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Bu yazıda i ş lenecek tezler, sosyalist blo ğun parçalanmas ım izle-
yen dönem içinde özellikle Almanlar, S ı rplar ve Ermeniler aras ında göz-
lenen kitle katliamlar ı  ile taçland ı r ı lm ış  ırkçı  saldırganl ık örnekleri 
karşı sında egemen kavramla ş tı rma-aç ıklama biçimlerinin etkili bir "kar-
şı  düş ünce" olu ş turamarnaları  ve hatta aç ık ya da örtük bir biçimde ırk-
çı  saldırganlar ın yan ında yer almalar ı  gerçeğ inin nedenlerini, niçin-
lerini bulma-bilme ihtiyac ından doğan bir dü şünsel çaban ın ilk ürün-
leridir. 

Temel tez, ı rkç ı lığı  konu alan egemen aç ıklama biçimlerinin ırkç ı  
saldı rganlığı  açık ya da örtük biçimlerde olumlad ığı , desteklediğ idir. 
Açık ya da örtük olumlama biçimleri aras ındaki fark, ırkç ı  hedeflerin 
"istenen hedefler" olarak teorize edilmesi ile "kaç ı nılmaz zorunluluk-
lar-sonuçlar" olarak kurgulanmas ı  arasındaki fark kadard ır. Bu fark, 
çoğu zaman bir terminoloji fark ı dır. Irkç ı  hedefleri istenen hedefler 
olarak alg ı layanlara " ı rkç ı " denirken ; kaç ını lmaz sonuçlar olarak kur-
gulayanlar ise kendilerini ı rkçı  olmayanlar biçiminde adland ırı rlar. 
Oysa, tüm bunlar, ırkç ı lığı n farkl ı  sertlik düzeylerindeki tezahürleridir. 
Kendilerini nas ı l adland ı rdı rları  önemsizdir. Tekrarlarsak, burada i ş - 

(*) ERBAŞ  Hayriye, A. İ.J. D.T.C.F. Sosyoloji Bölümü, Araş tırma Görevlisi. 
Bu yaz ı , 1992 Aral ık ve 1993 Ocak aylar ında, TRT-Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 
yap ı lan konuşmalara dayanmaktad ı r. Değerlendirmelerde örneklerin öncelikle ge-
lişmi ş  kapitalist ülkelerden ve özellikle Almanya'dan seçilmesinin ard ında belki de 
bu topraklarda özellikle de Türklere yönelik ı rkç ı  sald ırganl ığı n pay ı  vard ır. Ancak, 
gene de metnin ana hatlar ı  ile yanl ış  örneklendirilmedigi, Bat ı lı  kapitalist ülkelerin 
"geçmiş lerinin" dogu toplumlar ı na göre çok daha mükemmel ırkç ı  saldırganl ık ör-
neklerine sahip oldu ğ u düşüncesini bir genel do ğ ru olarak benimsedigimi de belirt-
meliyim. 
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lenen tez, her iki kanad ın da ayn ı  ortak gövde üzerinde yer ald ığı : ırk-
ç ı  olduğudur. Bu durum biraz daha yumu ş ak bir ifade ile, ırkç ı  olmayan 
düş üncelerin aslında ırkç ı lığ a kar şı  savunmas ı z olduğu ve bu nedenle 
de ırkç ı lığı n yaygınlaş masın ı  engelleyemedikleri biçiminde; ya da "eth-
nocentric" olduklar ı  biçiminde değ iş tirilebilirdi. Ancak, bu vurgulama 
yetersizdir. Irkç ı lığı  aç ıklamaya yönelen ve ona kar şı  olduğ u iddias ı  
taşı yan egemen teorilerin kendileri de nitelikleri itibar ı  ile ı rkçıdırlar; 
ı rkçı  teoriler ile aralar ındaki fark bir nitelik fark ı  değ il fakat sertlik 
belirten bir nicelik fark ı d ı r. Irkç ı l ığı n kolayca yok edilemeyen bir kötü 
ruh gibi yeniden hortlamas ının ard ında yatan gerçek budur. 

Irkç ı l ık 

Irkç ı l ık, en genel anlam ı  ile tekil bireyler, insan gruplar ı  ve top-
lumlar aras ındaki ili ş kilerin gerçekle ş tiriimesinde, düzenlenmesinde ve 
tarihsel geliş melerinde, ı rk'tan kaynaklanan özelliklerin belirleyici ol-
duğ u ya da olmas ı  gerektiğ i dü ş üncesidir. Bir ba ş ka deyi ş le ırkçı l ı k, 
küresel-yerel, yap ı sal-bireysel kategorileri ile tan ımlanan bir matriks 
üzerinde çözürnlenmelidir. Küresel düzey daha çok uluslararas ı  iliş -
kileri; yerel düzey ulusal bütünleri veya ulusal bütünler içindeki alt 
bölgeleri tan ımlarken; yap ı sal düzey ekonomik, siyasal, kültürel, 
sosyal toplumsal yap ı  düzeylerindeki kurumla ş m ış  ili ş ki kal ıpları nı ; 
bireysel düzey ise, yüzyüze insan ili ş kilerini kapsar. Bu çerçevede, 
küresel ve yap ısal düzeylerde ı rkç ı laşan bir öznenin yerel bireysel 
düzeylerde, tam da ı rkç ı l ık kar şı tı  bir yerde bulunma, teorik olana ğı  
vardır; ve tersi. 

İnsana ve topluma ili ş kin hemen her dü şünce gibi, ı rkç ı l ığı n da 
siyasi implikasyonlar ı  vard ı r; ve onu sürekli gündemde tutan, siyasi 
yaygınlığı  ya da gücüdür. Siyasal ı rkç ı l ı k, siyasi faaliyetin ve siyasi dü-
zenlemeler ve örgütlenmelerin ı rk esas ı  üzerinde biçimlendiğ i varsay ı-
mına dayan ır. Bunun gerçekle ş mediğ i yerlerde "düzeltilmesi" gereken 
bir "yanl ış lık" vard ır. Siyasi güce egemen olmad ığı  bu ilk a şamada 
ı rkç ı l ık, siyasi faaliyetin ırka dayal ı  temellerde ş ekillendirilmesi ama-
cıyla "yanl ış  bilinçli" çoğunluğu uyararak, "doğ ru bilinçle" yüklemeye 
çal ışı r. Bunu ba şarı p siyasi gücü ele geçirip ona egemen oldu ğunda ise, 
toplumsal hiyerar ş iyi ırk göstergelerine göre yeniden ş ekillendirme 
mücadelesine girer. Bunun ba şarı lmasın ı n ard ından, ba ş ar ı lması  gere-
ken ikinci siyasi hedef, daha küresel bir düzlemde, tüm dünya toplum 
ya da topluluklar ının ırk özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir. 
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Milliyetçilik 

İ rkç ı  düş ünce -özellikle de sald ırgan biçimleri- tarihsel olarak ka-
pitalistle ş me ve ona ba ğ l ı  milliyetçilik akımlar ı  ile birlikte ortaya ç ı k-
mış tır'. Bu nedenle çoğ unlukla milliyetçilik kavramla ş t ınlması  içinde 
tartışı l ır2 , Feodal topluluklar ı n bireylere sundu ğ u ait olma ya da aidi-
yet duygusu, hem toplumsal hem de coğ rafik hareketlili ğ i oldukça ar-
tan ki ş iler için anlams ızlaşmış tır. Ayn ı  biçimde, feodal sistemle bütün-
leşmiş  dinsel dü şünce de yeterli düzeyde kapsay ıc ı l ı k ve aç ıklay ı c ı l ık 
kazanamam ış tır. Bu yeni durumda, bireysel ki ş iliğ in ve ahla ğı n ya da 
toplumsal ili şkilerin temel dayanaklar ından biri millet kavram ı  ol-
muş tur. Milliyetçilik tart ış malar ında temel sorun "biz" ve "onlar" ın 
tammlanmas ı  sorunudur. Anahtar sözcük "millet"tir. Tart ış ma "bi-
zim milletimiz"in. (ve dolay ısı  ile "onlar ı n milletleri"nin.) s ı nırlarının 
çizilmesi tart ış mas ı dı r3 . 

Yaşanan süreç bir "millet in şa etme" (Nation building) sürecidir 4 . 
S ınır belirleme olay ı  öncelikle toprak üzerinde gerçekle ş tirilmi ş tir. Ka-
pitalizmin öncüleri olan tüccarlar, "politik toplum" ya da feodal dev-
letten, ticari faaliyetleri sürdürdükleri topraklar üzerinde güvenlik 
isterler. Daha sonra, bu güvenli topraklar üzerindeki insanlar ayn ı  mil-
lerin parçalar ı  olarak kavramla ş tınl ı r. 

Bu güvenlik İngiltere'de zaten var olan merkezi k ı rall ık tarafından 
sağ lanırken, K ıta Avrupas ı 'nda egemen olan küçük feodal lordluklar 

(1) CARR, Edward Hallet., (1980) Tarih Nedir ?, (Çev. Misket Gizem Gürtürk) İ stanbul: 
Birikim Yay ı ncı l ık. Vc CARR, E.H., (1990) Milliyetçilik ve Sonras ı , (Çev. Osman 
Ak ı n) İ stanbul: İ letiş im Yay ınlar ı . 

(2) SMITH, Anthony D., (1992) "Nationalism and the Historians", International Jo-
urnal of Comparative Sociology, Cilt: XXXIII, No: 1-2, Ss. 58-80 içinde farkl ı  
milliyetçilik kavramla ş t ı rmalar ı n ı  özetler. 

(3) Olaya bu biçimde yaklaşı lması , toplumsal iliş kilerin değerlendirilmesinde milliyetçi-
lik düzlemi üzerinde kalmak, ondan uzakla şamamak anlam ı na da gelir. Milletler 
ve hatta bir ad ım daha ileride etnik gruplar aras ı  ilişkilere böyle yaklaşmak son dö-
nem gazetecileri ya da genel olarak yaz ı l ı  basın entellektüelleri aras ı nda yayg ın bir 
moda gibi görünmektedir. Örnek olarak, bkz. BORA, Tan ı l, (1991) Milliyetçiliğ in 
Provokasym ıu ? İstanbul: Birikim yay ı nlar ı ; ve KILIÇ, Şengül, (1992) Biz ve Onlar: 
Türkiye'de Etnik Ayr ımc ı lı k, İ stanbul: Metis Yay ıncı l ı k. Özellikle K ı lıç' ın çal ış ma-
sının, "doğ rulamac ı " pozitivist yakla şı m, içinde, farkl ı l ıklar ı  abartarak insan ili ş ki-
lerinin değerlendirmesinde ı rkç ı laş may ı  provake etme yetene ğ inin güçlendirilmesine 
oldukça güzel bir örnek olarak gösterilebilir. 

(4) BENDIX, Reinhard, (1969) Nation Building and Citizenship: Studies Our Changing 
Social Order, New York: Doubleday Anchor. 
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taraf ından hemen sa ğ lanamazs. Bu da, millet olma, ya da millet olarak 
örgütlenme sürecinin, K ıta Avrupas ı 'nda en çarp ıcı  örneklerini Bona-
part'larda ve Bismark'larda bulan asker imparatorlar ın egemenliğ i 
ile sonuçlanan oldukça kanl ı  iç sava ş lar eş liğ inde gerçekle ş mesi sonu-
cunu doğ urmu ş tur. İ ç sava ş lar, yerel lordlar ve ço ğunlukla farkl ı  dil 
ya da lehçeleri kullanan ve genellikle farkl ı  kiliselere ya da alt "tarikat-
lara" bağ l ı  toplulukların yok edilmesi sürecidir. 

Sonuçta ekonomik, askeri / politik, dinsel / kültürel vb. toplumsal 
yapı  düzeylerinde tek merkezli bir yeni örgütlenme gerçekle ş tirilmi ş -
tir. Ortak ölçüm araçlar ı , ortak bir para kullan ılmaya ba ş lanmış ; tüc-
carlar ı  özellikle ilgilendiren parasal i ş lemlerin yürütülmesi için ortak 
bir bankac ı l ık sistemi kurulmu ş ; meta ak ışı nı  kolayla ş tı racak güvenli 
bir yol / ula şı m' şebekesi olu ş turulmuş tur vb. 

Bu çerçevede egemen olunan topraklar üzerinde kalan bireyleri 
aynı  milletin parçaları  olarak kavramla ş tıran, daha sonra "siyasal mil-
liyetçilik" olarak adland ırılacak olan toparlay ıcı  ya da bütünle ş tirici 
bir millet anlayışı  ortaya ç ıkmış tır6. Ancak bu anlay ış  hem egemen 
olunan topraklar üzerinde kullan ı lan ve tek merkezliliğ i engelleyen dil 
farkl ı lıkların ın olduğ unun fark edilmesi; hem de bu farkl ı l ıkların ve 
ek olarak din vb. biçimlerde ortaya ç ıkan kültür farkl ılıklarının "diğer 
milletler "taraf ından kendi çıkarları  doğ rultusunda kullan ılması  nedeni 

(5) İngiltere ve K ı ta Avrupds ın ın farkl ı  topraklar ı nda ve giderek Dünya'n ın farkl ı  böl- 
gelerinde kapitalizme geçi ş in farkl ı  biçimlerinin tart ışı lmas ı  için, bkz. HILTON, 
Rodney, (Ed.) (1976) The Transition from Feudalism to Capitalism, London: New 
Left Books; MOORE, Barrington, (1989), Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplum-
sal Kökenleri: Çağdaş  Dünyan ın Yap ı lanmasında Soylunun ve Köylünün Rolü, (Çev: 
Ş irin Tekeli ve Alaaddin Ş enel), Ankara: Verso; POULANTZAS, Nicos, (1968) 
Political Power and Social Classes, (Trs. Timothy O'Hagan) London: Verso; DOBB, 
Maurice, (1992) Kapitalizmin Geli şmesi Üzerine incelemler, (Çev. F. Akar) İ stanbul: 
Belge Yay ınlar ı . 

(6) Ziya Gökalp Millet kavramm ın " ırk olarak millet;" ayni ana ve babadan türemi ş  
"kavim olarak millet;" "ayn ı  cografyada oturan insanlar olarak millet;" "impara-
torluklar içindeki tebeaa olarak millet;" "müslümanlar olarak millet;" ve son ola-
rak ta "ferdin kendisini mensub addettigi herhangi bir cemiyet olarak millet" adlar ı  
ile alt ı  biçimde tammland ı gını  belirtir. Sonuçta "Millet, lisanca, dince, ahlakça, 
bediiyatça müş terek olan, yani ayn ı  terbiyeyi alm ış  fertlerden mürekkep bulunan bir 
zümredir." Bu tan ım ın ard ından Gökalp üç tür Türk Milliyetçili ğ i tesbit eder: 1) 
Türkiyecilik; 2) O ğuzculuk yahut Türkmeneilik; 3) Turanc ı l ık. Bu çerçevede Gök-
alp Türkiyeci'dir. Yayg ın deyimle, "etnik köken"i farkl ı  ancak Türk terbiyeni alm ış  
kiş iler Türk'dürler. GÖKALP, Ziya, (1952) Türkçülüğün Esasları , İstanbul: Varl ık 
Yay ınları , Ss. 17-28. 
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ile sars ı lmış t ır. Bu sars ı lma sürekli bir sava ş  / ş iddet ortam ını  yarat ı r. 
Yerel topluluklar ya da yerel farkl ı lıklar merkezi güçler taraf ından sü-
rekli olarak yok edilmeye çal ışı l ırken; yerel güçler de sürekli kendi özel-
liklerini korumaya ve merkezden kopmaya çal ı m Yerel güçler; ayn ı  
topraklar üzerinde egemenlik kurmak isteyen di ğer milletler taraf ından 
desteklenir ve bu sürer gider. 

Yerel farkl ı l ıkların en ba şar ı yla yok edildiğ i topraklar Alman top-
raklarıdır. Özellikle Ingilizler, sonsuz say ıda çeş itlenmi ş  kültür grupla-
rına egemen olmay ı  ba ş arınca, buna uygun bir imparatorluk örgütleri-
mesine yönelerek, yerel dillerin, dinlerin ve hatta devletlerin-siyasal 
güçlerin, k ı rall ık merkezinden bağı msız var olu ş unu kabul eden bir 
anlay ış  geli ş tirirken; denize kapal ı  Almanlar sadece kendi içlerine yö-
nelerek egemen olduklar ı  topraklar üzerindeki farkl ı lıkları n temizlen-
mesine / homojen ı iğe çok daha fazla önem veren bir anlay ış  geliş tir-
miş tir. Sonuçta en kanl ı  iç sava ş ların ya şand ığı  ve diğer milletlere yö-
nelik en kanl ı  sald ırı lar ın çıktığı  topraklar, tarihlerinin hemen hiç bir 
döneminde denizlere aç ı lan geni ş likte bir siyasal güce eri şemeyen Al- . 

manların topraklar ı  olmu ş tur. Bu topraklarda farkl ı lıkları  dış layan da-
raltı c ı  bir yeni millet anlay ışı  geli şmiş tir. 

Alman ırkçı lığı n ın doruk noktas ı  Hitler ve onun Nazizm'idir 7 . 
Hitler, Sosyal Darwinizm olarak ta adland ırı lan son derece kat ı  bir 
evrim anlay ışı  içinde, tüm insanlar ın ve tüm milletlerin evrimsel geli ş -
me çizgisi üzerinde farkl ı  geli ş me a şamalar ını  temsil ettiklerini; ve 
bu gelişmiş lik derecelerine uygun biçimde hiyerar ş ik örgütlenmeleri 
gerektiğ ini savunur. En geli ş miş  insanlar beyaz tenli ve mavi gözlü slav 
ırk ı  mensuplar ı d ı r. Slavlar aras ında da en geli şmiş  kol Almanlard ı r. 
Erkekler kad ınlardan daha geli şmiş tir. vb. Sonuç olarak tüm dünya 
milletleri Almanların en tepede efendiler olarak yer ald ığı  bir yapı  için-
de örgütlentrı elidir. Almanların kendi aralar ındaki hiyerar ş i ise, önce-
likle cinsiyete dayal ı  bir biçimde kurulacakt ır. Erkekler kadmlardan 
daha üstün konumdad ır. Bu ilk ayı rımm ardından, en tepe en geli ş -
miş  olan Lider-Führer'e aittir. Führerin alt ındaki sıralama ise, belirti- 

(7) Alman ırkç ı lığı n ı n en mükemmel örnegini veren Nazizm'in çözümleni ş  örnekleri için 
bkz: REICH, Wilhelm, (1975) Faş izmin Kitle Ruhu Anlay ışı  (Çev. B. Onaran, 
Payel Yay.; MOREO, Barrington, (1989) a.g.e.; Nazizmin bir gazeteci gözüyle 
tarihi için bkz. SHIRER William, (1977) Günü Gününe Nazi imparatorluğu, (Çev. 
Müzehher Wa- u) İstanbul Cem Yay ınları ; ve Nazizmin kendi dilinden ideolo-
jisi için bkz. HITLER, Adolf, (1975) Kavgam, (Çev. A. Nejat) İstanbul: Toker 
Yayınlar ı . 
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len Alman üstünlüğ ü ideolojisi ile çak ış t ığı  varsay ı lan Führer'in yarg ı -
lama bağ lı  biçimde şekillenecektir. 

Ancak dünya Hitlerin kurgulad ığı ndan farkl ıdır. Dünyan ın eko-
nomik ve politik "efendileri" Almanlar de ğ il, İngilizlerdir. Hitler 
bunu bir çeli şki olarak görür; ve kurgulad ığı  dünyay ı  yaratma 
mücadelesinde birer engel olarak alg ı ladığı  hemen her şeyi yok etmeye 
yönelir. İç engeller önce siyasiler olarak sonra Yahudiler, çingeneler 
vb. siyah derililer olarak görülür ve yok edilir. D ış  engelere kar şı  mü-
catlelesinin ad ı  ise, İ kinci Dünya Sava şı 'dı r. Milletler hiyerar ş isinin en 
alt basamaklar ı  olarak alg ı ladığı  Hintliler ve Çinliler ile Almanlar ara-
sında engel olu ş turan İngilizler ve Fans ızlara kar şı  sava ş  açar. 

Hitler olmamas ı  gereken milletler tan ım ı  da yapar. Bunlar öncelik-
le Yahudilerdir. Yahudileri sadece bil : ı rk olarak değ il, fakat birer prob-
lem olarak gördüğ ü Kapitalizm ve Sosyalizmin bozukluklar ını n da 
yarat ıcı s ı  olarak teorize eder. Yahudileri Kara derili Afrikal ılar izler. 
Günlük hayatlar ı  içinde Almanlar yahudilerle hemen tüm ili şkileri ko-
partan bir ay ırımcı lığ a yönelmelidirler. Almanlar ı rk safl ığı nı  koruma-
lıdirlar. vb. Böylece Al ınan ı rkç ı l ığı  en mükemmel örneğ inde etnik te-
mizlik teorisine yönelir. Sonuç kendili ğ inden sald ı rganl ı ktı r. 

Irkç ı lığı n en sert hali, Alman Nazizminde de görüldü ğü gibi yerel, 
küresel, yapısal ve bireysel çözümleme düzeylerinin tümünde birden 
ırkçılaşı lan durumda gerçekle ş ir. Tarihte, ve genellikle de Hristiyan 
toplulukların tarihlerinde, buna benzer örnekleri bolca bulmak olanak-
lıdır. Avrupal ı  fatihler Amerika'ya ula ş t ı klar ında, benzer bir konumda, 
belki de milyonlarca yerliyi -yerlilerin, kelimenin hemen her anlamda 
şaşı rtıc ı  bir geli şme düzeyindeki uygarl ıkları  ile birlikte- yok etmi ş ler-
dir. Bugünlere sağ  olarak ula ş abilenler, ancak gidilmesi ve ya şanması  
oldukça güç dağ  baş larına çekilip dünya ile olan ba ğ larını  neredeyse 
tamamen kopartanlarm torunlar ıd ır. A BD'de siyah derili insanla-
rın köleleş tirilmesi de yine yerel, küresel, yap ısal ve bireysel eğ ilimlerin 
çak ıstığı  bir ırkç ı l ı k örneğ idir. Bu örnek küresel ve yap ısal eğ ilimlerin 
değ iş mesi ile giderek sars ı l ı p k ırı lm ış ; ancak ABD'deki etkileri bireysel 
ve yerel düzeylerde, yine yerel ölçekli yap ısal, bireysel ihtiyaçlarla da 
uyum içinde, uzun y ıllar yaşatı lm ış tır. Bu da ulusal ve küresel ve yasal 
düzeylerde ı rkç ı  olmayan ancak diğer kategorilerde ı rkç ı  olan bir 
uygulaman ın örneğ idir. Güney Afrika'da ya şanan ı rkç ı l ı k yerel fizik-
sel, yasal ve ekonomik düzeylerde aç ık bir ı rkç ı  ayrımcı l ı k uygulaması -
dır. Ancak ayn ı  ülke uluslararas ı  ilişkilerinde_ önemli oranda e ş itlikçi-
dir. 
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Irkç ı lığı  kolayca gözard ı  edilemeyen toplumsal bir sorun haline 
dönü ş türen, yukar ı da da değ inildiğ i gibi en olgun örneğ ini Nazizm' 
de bulan ş iddet niteliğ idir. Irkç ı  düş ünce, "diğ erlerine" karşı  kolayca 
ş iddet uygulamaya yönelebilir. Ş iddeti kendi varolu şunun ayrılmaz bir 
parçası  olarak meş rula ş t ı rd ı ktan sonra da kolayca soyk ırımlara varan 
uygulamalar yaratabilir. Irkç ı lık konulu tart ış malar da genellikle bu 
ş iddetin son dönemler içinde 'en mükemmel örneklerinin sergilendi ğ i 
Alman örnekleri üzerinde odaklan ı r. Bunda Almanlar ın girdikleri 
savaş lardan yenik ç ıkmas ı nın etkisi de olsa gerektir. Belki bu nedenle, 
siyahlara yönelik ı rkç ı l ığı n oldukça sert örneklerinin bolca rastland ığı  
ABD gözden kaç ı rı labilmektedir. Ancak, Almanlar ın da bu özel dik-
kati çekebilmek için oldukça çaba harcad ıkları  da aç ık bir tarihsel ger-
çektir. 

Bu çerçevede aç ıklanmaya çal ışı lan sorun, insanların ve yönetim-
lerin neden ı rkç ıla ş tıklar ı  ve giderek neden hem diğerlerine hem de 
kendi kendilerine kar şı  sald ı rganla şmayı  engelleyemedikleridir. Bu 
yaz ı da i ş lenen tez ise, tekrarlan ı rsa, ı rkç ı  sald ı rganl ığı  açıklamaya çal ı -
ş an egemen teorilerin de ırkçı  oldukları  ve bu nedenle ı rkçı lığ a uygun 
bir ideolojik ortam ın sürekli canl ı  tutulduğ udur. 

AÇIKLAMALAR 

Irkçı l ık konulu aç ı klamalar-kavramla ş tı rmalar I-), tarihsel 2-) ya-
p ısal ve 3-) psikolojik-bireysel aç ıklama biçimleri olarak, üç ana ba ş lık 
alt ında s ın ıflanarak değerlendirilmeye çal ışı lacaktır. Tarihsel aç ıklama-
lar ba ş l ığı  altında, ı rkç ı lığı n ve özellikle de ş iddete dayal ı  uygulamaların 
nedenlerini hem tarihin önceki dönemlerinden birinde gerçekle şen bir 
durumda; hem de bizzatihi tarihin izledi ğ i geli ş me çizgisinde bulan yak-
şı mlar vard ır. Yap ısal aç ıklamalar tarihsel aç ıklamalara göre daha zen-
gin bir çe ş itliliğ e sahiptir. Bu ba ş l ı k alt ında, hem tekil insan ı n fiziksel 
yap ı sından kaynaklanan faktörlere dayal ı  aç ı klamalar; hem de özel-
likle ı rkçı  sald ı rganlığı n ekonomik, politik, kültürel, demografik vb. 
toplumsal yap ı  düzeylerinden kaynaklanan bireysel sonuçlar oldu ğ u 
ortak varsay ım ın ı  paylaşan indirgemeci yakla şı mlar yer al ı r. Tarihsel 
aç ı klamalar ın yap ı sal kavramla ş t ı rmalar ana ba ş lığı  alt ında inceleh-
memesini sağ layan, özellikle fiziksel faktörlere dayal ı  açıklamalar bir 
yana b ırak ı l ırsa, yap ısal açıklamaların değ i ş tirilebilir faktörlere göre-
ce daha yak ın olu ş udur. Yap ı sal açı klamalar, zor da olsa değ iş tirilebi-
lir faktörler gösterir; ancak tarihsel aç ıklamaların gösterdikleri neden-
ler art ık tarih olan., kesinlikle de ğ i ş tirilemez ş eylerdir, Psikolojik aç ı k- 
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lamalar sorumluluğ u tarihsel ve yap ısal faktörler yerine do ğ rudan bi-
reye yükleyen bir yakla şı m ın ürünüdürler. Bu açıklamalar daha esnek 
olmakla beraber. burada da de ğ itirilemez faktörlerden kendili ğ inden 
uzakla şı lması  söz konusu değ ildir. Bunlar da kendi içinde, örne ğ in 
Freud ve Reich gibi bir birini izleyen ancak, değ iş tirilemez ve değ iş ti-
rilebilir faktörlere olan vurgular ı  ile birbirinden farkl ı  vurgulamalara 
sahiptirler. 

Tarihsel aç ı klamaların ülkemizde ve dünyada yayg ın olarak bilinen 
iki örneğ i Poulantzas ve Moore'durs. Poulanzas' ın inceleme konusu 
"faş izm" ve onun Almanya, İ talya, İ spanya gibi farkl ı  topraklarda ger-
çekleşmiş  biçimleridir. Poulantzas teorisini Dimitrof'la somutlanan eko-
nomik indirgemeci fa ş izm analizi ile polemik içinde olu ş turur. Fa ş iz-
min sermayenin tekelci örgütlenme a ş amasını n (hem stage hem de sta-
te anlamlar ında) kendiliğ inden yans ımalar' olarak aç ıklamas ına karşı  
çı karak, ekonomik alt-yap ı  ile siyasal üstyap ı  i.e. fa ş ist politik örgüt-
lenme aras ında yer alan kültürel-ideolojik faktrölerin belirleyicili ğ ini 
vurgular. Bunun kan ıtı , tekelci sermayenin ortaya ç ıktığı  hemen her 
yerde, örneğ in İngiltere ve ABD'de liberal demokratik yönetimlerin 
varl ığı dır. Poulantzas bunu yaparak "yap ı salc ı " kadercilikten kurtulmu ş  
gibi görünür. Ancak, fa ş izmlerin var olu ş  gerekçelerini "Alman serma-
yesinin "özü"nde ya da"Almanya'da kapitalistle şmenin özel tipinde" 
vb. aramaya ba ş lad ığı nda yap ısalcı l ıktan daha da koyu bir belirlenmi ş -
liğ in içine, daha mutlak bir kadercili ğe düşer. Kültür kal ı plarının 
ş ekillenmesinde sermayenin ve siyasetin (ister iktidarda ister muhale-
fette olsunlar) egemen güçlerine belirleyicilik atfederek tekil birey için 
kaçınılmaz bir kadercilik üreten kaba bir yap ısalc ı l ığ a düşer. 

Tarihselcilikten kaynaklanan kaderci tav ır Moore'da çok daha 
aç ıktır. Moore, hem Almanya gibi ırkç ı  hem de Rusya gibi sosyalist 
politik diktatörlüklerin nedenini kapitalist sanayiye geçi ş  sırasında 
köylüler ile soylular aras ında ya şanan s ık ı  ili ş kililiğe bağ lar. Köylüler 
ve feodal egemenler aras ındaki iliş kinin çat ış ma formunda ya da soylu-
larm aç ı k baskıs ı  alt ında "kopart ıldığı " Fransa ve İngiltere örnekleri, 
ilerleyen tarihsel a ş amalarında demokratik politik örgütlenmeler ku-
rarken; bu ili ş kinin korunduğ u Almanya ve Japonya örnekleri politik 

(8) 	Poulantzas ve Moore'un yukar ıda değ inilen çal ış malar ı na ek olarak, Poulantzas a ş a- 
ğı da belirtilen çal ış mada da ayn ı  kendiliğ indenci-kaderci yakla şı m ı  sürdürür. PUO-
LANTZAS,,N., (1981) Portekiz, Ispanya ve Yunanistan'da Geçi ş  Süreci, (Çev. B. 
Yı lmaz) Istanbul: Belge Yay ı nları . 
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diktatörlükler do ğurmuş tur. Moore bunu söyleyerek, diktatörlükler 
ve bunlar ın önemlice bir çoğ unluğ unun ideolojik malzemesini olu ş tu-
ran ırkç ı l ı k konusunda apaç ı k bir karamsarl ı k sergiler. 

Bu iki yakla şı ma da temel olu ş turan ortak tarih varsay ım ı  tek çiz-
gisel-evrimci tarih anlay ışı d ır. Poulantzas'a özellikle Marksizm kay-
nakli olarak etkide bulunan bu yakla şı m ın ise daha aç ı k olan kayna ğı , 
Sosyal Darwinizm olarak'da bilinen faydac ı  felsefe okulunun varsay ı m-
lanndan beslenen liberal toplum ve siyaset felsefesidir. En temelde di-
ğer hayvanlardan bir hayvan olan insan ı n geliş me szireri, önce do ğaya 
ve diğer hayvanlara, ard ı ndan da hemcinslerine kar şı  bir mücadele 
tarihidir. İnsanlar ın ve toplumlar ın-milletlerin geli ş miş lik düzeyleri bu 
mücadeleler içindeki ba şar ıları  ile ölçülür. Bu ölçümün bir dizi arac ı  
geliş tirilmeye çal ışı lm ış tı r. Bunlardan en yayg ın olarak kabullenileni, 
pozitivist Comte ve tefsirci Weber'i izleyerek söylersek, nesnel tabanl ı  
düşünce biçimine ve ekonomik ak ı lcı l ığ a ula şm ış  olmaktı r. İ nsan ı n in-
sanlaşması  mistik ve metafizik aç ıklama biçimlerinden ; duygusal ro-
mantik düşünme yöntemlerinden uzakla şı p nesnel ve ekonomik ger-
çeklere dayal ı  açıklama biçimlerine ulaşmas ı  demektir. 

Başarının Darwin ve Marx dönemindeki aç ık örneğ i ise, Bat ı  
Avrupa'n ın sanayi kapitalizmidir. Pozitivist ve yorumlay ı cı  pragma-
tist felsefe ürünleri, sanayi kapitalizminin ba şar ı larını  kendi düş ünce 
biçimlerinin de diğer düş ünce yöntemlerine kar şı  iistünlüğ ünün kendi-
liğ inden kan ıtlar ı  olarak göstermi ş tir. Ne sanayi kapitalizminde ne de 
onunla birlikte gelen dü ş ünce ve toplumsal-siyasal örgütlenme biçim-
lerinden kaç ını labilir. Kapitalizm, insan ın insanlaşma sürecinin bir 
doruk noktasıdır. Varsay ı lanlar ş unlard ı r. Tarihsel bir zerçeklik olarak 
ta kapitalizm, Bat ı  Avrupa d ışı nda kalan topraklar ve milletlerin ko-
lonizasyonu süreci ile birlikte gerçekle ş tiril ırli ş tir. Diğer bir deyi ş le, 
bu süreç içinde ya şananlar -hem Bat ı  Avrupa içindeki iç savaş lar ve 
inanılmaz vah ş ilikte ya şanan s ınıf sava ş ları , hem de Bat ı  Avrupal ı ların 
Dünyanın değ iş ik yerlerinde gerçekle ş tirdikleri devasa boyutlardaki 
katliamlar- kaç ın ı lmazdır. Amaç, daha yoksul ve daha geri olan insan-
ların daha zengin ve daha ileri zenginlik ve insanl ık aş amalar ına ulaş -
t ırı lmasıdır. 

Kilisenin misyoner faaliyetleri içinde ş ekillenen bu düşünceler, 
daha sonra tüm dünyaya modernle şme teorileri olarak -ya da modern-
leşme teorilerinden farkl ı  çözümleme araçlar ı  geli ş tiremeyen sosyalizm 
teorileri olarak- farkl ı  renklerde farkl ı  paketlerde yeniden sunulmaya 
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devam edilmiş tir9. Tüm bunların ortak temas ı  ise, açık bir biçimde 
ırkçı lığı n ya da onun biraz daha suland ınlmış  biçimleri olarak tan ım-
lanan milliyetçiliklerin kaç ını lmazlığı dır. Eğer insan olarak daha da 
gelişmek istiyorsak daha zengin olmak zorunday ız; ve bunun da bi-
linen en geli ş miş  yolu daha fazla say ıda insana ve onları  çalış tıracak ser-
mayeye egemen olmak -sermaye birikimi sa ğ lamakt ır. Milliyetçilik ve 
bunun bir biçimi -  olan ı rkçı lık kapitalistle şme sürecinin öncülerinin, 
yenilikçi devrimci müte şebbislerin ideolojisidir. 

Yap ısal açıklamalar içinde en kolay doğ rulanabileni fiziksel fak-
törlere dayal ı  açıklamalard ır. Bu yakla şı m içinde tek tek insanlar ın, 
toplumların diğerlerinden ay ı rdedici fiziksel özellikleri vurgulan ı r. 
Bu farkl ı l ık vurgusu, ard ından ırkların bir çe ş itlenme değ il, fakat bir 
gelişme farkl ı lığı  ve bu alamda yetenek / beceri geli ş iminde eş itsizlik 
anlam ına geldiğ i varsay ımına uygun ortam yarat ır. Böylece bir ı rk-
lar hiyerar ş isi kavramlaş tır ı lmaya çal ışı l ır. Özellikle "üstün" ırklar 
tarafmdan ırkların safl ığı  arayış ları  teorize edilmeye çal ışı l ı r. Aşağı  
ırklar ın özellikleri üstün olanlara bula ş tı rılmamalıd ır; tam da tersine 
"aşağı " ırklar üstün olanlar taraf ından "döllenerek" geli ş tirilmelidir. 
Bu yakla şı mın benimsenmemesi durumunda ara-bozulmu ş  ı rk katego-
rileri ve bunlara dayanan yozla şmış  bilinçler ortaya ç ıkacaktır. Bu yoz 
bilinçler, hiyerar ş ik ırk örgütlenmesine kar şı  çıkacaklar; muhtemelen 
üstün ırklarla e ş it oldukları nı  iddia edeceklerdir. Bu iddiaya dayal ı  
davran ış lar kaç ını lmaz bir biçimde ı rkçı  sald ırganlığı  doğuracakt ır. 

Yapısal açıklamalar içinde en aç ık dile getirileni .ekonomik olan ı -
dır. Ekonomik aç ıklamalar ile anlatı lmak istenen •  tarihsel aç ıklamalar-
dan farkl ı  olarak bir teorik nesne olarak sanayi kapitalizminin do ğasm-
dan ve konjonktürel bir olgu olarak sanayi kapitalizmin in i ş leyiş  özel-
liklerinden kaynaklanan nedenlere dayal ı  kavramla ş tırmalard ır. 

Bir teorik kurgu olarak -ve insanl ığı n evrensel geli şme yasalar ına 
da uygun olarak- kapitalizm do ğ ası  gereğ i hem daha fazla say ıda insa-
nı  mülksüzleş tirmek hem de i şçileş tirmemek i.e. yedek emek deposu 
(reserve army of labour) yaratmak durumundad ı r' 0. Mülksüzleşerek 
yoksullaşan ancak i şçileşerek bu yoksulluktan kurtulma olana ğı  bu- 

(9) PERLMAN, Janice (1975) The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in 
Rio de Jenairo, University of California Press. 

(10) Kavram ın tanı tı mı  ve toplumsal sonuçlar ının tartışı lmas ı  için bkz. QUIJANO O. 
Annibal, (1980), "The Marginal Pole of the Econorny and the Marginalized Labour 
Force", in Harold Wolpe (Ed.) The ,4rticulation of Modes of Production, London: 
Routiedge and Kegan Paul. 
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lamayan geni ş  kitleler h ızla sanayi kapitalizmine "uygun" hegemonik 
ya da formel çal ışma alanlar ının dışı nda "lumpen" iş  alanları  yaratma-
ya ba ş larlar. Ve ard ından da bu i ş  alanlarına uygun, hegemonik siya-
sal blok tarafından manipülasyona aç ık lumpen ideolojiler geli ş tirir-
ler. Irkçılık ya da milliyetçilik bu ideolojilerden biridir. Yukandaki 
bölümde tarihsel kavramla ş tırmalar içinde aktar-dil -1gi gibi, milliyetçi-
lik görece temiz bir ideoloji olarak kapitalistle şmenin ilk gerçekle ş tiğ i 
toplumlara, dönemlere ve bu dönemlerin öncülerine has bir ideoloji 
olarak kavramla ş tınlırken; milliyetcili ğ in kötü formlan ve bunlardan 
en kötüsü olan ırkç ı lık, kapitalist sanayi devrimlerini, tekelci sermaye 
aş amasına ula şmış  bir dünyada gerçekle ş tirmek zorunda kalan sermaye-
darlann ve de kapitalistle şmenin olumsuz sonuçlar ını  yaş ayan ara ya 
da alt smıflann ideolojisi olarak kavramla ş tınhr. Mülksüzleşme ve iş -
çileşme sürecinin h ızı  ve yoğ unluğu artt ıkça, kapitalizınin kendiliğ in-
den ideolojisi olan milliyetçilik, ı rkç ılığ a dönü şmeye ve ş iddetini art ır-
maya ba ş lar. Farklı  bir yeniden okumayla, eğ er kapitalizm, ister olum-
lu ister olumsuz yanlar ı  ile var olacaksa, ırkçı  saldırganlık ta var ola-
caktır. 

Kültürel açıklamalar, yapısal açıklamalar ın bir diğer boyutunu 
oluş turur. Genellikle ekonomik indirgemeciliğ'e kar şı  olma, insan fak-
törünü ve buna dayal ı  olarak ta değ işme faktörünü daha fazla yakala-
ma e.i. değ iş ime daha aç ık olma iddias ına sahip kültürel yakla şı m için-
deki kavramla ş tırmalann da biraz yak ından incelendiğ inde, ı rkçı  ve 
ırkçılığı n nedenlerinin k ısa dönemde değ iş ebilirliğ'i konusunda oldukça 
karamsar oldu ğu görülür. Kültürel aç ıklamalar ın dil ve din olmak üzere 
iki ana boyutu vard ı r. insanlar ve toplumlar aras ında dile ve dine da-
yanan ayrı lıklar, farkl ı lıklar olman ın ötesinde bir e ş itsizlik, ve en yay-
gın örneğ i Weber'in kapitalist geli şmeyi genel olarak H ıristiyanlığ a ve 
özel olarak ta Protestan mezh ı ebine bağ la.ması nda bulunan, ekonomik 
vb. eş itsizliklerin nedeni olarak kavramla ş tınlıril. Dil farkl ılıkları  da 
din ile benzer biçimde geli şme farkl ı lıkları  olarak kavramla ş tınhr. 
Toplumsal gelişmeyle artan ileti ş im ihtiyacı  dilin gelişmesini zorlar. 
Diğer bir deyi ş le geliş miş  toplumların dilleri yoksul toplumlara göre, 
kullanılan sözcük say ılarının kar şı laş tınlması  ile de kolayca görülece ğ i 
gibi, daha geli şmiş  dillerdir. 

Din ve dildeki bu gelişmiş lik tekil bireylerin birbirleri ile ili şkilerine, 
kendilerini ve diğerlerini algılama biçimlefine vb. etkide bulunur ve 

(11) WEBER, Max (1985) Protestan Ahlak! ve Kapitalizmin Ruhu, (Çev. Zeynep Aruoba) 
Istanbul: Hil Yay ın. 
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gelişmiş  bir toplumsal örgütlenme ortaya ç ıkar. Bunun açık savunusu 
modernle şme teorileri içinde yap ı lır12 . Ileri kapitalist toplumlar ın özel-
liklerinden genellenerek olu ş turulan modern toplum ve modern birey 
tiplemeleri, kar şı tı  olduğu ileri sürülen ve Çin'den Afrika kabilelerine 
kadar devasa çe ş itlilikte topluluklar ı  kapsad ığı  iddia edilen geleneksel 
toplumlara göre daha ileri bir kültürü anlat ır. Bu anlamda yap ı lmas ı  
gereken modern kültür yan ında ve geleneksel kültüre kar şı  sava ş tı r. 
Bu sava şı n Batı lılar tarafından önerilen arac ı , açık ba ş arıları  Uzak Do-
ğu Asya'da, Hindistan, Pakistan; Endonezya, Filipinler vb. ülkelerde 
gözlenen din ve dil* değ iş iklikleridir. Bu değ i ş ikliklerin ırkç ı lıktan ne 
kadar uzak olduğu ise sanırım oldukça açıktır. 

Bireysel-Psikolojik aç ıklamalar tarihsel ve yap ısal açıklamaların 
bireyler taraf ından ki ş ilik özellikleri olarak içselle ş tirildikleri-ön-var-
sayımma dayanır. Burada ilgilenilen ırk özelliklerinin fiziksel-biyolo 
jik açı klayıciları  değ il fakat, bunlar ın düşünsel, duygusal vb. yans ı -
malandır. Bu aç ıklamaların kendi aralar ı ndaki farkl ı laşmaları  kazan ı l-
mış  kiş ilik özelliklerinin değ iş tirilebilirliğ ine, ilişkin öngörüleri ya da 
ön varsaynnland ı r. Bireysel, psikolojik aç ıklamaların babas ı  Freud 
olarak gösterilebilir. Ki ş ilere psikoanaliz yöntemi ile yakla ş an Freud 
"sorunlu" ki ş iliklerin kayna ğı nı  ilk çocukluk döneminde ya ş anan ve 
"temel içgüdüler"in doyurulup doyurulmamas ı  ile anlam kazanan de-
neyimlerde bulur. Burada bu temel içgüdülerin ve deneyimlerin ne 
olarak tan ımlandığı  önemli değ il; fakat ı rkçı lık açısmdan art ık değ iş -
tirilemez faktörler olarak kavramla ş tırıldığı  önemlidir. Böylece Freud 
ırkçılık kar şı sında, Popper taraf ından yöneltilen "yanlış layıcılık" il-
kesinden yoksunluk ve "doğ rulayıcı lık" ilkesine dayal ı  bir düşünce 
yönetimini benimseyerek aç ıklayıcı  yetene ğ ini yitirrnek ve doktriner-
leşmek ele ş tirisini kolayca hakkeden bir biçimde, çaresizli ğe düş er. 
Irkçıhk, Hitler örneğ inde de kolayca do ğ rulanabileceğ i gibi, çocukluk 
ve ergenlik dönemlerinde içinde ya şanan sorunlu aileyi ve toplumsal 
ortamın bir sonucudur. Freud'cu Fromm izlenerek belirtilirse, doyuru-
lamam ış  sevme içgüdüsü nefret'e dönü şür. Irkçı lık, izleyen yıllarda bu 
nefretin ortaya ç ıkma alanlarından birisidir. 

Aynı  çerçevede Reich, 13  fa ş ist ve sosyalist bask ıcılıkların köke-
nini aynı  biçimde sağ lıklı  ortamlarda doyurulmam ış  sevme içgüdü- 

(12) BENDIX, Richard, (1967) "Tradition and Modernity Reconsidered", Comparatvie 

Studies in Society and History, Vol: IX, No: 3, Pp. 2292-2346. 

(13) REICH, W., a.g.e. 
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sünde bulur. Kar şı  cinsle serbest ortamlarda bir araya gelemeyen in-
sanlar, en temel bilme nesnesi olan bedenleri konusunda aç ık ve temiz 
bir bilgiye ula şamazlar. Ki ş iliğ in temeli olan bedene ilişkin bu bilgi-
sizlik, birey olarak di ğerlerinden ba ğı msız gelişmeyi engeller. Serbest-
liğ i engelleyen, zaman zaman köylü ailesi olarak vurgulanan, "aile" 
dir. Köylü ailesi, ortak mülk üzerinde iktisadi faaliyette bulunan birey-
ler için öncelikle iktisadi bir birliktir. Bu birli ğ in varolu şu, babaya ba-
ğı mlilığ a bağ lıdır. Siyasal, toplumsal bask ıcı lık, baba figürü yerine 
"führer"i kolayca geçirebilir. Ancak bundan daha da önemli olan aile 
içinde şekillendirilen kadın imaj ıdır. Anne ile özde ş leşen kadın imaj ı , 
kad ı nın cinsel kimliğ inin ihmalini, sadece doğurucu, doyurucu, bak ıcı  
kimliğ inin öne çıkart ı lması  anlamına gelir. Böylece bast ırılan cinsel 
duygular, birey olarak geli şmeyi engelleyerek führer baball ığı nm ön-
derliğ inde, bir ortak aile olarak tan ımlanan milletin ya da ırkın çatı sı  
altında şekillenen kitleler içinde ifade olana ğı  bulduğunda baskıcılık, 
bir yönetimin toplumsal taban ı  olarak manipüle edilebilir hale gelir. 
Özkök, Reich' ın Freud ve Fromm'un kadercili ğ inden daha uzak, du-
rumun değ iştirilebileceğ i konusunda daha iddialı  olduğunu söylerm. 
Özellikle kad ınlar için cinsel kimliğ in tanınması  tüm bask ıcı  düş ün-
celerin ve yönetimlerin çökmesini getirecektir. 

Ancak, Özkök ün kendisi de kitleselle ş meyi modern toplumun 
temel sonuçlanndan biri olarak kabullendi ğ i oranda, kitlelere dayal ı  
demokratik ya da bask ıcı  ancak, her durumda bireyleri küçümseyerek 
yönlendirici olan bir anlay ışı  benimsemek durumunda kalmaz m ı ? 
Bu yakla şı mın, ırkçı lık özelinde sonucu, ırkçı lığı n, özellikle kitle ileti-
ş im araçlarının denetleyicileri tarafından kitle yönetiminde bir araç 
olarak kullan ıldığı  olacaktır. Bu yakla şı m içinde, Özkök, kitle iletiş i-
minin bir mücadele arac ı  olarak alg ılanmasına eğ ilimli ve Reich'in 
kaderciliğe başkaldıran anlay ışı na daha yak ın bir yerde durur. Ancak 
bunun ırkçı lığ a karşı  ne oranda net bir kar şı  teorik tavrı  yansıttığı , baş -
kaldırıya elveda dendiğ inde yeniden tart ışı lmalidır15. 

Yine Freud'cu gelenek içinde yer alan bir Marksist olarak de ğ er-
lendirilen Marcuse, bask ıcı lığ m ve bunun bir örneğ i olan ırkçı  ş iddetin 
insanın evrensel tammlay ıcılarmdan kaynaklanmad ığı  fakat, tarihsel 

(14) ÖZKÖK, Ertuğ rul, (1985) iletiş im Kuramları  Aç ıs ından Kitlelerin Çöziı lûşiı , Ankara: 
Tan Kitap Yay ı n. 

(15) ÖZKÖK, Ertuğrul, (1987) Elveda Başkaldın, Istanbul: Afa Yay ıncılık. 
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koşullara bağunhliğı nı  vurgularbs. Ancak, Marcuse, `belki de Marx'a 
olan yaknı lığ mın bir sonucu olarak, Reich'e göre çok daha yap ısalcı-
dır. Uygarlığı  temel içgüdülerden sapma= bir sonucu olarak görür. 
Böylece uygarl ık tarihi, temel ihtiyaçlara kar şı  bir yabancılaşma tari 
hidir. Bu ortamda yap ı lması  gereken, tüm tarih, toplum ve ki ş ilik al 
gımızı  değ iştiren birey tabanl ı  bir kültür devrimidir. Marcuse'un var 
olanı  reddetme eğ ilimi olumlu olmakla beraber, baskıcılığı  uygarlaşma-
nın kendiliğ inden sonucu olarak aç ıkladığı  hemen her yerde ı rkçı lığ a 
karşı  kelimenin hemen her anlam ı  ile savunmas ız olduğu da teslim 
edilmelidir. 

Bireysel-psikolojik aç ıklamalar temelde, bask ıcı lığı n ve bunun en 
açık örneklerinden biri olan ırkçılığı n kökeninin bireyselle şmenin en-
gellenmesi olduğu saptarnas ında birleş irler. 13enirnsenen ve yol gösteri-
ci olan birey ve bireysellik tan ımı  nedir sorusunun yan ıtı  arandığı nda 
ortaya ç ıkan gerçek, kapitalist kültürü benimsemi ş , maddi ya da ol-
dukça basite indirgenerek parasal ç ıkar anlamında bir ekonomik ç ıka-
n benimsemiş , bireydir17. Oysa, hem kapitalizmin d ışı nda hem de 
bizzatihi kapitalist ili şkilerin içinde kapitalist kültürü benimsemey.m 
bireylere rastlamak olanakl ıdır. Bu kiş ilerin "kendi" tan ınalamalanrun 
kapitalist birey tan ımına göre ele ş tirilmesi, onların kendi dinamikleri 
ile kavranmasm ı  sağ lamadığı  oranda yarars ızdır ve hatta zararl ıdır. 
Gerçek sorun, ki ş inin kendi bireyselliğ inin temellerini nas ıl tan ımladığı  
değil, fakat bu tanımlamada ve bu tan ımlama ile davran ış ları  arasında-
ki ilişkide ne oranda aç ık ve tutarl ı  davrand ığı = saptanmas ı dı r. 
Böyle yaklaşı ldığı nda "geleneksel" duygu ve dü şünce yönelirnli herhan-
gi bir birey ya da bir "fa ş ist" en az kapitalist kadar "birey" olabilir. 
Faş ist ya da ırkçı  birey için ise, tart ışı lması  gereken şey bireyselliğ,inin 
gücü değ il, fakat dayand ığı  temelin gücüdür. Kapitalist birey anlay ışı na 
dayalı  bir ele ş tiri ise, bu yakla şı m karşı sında, Freud'cu "cinsel özgür-
lük" ya da paracı  ekonomik yarare ı lık dışı nda hemen hiç bir şey siiy-
leınez. 

Çocukluk dönemi ko şullarına vurgu daha yap ısal bir düzeyde de 
gerçekle ş tirilir. özellikle Almanya'da, ancak genel olarak. Bat ı  Avru-
pa'da ya şanan ırkçı  sald ırganlığı n açıklanmasında bir faktör olarak 

(16) MARCUSE, Herbert, (1968) Tek Boyutlu insan, (Çev. Seçkin Ça ğan) İ stanbul: 
MAY Yayınları . 

(17) Bu tür bir kapitalist kültür anlaxışı nın eleş tirisi için bkz. IvlaeFARLANE, Alan, 
(1993) Kapitalizm Kültürü, İstanbul: Ayr ıntı  Yay ınlar ı . 
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bu topraklar üzerinde ya şayanlar ın 2. Dünya Sava şı  sonras ında ya şa-
dıkları  deneyler gösterilir18 . Özellikle Kohl taraf ından temsil edilen 
ve ilk çocukluk, gençlik dönemlerini sava şı n hemen ard ından, İ ttifak 
Kuvvetleri'nin a şağı lamaları  altında yaş amak zorunda kalan ku şaklar, 
bu aşağı lamaya tepkilerini Almanya'ya gelen -ve İ ttifak Kuvvetlerin-
den olmayan- yabanc ı  işçilere kar şı  düşmanlık biçiminde göstermeye 
yönelmiş tir. Burada söylenen, bir ba şka okumayla, "eğer Almanlar 
İ kinci Dünya Sava şı  ardından a ş ağı lanmasayd ı , ş imdiki Alman ırkçı -
lığı  olmayacakt ı " biçiminde, oldukçada zay ıf kurgulu bir varsay ımdır. 

SONUÇ 

Bu yazıda, ırkçı lığı n açıklanışı nda kullan ılan egemen sosyal bilim 
teorilerinin de ırkçı  olduğu tezi i ş lenmeye çalişı lmış tır. Alternatif aç ık-
lama modelleri, ancak ırk özelliklerinin insanlar, toplumsal gruplar ve 
toplumlar aras ı  ilişkilerden ç ıkart ı lıp at ılması  i.e. ırk özelliklerine da-
yanmayan yeni ya şam biçimlerinin bulunması  ile olanakl ıdır. "... yük-
selen ırkçı lığı n nedenleri, basitce i şsizlik korkusuna indirgenemez. 
Bunun dışı nda, ekonomik, toplumsal ve siyasal kriz ortam ında şekil-
lenen, yabanc ı  nüfusun yerleş tirilmesi ve yeniden yap ılandı rılrnası  süre-
cinden kaynaklanan değ iş ik faktörlere bak ılmand ır."19  Bunun bir adım 
daha ötesine gidilmelidir. Sorun, insanlar ın işsizlik karşı sında ırkçılaş -
tığı  söyleminin yanl ış lık ve yetersizliğ iıı in; ya da sorunun kayna ğı nın 
öncelikle politik olduğunun vurgulanmamas ı20  değ il fakat, egemen aç ık-
lama biçimlerinin ırkçı  yükseliş  içindeki "görevlerinin" belirlenmesidir. 
Yap ılması  gereken, "muhafazakar-radikal" bir tutumla, bu yeni duru-
mun gerçekle şeceğ i güne kadar eski kaliplar içinde ya şamak değ il, 
fakat sürekli bir reformasyon sürecini gerçekle ş tirmeye çalış maktır. 
Bu çaba insanla şmanm, bir ideoloji olarak ırkçıiıktan kurtulmak anla-
mına geldiğ i ve bunun olanak!' olduğu "inancına" dayanacaktır. Bu 
inancı  eleş tiren temel varsay ımlarm kaynağı , nesnel gerçeklik ( ırk) ile 
düşünsel-ideolojik gerçeklik (ırkçı lık) aras ında kurulan indirgemeci-
kendiliğ inden ilişkidir. Son söz olarak ş u söylenmelidir : yaz ının te- 

(18) FICTHER, Tilman, "Political Generations in Federal Germany", New Left Review, 
No: 186, Ss. 78-88. 

(1 9) CASTLES, Stephen (1984) "Racism and Politics in West Germany", Race and Class, 

Vol. XXV, No: 3, Ss. 37-50. 

(20) CASTLES, S., a.g.e. Ss. 46-50; ve MILES, Eobert, s. ve SATZWEIC, Victor, 
(1990) "Migration, Racism and 'Postmodern' Capitalism," Econotny and Society, 
Yol: 19, No: 3, Ss. 335-358. 
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mel inancınm ve karşı  argümanlarm ın en güncel "test" alam Bosna'd ır. 
Ancak Bosna'da ya şanan gerçeğ in doğ ruladıklan aras ında en temel 
olanları , bu yazının tezleridir: 1) Egemen aç ıklama biçimleri -ve bun-
lar arasında ırkçı lık ve milliyetçilikten en uzak oldu ğu iddiasındaki ki-
liseci ve Marksist dü şünceler- ırkçı  saldırganlığ m "ideolojik" kabuklar ı  
haline gelmi ş tir. 2) Irkç ı  sald ırganlık, özellikle saldırganı  -siyaset ve 
medya egemenleri ne söylerlerse söylesinler- insanl ıktan belki de hiç 
geri dönülemeyecek kadar uzakla ş tım. Bundan sonra Almanlar kadar 
Sırplar da ırkçı lık "lekesini" çok çok uzun bir süre üzerlerinde ta şı -
mak zorunda kalacaklar; insanla şmak isteyen S ırplar, t ı pkı  insanlaş -
mak isteyen Almanların yaptığı  gibi, tarihsel geçmi ş lerinin ac ı sını  
bir kara kabus gibi ya şamak durumunda kalacaklard ır. 


