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Politika mı Felsefe mi? Arendt ve Strauss
Üzerinden Bir Gerilimi Okumak
Efe BAŞTÜRK
Öz: Politika felsefesi, yalnızca politik topluluğun hangi ilkeler etrafında istikrarlı ve
barışçıl bir yaşam sürdürebileceğinin araştırılması değildir. Politika felsefesi, aynı zamanda felsefi hakikat ile politik dünyaya ait kanaatler arasındaki uzlaşının veya dengenin
nasıl sağlanacağı problemi üzerine de kuruludur. Bu problemin çözümü, felsefe ile politika arasındaki ihtilafın kaynaklarına dönmeyi zorunlu kılar. Arendt ve Strauss açısından
bu meselenin doğuşu Sokrates’in yargılanmasıdır ve buradan hareketle politik-felsefi
problem ya da felsefe ve politika arasındaki gerilim, Sokrates’in konumunu tahlil etmekle
başlayabilir. Yaşamları boyunca hemen hemen aynı entelektüel kaynaklardan beslenmiş
ve benzer yazgıya sahip olmalarına rağmen, Arendt ve Strauss arasında derin farklılıklar
da mevcuttur. Bu farklılıklar, politika felsefesine içkin felsefe ve politika ikiliğinin niçin
kolaylıkla aşılamaz olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışma, politika
felsefesini, Arendt ve Strauss nezdinde temsil edilen iki farklı yaklaşım arasındaki
uzlaşmazlıklar bağlamında ele almayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arendt, Strauss, Sokrates, Politika Felsefesi

Politics or Philosophy? Reading a Tension Through Arendt and Strauss
Abstract: Political philosophy is more than just the study of the principles around which
the political community can lead a stable and peaceful life. Political philosophy is based
on the problem of how to achieve a consensus or balance between philosophical truth
and the opinions that belong to the political world. The solution to this problem requires
a return to the sources of the conflict between philosophy and politics. For both Arendt
and Strauss, the origin of this issue is the trial of Socrates. In the opinion of Arendt and
Strauss, the political-philosophical problem, or the tension between philosophy and
politics, can begin with an analysis of Socrates’ position. However, despite being
nurtured by almost the same intellectual sources and sharing similar fates throughout
their lives, there are also profound differences between Arendt and Strauss. These
differences are important in terms of revealing why the dissonance between philosophy
and politics that is inherent in political philosophy cannot be easily overcome. This study
aims to discuss political philosophy within the context of the disagreements between the
two different approaches represented by Arendt and Strauss.
Keywords: Arendt, Strauss, Socrates, Political Philosophy
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Giriş
Charles Larmore’a göre politika felsefesi, birbiriyle aslen uzlaşmaz karakterde
olan ahlâkçılık ve gerçekçilik arasında bitimsiz bir mücadelenin ortasında salınır
(Larmore, 2013). Bu mücadele, daha somut bağlamda, kolektif yaşamı düzenleyen ve yöneten kurumların tesisi ile bunların somut idaresi arasındaki farklılık veya uzlaşmazlıkta ortaya çıkar. Politika felsefesi, bu anlamda, somut kurumların referansı olan kusursuz bilgi ile bu kurumlar aracılığıyla tatbik edilen
somut idarenin kusurluluğu arasındaki boşluğu veya uzlaşmazlığı çözümleyebilme girişimi olarak karşımıza çıkar. Tarih boyunca politika felsefesi, politika
bilimi ve teorisinden farklı olarak, birlikte yaşam için gerekli kurallar ile bu kuralların işler kılındığı somut gerçeklik arasındaki mesafenin gözetilmesiyle gelişmiştir (Berktay, 2010: 18-21). Bu yüzden politika felsefesi, bir yanıyla kusursuz
bilgi ve onun arayışı anlamına gelen felsefenin, diğer yanıyla da insani gerçekliğin tecessüm ettiği beşerî alan olan siyasal ilişkinin ve onun teorik mülahazasının
konusuna girer. Miller’a göre politika felsefesi bu sebeple zaruridir; çünkü bizler
politika felsefesi yoluyla kusursuz addedilen iyi yönetimin olanaklarını tespit
edebilir veya somut durumda meydana gelebilecek kötü yönetimden uzaklaşmanın yollarını keşfedebiliriz (Miller, 2003: 2). Kısaca politika felsefesi, iyi yönetim
arayışlarına aynı zamanda insani zaafları ve gerçekleri ekleme girişimini ihtiva
eden ve bu bağlamda politik olana dair kapsayıcı ve tümel yanıtlar getirmektense,
ona ilişkin sorular sorma ve politik olanı çok yönlü düzeyde kavrama uğraşıdır.
Bu sebeple, politika felsefesi, esas itibariyle kadim problemlerin düşünce tarihinin kerterizlerinden geçirildiği diyaloglarla yapılan bitimsiz bir faaliyettir
(Beiner, 2014: xviii).
Politika felsefesi, kendi teorik ve tarihsel derinliğine karşın, 20. yüzyılda
sönük kaldı. Bunu, Zuckert’in yerinde tespit ettiği gibi, politika felsefesi hakkında yazılan metinlerin çoğunun bir tür “uyanış” ile isimlendirilmesinden anlıyoruz (Zuckert, 2011: 2-3). Zuckert’e göre bunun en önemli sebebi, Hegel ile
başlayan ve ardından Marks ve Marksist düşünce ile önce epistemolojik ardından
politik düzeyde sonuçlara yol açan katı bir bilimcilik mantığının yükselişidir. Bu
mantığın “politik” boyutunun arka planında yatan şey, felsefenin aradığı hakikatin artık bilim ile ele geçirilmiş olmasıdır (Harris, 1991). İnsanlık artık soruların
peşinden gitmek zorunda değildir; hakikat ele geçirilmiştir ve bu sayede tarihin
sonu aydınlatılabilir. Fakat bilimin vaadi de bu anlamda uzun ömürlü olamamıştır; iki dünya savaşı ve ortaya çıkan katastrofik gelişmeler, bilimin hakikate dair
yanıt sağlayan bir şey olmaktan ziyade tam da ona dair yeni sorulara yol açan bir
fenomen olarak algılanmasına neden olmuştur. İşte bu süreçte politika felsefesine
dönüşü de gündeme getirecek olan “insanın hakikati bilmesinden ziyade, bu hakikatle ne yapacağı” sorusu yeniden belirmiştir. Bu soru, bilhassa 20. yüzyılın

Politika mı Felsefe mi? Arendt ve Strauss Üzerinden Bir Gerilimi Okumak

3

politik ve toplumsal krizleri düşünüldüğünde, insan varoluşunu ve eylemini yalnızca bilimsel ve teknik kapasite bağlamında değil, fakat ahlaki ve toplumsal düzeyde sorgulama şansı sunduğu için kritik önemdedir. Bu soru, ayrıca, politika
felsefesinin “uyanışı” veya “canlanışı” olarak düşünülen birtakım bağlamlarla
ilişkili olması itibariyle de önem arz eder.
20. yüzyılda politika felsefesinin yeniden canlanışında Hannah Arendt ve
Leo Strauss’un etkileri ve katkıları göz ardı edilemez. Arendt ve Strauss’u önemli
kılan unsur, tam da yukarıda bahsedilen konuyla ilgili olarak, politika felsefesini
yalnızca kendi bağlamı çerçevesinde yaşadıkları yüzyılın krizlerine angaje etmiş
olmaları değil, fakat politika felsefesini aynı zamanda felsefenin deneyimlemekte
olduğu krize karşı da bir tür panzehir olarak sunabilmiş olmalarıdır. Her ikisi de
modern düşüncenin bilhassa tarihsici yöneliminin yol açtığı sorunlardan haberdar
olarak bir eleştiri hattı geliştirmişlerdir. Bu eleştirel hattın merkezinde, pozitivist
bilim anlayışının yalnızca empirik sonuçları değil, fakat ahlâki yargıları da göreceliğe indirgemiş olması gelir (Keedus, 2015: 15-16). Bu, tahmin edilebileceği
gibi, olgu ve değer arasındaki modern ikiliğin yeniden ele alınmasına olanak sağlayan bir yaklaşımın izleği olarak kayda geçirilebilir. Ancak Breiner’e göre
Arendt ve Strauss’un önemini asıl keşfedebileceğimiz yer, onların salt tarihsiciliğe dönük eleştirileri değildir. Onlar, politika felsefesini ve genel anlamıyla politikanın ne’liği hakkındaki düşünmeyi, felsefenin kökeniyle, yani felsefenin doğum anı sayılabilecek olan Sokratik ironi ve onun polemiksel karakteri ile bütünleştirmeyi başarmışlardır (Breiner, 2018: 480). İlginç olan şey, iki düşünürün de
bu polemiksel unsuru birbiriyle farklılaşan tarzda ele almış olmalarıdır. Arendt
açısından polemik, felsefe ile felsefe-olmayan arasındaki radikal uzlaşmazlığın
tezahürü olmaktan ziyade, bu ikisini bir araya getirme veya uzlaştırma çabasıdır.
Bu uzlaştırma çabası, Arendt açısından kaynağında Aristoteles’in kent ve yurttaş
arasında sarsılmaz bir dolayım olarak varsaydığı “otantik” politika düşüncesinde
açığa çıkar. Strauss ise, Sokratik polemikte felsefenin felsefe-olmayandan, yani
kentten mutlak farkını görür: filozof, polemik vasıtasıyla, kendini kentten ayırmakla kalmaz, aynı zamanda felsefenin kente karşı üstünlüğünü örtük olarak göstermiş olur.
Arendt ve Strauss’u çağdaşlarından ayrı bir yerde konumlandırmaya imkân
veren hususların başında, politika felsefesinin “kent” ile olan bağını tartışmış olmaları gelir. Bu, Arendt ve Strauss’ta hayli belirgin olan bir fikrin, antikiteye duyulan bir özlemin ifadesidir. Diğer çağdaş filozoflarda hiç de belirgin olmayan,
hatta mevcudiyeti bile tartışmalı olan bu fikir, Arendt ve Strauss’un politika felsefesinin özünü oluşturur (Piovan ve Giorgini, 2021: 18). Arendt ve Strauss’un
politika felsefelerini kent mefhumuyla dolayımlı şekilde kurgulama çabaları aynı
zamanda onların yaklaşımlarındaki temel farkı da görebileceğimiz bir hattın da
izleğidir. Arendt için kent, Aristoteles’e referansla, insani varoluşun nihai ve mükemmele yakın halinin insan yapımı bir eserde gösterimi iken, Strauss açısından
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kent, Platon’a referansla, politika felsefesinin kökensel bağlamı olan filozof ve
filozof-olmayan arasındaki ayrımı izleyebileceğimiz bir düzlemi yansıtır
(Zuckert, 2009). Ancak her ikisi de kenti politik olanın doğasına yerleştirerek,
dahası kent mefhumunu modern politik düşüncenin açmazlarına bir çözüm bulabilmek maksadıyla yeniden düşünmeye çalışarak çağdaşları arasında farklı ve özgün bir yerde konumlanırlar (Beiner, 1997: 118).
Arendt ve Strauss’un hayat hikayeleri neredeyse aynıdır. Her iki düşünür
de 1900’lerin başında Alman Yahudi’si olarak dünyaya gelmişler ve gençliklerinden itibaren Almanya’da Yahudi olmanın sancılarını hem gündelik hem kamusal hayatta deneyimlemişlerdir. Yazgılarındaki ortaklık bununla sınırlı değildir; her ikisi de 1930’larda Almanya’dan Amerika’ya göç etmiş ve akademik/entelektüel yaşamlarını burada, yurtsuzluk fenomeniyle bağlantılı ve bir yurt
arayışı nezdinde devam ettirmişlerdir (Kielmansegg, 1995: 2). Yazgılarında
bunca ortaklık ve benzerliğe karşın, yolları ilk kez 1960’larda kesişmiştir. Arendt
ve Strauss bir dönem aynı üniversitede (University of Chicago) bulunmuşlar ve
hayatlarındaki bunca benzerliğe karşın birbirileriyle mesafeli olmuşlardır.
Her iki düşünürün entelektüel olarak beslendikleri kaynaklar da neredeyse
aynıdır. İkisi de Martin Heidegger’in öğrencisi olmuş, Batı felsefe geleneğinin
kökenleriyle ilgilenmiş ve modernite hakkında eleştirel bir tavır geliştirmişlerdir.
Daha spesifik olarak bakıldığında, Arendt ve Strauss’un ortak paylaştıkları kaygıların başında, liberalizmin yol açtığı depolitizasyonun modernizmin teknik-teknolojik bağlamıyla birleşerek politika felsefesinin sonunu hazırlamış olması gelir.
Bu, iki düşünürün de neden antik kaynaklara dönme arzusunda olduğunu açıklar
mahiyettedir: klasikler, her iki düşünür için de, yalnızca düşünce tarihinin kaynakları olarak okunmaz; bu kaynaklar günümüz dünyasının politik ve düşünsel
krizlerine yanıt verebilecek çapta değerlendirilir. Bu açıdan bakıldığında, Arendt
ve Strauss, modernitenin egemen yaklaşımı sayılabilecek olan “yeni iyidir” düsturuna karşı Batı düşünce geleneğinin antik ve klasik kaynaklarına dönerek, çağdaş dünyanın krizlerine karşı modern öncesi düşünsel bağlamları yeniden okumaya dönük bir çağrı yapmışlardır. Bu çağrı, politika felsefesi açısından iki nedenle önem arz eder: birincisi, modern politik düşüncenin ön plana aldığı ve devletin kurumsal-yetkesel inşasına politikanın ontolojik karakterine nazaran daha
fazla önem ve öncelik atfeden liberal yaklaşıma karşı Arendt ve Strauss, politik
olanın ne’liğine dair klasik soruyu yeniden gündeme alırlar. Bu bağlamda, Arendt
ve Strauss, temelde politikayı devlete indirgeyen ve onu güç ve itaat ilişkilerinin
merkezinde ele almaya çalışan bir yaklaşıma karşı, politikanın devlet-öncesi ve
hatta devlet-ötesi olarak nitelendirilebilecek bağlamını merkeze alarak politikayı
bağımsız olarak anlama çabası geliştirirler.
İkinci olarak, Arendt ve Strauss, politika ve felsefe arasındaki kadim gerilimi yeniden formüle ederek, politika felsefesinin karakteristiğine ilişkin yeni bir
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tartışmanın fitilini ateşlemişlerdir. Onların okumalarına göre, politika ile felsefe
arasındaki gerilimli ilişki, politika felsefesinin kurucu nedenidir. Bu gerilimli ilişkinin bir tarafında değişmez hakikatin varlığının arayışında olan felsefe vardır;
diğer tarafta ise insani olanın içerisinde ona bağlı olarak gelişen ve bu açıdan
değişmez hakikate nazaran hep bir eksiklik ile malul olan kanaatler dünyasının
ürünü olarak politikanın kendisi yer alır. Arendt ve Strauss, kadim Batı politik
düşüncesinin kökenindeki bu gerilimin başlangıcının Sokrates ve onun yargılanması olduğu konusunda hemfikirdirler. Onlara göre Sokrates, yalnızca felsefi yaşam tarzının timsali değil, aynı zamanda felsefenin karşı kutbunda yer alan kanaatler dünyası ile felsefenin bizatihi anlam evrenini ifade eden hakikat arasındaki
uzaklığın, farkın ve netice itibariyle bu ikili arasındaki uzlaşmazlığın bir sembolüdür. Arendt ve Strauss açısından politika felsefesi en başta bu problemi layığıyla kavramak zorundadır ve onların modernite eleştirilerinin düğümlendikleri
nokta tam da burasıdır. Modernite, Arendt ve Strauss’a göre, politika felsefesinin
kökenindeki problemi es geçerek politikayı salt bir yönetim pratiği ve ilişkisine
indirgeme yanılgısına düşmüştür.
Politika felsefesini aynı ontolojik düzlemde kavramalarına ve bu ontolojik
bağlamın yitirildiğini düşündükleri moderniteyi eş-biçimli bir politik eleştiriye
tabi tutmuş olmalarına -ve bu eleştiriyi hemen hemen aynı kaynaklar aracılığıyla
tatbik etmiş olmalarına- karşın, Arendt ve Strauss arasında kritik bir farklılık da
mevcuttur ve bu çalışmanın temel sorunsalını da bu fark ve onun politika felsefesindeki konumunun araştırılması oluşturmaktadır. Bu farkın özünde yatan şey,
Arendt ve Strauss’un politika ve felsefe arasındaki kadim gerilimde ayrı yerde
saf tutmalarıdır. Arendt, antik kaynaklarda mutlak hakikati insani kanaatlerden
ayıran Platon yerine, karşılıklı konuşma ve iknaya dayalı politik etkinliği yücelten Aristoteles’i öne çıkarır. Strauss ise, hakikat ile kanaat arasındaki epistemolojik ayrımı toplumsal ve siyasal örgütlenişin çekirdeğine yerleştirerek ayrımı derinleştirir ve geçici kanaatlerden saf tutan site ile değişmez hakikatin arayışında
olan ve bu anlamda doğruluğu ve adaleti temsil etmeye ehil tek kişi olan filozof
arasındaki ayrımı ahlâki bir ayrıma dönüştürerek filozofların yönetimine ilişkin
arayışa kapı aralar.
Arendt, felsefenin nihai ufkunun ve amacının kusursuz bir hakikat arayışı
olduğunu öne sürerek bunun insanın dünyadan -dünyayı birlikte paylaşmaya yazgılı olduğu başkalarından- uzaklaşmasına ve böylece kendi kusurlu gerçekliği
içinde insaniliğini yitirmesine yol açtığını söyler. Arendt’e göre 20. yüzyılın felaketi olarak totalitarizm, tam da böylesi bir kusursuzluk arayışının siyasal tecessümüdür; çünkü totalitarizmin özünde yatan şey, doğallaştırılmış bir tarihsel yasanın kendi tekil mutlaklığını evrensel dogmaya dönüştürme hususundaki haklılık iddiası ile bunu tamamlayacak siyasal güç ve enerjidir. Arendt, çağdaş kitlenin
depolitize edilmişliğinde yeni bir siyasallaş[tır]ma olgusu keşfetmişti; bu yeni si-
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yasallık içerisinde tüm toplumsal bağlar (aile, sevgi, dostluk, vb.), mutlak bir siyasal hakikatin altında kıymetsiz ve hatta anlamsız hale getirilerek, insanlar yalnızca dost ve düşman arasında bölünmüş bir dünyanın mukimlerine dönüştürülmüştür. Strauss ise, Sokrates nezdinde keşfettiği site ve felsefe ayrımında
Arendt’ten farklı bir dünya görür. Ona göre site, Platonculuğun işaret ettiği üzere,
epistemeden azade olan mağarayı andırır ve burada filozofun varlığı çifte gerilimle anlaşılabilir: filozof, bir taraftan aydınlanmamış kitleleri aydınlatma misyonu ile hareket etmesi gereken sorumlu bir yurttaştır; fakat öbür taraftan, sitenin
kendini anlayamayacak olmasından ve bu nedenle sitenin filozofun hayatını tehdit edebilecek olmasından dolayı, filozof site ile belirli bir uzaklıktan konuşmalıdır. Strauss’un felsefe ve politika arasında kurduğu ayrımın kökeninde, felsefenin -yani mutlak hakikatin epistemolojik düzeyde arayışının- politikaya önceliği,
üstünlüğü ve zorunlu olarak yöneticiliği vardır. Eğer bu asimetrik ilişki sağlanamazsa, Sokrates’in yazgısı tekerrür edecek ve filozof siteye kurban edilecektir.
Bu çalışma, politika felsefesinin ontolojik bağlamına içkin uzlaşmazlığı
Arendt ve Strauss’un yaklaşımları nezdinde yeniden yorumlamayı amaçlamaktadır. Ancak çalışma, konu itibariyle her iki düşünürün politikaya dair görüşlerinin
kapsamlı tanıtımından ziyade sadece politika felsefesinin ontolojisine içkin uzlaşmazlığa dönük görüşlerine odaklanacaktır. Not edilmesi gereken en önemli
husus, Arendt ve Strauss’un, politika felsefesine içkin karakteristik uzlaşmazlığı
çözmeye çalışmaktan ziyade, bu uzlaşmazlığın tarafları (politika-felsefe) arasında dengeli bir ilişkinin gözetimini hedeflemiş olmalarıdır. Onlar, hangi tarafın
haklı, doğru veya yetkili olması gerektiğine dönük buyurgan öneriler sunmak yerine, makul bir dengenin arayışındadırlar. Bu arayışın en başlıca sebebi, kendi
yaşamlarında tanık oldukları Nazi deneyimi ile yakından alakalıdır; çünkü bu deneyim, onların, felsefe ve politika arasındaki içkin gerilimi fark ettikleri ve buna
bağlı olarak çözüm önerilerini oluşturdukları yerdir. Dolayısıyla, Arendt ve
Strauss’un düşünceleri, çağdaş dünyanın gerçeklerinden ayırt edilemez ve onların
politika felsefesini dile getirme biçimlerinde bu somut gerçeklik[ler] daima kendilerine yer bulur.

1. Paralel Yaşamlar: Heidegger’in Yahudi Öğrencileri
Anne Norton, Leo Strauss üzerine yazmış olduğu kitabında Arendt ile Strauss
arasındaki “özel” yakınlığa dikkat çeker. Norton’a göre bu iki düşünür arasındaki
en bariz benzerlik, her ikisinin de -tarihin belki de garip cilvelerinden
sayılabilecek şekilde -doğum ve ölüm arasındaki süreçte aynı yazgıyı deneyimlemiş olmalarıdır-ikisi de Heidegger’in öğrencisidir, Almanya’da doğup yetişmiş
Yahudilerdir ve yine ikisi de yaşadıkları yerden göç etmeye zorlanmış yurtsuz iki
insandır (Norton, 2004: 38). Ancak Arendt ve Strauss, aynı yazgıyı paylaşmış
olmalarına rağmen, kendilerinden sonraki yorumcuları adeta ikiye bölmüştür.
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Strauss, Amerikan yeni-muhafazakârlığının ve emperyalizminin entelektüel fikir
babası olarak kabul edilirken, Arendt Marksizm’e indirgenmeyecek bir arayışa
yönelmiş olan yeni-sol düşüncenin can havliyle sarıldığı bir düşünürdür (Zuckert,
2009: 542). Yine de Arendt ve Strauss arasındaki entelektüel kökenlerin benzerliği dikkat çekicidir, zira bu benzerlikler sonraları radikal bir uzlaşmazlığa neden
olmuştur.
Arendt ve Strauss arasındaki yaşamsal benzerliklerin kökeninde şüphesiz
Yahudi olmaları yatar. Üstelik onlar, Yahudiliklerini Almanya’da yükselişe geçen bir Yahudi karşıtlığı zamanında tanımışlardır. Diğer bir deyişle, Yahudilik,
onlar açısından doğuştan sahip olunan bir kimlik olmanın ötesinde, sosyal ve siyasal yaşamda ayırdına varılan ve en önemlisi kendileri ile başkaları arasındaki
sınırın deneyimlendiği bir eşik olmuştur . Fakat, ilginçtir ki, kendi kültürel kimliklerinin arayışında olurken, kendilerine referans aldıkları en önemli entelektüel
kaynak Heidegger’dir. İki düşünürün de kendisine Heidegger’i referans almasının en önemli sebebi, Heidegger’in bütün Batı felsefe tarihini kapsamlı bir eleştiriye tabi tutmasıdır. Ancak bu eleştirel tavır, yalnızca deşifre etmeye niyetlenmiş bir olumsuzlamadan ibaret değildir; zira Heidegger, öncelikle istikametini
kaybetmiş felsefeye yeni bir yurt kazandırma arzusundadır. Dünyanın yitirildiği
bir çağda sürgünü yaşamlarının en başlarından beri yaşayan Arendt ve Strauss
için Heidegger bu sebeple temel kaynaktır.
Arendt için Heidegger, gençliğinden beri şiirsel yakınlık duyduğu yitik
geçmişe romantizm ötesinde kavuşma olanağı sunmuştur. Arendt, gençliğinde bu
yitik geçmişe karşı hep nostaljik bir çağrı yapmıştı; fakat bu çağrı, şiirsel nostaljinin sınırlılığında kişiye yurtsuzluğunu hatırlatan melankolik öğeler barındırıyordu (Young-Bruehl, 2012:112-115). Burada Arendt, kimliksiz ve yurtsuz varoluşunu konumlandıracağı bir yer arayışındaydı. Henüz o meşhur amor-mundi
(dünya sevgisi) düşüncesine ulaşmamıştı; dünya onun için yitik bir yerdi ve genç
Arendt için tüm mesele geçmiş ile geleceğin birbirine bağlandığı şiirselliğe uygun
bir düşünsel zemin bulabilmekti. 1924 yılı bu arayışın çözüme kavuştuğu yıl olarak tarihe kaydedilebilir: Arendt, o dönem Heidegger’den dersler almaya başlamıştı ve Heidegger’in Husserl’in fenomenolojisini izleyen yönteminde kendi
yurtsuzluğuna bir çare bulmuştu. Heidegger, bu derslerde, Husserl’den aldığı ilhamla, “şeylerin kendilerine dönüş” şeklinde ifade edilebilecek fenomenolojik
bir yaklaşımı açımlamaktaydı. Ancak Heidegger’in fenomenolojisi, kavramlara
değil, bizatihi şeylere dönüş anlamına gelmekteydi ve Arendt için Heidegger,
dünyayı pozitivist ve idealist çerçevede anlamaya -ve yeniden kurmaya- odaklanan modern paradigmadan farklı olarak, dünyanın ‘kendisi’ni kavramaya çalışıyordu (Grunenberg, 2006: 55). Bu, felsefeyi bir yurt arayışı olarak kavrayan genç
ve romantik bir hanım için cezbedici bir imge sunmaktaydı. Fakat Ettinger’e
göre, Heidegger’in Arendt ile yakınlığının özel bir sebebi vardı: Heidegger,
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Arendt’e yakınlaşarak, aslında bir Yahudi’nin Alman kimliği içinde asimile olmuşunu izlemek istiyordu (Ettinger, 1997: 15).
Arendt, Heidegger’de gördüğü ‘dünyanın kendisini anlamak” şiarından
kısa bir süre sonra uzaklaşır -üstelik bu kopuş tam da Heidegger’in düşüncesine
sadakatle gerçekleştirilir. Arendt’e göre Heidegger, dünyanın kendisini anlamaya
haddinden çok odaklanır ve bu amacı neredeyse dinsel/büyüsel bir havaya sokar.
Bu büyülü hava altında dünya, yalnızca kavramakla ve kavradığımız gibi kendisine davranmakla yükümlü olduğumuz bir dışsallığa bürünür (Wolin, 2012: 49).
Oysa, Arendt’e göre dünya, aşmamız gereken bir yer değildir. Arendt, burada
Batı düşüncesinin iki büyük kanadı olan din (Hıristiyanlık) ve felsefeye zımni bir
eleştiri getirir. Arendt’e göre din ve [Platoncu] felsefe, mevcut dünyayı öte ve
daha iyi bir dünyadan daha düşük bir yer olarak görme eğiliminde olmuştur ve
modern düşünce ile beraber dünya teolojik olumsuzlamanın mekânı olmaktan çıkarak tekniğin nesnesine indirgenmiş, böylece yeni bir dışlamanın nesnesine dönüşmüştür (Berktay, 2012: 148). Arendt, Heidegger’i, bu anlamda, kendisinde
bütün bir Batı felsefe tarihine kaydolmuş bir düşüncenin izlerini gördüğü için
eleştirir. Heidegger, dünyanın kendisini kavramakla, aslında onun Nasıl’ını çözümlemeye çalışmaktadır. Bu yüzden Arendt’e göre Heidegger, düşünce ile düşünülen nesne arasındaki mesafeyi açarak düşünen ben’i otantikleştirdiği oranda
onu bizatihi düşündüğü yerden uzaklaştırmakta ya da onu izole eder gibi görünmektedir (Courtine-Denamy, 2022: 89-91). Arendt, buna karşın, Heidegger’in fenomenolojisi aracılığıyla dünyanın kendisini yalnızca anlamanın değil, dünyayı
dünyanın kendisinde deneyimlemenin olanaklarını araştırmaktadır. Heidegger
dünyaya sadece otantik bir düşünme aracılığıyla bağlıdır ve bu tarz bir ilişki, insan ile dünya arasındaki bağı eksiltir. Çünkü dünya, bir düşünme nesnesine indirgendiği ölçüde yaşamın mekânı olmaktan çıkmaktadır.
Arendt için yaşam-olarak-dünya lafzının kökeninde Heidegger’in
Husserl’den devraldığı ontoloji yatar. Heidegger, insanın kendisine dönük iç farkındalığıyla buna koşul oluşturan dünyanın koşulsuz birliğini savunmuştur
(Hinchman & Hinchman, 1984: 189). Fakat Arendt, Heidegger’in ontolojisine
eylem mefhumunu yerleştirerek daha dinamik ve yaşamsal anlam katar. Bu yaşamsal anlam, Arendt tarafından İnsanlık Durumu adlı eserinde belirginleştirilir.
Arendt, burada, dünyaya ancak ‘şeyler’ yoluyla bağlanabildiğimiz emek ve iş
mefhumlarından hariç bir eylem kategorisi tasarlar ve politikayı bizatihi bu mefhumdan hareketle düşünür (Arendt, 2009: 36-37). Arendt’e göre eylem, bizim
dünyada olmamızla ve tam da dünya için olmamızla ilgili olması sebebiyle biz
ve başkaları arasındaki mesafeyi ya da ayrımları yıkar. Arendt elbette bir homojeniteden bahsetmez, onun söylemek istediği şey ortak bir dünyanın yaratımıdır.
Dünya, ben’in (ego) salt kendiliğinde kavrayabildiği bir şey olarak değil, ben’ler
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arasında ve onlar tarafından paylaşılan bir ortaklık olarak var-olur. Eylem, bu ortak dünyanın her bir özneye göründüğü başkalıkla açılmasıdır: özneler, dünyayı
kendilerine göründüğü gibi başkalarına sunarlar ve her birinin ortak dünyanın
farklı deneyimini birbirine açması etkinliği anlamında politika, bu ortak dünyanın
ortaklaşa yeniden-yaratımından başka bir şey değildir. Arendt, aslında
Heidegger’in meşhur tekniğe dönük eleştirisine atıfla hareket eder. Heidegger,
tekniği, doğanın doğallığının yıkımı olarak görmekteydi; yani teknik, doğayı
kendi özünden çıkartan bir sürecin yaratımıydı. Mesele araçların üretimi değildir;
doğanın düşünülüşünde var olan radikal bir tehlikenin varlığıdır (Heidegger,
1998). Doğa, kendisini nesneleştiren insanın da bir nesneye dönüştüğü sürecin
içinde anlaşılır. Arendt, Heidegger’in aynı tondan politikaya dair yaklaşımını
eleştirir; Heidegger, Arendt’e göre, tüm bu sürecin özüne indirgenemeyecek eylem olanağını yakalamaktan uzaktır (Courtine-Denamy, 2022: 109). Heidegger,
açıkça, eyleyen insanın değil düşünen insanın tarafındadır ve eylem, ona göre,
ancak nostaljik ve mitik vaadi karşılamasıyla anlamlıdır. Oysa eylem olarak politika, yalnızca ortak dünyanın yaratımı için değil, düşünmenin yalnızlaştıran
bağlamına karşı da panzehir sunabilmesi nedeniyle de önemlidir.
Aynı yıllarda Strauss da kendi entelektüel kariyerinde Heidegger etkisini
bilfiil yaşamaktaydı. Strauss, Heidegger’in derslerinde düşünceyi içinde yaşanılan zaman-mekândan koparışındaki ciddiyetine hayran kalmıştı (Strauss, 1989a:
28). Fakat Strauss’un Heidegger’de asıl yakaladığı şey, Heidegger’ci destruktion
yöntemiydi. Heidegger, Varlık ve Zaman’da Batı felsefe geleneğinin özünü kapatan tüm geçici ve temelsiz öğeleri yıkarak felsefeyi özüne, antik Yunan’a kavuşturmuştu (Sheppard, 2006: 38). Elbette ki Strauss’un Heidegger’in düşüncelerinden etkilenmesi o dönem koşulları içinde sürpriz sayılamaz, çünkü dönemin
Yahudi entelektüel çevrelerinde hâkim problem, modern politik düşünce ve yapısı içerisinde Yahudiliğin kendi özgünlüğünü ve yaşam tarzını nasıl muhafaza
edebileceği üzerine kuruluydu (La Vopa, 1993). Bunun için gerekli olan şey, modern düşünceyi aşan bir yaklaşımın keşfiydi ve Heidegger’in otantikliğe odaklı
düşünceleri bunun için biçilmiş kaftandı. Strauss, modern liberal değer ve kurumlarının -hoşgörü, laiklik ve anayasacılık- modern toplumda Yahudiliğin tanınmasına ilişkin politik bir çözüm getirmediğini ileri sürmüştü. Çünkü Strauss’a göre
liberal çoğulculuk, tarihsel ve kültürel özgünlükleri formalizm içerisinde türdeş
hale getirerek onları kendi özgünlüklerinden koparmaktaydı (Strauss, 1997: 6).
Strauss, bu sebeple, düşüncelerinin erken döneminde politik Siyonizm’e meyletmişti, çünkü ancak Siyonizm sayesinde Yahudi özgünlüğünün muhafazası ve politik özerkliği garanti altına alınabilirdi. Ancak Strauss, kısa bir süre içinde
Siyonist düşünceden uzaklaşır; çünkü Siyonizm’in politik olana görece önem ve
öncelik vermesi, Yahudiliği evvela politik bir biçime indirgemek anlamına gelecektir (Taylor, 2017). Strauss ise, Yahudiliği, kendi özgünlüğü bağlamında ele
almanın gerekli olduğunu düşünür ve 1921 yılında kutsal olanın fenomenolojik
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deneyimine dair bir doktora tezi hazırlar. Bu tezde Strauss, kutsal olanın deneyiminin ancak onun (kutsal) özgünlüğüne yaklaşarak gerçekleştirilebileceği düşüncesini tartışır.
1922 yılında Strauss, Heidegger’in derslerinde kendi doktora çalışmasını
ilerletebileceği bir imkana kavuşur. Heidegger’in dersleri, Strauss için kritik
önem taşır, çünkü Strauss, Heidegger sayesinde özgünlüğün fenomenolojisinde
felsefeye yakınlaşır. Bu, Yahudilik meselesinin çözümü için ayrıca bir olanak
sağladığı gibi, Strauss’un politika felsefesi olarak kavradığı şeyin alt yapısını da
oluşturur. Çünkü Heidegger derslerinde, Strauss, felsefe denilen düşünme girişiminin aslında radikal bir öze dönüş çabası olduğunun farkına varır. Bunun sebebi,
Heidegger’in klasikler olarak addedilen antik düşünürleri -bilhassa Platon ve
Aristoteles’i- yorumlamaya dönük girişimleridir. Strauss’a göre Heidegger’in yorumlaması (hermeneia) basit bir değerlendirme değildir; çünkü yorum, düşünürün öğretisini anlamak için öncelikle onun seçtiği nesnelerin özlerine bakmak anlamına gelir (Ward, 1987: 274).
Strauss, Heidegger’in yorumlama yönteminde politika felsefesinin işaret
fişeğini görür. Strauss’a göre, antik Yunan’da başlayan felsefe, politika felsefesinin zorunlu olarak kökenidir, çünkü felsefenin amacı ve konusu ilk defa orada,
kendisinin politika felsefesi olarak adlandırdığı bir girişimde açığa çıkmıştır.
Strauss, tıpkı Heidegger’in düşünmenin otantikliğini inceleyişi gibi (Heidegger,
2019), politika felsefesini, otantikliğinden sıyrılmış ve yalnızca politik olana ilişkin kanaatlerden müteşekkil olan politik düşünceden ve onun tarihsel incelenişinden ayırmaya çalışır. Politika felsefesi, felsefenin doğuş nedeni sayılabilecek
olan bilgi ve kanı ayrımına dayandırılmalıdır (Strauss, 2017: 40). Strauss, politik
düşüncenin, bir kişi ya da kavmin politik olana dair kanaatlerinden oluştuğunu,
politika felsefesinin ise kanaatin ötesinde, politik olanın özüne, yani onun değişmez gerçekliğine ilişkin bir arayış olduğunu ifade eder (Strauss, 2017: 42-43). Bu
bağlamda, politika felsefesi, bir taraftan politik olana anlamını ve mahiyetini veren, diğer taraftan da politik düşüncenin zorunlu olarak varsaydığı “iyi yönetim”
meselesinin araştırılmasıdır. Başka bir deyişle, politik kanaatler (politik düşünce), politika felsefesinin araştırması olan “iyi yönetim” diye bir şeyin olduğunu zorunlu olarak varsayarlar, ki bu varsayım sayesinde mevcut olanı ya eleştirirler -ve onu düzeltmek isterler- ya da onu muhafaza etmeye dönük bir çaba
sergilerler.
Arendt gibi Strauss da önce Heideggerci düşünme yolundan etkilenmiş,
ardından Heidegger’den uzaklaşmayı tercih etmiştir. Bunun sebebi, 1930’larda
gündeme gelen meşhur “Heidegger problemi”dir (Rockmore, 1991: 269).
Heidegger, entelektüel çevrelerde şok etkisi yaratan Nazi sempatizanlığını neredeyse “felsefi” düzeyde bir haklılaştırma teşebbüsüne girişmişti. Strauss’a göre
bu girişim, köklerinde modern doğal hak öğretisini ve daha özelde Nietzsche’de
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bulabileceğimiz bir “tarihsicilik” mefhumunu barındırmaktaydı ve Heidegger
açıkça bu akımın zirvesini oluşturmaktaydı (Smith, 1997: 347). Strauss, tarihsicilikte, değer yargılarının zamana ve mekâna göre değişebilirliğinin potansiyel
tehlikesini görür. Bir değer yargısının (adalet gibi) zamana ve mekâna göre değişebilir olması demek, onun insan eliyle tasarlanabilir bir şey olarak algılanması
anlamına gelir (Strauss, 1965: 2). Bu da, en yalın ifadeyle, tüm değer yargılarının
güç ilişkilerince belirleneceği inancına kapı aralar.

2. Modernitenin Karşısında
Arendt ve Strauss’un politika felsefesine dönük kavrayışlarının bir başka önemli
kaynağı, onların modern olana dair eleştirel bakış açılarıdır. Arendt, modernitenin
kendisinde, toplumsal yaşamın özel ve kamusal olarak ikiye bölünmesi
dolayısıyla düşünme ve yargı yetisinin sonunu görmekteyken, Strauss, modernliğin değerden bağımsız yeni bir bakış getirdiğini ve bunun sonucunda tarihe ve
topluma bir tür üst mahkeme olabilecek referansın var olmayışının çelişkilerinden ve tehlikelerinden söz eder. Her iki düşünür için de modernite, öncelikle,
insanın dünyadaki varlığı hakkında bir probleme tekabül eder ve bu açıdan onların eleştirel tavırlarının kökeninde sadece modernite eleştirisi değil, insani değişimin incelenmesi de vardır. Bu inceleme, Arendt ve Strauss’un moderniteye dair
eleştirilerini daima modern-öncesi dönemlerle kıyaslamak suretiyle kurgulamalarının sebebi olmuştur.
Arendt’in modernite hakkındaki düşünceleri, en kapsamlı haliyle, ortak
dünyanın özel ve kamusal olarak ikiye bölünmesinde kendini gösterir (Arendt,
2009: 65-77). Toplumsal yaşam, bir tarafta insanların başkalarından azade oldukları özel alanlardan ve diğer tarafta ortaklaşa yaşamın deneyimlendiği kamusal
yaşamdan oluşmaktadır. Arendt, bu bölünmenin varoluşsal (existential) gerilimini çözümlemeyi amaçlar. Arendt’e göre modern burjuva düşüncesi ile yükselişe geçen özel yaşamın yüceltilmesi düşüncesi, insanın kendisini kolektif -yani
politik- bir varlık olarak görmesinin sonunu hazırlamıştır. “Özel/kişisel[deki]
yoksunluk”, der Arendt, “anlamını başkalarının yokluğunda bulur; özel [haldeki]
insan başkalarının gözüne görünmez, o nedenle sanki yokmuş gibidir” (2009, 86).
Özel hayat, bizim yalnızca başkalarından uzaktaki yaşamımız değildir, aynı zamanda başkalıktan yoksun bir hayatın kendisidir. Başka bir deyişle, özel yaşamda
insan ve dünya arasında başkası yoktur; insan dünyanın karşısında yalnızca kendi
kişisel varlığıyla mevcut haldedir. Bu, dünyanın, bize sadece kendi kişisel evrenimizden göründüğü anlamına gelir, -ki Arendt açısından başkasından yoksunluğun anlamı da budur. Özel yaşam, ben’in başkaları olmaksızın dünyayı deneyimlediği yerdir ve burada insan kendisini başkalarından ayırarak aslında onlara karşı
yalnızca yalnızlığını ilan etmekle kalmaz, kendi varlığını onlardan radikal şekilde
bağımsızlaştırmış da olur.
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Arendt, özel alanın doğrudan kendisine dönük eleştiri geliştirmez; o daha
ziyade fenomenolojik bir açıklama sunma gayreti gösterir. Arendt, özel alanın,
insana yalnızlık ve keyfilik getiren ve onu kendine ait dünyasında (mülk) bir
efendi ve hatta tanrı kılan bir varoluş biçimini politik eleştiriye tabi tutar. Arendt,
özel-kamusal karşıtlığını yalnızca izole olmuş yaşam ile başkalarıyla beraber
paylaşılan bir ortaklık yaşamı nezdinde formüle etmez. Özel yaşam ile kamusal
yaşam, öncelikle, insanın kendilik kavrayışına ilişkin farklı deneyimler sunan varoluş formları olarak incelenir. Özel alan, insanın kendisini görünürlüğe açmadığı
yerdir; bu yoksunluk, insanı sadece yalnızlaştırmaz, aynı zamanda düşünmek gibi
yetilerden de mahrum bırakır. Çünkü özel yaşam, adından da anlaşılacağı üzere,
içinde ben’in haricinde kimsenin olmadığı, ben’in mutlak hakimi olduğu ve her
şeyin ben’in keyfince düzenlendiği bir varoluş düzlemidir. Arendt, modern yaşamın özel alanla iç içe yapısını, maddi nesnelerin üretimine indirgenen var-olma
pratikleri üzerinden kavrar. Emek ve İş, yani biyolojik yaşamın sürdürülmesi ile
kalıcı nesnelerin üretimine indirgenen modern yaşam, dünyanın insanlar için salt
bir nesneye, daha doğrusu hammaddeye dönüştürülmesinin genel karşılığıdır
(Arendt, 2018a:14). Burada dünya, insanların sınırlarını belirleyen ve bu sınırlar
içinde kendi beşerî varoluşlarını yaratmak için uygun zemini koşullayan yer
(topos) olmaktan çıkarak, insanın sınırsızca ve sahip olduğu güç ve olanaklarla
temellük edebileceği korumasız ve anlamı olmayan salt bir nesneye dönüştürülmüştür.
Arendt, özel yaşama ilişkin fenomenolojik yaklaşımında aslında çok daha
kritik bir husus keşfetmiştir. Özel yaşam, Arendt’in düşüncesinde, yalnızca burjuva-liberal dünyanın bir parçası olarak, yani salt mülkiyet ilişkileri nezdinde düşünülmez. Özel yaşam, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, öncelikle başkalıktan yoksunluğun dünyasıdır ve Arendt’in düşüncesinde bu yaşam formu aslında moderniteden çok daha önce ortaya çıkan filozofun yaşamına dek geri götürülebilir.
Filozofun yaşamı, başkalarından izole olmuş filozofun, dünyayı kendi başınalığında algılama teşebbüsünde ortaya çıkar. Arendt, Zihnin Yaşamı eserinde bu
olguyu tartışmaya açarken, yalnızlığın filozofça yaşamın ulvi görüntüsünde dahi
bir tür tekbencilikle sonuçlanacağını iddia eder (Arendt, 1981: 65). Ancak bu tekbencilik, yalnızca düşünen özneye mahsus değildir; Arendt’in eleştirel tavır takındığı bu düşünme biçimi, Heidegger’ci bir “saf düşünme” mefhumu olarak anlaşılmalıdır. Saf düşünme, düşünmeyi mutlaklaştırma, daha doğrusu düşünmeyi
yegâne ‘değerli eylem’ olarak görme pratiğidir. Arendt, bunun yerine, düşünmenin kendisini mutlak ve merkezi bir statüye koymayan ve düşünmeyi, içine başkalığı da katacak bir bitimsiz düşünme olarak kavrayabileceğimiz bir olanağın
peşine düşer (Nixon, 2013: 11). Arendt, saf düşünmenin öznesi olan filozofun, ne
kadar doğru ve makbul bir insan olursa olsun, saf düşünme pratiğinde dünyayla
ancak kendi başınalığında iletişim kuracağının ve bu iletişimde başkasının sözü-
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nün, yargısının ve eleştirisinin duyulamayacağının farkındadır. Başka bir ifadeyle, saf düşünme, insanın sadece kendi sesini duyup ona itibar etmesinin bir
ifadesidir ve Arendt’e göre bu tarz bir düşünme, doğası gereği, düşünmenin kendisini ve düşünen özneyi yalnızlaştırdığı gibi, bu yalnızlık içinde onu dünyanın
tek merkezi haline getiren sonlu bir pratiktir.
Peki saf düşünmenin alternatifi, ya da çözümü nedir? Arendt bunun için
özel alanın tam karşıtı olan kamusal yaşama, kolektif var-olma biçimine döner.
Bu kolektif var-oluşun kökeninde antik Yunan’daki Polis deneyimi vardır.
Arendt, antikitedeki polis deneyiminin özgünlüğünde, onun özel yaşamdan ayrı
bağlamını görür (Arendt, 2009: 49). Bu ayrılık, kamusal yaşamın genel ve politik
biçiminin karşılığı olan Polis’in, yurttaşların kamusal hayatla ilgili sorumluluk ve
karar almalarında belirginleşir. İnsanlar, Polis’teki kamusal yaşam vasıtasıyla
içinde yaşadıkları ortak dünyanın kendi kanaatlerinden ibaret olmadığının farkına
varırlar. Bu, politikanın temel koşuludur, çünkü bunun sayesinde insanlar dünyayı birbirileriyle yaşayacakları ve paylaşacakları bir yer olarak görme olanağına
kavuşurlar. Başka bir ifadeyle, politika, kamusal yaşamın zuhur etmesi yanında,
insanların dünyayı ortaklık içinde deneyimlemelerinin bir karşılığıdır. Bu anlamda -kamusal yaşamın gerçekleştirilmesi olarak- politika, Arendt’te, özel yaşama ilişkin varoluş pratiğinden farklı olarak, dünyanın kişiler-arası paylaşılması
anlamına gelir -ki bunun modernitedeki karşılığı dünyanın nesneleştirilmesidir.
Strauss’un modernite ile ilgili görüşleri, daha çok tarihsicilik eleştirisi üzerinden ilerler. Tıpkı Arendt gibi, Strauss da politikanın bir anlamda modernitenin
yarattığı krize karşı yanıt geliştirebileceği vaadinden hareket eder. Bu vaat, modern pozitivist anlayışa karşı evrensel standartların yeniden harekete geçirilebileceği bir düzlemin içinden kurgulanır. Strauss, bir taraftan, tüm değerlerin tarihsel
koşullar içinde sil baştan ele alınmasına imkân oluşturan pozitivizme, diğer taraftan klasik düşüncenin ele aldığı felsefi kavrayışın aksine evrensel ve değişmez
hakikatlerin güç ilişkileri yoluyla yeniden belirlenebilir olduğunu varsayan modern politika felsefesine karşı eleştirel bir tavır almıştır. Strauss’a göre modern
düşüncenin temel eksikliği, evrensel değer yargılarının değiştirilebilirliği savının,
daha sonra bu yargıların varlığına ilişkin esaslı bir şüpheye, yani nihilizme karşı
savunmasız kalışıdır (Strauss, 1965: 18). Evrensel yargıların tarihsel koşullara
göre değiştirilebilir olması başka bir şeydir, bu yargıların aslında mevcut olmadıkları tezi başka bir şeydir. Strauss, bu iki tezin iç içe geçişinin modern bilim
açısından çözümlenemediğini öne sürer. Modern bilim, bu çelişkiyi aşma vaadiyle, dinsel dogmanın yerine bilimsel gerçeğe sarılmıştır ve bilimin ilerlemeci
doğasıyla hiçbir gerçeğin mutlaklık statüsüne erişemeyeceği iddiası böylece garanti altına alınmıştır. Ancak Strauss, bilimsel gerçek denilen şeyin kendisinin
yeni bir dogma biçiminde ortaya çıktığını söyler. Bu dogma, modern-öncesi düşünme formlarından biri olan dine atfedilen “ilahi olana boyun eğiş” temasının
tümüyle reddine dayanır. Strauss, dinsel olanın özünde “ilahi olana boyun eğiş”
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olduğunu söylerken, bu boyun eğmenin aslında tanrı tarafından yaratılan kozmik
düzene uyma yükümlülüğü anlamına geldiğini, modernitenin ise tanrısal buyruğa
uymayı doğrudan bir dogma veya tabiiyet olarak kavradığını söyler (Strauss,
1989b: 86). Buna göre, modern bilim, tanrısal dogmayı aşmanın zorunlu koşulunu, buyruktan özgürleşme olarak formüle eder.
Strauss, buyruktan özgürleşme temasının modern politika felsefesindeki
kurucu isminin Niccolò Machiavelli olduğunu söyler (Strauss, 2017: 86-87).
Machiavelli, geleneksel felsefenin kaygısı olan “iyi” arayışı yerine “olan”ı geçirmiştir. Machiavelli düşüncesinde “olan”, felsefenin idealize ettiği soyut hakikatte
değil, fiili gerçeklik sahası olan tarihte bulunabilir. Labelle’in öne sürdüğü gibi,
Machiavelli ile modern politika felsefesinin temel şiarı, geleneksel felsefenin temel varsayımı olan aşkın iyiyi somut bir gerçeklik biçimine dönüştürme projesinden başka bir şey değildir (Labelle, 2006: 67). Bu, insanı aşan iyi’nin insanın
etki ve yetki sahasına alınabilir bir hale dönüştürülmesi anlamına gelir, ki zaten
Machiavelli’in özgürlükten anladığı da esasında budur (Machiavelli, 2009: 223226). Özgürlük, ilahi yasaya koşulsuz bağlılık değil, zorunluluğun Prens’in iradesi ile aşılmasıdır (Strauss, 1987: 301). Bu irade, tarih kurucu bir iradedir; kendisi yeni bir yasa ve düzen yaratan bir eylemdir. Machiavelli, Prens’in tarih kurucu iradesini, şeylerin düzenini yeniden başlatan ve böylece kendisi tarihin dışında olduğundan hiçbir değer yargısıyla kısıtlanamaz bir özerk güç haline getirir.
Machiavelli, kurucu irade öncesindeki durumu kuralsızlık ile özdeşleştirir ve
Prens’in iradesi bu kaotik durumdan sıyrılmak için “zorunlu” veya “gerekli” eylemler olarak adlandırılır (Strauss, 1987: 302).
Machiavelli, politik olanı doğrudan teknik bir meseleye dönüştürerek çünkü amaç kaotik durumu kurallı yaşama çevirmektir- amaçların araçları meşru
kıldığı, başka bir ifadeyle felsefenin doğrudan politikanın hizmetkarı kılındığı
yeni bir düzlem yaratmıştır (Strauss, 1978: 14). Bu yeni düzlemde somut gerçeklik, “olması gereken” karşısında yalnızca bilimsel önceliğe kavuşmakla kalmamış, politik açıdan da öncelenir bir bağlama kavuşmuştur. Makyavelizm, bu anlamda, ‘olan’ın temel referansa dönüştürülmesinden çok, aşkın olanın değerinin
yitirilmesi üzerinde yükselir. Strauss, burada, bir tür kaotik özgürleşme pratiği
görür; çünkü Machiavelli, insanın güç arzulayan doğasını, toplumun işleyişinin
temeline yerleştirerek, politik olanı da eylemlerin yeni bir tarih yaratıp yaratmadığı sorununa indirgemiş olur (Strauss, 1978: 296-297). Burada ne sabit ve evrensel bir değer vardır ne de eylemleri ön-koşullayan ahlaki ilkelerin buyurucu
varlıkları vardır; Machiavelli, yalnızca irade ve bu iradeyi koşullayan arzuyu dikkate alır. Fakat, insanın tarih kurucu iradesine tarih-öncesinden gelen bir özerklik
vererek, tarihin kendisini her daim yeniden düzensizleştirilebilecek bir şeye dönüştürmüştür.
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Strauss, Machiavelli’in düşüncelerindeki belirgin eksikliğin, politikanın
bir tür insan eylemine indirgenmesi olduğunu düşünür. Politika, prensin, karizmatik politik önderin adeta sanat biçimine bürünmüş olan tarih-kurucu eylemleri
nezdinde anlaşılmaktadır. Machiavelli’in ardılı sayılabilecek olan Hobbes,
Strauss’a göre bu problemin farkındadır ve Machiavelli’in açtığı modern yolu
klasik öğretilere dönerek tamamlamaya girişir. Hobbes’un kurgusal “doğa durumu”, Machiavelli’in aksine, adalet ilkelerinin bir önder tarafından gerçekleştirilemeyecek çapta onun eylemlerinden bağımsız bir gerçekliğe sahip olduğu düşüncesine dayanır (Strauss, 1963: 15). Strauss, Hobbes’taki gerçekçiliğin, adalet
ilkelerinin insani kapasitenin ötesinde olduğunu kavramakta yattığını düşünür.
İnsani eylemin veya kapasitenin karşısında mutlak bir doğa nosyonu vardır, ki
Hobbes politika felsefesini tam da bu ikilik bağlamında inceler. Onun düzene
duyduğu aşırı arzunun altında yatan şey, işte bu doğa-insan arasındaki ikiliktir ve
Strauss bu sebeple bilinenden çok farklı bir Hobbes okuması sunar. Strauss’un
okumasında Hobbes, katı ve despot bir mutlakıyetin figürü olarak görülmez,
çünkü Strauss tiranlığın alametini Hobbes’un öncülü sayılabilecek olan
Machiavelli’de bulur. Bu sebeple Strauss, Machiavelli nezdinde belirginleşen
modernite krizine çözüm olarak, Arendt’in yaptığı gibi, antik deneyimi -ya da
kendi deyişiyle klasikleri- öne çıkaracaktır.

3. Klasiklere Dönüş
Arendt, modernitenin yarattığı krize karşı klasik yaklaşımları öne çıkarmanın
gerekliliği konusunda Strauss ile hemfikirdir; ne var ki Arendt’in Strauss’tan
ayrıldığı kritik nokta, bu krize karşı takınılacak tavra ilişkindir. Strauss, modernlerin bilhassa hak ve gücü özdeşleştiren tavrında insanın kendisini aşan bir kudrete öykünmesini görür ve ona göre yapılması gereken şey, hakikatin icadından
ziyade onun Tanrı tarafından vahyedilmiş haline uygun bir varoluş geliştirmektir.
Bu yapılmadığı takdirde, değerler arasında standart bir hiyerarşi kurulamayacağından, her değer yargısının bir diğeriyle ikame edilebilirliği veya daha kötüsü
her birinin bağlı olduğu ahlâki temele göre değil de insani güç ilişkilerince belirlenme olasılığı ortaya çıkacaktır (Strauss, 1965: 66). Arendt ise, klasik felsefenin
geniş bağlamını değil ama temel yaklaşımını kabul ederek onu modernitenin tekil
krizlerine karşı kullanmayı amaçlar. Bu sebeple, Arendt klasiklerin kamusal yaşama ve özgürlüğün özel alana değil de bu kamusal varlığa yerleştirildiği ahlakipolitik düzlemi referans alır (Arendt, 2012a: 27).
Arendt’in klasiklere dönüşü Strauss kadar radikal değildir. Strauss, moderniteyi neredeyse tamamen reddetmek için klasiklere bir dönüş gerçekleştirirken,
Arendt, bu yitik geçmişte şimdiye taşıyabileceğimiz olanakları görmeye çalışır .
Fakat Arendt açısından da klasik politika felsefesinin başlangıç noktası
Sokrates’in yargılanmasıdır. Sokrates’in yargılanması, Arendt’e göre, felsefe ile
politika arasındaki zıtlığın başlangıç anı olarak kaydedilebilir (Arendt, 2005: 6).
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Filozof Sokrates’in Atina şehri tarafından yargılanması, Batı felsefe tarihinin hem
doğuşu hem de yüzleşmesi gereken tarihi sorumluluğudur. Arendt, bu yargılamayı ne sadece nostaljik ve mitik bir özlem nesnesi olarak ne de çağdaş politika
felsefesi açısından gerçekleştirilmesi imkânsız bir deneyimin yitik varlığı olarak
görür. Arendt açısından bu meselede yakalamamız gereken şey, Lefort’un yerinde tespit ettiği gibi, felsefe ile politika arasındaki ayrımın kökeninde yatan asıl
şeyin aslında neyin politik olup olmadığına ilişkin belirleme yapmanın hem gerekliliğini hem de olanaklarını sunuyor olmasıdır (Lefort, 1988: 6). Arendt, başka
bir deyişle, klasiklere, onları mutlak düzeyde olumlamak saikiyle geri dönmez;
onun amacı, daha ziyade, modernitede bir kriz olarak politik alana ve düşünceye
kaydolan özel ve kamusal arasındaki ayrımın nasıl çözülebileceğine ilişkin antik
çözüme bakmaktır. Antiklerin bulduğu çözüm, Arendt’in ifadesiyle “Polis’i kurmak olmuştur” (Arendt, 2009: 287). Polis, yalnızca beşerî ihtiyaçların kolektif
düzeyde karşılanması maksadıyla inşa edilmiş bir birlik değildir; o, tek tek insanların kendi özel alanlarına hapsolmuş benliklerinden kurtulup, kendi eylemlerinin
sonuçlarını başkalarında ve başkaları aracılığıyla görmelerini sağlamak amacıyla
kurulmuştur. Özel alanın temel eksiği, orada insanın yaptığı işin karşılığını yalnızca maddi düzeyde deneyimlemesidir; deneyimlenemeyen şey, açık biçimde bu
işin başkaları nezdindeki olası etkileri anlamında kişinin tek başına idrak edemeyeceği bir şeydir. Arendt, Polis deneyiminin özgüllüğündeki kilit noktanın,
Polis’in ideal ve mükemmel bir politik rejimin yansıması olmaktan ziyade, insanı
kendi kusurluluğu içinde eğiten, dönüştüren ve en önemlisi onu sorumlu bir yurttaşa dönüştüren bağlamı olduğunu söyler (Arendt, 2009: 289). Bu açıdan Arendt,
felsefenin kusursuzluğu arayan bağlamına ve tefekkür yaşamının vazettiği yalnızlığa karşı, insanların kendi kusurluluklarıyla ama birbirilerine karşı bu kusurluluklarının bilincinde olarak sorumlu ve saygılı davranmalarına koşul oluşturan
eylem yaşamı olarak politikayı öne çıkarır (Arendt, 2009: 415; Berktay, 2021:
87).
Arendt, politikayı felsefeye karşı öne çıkarırken aslında bunun kökeninin
bizatihi felsefede yattığını düşünür. “Platon’un Sokratik diyaloglarında dikkatimizi çeken ilk şey”, der Arendt, “hepsinin aporetik olmasıdır” (Arendt, 2018b:
157). Platon, hiçbir tartışmayı belirli bir sonuca bağlamayı tercih etmez; fakat
yine de bu metinleri felsefi açıdan önemli kılan şey, içerdiği doğruluk iddialarındaki tutarlılıklardan ziyade, onların politik yaşamın konusu haline getirilebilmeleridir. Arendt açısından felsefe ve politika arasındaki antik ilişkinin kökeninde
yatan şey, tüm farklarına ve uzlaşmazlıklarına karşın, felsefi düşünmenin zorunlu
olarak politik olanla irtibat kurma gereksinimi duymuş olmasıdır. Felsefi hakikat,
ne kadar kusursuz ve ideal olanla özdeşliği içinde araştırılırsa araştırılsın, antikler
açısından bu hakikati ehemmiyetli kılan şey, onun kamusal yaşamdaki varlığıdır.
Diğer bir deyişle, Arendt, klasik felsefenin arayışının kusursuz hakikatin tek başına keşfi olmaktan ziyade, onun kamusal ve politik yaşama aktarılabilirliğinin
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araştırması olduğunu söyler. Ancak Arendt, elbette ki modernitedeki gibi felsefi
bilginin politika tarafından araçsallaştırılmasını salık vermez. Arendt, daha ziyade, felsefe ile politika arasında polis yaşamının koşulunu oluşturan sorumluluk
ve düşünme gibi bireysel icra edilen fakat özü gereği başkalarını ihtiva eden ahlaki değerlerin kolektif-politik yaşamın deneyimine dönüştürülmeleri için gerekli
olan bir ilişkiyi yakalamaya uğraşır (Arendt, 1990).
Arendt’in felsefe ve politika arasında kurmaya çalıştığı özgül ilişki, onun
bilhassa Aristoteles okumasında çok belirgindir. Aristoteles, bir taraftan hocası
Platon gibi ideal rejim düşüncesinin peşine düşmüş, fakat diğer taraftan ideal
olanı düşüncesinin tek hedefi haline getirmemiştir. Aristoteles, ideal rejim düşüncesine, somut gerçeklik içinde gözlemlenebilen ve en önemlisi de [kusurlu] insanın deneyiminde merkeze alınabilen bir unsur olan yargı (krisis) yetisini koymuş
(Aristoteles, 2018: 1275a22); böylece yurttaşı mutlak hakikati bilme zorunluluğuna sahip biri olarak değil, fakat yurttaşsal (civic) sorumluluğu gözeterek davranması gereken sorumlu bir fail olarak ele almıştır. Arendt, bu sorumluluğun,
kamusal yaşama etkin olarak katılma ve başkalarının haklarının bilincinde olma
şeklindeki yurttaşlık düsturunu kendinde gösteren isonomia ilkesinde açığa çıktığını kaydeder (Arendt, 2005: 118). İsonomia, yani hukuki eşitlik, bir taraftan
ideal rejimin bileşeni olarak tasvir edilirken, diğer taraftan yurttaşların somut eylemlerine bağlı ve doğrudan insani bir yetinin varlığına koşullu olarak gerçekleşen bir eylem biçimi olarak anlaşılır.
Strauss, klasik yaklaşımın merkezinde yalnızca aşkın “iyi”nin kapsayıcı ve
kuşatıcı bir değer olarak politik yaşamın esasına alınışını görmez. Strauss, klasiklerin bu yaklaşımının arkasında ahlâki bir kaygı olduğunu düşünür. Bu ahlaki
kaygı, Sokrates’in yargılanması nezdinde fark edilebilecek olan filozof ve filozof-olmayanlar arasındaki ayrışmada kendini açığa çıkarır (Strauss, 2018a: 42).
Sokrates, geleneklerin otoritesine ve bu anlamda kolektif kanılara itibar eden site
ile hayatını bu geleneklerin sorgulamasına vakfetmiş filozof arasındaki derin uçurumun göstergesidir. Ancak Strauss açısından filozof ve filozof-olmayan arasındaki ayrım, hiçbir şekilde felsefi bir fark değildir, yani bu ayrım epistemolojik bir
farklılık nezdinde okunmaz. Filozof ile filozof-olmayan arasındaki ayrım, her şeyiyle politik bir ayrımdır, çünkü Sokrates nezdinde gösterilen şey, filozof-olmayanların iktidarının neye yol açabileceğidir. Strauss, filozof-olmayan kesimin,
yani geleneğin otoritesine sorgusuz itibar gösteren ve bu anlamda kendilerinden
önce imal edilmiş atasal kanılarla yaşayan halkın (demos), felsefeden yoksun kalışının site için neye mal olacağını Sokrates’in yargılanma sahnesinde göreceğimizi söyler.
Fakat Sokrates’in yargılanması yalnızca felsefe ve site arasındaki ayrımı
göstermez. Sokrates, felsefenin üstün iyi olmasına karşın, kendisini siteye, yani
politik olana bir ölçüde tabi kılmak zorunda kalışının da bir göstergesidir.
Strauss’a göre bu sorunu ilk kavrayan kişi Platon olmuştur. Platon, Yasalar’ında,
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insanlar üzerinde hâkim olan dini ya da atasal geleneklerin ve kanaatlerin etkisinin felsefenin hakikatince kolayca ortadan kaldırılamayacağını ifade etmiştir. Bu,
Strauss’a göre, felsefenin zorunlu olarak kanaatlerden ortaya çıkması gerektiğinin işaretidir (Strauss, 1989b: 73). Ancak bu nokta Strauss’un Arendt ile yakınlığını göstermez. Birazdan göreceğimiz gibi Strauss, Arendt’ten farklı olarak, kişisel kanaatlerin varlığını felsefe -ve filozof- için bir tehlike olarak görür.
Sokrates’in tefekkür hayatı içinde kendini mutlak hakikate vakfederek diğer insanlardan yalnız kalmayı tercih etmektense, başkalarının onu kabul etmeyebileceğini bile bile onlarla konuşmaya ve hakikati dile getirmeye niyetlenmesi, basitçe filozofça tercih sayılamaz. Bu, bir zorunluluktur, çünkü filozof, yönelmiş
olduğu hakikatin ve doğrunun insanlar toplumunda bilfiil gerçekleşemeyeceğini
bilir. Kusursuz doğrunun kusurlu insanların dünyası olan sitede hâkim olabilmesi
için filozofun rolüne ihtiyaç vardır, ancak bu rol, hakikatin filozof tarafından kavrandığı haliyle aktarılması değildir. Filozof, siteye, hakikati onların anlayacağı
dilden aktarmak zorundadır. Strauss, bu zorunluluğun, felsefe tarihinde “ezoterik
yazım tarzı” olarak ortaya çıktığını söyler. Ezoterik yazım, felsefeyi felsefi-olmayandan ayırma çabasının bir karşılığı olmasının yanında, filozofun site için
tehlike addedecek düşüncelerini siteye “daha makul” bir dille aktarmasının anahtarıdır (Strauss, 1980: 8). Bu, Smith’e göre, felsefenin politika ile olan ilişkisini
anlamanın bir koşuludur, çünkü ezoterik yazım tarzı, felsefenin politik açıdan,
yani sitenin gözünden nasıl ele alındığının ipuçlarını sunar (Smith, 2006: 12).
Strauss’a göre filozofun ezoterik yazıma yönelmesinin felsefi ve politik
karşılığı bulunmaktadır ve filozof bu ikisine karşı ayrı ayrı sorumluluk taşır. Bir
yandan, filozof, öğretisini kendi seçkin okuruna “hissettirmek” maksadıyla, ezoterizmi egzoterizm ile gizler (Strauss, 1980: 25); fakat diğer yandan filozof, öğretilerinin siteyi bir bütün olarak tutan kanaatlerin temeline saldıracağını, bunun
da nihayetinde topluma bir tehdit oluşturacağını bilir (Strauss, 2013: 26). Peki,
filozofun bildiği hakikati -siteye zarar vereceğini bile bile- siteye aktarması mı
yoksa bundan kaçınması mı, yurttaş sorumluluğuna girer? Strauss’a göre klasikler, kanaatler ile hakikat arasındaki ayrımın farkındadırlar ve ilginçtir, filozoflar
her daim hakikatten yana da olsalar, ezoterik yazma tarzı vasıtasıyla siteyi, yanında saf tuttukları hakikatin site için zararlarından korurlar (Strauss, 2016: 196).
Strauss açısından Platon’un Kriton adlı diyaloğu bu konuda temel referanslardan
bir tanesidir. Kriton’da Sokrates’in vurgusu, filozofun dahi yasanın hakikatine
tam anlamıyla vakıf olamayacağı fikri üzerine kuruludur (Strauss, 2018b). Mesele, zaten bu bilgisizliğin ayırdında olmaktır. Haksız da olsa yasaya itaat etmenin
meşru gerekçesi, yasanın “politik” mahiyetinde saklıdır. Yasa, kentin ve kent yaşamının bir tecessümü olarak politikanın varlığıyla ilintili olarak felsefeye nazaran daha aşağıda yer alır; fakat bu, filozofun, politikanın tecessümü olarak yasayı
kolaylıkla göz ardı edebileceği anlamına gelmez. Nitekim felsefenin varlığını ve
mahiyetini olanaklı ve değerli kılan şey, tam da yasanın varlığında açığa çıkan
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politik yaşamın kendisidir. Filozof, her ne kadar hakikat arayışında biri olsa da,
hakikatten pay alamamış olan şeyleri, yani politikayı, kolaylıkla dışlayamaz;
çünkü politika, felsefenin hakikate yönelimini dolaylı olarak belirler. Filozof, hakikat arayışını kenti yadsımakla değil, tersine kentin politik bağlamını sürekli göz
önünde bulundurarak gerçekleştirebilir.
Bu, Strauss’un klasik politika felsefesine niçin dönme gerekliliğinden söz
ettiğini anlamak için çok kritik bir noktadır. Çünkü Strauss açısından klasikler,
hakikati bilmekten ziyade, bilinen hakikate uygun davranış kodlarına sahip olmaya daha fazla önem vermişlerdir (Rosen, 1991: 165). Başka bir deyişle, ölçülülük, bilgiden çok daha kıymetlidir ve Strauss, sahip olunan güçle istenilen her
şeyin elde edilebileceğini ileri süren modernlerin temel eksiğinin bu olduğunu
söyler.

4. Totalitarizme Karşı Tiranlık
Arendt ve Strauss arasındaki en bariz farklardan bir tanesi olan totalitarizmtiranlık ayrımı, düşünürlerin politika felsefesine ilişkin görüşlerinin adeta bir
özeti gibidir. Her ikisi için de totalitarizm-tiranlık, bir taraftan klasik yaklaşımın
yokluğunun bir göstergesi olarak, diğer taraftan ise modernitenin kaçınılmaz ufku
olarak ele alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, totalitarizm-tiranlık meselesi,
ölçülülük yokluğu ile vuku bulan ahlaki-politik bir sorundur. Strauss, iradeye ve
güce indirgenmiş modern politika felsefesinin bu soruna herhangi bir çözüm
getirebileceği noktasında karamsarlığa sahipken, Arendt, Amerikan
Devrimi’ndeki politik düşünme ve eyleme tarzının totalitarizmin köşe taşlarından
biri olan depolitizasyona karşı bir çözüm olabileceği inancını taşır (Arendt,
2012b: 197-198). Diğer bir deyişle, Arendt ve Strauss açısından totalitarizm-tiranlık ayrışması, buna dair çözüm önerilerinin modern deneyimler içerisinden
karşılanıp karşılanamayacağı ile ilgili bir soru aracılığıyla yanıtlanmaya çalışılır.
Arendt için totalitarizm, modernitenin bir ürünüdür ve doğrudan insanın
kötücül doğasından çıkarsanamaz (Villa, 1999: 13). Totalitarizm, köklerini antisemitizm’den alan ve bir ırkın aşağı görülmesi ile onu sistematik bir şekilde yaşamın dışına itmenin doğallaştırılması olgusundan alır (Arendt, 2018c: 11).
Arendt, anti-semitizmde, sadece Yahudi düşmanlığını görmez, mesele,
Yahudilerin insanlığının reddedilmesidir. Bu, evvela, insanların doğal eşitliği ilkesinin reddi olarak düşünülebilir; ama daha özgül bağlamda, insan-dışılaştırmanın tarihsel ve sistematik kökenleri devreye alınmalıdır. Arendt, totalitarizmin
ne’liğinden ziyade onun özgünlüğünü ve onu tarihsel ve politik açıdan biricikleştiren unsurları anlama uğraşındadır (Arendt, 2014b: 30). Totalitarizmin tarihsel
biricikliğinin başında, insanların kitleleştirilmeleri gelir. Kitle, basit anlamıyla yığın değildir; dünyayla bağlarını yitiren insanlardır, -ki Arendt’e göre bunu sağlayan şey, kitleyi var eden ve onu istikrarlı kılan propagandadır (2014b: 111-112).
Propaganda yoluyla imal edilmiş politik yalanlara inanır hale gelen kitle, dünya
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hakkında düşünmekten ziyade, onun hakkında kendisine söylenenlere inanan,
Arendtçi anlamda söylersek, düşünme ve yargı yetisini kullanmaktan imtina eden
bir topluluktur (Tsao, 2002: 595). Arendt açısından propagandanın totalitarizmdeki esas işlevi, kitleleri hakikatten ziyade yalana inandırmak değil, kitleleri apolitik yığınlara dönüştürmektir. Bu dönüşüm, insanın kendisini başkalarına ve dünyaya karşı ahlaki açıdan sorumlu görmeyişinde ve bunun sonucunda olan biten
yanlışlıklara ve hukuksuzluklara ses çıkarmayışında gizlidir (Arendt, 2014a:
450).
Arendt açısından totalitarizm, ikili bağlamda incelenir: ilk olarak totalitarizm, Nazi ve Stalin deneyimlerinde karşımıza çıkan aşırılaşmış bir politik iktidar
ve bunun yol açtığı sistematik ölüm kampları üzerinden incelenir. Bu ilk düzlemde totalitarizmi ayırt edici kılan unsur, bir politik rejime tekabül eden totalitarizmin esasen politikanın sonunu işaretleyen yapısıdır (Canovan, 1995: 58-59).
Politika, Arendt’e göre, insanların karşılıklı konuşma ve ikna süreçleriyle bir
araya geldikleri kamusal alanda gerçekleşen bir şeydir ve bu yüzden politika, iktidar sahibi kurumların tekelinde değildir. Politika, bilakis, iktidarın kolektif düzeyde icra edilmesine karşılık gelen bir etkinliktir ve Arendt’çi bir dille söylersek,
konuşmanın iktidarıdır (Dinçer, 2018). Konuşma yoluyla insanlar kendilerini belirsiz ve bu sebeple tasarlanabilir bir geleceğe yöneltebilirler ve bu belirsizlik içerisinde geçmişin prangaları ve şimdinin düzeninin ele geçirmiş olduğu otoriterlik
yoktur. Arendt, politikanın temeline kaydolmuş bir özgürlüğü tam da geçmişin
ve şimdinin içinden yükselen bilinebilirliğin otoritesinden bir kurtuluş, bu anlamda evi terk ediş olarak yorumlarken haklıdır (Arendt, 2012a: 201). Bu terk
ediş, daha doğrusu terk edebilme özgürlüğü sayesinde konuşmanın kendisi yeni
olanı yaratabilir. Oysa totalitarizmde, geçmiş, şimdi ve gelecek, doğallaştırılmış
bir tarih anlatısı içine alınır. Tüm zamanlar, totaliter tarih anlatısı içinde belirli
bir yasanın kaçınılmaz basamakları olarak kavranır hale getirilir. Üstelik totalitarizm, bu tarihsel anlatıda gaddarlık veya kibirli bir ırksal üstünlük savına indirgenmek zorunda da değildir. Arendt, totalitarizmin özünde yatan şeyin, dünyaya
dair ideolojik tutarlılığı her tür hakikatin ötesinde konumlandırma vasfı olduğunu
söyler (Arendt, 2014a: 478).
Totalitarizm, sadece sistematik ölüm kamplarının rejimi olarak anlaşılamaz; o, tarihsel yasanın karşısında büyülenen bir bilincin kendisini bu yasanın bir
öznesi olarak kavrama arzusu ve kibrinden doğar. Arendt, felsefe ve politika arasındaki cendereyi tam da totalitarizm minvalinde okur: felsefe, kusursuz bir hakikatin karşısında büyülenen zihnin kendini kusurlu dünyaya kapatarak mutlak
hakikati bu kusurlu dünyanın tüm gerçeklerinden ayrıştırmayı kendisine hedef
belirlemişse, totalitarizmde de tarihin kaçınılmaz ve mutlak yasası altında imal
edilmiş ideoloji, kendisini her tür yargının ve gerçeğin ötesinde, onlardan bağımsız olarak konumlandırır (Disch, 1996: 116). Platon, nasıl ki filozof olmayanların
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kanılarına dayalı bir dünyanın eksikliğini kusursuz bir hakikat aracılığıyla düzeltmeye çalışmışsa, Nazizm de tarihin yasasını gerçekleştirme vaadiyle büyüleyici
bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. Bu, elbette Arendt’in Platon’u Nazizm’in entelektüel kaynağı olarak gördüğü anlamına gelmez; fakat kusursuzluğa yönelmiş
felsefe ile kendinden ‘aşağıda’ olanları ahlâki ve politik açıdan olumsuzlamaya
girişen totaliter ideoloji arasındaki analojiyi gösterir. Arendt’in felsefenin karşısına politikayı çıkarmasının nedeni burada gizlidir: felsefe, kusursuz hakikatin
varlığı dolayımıyla kusurlu olan her şeyi “düzeltilmesi gereken” bir şey olarak
görürken, politika, tüm kusurluluğuna karşın, ona konuşma imkanının açılması
anlamına gelir. Arendt’in “yasa” sözcüğünü buyurgan otorite anlamındaki Roma
kaynağı üzerinden değil de Montesquieu’nun tabir ettiği gibi, insanlar arasındaki
“ilişki kuran kurallar” olarak okumasının nedeni budur (Berktay, 2021: 84). İlki,
Platoncu “kusursuz hakikat” mantığı çerçevesinde, politik yasanın mahiyetini
herhangi bir müzakere veya ikna sürecine indirgenmeksizin insanların dünyasına
hükmeden buyurucu otorite olarak tanımlarken; diğeri, yasanın varlığını insanlar
arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkilerin belirlendiği kamusal konuşma süreciyle irtibatlandırır. Arendt, felsefenin hakikatle kurduğu bağlantıya itiraz etmez; o, daha
ziyade, kusursuzluğun insanlar dünyasına hükmedici bağlamına karşı mesafelidir. Çünkü kusursuzluk, doğası gereği, kendisi dışından yöneltilebilecek her tür
yargıya kapalıdır.
Strauss’a dönersek, o, totalitarizm sözcüğünü neredeyse hiç kullanmamıştır. Onun tercih ettiği sözcük, öğretisinin de esas kaynağı olan klasikler gibi, tiranlıktır. Strauss açısından tiranlık, sadece antik döneme ait anlaşılabilecek bir
politik rejim türü değildir; tiranlık, kendi deyişiyle, “politika felsefesi ile yaşıt”
bir tehlikedir (Strauss, 2013: 22). Tiranlık problemi, Strauss’a göre, felsefe ve
politika arasındaki ayrım olmaksızın kavranamaz; çünkü tiranlık, felsefenin
hâkim olamadığı, buna karşın kanıların egemenliği altında yönetilen bir sitede
vuku bulabilecek bir şeydir. Strauss, bu ayrımı göstermek için Ksenophon’un
Hiero adlı metnine döner (Strauss, 2013: 24-25). Hiero’nun, şair Simonides ile
konuşmasında, elindeki tüm iktidara karşın mutsuz, huzursuz ve en yakınlarına
karşı dahi kendini güvensiz hissettiği görülür (Xenophon, 2013: 7). Tiran, başkalarının onun yerinde olmak istediği kişidir, fakat buna rağmen tiran, sıradan insanların sahip olduğu bir şeye, özgürlüğe ve huzura sahip değildir. Hiero, insanların tiranlığı yanlış anladığını söyler, bunun sebebi, onların tiranlığa dair yanılsamalarıdır (doxa) . Bu yanılsamanın özünde yatan şey, tiranın sahip olduğu sanılan şöhret ve mutluluğun onun pozisyonuyla özdeşleştirilmesidir (Jordovic,
2020: 28). Sıradan insanlar, politik gücün insana güç ve dolayısıyla mutluluk verdiğini sanır; oysa Hiero, gücün insanı yalnız ve başkalarına karşı güvensiz kıldığını söyleyerek bu sava itiraz eder.
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Strauss’un tiranlık tartışmasını açmasının esas sebebi de budur: Strauss’a
göre modernler, tam da bu bağlamda, tiranlığı doğru kavrayamamıştır, çünkü tiranlık, onların gözünde, sadece yönetici pozisyonunda olan kişilerin politik gücü
kullanımlarıyla alakalıdır (Grant, 1964: 46). Oysa tiranlık, Platon’un göstermiş
olduğu gibi, politik yönetim alanının ötesine doğru taşan bir düzlemde, ruhsal
eğilimlerin dünyasında incelenmesi gereken bir şeydir. Stern’e göre Platon’un
politika felsefesi, kişiyi düşünmekten alıkoyan kanaatler -ve bu kanaatlere bir ön
koşul oluşturan arzular- ile kanaatlerin ötesindeki değişmez hakikatin ifadesi olan
bilgi arasındaki boşlukta durmakta, böylece politika felsefesi aynı zamanda bir
tür kendilik bilgisi olarak düşünülmektedir (Stern, 1993: 180).
Strauss açısından tiranlık probleminin kökeninde yatan politika-dışılık,
modernlerin çözmekten uzak kaldığı bir şeydir ve Strauss burada açıkça
Montesquieu’dan söz eder. Montesquieu, tiranlığın (despotism) yönetim ilkesi
olan korkuyu, tiran ve tebaası arasındaki yönetim ilişkisine indirgemiştir (Strauss,
1947: 458). Oysa tiranlık, politikanın dışında, onun felsefe ile olan bağlantısında
görülebilecek bir şeydir. Tiranlığı politik bir problem haline getiren şey, tiranlığa
meyleden ruhun hakikat yerine kanılara, yani görünenlere itibar ederek kendini
onlara göre biçimlendirmesidir. Burada tiranlık meselesi salt yöneticiye indirgenmez; çünkü tiranlık, tam da Platon’un üstü örtülü biçimde kurguladığı gibi, iktidarın çokluğa ait olduğu demokrasinin ardından gelen bir şeydir (Platon, 2012:
558c-565d). Başka bir deyişle, tiranlık probleminin ardında yatan şey, halkın iktidara sahip olduğu demokrasinin halkın kendisindeki yönetme ve buyurma arzusunu kamçılayarak, insanları başkalarına efendi olma yönünde kışkırtmasıdır. İnsanlar, tiranlıkta, sadece baskıcı bir yönetimi değil, yönetmenin kıskanılacak bir
bağlamını görürler ve demokrasi, aslında halkın tiranda gördüğü şeyi kendine
alma isteğinden başka bir şey değildir (McGlew, 1993: 33).
Strauss için tiranlık tartışmasını güncel kılan şey, onun modernler tarafından çözümlenemeyen bağlamıdır. Tiranlık, sadece tiranın değil, fakat halkın yönetme arzusunun da kanılar vasıtasıyla uyandırılmasıyla başlayan bir şeydir ve
bu yüzden tiranlık tartışmasına klasiklerin “kendini bil” yönünde tarif ettikleri
ahlâki buyruk dahil edilmelidir (Buzzetti, 2015: 230). Bu buyruk dahil edilmediği
takdirde, politikanın Machiavellici anlamda iktidarın biricik ve en üstün amaç
haline getirildiği öğretiye indirgenmesi tehlikesi vardır. Machiavelli’nin kurucusu olduğu modern politika felsefesi, tiranlığı yanlış anlamakla kalmaz, onu
ahlâktan özerkleştirmek suretiyle, yönetme ilişkisinin kendisine bir kutsiyet katar
(Lilla, 2005: 246). Bu kutsiyetin kaynağında yatan şey, her tür değer yargısının
içeriğinin yönetim ilişkisince belirlenmesi durumu vardır, ki bu da iktidarı sadece
politik güce sahip olma anlamından öteye taşır. İktidarın ahlakı belirleme ihtimali, Strauss açısından modernlerin yol açtığı ama belki de farkına varamadıkları
bir şeydir.
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Sonuç
Arendt ve Strauss arasındaki farklılıklar ve benzerlikler, politika felsefesinin
günümüz dünyasındaki rolü ve anlamı üzerine yeni düşüncelere kapı aralar. Her
iki düşünür de politika felsefesinin yitirildiği bir zaman diliminde yaşamış ve
üstelik bu yitimi benzer tarihsel ve politik olaylar nezdinde deneyimlemişlerdir.
Ancak onları özgül kılan hususların başında, Nazizm deneyiminin biricikliğini
göz ardı etmeksizin, bütün bir politik düşünceyi bu bağlama sıkıştırmamış olmaları gelir. Onlar, politika felsefesini, çok daha geniş bir bağlamda ele alırlar ve
aralarındaki hem benzerliğin hem de benzemezliğin ayırt edici yönünü de burası
oluşturur: Arendt ve Strauss açısından politika felsefesi, evvela politika ile felsefe
arasındaki ilişkinin özgül dinamiği çerçevesinde anlaşılmalıdır ve bunun için yapılması gereken şey, politika felsefesinin doğum anına dönmektir. Politika felsefesi, her ikisi açısından da, antik Yunan’da özgül bir tarihsel anın şafağında, Sokrates’in yargılanmasında doğmuştur. Sokrates’in yargılanması, kent ve filozof
arasındaki farkı politik bir anlam ihtiva edecek şekilde yeniden ele almayı zorunlu kılar. Sokrates, hayatını hakikate vakfetmiş olan filozof, kent tarafından
yargılanmış, bu da felsefe ile politika arasındaki kadim çatışmayı doğurmuştur.
Arendt ve Strauss, bu çatışmayı çözülemez bir anlaşmazlık olarak okumak yerine,
bu iki uzlaşmaz taraf arasında dengeli bir ilişkinin olanaklarını sorgulamaya çalışmışlardır.
Arendt ve Strauss açısından politika felsefesi, klasiklerin felsefi olanın kusursuzluğuna duydukları güven ve bunu sağlayacak olan moraliteye koşulsuz sadakat ile modernlerin politik olanı güce ve iradeye indirgemeleri arasında sıkışmıştır. Bu sebeple, Arendt ve Strauss’un politika felsefesine yaklaşımı ne salt
felsefenin ne de salt politikanın tercih edildiği, buna karşın politika ve felsefe
arasında makul bir dengenin yaratımına odaklanan bir yolu tercih eder. Burada,
ikili arasında bazı özel farklılıklar vardır. Örneğin, Arendt, politika felsefesini,
Sokrates’in kamusal yurttaşlığında görür ve bu modelde filozof, tefekkür hayatına dalmaksızın, başkalarıyla konuşan ve en önemlisi felsefi meseleleri kamusal
yaşamın bir konusuna ve nihayetinde politikanın ilgisine dönüştürmeye çalışan
birisi olarak değerlendirilir (Villa, 1998: 150). Strauss ise, Arendt’ten farklı biçimde, Sokrates’in yargılanmasında, filozofça yaşamın her daim kent, yani filozof-olmayanların çoğunlukta olduğu “mağara” tarafından tehdit edilmeye yazgılı
olduğunu görür. Arendt için politika felsefesi, zihnin felsefi kusursuzluğu zoraki
bir yalnızlıkta tefekkür etmesi değil, Sokrates’in yaptığı gibi, bunu kamusal bir
tartışmanın meselesine dönüştürmek olmalıdır. Burada Arendt için kritik olan husus, kamusal konuşma (legein) yoluyla felsefi problemlerin aslında dünyevi-politik yaşamın bir konusu olduğunu gösterme gücüdür; diğer bir deyişle, politika,
felsefenin yalnızlaştırıcı ve salt mükemmeli arayan bağlamını, felsefeyi doğrudan
insanlar arasındaki somut ilişkilerin bir meselesine dönüştürmek suretiyle değiştirir.
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Fakat Strauss açısından Arendt’çi çözümün bazı eksiklikleri vardır. Bir
kere, kamusal konuşmanın politika ile olan ilişkisi sadece bu bağlamda ele alınamaz. Strauss, klasiklerin insani eğilimlerden haberdar oluşlarına dikkat çekerek,
politik ilişkiyi daima bu eğilimlerin tezahürü içinde kalarak değerlendirmenin gerekliliğine atıfta bulunur. Buna göre kamusal konuşma pratiği, politikanın varoluşsal bir imkânı düzeyinde görülse de, insanın başkalarını etkilemek suretiyle
güç veya prestij elde etme çabasının bir karşılığı olarak da değerlendirilebilir.
Arendt için politik etkinlik, insanı daima tavır almaya, cesaret ve sorumlulukla
hareket etmeye yönlendirir veya teşvik eder. Bu şüphesiz kıymetlidir, ancak
Strauss için temel mesele, klasiklerin öne sürdüğü gibi, insani kapasitenin olanaklarını tespit etmek veya bunlara imkân hazırlamanın koşullarını sağlamak değil, tersine, bu kapasitenin sonuçlarını veya insanın doğrudan ayırdında olamayacağı birtakım etkileri daima hatırda tutmaktır. Strauss açısından filozofu kentten
– yani filozof-olmayanlardan – ayıran şey, filozofun yapabileceği şeyleri değil,
yapamayacağı şeyleri düşünerek, kendini sürekli bunların cezbine karşı tetikte
tutarak yaşamasıdır.
Strauss bu sebeple felsefe ve politika arasında nihai ve mutlak bir tercihin
yapılabileceği bir ayrımdan söz edemeyeceğimiz savındadır. Arendt ise, felsefenin hakikate dair yönelimi ve arzusunun kaygı verici sonuçlarından kaçınmamızı
sağlayacak tek şeyin politika olduğunu düşünür. Politika, Polis’in varlığını birlikte-yaşam dahilinde düşünmemizi sağlayacak tek şeydir; çünkü politika, bizim
başkalarına açık varlıklar olduğumuzun bir tezahürüdür. Politikanın felsefe gibi
düşünmeden ziyade konuşmaya dayalı olmasının sebebi, onun karşılıklı bir faaliyet olmasıdır. Politika, başka bir deyişle, her birimizin içinde yaşadığı ortak
dünyanın farklı kanaatlerle sunumunun bir ifadesidir ve bu yüzden dünyayı tek
bir doğru veya hakikat ışığında ele almaya yönelen felsefenin mutlaklığına karşı
dünyanın çoğulluğunu çıkarır. Ancak Arendt, nihai bir tarafgirlik sunmaz ve politikanın önceliğini kabul etmekle beraber felsefeyi de tümüyle dışlamaz. Daha
ziyade o, felsefenin mutlak ve biricik hakikat arayışında oluşuna karşı çekimserdir. Bu açıdan Arendt, Sokrates’in Savunma’sındaki Sokrates’in kente karşı mesafeli tutumunu benimser ve kentin peşin hükümlü ve kendi yargısını mutlak kabul ederek karşıtını susturmaya çalışan yönüne karşılık hakikate ancak karşılıklı
düzeyde gerçekleşebilecek kamusal konuşma ile ulaşılabileceğine inanan Sokrates’i izler. Benzer şekilde, Strauss da, Meier’in hatırlattığı gibi, bir taraftan felsefenin tanrısal bilgiye indirgenmesine karşı çıkmakta, fakat diğer taraftan felsefi
hakikatin politik dünyanın çoklu kanaatleri altında temelsizleştirilmesi tehlikesine dikkat çekmektedir (Meier, 2006: 38-40). Strauss bu sebeple felsefe ve politika arasındaki ayrımın nihai bir uzlaşıyla çözümlenebileceği vaadine karşı temkinlidir. Zira böylesi bir vaat, hakikat arayışının mutlaklaştırılmasına ve böylece
politikanın geçersiz ve gereksiz kılınarak kentin istikrarsızlaştırılmasına neden
olabilir. Hakikat arayışı olarak felsefe, tam da karşısında konumlandığı kentin
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eksikliğini yadsıyarak ya da olumsuzlayarak değil, tersine onu düzeltmenin olanaklarını politik olanın gerçekliğinden hareketle keşfedebilir. Strauss da bu açıdan kendisine, Arendt gibi, Sokrates’in Savunma’sındaki Sokrates’i değil, fakat
Kriton’daki Sokrates’i örnek alır: yasanın haksız ve hakkaniyetsiz olduğunu bilerek Sokrates’i hapisten kaçmaya teşvik etmeye çalışan Kriton’un felsefe ile politika arasında gerçekleştirmeye çalıştığı uzlaşının topyekûn kenti istikrarsızlaştırabilecek bağlamının farkında olarak, ölçülülüğe atıfta bulunur. Nihayet, politikanın yeni retorik ve kitleselleştirme biçimleriyle popülizme indirgendiği günümüz dünyasında felsefe ile politika arasındaki ayrımları, uzlaşma noktalarını ve
en önemlisi bu ikisinin nerede nasıl ve niçin ayrı ya da birlikte olması gerektiğini
kavrayabilmek için Arendt ve Strauss arasındaki örtük ama bir o kadar da canlı
tartışmaya dönmenin hem bir gereklilik, hem de politika felsefesini revize edebilmek için de temel koşul olarak karşımızda durduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça
Arendt, H. (1981). The Life of the Mind, New York: A Harvest Book.
Arendt, H. (1990). “Philosophy and Politics”, Social Research, 57 (1), ss. 73-103.
Arendt, H. (2005). The Promise of Politics, J. Kohn (der), New York: Shocken Books.
Arendt, H. (2009). İnsanlık Durumu, çev. B. S. Şener, İstanbul: İletişim.
Arendt, H. (2012a). Geçmişle Gelecek Arasında: Siyasi Düşünce Konulu Altı Deneme,
çev. B. S. Şener, İstanbul: İletişim.
Arendt, H. (2012b). Devrim Üzerine, çev. O. E. Kara, İstanbul: İletişim.
Arendt, H. (2014a). Anlama Denemeleri 1930-1954: Formasyon, Sürgün, Totalitarizm,
İ. Yıldız (der.), Ankara: Dipnot.
Arendt, H. (2014b). Totalitarizm: Totalitarizmin Kaynakları/3, çev. İ. Serin, İstanbul:
İletişim.
Arendt, H. (2018a). Emperyalizm: Totalitarizmin Kaynakları/2, çev. B. S. Şener,
İstanbul: İletişim.
Arendt, H. (2018b). Sorumluluk ve Yargı, çev. M. Serin, İstanbul: Sel.
Arendt, H. (2018c). Antisemitizm: Totalitarizmin Kaynakları/1, çev. B. S. Şener,
İstanbul: İletişim.
Aristoteles (2018). Politika, çev. Ö. Orhan, İstanbul: Pinhan.
Beiner, R. (1997). Philosophy in a Time of Lost Spirit: Essays on Contemporary
Theory, Toronto: University of Toronto Press.
Beiner, R. (2014). Political Philosophy: What It Is and Why It Matters, New York:
Cambridge University Press.
Berktay, F. (2010). Politikanın Çağrısı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

26 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 55, Sayı 4, Aralık 2022, 1-29

Berktay, F. (2012). Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı,
İstanbul: Metis.
Berktay, F. (2021). Düşünme Etiği, İstanbul: Metis.
Breiner, P. (2018). Review: “The crises of German historicism: The early political
thought of Hannah Arendt and Leo Strauss”, European Journal of Cultural and
Political Sociology, 5:4, ss. 476-480.
Buzzetti, E. (2015). “A Guide to the Study of Leo Strauss’ On Tyranny”, T. W. Burns
(der), Brill’s Companion to Leo Strauss’ Writings on Classical Political Thought,
Leiden: Brill, 2015, ss. 227-258.
Canovan, M. (1995). Hannah Arendt: a Reinterpretation of Her Political Thought, New
York: Cambridge University Press.
Courtine-Denamy, S. (2002). “Eyleme ve Düşünme: M. Heidegger ve H. Arendt’de
Kaygı ve Dünya Kavramları”, Metafizik ve Politika: Martin Heidegger &
Hannah Arendt, S. Y. Öge, Ö. Sözer ve F. Tomkinson (der), İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları.
Dinçer, E. H. (2018). Konuşmanın İktidarı: Hannah Arendt Düşüncesinde ‘Siyasal
Olan’, İstanbul: Doruk.
Disch, L. J. (1996). Hannah Arendt and Limits of Philosophy, Ithaca: Cornell
University Press.
Ettinger, E. (1997). Hannah Arendt/Martin Heidegger, New York: Yale University
Press.
Grant, G. P. (1964). “Tyranny And Wisdom: A Comment on the Controversy Between
Leo Strauss And Alexandre Kojeve”, Social Research, Vol. 31 (1), ss. 45-72.
Grunenberg, A. (2006). Hannah Arendt and Martin Heidegger: History of a Love, çev.
P. Birmingham, K. Lebedeva, E. W. Birmingham, Indianapolis: Indiana
University Press.
Harris, H. S. (1991). “The End of History in Hegel”, Hegel Bulletin, Vol. 12 (1-2), no:
23/24, ss. 1 -14.
Heidegger, M. (1998). Tekniğe İlişkin Soruşturma, çev. D. Özlem, İstanbul: Paradigma.
Heidegger, M. (2019). Düşünmek Ne Demektir?, çev. İ. Turan, İstanbul: Dergah Yayınları.
Hinchman, L. P. & Hinchman, S. K. (1984). “In Heidegger's Shadow: Hannah Arendt's
Phenomenological Humanism”, The Review of Politics, 46 (2), ss. 183-211.
Jordovic, I. (2020). “On the Mirror of Tyrants: Xenophon’s Hiero And Its Context(S)”,
Journal of Historical Researches, 31, ss. 24-64.
Keedus, L. (2015). The Crisis of German Historicism: The Early Political Thought of
Hannah Arendt and Leo Strauss, New York: Cambridge University Press.

Politika mı Felsefe mi? Arendt ve Strauss Üzerinden Bir Gerilimi Okumak

27

Kielmansegg, P. G. (1995). “Introduction”, Hannah Arendt and Leo Strauss: German
Émigrés and American Political Thought after World War II. Peter Graf
Kielmansegg, Horst Mewes ve Elisabeth Glaser-Schmidt (der), Cambridge:
Cambridge University Press, s. 1-8.
Kohn, J. (2007). “Preface: A Jewish Life: 1906-1975”, Hannah Arendt, Jewish
Writings, Jerome Kahn and Ron H. Feldman (der), New York: Shocken Books,
ss. ix- xxxiii.
Kroner, R. (2010). “Tarih ve Tarihsicilik”, çev. M. Alican, Tarih İncelemeleri Dergisi,
XXV (2), ss. 637-643.
La Vopa, A. J. (1993). “Jews and Germans: Old Quarrels, New Departures”, Journal of
the History of Ideas, 54 (4), ss. 675-695.
Labelle, G. (2006). “Can The Problem of The Theologico-Political Be Resolved? Leo
Strauss and Claude Lefort”, Thesis Eleven, no 87, ss. 63-81.
Larmore, C. (2013). “What is Political Philosophy?”. Journal of Moral Philosophy, 10
(3), ss. 276-306.
Lefort, C. (1988). Democracy and Political Theory, çev. D. Macey, Cambridge: Polity
Press.
Lilla, M. (2005). “The New Age of Tyranny”, T. Koivukoski ve D. Tabachnick (der),
Confronting Tyranny: Ancient Lessons for Global Politics, Lanham: Rowman &
Littlefield, ss. 243-251.
Machiavelli, N. (2009). Söylevler: Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine, çev. A. Tolga,
İstanbul: Say.
Meier, H. (2006). Leo Strauss and the Theologico-Political Problem, çev. M. Brainard,
New York: Cambridge University Press.
McGlew, J. F. (1993). Tyranny and Political Culture in Ancient Greece, Ithaca: Cornell
University Press.
Miller, D. (2003). Political Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford
University Press.
Moyn, S. (2007). “From experience to law: Leo Strauss and the Weimar crisis of the
philosophy of religion”, History of European Ideas, 33, ss. 174-194.
Nixon, J. (2013). “Thinking about Thinking with Hannah Arendt”, Prospero: A Journal
of New Thinking in Philosophy for Education, 19 (4), ss. 9-12.
Norton, A. (2004). Leo Strauss and the Politics of American Empire. New Haven and
London: Yale University Press.
O’Sullivan, N. (1981). “Hannah Arendt: Eski Yunan Özlemi ve Endüstri Toplumu”,
çev. G. Koçak, Çağdaş Siyaset Felsefecileri, A. D. Crepigny ve K. R. Minogue
(der), İstanbul: Remzi, ss. 223-247.

28 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 55, Sayı 4, Aralık 2022, 1-29

Piovan, D. ve Giorgini, G. (2021). “Introduction”, Brill's Companion to the Reception
of Athenian Democracy: From the Late Middle Ages to the Contemporary Era,
Boston: Brill, ss. 1-27.
Platon. (2012). Devlet, çev. S. Eyüboğlu ve M. A. Cimcoz, İstanbul: İş Bankası Kültür
Yayınları.
Rockmore, T. (1991). On Heidegger's Nazism and Philosophy, Berkeley: University of
California Press.
Rosen, S. (1991). “Leo Strauss and the Quarrel Between the Ancients and the
Moderns”, Leo Strauss’s Thought, A.Udoff (der), London: Lynne Rienner, ss.
155-167.
Sheppard, E. R. (2006). Leo Strauss and the Politics of Exile, Waltham: Brandeis
University Press.
Smith, S. B. (1997). “"Destruktion" or Recovery?: Leo Strauss's Critique of Heidegger”,
The Review of Metaphysics , 51 (2), ss. 345-377.
Smith, S. B. (2006). Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism, Chicago:
University of Chicago Press.
Stern, P. (1993). Socratic Rationalism and Political Philosophy: An Interpretation of
Plato's Phaedo, Albany: State University of New York Press.
Strauss, L. (1947). “On the Intention of Rousseau”, Social Research, 14 (4), ss. 455487.
Strauss, L. (1963). The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Genesis, Chicago:
University of Chicago Press.
Strauss, L. (1965). Natural Right and History, Chicago: University of Chicago Press.
Strauss, L. (1978). Thoughts on Machiavelli, Chicago: University of Chicago Press.
Strauss, L. (1980). Persecution and the Art of Writing, Chicago: University of Chicago
Press.
Strauss, L. (1987). “Niccolo Machiavelli”, History of Political Philosophy, L. Strauss &
J. Cropsey (der), Chicago: University of Chicago Press, ss. 296-318.
Strauss, L. (1989a). The Rebirth of Classical Political Rationalism, T. L. Pangle (der),
Chicago: University of Chicago Press.
Strauss, L. (1989b). An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays, H. Gildin
(der), Detroit: Wayne State University Press.
Strauss, L. (1997). Spinoza’s Critique of Religion, çev. E. M. Sinclair, Chicago:
University of Chicago Press.
Strauss, L. (2013). On Tyranny, V. Gourevitch & M. S. Roth (der), Chicago: University
of Chicago Press.

Politika mı Felsefe mi? Arendt ve Strauss Üzerinden Bir Gerilimi Okumak

29

Strauss, L. (2016). “Unutulan Bir Yazma Tarzı Üzerine”, çev. B. Tatar, Siyasi Hermenötik: Siyaset Felsefesinin Temel Sorunları, B. Tatar (der), İstanbul: Vadi, ss.
195-201.
Strauss, L. (2017). Politika Felsefesi Nedir?, çev. S. Zelyut, İstanbul: Öteki.
Strauss, L. (2018a). Savunma: Platon’un Politik Felsefesi – I, çev. Ö. Orhan, İstanbul:
Pinhan.
Strauss, L. (2018b). Kriton: Platon’un Politik Felsefesi – II, çev. Ö. Orhan, İstanbul:
Pinhan.
Taylor, S. W. (2017). “Between Philosophy and Judaism: Leo Strauss’s Skeptical
Engagement with Zionism”, Journal of the History of Ideas, 78 (1), ss. 95-116.
Tsao, R. T. (2002). “The Three Phases of Arendt's Theory of Totalitarianism”, Social
Research, 69 (2), 579-619.
Villa, D. R. (1998). “The Philosopher versus the Citizen: Arendt, Strauss, and
Socrates”, Political Theory, 26 (2), ss.147-172.
Villa, D. R. (1999). Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah
Arendt, Princeton: Princeton University Press.
Ward, J. F. (1987). “Political Philosophy & History: The Links between Strauss &
Heidegger”, Polity, 20 (2), ss. 273-295.
Wolin, R. (2012). Heidegger’in Çocukları, çev. H. Arslan, İstanbul: Paradigma.
Xenophon (2013). “Hiero or Tyrannicus”, çev. M. Kendrick, L. Strauss, On Tyranny, V.
Gourevitch & M. S. Roth (der), Chicago: University of Chicago Press, ss. 1-23.
Young-Bruehl, E. (2012). Hannah Arendt: Dünya Aşkıyla, çev. A. Selman, İstanbul:
İletişim.
Zuckert, C. H. (2009). “Twentieth Century Revivals of Ancient Political Thought:
Hannah Arendt and Leo Strauss.”, A Companion to Greek and Roman Political
Thought, R. K. Balot (der), West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd., Publication,
ss. 542-556.
Zuckert, C. H. (2011). “Introduction. Political Philosophy in the Twentieth Century”, C.
H. Zuckert (der), Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and
Arguments, New York: Cambridge University Press, ss. 1-19.

Modern Toplumlarda Belirsizlik, Risk ve
Yeni İhtiyatlılık
Ayça Berna GÖRMEZ
Öz: İleri sanayi toplumları belirsizlik ve güvencesizlikle betimlenmektedir. Bu belirsizlik
ve güvencesizliği, risk kavramının kullanımındaki artışta gözlemlemek mümkündür. Kişilerin gündelik hayatı, iş yaşamı, sağlık durumları, gelecekleri ve hatta yaşadıkları ekolojik sistem risk kavramı çerçevesinde tanımlanmaktadır. Kişilerden, gündelik hayatlarında
karşılaşacağı riskleri öngörmeleri, geleceklerini bu riskleri bilerek, tanımlayarak ve göze
alarak kurmaları ve hatta olası risklerle bireysel çabalarıyla baş etmeleri beklenmektedir. Çağdaş yönetim tekniklerinin bireyleri sorumlulaştırıcı etkisi yaşamın her alanında
hissedilmektedir. Toplum sözleşmesi teorisyenlerinin vurguladığı ve ulus-devletlerin varlık sebebi olarak yorumlanabilecek olan güvenlik, ileri sanayi toplumlarında bireyselleştirilmiştir. Güvenlik, risk yönetimi halini almış ve risklerin yönetimi bireylerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu çalışma, yeni ihtiyatlılık olarak tanımlanan bu yeni durumu ve
özneyi konu almıştır. Neoliberalizmin yaygın akılsallık haline geldiği Batı toplumlarında,
toplum sözleşmesinin bazı unsurları rafa kaldırılmış, bunun yerine bireyler, ekonomik
sözleşmelerin tarafı haline gelmiştir. En iyi ihtimalle gönüllü olarak bir araya gelmiş
toplulukların birer parçası olan bireyler, sosyal yurttaşlık haklarından ve sosyal hizmetlerden mahrum kalmış, bu hakları ve hizmetleri bireysel çabalarıyla elde etmek zorunda
bırakılmışlardır. Çalışma, toplumun, toplumsalın ve bireyin dönüşümünü refah politikaları ve neoliberalizm çerçevesinde incelemiştir.
Anahtar Kelimeler: Modernizm, risk, refah politikaları, neoliberalizm, yeni ihtiyatlılık.

Uncertainty, Risk and New Prudence in Modern Societies
Abstract: Advanced industrial societies are characterized by uncertainty and insecurity.
It is possible to observe these characteristics in the increase in the use of the concept of
risk. People's daily life, work life, health status, their future, and even the ecological system in which they live are defined by the concept of risk. People are expected to anticipate
the risks they will face in their daily lives, formulate their future by knowing, defining,
and managing these risks, and even cope with possible risks individually. The effects of
responsibilization of contemporary government technologies are experienced in every
area of life. Security, which can be interpreted as raison d'etre of nation-states, has been
individualized in advanced industrial societies and it has turned into risk management.
The management of risks is left to individual responsibility. This study deals with this new
condition called new prudentialism and its subject, new prudent subject. In Western societies, where neoliberalism has become pervasive rationality, some elements of the social contract has been nulled. Individuals have become partners in economic contracts.
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At best, they become members of voluntarily established communities. These individuals
are deprived of social citizenship rights and social services and have had to acquire these
rights and services through their individual efforts. The study has examined the construction of society, the social, and the individual and their transformation through welfare
policies and neoliberalism.
Keywords: Modernism, risk, welfare policies, neoliberalism, new prudence.

Giriş
Stefan Zweig, Dünün Dünyası adlı otobiyografisine Birinci Dünya Savaşı’na
denk gelen yaşadığı dönemden bir önceki dönemi “güvenlik bakımından altın
çağ” (2020: 19) olarak tanımlayarak başlar. Bu dönemde herkesin haklarının, özgürlüklerinin ve sorumluluklarının kesin ve net çizgilerle belirli olduğundan bahseder. Zweig, dünya savaşı öncesi dönemi anlatırken “her şeyin bir standardı,
belli bir ölçüsü ve ağırlığı vardı” der (Zweig, 2020: 20). Güvenlik duygusunu “en
değerli hazine ve ortak yaşamın ülküsü” olarak tanımlayan Zweig, bu güvenlik
duygusundan ilk başlarda sadece mülkiyet sahiplerinin yararlandığını, ancak zamanla geniş kitlelerin de bu duyguyu paylaştıklarından bahseder. İnsanlar, bu
güvenlik duygusunu daimî kılmak için ve sahip oldukları şeyleri kaybetme riskine karşı, mülklerini, yaşlılıklarını ve hatta kız çocuklarının geleceklerini sigortalatmaya başlar. Bu dönemde güvenlik algısı, teknolojik gelişmeler ve toplumsal
refahın artmasıyla desteklenmiş ve gelecek her günün mevcut durumdan daha iyi
olacağı inancı benimsenmiştir. Ancak bu inanç çok uzun süre devam etmemiş;
güvenli dünya dönemi Birinci Dünya Savaşı, ardından büyük bir ekonomik kriz
ve İkinci Dünya Savaşı ile sona ermiştir. Zweig’in de belirttiği gibi “o güvenli
dünyanın bir düşler şatosu olduğunu bugün çok iyi anlamış bulunuyoruz” (Zweig,
2020: 24). Zweig, modernitenin çıkmazlarının henüz belirginleşmediği ‘güvenli
dünya’dan içinde bulunduğu dünyaya adım attığında, olumsuz toplumsal koşullara rağmen, kendisini “eski güven duygusuyla teselli” ettiğini dile getirir. Ancak
günümüz toplumlarında bu tür bir teselli bulmak pek mümkün görünmemektedir.
Eski güven duygusu yerini güven(ce)sizliğe bırakmıştır ve gelecek iyice belirsizleşmiştir.
İleri sanayi toplumları belirsizlik ve güven(ce)sizlik ile tanımlanmaktadır.
Bireyleri yurttaşlık bağıyla topluma bağlayan, doğal haklarını ve özgürlüklerini
garanti altına alan toplum sözleşmesinin bazı unsurları geçerliliğini kaybetmiştir.
Toplumsal sözleşmenin sağladığı güvenlik ise yerini güven(ce)sizliğe bırakmıştır. Toplumsal dayanışma neredeyse yok olmuş, bireysellik ön plana çıkmıştır.
Kısacası, erken modern dönem düşünürlerinin saf dışı bırakmaya çalıştığı ve modern dönemin en büyük düşmanları olarak nitelendirilebilecek belirsizlik, öngörülemezlik ve rastlantısallık çağdaş toplumların kurucu unsurları haline gelmiştir.
Modernitenin sorgulandığı, kimilerince post-modernite, kimilerince düşünümsel,
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ikinci ya da akışkan modernite olarak tanımlanan yaşadığımız dönemde “en derin
ve dayanılmaz korkularımızı doğuran ve besleyen şey, şimdinin güvensizliği ve
geleceğe ilişkin belirsizliktir” (Bauman, 2007: 26). Bu belirsizlik ve güvensizliğin yarattığı toplumsal koşullar ise genelde risk analizleri ve söylemleri ile desteklenmektedir. Sosyal bilimciler, yaşadığımız toplumun risk toplumu (Beck,
1992) ya da genele yayılan kültürün risk kültürü (Lash, 2000) olduğunu iddia
etmişler ve risk kavramı hayatımızda merkezi bir konuma sahip olmaya başlamıştır. Risk kavramı, analizleri ve stratejileri sadece iktisadi ve küresel krizlerde
değil gündelik yaşamın içinde, bireysel yaşam pratiklerinde belirsizlikle baş
etme, üstesinden gelme ve hatta onu evcilleştirme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler hem kendi hayatlarındaki hem de toplumsal hayattaki riskleri
öngörme ve kendi koşullarını iyileştirme adına bu risklere karşı tedbir almakla
yükümlü tutulmaktadır.
Risk kavramının yaygınlaşması ve risklerin belirgin hale gelmesiyle beraber yeni bir özne ortaya çıkmaktadır. Bu özne, daha önce de belirtildiği gibi, riskleri öngörme ve tedbir alma kapasitesine sahip ihtiyatlı öznedir. İhtiyatlılık, toplum sözleşmesini imzalayan ve modern ulus-devleti kuran kişilere atfedilen bir
özellik olmakla beraber ulus-devletin kurumları ve yönetim tekniklikleri tarafından desteklenmektedir. Böylece kişilerin özgürlüğünün ve güvenliğinin sağlanmasının sorumluluğu birey, toplum ve kurumlar arasında paylaşılmaktadır. Ancak çağdaş, neoliberal toplumlarda yeni ihtiyatlılık, kişinin özgürlüğü olarak algılanmakta ve yönetim stratejileri tarafından, bireysel sorumlulukları güçlendirecek şekilde desteklenmektedir (Dean, 1998; O’Malley, 1996; Rose, 1996b). Çağdaş toplumlarda kişiler risk kavramı etrafında yönetilmektedir. Bu çalışmada ihtiyatlılık kavramı, modern ulus-devletin kuruluş aşamasından başlayarak incelenecektir. İhtiyatlı kişilerin imzaladığı toplumsal sözleşme, modern kurum ve kuruluşlar tarafından garanti altına alınmış ve sözleşmenin taraflarına görece güvenli bir dünya yaratmıştır. Ancak liberal akılsallık ve modern akılsallık 1 arasındaki çatışma sonucunda liberal rasyonalitenin galip gelmesi, toplumsal sözleşmenin kurduğu güvenli dünyayı sarsmıştır. Liberalizmin neoliberalizme dönüşmesi
ile toplumsal sözleşme yok olmaya yüz tutmuş, bireyler toplumsal sözleşme yerine ekonomik sözleşmelerin bireysel tarafları haline gelmiştir. Risk, bu sözleşmelerin kurucu unsuru, yeni ihtiyatlılık ise sözleşmenin taraflarının en önemli

Burada liberal akılsallık (rasyonalite) kavramı ile anlatılmak istenen bireylerin öngörü ve failliğine
dayalı güvenlik ve özgürlük anlayışıdır. Öngörülemezlik ve bilinmezlik liberal akılsallığa göre kişinin özgürlüğünün bir parçasıdır ve olumlu ve yaratıcı bir nitelik olarak algılanmaktadır. Modern
akılsallıkla kast edilen ise bilimsel bilgilerin yardımıyla öngörülebilirliğin çoğaltılması ve bilinmezliğin en aza indirilmesiyle güvenliğin sağlanmasıdır. Bu bilgilerle irrasyonelliğin azalması ve
daha büyük bir özgürlüğün yaratılması amaçlanmaktadır (O’Malley, 2009: 33).
1
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özelliği haline gelmiştir. Sürekli artan risk ve belirsizlik ortamında kişiler bağlılık, aidiyet ve korunma ihtiyaçlarını gönüllü cemaatlerin (toplulukların) birer parçası olarak tatmin etmeye başlamışlardır. Başka bir deyişle, insanlar toplumun
değil toplulukların üyeleri olarak dayanışmaya başlamışlardır. Bu çalışma, bireyler için toplum sözleşmesinin ekonomik sözleşmeye, sosyal yurttaşlığın ekonomik yurttaşlığa dönüşmesini risk ve yeni ihtiyatlılık kavramı üzerinden tartışacaktır. Ayrıca toplumun yerini cemaatlerin almasından ve bu cemaatlerin gönüllülük etrafında kişilerin, daha önceden devlet tarafından sağlanan koruma ihtiyaçlarını gidermeye çalışmasından da bahsedilecektir. Çalışmanın analizi ileri sanayi toplumlarıyla sınırlıdır. Ancak ileri sanayi toplumlarında etkin bir şekilde
uygulanan neoliberal politikalar ve yaygın olan neoliberal akılsallık 2 kurumların,
politikaların, uygulamaların ve kültürün uluslararasılaşması ve küreselleşmesiyle
birlikte giderek genele yayılmaktadır. Bu sebeple, çalışmada yapılan analiz genel
bir analiz olarak sunulmaktadır.

Toplum sözleşmesi: Toplumun İnşası ve Liberalizm
Modern zamanlar, modern öncesi zamanların katı bağlarını eriterek kurulmuştur.
Bu katı bağlar Batı’da kilise, mutlak monarşi ve feodalizm tarafından inşa edilen
bağlardır. Bu bağlar meşruiyetini kaybetmeye başladığında, yeni bağlar için
meşru zeminler aranmaya başlanmıştır. Yeni kurulacak bağların amacı, “kişinin
güveneceği ve bel bağlayabileceği, bu yüzden de yönetilebilir hale gelecek bir
katılık, kalıcı bir katılık yaratmaktır” (Bauman, 2013: 3). Bu kalıcı katılık ise
ulus-devlet ve kurumları, Fordist üretim biçimi, kitle tüketimi, çekirdek aile ile
sağlanmıştır (Beck ve Lau, 2005: 527). Bu katılığın sağlanmasında belki de en
temel rol ulus-devletlere düşmüştür. Ulus-devletin kurulması ve kurumlarının
sağlamlaştırılması geleneksel bağlarından koparılmış bireylere “hayali bir cemaat” (Anderson, 2007) yaratmış ve kişileri yurttaşlık bağıyla birbirine bağlamış
ve böylece toplumsal dayanışmanın ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur. Kapitalizmin gelişme evresinde gerekli olan merkezileşmeyi de yine ulus-devlet sağlamıştır. Bu sebeple ulus-devletin kurulması modern zamanlar için bir dönüm noktası olarak alınabilir. Ulus-devletin kurulması ise toplum sözleşme teorileri ile
doğrudan alakalıdır.
Kilise ve feodal düzenin meşruluğunun sorgulandığı ve burjuvazinin yükseldiği dönemde, devletin varlık sebebi ve meşruiyet kaynağı için yeni ve sağlam
bir zemin yaratılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde kaleme alınan toplum sözleşmesi teorileri ulus-devletlerin kurucu teorileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Thomas Hobbes, John Locke ve Jean Jacques Rousseau’nun sözleşmeleri doğa durumunu tanımlayarak başlar ve doğa durumundaki sorunların çözümü için toplum
Neoliberal akılsallık kavramı, rekabetin ve girişimciliğin yaşamın her alanına yayılması ve bir
norm haline gelmesi anlamında kullanılmaktadır (Foucault,2015; Dardot ve Laval, 2014).
2
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ve devleti kurmaktalardır. Hobbes, doğa durumunu “herkesin her şeye hakkı” olduğu bir durum olarak tanımlar (2022: 104). Herkesin her şeye hakkı olduğu bu
durumda “rekabet, güvensizlik, şan ve şeref” insanları savaşa sürüklemektedir
(2022: 101). Bu güvensizlik ortamında ortaya çıkan ölüm korkusu ise insanları
barışa götüren nedenlerin başında gelir (2022: 103). Locke, herkesin emeğini katarak elde ettiği özel mülkiyetinin üzerinde sahip olduğu cezalandırma hakkının
adil kullanamayacağından yola çıkarak devletin meşruiyetini yaşam, özgürlükler
ve mallar olarak tanımladığı “geniş anlamda mülkiyetin” korunmasına dayandırmıştır. Geniş anlamda mülkiyetin güvenliğinin sağlanması devletin meşru zeminidir (2012:58). Rousseau ise toplum sözleşmesini “her bir ortağın kişiliğini ve
mallarını bütün müşterek güçle koruyup savunan” bir ortaklık kurma çabası olarak değerlendirir (2020: 28). Toplum sözleşmesi teorisyenlerinin en çok vurguladığı konu ve meşruiyetin kaynağı güvenliktir. Ancak güvenlik hepsi için aynı
şeyi ifade etmemektedir. Hobbes, devletin meşruiyetini doğrudan bireysel güvenliğe bağlamıştır. Fakat, toplum sözleşmesi imzalandıktan sonra devletin güvenliğini bireyin güvenliğinden önde tutmuştur. Locke mülkiyetin güvenliğini öncelemiştir; buna göre devletin asıl görevi mülkiyeti korumaktır. Rousseau’ya göre
mülkiyet doğal eşitliği ve doğal özgürlüğü bozmuştur. Her ne kadar Rousseau
mülkiyetin doğal bir hak olmadığını ve eşitsizliklerin en temel kaynağı olduğu
görüşünü savunsa da doğa durumuna geri dönüş mümkün olmayacağı için, mülkiyetin adil bir biçimde düzenlenmesi, mülkiyetin ve sözleşmeye katılanların güvenliğinin sağlanması için toplum sözleşmesini gerekli görmüştür.
Bu üç düşünür sözleşmelerini kurarken belirli bir insan doğası tasavvuru
yapmışlar ve sözleşmelerini bu doğaya uygun bir toplum tasarlayarak yazmışlardır. Hobbes ve Locke’un doğa durumundaki insanları ile toplum içerisindeki insanları birbirlerinden çok farklılık göstermemektedir. Ancak Rousseau, uygar
topluma geçişle birlikte insan doğasının da değiştiğini ileri sürmektedir ve bu durumdan da geri dönüş olmayacağı için yazdığı toplum sözleşmesini doğa durumundaki insanı odak alarak değil uygar insanı odak alarak yazmıştır. Hobbes’un
insanı ihtiyatlı, Locke’un insanı kendi mutluluğunu arayan faydacı ve rasyonel,
Rousseau’nun insanı ise özgür irade sahibidir. İhtiyatlılık, rasyonellik, özgür
irade, kendi kendinin bilincinde olma ve faydacılık modern insanı tanımlayan
özelliklerdir. Toplum sözleşmesi teorisyenleri, doğa durumundaki insanın karşı
karşıya kaldığı ölüm tehlikesini, riskleri, belirsizlikleri ve güven(ce)sizlikleri ortadan kaldırmasa bile en aza indiren, hak ve özgürlüklerin kullanımını garanti
altına alan modern bir toplum inşa etmeyi amaçlamışlardır. İhtiyatlılık ve rasyonellik hem modern toplumun hem de modern toplumu oluşturan bireylerin sahip
olması gereken iki çatı özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. İhtiyatlılığa bu kısımda, rasyonelliğe ise bir sonraki kısımda değinilecektir.
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Hobbes ihtiyatlılığı3 “geçmişin deneyimleri temelinde geleceğin tahmin
edilmesi” ve “gelecek şeylerin öngörüsü” olarak tanımlamaktadır (Abizadeh,
2018: 112). Hobbes’a göre ihtiyatlılık, “deneyim çokluğudur” (2022: 31). Geçmiş deneyimlerdeki çokluk insanları daha ihtiyatlı yapar; öngörüleri ve “beklentileri daha çok gerçekleşir” (2022: 32). İhtiyatlılık her ne kadar deneyim çokluğunda ortaya çıkan bir özellik olsa da her zaman kişiyi amaçlarına ulaştıran bir
nitelik değildir (2022: 45). Bilim ile ihtiyatlılık arasındaki fark ise burada yatar.
Hobbes’a göre bilimin “işaretlerinden bazıları kesin ve şaşmaz, bazıları ise kesinlikten uzaktır. Basiretin işaretleriyse tümüyle belirsizdir; çünkü başarıyı etkileyebilecek bütün durumları deneyimle gözlemlemek ve hatırlamak imkansızdır
(2022: 45). Bilim belirsiz dünyaya bilinebilirlik katarken ihtiyatlılık belirsizlik
içerisinde gerçekleştirilen bir davranış biçimidir. İhtiyatlılık kişinin yaşamının,
sahip olduğu varlıkların korunmasının yanı sıra kişinin aklındaki herhangi bir
uzun vadeli hedef için de geçerlidir. “Kişinin gelecekteki hedefleri ışığında, eylemlerinin en olası sonuçlarının dikkatli bir şekilde hesaplanması anlamına gelir”
(Shelton, 1992: 73). Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da ihtiyatlı kişinin
sadece kendisine değil toplumun refahına da katkı sağladığı düşüncesidir. “Talihsizler kadar ihtiyatsızlar da topluma yük olmaya yatkındır” (Shelton, 1992:
74). Tam da bu noktada toplumun ortaya çıkışının tarihine göz atmak yararlı olacaktır.
Her ne kadar tarih boyunca insanların toplumsal varlık oldukları öne sürülse de modern toplumun inşası liberalizmin kuruluşuyla paralel gitmektedir. Liberalizm savunucularının, toplum ve ekonominin ayrı iki alan olduğu iddiaları
modern anlamda toplumun kurulmasına sebep olmuştur (Foucault, 2015). Bu iddialar, ekonomik ilişkilerin toplumsal tarafının yadsınmasına sebep olmuştur.
Halbuki Polanyi’ye göre, ekonomi toplumsal ilişkilerin içine yerleşmelidir; Polanyi, ekonomik sistemi “sosyal örgütlenişin bir fonksiyonu” olarak tanımlamakta ve “ekonomi dışı amaçlarla” işlediğini iddia etmektedir (Polanyi, 2010:
93, 89). Polanyi, insanın “maddi zenginlik edinmekteki bireysel çıkarlarını korumak gayesiyle hareket” etmediğini, “toplumsal konumunu, sosyal haklarını ve
sosyal değerlerini korumak üzere hareket” ettiğini ileri sürmektedir(Polanyi,
2010: 88-89). Ancak liberalizmin inşasıyla beraber bu ilişkiler ağı değişmiş, ekonomi toplumsal ilişkilerin içine değil, “toplumsal ilişkiler ekonomik sistemin
içine” yerleşmiştir (Polanyi, 2010: 101). Polanyi bunun sebebini piyasanın yaratılmasına bağlar. Kendi kendine işleyen ve doğal bir nitelik atfedilen piyasanın
liberalizm tarafından inşa edildiği göz önünde bulundurulduğunda, modern toplumun inşasını da liberalizmle beraber düşünmek gerekmektedir.

Leviathan’ın İngilizce metninde “prudence” olarak karşımıza çıkan ihtiyatlılık kelimesi, Türkçe
çevirisinde basiret olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada basiret kelimesi yerine ihtiyatlılık tercih edilmiştir.
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Liberaller “tutumlu” ya da “daha az” yönetimden yanalardır; tutumlu yönetim, egemenin her alanı yönetemeyeceği ilkesine dayanmaktadır. Egemenin
bütün eylemleri kontrol edecek bilgiye ve güce sahip olamayacağını ve ekonominin egemenin kontrol edemeyeceği ve üzerine karar alamayacağı bir alan olduğunu iddia etmişlerdir (Foucault, 2015: 233). Böylece, ekonomi kendi yasaları
olan, kendi bilgisini ve kendi doğrusunu üreten bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi kurallarına göre işleyen ekonomi ve piyasa, “toplumun ekonomik ve sosyal düzeylere bölünmesi gibi önemli bir talebi beraberinde” getirmiştir.
(Polanyi, 2010: 118). Bu bölünmeyle ortaya çıkan toplum4, ekonominin uygulama sahasıdır, ekonominin öznesi ise ekonomik insandır (homo-economicus)
(Foucault, 2015: 242). Liberallere göre tutumlu yönetim hem ekonomiye hem de
topluma uygulanmalıdır; kendi kurallarına göre işleyen piyasanın ve onun içine
yerleştirilmiş toplumun müdahaleye ihtiyaç duymadan yönetilmesi amaçlanmıştır. Doğa yasaları bu iki alanda da işlemektedir. Ekonomik sistem “doğanın acı
gerçekleri” üzerine kurulmuştur ve “rekabetçi toplum yasaları” da kendi yaptırım
gücüne sahiptir (Polanyi, 2010: 186). Böylece doğal yasalarla uyum içerisinde
işleyen serbest piyasa ve toplum inşa edilmiş, ve toplum “ekonomik insanların
oluşturduğu…somut bir düzlem” olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Foucault,
2015: 243).
Ekonomik insanların oluşturduğu toplum insanları birbirine bağlar, bu bağ
çıkar üzerine kuruludur (Foucault, 2015: 247). Her ne kadar piyasa ekonomisi,
ekonomiyi kişisel çıkarlara dayandırmış olsa da toplum inşası sürecinde ekonomik ve kişisel olmayan çıkarlar da etkilidir. Adalet, güvenlik, istikrarın yanı sıra
mevki, mertebe, sosyal konum da toplumun, hatta Polanyi’nin iddia ettiği gibi,
sınıfların çıkarlarını oluşturur. Başka bir deyişle, çıkarlar sadece ekonomik değildir, “temelde sosyaldir” (Polanyi, 2010: 219). Sosyal çıkarlar, toplumsal bağları
oluşturarak dayanışma yaratmaktadır. Ortak inançlar, duygular, benzerlikler veya
iş bölümüne dayalı farklılıklar ve karşılıklı ihtiyaç toplumsal dayanışmanın kaynaklarındandır (Durkheim, 1960). Kısaca özetlemek gerekirse, toplumun işleyişi
sadece ekonomik çıkarlar üzerine kurulu değildir; toplum bireylere güvenlik sağlamakta ve duygudaşlık yaratmaktadır. Foucault’nun da belirttiği üzere sivil toplumu oluşturan bireyler arasında “bencil olmayan bir çıkarın varlığı… ‘çıkarsız’
çıkarların kurduğu bir oyun” vardır (Foucault, 2015: 248).
“Bencil olmayan çıkarların varlığı” toplumun kurucu unsurudur; bencil olmayan çıkarların varlığı toplumu bireysel değil cemaatçi yapmaktadır (Foucault,
2015: 248). Bu da bizi aslında hayali bir cemaat olarak tasarlanan ulus-devletlere
götürmektedir (Anderson, 2007). Doğa durumunda, toplumda ya da ulus-devlette
Foucault aslında sivil toplum demektedir ancak toplum ve sivil toplumu aynı anlamda kullanmaktadır.
4
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yaşayan insanlar birbirlerini tanımazlar, birbirlerine yabancılardır. Ulus-devletlerde ya da toplumlarda bu yabancılığı aşan, kişileri birbirlerine bağlayan bağlar
vardır. Doğa durumunda ise kişi yalnızdır; bu yalnızlık kişilerin birbirlerine karşı
korku ve çekingenlik hissetmesine sebep olur (Weil, 1986: 771). Bunun çözümü
ise yapay bir güven ortamı yaratmaktır. Yapay güven, kişileri “bencil olmayan
çıkarlarla” birbirine bağlamakla sağlanır; aslında bu güven “toplumsal düzende
yalnızca güç veya akıl tarafından doldurulamayan boşluğu kapatmak için gereklidir” (Weil, 1986: 776). Kişilerin eşit güce sahip olma ya da güçlü değilse bile
gücü dengeleyecek akla sahip olma ihtimali kişileri doğa durumunda güvensiz
kılmaktadır. Herkesi birbirine eşit kılan unsur da bunlardır. Güvenlik, ölüm korkusunun, ölüm tehdidinin ve riskinin azaltılması, geniş anlamda mülkiyetinin korunması demektir ve egemen gücün varlığında inşa edilir. Kişilerin bütün haklarını devrettiği ve onların güvenliklerini, özgürlüklerini ve mülkiyetlerini korumakla yükümlü bir egemen gücün varlığı, yani yapay güven ortamı ise modernizm ile inşa edilen katı ve sağlam düzenden ayrı düşünülemez.

Modernizm, Ulus-devlet, Belirsizlik ve Risk
Toplum sözleşmesi teorisyenlerinin tanımladığı insan ihtiyatlı ve rasyonel insandır. Bu insan modern bir insandır; ihtiyatlılık ve rasyonellik modern olgulardır
(Kaya, 2012: 6). 16. yüzyıldan önceki dönemde ihtiyatlılık; onursuzluk, bencillik
ve korkaklık olarak değerlendirilirken, bu tarihten sonra ihtiyatlı kişi geleceği düşünme görevini, yani ahlaki bir görevi kabul etmiş, kötü günler için biriktiren bir
kişi haline gelmiş ve ihtiyatlılık öngörü erdemi olarak tanımlanmaya başlanmıştır
(Hacking, 2003: 25-26). Burada ihtiyatlılık risklere karşı sergilenen bir durumdur. Toplum sözleşmesinin belki de birincil amacı kişileri risklerden korumaktır.
Bu riskler düşünürlere göre farklılık göstermektedir. Ölüm tehdidi, geniş anlamda
mülkiyetin kullanım hakkının gasp edilmesi ya da özgürlüğün engellenmesi en
temel risklerdendir. Sözleşmeye katılan herkesin aynı şekilde haklarını egemene
devretmesi ve egemenin, hakların ve özgürlüklerin garantörü haline gelmesi,
riskleri ortadan kaldırmasa bile en aza indirmiştir.
Risk yaşam, ölüm, ticaret ve din gibi çok geniş kapsamlı konularda ele
alınabilecek bir kavramdır; “bu dünyadaki yerimizle, bu konuda ne yapmamız
gerektiğiyle… olanı ve olması gerekeni kapsayan birçok kelimeden biridir” (Hacking, 2003: 26). Orta Çağlarda “nesnel bir tehlike, Tanrı'nın bir eylemi, bir mücbir sebep, bir fırtına veya yanlış bir davranışa atfedilemeyecek başka bir deniz
tehlikesi olasılığını ifade” eden risk kavramı, bu dönemde insan hatası ve sorumluluğunu dışlıyordu (Ewald, 1993: 226). 19. yüzyıldan itibaren daha geniş bir anlam kazanmaya başlayan kavram, “artık sadece doğada değil, insanlarda, davranışlarında, özgürlüklerinde, birbirleriyle olan ilişkilerinde, topluluklarında ve
toplumda da” yer almaya başladı (Ewald, 1993: 226). Risk hem her yerdedir hem
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de hiçbir yerde. Somut gerçeklikte henüz olmayan fakat olması muhtemel tehlikeleri tanımlama yoludur. Risk bir hesaplama stratejisidir; “gelecekteki belirsizliğin hesaplanmasıdır ve önceden risk olarak tanımlanan bir şey meydana geldiğinde, artık bir risk olamaz, geçmiş bir olay, bir olay, bir gerçek haline gelir”
(Reith, 2004: 386). Aynı zamanda risk, gerçeği düzenler, gerçeği “hesaplanabilir
bir biçime sokmanın bir yolu – ya da daha doğrusu bir dizi farklı yoludur” (Dean,
1998: 25). Gerçeği düzenlemenin ve hesaplanabilir bir biçime sokmanın amacı
da onu yönetilebilir kılmaktır. Risk kavramı çerçevesinde bilimsel verilerle desteklenen gerçeklik, geleceği belirli bir kesinlikle bilinebilir ve öngörülür kılarak
kişilere güvenlik sağlamaktadır. Bilimsel bilgiyle desteklenen bilinebilirlik ve
öngörülebilirlik ise modernizmin akılsallığıyla, hatta doğrudan ‘rasyonalizm’ ile
ilgilidir.
Modern dönem aklın üstünlüğünde ve aklın rehberliğinde kurulmuştur.
Şans, batıl inanç ya da mantıksızlık, akıl sahibi insanın kaçınması gereken unsurlardır. Geleceği şansa bırakmak, kadere inanmak, geleceğe yönelik adım atılamayacağını, geleceğin değiştirilemez olduğunu düşünmek artık irrasyonel özellikler
olarak algılanmıştadır. Modern dünyada gelecek artık belirsizdir. Ancak bu belirsizlik kaos ve cahillik yaratmamakta, geleceğin başıboş bırakılması anlamına
gelmemektedir (Hacking, 1990: 1-2). Tam tersine geleceğin ehlileştirilmesi anlamını taşımaktadır. Ehlileştirmenin yolu ise belirsizliği hesaplanabilir ya da öngörülebilir kılmak, başka bir deyişle, yönetilebilir bir belirsizlik yaratmaktır. Aslında tam da bu belirsizlik daha fazla kontrolün habercisidir (Hacking, 1990: 2).
Kontrol belirsizliğe yöneliktir; belirsizliğin kontrol edilmesi ve yönetilebilir kılınması ise risk kavramıyla sağlanmaktadır. “Modernler, radikal olarak belirsiz
bir evreni hesaplanabilirlik mitiyle yönetilebilir bir evrene dönüştürmeyi öğrenmişlerdi” (Reddy, 1996: 237). Hesaplanabilirliğin bir mit olup olmadığı başka bir
tartışma konusudur. İstatistik biliminin ortaya çıkması, olasılıkları bilimsel bir
şekilde hesaplanabilir hale getirmiştir ve istatistikle beraber risk bilimselleşmiştir
(Lupton, 1999: 6). Riskin hesaplanabilir ve yönetilebilir olması, en azından belirsizliğin yönetilebilmesi için gerekli araçları sağlamıştır.
Daha önce belirtildiği üzere modernizmle beraber “katı bir kalıcılık” yaratılmaya çalışılmıştır. Bu kalıcılık, temelde, güvenli bir dünya yaratmaya yöneliktir. Toplum, bilimsel bilgiyle yönetildiğinde ve ölçülebilir, hesaplanabilir, belirli
bir şekle sokulabilir bir olgu olarak ele alındığında, bunun katı bir kalıcılığı beraberinde getireceği düşünülmüştür. Bu aslında pozitif toplum bilimlerinin ve istatistiğin iş birliği ile mümkün olmuştur. Bu birleşim sonucu toplum, “kendi başına
nesnel bir fail (agent) olarak uzmanlar tarafından keşfedilebilir” hale gelmiştir
(O’Malley, 2004a: 39). İstatistiğin tahmin edici gücü katı bir determinizmle temellendirilmiş ve bu yönde yapılan analizler ve bilimsel çabalar, “doğal dünyanın
‘gerçeklerini’ ortaya çıkaracak ve tahminde her zamankinden daha fazla kesinliğe
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ve nihayetinde giderek daha kesin bir geleceğin kontrolüne izin verecek olan ilerleyici bilginin bir parçası olarak” kabul edilmiştir (Reith, 2004: 389-390). Bu katı
determinizm toplumun yönetilebilirliği için gereklidir. Çünkü toplum kavramı bir
bütünlük içerir, “belirli kurallara bağlı, kurumsal, normatif ve hiyerarşik bir düzeni varsayar” (Lash, 2000: 47). Toplum aynı zamanda kolektiftir; üyelerine güvenlik, özgürlük ve refah sağlamakla yükümlüdür. Bunları sağlamak için, toplumun üyelerinin arasında dayanışma yaratmak, üyelerin kaderlerini birbirine bağlamak yoluna gidilmiştir.
Toplumun üyelerinin kaderlerini birbirine bağlamak, üyeler arasında bir
dayanışma ve duygudaşlık yaratmak “yurttaşlığa dayalı eşitlik” sağlanarak mümkün olmuştur (Marshall, 2006: 19). Yurttaşlığa dayalı eşitlik ise sivil ve siyasi
haklar dışında sosyal hakların varlığını zorunlu kılmaktadır. Buradaki sosyal öğe
refah, güvenlik, eğitim ve sosyal hizmetleri kapsamaktadır (Marshall, 2006: 21).
Sosyal hakların varlığı sadece refahın paylaşımını amaçlamaz. Sosyal haklarla,
risklerin de toplumsal olarak paylaşılması amaçlanmaktadır. Toplumu oluşturan
her birey, toplumdaki diğer üyelerin yükü için sorumluluk almayı kabul etmektedir (Dean, 1998: 31). Adalet, adil bir sosyal dağılımda aranmakta ve bu adil
dağılım için sorumluluk da toplumsallaştırılmaktadır. (Ewald, 1993: 226-227).
Kısaca, risk ve sorumluluğun toplumsallaşması toplum üyelerinin güvenliği ve
refahı için gerekli görülmüştür.
Toplumu tehdit eden riskler, en temelde, toplumsal düzenin piyasa kontrolünde olmasından kaynaklanan risklerdir. Bu dönemde çıkarılan yasalar, toplumsal düzeni bozabilecek sorunlara piyasa yöntemiyle yaklaşmanın yol açacağı tehlikelere karşı “bazı toplum çıkarlarını korumayı amaçlıyordu” (Polanyi,
2010:210). Toplumsal çıkarları korumaya yönelik yasaların yanı sıra, toplumsal
sigortalar da bu dönemde yaygın hale gelmiştir. Toplumsal riskler, toplumsal sigortalarla tazmin edilmeye çalışılır. Başka bir deyişle, risklerin toplumsallaşması
sosyal sigortalar yoluyla gerçekleştirilir; sigortalar risklerin dağıtımı için kullanılan araçlardır (Hacking, 2003: 23). Sigortayla beraber risk algısı değişmiştir; sigortalar, riski dağıtılabilir ve paylaşılabilir kılmıştır. Sosyal sigortalar toplumsal
güvenliğin yapıtaşı haline gelmiştir (O’Malley, 2004b: 323). 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın son çeyreğine kadar geçen süreçte toplumsal düzenin devamlılığı
anlamında güvenlik, özgürlükten daha büyük bir öncelik olarak ele alınmış ve
ekonomik liberalizm, sosyal koruma ilkesiyle beraber işletilmiştir (Polanyi,
2010: 194). Bu dönemde sosyal liberalizm benimsenmiştir. Sosyal liberalizm
piyasa özgürlüğü formundaki belirsizliğin, kar ve zenginliğin yaratımı için gerekli olduğunu kabul eder. Bununla beraber bilimden ve bilimsel yollarla yapılan
risk analizlerinden ve analistlerinden, belirsizliğin ehlileştirilmesi, belirsizliğin
olumlu yanlarını artırırken zararlarını azaltması beklenmektedir (O’Malley,
2004a: 29) Risklerin hesaplanması, onların yönetilebilir kılınması ve gerekti-
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ğinde sigortalarla tazmin edilmesi öngörülemez ve belirsiz olarak algılanan geleceğe karşı güvenliğin sağlanması anlamına gelmektedir. Bu da geleceğin ehlileştirilmesi demektir; insanı güvence altına alır (Dillon, 2008: 313).
Kolektif sigortalarda devlet hem sigortacı hem de ana risk yöneticisi pozisyonundadır (Hacking, 2003: 29). Başka bir deyişle, olası risklerin hesaplanması, risklerin dağılımı ve zararların tanzim ve tazmin edilmesinde devlet başat
bir rol oynamaktadır. Bu rol, sosyal devlet anlayışını beraberinde getirmiştir. Sosyal devlet anlayışında devlet, kendisinden uzaktaki insanları ve olayları kontrol
eden, programlayan, şekillendiren, rehberlik eden bir merkeze dönüştürülmüştür.
Bu yönetim biçiminde toplum çok önemli bir yer teşkil eder; insanlar ve eylemler
toplum aracılığıyla yönetilmiştir. Toplumsal normlar ve toplumsal formlar inşa
edilmiş ve insanlar bu normlar çerçevesinde yönetilmeye başlanmıştır (Rose,
1996a: 40). Kısaca belirtmek gerekirse, sosyal devletin yönetim mantığı “toplum
aracılığıyla yönetmektir.” Bu anlayış toplumun organik bir bütün olduğu savıyla
doğrudan alakalıdır, her insan bütünün bir parçasıdır. Bu bütünü oluşturan her
insan riski kolektif olarak paylaşır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, “bireysel risk
diye bir şey yoktur,” risk ancak nüfusa yayıldığında hesaplanabilir hale gelir
(Ewald, 1991: 203).
İstatistik riskin nüfus ölçeğinde ölçülebilir olmasını sağlarken hekimler,
sosyologlar, demograflar, çevre bilimcileri gibi uzmanlar riskle ilgili bilgiler toplayıp analiz etmişler ve bu çabaların sonucunda risk sorunsallaştırılmış, hesaplanabilir ve yönetilebilir hale getirilmiştir (Lupton, 1999: 89). Risklerin azaltılması
aslında ekonominin içerisindeki irrasyonellikleri ya da eşitsizlikleri sınırlandırmanın bir yoludur. Eşitsizliklerin sınırlandırılması ya da Marshall’ın sosyal haklar üzerine belirttiği üzere “meşru kabul edilmeyecek eşitsizliklerin ortadan kaldırılması” (Marshall, 2006: 32) ise toplumsallaşma için bir güç görevi görür ve
kolektif güvenlik yaratır (Donzelot, 1991: 173). İşte sosyal sigorta ve hatta sosyal
hizmetin asli amacı budur. Sosyal sigorta toplumsal dayanışma yaratır ve sosyal
hizmet ise medenileşmenin bir aracıdır (Rose, 1996a: 58). 19. Yüzyılın sonlarına
gelindiğinde, hijyen, ev yönetimi, diyet, egzersiz gibi alanlarda yeni bilgiler ve
sivil inisiyatifler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bilgiler kişilerin boş zamanlarını, ev hayatlarını, bedenleriyle ilişkilerini yönetmek, bunlara şekil vermek ve
onları iyileştirmek için üretilmiş ve kullanılmıştır (O’Malley, 2004a: 41). Burada
asıl amaç “toplum sağlığının” çıtasını yükseltmektir. Birey sağlığı ile toplum sağlığının eşleştirildiği bu dönemde uzmanlar, bilimsel bilgiler ve sosyal hizmetler
aracılığıyla bireylere sağlıklarını korumalarının, refahlarını geliştirmenin yollarını aktarmışlardır. Bu aktarım, bireylere yurttaşlık sorumlulukları yüklemektedir. Sosyal hizmet “toplumun en aciz bireylerine dahi yurttaşlık sorumlulukları
yükleyerek güvenliği güvence altına almaktadır” (Rose, 1996a: 49). Bu gelişmeler ise ihtiyatlı yönetim tekniklerinin genişlemesi anlamına gelir (O’Malley,

42

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 55, Sayı 4, Aralık 2022, 31-56

2004a: 41). Ancak ihtiyatlı yönetimin uygulanması ve bireylerin ihtiyatlı davranış kalıpları geliştirmelerinin sorumluluğunu toplum, devlet ve birey paylaşmaktadır.
20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde daha geniş sosyal politikalar ve hizmetler üreten refah devleti Batı’da yaygın hale gelmiştir. Refah devleti uygulamaları bireyleri uygarlaştırıcı teknolojilere sahiptir. Refah devleti çatısı altında
bireyleri “belirsizliğe karşı belirli garantiler karşılığında ihtiyatlı davranma zorunluluğu olan yurttaşlar haline getirmek” amaçlanmıştır (Rose, 1996b: 343). İki
dünya savaşı ve bu savaşların arasında yaşanan büyük ekonomik kriz devleti,
yurttaşların ve ekonominin iyiliğinin garantörü haline getirmiştir. Refah politikalarının temelindeki etik aslında “haklar ve yükümlülükler, özgürlük ve zorlama,
özgürlük ve hayatın güçlü bir karışımıdır” (Dean, 2002: 126). Bu unsurların birbirine bağlanması, birbiri tarafından güçlendirilmesi, birbirleriyle yönetilmesinde
devlet önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönemde, her uygulama “siyasi iktidarın
mekanizması ve amacı” haline dönüştürülmüştür (Rose, 1996a: 54). Sosyal refah
ve ekonomik güç ya da ekonomik güvenlik arasında bir bağlantı kurulmuştur. Bu
bağlantıyla birlikte “hükümetlerin görevi ulusal nüfusun üyelerinin toplamı olarak algılanan ‘topluma’ fayda sağlamak için kendi kendini düzenleyen ulusal ekonominin ihtiyatlı yönetimiyle meşgul olmak”tır (Dean, 1998: 38). Kısaca özetlemek gerekirse refah politikaları, sosyal sorumluluğun ve riskin paylaşılması, bunların karşılıklılığının teşvik edilmesi yoluyla ekonomik büyümeyi ve ulusal refahı
amaçlamaktadır (Rose ve Miller, 1992: 192).
Bu dönemde risk yönetim teknikleri tamamen toplumsallaşmıştır. Bireylerin, işçi ve işverenlerin karşılaştığı çeşitli risklerin yönetilmesinde “devlet toplum
adına sorumluluğu üstlenmiştir” (Rose, 1996b: 338). Risklerin temel kaynağı ve
toplumsallaşmasının en önemli nedenlerinden birisi piyasaya bağlılıktır; bireyler
piyasa koşullarını öngörememektedir. Bu koşullar içerisinde kendi yerlerini, kaderlerini ve geleceklerini de tayin edememektedir. Başka bir deyişle, “hayatta
kalmanın kendisi bireylerin üzerlerinde çok az söz sahibi olduğu koşulların insafına kalmıştır” (Esping-Andersen, 2006: 40). Refah devleti, tamamen piyasaya
bağlı bir toplum yerine, piyasanın çalışma mekanizmasından en az etkilenecek,
klasik liberallerin savunduğu belirsizliğin yenilikçi ve olumlu yanlarını törpülemeyen ancak belirsizliğinin zararlı sonuçlarını azaltacak ya da bu zararları telafi
edecek bir toplum yaratmaya çalışmaktadır. Kişilerin yaşam standartlarının tamamen piyasaya bağımlı olmasını ve yurttaşlığın metalaşmasını engelleyen sosyal haklar, güvenliğin ve güvencesizliğin kolektif hale getirilmesi, toplumsal tabakalaşmanın olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik sosyal hizmetler refah toplumunun özelliklerindendir (Esping-Anderson, 1990: 10). Bu dönemde yaygın
olan toplumsal sigortalar, konut politikaları, kamusal eğitim, halk sağlığı gibi sos-
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yal hizmetler, toplumu oluşturan bireylerin piyasanın yarattığı belirsizlik karşısında güvenliklerini artırmaya yöneliktir. Refah politikalarının uygulandığı dönemde toplumun sağlığından, refahından ve güvenliğinden devlet sorumludur.
Refah yönetimleri, devletin aygıtlarının bürokratik, mali ve hesap kapasitelerini toplumsal hayatın yönetiminde de kullanmaya çalışmışlardır (Rose ve
Miller, 1992: 192). Bu yönetim tekniği ise liberalizmin “az yönetim” ilkesi ile
çatışmış ve piyasanın müdahalesiz bir şekilde işletilememesiyle sonuçlanmıştır.
Devlet kendisinden bağımsız ve kendi alanının dışında iki alanı, toplumu ve ekonomiyi, kendisinden bağımsız süreçleri yönetir hale gelmiştir (Dean, 1998: 38).
Bu durum, devlete aşırı sorumluluk yüklemiş, devlet harcamalarını artırmış, bireyleri devlete ‘bağımlı’ duruma getirmiştir. Bu yönetim tarzı aynı zamanda sermayedarların karlarının azalmasına da sebep olmuş, piyasaya bağlılığı aza indirgemeye çalışan devlet, piyasaya ve onun işlerliğine sürekli müdahalede bulunmuştur. Yirminci yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde toplumu organik bir bütün
olarak gören bakış açısının hakimiyeti sona ermeye başlamış; topluma, toplumsala ve bireye farklı anlam ve sorumluluklar yüklenmeye başlanmıştır. Toplumun
refahını ve ekonomik süreçlerin güvenliğini birbirine bağlayan ve bu güvenliğin
sağlanmasında garantör rolünde olan devlet, yavaş yavaş toplumdan el çekmeye
başlamıştır. Piyasanın etkilerini en aza indirmeye çalışan refah devleti yönetimi
yerini piyasa mantığıyla işleyen bir yönetim şekline bırakmıştır. Bu durum, yazının başında belirtilen toplum sözleşmesinin kurucu unsuru olan güvenlik algısını
değiştirmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinde, modernitenin öncelediği güvenlik yerini liberalizmin öncelediği özgürlüğe bırakmıştır. Bu da kişilerin kaderini birbirine bağlayan, toplumun refahını ve güvenliğini sağlayan toplum sözleşmesinin
hükümlerinin değiştiğine işaret etmektedir. Bu dönem, neoliberal politikaların
uygulanmaya başlandığı ve yaygınlaştığı dönemdir. Neoliberalizmle beraber
“toplumu yönetmeden yönetim” (to govern without governing society) (Rose,
1999: 88) ya da “özgürlük aracılığıyla yönetim” (govern through freedom) teknikleri benimsenmeye başlanmıştır (Dean, 2007: 61).

Neoliberalizm ve Yeni İhtiyatlılık
Modern dünyada risk ve belirsizlik iki farklı akılsallığın ilgi alanındadır; modern
ve liberal akılsallık. Bir önceki kısımda modern akılsallıkta risk ve belirsizlik anlatılmıştır. Bu kısımda ise liberal akılsallıkta risk ve belirsizliğe değinilecektir.
Daha önce de belirtildiği gibi modern akılsallıkta belirsizlik en aza indirgenmeye
çalışılır ve bunun için de riskleri öngörmek, tanımak ve tanımlamak gerekmektedir. Modernizmle beraber gelecek prensipte bilinebilir ve belirli bir kesinlikte öngörülebilir kılınmaya çalışılmıştır; bu bilinebilirlik güvenliği ve özgürlüğü sağlar.
Liberallere göre ise risk, özgürlüğü kolaylaştıran bir olgudur. Belirsizlik karşısında yaşanan güvensizlik, öznenin bağımsızlığını güvence altına alan eylemi teşvik eder. Belirsizlikle baş etme sürecinde öngörü (ihtiyatlılık da denilebilir), her
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yurttaşın pratik ve ahlaki görevidir (O’Malley, 2009: 31). 19. yüzyıl sonları ve
20. yüzyılın son çeyreğine kadar modern akılsallık liberal akılsallıktan üstün tutulmuş, belirsizliklerin en aza indirgenmesi yoluyla toplumsal düzenin sağlanması anlamındaki güvenlik, serbest piyasa özgürlüğünün önüne geçmiştir. Bu sebeple 19. ve 20. yüzyıllarda toplumsal alan ve ekonomik alan birbirinden ayrılmış
olmasına rağmen ortak optimizasyon ilkesine göre yönetilmiştir; toplumsal refahın yükseltilmesinin ekonomik refahı güvence altına alacağı düşünüldüğü için
ekonomik faaliyete toplumsal birtakım sorumluluklar yüklenmiştir (Rose, 1996b:
327-328). Ancak 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde liberallere göre zaten
ayrı olması gereken ekonomik ve toplumsal alanların yönetimi ayrılmış, ortak
optimizasyon ilkesi terk edilmiş ve “hatta ekonomik ve toplumsal alanlar artık
karşıt olarak görülmeye başlanmıştır” (Rose, 1996b: 340). Bu değişimlerin en
çok etkilediği alanlardan bir tanesi ise risk yönetimidir. Fakat risk yönetimindeki
değişikliklere geçmeden önce, yönetimin kendi içerisindeki değişimi, yönetimin
akılsallığında yaşanan değişimlerden bahsetmek uygun olacaktır.
Her ne kadar neoliberal politikaların Batı’da uygulanmaya ve yaygınlaşmaya başladığı tarih 1970lerin sonu ve 1980lerin başı olsa da akademik çevreler
liberalizmin geleceğini daha erken tarihlerde tartışmaya başlamıştır. Frederich
Hayek ve Ludwig Von Mises gibi liberal düşüncenin önde gelen isimlerinin katıldığı 1938 tarihli Walter-Lippman Kolokyumu, liberalizmin geleceğinin tartışıldığı ve neoliberalizmin “teorik olarak doğduğu” yerdir (Reinhoudt ve Audier,
2018: 3). Kolokyumda, “bırakınız yapsınlar (laissez-faire)” mantığı ve toplumsal
acılara kayıtsızlığı sebebiyle liberalizmden uzaklaşan kitlelerin, tekrar liberalizme dönüşe nasıl ikna edilebileceği tartışılmıştır (Reinhoudt ve Audier, 2018:
22). Burada klasik liberalizmin ilkeleri yeniden tartışılmaya açılmış, karşıt fikirler sunulmuş ve neoliberalizmin fikirsel temelleri atılmıştır (Foucault, 2015: 111112) Bu yeni liberalizmi klasik liberalizmden ayıran birkaç önemli unsur bulunmaktadır. Bunların ilki, bırakınız yapsınlar liberalizminin artık kabul edilmemesidir. Bırakınız-yapsınlar liberalizminde piyasanın doğallığını savunulmaktadır,
piyasanın ve rekabetçi kapitalizmin doğanın birer ürünü olduğu iddia edilmektedir. Bu sebeple piyasaya müdahale kabul edilmemektedir. Klasik liberallerin savunduğu bu iddia kolokyumda Detoeuf, Condliffe, Lippman ve Rougier tarafından çürütülmüştür. Rougier ve Lippman, bırakınız-yapsınlar liberalizminin devletin yokluğuyla ya da pasifliğiyle özdeşleştirilmesinin bir yanlış anlaşılma olduğunu, ekonomik liberalizmi oluşturmak için devlet müdahalesinin bırakınız-yapsınlar’ın orijinal anlamıyla uyumlu olduğunu iddia etmişlerdir (Reinhoudt ve Audier, 2018: 23-24). Ayrıca Lippman, rekabetçi kapitalizmin doğanın bir ürünü
olmadığını, tam aksine sürekli düzenleme ve denetim gerektiren bir makine olduğunu savunmuştur (Dardot ve Laval, 2014: 63). Bu argümana göre piyasaya
müdahale, rekabetçi kapitalizmin yaratılması ve devamlılığı için gereklidir. Kolokyumda öne sürülen liberalizmin yeni versiyonuna “pozitif liberalizm” ismini
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uygun gören düşünürler olmuştur, çünkü bu liberalizm müdahaleci bir liberalizmdir (Foucault, 2015: 113). Burada müdahaleler düzenleyici ve buyurucu etkinliklerdir. Düzenleyici etkinlikler “ekonominin işleyişine ancak koşullar bunu zorunlu kıldığında” müdahale demektir ve bunların mümkün olduğunca “ılımlı ve
mütevazi” olması beklenir (Foucault, 2015: 122). Buyurucu etkinlikler ise piyasanın iyi, sorunsuz işleyebilmesi için gerekli altyapının ya da “çerçeve”nin oluşturulmasını sağlayan etkinliklerdir (hukuk sistemi, eğitim sistemi, formasyonun
düzenlenmesi gibi) (Foucault, 2015: 122).
Toplumsal politika, bu kolokyumda tartışılan ve bu çalışmayla doğrudan
alakalı bir diğer konudur. Sosyal liberalizm döneminde uygulanan toplumsal politikalar piyasa ekonomisinin yarattığı eşitsizlikleri kabul edilebilir eşitsizlikler
haline getirecek, gerekirse bu eşitsizlikleri telafi edecek şekilde tasarlanmıştır.
Ancak kolokyumda bu dönemin toplumsal politikaya bakış açısı sorgulanmıştır;
dönemin toplumsal politikaları “anti-ekonomik” olarak nitelendirilmiştir. Çünkü
gelir eşitsizliği, tüketim eşitsizliği gibi eşitsizlikler piyasa için gerekli görülmektedir. Bu argümana göre ekonomi toplumun düzenleyicisidir ve içinde barındırdığı tüm eşitsizliklere de herkesin boyun eğmesi gerekmektedir (Foucault, 2015:
124). Ayrıca toplumsal politikaların toplumsallaştırıcı yanı da eleştirilmektedir.
Politikaların özelleştirilmeleri gerekliliği savunulur. Risklerin ve zararların kolektif olarak telafi edilmesi yerine bireysel sigortaların yaygınlaştırılması için kişilere “kendi özel kaynaklarıyla kendisini garanti altına almasına yeterli bir gelire
sahip olmasını” sağlamanın gerekliliğini savunulmuştur (Foucault, 2015: 125).
Bu görüşle doğrudan alakalı olan başka bir dönüşüm de homo economicus yani
ekonomik insan görüşünde yaşanmıştır. Klasik liberallerin homo economicus’u
mübadele eden insandır, fayda ilkesine göre hareket etmektedir. Ancak neoliberallerde homo economicus “bir girişimci, bir şirket, kendi kendisinin şirketi”dir
(Foucault, 2015: 190). Neoliberaller, emeğin ekonomik analizini yaparak kişinin
beşerî sermayeye sahip olduğunu, bu sermayenin de kişiyi girişimci haline getirdiği ve kendisine yaptığı her yatırımın (eğitim, beceri gibi kazanılan öğelerin)
kişinin şirketine yaptığı bir yatırım olarak düşünülmesi gerektiğini savunmuşlardır. Aslında toplumsal politikaya bakış açısının değişimi ile homo economicus’un
değişimi birbirleriyle doğrudan alakalıdır. Toplumsal politikaların özelleştirilmesini savunan ve kişiye kendisini garanti altına almanın yollarını aşılamaya çalışan
neoliberaller, aynı zamanda kendi risklerini öngören, onları hesaplayan, risklere
karşı becerilerini geliştiren ve ihtiyatlı davranarak tedbir alan bir homo economicus yaratmaya çalışmaktalardır. Bu özne, Hobbes’un doğa durumundaki insanlar
gibi rekabet ve güvensizlik ortamında yaşamaktadır. Rekabeti içselleştirmesi ve
bu rekabetle kendisini garanti altına alması beklenmektedir.
Toplumsal politikaların özelleştirilmesi ve kişinin kendisini bir sermaye
olarak görüp kendisine yatırım yapması devletin toplumsal hayata müdahalesinin
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çehresini değiştirmektedir. Sorumlulukları ve riskleri dağıtan, ihtiyatlı politikaların toplumu oluşturan bireyler tarafından uygulanmasını uzmanlar aracılığıyla
sağlayan refah yönetimi yerini bireyleri sorumlulaştıran, riskleri özelleştiren, uzmanlarla bireyler arasında doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan bir yönetime
bırakmıştır. Toplumu organik bir bütün olarak gören ve bireyi toplum aracılığıyla
yöneten refah yönetimleri yerini bireyi toplum olmadan ve bireysel özgürlükleriyle yöneten bir yönetime dönüşmüştür. Neoliberaller, “devletin güvenlik fonksiyonunu kesmesi gerektiğini ve böylece sivil özgürlüğün daha sorumlu bir yorumunu uygulama”nın daha etkili ve verimli bir yönetim biçimi olduğunu savunmaktalardır (Donzelot, 1991: 176). Böylece, modern dönemin iki hâkim söylemi
güvenlik ve özgürlük arasında yeni bir ilişki kurulmuş, güvenliğin öncelendiği
düzen yerini özgürlüğün egemen olduğu bir düzene bırakmaya başlamıştır. Devlet, güvenlik fonksiyonunu kestiğinde risklerin kolektif olarak dağılımı da terk
edilmiş; riskler toplumsal olmaktan çıkarılmış, özelleştirilmiş ve bireyselleşmiştir (Dean, 1998: 37). Risklerin bireyselleşmesi ise “sosyal haklar nosyonunun
sorgulanması” ve yönetimin artık toplum aracılığıyla değil, “bireylerin sorumlu
ve ihtiyatlı tercihleri ve eylemleriyle yönetilmesi” anlamına gelmektedir (Dean,
1998: 26). Burada anahtar kavram sorumluluk ya da sorumlulaştırmadır (responsibilization). Bu kavram, “bağımsız, kendi kendini yöneten ve kendine yeten özneler olmaları için artan baskı altındaki bireylere yönelik yükümlülüklerin devletten bireye” aktarılmasını ifade etmektedir (Trnka ve Trundle 2017: 2).
Yeni ihtiyatlı rejimlerde her alan piyasaya entegre olmuş, piyasa mantığıyla işletilmeye başlanmıştır. Daha önce kamu yararı ya da kamu hizmeti olan
alanlar piyasaya bağlı hizmetler halini almıştır. Bireyler aktif şekilde bugünlerini
ve geleceklerini güvence altına almaya ve planlamaya çağrılmaktalardır. Bireylerin aktif hale gelmesi devleti ya da hükümeti pasif kılan bir durum olarak düşünülmemelidir. Devlet her ne kadar düzen, güvenlik, sağlık ya da üretkenlik gibi
toplumsal sorunların hepsine cevap verebilir olmaktan çıksa da yeni bir sorumluluk üstlenmiştir. Devletin yeni rolü “bireylerin, firmaların, kuruluşların, yerleşim
yerlerinin, okulların, ebeveynlerin, hastanelerin ve toplu konutların bu sorunları
çözme sorumluluğunu üstlenebilecekleri koşulları yaratmaktır” (O’Malley,
2004a: 32-33). Başka bir deyişle, devlet artık bireyi sorumlu kılacak koşulları
yaratmakla yükümlüdür. Refah döneminde sorumlu olduğu hizmetler ise asgari
düzeyde tutulmuş, kişiler daha iyi sağlık hizmetleri ve daha iyi eğitim fırsatları
için özel sektöre başvurmaya başlamışlardır. Güvenliğin anlamı da değişmiştir.
Güvenlik artık bireysel çabalarla sağlanmaya başlanmıştır ve yeni bir pazar dahi
oluşmuştur. Bu pazarda kişiler sağlıklarını, eğitimlerini, iş gücüne katılımlarını
ve yaşlılıklarını güvence altına almaya teşvik edilmektelerdir (Rose ve Lentzos,
2017: 31). Ayrıca özel eğitimin, özel sağlık kuruluşlarının ve özel sigortalarının
artması ve hatta özel sigortalara devlet teşvik programlarının uygulanması, kişiyi
haklar ve hizmetler yönünde piyasaya bağlayan ve piyasaya yönlendiren uygulamalardır. Piyasa odaklı yönetim stratejisinde rekabet ilkesi sadece piyasada değil
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aynı zamanda bütün toplumsal ilişkilerde hâkim ilke haline gelmiş ve bireyler,
fayda maliyet hesaplamalarıyla rasyonel tercihler yapan, girişimci özneye dönüşmüştür (Dardot ve Laval, 2014: 273).
Bu değişim, risk kavramı çerçevesinde düşünüldüğünde, girişimci özne ihtiyatlı özneye dönüşmektedir. Riskleri öngören, hesaplayan, analiz eden ve yöneten özne yeni ihtiyatlı öznedir. Yeni ihtiyatlılık kavramı kişinin kendi kendini
yönetmesi ya da öz-yönetimle alakalıdır ve ahlaki bir davranış şekli olarak algılanmaktadır. Örneğin, riskten kaçınma ya da riskleri önleme davranışları kişinin
öz-kontrolüyle, öz-bilgisiyle ve kişisel gelişimiyle ilişkilendirilmiş ve bu sebepten dolayı da ahlaki bir girişim olarak algılanmaya başlanmıştır (Lupton, 1999:
93). Ancak bu öz-yönetimin biçimi, sınırları ve teknikleri neoliberal akılsallığın
yönetim teknikleriyle şekillendirilmektedir. Neoliberal akılsallığın hâkim olduğu
yönetimlerde, kişilerin en rekabetçi ve en verimli hallerini ortaya koymaları, bu
yönde davranış kalıpları geliştirmeleri beklenmektedir. Bu davranışların şekillendirilmesi, bireyler ve bireylerin doğrudan ilişkilendiği uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeni ihtiyatlılıkla beraber “kişinin kendi sorumluluğunu alması bir özgürlük pratiği olarak sunulmakta, devlet müdahalesinden muaf olma
ise girişimci özne için hayatının gidişatı hakkında seçimler yapma fırsatı” olarak
değerlendirilmektedir (Lupton, 1999: 102). Hayatın her alanına yayılan seçimlerin, kişilerin rekabetçi ve verimli hatta en iyi hallerini ortaya koyacak şekilde
yapmasını sağlayacak uzmanlardan yararlanma da kişilerin tercihlerine ve sermayelerine göre değişmektedir. Bilgiden yararlanan kişiler sorumlu bireyler olarak
tanımlanırken bu bilgileri göz ardı edenler, sorumsuz, kendine değer vermeyen,
kendine yararı olmayan kişiler olarak görülmeye başlanmıştır. Özetlemek gerekirse, devlet haklar, özgürlükler ve güvenlik konusunda ana sağlayıcı konumundan çıkmış, devlet dışında rakip kurum ve kuruluşlar kişilere can, mal ve güvenlik
olarak tanımlanan geniş anlamdaki mülkiyetlerini koruma hizmeti sağlamaya
başlamışlardır. Bu durumda yurttaşlığın anlamı da değişmiştir; yurttaşlık, “artık
hukuki ya da politik statü meselesi olmaktan çıkmıştır, haklar ve ödevlerle ilgili
değildir, her bireyin kendi hayatını çekip çevirmesiyle iç içe geçme eğilimi gösterir” (Dardot ve Laval, 2022: 97). Başka bir deyişle, toplum sözleşmesinin çehresi değişmiştir.
Toplum sözleşmesi, belirsizlik ve risklere karşı kişileri güvence altına almak için kurulması gereken düzeni, bu düzende kişilerin ve devletin birbirilerine
karşı haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini anlatan bir sözleşmedir.
Toplum sözleşmesi sadece devletle birey arasında hak alışverişi değildir. Bu sözleşme aynı zamanda “kişisel çıkarlarla değil karşılıklılık ilkesiyle şekillenen
ilgi/özen ve bağlılık fikriyle bağdaşır” (Trnka ve Trundle, 2017: 18). Neoliberal
akılsallığın yaygınlaşması ve neoliberal politikaların uygulanmasıyla birlikte karşılıklılık ilkesi neredeyse yok olmuş, kişisel çıkarlarla yönetilen ve bu çıkarlar
üstüne kurulu yeni bir sözleşme ortaya çıkmıştır. Bu yeni sözleşme ekonomik bir
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sözleşmedir; sosyal yurttaşlığı ekonomik yurttaşlığa dönüştürmüş ve “ekonomik
faaliyete atfedilen risk alma ve risk yönetimi, kişisel, ahlaki ve toplu davranışın
tüm yönlerine genelleştirilmiştir” (Dean, 1998: 26). Bu sözleşmeyle beraber kişiler “kamu otoritelerinin partneri ya da hizmetlerin müşterisi” haline gelmişlerdir (O’Malley, 1996: 203). Neoliberallerin savunduğu yeni ihtiyatlılık, kolektivist
yönetimleri hantal ve verimsiz bulmakta, riski yönetme sorumluluğunun bireyin
üstlenmesinin daha verimli olduğunu savunmaktadır. “Bireylerin olumsuz koşullara karşı sigortalanma ihtiyacıyla daha fazla çaba ve girişime yönlendirileceklerini ve ne kadar girişimci olurlarsa, oluşturabilecekleri güvenlik ağının o kadar
iyi olacağı” düşüncesi hakimdir (O’Malley, 1996: 196). Bireylerin risklere ve belirsizliklere kendi çaba ve girişimleriyle hazırlıklı olmaları, belirsizliğin öngörü
çevresinde gelişen “sözleşme, ihtiyat ve girişim gibi tekniklerle yönetilen” bir
gerçeklik haline gelmesine sebep olmuştur (O’Malley, 2009: 31). Sonuç olarak,
“belirsizlikle yönetim” yaygınlaşmıştır (O’Malley, 2009: 36).
Belirsizlikle yönetim kişilerin özgürlüğüne vurgu yapan bir yönetim şeklidir; bu yönetim biçiminde özgürlük ve güvenlik arasında yeni bir ilişki kurulmuştur. Kişiler kendi özgürlükleriyle güvenliklerini sağlamak durumunda kalmışlardır. Belirsizlikle yönetilen kişiler, bu belirsizliğe karşı kendi kendilerini korumaya ve bu belirsizlikten faydalanacak girişimlerde bulunmaya itilmişlerdir. Bireyler, sağlık, işsizlik, eğitim ve barınma gibi konularda kendileri için en iyi girişimlerde bulunan, kendi sermayelerini en iyi hizmetleri edinmek için kullanan ya
da sermayelerini geliştiren kişilere dönüşmüştür. Kişilerden özgürce seçmeleri
beklenen rasyonel ve ihtiyatlı yaşam tarzı, kendilerine, gündelik hayatlarına ve iş
yaşamlarına güvenlik sağlayacaktır. Kişiler bu seçimleri kendi hesaplamalarına
göre ve kendi çıkarları doğrultusunda yaptığı için ya da onlardan yapmaları beklendiği için karşılıklılık ilkesiyle yönetilen toplumsal alan da tahrip olmuştur. Bu
durum da toplum sözleşmesinin en önemli ilkesinin, güvenlik ilkesinin yok olduğu anlamına gelmektedir. Toplumu bir bütün olarak görmemizi sağlayan dayanışma ilkesi de refahın ve risklerin kolektif dağılımının yok olmasıyla rafa kaldırılmıştır. Güvenlik, risk ve refah özelleştirilmiş ve bireyselleştirilmiştir.
Güvenlik ve özgürlük toplumsal alandan bireysel alana çekilmesiyle birlikte bu kavramlar farklı anlamlar kazanmaya başlamıştır. Daha önceleri, toplumsal düzenin ve refahın devamlılığı olarak düşünülen güvenlik, kişinin bireysel
güvenliğine indirgenmiştir. Özgürlük ise seçme özgürlüğü ya da “serbest girişimcilik” halini almıştır (Polanyi, 2010:341). Risk almak, bu yeni düzende, “girişimci kapitalistlere ya da olağanüstü maceracı bireylere özgü bir özellik” olmaktan çıkmış ve bireylerin gündelik yaşamlarının kurucu unsurlarından biri haline
gelmiştir (Sennett, 2017: 90). Risk toplumu olarak adlandırılan mevcut durum,
aslında kişilerin riskle disipline edilmesinin başka bir yorumudur (Dardot ve Laval, 2022: 56). Riskle disiplin altına alınan bireyler, öz-yönetimlerinden (Sennett,
2015: 49) ve öz-üretimlerinden sorumlu hale gelmektelerdir (Han, 2019: 15). Öz-

Modern Toplumlarda Belirsizlik, Risk ve Yeni İhtiyatlılık

49

yönetimlerinden ve öz-üretimlerinden sorumlu bireyler, “bütün hayatı boyunca
yatırım yoluyla hep daha çok değer kazandırılması gereken bir değer” halini alırlar (Dardot ve Laval, 2022: 99). Kendini bir değer olarak gören ve kendi değerini
artırmayı ödev olarak gören birey, gönüllü bir öz-sömürünün öznesi olur ve özsömürünün yıkıcı sonuçlarını da bireysel olarak üstlenir (Han, 2019: 16). Her ne
kadar yeni ihtiyatlılık ahlaki bir değer olarak öne sürülse de kişinin yaşamının her
alanına yerleştirilmiş rekabet ilkesi ve sonsuz “başarı kapasitesi,” ihtiyatlı olması
beklenen bireyler için dramatik sonuçlara yol açmaktadır.
Richard Sennett, Yeni Kapitalizm Kültürü (2015) adlı kitabında ileri teknoloji, finans ve hizmet sektöründe çalışan insanlarla yaptığı araştırma sonuçlarını- yaygınlaşan yeni kültürün bireyler üzerindeki etkilerini- paylaşmaktadır. Çalışmasını belirli sektörlerle sınırlandırmış olmasının sebebi ise, ele aldığı sektörlerde çalışanların yaşam koşullarının, iş ve çalışma ilişkilerinin, benlik ya da kendilik pratiklerinin genele yayılacağını iddia eden yeni kapitalizm kültürünün
“avatarlarının” savıdır. “Belirli türden bir kapitalizmin avatarlarının…tuttukları
yolun geleceğe giden yol olduğuna ikna etmiş olması,” Sennett’in küçük bir çevreden referansla “bütünün kültürüne ilişkin sonuçlar çıkarmasının” nedenidir
(2015: 16). Genele yayılacağı düşünülen bu kültürün birey için sonuçlarına göz
atıldığında, kısa vadeli planların, geçici ve yarı-zamanlı işlerin, bireysel ve kısa
vadeli sözleşmelerin, sürekli eğitimin, değişime adaptasyon “yeteneğinin” bireylerin hayatlarını kurmalarında, şimdiyi yaşamalarında ve gelecek tasavvurlarında
dramatik sonuçlar doğurduğunu, kaygı, güven(ce)sizlik ve korkunun genele yayıldığını söylemek mümkündür.
Neoliberal toplumlarda belirsizlikle yönetim, kişilerin sürekli ve bireysel
olarak kaygı, korku, işe yaramazlık, başarısızlık ve terk edilmişlik hisleriyle baş
etmeleri gerekliliğini doğurmaktadır. Bunlarla tek başlarına baş etmeleri gerekmektedir çünkü neoliberal rejimlerin ürettiği yeni insan bağımlılıktan kaçınır
(Sennett, 2015: 39). Bağımlılıktan kaçınmanın sadece bireysel değil toplumsal
sonuçları da vardır. Bağımlı olmaktan utanç duyma, “karşılıklı güven ve bağlılığı
aşındırır;” sosyal bağlığın azalması, toplum gibi kolektif yapıların varlığını tehdit
eder (Sennett, 2017: 163). Karşılıklı güvenin ve bağların erimesi sonucu kişiler,
terk edilmişlik duygusuna kapılırlar. Terk edilmişlik duygusu sadece güvenin ve
bağların erimesinden de kaynaklı değildir. Neoliberal rejimlerde nüfusun bir
kısmı güvencesizleşmektedir. Bu güvencesizlik sadece iş yaşamında değil hayatın her alanında deneyimlenmektedir. Güvencesizleşen nüfus, teorisyenlerce
farklı kavramlaştırılsa da kitleleri içine alabilecek bu yeni güvencesizliğin ortak
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özellikleri bulunmaktadır.5 Öncelikle “emek gücünün geçicileşmesi”nden bahsedilebilir. Bu geçicileşme, kişilerin aylık sözleşmelerle iş yaşamına dahil olmasına, sağlık ya da emeklilik sigorta primlerinin ödenmemesine, kişilerin farklı görevlere hızlıca hareket ettirilmesine, işe alım ya da işten çıkarma süreçlerinde kişiye özel prosedürlerin uygulanmasına yol açabilir (Sennett, 2015: 41, Standing,
2011: 37). Bu geçici işler ya da iş yaşamında güvencesizlik, kişilerin iş temelli
kimlik geliştirmelerine de engel olmaktadır (Standing, 2011: 9). İş temelli kimlik
gelişiminin engellenmesi, kişilerin çalıştıkları firmalara duydukları sadakat ve
güvenin azalmasına, işçilerin sürekli iş ya da departman değiştirmesi ise kurumsal bilginin kaybına sebep olmaktadır (Sennett, 2015: 50).
Kısa vadeli işlemler ve kişilerin sürekli yeni işlere ya da yeni görevlere
uyum sağlama zorunluluğu başarısızlık ve işe yaramazlık duygusunu artırmaktadır. Sürekli değişen görevlere uyum sağlamayı teşvik eden, rekabeti ve bireysel
sorumluluğu yaşamın her alanına yerleştiren neoliberal yönetimler bu anlamda
neo-Darwinist olarak tanımlanabilir (Standing, 2011: 132). Belirgin olmayan durumlara uyum sağlayabilen kişi, risk almasını bilen ve başarmak için adım atan
kişi olarak tanımlanırken; rekabet etmemek, risk almamak yenilgiyi baştan kabul
etmek anlamına gelir (Sennett, 2017: 95-101). Risk almak bir anlamda “yapabilme” özgürlüğüdür. Yapabilme özgürlüğü kişileri “daha iyi bir performans sergileme ve mükemmelleşme şeklindeki içsel baskılara ve zorlamalara” tabi kılmaktadır (Han, 2019: 11). Kişi, her şeyi yapabilmeye muktedir olarak algılanmaktadır. Her şeyi yapabilen kişi ise, “sınırsız bir öz-üretim imkanına sahip olduğu yanılsamasına” kapılır ve kendisini sömüren bir “performans öznesine” dönüşür (Han, 2019: 15-16). Kişi, “potansiyelini” keşfetmesi ve bu potansiyeli kullanması için sürekli teşvik edilir. Ancak bu, kişinin kendisiyle girdiği bitmeyen
bir rekabet durumunu yaratır. Başka bir deyişle, “neoliberal yönetimin öznesi
kendini optimize etme buyruğuyla, sürekli olarak daha fazla performans gösterme
baskısıyla harap olur” (Han, 2019: 39). Neoliberal yönetimlerde başarı ve başarısızlık kişinin kendi potansiyeline, yeteneğine ve sorumluluğuna dayandırıldığı
için kişi sürekli kendi ile kavga halindedir ve bu depresyona yol açmaktadır. Sürekli değişen durumlara uyum sağlamak zorunda bırakılan bireyde “hedefe
ulaşma hissi gerçekleşmez” (Han, 2015: 38). Kişinin kendisi ile rekabet etmesinin bir sınırı yoktur. Burada “mutlak rekabet” vardır; kişi “kendini defalarca aşmak, kendi gölgesinin üzerinden atlamak için yıkıcı zorlamaya yenik düşer”
(Han, 2015: 40).
Ekonomik sözleşmelerin tarafları yapılan bireyler faillik teknolojileriyle
(technology of agency) özgürce davranan, kendi kararlarını alan, hizmetlere aktif
Guy Standing (2011) kitleleri içine alabilecek bu yeni güvencesiz sınıfa prekarya demektedir.
Pierre Dardot ve Christian Laval (2022) neoliberalizmin nüfusları yeni-proleterleşmeye tabi kıldığından bahsetmektedir.
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katılım için kapasitelerini geliştiren, kendi risklerini öngören ve bunları bertaraf
eden ihtiyatlı haline getirilmişlerdir (Dean, 1997: 224). Öz-yönetim, öz-üretim ve
öz-sömürü bu kişilerin kendileriyle ilişkilenme biçimlerini anlatan kavramlardır.
Ancak bireylerin ön plana çıkması ya da bireysel ekonomik sözleşmelerin yaygınlaşması, kolektifliğin tamamen yok olduğu ya da toplumsallaşmanın bittiği
anlamına gelmemektedir. Her ne kadar artık organik bir toplumdan bahsetmek
mümkün olmasa da toplumun yok olması “gevşek bir şekilde kümelenmiş toplumsallık biçimlerinin yeniden keşfinin koşulu” olarak karşımıza çıkmaktadır
(Dean, 1997: 224). Başka bir deyişle, kişiler toplum aracılığıyla olmasa da topluluklar ya da cemaatler aracılığıyla dayanışma ve karşılıklılık ilkelerini devam ettirmektedir. Topluluklar, kimi sosyologlarca, “kitle toplumu tarafından yaratılan
bireyin yalnızlığına ve izolasyonuna olası bir panzehir” olarak görülmektedir
(Rose, 1996b: 332).
Toplum ve topluluklar ya da cemaatler gerek yapısal olarak gerek de ilişkilenme biçimi anlamında birbirlerinden farklıdırlar. İlk olarak, toplumlar organik olarak tasarlanmıştır ve homojenleştirici etkileri vardır. Bu tasarım ve etki
cemaatlerde gözlemlenmemektedir. Cemaatler heterojendir, çokludur ve birbirleriyle örtüşebilir. İkinci mesele, insanın, toplumsalın ve cemaatlerin etik karakteriyle ilgilidir. Toplumda insan kolektif bir varlık olarak ele alınır, insanın bütünlüğe karşı sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Cemaatte ise birey daha
sınırlı bir “ağ”a, duygusal yakınlık bağlarına tabidir (Rose, 1996b: 333-334). Cemaatler üyelerine toplumdan farklı bir özdeşim (identification) ve ilişkilenme biçimi sunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi toplum, yapay güven ortamını sağlamada önemli bir rol oynamıştır. Ancak cemaatler kişilere daha doğrudan bir
ilişki ağı sunmaktadır (Rose, 1996b, 334). Bu cemaatler farklı alanlarda gönüllü
şekilde bir araya gelen kişilerden oluşabilir; etnisite, din, toplumsal cinsiyet temelli cemaatleri kolektif dayanışmanın devam ettirildiği alanlar olarak düşünmek
mümkündür. Ancak, çalışmanın konusu sebebiyle, olası risk alanlarında gönüllülük esaslı kurulan cemaatlerin işlevlerine değinmek uygun olacaktır. Batı’da bu
topluluklar genelde risk gruplarında yer alan bireyler arasında oluşturulmaktadır.
Genetik hastalıklara sahip kişilerin farklı topluluklar oluşturduğu ve bu topluluklar üzerinden mücadele yürüttükleri gözlemlenmektedir. Örneğin sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanması talepleri ya da hastalık için toplumsal
farkındalığı artırma girişimleri bu topluluklar üzerinden yapılmaktadır. Yine bu
topluluklar, aynı kaderi paylaşan, aynı risk grubunda yer alan kişileri ve ailelerini
bir araya getirerek, yalnızlaştırılan bireylere beraberlik ve aidiyet hissi sağlamaktadır. Bu anlamda topluluklar daha önce devletin üstlendiği “koruyucu kalkan”
rolünü üstlenmektedir (Kaya, 2012: 7). Ancak toplulukların kalkan görevi devlete
nazaran daha kısıtlı olduğu için bu kalkan daha çok psikolojik bir kalkan olarak
düşünülebilir. Bu kalkan geleceği daha belirli ve bilinebilir yapamadığı gibi üye-
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lerine de bir zamanlar devletin sağladığı güvenliği sağlayamamaktadır. En nihayetinde bireyler, belirsizlik ve risklerle yine bireysel olarak baş etmek, güvenliklerini kendilerini sağlamak zorunda kalmaktadır.

Sonuç
19. yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar özgürlük ve güvenlik arasındaki ilişkiyi belirsizlik tanımlamaları üzerinden okumak mümkündür.
Daha önce de belirtildiği gibi modern akılsallık ve liberal akılsallık belirsizliğe
farklı anlamlar atfetmektedir. Liberaller özgürlük dinamikleriyle, akılcı, hesap
yapan bireylerin belirsiz ama bilinebilir bir gelecekteki özgür eylemleriyle ilgilenmektedir. Burada belirsizlik yıkıcı ve güvensiz bir olgu olarak değil tam tersine yapıcı ve özgürleştirici bir eylemdir. Modern akılsallık ise belirsizliğin ve
belirlenemezliğin (indeterminism) üzerine kurulmuş olmasına rağmen bu belirsizliği en aza indirecek mekanizmalar yaratılmaya çalışmıştır. Belirsizlik ve belirlenemezliğin kabulü, modern akılsallıkta güvenlik ihtiyacını doğurmuş ve güvenlik arayışı ise daha çok kontrolü beraberinde getirmiştir. Bilinemez dünyayı
kontrol etmenin ve dünya üzerinde egemenlik kurmanın bir yolu onu rasyonalize
etmek ve hesaplanabilir kılmaktır (Weber, 1946: 155). Bunu da ancak bilimsel
bilgi sağlamaktadır. Bilimsel bilgi bilinemez geleceği öngörülebilir kılmaya çalışmaktadır. Tam da bu noktada risk hesaplamaları önemli bir rol oynamaktadır.
Risklerin tanımlanması, olası risklerin belirlenmesi ve bu risklerin tanzim edilmeye çalışılması kişileri ve toplumu daha güvenli kılmaktadır. Ancak bu güvenli
dünya, piyasa mantığıyla çakışmaktadır. Liberallere göre piyasanın yarattığı riskler ve tehlikeler kişilerde güvenlik ihtiyacını artırmış ve bu güvenlik arayışı devlete bağımlılığı artırmıştır. Bu bağımlılığın piyasanın ve aynı zamanda insanların
verimliliğini düşürdüğü ve rekabet ilkesine ters düştüğü iddia edilmektedir. 20.
Yüzyılın son çeyreğinden itibaren neoliberaller rekabeti içselleştiren ve temel
ilke haline getiren bir düzen inşa etmişlerdir. Bu düzen toplumsal sözleşmeyi tahrip etmiş ve bireyi “özgürlükleriyle” güvensiz bir dünyaya bırakmıştır ve bireyler
belirsizlikle yönetilmeye başlanmıştır.
Bireyin yalnızlaştığı, kendi güvenliğinden sorumlu tutulduğu, hayatta karşılaşacağı riskleri öngörme ve bunlara karşı tedbir alma sorumluluğunun verildiği
ve belirsizliğin kurucu unsur haline geldiği rejimlere yeni ihtiyatlı rejimler ve bu
kişilere yeni ihtiyatlı özne denmektedir. İhtiyatlılık belirsiz koşullarda gerçekleştirilen, bireylerin deneyimlerine ve gözlem yeteneğine bağlı eylem türüdür (Hobbes, 2022: 45-46). Bilimsel bilginin artması, kişilerin gündelik hayatlarında bireysel olarak ihtiyatlı olmalarının gereğini ve önemini azaltacak koşulları yaratmıştır. İhtiyatlı olma sorumluluğu birey, toplum ve devlet arasında paylaştırılmıştır çünkü kişinin ihtiyatlı olması sadece kendisi için değil diğerlerinin refahı için
de gerekmektedir. Toplumsal refaha da katkı sağlayan ihtiyatlılık hükümet politikalarıyla, kamu hizmetleriyle ve sosyal haklarla sağlanmıştır. Ancak, çağdaş
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toplumlarda yönetim tekniklerinde gerçekleşen değişim ile birlikte toplumsal
alan çözülmeye başlamıştır. Bu çözülme güvencesizliği beraberinde getirmiş ve
bireysel ihtiyatlılığa vurguyu arttırmıştır. Risk analizleri ise toplumsal alandan
bireysel alana çekilmeye başlamıştır. Yeni ihtiyatlı rejimlerde sosyal haklar ve
hizmetler nosyonları sorgulanmaya başlanmış ve haklar hizmetlere dönüşmüş,
hizmetler ise özelleştirilmiştir. Bireyler sosyal yurttaşlık haklarından mahrum
kalmış, eğitimlerini, sağlıklarını, geleceklerini bireysel sigortalarla garanti altına
almaya başlamışlardır. Bireyler hizmet aldıkları kurumların müşterileri, başka bir
deyişle, ekonomik sözleşmelerin partnerleri haline gelmiştir. Bu sözleşmelerin
partneri olmak ise kişilerin özgürlüğüyle özdeşleşmiştir. Güvenlik yine kişinin
özgürce seçeceği kurumlarca ve sermayesine göre şekillenen sigortalarca sağlanmaya başlanmıştır. Ancak bu seçme özgürlüğüne herkesin erişimi yoktur. Ekonomik sözleşmelerin tarafları olmak söz konusu olduğunda sermayesi olmayan
kişiler sözleşme dışıdır. Toplumsal alanın tahrip olduğu, toplumun parçalandığı
ve dayanışmanın topluluklar aracılığıyla sağlandığı bu durum belki de yeni bir
doğa durumuna işaret etmektedir. Bu olası yeni doğa durumunun yeni bir sözleşmeye yol açıp açmayacağını şimdiden bilmek mümkün olmasa da güvenlik ve
özgürlük arasındaki bu yeni dengenin uzun sürmeyeceğini söylemek spekülatif
olmayacaktır.
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Nasyonal Sosyalizmde Yönetim Bilimi
İsmail Bahadır TURAN 
Öz: Köklü bir geçmişe sahip Alman yönetim bilimi, 19. yüzyılın sonundan itibaren yönetsel alanı idare hukukuna terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun en önemli nedeni yükselen
burjuvazinin, devlet gücüne ortak olmak amacıyla anayasanın varlığında parlamento,
yokluğunda ise hukuk devleti anlayışından yararlanmasıdır. Ancak Nasyonal Sosyalizmin
(NS) iktidarı ele geçirmesiyle birlikte idare hukukunun egemenliği kesintiye uğramıştır.
Dolayısıyla NS iktidarında yönetim bilimi geleneğine dönüldüğü iddia edilmektedir. Bu
çerçevede çalışmada ilk olarak Weimar döneminde yönetim alanına egemen olan idare
hukukunun, NS rejiminde reddedildiği ve NS iktidarının nasyonal sosyalist toplumu kurmak için yeni bir yönetim bilgisine ihtiyaç duyduğu ortaya konacaktır. Ardından bu ihtiyaç için eski Alman yönetim bilimi geleneğine başvurulduğu, ancak NS rejiminin bu geleneği ideolojik çıkarları için kötüye kullandığı gösterilecektir. NS iktidarındaki yönetim
bilimi ideolojik bir araçtır ve eski yönetim bilimi geleneğinin karşıtıdır. İdare hukuku da
NS döneminde geçici süreyle yönetim alanından uzaklaştırılmıştır. Çalışmanın temel tezi,
NS döneminin, yönetim bilimi incelemeleri kapsamında ayrıksı ve geçici bir dönem olarak
görülebileceği ve NS yönetim biliminin, eski Alman yönetim bilimi geleneğinden tümüyle
farklı olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilimi, Nasyonal Sosyalizm, İdare Hukuku, Alman İdealist
Felsefesi, Fichte.

Administrative Science in National Socialism
Abstract: German administrative science, which has a deep-rooted history, had to leave
the administrative field to administrative law since the end of the 19th century. The most
important reason for this is that the bourgeoisie which is the new class of rising
capitalism, benefits from the understanding of the parliament in the presence of the
constitution and the state of law in its absence, in order to become a partner in state
power. However, with the seizure of power by National Socialism (NS), the dominance of
administrative law was interrupted. Therefore, it is claimed that the NS regime returned
to the tradition of Administrative Science. In this context, the study will first reveal that
the administrative law which dominated the administrative field in the Weimar period
was abondened in the NS regime and that the NS government needed a new
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administration knowledge to establish the national socialist society. Then, it will be
shown that the old German tradition of administrative science was used for this need, but
that the NS regime abused this tradition for its own ideological interests. The
administrative science under NS is an ideological tool and is the opposite of the old
tradition of administrative science. Administrative law was also temporarily removed
from the field of administration during the NS period. The main thesis of the study, is that
the NS period in terms of administrative science, is an exceptional and temporary period
within the scope of administrative science studies and the NS administrative science is
totally different from the old German administrative science tradition.
Keywords: Administrative Science, National Socialism, Administrative Law, German
Idealistic Philosophy, Fichte.

Giriş
Kamu yönetimi alanında nesne ve yönetim olgusunun Türkçe alanyazın bakımından tarihi gelişimine dair önemli çalışmalar bulunmaktadır (Çiner, 2008; Çiner,
2009; Güler, 1994; Güler, 2008; Güler, 2015; Keskin, 2006; Keskin, 2008). Bu
çalışmalarda Osmanlı İmparatorluğu ve devamında Türkiye’de yönetim bilimi /
kamu yönetiminin doğuşu ile gelişimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve
ağırlıklı biçimde Fransa başta olmak üzere Avrupa merkezli olarak irdelenmiş,
özellikle Batı’dan aktarım sorunu da vurgulanmıştır (Güler, 2015: 9). Ancak bu
aktarımın ABD ve Avrupa’dan gelen kaynaklarına bakılırken önemli bir ‘yönetim bilimi’ (Verwaltungswissenschaft) geleneğine sahip olan Almanya ihmal
edilmektedir. Aslında Almanca konuşulan topraklarda ilk aşamada Polizey adı
altında 14. yüzyıldan itibaren yönetime ilişkin bilgiler üretilmeye başlanmıştır
(Turan, 2020: 112-148). Kamu yönetiminin kurucu babası olarak görülen
Woodrow Wilson’un makalesinde bahsettiği Alman kökenler, işte bu kameralpolizey1 bilimde yatmaktadır. Diğer taraftan Wilson’un yönetim biliminin bu
kökenler üzerinde yükseldiği düşüncesi oldukça tartışmalıdır (Turan, 2019: 12631295). Artık yönetim bilimini yeniden düşünmek gerekmektedir. Türkiye’de yürütülen kapsamlı ve nitelikli çalışmalarla ‘kamu yönetimi biliminin’ nesne sorunu
ortadan kalkmıştır. Nesne, devlet ve yönetim olgusudur (Çiner, 2021: 1-36). Bu
çerçevede nesne ele alınırken Türkiye’de de üzerinde pek düşünülmeyen, ancak
yönetim düşüncesine birçok açıdan kaynaklık eden, uzun bir geçmiş ve dikkate
değer bilgi birikimine sahip Alman yönetim bilimi tarihinin incelenmesinin alana
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Almanya’da Nasyonal Sosyalist (NS ya da Nazi) iktidar dönemi çoğunlukla
her açıdan bir anda ortaya çıkan ve bir anda da ortadan kalkan ara bir dönem
Kameral-Polizey Bilime ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Bahadır Turan, Kameralizm ve
Devlet Bilimi. Alman Yönetim Düşüncesinin Tarihi: Kameral-Polizey Bilimden Devlet Bilimine,
Orion Kitabevi, Ankara 2020.
1
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olarak sunulmaktadır. Bu yaklaşımın yeni kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti
(AFC) ile NS Devleti arasında bir ayrımı kolaylaştırmak ve demokratik bir hukuk
devleti olarak AFC’ye şans tanımak amacını taşıdığı değerlendirilmektedir.
Çünkü ancak bu şekilde AFC’nin ve Alman halkının uluslararası toplumda yerini
alması sağlanabilecektir. Diğer yandan NS rejimine yol açan süreç, NS rejimi ve
sonrasındaki gelişmeler birçok açıdan ayrıntılı olarak çalışılmıştır. NS rejimi,
Alman yönetim geleneğinde de bir kırılmaya yol açmış ve bu kırılmanın II.
Dünya Savaşı ardından gelen değişikliklerin yönünü belirleyici bir etkisi olmuştur. Fakat Almanca alanyazında ‘NS Rejiminde Yönetim’ (Verwaltung im
Nationalsozialismus) ayrıntılı olarak incelenmiş değildir (Eggestein ve Schirmer,
1987: 10).
Almanya’da yönetime dair bilginin oluşturulması ve gelişimi temel olarak üç
tarihsel döneme ayrılabilir. Bunlardan ilki, kameral-polizey bilim ile devlet bilimi
aşamasıdır. Kameral-polizey bilim, feodal üretim tarzının yönetim bilgisidir.
Devlet bilimi ise kameral-polizey bilimcilerin, yükselmekte olan kapitalist üretim
biçiminin yarattığı gerilime ve dönüşüme ayak uydurma çabasının bir ürünüdür.
Başka deyişle devlet bilimi, geç feodaliteden kapitalizme geçiş sürecinde, mevcut
bilgi birikimini yeni üretim biçimi için kullanılır kılma çabasıdır (Turan, 2020).
İkinci aşama, burjuvazinin, anayasal hareketlerle sınıf çıkarlarını gerçekleştirme
ve savunma amacıyla siyasi iktidarın kullanımına katılma dönemini kapsamaktadır. Bu dönemde burjuvazi, parlamento ya da duruma göre giderek billurlaşan
hukuk devleti (Rechtsstaat) anlayışı üzerinden amaçlarına ulaşmaya çalışmıştır
(Akbulut, 2003: 59). Söz konusu aşamada yönetim alanı, üniversiteler ve idarede
görev alacak personelin eğitimi dahil olmak üzere her yerde yerini hukuk yaklaşımına bırakmak zorunda kalmıştır (Stolleis, 1992: 420). Dolayısıyla 1880’lerden
başlayarak Weimar Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1918 üzerinden ‘Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (Nationalsozialistische Deutsche ArbeiterparteiNSDAP) iktidarı ele geçirdiği 1933’e kadar uzanan bu aşamada, idare hukukunun
(Verwaltungsrecht) doğuşu ve yönetim alanını işgali görülmektedir. Üçüncü
aşama ise Nazi Devleti ile yaşanan eski yönetim bilgisi geleneğine dönüş çabası
ve II. Dünya Savaşı sonrası alana egemen olmaya başlayan ABD kamu yönetimi
anlayışının, NS dönemine tepkilerin de etkisiyle yerleştiği dönemdir. Bu üçüncü
dönem çalışmanın zamansal sınırlarını vermektedir.
Öncelikle NSDAP iktidarı, klasik liberal idare hukukunu ideolojik amaçlarına
uygun olmaması nedeniyle aşağılayarak reddetmiştir. ‘Önder’ (Führer) ile başlayan yeni liderlik anlayışına en uygun yönetim tarzı, eylem (tat) ile tanımlanmaktadır. İdare hukuku, NS rejiminin yarattığı yeni toplumsal ve dolayısıyla yönetsel
gerçekliği kavrayamamaktadır. Çünkü öncelikle içerdiği liberal düşüncelerle
hem ideolojik olarak sakattır hem de eylemi içermemekte, aksine engelleyici bir
rol üstlenmektedir.
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Bu çerçevede dört bölümde tasarlanan çalışmada ilk olarak kısaca Weimar
Cumhuriyeti öncesinden 1933’e kadar olan zaman aralığında yönetim alanının
durumu, idare hukukunun yönetim alanındaki baskın karakteri kısaca ortaya konacaktır. Ancak idare hukukunun mutlak egemenliği altındaki bu dönem,
NSDAP’nin iktidarı ele geçirmesiyle birlikte eski yönetim bilimi geleneğinin yeniden gözde olmasıyla kesintiye uğramıştır. İkinci bölümde, NS rejiminde, idare
hukukunun liberalizmle bağdaştırılarak tümüyle reddedilmesi gerekçeleriyle birlikte açıklanacaktır. Ayrıca NS iktidarının farklı bir yönetim bilgisine ihtiyaç
duyduğu gösterilecektir. Ardından NS rejiminin aradığı bu bilgiyi, eski Alman
yönetim bilimi geleneğinde bulduğunu iddia ettiği, ancak bu geleneği istismar
ettiği ortaya konacaktır. Üçüncü bölümde savaş öncesinde NS devletinin uluslararası alanda yönetim bilimiyle ilgili gelişmeleri çıkarları doğrultusunda kullanmaya/yönlendirmeye çalıştığı, savaşla birlikte yeni ihtiyaçların doğduğu, dolayısıyla eski Alman yönetim bilimi geleneğinin bu bağlamda yeniden kurulmaya
çalışıldığı gösterilecektir. Son bölümde ise NS yönetim bilimi ve eski Alman yönetim bilimi geleneği karşılaştırılacaktır. Böylece eski yönetim bilimi geleneğinin, NS döneminde kullanılan ve akademik olarak çalışılan yönetim bilimiyle kesinlikle örtüşmediği ortaya konacaktır. Dolayısıyla yönetim bilimi / kamu yönetimi araştırmaları bağlamında NS iktidarının ayrıksı bir dönem olduğu ve kendine
özgü bir yönetim bilgisi oluşturmaya gayret ettiği serimlenecektir. NS iktidarında
yönetim bilimi, Almanca alanyazında da çalışılmamış bir konu olarak kalmıştır.
Bu doğrultuda öncelikle çalışmanın zaman sınırları içerisinde kalan Alman Dilinde yönetim bilimi ve idare hukukuna dair birincil kaynaklar incelenmiş, yönetim biliminin kurucu babası olarak da tanımlanabilecek Lorenz von Stein’ın eserleri ele alınmıştır. Bahse konu gelişmelerin irdelenmesi ayrıca, II. Dünya Savaşı
ardından AFC’de yönetim biliminin nesnesinde görülen değişime ABD etkisini
açıklayacak temeli oluşturacaktır. Ancak Almanya’da II. Dünya Savaşı sonrasında yönetim bilgisinin oluşturulmasıyla ilgili değişim, ayrı bir çalışma konusudur.
Almanca alanyazında her ne kadar eski yönetim bilimi geleneğinin NS rejiminde yeniden gündeme gelmesinden bahsedilse de aslında söz konusu gelenek
ile NS dönemi yaklaşımı arasında temel ve uzlaşmaz bazı farklar bulunduğu düşünülmektedir. Bu farklardan en önemlisi eski yönetim bilimi geleneğinin, bireyin özgürlüğü ve kendini gerçekleştirmesi idesi üzerine kurulmuş olmasıdır. Diğeri ise kamunun yararı ve ‘iyi yönetimi’ önceleyen eylem ile devletin amacına
dair anlayışlarıdır. Kamu, vatandaşlık bağıyla ülkeye bağlı herkesi ifade etmektedir. NS rejimi ise kamu ile sadece belirli bir ırkı değil aynı zamanda siyasi görüş
olarak da NSDAP ideolojisine bağlı olanları anlamaktadır. Kısaca NS rejiminin
eyleme yüklediği ideolojik anlam ile yönetim bilimi geleneğinin eylem ve devletin amacı hususundaki kavrayışları aynı değildir. Bu bağlamda NS iktidarı döneminin, yönetim bilimi geleneğinin gerçek anlamıyla yeniden kurulması demek
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olmadığı, söz konusu dönemin NSDAP ideolojisi kapsamında ayrıksı ve geçici
bir süreç olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla amacı açısından kuramsal,
inceleme tipi bakımından açıklayıcı, araştırma tekniği açısından birincil literatür
taramasına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın temel tezi, NS döneminin,
yönetim bilimi incelemeleri kapsamında ayrıksı ve geçici bir dönem olarak görülebileceği ve NS yönetim biliminin, eski Alman yönetim bilimi geleneğinden tümüyle farklı olduğudur.
Diğer taraftan önemli iki kavramın açıklanması yerinde olacaktır. Bu kavramlar,
‘yönetim
öğretisi’(Verwaltungslehre)
ve
‘yönetim
bilimi’
(Verwaltungswissenschaft) olarak sıralanmaktadır. İkisi arasında fark olup olmadığı ya da farkların neler olduğu Almanca alanyazında da oldukça karmaşık ve
tartışmalıdır. Yönetim bilimi, araştırma nesnesi olarak sosyal bilimlerde devlet
ve kurumlarını kullanırken, yönetim öğretisinin ise daha ziyade pratik ve yönetsel
gerçeklikteki tecrübelerin incelenmesine dayalı olduğu iddia edilebilir. Ancak
yönetim öğretisi, kamu hukukunun bir parçası olarak yürütmeyle ilişkili görülmediği sürece, yönetim bilimi ile eş anlamlıdır (Turan, 2020: 13-28). Dolayısıyla
çalışmada yönetim bilimi ve yönetim öğretisi aynı anlamda kullanılmıştır.

Weimar Cumhuriyeti Mirası: Öncesi ve Sonrası
Uzun bir tarihe ve güçlü bir birikime yaslanan Alman yönetim bilimi geleneği,
yeni üretim biçiminin beraberinde getirdiği iktisadi ve toplumsal gerçeklikteki
değişimden önemli şekilde etkilenmiştir. Bu etkinin kaynağı yeni üretim biçiminin toplumsal gerçekliği dönüştürmesiyle ilgilidir. Dönemin yükselen üretim biçimi olan kapitalizmde, yeni sınıf olarak burjuvazi, sınıfsal çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla devlet iktidarında söz sahibi olmak istemektedir. Bunun yolunu
da anayasal hareketlerle parlamento ve parlamentonun üstünlüğü ilkesini hayata
geçirmekte bulmuştur. İktisadi unsurların giderek toplumsal gerçekliği belirleyici
olması bir yandan uygun hukuki düzeni dayatmış diğer yandan da siyasal alanda
gücün yer değiştirmesine yol açmıştır. Bu şekilde burjuvazi, monark karşısında
siyasi güç elde edebilmiştir (Akbulut, 2003: 58-59). Kısacası hukukun burjuvazinin devlet iktidarına katılma ve kendi lehine ele geçirme çabasının aracı olduğu
söylenebilir.
Alman prensliklerinin yukarıda değinilen durumu farklılaştıran bir özelliği
bulunmaktadır -ki bu; Hessen, Baden gibi bazı prensliklerde anayasa varken,
Bavyera, Sachsen ve Prusya gibi bazılarında da anayasanın olmamasıdır. Anayasaya sahip prensliklerde siyasal güçteki yer değiştirme, başka deyişle burjuvazinin devlet gücüne katılımı, parlamento üzerinden gerçekleşmiştir. Anayasaya sahip olmayan prensliklerde ise burjuvazi, giderek somutlaşan hukuk devleti ilkesini kullanmış, kişisel haklara saygı ve bireyin devlet karşısında korunması fikirleri üzerinden iktisadi-siyasi çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelmiştir (Stolleis,
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1992: 236). Söz konusu gelişmeler, pozitivist hukuk yaklaşımıyla birlikte yönetsel alanı da değişmez kurallara, normlara bağlama yönünde hareket etmiştir. Dolayısıyla idare hukuku giderek yönetime ait akademik ve pratik alana egemen olmuştur.
Weimar Cumhuriyeti öncesinde 1880’lerin sonlarında başlayan bu değişim
NSDAP’nin iktidarı ele geçirdiği 1933’e değin sürmüştür. İki savaş arası dönemde yönetime ilişkin yaklaşım ilginçtir. Söz konusu dönem iki parçada ele alınabilir. İlki I. Dünya Savaşı’na kadar olan, diğeri 1914-1918 savaşını da kapsayan
NSDAP’nin iktidarı ele geçirdiği 1933’te son bulan dönemdir. İlk dönemde
Alman yönetim bilimciler ülke dışındaki akademik çalışmalarla ilgilenmemişlerdir. Yabancı kaynaklara hemen hiç atıf yapılmamıştır. Diğer ülkelerdeki yayınlardan alıntı ya da kapsamlı aktarımlara ve tercümelere de rastlanmamaktadır.
Zaman zaman yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda ise Fransız, Çek ya da
Polonya’dan örnekler verilmektedir. ABD hemen hiç konu edilmemekte, sadece
liberal-demokrat yaklaşımlar ve yerinden yönetim uygulamaları kapsamında kısıtlı olarak inceleme alanına çekilmektedir. Bu yaklaşımının nedeninin Alman
yazarların yönetim alanında kapsamlı ve derinlemesine birikim sahibi olduklarını
düşünmelerinden ötürü diğer ülkelerdeki çalışmalara ilgi duymamaları olduğu iddia edilebilir (Hurni, 2014: 65-68). I. Dünya Savaşı sonrasında da yönetim bilimi
yazarları ve akademisyenlerin diğer ülkelerdeki gelişmelere ilgisi değişmemiştir.
Alanyazın büyük ölçüde içe dönüktür. Ancak savaş sonrasında ilgi alanları ile
konularda farklılıklar görülmektedir. Öncelikle savaşa uyum sağlamış yönetsel
yapı ve yönetim anlayışının barış dönemi şartlarıyla yeniden uyumlaştırılması gerekmektedir. Bunun dışında savaştan zarar görenlerin bakımı ve kentleşmenin artışı önemli bir sorundur. Devletin gerek savaşta zarar görenlere gerekse diğer zaruret içerisinde olanlara yaşamlarını sürdürmeleri için destek olup olmaması, destek verilecekse de bunun nasıl yapılacağı fikri tartışılmaktadır (Hurni, 2014: 7778). Bu bağlamda söz konusu sorunları ele alan ve çözüm önerileri getiren, sosyal
devlet yaklaşımını da içeren bilgi kümesi, Lorenz von Stein’ın yönetim bilimidir
(Turan, 2022: 181-201).
Öte yandan söz konusu zaman aralığında idare hukuku yanında yönetim bilimini yeniden kurmak yönünde çeşitli çabalar bulunmaktadır. Bu çabalardan birinin kahramanı Leipzig Üniversitesi’nde yönetim öğretisi dersi veren Ferdinand
Schmid’dir. Schmid, yönetim biliminin Steincı bir kavrayışla üniversitelerde öğretilmesi ve bağımsız bir bilim dalı olarak incelenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Schmid başta olmak üzere başka bazı yazarlarca da idare hukukunun yönetimle ilişkisinin doğal olmadığı belirtilmektedir. İdare hukuku, eyleme geçmeyi
içselleştirememiştir ve gerçek yaşamdaki değişimlere yeterli hızda ve kapsamda
uyum sağlayamamaktadır (Schmid, 1909: 193-213). Yönetim bilimi ise politik
bir bilimdir ve idare hukuku ile ayrımı bu noktadan başlamaktadır. Politik bir

Nasyonal Sosyalizmde Yönetim Bilimi

63

bilim olarak da sadece idareye ait kurumların tanımlanmasıyla sınırlandırılamaz
(Schmid, 1909: 213, 219). Gerçekten de Weimar Cumhuriyeti dönemini içeren
söz konusu zaman aralığında idare hukuku yanında ya da tümüyle özgün, bağımsız bir dal olarak yönetim bilimini yeniden kurmak yönünde çeşitli çabalar bulunmaktadır. Ancak toplumsal gerçeklikte yaşanan dönüşümle hukukun yükselişi, yönetsel alanda idare hukukunun üstünlüğünü geriletecek girişimleri başarısızlığa mahkûm ettiği iddia edilebilir. Bu noktada NS rejiminin iktidara gelişiyle
birlikte değişen toplumsal gerçeklik bu kez yönetsel alanın farklı şekilde kurulması ihtiyacını doğurmuştur. NSDAP için amaç, iktisadi ve siyasi alanı bütün
olarak ve totaliter biçimde ele alan bir yönetim anlayışıdır. Yönetim, güçler birliğini sağlayacak ve nasyonal sosyalist toplumsal gerçekliği kurmak için araçsallaştırılacaktır. Artık idare hukukunun değil, eylemi öne çıkaran yönetim biliminin
dönemidir. Ancak bu yönetim bilimi, Stein ile zirvesini yaşayan disiplin değildir.

Nasyonal Sosyalist Rejimde Yönetim Bilimi
NS rejimi sırasında uluslararası itibara sahip çok sayıda akademisyen, düşünür ve
yazarı kaybeden Almanya, bir bakıma ruhunu ve zihinsel gücünü de yitirmiştir.
Devlet, Nazi Partisi ve Hitler demek iken anayasa ve idari mahkeme kararları
yorumlamaya yani incelemeye kapalıdır. Hukuku askıya alan, aykırı her düşünceyi cezalandırmaya başlayan NS iktidarının ilk yılları olan 1933-1934’te büyük
bir hevesle yeni rejimi destekleyen bilim insanları bile hızla değişebilen kararlar
sebebiyle zamanla giderek daha dikkatli şekilde yazmaya başlamışlardır. Çünkü
bugün yapılan rejim yanlısı bir açıklama ya da yayımlanan yazı, bir sonraki gün
yazar için ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Dönemin aydınları için zorlu bir
ikilem olan bu duruma dikkat çekici bir örnek verilebilir. Bu örnek aynı zamanda
hukuk anlayışının durumunu göstermesi bakımından da ilginçtir. Almanya’da
‘Kanunlar Külliyatı’ (Gesetzessammlung) ciltli bir şekilde Heinrich Schönfelder
tarafından ilk kez 1931’de yayımlanmıştır. Ancak kanunlar sürekli güncellenmekte, eklemeler yapılmakta ya da tümüyle değiştirilebilmektedir. Dolayısıyla
kanunların ciltli olarak bir araya getirilmesi pratik olmamaktadır. Bu nedenle Kanunlar Külliyatı, 1935’ten itibaren değiştirilebilir/çıkarılabilir sayfalardan oluşan
klasörler biçiminde (loseblattform ya da loseblattsammlung) yayımlanmaya başlanmıştır. Yasa yapımı, sıradan bir iş haline gelmiştir ve yeni rejimin kurulmasına
dönüktür. Üniversitelerde verilen dersler ile içerikleri de benzer şekilde NS rejimini destekler biçimde değişime uğramaktadır (Stolleis, 2014: 113-116).
NSDAP’nin ideologlarından Otto Koellreuter, Ludwig von Köhler’in eseri
‘Alman İdare Hukukunun Temelleri’ (Grundlehren des Deutschen
Verwaltungsrechst) için yazdığı incelemede, yeni rejimin gereksinimlerini açık
biçimde ortaya koymaktadır. Devlet hukuku ve idare hukuku alanındaki tüm kavram ve yapılar tümüyle değişmekte, eski kavram ve hukuk yaklaşımları dönüş-
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mektedir. Toplum, siyasi gerçekliğin görünümüdür. Dolayısıyla nasyonal sosyalist toplumda da önce halk, parti, ‘Emek Cephesi’ (Deutsche Arbeitsfront-DAF)
gibi yapılara dair hukuk süreçlerinde yeni formlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu
sebeple parti-devlet eşitliği dolayısıyla NSDAP’nin oluşturduğu tüzel kişilikler,
kamu hukukuna ait bir kurum konumunu almalıdırlar (1936: 118-119). Başka deyişle örneğin yeni rejimin, diğer sendikaları kapatarak kurduğu ‘Emek Cephesi’,
NSDAP gibi yeni ideolojinin dayandığı kuruluşlar kamu hukukunun değişmez
parçası haline getirilmişlerdir. Aksini düşünmek eksik hukuk ve yaşam tecrübesinden kaynaklanmaktadır. Hukuk bilimi ve yaklaşımları ile gerçek yaşam arasında fark bulunmamalı, sadece nasyonal sosyalist hukuk bilimi olmalıdır. Bu
açıklamalar, değişimin yönünü göstermekte ve özetlemektedir.
Söz konusu dönemde idare hukuku ve yönetim öğretisi için de durum benzer
şekilde zorlayıcıdır. Öncelikle hukuk devletinin çözülmesi ve NSDAP’nin hukuka ihtiyaç duymaması, başka bir ifadeyle kendi hukuk anlayışını yaratmak istemesi ve hukuku araçsallaştırması idare hukukunu da etkilemiştir. İdare hukuku
dersleri giderek yerini yönetim bilimine bırakmıştır. Değişiklik, yönetim öğretisi
geleneğinin önceki dönemdeki içeriğiyle yeniden ya da başka bir anlayışla baştan
kurulması anlamına gelmemektedir. Hukukun gözden düşmesiyle birlikte yönetim öğretisi öne çıkmıştır (Merk, 1962: 370). Ancak aynı zamanda söz konusu
değişimin başkaca ideolojik sebepleri vardır. Aslında Nazi Partisinin iktidara gelmesiyle birlikte klasik liberal idare hukuku yerine yönetimin bütünlüğü vurgusuyla yönetim öğretisi, siyasi bakımdan daha tercih edilir olmuştur. Ancak liberal
idare hukuku, yaşamın yasalarına, yani yeni siyasi gücün şekillendirdiği toplumsal yaşamda kaynağını bulacak yasalara ve nasyonal sosyalizmin ruhuna uyacak
yönetim öğretisine yerini bırakmıştır. Öyle ki İçişleri Bakanı Dr. Wilhelm
Stuckart, engelleyici ve zorlaştırıcı idare hukukunun yönetimde yaratıcı liderlik
yoluyla yönetim alanından uzaklaştırılması gerektiğine inanmaktadır. Nazi destekçileri ve Stuckart, bu amaca ulaşmak için yönetim öğretisini araç olarak kullanmışlardır. Başka bir ifadeyle yeni yönetim öğretisi, liberal olarak aşağılanan
idare hukuku biliminin yerine geçirilmek istenmiştir. Bu siyasi amacın ve talebin
aslında somut nedenleri vardır. Mevcut liberal idare hukuku ile yaşanmakta olan
yönetsel gerçeklik arasında belirgin bir mesafe yatmaktadır. Bu mesafenin kapatılması ise yönetsel gerçekliği daha çok hukuk bilimi tartışmalarına çekmekten
geçmektedir. Almanya’nın savaşa hazırlık bağlamında her bakımdan son derece
geniş bir alana yayılan devlet faaliyetleri, çok sayıda yeni hukuki ve teknik sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorunlara idare hukukunun araçlarıyla müdahale
etmek artık olanak dışıdır. Dolayısıyla yeni bir yönetim öğretisine ihtiyaç duyulmaktadır (Jasch, 2005: 709-710).
Diğer taraftan idare hukuku pratiğe yaslanan taraflarıyla varlığını sürdürmüştür. İdare hukukunun verimli bir yapıya kavuşturulması için yaşam ve yönetim
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tecrübesi vazgeçilmezdir. Bu tecrübeler doğal olarak nasyonal sosyalist toplumsal gerçekliğe uygun olanlardır. Zaten üretim ilişkilerinin düzenleyicisi ve gerekli
hallerde yeniden yapılandırıcısı olarak hukukun varlığı, tüm biçimleriyle kapitalist üretim tarzının Faşizm vb. her formunda zorunluluktur (Akbulut, 2009: 221222). Ancak dönemin yazarlarına göre yeni Almanya’da anayasa tartışmaları
sona ermiştir. Anayasa hukuku kaybolmuş, ama idare hukuku yaşamaya devam
etmiştir (Koellreutter, 1936: 119-120). Belirtildiği üzere anayasada yer alan güçler ayrılığının, güçler birliğine dönüşmesi, yönetim alanında temel değişikliklere
yol açmıştır. Artık anayasa ve hukuk devleti ortadan kalkmıştır. Liderlik, sadece
yürütmenin başı değildir. Aynı zamanda yasa yapıcı hatta anayasa yapıcı gücü
elinde tutmaktadır. Dolayısıyla hukukun farklı formlarından bahsetmek pek de
mümkün gözükmemektedir (Merk, 1962: 264). Kısaca Nazi Devleti’nin, devlet
hukuku ve öğretisi alanında bilime gereksinimi bulunmamaktadır. İdare hukukçuları da bu bağlamda yönetim alanında çalışmaya başlamışlar ve yeni totaliter
yönetim biçimine uygun hukuk figürleri geliştirmeye, yönetsel gerçeklikle içsel
bağı kurmaya çabalamışlardır (Stolleis, 2014: 122-125).
Değinildiği gibi idare hukuku kavramları da nasyonal sosyalist tecrübelere ve
düşüncelere göre yeniden oluşturulmak istenmiştir. Bu çerçevede yeni idare hukukunun nesnesi, özellikle Medeni Hukuk’a yaslanan liberal idare hukukundan
ayrılmalıdır. Ancak liberal öğretilerin yaptığının aksine ‘yeni’ devlet ve idare hukuku, teorilerini abartmaktan kaçınmalı ve gerçek yaşam için uygulanamaz hale
getirmemelidir. Öncelikle idare hukuku bireylere değil toplumun tamamına yön
vermelidir. Bahse konu yaklaşımın sonucunda yani liberal öğretilerden kaynaklanan nesnenin terk edilmesiyle nasyonal sosyalist idare hukuku, içeriksiz kalmıştır. Yeni idare hukuku yaşamdan ve yönetimden organik olarak büyüyecek
hukuk formlarını almalı, kullanılabilir olanları seçmeli ve yeni içeriğini kendisi
oluşturmalıdır (Koellreuter, 1936: 121). Başka bir ifadeyle idare hukuku, nasyonal sosyalist liderliğin eylemlerini izlemeli ve buna göre oluşacak hukuk ve yönetsel uygulamalara uygun inceleme konularını seçmelidir. Görüldüğü üzere NS
rejiminde, gerçek yaşamda yeni kurulmaya çalışılan siyasi-toplumsal yapıda olan
bitene yönelme eğilimi ağırdır. Bilim de NS rejimini kuracak ve bilimsel bakımdan meşruiyetini sağlayacaksa var olacaktır. NSDAP ideolojisine uygun eylemlerde bulunacak, bu eylemlere göre gerekli hukuki formları ve yaklaşımları ise
idare hukuku geriden gelerek düzenleyecektir. Ancak bu aşamada özellikle totaliter devlet ve liberal devlet karşılaştırması yapılmadığı belirtilmelidir. Her iki
devlet yapısı da kapitalist üretim biçiminin farklı formları olarak görülmelidir.
Başka deyişle bunlar, kapitalizmin kendisini yine ve yeniden kurabilmesi için gerekli şartların aynı üretim biçiminin temel mantığıyla sağlanmasıdır (Poulantzas,
2012: 372-373). Almanya’da olan da liberal yaklaşımla çözülemeyen iktisadi ve
toplumsal sorunların ve giderilemeyen çelişkilerin farklı yollarla yani totaliter
yöntemlerle çözülmesi ve kapitalizmin kendisini tam olarak kurmasının yoludur.
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Çünkü özellikle siyasi ve iktisadi güce sahip büyük toprak sahipleri olarak
Junkerlerin konumu anlaşılmadan Almanya’da yeni üretim biçiminin siyasal birikim yoluyla kurulması ve dolayısıyla NS rejimi anlaşılamaz. Almanya,
1880’lerden itibaren büyük sanayi güçleri arasında yer almasına rağmen junker
egemenliği ya da en azından junkerlerin varlığının yarattığı ikicilik çözülememiştir. Toplum ve iktisadi yapı, kapitalizmin gerekleriyle uyum içerisinde bulunmamaktadır (Turan, 2020: 45-67). Bismarck, büyük toprak sahipleri junkerler ile
büyük sermaye grupları arasındaki ittifakla, siyasi ve iktisadi birliği sağlamak
amacıyla devlette hala mevcut feodal yapıyı sürdürmüştür. Ancak zayıf olan
Alman burjuvazisi, parçalı ve özel iktisadi, hukuki ve idari özerkliklere sahip bölgeler ile kentler nedeniyle iktisadi ve ulusal birliği gerçekleştirecek şekilde egemenliğini kuramamış, kapitalizmin homojenleştirici etkisi, dolayısıyla ulusal
devletin kuruluşu gecikmiştir (Poulantzas, 2012: 39-42). NS rejimi de tüm bu
parçalanmışlığın sebebi ve Alman ulusal birliğini kuramamanın nedenleri olarak
gördüğü liberal ve sosyalist düşüncelerle mücadeleyi temel amaçlarından biri
saymıştır. Parçalanmışlık ya da özel statülere sahiplik, eyleme geçen ve bütünlüğü sağlayan ‘Önder’ kişiliğinde birleştirilecektir. Dolayısıyla önderin iradesini
cisimleştirecek bir yönetim aygıtına ihtiyaç bulunmaktadır.
Öte yandan idare hukukçuları, liberal kökleri reddetmek durumunda kalınca
yeni nesnelerini gelişmekte olan toplumsal-siyasal gerçeklikte aramaya çalışmışlardır. İdare hukukuna yaklaşımdaki değişimin temelinde totaliter bir devlet anlayışını hayata geçirmek yatmaktadır. Ancak değinileceği gibi eylem alanı, yönetsel öğretinin evidir. Nasyonal sosyalist ideologlara göre ‘yönetmek’, eylem
demektir. Memurlardan başlayarak her düzeyde devlet iktidarını kullananlar nasıl
hareket edeceklerini yani eyleme geçeceklerini, ne yapacaklarını bilmeli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler. Memurlar, siyasi yaşamın tam ortasındadırlar ve bu yaşamda nasıl var olacaklarını öğrenmelidirler (Koellreuter, 1936:
121). Diğer taraftan belirtildiği üzere NSDAP liderliğinde, Alman prenslerinin
kişisel çıkarlarının, bölgelerin ve kentlerin hukuki ve iktisadi özel statülerinin,
Alman Birliği’nin kurulması önündeki engeller olduğu düşüncesi egemendir.
Yine NSDAP’de, bu engellerin geç ulus-devletleşmeye yol açtığı, Almanların yaşadığı, I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi, iktisadi ve toplumsal çöküş gibi tüm
olumsuzlukların da ana sebeplerinin geç ulus-devletleşme olduğu inancı hakimdir. Federal yapı da nasyonal sosyalistler için aynı anlama gelmektedir.
(Boockmann, 1978: 99). Dolayısıyla NSDAP iktidarıyla birlikte idari yapıda giderek artan bir merkezileşme görülmektedir. Ancak bu gelişme, devletin toprak
üzerinde örgütlenmesinde herhangi bir değişikliği beraberinde getirmemiştir.
Eyalet yöneticileri (Gauleiter) merkeze karşı yerelin haklarını savunan bir pozisyon almışlardır. Başka deyişle Berlin ve eyaletler arasında ciddi bir gerilim bulunmaktadır. Bu noktada soru, NSDAP’nin mutlak iktidara sahipken bu tür bir
gerilime neden izin verdiği olacaktır. Hitler, Berlin’deki bakanlar başta olmak

Nasyonal Sosyalizmde Yönetim Bilimi

67

üzere üst düzey kadrolar ile eyalet yöneticileri arasındaki gerilimi kişisel iktidarını pekiştirmek için kullanmış ve son karar verici olmasını sarsacak düzenlemeleri engellemiştir (Schöller, 1987: 89-92). Bu çerçevede toprak üzerinde görülmeyen üniterlik, ideolojik amaçlara uygun olarak hukuk ve yönetim alanında gerçekleştirilmiştir. Vurgulandığı üzere Önder’in iradesini cisimlendirmek üzere ve
Önder’in kişiliğinde eyleme dayalı yönetme olgusunda merkezileşme görülmektedir. Çünkü yapılmak istenen sürekli eylem yoluyla nasyonal sosyalist toplumun
kurulmasıdır. Bu amaçla eğitim de yararlı bir araçtır.
Akademik ve siyasi çevrelerdeki gelişmeler, üniversitelerde yankısını bulmuştur. Bu çerçevede idari görevlerde çalışacak personelin eğitimine yaklaşım
da bu doğrultuda değişmiştir. Dolayısıyla nasyonal sosyalist ideolojinin yaratmakta olduğu değişime uygun olarak yeni yönetsel gerçekliğin ders programlarına alınması talepleri sonuca ulaşmış ve 1935 yılında hukuk bilimi öğreniminde
idare hukuku dersinin adı ‘yönetim’ olarak değiştirilmiştir. Artık bireysel haklar
ve devletin yasalara aykırı eylemlerine karşı bireylerin yasal olarak korunması
değil, yeni devletin amaçlarına hizmet eden ve yeni düzenin gerçekliğine yönelik
‘yönetim’ dersin içeriğini oluşturacaktır (Jasch, 2005: 710). Yeni toplumsal-siyasi gerçekliğe uyum sağlamayan, hukuki endişe ve gerekçelerle eyleme geçmeyerek ya da geçemeyerek bu gerçekliğin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan
idare hukuku gözden düşmüştür. Hızlı, açık ve kararlı bir şekilde eyleme dönüşecek yönetim bilgisi ve teknikleri acil gereksinim olmuştur. Bu noktada Stein’ın
gözden düşen yönetim öğretisi yeniden gündeme gelmiştir.
Hukukun öne çıkmasıyla bir kenara atılan Stein’ın ‘işleyen devlet’
(arbeitender Staat) kavramı yeni rejim için kullanışlı bir araç olarak görülmüştür.
Çünkü değinildiği gibi Nazi rejiminde yönetmek demek eylem demektir. Stein’a
göre eylemde bulunmayan gerçek bir devlet varlığını sürdüremeyecektir (Stein,
1869: 8). Devlet, idesini gerçekleştirmek, toplumda sürekli üretilen eşitsizliğe devamlı olarak karşı koymak durumundadır. Bunu başardığında, toplulukta kökleri
bulunan ancak toplumda kaybolmuş olan ahlaki / töresel güç, yeniden ortaya çıkar. Öyleyse devlet, harekete geçmelidir. Bu da belirtildiği gibi Stein’ın işleyen
devletidir. Daha doğru bir ifadeyle yöneten devletidir (Zander, 2004: 49-50). Ancak başta Stein’ın öğretileri olmak üzere eski yönetim bilimi geleneğinin nasyonal sosyalist düşünceye kaynaklık ettiği iddia edilemez. Bu farklar ayrıca açıklanacaktır.

NS Rejimi ve Yönetim Bilgisi İhtiyacında Değişim
Öte yandan söz konusu rejim, klasik-liberal idare hukuku yerine yaşamın yasalarına uygun yönetim bilimini kullanmak istemektedir (Jasch, 2005: 709). Dolayısıyla bu gelişme, eski Alman yönetim öğretisi geleneğine dönüşün yolu olarak
memnuniyetle karşılanmış, rejim destekçisi, pozitivizm karşıtı akademisyenler
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tarafından bu düşünce kullanılmak istenmiştir. Ancak üniversitelerin temel öğrenimi bile sağlamakta güçlük çekmeleri nedeniyle başarılı olamamışlardır
(Stolleis, 2014: 122-123). Üniversitelerin durumu oldukça sorunludur. Konuyla
bağlantılı bazı fakülteler küçülmüş, bazıları tamamen kapatılmıştır. I. Dünya
Savaşı sonrasında yaşanan ağır iktisadi sorunlar ile 1929 Buhranı ve NSDAP iktidarı sırasında üniversite öğrencisi sayısı yaklaşık 100 binden 1941 itibarıyla 37
bine düşmüştür. Hukuk eğitimi alan kadın sayısı ise 1930 yaz döneminde 1175
iken 1938’de sadece 42 olmuştur (Stolleis, 2014: 114). Yine de NSDAP tarafından akademik alanda sürdürülen çalışmalar dikkat çekicidir.
Yönetim bilimine ilişkin söz konusu dönemde uluslararası alanda yeni girişimler görülmektedir. Brüksel’de ilk kez ‘Uluslararası Yönetim Bilimleri
Kongresi’ önce 1910, ardından da 1923 yılında yapılmıştır. Üçüncü kongre ise
1927 yılında Paris’te gerçekleştirilmiş, ardından 1930 yılında kongreyi düzenleyen komite tarafından Brüksel’de ‘Uluslararası İdari Bilimler Enstitüsü’
(Internationale Institut für Verwaltungswissenschaften / International Institut of
Administrative Science – IIAS) kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası alanda dışlanan Almanya, 1923 ve 1927 yıllarında düzenlenen kongrelere
davet edilmemiştir. Madrid’de 1930 yılında düzenlenen kongreye ise İspanya hükümeti tarafından Almanya da davet edilmiş, ancak Almanya, Madrid
Büyükelçiliği’nden bir görevliyle alt düzey katılım gerçekleştirmiştir. Alt düzeyde katılımın gerekçesi ise kongrenin ‘Roma kültür çevrelerinin meseleleriyle
çok fazla ilgili olması’ gösterilmiştir. Aynı şekilde 1933 yılında Viyana’daki
kongreye yapılan davete de Almanya, Viyana Büyükelçiliği’nden bir görevliyi
göndererek yine alt düzeyde katılmıştır. IIAS’nin kadınların istihdamı, çifte kazanç ile aktif ve emekli devlet görevlilerinin ek gelir getirici işleri konularını kapsayan anketini ise Almanya yanıtlamamıştır (Jasch, 2005: 710-711). Nazi
Almanyası’nın kongrelere ilgisi 1935’te ve bir anda değişmiştir. Değişikliğin temel nedeni Nazi Almanyası’nın uluslararası alanda olumlu yönde tanıtılması,
başka deyişle uluslararası ilişkiler bağlamında elde edilebilecek getirilerdir. Ayrıca ABD temsilcileri 1933’teki kongrede yönetim bilimleri alanında Almanya
ile yakın çalışmak ve IISA’nın faaliyetlerini bu kapsamda birlikte yönlendirmek
istediklerini belirtmişlerdir. Söz konusu yaklaşım da Nazi Almanyası’nı IISA’ya
etkin katılım konusunda teşvik etmiştir. Son olarak kongrenin yedincisinin 13-19
Eylül 1939’da Berlin’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ancak savaşın başlaması sebebiyle kongre ve IISA’nın çalışmaları sekteye uğramıştır (Jasch, 2005:
711-712). Özetlemek gerekirse NS rejimine göre liberal politikaların uygulayıcısı
ve uzantısı olan idare hukuku, yeni yönetsel gerçeklik için yararlı ve kullanışlı
değildir. Dolayısıyla NS Devleti’ne göre zararlı alışkanlıklar olan liberalizm, federalizm gibi çok sesli ve parçalı yapıların yerine yenilerinin getirilmesi zorunluluktur. Bu amaçla nesnesinde bütüncül olarak devlet yer alan eski yönetim bilimi kötüye kullanılmıştır.
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Nazi Almanyası’nın genişlemesi, yeni işgal edilen bölgelerin ırk meseleleri
göz önünde bulundurularak iskânı, yine bu bölgelerde nüfusların yer değiştirmesi
gibi çok kapsamlı faaliyetlerin planlanmasını beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda işgal bölgelerinin yönetilmesi gerekmektedir. Ancak muazzam büyüklükteki bu işler için ne gerekli araç ve kaynak ne de yeterli sayıda nitelikli personel
bulunmaktadır. O halde soru mevcut kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılacağı olmaktadır. Bu sorunun yanıtını ise Nazi rejimi, istatistik, iktisat ve ırk bilimi
yaklaşımıyla ele alınacak yönetim biliminde aramıştır (Jasch, 2005: 714). Tüm
bu çabaların bir merkezden organizasyonu için de Stuckart’ın girişimiyle 07-09
Mayıs 1942 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen ‘Devlet ve Yönetim Bilimleri
Alanında Uluslararası İş Birliğinin Yeniden Başlatılması Toplantısı’
(Besprechung über die Wiederaufnahme der internationalen Zusammenarbeit
auf dem Gebiete der Staats- und Verwaltungswissenschaften in Berlin) kapsamında ‘Uluslararası Devlet ve Yönetim Bilimleri Akademisi’ (Internationale
Akademie für Staats- und Verwaltungswissenschaften-IASV) kurulmuştur.
Akademinin kuruluş amaçlarının ilki yukarıda değinilen nedenlerdir. Öte yandan
bir diğer ideolojik amaç da vurgulamaya değerdir. Stuckart, kıtaya egemen olabilmenin yolunun planlı bir şekilde Avrupalı halkların düşünsel gelişimlerini etkilemekten geçtiğine inanmaktaydı. Stuckart’a göre Almanya’nın müttefiki ülkelerde, başka deyişle aslında Alman işgali altında olanlarda dahi Fransız ve İngiliz
düşünce tarzı hala son derece etkilidir. Nazi ideolojisine olumlu yaklaşanlarda
bile bu etki hemen hissedilebilmektedir. Bu durumun önemli sonuçları bulunmaktadır. Batılı güçler, belirli bir baskı uygulamalarına gerek bile kalmaksızın
lider konumundakileri zihinsel olarak itaatkâr / bağlı kılarak siyasi ya da iktisadi
çıkarlarını gerçekleştirmektedirler (Jasch, 2005: 716). Nazi Almanyası’nın da
aynı yolu izlemesi gerekmektedir ve bunun araçlarından biri de IASV olacaktır.
Dönem içerisinde bahsedildiği gibi yönetim öğretisini canlandırma çabalarında ayrıksı ve önemli, ancak unutulan bir çalışma, tarihçi ve yönetim bilimci
Walter Norden’den gelmiştir. Norden, 1933’te ari ırktan olmaması sebebiyle
göçe zorlanmış ve İsviçre’ye yerleşmiştir. Aynı yıl yazdığı ‘Yönetim Bilimi Ne
Anlama Gelmektedir ve Niçin Yönetim Bilimi Öğrenimi Görülür?’ (Was
bedeutet und wozu studiert man Verwaltungswissenschaft) başlıklı kısa yazısı ilgi
çekicidir (Norden, 1933). Benzer şekilde ‘İdari Kurum ve İşletme. Organizasyon
ve Personel’ (Verwaltungsbehörde und Unternehmung. Organisation und
Personal) başlıklı makalesi de yazıldığı dönemde farklı bir bakış açısını yansıtması bakımından dikkate değerdir (Norden, 1932). Norden eserlerinde, yönetim
bilimini, hukuk fakültesi bünyesinden çıkarmayı ve kurtarmayı önermektedir.
Yönetim bilimini, iktisat, maliye, istatistik ve siyaset bilimi ile sınırlandırmayı ve
‘Sistematik
Ampirik
Bilim’
(Systematische
Seins-Wissenschaft
/
Erfahrungswissenschaft) olarak yeniden canlandırmayı amaçlamıştır. Aslında
yazıları incelendiğinde Norden’in, ABD ve İngiltere’deki ‘kamu yönetimine’
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(Public Administration) yakınsayan bir disiplin tasarladığı hemen göze çarpmaktadır (Stolleis, 2014: 124). Öyle ki Norden, bilimsel yönetim yaklaşımından esinlenerek teknik aklın kullanılmasını önermekte, kamu sektörü ile özel sektörü karşılaştırmaktadır. Norden’e göre kamu sektörü rasyonel hareket edememektedir
çünkü rekabet etme zorunluluğu duymamaktadır. Özel sektördeki rekabetin yerine, kamu sektöründe düzenlemeler/kurallar ve teşvikler bulunmaktadır. Özel
sektörün işletme bölümü teknik, idari tarafı ise ticari ussallıkla ilgilenmektedir.
Dolayısıyla kamu sektöründe verimliliği sağlamak için özel sektörün organizasyon bakımından örnek alınması yararlı olacaktır (1932: 238-239). Kamuya ait
birimler işletmecilik dışında çok farklı görevleri yerine getirirken bambaşka düzenlenmiş örgütlenmelere ihtiyaç duymaktadır. Ancak özünde özel sektör teknikleri ve yöntemleri kamu sektörüne aktarılabilir. Dahası bu şekilde daha verimli
ve etkili iş görmek mümkün olacaktır. Personel sayısının iş için gerekli sayıda
olması, daha az personel istihdamı, binalar vb.nin amaca uygun olarak düzenlenmesi ve kullanılması, parasal işlemlerin çabuklaştırılması ve kolaylaştırılması,
her çeşit teknik aracın kapsamlı ve etkili kullanımı, kontrol birimlerinin etkinliği
gibi uygulamalar kamu sektöründe de hayata geçirilmelidir (Norden, 1932: 238244). Ayrıca kamu sektöründe istihdam edilecek personel, özel sektör çalışanları
kadar iyi eğitim almamaktadır. Özel sektör çalışanları, iktisat öğrenimi görmekte,
bir işletmede pratik bilgi edinmekte, belirli bir düzeyde hukuk bilgisine sahip olmaktadırlar. Bu çerçevede memurlara da tek yönlü hukuk bilgisi yetmeyecektir.
İktisat alanında gerekli bilgiler yanı sıra politik iktisadın içsel ilişkisini kavrayacak bilgi birikimine sahip olmaları gerekecektir. Kısaca memur, hukuk ve iktisat
bilgisiyle donatılmalıdır. Ancak bu da yeterli olmayacaktır. Steincı yönetsel öğretide sınıflandırılan içişleri, dışişleri, adalet, ordu vd. gibi çok çeşitli yönetsel
yapıların aralarındaki ilişkinin doğasını ve özünü kavrayacak bilgileri yani yönetim öğretisi derslerini alması zorunluluktur (Norden, 1932: 244,245).
Öte yandan Norden, söz konusu yazısı kapsamında Stein’ın yönetim öğretisi
yaklaşımını dar bir açıdan ele almaktadır. Stein’ın ‘Yönetim Öğretisi El
Kitabı’nda (Handbuch der Verwaltungslehre) yaptığı sınıflandırmayı kullanmakta, bir bakıma alanı sadece bu sınıflandırmayla kısıtlamaktadır. Ancak Stein
gerek önceki eserleri gerekse ‘Yönetim Öğretisi El Kitabı’ ile birlikte değerlendirilmelidir. İşletme tekniklerinin kamunun yönetiminde kullanılmasının Stein’in
yarattığı yönetim bilimi ile örtüşmesi olanaklı değildir. Çünkü Stein, birey, topluluk ve toplumdan devlete ulaşmakta, genelin yararını devletin amacı bağlamında düşünmekte, yönetim biliminin nesnesine devleti ve yönetmeyi koymaktadır (Turan, 2020: 277-294; Turan, 2022: 181-200).
Norden’ın kamu personeliyle ilgili yaklaşımı da dönemi açısından farklıdır.
Tüm çalışma yaşamları boyunca memurluk yapmak personelin motivasyonunu
kaybetmesine yol açacaktır. Disiplin kuralları vb. önlemler bulunmaktadır. Yine
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de memur, iyi ya da kötü işini yapacaktır. Ancak en iyi çözümü bulmaya çalışmayacaktır. Ayrıca iş ve gelir garantisi olduğundan bir kez girdiği memuriyetten
ayrılmak istemeyecektir. Özel sektör çalışanı ise performansını düşürürse işini
kaybedecektir. Aksine daha fazla performans gösterirse hızlı biçimde terfi edecektir. Dolayısıyla kamu sektöründe görevli memurlar için benzer kurallar uygulanmalıdır (Norden, 1932: 247-249).
Norden’ın bu yaklaşımı ve eserleri Almanya’da yankı bulmamıştır. Bunda
sürgüne gitmesi ve ari ırktan olmaması nedeniyle söz konusu yazılarına Nazi
Almanyası’nda atıfta bulunulmaması belirleyici bir etkendir. Yine de düşünceleri, gerçek yaşamda karşılığı bulunduğu düşüncesiyle pozitivizm karşıtı Nazi
Almanyası akademisyenlerince üstü kapalı olarak üstlenilmiştir. Ancak belirtildiği gibi gerek akademik ortamın baskı altında olması gerekse üniversitelerin entelektüel durumu Norden’ın fikirlerinin geliştirilmesini engellemiştir (Stolleis,
2014: 123,124).

NS Yönetim
Karşılaştırma

Bilimi-Eski

Yönetim

Bilimi

Geleneği:

Yukarıda değinildiği üzere 19. yüzyıla ait yönetim bilimi, nesnesine devleti ve
yönetme olgusunu koymaktadır. Yönetmek demek eylemek demektir. Söz konusu eylem anlayışı ise özellikle Johann Gottlieb Fichte’nin ‘Eylem Felsefesinde’
(Tatphilosophie) kaynağını bulmaktadır. Bu çerçevede yönetim bilimi geleneği
ile NS rejiminde yönetim biliminin ortak noktası Fichte olarak görülebilir. Ancak
bu ağır bir hata olacaktır. Gerçekten de Fichte ‘Alman Ulusuna Söylevler’ (Reden
an die Deutsche Nation) eseriyle Alman milliyetçiliğinin atası hatta Nasyonal
Sosyalist rejimin ideolojisinin kökeni olarak görülmüştür. Böylesi bir eşleştirmeye yol açan temel iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki Fichte’nin tüm ulusun eğitilmesine verdiği önem ve eylemi odak noktasına almasıdır. ‘Alman
Ulusuna Söylevler’ eserinden yapılan içeriğinden koparılmış alıntılar da bu
inancı hem başlatmış hem de pekiştirmiştir (Fuchs, 2010: 267-284). Alman Dili
ve ulus kavramına ilişkin söyledikleri farklı şekilde ele alınan Fichte’nin dizgesindeki özgürlük ve eşitlik, tüm bireyleri kapsamaktadır. İnsanlık, akılla hep birlikte daha özgür bir yaşama yönelmelidir. Eğitim de aslında bunun için gereklidir.
Yine Fichte, Napolyon Savaşları bağlamındaki açıklamalarında da ruhun ve aklın
krallığının kurulmasını ve saf bir bedensel şiddetin dünyadan yok edilmesini istemektedir. Her birey, gücü ölçüsünde insanlığın tamamen akla dayanan yaşam
tarzına ilerlemesine katkı sağlamalıdır. Fuchs’a göre Fichte, dünya vatandaşlığına
erişen bir insanlık hayal etmektedir. İşte Fichte’de eylem de tüm bu amaçlara
yönelmektedir (2010: 272-276). O halde böylesi bir düşünür nasıl Alman milliyetçiliği ve hatta NS ideolojisinin harcını karan birine dönüştürülebilir sorusu anlamsız olacaktır. Özetlemek gerekirse Fichte ve eylem felsefesi, NS rejimine kaynaklık etmemektedir. Aynı şekilde eski yönetim geleneğinde yer alan Fichteci
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eylem felsefesi de NS döneminde kullanılan yönetim bilimindeki eylem anlayışıyla örtüşmemektedir.
Öncelikle tekrar belirtilmelidir ki eski yönetim bilimi geleneği ile 19.yüzyılda
zirvesinde Stein’ın yer aldığı bilgi alanı kastedilmektedir. Söz konusu geleneğe
ait yazarlar ve akademisyenler, Alman idealist felsefesinin dünyasında büyümüşlerdir. Stein ise yaşam ile düşünce alanı arasındaki farkı görerek “Gerçeklik
Bilimi”ni (Wirklichkeitswissenschaft) kullanmıştır. Ancak idealist felsefenin bireyin her açıdan iyiliği, özgürlüğü ve kendisini gerçekleştirmesi gibi yüce amaçları da tüm yaşamı ve eserlerinin odağında tutmuştur. Söz konusu dönemde başlı
başına bir yönetim bilimi ile devlet bilimi içerisinde yönetim öğretisi ya da aynı
anlamda olmak üzere yönetim biliminden bahsedilebilir. Bu geleneğin nesnesi,
devlettir. Devlet yönetmek, yönetmek ise eyleme geçmek demektir. Eylemin yöneldiği amaç ise bireyin kendisini gerçekleştirmesi için gerekli tüm koşulların
sağlanmasıdır. Böylece sınıf anlaşmazlıklarının devrime yol açması önlenecektir
(Turan, 2022: 78-108,201-208).
Kavramlar, eylem ve eğitim, olduğu gibi el alındığında ve içerikleri döneme
göre çözümlenmeden kullanıldığında ortadan kaldırılması zor yanlış anlamalara
yol açılmaktadır. Kavramların içeriği ve hareketi, zaman ve mekân bağlamında
mutlaka irdelenmeli ve karşılaştırmalarda açık biçimde ortaya konmalıdır. Dolayısıyla eski yönetim bilimi geleneğinin, NS rejimi tarafından canlandırıldığı ya
da benimsendiği yönündeki iddia da bu çerçevede yanlıştır.
Yukarıda değinildiği üzere eski yönetim bilimi, NS rejimindeki yönetim bilimine kaynak olamaz. Her iki anlayış birbirinden tümüyle farklıdır. Eski yönetim
öğretisi, idealist felsefede yatan köklerine uygun olarak kişinin kendini gerçekleştirmesi ve bunun ilk temel şartı olan özgürlüğü vazgeçilmez kabul etmektedir
(Turan, 2020: 277-294). Birey, daha iyiye özgü olduğu duygusunu içinde taşımaktadır ve her birey ahlâki bir dünyanın taşıyıcısı olarak belirlenime ve eyleme
sahiptir. Eylemi, emeği, mesleği ya da işi olan birey kendisini bu eylem aracılığıyla gerçekleştirecektir. Her birey, toplum içerisinde kişisel çıkarlarına erişmek
ve diğerlerini kendine bağımlı kılmak isteyecektir. Bu durum toplumda bireyler
arasında bir çelişki yaratacaktır. Bu çelişkinin çözülmesi gerekmektedir. Çelişkiyi çözecek olan da devlet yani eylem olarak yönetmektir. Toplumda bireyin
kendini dışsal başka deyişle maddi olarak gerçekleştirmesinin temelinde mülkiyet sahipliği yatmaktadır. Dolayısıyla mülkiyet diğerlerine ve devlete karşı hukuk
yoluyla korunmalıdır. Dönemin genel olarak yönetim öğretisi anlayışı tam anlamıyla bu şekildedir (Stein, 1855: XVII-XVIII; Turan, 2022: 121-124).
Ayrıntılandırmak gerekirse eski yönetim bilimi geleneği, bireyin özgürlüğünü
mutlak bir ide olarak görmekte, devlete de eylemleriyle bireyin bu özgürlüğünü
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gerçekleştirilmesini sağlama görevi vermektedir. Devletin özü ‘ide’ (Idee), toplumun özü ise ‘çıkar’ (Interesse)’dır. O halde devletin idesi ‘özgürlük’, toplumun
özü ‘bağımlılık’tır. Bu çerçevede toplum, karşılıklı çıkarlarını gerçekleştirmek
için birbirini bağımlı kılmaya çalışan bireylerin birlikteliği iken, devlet, her
alanda özgürlüğün yaratıcısı olmak durumundadır. Bu noktada devletin sadece
özgürlüğün koruyucusu değil yaratıcısı olması özellikle vurgulanmalıdır. Dolayısıyla devletin amacı, bireyin kendisini en üst düzeyde gerçekleştirmesinin
maddi ve manevi şartlarını yaratmaktır. Kendini en üst düzeyde gerçekleştirmenin özünde ise özgürlük vardır (Stein, 1850: XXXIV; Turan, 2022: 190-194). NS
rejiminde ise birey ve çıkarları toplumun genel yararı için yok sayılmaktadır.
Toplumun genel yararı da Önder tarafından bilinmektedir ve bu, nasyonal sosyalist rejime uygunluk demektir. Dolayısıyla devletin bağımsız bir işlevi bulunmamaktadır. Tek görevi daha önce belirtildiği gibi Önder’in ilkelerini ve iradesini
hayata geçirmektir. Halkın iradesi ile Önder’in iradesi de eş kılınmıştır. Önder’in
iradesi halkın da iradesi demektir. Bu bağlamda devlet, saf bir araca dönüştürülmüştür. Bu araç, nasyonal sosyalist toplumu tepeden yaratmak üzere eyleme geçmeli yani yönetmelidir. Ancak halk ve halkın iradesi kavramları sadece görünüşte
bir meşruiyet için kullanılan içi boş kavramlaştırmalardır (Schöbener ve Knauff,
2019: 125-126). Dolayısıyla NS rejiminde yönetim bilimi, ‘eylem’ kavramını
Önder’in iradesini gerçek yaşamda uygulanabilir kılmaktır. Ancak açıklandığı
üzere özellikle Steincı eski yönetim bilimi geleneğinde eylem, Fichte’nin “eylem
felsefesi” anlayışıyla örtüşmektedir. Birey, özünün özgür olduğunu bilmek için
değil, özgür olan özünü gerçekleştirmek için dünyada bulunmaktadır (Fichte,
1794: 50). Değinildiği üzere NS ideolojisinde ise bireyin özgün kendi belirlenimi
(Selbstbestimmung) yoktur. Önder’in iradesi, bireyin kendi belirleniminin yerine
geçmiştir. Bu çerçevede NS rejimindeki yönetim bilimi ile eski yönetim bilimi
geleneği ilk olarak üzerinde yükseldikleri temelde tümüyle ve uzlaşmaz biçimde
ayrışmaktadır.
Bir diğer fark ise NS rejiminde devletin amacı konusundadır. Yönetim bilimi
geleneğinde devletin amacı, bireyin kendisini gerçekleştirmesinin maddi ve manevi şartlarını yaratmaktır denmişti. Burada devlet, söz konusu şartları kamunun
genel yararını düşünerek hareket edecektir. Kamu ile ülkeye vatandaşlık bağıyla
bağlı herkes anlaşılmaktadır. Kısaca devletin amacı, ülke içerisinde yaşayan herkesi kapsayacak ve bu bütünlüğün tek tek kendini gerçekleştirmesini sağlayacak
‘iyi yönetimi’ hayata geçirmektir. Bu da yönetimi sanat ve monarkın keyfiyetiyle
ilişkilendiren anlayışın aşılması, aklı önceleyen bir yolun seçilmesi demektir. Zaten idealist felsefesinin özünde de bu akıl yatmaktadır. Dolayısıyla NSDAP öncesindeki yönetim öğretisi geleneği, tiranlığın bulunmadığı ve devletin iktidar
gücünün hukukla sınırlandırıldığı bir durum için öngörülmüştür. Bu bağlamda
yönetim öğretisinin de içerisinde yer aldığı devlet bilimi, iktidarı kullananlara
akla uygun, insancıl ve toplum yararına olan amaçlara ulaşmak için en etkili ve
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yararlı yollar ve yöntemler ile araçları sunmalıdır (Rotteck ve Welcker, 1834: 311). NS rejiminin amacı ise tümüyle farklıdır. Nasyonal sosyalist topluma ulaşılmasını sağlayacak, bu amaç için bireyin benliğinin yok edilmesini kolaylaştıracak yönetim bilgisi ve araçları NS rejiminin ihtiyacıdır. Kamu, NS ideolojisine
bağlı olanlar demektir. Dolayısıyla kamu yararı da bu ideolojiye bağlı olanların
iyiliğini anlatmaktadır. Görüldüğü üzere kamu ve kamu yararı kavrayışları da
farklıdır. Bu çerçevede NS dönemindeki yönetim bilimi ile eski yönetim bilimi
geleneği, düşünüş ve amaç bakımından da zıttır.
Kısaca özetlemek gerekirse “Alman İdealist Felsefesi”nin özlem duyduğu tarihin ulaşacağı nokta ve toplum anlayışı, akıl kaynaklı özgürlük ve eşitlikle bezenmiştir. Birey, aklıyla özgürlük ve eşitliği kuracak, dünya üzerinde her bir bireyin kendi belirlenimine ulaşacağı insanlık tarihini yazacaktır. NS ideolojisinde
ise bireyin aklı yerine, Önder’in iradesi geçmiştir. NS ideolojisi ise tam anlamıyla
itaati içermekte, türdeş bir nasyonal sosyalist toplumu amaçlamaktadır. Yönetmek olarak eylemin içeriği de doğal olarak her iki anlayışta tam olarak birbirinin
karşıtıdır. Bu bağlamda söz konusu felsefede kamu ile tek tek bireyler insan olarak görülür ve kamunun yararı da bireyin kendi belirlenimine ulaşması olarak
kutsanırken, NS ideolojisinde kamu, aynı ırka dayanan türdeş bir toplum ve kamunun yararı nasyonal sosyalist devlet ve sözde Önder’in iradesinde beden bulan
halkın onayının hayata geçirilmesi şeklinde cisimleşmektedir.

SONUÇ
Alman yönetim bilimi geleneği, 1880’li yıllardan itibaren yeni üretim biçiminin
yeni sınıfı burjuvazinin iktidarın kullanımına katılma ve devlet gücünü ele geçirme çabasında kullanılan hukuk karşısında gerilemiş ve sonuçta yerini idare hukukuna bırakmıştır. Aslında idare hukukunun yönetim alanında egemenliğini
kurduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Weimar Cumhuriyeti öncesinde
1800’lü yılların sonundan NSDAP’nin iktidarı ele geçirdiği 1933’e kadar olan bu
dönem idare hukukunun yönetim biliminin yerine aldığı dönemdir. Ancak
NSDAP, nasyonal sosyalist ideoloji dışında kalan başta liberalizm olmak üzere
diğer tüm ideolojileri tümüyle reddetmiştir. Dahası bu, sadece düşünce olarak
reddetme değil, aynı zamanda söz konusu ideolojileri aşağılayarak yeni kurulacak toplumsal gerçeklikten tümüyle kazıma amacını da gütmektedir. Başka ifadeyle NS ideolojisi dışında kalanlar zararlı ve yok edilmesi gereken fikirlerdir.
Aynı şekilde bu ideolojilerin destekçilerinin de yaratılacak yeni toplumda yeri
yoktur. Dolayısıyla idare hukuku da, liberal öğretilere dayandığından, yeni düzende kullanılabilir değildir. O halde nasyonal sosyalist toplumu kurmak için
yeni bir yönetim bilgisine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılayacak olan da NSDAP
ve akademik alandaki destekçileri için eski Alman yönetim bilimi geleneğidir.
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Fakat nasyonal sosyalist ideolojiyle yönetim bilimi geleneğinin düşün dünyası
kesinlikle uzlaşmaz iki ayrı temele sahiplerdir.
NSDAP için Önder’in iradesini cisimleştirecek idari aygıt, yeni toplumsal gerçekliği kurmak üzere eyleme geçecek, yani yönetecektir. İdare hukuku ise hem
eylemi içermemekte hem de yeni toplumsal ve yönetsel gerçekliği kavrayamamaktadır. Başka ifadeyle idare hukuku, yeni toplumsal gerçekliğin yaratımı için
uygun araç değildir. Eylem ise yönetim biliminin evidir ve eylemi merkeze alan
bu eski gelenek yararlı bir araç olarak gözükmektedir. Diğer taraftan idare hukuku, nesnesini kaybetmiştir. Bu çerçevede idare hukukçuları yönetim alanına
kaymışlardır. Kısaca idare hukukçuları yeni toplumsal gerçeklik ile uyumlu hukuki yapılar geliştirme, devlet ile özdeşleşen parti ile totaliter rejimin destekçisi
kuruluşları, kamu hukuku alanına alma ve yönetim ile içsel bağlarını kurma yönünde çalışmışlardır. Öte yandan NSDAP dönemindeki yönetim bilimi ve eski
yönetim bilimi geleneği arasında temel farklar bulunmaktadır.
Farkların ilki, yönetim bilimi geleneğinin “Alman İdealist Felsefesi”nin
özünde yer alan bireyin özgür olan özünün farkında olarak kendini gerçekleştirmesine dayanmasıdır. Kendini gerçekleştirmek için eyleme geçmek zorunluluktur. Diğer taraftan NS rejiminin yaratmak istediği nasyonal sosyalist toplumsal
gerçeklikte bireyin kendi belirlenimi yoktur. Birey, yeni toplumda nasyonal sosyalist fikirlerle uyumlu olduğu ölçüde kendini gerçekleştirebilecektir. Aslında
kendini gerçekleştirmek de bu toplumsal gerçeklikte Önder’in iradesinin dışında
kalmamaktadır. Kısaca NS rejiminde, bireyin kendi belirleniminden bahsetmek
mümkün değildir. Dolayısıyla bireyin özü de özgürlük olamaz.
İkinci fark ise kamu ve kamu yararı anlayışlarıdır. NS rejiminde kamu, herkes
değildir. Sadece NS ideolojisine boyun eğenler, toplumun bir parçasıdır. Yönetim
bilimi geleneğinde ise kamu ve kamunun yararından bahsedilirken vatandaşlık
bağıyla ülkeye bağlı kişiler ve bu kişilerin kendini gerçekleştirmelerini sağlamak
üzere genelin yararını gözeterek maddi ve manevi şartları oluşturma amacını güden devlet kavrayışı bulunmaktadır. Yönetim, keyfi uygulamalar ve/veya yöneticinin yeteneklerine bağlı sanat değildir. Yönetenler, hukukla sınırlandırılmıştır.
Ancak NS rejiminde, Önder’in iradesi başka ifadeyle toplum için uygun gördükleri, kanun yerine geçmektedir. Kısacası tiranlığın olduğu bir devlette eski yönetim bilimi geleneğinin uygulanmasından bahsedilemez. Tek ortak nokta, eyleme
yani harekete geçmeye atfedilen özel önemdir. Ayrıca yönetim bilimi geleneğinde devletin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesinin maddi ve manevi şartlarını sağlamaktır. NS rejiminde ise devlet saf bir araçtır ve amacı da nasyonal
sosyalist toplumu kurmak üzere Önder’in iradesini uygulamaya geçirmektir. Dolayısıyla NS rejimindeki yönetim bilimi ile yönetim bilimi geleneğinde eylemin
dayandığı düşün yapısı ve eylemin yöneldiği amaç birbirinden tamamen farklıdır.

76

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 55, Sayı 4, Aralık 2022, 57-78

Öte yandan NS iktidarıyla birlikte idare hukuku yönetim alanını geri dönülmez
biçimde terk etmemiştir. Sadece Almanya bakımından idare hukukunun egemenliği bir süreliğine kesintiye uğramıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında ise yine
NSDAP gibi bir gücün devleti kontrol etmesini ve yönetsel alanı mutlak biçimde
ele geçirmesini engelleyecek önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin başında da hukukun üstünlüğünün yönetsel alanda da kurulması, dolayısıyla idare hukukunun
yine gözde olmasıdır. Almanya’da yönetim biliminin savaş sonrasında dönüşümü
ise ayrı bir çalışma konusudur.
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1980 Sonrasında Alman Parti Sistemi: Siyasal
Parçalanma Çağı
Mustafa BÖLÜKBAŞI
Öz: Federal Almanya II. Dünya Savaşı sonrasından 1980’lere kadar oldukça istikrarlı
bir parti sistemine sahip olmuş ve iki buçuk partili sistemin tipik bir örneği olarak kabul
edilmiştir. Ne var ki, son otuz yılda parti sistemindeki parçalanma hızlı bir şekilde artmıştır. Siyasi istikrar, toplumsal mutabakat ve merkezcil rekabetle betimlenen dönem
sona ermiştir. Giderek artan parçalanma, kutuplaşma ve seçimsel oynaklık Alman parti
sisteminin temel özellikleri haline gelmektedir. Bundestag içerisindeki orta ve küçük ölçekli partilerin ağırlığı gitgide artmaktadır. Dolayısıyla, toplumsal ve siyasal açıdan
Volksparteien miadını doldurmuş gözükmektedir. Bu vaka çalışması Alman parti sistemini artan siyasal parçalanma bağlamında ele almaktadır. Çalışma, parti sistemini iki
farklı döneme ayırarak incelemekte ve yeniden birleşmenin etkilerini tartışmaktadır. Savaş sonrasında ortaya çıkan istikrarlı yapıyı Volksparteien ile ilişkilendiren makale parti
sisteminin 1980 sonrasında geçirdiği dönüşümü anlamaya çalışmaktadır. Bu makale,
Yeşiller, PDS/Sol Parti ve AfD gibi yeni partilerin performansının ve CDU/CSU ile
SPD’yi ayakta tutan geleneksel sosyo-kültürel çevrelerdeki çözülmenin Alman parti sistemindeki siyasal parçalanmayı arttırdığını öne sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alman parti sistemi, siyasal parçalanma, Volkspartei, yeniden
birleşme, etkili parti sayısı

The German Party System Since 1980: The Age of Political Fragmentation
Abstract: Following World War II, the Federal Republic of Germany developed a
considerably stable party system until the 1980s and was considered to be a typical
example of the two-and-a-half party system. However, the last three decades have seen a
rapid increase in political fragmentation. ‘The good old days’ associated with political
stability, social consensus, and centripetal competition have gone. The increasing
fragmentation, polarisation, and electoral volatility have become the main features of the
German party system. Bundestag has increasingly been composed of medium-sized and
smaller parties. Thus, it is becoming extremely difficult to ignore the decline of
Volksparteien. This case study seeks to examine the changing nature of the German party
system in the context of political fragmentation. By comparing two different periods in
the German party system, this study discusses the effects of reunification on electoral
competition. This paper explores the relationship between Volksparteien and Germany’s
post-war political stability and investigates the factors that determine political
fragmentation since the 1980s. This paper argues that the performance of new parties
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such as the Greens, the PDS/Die Linke, and the AfD, as well as the dissolution of the
socio-cultural environment that sustains CDU/CSU and the SPD, have contributed to the
increase in the political fragmentation.
Keywords: German party system, political fragmentation, Volkspartei, reunification, the
effective number of parties.

Giriş
Federal Almanya 1950’lerden itibaren uzun yıllar boyunca oldukça istikrarlı bir
parti sistemine sahip olmuştur (Niedermayer, 2018: 288). 1980’lere kadar
Bundestag içerisindeki sandalye dağılımını iki büyük parti olan Hristiyan Birlik
İttifakı (CDU/CSU) ve Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile neredeyse her
hükümette koalisyonun küçük ortağı konumunda yer almayı başaran – kingmaker
– Hür Demokrat Parti (FDP) belirlemiştir. 1949-1980 arasındaki dokuz genel seçimde parlamentodaki etkili parti sayısının (ENPP) ortalaması 2,60 olarak ölçülmüştür. 1970’lerde ‘Bonn partilerinin’ (CDU/CSU, SPD ve FDP) toplam oy oranı
%99’a, seçime katılım oranı ise %90’a ulaşmıştır (Poguntke, 2014: 951). Dolayısıyla Alman parti sistemi, iki buçuk partili sistemin tipik bir örneği olagelmiştir.
İki buçuk partili sistem ifadesiyle, iki majör partinin yanında minör bir partinin bulunduğu, iktidar değişiminin gerçekleştiği, hükümetlerin genellikle koalisyonlar şeklinde kurulduğu ve koalisyon hükümetlerinin çoğunlukla sistemdeki
en büyük parti ile küçük partiden (birinci sıradaki parti ile üçüncü sıradaki partiden) oluştuğu sistemler kastedilmektedir. Savaş sonrası Alman parti sistemi, bu
kategoriye önemli ölçüde uymakta ve etkili parti sayısı da bunu desteklemektedir.
Ancak etkili parti sayısının, parti sistemlerini sınıflandırmada kullanılan tek geçerli kriter olmadığı belirtilmelidir. Örneğin, parti sistemlerini sınıflandırmak için
parlamentodaki parti sayısı (Duverger, 1964), muhalefetin rekabet gücü (Dahl,
1966), partilerin göreli büyüklüğü (Blondel, 1968), tek parti hükümetinin ortaya
çıkma olasılığı ve küçük partilerin güç dağılımı (Rokkan, 1968), partiler arasında
ideolojik mesafe (Sartori, 2005) ve parti rekabetinin yapısı (Mair, 2002) gibi kriterler öne sürülmüştür. Bununla birlikte, parti sayısı ve partilerin göreli büyüklüğünün (etkili parti sayısının) parti sistemlerini tanımlamada kilit olduğu ve bunun
farklı hesaplama yöntemleri olmasına karşın en iyi şekilde Laakso ve Taagepera
(1979) endeksi ile hesaplandığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Siyasal parçalanma düzeyini gösteren endeks, partilerin göreli büyüklüğünü göz önüne aldığından, hükümetin kurulmasında ya da düşürülmesinde potansiyel bir etkisi olan
parti sayısını ifade etmektedir. Güç dağılımının bir sonucu olan etkili parti sayısı,
bu sebeple, meclisteki toplam parti sayısından daha azdır. Yüksek ENPP, yüksek
düzeyde siyasal parçalanma anlamına geldiğinden, hükümet kurmayı ve istikrarlı
koalisyonları zorlaştıran bir faktördür. Bu makalede, Alman parti sistemindeki
siyasal parçalanma düzeyini sayısal olarak gösterebilmek için etkili parti sayısı
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endeksi kullanılmış ve yukarıda anılan diğer parti sistemi çalışmaları araştırmaya
dahil edilmemiştir.
Alman parti sisteminin 1980’lere kadar olan genel özellikleri şu şekilde
özetlenebilir: 1-) Bundestag içerisinde 1949’da dokuz olan parti sayısı 1961’de
üçe gerilemiş ve bu üç partili meclis yapısı 1983’e kadar hiç değişmemiştir. 2-)
1969 seçimiyle birlikte sağda muhafazakârların ve solda sosyal demokratların her
ikisi de %40’ın üzerine çıkmış ve üstünlükleri 1980’e kadar devam etmiştir. 3-)
Goethe’nin 1774’te Diner zu Koblenz şiirinde “Prophete rechts, Prophete links,
das Weltkind in der Mitten” (Sağda ve solda peygamberler, ortada insanoğlu)
şeklinde ifade ettiği gibi, bu iki büyük partinin ortasında adeta bir menteşe vazifesi gören FDP – 1966 ile 1969 arasındaki büyük koalisyon dönemi haricinde –
koalisyon hükümetlerinin meclis çoğunluğunu sağlamasında kritik bir rol oynamıştır. 4-) Yüksek seçmen sadakati (özellikle CDU/CSU ve SPD için), yüksek
düzeyde seçime katılım oranı (ortalama %85) ve düşük seçimsel oynaklık
(volatility) neticesinde 1980’lere kadar istikrarlı oy verme davranışı gözlemlenmiştir (Jeffery, 1999: 134).
Ne var ki 1980 sonrasında parti sistemindeki parçalanma artmaya başlamıştır. Oy oranı bakımından orta ve küçük ölçekteki partiler ve yüksek düzeyde
seçimsel oynaklık Alman parti sisteminde gitgide daha belirgin hale gelmektedir
(Langenbacher, 2018; Dostal, 2021). Örneğin 1983-2021 arasındaki 11 genel seçimde parlamentodaki etkili parti sayısı ortalaması 3,29’a yükselmiştir. Bu değişimin arkasında dört önemli faktör bulunmaktadır: 1-) 1980 yılında Yeşillerin
(Die Grünen) kurulması; 2-) Almanya’nın yeniden birleşmesinin ardından önce
Demokratik Sosyalizm Partisi’nin (PDS) ve daha sonra onun halefi olan Sol
Parti’nin (Die Linke) sahneye çıkması; 3-) sağ popülist Almanya İçin Alternatif
Partisi’nin (AfD) yükselişi ve 4-) çok daha önemli bir faktör olarak, muhafazakârların ve sosyal demokratların güçlü bir şekilde destek gördüğü sosyo-politik ve
sosyo-ekonomik yapının dönüşümü.
Bunun sonucunda etkili parti sayısı Weimar Cumhuriyeti’nden bu yana görülmemiş seviyelere çıkmıştır. ENPP 2017 yılında 4,64’e, 2021 yılında ise 4,83’e
ulaşmıştır. Ayrıca son dört yasama döneminde üç kere gerçekleşen CDU/CSU ve
SPD arasındaki GroKo koalisyonu (2005-2009, 2013-2017 ve 2017-2021) merkezkaç eğilimlerini hızlandırmış ve bu iki partinin oy toplamı 2021 federal meclis
seçimlerinde ilk kez %50’nin altında kalmıştır. Sonuç olarak 2021 seçimleri altı
partinin yer aldığı bir Bundestag ve SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan bir koalisyon hükümeti ortaya çıkarmıştır.
Alman siyasetinde yaşanan bu radikal değişime karşın Alman partileri ve
parti sistemi hakkındaki Türkçe araştırmalar sınırlı düzeydedir. Türkçe literatürdeki bu genel eksikliğe rağmen birkaç önemli çalışmadan da bahsedilebilir: 1990
sonrası Alman radikal solu ve PDS üzerine (Arslantaş ve Arslantaş, 2021), sol
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popülizm ve Die Linke üzerine (Arslantaş ve Arslantaş, 2020), AfD’nin göçmen
karşıtı propaganda faaliyetleri üzerine (Çakı ve Topbaş, 2018; Aras ve Sağıroğlu,
2020), AfD bağlamında Alman radikal sağının yükselişi üzerine (Aknur, 2020)
ve SPD’nin değişen siyaseti üzerine (Salihi, 2020) istisna teşkil eden birkaç çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda bu alandaki çalışmalar artmış olmakla birlikte,
söz konusu çalışmalar genel olarak parti sistemini değil tekil partileri araştırmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar, merkez partilerinden ziyade yükselen sağ ve sol popülizmle bağlantılı olarak çoğunlukla Die Linke ve AfD üzerinedir. Dolayısıyla,
bu araştırmalar Alman parti sisteminin genel özelliklerini, tarihsel süreç içerisinde değişen yapısını ve parti-seçmen ilişkisini bütüncül bir şekilde kavramakta
yetersiz kalmaktadır.
Bu vaka çalışması, Alman parti sistemini siyasal parçalanma bağlamında
tahlil etmektedir. Çalışma, Alman parti sisteminin giderek artan parçalanmasında
hangi faktörlerin etkili olduğu sorusuna cevap aramaktadır. Makale, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, birleşme öncesindeki istikrarlı parti rekabetini incelemekte ve savaş sonrasında ortaya çıkan iki buçuk partili sistemi
Volksparteien (Halk partileri) ile ilişkilendirmektedir. Bu yüzden bu bölüm bir
kavram olarak halk partisi modelini detaylı bir şekilde ele almakta ve dönemin
iki büyük partisi olan CDU/CSU ve SPD’nin bu modele ne ölçüde uyduğunu tartışmaktadır. İkinci bölüm, birleşme sonrasında artan siyasal parçalanmaya odaklanmaktadır. Bu makale, Yeşiller, PDS/Sol Parti ve AfD gibi yeni partilerin performansının ve CDU/CSU ile SPD’yi ayakta tutan geleneksel sosyo-kültürel çevrelerdeki çözülmenin Alman parti sistemindeki siyasal parçalanmayı arttırdığını
öne sürmektedir.

Birleşme Öncesi Merkezcil Parti Rekabeti ve Volksparteien
Alman parti sistemi üzerine yapılan tartışmalarda kriz endişesi her zaman önemli
bir yer tutmuştur (Padgett ve Poguntke, 2001: 4). İlk olarak 1950’lerin başında
eyaletlerdeki parti sistemi bölünmeye başladığında, ardından 1960’ların sonuna
doğru aşırı sağcı NPD bazı eyalet meclislerine girdiğinde ve parlamento dışı sol
kanat protesto hareketleri sokaklara döküldüğünde, daha sonra 1980’lerin başında Yeşiller siyasi arenaya çıktığında ve 1980’lerin sonunda sağ popülist
Cumhuriyetçiler, Berlin Temsilciler Meclisi’ne ve Avrupa Parlamentosu’na girdiğinde hep aynı soru sorulmuştur: Bonn, aşırı siyasal parçalanma ve kutuplaşma
neticesinde parlamenter demokrasisi iflası eden Weimar gibi mi olacak (Jesse,
1997: 75)?
“Partilerin krizi” (Von Krockow ve Lösche, 1986) ve “parti sisteminin
meşruiyet krizi” (Dittberner ve Ebbinghausen, 1973) endişelerine rağmen
Almanya, II. Dünya Savaşı’nın ardından hükümet kurma, hükümet istikrarı ve
iktidar değişimi fonksiyonlarını başarılı bir şekilde yerine getiren istikrarlı bir
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parti sistemi geliştirmiştir. Sosyo-ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler, sağda
Hristiyan Demokratlar, solda sosyal demokratlar ve merkezde liberaller olmak
üzere üç partinin yarıştığı bir sistem ortaya çıkarmıştır. 1950’lerde neo-Nazi ve
komünist partilerin yasaklanmasıyla, merkezcil rekabetin ve ılımlı çoğulculuğun
hâkim olduğu Almanya’da iki majör partinin seçim üstünlüğü ve kurumsal sürekliliği parti sistemine ana karakterini vermiştir. Diğer yandan liberaller bazen
muhafazakârlar bazen de sosyal demokratlar ile iş birliği yaparak istikrarlı koalisyon hükümetlerinin kurulmasında kritik bir görev üstlenmiştir.
Muhafazakâr seçmenleri bir araya toplamak amacıyla 1950 yılında kurulan
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Bavyera’daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal
Birlik (CSU) ile birlikte uzun yıllar koalisyon hükümetlerine öncülük ederek savaş sonrası dönemde dominant bir parti haline gelmiştir. 1963 yılına kadar ülkeyi
yöneten ve Federal Cumhuriyet’in kurucu babası sayılan Konrad Adenauer, ardından göreve gelen ve Alman ‘ekonomik mucizesinin’ mimarı olan Ludwig
Erhard ve 1989 sonrasında iki Alman devletini birleştiren Helmut Kohl gibi CDU
Şansölyeleri Alman siyasetinde kalıcı izler bırakmıştır. CDU kurulduğu dönemden itibaren kapsayıcı bir parti olmayı hedeflemiş, ekonomik ve siyasi istikrarla
birlikte farklı seçmen kümelerinin desteğini kazanarak yeniden birleşmeye kadar
geçen süre boyunca bütün seçimlerden birinci parti olarak – 1972 seçimleri hariç
– çıkmıştır. 1990’larda yeniden birleşmenin yol açtığı siyasi, iktisadi ve kültürel
sorunlar CDU’yu zayıflatmıştır. Merkel döneminde iyi bir performans gösterse
de radikal sağın yükselişiyle beraber ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya
kalmış ve 2021 seçimlerinde büyük bir hüsran yaşamıştır.
Savaş sonrası dönemin bir diğer büyük partisi olan SPD ise 19. yüzyıla
kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Sendikalarla yakın ilişkiler kurarak uzun yıllar
sola liderlik etmiştir. Sosyalist bir İşçi Partisi olan SPD, 1959 yılında onaylanan
Godesberg Programı ile Marksist pozisyondan tamamen uzaklaşarak piyasa ekonomisine olan sadakatini ilan etmiştir. Program, SPD’nin sınıf partisinden bir
Volkspartei’a dönüşme çabasının açık bir ifadesi olmuştur. SPD, bu programın
meyvelerini 1960’larda toplamış ve oylarını istikrarlı bir biçimde arttırmıştır. Çekirdek seçmen tabanı işçilerden oluşmakla birlikte toplumun diğer kesimlerine de
açılmayı başaran SPD 1972’de birinci parti olmuştur. 1969-1982 yıllarında FDP
ile birlikte ülkeyi yöneten sosyal demokratlar 1980 sonrasında düşüşe geçmiştir.
1950 ile 1980 arasının CDU ve SPD için altın bir çağ olması dönemin iktisadi ve siyasi şartlarıyla ilgilidir. Batının tek alternatif olarak görüldüğü, ekonomik kalkınma sayesinde muhafazakârlara ve sosyal demokratlara rakip olanların
varlık gösteremediği, sınıfsal eşitsizliklerin gerilediği, siyasi parçalanmanın düşük düzeyde kaldığı ve parti rekabetinin yönünün merkeze çevrildiği bu dönem
Volksparteien için büyük bir atılım dönemi olmuştur.
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Alman siyasetinde Volkspartei ifadesi, ilk olarak imparatorluk döneminde
kendini sosyalist ve muhafazakâr partilerden ayrıştırmaya çalışan liberal partiler
(örn. Freisinnige Volkspartei, Fortschrittliche Volkspartei) arasında ortaya çıkmıştır. Daha sonra Weimar Cumhuriyeti’nde bazı muhafazakâr partiler de Volk
kelimesini parti adında kullanmıştır. Savaşın ardından Gesamtdeutschen
Volkspartei ve Freien Volkspartei gibi partiler kurulmuş ancak seçmen desteği
alamadığı için kısa sürede kapanmıştır. Gelgelelim, parti modelleri açısından bu
partilerin hiçbiri Volkspartei ya da daha bilinen kavramsallaştırmayla catch-all
party (herkesi kucaklayan parti) olarak adlandırılamaz.
Volkspartei, sosyal değişimler, ideolojik gelişmeler, örgütsel uyum çabaları ve stratejik söylemlerin sonucunda meydana gelen farklı bir örgütsel yapıyı
ifade etmektedir (Zolleis ve Wertheimer, 2013: 98). Bu tip partiler, genellikle
bütünleştirici bir program, yüksek sayıda ve geniş sosyal çeşitlilikteki üye ve seçmen kitlesi, ülke geneline yayılmış bir teşkilat yapısı ve ittifaklara açıklık ile ilişkilendirilmiştir (Niedermayer, 2010: 265).1
Almanya’da savaş sonrasında yaşanan hızlı ekonomik büyüme siyasi parti
rekabetini merkeze doğru çekmiştir. 1950 ve 1960’ların ekonomik başarısı, yüksek performanslı bir ekonomiyi sosyal olarak sorumlu devlete eklemleyen, ekonomik refahı adil bir bölüşümle birleştiren ‘sosyal piyasa ekonomisi’ etrafında
geniş kapsamlı bir mutabakat üretmiştir (Padgett, 2001: 59). Orta sınıfların görece zenginleşmesi (burjuvalaşma) ve katı sınıfsal çizgilerin aşınması siyasal kutuplaşmayı azaltarak siyasetin merkezini güçlendirmiştir.
Ayrıca Weimar başarısızlığı, Nazi rejimi ve II. Dünya Savaşı seçmenlerin
ideolojik eğilimleri üzerinde önemli bir etkide bulunmuştur. Uzlaşmaz ideolojik
çekişmeler ve yıkıcı faşist geçmişten ders çıkaran Federal Almanya’da, farklı
gruplar arasındaki iş birliğini geliştiren bir siyasal kültür ve siyasetin merkezini
güçlendiren bir parti rekabeti teşvik edilmiştir. Güçlü sistem karşıtı partiler arasındaki ideolojik ‘mevzi savaşı’ seçmenin büyük kısmı tarafından reddedilirken,
ortak çıkarı merkeze alan birleştirici politikalar zemin kazanmıştır. Böylece ‘siyaset ideolojiden arındırılmış’ ve büyük partiler ekonomik refah ve toplumsal
mutabakat çerçevesinde siyasi merkezde bir araya gelmiştir.
Smith, savaş sonrası parti rekabetinde aşırı sağın ve solun geçerliliğini yitirmesinde Nazi geçmişinin ve Almanya’nın bölünmesinin etkili olduğunu öne
sürmektedir. Komünistlerin ve Nasyonal Sosyalistlerin yol açtığı merkezkaç rekabetin etkisiyle çöken Weimar parti sisteminin aksine Bonn parti sistemi merkezcil rekabet üzerinde gelişmiştir (Smith, 1982). Bu durum CDU ve SPD gibi
Analitik bir kategori olarak Volkspartei kavramına ilişkin detaylı bir tartışma için bkz.
(Mintzel, 1984; Hofmann, 2004).
1
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partileri ılımlı bir siyaset, aktif bir siyasal iletişim ve kapsayıcı programlarla farklı
seçmen gruplarına yönelmeye zorlamıştır. Örneğin SPD bir işçi partisi olmasına
karşın, kendi hesabına çalışan oranındaki azalma ve Kiliseye gitme oranındaki
düşüşle birlikte Katolik işçilere ve orta sınıflara nüfuz edebilmiştir. CDU/CSU
ise1960’lara kadar etkili olan Deutsche Partei, Bayernpartei, Zentrum ve
GB/BHE gibi bölgesel muhafazakâr ve milliyetçi partilerin mirası ve ekonomik
istikrar sayesinde seçmen tabanını genişletmiştir (Naßmacher, 1989: 184).
Otto Kirchheimer catch-all party (Allerweltspartei) olarak isimlendirdiği
bu tür partileri a) esnek bir ideolojik program, b) güçlü liderlik, c) etkisizleşen
üyeler, d) homojenliğini yitirmiş bir seçmen tabanı ve e) çıkar gruplarına artan
bağımlılıkla tasvir etmiştir (1965: 32; 1966: 190). İşçi Partisi ya da Çiftçi Partisi
gibi belirli çıkar gruplarını temsil eden kitle partilerinin aksine Volkspartei, eğitim, meslek, gelir, yaş ve Weltanschauung (dünya görüşü) bakımından heterojen
hale gelen bir ‘seçmen piyasası’ ile karşı karşıya kalmıştır. Emek piyasasındaki
dönüşümle birlikte mavi yakalı oranındaki azalma ve yeni orta sınıfların yükselişi
kitle partilerinin çekirdek seçmenleriyle olan organik bağını zayıflatmış, bunun
sonucunda yeni oy verme davranış kalıpları ortaya çıkmıştır.
Söz konusu sosyolojik gelişmeye, kitlesel yayıncılığın ve iletişim uzmanlarının, gündem ve aday merkezli siyasal propaganda biçimleri de eklenmiştir.
Kampanya dönemlerinde medyada öne çıkan konular ve adaylar, parti sadakati
ve ideolojik özdeşlikten çok daha belirleyici hale gelirken, üyelik bir aidiyet meselesi olmaktan çıkmış ve partiyle imzalanan bir sözleşmeye dönüşmüştür (Mair,
1989; Katz ve Mair, 1995: 13). Seçmenlerle ilişkide televizyon, profesyoneller
ve baskı grupları parti teşkilatlarından çok daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır (Panebianco, 1988: 265). Sonuç olarak, oy oranını olabildiğince arttırmaya
çalışan bu tür büyük partiler (Großparteien) farklı çıkarlara sahip geniş seçmen
gruplarını esnek bir ideoloji ve siyasal reklamcılıkla bir araya getirmeye çalışmaktadır.
Diğer taraftan Volkspartei, ideolojisi olmayan, ‘çok amaçlı’, çekirdek seçmeni bulunmayan, üye kazanma faaliyetlerinin ihmal edildiği, kurulları işlevsizleşmiş, sadece siyasal iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan profesyonel bir seçim makinesi olarak düşünülmemelidir. Bu bağlamda Volkspartei, seçim odaklı profesyoneller partisi (Panebianco, 1988) olmadığı gibi herkesi kucaklayan partiyle
(Kirchheimer, 1966) de bütünüyle örtüşmez. CDU ve SPD gibi partiler eski kitle
partisi tabanlarından filizlenmiştir. Örneğin CDU, dindar Katolik ve Protestan
seçmenleri Hristiyan demokrasisi çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla kurulmuş, kısa süre içerisinde muhafazakâr seçmenin büyük bölümünü komünizm
karşıtlığı altında birleştirmiş ve ekonomik istikrarı önceleyen politikalarla orta
sınıftan farklı grupları kendine çekerek bir hükümet partisi haline gelmiştir. Siyasi yelpazenin diğer tarafında yer alan SPD ise Almanya’da uzun yıllar sosyalist
solun ve işçi sınıfının partisi olmuş, Godesberg Programı ile kapitalist sistemi
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benimseyerek merkeze yaklaşmış ve sosyal adaleti önceleyen politikalarla farklı
toplumsal gruplara açılmayı başarmıştır. Bu sebeple Alman Volkspartei modelinin “herkesi kucaklayan parti ile kitle partisinin bir melezi” olduğu ileri sürülmüştür (Saalfeld, 2002: 128).
Eckhard Jesse’ye göre (2021: 40) bir partiyi Volkspartei şeklinde tanımlayabilmek için i) seçmenlerin en az dörtte birinin desteği (‘halksız’ bir halk partisi
olamaz), ii) farklı sosyal sınıflardan oluşan bir seçmen tabanı ile bu tabanı temsil
edebilecek nitelikte kapsayıcı bir program (ortanca seçmen yaklaşımı) ve iii) demokratik sisteme sadakat (kendini halkın bir parçası olarak görmeyen halk partisi
olamaz) gereklidir. Dolayısıyla, sistem karşıtı radikal partiler, homojen bir seçmen grubuna yaslanan partiler, katı bir ideolojik programa sahip olan partiler ve
geniş bir seçmen desteği elde edemeyen küçük partiler halk partisi olarak düşünülemez.
Peter Lösche (2010: 10-11) ise şu dört özelliğe vurgu yapmaktadır: 1-) Heterojen taban: Parti üyeleri, aktivistleri ve seçmenleri tek bir toplumsal tabaka,
sınıf ya da grupla sınırlı değildir. Parti prensip olarak birkaç farklı tabaka, sınıf,
birlik ya da mezhepten oluşan bir seçmen kompozisyonuna sahiptir. Ancak bu
kompozisyon toplumsal tabakalar arasındaki farkları ortadan kaldırmaz. Hatta
parti belirli bir sosyal profili muhafaza ederek kendini kitle partisi olarak sunabilir. Söz konusu profil işgücü piyasası, nüfus ve seçmenlerde meydana gelen
sosyo-yapısal değişikliklerdeki genel eğilimlere göre belirlenir. 2-) Kitlesel destek: Parti, seçmenlerin en az %35’ini kazanmalı, oy verebilir nüfusun %1’ini üyelik için ikna etmeli ve onların da %10’unu parti içerisinde görev almaları için
motive etmelidir. 3-) Temsili demokrasiye bağlılık: Volkspartei temsili demokrasinin bir aktörü olarak parlamenter demokrasinin kurallarını içselleştirmiştir. Dolayısıyla tek başına ya da diğer partilerle hükümet sorumluluğunu üstlenmeye istekli, hazır ve yetenekli olmalıdır. 4-) Sosyal-ahlaki Milieu: Halk partisi tutarlı,
bütünleştirici, dengeleyici ve koruyucu gücü olan bir sosyal-ahlaki Milieu tabana
dayandığından kısmen de olsa bir Milieupartei olarak değerlendirilmelidir.
Milieu, sınıf kavramını aşan bir içeriğe sahiptir; din, gelenek ve ekonomik
durum gibi çeşitli yapısal boyutların bir araya gelmesiyle karakterize edilen toplumsal birimi, sosyo-kültürel yapıyı ifade etmektedir (Lepsius, 1993: 38). Bu anlamda Katolik, Protestan, muhafazakâr ya da sosyal demokrat bir sosyo-kültürel
çevreden, zihniyetten ya da ‘mahalleden’ bahsedilebilir. ‘Beşikten mezara’ kadar
süren ve nesilden nesile aktarılan sarsılmaz bir aidiyet bu sosyo-kültürel çevreler
sayesinde mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla Lösche (2010: 11),
Kirchheimer’ın aksine, bir grup parti üyesinin, özellikle yönetici ve aktivistlerin
ve hatta seçmenlerin zihinsel, ideolojik ve ahlaki olarak partiyle bütünleşmiş olduğunu öne sürmektedir. Kitle bütünleşme partisinin halefi olan halk partisi, merkezin sağında ya da solunda yer alan %25 civarındaki seçmen kitlesinin desteğini
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kemikleştirmiş, kapsayıcı programlarla farklı seçmen kümelerini bu kemik seçmen kitlesine eklemlemiş, parti içerisindeki seçmen kümeleri arasında bir denge
kurarak partiyi yeni bir merkeze taşımış ve bu sayede oy oranını %40’ın üzerine
çıkarmış olan partidir.
Sonuç olarak Volkspartei bir Großpartei yani büyük bir seçmen desteğine
sahip olan partidir. Bu nedenle bu tür partiler ya hükümete başkanlık etmekte ya
da ana muhalefetin liderliğini üstlenmektedir. Geniş örgütsel yapısı ve kitlesel
üyelik sayesinde topluma nüfuz edebilmektedir. Farklı seçmen gruplarını temsil
ettiğinden bütünleştirici bir özelliği vardır ve farklı çıkarları parti içi karar alma
süreçlerinde uzlaştırabilmektedir. Ayrıca kapsayıcı bir parti olduğundan sürekli
yeni seçmen gruplarına ulaşmayı hedeflemektedir (Zolleis, 2012: 19-20).
CDU/CSU ve SPD gibi güçlü halk partileri sayesinde Almanya savaşın ardından uzun yıllar boyunca istikrarlı bir parti sistemi, yüksek seçmen sadakati,
yüksek düzeyde seçime katılım oranı ve düşük oynaklığa sahip olmuştur. Ancak
1980’lerden başlayarak ve özellikle yeniden birleşme sonrasında CDU/CSU ve
SPD’nin oy oranı azalmış ve parti sistemindeki parçalanma giderek artmıştır.

Birleşme Sonrası Artan Siyasal Parçalanma ve Doğu
Meselesi
Almanya, 1871’den günümüze kadar Kaiserreich, Weimar Cumhuriyeti, Nazi rejimi, savaş sonrasında sosyalist ve liberal olarak bölünmüş iki ayrı devlet olmak
üzere birçok farklı evreden geçmiş, dramatik rejim değişiklikleri yaşamıştır. Son
olarak 1990 yılındaki yeniden birleşme (Deutsche Einheit) ise parti rekabeti üzerinde etkileri günümüzde de devam eden bir dizi gelişmeye yol açmıştır. Yeniden
birleşme sonrası beş yeni eyalet Federal Almanya’ya dahil olmuş, kayıtlı seçmen
nüfusu üçte bir oranında artmış, post-komünist PDS ile birlikte parti sistemi genişlemiş ve siyasal ayrışma hatlarına Doğu ile Batı arasındaki eşitsizlikler de eklenmiştir.
Birleşmeyi sancılı hale getiren sosyo-ekonomik ve sosyo-politik farklar,
özellikle doğu bölgelerindeki sosyal dengeyi bozmuştur. Doğudaki ekonomik durum zaman içerisinde görece iyileşme gösterse de Doğu ile Batı arasındaki “zihinsel duvarlar” (Minkenberg, 1993) Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden geçen uzun süreye rağmen varlığını sürdürmektedir. Neo-liberal politikalar, finans
krizi ve mülteci sorunu Alman seçmenlerin geleneksel partilere olan sadakatini
azaltırken, parti sisteminin istikrarını tehdit etmektedir.
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Şekil 1. CDU/CSU ve SPD’nin Federal Seçimlerde Aldıkları Oy Oranları,
1949-2021

CDU/CSU+SPD

Kaynak: (Der Bundeswahlleiter, 2022).

Almanya’da CDU/CSU ve SPD’yi uzun yıllar ayakta tutan muhafazakâr
ve sosyal demokrat sosyo-kültürel çevrelerin çözülmeye başlaması yeni bir olgu
değildir. Sekülerleşme, '68 hareketiyle ortaya çıkan yeni siyasal toplumsallaşma
biçimleri, istihdam yapısındaki değişim, eğitimin yaygınlaşması, post-materyalist
değerlerin önem kazanması, bireyselleşmenin ve mobilizasyonun artması seçmen
kompozisyonunu uzun süredir dönüştürmektedir. Bu faktörlere 1990 sonrasında
yeniden birleşmenin yol açtığı problemler de eklenmiştir. Yeni eyaletlerde toplumsal zemin bulmakta zorluk çeken büyük partiler, radikal sağ ve sol partilerin
meydan okumasıyla karşılaşmıştır.
Almanya’da yeniden birleşme sonrasında parti sisteminin en belirgin özelliği büyük partilerin yaşadığı güç kaybı ve artan siyasal parçalanma düzeyidir.
1970’lerde %90’nı aşan muhafazakâr ve sosyal demokrat partilerin oy toplamı,
1980’lerden itibaren kademe kademe azalmış ve günümüzde %50 seviyesine inmiştir. Yeşiller, AfD ve Sol Parti gibi partiler ön plana çıkarken, II. Dünya Savaşı
sonrasındaki siyasi ve ekonomik istikrarla (Alman mucizesi) ilişkilendirilen
CDU ve SPD’nin seçmenle kurduğu bağ zayıflamıştır.
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SEÇİME KATILIM ORANI

Şekil 2. Federal Seçimlere Katılım Oranı, 1949-2021

YIL
Kaynak: (Der Bundeswahlleiter, 2022).

1990 sonrasında halk partilerine ve merkez siyasetine yönelik artan memnuniyetsizlik seçime katılım oranlarına da yansımıştır. Almanya’da seçime katılım oranı 1949-1987 yılları arasında ortalama %87’dir (1970’lerde %90’ın üzerine çıkmıştır). 1990-2021 yılları arasında ise ortalaması %76,7’e düşmüştür.
2009 yılı %70,8 ile federal düzeydeki en düşük seçime katılım oranı olarak kayıtlara geçmiştir.
Alman parti sisteminin savaş sonrasında istikrarlı bir şekilde ilerlemesinin
önemli bir nedeni federal meclisteki parti sayısının uzun süre değişmemiş olmasıdır. 1949-1961 arasında meclisteki parti sayısı dokuzdan üçe kadar gerilemiş ve
bu üç partili meclis yapısı 1980’e kadar değişmeden devam etmiştir. Savaşın ardından yeniden birleşmeye kadar geçen dönemde siyasal parçalanma düzeyi son
derece düşük seyretmiş ve 1953-1987 arasında ortalama ENPP iki buçuk parti
sistemini işaret edecek şekilde 2,47 olarak ölçülmüştür. Parlamentodaki etkili
parti sayısı 1990’larla birlikte yükselmeye başlamış ve 1990-2021 arasında ortalama 3,43’e ulaşmıştır. 2021 yılında SPD, CDU/CSU, Yeşiller, FDP, AfD ve Sol
Parti olmak üzere toplam altı parti – 2017 yılında olduğu gibi – federal meclise
girmeyi başarmıştır.
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Şekil 3. Siyasal Parçalanma, 1949-2021
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Meclisteki Etkili Parti Sayısı (ENPP)

Kaynak: Etkili parti sayısı, yazar tarafından Laakso ve Taagepera (1979) endeksine dayanarak hesaplanmıştır.2

Siyasal parçalanmanın artmasında AfD ve PDS/Sol Parti gibi sağ ve sol
popülist partilerin yükselişi etkilidir. Merkezkaç eğilimlerle birlikte parti sistemindeki kutuplaşma artmaktadır. Son yıllarda Avrupa genelinde de benzer eğilimler gözlemlenmektedir. Post-endüstriyel toplumlarda seçmenlerin siyasi partilerle olan ilişkisinin zayıflaması (dealignment) partilerin örgütsel yapılarında ve
parti rekabetinde beklenmedik değişimlere yol açmıştır (Dalton ve Wattenberg,
2000). Parti üyeliğindeki düşüş (Biezen, Mair ve Poguntke, 2012), partilerin devlet gelirlerine olan bağımlılığını arttırırken (Van Biezen, 2004; Katz ve Mair,
1995), köklü partilere verilen desteğin azalması yeşil partiler (Mair, 1997) ve popülist radikal sağ partiler (Mudde, 2014) başta olmak üzere çok sayıda yeni partiyi (Emanuele ve Chiaramonte, 2016) ortaya çıkarmıştır.

Etkili parti sayısını hesaplamak için Laakso ve Taagepera (1979) tarafından geliştirilen formül şu
1
şekildedir: 𝑁 = 𝑛 2
2

∑𝑖=1 𝑝𝑖
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Almanya’da milletvekilleri uzun yıllar boyunca muhafazakâr CDU/CSU,
sosyal demokrat SPD ve liberal FDP arasında paylaşılmıştır. Ancak son yıllarda
Bundestag’a girmeyi başaran parti sayısı giderek artmış ve siyasal parçalanma
düzeyi yükselmiştir. 2021 federal meclis seçim sonuçlarına göre etkili parti sayısı
4,83’e ulaşmıştır. Artan siyasal parçalanmada önemli pay sahibi olan Yeşiller,
Sol Parti ve AfD toplam oyların yaklaşık %30’nu kazanmıştır. Diğer köklü partilere kıyasla bu üç partinin Alman siyasi tarihindeki geçmişi nispeten yenidir.
İlk kez 1982 yılında Bundestag’a giren Yeşillerin kökeni nükleer karşıtı
çevreci toplumsal hareketlere dayanmaktadır. 1989 sonrasında Doğu
Almanya’daki sivil hareketler (Bündnis 90) ile birleşerek Almanya genelinde
Birlik 90/Yeşiller çatısı altında kurumsallaşmıştır. 1998-2005 arasında SPD ile
koalisyon hükümetinde yer alan Yeşiller, 2021 yılında ikinci oyların 14,8’ini alarak tarihindeki en yüksek oy oranına ulaşmış ve 118 milletvekili kazanmıştır.
Böylece, SPD ve FDP ile bir araya gelerek trafik ışığı koalisyonu
(Ampelkoalition) olarak adlandırılan koalisyon hükümetini meydana getirmiştir.
Almanya’nın yeniden birleşmesinin ardından siyasi sahneye çıkan bir diğer parti olan PDS, “değişen ulusal ve uluslararası konjonktürün etkisiyle” dönüşüm geçiren Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin devlet partisi SED’in halefidir
(Arslantaş ve Arslantaş, 2021: 236). Doğu ve Batı bölgelerindeki radikal sol hareketleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla Emek ve Sosyal Adalet – Seçim
Alternatifi (WASG) ile ittifaka giden PDS, 2007 yılında Sol Parti adını almıştır.
Büyük şirketlere ve ekonomik elitlere güçlü bir karşıtlık ve neo-liberalizm eleştirisi, aşırı soldan sendikalara, işçi sınıfından eski sosyal demokratlara kadar solun farklı fraksiyonlarına hitap etmeye çalışan partinin birleştirici öğesi olmuştur
(Doerschler, 2015: 382).
2007-2008 finans krizinin yol açtığı iktisadi şartlar altında kurulan Sol
Parti, doğu bölgelerinde önemli bir zemin bularak küreselleşmenin kaybedenlerini kendine çekmeyi başarsa da sonraki seçimlerde popülist sağın meydan okumasıyla karşılaşmıştır (Olsen, 2018). 2021 seçimlerinde 2 milyondan fazla oy
kaybederek büyük bir yenilgi yaşayan parti, %5’lik seçim barajının altında kalmış
ancak seçim bölgelerinde kazandığı üç milletvekili sayesinde (Direktmandat) gücünü kaybetmiş olsa da meclise girebilmiştir.
Siyasi parçalanmada etkili olan bir diğer gelişme ise yükselen sağ popülizmdir. 2017 yılında Almanya’da ilk defa Hristiyan demokratların ve liberallerin
sağında yer alan bir parti %5 barajını aşarak Bundestag’a girmeyi başarmıştır.
AfD’nin başarısı, Alman parti sistemi için büyük bir meydan okuma olmakla birlikte beklenmedik değildir. Kutuplaştırıcı, anti-küreselleşmeci, AB konusunda
şüpheci, İslam, göçmen ve yabancı karşıtı radikal milliyetçi protesto partileri ya
da anti-sistem partileri Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi birçok
Avrupa ülkesinde yıllardır önemli bir seçmen desteği bulmuşken AfD gibi bir
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parti Almanya’da federal düzeyde neden bu kadar geç ortaya çıkmıştır (Grabow
ve Pokorny, 2018: 28)?
Aşırı sağın Alman seçmeninde karşılık bulmakta zorlanmasında
Almanya’nın uzun yıllar süren siyasi ve ekonomik istikrarının önemli bir etkisi
vardır. Güçlü ekonomi, istikrarlı parti sistemi, kapsayıcı Volksparteien ve merkez
siyaseti aşırı sağın zemin kazanmasını engellemiştir. Savaşın ardından, ordo-liberalizme dayalı sosyal piyasa ekonomisinin ürünü Wirtschaftswunder (Ekonomik mucize) yalnızca hızlı bir ekonomik kalkınmaya yol açmamış aynı zamanda
güçlü bir sosyal entegrasyon ve ‘asansör etkisi’ de yaratmıştır.
Bununla birlikte artan güvencesizlik, kutuplaşma ve aşağı yönlü sosyal hareketlilik “Almanya’nın gizli krizini” giderek daha belirgin hale getirmektedir
(Nachtwey, 2018). 2012 finans krizinin ve ardından mülteci krizinin yarattığı iktisadi ve toplumsal şartlar, merkez sol ve merkez sağ politikalarından bunalan
Alman seçmenindeki memnuniyetsizliği su yüzüne çıkarmıştır. İlk yıllarında ideolojik olarak yumuşak bir AB karşıtlığını ekonomik liberalizm ve muhafazakâr
sosyal politikalarla birleştiren AfD hem geleneksel Alman aşırı sağına hem de
Avrupa’daki radikal sağ partilere karşı mesafeli olmuştur. Ancak 2015 yılındaki
mülteci krizi ve liderlik kadrosundaki değişim partiyi göç, mülteci ve İslam karşıtı radikal bir partiye dönüştürmüştür (Arzheimer ve Berning, 2019).
Mülteci krizinin AfD’nin oy artışındaki rolü inkâr edilemez. Hatta bazı
parti yetkilileri, mültecileri AfD için “bir nimet” olarak gördüğünü açıkça ifade
etmiştir (Özcan, 2018: 130). Merkel’in açık kapı politikasıyla Suriye iç savaşından kaçan milyonlarca mültecinin Almanya’ya akın etmesi CDU/CSU içerisinde
dahi belirli bir rahatsızlığa yol açmıştır. Hükümetin mülteci politikasına yönelik
milliyetçi-muhafazakâr tepki AfD’nin yükselişi için gerekli zemini sağlamıştır.
AfD, kitlesel mülteci akınının durdurulması, yeni düzenlemelere gidilmesi ve
yalnızca belirli bir eğitim ve uzmanlığa sahip, ayrıca entegrasyona da istekli olanların ülkeye kabul edilmesi gerektiği şeklinde mülteci karşıtı bir söylem benimsemiştir (Öner, 2016).
Sağ popülist söylemlerle hızla desteğini arttıran AfD 2017 genel seçimlerinde muhafazakâr parti ve sosyal demokrat partinin ardından en güçlü üçüncü
parti konumuna yükselmiştir. 2021 yılında yaşadığı oy kaybı sonucu meclisteki
beşinci parti konumuna gerilese de doğu eyaletlerindeki güçlü varlığını sürdürmüştür. Weisskircher’in (2020) gösterdiği gibi Doğu-Batı arasındaki sosyo-yapısal farklılıklar AfD’nin doğu bölgelerinde önemli bir zemin bulmasına yardımcı
olmaktadır Ülke genelinde %10,3 oy oranına sahip olan AfD, neue Bundesländer
içinde ortalama %20,8 oy oranına ulaşmaktadır.
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1990 öncesindeki parti rekabetinin tipik özelliği, muhafazakârların ve sosyal demokratların seçim çevrelerinde ilk iki sırayı elde etmesidir. Ancak bu durum yeniden birleşme sonrasında hem federal hem de eyalet düzeyindeki seçimlerde (önce yeni sonra eski eyaletlerde olmak üzere) değişmeye başlamıştır. Örneğin Saksonya’daki eyalet meclisi seçimlerinde önce PDS daha sonra Sol
Parti’nin gerisinde kalan SPD dramatik bir düşüş yaşamış ve 2019’da oyların sadece %7,7’sini alarak beşinci sırada kalmıştır. Almanya’nın en kalabalık üçüncü
eyaleti olan Baden-Württemberg’de 2016 ve 2021 eyalet meclisi seçimlerinde
CDU’yu geride bırakan Yeşiller en çok oy alan parti konumuna yükselmiştir.
2019 Thüringen eyalet meclisi seçimlerinde toplamda oyların yarısından fazlasını
kazanan Sol Parti ve AfD ilk iki sırada yer almıştır. Federal meclis seçimlerinde
ise Sol Parti 2009’da Brandenburg ve Saksonya-Anhalt’da, AfD ise hem 2017’de
hem de 2021’de Saksonya’da birinci parti olmuştur.
CDU ve SPD’nin azalan seçmen desteğinin yanı sıra üye sayılarındaki düşüş de dikkat çekicidir. SPD’nin en yüksek seviyeye çıktığı 1970’lerin ortasında
üye sayısı 1 milyonu aşmıştır. CDU ise 1980’lerin ikinci yarısında 730 binden
fazla üyeyle kendi zirvesine ulaşmıştır. 2009 yılının sonunda CDU’nun üye sayısı
521 bine, SPD’nin de 513 bine gerilemiştir (Niedermayer, 2010: 274). Yeniden
birleşmeden bu yana, Yeşiller ve FDP dışındaki partilerin üye sayılarında genel
bir düşüş söz konusudur. 2020 yılında SPD’nin üye sayısı 404.305’e, CDU’nun
ise 399.110’a düşmüştür. Başka bir ifadeyle yeniden birleşmenin ardından geçen
30 yılda SPD üyelerinin yaklaşık %60’ını, CDU ise %50’sini kaybetmiştir. Ayrıca gençleri kazanmakta zorlanan büyük partilerin üye profili de giderek yaşlanmaktadır. Her iki partinin üyelerinin yaklaşık yarısı 60 yaşın üzerindeyken
(CDU= %52,4 ve SPD=%56,4), 30 yaşından küçük üyelerin oranı %10’un
(CDU=%5,6 ve SPD=%7,8) altındadır (Nidermayer, 2021).
Büyük partilerin güç kaybını, Alman toplumunun yaşadığı sosyolojik değişimle açıklamak mümkündür. Dindar Katolikler hala Hristiyan demokratlara,
mavi yakalı işçiler ise sosyal demokratlara çok önemli bir destek vermekle birlikte bu grupların seçmenler içerisindeki ağırlığı giderek azalmaktadır. Başka bir
deyişle çekirdek partizan seçmenler, partizan olmayan yeni orta sınıflara kıyasla
demografik açıdan düşüşe geçmiştir. Örneğin, 1950-1996 yılları arasında seçmenler içerisindeki mavi yakalı işçilerin oranı %51’den %36’ya düşerken, beyaz
yakalıların ve kamu çalışanlarının oranı %21’den %53’e yükselmiştir (Padgett,
2001: 58). SPD’nin çekirdek seçmen grubunu oluşturan sendikalı işçi ve çalışanların toplam emek gücü içerisindeki oranı 1950’lerde %45 seviyesindeyken
2017’de %15’e gerilemiştir. CDU/CSU açısından bakıldığında ise Protestan ve
Katolikler arasında kiliseye üye olma oranı aynı dönemde %80’lerden %50’lere
inmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar geçen dönemde düzeli
şekilde kiliseye giden Katoliklerin oranı %60’tan %10’a, Protestanların oranı ise
%20’den %5’e düşmüştür (Elff ve Roßteutscher, 2022: 35-39). Dolayısıyla halk
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partileri, tarihsel olarak bütünleşmiş oldukları çekirdek seçmen gruplarının nicelik bakımından azalışı karşısında eski güçlerini yitirmiştir.
Tüketim kültürünün, bireyselleşmenin ve sekülerleşmenin etkisiyle geleneksel sosyo-kültürel çevreler giderek parçalanmakta ve farklılaşmaktadır. Yaşam biçimlerinin artan çeşitliliği ve yeni değer dünyaları muhafazakâr ve sosyal
demokrat toplumsal dayanışma bağlarını zayıflatmaktadır. Dindarlar hala
CDU/CSU’nun çekirdek seçmen kitlesini oluştursa da Katolik-Protestan sosyalahlaki çevre, parti-seçmen bağını kurmakta ve genç seçmen kitlesine ulaşmakta
oldukça sınırlı bir etkiye sahiptir. İşgücü piyasasındaki değişimler, ikincil sektörün payının azalması, bilgi ekonomisinin gelişimi, hizmet sektörünün genişlemesi, esnek çalışma koşulları ve artan çalışan hareketliliği neticesinde sosyal demokratik çevre dağılmakta, sendikalarla vasıflı işçiler arasındaki dayanışma bağları çözülmekte ve SPD’nin geleneksel tabanı aşınmaktadır (Lösche, 2010: 1213).

Sonuç
Bu makale 1980 sonrasında Alman parti sisteminin parçalanmasında etkili olan
faktörleri incelemiştir. Parti sistemindeki bu değişim Yeşiller, PDS/Sol Parti ve
AfD gibi yeni partilerin performansı ve CDU/CSU ile SPD’yi ayakta tutan geleneksel sosyo-kültürel çevrelerdeki çözülme ile açıklanmıştır. Birleşmeyi sancılı
hale getiren sosyo-ekonomik ve sosyo-politik farkların siyasal parçalanmayı arttırdığı tespit edilmiştir.
2021 federal meclis seçimleri artan parçalanmayı tasdik ederek altı partili
sistemi sağlamlaştırmıştır. Seçimden birinci parti olarak çıkan SPD 5,2 puanlık
artışla oy oranını %25,7’ye yükseltmiştir. CDU/CSU ise yaklaşık dokuz puanlık
bir kayıpla %24,1’e gerilemiştir. Yeşiller %14,8 (+5,8 puan), FDP de %11,5
(+0,7 puan) oy oranı elde ederek koalisyon ortağı haline gelmiştir. Diğer yandan
AfD 2,3 puanlık bir düşüşe rağmen çift haneli oranlara (%10,3) tutunmayı başarmıştır. Seçimin kaybedenlerinden Sol Parti %5 seçim barajının altında kalmış olmasına rağmen seçim bölgelerinde kazandığı doğrudan milletvekilleri sayesinde
yine de meclise girebilmiştir. Geriye kalan partilerin toplam oyu %8,6’yı bulmaktadır. Bu partiler içerisinde muhafazakâr Freie Wähler %2,4 oy oranı elde ederken Covid-19 önlemlerine karşıtlık çerçevesinde kurulan Basisdemokratische
Partei Deutschland ise oyların %1,4’ünü kazanmıştır.
Bölgesel perspektiften bakıldığında, SPD Almanya’nın kuzey ve orta kısımlarında yeniden güç toplamış ve CDU/CSU güney bölgelerdeki güçlü varlığını sürdürmüştür. Ancak Saksonya başta olmak üzere doğu bölgelerinin birçoğunda CDU’ya verilen destek azalırken AfD gücünü pekiştirmiştir. Toplumsal
gruplar açısından bakıldığında, CDU/CSU emekliler (%34), beyaz yakalılar
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(%19) ve serbest meslek sahiplerinden (%26), SPD emekliler (%35) ve mavi yakalılardan (%26), Yeşiller ve FDP ise ilk kez oy kullanan gençlerden (her biri
%23) daha fazla oy almıştır (Dostal, 2021: 670).
Bugün Alman parti sistemi 1980 öncesine kıyasla çok daha parçalı bir yapıya sahiptir. İstikrar ve devamlılıkla betimlenen ‘eski güzel günler’ sona ererken,
giderek artan parçalanma, seçimsel oynaklık ve belirsizlik parti sisteminin temel
özellikleri haline gelmektedir. Toplumsal ve siyasal açıdan Volksparteien miadını
doldurmuş gözükmektedir (Lösche, 2010: 9). II. Dünya Savaşı sonrasında uzun
bir süre boyunca %40 civarında oy alan muhafazakârlar ve sosyal demokratlar
artık %25’ler seviyesine inmiştir. Halk partileri eski güçlerini yitirirken orta ve
küçük ölçekli partilerin ağırlığı gitgide artmaktadır.
Volkspartei ömrünü tamamladıysa, onun yerini hangi parti modelinin alacağı sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Bilindiği gibi siyasi partiler, 19.
yüzyılda elit kesimlerle sınırlı, gevşek bir örgütlenmeye sahip olmuş ancak zamanla geniş tabanlı, katı bir şekilde denetlenen bürokratik aygıtlara dönüşmüştür.
Evrensel oy hakkının, işçi sınıfı kompozisyonundaki farklılaşmanın, siyasal iletişimin profesyonelleşmesinin ve classe gardée üzerindeki vurgunun azaltılmasının sonucunda siyasi partilerin örgüt yapıları değişim geçirmiştir. Bu değişimin
etkisiyle zaman içerisinde, araştırmacılar tarafından farklı parti modelleri geliştirilmiştir. Siyasi parti modelleri arasında kadro ve kitle partileri (Duverger, 1964),
bireysel temsil ve bütünleşme partileri (Neumann, 1956), herkesi kucaklayan
parti (Kirchheimer, 1966), seçim odaklı profesyoneller partisi (Panebianco,
1988), kartel parti (Katz ve Mair, 1995) ve şirket partisi (Hopkin ve Paolucci,
1999) gibi kavramsallaştırmalar yer almaktadır. Alman parti sistemini siyasal
parçalanma bağlamında inceleyen bu çalışma sistemin istikrarını, Kirchheimer’ın
herkesi kucaklayan partisinin bir türevi olmakla birlikte büyük ölçüde
Almanya’ya özgü bir parti modeli olan, Volkspartei modeliyle ilişkilendirmektedir. Ancak 1980 sonrasında Alman parti sistemindeki siyasal parçalanma sürekli
artmış ve CDU/CSU ve SPD gibi partiler Volkspartei özelliği göstermekten giderek uzaklaşmıştır. Bu nedenle, bu konuda yapılacak sonraki çalışmaların,
Alman partilerinin güncel yapısını diğer parti modelleriyle ilişkilendirerek tartışması önerilmektedir.
Sonuç olarak, Yeşillerin, liberallerin ve popülist partilerin daha fazla söz
sahibi olduğu Almanya’da koalisyonlar, savaş sonrası dönemin aksine artık öngörülebilir değildir. 2017 yılında hükümetin altı aylık zorlu bir müzakere sürecinin sonunda kurulabildiği ve 2021’de ilk defa üç partili bir koalisyon hükümetinin oluştuğu düşünülürse, parti sisteminin karşılaşabileceği zorlukları tahmin etmek zor olmayacaktır. İki büyük partinin toplam oy oranının %50’lere indiği,
siyasal parçalanma ve kutuplaşmanın arttığı Alman parti sistemi iki buçuk partili
sistemden tamamen uzaklaşmış durumdadır. Alman parti sistemi gittikçe artan
bir şekilde Avrupa demokrasilerine benzer hale gelirken, bugünden geriye
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doğru baktığımızda savaş sonrasının ‘Alman mucizesi’ istisnai bir dönem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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