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POLİTİK AKTÖRÜN FENOMENOLOJİSİ

The Phenomenology of the Political Actor

Ramazan Günlü*

Öz
Politika kavramı ve onun sınırı, üzerinde uzlaşılmış bir tarihe sahip değildir. Politikanın ne 
olduğu sorusuna verilen yanıt, politik faaliyet ya da politikanın özünün ne olduğuna ilişkin 
diğer soruları çağırmaktadır. Politik faaliyet konusu, politik aktör kavramını bir ilinti olarak 
ortaya çıkarır. Politikanın özünün faaliyetten ayrı kavranamayacağı tespit edilmelidir. 
İnsanların genel anlamda neye politika dedikleri, politikayı nasıl algıladıkları, politikanın 
kendi yaşamlarıyla ilişkisi hakkında farklı tutum ve görünümler sergileyebilir. Politika, bir 
politik topluluğun oluşumu, bir topluluğun kendini inşası, bir devletin içinde farklı bölgeler 
ve kitlelerin bulunması durumunda kendiliğinden gündeme gelen bir fenomen olabilir. Bir 
topluluğun içinde yayılan bir algılama ve değerlendirme biçimi, bir eylem tarzının uyardığı 
karşıtlıklar içinde ortaya çıkabilir. Bu her biçim altında ortaya çıkan faaliyet biçimi politika 
aktörleri aracılığıyla somut bir görünüm kazanabilir. Bu politika aktörlerinin resmi ve gayri 
resmi politika faaliyetleri içinde bir önemi ve bir şekli olmayabilir. Bununla birlikte politika, o 
zamana kadar varolan biçimlerin dışında da meydana gelebilir. Bu nedenle politika amatörleri 
ve profesyonelleri içinde olmayan politika aktörlerinin olabileceğini kabul etmek gerekir. 
Bu yönüyle öznelerarasılığın olduğu her yerde bir ahlaki topluluk ya da bir politik topluluk 
olabilir ve onun içinden politika aktörler olarak ön plana çıkanlar olabilir. Bu açıdan politikayı 
ve politika aktörlerini belirginleştirip, kavramlaştırılabilir politika bölgelerinde ve onun 
içindeki eylem potansiyelleri içinde kavramlaştırmak ve araştırılabilir hale getirmek olasıdır. 
Bu çerçevede makale, politikanın politika aktörleri aracılığıyla kavramlaştırılabileceğini ileri 
sürer; politika aktörlerinin belirginleşip ortaya çıkmasını ve görünürleşmesini sağlayan çizgiler 
ve sınırlar boyunca izleyebileceğimiz politik faaliyet ve potansiyeller içinde anlaşılabilir 
olduğu tezini ileri sürer. Buna dayalı olarak, makale, politika faaliyeti ve onun mahiyeti 
hakkında bakış açımızı ve materyalleri fenomenden kavrama, kavramdan fenomene hareket 
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ederek incelememizi mümkün kılan fenomenolojik yaklaşımdan yararlanabileceğimizi ortaya 
koyacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Politik aktör, fenomenoloji

Abstract
There has not been a consensus on the notion of politics and its limit historically. The answer 
to the question of what politics is arises many other questions related to political action or the 
essence of politics. The notion of political actor is created by the subject of political activity as 
a byproduct. It must be understood that the essence of politics cannot be comprehended without 
the activity. What people generally consider as politics and how they perceive politics differ 
depending on how they relate politics with their lives. Politics may become a phenomenon 
spontaneously coming to existence in the case of the formation of a political community, the 
remaking of a community,the existence of different regions and masses within a state.  A manner 
of perception and evaluation spreading within a community can arise within an antagonism to 
which a manner of action stimulates. This manner of action arisen in any kind of manner may 
come up a concrete appearancethrough the act of political actors. This actors of politics may 
not have any importance or any form in the formal and informal political activity. However, 
politics may also be exercised in different form than before. For this reason, it must be accepted 
that political actors not being among political amateurs and professionals may exist in the 
political sphere.  From this aspect, everywhere intersubjectivity existed it would be a moral 
community or a political community and anyone may come into prominence as a political 
actor. In this regard, it is possible to crystallize politics and political actors, to conceptualize 
and to make researchable them along the conceptualizable political regions and inside their 
potentials of action. In this framework, this article asserts that politics can be conceptualized 
by the mediation of political actors; it asserts the thesis that is understandable by occurring of 
political actors to crystallize and to bring out along lines and boundaries we can follow inside 
political work and potentials.Based on this, the article displays that we can benefit from the 
phenomenological approach enabling us having viewpoint about political work and its essence, 
and we examine the materials exercising from concept to phenomenon, from phenomenon to 
concept.

Keywords: Political actor, phenomenology

Fenomenolojik yaklaşım
Fenomenoloji, görünenden, yani fenomenden “hakikat”in ortaya 
çıkarılabileceği gerçeğinin keşfidir. İnsan bir kez gerçeği gördüğünde 
ebediyen o gerçekle hareket edemez. Bu açıdan Husserl’in fenomenolojiye 
katkısı kültür ile bilimin ayrılmasıdır (Mengüşoğlu, 1945: 48-60). Gerçeği 
(hakikat) keşfetmemize yol açan şey bedenimizdir; dünyanın gerçekliğine 
açılmamızdır. Bunun için hareketimiz “varolan felsefelerden ve onların 
eleştirilerinden değil” “fenomenlerden” itibaren olmalıdır. Gerçek, 
fenomenlerle ilişki olmadan kavranamaz ve fenomenlerle özdeşleşerek de 
ortaya çıkarılamaz; ancak eleştirel bir mesafe içinde somut fenomenle onu 
bütünsel olarak kurgulayışımız (fiction) arasında çift yönlü hareketin bir 
sonucu olarak kavranabilir. 
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Husserl, öz (mahiyet-eidos, Essentia-Wesen) fenomenleri ile olgu fenomenleri 
arasında ayrım yapar. Bir fenomenle bir ilişki kurarız; bu ilişki ister öz 
fenomenleri isterse olgu fenomenleri olsun ilişkinin mevcudiyetini gösterir. 
Bir şeyin mahiyetini, özünü anlamak için kurgu (fiction, spekülasyon) yaparız; 
kurgu mutlak doğruluğu olan bir şey olarak ileri sürülemez. Ama somut 
durumları analiz etmek için bu kurguya başvururuz. Örneğin, Aydınlanma 
düşüncesine ait olan homo	economicus terimi bu tür bir kurgudur. Kartezyen 
düşünceden hareketle klasik iktisatçılar tarafından geliştirilmiş bu kurgu 
somut bir varoluş olmamakla birlikte bir öz fenomenidir. İktisadi ve sosyal 
etkinliği kavramlaştırabilmemiz için somut varoluşlarla mesafe içinde de olsa 
bu kurgudan yararlanan iktisat disiplini olmuştur. Bu pek çok spekülasyon için 
geçerlidir. Somut durumda olması gerekmez, ama o olmadan somut durumun 
kavramlaştırılması da düşünülemez. Tam istihdam, eşit yurttaşlık, devletlerin 
eşitliği, tam rekabet gibi kavramlar somut bir varoluş içinde olmasa bile 
somut bir işleve sahiptir. Bize gerçekle mesafe içinde kavrayışımızın ölçüsünü 
verir.  Somut fenomenlerle soyut fenomenler arasındaki sürekli hareket, 
düşünmemizi, hayal edilmiş bütünlüğe ulaşmamızı sağlar. Öz ya da olgu 
fenomenlerine ilişkin algımız bir hareket noktası olarak bize bir ilişki verir. 
Öz fenomenleri özel bir tavır alışla (düşünüm-fenomenological reflection) 
ilgilidir. Olgu fenomenleri ise doğal tavır aldığımız durumları içerir. Öz 
fenomenlerinde de doğal tavra düşmek tehlikesi mevcuttur; bir öz fenomeni 
somut durumdan kopmuş olarak kavranırsa doğal tavır sendromuna düşeriz. 
Öz fenomenleri ve olgu fenomenlerinde fenomenolojik tavır almak olasıdır. 
Betimleme fenomenle kurduğumuz ilişkinin düşünüm temelindeki araştırma 
sürecidir. Öz (ideal-eidos) nesneler de, olgusal nesneler (fenomenler) gibi 
“görülebilir”, “algılanabilir” hale getirilebilir. Husserl, bu noktada, bir 
şeyin özünü ortaya çıkarmak için o “bireysel şey” ile mesafe içinde olmak 
gerektiğini, bu nedenle de “öz” bilgisinden hareketle “reel” olgular hakkında 
sonuç çıkarılamayacağını ileri sürer. Aynı şekilde de somut fenomenlerden 
soyut özler çıkarılması da belli bir işlem tutarlılığı, etkisinden uzaklaşma 
gerektirir1. Bu anlamda fenomenoloji sınırlar ile çalışır, bir şeyi diğerinden 
ayıran sınırları işlevselleştirir. 

Fenomenolojik araştırmada iki yol vardır. Birincisi fenomenolojik indirgeme 
(reduction), buna dayalı olarak ikincisi, düşünümdür (reflection). İndirgeme, 
aşkın (trancendental) ve içkin (immanent) özlere ulaşılması sürecidir; 
fenomenoloji içkin özün ortaya çıkarılmasıdır. İçkin özü elde etmek için 
sanki bir dış dünya yokmuş gibi davranılır ve her şeyin köküne inilir. Kültür, 
insan ilişkileri, sanat-estetik, doğa ve din, bütün canlılar bir paranteze alınır. 
Burada bir şeyin özünü ortaya çıkarmak, onda bir öz olmayan köküne 
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gitmektir; bu, fenomenolojik tortunun (residium) ortaya konulmasıdır; bu, 
bir “bilinç varlığı”dır; aşkın (trancendental) varlığın üstlenilmesidir. Bu 
alan fenomenolojik düşünümün uygulandığı alandır. Fenomenolojinin ikinci 
yöntemi olan düşünüm (reflection) indirgeme olmaksızın düşünüm psikolojik 
olarak kalır. Bu bir etki-tepki sürecinin ötesinde bir “dolayım” olarak gerçekle 
eleştirel bir mesafe içinde olmaktır. Buradan fenomenolojik “betimleme” 
(description) kavramına ulaşılır ve böylece fenomenolojik süreç aynı zamanda 
betimleme süreci ile devam eder. Bu araştırma süreci mutlak ve göreli varlık 
ayrımına varmamızı olası kılar ve göreli varlık anlamını mutlak varlık 
aracılığıyla kazanır. Realitenin varlığı mutlak varlığı şart koşar. Yukarıda 
sözünü ettiğimiz kurgusal (fictional) ve spekülatif kavramlar aracılığıyla 
mutlak bir varlık ve göreli varlık ilişkisinin somutlaşması bu duruma örnektir. 
Böylece aşkın varlık, sadece mantıki süreçte varolan aracılığıyla değil, somut 
bir varoluşla olasıdır. 

Politik olanın fenomenolojisi
Heidegger’in dediği gibi, “gerçeğin özü”, “varlık dediğimiz şeyin anlamının 
açığa çıkarılmasıdır” (akt. Marder, 2013). Bir şeyi politik varoluş yapan şeyi 
ayırt etmek, onunla ne yapıldığının ortaya çıkarılmasıdır. Eski Yunan’da 
“logos-konuşma”, insanı bir çok başlangıç için birarada tutan şeydir. Bir 
başlangıç kapasitesi olarak birey, doğumla kazandığı kapasitenin sonucu olarak 
bireyin kendi dışına açılması, aşkın bilinç aracılığıyla dünyayı yeniden inşa 
etmesidir. Bu, eylem ile politik eylemin birleşmesidir. Aşkın bilinç tarafından 
yeniden yaratılan dünya, özsel bir politik anlamdır. Konuşma, Arendt’in 
bir nevi “sosyal sözleşme” kuramcılarının gittiği çizgiden politik olanı 
kavramlaştırma girişimidir (akt. Marder, 2013). O halde konuşma, şiddetin 
eleştirisi olarak devreye giren bir politik eylemdir. Şiddet, fenomenolojinin 
özü haline gelmişse, politika bitmiştir. Burada doğum ile eylem arasında her 
özne devrimci bir potansiyel olarak ortaya çıkar. Bu devrimci süreç, gerçek 
öznelliğimizin olasılıklarına açılma anlamına gelir (Marder, 2013: 302-316). 
Fenomenoloji aracılığıyla görünenin ortaya konulması başka bir şeye gerek 
duymadan her bir insanın görebileceği açıklıkta olan şeydir. 

Konuşma bittiğinde başlayan şiddet, fenomenin ayırt edici niteliğiyse yeni 
bir konuşma da fenomenin niteliğini verir. Eski Yunan’da MÖ Yedinci Yüzyıl 
başında ortaya çıkan isyanlar şiddetin fenomenal boyutunu veriyorsa MÖ 
Dördüncü Yüzyılın başında sofistler ve Sokrates de fenomenin belirgin formunu 
sunuyor. Her tarihsel uğrakta ortaya çıkan isyanlar ve yeni bir konuşma ve 
figür yeni bir politikanın habercisi olabilir. Hegel, Fransız Devrimi’ne ilişkin 
analizinde politik düzeni, en temel yasalar ve politik olanın pratikleri olarak 
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görür; Fransız Devrimi somut bir kuruluş sürecidir ve Devrimin özü terördür. 
İnsan haklarının gerektirdiği devrim ve toplum akıldan hareketle kurulacaktı. 
Her bir bireyin özgürlüğü herkesin özgürlüğü, her bir bireyin istemi herkesin 
istemi olduğu için, devrimden sonra yönetimi ele alanlar, genel istemin 
temsilcileri olarak, kendilerine karşı çıkan tikel her istemi, genel isteme karşı 
ya da halk düşmanı olarak gördükleri için onu mahkum ya da yok etmeye 
yöneldiler. Hegel, mutlak birlik ilkesini, ve bu nedenle de, tikel istemle 
genel istem, bireyle bütün arasındaki görgül olanın tarihsel olanı beraberinde 
getirdiği karşıtlıklara katlanamayan tüm düzenleri Fransız Devrimi’nde de 
görülen bütün “temizlik” ve terör olaylarının nedeni olarak görmüştür. Öz ve 
fenomen arasındaki karşıtlık görülemediğinde Devrim teröre dönüşmüş ve bu 
ise insan idesinin metafizik düzlemde olduğu gerçeğinin kanıtı olmuştur (akt. 
Bumin, 1987: 140-143).

O halde toplum, aklın çeşitli dönemlere ait gerçekleşme ve özdeşleşme 
biçimlerini (mülkiyet, statü, vb.), fenomenler dünyasının çeşitliliğini içerir. 
Sivil topluma miras kalan bu çeşitliliktir. Belirlenmişlik olarak sivil toplumun 
zorunluluğun içinden çekip çıkarılan özgürlük, sivil toplumun kertelerinden, 
aynı sürecin içinden çekip çıkarıl(a)madığı için, katmanlı bir oluşum olarak 
sivil toplumun ağırlığı altında teröre dönüşmektedir.O zaman fenomenler 
dünyasındaki sorunlar, öznelerarasılık kuramına başvurarak çözülmesi 
öngörülen sorunlar, ahlak kuramı içinde çözülmeli ya da kavramlaştırılmalıdır. 
Etik, bu çerçevede politika kuramının temelini oluşturacaktır. Devlet, sivil 
toplumun çeşitliliği içinde bir hakem işlevine dönüşerek, politikanın adaleti 
gerçekleştirme işlevi, ahlakın içinden türetilecektir. Hegel, öznenin özerkliği 
sorununa toplumsal boyut kazandırdığı için Kant’ı eleştirir. Ona göre, hukuk 
ve ahlak, kendi başına var olamazlar; Kantçı tarzda öznel ahlak (moralitat) ile 
toplumsal, nesnel etik (sittlichkeit) birbirinden ayrı düşünülmelidir. Nesnel 
ahlaksallık, soyut hukukun yadsınmasıyla ortaya çıkar; bu, öznel ahlakın daha 
fazla ve hakiki özgürlük yönünde aşılmasıdır; yeni tin alanının üst uğrağı 
Devlet, bireysel gerçekliğin  bir sonucu değil nedeni olarak ortaya çıktığı 
için böyle düşünülmelidir. Böylece, Kant’ta başlangıç olan bireyin özerkliği, 
Hegel’de bir sonuç haline gelir. Özgür bir birey, yani gerçek öznellik, akılsal 
bir Devletle olabilir. Bu, Kant  tarzı “iyi niyet” ahlakı olmaktan çıkarak, 
Hegel’de nesnel iyiyi tanımlayan eylemler ve kurumlar alanında, nesnel 
ahlaksallık düzeni olarak karşımıza çıkar. Böylece birey Devletin verdiği 
görevi gerçekleştirerek, kendi kişisel çıkarını ve doyumunu da elde eder. O 
halde nesnel iyi niyetten bağımsız bir gerçekliktir. Hegel, niyetten bağımsız 
gerçekliğe örnek verir; yanlış bir bilinç somut bir suçu anlaşılabilir kılabilir, 
fakat onu maddesel olarak ortadan kaldırmaz (Hegel, 1986: 306-320). 
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Bununla birlikte, Hegel’de öznel ahlak, nesnel ahlakın formları olan 
kurumların ve veri olan biçimiyle devletin yadsınması yoluyla toplumsallığın 
değişmesine, gelişmesine yarayan sonsuz bir hareket ilkesi olarak tanımlanır. 
Buna karşılık aynı öznel ilke, yadsıdığı, yıktığı gerçekliğin yerine geçmek 
üzere gerçekleştiği için kendini dışsallaştırmıştır. Hegel, içsellik ve dışsallık 
arasındaki diyalektiği,bunu Sokrates ve Eski Yunan toplumu diyalektiğiyle 
somutlaştırır. Ona göre, Sokrates’in hayatını bir tragedya yapan bu 
diyalektiktir. Sokrates Eski Yunan’da yeni toplumun öznel bilincinin ilk 
figürünü sergiler. O’nun ölümü Eski Yunan toplumunda bireyin neredeyse 
içgüdüsel olarak Devletin yasalarına uyum içinde olduğu site devletinin 
(nesnel ahlakın) zaferidir. Birey ile toplum arasında hiçbir karşıtlık tanımayan 
Eski Yunan’da Sokrates’in yaşamı Hegel’e göre düşüncenin kendi kendisine 
karşı verdiği savaşı yansıtır. Atinalıların en asili ve en suçsuzu Sokrates2, 
kendini yine kendisinin yargıladığı salt düşüncenin özgürlüğünü temsil eder. 
Temsil ettiği bu öznellik, özgürlük ilkesi Atina Devletinin yıkımı anlamına 
geliyordu. Bu devlet formunun kendini savunma biçimi olarak Sokrates’in 
idamı, Eski Yunan Devletinin Eski Yunan’da yeni toplumla çelişkisi itibariyle, 
sitede kökü kazınamaz biçimde öznelliğin yerleşmesi nedeniyle tragedya 
olmuştur. Bireysel ahlak ile devlet arasındaki bu çatışma Atina Devletinin 
önlenemez çöküşünün de başlangıcını oluşturur. Hegel’in hukuk sisteminde 
öznel ahlak ile nesnel ahlak hiçbir zaman uzlaşmaz; bu öznel-nesnel 
arasındaki diyalektiğin kendisidir. Burada Hegel’in tesellisi uzlaşmayı Mutlak 
bilinç ya da felsefeye havale etmesidir. Hegel’in tinin özü olarak belirttiği 
özgürlük, kendisini ilk olarak mülkiyette somutlaştırmış, mülkiyetin getirdiği 
sözleşme de toplumsalın kaynağını oluşturmuştu. Ona göre tikel istemlerin 
karşılıklı tanınması ailenin de altında bir birliği temsil ediyordu. Hegel, 
sözleşme kuramcılarının aile ya da devlete ilişkin vurgularını bir yanılsama 
olarak değerlendirmiş, fenomenal olanı sözleşme aracılığıyla tanımlamalarını 
eleştirmiştir. Hegel’e göre, Nesnel Ahlakın ilk boyutu ailedir; ikinci boyut 
sivil toplumdur. Bununla birlikte, sivil toplumda birey kendi kişisel çıkarları 
dışında davranamadığından, öznel ahlak boyutunda kalır. Fakat burada her bir 
birey kendisini diğeri aracılığıyla ortaya koyduğu ve doyuma ulaştığı (Hegel, 
Adam Smith’in öz çıkar analizini olumluyor) için sivil toplum evrensel 
bir form kazanır. Bu nedenle sivil toplum karşılıklı bağımlılıklar sistemi 
aracılığıyla bireyin varlığı, refah ve toplumun varlığıyla bir bütün oluşturur. 
Eski site yalnızca evrensellik boyutu ile kurulmuş birey kendi çıkarlarını 
aramadığı sürece (öznellik boyutu) toplum sürmüştür (Hegel, burada bireyin 
çıkara yönelimini ontolojik bir sorun olarak koymaktadır). Hegel’in modern 
devletten beklediği, eski Devletin tözsel tümelliği ile Hıristiyanlığın işleyip 
zenginleştirdiği öznelliğin birleşimini sağlamasıdır. Sivil toplumun kendi 
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çelişkilerini çözebilecek ve gerçek evrenselliği kurabilecek nesnel ahlaksallık 
alanı olmadığını kabul etse de Hegel, bu alana ancak Devletle girilebileceğini 
ileri sürer (akt. Bumin, 1987: 144-148). Hegel’de politika, öznel ahlakın 
tedrici gelişiminin bir ifadesidir. Burada Hegel’deki çelişki, devletten sonra 
tanımlanan bireyin öznel ahlakın taşıyıcısı olarak  nesnel ahlakı sona erdiren 
kendini yine kendisinin yargıladığı salt düşünceye ve oradan politik boyuta 
nasıl geçtiğidir. Bu, bir toplumda devletle tam bir uyum içindeki nesnel 
ahlakın yadsınmasının tezahürüyse, tam da politik figürün şekillendiği uğrağı 
oluşturur. 

Topluluğun ya da Devletin bir sonucu olarak topluma gömülmüş, onun dışına 
çıkamayan birey figürü Taylor’un (2006: 58-64) ilk din ve ilk toplumlara 
atfettiği bir fenomendir. Burada bireyin öznel ahlakı ileri sürmesinden ziyade 
içinde yaşanılan kargaşanın eski politik kuram tarafından açıklanamadığı 
koşullarda yeni politik kurama duyulan ihtiyaç ön plandadır. Zira bu duruma 
uygun biçimde kabilelere dayalı dinin yerini evrensel mesaja dayalı dinin 
örgütlenmesi MÖ-MS dönemleri kapsayan bin yıllık dönemdeki kargaşalarla 
ilişkili olduğu değerlendirilebilir. Buradan çıkış yeni bir ilişkiler ve nesneler 
düzenine duyulan özlemin bir ifadesi olarak modern dinler ile olmuştur. Eski 
Yunan’daki felsefenin de kökleri buradadır. 

Bir değişimin yansıması olan şeyle onun sebebi olan şeyin karıştırılması 
genelde yaygın bir durumdur. Hegel, Platon’un saldırdığı “duyusal kanı” 
(doxa) ile pozitivizmin saldırdığı metafizik arasında bir benzerlik görür. 
Platon, saldırısını metafizik adına geçiciliklere yönelik gerçekleştirirken, 
pozitivizm somut fenomenal gerçek adına spekülasyonlara ve kurgulara 
karşı savaşmaktadır. Fakat yine de “ortak duyu”, pozitivizmin temel hareket 
noktası olarak sorgulanmadan kalmaktadır. Burada denilebilir ki Platon nesnel 
ahlak adına saldırıyı düzenlerken, pozitivizm öznel ahlak adına saldırıyı 
düzenlemektedir. Bilinç bu nedenle yaşayan bilincin olumsuzlamasıdır. 
Fenomenler dünyasındaki çeşitlilik içinde ortaya çıkan öznel ahlak, 
olumsuzladığı bilincin ötesine geçerek, onun yıkımını ve yeni bir bilincin 
nesnel ahlaka yükselişini hazırlamaktadır. Buna göre Hegel’de, bilinç ve 
kavram arasındaki eşitsizlik zorunlu bir harekete tabidir (akt. Hyppolite, 1991: 
59, 61-63). Bilincin kendisinde ve nesnesinde gösterdiği hareket, bilincin 
önünde yeni bir nesnenin dikilmesi anlamında deneyimdir. Deneyim, bilincin 
nesnesi olurken, bilinç ona doğru hareket ederek aşma pratiğinin içine girer. 
Her deneyim bilince yeni bir hareket verirken, her bilinç deneyime doğru 
devinmektedir. Bu bilincin parlayışı ve sönüşü olarak deneyim, fenomenolojik 
diyalektiğin ifadesidir. 
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Yaşamın yeni olasılıklarına açılma
Yorumlanmaya açılma tarzı politik olanın fenomenolojisinde somut 
bir harekete görünümünü veren şeydir. Geçmişe ilişkin fenomenolojik 
çerçeveleme (parantez) bugünkü çerçevelemenin içine bir öz olarak katılır. 
Bugünün politik fenomenleri geçmişe içkin hale getirilip elde edilen aşkın öğe 
ile temasa girer. Politik fenomenin varsayılan bir geçmiş ile bağlantı içinde 
yorumlanabilmesi, politik aktörü zamansallık, mekansallık, kurumsallık 
ve kasıtlılık içinde politik olarak birleştirir ve geçmişin sorunlarıyla çözüm 
tarzlarını bir manivelaya dönüştürür. Bu manivelanın yarattığı kuvvet 
“şimdi”yi “tarihsel şimdi”ye3 çevirerek bugünün sorunları içinden yeni bir 
politikacı tipini harekete geçirecektir. 

Bu ortaya çıkarılan içkin öz, bir nevi aşkın bir varlık ile kurulan ilişkiyi çağırır; 
yani somut fenomen ile onun içinde kavrandığı soyut fenomen ilişkisinin 
kesin ve açık bir tespiti ile fenomenolojik bir araştırma sorunu haline gelir. 
Bu tespit, politik aktörün eylem matrisini, içinde politik olanın çizilebildiği 
bir fenomenolojik bir öz araştırması için başlangıç oluşturabilir mi? Bu 
soruyu Enzo Paci ve Jan Patocka’nın4 kavramlaştırmaları aracılığıyla açıklığa 
kavuşturabilir miyiz? Politik aktör her şeyden önce belli bir çağın içinde ve 
belli bir çığır (epoche) aracılığıyla ortaya çıkmış bir birey olarak ele alınabilir. 
Paci, Husserl’e başvurarak, fenomenolojinin “çifte politik emrini” ayırt eder. 
Çığır (epoche) açıcı “koşullandırma ve özgürlük arasına sıkıştırılan geçici 
işlem”, ortaya çıkan açınım (disclosure-ifşaat) ile  başlayan sonsuz çağrışımın5 

yarattığı praksisin somut sosyal gerçekleşmesidir. Bu yeni bir başlangıcın 
temel alınmasının ve politikanın fenomenolojik olarak kavranmasının altını 
çizer (akt. Gangle ve Smick, 2009 : 347-358).

Paci, bu ayırt edici fenomenolojik kavramlaştırmada, Husserlci çığır (epoche) 
okuması ile insan deneyiminin somut kökenlerine dönmeye ve seçkin azınlığa 
(esoteric) ait  ve onun soyut yöntemi olmaktan çıkarıp, yaşam dünyasının 
kendisinin fenomenolojik olarak yapılandırılmış karakterini gösteriyor. Bu 
fenomenolojik düşünüm (reflection) gündelik yaşam dünyasına indirgenemez. 
Tersine gündelik yaşama ve kolektif örgüt biçimleri, fenomenolojinin radikal 
potansiyelinin çağrışımsal karakterini ortaya çıkarır. Fenomenolojik çığırdan 
yaşam dünyasının gözden geçirilmesine geçiş ve tersi bütünün yaratıcı 
çalışması olarak insan etkinliğini biçimlendirir. Böylece fenomenolojik ilişki, 
kesme (suspension-askıya alma), düşünüm (reflection) ve praksis süreçlerinden 
geçerek gündelik yaşamın naifliğinden felsefi yaşamın bilgilendirilmiş 
politikasına geçiş için farkındalık yaratır (akt. Gangle ve Smick, 2009).  
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Jan Patocka (akt. Gangle ve Smick, 2009: 353-360), politik olanın 
fenomenolojisinde kültürün üç hareket tarzına işaret eder. Kültürün üç 
hareketi iki temel hareket biçimi tarafından tamamlanır. Bu hareket biçimleri 
otokratik ve monolojik hareket biçimi ile demokratik hareket biçimidir. Bu 
hareket biçimleri, fenomenal karakter taşımakla birlikte, kültürel hareketin üç 
biçimine göre varoluşsal	 dönüşüm,	 dinsel,	 felsefi-bilimsel	 ve	 diğer	 formlar	
altında otokratik ve monolojik gelenek biçimleri olarak kendi demokratik 
olasılıklarını marjinalleştirir. Buna göre fenomenolojik din, yaşamın dinsel ve 
felsefi biçimlerinin yayılması ve radikalleşmesidir. Patocka’nın fenomenolojisi, 
felsefe ve dinlerin demokratik olasılıklarını yeniden toplama girişimi olarak 
görülebilir. Patocka, üç hareketin ilkini kültürel yaşamın fenomenolojisi 
olarak adlandırmaktadır. Kültürel yaşam bir projedir. İlk	 olarak, kültürel 
hareket devam eden bir proje olarak güçlüklerle yaşamın kabulüyle ilişkilidir. 
(Türkçülerin “bütün dünya Türklerin karşısında” tezi bu tür bir projedir) İkinci	
olarak,	 yaşamın	 üretimi	 ve	 yeniden	 üretimi ile ilgilidir. Bu, politik düzeni 
sağlamlaştırma ve savunma ile ilgilidir. Üçüncü	hareket, herhangi bir dünya 
içinde yaşamın	yeni	olasılıklarına	açılma, varolan dünyadan kalkışla yeni bir 
kültürün yaratılmasına sebep olabilir. 

Kültürün bu hareketi, otokratik ve monolojik ile demokratik olasılıkları içerir. 
Yaşamın yeni olasılıklarına açılma kültürün üç hareketi içinde de yarılmalara 
yol açar ve başlangıçtaki projede çatlaklar meydana getirir. Mevcut düzenin 
önceden “verili kalıpları ve kurumları” içinde yaşamın yeni olasılıklarına 
açılması öncekini keserek (suspend) yeni olanın yayılmasına zemin hazırlar; 
eski düzenin baskı ve denetim araçları bu olasılıkları baskı altına alarak 
tamamen ortadan kaldırabilir ve giderek otokratik ve monolojik karaktere 
bürünebilir. Ya da yaşamın yeni biçimleri kültürel projeyi değiştirir ve 
politik olanın yeni bir zeminini ortaya çıkarır. Politik olanın fenomenolojisi 
demokratik olasılıkları ortaya çıkaran süreçler ile onları bastıran süreçleri 
ortaya koymaya imkan verebilir. Patocka’ya göre, felsefe ya da dine öncelikle 
birleştirme ya da dışlama, nihai ve mutlak mukaddes deneyim ile ilgili 
doğal tutum eğilimini güçlendirir. Patocka, bu noktada dinlerin doğuşunu 
sorumlulukla ilişkilendirir. Dinler kutsallık değil, sorumlulukla ilişkilidir, 
buna göre dinler yarı şeytaniliğe galebe çalındığı yerdir. Buradaki şeytanilik, 
dünyanın doğuştan çok sesli karakterini gizleyen fenomenlerin tekil, kapalı 
vizyon tarafından bir “varoluş-tutkusu” olarak anlaşılabilir. Patocka, dinsel 
geleneklerin bağımsız doğasının otokratik (tekerkil) ve monolojik (tekçi) 
tutkuların üstesinden gelmeye olanak vereceğini anımsatıyor (Gangle ve 
Smick, 2009). 
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Bir topluluk yaşamın olasılıklarına açılmaya nasıl cevap verir? Bu topluluğun 
içinde ortaya çıkan bir değişimi başlatır: Eski politik kuram, yayılmanın 
doğurduğu çeşitlilikleri açıklayamadığı ve onları bastıramadığı ölçüde 
etkinliğini yitirir ve zorunlu olarak yeni politik kuramın doğuşuna sebep olur. 
Tarihsel olarak çoğu kültürel gelenek, gerçek (truth) durum (event) aracılığıyla 
verili olanı bastırarak tepkide bulunur. Bu, düzenin tamamlanmışlığı adına 
yeni durumun kesilmesidir (suspend). Bu hareket, sosyal ve politik düzenin 
özgürlük tarafından oluşturulduğu gerçeğinin yadsınmasıdır. Bu, din ve 
felsefe tarafından yeniden üretilir. Felsefe ve din, kapalı dünyalar yaratarak, 
bu minvalde otokratik ve monolojik bir dünyanın yaratılmasına katılabilir. 
Bu yolla felsefe ve din politik düzenin istikrarı adına çok sesliliği terk eder 
ve otoriter düzene geçer. Bu olgu fenomenolojik dinin ve felsefenin önemini 
bize gösterir. Zira fenomenoloji, her bir insanın somut görünür olanla kurduğu 
ilişkinin fenomenolojik araştırması aracılığıyla, fenomenal bilincin ötesine 
geçmesini olası hale getirir. 

Yaşamın yeni olasılıklarına açılmanın fenomenolojisine ilişkin Marx, Weber 
ve Durkheim’ın tutumunu, Brown’un (Brown, 1978: 365-366) anımsattığı 
yordamla, aşağıdaki gibi kavramlaştırmak olasıdır. Marx için modern örgütlerin 
rasyonelliği feodal mitlerden uzaklaştı ve daha geniş sömürü ilişkilerinin 
irrasyonelliğine dayandı. Ancak endüstri yaşamının bürokratikleşmesi, 
kendinden yabancılaşma olsa bile, işçileri fiziksel, ruhsal ve sonunda politik 
olarak bir araya getirdi. Böylece Marx, kapitalizm altındaki üretim ilişkilerini 
uzun dönemde iyilikle sonuçlanacak şimdinin kötülüğü, proletaryanın 
devrimci göreve hazırlanması olarak gördü. Weber için rasyonalite modern 
örgütlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Buna göre modern örgütlerin bütün eylem 
ideali problemleri çözmektir. Bürokratlar amacı koyar ve onları başarmak 
için çalışmayı düzenler. Bürokrasi özgül sosyal problemleri çözebilse bile, 
duyuşsal insan ilişkilerine küçük bir alan bıraktığı için, endişe edilmesi gereken 
konu genelde toplumun bürokratikleşmesidir. Weber’in kısa dönemli iyi, 
uzun dönemli kötüye ilişkin kuramında ortaya çıkan çözüm, insanları yeniden 
topluluklara katacak karizmatik güçlerin patlamasıydı. Bu sonuç, pekala Marx 
ile aynı yere düşmek olarak yorumlanabilecek bir perspektif içerir. Durkheim 
için araçsal akıl ve anomi Marx ve Weber’e yakın bir kavramsallaştırmanın 
ifadesidir. Endüstri toplumunun karmaşık işbölümüne dayalı örgütlenmesi 
araç yönelimli rasyonaliteye yol açarak kişilerin ilişkilerinde irrasyonelliğe 
ye dayanan eğilimi güçlendirir. Bu eğilimin sonucu normların bozulması 
ve anomi ortaya çıkar. Bu “patolojiler” örgütlerin mantığı içinde “meslek 
birlikleri”nin oluşumuna yol açar ya da enformel olarak personel arasında 
gelişen resmi olmayan “gizli” ilişkiler yoluyla çözülmeye gider. Endüstri 
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toplumun örgütlenme tarzının bir sonucu olarak gelişen anomiye Durkheim’ın 
çözümü, Marx ve Weber’den farklı olarak, örgütlerin işyerlerindeki duyuşsal 
ilişkilerin yükseltilmesi yoluyla insanlaştırılmasıydı. Aslında üç yaklaşımın 
temel sorunsalı, aynı bağlama odaklanmaktadır. Marx’ın yabancılaşma 
ve meta fetişizmi, Weber’in “dünyanın büyüsünün bozulması” ya da aşırı 
rasyonalizasyon, Durkheim’ın anomisinden farklı değildi. Fakat onları 
çözüme kavuşturmada izlenecek yollar ayırıyordu. Bu ayrım aynı zamanda 
politik	 aktörün	 karakteri konusundaki bir ayrımdı. Weber bürokratikleşme 
karşısında çare olarak karizmatik otoriteyi, Durkheim kendi iç dinamikleri 
içinde sürekli anomi üreten endüstri toplumunun içine eylem kabiliyetini 
yitiren	 politik	 aktör yerine sosyologlar ya da psikologların dinginleştirici 
müdahalesini yardıma çağırıyordu. Marx ise yeni bir politik	 aktör tipinin 
ortaya çıkışını selamlıyor, meta fetişizmi ve yabancılaşma karşısında kolektif 
eylemciyi, devrimci potansiyeli olan politik örgütlenmesinde somutlaşan 
devrimci proletaryayı eyleme çağırıyordu.  

Bir örgütsel davranış modeli, mikro düzeyde ikna, zor ve rasyonel ödüller 
çerçevesinde işleyebilir ya da üretim araçları ve üretim teknolojilerinin belirli 
örgütlenme modelleri belli otorite tiplerine yol açabilir. Bu belirlemeler 
ışığında örgütler, kendi içinde bulunan insanlarla yapması gereken bir şeye 
sahip midir? Ya da örgütler kapalı davranış modellerine dayanarak mı, yoksa 
içinde bulundukları politik, ekonomik, sosyal ve ideal bağlamları içinde mi 
anlaşılabilirler? İlk soruya Durkheimcı mikro-sosyoloji geleneğine dayalı 
cevap, Alfred Schutz aracılığıyla Avrupa fenomenolojisinde ve Georg Herbert 
Mead aracılığıyla Amerikan pragmatizminde karşımıza çıkar. İkinci soru 
ise Marxçı bilimcilerden ödünç alınabilecek yöntemle örgütün toplumdaki 
hesap verebilirlik, ikna ve zor sistemlerine dayanarak ortaya çıkarılabilir (akt. 
Brown, 1978: 367-368). 

Burada fenomenolojik bir eleştirelliğin üssü, içkinlik ve aşkınlık bağlamı içinde 
öznenin manevralarını fenomenolojik bir araştırmaya tabi tutmak olabilir. 
Zira gerçeklik üreten özne, sabit bir biçimde geçici deneyimde, sosyo-tarihsel 
koşullar altındaki yabancılaşma ve meta fetişizminin duraklarından geçen 
bir gündelik yaşam içinde baskılanmaktadır; bu “aşkın öznelilik” tarafından 
şekillendirilmektedir. Husserl’in Marxçı kullanımında aşkın özneliliği 
örgütlü	işçi olarak yorumlamak olasıdır. Aşkın	özne	ve	bilincin	bastırılması, 
endüstrileşmiş dünya boyunca bürokrasilerin esas örgütlenme ilkelerini 
oluşturdu6. Sistemin resmi kategorileri tarafından önceden tanımlanan 
pratikler içinde bu tür örgütlerin üyeleri geçiciliğe yönelik aşkınlığın yıkıldığı 
“bozulmuş iletişim” ile karşılaştılar. Bilinç bulanıklığı politik ve sosyal 
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eylemcilerin amaç-araç ilişkilerinde uygunluğu ortadan kaldırarak farklı bir 
gizemleştirme yoluna başvurmalarına neden olmuş olabilir. 

Örgütsel amaçlar ve normlar aracılığıyla denetim altına alınan işçiler, 
çevresinde olup biten şeyi efsaneleştiren “ilkel insan” gibi, çalışmasının fiili 
süreçlerini örgütün resmi retoriğiyle uzlaştırır. Bu durumda işçi açısından 
en zor olan rasyonel tekniklerin öğrenilmesi değil, itaat ve nesneleşme 
olarak kendini sunan fiili süreçler karşısında özerkliğini koruyabilmek için 
yaşam dünyasının kurulmasıdır. Kapalı ve öznesiz bir süreç gibi sunulan 
ve bu çerçevedeki örgüt kuramları, bu çerçevede iş gören özerkliği yıkan 
pratikler (endüstri ve ticaret birlikleri, politika araştırma merkezleri, 
televizyon ağları, önde gelen üniversiteler vb.) kamu dünyaları için materyal 
sağlayan mekanizmalar oluştururlar. Özerklik pratiğini yok edici dinamikler  
olarak görülebilecek bu etkenler, çözmeye çalıştıkları sorunun kendisidir. 
Örgütsel gerçeklikler hiçbir şekilde insan bilincine dışsal değildir, insanlar 
özneler arası bir dünyada yaşarlar. Yaşamın yeni olasılıklarına açılma, yeni 
yaşam pratiklerinin örgütlenmesidir. Burada bir tarzın ve kalıbın oluşumu 
özgürleştirici ve baskılayıcı pratikler aracılığıyla gerçekleşebileceğini 
göstermektedir. Özgürlük, bu pratikler içinde zorunluğun içinden çıkarıldığı 
ölçüde politikanın yeni olanaklarını yaratabilir. 

Birey belli bir kültür içinde yaşamaktadır; bireyin belli bir kültüre ait olması 
onun davranışını düzenleyen süreklilik, kesinti ve değişim kertelerinin 
görünümü altında gerçekleşir. Kişinin kendini edinmesi bir onay, ret, 
yadsıma, engel, karşı çıkış, kaçış, sapak kertelerinden geçerek bir kültürün 
parçası olmasıdır. Politika, hukuk, ideoloji ve toplum (makro modeller) 
kurumsallık ve eylemsellik biçimleri altında kişinin kendini edinmesinin bir 
düzenlenişini verir. Fenomenolojik olarak, birey düzenlemenin dışından içine 
(doğum) katılmış gibi görünse de hiyerarşi ve şebekelere hazırlanışı mikro 
modeller (aile ve çevre etkileşimi) içinde ortaya çıkar. Fenomenlerin ve 
özlerin farklı algılama ve değerlendirme kalıpları içinde kavranıp davranışa 
dönüşmesi bu etkileşimin doğasında saklıdır. Kişinin doğuştan getirdiği ve 
sonradan edindiği üzerine kavrayış, önünde sonunda ayrım çizgisini doğala 
ve kültürele yaslanarak çizer. Evrensellik bir ufuk olarak her zaman doğal 
ve kültürel olanın sınandığı ölçüyü verebilmesi için özdeşlik/özdeşlik 
olmayan salınımında kalabilmelidir. Bu perspektiften, sosyal davranışı 
düzenlemek ahlak, toplum ve tarihin ötesinde insan varlığının hukuksallığının 
ve evrenselliğinin potansiyelini gerçekleştirmek demektir. Fenomenolojik 
olarak, birey düzenlemenin politik merkezli anlamını anlamadıkça hiçbir 
düzenleme insan merkezli etkiye sahip olmaz. Yani, insan davranışının 
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politik merkezli düzenlenişi insan doğası evrensellik ile nitelendiği sürece 
düzenlemenin insanlık tarafından nitelendiğini varsayar. Herhangi bir olgu, 
ideal olarak aynı anlama sahip olmakla birlikte, ortaya çıktığı alana göre, 
görgül olarak farklı biçimlerde algılanabilir. Örneğin insan davranışını insan 
merkezli düzenlenişini tanımlamak için tahammül (tolerans) kavramını 
kullanıyoruz. Sosyal merkezli düzenlenişini tanımlamak için hukukilik 
kavramına başvuruyoruz. İnsan davranışının politik merkezli düzenlenişini 
tanımlamak için meşruiyet kavramını kullanıyoruz (Parlagi, 2011: 575). Buna 
göre politik-hukuksal kimlik sosyal iktidar ve politik kurumlar arasında bir 
uyum olduğu durumda söz konusu olabilir. 

İnsan davranışının düzenlenmesi gerçeği, insan kişiliğinin “ilksel” oluşumu 
olarak kavranmasını olanaksız hale getirir. Zira bireyin kişiliği, çeşitli 
kimliklere bütünleşmiş olarak oluştuğundan, kolektif kişiliğin bir uzantısı 
olarak da görülmesi gerekir. Fenomenolojik sorun olarak, insan kişiliğinin 
içerilmiş oluşu, aşkın (transcendental) ve içkin (immanent) bir özne ile 
sürekli olarak kesilen (suspend) bir yönelime sahiptir. Bununla birlikte, birey 
bu kimliği kesmeye donanımlı bir sınır oyuncusu olarak da görülebilir; bu 
nedenle özümsenmiş olduğu davranış tipini aşabilir ya da politik bütünleşme 
yoluyla kişiliğinin bir bölümünü yitirebilir. Politik bütünleşme, politik olan 
ile hukuksal arasında “geçiş kemeri” olarak görülebilir. Düşünce kalıbı insan 
davranışını etkileyen bir yöne sahiptir; sosyal olarak tarafsız ya da hatta 
iktidara düşman olan biçimlenmemiş birey karşısında, biçimlenmiş birey 
düşünce kalıbı aracılığıyla politik iktidara müttefik olur. Bu temelde, belirli bir 
hukuksal düzenleme sosyal düzen yaratma ve insan merkezli belli bir düzen 
kurmanın politik olarak tasarlanmasıdır. Hukuksal düzen ve sosyal normlar 
aracılığıyla insan davranışının düzenlenmesi, politik iktidar tarafından 
biçimlendirildiği durumda politik fenomen olarak ortaya çıkar. Her hukuksal 
biçim altındaki sosyal düzen, belli bir insan tipini oluşturur ve sosyal iktidarı 
değiştirir. Buna göre, politik-hukuksal düzenleme sosyal ve politik iktidar için 
bir ara yüzey oluşturur.

Politik topluluğun oluşumu ve onun içinde bireyin konumu, politik-hukuksal 
bir düzenlemenin içinde şekillenir. Hegel’in Fransız Devrimi içinde tespit 
ettiği bilincin nesnesiyle özdeşleşmesinin bir sonucu sivil toplumdaki 
çeşitliliğin baskı altına alınmasıdır. Fakat özdeşlik/özdeşlik olmayan 
arasında kalan bir bilinç de politik iradenin yaptırım gücünden yoksundur. 
Politik iktidar her durumda kendi eylemini politik-hukuksal bir düzenleme 
altında duyurduğundan çeşitliliğe müsamahanın azaldığı pratikler ile malul 
olacaktır. Politik iktidarın sivil toplumun içinde çekip çıkardığı politik güç, 
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özgürlüğün geçici parlaması ise hukuksal emir haline getirilmiş düzenlemeler 
de bir o kadar politik iktidarın baskı biçimi olarak kendini gösterecektir. 
Bu, bir düşünce ve insan tipi, değer-düzgünün (normatif) politik bir iktidar 
tarafından yaratılması, hayal edilmesi ve ussallaştırılmasının zorunlu bir 
aşamasıdır. Hukuk, kurgu ve spekülasyon olarak sahip olduğu politik anlam 
ile kolektif iradenin kurumsallaştırılmasını işlevselleştirdiği ölçüde, politik 
iktidar, demokratik (etkileşimci) ya da otoriter (dayatmacı) bir düzenlemeye 
başvurabilir. Her durumda politika ve hukuk arasındaki bağımlılık politik 
iradenin hukuksal emir aracılığıyla işlediği bir süreci dayatır. Bu durum 
hukuku güç sahiplerinin aracına dönüştürmekle kalmaz, güç sahiplerinin de 
hukuka tabi olması ihtiyacını ortaya çıkarır. 

Politik topluluğun oluşumu
Politik aktör, politik topluluğun sürekliliğinin gruplar boyunca bir ifadesidir, 
dolayısıyla politik topluluğun belirlenme sürecinin izlerini taşır. Politik 
topluluk, içsel ve dışsal belirleme salınımında oluştuğu için düşman ya da tehdit 
nasıl bir topluluk inşası veriyorsa, politik topluluğun iç bölünmeleri de benzer 
bir nitelikte olacaktır. Bu nedenle, bir politik topluluk içinde iç bölgelerin 
ayırt edilmesindeki kavramlaştırmalar bize politikanın gündelik dilini verir; 
adalet (yokluğu) ve (varsıllık) yoksulluk da bu tip politikanın iç belirlenme 
bölgelerini oluşturur. Rawls’ın kuramını bu çerçevede yorumlamak olasıdır. 
Yoksulluk sorununa yönelmiş olan John Rawls, kendi adalet teorisinin politik 
bir soruna dayandığını ileri sürer. Bu politik sorun, “sözde çağdaş demokratik 
devletlerdeki” “temel sezgisel fikirler” ve “görüş birliği”dir (akt. Widder, 2014: 
20, 22). Bu politik kabul, Rawls’ın adalet teorisini (hegemonize edilen) ortak 
duyu ya da ortak bilinç temelinde, belli bir deneyimin belirleyiciliğinde işe 
koşulur; sosyal bilimler aracılığıyla tespit edilen bir ortalamayı, ortak duyusal 
alanı (modern septisizm-pozitivizm)hiç sorgulamadan teorisinin temeli 
yapar; yüzeyde kavradığı yoksulluğu bir spekülasyon olarak politik olanın 
temeline yerleştirir. Burada gündeme gelen, “fikirler” ya da “görüş birliği” 
neyin ürünüdür. Rawls’ın adalet teorisi, günümüz bireyci toplumlarında 
mevcut kuralsızlığı, zımni bir ideoloji aracılığıyla imal edilmiş hegemonyayı, 
hakimiyet ilişkilerini gizleyen yabancılaşma ve meta fetişizminin üstüne 
atılan bir şal gibidir. 

Rawls’ın bu yönelimi, kimlikler evrenine dayalı bir tomurcuklanma ile 
politik kuramdaki ontolojik yön değişikliğine tekabül eder (akt. Widder, 
2014: 23-24). Kimlikler evrenindeki muazzam çeşitlilik, fenomenolojik 
öz yerine fenomenal bir yaklaşım içinde ele alınmakta, bilinç nesnesinden 
koparılmaktadır. Bu anlamda Rawls’un adalet teorisi, bir tür topluluğun 



Ramazan Günlü

105

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:56 Güz / Autumn: 2016 Sayfa / Pages: 91-123

yeniden inşasıdır; yoksullar topluluğun tehdidi olduğu durumda, “en zor 
durumdakilere” yapılan sosyal yardım topluluğu inşa etmenin güvencesi 
olmaktadır. Yoksullar, böylece, fenomenal bir kavrayışla nedenlerinden 
koparılmakta, nesneleştirilmektedir. Bu yaklaşım, politik kuramda sınıftan 
kimliğe evirilen ontolojik yön değişikliğinin7 işlevsel bir yansımasıdır. 

Yoksulluk sorununa sosyal adalet açısından yaklaşan Alfred Schutz, hakim ve 
bağımlı gruplar arasındaki gerilimlerin sistemin yıkma olasılığına işaret eder; 
bu gerilime verilen yanıt tutucu ve devrimci bir çerçevede olabilir. Sistem içinde 
değişmelerle ortaya çıkacak çözümler her durumda tutuculuğun kesintiye 
uğraması anlamına gelse de devrimci tutumun önünün kesilmesi muhafazakar 
politikanın acil müdahale konusunu oluşturur. İlk tutum muhafazakar bir 
düşünceyi ifade ederken, ikincisi devrimci bir düşünmeyi çağırır (akt. Embree, 
2000: 82). Schutz’un çerçevesine göre, Rawls’ın tutumu muhafazakar bir 
tutumdur. Burada ortak-duyu yapıları gündelik dünyanın yorumlandığı bir 
çerçeveyi oluşturur. Sosyal bilimcinin keşfedeceği gerçeklik, somut sosyal 
gruplar ve sosyal ilişkilerin karmaşık sosyal gerçekliğinin verili tarihsel bir 
uğraktaki (moment) kuramsallaştırılmasıdır. Bu yorumlayıcı kavramlaştırma 
fenomenolojik bir öz araştırmasının diyalektik bir ifadesidir. Sorunun 
çözümü, Rawls’ın yaptığı gibi, düzeni bozmayacak alt sınırı keşfetmek değil, 
varolanın ötesine geçerek karmaşık gerçekliğin içinde devrimci özü bulup 
ortaya çıkarmaktır. 

Schutz’a göre, karmaşık sosyal gerçekliğin tespitinde Weber’in terminolojisi 
talihsizdir; bir kişinin karıştığı bir durumun tespiti, öznel anlamlar ile 
başka biri tarafından aynı durum ya da eylemin yorumu ve nesnel anlam 
arasında ayrım yapmayı gerektirir. Terminoloji talihsizdir çünkü söz konusu 
nesnel anlam – ya da daha iyisi, anlamlar- tekrardan gözlemci, eş, bilimci 
ve benzerlerine göre tekrar göreli hale getirilir. Görelilikten karmaşık 
gerçekliğin özüne inmek, deneyimin niteliğini kavramlaştırmayı sağlayan 
bir hamleyi gerektirir. Bunun için deneyimin ortaya çıkardığı farklılaşmaları 
belirlemek fenomenoloik öze inme sürecine tabi tutmakla mümkündür. 
Gruplar, sosyal yaşamda düşünme biçimiyle ayırt edilmiş, sınıflandırılmış, 
adlandırılmış ve ilişkilendirilmiştir. Bireyler ya ötekilerden yalıtık ya da 
ötekilerle ilişkilidir; bu nedenle, yapılanlar psikolojik ya da sosyal psikolojik 
analizlerdir. Husserl’in yüksek düzen kişilikleri gibi Schutz da, kolektiviteleri 
bireylerin sosyal etkileşimine indirger. “Grup üyesinin sahip olduğu öznel 
anlam, onların ortak bir durum bilgisini, onunla ortak bir tipikleştirme ve 
aidiyetler sisteminin bilgisini oluşturur. Bu durum onun bireysel üyelerinin 
biyografilerinin katıldığı geçmişe sahiptir; bir durumu belirleyen tipikleştirme 
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ve aidiyetler sistemi ortak bir görece doğal dünya kavramını verir. Burada 
bireysel üyeler “evde”dir, yani onlar, az çok kurumsallaşmış alışkanlıklar, 
ilgiler, çevreler vb. alıcılar dizisinin rehberlik ettiği ortak çevrelerinde güçlük 
çekmeden taşıyıcılarını (Traeger) buluyorlar.”Bireylerin taşıdıkları bileşenler, 
“varoluşsal” olduğu gibi “iradi” de olabilir. Seçimler her iki bileşenin etkisi 
altında ya da biri diğerini yalıtarak ortaya çıkabilir.  “Varoluşsal” bileşenleri 
taşıyan gruplar, (ebeveyn ve kardeşler, cinsiyet ve ırk, doğum yeri, ailenin 
sosyo-ekonomik statüsü, ulusal grup gibi) doğal özelliklere sahiptir ve bir 
seçim konusu değildir. “İradi” bileşenleri taşıyan gruplar(eş, iş arkadaşları, 
mesleki uğraş, milliyet ve din değiştirme dahil) seçim yapılabilen özelliklere 
sahiptir. İç-grup üyesi, tipikleştirme, aidiyetler, roller, konum ve statüleri 
kendisinin değil önceden oluşturulmuş sistem içinde bulur, fakat bunları 
sosyal miras olarak alır (akt. Embree, 2000: 83-85).

Gruplar, temelde birbirlerine karşı konumlanır, varoluş kazanır. İç-grup, dış 
grup tarafından sıklıkla yanlış anlaşıldığını hisseder. Dış grup çoğu zaman iç-
grubun değişmiş tepkisi tarafından tahkim edilir; iç-grup yorumu çoğu zaman 
istikrarsızdır. İç-grup düşünme biçimini dış grubunkine uyarlayabilir. Bir diğer 
sonuç, karşılıklı anlayış politikası için yaltaklanan iç-grubun üyeleri radikal 
bir etnosentrizm içinde olabilir. Grup üyeliğinin nesnel anlamı “onlar”dan söz 
ederek grup üyelerinin dışardakilerin bakış açısından konumlanmasıdır. Ortak-
duyu düzeyinde tipikleştirme, tipikleştirmede bir sosyal bilimci tarafından 
yapılan karşı ayrım, her hangi bir yargılamalar formülasyonu olmaksızın 
öyleymiş gibi kabul edilen dünyanın gündelik deneyiminde ortaya çıkar. Grup 
içinde bir aktör ya da grup tarafından tanımlanan bir durum ile dışardakiler 
tarafından tanımlanmış durum arasında ayrım bulunur. Tipikleştirme, grup 
içinde sosyal olarak onaylanmış dünyayı ifade eder.  İç-grup, ortak bir ufukta 
ortaya çıkan problemlerin içinde ortak durumun dünyasıdır. Problemler tipik 
hedefler meydana getirerek tipik araçlar yoluyla tipik çözümler gerektirir. 
Nihayet, “her grup içinde sürekli akış” bulunmaktadır. Alanı çizen aidiyet 
yapısı sorgulanabilir hale gelirse bu akış hızlandırılabilir (Embree, 2000: 
87-91). Varoluşsal ve iradi gruplar arasındaki ilişki ya da gruplar arası 
ilişki, her bir grup üyesinin aktör olduğu bir ilişkidir. İç-grubun dış-grup ile 
ilişkileri,grupların akışkanlığının bir işlevi olarak, gerilimli, maskelenmiş, 
yaltakçı, uyarlanmış olabilir. Bu ilişki tarzlarının her biri, bireysel ve politik 
aktörün niteliğine sirayet eder. Politik aktör, iç-grup ile dış grup arasındaki bir 
ilişkinin başlamasının zorunlu fenomenidir.  

Politik aktör, politik mesajların örgütlendiği bir yorumlamanın hem öznesi 
hem nesnesidir. Bu yorumlanma tarzı, başlangıç öğesinin çerçevelemesinde 
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somutlaşır. Politik mesajın örgütlenmesinde ve yorumlamaya açılmasında 
geçmişin simgelenmesi mit aracılığıyla gerçekleşir; mitleştirme bir yeni 
yorumlayışın hazırlanmasını sağlar. Mit, kutsallığı bahşeder ve geçmişi siler. 
Kargo kültleri örneğinde olduğu gibi, kültler, varsayılmış bir geçmişe ve 
geleneğe gönderme yapar. Geçmiş-göndermesi günümüz eylemine verilen 
bir berattır. Rasyonel bir soruşturmayı kapatır ve yorumlanmaya açık bir 
alan yaratır. Antropolojik olarak mit, geçmiş, bugün ve geleceğin haritasının 
çizilmesi anlamına gelir. Yorum yaparken deneyimlere başvurmak söz 
konusudur. Deneyim, Geertz’in dediği gibi, gerçekliğin bir “modeli” gibidir. 
Modeller, yorum gerektiren fenomenlere yönelimin yarattığı bir gereksinmedir; 
fenomenler bu yolla tanıdık hale gelirler. Geertz’in söylediği gibi, toplumlar 
“ortak duyusal” modeller yaratarak krizleri yatıştırır ve bu tür krizlerde tıkaçlar 
(bricolage) işe yarar. Geertz, bu süreci tanımlamak için bir metafor kullanır: 
“insanlar en çok ihtiyaç duydukları inançlarının mecralarını, bulabildikleri her 
türden çamurla tıkarlar”. Burada yapılan şey, normal toplumsal etkileşimin 
sürekliliğinin garantiye alınması söz konusu akışkanlığın durdurulmasıdır. İki 
yayanın çarpışması karşısında birbirlerinden dilenen özür, bir genç kızı dansa 
kaldırmak isteyen genç adamın alacağı cevaba göre belirsiz davranışı, sokakta 
kendisine yabancı dilde soru sorulan kişinin nazik olmayan bir şekilde oradan 
uzaklaşması gibi durumsal örnekler tıkaç8 işlevinin ne şekil alabileceğini 
bize gösterir (akt. Cohen, 1999: 112-113). Bu olgu, bize kültürün bütün ilişki 
alanlarına uyarlanan kalıbını verirken, bireyleri verilen cevaba mahkum eder. 

Tarih çoğu zaman seçmeci ve özensizdir, çarpıtma kastı olmasa bile tarih 
yeniden inşa sürecini içerir. Tarihin etkileşim kalıpları tarihin örsünde dövülür, 
tıkaçları bulmak için de sık sık başvurulan kaynak yine tarihtir. Bir kişinin kendi 
ile bugün arasına bir mesafe koyması geçmişi ve bugünü karıştırır. Gündelik 
söylem, simgesel olan geçmişi simgesel olarak işe koşar. Geçmişin politik 
kullanımı, “yaftalama” yoluyla işleme koyulur. İsrail Başbakanı Menahem 
Begin, 1970’lerde toprakları genişletmek için kendi politik programını 
Güney Filistin ve Semariye hayallerini işe koşmuştur. Margareth Thatcher, 
monetarist ekonomi politikalarına güven ve etik geçerlilik kazandırmak için  
basite indirgenmiş “Viktorya dönemi değerleri” uydurmasını kullanmıştır. 
Ayetullah Humeyni, Başkan Ziya Ülhak ve Albay Kaddafi, kendilerine özgü 
çeşitli yollardan, kendi aşırılıkçı modern milliyetçiliklerini haklılaştırmak için 
varsayımsal bir geleneksel İslam’a başvurdular. Politikacılar bunları yaparken 
sıradan insanların daha düşük konumlardaki davranışını yalnızca geniş bir 
plana taşımış oluyorlar. Ebeveynler çocuklarını küstahlık ettiklerinde azarlar 
ve bunun tersine kendi ebeveynlerine gösterdikleri saygılı davranışları 
hatırlarken aslında bir Thatcher gibi davranmaktadırlar. İnsanlar daha önceki 
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işgal örneklerine başvurarak mülkiyet konusunda kavgaya tutuştuklarında bir 
Begin gibi davranmaktadır. Bu örneklerde geçmiş ve bugün arasında kesin 
karşılaştırma yapılmasının ötesine gidilir. Hatırlanan daha ziyade bir hayat 
tarzıdır, bir karakterler karmaşasıdır, geniş bir değerler ve tutumlar dokusudur 
(Cohen, 1999: 114-116). Bu simgeselleştirme günümüzü geçmişle temasa 
sokan çağrışımların örgütlenmesini sağlar.

Duygusal bir yanıtın ve tutumun fitilini ateşleyen bu tür hatırlatıcılara, 
Freud ve Sapir’i izleyen Turner, “yoğunlaştırma simgeleri” adını verir. 
Bunların kullanımı aracılığıyla “bir yandan normlar ve değerler duyguyla 
yüklenirken, kötü ve temel duygular toplumsal değerlerle bağlantıya 
geçirilerek soylulaştırılır.” Bir kriz ya da dönüşüm döneminde, bir (ekonomik) 
faaliyeti kendisinden daha fazla bir şey olarak gördüğümüzde, “değer verilen 
bir geçmiş duygusu” ya da “çok değişikliğe uğrasa da bugün bile gelenekle 
sürekliliğin korunduğu duygusu”nu yoğunlaştıran bir simgesel boyut 
kazanabilir ve krizi çözüme kavuşturulabilir.  Topluluğun “kültürel haritası” 
kimliğin temel referansı olduğu varsayılan şey ve bileşenleri ile etkileşime 
girmenin huzuru içinde hayali bir gerçeklik sunar. Böylece simgelerin politik 
“yoğunlaştırması” kesinlikten uzak, tarih peçesine bürünmüş bir zamansızlık 
ile etkileşerek kültürel bütünlüğün hayali bir elde edilişini verir (Turner, V. W., 
1967: 30’dan (The forest of symbols) akt. Cohen, 1999: 117-118). Politik aktör, 
“yoğunlaşmış simgeler” aracılığıyla oluşturdukları hayal edilmiş gerçekliği, 
kendilerini harekete geçiren anlamların çoğaltılmasını örgütleyicisi haline 
gelir. 

Politik topluluğun bileşenleri
Karmaşık gerçekliğin ortaya çıkarılmasında Max Weber’in göreliliğe zemin 
hazırlayan öznelerarasılığa (intersubjectivity) dayalı terminolojisinin ötesine 
geçerek Clifford Geertz ile birlikte denilebilir ki yorumlayıcı bir çerçeve, her 
şeyden önce doğru gözlemler ve fenomenlerin keskin kavrayışına dayanmak 
yanında yaptığımız şey bu fenomenlerin kaydedilmesi ve yorumlanmasıdır. 
Bu yorumlamanın bir yöne çıkabilmesi zorunluluğu onun gidebileceği bir 
yolun olmasına bağlıdır. “Eklektiğin kendi kendisini çürütmesinin nedeni, 
hareket etmesinin yararlı olacağı tek bir yön bulunması değil, birden 
çok yol bulunmasıdır” (Geertz, 2010: 19). Buna göre, bireyler az çok 
kurumsallaşmış çevrelerinin ortak özelliklerinin taşıyıcıları (traeger) olarak 
tipik bir politikacıdırlar. Her bir bireyin girdikleri grup ilişkilerinin içinde 
taşıdıkları ortaklaştırılmış hayal edilmiş gerçeklikleri grubun dışına nasıl 
taşıdıkları önemli hale gelir. Bireyin belli özelliklerini öne çıkaran uyaranlar 
gibi topluluğun ortak özelliklerini taşıyan politikacılar da kendisi aracılığıyla 
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çağırılmış özellikleri politika sürecinin içine taşıyarak diğerlerinden 
farklılaşabilir. Bu, politikacı olarak bireyin uyarlanma, yaltaklanma, gerilim ve 
maskelenmiş biçimler içinde politik sürece katılması şeklinde olabilir. Ancak 
bu durum politik topluluğun kültürel haritası içinde aşınmalara (başarılı ve 
başarısız politikacı tiplerine) ve canlanmalara (nüfus artışı ve yaşamın yeni 
olasılıklarına açılma) bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Kültür ve dünya görüşü kişiye izleyeceği bir yolun olduğunu gösteren bir 
izleği verir. Kişinin izlediği yol, öncekilerin geçtiği bir yol olarak, sonrakilere 
bir tarz kazandırır. Bu onun algılama ve değerlendirme çerçevesi aracılığıyla 
kavranabilir. Ward Goodenough “Bir toplumun kültürü, bir kişinin o toplumun 
üyelerince kabul edilebilir bir tarzda davranabilmek için bilmesi ya da inanması 
gereken şeylerden oluşur” der (akt. Geertz, 2010: 26). Bilmek ve inanmak 
kültürel haritanın okunabilmesini ve izlenebilmesini sağlar. Paul Ricceur’a 
göre, söylemin amacının bileşeni amaçlı dışa vurmadır; amaçlı dışa vurma 
bir söyleyiş olmakla söyleyenin kültürün içindeki konumuna işaret eder; bu 
nedenle bizim yaşamış olduğumuz şey konuşmaya dair içerik olmaktadır 
(Geertz, 2010: 35). O halde kültür, kültürde yaşayan ve yolu izleyen aktörün 
konuşmasının içeriği ile somutlaşır. Bu yolla her bir aktör potansiyel politikacı 
haline gelir. Ya da politikacı kendi planında yaşayan bireylerin daha genel 
plandaki ifadesi olarak ortaya çıkar. 

Kültür, bireyin kendini edinişinin bir izleği olmakla birlikte, her bir birey 
zorunluluktan özgürlüğü çekip çıkarma potansiyeli ile bir olumsuzlama, 
özüne ve ötekine yönelim içinde hareket etmektedir. Paperzak (2000: 55-64), 
Hegel’in özgürlük kavramlaştırmasından öznelerarasılık ile herkesin rasyonel 
ve mantıklı iradesinin etkileşimini anladığını ileri sürer. Etik, bu nedenle, 
Hegel’de politikanın parçası ya da görünümü haline gelir; insan, özgürlüğünün 
nesnel gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Burada Hegel, Lockçu ve 
Kantçı liberalizmin (özerklik) kavramlarını özümsemiştir. Pratik akıl burada 
kolektif kurumları doğurmakta, zorunlu olarak yasaları ve otoriteleri, işlemleri 
ve benzerlerini yaratmaktadır. Hegel, her bir bireyin topluluğun yasalarına 
uyduğu oranda özgür olduğunu ve her bir topluluğun üyelerinin özerkliği 
gerçekleştiğinde özgür olduğunu kanıtlamış olabilirdi. Buna göre, politika 
zorunlu olarak etiği ima ederken, öznelerarasılık kuramı da politikanın bağımlı 
parçasından başka bir şey olamaz. Bu nedenle Hegel’in politik felsefesi, 
bireyleri ulus-devletin ufku içinde yurttaşlar olarak  hapseder. Marksist ve 
post-Hegelci filozoflar ufku enternasyonal dayanışmaya genişlettiler. Burada 
topluluktan ayrı olarak kavranamayan birey sorunu politika ile etik arasında 
bir açığın doğuşuna sahne olabilir. Böylece politikaya yeni bir ufuk, ahlaka 
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da yeni bir politika etosunu gerektirebilir. “Küreselleşme” dalgası ve yaygın 
iç savaşların bir sonucu olarak 1990’lı yıllarda etik tartışmalarının politikada 
yaygınlaşması, liberal insan haklarının bu kadar yoğun ihlal ve tartışmaya 
uğramasının da nedeni olarak yorumlanabilir (Butler, 2005; Badiou, 2006; 
Paye, 2009). 

Kişi kendi bağlamından (doğal ve sosyal yapılar ve işlemler) kopuk olarak 
kavranamaz. Levinas, senin (öteki) tekliğini, yoksulluk, çıplaklık, metrukluk, 
korunmasızlık, incinme vb. metaforlarla betimlerken, doğal ve sosyal 
yapılara başvurmaktadır. Ben ve öteki arasındaki ilişki zorunlu olarak 
benin bütünlüğünün içine yerleşen bir hayal edilmişliktir. İyi nedir sorusu 
sorulduğunda etik, dolayısıyla öznelerarasılık yeniden devreye girer. Bu, 
sorumluluk ve adanmanın, “zorunlulukların” içeriğini çıkarmak için etiği 
devreye sokmasıdır. Burada olumsallığın içinde kaldığımız her durumda, 
doğanın olumsallıklarına ikna edilemiyorsak, insan eyleminin güdüleri için 
mantıkla baş başa kalmış oluruz. İnsanın anlamı konusunda herhangi bir 
örnekte, evrenselliğe başvuruyorsak, sen ve ben indirgenebilir biricik haline 
geliriz. Temel sorun, önermeler, yasalar ve uygulamalar sorunu değil, herkesin 
biricikliği ve saygınlığı sorunu olarak iyi’dir. Bu yüzden senin varlığı, gerçeği, 
özgül bir anarşiyi doğurur. Biricik olarak, sen herhangi bir bağlamın parçası 
değilsin, bağlamsız var olamazsın (akt. Paperzak, 2000: 62). Kişinin kendi 
bağlamı dışında kavranamayacağı gerçeği, onu değişen fenomenler, kültürler 
ve topluluklar dünyasına açık ve uyarlanabilir olarak ele almayı gerektirir. 
Çoğu bir araya gelme biçimi ve etos, en kötü savaş durumunda bile, herhangi 
bir ötekinin olumsal varlığını burada ve şimdi sevgi ve merhamete çağırır. 
Senin varlığının bana yönelik çağrısı adaletin gerçekleşmesi için sosyal 
bağlamın örgütlenmesini zorunlu kılar. O halde iyinin gerektirdiği etik 
yönelim, politika olarak öznelerarasılık,  ötekini ele alsa da sosyal bağlamın 
ufkunda gerçekleşir. 

Adil bir topluluğu kurduktan sonra adaletin gerçekleştirilmesi ertelenemez 
adalet talebinin askıya alınması olarak, bir ütopyayı andırabilir. Bireylerin 
bağlamsal olmayan ve işlevsel olmayan ötekilik karşısındaki eksikliği, varolan 
dünyayı daha iyisine dönüştürene kadar etiğin ertelenmesi demektir. Herhangi 
bir politika formu olmadığında etik kahramanca hareket tarzı haline gelebilir, 
fakat yine politikayı yargılamak etiği devreye sokar. Öznelerarasılık, her 
durumda etiğin davet edilmesi ve politikanın etiğe bağlanmasıdır (Paperzak, 
2000: 63-64). Öznelerarasılık, etiği politikanın hizmetine vererek, topluluğun 
kurucu dinamiklerini gündeme taşır; topluluğa karakterini veren şeyin ne 
olduğu, onun “varoluşsal” ve “iradi” olup olmadığıyla da bağlantılıdır. 
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Husserl’in politik olan anlayışına göre devlet ya da politik topluluk paradoks 
özelliğe sahiptir. İlk olarak, politik topluluk ya da devlet doğal ve yapay 
ya da pratik sözleşme ilişkisinden doğar. İkincisi, devlet ya da politik 
topluluk üstlük ((superordination) ve astlık (subordination) ilişkisi içinde 
şekillenir. Devlet ve onun otoritesinin doğallığı atasal ilişkilere bağlıdır. 
Politik topluluk, bu doğal ilişkilerin içine doğmakla tanımlanır; aile, etni 
vb. bu ilişkileri ifade edilir. Ailede baba ilişkisi doğallığın ve doğal politik 
topluluk karakteridir. Aile ve atalarla ilgili otorite despot ya da şefin politik 
baskınlık durumuyla benzerdir. Atasal ilişkilerde şefin üstünlüğü benzer bir 
yayılmanın ürünüdür. Atasal topluluğun doğurduğu doğal görünüm ve politik 
birleşmenin doğurduğu sözleşmesel görünüm ile devlet ayrı birer topluluk 
türüdür. Husserl’in devleti ve politik topluluğu tanımlayışı, Nazi döneminin 
pratiklerine verilen bir cevap gibidir. Doğal ve yapay (sözleşmesel) politik 
topluluk ayrımı aynı zamanda Husserl’in analizinde bir Nazi rejimi pratiğinin 
yansıması olarak izlenmektedir. “Yaratıcılık” oluş süreçlerine verilen bir 
referanstır. Kendini sürdüren kuşakların etkileşimi, tarihsel ve kültürel varolan 
bir dünyayı anlatır. Aileden itibaren yayılan doğal “yaratıcı” topluluk, bütün 
topluluğa bütünselliğini veren zamansallık ve tarihsellik içerir. Kültürel ufkun 
içerisinde etkin ve edilgin katılım içinde nesneler ve dünya deneyimi sunar. 
Politik topluluk bu mecrada kendini inşa ettiği kadar, inşa edilir de. Normal bir 
dünya kavrayışı ötekiyle bir arada yaşamayı içerirken, giderek genişleyen bir 
bağlamda kitleler ve bölgeler olarak ayrışır. İlk planda bir tehdit ile belirlenen 
politik topluluk, kendi ve öteki arasında etkileşim aracılığıyla sabit yapılar ve 
politik birleşmeyi üretir. Sabit yapılar, failleri kurmada ve sürdürmede birleşen 
iradelerin bir ifadesidir. Kültürel topluluğun “biz”i ulusal topluluğun “biz”ine 
dönüşür. Tehditler (dışsal belirlenme), politik yoğunlaşmayı artırdıkça, 
kuşatma, mülteci ve göçmen akını ile politik topluluğun çeşitlenmesine 
neden olur. Artık politik topluluk, aile ve atasal ilişkilere indirgenemeyecek 
boyuta ulaşmış, kitleler ve bölgeler olarak ayrışmış, politik olan “dışsal 
belirlenme”den “içsel belirlenme”ye geçilmiştir (Drummond, 2000: 29-33). 

Bir politik topluluk, politik topluluk olmadan önce geçtiği aşamaların 
özelliklerini taşır. Artık politik topluluk bununla doğal ilişkilerden iradi 
ilişkilere geçmiş bir karakter kazanır. Paylaşılmış deneyim ve sosyallik, 
iradelerin iç içe geçmesidir. Bir irade bu nedenle iradelerin etkileşiminden 
doğar. Bu nedenle devreye giren iletişimsellik, temsilci ve ortak iradelerin işe 
koşulmasının bir yansımasıdır. Her bir bireyin katıldığı topluluk savaşında 
bireye indirgenemez bir eylemsellik söz konusudur. Burada ortaya çıkan 
öznelerarasılık (Hegel), zorunlu olarak etiği devreye sokar ve topluluğu 
ahlaksallık içinde kendi ve ötekiyle ilişkilendirir. Topluluk, kültürel olarak, 
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geleneksel inançlar, alışkanlıklar ve pratiklerin aktarımını erdemler, irade ve 
eylemlerin iç içe geçmesiyle örgütler. Bu, bir öteki yoluyla kendinin inşası 
olduğu için sabitlenemez bir devingenlik içindedir. Topluluk, belli bir iyiye 
dayalı bir gerçekleşim olduğu için, birey de paylaşılmış iyinin bir parçasıdır ve 
rekabet eden iyi kavramları dolayısıyla da politik topluluk ahlaki topluluktan 
ayrı kavranamaz. Belirli bir kimlik/özdeşleşme (rasyonel failler ve insanlar 
için belirlenmemiş evrensel iyi), kültürel belirlenme ve parçalanma (tarih, 
gelenekler ve maddi koşullar), bireysel seçimler (kültürel, tarihsel ve maddi 
koşullar) analitik düzeyde birbirlerinden ayırt edilebilir. Ne rekabet eden iyi, 
ne de politik akıl birbirlerinin türetildiği bağlamdan ayrı kavranabilir, ne de 
onların örgütlendiği politik mücadele süreçlerinden ayrılabilir. Bu, yurttaşlar 
topluluğu olarak vatanda iradelerin birliğinin eklemlenme ve iç içe geçme 
sürecini yöneten ilişki yapıları ve faillerin müesses ve daimi örgütlenmesidir 
(Drummond, 2000: 34-35, 38-39, 40, 42, 44, 46, 52-53).  

Politik topluluğun örgütleyici ilkesinde değişim, tarihsel toplumun ayırt edici 
bir yönü olarak kaydedilebilir. Bu, örgütleyici ilke üzerine yapılan söylemi 
önemli hale getirir. Topluluğun örgütleyici ilke etrafında fetişleştirilmesi, 
politikanın yorumlanmaya açıklık içinde tamamlanmasına katılımı harekete 
geçirir. Bazı topluluklar, değişime açık olmayabilir ve bir çoraklık olarak 
ifadesini bulabilir. Benlik duygusunun yitirilmesi yoluyla dönüşme ve maddi 
nesnelerin fetişleştirilmesi yoluyla onurun lekelenmesine katlanma, kültürel 
farklılıkların politik kullanımına neden olabilir. Gruplar, benlik duygularından 
başka kaybedecekleri bir şey olmadığını düşündüklerinde akıntıya karşı 
direnmeye çalıştıkları ve mütehakkim milliyetçilikler ile devletçiliklere karşı 
cephe alırlar. Etniliğin 1960’larda ve 1970’lerde birden bire geçer akça haline 
gelmesi, toplumbilimsel söylemde sınıftan “etni”ye bir yön değişikliğinin 
bir ifadesi oldu. Etniyi ön plana çıkaran onun kesinliği değil, irrasyonelliği 
oldu. Kandan başka bir referansa ihtiyaç duymayan, “bizim halkımız” 
biçiminde bir çerçevelemeye sığan bu tavır, “onlar” “bize” yönelik bir tehdit 
olarak betimlendiğinde etnik duyarlılık kolayca seferber edilebilir. Etnik ve 
milliyetçi sesleniş duygusal seferberlik açısından farklılaşır. Milliyetçilik 
karşısında etnilik arkaik kalır. “Kan, grup ya da ülkeye sadakat çağrısı”, 
“etnik tabakalaşma” olgusu karşısında tökezleyebilir ve anti-sömürgeci ve 
bağımsızlıkçı öncülleri devreye sokabilir. Bu sorunlar karşısında çözüm ya da 
savunma, “ölçek” boyutunda olabilir; yönetimlerin ölçeği büyüdükçe kurucu 
değerlerden uzaklaşma ve halka yakınlık ve ilgi kaybı, temsil krizi ve dışlanma 
devreye girebilir. Ulus-ötesi iktidarlar ve modern yönetimlerin başarısızlığı 
ölçeğin sorgulanmasını temsil ve ilgi düzeyinde yeniden ortaya çıkarır. Bu 
eleştiri, etnik ve komünal duyarlılık olarak öne çıkabilir. Kimlik, isteklerin 
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ve güdülenmelerin hareket noktası yapılacak şekilde bir önderlik, ideolojik 
retorik ve bireylerin tek tek güdülenmelerini içeren boyut kazandığında 
simgeler, deneyim ve mizaçlar eşliğinde seferber edici bir nitelik kazanır. 
Topluluğu tanımlayan öğelere yönelik tehdit, karşıtlık ve sınır eşliğinde 
içe yönelik bakış ve dışa yönelik bakış yaratır. Bir kez kendini işaretleyen 
aykırılık, öbürlerinin de aynı yolu izleyeceği zorunluluğu yaratır. Farklılıklar 
ne kadar azalırsa bireysel kimliğin menzili olan topluluğa bağlılık o kadar 
artar (Cohen, 1999: 118-126). Bu etni söylemi olarak ortaya çıkan çağrışımlar, 
onları daha da radikalleştirecek çatılara, ulus-devletlere atfedilen 1990’lardaki 
kriz tartışmasıyla kimliğin politik gücü olarak ortaya çıkarıldı (Kastoryano, 
2000).

Ulus-devlet, politik topluluğun iki yüz yıldır fiili ve ideal formudur. Bununla 
birlikte, 1990’lardan beri ulus-devletin kriz içinde olduğu,yurttaşlarına 
ekonomik kültürel, ekolojik sorunlarla yüzleşmesinde başarısız olduğu ileri 
sürülür. Teritori (toprak), merkezilik, farklılaşma, otorite ve nüfus, ulus-
devletin sezilebilen öğeleridir. Kamu faaliyetine hiyerarşik ve güvenli bir 
çerçeve sağlaması, devlet faaliyetinin hukuk ve yaptırımlar aracılığıyla işleyen 
en önemli yönüdür; bu, modern devletin nesneler etkileşimidir. Küreselleşme, 
bu süreci, yönetme ve düzenleme aygıtı olarak devletin ikmalini kötüleştirmiş 
ve içini boşaltmıştır. Hukukun üstünlüğü ve yönetilenlerin rızası, modern 
devletin eylem ve işlemlerini biçimlendiren ve denetleyen kaynağı ifade 
ederken, insan özerkliği de özsel bir otorite kaynağı olarak görülür. Nüfusun 
boyun eğmesi, yönetişim pratikleri ve işbölümü aracılığıyla sağlanır. Nüfusu 
belli çizgiler boyunca yerleştiren bu tür pratikler, aynı zamanda modern 
devletin meşruiyetini sağlayan politik alanı kuran teknikler ve çerçevelerdir. 
Bu anlamda modern devlet belirli nesneler (kitleler ve bölgeler) dizisi ile 
belirli pratikler (ekonomi ve zor/bilgilendirme) dizisini içeren ontolojik 
ve normatif alan üzerine yükselir. Yönetişim pratikleri olumsal olanı 
işaret ederken, ontolojik bir temeli ifade etmiyor. Zorlayıcı/bilgilendirici 
süreçler ile kitleler ve bölgeler, coğrafi süreçler arasında bir korelasyon 
olsa da basitçe açıklanamayan şey yönetişimin etkinliklerini yöneten çağsal 
koşullar ve topografik ilkeler sorunudur. Bu da kolayca cevap verilemeyen 
ontolojik sorundur (Thomson, 2000: 133-134, 136-137, 138-139, 145-146). 
Pozitivizmin veri seti içinde ortaya konulabilecek “ortak duyu”, kavramın 
temeli olacaksa, ulus-devlet bugün kitleler ve bölgeler ile coğrafi süreçler 
arasındaki yönetişim pratiklerine eski delillerin yerinde olmadığı bir “gerçek” 
sunabilir. Buna ek olarak, politik topluluk içinde rekabet eden iyi ve politik 
akıl açısından ulus-devlet idealleri de politik olanın ufkunu doldurmakta 
zorlanıyor olabilir. Ancak politik akıl, ulus-devlet ideali dışında, hala politik 
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topluluğu aşan bir çizgi boyunca kitleler ve bölgeler oluşturma ve yönetişim 
pratiklerini yöneten çağsal koşullar ve topografik ilkeler bakımından ayırt 
edici bir zemin sunamıyor.  

Sayısız isyan hareketlerinin ortaya çıktığı, devrimler ile de anılan yirminci 
yüzyıla sınıflar ve ırklar arası çizgi damgasını vurdu. Bu günü ifade eden 
terim, “kimlik politikası” isyan hareketleri ve devrimleri çağıran bir terim 
değildir; bir çağrıdan ziyade, bir kaçış olarak kendini gösterir. Tarihsel olarak, 
insan ifadesinin en güçlü evrensel çağrısı Marksizm’den gelmiştir. Sosyoloji 
ve politika bilimi bölümleri Marksizm’i bastırmak için postyapısalcılığa 
saplanıp kaldılar. Bu nedenle de kimliği politikleştirmekten başka bir çare 
bulamadılar (Gordon, 2000: 190, 192). Bu gün kimlikler çoğulluğu içinden 
bir çağrının doğması beklenemez. Kimliğin tomurcuklanması, her bir bireyin 
kişisel planda düşündüğünün genel plandaki bir ifadesi olan politika açısından 
tanınmayı politikanın merkezine yerleştirmiştir. Kimlik kendini sürekli 
marjinalleştiren bir yönelim olarak, genişletici bir perspektiften uzak olduğu 
için giderek artan kaotik algılamanın hareket noktası olmaya adaydır. Bu 
nedenle din, eski toplumsal düzenlerin kitleler ve bölgeler ve coğrafi süreçleri 
arasındaki korelasyonunu, deneyim-ötesi alanı yeniden hayal edilebilir hale 
getirebilir. 

Kimliğin edinilme süreci, edilginlik içerir; kimlik üzerinden yapılacak her 
çağrı normatif olan, yerine edilgin bir deneyime  yapılan bir çağrı olacağı 
için, onurun zedelenmesi karşısında harekete geçen bir öfkenin, kötünün yok 
edilmesi adına teröre karşı mücadelenin öne çıkmasını kolaylaştıracaktır. 
Politik olan, bir şey için ve bir şeye karşı harekete geçme olarak politikayı 
öne çıkarırken, politikacıyı da etkin bir konumda tanımlar ve pozitif olana 
ilişkin etkileşimi canlandırır. Bununla birlikte kimliğe çağrı, etkin olan barış 
ve düzen ile uzlaşıdan daha ziyade, savaşı ön plana çıkaracaktır. Bu gün dünya 
politikası bu açmazla karşı karşıya olarak umutsuzluğun aşılandığı bir söylem 
aracılığıyla savaşın fitilini ateşlemektedir. Bu olgu, insan gerçekliğinin çift 
anlamlılığın (ambiguity) olanaklarına açmak için yaratıcı bir hamle yapmasını 
da olası kılabilir. 

Politik aktör
Politik topluluk içinde oluşan kitleler ve bölgeler ile işbölümü ve hiyerarşiler/
zorlayıcı/bilgilendirici pratikler dizisi grupların belli bir tarzda örgütlenmesine 
neden olabilir. Grupların içinde bireyin hareket tarzı, politikacı tipini 
kavramlaştırmak için referans çerçevesi oluşturur. Levinas (2003: 149-151), 
bireyi bir süreklilik olarak almaktadır. Bir şeyin varlığı kendisiyle birlikte 
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sona ermez: varlık ve çıkara yönelme, bir sözcük oyunuyla esse-interesse 
olarak nitelendirildiğinde, özü çıkar bulma ile anlamlandırmak olasıdır. Varlık 
başka varlıkların bir devamı olduğundan ölüm varlığı ortadan kaldırmamakta, 
varlığın diğerlerinde yaşaması anlamına gelmektedir. Kendisini varolanların 
conatus’u (yönelimi) olarak teyit ederken, varlığın (öz) çıkara yönelişi, birinin 
diğeriyle, herkesin herkesle mücadele içinde olduğu bencilliklerde, birinin 
diğeriyle savaştığı ve böylece hep birlikte savaş içinde olduğu birbirlerine 
alerjik bencilliklerinin çoğulluğunda dramatize edilir. 

Birey olarak insan savaşın en aşırı noktasına kadar çıkarak yönelişin dramını 
yaşar. Burada, öz, varlıkların dolayımsız çarpışmasını askıya alarak, Aklın 
egemen olduğu bir barış sürecine girer. Bu artık bir sabır sürecidir, zira 
Levinas’ın (2003: 155) “varlıktan başka türlü” dediği, ”öz içinde hükmünü 
süren bir yazgının paramparça oluşu” ya da yok oluş sürecinin bir tür 
telafisidir. Bu süreçte politika, konuşmaya, savaştan maddeye yönelime, 
ticaret ve mübadelenin sağladığı bir ertelemeye girer. Ancak, varlıkta diretme 
ve çıkar arayışı, her zaman yeniden devreye girer ve büyük ölçüde bellek ve 
tarih aracılığıyla şimdiye egemen olur. Burada hiçbir vaat, varlığın esse’den  
interesse’ye dönüşmesine engel olamaz; barış çıkarlara dayanamaz ve çöker. 
Varlığın çıkara yönelişinde savaş ve madde kipleri sonsuz bir devinim içinde 
hareket eder. Hegel’in nesnel ahlakın devinimini oluşturan öznel ahlaka 
benzer olan şey, hiçbir zaman bilincin nesnesiyle özdeş kalamayacağı için 
artık, varlık, varlıktan başka türlü”ye dönüşmüştür. Politikacı, savaş ve madde 
kipleri arasında bir salınımda etkin ve edilgin bir konum kazanır. Politikacının 
konumu, bütün çeşitliliklerine karşın, kiplikleri birbirine ait olan düzenin 
dışına çıkamaz. Burada özgürlük, özün yazgısından kaçamadığı bir düzene 
tabidir. Zaman ve mekan bir epos (destan) halinde eşzamanlı hale gelir ve 
varlık belirleme/belirlenme diyalektiği içinde özgürlüğün yokluğuna dönüşür. 
Bu, ayrıksı olanı da olmayanı da kaplayan hiçlik, varlık-olmayandır. 

Varlığın ben ile ideal özdeşliği, ortak duyu ile duyusal kanı arasındaki 
salınımdan başka bir şey değildir: varlığın belirlenmesi olarak ben, her zaman 
kendi nesnesini araya bilincin çelişik bir anını oluşturur. Bu sürekli bir endişeli 
“biriciklik” hali, varlığın özdeşliği bir “kerrygeme”den9 (haber, emir, kökensel 
çağrı) türetmesi” özle ilişiğini kesmesidir. Böylece zaman zamansallığını yitirir, 
ikircikli bir söylemeye (equivocation) yerini bırakır (Levinas, 2003: 156-158, 
160-162).  Bu akışkanlık içinde her şey, bellek ve tarih aracılığıyla varlığın 
ötesini de ima ederek yeniden kazanılır. Öznelliğin kazandığı bu bilmecemsi 
hareket öz ile ötekinin düğümü ve düğümün çözülmesidir. Öz, belirlemeye 
yöneldiğinde, kendini bellek ve tarih aracılığıyla gerçekleştiriyorsa, deneyim 
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de kendinin ötesine geçen yeni bir yönelim ise özün her kendini belirleme 
hamlesi, bellek ve tarihin şimdiye taşınmasıdır. Bu durumda varlık hiçbir 
şekilde bilinç ile nesnesinin buluştuğu bir gerçekleşime sahip olmayacaktır. O 
halde insanın deneyimi aracılığıyla kendini edinişi kavramlaştırılsa bile ancak 
fenomenolojik araştırma yoluyla kavranabilir. 

Kişinin kendini edinişinin bir ifadesi olan dünya görüşü ve kültür olgusundan 
söz edilebilir. Deneyim, bu kültürün çeşitli veçhelerinin oluştuğu doğal tavır 
alma biçimlerinden farklı güdülenme biçimlerine uzanır. Kişiye başkalarınca 
aktarılan deneyimler de deneyimin ufkunda yer alan bir gerçeklik durumuna 
girerler ve kişi, içinde bulunduğu toplumun teorik, değere ilişkin ve pratik 
hareketine tabi olur. Husserl (2007: 56-58), kişinin tavırlarda nesnellik 
kazanması, çevre, değerler, mallar, eylemler vb. konusunda akıllıca yargı 
verebilmesi için iyi eğitilmiş yetenek ve becerinin önemine işaret eder. Sürekli 
değişen yetenek ideali çerçevesinde çabalayan insan, sonunda “filozof” olur. 
Husserl’i izleyerek,  dünya görüşü ve yetenek ideali için çabalayan kişi 
sonunda politik aktör de olur. Politik aktörün eylemi ve ideali, sonunda her 
bir bireyin kişisel plandaki eyleminin genel plandaki bir ifadesi olarak ortaya 
çıkar. 

Politik olana ilişkin kavramın biçim ve içeriği, bireylerin kişisel plandaki temel 
edinim ve çelişkilerinden ayrı tutulamaz. Carl Schmidt ve Claude Lefort’un 
politik olana ilişkin keskin ayrım çizgisi çelişki kavramının içinde saklıdır. 
Bu Marx’ın da işaret ettiği bir gerçekliktir; uzlaşır çelişki ile uzlaşmaz çelişki 
kavramı bu olguya işaret eder. Burada çelişkinin üretilme sürecinin özel 
önemine işaret etmek gerekir. İnsanlar normal zamanlarda, Levinas’ın işaret 
ettiği madde kipliğinde, savaşı Aklın kesintiye uğrattığı erteleme sürecine 
girer. Fakat bu maddeye yönelimin hiçbir şekilde çalışmadığı, insanların genel 
adaletsizlik olarak değerlendirdiği algılama süreçlerinde hiçbir politik vaat, 
onları öze, çıkara yönelme anlamında savaşın dışında tutamaz. Burada artık 
her şey politiktir. Crowell (2000), politik olanın felsefi kavranışında her şeyin 
politik olduğu tespitini “aşırı tahmin” olarak yorumluyor.  Bununla birlikte, aşırı 
tahminin önemi, politik olanı ayırt etmede kötü niyeti devre dışı bırakmasıdır. 
İkincisi politik olanın tespitinde, “eksik tahmin” iddiasıdır. Bu durumda 
politik olan diğer şeylerden ayırt edilerek ortaya konulabilir. Buradaki sorun, 
kavramlaştırma ve tanımlamaya kötü niyetin eşlik edebilmesidir. Crowell, bu 
sorunu çözmek için fenomenolojiye başvurmanın yararlı olabileceğini ileri 
sürüyor. Fenomenolojik olarak politik olanı ortaya çıkarmak kişinin deneyimi 
üzerine gitmektir. Fenomenoloji, kişi-deneyim üzerine inşa edilen bir 
indirgeme ve düşünüm süreci içerir. Burada, süreci sakatlayacak olan politik 
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olanın kendisinden çok düşünümsel (reflection) ve sezgisel (intiution) bir 
yöntem olarak fenomenolojinin doğasından gelen kavramlaştırma sürecinin 
kendisidir. Politik deneyim üzerine düşünmek, öncelikle kişisel bir kavrayış 
içerir. Bu yönüyle öne çıkan terim politik aktör (eylemci) olacaktır. Bu, 
belirsiz sosyal eylemcilere - hareketler, gruplar, çeteler, devletler ya da silahlı 
kuvvetler- öncelik hakkı vererek değil, araştırılan bireysel aktörün davranışı 
olarak tasarlanan bireysel eylem durumlarıdır. Politik aktörün kimliği üzerine 
araştırmanın isabeti, araştırmacının sezgisel basiretini esas alır. Buna göre 
analiz aşkın bir düzlemde değil, içkin bir düzlemde gerçekleşir. Bu somuttan 
soyuta bir öz –eidetic- araştırmasıdır. Bu fenomenolojik soruşturmanın 
kendisi, Alfred Schutz’un “doğal tutum fenomenolojisi” dediği yolla anlam 
sorunları paranteze alınarak yapılır. Buna göre, soruşturma politik eylemcinin 
içkin eylemine aittir ve burada aşkın bir politika olası değildir. 

Crowell (2000: 12-14), politik olanın fenomenolojisine ilişkin araştırmanın 
dört katlı eylem matrisi önerir. Burada eylem matrisi, kasıtlılık,	kurumsallık,	
zamansallık	(karar verme zamanı), (karar verilebilir) meseleler (matter) olarak 
tanımlanır. Politik aktöre bu matrisin ışığında yaklaşılabilir. Burada aşırı 
tahmin (her şey politik) eksik tahmin (politik, bazı fenomenlerden ayırt edilen 
şey) “tehlikesi” ile karşı karşıyayız. Weber’i anımsayarak, “iktidar teorisi” 
çerçevesinde “prestij mallarının ele geçirilmesi” politik olan şeydir, diyebiliriz. 
Bu bizi eksik tahmine boyun eğmeye götürebilir. Burada politik aktör her 
ne yolla olursa olsun “prestij mallarının” ele geçirilmesi ile ilgilenebilir. Bu 
yorum çerçevesinde ortaya çıkan sorun, “politik aktörün iktidar araçlarını 
ele geçirmesi” anlamında özgül bir amaç belirlemesidir. Eylemcinin eylemi 
aracılığıyla politik olanı ayırt ettiğimiz ölçü, aslında kendi içinde sorunludur. 
Zira iktidarın kendisi aşkın, ele geçirilmeye çalışılan bir mertebe olarak, içkin 
olarak hareket eden bir politik aktöre çerçeve sağlamaktadır. Eylem matrisi 
ile somutlaştırılmaya çalışılan şey, politik aktörün eyleminin analitik olarak 
ayırt edilmesinden başka bir şey değildir. Her bir bireyin kendi eylemini haklı 
gösterebilmek için başvurduğu matris politik olanın meşrulaştırılması için 
de geçerlidir. Fakat politik aktörü diğerinden ayırt etmeye başladığımız an, 
kasıtlılık, kurumsallık, zamansallık ve meseleler boyutları içinde tavır alış 
ile sıradan bir eylemcinin kişisel planda kalan eylemleri arasında kurduğu 
ortaklıktır. Her bir birey, politik aktörün yaptığı vaat içinde politik hayatın bir 
parçasıdır. Hiçbir vaadin gerçekleşmediği bir hayat mümkün ve olası olduğuna 
göre, hiçbir politik vaadin yaygın bir ortaklık kurmadığı da vakidir. Politik 
olanın diyalektiği Hegel’in deyişinde öznel ahlak ile nesnel ahlak arasındaki 
çelişki ise politik aktör zorunlu olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte ahlaki 
eylemin kesin bir sonucu olmakla birlikte, politik olan belirsizlik olarak 
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kaydedilir; bu tespit ahlaki aktör ile politik aktör arasında bir kopuş olarak 
gösterilir. Oysaki Hegel, politik aktörün güdülenmesinin arkasında olan şeyi, 
bizatihi nesnel ahlakla çelişkiyi görünür hale getiren bireysel ahlakta bulur.
 
Ahlak, edilgin bir emir süreci olarak görüldüğünde politikadan ayrı işleyen 
bir süreç olarak görülebilir. Ahlak aynı zamanda insanı harekete geçiren bir 
şey olarak, haksızlıklara karşı çıkan ve adalet için etkin konum üstlenen bir 
aktörün de ifadesidir. Bu nedenle politik olan ile ahlaki olan arasındaki temas 
kesilemez. Ahlak edilgin bir konum olarak ele alındığında topluluk ilişkisinin 
yalnızca muhafazakar yönüne işaret edilmektedir. Bununla birlikte topluluk 
ilişkisi, aynı zamanda bir adaletsizliğin önüne geçilmesi, onun içinde geliştiği 
karmaşık gerçekliğinde devrimci özün keşfedilmesidir. Bu yönüyle bir teknik 
bilgiden öte açık bir tavır alış ve sınırı belirlenemeyen bir açıklık ortaya 
çıkarabilir. Politik aktörün davranışına atfedilen belirsizlik tam bu niteliktedir. 
Toplumlar Patocka’nın dediği gibi krizlerine yanıt verdikleri kültürel harekete 
katıldıklarında yaşamın yeni olasılıklarına da dahil olurlar. Böylece bireysel 
ahlakın ufkunda beliren politika her zaman olası olan bir yeniliğin ifadesi 
olabilir. Bugün pek çok durumda politikada insanları kendi planlarında çileden 
çıkaran, politikanın aracılık ettiği dürüstlük ve güvenilirlik dışındaki hareket 
tarzıdır. Politikada vaadin niteliği ile politikanın pratiği arasındaki çelişki yeni 
politikayı doğuran bir etos olabilir. Bununla birlikte, bizatihi politikanın vaadi 
dürüstlüğün dışına çıkmayı zorunlu hale getiren şey olarak da görülebilir. 
On sekizinci yüzyıl liberallerini (örn. James Mill) mülkiyet karşısında tutum 
almaya iten, mülkiyetin katılığı altında yeteneğin baskılanmasıdır. Fakat On 
dokuzuncu ve yirminci yüzyılda liberalizm adına yazanlar mülkiyeti, tutucu 
ve vazgeçilmez bir ilke olarak benimsediler. Bununla birlikte, mülkiyetin 
tekelleşme ile negatif olarak yok edilmesine karşı liberal bir muhalefete dayalı 
politik aktörün şekillenmesinde rol aldıkları görülmemiştir. Ahlak soyutlamalar 
aracılığıyla öğretilebilirken, politik olan somut eylemler ve onun sonuçları 
aracılığıyla öğrenilebilir. Politikada bu nedenle ilkeler ya da ideolojilerden 
önce somut “gerçeklikler” devrededir. Bu nedenle ahlak gelenekler ya da 
deneyimler ile değil genel önermelerle çalışırken, politika gelenekler ve o 
geleneklerin aşılması anlamında yeni geleneklerle çalışır. Liberalizmin genel 
önermeler üzerinde duran tavrı, politikanın somut “gerçekliklere” dayanması 
gereği ile doğal olarak çatışır. 

Politik kasıt, seçim ve mütalaa (deliberation), politik aktörün ve eylemin 
boyutlarını somutlaştırır (Crowell, 2000: 22-23). Bu konuda güdülenmenin 
derecesi, kişileri dinamik bir aktör ya da pasif bir gözlemci de yapabilir. Kişinin 
her durumda harekete geçmesini sağlayan etken onun politik taahhüdüdür. 
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İnsanların grup içindeki davranışları ile grup dışındaki davranışları arasında 
harekete geçirici yönelim açısından derece farkları olduğu açıktır. Politik 
aktörün rutin davranış biçimleri ile reçeteye sığmayan davranış biçimlerini, 
akıl ve sezginin diyalektiği yanında örgütlülüğün içinde kavramak gerekir. 
Bu anlamda politik seçimin kasıtlılığının yorumlanması aklın ötesine geçen 
kavrayışı, sezgiyi zorunlu olarak çağırır. Politik aktörün politik eylemi bir 
mütalaa içinde gerçekleşmekle birlikte, yorumlanmaya açık çağrışımların 
örgütlenmesi olarak da görülmelidir. Makul olanın yapılması bir çağrıdan 
ziyade bir görev sayılabilir; makul olanı aşmak bir çağrışım örgütlenişi olarak 
hayal edilmiş gerçekliğin kişisel plandaki konumu ile genel plandaki konumu 
arasında ortaklığı politik aktörün kişiliğinde somutlaştırır. 

Politik aktör, politik durumu görmek için önceden verili olanı askıya alarak 
(suspend) ahlaki iddiaları çerçeveler (Crowell, 2000: 22-23, 25, 26). Burada 
politik müdahale belli tarzda ilişkileri kesmek ve yeni ilişkileri ortaya çıkarmak 
için bir uğrak oluşturur. Uzlaşılan değerler ile uzlaşılmayan değerler arasındaki 
mücadelenin aldığı biçim politik müdahalenin zeminidir. Bu nedenle politik 
aktörün fenomenolojisi, kurumsallık içinde şekillenirken, eski kurumsallıkları 
da askıya almayı içerir. Bireyin “yalıtık” bir şekilde kavrandığı yaklaşımlar 
(örneğin psişe-psikolojik perspektif) eylemi politik olarak kavramaz. Zira 
“yalıtık” birey, kasıtlılık koşulları eksiltilmiş olarak karşımıza çıkar. Bir 
şeye çok kızgın, çok arzulu, ya da yönelimli olduğunda birey, politik aktörün 
güdülenmeleri içinde değil, “yalıtık” bir şekilde ele alınmaktadır. Bu özellikleri, 
buna karşın bireyi belli politik eylem tarzları geliştirmeye itebildiği gibi, belli 
bir şeye yönelim hızlı bir şekilde politikleşebilir10. Bu tür eylem ve yorumlama 
biçimleri politik eylemi ahlaki eylemden kopararak politikanın yoğunlaşmış 
simgelerine dönüştürür. Her politik aktör, kendi otoritesine zemin oluşturacak 
bir geçmiş icadı ve etkinlik kurgusu içinde hareket eder. Geçmişin otoritesi bu 
anlamda hayal edilmiş bir kurguyla şimdiye dahil edilir. Geçmiş, bu nedenle 
bir nevi yorumlanmaya açılma süreci olarak aşkın özneyi davet eder. Bugünün 
politik aktörleri, yorumlanmaya açılma yoluyla çerçeveledikleri geçmiş ve 
şimdiye karşı bugün yapılanları yerleştirdikleri “tarihsel bir şimdi”yle anlam 
bağlantısı kurarlar; zamansızlaştırılan bu çağrı, etkin ve edilgin katılımcılara 
hayal edilmiş gerçekliği sunarak politik sürece dahil eder. Böylece diğerlerini 
dışladıkları içsel/dışsal belirlenme diyalektiğine erişilmiş olur. 

Politik aktörün yorumlanmaya açık davranışı ya da mesajı, kişisel bir öfke ve 
hıncın bir ifadesi olabilir. Onu ve davranışını politik hale getiren bu hınç ve 
öfkeyi diğerlerinin hınç ve öfkesi ile birleştirmesidir. Bu olgu politik aktörü 
diğerlerinden ayırt etmenin hareket noktası olmalıdır. Buna göre politik aktörü 
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diğer aktörlerden ayıran şey politik tavırdır (Spranger, 2001: 249-251). Politik 
tavır, politik topluluğun sıradan üyelerini harekete geçirdiği gibi politik olanı 
topluluk içinde yeniden kurar. Politik aktörün politik toplulukla kurduğu 
ilişki yoğunlaştırıcı simgeler çerçevesinde gerçekleşir; tahakküm ve boyun 
eğme ilişkilerini kavrayış, bilgi, madde ve maneviyat temelinde yönlendirir 
ve araçsallaştırır. İktidar bir kimsenin kendi değer yönelimini bir başkasına 
benimsetme kapasitesi ve iradesiise, politik aktör bunu ussal bir amaç olarak 
değil, bir yaşam dürtüsü olarak gerçekleştirir. 

Politik aktör, kendisini bir grup ya da bölge içinde güç ilişkileri ve simgesel 
ilişkilerin yoğunlaştırılması fenomeni ile belirginleştirir. İktidar esas olarak 
belirleme olduğundan, bu belirlemenin başkaları üzerindeki etkisi, fayda, 
hakikat, güzellik ve kutsallık veçhelerinden geçerek, fizik alana yayılır ve 
fiziki zorlamadan ibaret hale gelir. İktidar araçları ve hedefleri psişik alana ait 
olduğu durumda zihinsel alana da aittir (Spranger, 2001: 252). Bu anlamda 
iktidar, özgürlük ile temasa girerek belirleme/belirlenme diyalektiğinde 
somutlaşır. Özgürlük, eylem özgürlüğü, irade özgürlüğü ve iç (nefisten) 
özgürlük  ögeleri aracılığıyla her bir insanın iktidarla mesafesini gösterir. 

Politik aktör, her şeyi araçsallaştırır, ancak insanın mevcut durumunu harekete 
geçirerek bunu yapar. Politika, politik topluluğun sıradan üyelerinin kızgınlık 
ve öfke, özlem ve umutlarını, bu durumun parçası olan politik aktörün söylem 
ve eylemlerinin nesnesi haline getirilmesidir. Hiçbir söz yokken başlayan 
bir konuşmanın politik topluluğun yeniden biçimlendirmesi, yeni bir politik 
fenomenin marjinalin içinden çıkabileceği anlamına gelir. Bu çerçevede 
politikada yalan da hakikat de aynı işlevi görmektedir. Günümüzün iletişim 
ötesi (sanal iletişim), bir “marjinal aktörün” bütün sivrilikleri gösteren 
sunumuyla birlikte politik topluluğun üyelerinin çelişkili bilinç öğesini 
harekete geçirir ve politik topluluğun yeniden biçimlenmesine11 neden olur. 
Bu, politik topluluğun temel rutin ve rasyonellerini yeniden değerlendirmeye 
yönelmesidir. 

Politik aktör, yorumlanmaya açık bir dünyada mesajını verdiğine göre, 
bu mesajın çağırdığı kişilerle iletişim kurar. Politik nesnelerin politik 
topluluğun üyeleri arasındaki dağılımı, genelde politik aktörün öne çıkardığı 
uyaranların etkileşimine tabidir. Politik nesnelerin yoğunlaştırılması, politik 
aktörün retoriği politik topluluğun içindeki nesne dağılımını etkiler. Bu 
etkileme politik topluluğun ilişkilerin mecrasındaki akışını tıkayan tıkaçların 
durumu, yoğunlaştırma simgelerinin durumu, politik retoriğin keskinliği, 
tarihsel bir kutuplaşma içinde yapılandırılmış blokların varlığı ve nihayetin 
coğrafya, işbölümünün yapısı ve kitleler ve bölgeler boyunca çelişkilerin 
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yoğunlaştırılmasını sağlayan etkenlerin oluşturduğu bir matrisin içinde 
gerçekleşir. 

DİPNOTLAR
1 Meşa Selimoviç, “Derviş ve Ölüm” romanında kardeşinin haksız yere idam 

edilmesini ve onun gerçek niteliğini serimleyecek olaylar örgüsünü Yugoslav 
Devriminin içindeki parti ilişkilerini niteliğini yazar. Romandaki tipin dilinden 
romanda biçem sorununu irdeler ve somut cinayet olayıyla ilgili kaleme 
alacağı bir romanın hiçbir edebi değeri olmayacağını ve farklı biçemlerin 
arkasındaki dinamikleri ele alır. Olayla arasındaki mesafenin onun nesnel bir 
kavrayış içinde ele alabileceği bir örgü ve kavrama imkan verdiği noktada 
yazmaya başladığını işaret eder. Pek çok olay ve olguyla kurduğumuz ilişki, 
her zaman bir özdeşleşme sorunsalı ile malul olabilir.

2 Hegel, burada yaşantının ayırdığı gerçekliği düşünsel plana atmıştır. Sokrates, 
bir heykeltıraşın oğluydu ve yaşamı boyunca babasından kalan mirasla yakın 
bir hayat yaşadı. Soyluların yönettiği Eski Yunan toplumunun antiteziydi.

3 Sevr ve Lozan’ın kullanımı bu konudaki standart örnektir. Ayrıca Müslüman 
toplumu coğrafyadan ve ihtişamlı (Osmanlı) geçmişten koparmak, bugünün 
sorunları çerçevesinde projelerine ve yeni ilişkilere zemin hazırlayan politik 
iktidarın bireysel plandaki arzuları genel planda tekrarlamasıdır.

4 Paci ve Patocka ile ilgili değerlendirmeler için Gangle ve Smick’ten 
yararlanılmıştır.

5 Yorumlanmaya açılan sonsuz çağrışıma 12 Eylül Darbesini ve ardından 
şekillenen politikayı verebiliriz. Darbenin şefi General Kenan Evren, şehir 
şehir ülkeyi dolaşarak bir politikacı olarak darbenin meşrulaştırmasına ilişkin 
söylevler verirken elinde Kur’an vardı. Bir politikacı olarak General Kenan 
Evren, ilk kez bu tür bir figürü oluşturdu. Onu diğer politikacılardan ayıran 
elinde Kur’an olduğu halde düşman gösterdiği ve terörle suçladığı kesimler 
aleyhine herhangi bir kanıta bağlı olmaksızın yaptığı toptancı konuşmalarıydı. 
Onu ve haberleri izleyen kitleler kullandığı simgelerle ve araçlarla kendilerinde 
olana hitap eden şeyi yorumlamaya açılmışlardı. Bu, politikacının Kur’an ve 
dinle ilişkili bir halde konuşmasının ilk örneği olarak görülebilir. Toplum 
kendi içindeki dini bakış açısı farklılıklarını ve eski kalıpları seferber eden bir 
politikayı algılayıp yorumladığı bir çerçevelemenin içine katılıyordu. 

6 Bu gerçeklik, 1945 sonrası sendikacılık hareketleri içinde ABD’de ve 
Türkiye’de komünist aydınların temizlendiği baskı rejimi pratiklerinde 
kendini gösterir.
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7 Bu yön değişikliği sosyal bilim yazınında 1990’lardaki patlamayla ulus-
devletlerin işlevlerini yerine getiremediği ve sönümlenişinin bir işareti olarak 
yorumlanmaya başlamış,politikanın yeni ontolojisi olarak ileri sürülmüştür.

8 Bizde kültürde uyarlanma, gerilim, yaltaklanma ve maskelenmiş tipteki 
ilişkilerin fetişleşmesininbir ifadesi kişiler arası ilişkilerde bu tıkaçların tam 
çalışmasını engellediği için bu tür karşılaşmalarda bazen küfürleşmeler, 
kavga, cinayet gibi vahim durumlar ortaya çıkabilir.

9 Hacıların Arafat’ta “Lebbeyk Yarabbi Lebbeyk” dedikten sonra yaşadıkları 
izdiham emrin onlarda yarattığı korku ve endişe halini yansıtır. Zira Tanrı’nın 
emri onları ait oldukları ebedi olana çağırır.

10 Kamuoyuna yansıyan pek çok eylemin sergilenen ifade ediliş biçimi ülkedeki 
politik kutuplaşma biçimlerine eklemlenerek eylemin olgularından ziyade 
eylemin olgularına verilen tepkilere odaklanmaktadır.  

11 1980’lerin ortasında Almanya’daki işçilerin kitlesel dönüşü sonrasında 
Türkiye’deki Müslümanlığın Almanya’dan geri olduğunu ileri süren 
kişilerin Türkiye’dekilerin Müslümanlığı yeniden değerlendirme eğilimini 
güdülemesinde olduğu gibi.
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