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Giriş 

 

Oxford Sözlüğü, bir önceki yıla göre kullanışında yüzde iki bin civarında bir artış 

olduğunu belirttiği hakikat-sonrası ifadesini (post-truth), 2016’da yılın kelimesi olarak 

ilan etti. İfade, sözlük tarafından şöyle tanımlanmakta: “tarafsız gerçeklerin (facts) 

kamuoyunu şekillendirmekte duygu ve kişisel inançlardan daha az etkili olduğu 

durumlarla ilgili olan veya bu durumlara işaret eden1”. Tanımından anlaşılabileceği gibi 

hakikat-sonrası, kendisinden sonra gelen bir ismi nitelemekte ve bu bakımdan bir sıfat 

olarak içinde taşıdığı zamansal değişimi işaret eden ek nedeniyle olguların durumundaki 

bir dönüşüme göndermede bulunmaktadır. Buna uygun olarak ifade, genellikle hakikat-

sonrası çağ ya da hakikat-sonrası siyaset kalıplarıyla birlikte anılmaktadır – ki Oxford 

sözlüğü de ifadeyi tanıtırken bu örnekleri kullanır. Bu babda bir zamanlar hakikatin, 

siyaseten ya da toplumsal anlamda ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ima eder. 

Oxford Sözlüğü, ifadenin ilk olarak oyun yazarı Steve Tesichçe 1992 yılında 

Nation dergisinde kaleme alınan “Bir Yalanlar Hükümeti” başlıklı metinde dile 

getirildiğini belirtiyor. Bu metinde Tesich, “Watergate Sendromu” olarak isimlendirdiği 

durumu tarif etmeye çalışır ve metninde hakikat-sonrasını, Watergate Skandalı’nın yol 

açtığı sendromla ilişkilendirir. Yazar, Watergate Skandalı’nın2  ardından demokrasinin 

                                                           
1 İlgili tanım şu kaynaktan alınmıştır: https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-

truth. Erişim Tarihi: 20/11/2016. 

2 Watergate Skandalı olarak bilinen bu olay, dönemin Birleşik Devlet Başkanı Richard 

Nixon’ın, muhalefette olan Demokrat Parti’nin Watergate Oteli’nde yer alan merkezinin 

yasadışı yollarla dinlemesi olayına karışması olarak bilinir. Nixon, son ana kadar olayla 

ilgisinin bulunmadığını, Demokrat Parti merkezinin yasa dışı yollarla dinlenme planının 

kendisine bağlı olan bürokratlarca yapıldığını, kendisinin olaylardan habersiz olduğunu 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
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tesis edildiğini, Richard Nixon ve ona bağlı bulunan bürokratlarının istifası ile 

demokratik işleyişin zafer kazandığını ifade eder. Fakat Tesich’e göre bu zaferin, 

karanlık bir yanı bulunmaktadır. Skandalın ortaya dökülmesinde sonra yazar, 

Amerikalılar olarak “hakikatten kaçmaya başladıklarını” savunur.  “Hakikati, kötü 

haberlerle eşit tutmaya başladık ve bir ulus olarak esenliğimiz için ne kadar gerçek ya 

da hayati önemi olursa olsun, artık kötü haberler almayı istemedik. Kendimizi, 

hakikaten korumak için hükümetimizin insafına bıraktık” (1992:12).  

Tesich, Watergate’in ardından ortaya çıkarılan başka bir skandalın – İrangate3 –  

ise hakikatten kaçma isteğini pekiştirmenin dışında bir şeyi değiştirmediğinin altını 

                                                                                                                                                                          

iddia etti. Fakat yapılan soruşturma sonucunda Başkan’ın bu plandan haberdar olduğu, 

olayın üstünü kapatmak ve kendisinin dahlini gizlemek için kamuoyuna yalan söylediği 

ortaya çıktı.  Richard Nixon,  8 Ağustos 1974 görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu 

konuyla ilgili olarak, meseleyi siyasal yalanlarla ilişkili bir şekilde ele alan Eric 

Alterman’ın (2004)  When Presidents Lie: A History of Official Deception and Its 

Consequences ve Bill Fawcett’ın (2011) derlediği Tarih Boyunca Yalan ve Propaganda 

başlıklı eserlere bakılabilir. 

3 Birleşik Devletler’in tarihine geçen ve başkanın kamuoyunu açıkça aldattığı ve 

kamuoyuna yalan söylediği bu skandalın baş rol oyuncusu bu kez Ronald Reagan’dır. 

Reagan yönetimi, Nikaragua’daki hükümeti düşürmek için bu ülkede bulunan 

paramiliter unsurlara ekonomik yardımda bulunmuş, bu yardımı ise İran’a yasadışı 

yollarla sattığı silahlardan gelen para ile sağlamıştır. Skandal, kamuoyunda 

duyulduğunda Reagan, olayı önce inkar etmiş fakat sonra İran’a silah satışının İran 

Devrimi sırasında alıkonulan Birleşik Devlet konsolosluk çalışanlarını kurtarmak için 

yapıldığını belirtmiştir. Olay, çeşitli mevkilerdeki bürokratların istifası ile 

sonuçlanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, meseleyi siyasal yalanlarla ilişkili bir şekilde 
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çizer. Yazar, İrangate’in başrolünde yer alan Başkan Reagan’ın, çeşitli kez yalan 

söylediğini fakat bu sırada diğer başkanlar kadar çaba harcamasına dâhi gerek 

kalmadığını savunur. Regan, basitçe hafızasının kendisini yanılttığını belirterek 

yalanlarını gizlemiştir ve Tesich’e göre yalana kayıtsız kalan kamuoyuna bu yeterlidir. 

Yalana karşı kayıtsızlık ve hakikatten kaçınmanın – makalenin tarihinin 1992 olduğu 

hatırlanırsa – Birinci Körfez Savaşı ile yoluna devam ettiğini savunur Tesich4. 

Kamuoyunun, yalana olan tepkisizliğini yazar, “Watergate Sendromu”ı olarak tanımlar.   

Steve Tesich, son olarak kamuoyunun muztarip olduğu Watergate Sendromu’dan 

yola çıkarak, günümüz demokratik siyaset arenasını tarif etmek için hakikat-sonrası 

ifadesine başvuran yazarların metinlerinde de sıklıkla yankılanacak olan tespitlerini dile 

getirir: 

Totaliter canavarların yalnızca rüyalarında ağızlarını sulandırabilecek bir 

halkın prototipleri haline geliyoruz. Şu ana kadar bütün diktatörler, hakikati 

bastırmak için didinmek zorunda kaldılar. Biz eylemlerimizle, bunun artık 

gerekli olmadığını söylüyoruz, gerçeği hiçbir şekilde önemli görmeyen bir 

manevi mekanizma edindik. Çok temel bir şekilde, özgür insanlar olarak 

                                                                                                                                                                          

ele alan Eric Alterman’ın (2004) When Presidents Lie: A History of Official Deception 

and Its Consequences ve Bill Fawcett’ın (2011) derlediği Tarih Boyunca Yalan ve 

Propaganda başlıklı eserlere bakılabilir. 

4 Eric Alterman, benzer bir şekilde yalanın özellikle Başkan George W. Bush 

döneminde sınırsızca yayıldığını ve hakikat-sonrası bir dönemde yaşadığımızı belirtir. 

Alterman, hakikat-sonrası ile daha çok yalanın suçluluk duymadan söylenmesini 

kasteder. Bu bakımdan birazdan anacağımız Ralph Keyes ile benzer bir noktanın altını 

çizer. Alterman’a göre Bush’un başkanlığı, “Hakikat-Sonrası Başkanlık”tır (2004:294-

314). 
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bizler, hakikat-sonrası bir dünyada yaşamak istediğimize özgürce karar 

verdik (1992:13). 

Tesich’in zikrettiği totaliter ve demokratik rejimler arasında yalan ve hakikat söz 

konusu olduğunda ayrımın kaybolması teması, hakikat-sonrası üzerine yakın dönemde 

yazılan bir dizi metinde, yeniden ve yeniden belli eklemelerle gündeme gelir. Fakat 

şimdilik hakikat-sonrası tartışmalarına yapılan eklemeleri bir kenara bırakarak, bu 

tanımlamanın bir sonraki durağına değinmek istiyoruz. Bu durak, Tesich’in metninden 

on iki yıl sonra 2004’te Ralph Keyes tarafından kaleme alınan, The Post-Truth Era: 

Dishonesty and Deception in Contemporary Life başlıklı kitaptır. Keyes, yalana karşı 

kayıtsızlığın söz konusu olduğunu ve hakikat-sonrası bir zamanda yaşadığımızı ifade 

ederek Tesich’in yolunu izler5. Fakat Ralph Keyes, daha çok toplumsal bağlamla 

ilgilenmektedir. Ona göre toplumsal yaşantımız, başka zamanlara kıyasla yalana 

gösterdiği olağanüstü müsamaha ile karakterizedir. Keyes, yalancıların her zaman 

insanlığın yürüyüşüne eşlik ettiğini ifade ederek, yalanın şimdiye kadar belli bir 

ikirciklikle, suçluluk ve utanç ya da mahcubiyet ile söylendiğini savunur. Oysa yazara 

göre, şimdi hakikat ile oynayarak suçluluk duygumuzdan kendimizi kurtarmaktayız. 

Etik bir alaca karanlıkta, kendimizi sahtekâr olarak görmeden yalan 

söyleyebilmekteyizdir. Çünkü, der Keyes, yalan söyleyene yalancı demenin kendisi 

dahi bir tür hakaret olarak görülmektedir (2004:13). Yazara göre bu, toplumsal 

bağlamda hakikat ve yalan ilişkisi düşünüldüğünde ciddi bir dönüşüm geçirdiğimize 

işaret eder. Keyes, hakikati söylemek üzere içsel bir kaynağın bulunmadığını, doğal bir 

eğilim taşımadığımızı belirtmektedir, hatta evrimsel açıdan düşünüldüğünde aldatmanın 

insanlığın hayatta kalmasına yardımcı olduğunu ileri sürer. Bu biyolojik arka plana 

değinen yazara göre yine de hakikati dile getirmek ya da yalan söylemek daha çok 

                                                           
5 Keyes, hakikat-sonrası ifadesini Steve Tesich’in metninden aldığını belirtir (2004:13). 
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toplumsal bağlam meselesidir. İnsanların hakikati dile getirmek ile yalan söylemek 

dürtülerine sahip olduğunu belirten Keyes, toplumsal bağlama göre değişerek bu 

dürtülerin yaşamda kalmamıza yardımcı olduğunu hatırlatır (2004:22). Fakat yazara 

göre hakikat-sonrası çağda söz konusu olan, önceki toplumsal bağlamlarda ayrıcalıklı 

bir değer atfedilen hakikati dile getirmenin önemsizleşmesi ve yalana olan kayıtsızlığın 

hiç olmadığı kadar normalleşmesidir.    

Keyes’e göre yalanın normalleşmesi, sıradan bir durum değildir. Her şeyden önce 

yalan, toplumu bir arada tutan güven ilişkisini ortadan kaldırarak toplumsal birlikteliği 

aşındırır. Çünkü “gerçek topluluğu güven olmadan kurmak zordur” (2004:212). Yazar 

için yaşadığımız toplumlar, sözleşme üzerine temellenen ve yüzyüze ilişki kurmanın her 

zaman mümkün olmadığı, güvenin aslen beli kurumlarda ya da kurumsal mekanizmalar 

içinde yerleştiği inşalardır. Bu nedenle Keyes, kişisel ilişkilerde yalanın normalleşmesi 

ile başlayıp kurumsal yapıların yalanın ağına yakalanmasıyla toplumsallığın 

çözüleceğini ifade eder (2004:36). Örneğin bir ürün satın aldığımızda, bu ürünün ilgili 

kalite kontrol testlerinden başarıyla geçip elimize ulaştığına ve dolayısıyla bu testleri 

icra eden kurumlara güveniriz. Fakat yalanın baskın olduğu ya da yalan söylemenin 

kınanmadığı toplumsal bir bağlamda, kişisel güvenin yanında kurumsal güven de 

sarsılır ve karşılıklı ilişki kurmanın herhangi bir yolu kalmaz: 

Dürüst olduğunu düşündüğümüz bir kişinin sahtekâr olduğu ortaya 

çıktığında, sadece o kişiye karşı olan değil, genel olarak güvenimiz sarsılır. 

Güvendiğimiz birinin bize yalan söylediğini keşfedersek, güvendiğimiz 

herkesi yeniden incelemek zorunda kalırız. Güvenilir olduğunu 

düşündüğümüz kurumların (kiliseler, muhasebe firmaları, araştırma 

laboratuvarları) güven duymaya değmedikleri ortaya çıktığında, herhangi 

başka bir kurumun güvenilir olup olmadığını sorgularız. Bir ülkenin lideri 

ya da bir din adamı ya da bir üniversite profesörü hakikati manipüle etmekle 
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yakalandığında, başkalarının dürüstlüğüne bel bağlanıp bağlanmayacağını 

sorgularız. Bu, belirli bireylerin hakikat-sonrası davranışlarıyla bir bütün 

olarak toplumsal bağa verdikleri zarardır (2004:228-229). 

Özetlemeye çalışırsak hakikat-sonrası ifadesinin ilk kez anıldığı bu iki metinden 

Ralph Keyes’in çalışmasında, yalan söylemek ile hakikati dile getirmek arasında 

yalanın lehine gelişen belirsizliğin güven krizine işaret ettiği ve toplumsal yapının 

çözülmesine doğru giden bir sürecin başladığı öne sürülürken, Tesich’in makalesinde 

ise bu belirsizliğin totaliter rejimler ile demokrasi arasındaki farklılıkları sildiği 

savunulur. Bu iki tema, birazdan örneklerini göstereceğimiz üzere, özellikle 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla sonuçlanan, ayrılma yanlılarının “Brexit 

Referandumu”nda söyledikleri yalanları ve/veya Donald Trump’un başkanlık 

kampanyası sırasında söylediği yalanları6 örnek göstererek hakikat-sonrası bir çağda 

                                                           
6 Brexit Referandum’unda söylenen yalanlarla ve Donald Trump’ın başkanlık 

kampanyası sırasında söylediği yalanlar ilgili olarak James Ball’ın (2007) Post-Truth 

başlıklı kitabı oldukça detaylı bilgiler vermektedir. Her iki olayda yalan, merkezi bir rol 

oynar. Örneğin Brexit yanlıları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne haftada 350 milyon 

pound verdiğini öne sürerek birlikten ayrılmanın ekonomiye katkıda bulunacağı 

propagandasıyla kampanyalarını yürütmüşlerdi. Hâlbuki Ball’ın gösterdiği üzere, bu 

durum gerçeği yansıtmamakta Avrupa Birliği, çeşitli fonlara İngilere’ye katkıda 

bulunmaktadır. Dolayısıyla İngiltere’nin toplamda ödediği miktar, öne sürülenin 

yarısından azına tekabül etmektedir. Yine ayrılma yanlıları, Türkiye’den 12 milyon 

insanın İngiltere’ye göç edeceğini savunmuştur. Oysa Türrkiyeliler, vizesiz olarak 

İngiltere’ye kabul dâhi edilmemektedir. Donald Trump’ın yalanları ise Barak 

Obama’nın kökenleriyle ilgili söylediklerinden, Meksika sınırına yapılacak duvarın 

Meksika hükümeti tarafından ödeneceğine ilişkin dile getirdiklerine ya da rakibi Hilary 
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yaşadığımız ya da siyasetimizin hakikat-sonrasına dönüştüğüne ilişkin yorumlara eşlik 

eder. Fakat yapılan yorumlarda, bu iki tema bu kez başka bir yazar, Hannah Arendt 

hatırlatılarak ele alınır. Arendt’in hatırlanması, içinde yaşadığımız siyasal ortamın, 

yalan ile hakikat arasında ayrım yapma yetisi olan yargı gücünün yitimini ve totaliter 

rejimlerin yeşereceği zemini olası kıldığı uyarısıyla ilişkilidir.  

* 

Peki, içinde yaşadığımız siyasal ortam nasıl tarif edilmekte? The Economist 

dergisinin Eylül 2016 tarihli sayısında şu şekilde tasvir edilmekte içinde bulunduğumuz 

siyasal atmosfer:  

Amerika’da ve başka yerlerde, daha önce olduğundan duyguların olgular 

karşısında daha özgürce ve daha az dirençle zafer kazandığı bir siyasete 

doğru kaymanın olduğu güçlü bir durumdur. Yeni teknolojinin yardımıyla, 

olguların bir tufanı ve öncekine nazaran daha az güven duyan bir kamuoyu 

ile bazı siyasetçiler, yeni bir derinlik ve sirayet [gücü kazanan] yalancılıkla 

yollarına devam ediyorlar. Eğe böyle devam ederse toplumun sorunlarını 

çözen bir araç olarak hakikatin gücü/iktidarı, tümüyle azaltılmış olabilir 

(2016:20). 

Derginin yorumunda temel mesele, olgularda karşılığı olmayan “hakikati 

hissetme”nin (feel truth), yani hissedilen şeyi hakikat olarak kabullenmenin, hakikatin 

yerini almasıdır. Olguların yerine duyguların önem kazanması ya da hakikatin hilafına 

duygulara ağırlık verilmesi sonucunda dergiye göre, dünyanın yanlış bir portresini 

çizilir ve kurumlara olan güvensizlik hat seviyelere çıkarak demokratik sistem işlemez 

hale gelir (2016:11). Tesich ve Keyes’in dile getirdiklerinin yankılandığı hakikat-

                                                                                                                                                                          

Clinton sağlık durumu hakkında ifade ettiklerine kadar uzanan geniş bir “yelpaze” 

sunar. Bkz. James Ball’ın (2007) Post-Truth. 
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sonrasına ilişkin bu durum tespitini, bir adım sonra yalan-hakikat ayrımının belirsiz hale 

geleceği ve böylelikle totaliter yönetimin ayak seslerinin duyulacağına ilişkin uyarı 

izler. Fakat bu bağlamda, hem içinde yaşadığımız varsayılan durumun tespitinde hem de 

yalanın baskın hale gelmesiyle güven krizi olarak isimlendirebileceğimiz halden çıkışın 

imkânını aramak amacıyla hatırlanılan düşünür, Keyes ve Tesich’ten ziyade daha önce 

vurguladığımız gibi Hannah Arendt7’tir.  

Hakikat nedir? Hakikat olmayan nedir? Arendt'e göre tehlike, bir halk için 

bir şeyin doğru olup olmadığından ziyade yararlı olup olmadığı artık önemli 

olduğunda ortaya çıkar. Buradan çıkan sonuç, değerler arasında ayrım 

yapamamak ve yargıda bulunmanın işe yaramaz hale gelmesidir ve neticede 

yargıda bulunmak tamamen kaybolur. ‘Totaliter yönetimin ideal öznesi,’ 

demektedir Arendt ‘ikna olmuş Nazi ya da ikna edilmiş Komünist değil, 

hakikat ile kurgu ... ve gerçek ile yanlış arasındaki ayrıma artık [sahip] 

olmayan insanlardır’ (Greenberg, 2017). 

Yukarıdaki satırlarda, hakikat-sonrası ifadesine ilişkin yapılan yorumların temel 

özelliklerini görmek mümkün. Her şeyden önce yapılan bu yorumlarda asıl mesele, 

yalan ile hakikat arasındaki ayrımın yalanın yayılması dolayısıyla belirsizleşmesi ve bu 

nedenle demokratik işleyişin temel direği olduğu varsayılan yargı gücünü kullanan 

yurttaşın, bu yetisini kaybetmesi ve sonuçta totaliter rejimin öznesine dönüşmesidir. Bu 

                                                           
7 Burada The Guardian’da Zoe Williams (2017) tarafından kaleme alınan metnin 

başlığı, neredeyse kendi başına Hannah Arendt’e başvurunun kaçınılmazlığını 

özetlemektedir. Williams’ın makalesinin başlığı şöyle “Trump Zamanında Totalitarizm: 

Hannah Arendt’ten Dersler” (Totalitarianism in the age of Trump: lessons from Hannah 

Arendt). Bkz. https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/01/totalitarianism-in-

age-donald-trump-lessons-from-hannah-arendt-protests. Erişim tarihi: 27/06/2017. 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/01/totalitarianism-in-age-donald-trump-lessons-from-hannah-arendt-protests
https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/01/totalitarianism-in-age-donald-trump-lessons-from-hannah-arendt-protests
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atmosfer başka bir yorumcu, New York’ta Bard College’a bağlı olarak faaliyet gösteren 

Hannah Arendt Merkezi’nin kurucusu Roger Berkowitz tarafından “totaliter haleti 

ruhiye” (totalitarian mood) olarak tanımlanır. Yazara göre, “günümüz siyasetinin hızı, 

öfke ve suçlamalar ve ithamlar ve şakalar, Arendt'in totaliter haleti ruhiye olarak 

tanımladığı şeyin işaretçileridir” (2017). Totaliter haleti ruhiye, ekonomik ya da 

toplumsal olarak çeşitli şekillerde refahtan dışlanmış insanları yığından, Arendt’in 

totalitarizmin temel öğesi olarak saydığı güruha dönüştürerek demokratik siyasetin 

sonunu getirir. Dolayısıyla totalitarizme giden yolun başında, yalanın müsebbibi olduğu 

bir ruh hali bulunur. Belli yapısal koşulların – toplumsal yapını çözülmesi ve bu nedenle 

insanların köksüzleşmesi ve yalnızlaşması, emperyalizm vs. – birikmesi, totaliter bir 

rejimin kurulmasını kendiliğinden sağlamaz. Burada eşiği işaret eden şey, yalanlarla 

kafası bulanmış ve bu nedenle neyin hakikat neyin yalan olduğunu belirlemeye 

yardımcı olan yargı yetisini yitirmiş halkın, yönetici elitin direktifleri doğrultusunda 

büyük bir yıkım gücüne dönüşmesidir (Berkowitz, 2017). Berkowitz, Donald Trump’ın 

başkanlığı elde etmesi vesilesiyle kaleme aldığı bu satırlarda, Birleşik Devletler için 

henüz totaliter devlet tanımlamasının yapılamayacağını fakat temel yapısal öğelerin 

bulunduğunu ve totaliter ruh halinin oluşmaya başladığını belirterek çalan alarm 

zillerini dikkate almak gerektiğini savunur.8 

                                                           
8 Roger Berkowitz (2017), Trump’ın başkanlık için yemin ettiği gün hiç olmadığı kadar 

geniş bir grupla Hannah Arendt’in Totalitarizmin Kaynakları eserini okumaya 

başladıklarını ifade eder. Edebiyat ya da felsefi eserlerin, belki siyasal araçlar 

olamayacağını fakat düşünmeyi kışkırttığını belirtir. Düşünme ve yargıda bulunmanın 

demokratik yurttaşın temel özelliği olduğunu vurgulayarak, bu niteliklerin 

kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizer. İlerleyen bölümlerde de ele almaya 

çalışacağımız gibi Berkowitz’ten aktardığımız bu düşünceler, demokratik siyasetin 
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Tehlikenin farkına varmamızı sağlayan Arendt’ken aynı anda totaliter haleti 

ruhiyeden çıkışın anahtarı yine Arendt’in kuramından devşirilir. Eğer totalitarizm, 

demokratik sistemde yaşayan yurttaşın yargı gücüne kastediyorsa bu durumda yapılması 

gereken, yalan ve hakikat arasında ayrım yapmamızı sağlayan bu yetiyi restore etmektir. 

Totaliter ruh hali, güruha dönüştürdüğü sıradan insanları yargı yetisinin kaybıyla büyük 

suçların parçası kılıyorsa demokrasinin öznesi olan yurttaş, bu yetisini sıkı sıkıya 

savunmalıdır. Çünkü, “hakikat ile kurguyu ayırt edebilmek direniş biçimidir” 

(Greenberg, 2017)9. Yargı yetisi, zihnin totaliter tahakkümüne karşı dayanak noktasıdır. 

Daha önce andığımız Roger Berkowitz da benzer bir doğrultuda Hannah Arendt 

külliyatının bizi totaliter ruha karşı uyardığını ve totalitarizmin yeniden sahne 

alabileceğine dair korkuyu canlı tutmamız gerektiğini savunur: “Arendt'in totaliter 

tahakkümün öğeleri konusundaki soruşturması, totaliter yönetim korkusundan asla 

vazgeçmememiz gerektiğini öğretiyor” (Berkowitz, 2017). Berkowitz, bu korkuyu canlı 

tutmanın yolunun, yargı gücüne dönmekten geçtiğini belirtir. Berkowitz ve Greenberg 

bu konuda yalnız değildir. Başka yazarlar tarafından da sıklıkla Arendt’in yargı gücüne 

ilişkin kuramı hatırlatılır ve tam da bu noktada Arendt, içinde bulunduğumuz varsayılan 

                                                                                                                                                                          

yoğun siyasal yalanla karşılaştığında kendisini nasıl savunması gerektiğine dair temel 

motiflerdir.  

9 BBB Türkçe’nin aktardığına göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) 

bağlı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sorumlusu Andreas 

Schleicher, okulların 'yalan haberlerin' nasıl anlaşılacağına dair eğitim vermesi 

gerektiğini ifade etmekte ve eleştirel düşüncenin öneminin altını çizmektedir. Bkz. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39316020. Erişim tarihi: 27/06/2017.  

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39316020
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hakikat-sonrası politik atmosferden çıkışın imkânının bulunduğu eserlere sahip düşünür 

olarak işaretlenir10.  

Hannah Arendt külliyatı, Tesich’in yalanın sınırsız yayılmasıyla demokrasi ile 

totalitarizm ayrımının bulanıklaşmasına dair iddiasının ve Keyes’in yalanın güven krizi 

ile ilişkili olduğuna dair savının birlikte düşünülmesiyle içinde bulunulan güncelliğe 

müdahale etmeye imkân tanır. Yalanın yayılımının totaliter eğilimleri besleyeceği, 

yurttaşların yargı yetisini elinden alacağı, bunun büyük bir yıkımla sonuçlanabileceği ve 

çözüm olarak ise yeniden yargı gücüne dönülmesi gerektiği; bütün bu temalar, 

Arendt’ten esinlenerek hakikat-sonrası siyasete bakışın ana eksenlerini oluşturur. 

Dolayısıyla hakikat-sonrası kavramsallaştırmasının Tesich ve Keyes’te gördüğümüz 

anlam yükü, Arendt ile birlikte durumun analizinin yapılması ve bu durumdan çıkışın 

olanağının yine Arendt’te bulunmasıyla yeniden dile getirilir.  

Bu çalışma, tam da Hannah Arendt’te başvurularak yapılan bu değerlendirmelerin 

izini takip ederek, asıl olarak önerilen çözümün bir soruşturması olacak. Yalanın 

yaygınlaşması ve yalana kaşı takınılan kayıtsızlıkla birlikte demokrasi ve totalitarizm 

arasındaki farklılıkların belirsizleşmesiyle tanımlanan hakikat-sonrası siyasetin, 

Arendt’ten ilhamla ilan edilen panzehri yani yargı gücünü kullanan ve bu bakımdan 

tanık sıfatına sahip yurttaş imgesinin olanaklılığı, bu tezin tartışma alanı olacaktır. 

                                                           
10Bu konuda Thomas Weyn’in (2017) OpenDemocracy adlı internet sitesinde 

yayınlanan metni, oldukça aydınlatıcıdır. “Hakikat-sonrası Siyasete Arendtçi Bir Bakış” 

(An Arendtian Approach to Post-truth Politics) başlığı ile yayınlanan metinde Weyn, 

yalan ile hakikat arasında ayrım yapamama ile ilişkilendirdiği hakikat-sonrası siyasetten 

çıkışın imkânının, Arendt’in yargı kuramında yattığını düşünür. Bkz. 

https://www.opendemocracy.net/wfd/can-europe-make-it/thomas-weyn/arendtian-

approach-to-post-truth-politics. Erişim tarihi: 27/06/2017. 

https://www.opendemocracy.net/wfd/can-europe-make-it/thomas-weyn/arendtian-approach-to-post-truth-politics
https://www.opendemocracy.net/wfd/can-europe-make-it/thomas-weyn/arendtian-approach-to-post-truth-politics
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Yalanın, demokratik siyasette kapladığı alanın genişlemesine engel olacak olan bu 

yurttaş, her şeyden önce yaptığı tanıklıkla olguların durumunu kendi gördüğü, 

deneyimlediği konumdan anlatmalıdır. Yurttaş, kendi perspektifinden gördüklerini, 

deneyimlediklerini olduğu gibi ortaya koymakla mükellef kılınarak demokratik 

siyasette yalanın etrafı çevrilmeye çalışılır. O halde bu yurttaşın, olgulara olan tanıklığı 

kendi konumu ile sınırlı olmakla birlikte aynı anda gördüklerinin, deneyimlediklerinin 

doğruluğunun tek kanıtı kendisidir, başka hiç kimse onun bulunduğu konumdan 

olguların ne şekilde yapılandığını deneyimleyemez. Dil ya da konuşma üzerine 

yapılanan demokratik siyasetin işleyişini garanti altına alacak olan, bu nedenle, olgular 

için tanıklığının tek güvenirliği yine kendisi olan yargı yetisi ile donanmış yurttaştır. 

Fakat eğer hakikat-sonrası siyaseti tanımlayan temel nitelik, kimin hakikati dile 

getirdiğinin kimin yalan söylediğinin bilinememesi anlamında, güven kriziyse bu 

yurttaş, nasıl bu krizin dışındadır? Bütün konuşmaların, yalanın gölgesi ile 

“lekelendiğinin” düşünüldüğü (hakikat-sonrası) bir siyasette bu güven krizinin, 

demokrasinin üzerinde yükseldiği konuşma ile bir ilişkisi bulunur mu? Dil, eğer her 

durumda kişinin kendi hakikatini anlatacağına dair verdiği bir yeminle ilişkiliyse 

bakılması gereken ilk yer, dil olmaz mı? 

Bu sorular ve temelden hareketle ilk bölümde demokrasiyi söz ya da dil temelli, 

kanaatlerin karşılıklı olarak değişildiği bir girişim olarak tanımlayan ve demokratik 

siyaset içinde siyasal aktörlerin yalanlarına odaklanmak yerine yargı gücünü kullanan 

tanık olarak yurttaşı merkeze almak gerektiğini savunan düşünürlerin eserlerine göz 

atacağız. Özellikle Elizabeth Markovits (2008) ve Nadia Urbinati’ye (2018) göre 

demokratik siyaseti belirleyen nitelik, kanaatlerin karşılıklı olarak değişilmesidir fakat 

yazarlara göre bu değişimin, her zaman büyük bir açıklıkla sürdürülmesi gerekmez, 

örneğin yalan, demokratik siyasetin bir parçasıdır ve bu alanda yalanın yasaklanması, 

demokratik siyasetin önünü kapatır. Bu nedenle yazarlar için üzerinde durulması 
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gereken, siyasal aktörlerin yalanları değil bunları yargılayacak olan yurttaşın 

nitelikleridir. Siyasal aktörler, yalan söyleyebilir; örneğin Judith Shklar için çıkarlar 

çoğulluğunun bir arada bulunduğu demokratik siyaset içinde, insanların şiddetsiz bir 

şekilde yaşamalarına katkıda bulunacaksa yalanı sistemin dokusundan çıkarıp atmamak 

gerekir. Bu bakımdan, siyasal aktörlerden samimi olmaları beklenemez (1984:78). Tam 

da bu nedenle Markovits’e göre, yalanların çetelesini tutmak, siyasal aktörün samimiyet 

iddialarına güvenmek ya da niyetlerini soruşturmak yerine yargı yetisi ile donanmış 

olan yurttaş, olgularla bağını koparmadan ve siyasal aktörlerin kişisel niteliklerindense 

konuşmasının içeriğinin muhasebesini yaparak demokratik siyasetin, dile dayalı olan 

yapısını korur. Yazara göre, demokratik siyasette samimiyeti bir tarafa bırakmak, 

yalanın sınırsız bir şekilde yayılmasıyla sonuçlanmaz. Demokratik siyasal işleyiş için 

önemli olan sözlerin, olgusallığa uygunluklarıdır ve bunun denetimini gerçekleştirecek 

olan yargı yetisidir, yani belli bir mesafeden söylenenleri eleştirel muhasebeye tutmadır. 

Çünkü söylenen şey ile söyleyen kişinin içsel niteliklerini ayırmak gerekir (Markovits, 

2008:8). Fakat bu yorum, bölümün devamında göreceğimiz gibi, bir yandan siyasal 

aktör ile tanık arasında bir ayrımı gerektirirken diğer yandan, bu çalışma için daha 

önemli olan, siyasal aktöre yalan söyleyebilme imtiyazı tanırken bunu yargı yetisine 

sahip ve tanık olan yurttaşa bahşetmez. Siyasal aktör, yalan söyleme bakımından çeşitli 

normlardan muaf tutulurken yurttaştan bu normları yüklenmesi beklenir. Yani yurttaş, 

olgusallığa sıkı sıkıya bağlı olmalı ve yalan söylememeli, yargısının neticesi olduğu 

kanaatine inanmalıdır: samimi olmalıdır.  Dolayısıyla demokratik siyaset için tehlikeli 

olarak işaretlenen samimiyet, bu kez yurttaşta cisimleşerek yeniden demokratik siyaset 

alanın içine kaydedilir. Fakat tarif edilen bu yurttaş figürünün ne derece yalandan muaf 

kalacağı ya da ona atfedilen niteliklerin neden onu yalan söylemekten men edeceği 

belirsiz kalır. 
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Çalışma boyunca samimiyet kavramına sıklıkla başvuracağız, bu bakımdan 

kavrama dair birkaç noktaya değinmek isteriz. Lionel Trilling’in hatırlattığı gibi 

samimiyet kavramının İngilizce karşılığı olan sincerity Latince, sincerustan gelir ve saf, 

temiz anlamlarına sahiptir. Genellikle insanlara değil şeylere atfedilmektedir. Örneğin 

özellikle şarabın katışıksız olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır (1972:12). 

Fakat kavram, Trilling’e göre dönüşüm geçirerek insanın bir niteliği olmaya başlar. 

Yeni tanımıyla samimiyet, kişinin aklından geçenleri, olduğu gibi sözcükleri ile 

yansıtmasına karşılık gelir. Ben Jone’a göre samimi olan kişi, söylediği şeye inanır. 

Yazar için samimiyet, belirli değerleri ve bağlılıkları kimliğinin temel parçası olarak 

gören kişinin, bu değer ve bağlılık kümesini terk etmemesine ve olduğu gibi 

konuşmasında dile getirmesine işaret eder. Yazar tarafından samimiyetin, kendine 

hakikatli olmaya ve önemsenen ya da kimliğinin parçası olduğu düşünülen değerlerin 

kolaylıkla terk edilmemesi gerektiğine göndermede bulunduğunun altı çizilir (Jone, 

2016:491). Benzer şekilde Bernard Williams samimiyetin, konuşmacının inandıklarını 

dile getirmesini ima ettiğini belirtir ve tutarlılıkla birlikte hakikate saygılı olmak 

şeklinde tanımladığı hakikatliliğin bir erdemi olduğunu ifade eder. Williams’a göre 

samimiyet, kişinin inançlarını kendiliğinden bir şekilde açıklamasıdır; tutarlılık ise belli 

bir irade gerektirir, yönelim ve irade ekseninde anlaşılmalıdır. Yazar için bu bakımdan 

bu iki erdem, olguların verili durumundan, yani hakikatten, bizi uzaklaştıracak fantezi 

ve umuda karşı belli bir mesafe almak için olanak sağlar (2002:45)11. Dolayısıyla 

samimiyet ile hakikat arasında oldukça kısa bir mesafe bulunmaktadır. 

                                                           
11Samimiyet kavramının, kendine özgü bir tarihinin olduğunu ve bunun etraflıca 

çalışılması gerektiği açıktır. Örneğin samimiyetin yukarda kısaca değindiğimiz modern 

kullanımında J. Jacques Rousseau’nun katkısı, yazarlar tarafından sıklıkla 

vurgulanmaktadır [bkz. Williams (2002);  Melzer, (1995); Denery, (2015)]. Samimiyete 
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Bu kısa hatırlatmadan sonra tekrar çalışmamıza dönersek birinci bölümde 

samimiyeti yurttaşın hanesine kaydeden yazarların, yurttaşı yerleştirdikleri konumun 

ilham kaynağı Hannah Arendt’tir. Bu nedenle birinci bölümde bahsedilen belirsizliğin 

izini, Hannah Arendt’in kuramı içinde bir sonraki bölümde süreceğiz. Bu bölümde 

öncelikle yeniden hakikat-sonrasına ilişkin Chris Hedges ve Timothy Snyder’in,  - 

başka bir dizi yazarın yorumuna da yer vererek - dile getirdiklerini, bu kez Hannah 

Arendt’in totalitarizme ilişkin çözümlemesi üzerinden okuyacağız. Hakikat-sonrasına 

ilişkin yapılan yorumların, Alexandre Koyre’nin totaliter rejimler hakkında bu 

rejimlerin, yalanın içinde yüzdüğüne ilişkin 1943’te söyledikleri ile olan yakınlığının 

altını çizerek, demokrasilerle totaliter rejimler arasında yalana ilişkin bu benzerliğin 

izini Hannah Arendt’le takip etmeye çalışacağız. Bu bölümde Arendt’in totalitarizm 

yorumunu yalan üzerinden inceleyip, bir önceki bölümde yurttaşın kullanımına verilen 

yargı yetisini konu edineceğiz. Bu arada Arendt’in, eylem ile yalan arasında kurduğu 

bağlantı bu bölümün başka bir uğrağı olacak. Arendt, totalitarizmin öğeleri arasında 

yalanın başrolde olduğu propaganda ile ideolojiyi ayrıcalıklı bir yere yerleştirirken, 

daha sonra kaleme aldığı Truth and Politics ve Lying in Politics başlıklı iki metninde 

yalanı tahayyül etme ile ilişkilendirerek, yeni bir şey yaratma kapasitesi olan eylemle 

birlikte anar. Yalanın eylemle olan yakınlığını vurgularken Arendt, bir yandan da 

demokrasilerde yalanın kendini kandırma ile birlikte sınırsız bir yaygınlık kazanacağını 

ifade eder. Yalanın demokrasilerdeki bu yaygınlığına karşı ise yargı yetisini ayrıcalıklı 

bir yere yerleştirir. Yargı yetisi, Cem Deveci’nin (1998) vurguladığı gibi siyasal bir yeti 

                                                                                                                                                                          

dair böylesi bir okumanın önemli olduğunu belirtmekle birlikte, bu çalışmada 

samimiyete dair derinlikli bir soruşturma yapmayacak samimiyetin, kişinin kendi 

düşüncelerini bir şey saklamadan ya da yalan söylemeden dile getirmesi babında 

söylediklerinin karşılığı olarak yalnızca kendi varoluşunu göstermesi anlamında ele 

alacağız.  
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olarak tanımlanırken Arendt tarafından bir sonraki adımda bu niteliğini kaybeder ve 

yine siyasal nitelikleri olmayan tanık olarak yurttaşta ete kemiğe bürünür. Bu noktada, 

birinci bölümde gördüğümüz döngü ile karşılaşılır; yalana karşı savunma hattı, 

“ayağımızı bastığımız toprak, üstümüzde uzanan gökyüzü”nü (Arendt, 1996:319) 

hatırlatan ve temas etmiş olduğu olguya samimiyetle bağlı olan yurttaşın katkılarıyla 

inşa edilir. Arendt’in önerisi, tanığı ve aktörü buluşturmadan, siyasal fail ya da kendi 

kavramıyla ifade edersek eylemci ile tanık arasındaki gerilimde yaşamayı öğrenmeyi 

içerir gibi görünmektedir. Fakat özellikle totalitarizm ile demokrasiler arasında yalan 

bakımından farklılık12 hızlıca katedilebilir olduğu kabulü altında yargı yetisini kullanan 

ve samimiyetiyle tanıklık yapan yurttaşın, nasıl bir koruma sağlayacağı belirsizliğini 

sürdürür gibidir. 

Üçüncü bölümde ise demokrasiler ve totaliter rejimler arasında farklılıkların yalan 

düşünüldüğünde silinmesinin nedeninin demokrasinin üzerinde yükseldiği zemin olan 

dilin (Markovits, 2008) kendisinden kaynaklanabileceğini düşünerek Jacques 

Derrida’nın, dil ve inanç bağlamında ifade ettiklerine odaklanacağız. Derrida’nın (2002) 

History of the Lie: Progolema metnini temel alarak yazarın yalan, dil ve inanç arasında 

kurduğu bağın izini sürmeye çalışacağız. Derrida için dile sahip olmak, kendini yalana 

ve hakikate bırakmakla aynı anlama gelir. Yazara göre konuşma, başkasına kendi 

hakikatimizi söyleyeceğimize ilişkin, konuşmadan önce ettiğimiz bir yeminle 

                                                           
12 Alexandre Koyre (1945), totalitarizmin yalan ve hakikat bağlamının ötesine 

geçmediğini aksine yalanın bütün toplumsal ve siyasal süreci teslim aldığı bir rejim 

olduğunu belirtir. Demokrasi ise bunun karşı kutbunda yer alır. (Koyre’nin çalışmasını 

daha sonraki bölümlerde ele alacağımız için detaylarına bu dipnotta girmeyeceğiz). Biz 

de bu çalışmada “demokrasi ile totalitarizm arasında yalan bakımından farklılık olduğu” 

ifadesini kullandığımızda Koyre’nın bu ayrımına göndermede bulunacağız. 
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mümkündür. Konuşmak, konuşanın hakikatini dile getireceğine dair bir yemin 

tarafından önsel olarak belirlenmiştir. Fakat Derrida’ya göre aynı anda bu yemin, 

ihanetle de iç içedir. Konuşmak, aynı anda yemin etmek ve yalan yere yemin etmektir. 

Bu bakımdan Derrida için mesele, sadakatsizliğin ve ihanetin hesaplanması, 

dengelenmesi yani bir ekonomi sorunudur. Düşünüre göre her zaman bir ölçü, daha iyi 

olabilecek bir ölçü mevcuttur, en az ihanet seçilebilir. Bu bakımdan “tarihsel duruma 

göre, en az kötü olan çözümü yaratmak gerekir” (Derrida, 2006:107). Etik, tam da bu 

ekonomi içinden çıkar. Derrida’ya göre etik, izlenecek bir kural olmadığında ya da 

konumuzla ilgili olarak sorumluluğun/sadakatin nerede yattığını gösteren bir norm, 

kural olmadığında var olmayan bir kural oluşturma sorumluluğunu en az ihanet 

uyarınca üstlenebilmektir (Derrida, 2004:33). Asıl sorun, o halde, hakikate ihanetin ve 

yemine sadakatsizliğin, yani bu ekonominin farkında olunması ve ihaneti, sadakatsizliği 

ve yalanı ortadan kaldırmayı hedeflemek yerine ötekine borçlu olunulan sorumluluğu 

gözeterek en iyi ölçütün bulunmasıdır. Bu durumda, üçüncü bölümün sonunda 

göstermeyi umduğumuz gibi, yalan ve hakikat söz konusu olduğunda dönüp bakılacak 

yegâne referans noktası bir şey ifade edenin kendisidir ya da bu kişinin dile 

getirdikleriyle kurduğu ilişkinin bir niteliği olan samimiyetidir. Bu noktada Derrida’nın, 

belirttiğimiz metini boyunca samimiyetine güvenmemizi beklediğini söylememiz 

gerekir.  Dolayısıyla önceki bölümlerde, düşünürlerin yalana karşı ayrıcalıklı bir konum 

bahşettiği yargı yetisini kullanan yurttaş da kendisini, yalanın ve hakikatin savaş alanına 

yerleştirmektedir. Bu bakımdan yalana karşı güvenceyi sağlayacak olan tanık yurttaş, 

oldukça kararsız bir zeminde durmaktadır. 

Bu son noktayı detaylandırmak ve Derrida’nın ihanet ekonomisi içinde ele aldığı, 

birinci bölümdeki düşünürlerin ve ikinci bölümde Hannah Arendt’in ise ayrıcalıklı bir 

yere yerleştirdiği yargı yetisini kullanan tanık yurttaşın nasıl kendi çıplak bedenini, 

yalanın ve hakikatin savaş alanı olan ve bu anlamda adeta bir işkence aleti gibi işleyen, 
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dilin insafına bırakan olduğunu Giorgio Agamben’le soruşturmaya çalışacağız. 

Agamben’e göre (2010) dili tanımlayan unsur, en başından beri insanın söylediklerinin 

hakikati için kendi yaşamını öne sürmesidir, yemin etmesidir. Yemin, bir edim olarak 

kelimeler ve şeylerin varlığa gelişini insanın yaşamını mesele haline getirerek kayıt 

altına alır. Bu anlamda yazara göre yemin, dilin anlamlandırma, işaret etme gücüne 

karşılık gelir. Dolayısıyla yemin, belli bir duruma ya da ilişkiye tanıklık etmekten 

ziyade kelimeleri ve şeyleri birleştiren dilin pozitif gücüne tanıklık eder.  Fakat aynı 

anda, Agamben’e göre yeminin öteki yüzü, lanettir. Bu, kişinin yemin ettiğinde 

kendisini belli bir aşkın gücün insafına terk etmesi, adaması anlamına gelir. Agamben 

de Derrida gibi konuşmanın, bu bağlamda hem hakikat hem de yalanla hemhâl 

olduğunu belirtir. Lâkin Agamben’e göre, günümüzde dilin pozitif gücünün dayanağı 

olan aşkın gücün (Tanrı’nın) ölümüyle bir yandan yalanın sınırsız genişlemesiyle diğer 

yandan ise dilin lanet olarak deneyimi ile karşı karşıyayızdır ve bu deneyim kurumlarda, 

özellikle hukuksal olanlarda, yerleşmiştir. Dilin kutsal ayini olan ve ona gücünü veren 

yemin, hukukun gücü haline gelmiştir. Bunun sonucunda yazara göre, bir yanda kendi 

biyolojik yaşamına giderek daha çok indirgenen yaşayan varlık bulunurken diğer 

yandan ise çıplak yaşamından tekno-medyatik aygıt tarafından ayrılan ve boş konuşan 

yalancı varlıkla karşı karşıya kalınılır (2010:70). Agamben, tanık olarak yurttaş 

imgesinin sınırlılığını gösterir şekilde, örneğini oyunlarda gördüğümüz yalanın ötesinde 

biçiminden ayrımsız bir yaşam –  yaşam-biçimi şeklinde yazılması gereken – önerir.  

Çalışmayı, yukarda bahsettiğimiz hattı takip ederek vardığımız sonuçları 

sıralayarak tamamlamayı planlıyoruz. 

* 

Son olarak bu çalışmanın niyetine dair birkaç hatırlatmada daha bulunalım. Bu 

hatırlamayı, John Keane’nin 2010 yılında bir konuşmada dile getirdikleriyle yapmak 
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sanırız daha kolay olacak: “Hitler, Stalin, Pol Pot, Ceasescu ve Hoxha’nın rejimleri 

hakikaten de yenilgiye uğratıldı ve yaşam, bütün despot-olabilecekler ve diktatörler için 

daha zorlu bir hal almış görünüyor. [Yine de] yirmi birinci yüzyılda siyasal olarak 

tehditkâr yalan olgusu ve geniş-çaplı yalan yine de sağ ve salim kalmıştır” (2010). 

Keane günümüzde yalanın, boyunun giderek uzadığını ve totaliter büyük yalanlarla olan 

mesafesini kapattığını vurgulayarak, buradan büyük totaliter suçlara ulaşmanın oldukça 

kolay olduğunu iddia eder. Birçok yazar tarafından, farklı kavramlarla yalana dair 

benzer iddialar sıklıkla dile getirilmektedir. Totaliter tehdidin önündeki engelin ise 

çoğunlukla yargı yetisinin bahşedildiği tanık yurttaş olduğunun altı çizilir. Aynı anda 

kanaatlerin değişildiği, dil merkezli bir girişim olan demokratik siyasetin alanından 

dışlanan hakikat ya da onun erdemi olan samimiyet, bu kez yurttaşın tanıklığının bir 

parçası olarak ona iliştirilir. Dolayısıyla bir yandan yurttaş, taşıdığı bu niteliklerin 

bedelini demokratik siyaset alanından uzakta bulunmakla öder. Fakat beri yandan 

yalana karşı önerilen bu çözüm ise sağlam olmaktan uzak bir zemin üzerinde yükselir. 

Bu zemin, yeminle ve inançla etik bir görünüm kazanan ama kendisiyle birlikte laneti 

getiren dildir. Dolayısıyla dilin, lanet ve yeminle eş-kökenliliği soruşturulmadan bir 

yandan totalitarizm ile demokrasi arasında yalan söz konusu olduğunda neden 

farklılıkların silindiği diğer yandan ise yargı yetisi ile donanmış tanık yurttaşın çaresiz 

kaldığı kanımızca yeterince anlaşılamayacaktır.  

Eğer yalan sınırsız bir şekilde yayılmaktaysa bunun sonucu, tıpkı Arendt’in ifade 

ettiği gibi hiç kimsenin hiçbir şeye inanmaması anlamında güven krizidir. Bu durumun 

önemli bir görünümü, insanın söylediğinin hakikatini garanti altına almaya çalışan 

inanılmaz bir kurumsal ağın yapılanmış olmasıdır. Kimliğin doğrulanmasına dair 

süreçlerin düşünülmesi dâhi içinde bulunduğumuz güven krizinin ulaştığı boyutun, iyi 

bir göstergesidir. Kişinin, kim olduğunu samimiyetiyle beyan etmesi tek başına yeterli 

değildir; çeşitli ek belgelerle yeri geldiğinde ise biyolojik işaretçilerle (DNA, parmak izi 
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gibi) kişinin, gerçekten beyan ettiği kişi olup olmadığı sınanarak, kimlik tespiti yapılır. 

Kimliğin tespiti için yapılan bu türden araştırmalar için ayrılan zamanın, bütçenin ve 

insan gücünün boyutu düşünüldüğünde sanırız öne sürülen güven krizinin boyutlarına 

dair daha iyi perspektif edinilebilir. Bu geniş perspektifi akılda tutarak bu çalışmada, 

demokratik siyasette yalan sorununa çözüm olacağı düşünülen tanık yurttaşın, ne derece 

bu soruna çare olabileceğini ele almaya çalışacağız ve özellikle yalan ve hakikat 

arasındaki çizgilerin belirsizleşmesinin “kökenlerinin” dilde bulunduğu iddiasını 

araştırmamıza konu edeceğiz.  
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I. Bölüm: Demokrasi ve Yalan 

 

Demokrasi logosentrik bir kuruluştur/girişimdir (enterprice) – yani 

demokratik siyasal projelerin merkezinde dil bulunur. Öyleyse siyasal 

kavramları (word) nasıl değerlendirdiğimize dikkat etmek kritik bir öneme 

sahiptir. Aksi takdirde, yalnızca siyasal söylemde neler olup bittiğini 

anlamamakla kalmaz aynı zamanda hangi tür konuşmanın ve hangi 

konuşmacının demokrasimizi daha güçlü kılacağı hakkında zayıf yargıda 

bulunmamız daha kuvvetle muhtemeldir (Markovits, 2008:15).  

Demokrasinin dil üzerine temellendiğine dair önerme pek de yeni sayılmaz. MÖ 

346’da Makedonya ile “gergin” bir ilişki içinde olan poliste dönemin ünlü hatiplerinden 

Demosthenes’in, muhatabı Aeschines’i Makedonya’da elçi olarak bulunduğu sırada 

görevini suiistimal etmekle suçladığı On the False Embassy adlı söylevinde, demokrasi 

ile dil arasındaki bağ, keskin bir soru etrafında gündeme gelir. Demosthenes, 

Aeschines’i İskender’den rüşvet almakla ve ekklesiaya yalan söylemekle suçlar, fakat 

suçlamanın asıl nedeni, dil ile kendini var kılan siyasal yapının yaşayabileceği 

sarsıntıdır (Hesk, 2000:164):  

Sözlerinin dışında elçilerin sorumlu olduğu başka ne olabilir? Elçiler, 

kadırgaları ya da pozisyonları ya da askerleri ya da kaleleri kontrol etmez 

(hiç kimse elçileri bunların sorumluluğuna getirmez) fakat zamanı ve sözleri 

kontrol eder. Öyleyse, zaman söz konusu olduğu müddetçe, eğer sitemizin 

zamanını boşa harcamamışsa, suçlu değildir fakat eğer zamanı boşa 

harcamışsa, yanlış yapmıştır ve sözleri için eğer raporları doğru ve 

faydalıysa, suçsuz bulunmalıdır fakat eğer yanlışsa, para ödenmişse ve 

zararlıysa suçlanmalıdır. Kişinin yapabileceği en büyük yanlış yalanlar 
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söylemesidir. Kelimeler üzerine temellenen siyasal sisteme sahip insanlar, 

bu insanların sözleri yalansa ilişkilerini nasıl güvenli bir şekilde yürütürler 

(Demosthenes, 2000:183-184)? 

Demosthenes’in sözlerinde yankılanan, demokrasinin bağrında taşıdığı gerilimdir. 

Kendini tam da insanları, şiddetin ve baskının ağırlığından kurtarmakla tanımlayan, 

fikirlerin yarıştığı siyasal bir sistem ve süreç olarak ilan ettiği anda demokrasi, başka 

türlü bir açmazla karşılaşmaktadır. Bu açmaz, Demosthenes’in söylevinde yankılandığı 

üzere demokrasilerde konuşanın, yalan söyleyip söylemediğiyle ilgilidir.   

Konuşmanın yalanla ilişkisinin olmaması, demokrasinin temeli olduğu varsayılır. 

“Benim okumama göre, … demokrasi bizden, yurttaşlar ve siyasetçiler farkı 

[olmaksızın], en azından iki şey talep eder: 1) inanç ya da bilgimizden bağımsız olarak 

bir dünyanın olduğu konusunda anlaşmamızı. Başka bir deyişle, olgular olarak belli 

şeyler olduğunu kabul ederiz. 2. Demokratik tartışmaya, dürüstçe kendi özgün 

kavrayışımızı sunmamızı talep eder. Şunu biliriz ki, hepimiz hata ya da yanlış 

yapabiliriz, kendi ön yargılarımızdan tamamen kaçamayız fakat diyalogda dünyanın 

bize nasıl açıldığının tutarlı bir anlatısını sunmaya çabalarız. Yani, hakikatli olmaya 

çaba gösteririz” (Beem, 2017). Christopher Beem hakikati, yalandan ayırabilme 

yeteneğimizin kaybolmasının, hakikati dile getirmeye dönük ortak bağlılığımızın 

çözülmesinin, demokrasinin işlemesini daha zor bir hale getirdiğinin altını çizer. Yazara 

göre bu yetilerimizin tamamen yok edilmesi, demokrasiyi imkânsız kılar. Demokratik 

yurttaşların görevi, kim tarafından söylenirse söylensin yalanı, yalan olarak ifşa etmek 

ve dünya bize nasıl görünüyorsa onu mümkün olduğunca dürüst bir şekilde sunmak, 

olguların varlığını ve otoritesini kabul etmektir. Yurttaş olarak, demektedir yazar, bizim 

için bu ödevler, şimdi birer siyasal eylem haline gelmişlerdir (Beem, 2017). Benzer bir 

şekilde kamusal hakikatin önemine değinerek, onu yeniden canlandırmak için olgu ve 

medya kontrolü, istatistiklere güvenmek, parti ve devlet arasındaki ayrımı yeniden inşa 



23 
 

etmek, parlamentoya eski rolünü geri kazandırmak ve en önemlisi siyasal yalanı yasal 

bir suç saymak gibi önerilerde bulanan, yalanın İngiliz siyasetinde Tony Blair aracılığı 

ile oynadığı “yıkıcı” rolü üzerine olan kitabında gazeteci Peter Oborne (2005),  

düşünürlerin önceki yıllarda yalanı ve yalanın içinde yaşamayı totaliter rejimlerle 

özdeşleştirdiğini şimdi ise demokrasiler ile totaliter rejimler arasında yalan söz konusu 

olduğunda bu ayrımı yapmanın zorlaştığını, hakikat-sonrası bir dönemde yaşadığımızı 

dile getirir (2005:6). İngiltere halkını, kalplerini yalanın karanlığından arındırmaya 

çağırır: 

Yukardaki altı öneri yardımcı olacaktır. Fakat İngiltere’nin ihtiyacı olan 

yasada değil, kalpteki bir değişikliktir. Bir seçimle karşı karşıyayız. Hiçbir 

şey yapmayabilir, birbirimizi aldatmaya ve dalavere çevirmeye devam 

edebiliriz ve bunu izleyecek kamusal öfkeyi, yabancılaşmayı ve iğrenmeyi 

bekleyebiliriz. Dürüst demokratik siyasetin değerinin tedrici bozulmasını 

izleyebiliriz …. Ya da bir kez âhlakî insani varlıklar olarak eylemeye 

çalışabiliriz. Bu ortak bir çabadır. Siyasetçileri, gazetecileri, yurttaşları, 

hepimizi etkileyecektir. Ama umut var. İngiltere, her şeyin 

temizlenebileceği, görkemli bir kamusal dürüstlük ve sivil katılım 

geleneğine sahiptir. Öncekinden daha iyi bile olabilir (2005:264). 

* 

Demokrasinin, “yalan içinde yüzen” (Koyre, 1945) totaliter rejimle olan yalanla 

ilişkili bu benzerliği, bağrında taşıdığı birazdan bahse konu edeceğim gerilimin izini 

sürerek aydınlatılabilir belki de.  Wendy Brown, demokrasinin ön sırayı hakikatin aldığı 

bir dizi düşman kümesi ile çevrelendiğini dile getirir. Bir yanda kurumlar ya da kişiler 

tarafından yalan ve aleni aldatma ile demokrasiye zarar verilmekteyken diğer yandan 

hakikatin yönetimi de başlı başına bir tehdittir. İlki, genel anlamda yozlaşma yani 
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devletin halkın genel iradesine olan tabiiyetine halel getirmekteyken ikincisi ise “iyi 

demokrasinin” temeli sayılan yargının ve açık tartışmanın baskılanmasını işaret eder. O 

halde demokrasi, iktidarın yalancılığı ile hakikatin hükmü tarafından yok edilme riski 

altındadır. Hâsılı demokrasi, olgunun hor görülmesi ile ve aynı anda olgusallığın hükmü 

arasındaki alanda konumlanır (Brown, 2012:88). Bu bakımdan demokrasi bir yandan 

hakikatin hükmünden kaçarken diğer yandan ise özellikle siyasal aktörün yalancılığında 

karşılaştığı güven krizi ile kendini totaliter rejimle aynı zeminde bulur. O halde değerler 

ve kanaatler çoğulluğunun kendini açıkça dile getirdiği ve bu nedenle hakikatin 

kendisine sunabileceği “güvenli” limanlardan uzak duran demokrasi, yalanla nasıl bir 

ilişki kurmalıdır? Hakikat kamusal tartışmanın sonlandırıcısı ve demokratik “şenliği” 

sessizliğe mahkûm etmekteyse yalan da bu rejimin üzerine temellendiği zemini sorgular 

hale getirir. Demosthenes’in sorusu hala kulaklarda uğuldamaktadır: “Kelimeler üzerine 

temellenen siyasal sisteme sahip insanlar, bu insanların sözleri yalansa ilişkilerini nasıl 

güvenli bir şekilde yürütürler (2000:184)?”  

1.  Samimiyet, Yalan ve Demokrasi 

Demosthenes’in sorusu düşünüldüğünde Beem ve gazeteci Osborne’nun aksine, 

Elizabeth Markovits’e bakılırsa asıl dikkat edilmesi gereken, hakikatin kamusal 

tartışmanın hilafına muzaffer olmasıdır ve asıl tehlikeli olan kamusal tartışmanın son 

bulmasıdır. Markovits için yalanla takıntılı bir ilişki içinde olmamız ve yalancılara karşı 

duyduğumuz bu kaygı, bizi güvenebileceğimiz doğruyu söyleyen insan arayışına 

yönlendirir. Böylece demokratik alandan kovduğumuz hakikat, yeniden yanı başımızda 

belirir. Yazara göre kültürümüz, doğrudan ve açık konuşmanın bir biçimi olan samimi 

konuşmanın yani parrhesianın olumlanması etrafında şekillenir. Siyasal teorisyenler de 

samimiyet ekseninde bir etik anlayış geliştirir. Oysa Markovits için bu etiğin, yani 

samimiyete veya parrhesiaya başvurunun demokratik yapı ile olan bağları şüphelidir; 

hatta bu etik, demokrasi karşıtı bir yan taşır. Samimiyet ve parrhesia, retoriğe dayanan 



25 
 

bir güçle siyasal aktörlerin, demokrasinin hilafına kendi niyetlerini saklamalarının, 

kitleleri kendi demokrasi karşıtı amaçlarına yönlendirmelerinin bir aracına döner 

(Markovits, 2008:2). Bu bakımdan yazara göre, örneğin Donald Trump’ın seçim zaferi, 

böylesi bir samimiyet retoriğinin bir başarısıdır. “Nasılsa öyle anlatmak” olarak 

tanımlandığını belirttiği Trump’ın hitap yöntemini Markovits, samimiyet retoriği olarak 

isimlendirir. Eğer bir siyasetçi, samimi ise dünya basit hakikatlere indirgenebilir. Bu 

konuşma biçimini yazar dürüst konuşmanın, retoriğe başvurmadan dili kullanmak 

anlamında Antik parrhesia ile olan yakınlığının altını çizer ve bir vakitler Antik 

demokrasi için açık ve dürüst biçimde korku, utanç duymadan konuşmak olarak 

anlaşılan bu terimin kendi retoriğini geliştirdiğini ifade eder. Amerikan siyaseti, Trump 

eliyle bu retoriğin kanatlarına sığınmaktadır, Markovits’e göre. Siyasetçinin yalan 

söylememesi gerektiği, büyük kavramlarla dinleyicilerinin dikkatini dağıtmaması ideali 

ve kendisi dışında diğer siyasetçilerin güçsüzlere karşı dalavereye başvurmakla 

suçlanması; bütün bunlar Trump’ın retoriğinin köşe taşlarını oluşturmaktadır. Fakat 

Markovits’e göre, burada söz konusu olan açık ve dürüst konuşmanın arkasına saklanan 

samimiyet retoriğidir. Bu retorik liderin, muhatabının yalanlarını görebilecek kadar zeki 

ve hakikatle yüzleşecek kadar cesur olduğu hilesine dayanmaktadır13. Markovits, 

demokrasinin koşulunun yalan ve samimiyet ekseninde cereyan eden bu retoriğin 

dışında yer aldığını belirtir ve özellikle samimiyet etiğinin demokrasi için meydana 

getirdiği tehlikelere dikkat çeker. Doğrudan konuşma, retorik bir güç edinerek kamusal 

tartışmayı sonlandırmakta, yönlendirme peşindeki siyasal aktörlerin siyasal iktidarı ele 

geçirebilmelerinin bir aracına dönüşmektedir (Markovits, 2008:2). Bu bakımdan 

                                                           
13 Elizabeth Markovits’in Donald Trump’a dair ifade ettikleri yazarın şu makalesinde 

bulunmaktadır: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-

cage/wp/2016/03/04/trump-tells-it-like-it-is-thats-not-necessarily-a-good-thing-for-

democracy/?utm_term=.7f04545927bc.  

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/04/trump-tells-it-like-it-is-thats-not-necessarily-a-good-thing-for-democracy/?utm_term=.7f04545927bc
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/04/trump-tells-it-like-it-is-thats-not-necessarily-a-good-thing-for-democracy/?utm_term=.7f04545927bc
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/04/trump-tells-it-like-it-is-thats-not-necessarily-a-good-thing-for-democracy/?utm_term=.7f04545927bc
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Markovits, ilk bakışta hakikat-sonrasına ilişkin kaygılara mesafeli duruyormuş gibi 

görünür. Fakat bu mesafeyi belirleyen yazarın, bölümün sonunda ele alacağımız, yargı 

yetisi ile donanmış tanık yurttaşa ilişkin çıkarımıdır. Çalışmamızda Elizabeth 

Markovits’e yer vermemizin nedeni, yazarın bu çıkarımıdır. Yine bölümün devamında 

benzer bir çözümle, totaliter haleti ruhiye içinde bulunmaya karşı benzer bir çıkarıma 

yaslanarak set çekmeye çalışan yazarlara yer verilecektir. Ele almayı planladığımız bu 

düşünce hattı, demokratik siyaset içinde yalanı bir sorun olarak görmezken asıl sorunun 

kanaatlerin tartışılmasını engelleyen hakikatten geldiğini savunur. Fakat göstermeye 

çalışacağımız gibi dışarda bırakılmaya çalışılan Oborne’nin kalbe dönük çağrısı, 

yurttaşta cisimleşerek yeniden demokratik siyasete dâhil olur – yalana ilişkin kaygıları 

çözümsüz bırakarak. Dolayısıyla hakikat ile yalan arasında belirli bir dengeye bağlı olan 

demokratik siyaset, tünelin sonunda yine binamaz bir şekilde yoluna devam etmeye 

çalışır.   

Yeniden Markovits’e dönersek yazara göre, yalana ilişkin takıntılı bakış açımız 

siyasal teorimize de yansır. Düşünür için Trump örneğinde siyasal pratikte yer bulan 

samimiyet retoriğinin, düşünsel alandaki iz düşümü müzakereci demokrasi modelidir. 

Müzakereci demokrasi modeli, kamusal alanda retoriği azaltmaya çaba göstererek, ussal 

ve kurumsal temellere dayanan bir siyaset arayışı içindedir ve bu teorik mülahaza, 

siyasal dürüstlük arayışıyla iç içedir. Markovits bu dürüstlük arayışının, samimiyet etiği 

ile buluşarak demokratik tartışmayı engelleyen, retoriğe dayalı bir güç kazandığını 

savunur. 

Siyasette samimiyetin önemini azaltmak bizi siyasal alanda yalana karşı 

korumasız bırakmadığını not etmek önemlidir. Önemli olan (kişinin ahlaki 

içtenliğindense) kamusal insan üzerine enerjimizi harcamaktır. Kelimeler ve 

edimler siyasal yaşamın özüdürler ve olgusal hakikate uygunlukları ve açığa 

vurdukları etik görünümle eleştirilebilirler. …  Sürdürülebilir eleştirel 
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dinleme ve sorgulama çok önemlidir. … Siyasal bir tartışmada başkalarının 

içsel yaşamlarını yargılamaya çalışmaktan olabildiğince uzak durmak can 

alıcıdır (Markovits, 2008:8).  

Yazarın hem samimiyet retoriğine karşı olduğunu hem de demokrasinin yalan ile 

hakikat arasında sağlıklı bir şekilde işleyişini garanti altına alacağını düşündüğü 

argümanının merkezi unsuru, içsel yaşamın yani kalbin, belli bir mesafede tutulması ve 

bu mesafeden başlanarak kamusal bir etik oluşturulmasıdır. Fakat bu hattı, şimdilik 

sonraya bırakarak samimiyete dair yazarın argümanını izlemeye çalışalım. Tekrarlamak 

gerekirse Markovits, samimiyetin iki görünümüne dikkat çekmektedir; ilki siyasal 

aktörlerle ilişkili, Trump örneğinde yansıdığı haliyle, samimiyet retoriği ile birlikte 

demokratik süreci kesintiye uğratabilme tehlikesini içeren pratik hatken diğer yanda ise 

kuramsal temelini müzakereci demokrasinin oluşturduğu düşünsel hat bulunmaktadır. 

Yazarın dikkatini öncelikle bu sonuncusu celbeder.  

Markovits’e göre, müzakereci demokrasi14 modelini niteleyen şey, dili temel alan 

bir proje olmasıdır. Bu teoriye göre, otonom yurttaşlar akli yetilerine başvururlar ve akli 

melekelerin kamusal kullanımı, çeşitli biçimlerde kurumsallaşmıştır. Tercihlerin, 

müzakere aracılığı ile biçimlendiği ve yeniden biçimlendiği varsayılır. Siyasal iktidarın 

kaynağı, söz ve akıldır. Siyasal iktidar, böylelikle iletişim aracılığı ile meşruiyet kazanır. 

Araçsal akıl olarak tanımladıkları, insanı aldatılacak nesneler olarak gören iktidar 

mefhumuna karşı eleştirel bir temel üzerinde şekillenen iletişimsel akıl ön plana 

çıkarılır. Bu eleştirel temel, konuşmacıları argümanlarını nasıl makul kıldıklarını 

                                                           
14 Bu bölümde müzakereci demokrasi teorisini, Elizabeth Markovits’in argümanları 

ekseninde ele alacağız. Bu teorinin detaylarına girmenin bu çalışmanın kapsamının 

dışında olduğunu düşünmekteyiz. Fakat Markovits’in yürüttüğü tartışmayı 

detaylandırmak amacıyla zaman zaman müzakereci demokrasi teorisini ele alan başka 

yazarların eserlerine başvurduk. 
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göstermeleri için teşvik eder. Konuşmacının argümanı, özneler arası iletişimin üç sac 

ayağı olan samimiyet, hakikat ve normatif haklılık/doğruluk iddialarına karşı sınanır15. 

Eğer sunulan argümanlar bu normları ihlal ederse geçerliklerini kaybederler (Markovits, 

2008:17). Dolayısıyla müzakereci demokrasi modeline göre kamusal alanda konuşan, 

kendini açıkça bir şey saklamadan ifade etmelidir. Konuşmacı dile getirdiği insandır, 

bilerek ve isteyerek yanlışlık yapmamaktadır; yalan söylememektedir16. “Müzakereci 

                                                           
15 Müzakerenin temel unsurlarından biri samimiyettir. Sanırız, Seyit Coşkun’un 

Almanca’dan çevirmiş olduğu şu pasaj, Markovits’in atıfta bulunduğu Habermas’ın 

müzakereci demokrasi modelinde samimiyetin vazgeçilmez konumunu özetler: “Bir 

iletişim, eğer eyleyen özneler, a) kişilerarası ilişkilerin pragmatik (edimsel bir cümle 

biçiminde ifade edilebilir) anlamını ve bunun ifadesinin önermesel içeriğinin anlamını 

anlaşılır kılarsa; b) söz-edimleriyle ortaya konulan ifadelerin (daha doğrusu değinilen 

önermesel ifadenin içeriksel varoluş kabullerinin) hakikatini tanırsa; c) ortaya konulan 

her bir konuşma ediminin gerçekleşmesi olarak normun doğruluğunu tanırsa; d) katılan 

öznelerin samimiyetinden kuşku duymazsa, o zaman ortaya çıkar ve sadece bu şekilde 

ortaya konulan bir uzlaşı, temelde rahatsız edici olmaz” (Habermas’tan akt. Coşkun, 

2010:37). 

16 Habermas, kamusal bir müzakerenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yalanı 

bu alanın dışında tutmak gerektiğini vurgular: “Hakikatlilik, iletişimsel etkileşimin ön 

varsayımı bütünüyle askıya alınmadığı sürece, konuşmanın evrensel bir içerimidir. Dilin 

bilişsel (cognitive) kullanımında konuşmacı, sıradan bir anlamda, kendi düşüncelerini, 

kanaatlerini, varsayımlarını ve benzerlerini hakikatli bir şekilde ifade etmelidir; bir 

önerme ileri sürdüğünde, her ne kadar, kendi niyetlerinin hakikatliliği önemli değilse de 

önermenin hakikati meseledir. Benzer şekilde, dilin etkileşimsel kullanımında 

konuşmacı, söz verme, kınama, reddetme ve benzeri niyetlerini ifade eder; fakat bir 

dinleyici ile kişiler arası bir ilişkiye neden olduğundan, tanımlı bir normatif bağlama 
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demokrasinin temel gerekliliği, katılımcılarının karşılıklı saygı içinde açık ve özgür bir 

şekilde iddialarını makul göstermeye istekli olmalarıdır. [Katılımcılar], iddialarının 

nedenlerini ortaya koyma sorunluluğunu almalı ve kendilerini muhatabına 

açıklamalıdırlar” (Markovits, 2006:253). Müzakerenin uzlaşıyla sonuçlanması, meydan 

okumaya izin veren bir bağlamda ortaya konulan nedenlerin geçerliliğine bağlıdır. 

Geçerlilik ise ifade edilen cümlelerin samimi olarak dile getirilip getirilmediğine, 

normatif olarak haklılığına ve olgusal olarak doğruluğuna bağlıdır17. Müzakereci bir 

bağlamda, o halde, katılımcılar, dile getirilen ifadelerin şu üç boyut içinde olduğuna 

kani olurlarsa konuşmanın etkilerinden söz edilebilir: hakkında olgusal ifadelerin 

mümkün olduğu amprik koşulların dünyasında; hakkında normatif ifadelerin mümkün 

olduğu toplumsal kuralların dünyasında ve son olarak hakkında dışavurumsal 

(expressive) ifadelerin mümkün olduğu duyguların, arzuların ve düşüncelerin içsel 

dünyasında (Warren, 2002:184).  

Markovits’e göre müzakereci demokrasi teorisinde ifade edilen geçerlilik 

iddialarıyla meşru bir sonuca ulaşmanın temelinde, tartışmaya katılan insanların akla 

dayalı potansiyel rızaları, yani hakikatin uzlaşımsal teorisi (consensus theory of truth) 

bulunur. Bu bakımdan demokrasinin meşruluğu, sadece çoğunluk yönetiminden değil 

açıklık ve ussallıktan neşet eder. Yazar bu anlayış için demokrasilerin, halkın dünya 

görüşlerini ve eylemlerini uyumlaştırmasına izin veren özneler arası tartışma 

aracılığıyla uzlaşmaya vardığını belirtir. Uzlaşma, ne güç ne de stratejik pazarlık ile elde 

edilir, ussal müzakereden neşet eden iletişimsel güçten kaynaklanır. Eğer tartışmanın 

                                                                                                                                                                          

eylemin uygunluğu önemli iken, niyetlerinin hakikatliliği yegane zorunlu bir koşuludur” 

(Habermas, 1979:58).  

17 Yine bu noktada bir kez daha Habermas’ı hatırlamakta fayda var. Habermas’a göre: 

“Uzlaşma; anlaşılabilirlik, hakikat, doğruluk ve haklılıkla ilgili geçerlik iddialarının 

tanınmasına dayanır” (1979:59). 
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amacı uzlaşma değilse o halde çaba iletişimsel değildir, stratejiktir. Bu son durumda 

katılımcılar birbirlerini eşitler olarak görmüyorlardır, kazanmaya ve yenmeye 

odaklanmışlardır. Sadece iletişimsel eylem, gerçek anlamda demokrasiye olanak tanır. 

Sadece bu tip bir eylem hesap verilebilirliğe ve karşılıklı saygıya zemin sağlar. 

“Müzakere içinde şekillenen kanaatin gücü kamusallığından gelir. Bilginin özgür bir 

biçimde aktığı bir arenada eşit ve bağımsız bireyler bir meseleyi tartıştıktan sonra akıl 

(mantık) en iyi seçeneği öne çıkaracaktır; [bu en iyi seçenek] (makullüğüne binaen), 

kamusallığı güvence altına aldığı sürece iletişimsel güce sahip olacaktır” (Markovits, 

2008:19).  

Bu bakımdan “otantik müzakere için tek koşul o halde baskıcı olmayan tipteki 

tercihler üzerine düşünceyi teşvik eden iletişimdir. Bu gereklilik o halde güç, 

manipülasyon, beyin yıkma, propaganda, aldatma, sadece kişisel çıkarın ifadesi, tehdit 

(pazarlığı karakterize eden) uygulaması aracılığıyla tahakkümü ve ideolojik riayet 

dayatma çabalarını dışarda bırakır.” (Dryzek, 2000:2). Müzakerenin işlerliği, sadece 

yalan ve aldatmanın dışarda bırakılmasını değil aynı zamanda dilin sadeleştirilmesine de 

bağlıdır. Kişisel alanda farklı tipte konuşma biçimlerine göz yumulabilir fakat siyasal 

alanda müzakerenin yürüyebilmesi için konuşanın, iddialarını açık ve net biçimde, 

dünyayı kendi gördüğü biçimiyle aklının terazisinden geçirerek dile getirmesi gerekir: 

Bu biçimlerin her birinin [selamlama, retorik ve hikâye anlatma], informel 

olarak yapılanmış aynı tarihsel ve kültürel dünyayı paylaşan bireyler 

arasında gündelik iletişim sürecinde kendi yerleri olabilir. Fakat demokratik 

teori için bu iletişimsel gündelik dil örgüsünü, kurumsallaştırmaya ya da 

formalize etmeye çabalamak ne gereklidir ne de bunlar ve eleştirel 

argümantasyon arasında karşıtlık inşa etmek makuldür – ve bu asıl itiraz 

noktasıdır. Selamlama, hikaye anlatma ve retorik, her ne kadar gündelik 

yaşamamızın informel iletişiminin bir boyutu olsalar da, bir demokraside 
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yasamanın ve kurumların kamusal dili olamazlar çünkü meşruiyet için 

demokratik kurumlar, ortak bir biçimde kabul edilen ve paylaşılan kamusal 

akla başvuran bir söylemsel dil içinde eylemlerinin ve siyasalarının ifade 

edilmesini gereksinirler (Benhabib, 1996:82-83). 

Markovits, Seyla Benhabib’i yorumlayarak, müzakereci demokrasinin, informel 

iletişim biçimlerini dışarda bırakan akla dayalı bir uzlaşma arayışı içinde olduğunu 

belirtir. İnsanlar, akla dayalı bir uzlaşma içinde yaşadıklarında kendi iyilikleri için adil 

toplumsal birliktelik biçimleri ararlar, karşılıklı olarak uzlaşmazlıkların çözümü için 

uygun yollar düşünürler. Şurası açıktır ki müzakereci demokratlar için, demektedir 

yazar, demokratik siyasal süreçte iş başında olan akıl, ahlaki normlara çağrıda bulunur 

(Markovits, 2006:262). Bu ahlaki norm, birçok kez vurgulandığı gibi samimiyettir ve bu 

bakımdan yalan ve aldatma müzakereci demokratlarca başvurulan aklın ahlaki ilkesince 

doğal olarak dışarda bırakılır (Nederman ve Dow, 2004:188-189). Yani müzakerenin 

işleyişi; bireylerin iddialar sunmasına, yanıtları dinlemesine ve bunlar ışığında 

konuşmalarını düzenlemesine bağlıdır. Müzakere, güvene yaslanır. Müzakere sürecinde 

muhataplar, dürüst ve samimi olarak konuşmaktadırlar ve katılımcıların uzlaşılan 

kararlara uyuması, bağlılıklarını yerine getirmesi beklenir. Bu tür güven ilişkileri, 

müzakere aracılığı ile çözülecek gelecek sorunlara uygun bir bağlam sunar (Warren, 

2011:8). Dolayısıyla müzakereye katılanlar, hem samimi olmalı hem de sade bir dille, 

açık bir şekilde ne düşündüklerini beyan etmelidir.  

Markovits, müzakereci demokrasi kuramının başlıca unsuru saydığı samimiyetin, 

konuşmacının yalan söylemediği, aldatmadığı ve aynı zamanda gerekli ve ilgili bilgiyi 

de tamamen aktardığı anlamına geldiğini belirtir. Bu bakımdan konuşmacı, müzakere 

içinde kendi içsel dünyasını yansıtmaktadır. Yanlış olduğunu düşündüğü şeyi doğru 

olarak iddia etmemekle birlikte bir şey de saklamamaktadır. Samimiyet, kişinin bilinçli 

olarak ne düşündüğünü muhatabına olduğu gibi anlatmasıdır. İnandığı ile söylediği 
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arasında tutarlık bulunmaktadır. Ayrıca samimiyet, retoriğe başvurmamayı içermektedir, 

ikna etmek için stratejik kelimeler kullanılmaz. Konuşmacı, söylediklerinin ussal 

gücüne, samimiyetine ve söylediğinin normatif uygunluğuna güvenir (Markovits, 

2008:21-22). Samimiyetin perspektifinden bakıldığında konuşmacının, fikirlerini açık 

ve şeffaf, net bir şekilde ortaya koyduğu düşünülür yani belirsizlikten, farklı 

anlamlardan ve “ucuz” duygusal başvurulardan sakındığı var sayılır (Markovits, 

2008:25). 

Oysa Markovits’e göre samimiyet, demokratik müzakere için gerekli olmaktan 

çok bu süreç için tehlikeli imalar taşır. Çünkü düşünüre göre, samimiyet prizmasından 

konuşmaya bakıldığında, hakikatlilik ve dünya hakkında hakikati dile getirme arasında 

bir fark bulunmaz. Kişi samimiyse, inanmadığı bir şeyi dile getirmesi söz konusu 

olmaz. Dürüst bir insan, doğru olduğuna inanmadığı bir şeyi ''gerçekten'' ifade etmez. 

Samimi konuşmacı yanılabilir, hatalı düşünmüş olabilir o anda fakat bu ifadeyi dile 

getirirken ifadesinin yanlış olduğunu düşünmemekte, onun doğruluğuna inanmaktadır. 

Dolayısıyla, demektedir Markovits, samimiyete ilişkin açık bir iddia, örtük olarak 

bilmeye dair bir iddia taşır. Samimiyet iddiasında bulunanlar, insan psikolojisini 

basitleştirir, çoklu ve karmaşık niyet ağını görmezden gelir, konuşmanın retorik 

biçimlerini kötüler ve retorik olmayan iletişim biçimini öncelikli kılar. Eğer kişi samimi 

ise o halde onun yanlış olduğunu bildiği bir şeyi ifade etmesi beklenemez (Markovits, 

2008:30). Müzakereci demokrasi kuramı için konuşmacı gerçek dünyada ne oluyorsa 

onu dile getiriyordur. Fakat Markovits’e göre, konuşmacının hakikatliliği, demokrasi 

için gereken açık söylemsel alanı kapattığından demokrasi karşıtı bir amaç taşır. Yurttaş 

için yargı vermek gereksizleşir çünkü konuşmacı daima hakikate erişmektedir ve her 

zaman güvenilirdir (Markovits, 2008:43). Bu nedenle konuşmacının iddiaların 

sorgulanmasına ya da tartışmaya açılmasına gerek duyulmaz. 

Düşünür, ele aldığı müzakereci demokrasi teorisinin dilin merkezi rolüne ilişkin 
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yorumunu paylaşır. Ancak Markovits’e göre dil, kusurlu bir aracıdır.  Kişi, söyledikleri 

aracılığı ile her zaman gerçek niyetlerini ortaya koymaz. Dil, saydam değildir; kişinin 

arkasına saklanabileceği bir maske olarak da kullanılabilir. Yazara göre, bu son durum 

demokratik siyaset için tehlike oluşturmamaktadır aksine dili samimiyetin taşıyıcısı 

olarak ele almak problemlidir. Doğrudan açık konuşmaya ilişkin vurgu, diğer seslerin 

sesinin kısılmasına yol açar. Dile getirilenin, samimiyetin yansıması olmasına binaen 

sorgulanamaz olduğuna dair iddialar, çoğunlukla öne sürülenin tartışılmasına engel olur. 

Bu nedenle Markovits, dikkatimizi konuşmacının niyetinden, dinleyiciler ve okuyucular 

olarak kendi yetilerimize yöneltmemiz gerektiğini belirtir. Konuşmacıyı doğruluk 

iddiası uyarınca eleştirebilir ya da onun doğruyu söylemesini talep edebiliriz fakat yazar 

için asıl önemli olan en sonunda kişinin söylenene ilişkin kendi entelektüel sorgulama 

yani yargıda bulunma kapasitesidir. Markovits’e göre, müzakerede güvenin önemli bir 

rolü olabilir fakat eleştirel duruş ya da yargı yetisine başvurma müzakereye daha önemli 

katkılarda bulunur. Yazar için ancak bu sonuncusu ile demokratik sistemi canlı 

tutabiliriz (Markovits, 2008:45).  

Yazar, samimiyet vurgusunun nasıl retoriksel bir yükle demokratik müzakerenin 

aleyhine geliştiğinin altını çizmek için parrhesia18 kavramına döner. Markovits, Antik 

Yunan’da parrhesia kavramının milattan önce beşinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

kullanılmaya başlandığını ve özellikle Sofistlerle birlikte konuşmacıya olan güvenin 

azalması yani dürüst ile dürüst olmayan konuşmayı birbirinden ayırmanın mümkün 

olmaması ile birlikte konuşmacıyı sözüne bağlamanın bir aracı olarak parrhesiaya 

başvurulduğunu belirtir. Bu kavram, eşit konuşma hakkı olan isegoriadan farklı olarak 

konuşmacının doğruyu söylemesini ifade eder. Parrhesia, bu nedenle “aklında bir şey 

saklamadan, süslemesiz ya da kişisel güvenliği göz önüne almadan konuşan kişinin 

                                                           
18 Markovits’in parrhesia tartışmasında muhatabı Michel Foucault’dur. Bu kavrama 

ilişkin, Michel Foucault’un vurgularını ise daha sonra ele almaya çalışacağız. 
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hitabı” anlamına gelir (Markovits, 2008:65). Konuşmacının, hakikatle özel bir bağı 

bulunmaktadır; parrhesiayı kullanan, gerekirse hakikat için yaşamını riske atar. 

Özgürlük ve ödev aracılığı ile ahlaki yasayla keskin bir karşılaşmanın ifadesi olan 

parrhesia, Atina demokrasinin temelidir. Yurttaşların sadece konuşma hakları yoktur, 

bunun yanında şartlar onları çağırdığında hakikatli ve doğru bir şekilde konuşmalıdırlar. 

Bu yolla yurttaşlar, birbirine hesap verir ve karşılıklı sorgulama ile sınırlarını hatırlarlar 

(Markovits, 2008:68).  

Markovits’e göre günümüzde samimiyetin oynadığı rolü, Antikler için ussallığı ve 

konuşmayı birleştiren parrhesia, oynar. Bu iki ideal, yazar için belli ortak nitelikleri 

paylaşır. Öncelikle samimiyet ve parrhesia şeffaflık iddiasını gündeme getirir, her iki 

durumda da konuşmacının niyetleri kamusaldır ve açık bir şekilde beyan edilmiştir. Bu, 

niyetin ifade edildiği şekliyle dile getirildiğini ilan eder. İki kavram arasındaki başka bir 

ortak nokta ise konuşmacının niyetlerini, aklında bulunanları retoriğe başvurmadan, 

olduğu haliyle, doğrudan dile getirmesine dönük her iki kavramda içerilen vurgudur 

(Markovits, 2008:70). Düşünüre göre konuşmacının samimi ya da parrhesiastes olduğu 

kabul edildiğinde, ondan dile getirdiklerini doğrulayacak herhangi başka bir argüman 

sunması beklenmez. Hakikat iddiası ile söylenmiş olanın tek referansı, konuşmacının 

kişiliğidir. Markovits’e göre bu iki kavram, retoriğin ortadan kaldırılmasına dönük 

iddiaları ve kişiliği konuşmacının dile getirdiklerinin tek referansı yapması nedeniyle 

demokratik işleyiş için tehlikelidirler19. Siyasal tartışmanın odağında konuşmacının 

                                                           
19 Jon Hesk (2000), Antik demokraside yalan ve aldatma üzerine olan eserinde, yalan 

karşıtı retoriğin nasıl kendi retoriğini geliştirerek hatiplerin yalanlarını gizlemeye 

yardımcı olduğunu gösterir. Muhatap, hatipler tarafından yalancı olarak kamuoyuna 

şikâyet edilirken, hatip kendisini parrhesiastes olarak tanıtır. Yazar, bu türden 

hitabetlerin milattan önce beşinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaştığını 

belirtir. Buna girişte değindiğimiz Demothenes’in Aeschines’i ihanetle suçladığı On the 
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samimiyeti bulunurken bu aynı zamanda konuşanın kişisel bir takım özelliklerini de 

siyasal müzakerenin bir parçası haline getirir. Fakat yazara göre, samimiyete olan bu 

vurgu, tam da konuşmacının niyetlerini gizlemesine ve dinleyenlerini aldatmasına 

uygun bir zemin sağlar. Parrhesiastes, adeta dinleyicisine “söylediklerime 

güvenebilirsin çok düşünmene gerek yok” demektedir ve tam da bu nedenle aldatma 

için uygun bir zemin yaratır (Matkovits, 2008:73-74). 

Yazar, parrhesia ve samimiyet retoriğinin demokrasi için oluşturduğu tehdidin 

ilacını Sokrates ve onun yöntemi olan ironide bulur. Markovits için Sokrates, aldatıcı 

retoriğin karşısında kendini yerleştiren parrhesianın tam tersi bir etkiye neden 

olabileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Yazara göre, Sokrates parrhesiayı edinmek 

ya da dönüştürmek yerine onun geleneksel anlamını ters yüz eder ve konuşmanın 

müphemliğini vurgular. Bununla Sokrates’in amacı, insanlara nasıl yargılayacaklarını 

göstermektir. Yazara göre Sokrates, muhataplarını meseleleri farklı açılardan ele almaya 

ve değerlendirmeye davet eder. Sokrates’in alay ve ironisi, diyaloga katılanı daha derin 

bir değerlendirme yapmaya yönlendirir. Demokrasi, söz merkezli bir girişim olması 

nedeniyle demektedir Markovits, yurttaşlarını uyanık olmaya ve demokratik hesap 

verilebilirliğe katılmaya ve onu gözetmeye çağırır. Sokrates’in çabası, bu amacı yerine 

getirmeye dönüktür. Parrhesiastes, dinleyicisini dikkate almazken Sokrates 

muhatabının dediklerini önemser ve onları titizlikle ele alır. Yöntemi olan ironi ile 

yurttaşların yargı yetilerini geliştirmelerine yardımcı olur, onların yalana ve parrhesia 

maskesi takmış olan aldatmaya karşı uyanık olmalarını bekler. Sokrates, hakikate sahip 

                                                                                                                                                                          

Embassy başlıklı söylevini örnek gösterebiliriz. Aeschines, muhatabının suçlamalarına 

verdiği yanıt retorik karşı retoriğin iyi bir temsilidir: “Yemin altında tanıkları ve 

tanıklıklarını duydunuz. Fakat gençliğimize öğretmek için önerdiği bu kutsal olmayan 

konuşma sanatını (tas d' anosious tautas ton logos technas) şimdi bana karşı kullanıyor” 

(bkz. Hesk, 2000:207). 
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olmadığını ve bir şey bilmediğini ifade ederken iletişimin zorluklarının altını çizer. 

Markovits’e göre Sokrates, şüpheci olarak kalırken, hakikat iddialarını reddeder ve 

demokrasinin gereksindiği bağımsız ve yargı gücüne sahip yurttaşların gelişmesine 

katkıda bulunulur. Sokrates, ironiyle hakikati bildiklerini iddia edenlere karşı 

cevaplardan önce bir sorunun bulunduğunu gösterir. Bu bakımdan örneğin Markovits’in 

yorumuna göre Sokrates, bizlere iyi bir politikacı olma hedefinden önce başarının ne 

olduğunu ve ne gerektirdiğini sorgulamamız gerektiğini ve bu sorgulamanın demokratik 

siyaset için yeni olasılıkların kapısını açtığını savunur. Eski sorulara eski cevapları 

tekrarlayarak soruşturma kapılarını kapatmadan ziyade, demokrasi yeni sorulara açık 

olmayı gerekir. Çünkü sorgulamayı sürekli kılmak, demokratik siyasetin köşe taşıdır. 

Yazara göre Sokrates’in ironisi, siyasetçilerin nasıl konuşacaklarına dair bir güzergâh 

çizmeye çalışmaz aksine bu yöntem, siyasetçilerin/yurttaşların sürekli 

kendilerini/diğerlerini sorgulamasına dönük bir çağrıdır. Adaletin peşinde olduğunu, 

hakikati söylediğini ifade eden birinin kendi çıkarı peşinde koşup koşmadığını asla 

bilemeyiz ve bu, kendini dil/konuşma üzerine temellendiren bir yönetim biçimi olarak 

demokrasinin problemidir: asla emin olunamaz. Markovits’e göre önemli olan, bu 

belirsizlik içinde yaşamaya yazgılı yurttaşların Sokratik ironiden faydalanarak yargı 

gücünün geliştirilmesidir (Markovits, 2008:110-118). 

Markovits, demokratik siyasetin yalan ve aldatma, manipülasyonla hemhâl 

olduğunu bu nedenle, yurttaşın katılımcı olarak yargı gücü ile birlikte Sokratik bir ruha 

sahip olması gerektiği düşüncesindedir. Bu bakış açısı bir yandan demokrasinin söz 

merkezli yapısını korumak isterken diğer yandan ise konuşanın sözü ile kişiliği arasında 

açıklığı vurgulayarak siyasal hayata katılanı Sokratik yurttaşlık etiği ile donatmayı 

hedeflemektedir. Dolayısıyla mesele, siyasal aktörün o sırada samimi olarak konuşup 

konuşmadığından ziyade dinleyicinin bu konuşmayı ne şekilde ele aldığıdır. Dinleyici 

ya Sokratik bilinçle konuşan ile sözlerini ayırıp sadece söylenenin içeriğini 
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değerlendirip yargılayacak ya da konuşmacıya olan güveni ile hareket edip 

demokrasinin üzerinde yükseldiği varsayılan yargıç olarak yurttaşlık vasfını bir kenara 

bırakacaktır. Bu kuram, hakikat-sonrasıyla nitelenen iklime Sokratik bir yurttaşlık 

pratiğiyle çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. 

2. Sokrates: Bir Yurttaşlık Pratiği 

Markovits’in önerdiği çözüme daha yakından bakalım. Elizabeth Markovits’le 

benzer kaygıları taşıyan Dana Villa, Sokrates’ten ilhamla değerleri, düşünceleri, 

sorgulamaya açmaktan çekinmeyen bir yurttaşlık bilincinin geliştirilmesini 

savunmaktadır. Yazarın önerisi, Sokratik yöntem olan ironiyi göz önünde bulundurarak 

kitle çağında felsefi yurttaşlığı geliştirmenin yolunu aramaktır. Villa, felsefi yurttaşlık 

gibi farklı bir kavram setine başvurmakla birlikte Markovits’le benzer doğrultuda, bu 

ifadeyle yurttaşların sorgulamaya, düşünmeye sevk edilmesini kasteder. Yazar için bu 

proje yurttaşları, filozof yapmakla ilgili değildir; asıl yapılması gereken, yurttaşların 

kendilerine mesafe alabilmesini sağlamaktır. Villa’nın önerisi gündelik akışa, 

düşüncelerin sınırsızca geçişine mesafe alarak bakmaya çağrıdır. Bu, yazara göre özel 

bir yetenek gerektirmez. Villa’ya göre her şeyden önce bilgiye açık olmak anlamında 

cahil olunduğu kabul edilip, adaletsizlikten kaçınmak temel olarak alındığında 

siyasetten kaçmanın çeşitli seçenekleri ile sınırlı değilizdir ve böylece felsefeyi yalnız 

bir uğraş olarak siyasetten bağımsız bir faaliyet olmaktan çıkarırız. Yazarın önerisi 

düşünce ve yargı ile kamusal yaşamın enerjisini sınırlamaktır. Kamusaldan çıkmak, 

sorunlarımıza çözüm üretmez; mesele, demokratik siyaset ağında düşünmek ve yargıda 

bulunmak için bir alan yaratmaktır.  

Villa’ya göre Sokratik yöntem ironi, kamusal alana mesafe almayı gerektirir fakat 

mesafe almak, kamusal alanı, onun ötesinde bulunan ilkeler demeti ile kuşatmak ve 

hapsetmek değildir. Felsefi yurttaşlığa kapı açmak, başkalarının kanaatlerini dikkate 

almak ve uygun bir mesafeden kanaatleri, ilkeleri ve değerleri sorgulamakla 
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mümkündür (Villa, 2001:29-30).  

Yazara göre sorgulamanın kendisi, kendi içinde bir sondur ve bu konuda Sokrates 

asıl ilham kaynağıdır.  Villa Sokrates’in yönetimini, kendi içinde açık görünen ve 

tartışılmaz olduğu düşünülen kavramların soruşturmaya tabi tutulma çabası olarak ele 

alır. Örneğin adalet gibi çeşitli değerlerin, neye benzediğine ve en iyi yaşamın ne 

olduğuna dair bilgi sahibi olunmaması anlamında olumsuz bilgelik iddiası, Sokrates’in 

felsefi etkinliğinin amacını ve temelini oluşturur (Villa, 2001:18-20). Bu bakımdan 

Sokrates, soruşturması aracılığı ile uzmanlık gerektirmeyen ve hemen tanınabilir 

adaletsizlik biçimlerinin peşine düşer. Adaletsizliğin karmaşık olduğunu reddetmez 

fakat aynı anda kimin tarafından yapıldığı ya da kim tarafından otoritelendirildiği de 

onun için önemli değildir. Önemli olan adaletsizliği, görünür kılmaktır. Düşünüre göre 

gerçek demokratik siyaset, adaletsizlikten kaçınma konusunda yurttaşlarını uyarmayı 

kapsar, kamusal ve özel alanda kötü şeyler yapmaktan sakınmayı içerir (Villa, 2001:28-

27).  

Bu nedenle Sokrates, kötülük yapmamaya sıkı sıkıya bağlıdır fakat bu, kötülükten 

dünyayı kurtarmak gibi bir amaca evrilmez. Villa’ya göre Sokrates, kötülüğü ortadan 

kaldıracak siyasal ilkeler ortaya koymaz. Sokrates, yurttaşları sorgulamadan kabul 

edilen ilkelere karşı uyarır ve uygulanmak istenen ilkelerin büyük felaketlerle 

sonuçlanabileceğine işaret eder. Sokrates, yurttaşları sorgulamadan kabul ettikleri 

ilkelere, değerlere yakından bakmaya teşvik etmektedir fakat bu, bütün onların ilga 

edilmesine yönelik değil ilkelerin, değerlerin soruşturulmasını ve yeniden 

değerlendirilmesine yönelik bir teşviktir (Villa, 2008:222). Sokrates, yurttaşları 

durmaksızın sorgulayarak siyasal iktidarın, öne sürdüğü ilke ve değerlerin arakasında 

gizlenebilecek siyasal kötülükleri görünür kılmaya çalışır.  

Yazara göre Sokrates’in bu çağrısı, sadece demokratik siyaset içinde işlerlik 

kazanabilir. Demokratik işleyiş, başka sistemlerin aksine Sokrates’in müdahalesi için en 
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uygun zemindir. Villa’ya göre Sokrates, Atina’da sadece orada doğduğu için değil aynı 

zamanda burada ona sağlanan konuşma özgürlüğünden yararlandığı ve demokratik 

anayasayı önemsediği için kalmaktadır20. Onunki anayasal bir vatan sevgisidir. Villa’ya 

göre Atinalı filozofun bağlılığı, tekil ve özgün bir varlık olarak Atina halkına değildir. 

Atina onun gözünde yanındaki komşularından ahlaki bakımdan üstün ya da daha 

erdemli değildir. Fakat Sokrates, demokratik özgürlüğün felsefi yurttaşlık için temel 

teşkil ettiğinin ve ona ihtiyacı olduğunun farkındadır (Villa, 2008:49-50). Bu nedenle 

demokrasi, Sokrates’in rolünü oynaması için imkân tanıdığı için ayrıcalıklı bir yere 

sahiptir.  

Villa’ya göre, demokratik siyaset zemininde kendine yer bulan Sokrates’in 

sorgulamasının odağında özellikle Perikles’in Atina yurttaşı için biçtiği kimlik 

bulunmaktadır. Bu kimlik, Atina’nın üstünlüğüne ve görev duygusuna dayalı, kamusal 

iyiliğe yurttaşın kendisini feda etmesi üzerine kuruludur: “Buradaki herkes sadece kendi 

işiyle değil, devlet işleriyle de ilgilenmekte; daha çok kendi işleriyle meşgul olanlar bile 

genel politikalar hakkında bilgi sahibi ve bu bize has bir özellik. Kendi işiyle meşgul 

olan insan siyasetle ilgilenmez demeyiz; böyle birinin burada işi olmaz deriz. Biz 

Atinalılar, her birimiz, siyasi kararlarımızı kendimiz verir veya tartışmaya açarız: Çünkü 

söylenen söz ile eylem arasında uyumsuzluk olduğuna inanmayız” (Perikles, 2010:120; 

Villa, 2008:7). Yazar için Perikles’in bu çağrısı, doğrudan özel hayata doğru çıkıntı 

yapar. Bu söylevde, özgürlük ve eşitlik kamusal alanla ilişkili olarak tarif edilmez ayrıca 

yurttaşların özel alanındaki bireysellliği, ancak güzelliğin ve ihtişamın kaynağı olan 

polisin onayı ile bir anlam ifade eder. Bu nedenle demokratik siyaset içinde rol 

                                                           
20 Sokrates’in Phaidon ve Savunma’sından bildiğimiz kadarıyla Sokrates, gençleri 

yoldan çıkarmak ve Tanrılar’a inanmadığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldıktan 

sonra polisi terk etmez. Villa’ya göre Sokrates’in polisi terk etmemesinin başlıca sebebi 

buradaki konuşma özgürlüğüdür.  
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almayanın, kendi işi ile uğraşanın, poliste herhangi bir yeri yoktur (Villa, 2008:9). 

Yurttaş, özel yaşamını sitenin iyiliği için kurban eder; erdem de bu feda ekseninde 

tanımlanır. Sokrates’in önerisi ise yurttaşın kendisini, bütünlük içinde feda etmeden var 

kılabildiği ve siyasete katılabildiği bir yurttaşlık etiğidir. Bu etik, yurttaşın adaletsizliğe 

karşı durmasını ve verili değerleri sorgulamadan kabul etmemesini telkin eder. 

Perikles’in sunduğu yurttaşlık kimliği, tanımladığı erdem ilkesi ve sitenin ihtişamı ve 

güzelliği gibi kavramlar çerçevesinde sorgulamanın önünü kapatarak yurttaşı 

yanılsamalara, yalanlara teslim eder. Oysa Sokrates, sorularıyla yanılsamaları 

dağıtmaya, yalana karşı tetikte olmaya ve bunu yaparken de kendi ile tutarlı kalmaya 

çaba gösterir. Onun uğraşı, düşünmenin eylemi yavaşlatmasına ve kamusal alanın neden 

olabileceği demokratik olmayan sapmalara karşı kılavuzluk etmesine dönüktür. Bu 

bakımdan her zaman ve bitimsiz bir çözücüye ihtiyaç bulunmaktadır. Amaç, değişmez 

bir hakikate ulaşmak değil neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair çizgiyi çizen 

toplumsal perspektifin darlığına karşı direnç göstermektir (Villa, 2008:276). Demokrasi, 

demektedir Dana Villa, kendi başına bırakıldığında iyi bir rejim olarak varlığını 

sürdüremez. Demokrasinin varlığını idame ettirmesi için Sokratik yurttaşlık pratiğine, 

felsefi yurttaşlığa ihtiyacı vardır. Demokratik siyaset, çeşitli değerlerin, tutku ve 

arzuların akışı içinde yurttaşını eylemeye çağırırken onun soluklanmaya da ihtiyacı 

vardır. Siyasal aktörlerin görevi, yazara göre, eylemektir, ikna etmektir. Tutkular, arzular 

ve değerler kümesini kullanarak siyasal aktörler, siyasal hedeflerine ulaşmayı amaçlar. 

Kamuoyu onlara hedefleri doğrultusunda bunları seçmeye, yorumlamaya ve 

yönlendirmeye izin verir ve siyasal aktörler genellikle belli amaçlara ulaşma pahasına 

değerler, tutkular ve arzular kümesini sorgulamadan bırakır, bunları kendi amaçlarına 

tabii kılar (Villa, 2008:276). Sokratik yurttaşlık pratiği, tam da böylesi verili kabulleri 

sorgulamanın ışığına tabi tutar. Villa, bu bakımdan Sokrates’in önerdiğini savunduğu 

yurttaşlık etiği ile siyasal eylemciyi ayırır.  
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O halde bir yanda siyasal alanın “duygusal” karakterini belli bir eyleme 

yönlendiren siyasal aktörler bulunurken diğer yandan bu eylemi yavaşlatmaya ve 

gerisinde bulunan duygusal bağlamı (tutku, değer ve arzular demetini) sorgulamaya 

açan Sokratik yurttaş bulunur. Villa’nın yürüttüğü bu mantık takip edilirse Markovits’in 

argümanı ile uyumlu olarak, demokratik siyasetin bir parçası olan yalanın çözümünün 

yurttaşın omuzunda olduğu, sonucuna ulaşılır. Siyasal aktör ile onun seslendiği alan 

arasında bir kesinti söz konusudur. Yurttaş, uyanık olmalı ve kendisine sunulanın, 

yükünü tartmalıdır, demokratik oyunun nasıl devam edeceği siyasal aktörün nasıl 

eylediğine bağlı değildir, önemli olan onu sınırlandıracak ve becerileri ile demokratik 

siyasete yön verecek yurttaşlardır. Dolayısıyla yalana ilişkin bir sorun, yalanın 

demokratik siyasetteki varlığı ile ilgili olmaktan çok onun nasıl çevreleneceğiyle 

ilgilidir ve Dana Villa için bu yük, kötülük yapmaktansa kötülüğe maruz kalmayı tercih 

eden ve tutarsız olmaktan kaçınan, Sokratik yurttaşlık pratiğine sahip yurttaşın 

omuzlarındadır.  

3. Demokraside İkna ve Yalan 

Gerek Markovits’in gerekse de Villa’nın önerisine göre demokratik tavır, 

müzakereye içkin olan yalan, aldatma, ironi, retorik ile hakikat arasındaki gerilimi 

sindirmektir. Bu gerilimi çözmeye çalışmak, demokrasinin üzerinde yükseldiği temeli 

ortadan kaldırmakla sonuçlanabilir (Yack, 2012:167). Demokratik siyaset, çoğunluk 

kuralı uyarınca en doğru argümanı öne sürenin kazandığı değil, seçmenleri ikna edinin 

siyasal kararları belirlediği bir düzenektir: 

[Kamu oyuna] başvuruların ikna ediciliği, bütün retorik biçimlerde olduğu 

gibi, adayların yaptığı argümanların içsel niteliklerince değil, onları duyan 

halkın kararınca tanımlanır/belirlenir. Dolayısıyla ortak olarak kabul edilen 

öncülleri analiz etmek ve düzeltmek yerine demokratik konuşmacılar 

argümanlarına dayanak olarak bu öncüllere yaslanırlar. Ve halihazırdaki 
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inançlardan, kendi önerilerinin saptığı yönleri ifade etmekten ziyade 

yenilikleri, zaten değer biçilmiş pratiklerin korunmasının aracı olarak 

sunarlar. İlki sıklıkla ayartmak, diğeri ise manipülasyon olarak suçlanır 

(Yack, 2012:168). 

Siyasal meşruiyetin kaynağı olarak modern demokrasiler, ikna edici konuşmaya 

yaslanmaktadır. Bu bağlamda kendi amacına ulaşmak isteyen siyasal aktör, bu amacı 

eşitsiz ve sınırsız bir otorite inşası olsa dahi, argümanlarını seçmenlerin hesap edilemez 

nitelikteki yargısına açmalıdır, seçmenlerin onayını almalıdır. Sonuç olarak, 

dinleyicilerini aldatmaya çalışan konuşmacı dahi eğer demokratik sistem içindeyse 

başarılı olabilmek için kamusal duygulara, ihtiyaçlara, kanaat ve arzulara saygı 

göstermek zorundadır (Yack, 2012:169).  

Bernard Yack’a göre yalan, demokratik işleyişe ihanet etmekten ziyade onun 

sağlıklı işleyişinin göstergesidir. Hakikat ile olan gerilimli diyaloğunda demokrasi 

kamusal rıza nedeniyle retoriğe, manipülasyona ve yalana alan açar. Yazar, iddiasını 

temellendirmek amacıyla tıpkı Markovits gibi müzakereci demokrasi teorisini karşına 

alır. Yack’a göre, müzakereci demokrasi kuramı siyasal alanın varlığını sınırlandırmaya 

gayret gösterir. Bu kurama göre meşruiyet, kamusal sorunları ilgilendiren bütün 

konularda sınırlandırılmamış ve özgür müzakereden neşet eder ya da başka bir ifadeyle 

meşruiyetin temeli eşitler arasındaki özgür müzakeredir ve demokrasinin temel 

kurumlarının yasallığı, özgür kamusal müzakere için bir çerçeve sağlamış olmalarına 

bağlıdır. Dolayısıyla siyasal seçimin onaylanması özgür, eşit ve ussal failler arasındaki 

müzakerenin sonucu olmasına bağlıdır. Karar, oyların bir toplamı olmaktan ziyade 

ancak tartışmanın ve karşılıklı hesap verilebilirliğin bir çıktısı ise meşruiyet kazanır. 

Demokrasi, bu bakımdan katılımcılarının ilişkilerinin kamusal müzakere ile yönetildiği 

bir düzenektir (Yack, 2012:170). Bu şekilde hem yurttaşlar verdikleri karar konusunda 

hem de çeşitli argümanlarla onların desteğini isteyen siyasal aktörler sonuçta meşruiyete 
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ulaşabilmek için hesap vermeye davet edilir. 

Bernard Yack, müzakereci demokrasi teorisine belli bir kuralın yokluğunda 

müzakerenin sonuçsuz kalacağını ifade ederek itiraz eder. Yazara göre her şeyden önce 

meşruiyet için müzakerenin varlığı kaçınılmaz olarak görülse dahi müzakere, kendi 

başına bir karara ulaşamaz. Yönetmek için karar, ya da yazarın ifadesiyle, yetkeli karara 

ihtiyaç bulunur. Bu yetkeli karar düşünüre göre, seçimle elde edilir.  Yack, bu nedenle 

demokratik siyaset içinde yer alanların diğerlerini ikna etmesi gerektiğini savunur ve 

yazara göre iknanın gerekliliği, öne sürülen iddiaların dinleyici kitlesinin beklentilerine 

uygun bir şekilde süzgeçten geçirilmesini dayatır. Bu son nokta Yack’ın, müzakereci 

demokrasi modeline yönelttiği diğer eleştiridir. Yazara göre siyasal iradenin oluşmasını 

yalan, aldatma ve retorikten münezzeh bir müzakere ağı içinde garanti altına alacak bir 

alan bulunmamaktadır. Müzakere ağı, demokratik siyasetin diğer ayağı olan ikna 

nedeniyle daima “pürüzlerle malül”dür. Bu bakımdan düşünür için, müzakere içinde 

yalanın, aldatmanın ve retorik büyük bir payı bulunur (Yack, 2012:171-172). 

Dolayısıyla kararı dışarda bırakarak ideal bir alan tanımlamak ve demokratik meşruiyeti 

fikirlerin özgürce tartışıldığı alandan türetmek, demokratik işleyişin gerçekliğini 

görmezden gelmektir. İkna edilmesi gereken kamuoyunun ve seçimle ulaşılması 

gereken kararın varlığı, demokratik sürecin olmazsa olmazıdır. Oysa müzakereci 

demokrasinin siyasal meşruluktan kastı, kanaatlerin ussallık prizmasından geçirilerek 

karşılıklı itimat ekseninde paylaşılmasıdır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi müzakereci demokrasi teorisine göre, siyasal 

müzakerenin yapıldığı alan, kamusal meselelerde doğru yanıtların arandığı, doğru bir 

şekilde yürütülen ve söylenen ile niyet arasında farklılık bulunmayan açık bir zemindir, 

konuşmanın bağrında taşıdığı düşünülebilecek kusurlardan – yalan, retorik, 

manipülasyondan. – bağışıktır. Siyasal meşruluğun kaynağı, halkın müzakereyi bitiren 

yetkeli kararında değil, ussal müzakere sürecinde aranır. Demokrasinin standardı, bu 
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bakımdan kararın hangi süreç altında alındığına tabi kılınmaktadır (Yack, 2012:173). 

Oysa yazara göre bu kavrayış, kamusal rıza ilkesine başvurarak doğru yanıta ulaşma 

niyeti ile karar almayı birbirine karıştırmaktadır. Yazara göre, müzakere aracılığıyla 

doğru ya da ussal yanıt aranması ile siyaseten bir karara ulaşmak farklı süreçlerdir. 

Düşünüre göre herhangi bir iddianın topluluk tarafından kabul görmemesi, iddiayı 

dile getirenin müzakereci demokrasi kuramcılarının belirttiği gibi iletişim ilkelerini – 

samimiyet gibi – takip etmediğine değil, basitçe bu iddianın kimseyi ikna edemediği 

gerçeğine dayanır. Yack, demokrasi içinde siyasal bir değişiklik istiyorsak, en iyi 

argümanı ileri sürmektense insanları ikna etmemiz gerektiğini düşünür. “Demokratik 

ilkeler bize, kralın yeni elbiselerini denemeyi isteyenin, liderlik vasıflarını tartışmak için 

olanak sağlar. Fakat ilkeler, bu argümanların başarısını, halkın liderlerimizin çıplaklığını 

ilan etme yeteneği ile değil argümanların halkın büyük çoğunluğunu ikna edebilme 

gücüyle ölçer” (Yack, 2012:177).  Eğer amacımız ussal yanıtlara ulaşmaksa, demektedir 

Yack, yargılarındaki hataları ve yanılsamaları düzeltmeyen insanları dinlemeye bir son 

veririz. Lakin demokrasinin varlığı böylesi insanların da dinlenmesini buyurur. Mesele, 

katılımcıların anlaşmasıdır yoksa insanların içsel niteliği değil (Yack, 2012:179). 

Bernard Yack, kanaatlerin samimiyet ve tutarlık ekseninde ele alınmasının, 

Elizabeth Markovits’in samimiyet retoriği ile iddia ettiği gibi, demokratik sürecin 

işleyişine zarar verdiğini dile getirir. Yalan söyleyen konuşmacıları, siyasal müzakere 

alanından uzaklaştırmak çözüm gibi görünebilir ve fakat tam da bu çözüm, sahnenin 

kendisini de ortadan kaldırmak gibi bir sonuca yol açar (Yack, 2012:180). Yazarın 

önerisi, siyasal alanda dile getirilen her şeyin kanaat olduğu kabulü altında 

demokrasinin önümüze koyduğu bu gerilimle birlikte yaşamaktır. Yalanı, demokratik 

siyasetin dışında bırakma ve kanaati, yanılgı ve hatalarından kurtarma gayreti ya da onu 

hesap vermeye zorlama, samimiyete davet etme kanaatle birlikte demokratik sahnenin 

ortadan kalması ile sonuçlanabilir. Buradan çıkarsanacak sonuç, demokrasinin yalanla 
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birlikte yaşamanın bir yolunu bulmasıdır. 

Demokrasiyi, ussal iddiaların değişimi olarak müzakere ekseninde 

değerlendirmeye konu etmek, yaslandığı ilkeler nedeniyle ahlaki değerlere – samimiyet, 

dürüstlük, haysiyet gibi –  çağrıda bulunur (Urbinati, 2012:208). Fakat demokrasi, 

seçim ve çoğunluk ilkesi uyarınca demektedir Urbinati, iknayı temel alır ve bu 

bakımdan samimiyet ve hakikattense demokratik siyaset, aldatma ve yalanla yakın bir 

ilişki içindedir. Urbinati’ye göre toplumu, demokratik ilkelere uyumlu kılmanın yolu 

kendimizle birlikte akranlarımızın inanç ve yargılarını eleştirel sorgulamaya tabi 

tutmaktan geçer (Urbinati, 2012:204). Sorgulamaya dayalı bu süreç, yurttaşın kanaatinin 

yanlışlığını ortaya çıkaracak ya da siyasal aktörün yalan söylemesinin önüne geçecek 

şekilde, ikna üzerine bina olan demokratik siyasete engel olmaz. Fakat Urbinati, 

demokratik siyasetin iknaya dayanması nedeniyle Bernard Yack’ın savunduğunun 

aksine, seçim sonucunda oluşan kararın demokrasiyi tanımlayabilmek için tek başına 

belirleyici olamayacağını söylemektedir. Urbinati’ye göre, seçim ile kanaatlerin 

sorgulanması ve tartışılması süreçlerini birlikte ele alan bir bakışla demokratik işleyiş 

hem hakikatin gölgesinden kurtarılır hem de açıklığı garanti altına alınır. Düşünür için 

müzakereci demokrasi teorisi, eleştiriyi ahlaki bir pratiğe dönüştürme riskini içerirken 

demokratik süreci karar ekseninde ele alan yaklaşım ise eleştirel boyutu, ortadan 

kaldırmakla tehdit eder. O halde soru demokratik siyaseti, nasıl hem sırf bir doğrulama 

pratiği hem de sırf seçim zaferini amaçlayan oylama edimi olmaktan çıkarabilirizdir 

(Urbinati, 2012:207). 

Urbinati, bu soruyu demokrasinin hem bir seçim eylemini hem de tartışmanın ve 

müzakerenin sürdürüldüğü bir sahne içerdiğini ifade ederek yanıtlar.  Buna göre 

demokrasi, uçlarını yargı yetisinin ve kararın oluşturduğu iki bağımsız otorite tarafından 

idare edilen bir süreçtir (“Modern democracy is diarchy of will and judgment, not 

monocracy of the will”). Yargı gücünün dolaylı bir etkisi olsa da demokrasinin işlerliği 



46 
 

için yargı gücü, en az seçim kadar önemlidir. Urbinati, Bernard Yack’ın demokrasiyi 

seçim odaklı bir süreç olarak ele almasını ve yargı gücüyle ilişkilendirdiği kanaatlere, 

kanaatlerin tartışılmasına yeterince ağırlık vermemesini eleştirerek, demokratik süreci 

oy ve kanaatin birlikteliği olarak ele alır. Demokrasi, kanaatlerin tartışıldığı zemin ile 

kararın alındığı kurumsal yapıyı ilişkiye sokar. Oy kanaatleri eşitlemekten ziyade, 

Urbinati’ye göre, onlara ağırlık vererek benzer ekonomik, sosyal sorunlarla ya da 

ilişkilerle karşılaşan insanların sorunlarını ya da ilişkilerini düzenlemeye dönük 

etkinlikte bulunup, planlar yapmalarına imkân tanır (Urbinati, 2012:208). Demokrasinin 

diyarşik yapısı; prosedürler, kurallar ve kurumlara yani yasanın uygulanması ve 

yapımını sağlayan kurallaştırılmış siyasal davranış setine karşılık gelen iradenin ve 

yargı gücüyle bağlantılı kanaatin iki ayrı güç olduğunu, demokratik egemenliğin iki 

bileşeni bulunduğunu ve bunların ayrı kalması gerektiğini ima eder. Elbette bu, yazara 

göre, iki bileşenin iletişim halinde olmadıkları anlamına gelmez (Urbinati, 2014:22).  

Urbinati, demokrasiyi tanınır kılan dışsal özelliğin ya da kendi ifadesiyle 

demokrasinin çehresinin (figure) kurumlardan, süreçlerden ve kamusal kanaat 

uzamından oluştuğunu ifade eder. Demokrasiyi, kanaatler aracılığıyla yönetmek 

anlamında kullanır ve onu diarşik bir sistem olarak tanımlar. Burada irade (oy kullanma 

hakkını ve yetkili karar almayı düzenleyen prosedürler ve kurumlar) ve kanaat (kurum 

üstü siyasal kanaat alanın) birbirini etkiler ve birleşmeden birlikte var olur (Urbinati, 

2014:2). Modern demokrasi, yurttaşların kanaatleri uyarınca oy verme esasına göre 

yönetime katılması esasına dayanır. Yurttaşlar, yönetimin ne yaptığını görerek ve 

bilerek, soruşturarak, kanaatlerini ifade ederler. Kanaatlerin ifade edilebilmesi, devlet 

iktidarının yeni önerilere ve soruşturmaya açık, kamusal nitelikli olduğu anlamına gelir. 

Bu, yasaların insanların gözü önünde gerçekleştiğini (yani normlara ve adalet ve 

medyanın soruşturmasına açık olması) ve siyasal iktidarın kimsenin damgası altında 

olmadığını yani seçimle değişebildiğini ve egemen iktidarın kişiselleşmesinin 



47 
 

engellendiğini ifade eder (Urbinati, 2014:6). 

Urbinati’ye göre, demokrasinin diyarşik yapısı ona normatif bir değer kazandırır 

çünkü burada herhangi bir fikir, değişmez bir otorite olarak kendini sunamaz. Bu, 

çoğunluğun fikrini alsa dahi böyledir çünkü her fikir, tartışmaya ve değişmeye tabidir. 

Katılım normuna bağlı olarak her bir vatandaşa, kendi özgür fikrini açıklama ve var 

olan seçilmişleri ya da yasaları tartışma ve değiştirme olanağı verir. Urbinati, bunu 

“içkinlikçilik” olarak adlandırır çünkü demokrasi, meydan okumaları prosedürler ve 

siyasal kurumlar aracılığıyla karşılar. Demokrasi, kendi prosedürlerinden ibarettir ve bu 

prosedürler aracılığıyla alınan kararların, değerlendirmeye tabi tutulabileceği herhangi 

bir aşkın otorite tanımaz. Ayrıca yönetim mücadelesi, şiddet ve savaş yerine tartışma ya 

da daha iyi bir ifade ile konuşmaya bağlıdır. Buradan hareketle sonuçların belirsizliği ve 

siyasal oyunun açıklığı, demokrasinin temel, önemli “çıktılarıdır”. Yazara göre bunlar 

bizleri seçime katılmak ve siyasal seçenekleri düzenlemek için özgür kılar (Urbinati, 

2014:77). “Demokrasinin özünün, [demokratik] sürecin kendisi olduğunu anladığımız 

zaman onurlandırılmış olur, dayandığı ilkeyi - kararları yetkelendirmede her birimizin 

ve hepimizin eşitliğini - yeniden üretmeye bağlı olduğundan bu, hiçbir surette 

azımsanacak bir şey değildir (Urbinati, 2016b:378). 

Yazara göre, demokratik siyasetin bileşeni, erdem ve hakikat yerine kanaatlerin 

değişebilirliğine dayanan prosedürler aracılığıyla eyleyen ve bu süreçlerin varlığa 

getirdiği yurttaştır. Demokrasinin değeri, yurttaşların fikrini değiştirebilmesinde ve 

siyasal düzeni mesele etmeden liderlerini seçebilmesinde yatar. Bu, demokratik sürecin 

kendisini ulaşılması gereken bir amaç kılarken, bu amaca ulaşmanın bizatihi kendisi de 

demokratik sürecin işleyişini gerektirir. Demokrasinin cehresini tanımlayan, amaç ile 

aracın bu tutarlı birlikteliğidir. Sistemin içindeki kararların sürekli değişebilmesi, 

hakikate ulaşma gayreti değildir. Erişilen kararlar, yurttaşların katılımıyla şekillenen 

açık uçlu sonuçlardır ve demokratik sürecin uygulanmasıyla geçerliklerini kazanırlar. 
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Dolayısıyla demokratik siyasetin parçası olan yurttaş, bu ucu açık oyuna kanaati ile 

katılarak gerektiğinde düşüncesine karşı olan kanaati de sürecin demokratik cehresi 

nedeniyle kabul eder. Demokratik müzakere ve ardından gelen seçim ile oluşan sonuca 

rıza gösterir. Demokrasinin normatif yapısı, buradan yani yurttaşların eşit katılımını ve 

düşüncelerin savaşmadan barış içinde dile getirmesine olanak tanımasında yatar. Bu 

bakımdan sonunda, hakikati ya da en doğru neticeyi hâkim kılması gerekmez (Urbinati, 

2014:10-11). Demokratik siyaset, sadece sorun çözme ve karar alma yöntemi olmaktan 

ziyade bütün sorunları kamusal tartışmaya açık kılar ve çoğunluk kararı ile sonuca 

ulaştırır. Ele aldığı her konuyu, yeniden kurgular ve insanların kanaatlerini, değişiminin 

konusu yapar (Urbinati, 2014:84). 

4. Demokraside Kanaat ve Yalan 

Urbinati için demokratik siyaset, demokratik sürecin üzerinde yer alan ilkelere 

göre doğru kararlar verileceğinin garantisini vermez. Demokratik siyaset, sadece 

yurttaşların her zaman kanaatlerini ve seçimlerini değiştirebilecekleri bir mekanizma 

sağlar. Yazara göre demokratik işleyişin alameti farikası, bu bakımdan kanaate verdiği 

öncelik ve kanaatlerin müzakeresinin ardından belli bir karara ulaşabilmesidir. Urbinati, 

kanaatin hakikat kavramına uzaklığının altını çizerek kamusal bir niteliğe sahip 

olduğunu belirtir. Kanaat, dünyanın yurttaşa açılış biçiminin yurttaş tarafından 

akranlarının yargısına sunulmasıdır. Bu bakımdan kanaat, bilginin düzeyinde değildir ve 

ön yargı olarak da ele alınamamalıdır yazara göre. Bu iki düzeyin arasında bulunmakla, 

bireylerin farklı görüş ve bakışları deneyimlemesini ve denemesini teşvik eder. Urbinati, 

böylece müzakerenin hakikate ulaşılacağına dair bir güvence olmadan yurttaşların, 

kararlarını yeniden ve yeniden düzenleyebildiğini belirtir. Kanaat, yurttaşların aynı şeyi 

farklı perspektiften görmesini sağlayan yetidir ve değişime tabi olmasının sebebi 

perspektife bağımlı olan yapısıdır (Urbinati, 2014:29).  

Urbinati, kanaate üç işlev atfedilebileceğini belirtir: öncelikle kanaat, karar için 
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zemin hazırlar yani yurttaşları karara yönlendirir, ikincisi siyasal sisteme girdiler 

gönderir ve fikirlerin, çıkarların ifade edilmesini sağlar, son olarak siyasal aktörlerin, 

kamusal yargıya hesap vermesine imkân sağlar. Kanaatlerin bu özgürce değişimi, 

bilginin ev sahibidir ve bilginin, yayılması için ortam sunar; kamusal aklı teşvik eder, 

siyasal rekabeti ve eleştiriyi ifade eder ve kurum ve siyasetçileri halkın gözü altında 

tutar. Meşruiyetin koşulu bu bakımda sadece karar değil, kanaatin özgürce ifade 

edilmesi ve değişilmesidir de (Urbinati, 2014:37). 

Demokratik siyasetin işleyişi demektedir Urbinati, halkın adına seçim aracılığı ile 

iktidarın yetkelendirilmesine dayanır ve yazara göre demokrasi, bu yetkeye sahip olan 

siyasal aktörlerin, seçimler dışında yurttaşların ne düşündüğüne ve istediğine, yani 

kanaatlerine kayıtsız kalamadığı bir sistemdir. Egemen iktidar, bu halde sadece seçimler 

sonucunda ortaya çıkan kurumların, yöneticilerin bir yekûnu değil aynı zamanda 

kanaatin parçası olduğu ikili bir iktidardır. Gücü kurumların dışında olmakla 

kanaatlerin, kendi içinde yetkelendirici ve formel bir iktidarı olmasa dahi kanaatler, 

demokratik egemenliğin bir parçasıdır. Bu bakımdan yazara göre demokrasinin sağlıklı 

işleyişi kanaat ve kararın iki ayrı öğe olarak birbirinin yerini almadan birlikte 

bulunmalarına bağlıdır. Kanaatler, oy ekseninde katılımcıların edilgen tepkilerine 

indirgendiğinde ise demokratik siyasetten söz edilemez. Kanaatlerin değişimi, iktidarı 

sürekli soruşturmaya tabi tutar dolayısıyla demokrasi, yurttaşların egemen iradeyi 

kuracak seçimlere eşit bir şekilde katılmasıyla birlikte aynı anda onların düşüncelerini 

eşit bir şekilde duyurmasını, kanaatlerinin kamusal ağrılığının ve etkisinin olmasını ve 

doğru olarak bilgilendirilmesini kapsar (Urbinati, 2014:228). 

Demokrasi, bu itibarla, kanaat aracılığı ile yönetim anlamına gelir çünkü her 

şeyden önce iktidar mücadelesi fiziksel zoru gerektirmeden yurttaşların kanaatlerinin 

dile getirildiği bir alanda yürütülür. Yurttaşların kanaatleri, özel alanda mevcut olan içsel 

bir ses olmanın ötesinde kamusal bir görünüme sahiptir. Urbinati için demokrasinin 
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vazgeçilmez koşulu seçimse de onun işleyişini garanti altına alan bilgilendirilen 

yurttaşların kanaatlerini özgürce dile getirmesidir. Yönetim, kanaatler uzamına karşı 

sorumlu ve duyarlı olduğunda kanaatlerin seçiminin sonucu olarak ancak demokratik 

bir nitelik kazanır. Bu prosedüre uyduğu müddetçe demokrasinin, her zaman için doğru 

sonuçlara ulaşması gerekmez. Urbinati için, demokratik işleyiş kendi sonuçlarını 

gözden geçirerek, değerlendirmeye tabi tutarak kendi yoluna devam eder. Kötü bir karar 

da sürecin kurallarını gözettiği müddetçe meşrudur (Urbinati, 2014:230). 

Düşünüre göre demokratik işleyişin ideal hali, kanaatlerin değişildiği ve 

sonucunda karara varıldığı bu işleyiş, çeşitli şekillerde bozulmaya uğrar. Bu 

bozulmaların kaynağı, Urbinati’ye göre kanaati hedefe alan pratiklerdir. Yazar, 

filozofların ya da bilim insanlarının kanaatin sürekli değişime tabi olan yapısı nedeniyle 

siyasal birlik için daha sağlam bir temel arayışında olduklarını ve bu bakımdan kanaati, 

bilginin kanatları altına yerleştirmeye çabaladıklarını belirtir. Bu durum Urbinati’ye 

göre demokrasiye karakterini veren kanaatin, ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanır ve 

neticede demokratik bir süreçten bahsetmek imkânsız hale gelir. Bilgi ve hakikat 

iddiasıyla kanaatin, bilim adamının ya da filozofun düşüncesi altında ağırlığının 

azaltılması, demokrasiyi sadece teknokratların söz sahibi olduğu bir sisteme dönüştürür. 

Kanaatin bilginin gölgesi altına yerleştirilmesi Urbinati’nin tespit ettiği demokrasinin 

cehresinin bozulmasının ilk biçimidir. Yazar, kanaate ve dolayısıyla demokratik işleyişe 

yönelen diğer iki tehdidin, popülizm ve presbiteryen yönelimler olduğunu belirtir 

(Urbinati, 2014:231).  

Urbinati, bu tehditlerden popülizmin demokratik işleyişin kural ve prosedürlerini 

ortadan kaldırarak mitlerin, retoriğin ve sembollerin stratejik kullanımıyla, dışlananları 

demokrasinin merkezine yeniden yerleştirmek gibi hegemonik bir anlatıya 

başvurduğunu ileri sürer. Bu anlatı, lidere olan koşulsuz bağlılık vurgusu ile dolaşıma 

sokulur. Böylelikle Urbinati’ye göre kanaatin özerk niteliği, yurttaşın siyasal alana dair 
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kendi bakışı, liderin inisiyatifine emanet edilir.  Yazarın ele aldığı tehditlerden 

presbiteryen yönelimde ise benzer şekilde kanaat önemsizleştirilir ve yurttaş, rıza 

gösterisinin bir parçası olur. Bu son durum müzakere ya da tartışmanın yokluğunda 

izleyici demokrasisi olarak adlandırılabilir, demektedir Urbinati, yani yurttaştan sadece 

liderini alkışlaması beklenir (Urbinati, 2014:232). Presbiteryen hareket için inanç ve 

hakikat her şeyden önemlidir, bütün toplumsal ilişkiler lidere olan inanç etrafında 

şekillenir, birbirlerine yabancı olan insanlar onun aracılığı ile birlikte hareket ederler. 

Lidere duyulan inanç, bu nedenle toplumsal dokunun vaz geçilmez unsurudur (Urbinati, 

2014:179). Yazara göre her iki durumda da kanaatlerin değişimi yok edilir ve böylelikle 

demokrasi için temel önemde olan, kanaati aracılığı ile karar vererek, demokratik 

kurumları ve yasaları yapan yurttaşın yerini liderin kişisel nitelikleri ve yaşamı alır 

(Urbinati, 2014:233). 

Oysa demokrasi, Urbinati’ye göre, kanaatin vazgeçilmez olduğu bir sistemdir – 

kanaat, ussal olmayan öğeler barındırsa dahi (Urbinati, 2014:192). Bu sistemin 

özgünlüğü, başka bir koşul aramadan kendi koşullarını yeniden ve yeniden üretmesinde, 

yurttaşların özgür bir şekilde yasa yapımına katılabilmelerinde, çoğunluk kararına göre 

sorunlarını neticelendirebilmesindedir (Urbinati, 2014:235). Demokratik siyaset, yazar 

için, demokrasinin vaat ettiği formel eşitliğin varlığında kendi bulundukları konumdan 

kanaatlerini dile getirmesine dayanır (Urbinati, 2016a:230).  

Bu bakımdan kanaat, demokrasiye cehresini kazandırır. Fakat yazar için kanaatin, 

demokratik siyasette rolünü yerine getirmesi, kanaat sahibi yurttaşın siyasal aktörün 

kişiliğine kayıtsız kalmasına bağlı gibidir. Urbinati, demokrasinin özellikle kanaat 

alanındaki cehresinin biçimsizleşmesinden (disfigure) bahsederken saydığı bozulma 

örnekleri –  hakikatin, kanaati ortadan kaldırması veya onun liderin kişisel özelliklerine 

verilen tepki olarak pasif bir tepkiye indirgenmesi olarak popülizm ve son olarak 

presbiteryen sapmalar – siyasal aktörün yapıp ettikleri ile neredeyse ilişkisizdir. Bu 
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bozulma biçimlerinin, müsebbibi kanaatin önemini idrak edememiş olan yurttaştır. 

Demokratik siyaset yazar için yalan ve retoriğe açıktır; bunlar demokratik siyasal alanın 

öğeleridir. Yazar, hakikati kanaat uzamından uzaklaştırma gayreti ile liderin samimiyeti 

çerçevesinde tanımlanan siyasal tarafgirliğe karşı kanaatin özgünlüğünü vurgular. 

Siyasal liderlerin kişisel niteliklerine ve yaşamlarına, samimi olup olmamalarına 

dayanan politik uzamın tehlikelerine değinir ve yurttaş nezdinde kanaatin, demokratik 

işleyişin bu gibi şekil bozulmalarına engel olabilecek potansiyeli içinde barındırdığını 

belirtir. O halde bütün demokratik siyasal süreç, yurttaşın yargı gücüne dayanır; siyasal 

aktör edimde bulunurken, yurttaş ona sınırlarını durmaksızın hatırlatır. Bu nedenle 

demokratik yurttaşlık için gereken inançların, değerlerin sınırsız bir şekilde 

sorgulanmasıdır (Misak, 2009:38), yeniden ve yeniden inanç ve değerlerin kurulmasıdır. 

Bu bakış açısından demokratik siyasetin kanaate dayalı yapısını korumak, 

herhangi bir inancın ya da değerin sorgudan, eleştiriden muaf olmasının önüne 

geçmekle ya da sarsılmaz bir hakikat olarak cisimleşmesini önlemekle mümkün olur. 

Hakikat, kanaatlerin ifadesini gereksizleştirir, eğer söylenecek bir şey varsa o dile 

getirilmiştir ve daha fazla tartışmaya ya da müzakereye gerek yoktur. Dahası 

demokratik sistemin temel ayağı kanaate olan vurgu, hakikatin siyasal alanda 

yerleşimine izin vermez. Önemli olan insanların ortak olarak paylaştıkları dünyanın 

insana açılmasın biçimi olan kanaati düzenlemek ve dünyayı sınırlı gözlerle yerleşmiş 

olduğumuz noktadan gördüğümüzü kabul etmektir (Elkins, 2012:25). Dolayısıyla 

demokratik siyasetin olmazsa olmazı kanaatin dolaşımına engel olunduğunda, 

demokratik siyasetin bir parçası olan, yalan ve aldatma ciddi bir sorun olarak 

belirmektedir (Zerilli, 2012:68).  

Yalanın demokratik siyaset için yıkıcı sonuçlar üretmesinin nedeni, kanaatler 

uzamı olarak kamusal tartışmanın kaybedilmesidir. Bu bakımdan demokratik siyasetin 

hakikat ile olan gerilimli ilişkisini onun açıklığına zeval vermeden idamesini gözeten 
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Markovits, Villa, Yack ve Urbinati aracılığı ile konu ettiğimiz argümana göre önemli 

olan kişinin yargı ve düşüncesini oluştururken akranlarının kanaatlerini dikkate alma 

kapasitesidir. Demokratik siyaset, kişinin kendisi ile uzlaşması değil, dünyayı aynı 

zamanda başka bakış açılarından görmeye çalışması ve başkalarıyla anlaşmayı 

düşünmesidir. Bu kavrayış, neyi ortak olarak paylaştığımızı, elde tuttuğumuzu gösterir. 

Böylelikle kanaatlerin çoğulluğuna imkân tanınır (Zerilli, 2012:74). Dolayısıyla 

düşüncelerini kısmen özetlemeye çalıştığımız yazarlar Markovits, Urbinati, Yack ve 

Villa, demokratik siyasette yalanı hedefleyen kısıtlamalar getirilmesinin bu alanın 

varlığına tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle demokrasinin ağırlık merkezini, yargı 

gücünün niteliği ile öne çıkan yurttaşa kaydırır. Bu bakımdan siyasal aktörlere çeşitli 

nitelikler yüklemek yerine bu niteliklere şüpheyle yaklaşarak siyasal aktörleri 

değerlendirebilme yetisi olan yargı gücüne odaklanılır. Bahse konu edilen bu yaklaşım, 

kamusal aktörlerin kendilerine atfettikleri değerlerden, kişisel niteliklerinden ziyade 

aktörün ne dediğini ve bunun soruşturmadan geçirilip geçirilmediğini önemser. 

O halde demokratik siyasetin, oya ve müzakereye dayanan yapısı ve burada 

siyasal bir hedefe ulaşmanın yolunun ancak iknadan geçtiği kabulü nedeniyle 

demokratik siyasette yalanın varlığı makuldür. İkna edilmesi gerekenlerin varlığında 

gerekli olan, niyetlerin belli bir oranda gizlenmesi hatta çoğunlukla yalanla 

gizlenmesidir. Bu bakımdan demokratik siyaset, katılımcılarından zaman zaman yalana 

başvurmalarına göz yumar. David Runciman’a göre, yalan ya da ikiyüzlülük21 

                                                           
21 Sissela Bok’un belirttiği gibi ikiyüzlülük, İngilizce karşılığı ile hypocrisy eski 

Yunanca’da - sahnede aktörlerin diyalogları sırasında verdikleri cevapları da içeren 

şekilde - cevap vermek anlamına gelir. Kavram, giderek oyunculuk yapmak anlamına 

gelmeye ve daha sonra sahnenin dışındaki davranış pratiklerini de ifade etmeye başlar. 

Günümüzde ise daha çok gerçek karakteri ya da hevesleri gizleyerek kişinin erdemli 

gibi davranmasına, yalancı bir erdem ya da iyilik maskesi takması anlamına karşılık 
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(hypocrisy), demokrasilerde insanlarla ve iktidarla ilgili saf gerçekleri, onların 

niyetlerini maskeler (Runciman, 2008:203) ve birlikte eylemeye izin verir. İktidarın 

şiddetle olan bağını keserek maskelere bürünmüş insanlar arasında karşılıklı 

etkileşmenin, yani konuşmanın, olanağını yaratır.  

5. Demokrasinin Zorunlu Koşulu: Yalan ve İki Yüzlülük 

Demokratik siyasetin yalana imkân tanıdığı, ikiyüzlülük üzerine bina olduğuna 

dair suçlamaların berisinde, bu sistemin bir yandan dürüst ve açık bir siyasal uzam 

sağlama iddiasına rağmen ikna ve karşılıklı bağımlılık üzerine yükselen ilişkiler 

nedeniyle ikiyüzlü siyasal davranışı teşvik etmesi bulunur. Grant bunu “demokrasinin 

paradoksu” olarak adlandırır: 

Neden kamusal ve özellikle de siyasal, sahnede yüksek sesle bütün hakikati 

konuşmuyoruz? Kamusal konuşma, … kendi kanaatini savunma ve 

karşılıklı bir karara varmak için ikna etme girişimlerinde bulunma 

meselesidir. Bu çoğunlukla kanıksanmıştır bu nedenle bu süreci türeten 

siyasal sistemin kurucu öğelerini sıklıkla bilmeyiz. Kamusal konuşma 

olduğu gibi yapılır çünkü ilk olarak, karar verme süreci, karar için bir takım 

farklı tarafların rızasını gerektirir ve ikinci olarak kararların verilebilmesi 

için, örneğin heves ya da ilham temelinde değil, kolayca anlaşılabilir bir 

yönetim normu vardır. Bu koşullarda, en azından potansiyel olarak 

başkalarına göre ikna edici dayanaklar üzerine kişinin pozisyonu savunulur 

olmalıdır. Tabii ki, argümanlar genellikle ikiyüzlü ussallaştırmalardır; yani 

kişinin kendine özgü nedenlerle veya ussal olmayan tercihler temelinde 

desteklediği konumları haklı kılma gerçeğinden sonra geliştirilmişlerdir. 

Bununla birlikte, siyasi bir forumda insanlar, savundukları eylemin 

                                                                                                                                                                          

gelir (1978:89). Bu anlamı düşünerek, Peter Zagorin (1990) gibi biz de bu çalışmada 

ikiyüzlülüğü bir yalan biçimi (ways of lying) olarak ele alacağız    
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gidişatına makul nedenler vermeye mecburdur (Grant, 1999:176). 

Grant’a göre insanlar çoğunlukla kendi çıkarlarını düşünürler ve ikiyüzlülük 

yazara göre bu çıkarların uzlaştırabilmesine imkân tanır (1999:178). Yazara göre farklı 

çıkarlara sahip insanlar, kendilerini ve çıkarlarını korumak ya da ileriye taşımak için 

neyin gerektiği konusundaki kanaatleri ve bunları gerekçelendiren fikirleri ile - her 

zaman olmasa da - ikiyüzlü olan müzakereci bir ortamda birlikte bir araya gelirler. 

Yazara göre, bu durum her zaman için kötü değildir. “Aksine, bazı yalanlar siyasi 

dürüstlük için kamusal koşulları sağlar” (Grant, 1999:180). Bu alandan yalanı, 

ikiyüzlülüğü çıkarmak sadece tehlikeli olmakla kalmaz, demektedir yazar, aynı 

zamanda bunu gerçekleştirmek imkânsızdır da. Siyasal bir olgu olarak yalan ve 

ikiyüzlülük, her zaman bizimledir çünkü yazara göre siyasal uzamımız karşılıklı 

bağımlılık üzerine şekillenir. “Yapabildiğimiz en iyi şey, ikiyüzlülüğü ve de ikiyüzlülük 

karşıtlığını, ayırt edici bir gözle yargılamaktır; bu da, kararımıza rehberlik eden 

dürüstlük göstergelerini her zaman gözümüzün önünde tutmamızı gerektirir” (Grant, 

1999:181). Demokratik siyasetin aktörleri, onu mümkün kılan koşullara samimi olmak 

zorundadırlar ve bu samimiyet, başka her türlü samimiyetin önüne geçmelidir. Siyasal 

aktörlerin çeşitli rolleri bulunmaktadır, fakat asıl önemlisi rollerini, demokratik sistemin 

işleyişine sadık olmakla yerine getirirler. “Bireysel ikiyüzlülükler … mesele değildir. 

Hakikatte, bazı bireysel riyakârlıklar herhangi bir demokratik siyasetçi için kaçınılmaz 

olabilir. Mesele, bu konuda kendilerine ... dürüst olabilmeleridir” (Runciman, 

2008:213). Demokrasinin, yalan ve ikiyüzlülükle bir sorunu yoktur, aktörleri onun 

kuralları uyarınca hareket ettiği, onun işleyişine halel getirmediği sürece. Buna göre 

demokrasi bir dizi koalisyonun, bir dizi karşıtlığın alanı olarak sakladıkları niyetleri ne 

olursa olsun, bu niyetlerini dürüst bir şekilde dile getirip getirmediklerinden bağımsız 

olarak aktörlerine katılım olanağı sunar.  

Judith Shklar’a göre de müzakere ile çıkarların uyumunu, gerektiğinde, yalan ve 
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ikiyüzlülükle sağlayan demokrasiyi, bu zemini nedeniyle suçlamak, demokratik 

siyasetten yalanı ve ikiyüzlülüğü kazımaya çalışmak, demokrasinin temelini ortadan 

kaldırarak çatışma ve şiddeti davet etmek anlamına gelir. Ahlaki bir kötülük olarak 

ikiyüzlülük, demektedir Shklar, baskı ve tiranlığın ardından gelir ve eğer yalan bu 

sonuncusunun varlığına engel olacaksa, onu sistemin dokusundan çıkarıp atmaya 

çalışmamak gerekir:  

[K]amusal rollerimizin kişisel sorumluluklarımızdan daha ağır ahlaki 

sorumluluk taşıdığını var sayarız. Yurttaşlar ve kamusal hizmetliler olarak 

özel alandaki aktörlerden daha iyi davranmayı umarız. …. Herhangi bir 

eşitlikçi kamuoyu, açık sözlülük mü beklemektedir? Kamusal davranışımız 

bizim içsel, özel kişiliğimizi yansıtmalı mıdır? Hakikatte liberal 

demokrasinin kamusal samimiyeti göze alamayacağını iyi bir şekilde ortaya 

konabilir. İnsanların çok sayıda ciddi inanç ve çıkar farklılığına sahip 

olduğu siyasal bir demokratik uygarlığı, uzlaşmayı reddeden küçük ve inatçı 

dürüstlükler yok edebilir (Shklar, 1984:78).  

Bu bakımdan demokrasiyi korumanın yolu, onun zemini olan yalan ve 

ikiyüzlülüğü korumaktan da geçer: “demokrasinin paradoksu ikna siyasetinin bir gereği 

olarak ikiyüzlülüğü teşvik etmesidir. … Demokrasinin günlük yaşamı, … samimiyetten 

meydana gelmez” (Shklar, 1984:77). Farklı çıkarlara, arzu ve isteklere sahip bir 

dinleyici kitlesinin sınamasına tabi olan siyasal aktör bu durumda, muhataplarını ikna 

edebilmek için kendini olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermelidir. Ortak 

duyuya seslendiklerinin farkında olmalı ve ona göre davranmalıdırlar (Shklar, 1984:72), 

tıpkı Benjamin Franklin gibi. Yazara göre Franklin, kamusal bir insanın kendisini 

yurttaşlarına kabul ettirmeye çalışması gerektiğinin farkındadır. Bu amaca ulaşmak için 

Franklin, yeri geldiğinde üstün zekâsını saklamasını bilmiş ya da kendi inançları 

dogmatikken daha açık fikirli görünmeyi başarmıştır. Karakteri, bulunduğu ortamın 
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atmosferine, örneğin Versay’ın zarif salonuna ya da Royal Society’nin entelektüel 

ruhuna göre şekil alarak, Franklin kamusal rolünü oynamıştır (Shklar, 1984:74).  

Demokratik siyaset, çatışan ve uyuşmaz çıkar ve arzuların ortamında vuku 

bulur ve riyakârlığı arttıran, bağımlılığa olanak sağlayacak şekilde 

yapılanmıştır. İkiyüzlülük, siyasal bir erdemdir ve erdemli siyasal yaşamı bir 

arada tutan yapıştırıcıdır: demokratik siyasetçilere, kaçınılmaz kötülüklerini 

maskelemeye, tercih ettikleri siyasaları ilerletmeye ve destek kazanmaya 

olanak sağlar; ayrıca çatışma arasında uygarlığı sürdürmeye yardımcı olur 

(Tillyris, 2016:16).  

Demokratik siyasetin söz merkezli yapısı gereği siyasal aktörler, toplumsal 

normlara saygı gösterecek şekilde muhataplarıyla etkileşime geçmezlerse, aktörlerin 

gerekli desteği bulmaları ve güveni inşa etmeleri imkânsızdır. Bu durum aktörlerin, 

özellikle muhataplarının görüş ve normlarıyla aynı fikirde olmadıkları ya da hatta 

onların değer ve yargılarını hakir gördükleri durumda daha yakıcı bir hal almaktadır. 

Dolayısıyla, demokratik siyaseti bir dizi çatışmanın varlığı ile ilişkilendiren Demetris 

Tillyris’e göre, ikiyüzlülük ve yalan demokratik siyasetin bir ürünüdür. Çoğulcu, açık ve 

yarışmacı siyasal bir sistemin söz konusu olduğu her durumda müzakere ve ikna 

pratiklerinin kaçınılmaz bileşenidir (Tillyris, 2016:13). Demokratik siyaset, iktidar ve 

bağımlılık ağının içinde gerçekleşir ve her durumda bir muhatabı ve bu sonuncusunun 

rızasını varsayar. Siyasal amaçlara ulaşmak, diğerleriyle ilişkiyi ve çoğunlukla da 

onların desteğini gerektirir (Tillyris, 2016:10). İkiyüzlülük ve yalan; düzen, istikrar, 

güven ve iktidar gibi bir dizi siyasal amaca ulaşmak için kaçınılmaz bir öneme sahiptir. 

O halde demokratik siyaset, elden geldiğince şiddetin hükmünün azaltılmasını 

hedefleyen ve hatta şiddetin yerine yalan ve riyayı da içeren karşıtlıkların uzlaşma, 

müzakere ve tartışma ile çözülebildiği bir pratiktir. Demokratik siyaset, şiddet yerine 

iktidarda kalmayı dilsel karşılaşmaların bir oyunu olarak kurar (Tillyris, 2016:7-8). Çok 
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sayıda beklentinin, çıkarın söz konusu olduğu demokrasi, aktörlerinin yan yana 

gelmesini, birlikte eylemesini dayatır; beklenti ve çıkarların şiddetten ziyade aktörlerin 

riyakârca kendilerini saklamasından geçerse, yazara göre bu durum daha az kötülükle 

sonuçlanır:  

[Ö]zellikle de demokratik bağlamda faaliyet gösteren aktörler demosa 

bağımlıdır. Ve uzlaşmalar, tutarsızlıkla iç içe geçtiğinden ve kişinin taahhüt 

ve değerlerinin ihlalini gerektirdiği için, riyakarlık üstleneceği başka bir role 

de sahiptir: aktörlerin kötülüklerini, kirliliklerini ve tutarsızlıklarını 

gizlemelerini sağlar; siyasetin amaçlarının bazılarını karşılar ve yerine 

getirir (Tillyris, 2016:14). 

Eğer demokratik siyaset, birlikte yaşamaya izin veren yalanı ve riyayı içeren bir 

pratik ise yazar buradan yalanı bu alandan silinmeye dönük bir çabanın, demokratik 

olmayan bir girişim olduğu sonucuna ulaşır. Yalanın ve ikiyüzlülüğün ortadan 

kaldırılması, demokratik siyasetin özünü oluşturan müzakere ve tartışmayı imkânsız 

kılar. Koşulsuz samimiyet talebi, siyasal bir birliktelik kurmayı engeller, başkalarını 

ikna etmeyi ve sonunda karşılıklı yararlı olabilecek ortak bir sonuca ulaşmanın önüne 

geçer. İkiyüzlülüğün ve yalanın ortadan kaldırılması demokratik işleyişin 

sonlandırılmasıdır yazara göre (Tillyris, 2016:14). Demokratik siyaset, bir dizi, farklı 

istek ve arzunun, çıkarın şiddetsiz bir alan içinde konuşularak idaresi olarak 

katılımcılarından kendi argümanlarını diğerine zorla dayatmasını değil, birbirlerini ikna 

etmelerini bekler. Demokratik siyasete ilişkin bu iddia, bir yandan siyasal aktörlerin, 

birbirlerinin inanç, değer, istek ve çıkarlarına kendi değer yargılarının dışında yer alsa 

dahi saygı duyması gerektiğini diğer yandan ise amaçlarına ulaşabilmeleri için ortak 

olarak paylaşılan değer yargılarına başvurmaları gerektiğini ileri sürer. Dolayısıyla hem 

karşılıklı muhataplık ilişkileri belli durumlarda yalan söylenmesini gerektirir hem de 

ikna ya da rızanın temel olduğu demokratik siyaset, aktöre ortak değer yargılarını, ortak 
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olarak paylaşılan duyguları gözetmesini dayatır. Öyleyse şiddet olarak iktidar, yerini dil 

üzerine temellenen riya ve yalanı içeren iktidara bırakır. O halde demokratik siyasette 

samimiyet çağrıları, bu siyasetin temelini aşındırır. Demokratik siyasette yukarda 

sunduğumuz yorum, Markovits’in hatırlayarak söylersek, samimiyete ve/veya 

parrhesiaya vurgunun kamusal tartışmayı ortadan kaldırdığını savunur.  

Elizabeth Markovits, Michel Foucault’nun Sokrates’in söylediği gibi yaşayan 

(basanos) olduğuna dair önermesine karşı çıkarak, Sokrates’in parrhesiayı edinmek 

yerine demokratik siyaset için parrhesiayı soruşturmaya tabi tuttuğunu belirtir. Yazara 

göre Sokrates, parrhesianın çağrıda bulunduğu samimiyet ve dürüstlüğün tehlikesine 

işaret eder. Tutarlı bir eylem tarafından yönlendirilen şeffaf bir tartışma ideali yerine 

Sokrates, iletişimsel eylemin müphemliğine odaklanır; eylemleri ve sözlerinde ironiktir, 

uzlaşmadan ziyade bu müphemlikleri konuşmaya dâhil eder. Markovits için Sokrates 

yöntemiyle, toplumsal dünyayı yaratan ve demokratik proje için elzem olan çoğul 

perspektiflerin önemini ortaya koyar. Sokrates, çoğulluğu dikkate alarak bireyin bir şeyi 

kesin olarak bildiği iddiasını sınamaya tabi tutar ve samimiyet idealini sorgular. Oysa 

demektedir yazar, parrhesiastesin hakikat iddiası mücadele eden bakış açılarını saf dışı 

bırakır ve uzlaşmayanları demokratik siyasetten uzaklaştırır (Markovits, 2008:80). 

Foucault’nun Sokrates aracılığı ile ilan ettiği logosu bios olan aktör siyaset sahnesinin 

ortadan kaldırma tehlikesini barındırır; o halde, konuşanın nitelikleri yerine 

dinleyenlerin nitelikleri siyasal alanın açıklığının garantisidir. Siyasal aktörün 

yalanından22 ziyade onun dediklerini eleyip, yargı gücünün terazisinde tartacak 

                                                           
22 Bu çalışmada, genel anlamda yalan ve siyaset ilişkisini ele almak yerine günümüz 

demokratik siyasetin yalanla olan bağına odaklanmak istedik. Fakat sanırız yalan ve 

siyaset ilişkisinin, daha çok siyasal aktörlerin yalanları ekseninde ele alındığını ifade 

etmek abartı olmaz. Bu konuda, özellikle siyasetin kendine ait özel doğası nedeniyle 

yalanla ayrıcalıklı bir ilişkisinin bulunduğuna ilişkin çıkarımlar oldukça yaygındır. 
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Örneğin Max Weber şunları dile getrimekte: “Genel olarak siyaset yapmak isteyen kişi, 

özellikle de siyaseti meslek edinmek isteyen kişi bu ahlaksal tutarsızlıkların bilincine 

varmak zorunda olduğu gibi, onların baskısı karşısında ne yapabileceğinin 

sorumluluğunu da bilmek zorundadır. Siyasetle uğraşan kişi, … her türlü şiddette 

kendini gösteren kulağı kirişte şeytani güçlerle uzlaşacaktır. … Ruhunun esenliğini 

isteyen ya da başkalarının ruhunu kurtarmak isteyen kişi siyaset yöntemlerinden uzak 

durmalıdır; siyaset meslek gereği olarak, ancak şiddetle ulaşılabilen çok değişik başka 

görevleri yerine getirmeye çalışır (1996:115). Ya da literatüre kirli eller kavramını 

tanıştıran Michael Walzer, “bizim için ve bizim adımıza hareket eden erkekler (men) 

[politikacılar], mutlaka kaçınılmaz olarak eli çabuk ve yalancıdır” (1973:161) 

yorumunda bulunur. Düşünür, Machiavelli’yi eleştirerek Prens’in yazarının 

kahramanının ahlaki bir dünyasının olmadığını vurgular. Oysa Walzer, siyasal aktörün 

ahlaki sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtir. Çünkü düşünüre göre, “[r]uhlarını 

kaybeden insanlar tarafından yönetilmek istemeyiz. Kirli elleri olan bir siyasetçinin ruha 

ihtiyacı vardır; kişisel bir kurtuluş için bir umut olması hepimiz için en iyisidir” (1973, 

177–178). Walzer için önemli olan siyasal aktörün yalan söylediğinde yalanın yaratmış 

olduğu ahlaki yükümlülüğün farkında olması ve bu yükü omuzlayabilmesidir. Yazar en 

büyük tehditin, ahlaki bir kayıtsızlıkla kişisel çıkar için yalana başvurulması olduğunu 

belirtir. Başka bir açıdan düşünce tarihini ele alarak John M. Parrish, yalanın 

demokratikleştiğini iddia etmektedir. Yazara göre egemenin elinde olan yalan söyleme 

tekeli adam Smith ile birlikte bütün toplumsal yapının kendisine atfedilmiştir. 

Machiavelli, yalan söylemeyi aristokratik hale getirmişken Parrish’e göre, Hobbes soyut 

egemenin niteliklerinden biri olarak ele almıştır ve son olarak Adam Smith'le birlikte 

yalan, bütün toplumsal dokuyu kat eder hale gelmiştir. Bu arkaplanı gözeterek yazar, 

siyasal aktörler yalan söylediğinde onlardan hesap sorulmasını ve fakat aynı anda yalan 
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dinleyici, demokratik siyasetin zeminini korur.  

6. Demokrasi, Parrhesia ve Yalan  

Foucault’nun parrhesiasını demokratik siyaset için tehlikeli yapan nedir?   

Foucault, parrhesianın, “özgür konuşma”, “dürüst konuşma”, “açık sözlülük” ve 

konuşanın bir şey saklamadan “her şeyi söyleme”sini anlamında kullanıldığını ifade 

eder. Parrhesiazomai, “parrhesia kullanmak”, parrhesiastes ise “parrhesia kullanan 

kişi”dir. Foucault’ya göre parrhesia, hakikati konuşma konusunda dürüstlüğe 

göndermede bulunur fakat kavramın asıl niteliği konuşanın, hakikati dile getirirken 

üstlenmesi gereken risktir. Parrhesiastes genel normlara, yargılara, değerlere ve 

fikirlere, kanaatlere karşı hakikati söyleyen ve söylediği hakikate yaşamı ile bağlı olan 

kişidir: “Parrhesia, tehlike karşısındaki cesaretle ilintilidir ve belli bir tehlikeye rağmen 

hakikati söyleme cesaretine sahip olunmasını talep eder. Ve hakikati söylemek, en uç 

biçimiyle, yaşam ve ölüm ‘oyunu’nun bir parçası”dır (Foucault, 2005:14). Bu eylem, 

eşitler arasında gerçekleşmez yurttaşın, çoğunluğa ya da filozofun, tirana hakikati 

söylemesidir: “parrhesia, konuşmacının hakikatle olan kişisel ilişkisini ifade ettiği, 

hakikati anlatma eylemini başka insanlara (ve aynı zamanda da kendisine) yardım edip 

onların durumunu düzeltme amacını taşıyan bir ödev gibi gördüğü ve bu nedenle 

hayatını riske attığı bir sözel etkinliktir. Parrhesiada konuşmacı özgürlüğünü kullanır ve 

kandırma yerine dürüstlüğü, sahtelik ya da sessizlik yerine hakikati, hayat ve emniyet 

yerine ölümü, yaltaklanma yerine eleştiriyi, kendi çıkarını koruma ve ahlaki kayıtsızlık 

yerine ahlaki ödevi tercih eder” (Foucault, 2005:17). Foucault, parrhesia kavramı ile 

ilgili olarak üç periyod ya da paradigma saptar. İlk paradigma, Atina demokrasinin 

“altın çağı” olarak tanımlanabilecek MÖ 5. yüzyılı kapsar. Foucault, Europides’in 

Ion’unu ve Perikles’in söylevini parrhesiaın “altın çağının” örnekleri olarak ele alır 

                                                                                                                                                                          

söylemeyi ise belli bir istisnai durum ile özdeşleştirmemek gerektiğini önerir (Parrish, 

2007). 
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(Hardt, 2010:155). Düşünüre göre Perikles gibi aktörlerin cesurca, risk alarak kamuya 

karşı ayağa kalkıp hakikati söyleme yetenekleri, demokratik pratiğin özünü oluşturur. 

Parrhesia, demokrasinin temeliyken, demokrasi de parrhesianın mümkün olması için 

gereken çerçeveyi sağlar. 

Demokraside, hakikati söyleme pratiğine imkân tanıyan katılımcılarının her şeyi 

eşitler olarak söylemesine izin veren yapısı, yani eşit konuşma hakkı ile parrhesia 

arasında gerilimli bir ilişki bulunur. Foucault’ya göre, eşit konuşma hakkı herkes 

içinken (isēgoria), parrhesia küçük bir azınlığın tekelindedir. Bu azınlık, hakikati 

söyleme pratiği aracılığıyla sitenin yönetiminde söz sahibi olabilmek niyetiyle toplumun 

basamaklarında yükselmek ister. Hakikati söyleme oyunu, yarışanlar arasında hakiki 

eliti seçmeye el veren kurumsal bir yapıdır. Bir yandan konuşmak yasal olarak herkesin 

hakkıyken diğer yandan belirli bir azınlık ancak bu hakkı kullanmaktadır; bunu 

Foucault, demokrasinin paradoksu olarak değerlendirmektedir. Parrhesia, demokratik 

siyaset içinde kendine yer bulabilmektedir fakat hakikati söyleme pratiği demokrasinin 

sunduğu eşit söz söyleme hakkını (isēgoria) ihlal etmektedir. Yine de Foucault’a göre 

demokrasi, bu pratik var olmadan kendi işleyişini sürdürememektedir: “Demokrasinin 

var olması için parrhesia olmalıdır: parrhesianın olması için demokrasi olmalıdır. 

Temel bir döngüsellik bulunur” (2011a:155). Parrhesiastes, çatışma, yarışma, düello ve 

uzlaşmazlıkla malûl olan demokratik siyasette siyasal topluluğu yönetme 

sorumluluğunu üstlenir. Bu, demokratik siyaset oyunun (dunasteia) niteliğidir. 

Demokratik siyaset, hukuk ve anayasadan, sistemden (politeia) farklıdır (Dyrberg, 

2014:111). Foucault’ya göre demokratik siyaset çatışma ile tanımlanırken, parrhesia ile 

etik farklılaşmaya imkân tanır:  

Parrhesianın etkin uygulaması ne yurttaşlığa ne de yasal ya da sosyal 

statüye bağlıdır.  Politeia, isegoria ve onların ilan ettikleri eşitlik, sadece 

kamuda konuşma eylemi için -yetersizliğe rağmen- gerekli koşulları 
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oluşturur. Aslında birinin konuşma yapması dunasteiadır: hitap edilenler 

arasında olduğu kadar, kendi ve konuşması arasındaki tekil ilişkileri 

harekete geçiren konuşma iktidarının uygulanması ve gerçek fiililiği, güç, 

iktidar. Dunasteia, yani kendiyle, başkalarıyla ve dünyayla ilişkide bir 

pozisyon alma anlamına geldiğinden, telaffuzla dışa vurulan bir etik 

farklılaşmanın gücüdür (Lazzarato, 2016). 

Fakat Foucault’nun değerlendirmesine göre, Perikles’in ölümünün ardından riske 

dayanan bu oyun görevini yerine getirmemeye başlar. İyi ya da kötü olan parrhesiayı, 

retorikçi ile parrhesiastesi birbirinden ayırmak imkânsız hale gelir. Demokrasinin 

kurumsal yapısı, bir yanıyla hakikati söyleyerek yönetim için bir elit grubun oluşmasına 

izin verir ve fakat diğer yandan konuşma yeteneğine sahip olan herkes bu gruba dâhil 

olabilmektedir; iyi parrhesia ile kötü parrhesia farklılığı silinir (Larsen, 2014). 

Demokrasi, varlığını sürdürebilmek için yönetme sorumluluğunu alacak olan 

parrhesiastese ihtiyaç duyarken kötü parrhesia demokrasinin içinde hakikat söyleme 

pratiğini tehdit etmektedir. 

Bu noktada Foucault, analizinde ikinci paradigmaya geçer ve Sokrates’e 

odaklanır. Foucault’ya göre Sokratik parrhesia, siyasal alanda eylemeyi ve konuşmayı 

reddeder fakat anlamını bu alanla ilişkisinde bulur: kötülük yapmamak. Bu etik, 

parrhesiaya giden patikadır: Sokratik hakikati söyleme, felsefi-etik bir etkinliktir. Fakat 

buradan Sokratik parrhesianın ret üzerine kurulu olduğu sonucuna varılmamalıdır 

demektedir Foucault (2011a:320). Sokrates, söylediklerine yaşamını bağlamaktadır. 

Herkesi dinler ve onlara kaygı duyulması gerekenin, zenginlik ya da şan değil ruh 

olduğunu söylemektedir. Artık sitenin güvenliği asıl mesele değildir Sokrates için şimdi 

önemli olan, hakiki yaşam olarak felsefi yaşamın bozulmamışlığıdır (Larsen, 2014). Bu 

felsefenin odağının kaydırılmasına neden olur: “Felsefenin sorunu siyaset değil, 

siyasette özne sorunudur” (Foucault, 2011a:319). Artık parrhesia, hakikati dile getirme 
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değil kendilik pratikleri aracılığıyla hakikati yaşamadır. “Hakikatin bir faili ve 

parrhesianın tekelini (monopoly) üstelenen bir filozof olarak, kişi sadece öğretimde, 

tavsiye vermede ve dile getirdiği konuşmada, hakikati ifade ettiğini söylemez fakat kişi 

gerçekten olguda, yaşamında, hakikatin failidir” (Foucault, 2001:320).   

Sokrates, yaşamını riske atarak ve dile getirilen ile yaşam arasındaki kesintiyi kat 

ederek konuştuğu gibi hayatını sürdürendir. Foucault’ya göre Sokrates’in logosu ile 

biosu arasında kesinti yoktur, bu nedenle basanos (denektaşı) olma rolü üstlenir: 

“Sokratik parrhesia etkinliğinin amacı, muhatabı, logosla, erdemle, cesaretle ve 

hakikatle Doryen bir armoni uyarınca akort edilebilen bir yaşam (bios) tarzını seçmeye 

sevk etmektir” (Foucault, 2005:80). 

Atinalılar, …parlak ve gösterişli deyimlerle …  söylevler çekecek değilim 

… yalnızca dilimin ucuna gelen sözcükleri allayıp pullamadan 

söyleyeceğim … içinizden kimse benden doğrudan başka bir şey 

beklemesin. Doğruyu söyledim size Atinalılar, önemli önemsiz hiçbir şey 

saklayıp gizlemeden, değiştirmeden. Bununla birlikte gene bana hınç 

beslemelerine yol açacağım. … İster salıverin, ister salıvermeyin beni; iyice 

bilin ki şunu, bir kez değil bin kez ölmem gerekse bile, hiç mi hiç 

değiştirmeyeceğim yolumu (Sokrates’ten akt. Kalaycı, 2016). 

Sokrates’in Savunma’sından alınan bu pasaj, parrhesianın temel niteliklerini 

serimler. Sokrates, her şeyden önce herhangi bir tekniğe başvurmadan hakikati 

söylediğini ifade eder. Bu, parrhesiastes ile retoriğe başvuran konuşmacı arasındaki 

temel farklılıktır.  Retorik bir tekhnēdir. Sokrates, kendisini tekhnēsiz hakikati söyleyen 

olarak tanımlar. Foucault için Savunmada söz konusu olan, felsefi konuşmanın 

anlamına, dinleyicisi ile olan ilişki içinde değil konuşanın kendisiyle olan bağında 

ulaştığının dile getirilmesidir. Foucault’ya göre bu teknik içermeyen konuşma, 

konuşanın hakikatinin (alētheia) ve inancının (pistis) uyumlu olduğuna işaret eder. 
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Larsen’in (2014) belirttiği gibi, retorik dinleyici üzerinde bir etki elde etme gayreti 

içindeyken parrhesia kendilikle ilişkilidir, kendi için kaygı duymaktır; konuşma ile 

yaşam arasındaki uyumla ya da erdemle uyumlu olan yaşamla tanımlanır. Sokrates, dile 

getirdiklerini ölüm pahasına olsa da ifade etmekten sakınmaz ve bir ödev olarak 

akranlarına hakikati söylemeye devam edeceğini ilan eder. Parrhesiastes olarak taşıdığı 

riskin farkındadır, buna rağmen hakikati söylemekten sakınmayacağını beyan eder. 

Fakat Soktratik parrhesiayı bir önceki paradigmadan ayıran hakikati söylemede 

üstlenilen risk değil, bilakis Sokrates’in yaşamını söylediklerine bağlaması dahası 

dinleyicisinden de benzer bir talepte bulunması ve polisin yönetimine talip olmamasıdır. 

Sokratik “parrhesianın hedefi meclisi ikna etmek değil, bir insanı kendisi ve başkaları 

için kaygı duymaya ikna etmektir; bu da o insanın hayatını değiştirmesi anlamına gelir. 

… Ancak felsefi pratikte kişinin fikrini değiştirme mefhumu daha genel ve geniş bir 

anlam kazanır; zira artık mesele kişinin inanç ya da kanılarını değiştirmek değil, yaşam 

tarzını, diğerleriyle olan ilişkisini ve kendisiyle olan ilişkisini değiştirmektir” (Foucault, 

2005:84). Böylece kişinin beyan ettiği hakikat, kişinin bedenine kazınır, yaşamı 

hakikatin kanıtı olur. Fakat demokratik yapı içinde konuşmayı eşit olarak dağıtmaya 

dair koruyucu bir yasal düzenek var olsa dahi parrhesiastes bir korunağa sahip değildir. 

Demokratik siyaset yeri geldiğinde Sokrates’in yargılanarak idam edilmesinde olduğu 

üzere, parrhesianın yarattığı etik farklılaşmayı ortadan kaldırır.  

Foucault, Sokrates’le başlayan hakikat ile yaşam arasındaki bu kesintisiz 

ilişkinin, üçüncü paradigmayı oluşturan Kiniklerle, “skandal” biçimini aldığını belirtir.  

Yasaları ve âhlakî ilkeleri umursamamak, parrhesia, utanmazlık (anaideia), cesaret 

(andreia), erdemi gözeterek akla uygun yaşamak, ruhun ve bedenin iradesini 

yükseltecek egzersizler yapma (mathesis ve askesis), acıya dayanıklılık göstermek 

(ponos), rahatlığı reddetmek, kendine yeterli (auterheia) ve kendinden başka bir şeye 

gerek duymadan (medenos deisthai) doğal bir yaşam sürmek, toplumsal normların 
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ötesinde dünya yurttaşlığını düşünmek (kosmopolites); (Foucault, 2012; Kalaycı, 2016); 

bütün bunlar, Kinik yaşam tarzının belirleyici nitelikleridir. Kinik yaşam biçimi, 

parrhesianın üç biçimi olan “eleştirel vaazlar”, skandala yol açacak davranışlar”, 

“kışkırtıcı diyalog”la ve parrhesia teknikleri olan skandal, ironi ve rolleri tersyüz etme 

ile karakterizedir (Foucault, 2005:95). Kinikler, yaşamlarını siyasal bir proje haline 

getirir ya da yaşamlarını Hardt’ın (2010) ifadeleri ile militan23 bir yaşama dönüştürürler.  

                                                           
23 Foucault’un parrhesia pratiği ile demokratik siyaseti kesintiye uğratan bir figürü 

olarak militanı kastettiği, sanırız düşünürün akıl yürütmesine uygun bir çıkarımdır. 

Foucault, The Courage of Truth’da devrimci olmanın bir yaşam pratiği daha doğrusu bir 

yaşam stili olduğu konusunda ısrar eder. Devrimci, her şeyden önce yaşam stiline 

tanıklık edendir (2012:184). Bu vurgular nedeniyle Foucault’un zamanımızda 

demokratik siyasete parrhesiayı yerleştirmek gibi bir niyetinin olmadığını 

düşünmekteyiz. En azından onun için şimdi parrhesia Perikles döneminde olduğu gibi 

kim yönetecek sorusuna bir çözüm değildir. Şimdi parrhesia daha çok bu demokratik 

siyaseti kesintiye uğratmakla ilgilidir. Fakat Foucault’un parrhesia hakkında ifade 

ettiklerine ilişkin bir okuma, vurgulamaya çalıştığımız gibi militan yaşamla sınırlı 

değildir. Perikles dönemi parrhesia pratiğini temel alarak parrhesiayı, demokratik 

siyaset için bir pratik olarak ele alma bir diğer okuma biçimidir.  Örneğin Dyrberg’e 

göre, parrhesia Foucault için önemlidir çünkü demokrasi için özel olan, siyasal 

otoritenin uygulanması için zemini yaratır. Demokratik yönetimin yeterliliği ve hesap 

verebilirliğiyle bağlaşık olan dürüst ve hakikatli konuşmaya işaret eder. Yazar için 

parrhesia pratiği ile hakikati üzerine almış bir siyasetçi profili ile karşılaşırız. Bu pratik;  

kişisel dürüstlüğün, açıklığın, cesaretin azmin temel olduğu bir pratiktir. Bu bakımdan 

yazar parrhesianın, siyasal ethosu, norm ve kuralları, kamuoyunun kanaatlerini ve 

siyasal otoriteleri değiştirmeye hazır olmak anlamına geldiğini belirtir (Dyrberg, 

2014:66). Yazara göre sonuç olarak parrhesia ile demokratik siyasetin iki kutbu olan 
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Kinik yaşam, zenginliğin ve refahın reddidir; gizli olmayan, bağımsız ve düpedüz 

yaşanır ve egemendir, kendine hâkim bir yaşamdır. Kamusal ve özel yaşam ayrımları 

yoktur ve yoksulluk, çirkinlik, kölelik ve dilencilik, kötü şöhretle karakterizedir 

(Foucault, 2012:257-260). “Kinik parrhesianın aynı zamanda kolektif alışkanlıkları, 

kanıları, terbiye standartlarını, kurumsal kuralları vb.’ni sorgulama konusu haline 

getiren skandal niteliğinde davranış ve tutumlara da başvur”duğunu ifade eden 

Foucault, bunun bir örneğini Diogenes ve İskender’in karşılaşmasında görebileceğimizi 

savunur. Bu karşılaşma sarayda değil sokakta gerçekleşir. Karşılaşma sırasında 

İskender, ayağa kalkar Diogenes ise fıçısına dönüp oturarak krala gölge etmemesini 

emreder. Bu karşılaşma, rollerinin ters yüz edilmesinin, risk alınmasının ve yaşamın bir 

skandal olarak yaşanmasının ilanıdır (Foucault, 2005:95). 

Kiniklerle ilgili Foucault’un dikkatini çeken başka bir hikâye Delphi tapınağında 

Diogenes’e söylenen “parayı tahrif etmek” kehanetidir. Foucault bu kehaneti, 

Diogenes’in babası Hicesius’un, Sinop’ta darphanede çalışırken sahte para üretmekten 

sürgün edilmesi olayı ile ilişkilendirmek yerine Yunanca para kavramına karşılık gelen 

                                                                                                                                                                          

yurttaşın özgür konuşması ile siyasal aktörlerin hakikati söylemesi birbiri ile bağlantılı 

hale gelir (Dyrberg, 2014:70). Benzer bir bakış açısı Henrik Paul Bang’ın satırlarında da 

yankılanır. Yazara göre parrhesia: “a) yapılması gereken şey hakkında sistematik olarak 

hakikati söyleyebilen az sayıda siyasi aktörden oluşan siyasal otoriteler ile b) kendi 

çeşitli özgürlük pratiklerinde ve bunlar aracılığıyla kendi siyasi davranışlarını spontan 

olarak deneyen ve yenilik yapabilen siyasi topluluğun sıradan üyeleri arasında temel bir 

karşılıklı özerklik ve bağımlılığın halkasını oluşturur” (Bang, 2016:5). Her iki yazar için 

de parrhesia, kim yönetecek sorusuna verilen yanıtla ilgilidir. Oysa Foucault’nun 

devrimci yaşam ve Kinikler üzerine olan vurgusu, siyasal otoritelerin hakikatli olması 

ile değil bir yaşam pratiği ile ilişkili olarak şimdinin demokratik siyasetinin kesintiye 

uğratılmasıyla ilişkilidir. 
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nomismanın yasa ya da norma, nomosa olan yakınlığından hareketle kehanetin, Kinik 

yaşam tarzına uygun olarak, bütün değerlerin yeniden değerlendirilmesi, yaşamın ve 

ilişkilerin, dünyanın değiştirilmesini ima ettiğini ifade eder: “nomismayı değiştirme 

ilkesi, geleneği değiştirmek, onunla ilişkiyi kesmek, kuralları, alışkanlıkları, teamülleri 

ve yasaları dağıtmaktır” (Foucault, 2012:242). Kinikler hem parayı hem de yasayı 

değiştirme mottosu ile tanıma talep etmeden yaşamlarını hakikatin test alanı haline 

getirerek parrhesiayı uygular.  Burada söz konusu olan sadece hakikati söyleme değil, 

hakikat-yaşamıdır; bios hakikatin ilanı haline gelir (manifestation). Hakikat, disiplinde 

ve “yaşamın çıplaklığında” beyan edilir (Foucault, 2012:173). 

Kinikler, tanınma talebinde bulunmadan, içinde yaşadıkları topluma dair bir kaygı 

duymadan akranlarının yaşam tarzlarını ve kurumları kıyasıya eleştirirler. Kinik yaşam 

tarzı, demokrasinin kim konuşacak çıkmazına yaşam pratikleriyle, ya da daha iyi bir 

ifade ile yaşamlarının hakikat kılarak etik bir farklılaşma ile cevap verirler. Herkesin her 

şeyi söylediği, yalancıyı, dalkavuğu diğerlerinden ayırmanın mümkün olmadığı 

demokratik siyasette Kinik, yaşamını sözlerinin beyanı haline getirerek demokrasinin 

çıkmazını kesintiye uğratır. Kinik yaşam, siyasal çerçeve ile hakikat ve etiğin ara 

kesitidir: “ethos sorununu aynı zamanda hakikat ve bu ethosun biçimi olan hakikate 

giriş kipi ve bu ethosun kendi farklılığı ve tekilliğini olumlayacak bir politik yapı 

sorgulaması olmadan … [ve] alethia sorununu da aynı zamanda politeia ve ethos 

sorununu yeniden açmadan asla koyutlayamayız.  Aynı şey politeia ve ethosa da 

uygulanır” (Foucault, 2012: 67). 

Foucault’un projesi24, yalan ve hakikat meselesinin ötesine uzanarak yaşamın etik 

                                                           
24Jayson Harsin, (2015), hakikat-sonrası bir zamanda yaşadığımızı savunarak 

Foucault’un bilgi-iktidar-hakikat ekseninde kurduğu projesinin yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiğini savunur. Yazara göre günümüzde hakikati söyleyecek bir otorite 

bulunmaz ve yalanın çürütülmesini kalıcı olarak sağlayacak bir yargı ortaya 
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bir bağlamda yeniden inşasını hedefler. Burada Foucault’un, parrhesianın Sokrates’le 

ve en sonunda Kiniklerle bireyin yaşamında cisimleştiğine ilişkin yorumu, Elizabeth 

                                                                                                                                                                          

konulamamaktadır. Şimdinin iktidar aygıtı ise yazar için dikkat üzerine temellenir. Bu 

iktidar düzeneğinde, insanların dikkatleri cezbedilmeye çalışılır. Bu düzenek içinde o 

kadar çok hakikat iddiası bulundurmaktadır ki belli bir başarı kazanmak için dikkatleri 

kanalize etmek gerekir. Yazara göre, hakikat-sonrası rejimler, dikkati yakalayarak 

siyasal özneleri de-mobilize etmektedirler ya da tam da bunun aksine siyasal özneleri 

yeni iddialar üretmeye doğru yönlendirerek gerçek bir döşümün, örgütlenmenin önüne 

geçmektedirler (Harsin, 2015:331-332). Harsin’in bu iddiayla gündeme getirdiği ve 

Thomas Lemke’nin hatırlattığı gibi Foucault’un meselesi, “sahtenin ekonomisi” değil, 

tam tersine “hakikatin politika”sıdır (2016:57). Modern yönetim pratiği Foucault’a göre, 

bireyleri doğrudan tabi kılmayan veya onlara doğrudan hükmetmeyen, daha ziyade, 

onlara “hakikat” üretimi yoluyla kılavuzluk eden ve yönlendiren bir iktidar biçimi tesis 

eder (Lemke, 2016:459-460). Foucault’a göre hakikat rejimi: “bireylerin, bilgi dâhilinde 

kendileri ile sürekli bir ilişki kurma yükümlülüğünü, kendilerini ve ellerinden kaçan 

sırlarını derinlemesine keşfetme yükümlülüğünü ve son olarak bilginin ötesine geçen 

özgürleştirici ve özel etkilere sahip eylemlerle bu sırları ve bireysel hakikatleri ilan etme 

yükümlülüğünü” tarif eder (2014:83). Bu bakımdan Foucault için asıl mesele 

(gizlenmiş) hakikate erişim değil, hangi hakikatin üretildiğini ve hakikatin 

toplumumuzda nasıl işlediğini, yani hangi hakiki ve sahte ayrımları üzerinden faaliyet 

gösterdiğini, hangi sınırları oluşturduğunu ve bize hangi baskıları uyguladığını, hangi 

dışlama etkilerini ve yoksunlaştırmaları içerdiğini ortaya koymaktır (Lemke, 2016:463-

464). Hakikat rejiminin işlerliği akademi gibi çeşitli hakikat odaklarıyla ilişkilidir. Bu 

bakımdan Foucault’un kavramsallaştırması düşünüldüğünde sanırız, Jayson Harsin’in 

ifade ettiği gibi hakikat otoritesine sahip olunmadığı bir zamanda hakikat ekonomisine 

ilişkin yoruma daha yakından bakmak gerekiyor.  
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Markovits’in argümanı ile karşıtlık içindedir. Foucault’un Sokrates’i, dinleyiciyi ikna 

etmeye dönük bir girişimde bulunmaz, söylenilen ile yaşanılan arasındaki açıklığı 

kapatmaya çabalar. Sokrates’te dar bir çerçevede gelişen felsefi parrhesia pratiği 

Kiniklerle birlikte kamusal bir tezahüre bürünür. Kendiliğin dönüşümü hedeflendiği gibi 

başkalarının dönüşümünü de hedefler ve bunu bizatihi yaşamın kendisini hakikatin 

beyanına dönüştürerek yapar. 

7. Samimiyet, Tanıklık ve Yurttaş 

Bölümün başında tartışmaya konu olan yazarlar bir yandan müzakereci demokrasi 

teorisinin samimiyet vurgusundan siyasal müzakereyi kurtarmaya çalışırken diğer 

yandan da parrhesianın demokratik siyasetle ilişkisini kesmenin yolunu Dana Villa 

savunduğu gibi Sokratik yurttaşın - parrhesiastes olan Sokrates’in değil - pratiğinde 

bulur. Bu pratik, yurttaşın kamusal alanda olan bitene yargı yetisinin gözüyle 

bakabilmesi üzerine kuruludur. Buna göre Sokratik yurttaşlık pratiği, demokratik 

siyaseti yargı yetisi eliyle kesintiye uğratır. Villa’ya göre bu kesintiyle sabit düşünceler, 

kurallar ve standartlar askıya alınarak yargı yetisi için alan açılmış olur (Villa, 1999:24). 

“Tartışmalı konuları siyasi tartışmalardan alıp ve onları uzmanların veya seçilmiş 

vatandaş komitelerinin sorunları haline getirmekle değil, fakat yargılama ve irade 

formasyonunu inceleme ve gözden geçirmeye açık tutarak ve siyasi arenada rakip 

politik vizyonlara ve siyasi gruplara açık olmasıyla müzakere, demokrasinin gayesine 

hizmet edebilir” (Urbinati, 2010:84-85).  

Markovits ise sözlerin kamusal yaşamın gerçek özü olduğunu ve olgusal 

hakikatlerle kıyaslanıp, tutarlı olup olmadıklarının sorgulanması gerektiğini belirtir. 

Yazara göre bir ifadenin olgulardaki karşılığına bakmak ve yargı yetisinin soruşturma 

nesnesi haline getirmek, konuşmacının hakikatliliğini tespit etmekten daha kolaydır. 

Eğer kişi, yalan söylüyorsa bu durumda yalancının niyetine değil, yalanın sakladığı 

olgulara bakmak ve söyleneni yargılamak gerekir demektedir Markovits. Çünkü yazara 
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göre, konuşanın niyetini tümüyle bilmek mümkün değildir ve niyetlere ya da 

konuşmacının kişiliğine, yaşamına odaklanmak dinleyicilerin yargı yetisine 

başvurmasını gereksizleştirir (Markovits, 2006:268).  

Tıpkı yazarın Donald Trump hakkındaki yorumunda olduğu gibi sorun, Trump’un 

yalanları değil fakat onun belli bir samimiyet retoriğine başvurarak dinleyicilerinin 

tartışmaya, eleştirmeye ve yargılamaya başvurmasının önünü kapatmasıdır. Yalan, yargı 

yetisine sahip yurttaşın varlığında ciddi bir tehdit oluşturmaktan çıkar.  

Demokrasinin dil üzerine temellendiği kabul edildiğinde, kanaatlerin ya da Judith 

Shklar, Ruth Grant, David Runciman ve Demetris Tillyris gibi çıkarların25 

müzakeresiyle ikna edilmesi gerekenlerin varlığında yalan, göstermeye çalıştığımız gibi 

fiziksel şiddeti dışarda bırakmanın bir aracı olarak ele alınır. Hatta demokratik siyasette 

                                                           
25 Demokrasiyi çıkar temelli ya da kanaat merkezli ele almak birbirinden farklı iki 

kavram dünyasına işaret eder. Fakat en azından bu iki kavram dünyasına sahip yazarlar, 

demokrasinin söz merkezli bir girişim olduğunu ve demokraside çoğulluk nedeniyle 

iknanın önemli bir yer tuttuğunu savunarak ortak bir tavır sergilerler. Özellikle burada 

ele aldığımız yazarlar, demokrasinin ikna ile olan bağı nedeniyle yalanın, karşılıklı 

iknanın sağlanması amacıyla demokratik siyaset içinde önemli bir işlevi olduğunu 

savunurlar. Demokrasiyi, çıkar ve kanaat eksenlerinde ele almak aynı anda farklı 

yurttaşlık pratiklerinin kavramsallaştırmasına da yol açar. Çıkarların söz temelli 

uzlaşması olarak demokrasinin yurttaşı, negatif özgürlükle ve haklarla tanımlanan 

liberal yurttaşlık imgesi ile karakterize edilebilir. Bunun yanında kanaatlerin ifadesinin 

temel olduğu demokrasinin yurttaşı ise pozitif özgürlükle ve yükümlülüklerle 

tanımlanan cumhuriyetçi yurttaşlık imgesi ile tanımlanabilir. Bu konuda Filiz Kartal’ın 

(2001) Liberal and Republican Conceptualizations of Citizenship: A Theoretical Inquiry 

başlıklı makalesine bakılabilir. Fakat bizim bu çalışmada dikkat çekmek istediğimiz, 

demokrasiyi farklı iki hattan ele alan yaklaşımların ortaklıklarıdır.  
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yalanı ortadan kaldırmak, müzakerenin ya da konuşmanın, dilin yerine şiddeti sahneye 

davet eder. Fakat yalan kendisine biçilen bu rolü, ancak onu belli bir sınır içinde 

tutabilecek yargı yetisine sahip yurttaşın varlığında oynayabilir. Bu yurttaş ya da 

Villa’nın kavramsal çerçevesi içinde kullanırsak, Sokratik yurttaş, dil üzerine bina olan 

demokratik siyasette söylenenleri müzakere etmeli, yargıya tabi tutmalı ve her şeyden 

önemlisi olgularla ilişkisini sorgulamalıdır, olguların tanığı olmalıdır.  Bu bakımdan 

demokrasilerde yalanın muhasebesini tutan, olgulara tanıklık eden yargı yetisine sahip 

olan yurttaştır.  

Bu çözüm, bir yandan siyasal aktör ile tanık arasında bir ayrımı gerektirirken 

diğer yandan siyasal aktöre yalan söyleyebilme imtiyazı tanırken bunu yargı yetisine 

sahip ve tanık olan yurttaşa bahşetmez. Siyasal aktör, yalan söyleme bakımından çeşitli 

normlardan muaf tutulurken yurttaştan ise bu normları yüklenmesi beklenir. Yani 

yurttaş, olgusallığa sıkı sıkıya bağlı olmalı ve yalan söylememeli, yargısının neticesi 

olduğu kanaatine inanmalıdır: samimi olmalıdır.  Dolayısıyla demokratik siyaset için 

tehlikeli olarak işaretlenen samimiyet, bu kez yurttaşta cisimleşerek yeniden demokratik 

siyasete kaydedilir. Bunun yanında tarif edilen bu yurttaş figürünün ne derece yalandan 

muaf kalacağı ya da ona atfedilen niteliklerin neden onu yalan söylemekten men 

edeceği belirsiz kalır. Her şeyden önce hakikat-sonrası siyasete ilişkin yapılan 

yorumlarda bahse konu olan güven krizinde, demokrasinin de en az totalitarizm kadar 

yalanla hemhal olduğu bir vakıayken bu yurttaş figürünün, dile getirdiklerinin 

demokratik siyaset içindeki güvenirliği de oldukça şüphelidir.  

Yalana karşı demokratik siyasetin korunması adına çözüm olarak sunulan yargı 

yetisine sahip tanık yurttaşın, ilham kaynağı Hannah Arendt’tir. Bu bakımdan bir 

sonraki bölümde hem yalana ya da hakikat-sonrası siyasete karşı, bu bölümde ele alınan 

yazarlar tarafından önerilen çözümü hem de bu çözümün taşıdığı sınırlılığın izini 

Arendt’in düşünsel dünyasında ele alacağız.  Fakat bu takibi, öncelikle hakikat-sonrası 
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siyasete ilişkin yapılan yorumların ana unsuru olan, yalan söz konusu olduğunda 

totalitarizm ve demokrasi ayrımının belirsizleştiğine ilişkin çıkarımları ele alarak 

sürdüreceğiz. Ardından Arendt’in totalitarizm ve yalan ilişkisine dair yorumuna göz 

atarak yalanın sınırsız yayılmasına karşı bir engel olarak konumlandırdığı yargı yetisine 

sahip tanık yurttaşa nasıl ulaştığını göstermeye çalışacağız.  
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II. Bölüm: Arendt, Yalan ve Eylem 

1. Demokrasi, Totalitarizm ve Yalan 

Gerçeklik/Hakikat tasallut altında. Sözel kargaşa ülkeye hükümdar olmuş. 

Hakikat ile yanılsama iç içe geçmiş durumda. Zihnimizdeki kaos, ne olup 

bittiğini idrak etmemizi güçleştiriyor. Aynalar dehlizinde kapana kısılmış 

haldeyiz sanki. Açığa çıkarılan yalanların karşısına hemen başka yalanlar 

çıkarılıyor. Akla uygun olan her şeyin karşısına hemen akıldışı olan 

çıkarılıyor. Bilişsel uyumsuzluk (cognitive dissonance) her yere egemen. 

Kaygı verici bir utanç, hatta suçluluk duygusu içinde kıvranıp duruyoruz. 

On milyonlarca Amerikalı, özellikle kadınlar, belgesi olmayan işçiler, 

Müslümanlar ve Afrikalı-Amerikalılar korkunç bir canavar tarafından 

sürekli kovalanıyor olmanın ağır huzursuzluğunu yaşıyor. Bunların hepsi 

kasıtlı, bilerek yapılıyor. Halk avcıları (demagoglar), yönetilen kitlelere 

kendi cinnetlerini daima bulaştırırlar (Hedges, 2017). 

Yukardaki satırları Chris Hedges, Gerorge Orwell’ın 1984’ünün, Margaret 

Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü’nün (The Handmaid's Tale) ve Hannah Arendt’in 

Totalitarizmin Kaynakları’nın Birleşik Devletler’de en çok satılan kitaplar olduğu bir 

dönemde ve bu kitapların çok satılmasının nedeni olduğunu düşündüğü, Donald 

Trump’un başkanlığa yükselişi vesilesi ile dile getirmekte. Yazarın kaygısı, Trump’ın 

yalanlarıyla yapay bir tutarlılıkla gerçeklikten uzak kurgusal bir dünya yaratmaya 

çalışmasıdır. Yeni başkanın yalanları, belirli gerçeklikleri gizlemenin ötesinde hakikati 

müphem ve şüpheli hale getiren bir atmosfer yaratmaktadır. “Anlatılanlara, doğru 

oldukları için değil, hatta kulağa doğru gibi geldikleri için bile değil, duygusal 

bakımdan cazip oldukları için inanılmaya başlanır. Sistemli bir şekilde yalan 

söylenmesinde esas amaç, Arendt’in yazdığı gibi ‘bizatihî insan doğasının 

dönüştürülmesi’dir” (Hedges, 2017). Yazara göre yalanlar, yarattıkları büyülü dünya ile 
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halkta teslimiyet duygusuna ve sinik bir tutuma yol açar. Kafası yalanlar tarafından 

bulandırılmış uyur gezer bir halk, sadece eğlencesinin peşinden koşar ve kinini, öfkesini 

boşaltmak için kurgusal düşmanlarını kovalar ve yalancı siyasetçiler, bu hissi 

alabildiğince teşvik etmek amacıyla her gün yeni düşmanlıklar yaratır. Yazar, bu 

durumu cinnet hali26 olarak tanımlıyor. 

Hedges’e göre cinnet haline karşı koymanın, ruhsal dengeyi yeniden kurmanın 

yolunu, travma kurbanlarının sağaltım deneyimlerine bakarak öğrenebiliriz. Bunun için 

karşılıklı anlayış ve dayanışma temelinde yükselen topluluklar inşa etmeli ve yas 

tutabilmeliyiz. Ayrıca bu cinnetten korunmanın yolu, okur yazarlığı arttırmaktan ve 

hakikati gözeten tartışmalar yürütmekten geçer. “Doğada teselli ve şifa bulmak, müziğe, 

tiyatroya ve edebiyata, sanata, hatta dua gibi faaliyetlere – yani kendimizi yenileme ve 

aşma konusunda kapasite yaratacak bu gibi faaliyetlere– yönelmeli, bunlara daha çok 

zaman ayırmalıyız” (Hedges, 2017). Ruhsal bütünlüğü korumak için kendi içimize 

kapanmak depresyonu, çöküntüyü arttırır oysa yazara göre kazanmanın anahtarı 

olmayabilir fakat “küçük, benzer düşünen ve duyan hücreler yaratabilirsek kafayı 

yememe kapasitemizi geliştirebiliriz” (Hedges, 2017). Yazarın dile getirdikleri arasında 

iki nokta özellikle dikkat çekici: bunlardan ilki yalan ile hakikat ayrımının kaybolması 

sonucunda oluşan durumun cinnet hali olarak tanımlanması ve ikinci noktada ise 

Arendt’e referansla dile getirilen hakikat yalan ayrımın kaybolmasıyla insan doğasının 

dönüştürüleceğine ilişkin kaygı. Bu kaygı, esasında Arendt’in totalitarizm çalışması ile 

başlayan ve Eichmann’la ilgili olarak öne sürdüğü “kötülüğün sıradanlığı” ve yargı 

                                                           
26 Yazarın cinnet hali olarak yorumladığı bu ruh halinin, çalışmanın girişinde 

değindiğimiz Roger Berkowitz’in tanımladığı totaliter haleti ruhiye ile olan yakınlığı 

fark edilecektir. Hakikat-sonrası siyasete ilişkin yapılan yorumların vaz geçilmez teması 

bu ruh halidir. 
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yetisi eksikliği kavramları arasında kurulan bağdan neşet eder. İlerde Arendt’in 

vurgularını daha detaylı olarak ele alacağımızı şimdiden söyleyerek, Hedges’in 

yorumunda yansımasını bulan, kabaca demokratik siyasette yalan ve hakikat ayrımının 

kaybolmasının yargı yetisinin yitimiyle sonuçlanacağına ve bunun kötülüğün 

sıradanlaşmasına yani totaliter soykırım suçuna dönüşebileceğine dair hakikat-sonrası 

siyasetin yarattığı derin endişedir ve yazar bu endişesinde pek de yalnız sayılmaz. 

Timothy Snyder’in yine benzer bir iklimde yazılan Tiranlık Üzerine’de (On 

Tyranny) isimli eserinde hakikat ve yalanla ilişkili olarak şunlar dile getirilmekte: 

“Olguları erk etmek özgürlüğü terk etmektir. Eğer hiçbir şey doğru değilse o halde 

iktidarı kimse eleştiremez çünkü bunu yapacak hiçbir temel yoktur. Eğer hiçbir şey 

doğru değilse o halde her şey gösteridir. En zengin cüzdan, en göz kamaştıran ışığı satın 

alır” (2017:65). Yazar, duymak istediğimiz ile gerçekten olan arasındaki farkı 

yitirdiğimizde totaliter rejime giden yolun taşlarının döşenmeye başlandığını 

düşünmektedir. Yazar, hakikatin terk edilmesinin insanı huzurlu kılabileceğini fakat bu 

durumun aynı anda bireyselliğin de terk edilmesi anlamına geleceğini belirtir. Snyder’e 

göre olguların farkında olma yeteneği, bizi birey yapar ve ortak bilgiye olan güven, bir 

arada yaşayabilmenin şartıdır. Bunlar ortadan kalktığında geriye kalan, totaliter sistemin 

yarattığı hayali dünyadır: “Yakın zamana kadar bizler Amerikalılar olarak, gelecekte 

farklı bir şey olmayacağına kendimizi ikna ettik. Zahiren uzak olan faşizm, Nazizm ve 

komünizm travmaları geriliyor gibi görünüyordu. Kendimize, kaçınılmazlık politikasını, 

tarihin sadece tek bir doğrultuda ilerleyeceği duyumunu kabul etmeye izin verdik: 

liberal demokrasiye doğru. 1989-91’de Doğu Avrupa’da komünizmin sonundan sonra, 

‘tarihin sonu’ mitini özümsedik. Böyle yaparak, savunmamızı düşürdük, hayal 

gücümüzü sınırladık ve tam da bir daha dönmeyeceğini kendimize söylediğimiz rejim 

biçimlerine kapı araladık” (2017:117). Dolayısıyla karşımızdaki denklemi şöyle 

özetleyebiliriz; olguların reddedilmesi ve yalanların yayılması halkın, hakikat ile yalan 
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arasında ayrım yapmasına izin veren yetilerini elinden alır ve hayali tutarlı bir dünyaya 

sığınılır, bu durum totaliter suçların kapılarını ardına kadar açar. Çünkü bu argümana 

göre, daha önce bir benzerine Tesich ve Keyes’de de karşılaştığımız üzere, hakikat ile 

yalan arasındaki ayrımın belirsizleşmesi ve kurgunun hakikati ele geçirmesi ile 

karşımıza çıkan, yargı yetisinin yitimidir ve bilindiği üzere bu Eichmann’la birlikte 

korkunç sonuçlara yol açmıştır. Yalanla başlayıp düşünce eksikliğine ve oradan soy 

kırıma giden taşlar döşenmektedir. Herkes yalan söylüyorsa buradan çıkan sonuç hiçbir 

şeye inanmayacak oluşumuzdur27.  

Bu haleti ruhiye, Amerika ve Donald Trump’ un seçilmesiyle sınırlı değil. Benzer 

bir yorum, Hannah Arendt’i odağa alarak Rusya için de yapılmaktadır. Bir yazar, Rusya 

ile Ukrayna arasındaki savaşı aynı kavramsal referanslarla değerlendirmektedir. Yazara 

göre Hannah Arendt, bize demokrasilerin iki tehdit altında olduğunu öğretir: yalan ile 

hakikat arasındaki çizgilerin belirsizleşmesi ve uygunsuz ya da sakıncalı hakikatlere 

gözlerin ve kulakların kapatılması. Bunların her ikisinin de Ukrayna ile olan savaşta 

kendine yer bulduğunu belirtir yazar. “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gerçeklerin 

çarpıtılmasında büyük bir ustadır. Rusya'nın savaşan taraf olmadığını iddia ettiğinde, 

herkes yalan söylediğini bilir ve o da herkesin bildiğini bilir ancak bu, onu rahatsız 

etmez28.” O halde Arendt’ten öğrenilecek ders özgürlüğün kırılgan olduğudur ve 

                                                           
27Hannah Arendt’te başvuru neredeyse hakikat-sonrasına ilişkin yapılan bütün 

yorumlara eşlik eder. Bunun bir örneği şu adreste bulunabilir: 

http://www.dw.com/en/why-the-world-is-turning-to-hannah-arendt-to-explain-trump/a-

37371699.  Erişim tarihi: 05/03/2017 

28 Bahsettiğimiz yazar Ralf Fücks’ün (2015) makalesine şu adresten ulaşılabilir: 

https://www.theglobalist.com/hannah-arendt-putin-and-todays-russia/. Erişim tarihi: 

05/03/2017. 

http://www.dw.com/en/why-the-world-is-turning-to-hannah-arendt-to-explain-trump/a-37371699
http://www.dw.com/en/why-the-world-is-turning-to-hannah-arendt-to-explain-trump/a-37371699
https://www.theglobalist.com/hannah-arendt-putin-and-todays-russia/
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yalancılar konuşmaya ve halk da onları takip etmeye başladığında onların ne 

söylediğine daha fazla dikkat etmek gerekir. Çünkü totalitarizmin temel niteliklerinden 

biri, hakikatin küçümsenmesidir29. 

Bu totaliter eğilime karşı Arendt’in söylediklerine daha fazla dikkat etmeli ve 

hakikatin koruyucusu olan akademisyen ve bilim adamları sorumluluk üstlenmelidir 

demektedir Heather Roff. Çünkü yazara göre Arendt, bize Donald Trump ve 

havarilerine direnmek için yol göstermektedir. Roff’a göre hakikatin, yalan tarafından 

kuşatıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Bu zaman, organize yalanın hâkim olduğu bir 

dönemdir. Bütün olgusal gerçekliklerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemi 

deneyimliyoruz. “Trump ve yönetiminin yalanlarının kapsamı ayrıca hem somut hem de 

ussal hakikatleri yok etme girişimleri, hepimizi son derece endişelendirmesi gereken bir 

şeydir. Akademisyenler olarak da mümkün olduğunca ona karşı savaşmalıyız, çünkü 

Hakikat ile meşgulüz/ticaretini yapıyoruz. Hakikat bizim geçer akçemizdir 

(currency).30” 

Bütün bu düşünce iklimi, yine bir antropoloğa şunları yazdırmaktadır: 

“Siyasetçiler yalan söyler. Bunu biliriz. Bunu bekleriz. Yurttaşlar bunu bilir ve 

                                                           
29Hannah Arendt’in hakikat-sonrası siyaseti anlamaya yardımcı olacağını ileri süren 

Jeffrey C. Isaac’ın metnine şu adresten 

ulaşılabilir:https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/17/how-

hannah-arendts-classic-work/?utm_term=.97830e7c898a.  Erişim tarihi: 05/03/2017. Bu 

metin, özellikle bahsettiğimiz Arendtçi denklemi (hakikat-yalan ayrımının kaybı, yargı 

yetisinin yitimi ve totaliter suç) anlamak bakımından oldukça aydınlatıcıdır. 

30 Heather Roff’un metnine şu adresten ulaşılabilir: 

http://duckofminerva.com/2017/02/trump-and-truth-or-what-arendt-can-teach-us-about-

truth-and-politics.html. Erişim tarihi: 05/03/2017. 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/17/how-hannah-arendts-classic-work/?utm_term=.97830e7c898a
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/17/how-hannah-arendts-classic-work/?utm_term=.97830e7c898a
http://duckofminerva.com/2017/02/trump-and-truth-or-what-arendt-can-teach-us-about-truth-and-politics.html
http://duckofminerva.com/2017/02/trump-and-truth-or-what-arendt-can-teach-us-about-truth-and-politics.html
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antropologlar bunu bilir. Fakat bir çoğumuz için – antropologlar dâhil – Birleşik 

Devletler’de tam da şimdi normatif veya hegemonik bir iddia olarak ‘politikacılar yalan 

söylerin’ ötesine geçmişiz gibi geliyor. İşler farklı geliyor. Donald Trump farklı. Tüm 

ölçü ve sayım şemaları ile yalanları çizelgelerin dışında. Daha önce, bu derece başarılı 

ve etkili bir yalancıyı ABD politikasında görmedik” (McGranahan, 2017:1). Yazar, 

Trump’un farklılığına karşı Arendt’e dönerek – bir kez daha – olaylara, deneyimlere 

tanıklık yapmanın öneminin altını çiziyor. O halde, demekte antropolog, bize düşen 

yalanın, korkunun nasıl tarihi değiştirdiğini açıklamak ve göstermek, toplumun 

mantığını içerden deneyimlemektir (2017:5). 

Yazarların, antropologların yazdıklarında dile gelen ruh hali bir bakıma Alexandre 

Koyre’nin totaliter rejimlerle ilgili 1943’te31 söyledikleri ile oldukça uyumlu. Koyre 

şöyle demekte:  

Günümüzde olduğu kadar çok yalan söylenmemiştir. Yalan söylemek hiç bu 

kadar utanmaz, sistematik, sürekli olmamıştı. Yalanın, dünyanın kendisi 

kadar eski olduğu veya en azından insanın kendisi, bir mendax ab initio, 

kadar eski olduğu şeklinde itiraz edilebilir. Ayrıca, siyasi yalan, tarihin pek 

çok kez gösterdiği gibi kentle birlikte ortaya çıktı. Son olarak, geçmişe dair 

derin kazıya ihtiyaç gerekmez: Birinci Dünya Savaşı’nın anlamsız siyasal 

konuşması ve onu izleyen seçim zaferi derinlere dokundu ve kayıtların 

aşılmasını zorlaştırdı. Kesinlikle insan, yalan olasılığını içeren doğal 

konuşma kabiliyeti ile tanımlanır; ve – Porphyry’e özürlerimle – gülmeden 

daha çok insanı karakterize eden şey yalandır. Kesinlikle, ayrıca, siyasal 

yalan bütün zamanlara aittir: binlerce yıl evvel bizim zamanımızda 

“propaganda” olarak bilinen, “demagojinin” teknik ve kuralları sistematize 

                                                           
31 Konuşmanın İngilizce çevirisinin tarihi 1945’tir. 
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ve kodifiye edilmişti. Bugün, Karnak’ın yüksek duvarlarından Ankara’nın 

kayalıklarına kadar, bu tekniklerin yaratımları, uzun süre önce toza 

parçalanmış unutulan imparatorlukların propagandası hala bizimle 

konuşuyor. İnsanın kendisine, başkalarına her zaman yalan söylediği 

tartışmasızdır. Sırf eğlencesi – ‘öyle olmayanı söyleyebilme” şaşırtıcı 

armağanını sınama, sözleriyle tek başına sorumlu olmadığı bir dünya 

yaratma eğlencesi – için yalan söylemiştir. Ayrıca, kendini korumak için 

yalan söylemiştir: silah olarak yalan. Mazlumun ve zayıfların tercih edilen 

silahıdır. Fakat amacımız bu noktada yalanın fenomonolojisine girmek 

değildir. … Bu alanda, quo nihil antiquius, şimdiki çağ, daha açığı, çağın 

totaliter rejimlerinin, bazı muazzam yenilikler yarattığına inanmaktayız. … 

Zamanımızda daha önce hiç bu kadar yalan söylenmediğini iddia ediyoruz, 

yalan bu kadar kitlesel olmamıştı, bugün olduğu gibi bütüncül bir karaktere 

sahip olmamıştı. Yazılı ve konuşulan kelimeler, basın, radyo, bütün teknik 

yenilikler yalanın hizmetine koşuluyor. Yalanın içinde yüzen, yalanı soluk 

alan modern insan – genus totalitarian – var oluşunun her anında yalana esir 

düşmektedir (1945:290-291). 

1943 tarihli bu makalesinde Koyre, yalanın gayri ahlaki olduğunu düşünmemekte, 

siyasal yalanı kentlerin oluşumu ile ilişkilendirmekte, eğlencenin ve hayal kurmanın bir 

öğesi saymakta ve hatta siyasal amaçla kullanılmasının bizim zamanımızdan önce 

keşfedildiğini belirtmektedir. Yalan, güç eşitsizliğinin söz konusu olduğu durumlarda, 

ezilenlerin kendilerini gizleyebilmelerinin ve hayatlarını kurtarabilmelerinin de bir 

aracıdır32. Anlaşılan o ki Koyre için yalanı bu olağan hallerinden farklı bir seviyeye 

                                                           
32 Perez Zagorin’in (1990) Ways of Lying başlıklı eseri ile James C. Scott’un (1995) 

Tahakküm ve Direniş Sanatları adlı metni, yalanın ezilenlerce nasıl silah olarak 
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taşıyan totalitarizmdir ve bu sistemin insanın – genus totalitarian  – temel özelliği, 

yalanın kavranışına dair olağan duyumunun kaybolmasıdır. Yalan, hakikat ile ayrımı 

tanınabildiği ölçüde hayatın sıradan bir unsurudur. Keyif amacıyla, hayatını korumak 

üzere ya da siyasal hedeflere ulaşmak niyetiyle konuşmaya eşlik eder fakat ne zaman ki 

yalan, hayatın sıradan bir unsuru olmayı bırakıp, insanı çepeçevre kuşatırsa insanın 

içinde yüzdüğü bir ortam haline gelir, bu durumda insan yargı yetisini kaybeder. 

Hakikati gizlemenin aracı olan yalan, hakikati ortadan kaldırmaya ya da yerini almaya 

başladığında insan, hayali tutarlı dünyanın düşüncesiz varlığına dönüşür. Fakat Koyre, 

totaliter sisteme atfettiği bu niteliğin, metnini bitirirken demokrasiler için uygun 

olmadığını vurgular, demokrasiler inatçı şüphecilikleri ile totaliter propagandanın 

hakikati yerinden etme amacındaki yalanlarına direnir. Eğer totaliter propagandanın bir 

etkisi olacaksa da bu, demokrasilerde ancak sınırlı bir grubu etkiler, demokrasi yargıda 

bulunan halkın birlikteliği olarak, hakikat ile yalan arasındaki farkın bekçisidir. 

Oysa Koyre’nin yalan ve hakikat ilişkisi bakımından, demokrasi ile totaliter 

rejimler arasında olduğunu düşündüğü ayrım, bu bölümün başında bahsedilen yazarlar 

için farksızlık hâlini almaktadır. Buna göre, Koyre’nin söylediklerinin aksine 

demokrasiler de en az totaliter rejimler kadar yalanın içinde yüzmektedir. Demokrasiler 

de totaliter rejimler gibi kurgusal tutarlı yalan bir dünya yaratmakta ve henüz büyük 

suçlara yol açmadıysa da bu doğrultuda enerji birikmektedir. Genus totalitarian, nasıl 

yalan içinde yaşadı ve hakikat ile olan bağını kaybettiyse demokrasinin öznesi de bir o 

                                                                                                                                                                          

kullanıldığını örnekleyen metinlerdir. Zagorin, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda, 

monarşiler tarafından yürütülen dinsel baskı politikalarına karşı azınlıkların nasıl yalanı 

kullanarak inançlarını korumaya çalıştıklarını ele aldığı eserinde bu yüzyıllarda, yalanın 

temel tartışma konusu olduğundan hareketle on altı ve on yedi yüzyılı “Yalan Çağı” 

olarak isimlendirmektedir.    



82 
 

kadar yalanın içinde yaşamakta yalan ile hakikat arasında ayrım yapabilmeye dönük 

yargı yetisini kaybetmeye başlamaktadır. Koyre’nin totaliter rejimler için yaptığı tespit, 

günümüz demokrasiler için de yankılanmaktadır. Fakat bu akis, Koyre’den ziyade 

Hannah Arendt’le kulaklara ulaşmaktadır.  

* 

İlk bölümde ele aldığımız düşünürler, yalanın demokratik siyaseti ortadan 

kaldırmayacak şekilde kuşatılmasının olanağını yine Hannah Arendt’te bulmaktaydı. 

Samimiyet retoriğine ya da hakikat/olgusal hakikate sığınmadan demokratik işleyişin 

sağlıkla sürdürülmesinin imkânı Arendt’e referansla Sokratik yurttaşın yargı yetisiyle 

ilişkilendirilmekteydi. Fakat aynı anda Koyre’nin 1943’te dile getirdiklerinin, 

demokrasiler için de benzer bir şekilde hakikat-sonrasına ilişkin yapılan yorumlarda 

yankılanması, Hannah Arendt’in totaliter sistemlerde yalanın işlevi üzerine 

söylediklerine de yeniden ışık tutulmasını kaçınılmaz kılıyor. Bu nedenle, bu bölümde 

Arendt’in totalitarizm yorumuna yalan üzerinden inceleyip, bir önceki bölümde 

Sokratik yurttaşlık pratiğiyle ilişkilendirilen yargı yetisini konu edineceğiz. Burada 

Arendt’in eylem kuramı ile yalan arasında kurduğu bağlantı da bu bölümün başka bir 

uğrağı olacak.  

Yalan ve siyaset ilişkisi, Arendt’in temel gündemi olmamakla birlikte totalitarizm 

incelemesinde ve sonrasında Eichmann üzerine yazdığı raporun ardından gelen tepkiler 

nedeniyle kaleme aldığı Hakikat ve Siyaset metinde ve Pentagon Belgelerini ele aldığı 

Lying in Politics’te karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son iki metin gündem ve koşullarla 

ilgiliyken Arendt’in yalan, hakikat ve siyaset bağlamında dile getirdikleri bir bakıma 

düşünürün yazın hayatına dair de önemli çıkarımlara izin vermektedir. Ayrıca bir 

yandan yalanın varlığında yurttaşlık pratiklerine ilişkin, birinci bölümde görüldüğü 

üzere, yorumlara imkân vermekteyken aynı anda yalanın demokratik siyasetle olan 
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ilişkisinde ilkinin yarattığı “tehlikeyi” fark edebilmeye imkân tanımaktadır. Bu nedenle 

Arendt yalan, demokratik siyaset ve totalitarizm tartışmalarının vaz geçilmez başvuru 

kaynağıdır.   

2. Totalitarizm ve Yalan  

Arendt, totalitarizmin yükselişinin ve sonrasında devamlılığını sağlamasının 

berisinde “kaynaklarından” birinin, yalan üzerine bina olan Antisemitizm ve ideolojinin 

yarattığı atmosfer olduğunu düşünür. Arendt, totalitarizm ve yalan arasında doğrudan 

bir bağlantı kurar çünkü her şeyden önce bu rejimler yalan üzerine inşa edilirler 

(Nelson, 1978:273). Onun için totaliter rejim, despotik ve tiranik yönetim biçimlerinden 

gerçekliğin hilafına yalanla hemhal olan sofistik zaferi işaret eder. 

19. yüzyıl ideologları modern dünyanın sofistleridir. Ama antik dünyanın 

sofistleriyle modern dünyanın sofistleri arasında hayli önemli bir fark 

vardır. … Eski ve modern sofistler arasındaki en belirgin farklılık, eskiler 

bir savın hakikat pahasına elde ettiği geçici zaferle yetinirken, modernlerin 

hakikat pahasına daha kalıcı bir zafer elde etmeyi istemelerinde 

yatmaktadır. Başka bir deyişle biri insan düşüncesinin, diğeriyse insan 

eyleminin onurunu yok etmiştir. Filozof, eskinin mantık cinlikleriyle ve 

savlarla gözbağcılık yapanlarla uğraşmak zorundaydı; tarihçinin karşısında 

ise olgularla oynayan modern cambazlar bulunmaktadır. O anlamda, olgular 

artık geçmiş ve şimdiki dünyanın birer parçası olarak görülmeyip, şu ya da 

bu görüşü ‘kanıtlamak’ üzere kötüye kullanıldıklarından tarih yok edilmiş 

ve -gerçeğini insanlar tarafından canlandırılmış olmaktan, dolayısıyla onlar 

tarafından anlaşılabilir olmaktan alan- kavranabilir olma niteliği tehlikeye 

düşmüştür. Bütün bunlar tarih yazımını hiçbir zaman olmadığı kadar 

güvensiz ve güvenilmez kılıyor (Arendt, 2014a:30).  
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Arendt’in totaliter rejimin yeniliğine ilişkin temel vurgusu, hakikatin yalanla 

ilişkisinin dönüşmesidir. Totaliter rejim öncesi yalanlar, hakikati gizlemenin bir 

aracıyken bu rejimde karşılaşılan yalanlar, hakikatin ortadan kaldırılmasını hedefler. 

Yalanı ele alabilecek bir tarih varsa eğer bu dönüşümün, onun tarihi içinde bir kopuşa 

karşılık geldiğini ifade etmek gerekir33. Totaliter yalan, hakikati gizlemek, halkın belirli 

“rahatsız edici” hakikatleri öğrenmesinin önüne geçmek için kullanılmamaktadır bilakis 

bütün boyutlarıyla tarihsel kaydın ve olgunun bizatihi kendisini yeniden düzenlemekle 

ilgilidir. Modern totaliter yalanın yarattığı tehlike, çelişkili bir şekilde, tarihsel kaydı 

yaratan ve buna bağlı olan siyasal alanın kalbinde ortaya çıkan olgusal dünyanın 

kaybolmasıdır. Bu aşamada yalan, bireylere bağlı olan geleneksel işlevinin dışına 

taşarak siyasal amaçlara hizmet etmenin ötesinde kendisini hakikat olarak yerleştirir 

(Caruth, 2010:81-82) ve kurgusal tutarlı bir dünya yaratarak kitleleri bu dünyanın içine 

hapseder. Totaliter yalan, kendi üzerine kurulu olan bir hakikat üretir: 

Faşist propagandanın başlıca karakteristiği onun yalanları değildi asla; zira 

dünyanın her yerinde ve bütün zamanlardaki propaganda faaliyetlerinin üç 

aşağı beş yukarı ortak özelliğidir bu. Temel şey bunların Batı’nın 

gerçeklikle hakikati birbirine karıştıran yüzyıllık önyargısının istismar 

etmesi ve o ana dek ancak bir yalan olarak ifade edilebilen ‘bu hakikati’ 

üretmesiydi. Bu nedenden dolayıdır ki faşistlerle herhangi bir şekilde 

tartışmaya girmek – karşı propaganda diye adlandırılan şey – çok 

anlamsızdır: bu, potansiyel bir katille, insanın cinayet işleyebileceğini ve 

katilin söz konusu kişiyi öldürerek bu ifadelerinin doğruluğunun kanıtını 

                                                           
33 Jacques Derrida, Arendt’in yorumunun yalanın tarihine tarihselliği tanıştırmak 

olduğunu belirtir. Derrida’nın bu konudaki argümanlarını bir sonraki bölümde ele 

alacağız. 
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hemen sağlayabileceğini bütünüyle unutarak, onun gelecek kurbanının 

ölümü yoksa sağ mı olacağını tartışmaya benziyor (Arendt, 2014b:221). 

Totaliter yalan, yalanın gelişimi içinde farklı bir eşiğe işaret eder Arendt için. 

Çükü totaliter bir rejim, yalanı bir şeyleri gizlemek için kullanmaz bilakis söylediği 

yalanları derhal hakikat kılmayı hedeflerler: “Faşizmin eski yalan sanatına yeni bir 

varyasyon eklediğini söyleyebiliriz - en şeytani varyasyon – yalan hakikati” (Arendt, 

1994:111). Hakikatin kendisini tamamıyla yalandan türettikleri bir tutarlılık üzerine inşa 

ederek totaliter rejimler, gereksindikleri tutkalı elde eder ve yurttaşlarının yargıda 

bulunma kabiliyetini ellerinden alır. Totaliter bir rejim, ileri sürdüklerini 

gerçekleştirmekten ya da daha iyi bir ifade ile tasarladıkları tutarlı dünyayı yeryüzünde 

yaratmaktan çekinmez. Bu bakımdan sıradan yalanın, hakikati gizleme pratiğinin 

ötesine geçerek totaliter rejimler, yalanlarını gerçek kılar. Tıpkı bir katilin henüz 

öldürmediği kurbanı için “öldürdüm” demesini yalan olarak değerlendirmenin anlamsız 

olması gibi. Katil bizzat kurbanını öldürerek söylediği yalanını, hakikat haline getirir. 

Bu bakımdan yalan üzerine kurulu Nazi propagandası, Yahudilere ilişkin 

tasarladıklarını hayata geçirerek, yalanlarını hakikat kılar: 

Nazi politikası, yalandan epey istifade etti. Naziler Yahudiler’e karşı bir 

ihtarname hazırlamakla ve dünyada iki tür halkın, insanaltı ve üstün-insan 

ırkının bulunduğunun propagandasını yapmakla yetinmiş olsalardı, ortak 

duyuyu Yahudiler’in insanaltı olduklarına ikna etmeyi başaramazlardı. 

Yalan yeterli gelmemekteydi. Naziler, kendilerine inanılmasını sağlamak 

için bizatihi gerçekliği imal etmek ve Yahudiler’i insan altı gibi göstermek 

zorundaydılar (Arendt, 2014a:289). 

Arendt’e göre totaliter rejimlerin yalanlarını, diğer tip sistemlerin yalanlarından 

ayıran olguları tutarlı bir şekilde yadsımasıdır: bütün olguları değiştirilebilir ve 
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söyledikleri bütün yalanları hakikat kılabilirler. Aynı anda bu rejimler için gerçeklik 

olguların toplamı olmaktan çok sürekli değişen, bugün doğru olarak kabul edilip ertesi 

gün yanlış olduğu öne sürülen sloganların, klişelerin bir yığınıdır (Arendt, 2014a:355). 

Düşünüre göre hakikatin, bu şekilde olguların hilafına bir klişe ve slogan yığınına 

dönmesine zemin hazırlayan totalitarizmin bir diğer öğesi olan emperyalizmdir.  

Totalitarizmin öğelerinden emperyalizmin yarattığı sınırsız genişleme ve sınırları 

aşan hareketlerin varlığında, kendisini sürekli değişen ve akıl veremediği bir dünyada 

bulan geleneksel siyasal ve toplumsal bağını kaybetmiş bir halk, hem her şeyin mümkün 

hem de hiçbir şeyin doğru olmadığını düşünebilecek bir raddeye varır.  Hemen her şeye 

inanmaya hazırdır ve fakat beri yandan hiçbir şeye inanmamayı da elden bırakmaz. 

Arendt’e göre yalana dayalı kitle propagandası, insanların bu durumundan yani ne 

derece akıl almaz olursa olsun en kötü olana dahi inanmaya hazır olduğunun, söylenen 

yalan olsa dahi itiraz etmediklerinin farkındadır ve bunu sonuna kadar kullanır: 

“Totaliter kitle liderleri propagandalarını şu doğru psikolojik varsayım üzerine kurdular: 

Böylesi koşullar altında insanlar bir gün en fantastik beyanlara inandırılabilir, ertesi gün 

bunların yanlışlığının su götürmez kanıtlarıyla güvenleri kazanıldığındaysa insanlar 

kendilerine yalan söyleyen liderleri terk etmek yerine kinizme sığınacaklardır; söz 

konusu beyanın başından beri yalan olduğunu fark etmek gerektiğini reddederek 

liderlerinin üstün zekâsına hayranlık duyacaklardır” (Arendt, 2014c:158). 

Arendt’e göre, totaliter propaganda, aklın ihtiyaçlarına gerçekliğin sunduğundan 

daha uygun bir dünya imgesi yaratır. Bu dünya imgesi, olguların (burada emperyalizmin 

neden olduğu bağlardan kopmanın) neden olduğu şokların dışında yalancı bir dünyadır. 

Bu, tam da totaliter propagandanın sahip olduğu güçtür; insanların olgularla olan 

bağlantısını kesmesi (Arendt, 2014c:113). Beri yandan propaganda, çeşitli komplolarla 

sürekli güncellenir. Yalanlarla bezeli totaliter propaganda, kazai olayları komplonun 

ağına dâhil ederek düşmanlar yaratır hatta bu komplo için gereken kanıtların eksikliği 
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komployu daha güçlendirir (Roy, 2002:595). “Bunlar – Yahudi, Troçkici ya da 300 aile 

vb. komploları gibi – ana yalan etrafında örülmüş hareketin yalan propagandalarını 

işlevsel bir gerçekliğe dönüştürmek üzere; mensuplarının totaliter olmayan ortamlarda 

bile kurgusal bir dünyanın kurullarına göre etki ve tepkide bulunacağı bir toplum inşa 

etmek üzere tasarlanmıştı” (Arendt, 2014c:130). Komplonun ve yalanın yardımıyla 

totaliter propaganda, insanların gerçek ve kurguyu ayıramadıkları bir dünya kurar. 

Arendt’e göre bu kurgusal dünya; totaliter ideolojide cisimleşir. İdeoloji, olanı ve 

olacakları açıklamaya kâbil, yalan ve komplolarla yüklü, tutarsızlığın dahi anlam ifade 

ettiği bir iklim yaratır:  

İlk olarak, her şeyi açıklama iddialarında ideolojiler varolan şeyi değil, olan 

şeyi, doğan ve ölen şeyi açıklama eğilimi taşırlar. … Her şeyi açıklama 

iddiası, tüm tarihsel olayları açıklamayı, geçmişin bütünsel yorumunu, 

günümüzün bütünsel bilgisini ve geleceğin güvenilir bir öngörüsünü vaat 

eder. İkinci olarak, ideolojik düşünce bu kapasitesiyle, … her türlü 

deneyimden bağımsız hale gelir. Dolayısıyla, ideolojik düşünme beş duyu 

organımızla algıladığımız gerçeklikten kurtulmaya başlar ve tüm 

algılanabilir şeylerin arkasına gizlenmiş, bu gizlenme yerinden onlara 

tahakküm eden ve onların bilincinde olmamızı sağlayan bir altıncı duyuyu 

gerektiren ‘daha doğru’ bir gerçeklik olduğunda ısrar eder. Bu altıncı duyu, 

… ideolojik aşılamalar tarafından sağlanır. … Üçüncü olarak, ideolojilerin 

gerçekliği dönüştürme gücü hiç olmadığından, düşüncenin deneyiminden bu 

kurtuluşunu belli kanıtlama yöntemleri aracılığıyla başarırlar. İdeolojik 

düşünme, olguları kesinlikle, aksiyomatik olarak kabul edilmiş öncülden 

hareket eden ve her şeyin ondan türetildiği bir mantıksal prosedüre göre 

dizer. … Çıkarım mantıksal ya da diyalektik bir yöntem izleyebilir (Arendt, 

2014c:301-302).  
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Arendt’e göre ideoloji, dünyayı yola çıktığı öncüllerinden hareketle açıklar 

böylece yaşananlar ve yaşanacaklar büyük bir tutarlılıkla izah edilebilir; ideoloji, tarihin 

anahtarını elinde tutar (Grunenberg, 2002:361). İdeoloji, deneyimi önemsizleştirerek 

kendi amacı doğrultusunda bir mantık zinciri ve tarihte tutarlılık inşa eder. Bu bakımdan 

ideolojinin arkasına takılan birey, olgulara gözlerini kapatır ve kendini sürecin akışına 

bırakır (Conavan, 1992:90). Arendt’e göre yine de totaliter ideoloji, basitçe yalanların 

bir yekûnu değildir; Protokoller, Troçkici komplo gibi belli hayali unsurları ya da 

yalanları içerse dahi, totalitarizmin kurgusal dünyası bazı akla yatkın öğeler de içerir. 

Troçki ile Stalin arasındaki iktidar kavgası, yalanlarla birlikte gizli bir komplonun 

parçasına dönüşür ya da Protokoller’de34 Yahudiler’in geçmişte devletlere sağladıkları 

krediler ile kazandıkları nüfuz, dünyayı ele geçirmeye dönük daha büyük bir planın 

öğesi olarak yansıtılır. Yaratılan bu atmosfer bireysel deneyimin denetleyemeyeceği 

alanlara doğru esnetilir hem her şeyi açıklayan hem de hiçbir şeyi açıklamayan 

                                                           
34 Tam ismi Siyon Liderlerinin Protokolleri metin ile ilgili olarak, kurguyla tarihi 

birleştiren Umberto Eco’nun Prag Mezarlığı romanına bakılabilir. Roman, Yahudilerin 

dünyayı ele geçirmek için gizli olarak örgütlendiğini açıklayan Protokoller’in nasıl hem 

siyasal iktidarlarca hem de bireylerin kişisel kazançları için yazıldığını serimlemektedir. 

Romanın kahramanı olan resmi ya da gayrı-resmi amaçlar için kullanılabilecek sahte 

belgeler düzenleyen Simonini, neden sahte belgelerle komplolara başvurulduğunu şöyle 

dile getiriyor: “Tanıdığım herkes hep gizli bir düşmanın komplosundan korkardı: bu 

düşman dedem için Yahudiler, Cizvitler için masonlar, Garibaldi yanlısı babam için 

Cizvitler, Avrupa krallarının yarısı için Carbonari örgütü, arkadaşlarım için rahiplerin 

kışkırttığı kral, dünyanın polislerinin yarısı için Bavyera İlluminatoları idi ve eminim 

dünyanın her yanında böyle bir komplo korkusuyla yaşayan çok insan vardı. Buyurun 

size keyfinizce dolduracak bir form: Herkes kendi komplosunu yazabilir” (Eco, 

2011:99). 
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genellemelerle insanların zihni esir alınır. “Böylesi genellemelerle totaliter propaganda 

mantıksal, tutarlı ve örgütlü olmadığı için esasında elverişsiz olan gerçek dünya ile 

rekabet etmeye uygun olan bir dünya kurmaktadır” (Arendt, 2014c:126-127). 

Arendt’e göre Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıkım, milyonlarca insanı belli bir 

toprağa bağlayan siyasal ve toplumsal ilişkiden yoksun bırakır ve buna eklenen 

emperyalizmin sınırsız genişleme arzusu ve devletin, emperyal arzuların bir aracına 

dönüşmesi gereksiz ve köksüz insan yığınları yaratır. “Tecrit yalnızca yaşamın siyasal 

alanıyla ilgiliyken, terk edilmişlik insan yaşamının tümüyle ilgilidir. … yani hiçbir 

biçimde dünyaya ait olmama deneyimine dayanır. Köksüzlük ve gereksizlikle 

(superfluousness) de yakından bağlantılıdır. Köksüz olmak, dünyada başkalarının tanığı 

ve güvence altına aldığı hiçbir yeri olmamak demektir; gereksiz olmak ise hiç dünyaya 

ait olmamak demektir. Terk edilmiş insan kendisini, bağlantı kuramadığı ve 

düşmanlıklarına maruz kaldığı ötekiler tarafından kuşatılmış bulur” (Arendt, 2014c:310-

309). Bu insan yığını, gerçeklik duygusunu yitirmiştir, yaşamaya alışkın olduğu dünya 

artık yoktur; bu dünya işsizlik, enflasyon, savaş ve devrimlerle yok edilmiştir. 

Aitliklerini yitiren kitleler bir yere, bir düşe, bir fikre sahip olmaya her şeyden daha çok 

hazırdır. Eğer kitleler bir ideolojinin bayrağı altında toplanıp bir hareketin parçası 

olurlarsa Arendt’e göre, güruha dönüşür ve güruh, sınırsız ekonomik gelişimin altında 

suç ve şiddet üretir. Dâhil olduğu hayali dünyanın peşinde kurguladığı dünyaya şiddet 

yoluyla ulaşmaya çalışır. Güruha gerçekliği kendi gördüğü şekilde değiştirmesine 

imkân tanıyan, onu harekete geçiren dinamik yalanlar üzerine yükselen propagandanın 

cisimleştiği ideolojidir; Arendt’in bahsinde totaliter bir hareket olan Nazizim’in 

ideolojisi, Antisemitizmdir (Conavan, 1992:29). 

Yahudi imgesinde totalitarizm, kitlelerin enerjisini harekete geçirebilmek için 

aradığı figürü bulur. “Yahudi figüründe dünyanın Alman efendisinin habercisini keşfetti 

ve kitlelere ‘Yahudi’nin kim olduğunu ilk anlayan uluslar ve ona karşı ilk savaşanlar 
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dünya egemenliğinde onun yerini alacaklardır mesajını verdi” (Arendt, 2014a:123). 

Arendt, bahsettiğimiz gibi ideolojinin tamamen olguları yok saymadığını fakat 

propaganda ile birlikte olguları, yarattığı kurgusal yalancı dünyanın bir parçası kıldığını 

belirtir. Bu, Antisemitizm için de geçerlidir. Arendt, bir zamanlar mutlak monarşilere 

verdikleri krediler ile güçlenen ve onlar tarafından korunan Yahudilerin, ulus devletlerin 

varlığında bu güçlerini kaybettiklerini vurgular. Düşünür, güç kaybıyla birlikte iktidarın 

korumasından mahrum kalan servet sahibi Yahudilerin, giderek kuşkuyla 

karşılandıklarını ve mutlak monarşiler yıkılıp ulus devlet tarihin sahnesinde yer 

aldığında duyulan bu kuşkunun yerini nefretin aldığını savunur (Arendt, 2014a:21). 

Çünkü Arendt’e göre: 

Servet … bireysel bir meseledir -zengin olan tüm bir sınıf da olsa böyledir. 

İktidar ise, mahvedici de olsa, daima cemaat oluşturucudur. Baskı anında 

bile, yönetilenler, iktidarın cemaat oluşturucu işlevini hissederler. Nitekim 

aristokrasi geniş yargılama yetkilerine sahip olduğu sürece sadece hoş 

görülmekle kalmıyor, saygı da görüyordu. Ama soylular mutlakiyetçi 

monarşiyle beraber diğer ayrıcalıklarının yanında sömürme ve baskı 

uygulama ayrıcalıklarını da yitirince, halk onları ülke idaresinde hiçbir 

gerçek işlevi bulunmayan asalaklar olarak görmeye başladı. Başka bir 

deyişle, asıl tahrik edici olan, pek ender durumda salt baskı ve sömürüdür; 

gözle görülür bir işlevi olmayan zenginlik çok daha katlanılmazdır, çünkü 

kimse ona neden katlanılması gerektiğini anlayamaz. Aynı şekilde 

Antisemitizm de doruk noktasına vardığında, Yahudiler kamusal işlevlerini 

ve nüfuzlarını yitirmiş ve ellerinde servetlerinden başka hiçbir şey 

kalmamıştı İktidar ne olursa olsun siyasal bir ilişkiye işaret eder, oysa servet 

siyasal\iktidar dayanağından yoksun kaldığında nefretten başka bir şeye 

işaret etmez (Arendt, 2014a:22). 
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İktidar, Arendt’e göre, toplumun işlemesini ve belli bir düzen kurulmasına imkân 

yaratır. Fakat siyasal perspektifi olmayan, iktidardan yoksun kalan bir servet yazara 

göre “asalaklık, yararsızlık ve iğrenme duygusu yaratır” (Arendt, 2014a:23). Totaliter 

propagandanın hizmetine dâhil ettiği, tam da siyasal ilişki ağının dışında kalmakla 

nefret kazanan Yahudi figürüdür. Gereksiz olarak nefret kazananlar, siyasal bağlarından 

yoksun kalan gereksiz güruh tarafından şiddetin merkezine oturtulur ve totaliter 

hareketin işlemesi için gereken dinamiği, örgütlenmeyi yaratır. Almanya örneğinde 

Naziler, Yahudilere duyulan nefreti yalanlarla besleyerek onları totaliter hareketin 

hedefi haline getirdiler. “Naziler, sanki dünya Yahudilerin tahakkümü altındaymış gibi 

davrandılar ve bunu savunmak için karşı-komploya gereksinim duydular” (Arendt, 

2014a:127). 

Totaliter rejimler, yalanlar ile iddia ettiklerini hakikate çevirebilmek adına 

kitleleri, Antisemitizm örneğinde olduğu gibi ideoloji eliyle güruha dönüştürerek 

bitimsiz bir sarmal yaratır. Bu nedenle Arendt, totaliter sistemleri diğerlerinden ayıran 

özelliğin yalan ile hakikat arasındaki ilişkinin belirsizleşmesi olduğunu ısrarla vurgular. 

Hakikati yalandan ayıramayan bir halk kendine sunulan kurgunun peşinde, gerçekliğin 

pahasına, ne derece şiddet gerekirse gereksin totaliter ideolojinin izinde kurgusunu 

mümkün kılmanın yoluna düşer. Yaratılan bu puslu atmosferle, kitlelerin yargı yetileri 

ellerinden alınır: 

Artık özgür basına sahip olmadığımızda her şey olabilir. Totaliter ya da 

başka bir diktatörlüğün yönetmesini mümkün kılan şey, insanların 

bilgilendirilmemesidir; Bilgilendirilmediğinizde nasıl bir fikriniz olabilir? 

Herkes size her zaman yalan söylüyorsa, sonuç yalana inanmamanız değil, 

daha çok bu, kimsenin artık bir şeye inanmadığı anlamına gelir. Bunun 

nedeni, doğası gereği yalanların değiştirilmesi gerekirken yalan söyleyen 

hükümetin kendi tarihini daima yeniden yazmak zorunda olmasıdır. Buna 
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maruz kaldığınızda sadece tek bir yalanınız olmaz – bir yalanla günlerinizin 

geri kalanını geçirebilirdiniz – fakat siyasal rüzgârın nasıl estiğine bağlı olan 

oldukça fazla sayıda yalan elinizde olur. Artık hiçbir şeye inanamayan bir 

halk kendi kararlarını veremez. Sadece hareket etme kapasitesinden değil, 

aynı zamanda düşünme ve yargılama kapasitesinden de yoksun 

bırakılmıştır. Ve böyle bir halkla, istediğinizi yapabilirsiniz (Arendt, 1978). 

Birçok yorumcu için Hannah Arendt’in yalan ve hakikat kaybının meydan verdiği 

yargı yetisinin kaybı totaliter suça, “kötülüğün sıradanlığına” giden taşları 

döşemektedir, Judith Butler’ın göre Arendt için sıradan hale gelen yargı yetisi 

eksikliğidir ve Eichmann’ın iştirak etmiş olduğu soykırım, bu eksikliğin sonucudur. 

Totalitarizm, yargı yetisine bir saldırı girişimidir ve bu yetinin yok edilmesi ile ulusların 

sistematik yok edilmesi el ele gider (Butler, 2011). 

Yargı yetisinin yitimine neden olan yalan ile hakikat arasındaki farkın kaybı, 

totaliter yıkım için gerekli iklimi yaratır. Düşünme faaliyeti klişeleri ve sloganları 

tekrarlamaktan ibaret olan, yargıda bulunma yetisini liderin sözlerini sorgulamaksızın 

yerine getirmek üzere terk etmiş kitleler, totaliter ideolojinin kurgusal dünyasını 

gerçekleştirmek için gerektiğinde insanlık koşullarını ortadan kaldıracak şiddete 

başvurmaktan imtina etmez. Bu bakımdan ilk bakışta Arendt, Koyre ile birlikte yalanın, 

totaliter rejimlerde oynadığı bu rolün altını çizer fakat Arendt demokratik siyaseti ele 

aldığında farklı bir perspektif geliştiriyormuş gibi görünür. Arendt, demokratik siyasette 

yalanı, kendini kandırma ve eylemle bağlantılı bir şekilde değerlendirir lakin yalanın 

yarattığı ikilim, yine de totaliter rejimlerin düşsü ikliminden çok da uzakta değildir.  

3. Hakikat, Siyaset ve Yalan 

Yalan, Hannah Arendt’in ilgisine totalitarizm bahsi dışında Adolf Eichmann’a 

dair yorumuna ilişkin yapılan eleştirilerin ardından kaleme aldığı Hakikat ve Siyaset 
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başlıklı metinle mazhar olur. Arendt, bu metni birbiriyle ilişkili iki farklı konuya açıklık 

getirmek için kaleme aldığını ifade eder. İlk konu, her şart altında hakikatin söylenip 

söylenemeyeceğiyle ilgilidir. Arendt, Eichmann’nın yargılanması vesilesiyle kaleme 

aldığı Eichmann Jerusalem’de: Kötülüğün Sıradanlığı başlıklı metninde Yahudi 

liderlerin, Nazilerle işbirliği yaptığına ilişkin ifadesi sebebiyle kendisine yöneltilen 

serzenişlere, neden bu konuyu gündeme getirdiğine dair eleştirilere yanıt vermek 

niyetindedir. Bu yanıtı, “Ben ‘Fiat veritas, et pereat mundus’a [doğruluk yerine gelsin 

de isterse dünya yıkılsın] kayıtsız şartsız inandım mı?” sorusuyla ilişkilendiren Arendt, 

kendine yönelen eleştirilere yanıtını metninin sonunda verecektir. 

 Arendt’e Hakikat ve Siyaseti yazdıran ikinci neden, olgular hakkında yalan 

söylediğine ilişkin iddialardır. Fakat Arendt, bu neden için olguları bir kez daha ifade 

etmek yerine genel olarak siyaset, hakikat ve yalan üzerine değerlendirmede bulunur; 

tartışmasını siyasette yalan ve hakikat arasındaki ilişkiye ve demokraside yalanın 

büründüğü biçime değinerek sürdürür ve bu değininin mekânın, kendi ifadesi ile bütün 

düşünümlerin yurdu olan geçmiş ile gelecek olan arasındaki yarık olduğunu belirtir. 

Düşünümün evi olan bu yarık, eylem tamamlandığında eylemin sonucu olan hikâyenin 

anlatılmayı beklediği yerdir. Bu mahal, omuzlarına olanın mirasını alan, sorgulayan 

akılların ediminin başladığı mahaldir. Arendt’e göre geçmiş ile gelecek arasına 

yerleşmek, zamanın dışındaki gözlemciye bir yer açmak anlamına gelmez bilakis bu 

yerleşimle, zamanın içinde ama yine de geçmiş ve gelecek arasında bu iki savaşan güce 

karşı tarafsız bir konum alabilme ve yargıda bulunma imkânı yaratılır. Geçmişin 

ışığının solduğu ya da geleneğin sağladığı konforlu kavram ağının söküldüğü bir zaman 

diliminde yaşadığımızı savunur Arendt ve kendisini bu zaman diliminin yer aldığı, 

geçmişle geleceğin savaştığı yarığa yerleştirir. Göreceğimiz gibi Arendt’in tarafsızlıkla 

yerleştirdiği bu konum, demokratik siyasette yalana ilişkin yorumunda bir kez daha 

karşımıza çıkacaktır. Fakat bu noktayı Hakikat ve Siyasetin sonuna doğru ele 



94 
 

alacağımızı belirterek Arendt’in metninin, bu yarıkta ikamet edilerek kaleme alındığının 

altını çizmek isteriz. Bu bakımdan denemesi “tırabzansız düşünme” çabasıdır. Arendt’in 

çabası, geleneğin kavramlarının sağladığı güvenli limanın totaliter deneyimin ardından 

yerle yeksan oluşunun yarattığı yönsüzlükte dünyayı anlamlı kılma gayretidir ve bu 

çabanın temel ayağı, insanın yeni bir şey yaratabilme kapasitesi olan eylemin anlamını 

kavramak oluşturmaktadır Arendt’e göre. Deneme bu çok katmanlılığın kısa fakat 

yoğun bir yansımasıdır.  

Şimdi metne dönersek Arendt’in bu metinde dikkat çekici ilk nokta, yalan ve 

eylem arasında kurduğu ilişkidir.  

Arendt’e göre yalancı, doğası gereği bir oyuncudur. Şeylerin, ilişkilerin 

olduklarından farklı olmalarını istediği için onların ne olmadıklarını ya da kendisine 

nasıl görünmesini istiyorsa şeyleri ve ilişkileri o şekilde anlatır. Yalancı, eylemde 

bulunma, yani gerçekliği değiştirme yeteneği arasında var olan inkâr edilmez 

yakınlıktan yararlanır (Arendt, 1996:302). Arendt’e göre, bunun olağanüstü siyasal 

sonuçları vardır. Düşünür için hakikati söyleme, hiçbir zaman siyasi erdemler arasında 

sayılmamıştır, çünkü hakikati söylemek olanın tekrar dile getirilmesidir, dünyanın ve 

koşullarının değiştirilmesine olan katkısı gerçekten de yok denecek kadar azdır (Arendt, 

1996:303).  Gürül gürül yağmur yağarken "güneş parlıyor" diyebilmeyi sağlayan yalan 

ile davranışlarımızın tepeden tırnağa belirlenmiş olmaması ve mucize 

gerçekleştirebiliyor olmak arasında “inkâr edilemez” bir bağ bulunur. Arendt’e göre 

koşullardan, bizi çevreleyen zorunluluk ağlarından nispeten özgür olduğumuz içindir ki 

içinde yaşadığımız koşulları değiştirmeye muktedir ve yeni bir şeyler yaratma 

kapasitesine sahibizdir. Yalan ise bu kapasitenin istismarı ve saptırılmasıdır (Arendt, 

1996:302). Bu bakımdan Arendt için yalanın siyasal alanın içinde yer tuttuğu 

söylenebilir. Yalan ile eylem arasındaki yakınlık ve ilerde ele alacağımız gibi siyasal 

alanın bir görünüş alanı olması, yalanı değil hakikati siyaset alanının dışında bırakır. 
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Yalan, hakikati olumsuzlayan hatanın aksine bir eylem biçimidir, bir değişikliği 

hedeflemektedir. Yalan, özgürlüğün gösterisidir, bu bakımdan yalan sadece tarihsel 

olguların değiştirilmesi değildir, aynı anda bir bakıma başlangıç eylemidir (Caruth, 

2009:82) istismar kılığına bürünse de. 

Arendt’in yalan ve eylem arasında kurduğu yakın ilişki sadece bu metinle sınırlı 

değil. Yazar, Pentagon Belgeleri vesilesi ile kaleme aldığı Lying in Politics metninde 

bir kez daha yalanın, eylemle olan sıkı bağına değinir. 

Gizlilik – diplomatik olarak ‘ketumluk’ olarak arcana imperii, yönetim 

gizemleri olarak da adlandırılan – ve aldatma, kasti yanlışlık ve açık yalan, 

siyasal amaçlara ulaşmak için meşru olarak kullanılan, kayda geçen tarihin 

başlangıcından beri bizimledir. Hakikatlilik, siyasal erdemler arasında 

sayılmamıştır ve yalanlar siyasal meselelerde her zaman maruz görülebilir 

olarak sayılmışlardır. Kim olursa olsun bu meseleler üzerinde düşünen, 

siyasal ve felsefi düşünce geleneğimizde, bir yanda eylemin doğasını ve 

diğer yanda düşünce ve sözde durum ne olursa olsun [onu] reddetme 

yeteneğimizin önemine nasıl az önem verildiğine sadece şaşırabilir. Bu 

aktif, agresif yetenek hataya, illüzyona, ve hafıza yitimine kapılan ve ne 

olursa olsun ussal ve duygusal ekipmanımızın hatalarının suçlanabildiği 

pasif hassasiyetimizden açık bir şekilde farklıdır. Eyleme yer açmak için var 

olan ortadan kaldırılmalıdır, bir şeyler değiştirilmeden önce. Böylesi bir 

değişiklik, ancak kendimizi fiziksel olarak bulduğumuz yerden ussal olarak 

uzaklaştırabildiğimiz ve bulunduğumuz durumun başka türlü olabileceğini 

hayal edebildiğimiz zaman mümkün olabilir. Bilinçli olarak olgusal 

gerçekliğin reddi ve yalan söyleme yeteneği, birbiriyle ilişkilidir. Aynı 

kaynaktan beslenmektedirler: tahayyül gücü. Bu, dünya için fiziksel ve ussal 

olarak uygun olmakla birlikte dünyanın içine gömülü olmadığımızı, 



96 
 

değiştirmek için özgür olduğumuz ve yeni bir şey başlatabileceğimiz 

anlamına gelir (1972:4-5).  

Yalanın, eylemle ilişkisi Arendt’in bu sonuncusuna atfettiği ve onun yarattığı 

alanın – siyasal alanın – özgül niteliği nedeniyledir. Bu haliyle yalanın Arendt’in 

kuramı içinde yerleştiği mekânı anlamanın yolu, yakınlaştığı faaliyet olan eylemi 

kavramaktan geçiyormuş gibi görünmektedir.  

4. Yalan ve Eylem 

Arendt’in eylemi merkeze alan çözümlemesinin üç evresi bulunmaktadır; 

koşullar, faaliyetler ve alanlar. Bunlar, insan deneyiminin değişmezleridir. Farklı 

tarihsel dönemlerde, bu evreler farklı biçimlerde ilişkilenir ve insanların bu evrelerle 

ilgili kavramları da bu ilişkilenmenin biçimine göre çeşitlilik gösterir. İnsan 

varoluşunun koşulları; yaşamın kendisi, doğum ve ölüm, çoğulluk, dünyevilik ve 

yerküreyken; insanlar, kendi faaliyetleri aracılığıyla şekillendirdikleri dünyada doğar, 

yaşar ve ölürler; başkalarıyla bir arada olurlar, birlikte yaşarlar ve diğer insanlardan, 

çoğulluktan ayrılırlar. Çoğulluk, insan varoluşunun temelinde bulunmaktadır. Tüm bu 

koşullar, vita activa denen emek, iş ve eylemi oluşturan insan faaliyeti ile bağlantılıdır. 

Yaşamın kendisi emek faaliyetine; dünyevilik, iş ya da imalat faaliyetine tekabül eden 

koşuldur. Çoğulluk ise eyleme karşılık gelen koşuldur, birden fazla kişi olmadan eylem, 

siyasal yaşam olmaz (Young-Bruel, 2012:496). Kuramın üçüncü evresi ise dünya, 

kamusal, özel ve sosyal alandan oluşan alanlardır. Yani, insanın ortak bulunuşunun 

faaliyetleri iş, emek ve eylemken insanların uzamsal yerleşimi yeryüzü/dünya, kamusal 

ve özel ile sosyal alandır. 

İnsanlar, dünyayı faaliyetleriyle biçimlendirerek alanları inşa ederler. Bu 

bakımdan dünya vita activanın – emeğin, işin ve eylemin – hem ürünü hem de 

zeminidir. Dünyayı şekillendiren faaliyetlerden “emek; büyümesi, metabolizması ve 
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mukadder çöküşü, yaşam süreci içeresinde emek yoluyla aynı anda üretilen ve beslenen 

hayatî zorunluluklara bağlı, insan bedeninin biyolojik [yaşam] sürecine karşılık gelen 

bir etkinliktir. İnsanın emek harcama/çalışma durumu hayatın kendisidir” (Arendt, 

2012b:35). Emek, doğaldır; işin doğayı dönüştürmesinin ve yapay bir çevre 

yaratmasının aksine insanın biyolojik ihtiyaçlarını gidermeye dönüktür. İnsanlar, 

tüketecekleri şey için emek harcarlar bu bakımdan emeğin ürünleri, derhal tüketilebilir 

bir nitelik gösterirler. Bu faaliyetin ürünleri, tekrarlanan bir döngü içinde tüketilirler. 

Kalımlılık, insani faaliyetin bu türünün niteliği değildir. İş kalıcı ürünler ortaya 

koyarken, emek döngüsel ve sonuçsuzdur. Emek, acı ile karakterizedir ve zorunluluğun 

alanıdır. Bu alandan kurtularak siyasi arenaya dâhil olunulabilir (Arendt, 2012b:123). 

Emeğin yerleştiği uzam, özel alandır. Yaşamın zorunlu ihtiyaçlarına dönük 

olduğu için emek, insanları kendi bedenlerinin arzularını takip etmeye yönlendirir, 

burada insanların ortaklığından neşet eden kamusallık yoktur. Dünyanın acı içinde 

tüketilmesine, dünyasızlık deneyimine karşılık gelen etkinliktir. İnsanın kendi bedenine 

çekildiği, sürekli yinelenen dairesel doğal mekanizmaya mahkûmiyetin adıdır. Yaşamın 

ve türün yeniden üretiminin acılı mesaisidir (Arendt, 2012b:178). “Animal laborans 

dünyadan kaçmaz; kendi bedeninin özelliğine/kişiselliğine mahkûm olmuş, kimselerce 

paylaşılması ve kimseyle iletişilmesi mümkün olmayan bir ihtiyat tedariki [sürecine] 

çakılıp kalmış olması anlamında, dünyadan atılmıştır” (Arendt, 2012b:183). Emeğin 

ürünlerinin kalıcılıkları yoktur, varlığa geldikleri an yok olmaya başlarlar; emeğin 

zamanı, doğanın çevrimsel zamanıdır. 

Emek harcama/çalışma, daima canlı organizmanın biyolojik süreci 

tarafından tayin edilen ve acı ve zahmeti ancak organizmanın ölümü ile 

biten o aynı daire içinde hareketini sürdürür. Dün yıpranmış olanı her gün 

yeniden onarmak için gösterilen sabır, cesaret değildir ve mesaiyi zahmetli 

kılan şey, tehlike değil acımasız bir tekrardır (Arendt, 2012b:156-159). 
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Emekten farklı olarak iş, teleolojiktir; belirli ilkeler ışığında bir hedefe doğru 

yönelir. Araç-amaç mantığı emeğin doğal akışını akamete uğratır ve iş, bu bakımdan 

emeği tanımlayan zorunluluktan farklı bir yere oturur. Örneğin masanın yapımı doğal 

bir zorunluluk değildir; iş doğa üzerinde şiddet uygulayarak belirli malzemeler 

aracılığıyla hedeflediği ürünü imal eder. İşin ürünü oluş, yokoluş çemberi içinde 

kalımlılığa sahiptir, doğanın yıkıcı döngüsüne karşı koyar. Doğanın süregelen döngüsel 

hareketi ancak iş vasıtasıyla insan için yaşanabilecek bir düzen, dünya haline gelir. İş, 

doğa ile insanlık arasına girer: doğadışı bir uzam yaratır; doğanın dolayımsız, eklemsiz 

olumluluğuna ekler yapar; onu yok ederek düzenler (Villa, 1996:27). Dünya, işin 

sonucudur. Vita avtivanın bu etkinliği bize üzerinde eyleyebileceğimiz, yapaylığı yani 

kurumları, nesneleri ve kuralları sağlar; doğadan farklılaşmamızın anahtarıdır 

(d’Entreves, 1994:51). Eylemin yeşereceği düzen ve kalımlılık onun eseridir: 

İş; İnsanî varoluşun, türün sürekli yinelenegelen hayal döngüsüne 

kakılmamış, ölümlülüğü bu döngüyle telâfi edilemeyen doğa dışı oluşuna 

karşılık gelen bir etkinliktir. İş, doğal çevrenin tümünden tamamen farklı, 

“yapay” bir şeyler dünyası oluşturur. Her bireysel hayat, bu dünyanın 

sınırları içinde kaimdir; oysa bu dünyanın kendisi bütün bu sınırların 

aşılması ve geride bırakılması anlamını taşır. İnsanın iş durumu 

dünyasallıktır (Arendt, 2012b:35) 

İş, kalıcı nesneler imal eder ve bu bakımdan hem doğadan hem de insandan 

bağımsız sonuçlar üretir. Belki de bu etkinliğin en iyi örnekleyen duvar inşaatıdır. 

Hâsılı iş, belirlediği sınırlarla eylemin varlığını sürdüreceği zemini inşa eder. Bu 

etkinliğin niteliğini yansıtan örnek meslekler; inşaatçı, mimar, kaptan ve sanatçı, yasa 

yapıcıdır. Kamusal dünya, kurumsal ve yasal olarak iş-çinin (homo faber’in) faaliyetine 

bağımlıdır. Siyasal faaliyeti tanımlamaz fakat eylemin yeşereceği zemini hazırlar (Yar, 

2000:4).  
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Eylem ise Arendt’çi çerçevede icra ile anılır; dürtü, amaç, sonuç gibi kavramlar 

bir kenara bırakılır. Eylemin niteliği, içkin büyüklüğünden ve kendi kendini 

içermesinden yola çıkılarak analiz edilir.  

Eylem, büyüklük ölçütüyle değerlendirilebilir. … Siyaset sanatı insanlara 

büyük ve parlak olanı nasıl ortaya koyacaklarını öğretir. … O nedenle 

büyüklük ya da her edimin özgül alanı, saiklerde ya da sonuçlarda 

[başarıda] değil, sadece [edimin] gerçekleştirilmesinde bulunur. Edim anının 

ve söylenen sözlerin insanın ehliyetinde bulunan en büyük başarılar olduğu 

vurgusu, Aristo’nun, bir amacın takipçisi olmayan (ateleis olan), arkasında 

bir eser/iz bırakmayan (par autas erga olmayan), aksine bütün anlamını 

gerçekleştirilme anında tüketen tüm etkinlikler için ileri sürdüğü energia 

(“aktüellik” [fiiliyat/esna’da oluş]) nosyonunda kavramsallaştırılmıştır 

(Arendt, 2012b:299-300).  

Arendt için eylemin değerlendirme ölçütü büyüklüktür ve icra edildiği anda 

tükenir; bu bakımından eylem ile icra sanatları arasında paralellik bulunur: “Dansçı ya 

da tiyatro oyuncusunun sanatını icrasındaki gibi, ‘ürün’ün icra olunan eylemin 

kendisiyle aynı olduğu sağlık tedavisi veya denizcilik türü etkinliklerle 

ilişkilendirileceği fikri; saf bir etkinlik olarak eylem ile konuşmaya ilişkin felsefe öncesi 

Yunan deneyiminin soluk bir yansısı gibidir” (Arendt, 2012b:301). İcra ile anılan 

eylemin koşulu daha önce bahsettiğimiz gibi çoğulluktur. Çoğulluk, eylemin 

özgürlüğünün garantisidir. Buradaki özgürlük dünyaya aittir, kamusaldır; Arendt’e göre 

filozofun tekil ve yalnızlık üzerine şekillenen düşünme etkinliğinin aksine eylem, 

insanlar arasında vuku bulur. Eylemek ve özgür olmak, Arendt’in kuramı içinde eş 

anlamlıdır. Bu nedenledir ki eyleminin temel işaretçileri inisiyatif almak, başlamak ve 

yeni bir şey yaratmaktır (Arendt, 2012b:37).  
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Arendt, Margaret Canovan’ın düşünürün notlarını dikkate alarak belirttiği gibi, 

eylemi öncelikle Homerik kahramanla birlikte ele alır. Arendt’e göre Homerik 

dönemdeki eylem, Antik demokrasi içindeki anlamıyla bağlantılı değildir. Arendt için 

bu dönemde, eylem tümüyle anarşik ve ölümsüzlüğü hedeflemekte, savaş biçiminde 

kendini dışarı vurmaktadır. Eylemin alanı, savaş arenasıdır. Eylem, verili düzenin 

sınırlarını sarsar ve bu sınırları kabullenmez. Onun bu yıkıcı ve kaotik niteliği Antik 

Yunan'da, demokrasi bağlamında ele alınarak kuşatılmaya çalışılır. Arendt’e göre 

demokrasini hâkim olduğu polis Atina'sında insanlar Homerik anlamda eylemez; 

birarada yaşar ve eylem konuşma biçimine bürünür. (Conavan, 1992:136-138). 

Arendt’e göre Homerik kahraman sıradan hayatını bir kenara bırakır ve büyük 

işler başarmak için harekete geçer. Bu eylem, her ne kadar kahramanca olsa da şiddetli, 

anarşik ve yıkıcıdır. Demokratik polise geçişle birlikte ise eylemin içerdiği yıkıcılık 

törpülenir; edimden söze, şiddetten yurttaşlar arasındaki barışçıl ilişkilere geçiş söz 

konusu olur (Arendt, 2005a:124). Polisle birlikte eylemin büyüklüğü, kahramanın 

şiddet içeren ediminde değil, eylemde bireyin kendini göstermesine atfedilen şandadır. 

Bu şan, eyleme tanıklık eden izleyicilerden ve eylemin hatırlanmasını sağlayan 

şairlerden kaynaklanır. Artık kahraman, eylemi gerçekleştirmek için sadece akranlarına 

gerek duymaz fakat bunun yanında ona şan ve şeref sağlayacak kamusal bir alana da 

ihtiyaç duyar. Bu, en görkemli eylemin dâhi sözden ayrılamayacağına delalet eder. 

Eylemin sözle buluşması özellikle doxa kavramında verilidir. Doxa, şan ve şeref 

anlamlarında kullanıldığı gibi dünyanın bireye açılan boyutu, ona görünen kısmı 

anlamına sahip kanaate de işaret eder ve doxanın yardımıyla Antik demokraside yani 

poliste kahramanın âli eyleminden yurttaşın sözüne doğru bir geçiş söz konusu olur. 

Benzersiz bireyin kendini açığa çıkarması ideali korunur fakat bu, şiddet içermeyen 

konuşma aracılığıyla edimselleşir artık. Büyük eylemler yoluyla edinilecek 
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ölümsüzlüğün yerini diğer yurttaşlardan farklılığı görünür kılacak kanaat alır (Conavan, 

1992:142).  

Eylem ile konuşmanın birbirlerinden ayrılarak gittikçe daha bağımsız 

etkinlikler haline gelmeleri, şimdiye kadarki bütün siyasî yapıların en 

konuşkanı olduğu söylenen (ki bu niteleme hiç de mesnetsiz değildir) 

polisin hatta daha çok polisten doğan siyaset felsefesinin bir ürünüdür. 

Vurgu eylemden konuşmaya, olana veya olacaklara yanıt vermenin, 

karşılıkta bulunmanın, [boy] ölçüştürmenin insana özgü üslubu/tarzı 

olmaktan ziyade bir ikna aracı olarak konuşmaya kaydı.  Siyasî olmak, bir 

poliste yaşamak, kararların zor ve şiddet kullanılarak değil, kelimeler ve 

ikna yoluyla alınması anlamına geldi (Arendt, 2012b:62). 

Arendt’e göre, eylem kanaatle buluştuğunda kanaatlerin birbiriyle değişileceği bir 

uzam da inşa edilir. Bu uzam, kanaatlerin paylaşıldığı ve siyasal aktörün kendini 

gösterebileceği kamusal alandır. Homerik kahraman savaş alanında eyleminin 

büyüklüğünü sergilerken şimdi siyasal aktör, konuşma yoluyla eylemini sahneler:  

Yunanlıların arete, … mükemmeliyet kelimesi daima, kişinin farkını ortaya 

koyarak başkalarından üstünlüğünü gösterebileceği kamu alanını ifade 

etmiştir. … Kamu [alanın]da gözüken her şey herkes tarafından görülebilir 

ve duyulabilirdir, ve mümkün olan en geniş açıklığa sahiptir anlamına gelir. 

Bizler için gerçekliği oluşturan görünüştür -tarafımızdan olduğu kadar 

başkalarınca da görülen ve duyulan bir şey (Arendt, 2012b:92). 

Kamusal alan, kendisini şiddetten arındıran eylemin konuşma/dille buluşmasıyla 

mevcudiyet kazanır. Konuşma, eylemenin şiddet içermeyen biçimidir. Polis, konuşma 

tarafından yönetilir. Poliste yaşamak, siyasal olarak her şeyin ikna ile kelimelerle ve 

sözlerle belirlendiği, kararların müzakere ile alındığı bir uzamda bulunmak anlamına 
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gelmektedir (Villa, 1996:32).  Eylemi konuşma ile kamusal alanda birleştiren bu an, 

Arendt için eylemin siyasal biçiminin keşfedildiği andır. Eylem, söz ile buluşarak 

kendisine uygun bir kamusalığın oluşumuna zemin hazırlar; bu bakımdan polisin aynı 

zamanda kamusal alanın, karşılıklı anlamanın zemininin de “mucidi” olduğu da 

söylenebilir.  

Aralıksız sürdürdükleri bu konuşmalarda Yunanlılar, müştereken sahip 

olduğumuz dünyanın son derece çeşitli bakış açılarına karşılık gelen sonsuz 

sayıda farklı duruş noktalarından görüldüğünü ve kabul edildiğini 

keşfetmişlerdi. Sofistlerin Atinalı yurttaşların önüne koyduğu bitmez 

tükenmez argümanlar sayesinde Yunanlılar kendi bakış açılan, kendi 

"görüşleri" (dünyanın o kişiye görünme biçimi … "bana öyle görünüyor ki" 

anlamında …) ile hemşerilerinin görüşleri arasında teati yapmayı öğrendiler. 

Yunanlılar bu sayede anlamayı öğrendiler (Arendt, 1996:75). 

Arendt için Antiklerin bıraktığı eyleme ilişkin bu miras, bizlere insanın ayırıcı 

özelliği olan siyasal eylemi tanımada ve korumada kılavuzluk etmektedir. Arendt, 

polise bakarak yaşanılan zaman içinde yani geçmiş ve gelecek arasındaki yarıkta 

eylemin yeşereceği zeminin nasıl korunacağının izini sürmektedir.  Bu bakımdan 

Antiklerin dünyası ilgilisini çekmektedir. Siyasal eylemin “keşfedildiği” bu anı kayıt 

altına alan Arendt’e göre, polisin şimdi bizlere gösterdiği siyasal eylemin yer tuttuğu 

zeminin kanaat uzamı olması nedeniyle hakikat ile gerilimli bir ilişkisinin 

bulunduğudur. Arendt, bu alanın hakikat üzerinden biçimlendirilmesinin kamusallığın 

kaybı ile sonuçlanabileceğinin altını çizer.  

Arendt, ussal ve olgusal olmak üzere iki tip hakikatten söz edilebileceğini 

savunarak kamusal alanla ilgili olanın olgusal hakikat olduğu ifade eder. Düşünüre göre 

ussal hakikat, modern kavrayış için bilimsel, felsefi ve matematiksel önermelerle 
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ilgilidir ve ussal bir iddianın karşıtı, yanlış ya da bilgi eksikliğidir. Oysa olgusal 

hakikatler, tanıklığa ve her zaman insanlar arası ilişkiye bağlıdır. Bu hakikatler, kitlelere 

ve olaylarla ilişkili olarak şartların eseridir ve Arendt, bunların üzerine konuşulduğu 

sürece daim kalabildiklerini belirtir. Kanaatten farklı olsalar dahi kamusal alan içinde 

bulunurlar. Kanaatlerin meşruluğu, olgusal hakikatlere olan saygılarından neşet eder. 

“Olgusal bilgilenme olmadığında ve olgular ihtilaf konusu haline geldiğinde, kanaat 

[görüş] özgürlüğü de bir tuluattan ibaret kalır. Demek ki olgusal hakikat, tıpkı ussal 

hakikatin felsefi kurgusal düşünceye bilgisel dayanağını vermesi gibi siyasi düşünceye 

bilgisel temelini verir” (Arendt, 1996:286). Fakat Arendt’e göre hakikatin, bu olgusal 

hakikat olsa dahi, baskıcı bir yanı vardır. Hakikat tanınmayı ister, tartışmaya imkân 

tanımazlar. Bizatihi tartışma, siyasi yaşamın tam olarak özüdür. Siyasetin bakış 

açısından bütün hakikatler, mütehakkimdirler; kendilerinin başka türlü ele alınmasına 

izin vermezler: “başka insanların görüşlerini dikkate almaz. Oysa görüşlerin dikkate 

alınması tam anlamıyla siyasi olan bütün düşüncelerin nişanesidir” (Arendt, 1996:290). 

Siyasal yaşam, kanaat üzerine yükselir, bu bakımdan hakikate mesafelidir. Hakikat, 

siyasete özgünlüğünü veren kanıların çoğulluğunu, kanatları altında eritmeye çabalar. 

Arendt’in müdahalesi siyasete dayatılan bu kıskacı kanaat lehine gevşetmektir (Yar, 

2000:9). Bu bakımdan Arendt için hakikati söyleyen değil yalancı kendini siyasal 

alanda evinde hissetmektedir. “Yalancının siyaset sahnesinin … tam da ortasında 

bulunmak gibi büyük bir üstünlüğü vardır” (Arendt, 1996:302). Olgusal hakikatin 

karşıtı olarak yalan, tarihsel kayıtları değiştirme girişimidir ve bu bakımdan bir eylem 

biçimidir. 

Hakikatin, hiçbir zaman siyasal erdemler arasında sayılmadığını savunur Hannah 

Arendt. Hakikat bilim adamının ya da filozofun uğraşının sonucu olması bakımından 

yalnızlığın eseridir oysa kamusal alan çoğulluğun, doxanın gürültüsünü taşır. Bu 

karmaşanın ve cıvıltının bir parçası, varlığı tahayyül gücüyle ilişkili olan yalandır, 
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geleneksel anlamda sırla bağlantılı ve var olanı farklı düşünmeye el veren kabiliyettir. 

Fakat Arendt için siyasal alanın sakini sınırsızca yalan söyleyen değil kamusal bir 

maske ardından konuşan siyasal aktördür. Ne olduğundan ya da toplumsal olarak hangi 

konumda bulunduğundan ziyade siyasal aktör, kendisine bunları perdeleyecek ve 

akranları ile eşit bir ilişki içinde eylemde bulunacağı bir maske ile kamusal alana çıkar. 

Maskenin ardında konuşmak, varsayılan bir özü saklamak anlamına gelmez, kamusal 

kişilik siyasal eylemle inşa edilir. Bu bakımdan kamusal kişilik, Arendt’e göre, yalanın 

bütünüyle kişiyi ele geçirmesi anlamında ikiyüzlülükten farklıdır.  

5. Kamusal Maske ve İkiyüzlülük 

Arendt, kamusal alana “maske olarak yurttaşlık” fikrini tanıştırmaktadır. Siyasal 

aktörü, açığa çıkma ve gizlenme derecesine göre düşünmeye çağılmaktayız Arendt 

tarafından. Maske persona anlamına gelmekte ve aslen yüzü gizlerken sesin duymasına 

izin vermek üzere işlev göstermektedir (Bilsky, 2008:73). Arendt, bu maskenin 

ikiyüzlülük tarafından tehdit edildiğini düşünmektedir. Bu bakımdan birinci bölümde 

gördüğümüz Judith Shklar ve David Runciman gibi yazarlardan farklı bir güzergâhta 

bulunurmuş gibi görünmektedir fakat hem Shklar hem de Runciman ikiyüzlülüğü bir 

maske olarak değerlendirmektedir; göstermeye çalışacağımız üzere ikiyüzlülüğü 

kamusal alan için bir tehdit olarak ele almazlar. Dolayısıyla yazarlar, kavramlara faklı 

anlamlar yüklemekle birlikte benzer bir deneyimin, kamusal alan için maskenin 

öneminin altını çizerler. 

Yeniden Arendt’i izlemeye devam edersek düşünüre göre, küçük kötülüklerden 

biri olarak düşünmeye teşne olduğumuz ikiyüzlülük diğer kötülüklerden daha fazla 

nefret duygusuna neden olur. “Küçük erdemsizliklerden (vices) biri olarak düşünmeye 

yatkın olduğumuz riyakârlığın, beraberindeki diğer bütün erdemsiz davranışlardan daha 

nefret verici bir şey olması, tuhaf olsa gerek. Riyakârlık, erdeme olan hayranlığını 

teslim ettiği için, diğer erdemsizlikleri kapatmak için yapılan bir erdemsizlik değil 
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miydi?  (Arendt, 2012a:131)”. Sokrates’i hatırlatarak riyakârlığın erdemsizliğin 

erdemsizliği olarak tanımlamaktadır. Sokratik kendilik Arendt için riyakârlığı 

değerlendirmede bir kıstastır:  

Fakat Sokrates için, eyleyenin dışında başka hiç kimseye ‘görünmeyen’ bir 

şeyin var olup olmadığı, özgün bir sorudur. Buna getirilen Sokratik çözüm 

ise, aktörün ve izleyicinin, yani eyleyenin ve o eylemin gerçek olması için 

onu görmesi gerekenin aynı kişide kapsanıyor olması gibi sıradışı bir keşfe 

dayanıyordu. … Bu hem eyleyen ve hem de izleyen kişinin kimliği, modern 

bireyin kimliğiyle karşılaştırıldığında, teklik ile değil, bir-içinde-ikinin 

sürekli oraya-buraya hareketiyle oluşmuştu ve bu hareket en üst formunu 

yahut en saf gerçekliğini, düşüncenin diyaloglarında bulmuştu. … Burada 

bizi ilgilendiren şey, düşünme kabiliyeti olduğu için Sokratik aktörün, 

nereye giderse gitsin ve ne yaparsa yapsın kaçamayacağı bir tanığı kendinde 

taşıdığıdır; bir izleyeni vardır ve diğer izleyiciler gibi o da bir adalet 

mahkemesinde, yani sonraki çağlarda vicdan olarak tanımlanacak olan o 

mahkemenin içinde kendini, kendiliğinden kuracaktı (2012a:133). 

Kendilik yekpare bir bütünlük değildir, ikilidir ve sürekli kendilik içinde iki 

kişinin diyalogu şeklinde devam eder ve ikiyüzlülük bu diyalogu sonlandırır; kamusal 

alanı akamete uğratır. Kamusal alan, kanaatlerin dile getirilmesi üzerine kuruludur, 

dünyanın bana nasıl açıldığının, bulunduğum konumdan bana nasıl göründüğünün 

akranlara duyurulduğu alandır. Bu nedenle kamusal alan, siyasal aktörün kendini 

gizleme ve açığa vurma derecesine bağlı olduğundan gizleme ve açığa çıkma 

dinamiğini ortadan kaldıran riyakârlık kamusal alan için önemli bir sorun teşkil 

etmektedir.  
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İkiyüzlü, hypocrite, Yunanca oyuncu ya da aktör anlamına gelir. Bu aktörün, 

göründüğünün ya da rolünün dışında başka “ben”i yoktur. O nedenle görünmeye 

çalıştığı ya da kendine uygun gördüğü rol, üzerine yapışır ve icrası ile başkalarını 

kandırdığı gibi benliğinin de dönüşümüne yol açar. Sadece başkasını önünde, sahnede 

kendine biçtiği rolü oynamakla kalmaz bizatihi rolü yaşar, ona kendisi de inanır 

(Arendt, 2012a:133). Bu durumda Sokratik kendiliğin öğeleri izleyici ile eylemci 

arasındaki içsel diyalog kaybolmaktadır. “Öyleyse yaptığı hile, kendi aleyhine geri 

dönmektedir ve en az, kandırmak için tuzak kurduğu kişiler kadar, kendisi de 

yalancılığının kurbanıdır. Psikolojik bağlamda düşünürsek, riyakârın çok tutkulu olduğu 

söylenebilir; başkalarının önünde erdemli görünmekle yetinmez, ayrıca kendini de buna 

inandırmak ister. Yanılsamalar ve sahte siluetlerle barındığı dünyadan, doğruluk ve 

dürüstlüğün özünü dışarı atar (Arendt, 2012a:134).” Olmadığı gibi görünerek başta 

başkalarını aldatabilmekteyken şimdi kendini kandırarak başka bir kimliğe bürünür; 

içindeki izleyiciyi kaybeder. Bu bakımdan riyakâr, siyasal sahnenin var oluşunu 

tehlikeye atar. Kamusal maskenin siyasal alanın çoğulluğunu ve eşitliğini korumaya 

yardım edebilmesi için o, gizlemeli ve açığa çıkarmalı, saklamalı ve temsil etmelidir; 

benliği bütünüyle ele geçirmemelidir.  

İkiyüzlü, kamusal maskeyi aldatma için bir araç olarak kullanmaktadır. 

Dolayısıyla mesele kamusal maskenin varlığı değil, ikiyüzlünün kendisidir. Fransız 

Devrimi’nin sorunlu yanı, bu bakımdan, ikiyüzlülük olarak değerlendirdiği kamusal 

maskeyi söküp atmaya çalışmasıdır. Bu yöntem maskenin, kamusal alanın eşitlik ve 

çoğulluğunun inşa edilmesine olan katkısını (Bilsky, 2008:76) yok eder. “Bir diğer 

deyişle, bitmek bilmez riyakâr avıyla ve toplumu ifşa etme arzusuyla, bilmeden de olsa 

persona maskesini indirmişlerdi. Öyle ki Terör Dönemi, nihayetinde gerçek 

özgürleşmenin ve gerçek eşitliğin tam zıddı bir anlama gelmişti; her şeyi eşitlemişti; 

çünkü bütün herkesi, yasal kişiliğin koruyucu maskesinden eş ölçüde mahrum 
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bırakmıştı (Arendt, 2012a:140).” Böylesi bir maske düşürme pratiği siyasal eylemin 

mümkün olabileceği zemini ortadan kaldırır. 

Kamusal maske, eyleyenin içsel dünyasıyla olan bağını keser (Villa, 1999:140). 

Bu bakımdan Arendt, parrhesia oyununa kuşkuyla yaklaşır. Parrhesia, kamusal 

maskeyi ortadan kaldırarak eylem ile eyleyen arasında yaşamsal bir bağ kurar. Burada 

eylem doğrudan eyleyenin “kim”liğini ortaya koyar. Oysa parrhesia pratiğinin Arendt’e 

göre, kamusal maskeyi yok etmeye gayret ederek geride ikiyüzlülük ithamına daha çok 

mazhar olan kişinin içsel dünyasını bıraktığı söylenebilir: “Herkesin kendi içsel 

güdülenişini kamuda açık etmesi gerektiği yönünde bir talep, aslında imkânsız olanın 

peşindedir; bu yüzden de bütün aktörleri riyakârlara dönüştürür. Güdüler açık edilmeye 

başlandığı an, riyakârlık da bütün insan ilişkilerini zehirlemeye başlar” (Arendt, 

2012a:127). Kamusal maske yok olduğunda bireyin eylemlerindense onun kişiliğine 

bakılır çünkü bu halde kamusal ve özel alan ayrımı ve bunlara uygun davranışlar 

ikiyüzlülük ve aldatmaca olarak damgalanır (Villa, 1999:8). 

“Kişi”nin ifşa edilmesi, yani yasal kişiliğinin elinden alınması, ‘doğal’ 

insanı açığa vuracakken, riyakârın ifşa edilmesi maskenin ardında hiçbir şey 

bırakmayacaktı; çünkü riyakâr, öylesine aktörün ta kendisidir ki, maske 

falan takmaz. Varsayılan rolü oynar gibi yapar ve toplumun oyununa dahil 

olduğunda ortada herhangi bir oyunculuk kalmaz. Bir diğer deyişle, riyakârı 

bu kadar tiksinç yapan şey, yalnızca samimiyet değil doğallık da iddia 

ediyor olmasıdır. Toplumsal alanın yozlaşmasının hem temsilcisi ve hem de 

failidir ve bu alanın dışında onu bu kadar tehlikeli kılan şey, siyaset 

oyununda her türlü “maske”yi içgüdüsel olarak takabilmesi, bu oyunun 

kişileri (dramatis personae) arasından herhangi birini canlandırabilmesi, 

fakat siyaset oyununun kuralları gereği bu maskeyi hakikati duyuracak bir 
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aygıt olarak değil, aksine bir aldatma aracı olarak kullanacak olmasıdır 

(Arendt, 2012a:139). 

Siyasal eylem, Arendt’e göre niyetlerin, arzuların ve kişisel niteliklerin üzerine 

geçirilen örtünün, kamusal maskenin varlığını gerektirir. İkiyüzlü, bu maskeyi 

akranlarını aldatmak için kullanırken Arendt’e göre giderek hilesine inanır ve kamusal 

alan için tehlikeli olan da budur düşünür için. Bu bakımdan kamusal maskenin yeri, bu 

maskeyi ortadan kaldırmaya niyetlenen parrhesia pratiği – ya da Terör’ün yol açtığı 

türden “kişiliğin ifşa” edilmesi pratiği – ile kendini kandırıp hilesine inanan ikiyüzlü 

arasındadır. 

İkiyüzlülük, önemli bir tehdittir çünkü her şeyden önce Arendt’e göre 

demokraside kamusal maske için tehlike, ikiyüzlülükten kaynaklanır. Yalan ve siyaset 

ilişkisine odaklandığı iki metninde demokratik rejimlerde yalan söylemenin ancak 

kendini kandırma ile yani siyasal aktörün kendi ya da adına konuştuğu siyasal pratik 

için yarattığı imaja inanmasıyla mümkün olabileceğini öne sürer; demokraside 

kamuoyuna yalan söylemenin yolu öncelikle söyleyenin kendi yalanına inanmasından 

geçer. “Tam demokratik koşullar altında kendini aldatmadan [başkalarını] aldatmak 

neredeyse imkansızdır” (1996:309 – vurgu benim).  

6. Demokrasi ve Kendini Kandırma 

Arendt, “tam demokratik koşullarda” hüküm süren yalanın, geleneksel yalandan, 

bir gizi saklamak gibi diplomatların başvurduklarından farklı olduğunu vurgular. 

Modern yalan, yalanın tarihinde bir değişime karşılık gelir. Bu değişim, daha önce 

totaliter rejimleri ele alırken gördüğümüz hakikat ile yalan ayrımının belirsizleşmesiyle 

ilgilidir. Totaliter rejimlerde bu belirsizlik propaganda ve ideolojinin eseriyken Arendt’e 

göre demokrasilerde hakikat ile yalan arasındaki belirsizleşme manipülasyon ve imajla 

bağlantılıdır.  
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Geleneksel yalan, düşmanı hedefler ve olgusallığı tümüyle ortadan kaldırma 

niyetinde değildir. Arendt’e göre bu durumda yalancı, yalan söylediğini bilir, kendini 

aldatmaz, hakikat ile arasına mesafe koyarak kendi tasarrufunda olanı anlatır. Oysa 

modern yalan, imaj üzerine temellenir ve her şeyden önemlisi yalancı da en az muhatabı 

kadar yalanının kurbanı olma, ikiyüzlü olma riskiyle karşı karşıyadır. Arendt’in artık 

demokratik siyasetle birlikte andığı modern yalan, sadece yalancının kurguladığı imaja 

inanmasıyla sonuçlanmaz. Yaratılan imaja herkesin inanması beklenir ve bu imaja 

inanmayanlar düşman olarak görülürler. “Siyasi bakımdan mesele şudur: Modem kendi 

kendini aldatma sanatı, uluslararası ya da gruplar arası bir çatışmanın iç politika 

sahnesinde bumerang etkisi yaratmasına yol açacak şekilde bir dış konuyu bir iç mesele 

haline dönüştürecektir” (Arendt, 1996:308). 

Arendt’e göre imaj yaratımı “ahmaklık tarihinde” yeni bir basamaktır. Pentagon 

Belgeleri’ni ele aldığı Lying in Politics metninde düşünür, uzmanlıklarını Madison 

Evenue’dan, yani ürün pazarlama, reklamcılıktan alan halkla ilişkiler uzmanlarının 

yarattıkları yenilmez Amerika imajı nedeniyle Vietnam Savaşı’nın başlatıldığını ve 

sürdürüldüğünü belirtir. Fakat Belgeler’in ortaya koyduğu olgu, sadece halkı kandırmak 

için yaratılan çeşitli yalanların varlığı değildir aksine başta başkan olmak üzere imajı 

yaratan halkla ilişkiler uzmanlarının da bu imaja inanmasıdır. Arendt’e göre bu imaj, 

Domino Teorisi adı verilen, bir ülkenin komünist devrimle “demokratik dünya”dan 

kopmasının bir dizi başka ülkede de komünist devrimi tetikleyeceğini ve sonuçta 

komünist hâkimiyetinin inşa edileceğini öne süren kuramsal bir temele yaslanır. Böylesi 

bir kurgusal gerçekliğe başvurarak dünyayı “komünist tehdide” karşı koruyacak, özgür 

dünyanın önderliği rolüne uygun olarak, her şeye kadir Amerika imajı uğruna gereken 

her türlü eylem yürütülür. “Halkla ilişkiler yöneticileri savaşı satmak için imgelerde 

üretiyorlarsa, problem çözücüleri bir imajı sürdürmek için savaş yapar. Böylece savaş, 

Arendt önermiş gibi görünmektedir, kendi imajını üretmek için yaratılır ve devam 
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ettirilir” (Caruth, 2009:85). Yaratılan imaj, bir bumerang gibi yaratıcılarını ele geçirir ve 

tıpkı totaliter rejimlerin propagandası gibi olgusal hakikati, ortadan kaldırmakla tehdit 

eder:  

Gerçekliğe böylesi tam ve potansiyel manada nihai nitelikte zararı verecek 

olan tehlikeler olguların modern manipülasyonundan gelir. (Bu, eskilerin 

hiç bilmediği bir şeydir). Hükümetlerin olgusal olarak neyin olup 

olmadığına karar verme ve anlatma tekeline sahip olmadığı hür dünyada 

bile dev çıkar örgütleri, eskiden dış ilişkilerle ve en kötüsü açık bir 

tehlikenin söz konusu olduğu hallerle sınırlı kalan bir tür devlet aklını 

genelleştirmişlerdir. Oysa hükümetler düzeyinde sürdürülen ulusal 

propagandanın iş hayatı ve Madison Avenue yöntemlerinden aldıkları şeyler 

birkaç hile ve dolapla sınırlı kalmamıştır. Yabancı bir düşmanı hedef alan 

yalanlardan farklı olarak iç tüketim için oluşturulan imajlar herkes için 

olduğu gibi, ‘ürünleri’ni hazırlarken potansiyel kurbanlarının salt rakamı 

altında ezilen bizzat imaj-oluşturucuların kendileri için de bir gerçeklik 

halini alabilir (Arendt, 1996:307-308). 

Geleneksel yalan, olgusal gerçekliğin içinde çeşitli gedikler açarak var olabilir. 

Arendt’e göre bu türden yalanların, olgusal hakikate eklenen tutarsızlıkların ve 

uyuşmazlıkların tespit edilmesiyle varlıkları ortaya çıkarılabilir. Oysa bütün yapıyı 

hedef alan modern yalan, bu türden ayrımları belirsiz hale getirerek yalan ifşasını 

imkânsız kılar. Olay örgüsünün kendisi, bizatihi yalan tarafından örüldüğünde yalanı 

hakikatten ayırmak mümkün değildir. Geleneksel yalan, hâlâ hakikatin ne olduğunu 

bilen ve onu saklayan devlet adamı ve diplomatların tekelindedir, söyledikleri yalanların 

kurbanı olmazlar; olgu ile yalanı ayıracak hakikat duyumuna hâlâ sahiptirler. Modern 

yalan ise kendini aldatmayla ilişkilidir; siyasal aktörler yarattıkları ve olgusal hakikatle 

ilişkisi olmayan imajın kurbanıdırlar. Modern yalan, Arendt’in dile getirdiği üzere, 
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eskilerin bilmediği olguların manipülasyonuna dayanır. Fakat yine de Arendt totaliter 

propaganda ile demokratik yalan arasında doğrudan bağlantı kurmuş gibi 

görünmemektedir. Arendt, demokratik siyaseti kontrolü altında tutan yargı 

kurumlarının, basın ve akademinin ile genel anlamda eylemi sınırlayan tanıklığın ve 

yargı yetisinin, yalanın – totaliter propagandanın parçası olduğunda – neden olduğu 

düşüncesizliği ve bu sonuncusunun yol açtığı insanlığa karşı suçu, engelleyeceğini 

düşünür. Demokrasilerde de totaliter rejimlerde olduğu gibi hakikat ile yalan arasındaki 

ayrımın belirsizleşmesiyle karşılaşılabilir fakat Arendt’e göre totaliter bir rejimin aksine 

demokratik rejimin kendine ait mekanizmaları vardır ve düşünür, bunların yalanın olası 

yayılımına engel olabileceği kanaatindedir.  

7. Yalan, Yargı Yetisi ve Tanıklık 

Arendt için yargı ve tanıklık yalana karşı bariyer oluşturmanın yanında bunların, 

siyasal eylemle de ayrıcalıklı bir ilişkisi vardır. Yargı ve tanıklık, siyasal eylemi 

unutulmaktan kurtarır. Kendi hikâyesinin anlamına bütünüyle sahip olmayan siyasal 

aktöre anlamlı bir anlatı (Kateb, 2002:335) sunar. Aynı zamanda ortak bir dünyayı 

paylaştığımıza dair duyuma, yani sağduyuya, dayanır. Bu bakımdan Arendt’e göre, yeni 

bir şey yaratmak için gerekli zemin olan olgusal hakikatin güvenilir limanıdır.  

Yargının gücü, başkalarıyla potansiyel bir anlaşmaya dayanır ve bir şey 

hakkında yargıda bulunurken etkin durumda olan düşünme süreci, saf akıl 

yürütmede olduğu gibi "ben" ile "kendi" arasında geçen bir diyalog değildir; 

kendini daima ve özünde, "kafamı toplarken yalnız bile olsam" , önceden 

tanıdığı ve sonunda mutlaka belli bir anlaşmaya varmak zorunda olduğu 

birileriyle öngörülmüş [farazi] bir iletişim içinde bulurum. Yargı, kendine 

özgü geçerliliğini bu potansiyel anlaşmadan alır. Bir yandan bu, bu tarz bir 

yargının kendini "öznenin özel koşulları"ndan, yani doğal olarak kendi 

özelliği/gizliliği içinde her bireyin bakış tarzını belirleyen ve özel alana ait 
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düşünceler olarak kaldıkları sürece meşru olan, ama kamu alanına 

sokulmaya uygun olmayan ve kamu alanında bütün geçerliliklerini yitiren 

mizaç özelliklerinden kurtarmış olması anlamına gelir. Öte yandan bu 

genişletilmiş düşünme tarzı, tam bir yalıtılmışlık ya da yalnızlık durumunda 

varolamaz, zira yargı kendi bireysel sınırlarını nasıl aşacağını bilir; 

düşünmesi için "kendi bulunduğu yerde" başkalarının da bulunmasına 

ihtiyacı vardır; bu olmadan hiçbir işe yaramaz. Sağlam olmak için mantık 

nasıl ki "kendi"nin varlığına bağlıdır, aynı şekilde geçerli olmak için yargı 

da başkalarının varlığına ihtiyaç gösterir. … Yargıda bulunma gücü ile 

kurgusal düşünce arasındaki farklılık şuradadır: Birincisinin kökleri, bizim 

ağız alışkanlığıyla "sağduyu" dediğimiz şeydedir; oysa ikincisi bu "sağ 

duyu"yu durmadan aşar. Fransızların isabetli bir şekilde le bon sens, "iyi 

duygu" dedikleri "sağ duyu", tam da dünyanın "müşterek" doğasını 

önümüze serer; tamamen özel ve "öznel" beş duyumuz ile onların sağladığı 

duyu verilerinin, kendilerini başkalarıyla müştereken sahip olduğumuz ve 

paylaştığımız öznel olmayan, "nesnel" dünyaya uydurabilmelerini ona 

borçluyuzdur. Yargıda bulunmak, "dünyayı başkalarıyla paylaşma"nın 

[duyulur halde yaşandığı] en önemlisi olmasa bile önemli etkinliklerden 

biridir (Arendt, 1996:262-263). 

Arendt’e göre dünyanın müşterek doğasını tanımaya izin veren yargı yetisi, teorik 

değil olgularla ilgilidir. Yargı yetisi bu bakımdan tikelleri, tikelliği çerçevesinde ele alır. 

Arendt’e göre tikellikle ilgili olması yargıyı, siyasal bir yeti yapar (fakat biraz ilerde 

göreceğimiz gibi yargıya Arendt’in atfettiği siyasal nitelik kaybolacaktır). Bu yeti, 

özneler-arası, iletişimsel, ikna edici, amprik yönelimli, çoğulluğu yok etmeden 

evrenselliğe eğilimlidir (Yar, 2000:11). Yargının evrenselliğinin zemini diğerleriyle 

paylaşılan ortak etikte ya da siyasal topluluğun kendisinde yatmaz aksine bu insanlığın 
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ortak yetisine, anlama ve tahayyüle dayanır. Bu, herhangi bir öznellikten arınmış saf 

formel bir birliktir ve duyusal uzam ile bütünleşir (Yar, 2000:12). Duyusal uzamın 

kökeni, beğenide ya da başka bir ifadeyle güzellik duygusunda saklıdır ve bu, aynı 

zamanda yargı yetisinin estetik deneyimle, beğeni ya da güzellik duyusu ile, olan 

ilişkisine işaret eder: 

Düşüncenin tekbenciliğini terk etmesine ve çoğulluğun iyiliğinin lehinde 

karar vermek üzere ‘genişletilmiş zihniyet’ ve ‘sağduyu’yu 

paylaşabilmesine imkan tanıması hasebiyle siyasi alanın çekirdek etkinliği 

olan yargılama melekesinin kökenleri beğenide saklıydı. Tat alma-beğeni 

duyusu paylaşılabilme özelliğine sahiptir. Yargılama ise beğeniyi, hayal 

gücü aracılığıyla ele geçirir ve onu siyasi alanda yayar (Kristeva, 2012:234). 

Beğeni ya da güzellik duygusu, estetik deneyim öznel olmakla birlikte kolektif 

olarak paylaşılır. Bir şeyin güzel olarak nitelendirilmesi herkesin uzlaşmasını gerektirir, 

bir şeyin güzel olduğunu öne süren, diğer insanların da bahse konu olanın güzelliğini 

onayladığını iddiasına ekler. Ortak duyum, estetik yargının olanak koşuludur ve 

dünyanın ortaklığını gözler önüne serer; öznel duyumsal yargıların kendisi tam da bu 

ortaklık üzerinde yükselir. Başkasıyla paylaştığımız dünyanın varlığı yargıya, o halde, 

ortak duyunun sağladığı zemine bağlıdır (Villa, 1992:296).  

Yargı, özellikle de beğeniye ilişkin yargılar, her zaman başkaları ve onların 

beğenileri üzerine düşünümde bulunur, onların olası yargılarını hesaba 

katar. … Akıl sahibi, ama aynı duyu aygıtına sahip olmayan varlıkların 

yaşadığı duyularüstü bir dünyanın değil, bu topluluğun bir üyesi olarak 

yargıda bulunuyorum. … Yargının ve beğeninin temeldeki "ötekine-

yönelmişliği", tam da duyunun kendi doğasına, mutlak biçimde "kendine-
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özel" olan doğasına karşı mümkün olabilecek en büyük muhalefeti sergiler 

gibidir (Arendt, 2005b:368). 

Beğeniye dair yargılar ortaklaşmaya meylederler. Bu ortaklık, dünyanın olduğu 

haliyle görünmesini, duyulmasını, çıkarsız ve tarafsız bir şekilde deneyimlenmesinin 

önünü açar. Arendt için bir yandan estetik deneyime ilişkin yargılar benim bakış açıma 

göredir, yanlıdır fakat diğer yandan herkese, diğerlerinin bakış açısına seslenir: ortak bir 

dünyaya yaslanır. Dünyanın görünüş olarak varlığı böylece korunur fakat bunun 

yanında bu ortak varlığın belli perspektiften görüldüğü kayıt altına alınır. Sonuçta tikel, 

tikelliğiyle evrensel ilkenin içinde eritilmeden korunmuş ve herhangi bir ilkenin gölgesi 

altına yerleştirilmeden, müzakerenin konusu olur (Villa, 1992:297).  Bir şeyi güzel 

olarak yargılamakla onu sanki nesnel olarak güzelmiş gibi görürüm. Hatta güzelliğin 

benim yargımdan değil, şeyin kendisinden kaynaklandığını düşünürüm. Başkaları da bu 

şeyle karşılaştıklarında aynı güzellik hissini duymalıdır (Yar, 2000:16). 

Beğeniden neşet eden estetik yargılar düşünümseldir (reflective) ve düşünümsel 

yargı, tanımlayıcı ilkeler ya da yargılar olmadan tikelden genelliğe doğru hareket eder. 

Estetik yargı bağlamında evrensel güzellik yüklemini, anlama ve uygulamayı ancak 

tikel güzelliği deneyimleyerek gerçekleştirebilirim: bunlar örneklerdir. Örnekler, 

yargının işaret fişekleridir;  

Bakalım bu nedir? Her tikel nesne -örneğin, bir masa- masayı masa olarak 

kabul etmemizi sağlayan, kendine uygun gelen bir kavrama sahiptir. Bu 

"Platoncu" idea ya da Kantçı şema olarak anlaşılabilir; yani, insanın 

zihninde, her masanın uymak zorunda olduğu şematik ya da formel bir masa 

biçimi vardır. Ya da bunun aksi yönde, kişinin yaşamı boyunca gördüğü 

birçok masadan yola çıkılabilir ve bu masalar ikincil niteliklerinden 

soyutlanabilir, geriye kalan genel olarak masadır ve bütün masalarda ortak 
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olan asgari özellikleri, soyut masayı içerir. Başka bir olasılık daha kalmıştır, 

bu da bilgi içermeyen yargılara girer: Kişi olabilecek en iyi masa olarak 

yargıladığı bir masayla karşılaşabilir ya da böyle bir masa düşünebilir ve bu 

masayı, tüm masaların aslında olması gerektiği masanın bir örneği olarak 

kabul edebilir: Örnek masa. Bu örnek tikeldir ve tikel kalır ve tikelliğiyle, 

başka türlü tanımlanamayacak olan genelliği ortaya çıkarır. Cesaret 

Akhilleus'unki gibidir. … [G]üzel kendinde bir erektir çünkü bütün olası 

anlamları kendi içinde saklıdır, başkalarına başvurmaz, öteki güzel şeylere 

bağlı değildir (Arendt, 2005b:377). 

Örnekler, genelliğin tikelde ve tikel aracılığı ile keşfedilmesine yardımcı olurlar.  

Örnekleri Arendt, kendi mutlak olmuşluklarından fazlasını içeren olaylara doğru 

genişletir yani sonra gelene örnek teşkil edecek şekilde değerlendirir35 (d’Entreves, 

1994:114). 

                                                           
35 Arendt’e göre eylemin “parıldadığı” anlar da - Homerik dönem, polis, vs - örnek 

vasfına sahiptir ve Arendt bu anları tarihin katmanlarından çıkararak şimdinin 

değerlendirilmesinde bir yol gösterici olarak kullanmak niyetindedir. Arendt’in 

yöntemi, geleneğin sürekliliğinin çözüldüğü bir zamanda geçmişin parıltılı anlarının 

eleştirel edimle ele geçirilme çabasıdır ve örnekler bu edimle ilgilidir. Arendt, geleneğin 

yok oluşuna ağıt yakmaz bunun yerine geçmişin, geleneğin yükünden arındırılarak 

yeniden ele geçirilmesinin taraftarıdır. Tarihteki kırılmalar, yerinden etmeler ve yerine 

geçmeler tespit edilmelidir; böylece geçmişin unutulan hazineleri yeniden gün yüzüne 

çıkarılır. Kökendeki anlamlar ortaya çıkarılarak, geleneğin etkisi ve yükünden 

kurtulunur. Geçmişi bütünüyle elde tutmak artık mümkün değildir şimdi yapılması 

gereken geleceğe ışık tutacak anlamı, unutmanın karanlığından kurtarmaktır 

(d’Entreves, 1994:4). Tecrübe izlerinin peşine düşerek “parıltılı” parçalar, anılar ve 
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Arendt’e göre yargının yetisinin yerleşimi, gözlemcidedir ve gözlemci tarafsızlık, 

önyargısızlık niteliklerine sahiptir ve böylelikle örneklere “hakkını verir”.  Tarafsızlık 

ve önyargısızlığın gözlemcinin nitelikleri arasında sayılmasının nedeni, onun ortak 

duyuya başvurması ve olmayan bir şeyi tasarımla yeniden oluşturma gücü olan tahayyül 

gücüne sahip olmasıdır. Bu iki yeti beğeniden, yargıya geçmeye, yarattıkları mesafe 

nedeniyle izin verir: Tahayyül gücü ile “başkalarını varmış gibi düşünür ve böylece 

potansiyel açıdan kamusal olarak nitelenebilecek, tüm bakış açılarına açık bir düzlemde 

hareket eder. … Geniş bir zihniyetle düşünmek, insanın kendi imgelemini yolculuk 

                                                                                                                                                                          

deneyimler kayıt altın alınır.  Bu kayıtlarda, imajların düşsel yanlarındaki ve tarihin 

derinliklerdeki inci ve mercan parçalarını, geleneğin konformizminden kesip alarak 

yüzeye çıkarılır (Özbek, 2000:74). Mesele, geçmişe yeniden ve geleneğin 

bulanıklaştırmadığı bir bakış açısıyla bakmaktır. Kavramın yeniden edinilmesi ya da 

geleneğin ışığından tekrar kullanıma sokulması yerine fosilin altında kavramın o ilk 

parıldadığı hali hatırlamaktır. O halde meseleye böyle bakıldığında yapılması gereken, 

kavramın aynen kullanılması değil, yapıları ve bağlamları çözmek ve reddedilen 

yaşayan çekirdeğe ulaşmaktır. Fragmanlar arasında çalışmak ve inci avcısı gibi tarihten 

parçalar toplamak; tarihi süregelen bir zaman şeklinde düşünmek yerine kırılmaları, 

yerinden etmeleri ve yer değiştirmeleri gün yüzüne çıkarmaktır Arendt’in projesi. Bir 

zamanlar canlı olan fakat şimdi kristalleşmiş olan olguyu, tarihin katmanları arasında 

çıkarıp gün yüzüne kavuşturmaktır (Villa, 1996:9). Dolayısıyla örneklerle Arendt, tarihe 

bakıp oradan mükemmel siyasal eylemin nasıl olacağına dair verileri bir toplamın içinde 

eritmeyi hedeflememektedir. Homerik çağın, polisin, Devrimlerin sunduğu ipuçlarını 

biriktirmek ve sonunda siyasal bir eylemin tam olarak neyi ifade ettiğini sergilemek 

amacında da değildir. Arendt, geçmişteki parıltıların izindedir. Siyasal eylemin 

mükemmel örneğini ya da geçmişten bir yekûn çıkarmaktan ziyade eylemin izlerini ve 

momentlerini tespit etme çabasındadır. 
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etme konusunda eğitmesi demektir” (Arendt, 2005b:343).   Tahayyül, daha önce 

duyumsanmış olanın yeniden zihin tarafından ele alınmasını ifade eder. Tahayyül 

aracılığıyla şimdi verili olmayan olguları zihin, yeniden canlandırabilir ve böylece olgu 

ile arasına mesafe koyabilir. Arendt’e göre olgu ile arasına mesafe koyabilen, yargıda 

bulunabilir. Bir olgu ile hemhal olan, yargıyı gerektirecek mesafeden yoksundur. Yargı 

için o halde, tahayyül ve tahayyülün temsillerini değerlendiren düşünümsellik şarttır. 

Siyasal aktör, sadece olayın kendi etkisi altında vuku bulan yanını bilirken, gözlemci 

bütün taraflara hâkim olma ve görme şansına sahiptir (d’Entreves, 1994:117). 

İzleyicinin avantajı, oyunu bir bütün olarak görmesidir, halbuki aktörlerin 

her biri yalnız kendi rolünü bilir, eylemde bulunması bakımından yargıda 

bulunması gerekirse, yalnızca bütünün bir parçası ile ilgilenir. Aktör, tanımı 

gereği taraflıdır. Bütün bu onaylamalar ya da onaylamamalar sonradan 

oluşan düşüncelerdir (Arendt, 2005b:369). 

Arendt, tanığın siyasal aktöre kıyasla tahayyül aracılığıyla eylemin sunduğu 

bireyin bulunduğu konumla sınırlı olan perspektifin ötesini görebileceğini belirtir (Villa, 

1992:295). Çünkü her şeyden önce başkasının gözünden yargılamak tahayyül ile 

mümkündür. Böylelikle genişletilmiş bir akılsallığı ulaşmak olası hale gelir. 

Genişletilmiş akılsallığın özelliklerinden biri çıkarsızlığıdır. Çıkarsızlıkla, kendini 

başkasının yerine koymak ve kendi tikel çıkarından uzaklaşmak imkân dâhilindedir. 

Çıkarsız bir yargı, ancak nesneyi tahayyülümde kendime temsil etmemle mümkün olur. 

Tahayyül, nesnenin olmadığı durumda onu kendime yansıtmam demektir, onun 

temsilini oluşturmaktır. Nesneyi tahayyülde temsil etmekle, nesneden uzaklaşır ve 

çıkarsız bir bakış oluşturma şansına erişirim.  Eğer yargı ancak belirli bir mesafeden 

mümkünse bu siyasal aktörün yargı yetisini, konu dışı bırakır. Siyasal aktör, derhal 

dâhil olduğu deneyime bağlanmıştır, o olayın içine gömülmüştür, belirli amaçların 

peşinde ilerlemektedir; bu bakımdan yargı yetisinin temeli niteliği olan, olayla arasına 
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belli mesafe koyamaz. Önyargısız, tarafsız yargıyı, tanık verebilir sadece (Yar, 

2000:17). Tarafsızlık, çoğul perspektifleri yansıtacak bir konuma yerleşmekle mümkün 

olur. Bu, dışarda durmak anlamına gelmez aksine yarışan çoğul bakış açılarının içine 

dâhil olmakla gündeme gelir (Disch, 1993:666). Tarafsızlık, olayın dışından ona bakan 

ve her şeyi gören değildir bilakis gömülmüş (embedded) nesnelliktir. Mesele soyut 

kavramları aktarmak ya da ilkeleri kurtarmak değil, gerekirse provakatif hikâyelerle 

farklı bakış açılarının yarışmalarını, tartışmalarını sağlamaktır (Disch, 1993:667).  Bu 

bakımdan Arendt’in eserleri de tanıklığın ilişkili olduğu yargı yetisinin kullanımı 

örnekler. Arendt’in tanıklık ederken tarihe olaylara karşı aldığı mesafe, olay 

örüntüsünün içinde ve belli bir konumun damgasını taşır. Totalitarizm bahsinde olduğu 

gibi, Arendt bu yıkım makinasını olduğu gibi bilimsel nesne olarak ele almaz aksine 

siyasal bir pozisyondan onu ortadan kaldırmayı hedefler:  

Beni rahatsız eden şey, kitabımı yazdığımda inanmadığım ve bugün bile 

daha az inandığım başlığın önerdiği zayıf da olsa, tarihsel nedenselliğe olan 

inançtır. … Kitabı [Totalitarizmin Kaynakları] yazarken, bu niyetler 

kendilerini bana sürekli tekrar eden bir görüntü şeklinde sundu: onu 

parçalamak için kurucu unsurlarına ayrılmak zorunda olduğum kristalize bir 

yapı ile ilgilendim gibi hissettim. Bu imge beni çok rahatsız etti, çünkü 

kurtarmak ve korumak ve hatırlamaya uygun kılmak içinde değil, aksine, 

yok etmek için tarih yazmayı imkânsız bir görev [olarak] düşünmüştüm. 

Sonunda, büyük bir kısmı açıkça tarihi analiz içerse dahi tarihsel bir kitap 

yazmaya girişmediğim kafama dank etti fakat her ne olduysa geçmiş tarihin, 

bugünkü bakış açısından sadece görülmekle kalmadığı fakat olayın, 

totalitarizmin ortaya çıkışının, üzerine ışık tutmadığında görünür 

olamayacağı siyasal bir kitap [yazmaya giriştim]. Başka bir deyişle, kitabın 

birinci ve ikinci bölümündeki "kökenler", kaçınılmaz olarak belirli etkilere 
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yol açan nedenler değildir; aksine bunlar olay gerçekleştikten sonra 

kökenler haline gelmişlerdi (Arendt, 1958:77). 

Arendt, siyasal bir kitap yazmış olmakla birlikte, konumu geçmiş ile gelecek 

arasındadır ve tanıklığı, yine de olguların olduğu gibi aktarılması anlamında bir 

tarafsızdır. Tarafsızlık, bu bakımdan ele alınan olguya kayıtsız kalmak anlamına gelmez 

lâkin olanı da olduğu gibi anlatmaktır. Totalitarizmin devamından yana değildir Arendt, 

eseri bu olgunun bir daha yaşanmaması için kaleme alınmıştır. Fakat bu durum, belli 

olguların saklanması ya da göz ardı edilmesine karşılık gelmez. Bu nedenle Arendt’e 

göre eğer tanık olarak yargıda bulunan hikâye anlatıcısının siyasal bir rolü olacaksa bu, 

şeylerin oldukları gibi kabulünü sağlamak ve öğretmektir. Yargıda bulunmanın 

kökeninde bu kabul bulunur (Arendt, 1996:317). Dolayısıyla yazara göre siyasal eylem 

için gerekli perspektifi sağlayan ve kazandıran ya da tabiri caizse eyleme yuva yaratan 

tanıklığın bina ettiği duvarlardır. Böylelikle siyasal bir müşterek oluşturulabilir. 

Arendt’e göre siyasal alan, bütün görkemine rağmen içinde eylediği duvarlar ile 

sınırlıdır: “ve içinde eyleme ve değiştirme özgürlüğüne sahip olduğumuz bu alan ancak 

bu sınırlara saygı duyarak, doğruluğunu/dürüstlüğünü koruyup, vaadediciliğini 

sürdürerek dokunulmaz varlığını muhafaza edebilir. Kavramsal olarak ifade edersek 

değiştiremeyeceğimiz şeye hakikat diyebiliriz; metaforik olarak ifade edersek de 

hakikat denen şey ayağımızı bastığımız toprak, üstümüzde uzanan gökyüzüdür” 

(Arendt, 1996:318-319).  

8. Eylem ve Yalanın Sınırı: Tanık 

Arendt, yalanın alt üst ediciliğini ona sınırlarını hatırlatarak çözmek ister görünür. 

Yalan, kamusal alanın içinde, onun varlığına zarar vermeden geleneksel anlamda belli 

siyasal sırları saklamayı hedeflediğinde ya da olgusal hakikati bütünüyle ortadan 

kaldırmaya çalışmadığında siyasal alanın bir öğesidir ve bu bakımdan da özgürlüğün bir 

koşuludur. Fakat hakikat ile yalan arasındaki çizgi belirsiz hale geldiğinde, olgusal 
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hakikatin varlığı tehlikeye girdiğinde, yalan geleneksel bağlamında kopar ve 

kamusallığı yok edecek bir güce kavuşur. Siyasal alan bu bakımdan eylemin yok edici, 

yenilik getirici şiddeti ile dilin şiddeti olan36 yalan arasındaki mengenede kendine yer 

aramış gibi görünmektedir. 

Bu yer, demokrasi düşünüldüğünde Arendt için tanıklık ve yargıda bulunma 

yetisinin kurumsal bir hüviyet kazandığı yargı sistemi, medya ve akademinin varlığında 

kamusal tartışmaya, müzakereye imkân tanır. Birey olarak tekil demokratik yurttaş ise 

                                                           
36 Dilin şiddeti kavramsallaştırmasını, Giorgio Agamben’i düşünerek kullanıyoruz. 

Yazar, 1970’de ilk kez yayınlanan On the Limits of Violence başlıklı metninde (Metni 

Agamben, Hannah Arendt’e çalışmalarından oldukça etkilendiğini belirten bir notla 

birlikte göndermiştir. Bu metinde Arendt’in sesi fazlaca yankılanmaktadır) Agamben, 

modern çağın, dile şiddeti tanıştırdığını belirtir. Yazara göre, bugün organize dilsel 

şiddet, bilinçleri yanıltmak amacıyla ortak bir deneyim haline gelmiştir. Agamben, 

şiddete dair bir teorinin, şiddetin dildeki ifadesini de işaret etmesi gerektiğini vurgular. 

Üstelik yazara göre dilsel şiddet, siyasal alanla sınırlı değildir. İnsan eğlencesinin 

gündelik alanına da girmiş bulunmaktadır. Agamben, on sekizinci yüzyıldan itibaren 

pornografinin yaygınlaşmasıyla belirli dilsel deneyimlerin, belli bağlamlarda, insanın 

iradesinden bağımsız olarak belli reaksiyonları tetiklediğinin keşfedildiğinin altını çizer. 

Bu keşifle dilin, bedenin dürtülerini etkilediği, istenci baskıladığı öğrenilir. Dil, şiddetin 

yaptığını yapabilir. Agamben’e göre bu, yani pornografinin yardımıyla, şiddetsiz bir 

alana yani dile şiddeti taşımaktır. Bu durumda artık dil, şiddetin yaptığını yapabilir 

(Agamben, 2015:232). Bu metninde Agamben’in sonradan değiştirdiği birçok unsur 

bulunmaktadır. Fakat burada vurgulamak istediğimiz dilin, fiziksel şiddete atfedilen 

niteliklere sahip olmasına dair çıkarımdır. Yalan, propaganda bu bakımdan dilin 

şiddetinin, görünürlük kazandığı durumlara işaret eder. 
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gözünü bu kırılgan zeminin korunması için daima açık tutmalıdır. Retoriğin, klişenin ve 

ideolojinin hâkimiyetinin söz konusu olduğu bir zamanda, Arendt’e göre, demokratik 

yurttaş, olgusal hakikate tanıklık etmeli ve olgusal hakikatin ortadan kaybolmasına karşı 

tetikte olmalıdır (Birmingham, 2008:215). 

Arendt’e göre yalan, bir yandan siyasal eylemin zeminini, kamusal alanı, ortadan 

kaldırma potansiyeli taşır ve beri yandan ona karşı mücadelede öne sürülecek olan 

hakikat, zorlayıcılığıyla kamusal alanda kanaatlerin özgürce değişimini, tartışmayı ve 

müzakereyi sınırlandırır. Fakat Arendt için yargı yetisine sahip tanığın varlığında 

yalanın oluşturabileceği potansiyel tehdidin önüne geçilebilir fakat hakikat, her 

halükârda siyasal eylemin önünde engel teşkil eder. Bu bakımdan Arendt’e göre hakikat 

söyleyicisindense (parrhesiastes) yalancı kamusal alanın bir oyuncusudur (Nelson, 

1978:280).  

Demokratik siyasette hakikati hâkim kılma iddiası, kanaati, retoriği ve yalanı 

söküp atmak özgürlüğün kaybı anlamına gelir. Tek bir hakikatin üstünlüğüne dair bir 

iddianın olmadığı bir durumda yalan, çoğul kanaatlerin mücadelesinde bir araç olur ve 

Arendt, böylesi siyasal bir uzamda yalanı tahayyül etme ile buluşturur gibidir. Yalanı 

tahayyül etmenin ifadesi olarak kutlar hatta onu dünyayı dönüştürme özgürlüğünün 

ifadesi olarak ele alır. Olanı reddeden yalan, olabilecek alternatif bir dünyaya işaret 

etmektedir. Sınırları belirlenmiş yalan, insanın var olanı değiştirme kapasitesine, özgür 

fail olmasına ve dünyanın dönüşmeye olan açıklığına bir vurgudur (Jay, 2015:14), oysa 

olgusal zemini bütünüyle ortadan kaldırmaya çalışan yalan ya da hakikat, siyasal 

eylemin varlık koşulu olan alanı yok eder. Siyasal eylem, bu ikilinin arasında cereyan 

eder. 

Arendt'in bu kurgusu, tiyatro sahnesinin siyasal eylemin tipik örneği olarak 

konumlandırılmasına yol açar. Siyasal eylem, dünyanın kötülüklerinden bağışık 
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tutabilmek için etrafı duvarlarla çevrilmiş ve sahnenin ışıkları atına yerleştirilmiştir. 

Burada siyasal aktör, kendi yarattığı büyünün yani yalanının kurbanı olmaya eğilimlidir. 

Derhal siyasal eylemden uzaklaşmaya ve yalanın etkisi altına girmeye hazırdır. Fakat 

siyasal aktörü, bundan alıkoyacak olan bir iş-çi olarak yargı yetisine sahip tanık 

yurttaştır.  

Siyasal eylemin niteliği aktör ile tanığın aynı bireyde cisimleşmesini durmaksızın 

engeller: bir yanda eyleyen diğer yanda onu ölümsüz kılan, sınırlarını hatırlatan yargı 

yetisine sahip tanık bulunur. Vardığımız bu sonuç, Arendt’in kendilik hakkında 

söylediklerini yeniden gözden geçirmeyi gerektirir. Hatırlanacağı gibi Arendt, 

kendiliğin ikili bir yapıya sahip olduğunu söylemekteydi yani kendilik, tanık ve 

eylemcinin sürekli diyalog içinde olduğu bir yapıdır (bir-içinde-ikinin diyalogu) 

(2012a:133). Arendt, Sokrates’i hatırlatarak aktör ile tanığın bu birliktelik halini vicdan 

olarak ele almaktaydı. Fakat Arendt, Eichmann davasının ardından vicdanla ilgili 

kanısını değiştirir. Çünkü Eichmann’ın vicdanı ona emirlere ne olursa olsun uyma emri 

vermekteydi: “Eichmann’ı … savaşın son yılında onu uzlaşmaz bir tavır benimsemeye 

sevk eden vicdanı”ydı (Arendt, 2014d:153).  Şimdi Arendt’e göre vicdan, kişinin yapıp 

ettiklerine ilişkin olarak yol gösterici olsa dahi sınırlı ve kişiseldir, bireyi radikal kötü 

ile bir araya gelmekten alıkoysa da kötülüğe karşı sınır koymanın ötesinde aktif bir 

pozisyon almaya pek de yardımcı olmaz çünkü kamusal alanla bağlantılı değildir. 

“Vicdanın sesi sadece apolitik değil, aynı zamanda son derece sübjektiftir. … Sokrates 

‘bütün dünya bana karşı olmuş, aldırmam, yeter ki kendime karşı olmayayım, kendimle 

çelişkiye düşmeyeyim’ derken ifade ettiğinin de kendisiyle ilgili olması gibi’ (Arendt, 

2001:86). Vicdan sahibi bir insan olmak, insanı kötü şeyler yapmaktan uzak tutar, iyi 

bir yurttaş olmak ise Arendt’e göre kamusal yaşamda sorumluluk almayı gerektirir 

(Conavan, 1992:178). Yurttaşın bu sorumluluğu şimdi Arendt’e göre yargı yetisiyle 

birleşip tanıklık yapmakla ilgilidir. Yargı yetisine ilişkin Arendt’in ulaştığı sonuç, 
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kendini kandırmaya meyyal aktörün karşısına siyasal eylemle ilişiği olmayan (Deveci, 

1998:125) yargı yetisi ile donanmış tanık olarak yurttaşı koymak gerektiğidir37.  

Arendt’in öne sürdüğü bu çözümün sınırlarına değinmek gerek. Her şeyden önce 

tanık olarak yurttaş, siyasal eyleme sınırlarını hatırlatmakla görevlendirildiğinden 

olguları olduğu gibi anlatmak yükümlü kılınır. Demokratik siyasette, yalana sınırlarını 

gösterecek olan olgulara bağlı olan bu yurttaştır. O halde bu yurttaş, olguları olduğu 

haliyle kayıt altına almakla görevli olduğuna göre tanıklık ettiklerini samimiyetle 

aktarmalıdır. Hata yapabilir, bilgisi eksik olabilir fakat en azından samimiyetiyle kayıt 

altına aldığı olguları, kamusal alana sunar. Hatırlamak gerekir ki Arendt, Truth and 

Politics metnini, yalan söylediğine ilişkin suçlamalara yanıt olarak yazdığını ifade 

etmekteydi. Fakat bu suçlamaları doğrudan ele almamaktadır metninde. Bunun yerine 

yukarda dile getirmeye çalıştığımız gibi genel olarak yalan, demokrasi ve siyasal eylem 

ve yargı yetisi hakkında düşüncelerini aktarır. Fakat şimdi gördüğümüz gibi yargı 

yetisine sahip bir tanık yurttaş olarak Arendt zaten tarafsız, çıkarsız olduğunu ve yalan 

söylemediğini ima eder. Arendt’in bu tanıklığı, sahip olduğu aşkın bir hakikat nedeniyle 

değil, bulunduğu konumdan “tahayyül gücünü ziyarete çıkararak” yaptığı ve aynı anda 

bunları çıkarsız bir şekilde, samimiyetle aktardığı için değer kazanır. 

Dolayısıyla birinci bölümün sonunda gördüğümüz gibi bir kez daha olguların 

aktarılması sorumluluğu ve samimi olma yükü yurttaşın omuzlarına yüklenmiştir. Oysa 

demokrasilerin totaliter sistemle benzerliğinin arttığı, demokrasilerde de yalanın erişim 

alanını genişlettiği bir zamanda bu yurttaş imgesinin ne ölçüde işler olacağı şüphelidir. 

Yalanın yaygınlaşmasının sonucunun güven krizi olduğunu, hakikat-sonrası siyasetin 

yarattığı iklimi yorumlayan yazarların değinilerinde görmüştük. Bu güven krizi içinde 

                                                           
37 Arendt’in tanıklığa ilişkin yorumunu, Jacques Derrida’nın tanıklık kuramı ile ilişki 

içinde yeniden ele almaya çalışacağız. 



124 
 

yargı yetisiyle tanık sıfatını kazanan yurttaşın kendisi de sorgulanır hale gelir. Arendt de 

bizzat bunu vurgulamaktaydı: “Herkes size her zaman yalan söylüyorsa, sonuç yalana 

inanmamanız değil, daha çok bu, kimsenin artık bir şeye inanmadığı anlamına gelir” 

(1978). Eğer demokratik siyaset de Arendt’in perspektifinden, kendini kandırma ve imaj 

yoluyla totaliter rejimlerde olduğu gibi yalan üzerine bina olan bir atmosferle hemhâlse 

ve bu durumda yurttaşların yargı yetisi kayboluyor ve nihayetinde aynı güven krizinden 

müzdaribse, Arendt’in yalana karşı çözüm olarak öne sürdüğü bu yurttaş imgesinin ne 

kadar sağlam bir dayanak olduğu şüpheli hale gelir: tıpkı siyasal aktör gibi elimizde 

kendi söylediğine inanmamızı bekleyen, samimiyeti dışında başka bir şeye sahip 

olmayan bir figür kalır. Demokrasiyi, totaliter rejimden yalan ve hakikat ilişkisi 

bakımından ayıran şeyin ne olduğu belirsizliğini korur. 

Hem bu bölümde ele almaya çalıştığımız Arendt hem de bir önceki bölümde 

değindiğimiz yazarlar, yalan ve demokratik siyaset hakkında iddialarını sıralarken 

iddialarına temel teşkil eden dili tartışma dışında bırakırlar. Belki de demokrasinin 

yalanla ilişkili olarak totalitarizmle olan farklılığını silen şey, tam da üzerinde 

temellendiği olan zemindir. Arendt için eylemin, siyasallaştığı uğrak, konuşma ile 

buluştuğu polistir, birinci bölümde ele aldığımız yazarlar için ise demokrasiyi 

tanımlayan temel nitelik dil merkezli bir girişim olmasıdır. Bu nedenle eğer yalan, 

yarattığı güven krizi sonucunda demokrasiyi, totalitarizmle yakınlaştırıyorsa, dili 

yalanla ilişkisi bakımından soruşturmaya dâhil etmek kaçınılmaz bir hal alır. Dilin 

yalanla ilişkisini, Jacques Derrida’dan yardım alarak incelemeye çalışacağız. Derrida ile 

birlikte dilin en başından yalanla hemhal olduğuna işaret ederek, dilin inançla olan 

bağına değineceğiz ve bu bakımdan Arendtçe ya da diğer yazarca öne sürülen tanık 

yurttaşın nasıl “kaygan” bir zeminde bulunduğunu göstermeye çalışacağız. 
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III. Bölüm: Derrida, Yalan ve İnanç 

 

Arendt, konuşma formu almış ve artık siyasal eylem olarak tanımlanması gereken 

eylemin, yalan ve propaganda ile olan bağlantısını kesmek amacıyla yargı yetisine sahip 

tanık yurttaşın, iş-çilik faaliyetinin önemini vurgular. Bir önceki bölümün sonunda 

belirttiğimiz gibi bu yurttaş, olguların takipçisi olmalı ve yalana karşı olgusal zemini 

hatırlatmalıdır. Hâsılı yurttaş olgulara tanıklığını, onları oldukları gibi anlatmakla yerine 

getirir; bu bakımdan samimi olmalıdır. Arendt, yurttaşın bu yükümlülüğünü söz verme 

ilkesi ile birlikte düşündüğü söylenebilir:  

İnsanların oluşturdukları her tür sosyal ya da politik kurum nihai olarak söz 

verme verilen sözü tutma insani yeteneğine dayanır. Yurttaşın katı anlamda 

âhlakî olarak adlandırılabilecek tek ödevi, gelecekteki davranışına ilişkin 

söz vermesi ve bunu tutmaya hazır olmasıdır. … Bir yurttaş olarak 

üstlenmeye hakkım olan tek sorumluluk, söz vermek ve verilen sözde 

durmaktır. Söz vermek, geleceği düzenlemenin, onu insan açısından 

mümkün olan ölçüde hesaplanabilir ve güvenli kılmanın insana özgü tarzıdır 

(Arendt, 2001:10). 

Tıpkı John L. Austin (2009) ve John R. Searle’nin (2000) belirttiği gibi söz 

vermenin isabetli olması için gereken koşullardan biri samimiyettir; kişinin yapmayı 

vadettiği şeyi, samimiyetle yerine getirmesidir. Bu bakımdan Arendt de yalana karşı öne 

sürdüğü yargı yetisi ile donanmış tanık yurttaştan samimiyet bekler. Fakat yalanın 

sınırsız bir şekilde yayılması ile ilişkilendirilen hakikat-sonrası siyasette samimiyet nasıl 

bir rol oynayabilir? Arendt, bize herkes yalan söylüyorsa yalana değil genel anlamda 

insanlara olan güvenimizi yitireceğimizi söylüyordu. Böylesi bir durumda artık 

samimiyetiyle tanımlanabilecek yargı yetisine sahip tanık yurttaş nasıl bir güvence 



126 
 

sağlayabilir? Ralph Keyes’in bu çalışmanın girişinde andığımız ifadelerini bir kez daha 

hatırlarsak, yazar bir kişinin bize yalan söylediğini yakaladığımızda diğer insanlardan 

da şüpheleneceğimizi ifade etmekteydi. Bu bakımdan Keyes’e göre, “[b]ir ülkenin lideri 

ya da bir din adamı ya da bir üniversite profesörü hakikati manipüle etmekle 

yakalandığında, başkalarının dürüstlüğüne bel bağlanıp bağlanmayacağını sorgularız. 

Bu, belirli bireylerin hakikat-sonrası davranışlarıyla bir bütün olarak toplumsal bağa 

verdikleri zarardır” (2004:228-229). O halde olgulara tanıklıkla yükümlü kılınan yurttaş 

da güven krizinden kaçamaz. Yurttaşın tanıklığı da yalanın ağına yakalanır. 

Bu yekûn gözetildiğinde, belki de, Arendt tarafından savunulduğu şekliyle 

eylemin onunla siyasal bir nitelik kazandığı ve demokrasinin onun temelinde 

tanımlandığı dilin bizatihi kendisi sorguya dâhil edilmelidir. Demokratik siyasette 

kendine yer bulan yalan, demokratik siyasetin temelinden kaynaklanmaktadır: ihtimal ki 

üzerine demokratik siyaset bina edilen zemin, en başından yalanla hemhâldır.  

Kendisini şiddetten ayırıp dil/konuşma aracılığıyla siyasallaşsan eylemin, yalanla 

karşı karşıya geldiğinde tanık olarak yurttaşın yardımına ihtiyaç duymasının nedeni, 

belki de dilin, Derrida’ya bakılırsa, yeminle ve eş-kökenli olarak yalanla hemhâl 

olmasıdır: 

Her betimsel [ifadenin] en azından örtük bir edimsellik önvarsayımında 

temellendiğini söyleyebiliriz. Her teorik, bilişsel sözceleme, ortaya 

çıkarılacak her hakikat ve benzeri, bir tanıksal biçim varsayar, bir “Ben 

kendim düşünüyorum”, “Ben kendim söylüyorum”, “ben kendim 

inanıyorum” veya “benim kendimde içsel hissim var ki” ("I myself have the 

inner feeling that") ve benzeri; “Kendimle senin doğrudan erişemeyeceğin 

bir ilişkim var ve bu nedenle söylediklerime güvenerek bana inanmalısın”. 

Bu nedenle, her zaman yalan söyleyebilirim, yalancı tanıklık yapabilir tam 
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da sana “Ben sana konuşuyorum” “Seni tanığım olarak kabul ediyorum”, 

“Sana söz veriyorum” veya “Sana itiraf ediyorum” dediğim yerde. 

Tanıklığın bu genel ve radikal biçiminin mantığınca, biri konuştuğu zaman, 

yalancı tanıklık her zaman olasıdır, iki düzey arasında kaçamaklı konuşma 

da.  Hiç kimse birinin yalan söylediğini, yani, iyi niyetle, kişinin söylediğine 

inanmadığını kanıtlayamayacaktır, hatta hiç kimse asla uygun teorik kanıt 

gösteremeyecektir. Yalancı her zaman konuştuğunda, yanlış olduğunu 

kanıtlanma riski olmaksızın, doğru olmayanı söylemek için olsa bile, iyi 

niyetli olduğunu iddia edebilir. Yalan her zaman kanıtlanamaz olarak kalır, 

başka bir biçimde, hatta ondan emin olduğu yerde dahi. Ötekine hitabımda 

her zaman, kaçamaklı konuşmanın silinemez olduğu ve yalancı tanıklığın 

her zaman mümkün olduğu o yerde inanç veya itimat talep etmek, sözüme 

güvenilmesine yalvarmak zorundayım (Derrida, 2002:111). 

Derrida’ya göre dilin kökeninde ötekine verilen söz bulunmaktadır. Bu söz, 

yalanla iç içedir ve tam da ötekine verilen bu sözün yalanla eş-kökenli olması etiğin 

imkanıdır. Muhatabına ne söylenirse söylensin, dünyanın sıradan görünümüne dair bir 

ifade dile getirilse dahi, konuşmada açıkça söylensin ya da söylenmesin dil, inanç 

üzerine temellenir. Bana inanmalısın yakarısı, sana hakikatimi söylüyorum yemini, 

söylenen her söze ihanetle birlikte eşlik eder. 

Derrida’nın, dilin kökeninde yalan ve yeminin eş-kökenli olduğuna dair iddiasını 

yazarın, Hannah Arendt anısına yaptığı konuşmadan derlenen ve Arendt’in Siyaset ve 

Hakikat ile Lying in Politics metinlerini yorumladığı History of the Lie: Prolegomena 

başlıklı metnini ele alarak değerlendirmeye çalışacağız. Bu bölümde Derrida’nın genel 

kuramını ele almak yerine, bu metni temel alarak yazarın, yalan ile demokratik siyaset 

ya da genel anlamda demokrasi arasındaki ilişkiye dair dile getirdiklerini – ve ilgili 
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noktalarda Derrida’nın geniş külliyatından yardım alarak bu ilişkiye dair neler 

söyleyebileyeceğini – takip etmeye çalışacağız.  

1. “Yalanın Tarihi: Bir Giriş” 

Derrida, History of the Lie: Prolegomena başlıklı konuşmasına “Bir önsöz veya 

epigraftan bile önce, iki itirafta bulunmama izin verin. Bu nedenle sizi, itiraflara 

inanmaya, ummaksızın, davet etmeliyim” diyerek başlar. Her iki itirafının yalan hatta 

fantezi ve fabl ya da üzerine konuşuyor olsa da samimi38 olduğunu vurgular. Ona göre 

fabl ve fantezi; doğru, yanlış ya da yalan ve hakikatlilikle ilgili olmamak bakımından 

                                                           
38 Yalan üzerine konuşan ve bizden kendi samimiyetine güvenmemizi bekleyen Derrida, 

bu beklentisinde yalnız değildir. Yalanı konu edinen diğer yazarlar da benzer bir 

beklenti içindedirler. Evelin Sullivan, yalanı mesele ettiği The Concise Book of Lying 

başlıklı kitabını, eserinde bilerek ve isteyerek bir yalan söylemediğini ve ancak 

istemsizce yapılan hataların yer alabileceğini iddia ederek şu şekilde sonlandırmakta: 

“Elimden gelenin en iyisine çabaladım, bu kitap hakikatin başka bir şeyin değil ama 

bütün hakikatin belleği olmasından başka şekilde ele alınmamalıdır” (2002:294), 

Benzer bir kaygıyı, Martin Jay’in The Virtues of Mendacity başlıklı kitabında da 

bulmaktayız. Yazar metnin başında benzer bir kaygıyı dile getirir: “[bu kitap] size yalan 

hakkında bazı hakikatleri anlatmaya çalışacaktır” (2010:x). Burada önemli olan ve altını 

çizmek istediğimiz, şimdi yalanı ele alan bir çalışmanın hakikati dile getirip 

getirmediğinin yegâne işaretçisi bizatihi yazarın kendisidir. Bu bakımdan, şimdi 

hakikati yalanda ayırmamıza yardımcı olacak kıstas, yazarların samimiyetidir. 

Samimiyetten beklenen bu desteğin, nasıl kaygan bir zemin üzerinde durduğunu 

bölümün sonunda göstermeye çalışacağız.  
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aynı ortak özelliğe sahiptir ve hortlak39 ya da hayalet olgusu ile bağlantılıdır. Derrida 

için bu ikisi, ontolojinin dahi ele alamayacağı varlık ya da hiçlik olmayan yarı gölgesel 

bir sanallığın (virtüelliğin) ışığında indirgenemez simulakrum türüyle ya da hatta 

simülasyonla ilişkilidir. Bu bakımdan fabl ve fantezi, gerçek ya da hakikat olmadığı gibi 

hata ve aldatma, yalancı tanıklık ve yalan yere yemin de değillerdir. O halde Derrida, 

daha başlamaya başlamadan önce bize yalan ve hakikat ikiliği ile birlikte dilin içinde, 

kökene yerleştirilen yemin aracılığı ile ötekine/başkaya uzanan – bölümün sonunda bu 

patikanın ne olduğuna dair bir görüye sahip olabileceğimizi umduğumuz –  bir patika 

bulunduğunu ifade eder. Ona göre dil daha bir şey ifade etmeden, yemin üzerine 

kurulmuştur; dilin kökeninde söylenmemiş bir sözün/yeminin bulunduğunu iddia eder. 

Söz konusu olan köken öncesi bir yemindir: dildeki her türlü bağlanmayı ya da eylemi 

önceleyen bir yemin. Derrida’ya göre bütün diller, söylenen şeylerle ilgili olarak örtük 

bir inancı varsayar. Açıkça dile getirilmese dahi, bir söz söyleyen örtük olarak şunu 

söylüyordur: “bunu söylediğimde inan bana” ya da “söylediğim şey inandığım”dır. 

Tanığın ya da söylenen şeye muhatap olanın söylenenin inanılır olduğuna, konuşanın 

samimi olduğuna inanması beklenir. Konuşan, kökende yer alan inanca ihanet etse dahi 

her halükârda konuşana en başından inanılmıştır. Bir şeyi söylemeden ya da duymadan 

önce konuşana, evet denmiştir. Şüphe etmeden önce inanmışızdır. Düşünür için 

söylediğimiz şeyi kastettiğimize ve duyduğumuza inanmaya yemin etmişizdir (Barbour, 

2012: 5-6). Aynı anda bu yemin, ihanetin ve yalanın döngüsüne yakalanabilecek olan 

bir tekrarı içerir. 

                                                           
39 Hortlakın, Derrida’nın terminoloji içinde önemli bir bulunmaktadır. Bu kavram, her 

türlü kökenin ve tarihsel başlangıcın her zaman bir farklılık rejimi olan dilsel bağlam 

içinde yer aldığını ve dolayısıyla asla saf olmayacağını ilan eder. Dili temellendiren 

inanç edimine ilişkin soruşturmamıza, hortlak bu kez yinelinebilirlik ya da 

tekrarlanabilirlik kavramına bürünmüş olarak eşlik edecek.   
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Eğer size “evet” dersem, ilkin onu tekrarlamış olurum; çünkü bu ilk “evet”, 

tekrar edilen bu “evet”in vaadidir de. “Evet” demek kabul etmektir, taahhüt 

etmektir ve bu yüzden tekrar etmektir. “Evet” demek, bir tekrar etme 

yükümlülüğüdür. Bu tekrar etme taahhüdü, en yalın “evet”in yapısında ima 

edilir. Bu “evet”in, “evet-evet” olarak zamanın ve bir aralığı vardır: “Evet” 

demek zaman alır. Bu yüzden tek bir “evet” hemen çift olur, gelecek “evet”i 

hemen ilan eder ve bu “evet”in bir diğer “evet”i ima ettiğini zaten hatırlatır. 

Bu yüzden bu “evet”, hemen çift olur, hemen “evet-evet” olur. Bu acil çift 

tekrar, kendi teknikliğiyle ya da teknik ikiziyle olası bütün bulaşmasının – 

özgürlük, karar, deklarasyon, başlangıç hareketinin – kaynağıdır. Tekrar, 

hiçbir zaman saf değildir. Böylelikle ikinci “evet”, nihayetinden ilk” evet”e 

gülme ya onunla alay etme “evet”i olabilir, ilk “evet”in unutulması olabilir, 

aynı şekilde onun bir kaydı olabilir. Sadakat, parodi, unutma ya da 

kaydetme – her ne ise bu, daima tekrar biçimindedir. Her seferinde oyunda 

olan ilksel yinelenebilirliktir. Yinelenebilirlik tam da bir taahhüdün, 

Yinelenebilirlik, yalnızca bu olumlama biçimlerine kapıyı açabilirken, bu 

olumlama başarısızlığı tehdidine de kapıyı açabilir (Derrida, 2008:228-229). 

Dolayısıyla Derrida konuşasına başlamadan önce – başka metinlerinde dile 

getirdiği – dile örtük ya da açık bir şekilde kayıtlı olduğunu düşündüğü inancı, bu kez 

açıkça dile getirerek fakat buna eşlik eden ihaneti anımsatarak, söylediklerinin 

samimiyetine güvenmemizi bekler. Bu basit bir istek değil, Derrida’nın külliyatını 

anlamlı kılan etiğe ilişkin düşüncesinin bir parçasıdır. Fakat daha önce belirttiğimiz gibi 

bu konuyu bölümün sonunda tekrar ele almaya çalışacağız. Şimdi Derrida’nın 

itiraflarıyla yapılandırdığı History of the Lie: Prolegomena metnine dönmek istiyoruz. 

İlk itiraf “Yalanın Tarihi” başlığı ile ilgili.  
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Derrida, başlıkla ilgili itirafı yalan ve hata arasındaki ayrımıyla ilgilidir ve bu 

ayrımın aklına yıllar önce Nietzsche’nin Putların Alacakaranlığı metni ile geldiğini 

belirtir. Derrida, Nietzsche’nin aksine yalanın, doğrunun tarihi içinde bir hata olarak 

anlaşılamayacağını, daha doğrusu yalanın tarihinin, yanlışın tarihi olmadığını ve onun, 

doğruluğun kuruluşu sırasındaki bir hatanın da tarihi olarak tarif edilemeyeceğini 

belirtir. Nietzsche, yalan ile hatayı birlikte ele alır çünkü ona göre hakikat bir 

uydurmadır40, böylelikle yalanı teorik ve epistomolojik bir problem olarak âhlakî 

                                                           
40 Nietzsche’nin ilgili metni şöyledir: “Hakiki Dünya’nın Sonunda Bir Masal Oluşu Bir 

Yanılgının Öyküsü” 

1. Hakiki dünya bilge, dindaş erdemli kişi için ulaşılabilir — kendisi o dünyanın içinde 

yaşar, kendisi o dünyadır. (Bu fikrin en eski biçimi, görece akıllıca, basit, ikna edici. 

‘Ben, Platon, hakikatin kendisiyim’ cümlesinin yeniden yazılmış hali.) 2. Hakiki dünya, 

şimdi ulaşılamaz, ama bilge, dindar, erdemli kişiye vaat edilmiştir (“tövbe eden 

günahkâra” ). (Fikrin gelişmesi: daha incelmiştir, daha kuşkulu, daha akıl almaz, — 

kadınlaşmıştır, Hıristiyanlaşmıştır...) 3. Hakiki dünya, ulaşılamaz, kanıtlanamaz, vaat 

edilemez, ama şimdiden bir avuntu, bir yükümlülük, bir buyruk olarak düşünülmüştür. 

(Aslında yine aynı güneş, ama sisin ve kuşkunun arasından ışıldıyor; fikir yüceltilmiştir, 

solgun, kuzeyli, Königsbergli [Königsbergli: Kant’ın Königsbergli oluşuna atfen, 

Kant’gil anlamında. (Çevirmenin notu)] olmuştur.) 4. Hakiki dünya — ulaşılamaz? En 

azından ulaşılmadı. Ulaşılmadığı için bilinmiyor da. Dolayısıyla avutucu, kurtarıcı, 

yükümleyici de değil: bilinmeyen bir şey bizi neye yükümleyebilir ki? (Sabah griliği. 

Aklın ilk esneyişi. Pozitivizmin horoz ötüşü.) 5. ‘Hakiki dünya’ — artık hiçbir şeye 

yaramayan, daha fazla yükümleyici bile olmayan bir fikir, — yararsız, gereksizleşmiş 

bir fikir, dolayısıyla çürütülmüş bir fikir: ortadan kaldıralım onu! (Gün ışığı; kahvaltı; 

sağduyunun ve neşenin geri gelişi; Platon’un utançtan kızarması; tüm özgür tinlilerin 

şeytani gürültüsü.) 6. Hakiki dünyayı ortadan kaldırdık: hangi dünya kaldı geriye? belki 
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leştirmeden ele alır. Halbuki Derrida’ya göre yalanın bilim, doğru, doğruluk ve yanlışla 

bir ilgisi yoktur (Derrida, 2002:29). Nietzsche basitçe bir fablın nasıl anlatıldığı ile ilgili 

değildir, fablın kendisinin nasıl üretildiğinin peşindedir. Anlatıcı olarak Nietzsche, sanki 

bu fablın tarihi üzerine gerçek bir hikâye anlatılabilirmiş gibi ilerlemektedir; oysa 

Derrida, yalanın hata ve bilmeyle ilgili olmadığını düşünür ve bu bakımdan 

Nietzsche’nin projesine kuşkusunu dile getirir. Hatalar, gerçek olduğu düşünülen 

olgularla ilgili olarak yanlışları ilgilendirir ve gerçekte ne olduğunun bilindiği, ontolojik 

iddiasına yaslanır. Hâlbuki Derrida yalanın bilinçli, öznel çaba gerektirdiğinin (Jay, 

2011:133) altını çizerek yalanı, “etik boyut ile belli bir yalan kavramının siyasal tarihi 

arasında açılan uçurum” içinde ele almak ister.  

                                                                                                                                                                          

görünüşteki dünya?... Ama olamaz! Hakiki dünya ile birlikte bu görünüşteki dünyayı da 

ortadan kaldırdık! (Öğlen; gölgenin en kısa düştüğü an; en uzun yanılgının sonu; 

insanlığın doruk noktası; INCIPIT ZARATHUSTRA [Incipit Zarathustra (Lat.): Zerdüşt 

Başlıyor. Nietzsche, ‘Die fröhliche Wissenschaft’ (Şen Bilim, 1882) adlı yapıtının 

dördüncü kitabına, bir sonraki yapıtı ‘Böyle Söyledi Zerdüşt’ün girişindeki ‘Zerdüşt’ün 

Önkonuşması’nı son aforizma olarak olduğu gibi (sadece Urmi gölünün adını da 

ekleyerek) koymuştu. ‘Şen Bilim’in dördüncü kitabının, 342 numaralı bu son 

aforizmasına Nietzsche, ‘Incipit tragoedia’ (Tragedya Başlıyor) adını vermişti, 

(Çevirmenin notu)]” (Nietzsche, 2010:25-26). Bu metin, Ahlak Dışı Anlamda Doğruluk 

ve Yalan Üzerine birlikte ele alınırsa Nietzsche’nin niyeti felsefenin nasıl dünyayı 

açıklamak isterken dünyanın hemhal olduğu değerler, arzular çatışmasını gizlediğinin 

sergilenmesidir. Nietzsche’ye göre dünyayı anlamak isteyen felsefenin çabası, dünyanın 

“hırçın” niteliğinin gizlenmesine dayandığından, yalandır. “[H]akikatlar, sanrı oldukları 

unutulmuş sanrılardır; kullanıla kullanıla güdükleşmiş ve güçsüzleşmiş eğretilemeler; 

tuğralarını yitirmiş sikkeler, ki, şimdi, artık sikke olarak değil, maden olarak, hesaba 

katılmaktadırlar” (Nietzsche, 1998:59).  
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Yalan, hata ya da yanlış demek değildir. Birini aldatmaya çalışmadan hata ya da 

yanlış yapılabilir ve böylece yalan söylenmemiş olur. Yine de Derrida’ya göre yalan, 

aldatma, yanlış yapma, psödoloji kategorisi içinde değerlendirilir. Antik Yunan’da 

pseudosun, yalan anlamına geldiği gibi hata, yanlış, aldatma, kurnazlık, şiirsel uydurma 

kavramlarını da karşıladığını anımsatan Derrida, bu anlamlar göz önüne alındığında 

yanlış anlamanın kendisinin yanlış anlaşılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtir 

(Derrida, 2002:29-30). Derrida, yalanın bu geniş anlam ağı içinde yer aldığını aklımızda 

bulundurmamızı ister. 

Derrida’ya göre, yalan söylenmeden hata ya da yanlış yapılabilir: yalan 

söylemeden başka biriyle konuşurken yanlış bilgi aktarılabilir. Eğer söylediğime 

inanıyorsam, yanlış olsa bile, hatalı olsam dahi, başkasıyla iletişimim içinde onu 

aldatmak için bu hatayı, yanlışı kullanmıyorsam yalan söylemiyorum demektir. Dile 

getirilene, iyi niyetle inanıldığı sürece yalan söylenilmemektedir. Mesele inanç/güven 

ve iyi niyettir, yalan söz konusu olduğunda tartışma konusunu, konuşanın güvenirliği ve 

ötekine borçlu olan hakikat oluşturmaktadır. Yalan söylemek başkasını isteyerek, 

bilerek aldatmak demektir, hatta diyalog sırasında hakikat iletilse dahi bu böyledir. 

Yalan söylenmeden, yanlış olan aktarılabilir buna karşın hakikat başkasını aldatmak 

amacıyla kullanılabilir, hakikat yalanın bir aracı olabilir. Herhangi biri, söylediği şeye 

yanlış olsa bile inanıyorsa burada yalan söz konusu değildir. Derrida bu yorumuyla, 

Nietzsche’nin projesine karşı felsefeyi korumak ister gibidir, eğer yanılgının ve hatanın 

tarihi yalanın tarihiyse felsefe ve onu takip eden bir dizi kuramsal inşa (ahlak ve etik 

teorileri, siyasal düşünce vs) da yalan söylemekle suçlanabilir. Oysa Derrida, yalanın 

yanılgı ve hatadan farklı olarak iradi bir yanının bulunduğunu savunur; anlama 

çalışmasının yanılgıya düşebileceğini fakat bu çabanın kendisinin, yalan kavramı ile 

birlikte ele alınamayacağını belirtir. Burada Derrida, kendi çabasını da korumak 

istemektedir; bir filozof olarak kendisi de dünyayı anlamak istemektedir ve çabasının 
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samimi olduğunu anlatmak niyetindedir. Bizatihi kendisi de yanılabilir fakat bu yalan 

söylediği anlamına gelmemektedir. 

Eğer yanılgı, iradi bir çabayı gerektiren yalandan farklıysa yanılgının farkına 

varıldığında dahi çeşitli nedenlerde onda ısrar edilebilir mi ya da daha sade bir şekilde 

ifade etmek gerekirse kendini kandırmak diye bir şeyden bahsedebilir miyiz, kendini 

aldatma yalan mıdır (Derrida, 2002:31) şeklinde sorar Derrida ve bu soruları 

yanıtlamadan metninin ilerleyen bölümde dikkatimize yeniden sunar. Kendini aldatma 

konusu, özellikle Hannah Arendt’in yalan üzerine çıkarımlarını ele alırken karşımıza 

çıkacak ve Derrida’nın kendilik düşüncesine dair ipuçları verecektir.  

Derrida, yeniden yalanın tarihinin mümkün olup olmadığı sorusunu hatırlatır. Ona 

göre, eğer yalanın bir tarihi söz konusu olacaksa bu, ne mutlak hakikatin gölgesi altına 

girmeli ne de hatanın izlerini takip etmelidir ayrıca yalanın tarihi olacaksa bu tarih, 

yanılgının ya da hakikatin ahlak dışı tarihinin bir parçası olmamalıdır. Derrida, yalanın 

kasti bir yanı olduğu tekrarlayarak, yalan ve edebiyat arasında yeni bir ayrıma baş 

vurarak ikincisinin yalanın tarihinin dışında bırakılması gerektiği ifade eder (2002:31). 

Bu yeni ayrımın aktörü Rousseau’dur.   

Derrida, sesini duyurmak için ne arkadaşı ne kardeşi ne dostu ne de ahbabı olan 

gezintileri ile teselliyi, umudu ve huzuru yalnızca kendi içinde bulan ve ömrümün geri 

kalan kısmında kendinden başka bir şeyle meşgul olmak istemeyen Rousseau’nun 

(2011:11) yalnızlığının eseri olan Yalnızgezerin Hayalleri adlı metnini, yalan ve kurgu 

üzerine derin bir psödolojik çalışma olarak yalanın tarihini ilgilendiren itirafının bir 

parçası olarak ele alır. Rousseau, Yalnızgezerin Hayalleri’nde yalana ilişkin bir dizi 

ayrım geliştirir. Rousseau’ya göre “doğru olmayanı söylemek, ancak aldatmak kastı 

varsa yalan söylemektir ve aldatmak kastının her zaman zarar vermeyi amaçlaması bir 

yana bazen tam tersi bir amacı olabilir. …Bir insanın kendi çıkarı için yalan söylemesi 
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sahtekarlık, başkasının çıkarı için yalan söylemesi dalavere, zarar vermek için yalan 

söylemesi iftira ve en kötü yalan türüdür. Çıkar gözetmeden, ne kendisine ne de 

başkalarına zarar vermeksizin yalan söylemek yalan söylemek değil kurmacadır” 

(2011:43). Rousseau soyut kavramların peşine düşmek yerine, demektedir Derrida, 

vicdanını izlemektedir ve kendine hakikati söylemeyi gündeme getirmektedir. 

Derrida’ya göre, yalan üzerine olan teorik mülahaza başka bir yalan düzeyinde 

gerçekleşmektedir ve “sanki teorik uslamlama kalbi susturmakta ve pratik aklı 

aldatmaktadır” (Derrida, 2002:32).    

Derrida’ya göre Rousseau’nun etiği, vitam impendere vero ilkesiyle kurguyu dahi 

dışarda bırakan kurbansal bir etiktir (Derrida, 2002:33). Bu ilkeyle Rousseau, kendisini 

başvurduğu kurgular nedeniyle yargılar, hakikatin dışında yer alan her şeyi ona kurban 

eder ve elbette Rousseau’nun kendisi ilk kurban olacaktır. Rousseau, kendine yalan 

söyleme olasılığına karşı keskin bir tavır takınır çünkü birey koşullar en olursa olsun 

kendine hakikati söylemelidir. Rousseau aracılığıyla Derrida, konuşmasında bir kez 

daha kendine yalan söylemenin mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Fakat 

Rousseau ile birlikte Derrida asıl olarak başkasına zarar vermeden yalanın hikâyesinin 

ya da sınırları biraz daha zorlayarak, keyif veren hatta bazı insanlara yardımı 

dokunulabilecek yalanın kurmaca hikâyelerinin anlatılabilip anlatılamayacağını 

gündeme getirir. Yalanın baskın ve klasik kavramını düşünmemizi bekleyen yazar, hali 

hazırda zaten elimizde yalana dair bir dizi hikâyenin bulunduğunun altını çizer. Fakat 

Derrida’ya göre, yalan tarafından kirlenmemiş, kimseye zarar vermeyen kurmacanın 

imkânı, yalanın baskın ve klasik tanımının temel alınmasında yatar. 

Derrida, ardından yalanın baskın ve klasik tanımıyla ne kastettiğini açıklamaya 

girişir. Yanıtlamaya çalışacağı “kültürümüzde pratik ve teorik olarak yalanın geçerli bir 

kavranışı, onu karşılayan uygun bir kavram var mıdır?” ya da “neden bu kavramın 

özelliklerini hatırlıyoruz?” sorusudur. Fakat Derrida, kendi bakış açısından yalanın 
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tanımını vermeden önce bir kez daha inanç ve samimiyet vurgusunda bulunur ve 

yalanın niteliklerini kendi yöntemiyle formüle edeceğini, bu çabanın ve yöntemin 

hakiki, doğru ve uygun olduğunu düşündüğünü belirtir. Hata yapabileceğini fakat 

bunun, kendine ve başkasına zarar vermediği, bilinçli olmadığı ve düşündüğünü 

söylemek yerine başka bir şeyi ifade etmediği sürece yalan olarak 

değerlendirilemeyeceğini vurgular. Bir adım daha ileri giderek yalan söylediğinin ya da 

bilinçli olarak söylediklerinin aslında konuştuğu sırada düşündüğü şeyler olup 

olmadığının da asla kanıtlanamayacağını ifade eder. Bu durum, sadece kendisiyle ilgili 

değildir. Çünkü Derrida’ya göre, birinin yalan söylediği asla kanıtlanamaz, onun 

niyetini anlamak mümkün değildir, dolayısıyla kişinin tümüyle yalan söylediği ortaya 

konamaz. “Sana yalan söylemedim tamam hatalıyım veya yanlış yaptım, bunu iyi 

niyetle yaptım” ya da “yalan söylemek istemedim, kalbim başka türlü söylerken dilim 

beni hataya sevk ediyor” gibi aksi kanıtlanamayacak ifadelere başvurabilecek 

konuşmacının, yalan söylediğinin bilenemeyeceğini ileri sürer ve bu durumun sınırsız 

bir etki gücünün bulunduğunu belirterek (Derrida, 2002:34) yalanın baskın ve klasik 

tanımını yapmaya koyulur. Fakat bu tanıma geçmeden vurgulamak gerekir ki Derrida 

yapacağı konuşmanın samimiyetini bir kez daha vurgulayarak Nietzsche’nin yanılgıyı 

yalanla birleştiren yorumuna mesafesini hatırlatır ve kanıtlanamazlığı, yalan ve hakikat 

ayrımına dâhil edip bu ayrımın her iki unsurunun ele geçiremeyeceği bir boyutun 

varlığını – ötekine duyulan, ötekinin bize duyduğu inancı – ima eder. Aynı zamanda bu 

ima, bir tanık olarak “yapısökümcünün” niteliğini tanımamıza izin verecektir. 

Derrida yalanı, sıradan bir ifade ya da olgu olmayan iradi bir eylem olarak 

tanımlar. Yalan, hakikat gibi bir isim (the lie) değildir, yalan olarak değerlendirilen 

söyleme, kastetme vardır. Bu bakımdan asıl soru, Derrida’ya göre, “yalan nedir?” değil 

“yalan ne yapıyor, ne istiyor”dur. Yalan, başkasına söylenir. Yalancı, kendinin farkında 

olduğu yanlış olanı karşısındakine aktarır. Dolayısıyla bilgi, bilim, bilinç yalan 
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ediminden ayrılamaz ve bu bilginin kendine mevcudiyeti sadece söylenmiş olanla 

ilişkili değildir başkasına borçlu olunan içerikle de ilgilidir ve yalan, yalancı için ihanet, 

yanlış, bir görevden kaçınma, bir görevin yerine getirilmemesi anlamına gelir. Yalancı, 

yalan söylemekle ne kastettiğini ne yaptığını bilmelidir. O halde, demektedir Derrida, 

iradeyi içeren bu eylem, ötekine yöneliktir. Yalancı, kendinin yanlış olduğunu bildiği 

şeye, diğerlerini inandırmayı hedefler. Söylenenle değil söylenişle, kasıtla ne olursa 

olsun kasti niyetle, amaçla ilgili olan yalan ediminde inanç, iman, kredi ve inandırma 

indirgenemeyen bir öğe olarak kalır. Yalancının kötü niyeti, en azından örtük olarak 

ötekine sunulan hakikati, bütünüyle hakikati söyleme yeminine ihaneti, muhatabını 

söylediği şeye inandırmasını içerir (Derrida, 2002:34-35). Derrida, bu tanımla sıkı bir 

şekilde Agustinus’u takip eder: “Söylediğinin yanlış olduğunu bilmeyen, bunun doğru 

olduğunu düşündüğü takdirde yalan söylemez fakat yanlış olduğunu bildiği halde 

hakikati anlatan yalan söyler çünkü kişiler iradi niyetlerine (ex anima sui) göre 

yargılanmalıdırlar” (akt. Derrida, 2002:35)41. Derrida Agustinus’un tanımını, 

                                                           
41 Agustinus’a göre, yalancının konuşmasının içeriği önemli değildir, söz konusu olan, 

yalancının söylediği ile olan ilişkisidir. Düşünüre göre yalan, aldatma niyeti ile yapılan 

yanlış bir dillendirmedir. Agustinus, yalanı üç kategoriye ayırır: kötücül, nötral ve 

yararlı. Bu kategoriler, sekiz değişik türe ayrılır. Üç tip kötücül yalan bulunur: İnancı 

anlatırken söylenen yalanlar, başkasına zarar veren yalanlar ve birine yardımcı olurken 

başkasına zarar veren yalanlar. Nötral yalanlar yalan söyleme zevki için söylenenler ile 

başkasını mutlu kılmak için söylenenler olarak ikiye ayrılır. Üç tip yararlı yalan tipi 

bulunmaktadır: Kişiyi adaletsizlikten kurtaran, masumları kurtarmak için başvurulan ve 

son olarak fiziksel kirlilikten korunmak için söylenenler. Fakat Agustinus’a göre bir 

kere zararsız bir günahın kapısını aralamak ya da zararsız yalan söylemek dahi 

kötülüğün kapılarını sonuna kadar açar. Bu nedenle Agustinus, koşullar ne olursa olsun 

yalan söylenmemesi gerektiğini savunur (Agustinus, 1998:39-42). 
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Nietzsche’nin yanılgı ile yalan arasında kurduğu ilişkiye karşı ve yalan ile kurgu 

farklılığına ışık tutmak niyetiyle savunur ve yalandaki niyet unsurunun önemine değinir. 

Ona göre, yalanı tanımlayan asıl öğe niyettir, kişinin hakikatli (dürüst) olup 

olmamasıdır. Yalan ise söyleyiş ya da söyleyiş eylemi düzeyinde anlam kazanır. Bu 

bakımdan, söylenen şeyin içeriğinin doğruluğundan ya da yanlışlığından bağımsızdır. O 

halde yalanı tanımlayan temel öğeler irade, yönelimsellik, yönelimsel bilinç ve bunun 

kendine sunuluşudur. Derrida irade, niyet, bilinç, öz-mevcudiyetin tartışmanın 

merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirtir. Bütün bunlar sorgulanmalıdır fakat yine 

yalana dair sahih bir tanım elde tutulmalıdır çünkü her şeyden önce yalanın belirsizliğe 

sevk edilmesinin soncunda Derrida’ya göre etik, siyaset, hak, hukuk tartışmalı hale 

gelir. Yalanın; iradi/gayri-iradi, bilinç/bilinçdışı, cehalet/bilgi, iyi niyet/kötü niyet gibi 

düşeceği bir dizi gri alan (Derrida, 2002:35) bulunmakla birlikte Agustinus tarafından 

verilen tanımının elde tutulmasını savunur. Derrida’ya göre bu, yalanın sahih/dürüst 

(frank) tanımıdır. 

Yalan, söyleme düzeninde ya da söyleme eylemi düzleminde, söylenen şeyin 

içeriğinden, söylenenden bağımsızdır. Yalan, söylenmiş olana değil söylemeye, söyleme 

niyetine bağlıdır ve “aynı zamanda bir olay yaratmayı amaçladığından, en azından bir 

ifadede tüketilemeyecek ya da ifade edilecek bir şeyin olmadığı yerde bir inanç etkisi 

ürettiğinden” edimsel tipte bir manifesto içerir, ihanet içinde olduğu bir hakikati işaret 

eder. Fakat derhal bu; edimsellik, hakikat, yanlışlık ve doğruluk gibi edimsel karara 

dayanmayan değerlere göndermede bulunur (Derrida, 2002:37). Derrida’ya göre yalan, 

ayrıca yakarma, dua gibi edimsel bir deneyimi de dışarda bırakır. Dua da kendi başına 

yalan ve doğruluk kategorileri içinde ele alınamaz. Derrida, bu bakımdan yalanın sahih 

tanımının içsel sınırları ile karşılaştığını belirtir. Bu yalan tanımı, günümüzün hâkim 

yalan tanımına, Derrida’nın özellikle kendini kandırma çerçevesinde anlaşıldığını 

düşündüğü tanıma, sınır çizer. Yalanın sahih tanımının, sadece etik-felsefi değil aynı 
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zamanda hukuki ve siyasal da olan bir tarihinin bulunduğunu ifade eder Derrida 

(2002:37) ve konuşmasının bu geniş tarihe bir giriş niteliğinde olduğunu vurgular. 

Derrida ilk itirafını, 1) yalan kavramının tarihinin (Historie)42 2) yalan tarafından 

kurulan, yalanın etkilendiği olayların toplandığı yalanın tarihinin (geschichte) 3) 

                                                           
42 Yalanın kavramsal tarihine ilişkin oldukça çeşitli yorumlara rastlamak mümkün. 

George Serban (2001), John A. Barnes (1994) ve Ian Leslie (2014), inandığı şeyin 

aksini söylemek olarak ele aldıkları yalan söylemeyi insanın “doğal” bir niteliği ve bu 

bakımdan tarihsiz olarak ele alır. Bu yazarlara göre yalan söylemek, insanın doğal bir 

yeteneği olmakla birlikte dile sahip olunmaya başlandığı anda yalan bu başlangıca eşlik 

etmektedir. Bu bakımdan çocuğun konuşmaya başladığı an, yalan söylemeyi öğrendiği 

andır da. Leslie’nin şu sözleri, genel anlamda yalana ilişkin bu kavrayışın, özeti 

niteliğindedir: “Beğenin ya da beğenmeyin hepimiz doğuştan yalancıyız” (2014:28). Bu 

kavrayışın yanında, daha önce de andığımız Dallas G. Denery (2015) yalana ilişkin 

düşünüşün, tanrısal hakikatin ihlali olarak ele alınmasından toplumsal yapının bir 

parçası olduğunun hatta bu toplumsal yapının sürdürülmesine katkıda bulunduğunun 

ileri sürülmesine doğru bir dönüşüm geçirdiğini vurgular. Özellikle Rousseau ile birlikte 

kişinin kendisine yalan söylememesi, hakikatli olması anlamında bireysel bir vurgunun 

ağırlık kazandığını belirtir. Yine benzer bir perspektiften fakat bu kez Charles 

Darwin’den yola çıkarak Jeremy Campbell (2002) yalanı, hakikatin göreceli bir nitelik 

kazanması olgusundan hareketle açıklamaya çalışır. Campbell, Darwin’nin hayvanın 

çevresiyle karşılıklı etkileşimi ile şekillendiğini vurguladığını belirtir. Yazara göre 

Darwin, bireyin çevresi ile ilişkisinde mükemmel bir uyum bulunmadığını ifade ederek 

birey için önemli olanın, bireyin kendi rakiplerine göre çevresine daha çok uyum 

sağlayabilmesi olduğunu düşünür. Campbell, böylece doğanın mutlak hakikatine göre 

şekillenen insan kavrayışından uzaklaşılarak insanın, bir güç çekişmesi içinde 
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yalanların ya da genel anlamda yalanın hikâyesini düzenleyecek hakikatin tarihinin 

(Historie, historia rerum gestarum) birbirinden ayrı bir şekilde incelenip 

incelenmeyeceğine dair soruyu cevaplamaya girişmeden sonlandırır. İlk itirafın odağını, 

yalanın içinde yüzdüğü anlam ağından yani hata, yanılgı, kurgu gibi unsurlardan 

arındırıp kavramsal bir netliğe taşımak oluşturur. Yapısökümün saflığa olan “husumeti” 

gözetildiğinde ilk bakışta, kavramsal düzeyde yalanı arındırma çabası paradoksal 

görülebilir fakat bu, Derrida’nın etik düşüncesi ile uyumludur. Yalanı neden kavramsal 

olarak ısrarla sınırlamaya çalıştığı ve bunun yazarın yapısökümle olan ilişkisini 

bölümün sonunda, metni bütünüyle gözden geçirdikten sonra ele almayı umuyoruz fakat 

bir bakıma yanıtların ipuçları hali hazırda metinde bulunmaktadır.  

Derrida’nın ikinci itirafı bütün hakikatin söylenip söylenmeyeceğine ilişkindir. 

Güvenmeme hakkına sahipsiniz, diyerek Derrida, “yalanın tarihi hakkında her şeyi 

anlatmayacağım hatta “bu tarihi ilgilendiren aklımdan geçenleri de dile getirmeyeceğim 

o halde yalan mı söylüyorum” (Derrida, 2002:37) sorusunu dinleyicilerine yöneltir. 

Yine sorusunu cevaplamadan bırakır fakat göreceğimiz gibi bu sorunun, yalan 

konusunda verdiği örneklerle yakın bir ilişkisi bulunur. Soruyu askıda bırakarak 

Derrida, “nihayet” yalan temasına dair konuşmasına epigraflarla başlar. 

                                                                                                                                                                          

oluşagelen bir varlık olarak ele alınmaya başlandığını ve hakikate ilişkin görececi bir 

perspektif geliştirildiğini vurgular. Bu durumun sonucunda ise hakikatin daha bireysel 

bir noktadan ele alındığını ve yalanın da bu çerçeve içinde konumlandırıldığını iddia 

eder. Bu bakımdan hem Denery hem de Campbell, günümüzde yalanın daha çok 

kendini kandırma şeklinde ele alındığına ilişkin Derrida’nın yorumunu paylaşır 

görünürler.      
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2. Yalanın Tarihselliği 

İlk epigraf, yalanın tarihselliğine dair. Derrida, bununla yalana dair yaptığı sahih 

tanım ile Hannah Arendt’in yalana ilişkin iddialarını ele alıp soruşturmasına dâhil 

edecektir. İkinci epigraf ise hakikatin kutsallığına ilişkindir. Eğer demektedir Derrida 

böylesi bir hakikat vurgusu yoksa herhangi bir ifadenin yalan olduğunu iddia etmek 

imkânsız hale gelecektir. Fakat Derrida, bize hakikatin kutsallıkla buluşmasının da 

tarihsel olduğunu hatırlatacaktır. 

İlk epigraf, yalanın tarihselliğine ilişkin olarak Hannah Arendt’ten. Truth and 

Politics ve Lying in Politics metinlerini ele alan Derrida, Arendt’in yalanın siyasal bir 

araç olarak bu alanın önemli bir öğesi olduğuna ilişkin değerlendirmesini alıntılayarak, 

özellikle her iki metnin uluslararası basında – New Yorker ve New York Times – yer 

aldığının altını çizer. Bu son nokta önemlidir çünkü hatırlanacağı gibi Arendt yalanın 

sınırlandırılmasında medyanın önemini vurgulamıştı, Derrida konuşmasının ilerleyen 

bölümünde bu iddiayı, medyanın yalanın dönüşümünde oynadığı rolü anımsatarak 

yeniden ele alır. Fakat Derrida’nın dikkatini, tarih özellikle de siyasal tarih, yalan ile iç 

içeyse buradan yalanın kendine ait bir tarihinin, başka bir ifadeyle kesintisiz bir şekilde 

tarihe eşlik eden bu sözel edimin kendine ait içkin bir anlatısının mümkün olup 

olamayacağı çeker: Böylesine tarihsiz, evrensel bir olgunun nasıl bir tarihi olabilir? Bu 

sorudan hareketle Derrida, Arendt’in her iki metninde ele aldığı yalanın tarihine ilişkin 

dönüşümüne odaklanır (2002:39).  

Derrida’ya göre bu dönüşüm, kavramsal ve pratik düzeydedir. Kavramsal olarak, 

yalandan kendine kandırmaya ya da modern mutlak yalana, pratik düzeyde ise hakikati 

gizlemekten hakikatin yok edilmesine doğru bir dönüşümün olduğunu ortaya koyar 

Arendt. Geleneksel yalan, devlet adamı ya da diplomatın elinde belli hakikatlerin 

gizlemesini içerir oysa modern yalan belli bir imajın peşinde, Birleşik Devletlerin 

Vietnam Savaşını kadiri mutlaklık imajını korumak için sürdürmesi gibi kendini 
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kandırmayla ilişkili bir şekilde bütün olgusal hakikatin varlığını hedefine koymaktadır. 

Arendt’e göre modern yalan, tarihi yeniden yazmayı amaç edinir, yalanın günümüzde 

aldığı biçim, bütün tarihin yeni baştan yazılması tehlikesini bağrında taşır. Derrida, 

Arendt’in tarihin yeniden yazımı ile olarak verdiği iki örneği hatırlatır. Bunlar, 

Gaulle’ün “Fransa, son savaşın galibi arasında yer almaktadır” ve Adenauer’ın 

“Nasyonel Sosyalist barbarlık ülkenin nispeten küçük bir yüzdesini etkiledi” 

ifadeleridir. Arendt’e göre bu iki ifade olgusal hakikatin saklamasından ziyade tarihin 

yeniden yazılmasına dönüktür ve yalanın tarihindeki dönüşümü örneklendirmektedir.  

Derrida, Arendt’in dikkat çektiği bu dönüşüm olgusuna, konuşmasının ilerleyen 

kısmında ele alacağını belirterek bugünün tekno-medyatik ve tanıklığa43 dayalı siyasal 

kültüründe hâlâ yalan kavramanı korumaya gerek olup olmadığı sorar ve ikinci epigrafa 

geçer.  

İkinci epigraf belli bir kutsallığın, hakikati söyleme ödevinin, tarihselliğine 

ilişkindir. Agustinus ve Kant ile gündeme gelen hakikati söyleme ödevi, kutsal bir 

emirdir. Bu konuda Derrida, Reiner Schürmann’a başvurur: “Kutsal kavramı orijinalin 

bağlamına ait olduğu için, tarihsel çağrışımlarını korur: kutsal olan ‘öfkeli tanrıların 

işaretidir’ onların olası geri dönüşüne kılavuzluk eder. Bunun yanı sıra korku ve acıma, 

tümüyle tarihsel olmayan, orijinal olguya eşlik ettiğinden, düşünceyi olaya yönlendirir” 

(2002:42 – italik orijinal metinde). Hakikate eklenen kutsallık görünen o ki 

tarihsellikten44 muaf değildir ve belli bir olaya ilişkin olmak üzere, tıpkı kendisi de bir 

                                                           
43 Derrida tanıklığın önemli olduğunu vurgular, Arendt’in Eichmann davasında 

tanıklığın sancılı niteliğine bizatihi deneyimlediğinin altını çizer. Derrida’nın tanıklığa 

ilişkin yorumunu, bölümün sonunda ele alacağız. 

44 Bu noktada, hakikate ilişkin kavrayışımızın da değişimle malûl olduğunu eklemeliyiz. 

Marcel Detienne’nin hatırlattığı gibi, bizim için mantık prensiplerine ve gerçekliğe 
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olayla ilgili olan yalan gibi edimselikle ilişki içinde değerlendirilmelidir diyerek 

Derrida, Schürmann’dan hareketle yalan ve hakikatin edimsellikle ilişkisini, 

konuşmasının ilerleyen bölümünde kısaca ele alacaktır. 

3. Yalan ve Derrida’nın Hikâyeleri 

İki itiraf ve iki epigraftan sonra Derrida ‘nihayet’ konuşmasına ‘başlar’ fakat bu 

başlangıç, konusunun sınırlarını tartmak üzere yeniden anlatı, kurgu konusuyla temas 

eder: “Birkaç hikâye anlatarak – inanın bana, yalan söylemeksizin – şimdi başlamaya 

çalışacağım. Klasik bir tarihçi ve vakanüvis [gibi] açıkça anlatısal bir biçimde” birkaç 

örnek vereceğini belirtir (2002:42). Sanki Derrida’ya göre yalan, kurgu ve hikâyeye 

dokunmadan var olamamaktadır fakat aynı anda hatırlanacağı üzere düşünür, kendi 

deyimiyle keskin bir yalan tanımına ihtiyaç olduğunun altını çizmişti. Derrida görünen 

o ki yalanın, kurgu ile paylaştığı ortak zemini anımsatarak kurguya daha fazla yer 

açmak istemektedir. Tarihçi, vakanüvis ve hikâye anlatımını birlikte anması ve bunu 

inançla buluşturması, yalan ve hakikat düzlemlerinin ötesinde öteki ile ilişkide 

indirgenemeyen öğe olan yemini bir kez daha hatırlatır. Derrida, örtük bir şekilde bu 

zemini anımsatarak bizden samimiyetine güvenmemizi talep eder. Derrida, tekrar 

                                                                                                                                                                          

uygunluk anlamına gelen hakikat, Arkaik Yunan’da alethianın karşılığı olarak ne 

önerme ve nesnesi arasında uyum sağlama ne de bir hükmün diğer hükümlerle uygun 

düşmesi olarak ele alınmaktadır. Burada alethia, yalanın karşıtı da değildir. “Anlamlı 

tek karşılık durumu Alethia ve Lethe arasındadır” (Detienne, 2012:74). Bu bakımdan 

yazar, hakikatin açıklık ile saklı olan arasındaki bu salınımı nedeniyle şairin, kâhinin ve 

adil kralın hakikatin bu dönemdeki efendileri olduğunu belirtir. Dolayısıyla hakikati 

söylemenin, kutsallıkla buluşmasının belli bir tarihin ürünü olduğu söylenecekse bu 

iddiaya, hakikat kavramına ilişkin kavrayıştaki dönüşüm de eklenmelidir.  
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samimiyet talebinde bulunduktan sonra konuşmasını, Arendt’in yukarda bahsettiğimiz 

makaleleri ile diyalog halinde yürütecektir.  

Derrida’nın bu diyalogunun ilk konuğu, Kant’tır. Hakikati söyleme ödevinin 

kutsallığına binaen, Arendt’in Kant’ı özellikle yargı konusunda sıklıkla anmasına 

rağmen yalan temalı iki metninde ele almadığı belirterek Derrida, Alman filozofun 

İnsanseverlikten Ötürü Yalan Söylemek Konusunda Bir Sözümona Hak Üzerine45 adlı 

denemesine değinir. Metnin temel vurgusunun etik değil hukuki olduğunu ifade eden 

                                                           
45Michael Cholbi, Kant’ın ilgili metninin yorumcular tarafından “utançla” karşılandığını 

belirtir. Her türlü koşul altında yalanın yasaklanmasının mümkün olmadığını ve 

insanların kendilerini korumak için yalanlara başvurabileceğini savunur (2009:17). 

Bernard Williams ise Kant’ın yalana dair yorumunun “histerik” kavramlarla dile 

getirildiğini belirtir (2002:106). Christine M. Korsgaard’e göre Kant’ın yanıldığı nokta 

asla yalan söylememek gerektiğine dair bir ödev tanımlamasıdır. Yazara göre bizi 

aldatanlara karşı, onların amaçladıklarına karşılık verebilmek için aldatma silahına 

başvurmamız gerekir. Aldatana karşı yalan söyleme ilkesi evrenselleştirilebilir. Aldatan 

kişi kendisini, aldatma eyleminde bulunarak, ahlaki olarak korumasız bir duruma 

düşürür. Bu sebepleri öne sürerek Korsgaard, kendini korumak için yalan 

söylenebileceğini savunur ve Kant’ın “insanlık ilkesinin” bu son duruma ışık tutacağını 

belirtir. Bu bakımdan yazara göre, Kant’ın ilgili metni arızi bir metindir (1986:330). 

Allen W. Wood ise Derrida gibi Kant’ın yalanın koşulsuz olarak yasaklanmasına dair 

vurgusunu “hak” eksenin de anlaşılmasını gerektiğini belirtirken, Kant’ın metninin bir 

tartışmanın parçası olduğunu belirterek yalana dair bu koşulsuz tavrın, Alman filozofun 

konumunu güçlendirmek için başvurduğu retorik abartılar olduğunu düşünür 

(2008:250). Kant’ın bu metni ile ilgili geniş bir literatür bulunmaktadır. Bir burada 

Derrida’nın yorumuyla kendimizi sınırlayacağız.  
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Derrida, Kant için önemli olanın gerçeklik değil hakikati söyleme (Wahrhaftigkeit) 

olduğunu dile getirir. “Bu nedenle Kant’ın bakış açısı eğer hak olgusuna yönelikse, 

safça, formel olarak hukuksal ya da meta-hukuksal görünür; hakkın, toplumsal 

sözleşmenin formel koşullarıyla hakkın saf kaynaklarıyla ilgiye karşılık gelir” (Derrida, 

2002:44). Derrida, Kant’ın yalan karşıtı hakikatlilik ödevine dair akıl yürütmesinin 

koşulsuz, formel, emredici ve tarihsel bağlama kayıtsız olduğunu belirtir. Kant’ın akıl 

yürütmesine göre kişi, her koşulda hakikati söylemelidir. Kullanışlı ya da zorunlu 

koşullar altında, söylenmesi makûl olarak kabul edilebilecek yalan yoktur (Derrida, 

2002:43). Kant için hakikati söylemek, hangi koşulda olursa olsun hangi zararı verirse 

versin formel bir ödevdir. Yalan, aldatma niyetiyle yapılan doğru olmayan beyandır ve 

başkasına zarar vermek için başka bir şartı gerektirmemektedir. Yalan, her hâlükârda 

özel olarak birisi olmasa da insanlığa zarar verir, hakkın kaynaklarının aşınması söz 

konusudur (Derrida, 2002:44). Kant, yalanda neyin kötü olduğunu tanımlamaya çalışır 

ve motivasyonu veya sonuçları ne olursa olsun yalanın içkin olarak içerdiği apriori 

kötülüğü değerlendirir. “Eğer yalan koşulsuz olarak yasaklanmazsa, o halde insanlığın 

toplumsal bağı tam da ilkesinde geçersizleşir” (Derrida, 2002:45). Kant’a göre, ilkesi 

kendi yasasını yok etmeden evrenselleştirilemeyen yalan meşrulaştırılırsa, toplum 

imkânsız olacaktır. Çünkü toplumsal ilişkiler ağı, hakikati aktarmak üzerine kuruludur: 

Kant, “kaçınılamayacak dilegetirişlerde doğrulukluluk, insanın her bir başka insan 

karşısında formel ödevidir, kendine ya da başkasına bundan ne denli büyük bir zarar 

çıkıyor olursa olsun; … benim payıma düştüğü kadarıyla, dilegetirişlerin (bildirimlerin) 

hiçbir inanırlılığının kalmamasını sağlamış, dolayısıyla da, sözleşmeye dayalı bütün 

hakların etkisizleşmesine ve güçlerini yitirmesine yol açmış olurum; bu da, genel olarak 

insanlığa karşı bulunulmuş bir haksızlıktır” yorumunda bulunur (Kant, 1998:48). Kant’a 

göre her zaman yalan söylenebilir, yerine getirmeyi düşünmeden yemin edilebilir, fakat 

bu durumda diğerine insan olarak davranmak bir kenara bırakılır çünkü insanları 
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birbirine bağlayan dil askıya alınmış, ondan feragat edilmiştir çünkü Kant için dil 

hakikatlilik vaadi üzerinde temellenir (Kant, 1998:45). 

Derrida, Kant’ın yorumunda toplumsal ilişkileri temellendiren hakikati söyleme 

ödevinin kutsal ilan edilmesiyle tarihselliğin ortadan kaldırıldığını savunur. Kant’ın 

“tüm beyanlarda hakikatli olmak [wahrhaft; sadık, samimi, dürüst, iyi niyetli: ehrlich], 

herhangi bir çıkar beklentisine izin vermeyen kutsal [heiliges] ve koşulsuz [unbedingt 

gebietendes] aklın [Vernunftgebot] yürütme yasasıdır” (Kant’tan akt. Derrida, 2002:44) 

ifadesini alıntılayan Derrida, Schürmann’ı andığı epigrafı hatırlatarak hakikatin 

kutsallığının tarihsel olduğunu belirtir ve “hikayesini” anlatmaya koyulur. 

Derrida örneklerini özellikle basından – yalan ve hakikat ilişkisi bakımından 

medyanın etkisini sıklıkla anmaya devam edecektir – seçtiğini ifade eder. Anlatacağı ilk 

örnek, “insanlığa karşı suçlar” kavramı ekseninde Başkan Jacques Chirac’ın, İkinci 

Dünya Savaşı sırasında Vicy hükümeti nezdinde Yahudilerin sürgün edilmesinde 

Fransa’nın oynadığı rol nedeniyle sorumluluk ve suçu kabul etmesiyle ilgilidir. 

Derrida’ya göre bu sorumluluk kabulü, seçilmiş bir hükümetle yani demokrasinin 

evrensel ilkesi olan seçim ile yürütme gücünü elde eden bir aygıtın temsil ettikleri adına 

bir suçun tanıması, teatral bir biçimde yazılı ve görsel basında yer alarak geri çevrilmez 

ve kamusal olarak ilan edilmiştir. Derrida, medya aracılığıyla Jacques Chirac tarafından 

beyan edilen hakikatin kamusal, ulusal ve uluslararası anlamda hem otorite hem de 

istikrar kazandığını belirtir. Dolayısıyla Derrida’ya göre, Chirac tarafından ilan edilen 

ve kamusal olarak kayıt altına alınan bu hakikatin, bir tarihi bulunur.  

Derrida, bu “hikâye”de ortaya koyduğu ölçüde, hakikat ve tarihsellik arasındaki 

ilişkinin bir dizi soruyu gündeme getirdiğini ifade eder: Chirac’la birlikte devletin 

tarihsel bir hakikati, resmi olarak ilan etmeyen önceki başkanlar de Gaulle, Mitterrand 

yalan mı söylemiştir? Aynı anda bu başkanlar, Chirac’ı yalan söylemekle suçlayabilirler 
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mi? Kim yalan söylemiş, kim hakikati ifade etmiştir? Yalan, bu olguyu tanımlamak için 

uygun bir kavram mıdır? Uygun bir kavramsa yalanın değerlendirme ölçütü ne olabilir? 

Bu yalanın tarihi, nasıl bir şey olabilir? Genel bir soru olarak bu türden soruları 

yanıtlamayı mümkün kılan yalan kavramının tarihi ne olabilir? Bu olguyla sınırlı olarak 

birinin yalan söylediği iddia edilecekse bu kimdir (2002:50)? Derrida gündeme getirdiği 

sorularla yalan ve hakikatin tarihselliğine belirli bir olaya bağlı olmak anlamında 

edimselliğini vurgulamak niyetindedir. 

Derrida’ya göre, burada yalanın özü ile ilgili olmasa da hakikatlilik/yalan 

karşıtlığının edimselliğiyle bağlantılı tarihsel bir yenilik bulunmaktadır. Buna göre, 

İkinci Dünya Savaşından önce olmayan uluslararası bir yasanın nezdinde devletin 

hakikati ya da devletin yalanı meselesiyle karşı karşıyayızdır. “İnsanlığa karşı suç” 

olarak bilinen bu kategori edimsel niteliklere sahip olarak belli bir tarihe sahiptir ve 

Derrida, bu tarihin öncesinde insanlık tarihi açısından “insanlığa karşı suç” 

kategorisinin bir anlama sahip olmadığını hatırlatır. Bu yasa ile birlikte toplumsal pratik 

değişir, yeni bir hakikat ortaya çıkar ve sonuçta yalan-hakikatlilik ikiliği yeniden ele 

alınmak durumunda kalınır. Derrida’ya göre söz-edimleri, başarılı olduklarında tıpkı bir 

sınırın çizilmesi, bir devletin inşasında olduğu gibi çoğu zaman sonsuza kadar 

yürürlükte kalacak bir hakikat ürettir. Derrida, bu performatif boyutun hakikati yaptığını 

(makes truth) belirtir. Yasanın yaratılmasındaki bu edimsel şiddet – ne yasal ne de 

yasadışı olan – sonrasında yasal hakikat olarak tanınanı yani baskın, hukuksal, 

yarışmasız kamusal hakikati yaratır (Derrida, 2002:51). Derrida, yalan ve hakikatlilik 

ikiliğine dair bir çalışmanın, edimsellliğin bu boyutunu dikkate alması gerektiğini 

belirtir. Düşünür, yalanı ele alırken düşünülmesi gereken bir uğrak olduğunu ifade ettiği 

edimselliğin Arendt’in yalana ilişkin çalışmalarını değerlendirmek amacıyla değinir. 

Derrida, Arendt’in yalana ilişkin izleğinde edimselliğe yeterince yer ayrılmadığını 

vurgular.  
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Yalan konusunun, edimsellik hesaba katılmadan ele alınamayacağını ifade eden 

Derrida, konunun önemli olduğunu belirtmekle birlikte detaylarına girmez ve bunun 

yerine tarihi yeniden yazma, yalan, sahtecilik, inkârın günümüzdeki yaygınlığına dikkat 

çeker, bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini sorgular. Bu türden sapmalara karşı 

yasaya mı yoksa bitimsiz, yeniden ve yeniden başlaması gereken bir süreç olan 

tanıklığa, tartışmaya, arşive ve hafızaya mı başvurmanın etkili olacağını sorar. Tanıklık, 

kanıt problemi ile ilişkisiz ise hakikate nasıl tanıklık edileceği sorusunu yöneltir 

dinleyicilerine. Dinleyicilerinin/okurlarının dikkatine sunduğu soruları doğrudan 

yanıtlamayan Derrida, hiçbir devletin ya da hiçbir devlet yasasının yalana, sahteciliğe vs 

karşı kendi tedbirini almaya yetenekli olamayacağını ve fakat bunun, devletin kendi 

hakkından vaz geçmesi anlamına gelmediğini ifade eder (2002:52). Yine de bu hakkın 

ya da yasanın, meydan verebileceği dogmatik hakikate karşı uyanık olmak gerektiği 

uyarısında bulunur. Derrida, görünen o ki, tarihin saptırılmasına karşı iki stratejinin de 

önemli olduğunu vurgulamaktadır, bunları birbirinin alternatifi olarak ele almaz. Devlet 

tarafından konulan yasanın ya da durmaksızın arşivin kazılmasının, tartışma ve 

tanıklığın hem tarih yazımının yolundan çıkarılmasının, tarihin saptırılmasının hem de 

belli hakikatlerin dogmalar haline gelmesinin önüne geçebileceğine inanmış 

görünmektedir. 

Derrida’nın ikinci örneği ya da hikâyesi kişisel olmakla birlikte bu 

örneğin/hikâyenin derhal siyasal ve etik etkileri bulunur. Yazara göre, çağımızın tele-

tekno-medyatik modernite koşullarında her şey muazzam bir şekilde dönüşüme tabidir 

ve buradaki edimselliğin etkisini hesaplayabilmek neredeyse imkânsızdır. Edimselliğin 

etkisinin hesaplanmasındaki imkânsızlığın en önemli nedenlerinden biri, medyanın 

oynadığı roldür. Anlatacağı örnek/hikâye, yukardaki devlet itirafından daha önemsizmiş 

gibi görünmekteyse de medya ile dolaşıma sokulduğundan Derrida, bu hikâyeyle 

hakikat ve yalan arasındaki çizginin nasıl bulanık hale getirildiğini dile getirecektir. 
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Kamusal konuşmanın, üretildiği, arşivlendiği ve aktarıldığı bir yer olan medya, özellikle 

demokratik siyaset içinde yalanın erişimi değerlendirmek bakımdan önemlidir Derrida 

için. 

Derrida’nın bu ikinci hikâyesi, kendisini de ilgilendiren New York Times’ta 

yayınlanan bir makaledir. Derrida’nın aktarımıyla, New York Üniversitesi’nde profesör 

olan makalenin sahibi Tony Judt, içinde Derrida’nın bulunduğunu belirttiği Fransız 

entelektüellerinin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa tarafından Yahudilere karşı 

işlenen suçlara karşı sessiz kaldıklarını iddia eder ve siyasal sorumluluktan kaçtıklarını 

savunur. Derrida, bu iddia karşısında aralarında kendisinin de bulunduğu bir dizi 

Fransız entelektüelle birlikte bir bildiri kaleme alarak Fransa’nın sorumluluğunu kabul 

etmesine dönük çağrıda bulunduklarını belirtir. Judt’in “iftirasının” kendisinde öfkeye 

neden olduğunu fakat karşı bir makale yazmaya gerek duymadığını dile getirerek, bu 

iddianın iyi niyetli basit bir hata mı, yalan mı ya da bilgi yetersizliği olup olmadığını 

sorar. Bunları belirlemenin mümkün olamayacağını savunarak, bir karşı-hakikatten 

(contre-verite) bahsedilebileceğini ifade eder. Karşı-hakikat kavramına başvurarak, 

Judt’in yalan söylediğini iddia etmediğinin altını bir kez daha çizer ve yanlış olan her 

şeyin yalan olmayacağını, yalan ve hata arasında ayrım yapmak gerektiğini hatırlatır. 

Yalan ile hata arasındaki ayrıma dair belirli bir ayrımın korunması gerekse de böylesi 

bir karşı-hakikatin, kapitalist-tekno-medyatik bir güç tarafından yayılan etkisinin tahmin 

edilmesinin ve sınırlandırılmasının hiç de kolay olmadığını vurgular. Derrida, anlattığı 

hikâyenin ne yalanın ne de hatanın tarihi olduğunu çünkü Judt’in niyetinin asla 

bilinemeyeceğini dile getirir. Basit bir hata olabileceği gibi, kasıtlı olarak yanlış bir 

okuma da olabilir fakat nihayetinde hakikat etkisi yaratır (2002:53). Derrida, bu 

yorumuyla günümüzde hakikat-sonrası siyasete dair yapılan yorumları öncelemiş 

görünmektedir. Hatırlanırsa hakikat-sonrası siyasetin yarattığı ruh hali, neyin hakikat 

neyin yalan –  ve şimdi de Derrida’nın vurgularını ekleyerek – neyin iyi niyetli bir hata 
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olduğunu bilmenin imkânsızlığı ile tarif edilmekteydi. Fakat Derrida’nın bu atmosfere 

ilişkin çözümü için bölüm sonunu işaret ederek yeniden yazarın metnine dönersek 

yazar, ilk örneğinde “insanlığa karşı suçlar” bağlamında devlet itirafını ele almış ve 

yalan, hakikat ilişkisine dair bir sorgulamanın edimselliği göz önünde bulundurması 

gerektiğini vurgulamıştı. Şimdi ikinci örneğiyle ise Hannah Arendt tarafından siyasal 

yalanı sınırlandırmak üzere “görevli kılınan” basını, yargıyı ve akademinin yani bir nevi 

güven adası olan kurumların bu niteliğini soruşturmasına dâhil etmektedir. Fakat yine 

de Tony Judt’in iddiasının basit bir hatadan, yanlış ya da eksik okumadan 

kaynaklandığının ya da yalan olduğunun belirlenemeyeceğinden hareketle – ötekinin 

niyeti bilinemez kalır –  ortada yine de medya eliyle yaratılan ve etkisi silinemez olarak 

kalan bir karşı-hakikatin bulunduğunu belirtir. Bu durum, ona göre bir dönüşümü işaret 

etmekle birlikte Arendt’in modern yalan tanımlamasından farklıdır. Arendt modern 

yalanı, kendi kandırma ile birlikte anar ve “tam demokratik koşullarda” yalan 

söylemenin ancak yalancının söylediğine inanmasıyla mümkün olabileceğini iddia eder 

oysa Derrida’ya göre burada söz konusu olan, yalan ve hakikat ikiliğine sığmayan başka 

bir boyuttur. Burada dikkat edilmesi gereken medyatik tekno-edimsellik ve fantazma 

(phantasma) mantığıdır. Fakat yazar bunların, aktardığı örnekte nasıl bir yerleşim 

gösterdiğini ele almaz. 

4. Derrida, Koyre ve Demokrasi 

Derrida, modern yalana ilişkin kendi vurgularını detaylandırmak yerine Arendt’in 

yalanın tarihselliğine ilişkin iddiasının önceki bölümde andığımız Alexandre Koyre’nin 

The Political Function of the Modern Lie adlı metninde izlenebileceğini belirterek, ilgili 

metne odaklanır. Koyre’nin çalışmasında Arendtçi temaların, kendini aldatma da olmak 

üzere, hemen hepsi bulunduğunu vurgular. Derrida, bu metinde hem bir açılış imkânın 

hem de bir sınırın varlığına dikkat çeker. 
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Koyre, hatırlanacağı üzere modern insanın, totaliter rejimlerde yaşayanları 

kastederek, yalan içinde yüzdüğünü ifade etmekteydi. Totaliter rejimlerde, yalan artık 

yaşamla iç içe geçer fakat yazar, bu durumda dâhi yalanı bir kavram olarak elde tutmak 

gerektiğinin altını çizmekteydi hatta kavramı kullanmaya gerek olup olmadığına ilişkin 

sorunun gündeme gelmesinin kendisinin de totaliter bir işaret olduğunu dile 

getirmekteydi. Ona göre söz konusu olan, yalan ve hakikat arasındaki ilişkinin tersine 

dönmesi ve hakikatin yerini, yalanın almış olmasıydı. Derrida bu noktada Koyre’nin 

tanımlanmasında bir sınır bulunduğuna işaret eder. Derrida, Koyre’nin, totaliter 

rejimlerde yalan ile hakikat arasındaki ilişkinin tersine döndüğüne ilişkin yorumunu 

haklı bulur, fakat Derrida bu risklerin başka türlü bir şekilde yalanın sahih tanımı ve 

tarihsel yenilikler gözetilerek, rölativizme düşmeksizin, ele alınıp alınamayacağını 

irdeler. Derrida, bir yandan Koyre’nin yalana bakışını elde tutmak isterken diğer yandan 

ileri sürdüğü sahih yalan tanımından vaz geçmek istemez ve açık bir şekilde 

görececiliğe mesafe alır ve metnin belki de en kritik sorusu bu noktada karşımıza çıkar; 

yazar, hem yalanın sahih tanımını elde tutarak hem de Koyre ve Arendt’in dikkat çektiği 

saptırmalara karşı pozisyon alarak yalan ve hakikat ilişkisini soruşturmanın, nasıl 

mümkün olabileceğini sorar.  

Sorduğu soruyu doğrudan cevaplamayan Derrida, totaliter rejimlerin kendi pratik 

hedefleri doğrultusunda hakikat inşa ettiklerine dair uyarının önemli olduğunu 

vurgulayarak, özellikle Koyre’nin totaliter rejimlerin hakikatle kurdukları ilişkiye dair 

yorumunun yaşadığımız dönem için de – hatta daha yakıcı bir şekilde – geçerli 

olduğunu belirtir. Koyre, totaliter rejimlerin hakikatle pragmatik bir ilişki kurduklarını, 

kendi siyasal pratiklerine uygun hakikatler yarattıkları yorumunda bulunur: 

Totaliter rejimlerin resmi felsefeleri, oybirliğiyle, herkes için geçerli olan 

tek bir nesnel hakikatin varolduğu fikrini anlamsız olarak damgalar. 

“Hakikat” ilkesinin, gerçeklikle uyumlu olmadığını söylerler fakat [bu ilke] 
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sınıfın ya da ulusun ya da ırkın ruhu ile uyumludur - yani ırkçı, ulusal veya 

faydacıdır. Hakikatin biyolojik, pragmatist, eylemci teorilerinin sınırlarını 

zorlayarak, totaliter rejimlerin resmi felsefeleri, düşüncenin fıtri değerini 

inkâr eder. Onlara göre düşünce bir ışık değil silahtır: işlevinin gerçekliği 

olduğu gibi keşfetmek olmadığını söylerler, fakat bizi gerçekliği, [aslında] 

olmadığı şeye doğru yönlendirmek amacıyla değiştirir ve dönüştürürler. Hal 

böyleyken, bilimdense mit daha evladır ve akla başvuran kanıttansa 

tutkulara tesir eden retorik tercih edilir (Koyre, 1945:296).  

Derrida, Koyre’nin hakikati eylemci ve pragmatist tarzda yorumlayan totaliter 

felsefelere karşı uyarısına tümüyle katıldığını, bu uyarının altına imza atabileceğini 

belirtir. Derrida, bu uyarının tek bir yönünün olmadığını, hakikatin nesnel olarak 

tanımlanmasından, ya da nesnel dünyaya uygunluk şeklinde ele alınmasına kadar 

uzanabileceğini vurgular. Koyre’nin şüphesinin totaliter felsefelerin biyolojik, eylemci 

hakikat kavrayışlarının ötesinde uygunluk, açığa çıkış ya da nesnellik gibi hakikat 

anlayışlarının yapısökümüne ve siyasal alandaki edimsel konuşmayı ele alan sorunsala 

da yöneldiği belirtir. Derrida’ya göre bu bakımdan, yapısöküme46 ve edimselliğe uzanan 

                                                           
46 Derrida’ya yönelik hakikati şüpheli hale getirip siyasal alanı çözüm bekleyen 

sorunlarını önemsizleştirdiğine ilişkin eleştiriler yeni değil. Fakat özellikle Avrupa ve 

Amerika’da post-truth kavramı ile çerçevelenen siyasal yalana ilişkin tartışmada bir 

yazarın, post-truth iklimini akademi ile ilişkilendirmesi dikkat çekici: “‘Hakikat-

sonrası’, fikirlerin tarihinde kurulmuş ve daha önce orta sınıf profesyonellerin 

öncülüğünde kültürel dönüşte ifade edilen bir mantığın en son adımıdır. Popülizmi 

harekete geçirdiğimiz şeyi uygulamaya koymakla suçlamak yerine, ondaki kendi utanç 

verici bölümümüzü kabul etmek daha iyi olur” (Calcutt, 2016).   
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şüphe, her ne kadar totaliter risklere karşı uyarıda bulunsa da baştan kendini paralize 

etme ile karşı karşıya kalabilecektir.  

Derrida, iki önlemin altını çizmek gerektiğini belirtir: Bir yandan Koyre’nin 

hakikatin saltanatının sarsılmasına karşı duyduğu şüphenin anlamlı olduğunu ve fakat 

diğer yandan ise edimselliğe ve yapısöküme ilişkin sorunsalın farklı hedeflerinin 

bulunduğunu, bunun dikkate alınması gerektiğini vurgular. Çünkü Derrida’ya göre 

“[e]tik, hukuki veya politik sorumluluk, … yorumsal aktif bir sorunsal olarak kalan, her 

durumda edimsel olan (basitçe layıkıyla bir yansıtma meselesi olduğu [düşünülen] 

gerçekliktense) hakikatin baştan verili bir nesne olmadığı bu sorunsala, stratejik 

yönelmeye karar vermeyi içerir (2002:61).” Dolaysıyla Derrida için edimsel boyutu 

olan hakikatin durmaksızın yapısöküme uğratılmasının kendisi etik bir olanaktır.  

Derrida, bahsettiği etik olanağın detaylarına girmeden Koyre’nin metninin sırrı 

ele almak için bir kapı araladığını düşünür. Koyre’ye göre totaliter rejimler gizli 

topluluklar değillerdir, kamusal alanda eylemektedirler; “güpegündüz komplo 

kurmaktadırlar” (1945:297). Burada söz konusu olan gizli bir topluluk değil, gize sahip 

olan bir topluluktur. Sır, totaliter rejim elitine aitken yığından beklenen sadakattir. 

Totaliter elitin, söylediklerinin birbiri ile çelişmesinin bir önemi yoktur. Kamuoyuna 

yapılan açıklamalar, gerçek olsa dahi yığın, buna inanmaz her şey yalan haline getirilir 

(1945:298). Koyre’ye göre, bu rejimlerde akıl ile kelimeler arasında bir bağlantı 

bulunmamaktadır. Konuşan varlığın, her şeye inanan varlığa ve her şeye inanan varlığın 

da düşünmeyen varlığa dönüşmesiyle akıl sahibi olan varlık ile konuşan varlık arasında 

herhangi bir bağlantı kalmaz. Yığın öfke, duygu ve tutku ile harekete geçmektedir; 

yığın, boyun eğer ve inanır (1945:299). Bu yığının, hakikat duygusu kaybolmuş ve 

lidere inanç, tek geçer akçedir yazara göre. Koyre, totaliter rejimlerde söz konusu 

olanın, ikinci dereceden Makyavelci yalan olduğunu vurgular. Hakikatin bizatihi 

kendisi aldatmanın bir aracı haline gelir. Bu türden bir hakikatliliğin/dürüstlüğün/açık 
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sözlülüğün, hakikatle bir ortaklığı yoktur (1945:296). Fakat Koyre, demokratik 

sistemlerin ise böylesi sırlardan azade olduğunu ve açıklık üzerine temellendiğini 

savunur. Demokrasi, kuşkuculuğu ve açıklığı ile totaliter sapmanın önüne geçer. 

Derrida, Koyre’nin demokrasiyi açıklıkla ilişkilendiren çıkarımlarına kuşkuyla 

yaklaşır. Koyre’ye göre giz demokrasinin varlığı için tehlikeyken, sırra izin vermeyen 

bir kamusallık, demektedir Derrida, siyasetin sınırsızlaşması ya da politik aklın mutlak 

hegemonyasının yansımasıdır ve bu, demokratik görünümlü bir totalitarizmdir. Hakikat 

ile yalanın yerinin değişmesini totaliter bir rejimin niteliği olarak gören Koyre’nin 

tersine Derrida için dikkat edilmesi gereken bu iki öğe arasındaki yer değiştirme ya da 

Arendt’in iddia ettiği gibi belirsizleşme değil, siyasal mantığın sırı ele geçirmesi ve 

yaşamı kuşatmasıdır. Açıklık siyaseti demokrasinin bir işareti değil, demokrasinin 

giysilerine bürünen totaliter mantıktır.  

Derrida, bu noktada, yeniden Arendt’e dönerek yalanın bir tarihi olabilir mi 

sorusunu yöneltir bir kez daha ve Arendt’ten ilhamla şu motiflerin dikkate alınması 

gerektiğini savunur: Öncelikle yalanı, hem Arendt hem de Nietzsche’nin âhlak dışı bir 

yönelimle ele aldığını hatırlatır. Derrida, konuşması boyunca yalanın belli bir ahlaki 

emirle birlikte değil, edimsellik ve içinde bulunduğu müphem kavram ağı – pseudos – 

ile birlikte düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu bakımdan hem Nietzsche’nin hem 

de Arendt’in yalanı ele alan çalışmalarının, yalanı edimsellik ve anlamsal 

müphemliğiyle birlikte değerlendirmeye olanak verdiğini belirtir.  Ayrıca Arendt’in 

anlatısında, sadece medyanın rolüne dikkat çekilmediğini aynı zamanda imajın ve 

bunun sonunca kamusal alanın dönüşümünün vurgulandığının altını çizer. Derrida, 

kamusal alanın imaj nedeniyle dönüşmesiyle birlikte kökenin kaybolduğunu, artık 

referans alınacak herhangi bir nokta bulunmadığını belirtir. Yani orijinal olan kaybolur, 

imge kendi kendisinin arşivi olur. Düşünüre göre imajın, arşivin sınırlarını 

belirsizleştirmesinde medya önemli bir rol alır. Derrida, medyanın etkisinin ilk bakışta 
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yalanın sahih tanımı ile birlikte ele alınırsa fazla ciddi değilmiş gibi göründüğünü fakat 

medyanın, etkisi kolayca silinemeyecek karşı-hakikatler yarattığını vurgular. Bu son 

durumunun sonuçlarını hesaplamanın çok da kolay olmadığının altını çizer. Fakat 

Derrida, Arendt’in yine de teorik, pratik, sosyal ve kurumsal sınırlara başvurarak siyasal 

alanı sınırlandırmaya çabaladığını ifade eder. Derrida’ya göre bu sınırlandırma, 

Arendt’in yargı kuramıyla ilgili olarak doğası gereği politik olamayan bir hatta ilerler. 

Diğer tarafta ise fiilen siyasetten muaf olan hukuksal düzen ve üniversite, yeni sorumluk 

ve ödevlerle siyasal alanı sınırlandırırlar (Derrida, 2002:65-66). Son olarak Derrida’ya 

göre Arendt kavramı kullanmasa dahi yalanın edimsel boyutuna dikkat çekerek, siyasal 

yalanı eylem kavramıyla birlikte ele alır. Sıklıkla yalancıyı “eylem adamı” olarak 

adlandırır. Derrida bu yorumu destekler, ona göre de yalan ile eylemek, olguları 

değiştirmek ile tarihin akışına müdahale etmek arasında özsel bir yakınlık vardır. Bu 

yakınlık, tahayyül gücünden neşet eder. Tahayyül gücü, Arendt’e göre “yalan söyleme 

yeteneğinin” ve “eyleme kapasitesini”nin ortak köküdür. Belirli bir imaj üretme 

kapasitesi, üretken tahayyülle ilişkilidir. Arendt’in niyetine ihanet etmeden ama onun 

söyleyeceğinin ötesine geçeceğini belirten Derrida’ya göre, yalan gelecektir. Gerçeği 

dile getirmek ise tersine, olanı ya da olmuş olanı söylemektir ve geçmişi tercih eder. 

Derrida’ya göre, yalan olmadan özgürlükten ve eylemden bahsedebilmek mümkün 

değildir (Derrida, 2002:66). 

Derrida, son olarak Arendt’in çalışmasının, yalanın tarihine dair bir çabayı 

engelleyecek öğeler taşıdığını vurgular. Her şeyden önce Arendt’in kendini aldatma 

kavramının, yalanın sahih tanımını dikkate almaması nedeniyle sorunlu olduğunu öne 

sürer. Kendini aldatma yerine Derrida, eksiklikleri olmakla birlikte Arendt’in ideoloji 

terimine başvurmasının daha uygun olabileceğini savunur. Arendt’in hakikatin ne olursa 

olsun galip geleceğine dair iyimser bir yaklaşıma sahip olduğunu dile getirerek, hakikati 

kendi başına tanımlanın dahi sorunlu olduğu yerde, yalanın etkisinin sonsuza kadar 
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sürebileceğini ifade eder. Derrida, Arendt’in kanıt ve arşivden farklı olan tanıklık 

kavramını dikkate almadığını belirtir.  Derrida’ya göre, yalanın tarihi eğer mümkünse 

bu tarih, bilginin nesnesi olamaz, bilgiyi çağırır fakat onunla ayrışık kalır. Bu tarih, 

karşılıklı inanç çağrısına duyarsız kalamaz, kişinin hakikatini dile getireceğine dair 

tanıklığı ile bağlantılıdır: “Kişi, sadece bilginin ötesinde yalanın tarihinin – böyle bir 

şey varsa – nasıl olması gerektiğini ya da olabileceğini söyleyebilir” (Derrida, 2002:70). 

5. Derrida, Arendt ve Tanıklık 

Derrida için, bilgi ile ayrışık olan yalanın tarihini ele almanın odağında tanıklık 

bulunmaktadır. Koyre ile birlikte dile getirilen yalanın tarihinin sıradanlaştırılmasına, 

ikincil hale getirilmesine ilişkin kaygı duyulması gerektiğine ilişkin Derrida’nın 

vurgusunun, kilit noktasında tanıklık sorunu durur. Çünkü tanıklık, sadece tekil bir 

varlığın olguları kayıt altına almasının ötesinde ve inanç meselesine ilişkin iması ile 

birlikte Arendt’in hakikatin kurumsal tanığı olarak yerleştirdiği medya, üniversite ve 

hukuku fakat en önemlisi bu kurumların varlığını borçlu olduğu yargı yetisine sahip 

tanık yurttaşı mesele haline getirir. Yalan ile hakikat arasında sınırların belirsizleştiği ve 

bir bakıma belirsizleşmeden kalamadığı her durumda tanıklık, bu sınırın yeniden 

tahkimi için elzemdir.  

Bu nedenle kişinin her dönüşte yanlış bir adım atabileceği bilginin ötesindeki bir 

labirenti (Derrida, 2002:35) andıran ve bilginin ötesinde onunla ayrışık kalan konuyu – 

yalanı – Derrida, dikkat çekici bir şekilde ikiye bölerek, tanıklık ve inançla ilişkili bir 

bağlamda ele alır. İki itirafla başlayan metin, iki epigraf ve iki hikâye/örnek ile ilerler 

fakat aynı anda bu ikiliklerde durmadan ikiye ayrılır. Derrida, sanki yalan ve hakikat 

arasındaki çatallaşmadan ilham alarak metnini, biçimsel olarak da bu çatallaşmanın 

ruhuna uygun bir biçimde kurgular ve labirenti andıran bir forma dönüştürür. Özellikle 

hakikat ile yalan ikiliğini durmadan aşan, birbiriyle bağlantılı inanç momentine ve 
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tanıklığa göndermeyle şekil verilir bu labirente. Derrida’nın konuşması sırasında 

aktardığı hikâyeleri, bir kez hatırlayacak olursak öncelikle bunlar, doğrudan yalan 

söyleme edimini ya da yalanın sahih tanımını örneklemezler fakat hikâyelere konu olan 

yalan hakikat ikiliğini kesen inanç edimini ve bununla bağlı olan tanıklık sorununu 

gündeme getirirler. Yukarıda bahsedilen Tony Judt örneğini burada yeniden hatırlatmak 

isteriz. Derrida, Judt’in hakkında yazdıklarının – kabaca bilinçli bir şekilde kişinin 

inandığı hakikati yanlış aktarması şeklinde tanımladığı - yalan olarak kabul 

edilemeyeceğini ifade eder. Fransız aydınlarını, devletlerinin İkinci Dünya Savaşı 

sırasında Yahudilere karşı işlemiş olduğu suçların tanınmasına ilişkin talebe sessiz 

kalmakla suçlayan yazarın, aralarında Derrida’nın imzasının olduğu işlenen suçların 

tanınmasını talep eden metinleri, bilinçli olarak mı ya da naif bir hatanın sonucunda mı 

görmezden geldiği bilinemezdir. Derrida, Judt’in yazdığına inanıp inanmadığının ya da 

samimi olup olmadığının asla bilinemeyeceğini söyler. Çünkü Derrida’ya göre, yalan 

bizi asla yeterince aydınlatamayacak olan yalan ile inanç arasındaki gri bir alana çeker. 

Fakat aynı anda arşivi yeterince elden geçirmeyen akademisyen Tony Judt ve editörlük 

sorumluluğunu yerine getirmeyen ilgili gazete, Arendt’in hakikatin tanığı olduğunu 

düşündüğü iki kurumdan akademinin ve medyanın tanıklık vasfının sorgulanmasına 

kapı açar. Derrida, Judt şahsında hatırlattığı fakat kurumsal düzeye de taşıdığı hakikate 

ilişkin tanıklığın, yalan edimini ele almak bakımından elzem olduğunu düşünür. 

Yalanın, kanıtı aşan bir boyutu olduğunu vurgulayarak tanıklığa dair bir tartışmanın 

özellikle Arendt’in çalışmasında eksik olduğunu belirtir. Derrida’ya göre her yalan 

yalancı tanıklıktır, kişinin tanıklık ettiği deneyimin yanlış aktartılmasıdır ve bu 

bakımdan yalan derhal tanıklığa ilişkin bir soruşturmayı davet eder. 

Oysa bir önceki bölümde belirtildiği gibi Arendt, tanıklıktan ve öneminden 

sıklıkla bahseder. Arendt tanıklığı, yargı kuramı ekseninde ele alır. Onun için tanıklık 

siyasal alanın sınırlarını çizerek, siyasal eylemin varlığını daim kılması için gereken 
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çoğulluğu ve kamusal görünüş uzamını olanaklı kılar. Bir tanık olarak Arendt, örneğin 

totalitarizmi ele alırken bu olguyu yansız bir bakış açısından değerlendirme konusu 

yapmaz, niyeti totalitarizmi siyasal olarak ortadan kaldırmaktır. Totalitarizmi belli 

nedenlerin sonucu olarak, bilimsel bir nesne gibi soruşturmasına mevzu etmez aksine bu 

yöntem Arendt’e göre daha ziyade tarihin inkârıdır.  

Yenilik – sürekli tekrarlanan olaylarla ilgilenen doğal bilimcinin aksine – 

daima sadece bir kez meydana gelen olaylarla uğraşan tarihçinin alanıdır. 

Tarihçi, nedensellik üzerinde ısrar ederse ve olayları, sonuçta onlara götüren 

bir dizi nedenden dolayı açıklayabiliyormuş gibi yaparsa, bu yenilik 

manipüle edilebilir. […] Tarih bilimlerinde dürüstçe nedenselliğe inanan, 

kendi biliminin konusunu aslında inkâr eder. [...] Aynı şekilde her zaman 

aniden ve beklenmeyen, belirli bir dönemin bütün fizyonomisini değiştiren 

olayların varlığını inkâr eder (Arendt’ten akt. Blumenthal-Barby, 2007:377). 

Arendt, totalitarizmi klasik bir tarihçi gibi çeşitli olayların toplamı olarak, sayısal 

verileri alt alta sıralayarak ya da nedenler ve sonuç arasında doğrudan bağlantılar 

kurarak ele almaz aksine bir kurgu yazarı gibi kalem oynatır. Totalitarizm üzerine olan 

yapıtı anekdotlar, edebi eserlere göndermeler ve biyografik anlatılar etrafında şekillenir. 

Totalitarizmin öğelerinden biri olduğunu savladığı emperyalizmi, örneğin Joseph 

Conrad’ın Karanlığın Yüreği eseri ile birlikte ele alır. Kurtz karakterini inceleyerek, 

emperyalizmin yol açtığı ve totaliter hareketler içinde örgütlenen güruhun, temel 

karakteri olduğunu düşündüğü köksüzlüğün anlamını ortaya koyar. Bu bakımdan 

Arendt’in bizatihi kendisi de bir kurgu yazarıdır: “Kurmaca yazarları her zaman yalan 

söylemekle suçlanır. Bu[nu düşünmek], bir bakıma anlaşılabilir. Hakikati47 sadece 

                                                           
47 Arendt hakikat ile neyi kastettiği konusunda açık değildir. Yanıtlamandan sorduğu şu 

soruyla, hakikat ile yalan arasındaki ayrım konusunda bizi şüphe içinde bırakır: 



159 
 

onlardan bekleriz (ve kavramsal düşünmeyi beklediğimiz filozoflardan değil). Yerine 

getirmesi korkunç derecede zor öyle bir taleple karşı karşıyayız – nasıl yalan 

söylememeli?” (Arendt’ten akt. Blumenthal-Barby, 2007:370).  

Arendt için önemli olan, bir kurgu yazarı olarak yaşanılan deneyimi, anlam ağının 

içine yerleştirebilmektir çünkü bu şekilde yeryüzü, dünya haline gelir. "Doğru bilgi ve 

bilimsel bilgiye sahip olmaktan ayrı olarak anlamak, kesin sonuçlar vermeyen karmaşık 

bir süreçtir. Bitmeyen bir faaliyettir” (Arendt, 1994:307). Anlama faaliyeti, nihai 

sonuçlar doğurmaz ve insanın içinde doğduğu, yabancı olarak kaldığı bir dünyayla 

uzlaşmak için imkân yaratır. Ne kadar kışkırtıcı olursa olsun içinde yaşanılan çevreyi 

dünya haline getirmenin sorumluluğunu yerine getirir Arendt. Şiddetli tartışmalara yol 

açan kötülüğün sıradanlığı tanımlaması, bu anlama çabasının bir sonucudur. Arendt, 

ciddiye alınamayacak derece komik olan ama korkunç suçları işlemekte vicdani bir 

sorun görmeyen birini, Eichmann’ı, anlamanın olanağını aramaktadır: 

Bütün bu işleri halledebilmek için Eichmann’ı ciddiye almak gerekiyordu, 

ama bu adamı ciddiye almak çok zordu. Çünkü bunu yapmanın tek yolu, 

gerçekleştirilen fiillerin kelimelerle ifade edilemeyecek kadar korkunç 

olması ile bu fiilleri gerçekleştiren kişinin komikliği arasındaki ikilemi 

çözmeye çalışırken kolaya kaçıp Eichmann’ın aslında cin gibi, işini bilen bir 

yalancı olduğu sonucuna varmaktı; ne var ki, Eichmann’ın böyle biri 

olmadığı ortadaydı (Arendt, 2014d:64). 

                                                                                                                                                                          

“Kierkegaard, dünyanın gerçeği öldürdüğünü söyledi – Sokrates, İsa[‘nın öldürülmesi] 

–,  tehlikeli bir iddia, çünkü elbette ki her yalancı buna başvurabilir. Bu bizi sorunun 

kalbine götürür. Hakikatin ne olduğuna nasıl karar vereceğiz?” (Arendt’ten akt. 

Blumenthal-Barby, 2007:378). 
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Eichmann’la suyun üstüne çıkan, sıradan insanın kötülüğüdür. Söz konusu olan ne 

aydınlanmanın bir sonucu ne de Almanya’da biriken etnik temizlik hevesidir – her ne 

kadar bu son iki unsur işlenen suçun zeminini yaratmışsalar da Eichmann, yargı yetisini 

yitirmiş çarktaki sıradan bir dişlinin ürettiği korkunç yıkımı gün yüzüne çıkarır. 

Dünyayı yeniden anlamalı kılacak ve kötülüğün sıradanlığını tıpkı totalitarizm gibi 

ortadan kaldıracak olan ise sıradan insanın işlediği bu korkunç suçu kavrayabilmekten 

geçer. Tanık olarak Arendt, bunun için yargı yetisini işe koşar tikelden hareket ederek 

karşısındaki olguyu anlam ağının içine yerleştirir. 

Arendt’e göre, anlama doğum ile başlayıp ölüm ile son bulur. Fakat anlam arayışı, 

kurgu yazarının emeğini yardıma çağırır. Bu çağrı, hakikat beklenilen kurgu yazarının 

nasıl yalan söylemeyeceğine dair soruda karşımıza çıkan, anlama etkinliği ile yalan 

arasında kurulan ilişkiye dikkatimizi yöneltir. Arendt’in yalan ile anlama etkinliğini 

ilişkilendirmesinin nedeni, daha önce de vurgulandığı üzere düşünürün, yalanın 

tahayyül gücü ile ayrıcalıklı bir bağlantısı olduğunu düşünmesidir. Yalan, şeyleri farklı 

bir şekilde kavramaya izin veren tahayyül gücünün kullanılmasıdır. Dolayısıyla 

Arendt’in anlama etkinliği ile yalanı benzeştirmesinin nedeni de yalanın, yeni bir şey 

yaratmakla paylaştığı ortak zemin ve gelecek yönelimli olmasıdır. Fakat bu ortaklığa 

rağmen yalan ve anlama etkinliği aynı değildir. Anlama, yazarın geleceğe dönük 

çağrısıdır lâkin bu yazarın ayağı olgulara bağlıdır (Blumenthal-Barby, 2007:376). 

Yalancı değil bir tanık olarak Arendt, geçmişi olduğu gibi korumayı değil şimdiye 

dokunarak geleceğin seyrini dönüştürmeyi hedefler. Arendt, geçmişin kalbinde yatan 

olasılıkları göstermek ister, tarihin bir dizi nedensel etkinin sonucu olarak ele 

alınamayacağını dile getirir. Eğer Arendt’i tanıklığa ilişkin söylediklerini bu yorumla 

sınırlarsak onun tanığı siyasal eylemci olarak ele aldığını kestirmeden ifade edebiliriz. 

Geçmişi, geleceği dönüştürmek için, hatta totalitarizmin bahsinde olduğu gibi bu olguyu 
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siyasal olarak ortadan kaldırmak niyetindeyse Arendt, o halde anlama etkinliği siyasal 

eylemle ortak nitelikler taşımaktadır.  

Yine de Arendt’in tanığa atfettiği, asıl olarak siyasal aktöre ait olan nitelikler 

sınırlıdır. Bir önceki bölümde ele aldığımız yargı gücüne ilişkin değerlendirmeleri 

dikkate alındığında Arendt için tanık, çıkarsızlığı ve tarafsızlığı ile eylemi mümkün 

kılan kamusal alanın sınırlarını çizer ve ancak bu durumda siyasal bir rol üstlenebilir; 

olgunun karartılmasını engeller. Tanık, siyasal aktör ya da aktörlerin büyük edimlerini 

unutulmaktan kurtaran, eylemi yeni bir şeyin başlangıcı olarak kayıt altına alandır. 

Siyasal alanda yeni bir şey başlatmak için akranları ile bir araya gelen siyasal aktörün, 

edimlerini unutulmaktan kurtaran, bu alanın varlığını borçlu olduğu ya da siyasal eylem 

için gerekli olan zemini sağlayan tanıklıktır. Tanıklık olmadan eylem, sessizlik içinde 

boğulur (Kimberley, 1999:143). Eylemin sınırsız etki gücü nedeniyle, üzerinde 

yükseldiği alanı tehdit etmesinin önündeki engel, tanığın ona hatırlattığı “hakikat denen 

… ayağımızı bastığımız toprak, üstümüzde uzanan gökyüzüdür” (Arendt, 1996:319). 

Tanıklık olmadan, herhangi bir kamusallıktan bahsedilemez. Tanık, gerçekliğe ve 

kamusallığa zemin kazandırır (Birmingham, 2009:75).  

Bu bakımdan Arendt’in tanıklığa ilişkin çıkarımlarından hareket eden Peg 

Birmingham, hakikat ile yalan arasında ayrım yapmanın, imkânsız değilse, zor olduğu 

klişe, retorik ve ideolojiyle malül geliştiği yalan bir dünya düzeni48 tehlikesi altında 

yaşadığımız bizimki gibi bir dünyada yargının ilk emrinin, kanıtları hatırlatmak ve 

olanlara tanıklıktan, gerçeklikle yüzleşme disiplinini ve gerçekliği omuzlamayı 

üstlenmekten geçtiği yorumunda bulunur. Siyasal eylem için gerekli olan şey, üzerinde 

                                                           
48 Peg Birmingham (2009), içinde yaşadığımız zamanı yalan dünya düzeni olarak 

adlandırmaktadır fakat bu tanımlamanın yerine hakikat-sonrası dünya ifadesini sanırız 

rahatlıkla kullanabiliriz. 
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yükselebileceği nesnel bir zemindir: “içindeki ölümlülerin kısa yaşam sürelerini aşmaya 

yazgılı insani dünya, Herodot'un ilk kez bilinçli olarak üzerine aldığı işi, – yani legein ta 

onta, olanı anlatmak – yapmaya istekli insanlar olmadan payidar kalamazdı. Olduğu 

gibi olup bitenlere tanıklık etmek isteyen insanlar olmasaydı kalıcılık, varolma sebatı 

[diye bir şey] anlaşılır bile olmazdı” (Arendt, 1996:274). Tanıklığın, nesnelliği 

hatırlatmakla görevlendirilmesi ile bir olgunun yeni anlam ağı içinde geleceğe dönük 

olarak ortadan kaldırmakla ilişkilendirilmesi arasında belli bir gerilimin var olduğu 

söylenebilir. Olanı anlatmak ile olanın geleceğe farklı bir potansiyeli açığa çıkaracak 

şekilde aktarılması arasında kolaylıkla kapatılmayacak bir açıklık varmış gibi 

görünmektedir. Oysa Arendt’in tanıklığa ilişkin duruşundaki farklılıklar, iki ayrı 

duruma verilen yanıtla bağlantılıdır. İlkinde söz konusu olan, totalitarizm olasılığının 

ortadan kaldırılmasıdır. Bir yandan kendini nedensellik mantığı uyarınca yapılandıran 

bir rejimin, ele alınışı farklı olacaktır ve beri yandan insanlığın temel şartı olan 

çoğulluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen bir sistemin devamlılığından yana olunamaz. 

O halde bu durumda yapılması gereken, çoğulluğun savunulması ve ona kasteden 

olgunun yeniden ortaya çıkmasını engellemenin yolunu bulmaktır. Totalitarizme ilişkin 

tanıklık, bu amaca yöneliktir. Lakin bu hedefin kendisi, olgusal zeminin yok sayılması 

anlamına gelmez. Arendt için temel önemde olan çoğulluğun ve yeni bir şey başlatma 

kapasitesinin savunulmasıdır, bu bakımdan onu ortadan kaldırmaya çabalayan her türlü 

girişimin önüne geçilmelidir. Bu girişim, totalitarizmden gelebileceği gibi demokratik 

aldatma, yalan ve manipülasyondan da kaynaklanabilir. Tanıklık, her iki halde de 

siyasal eylemin kendini var kılabileceği mevkii temin eder. Her ne kadar belki siyasal 

eylemci ile tanık arasındaki ayrılmanın bir benzerinin bu kez tanık içinde var olduğunu 

kaydetsek dâhi Arendt için meselenin özünde olgusal zeminin korunması olduğu 

vurgulanmalıdır. Bu bakımdan tanıklığın, olgusallığı değiştirmek ile olgusallık zeminini 

korumak arasındaki salınımını akılda tutarak Derrida’nın Arendt’in bir tanıklık 
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kuramına sahip olamadığına dönük eleştirisinin biraz haksız olduğu ifade edilmelidir. 

Fakat yine de altını çizmek gerekir ki Arendt’in savunduğu tanıklık kavrayışının, 

Derrida’nın altını çizdiği biçimde edimsellik ile olan bağlantısı yeterince açık değildir. 

Derrida, her şeyden önce tanıklığı hakikat yapmakla (making truth) ilişkilendirir.  

Derrida’nın vurguladığı anlamıyla tanıklık, ötekiyle olan her türden ilişkiye 

refakat eden inanca tanıklıktır. Düşünüre göre bütün diller, inanç edimine yaslanır. 

İnanılan hakikatin söyleneceğine ilişkin edilen yemine ve bu yemine inanmanın üzerine 

yükselir dil. Bu anlamda dil, konuşanın hakikatine tanıklık etmektedir. Öteki ile her 

karşılaşma, tanıklık içerir ve dil kişinin kendi tekil hakikatini aktaracağına ilişkin 

tanıklık tarafından örülmüştür. Dil, örtük olarak ötekine verdiğim ve ötekinin bana 

verdiği sözün tanığıdır, hakikatimin ya da ötekinin hakikatinin tanığıdır (Barbour, 

2017:122).  

Tanıklıkta, hakikat, her türlü kanıtın, algılamanın, görüsel [sezgisel] 

kanıtlamanın [monstration; zeigen] berisinde vaat edilen bir şeydir. Yalan 

söylesem veya yalan yere yemin etsem bile (ve de daima ve özellikle bu 

durumda), buna tanıklık edecek olanın yalnızca kendim olduğu ve de kanıt 

veya görü düzeninin bu ilksel itibarîliğe, söz verilmiş veya talep edilmiş bu 

‘iyi niyet’e asla indirgenemediği veya bunlarla türdeş yapıda olamadığı bir 

noktada, gerçeği vaat ediyorum ve de ötekine bana (ötekiye) inanmasını 

talep ediyorumdur (Derrida, 1999:160). 

Derrida için bütün konuşmalar, öteki ile bütün ilişkiler inancın durağından geçer. 

İfade, her zaman bir inanç edimidir ya da bu edimi ima eder. Bir bilim adamı belirli bir 

atomun, atom numarasını dile getirdiğinde dâhi burada bilimsel bir durumu dile 

getirmenin yanında bizden kendi deneyimine güvenmemizi beklemektedir. İddiasını 

savunurken iyi niyetine güvenmemize dair talebi, ifadesine örtük olarak kayıtlıdır. Dilin 
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en basit eyleminden bilimsel bir verinin açıklanmasına kadar her şey “sana hakikati söz 

veriyorum”a dayanır (Naas, 2012:90-91). Dil, örtük olarak kayıt altına alınmış olunan 

bu inanca, tanıklık eder. Derrida, bunun aşkın ya da kutsal değil bilakis gündelik olarak 

deneyimlenen, her gün yaşanan dünyevi bir olgu olduğunu belirtir. Başkasına inanmak 

ve başkasının bize inanması bunlar aynı zamanda yalan ve aldatma ile iç içedir ve bu 

bakımdan en temel ve sıradan gündelik deneyimimizi oluşturur. Fakat beri yandan 

Derrida’ya göre bu inanç ediminin kendisi mucizedir, tahayyül edilebilecek her tür 

iletişimin mucizesidir. Başkasına duyduğumuz mucizevi güven, kanıttan bir kanıtın 

doğrulanmasından kaynaklanmaz (Barbour, 2017:129).  

Birincil mucize, mucizelerin en sıradanı tam anlamıyla ‘inan bana!’dır 

(believe me!). Biri diğerine ‘inan bana!’ dediğinde kanıta başvurunun 

kendisi kanıtlanabilir değildir. Kafamda, özel (kutsal - sactum) odamda 

düşündüğüm şey, sonsuz yapısal nedenlerle sizin için asla erişilebilir 

olmayacaktır; diğer tarafta neler olduğunu asla bilemezsiniz [de l'autre 

cote]. Basitçe ‘inan’abilirsiniz. Pekala, birisine ‘inan bana!’ demek bir 

mucize deneyimine çağrıda bulunmaktır (Derrida, 2001:76). 

Her gün ve her dakika durmaksızın kanıtlayamayacağımız bir deneyim içinde 

buluruz kendimizi, öteki bize inanır ve biz ötekine inanırız (Barbour, 2017:133). Bu 

bakımdan mucize her gün olur, mucizeden daha sıradan başka bir şey yoktur. Mucize, 

doğaüstü bir deneyim değil fakat mutlak ötekiyle olan olağandışı ve fakat bir o kadar 

sıradan ilişkidir (Naas, 2012:98). “Başkasıyla ilişkiye girdiğimiz anda inanırız” 

(Derrida, 2005:77). Bu inanç, konuşanın kendi hakikatini anlatacağına ilişkindir. 

Konuşmak, kendi hakikatini anlatmaya yemin etmiş/söz vermiş olmaktır – konuşan, ne 

söylerse söylesin asla ve tamamen doğrulanamayacak olan, dinleyeninden inanç talep 

eden kendi tekil ve benzersiz hakikatini anlatacağını örtük olarak dile getirir (Barbour, 

2017:52). “Ağzımı açtığım her anda, yazdığım ya da konuştuğum her anda, yemin 
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ederim. Yeminin edimselliği, diğer söz edimlerinden biri değildir: aksine, diğer söz 

edimleri tarafından ima edilir ve bu, gelmekte olan dilin benzersizliğini haber verir” 

(Derrida, 1998a:67). 

Derrida’ya göre dil tarafından ima edilen yeminin, her seferinde açık bir şekilde 

ifade edilmesine gerek yoktur, konuşmadan önce “evet” olarak anlamlandırılan bir 

yemin bulunur. Dil ya da eylemde, her türlü bağlanmayı önceleyen bir tür köken öncesi 

söz/yemin söz konusudur. Bütün diller, söylenilenin içeriğinden bağımsız olarak bir 

inanç edimine yaslanır. Bu açık olarak dillendirilsin ya da dillendirilmesin başka birine 

bir şey söyleyen, herhangi bir işaret kullanan, bunu “inan bana” ile önceler ya da 

konuşmasının, ön sözü “inan bana”dır. Benzer şekilde herhangi bir konuşmanın ya da 

işaretin muhatabı olan duyduğunun inanılır olduğuna, konuşanın samimi olduğuna 

çoktan inanmıştır (cevap vermeden ya da sorgulamadan konuşanı zaten muhatap 

almıştır). Bu ilişkiye ihanet olan yalan söz konusu olduğunda dahi yalanın var 

olabilmesi, bu ön kabule bağlıdır. O halde bir şey söylemeden, duymadan önce 

kastettiğimiz şeyi söylemeye ve duyduğumuza inanmaya “evet” demişizdir. Şüphe 

etmeden önce inanmışızdır (Barbour, 2017:50).  

İnanç ve yemin edimi, toplumsal ilişkiler ağını yapılandırır. “Herhangi bir 

bilimsel topluluğun (kamusal alan ve bilimsel topluluk olmadan bilim yoktur) en teorik 

eyleminde dâhi, toplumsal bağın her bir organizasyonu inanç edimine, her türden 

kanıtın bu yanına ya da ötesine başvurur. ‘Sana inanıyorum’ ya da ‘bana inan’, ‘yeminli 

inanç’; hakikatliliğin, hakikatin şartı olduğu gibi derhal toplumsal, ekonomik bağ ve 

kredidir” (Derrida, 2001:63). Her kurumun, kuruluşun kökeninde, indirgenemez bir 

inanç yatar. Dolayısıyla Derrida için toplumsal bağın kendisi de konuşanın, bilimsel 

kanıtlamaların ya da daha doğrusu bütün kanıtların erişiminin ötesinde kendi hakikatini 

beyan edeceğine ilişkin bir yemin ve dinleyenin konuşana duyduğu inanç edimi üzerine 

yükselir.  
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Kendisi olmadan ötekine hiçbir hitabın olanaklı olmayacağı, yalan ve yalan 

yere ant içmeye varıncaya kadar geçerli olan bir vaat [yemin] edimini ortaya 

koymaları gerekir. Bu temel iman akdinin edimsel deneyimi olmaksızın, ne 

"toplumsal bağ", ne ötekine hitap, ne de genelde herhangi bir edimsellik: ne 

uzlaşım, ne kuruluş, ne Anayasa, ne egemen Devlet, ne yasa, ne de 

özellikle, burada, daha baştan bilimsel topluluğun bilgisini yapma’ya, ve 

bilimi tekniğe bağlayan üretici edimin yapısal edimselliği olabilecektir 

(Derrida, 1999:151). 

Her kurumun, kuruluşun kökeninde, indirgenemez bir inanç yatar bu yasa ve 

devlet için de geçerlidir. Toplumsal bağ, bütün kanıtların ve bütün bilimsel 

kanıtlamaların ötesinde hakikatin söyleneceğine dair kökensel bir yemine dayanır. 

Yemin yoksa sorumlulukta yoktur; yemin, inanç yoksa topluluktan da söz edilemez 

(Naas, 2012:89). Yalan söylense ya da yalan yere yemin edilse dâhi, Derrida her 

durumda belli bir “hakikati vadediyorum”un (Derrida, 1999:142) her türden ilişkiye 

eşlik ettiğini savunur. Düşünüre göre bu temel inanç akdinin deneyimi olmadan ötekine 

hitap mümkün değildir. Koşul ne olursa olsun yemin edimi ortaya konur, inanç bütün 

ilişki ağını kat eder.  

Derrida bu edimlerin ötekiyle ilişki bakımından anlam taşıdığını belirtir ve ancak 

ötekine verilen bir yanıt olarak anlaşılması gerektiğini vurgular. Bu bakımdan köken, 

cevap tarafından öncelenmiştir. Köken bir talebe, bir çağrıya ya da soruya verilen bir 

yanıttır (Naas, 2009:199). Bu bakımdan Derrida dilin temelinde sorunun değil, 

olumlamanın bulunduğunu belirtir. Bütün ilişkilere, öncel olan olumlamadır. Köken, bu 

bakımdan önceden verilmiş bir cevaba dayanır; önceden söylenmiş bir söz, bir yemin 

vardır. Dil tarafından ima edilen yemin açıkça dile gelmemiş olabilir, fakat o a priori 

koşuldur. Kelimeden önce, “evet” olarak adlandırdığımız, söze dökülmemiş yemin yer 

alır (Barbour, 2011:630). Derrida için başlangıçta yer alan bu kökensel “evet” bir olay 
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değildir ve sessizce bütün söz edimlerinde içerilir; daha önce de vurguladığımız gibi bu, 

düşünür için en sıradan mucizedir.  

Mantıksal yapısı gözetildiğinde “evet”, çoktan kendini önceleyen bir soruya ya da 

talebe yanıttır. O halde kökende yer alan bu “evet” her zaman iki tanedir. Geçmişe 

dönük olarak yanıt olmakla birlikte aynı anda bir vaadin, yeminin yükünü taşır. Bu 

bakımdan ötekine verilen bir sözdür, konuşulmadan önceki bir karşılıklılığın ilanıdır 

(Thurschwell, 2004:83). Konuşma, o halde ötekinin çağrısına verilen bir yanıtlama 

edimidir (Bradley, 2006:29). 

“Evet”, tekrarla malûldür, daima bir iletişimi varsayar. Derrida “evet”in tekrarıyla, 

yinebilirliğiyle toplumsal ilişkinin yaslandığını savunduğu inanç ve yemin ediminin 

çoklu yapısına değinir. Saf ikili bir karşılaşmadan söz etmez. Birine verdiğim yemin, 

başka birine olan bağlılığımın altını uyar. Ötekine sadık kalırken, başkasına ihanet 

ederim. Derrida, bu bakımdan “evet”i ötekine yönelen mutlak sorumlulukla 

ilişkilendirir. 

6. İnanç, Sorumluluk ve Yalan  

“Evet” ötekinin varlığının, gelişinin olumlanmasıdır. Derrida’nın projesi, bu 

olumlama üzerine yükselir fakat aynı anda düşünüre göre bu olumlama bir hesaba, bir 

sayım işlemine tabidir. Sorumluluk, mutlak ve sonsuz, tekil anlamıyla, sorumlu olmayı 

gerektirir ki bu, bütün ötekilere her benzersiz ilişkide borçlu olunulandır fakat aynı anda 

“evet” yinelebilirliği ya da “evet-evet” ile birlikte bütün diğer ötekileri de dikkate 

alınmalıdır; çıkarlar dengelenmeli, sayılmalı veya hesaplanmalıdır. Bu son durumda, 

sorumluluk mutlak ve sonsuz olmak yerine hesaplanabilirdir. Başkasının çağrısını 

ötekinin, ötekiliğini kurban etmeden yanıtlayamam. Kökende ötekine borçlu olunulan 

tekil ve sonsuz sorumluluk, öteki ötekine de borçludur.  Bu bakımdan sorumluluk, 
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sorumluluğu hem imkânsız ve hem de sorunlu kılar.  Sonsuz sorumluluk, sayılmayı 

gerektirir (Thurschwell, 2004:12).  

Ben kendimi sonsuzca, her bir tekilliğe borçluyum. Eğer sorumluluk sonsuz 

olmasaydı, ahlaki ve siyasi sorunlarınız olmazdı. Sorumluluğun 

sınırlanamadığı andan itibaren ortada ahlaki ve siyasi sorunlar ve bundan 

kaynaklanan her şey vardır. Dolayısıyla, ne seçim yapmış olursam olayım, 

vicdanım rahat olarak iyi bir seçim yaptığımı ya da sorumluluklarımı 

üstlendiğimi söyleyemem (Derrida, 1998b:139). 

Derrida'ya göre sorumluluk, asla tam olarak üstlenilemez. Her şeyden önce 

başkasına karşı sorumluluk ancak bir başka ötekine olan sorumsuzluk ile yerine 

getirilebilir (Derrida, 1995a:71). Yani kendimizi bir dizi sorumluluk almak zorunda 

olduğumuz durumda buluruz ve bu durum, kime ve nasıl sorumluluk göstereceğimiz 

konusunda bizi karar vermeye zorlar (Gutting, 2001:315). Oysa Derrida kararın, 

karasızlık tarafından yakalandığını belirtir ısrarla yani ona göre kendimizi aslında fırsat 

ve talep, bir şans ve risk olan kararsızlık tarafından celbedilmiş halde buluruz (Attridge, 

2010:6). Çünkü “karar verilemezin deneyimi hiçbir zaman geçmemiş veya geride 

bırakılmamıştır; kararın içinde aşılmış veya kaldırılmış (aufgehoben) bir an değildir. 

Karar verilemez olan en azından bir hayalet, hatta özsel bir hayalet gibi, her kararda, her 

karar olayında takılıp kalmış, yerleşmiştir” (Derrida, 2010:73). Karara eşlik eden karar 

verilemezlik deneyimi olmadan, sorumluluktan söz edilemez. Sorumluluk, belirlenmiş 

kuralları takip etmek, bir normu izlemek ya da tanımlanmış bir projeyi sürdürmek, 

tahmin edilen bir neden-sonuç ilişkisi içinde hareket etmekten ziyade kişinin ne 

olduğunu kim olduğunu bilmediği bir şey, bir kişi ile karşılaşma riskini almasını 

gerektirir (Barbour, 2011:633). Bu deneyim, adaletin imkânıdır. Yani adalet, öteki ile 

tikel ve kapsayıcı olmayan bir şekilde kurulan ilişkide sonsuz sorumluluk talebine bir 

yanıttır. Adalet, sorumluluğu olanaklı kılan karar verilemezliğin deneyimlenmesidir. 



169 
 

Öteki (bu herhangi bir canlı ya da şey olabilir) ile kurulan her türden ilişkinin talep 

ettiği sorumluluğa eşlik eden karar verilemezliğin duyumsanmasıdır adil olmak, sonsuz 

sorumluluğun farkında olmaktır (Critchley, 1998:61). Adalet, bu bakımdan bilinmeyen 

ötekine cevap vermeye zorunlu kılan (Derrida, 2009:108) sonsuz sorumluluğun 

deneyimidir. Adalet, bilinmeyen ötekine “evet” demektir. O halde her türden iletişim 

derhal sorumluluğu çağırır (Thomson, 2005:68). O halde sanki Derrida, adaleti dile 

kayıt eder gibidir; adaleti ötekine sonsuz sorumluluk olarak dile perçinler gibidir.    

Adaletin, dile kaydı “evet” iledir. Bu “evet”, daha öncede vurguladığımız gibi 

Derrida için yanıt biçiminde bir yemindir [promise]. Yanıt olduğu andan itibaren de 

ötekine yönelir ve yemin olduğu için söylenenin hakikat olduğunu taahhüt eder. Dil, 

“evet” olarak ima edilen yeminin hakikat olduğuna tanıklık eder. Ağzımızı açtığımız an, 

çoktan söz vermiş oluruz. Örtük olarak konuşan, en başından ilksel bir yeminle 

bağlanmıştır. Konuşan, ötekine hakikatini sunar ve öteki inançla konuşana bağlanır. Bu 

bilinçli söz edimini önceler. Sessiz kalınsa dahi bu sessizlik, inanç edimi içinde cereyan 

eder ve dolayısıyla konuşmaya dâhildir (Caputo, 1997:30). Dil, bu inanç ediminin 

üzerinde yükselir; sorumluluğu kendine kaydeder. Çünkü Derrida’ya göre sorumluluk 

olmadan yanıt yoktur ve yemin olmadan da sorumluluk yoktur. Sorumluluk, yemin ve 

“evet”, adaletin dile kayıt menteşeleridir. 

Derrida, tekrarın ve farklılık oyununun filozofudur bu bakımdan vurguladığımız 

gibi “evet”in durmadan tekrarlandığını savunur. İlk “evet” her şeyin başlatıcısı olan, dili 

yoktan var eden bir söz değildir bilakis düşünüre göre ilk “evet” tekrar edilen “evet”in 

vaadi/yeminidir. Derrida için “‘evet’ demek kabul etmektir, taahhüt etmektir ve bu 

yüzden tekrar etmektir” (Derrida, 2008:228). “Evet” her seferinde başka türlü 

tekrarlanmalıdır fakat yalnızca kaydedilmiş bir yanıttan, yeminden bahsediyorsak 

burada sorumluluktan söz edilemez. “Evet”in yemin olabilmesi için her seferinde farklı 

olması gerekir fakat aynı anda tanınabilir olması için belirli bir bağlamın ürünü olarak 
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aynı olmalıdır. O halde “evet”ler birbirini izlemeli, birbirini teyit etmeli fakat derhal 

birbirlerinden farklı olmalıdırlar (Derrida, 2004:16). Tekrar ya da farklılık ve aynılık 

arasındaki salınım nedeniyle “evet”e ihanet de eşlik eder. Derrida’ya göre inanç ve 

inançsızlık, yemin ve yalan yere yemin birbirinden ayrılmaz. Bu bakımdan başkasına 

vaat edilen hakikat ya da ötekine hakikatin söyleneceğine ilişkin edilen yemin, yalan ve 

yalan yere yeminden ayrılmaz. İhanet, sadakat ve yalan yere yemin, yeminin bir 

parçasıdır; yalan, hakikaten bir sapma değil ona sürekli olarak eşlik eder.  

Ötekine borçlu olduğum hakikat, ihanetten ve aldatmadan ayrılamaz. Hakikatimi 

ileteceğime ilişkin ötekine verdiğim örtük yemin, aynı anda bu yeminin tutulmamasını 

da bağrında taşır. Yemin etmek, aynı solukta, yemine ihanet etmektir (Barbour, 2012:7). 

Dolayısıyla ötekine sorumluluk olarak yemin, yalan ve yalan yere yeminden; “evet” ve 

inançla dile menteşelenen adalet de adaletsizlikten ayrılmaz, hatta adalet ancak en az 

adaletsizlik olabilir. Çünkü Derrida, saf olarak adaletten, sorumluluktan ya da 

yeminden, inançtan bahsedilemeyeceğini savunur. Düşünüre göre bütün kavramlar, etik 

ilkeler başka kavram ya da ilkelerce yakalanmışlardır. Her kavram, başka bir kavram ile 

bulaşmış haldedir; her ilke başka bir ilkenin izini taşır.  

Kendi içinde başka bir kavramın ya da ilkenin izini taşımayan bir kavram ya da 

ilke düşünülemez. Kendini saf bir zıtlıkla ortaya koyan kavram, çoktan diğerinin izini 

taşır. Kavramlar, bir anlam zincirinin yani bir bağlamın içinde, diğer kavramlarla 

ilişkilidirler. Bu farklılık oyunu ile tutarlık kazanırlar. Her kavram, belirli bir metinde 

farklı bir bağlam içine yerleştiğinde farklı bir anlamı karşılar. Dolayısıyla her kavram 

başka bir anlama sahip olabileceği gibi üstlendiği işlev de farklıdır (Gasche, 1986:129). 

Derrida, bunu bulaşma yasası ya da makine, yinelebilirlik olarak tanımlar ve kendi 

“yönteminin”, “bulaşmanın nasıl işlediğini biçimlendirerek ve ona göre eylemde 

bulunmaya çalışarak, bu yasayı yüklenmeye, onun zorunluluğunu kabul etmeye, 

makinenin içinden çalışmaya bağlı” olduğunu belirtir. “Öyleyse çok basitçe, yapmaya 
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çalıştığım şey, makineyi ya da bulaşma yasasını ele alarak, bu tür bir karara 

hazırlanmaktır” (Derrida, 2008:216-217). Derrida’nın ortaya koymaya çalıştığı eğer 

hakikatime ya da yeminime sadık olmam ve olamam aynı anda verili ise ve hatta birine 

olan sadakatim başkası için sadakatsizlik anlamına geliyorsa o halde asıl mesele, bu 

sadakatsizliğin derecesini azaltabilmektir. Sadakatsizlikten ve ihanetten kaçınmak 

mümkün değilse bunların neden olabileceği zararın ya da şiddetin büyüklüğü 

azaltılabilir. Düşünürün hedefi, sadakatsizliğin bu şiddetini azaltılabilecek karara zemin 

kazandırmaktır.  

Derrida’ya göre insan “ihanet çemberi” ya da ihanet ekonomisi içinde yaşar. 

Birine olan sadakatim, vaadi yerine getirmek için ettiğim yemin derhal başkasına olan 

sadakatsizliğimle ya da yeminime ihanetle bulaşık haldedir. Çünkü, 

Bizler sonlu varlıklar olduğumuz için unutma ya da kesinti kesinlikle 

küçültülemez ya da indirgenemez şeylerdir; ama aynı zamanda bu sonluluk 

yüzünden yemine ve sadakate ihtiyaç duyarız. Çünkü bu amnezi vardır işte; 

bu olası, her zaman olası yıkım ya da amnezi vardır. Yoksa yeminlere ve 

sadakate da ihtiyaç duymazdık. Bu sonluluk aynı zamanda hem en kötü 

olasılığı – bu yıkımı, amnezi ve sadakatsizliği – hem de sadakat ihtiyacını 

doğurur. Aynı sistem işler. Sonsuz bir varlık unutamaz, bu yüzden herhangi 

bir konuda söz vermesine gerek yoktur. Sözün kendisi, bizim sonlu 

olduğumuz, unutabileceğimiz gerçeğinin kanıtıdır; bu da kötü olasılığın, 

zıddının bir parçası olduğu anlamına gelir (Derrida, 2004:16-17). 

Derrida için bu bakımdan mesele, sadakatsizliğin ve ihanetin hesaplanması, 

dengelenesi yani bir ekonomi sorunudur. Düşünüre göre her zaman bir ölçü, daha iyi 

olabilecek bir ölçü mevcuttur, en az ihanet seçilebilir. Bu bakımdan “tarihsel duruma 

göre, en az kötü olan çözümü yaratmak gerekir” (Derrida, 2006:107). Etik, tam da bu 
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ekonomi içinden çıkar. Derrida’ya göre etik, izlenecek bir kural olmadığında ya da 

konumuzla ilgili olarak sorumluluğun/sadakatin nerede yattığını gösteren bir norm, 

kural olmadığında, var olmayan bir kural oluşturma sorumluluğunu en az ihanet 

uyarınca üstlenebilmektir (Derrida, 2004:33). O halde, yalanın sınırsız yayılım 

gösterdiği tekno-medyatik bir çağda ya da şimdi tanımlandığı haliyle hakikat-sonrası bir 

çağda önemli olan, bu ekonominin farkında olunması ve ihaneti, sadakatsizliği ve yalanı 

ortadan kaldırmak hedefi ile yalandan, ihanetten muaf bir gelecek tasarlamak yerine 

ötekine borçlu olunulan sorumluluğu gözeterek en iyi ölçütün bulunmasıdır. 

İnanç, yemin ve “evet” insanı koşulladığı ölçüde bunların tersi de indirgenemez 

bir biçimde insanın yaşamına eşlik eder. Yalan, yalan yere yemin ve sadakatsizlik inanç 

ve yemin, edimin bir sapması değil, bunlar eş-kökenlidir. Derrida’nın kendi metinleri, 

konuşmaları da dâhil olmak üzere yalandan ve sadakatsizlikten kaçamaz: 

Ötekine hitabımda her zaman, kaçamaklı konuşmanın silinemez olduğu ve 

yalancı tanıklığın her zaman mümkün olduğu o yerde inanç veya itimat 

talep etmek, sözüme güvenilmesine yalvarmak zorundayım. … Her zaman 

yalan söyleyebileceğim için, her zaman öteki bu yalanın kurbanı olabileceği 

için, söylemek istediğim veya kendimin düşündüğü şeye benim eriştiğim 

gibi asla o (she or he) erişmediği için, her zaman, en azından örtük biçimde, 

olası bir hatayı, suiistimali veya şiddeti, temel bir yalancı tanıklığı, kökensel 

bir ihaneti itiraf ederek başlarım. Birini muhatap aldığımda ve tam olarak bu 

eşitlik modunda, hatta ona (him or her) örneğin “biliyorsun, yağmur 

yağıyor” gibi betimsel şeyler söylemek için olduğunda dahi her zaman af 

dileyerek başlarım (Derrida, 2002: 111-112).  

Eğer her durumda sadakatsizliğin, ihanetin ve yalanın içindeysek, hakikat ve 

yalan gibi söz temelli bir girişim olan demokratik siyaset için bu durumu, Derrida’nın 
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penceresinden nasıl anlamlandırabiliriz? Başka türlü söylenirse dilin açılışı momenti, 

kişinin kendi hakikatini söylemesi olduğu kadar hakikatine ihanet etmesiyse ya da dilin 

her durumda kayıt altına alabileceği en az ihanet ve yalansa bunun demokratik siyaset 

için anlamı nedir? Derrida’nın perspektifinden demokratik siyasetin yalanla sınavını 

nasıl kavrayabiliriz eğer en az hakikat kadar yalan da sonsuz bir dağılıma sahipse? Aynı 

anda hakikat-sonrası siyasete karşı konumlandırılan tanık olarak yurttaşın, Derrida’nın 

kavramsal dünyası içindeki yeri nedir? 

7. Derrida, Demokratik Siyaset ve Yalan  

Bu soruları yanıtlamak için History of the Lie: Prolegomena’ya yeniden dönecek 

olursak Derrida’nın, demokratik siyasette49  yalanın varlığına ilişkin olarak Arendt’in 

                                                           
49 Derrida için demokrasi, ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Demokrasi düşünüre göre, 

gelmekte olan ve asla tamamlanmayacak bir projedir. Derrida’ya göre demokrasi, 

sadece bir sistem olarak görülmemelidir; demokrasi her şeyi söyleyebilme yani kendi 

tarihinin, idealinin ve fikrinin dahi kamusal olarak eleştirilebilme, sorgulayabilme 

ilkesine yaslanır. Diğer sistemlere nazaran açık uçlu bir geleceğin sergilenmesini talep 

eder. Demokrasinin, kendisine ait bir tanımı bulunmamaktadır, öze sahip olmayan bir 

öze ya da kavram olmayan bir kavrama sahiptir (Derrida, 2005b:31). Tam da 

demokrasinin bu zeminsizliği onu çelişkili, otoimmün ve gel-ecek yapar (to come) 

(Derrida, 2005b:86-87). Demokrasi, kendi bağışıklık sistemini güçsüz kılarak ötekinin 

gelişine kapıyı açık tutar. Bu biyolojik analojiye başvurarak Derrida, demokrasinin 

otoimmün bir niteliğe sahip olduğunu vurgular; demokrasi, kendi bağışıklık sistemini 

kendine karşı kullanır. Bu, demokrasinin kendi sınırlarını sürekli ortadan kaldırması 

anlamına gelir (Thomson, 2005:12). Demokrasinin tamamlanmamış – ve bu nedenle 

gel-ecek şeklinde yazılması gereken – olarak Derrida tarafından nitelenmesi bu 

otoimmün yapıdan kaynaklanır. Demokrasinin kendi ötekisine olan açıklığı ya da sahip 
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olduğu otoimmünite nedeniyle demokrasi, belirsiz bir gelecekte ulaşılabilecek bir ideal 

değil burada ve şimdi mümkün olan bir açıklık siyasetinin adıdır. Fakat bu açıklık 

yukarda yinelenebilirlikle gördüğümüz üzere bir ekonominin varlığını yani bir hesabı 

dayatır. “Demokrasi, ötekine açıklığın yanında ötekinin belli bir sayımını da gerektirir. 

İndirgenemez tekilliklere veya başkalığa saygı duymaksızın demokrasi yoktur, ancak 

‘dostlar cemaati” olmadan, çoğunlukların hesaplanması olmadan, hepsi eşit 

tanımlanabilir, kararlı kılınabilen, temsil edilebilen özneler olmadan demokrasi yoktur. 

Bunlar biri diğerine indirgenemez olan iki yasadır. Trajik olarak uzlaşmaz ve sonsuza 

dek yaralayıcıdır. Yaranın kendisi, kişinin dostlarını saymak zorunda olma 

zorunluluğuyla açılır, ötekileri saymak, kendi ekonomisinde, her başkanın tamamıyla 

başka olduğu yerde” (Derrida, 2005c:22). Derrida, sayım ilkesinin yani seçimin 

demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu vurgular. Düşünüre göre çoğunluğun ilan edilmiş 

onaması ve kararı olmadan demokrasi yoktur (Derrida, 2005c:102). Derrida seçim 

ilkesini, seslerin muhasebesini dikkate almadan demokrasiden bahsedilemeyeceğini 

belirtir fakat bu ilke, tek başına demokrasiyi tanımlamaya yetmez. Demokrasinin 

nitelikleri arasında hukuk devleti, konuşma hakkına saygı, azınlık hakları, farklı dil ve 

inançların tanınması gibi ilkeleri sayar Derrida ve “demokrasiye saygı göstermeden 

demokratik süreçlerden faydalanmak için taklit edenlere tereddütsüz karşı” (Derrida, 

2003:305-306) olunması gerektiğini ileri sürer. Bir demokrasiden bahsedebilmenin 

olanağı şu ilkelerin varlığına bağlıdır: “1. bir program, yani seçime bağlılık; 2. bir 

tartışma, yani sadece makul argümanlarla donanmış (armed) bir kamusal müzakere 

(discourse), örneğin özgür basında [südürülen]; 3. seçim kararına ve dolayısıyla 

demokratik bir süreç içerisinde kesintisiz olarak geçiş imkânına saygı gösterilmesi” 

(Derrida, 2003:305). Demokrasi, bir vaat olarak tanımlanmasını gelecek zamanın 

meselesi haline getirir (Czajka, 2017:88) fakat Derrida’ya göre anlaşılan o ki, bugüne 

müdahaleyi davet eden gel-ecek demokrasi belli bir çerçeveye ihtiyaç duyar. Belli 
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değerlendirmelerine yakın bir yerde durduğu iddia edilebilir. Arendt, totaliter 

rejimlerden farklı olarak demokratik sistemlerin yalana, aldatmaya karşı olgusal 

hakikatin tanığı olarak yurttaşın önemini vurguluyordu. Yine hatırlanacağı gibi 

Derrida’nın eleştirilerinden biri Arendt’in kuramının tanıklığa yer vermediğiydi. 

Derrida, tanıklığın ötekine söz verilen hakikati söyleme ve inanç edimleri ile ilişkili 

olduğu kadar, yinelenebilirlik ya da tekrar nedeniyle aldatma ve yalandan bağışık 

olmadığını belirtiyordu. Fakat bu vurgulara karşın Derrida’nın konumu, kanımızca 

Arendt’in yalana karşı-hakikatin tanığı olarak konumlandırdığı yurttaşa ilişkin 

değerlendirmesinin çok uzağında değildir. 

Bu noktayı aydınlatmak için Derrida’nın Tony Judt ile olan “hikayesine” dönersek 

düşünür, Juth’in karşı-hakikat etkisi yaratan makalesinin bir akademisyenin elinden 

çıktığının ve medya organlarından birinde yayınlanmasının önemine değinir. Yalan 

söylediğini düşünmediği ya da yalan söylemediğinden emin olamadığı Judt, demokratik 

işleyiş için elzem iki kurumun, medya ve akademinin, genel olarak yurttaşın hakikate 

tanıklık vasfını sorgulamaya açar. Derrida, kendi sahih tanımına göre yalan olarak 

değerlendirmediği Judt’in makalesini, Arendt’in demokratik sistemde yalanın kendini 

aldatmaya dönüşmesine ilişkin yorumunu anımsatırcasına, belli bir 

dönüşümle/mutasyonla ilişkilendirir. Bu makale, yalanın bir örneği olmasa da yalan ile 

                                                                                                                                                                          

ölçülerde demokrasinin korunması gerekir ve tıpkı Arendt’in belirttiği gibi nasıl siyasal 

eylemin varlığı onu çevreleyen duvara borçluysa Derrida’ya göre de demokrasinin, 

kendi selameti için “duvarlara” ihtiyacı vardır. Bu duvar, belli hukuksal ve tanıksal 

düzenlemelerdir. Demokratik kamusal alanın denetim altında tutulması gerekir. 

Demokratik işleyiş için elzem olan seçime, kamusal müzakereye ve özgür basına 

müdahale edebilecek siyasal faaliyet demokrasinin ruhuna uygun olmamak bakımından, 

demokrasinin varlığını korumak adına, o halde, sınırlandırılmalıdır.  
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hakikat arasındaki gri noktanın içinde yer alan karşı-hakikattir. Derrida, medya ve 

akademi eli ile dolaşıma sokulan bu karşı-hakikatin, etkisinin sınırsız olduğunu belirtir. 

Lakin bu sınırsızlığa karşı duracak olan, yine tanık olarak yurttaştır. 

Derrida, öfke duymasına neden olan bu makaleye cevap vermek istemediğini 

çünkü çoktan kamusal hakikat olarak Judt’in iddialarının kayıt altına alındığını savunur. 

Kendisi cevap vermese dahi Derrida, kendi ifadesi ile akademik başarı sıralamasında 

Tony Judt’in akademisyeni olduğu New York Üniversitesi’nden daha aşağı sırada yer 

alan Kuzey İllinois Üniversitesi’nden akademisyen Kevin Anderson’un, Fransız 

aydınlarının devletlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere karşı işlemiş olduğu 

suçların tanınmasına ilişkin birçok girişiminin olduğunu belirten makalesinin aynı 

gazetede editöre mektup olarak yayınlandığının belirtir. Fakat Derrida, yine de Juth’in 

makalesinin edimsel boyutu nedeniyle çoktan bir hakikat statüsü kazandığını anımsatır.  

Bu bakımdan Derrida’nın ilk örneğinin/hikayesinin, Fransa’nın savaş sırasında 

işlemiş olduğu suçlar için af dilemesi olması şaşırtıcı değildir. Bu örnek, kamusal bir 

hakikat ve yeni hukuksal bir durum yaratımı olarak, karşı-hakikate ilişkin örnekle 

bağlantılıdır. Bu bağlantı, yalan ile hakikatin eş-kökenliliğinde verilidir. Derrida için 

söylendiği üzere yalan ve hakikat, sadakat ve sadakatsizlik eş kökenlidir ve bir yanılgı 

ya da yalanın etkisi tıpkı hakikat gibi sonsuza dek sürer. Kamusal bir hakikatin açılışı 

ile kamusal karşı-hakikatin ya da yalanın açılışı arasında farklılık yoktur. Derrida, bu 

yorumdan hareketle demokratik siyasette yalanın yasaklanması gerektiğini savunmaz 

aksine Koyre ile olan diyalogunda hatırlanacağı üzere ona göre, siyasal alanın hakikati 

söylemekle yapılandırılması, demokratik siyasetin totaliter mantığa teslim edilmesiyle 

sonuçlanır. Derrida için o halde tıpkı Arendt gibi önemli olan yalana dair açıklığın 

korunmasıdır fakat demokrasiye ilişkin yorumları dikkate alarak ifade edersek bu 

açıklık, olgulara tanıklık eden yurttaşlarca izlenmelidir. Beri yandan bu yurttaş, en çok 

ihanetten, yalandan en az olanına uzanan çizelgede sadece en az yalanı ya da ihaneti 
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kayda geçirebilir. Bu kaydın tek güvencesi ise yurttaşın samimiyetidir. Her seferinde 

ihanet ağı içinde olduğundan bu yurttaşın, başkalarının kendine güvenmesi için 

sunabileceği tek şey, samimiyetidir – tıpkı Derrida’nın konuşmasında bizden 

samimiyetimize güvenmemizi beklediği gibi. Her hitap, yalancı tanıklıkla malûlken 

hitabın güvenilirliğinin sığınağı samimiyettir (Derrida, 2002: 111). Nasıl Arendt’in 

kurgu yazarı bağlamında ileri sürdüğü üzere tanıklık yapmayı yalan söylemekten ayıran 

şey, yazarın olgularla olan ilişkisi ise yani tanıklık yapanın samimiyetiyse, olguları 

deneyimlediği şekilde bir anlam ağına oturtabilmesiyse Derrida için de tanık samimi 

olmalıdır. Bu tanık, yanlış yapabilir ya da olguları değerlendirirken hatalı olabilir fakat 

en azından deneyimlediklerine samimiyetiyle bağlıdır.  

Bu hikâye göstermektedir ki Derrida için eğer inanç, yemin ve “evet” ile 

ilişkilendirilen toplumsal ilişkiler ağı, aynı anda ihanet, yalan ve sadakatsizlikle malûlse 

bu durumda ihanetin dengelenmesi için tanıklığa yani olgulara samimiyetiyle tanıklık 

eden yurttaşlara ihtiyaç vardır50. Bu yurttaş, en az ihanetin imkânını arayacaktır. Fakat 

                                                           
50 Bu noktada Abdülkadir İnan aracılığıyla samimiyetin başka bir boyutuna dikkat 

çekmez isteriz. Yazar, Batı Oğuz lehçelerinde ve Yakut Türkçesinde hakikat kavramının 

kert ya da kirt köklerinden geldiğini ve bu kökün ise “ant, inanış ve sadakat” 

kavramlarıyla ilişkili olan kerti ya da kertü kelimelerinde bulunduğunu belirtir (Yine 

çağdaş Türk lehçelerinden Kumukça’da ise hakikatin, gerti şeklinde kullanıldığını ve 

ant anlamına geldiğini dile getirir). İnan, örneğin Yakutlarda iki dost vedalaşırken 

sadakat yemini ederek bunların, ağacı kerttiklerini ya da Eski Oğuzlarda küçük 

çocukları nişanlanırken, bu sözleşmeye sadık kalınacağını belirtmek amacıyla 

çocukların beşiklerinin kertildiğini vurgular (İnan, 1959). Dolayısıyla görünen o ki, 

beyanda bulunanın söylediklerinin ağaca kertilmesiyle güvenilirliği kayıt altına alınır. 

Eğer Abdülkadir İnan’ın hakikat ile ilişkili kavramsal izleğini dikkate alacaksak o halde 
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bu yorumun, demokrasinin ve bir bakıma adaletin imkânı olan dil için “ilginç” sonuçları 

olacaktır.  

8. Dil, Yalan ve Adaletsizlik 

Neticede dile, inanç ve yemin edimi ile ötekine duyduğum sorumluluk – bu 

sorumluluk ona kendi hakikatimi anlatmamı içerir – olarak adaleti kaydettiyse Derrida, 

eğer konuşulan her an ihanet ile malûlse o halde dil, sadece adaletsizliği ya da en az 

adaletsizliği kayıt altına alabilir. Çünkü her durumda birine duyduğum sorumluluk, 

başkasını gözden çıkarmamla sonuçlanır Derrida için. O halde Derrida’nın yorumuna 

sadık kalmaya çalışırsak dil, ancak ihanetin sözcüsüdür yani dil adaletsizlikten, 

ihanetten en az ihanete, adalete doğru uzanan bir skalada devinim gösterir ve kendini dil 

üzerine bina edilmiş bir girişim olarak kayıt altına alan demokrasi de yalan, aldatma ve 

ihanetten kaçınamaz. Her durumda karşı-hakikatin yarattığı atmosferin içinde bulur 

kendini. Demokrasi, nasıl kendini korumak için tanıklığa ve bunu uzantısı olan 

samimiyet gibi ahlaki bir çerçeveye ihtiyaç uyuyorsa bu aynı zamanda onun temeli olan 

dilin de özelliğidir. Dil de ancak ahlaki soyut normlar, onu denetleyecek aygıtlar 

uyarınca sorumluluğunu yerine getirir. Kendi içinde ne dili ne demokrasiyi sorumlu ve 

                                                                                                                                                                          

konuşması sırasında bizden samimiyetine güvenmemizi bekleyen Derrida’nın, 

söylediklerinin hakikatliliğinin kertildiği yer olarak kendi varoluşunu gösterdiğini ileri 

sürebiliriz. Derrida, hatırlanacağı gibi Nietzsche’nin aksine kendisinin hatalı 

olabileceğini fakat eğer hatalı ise de bunun samimi bir hata olduğunu, yalanla ilişkisinin 

bulunmadığını iddia etmektedir. O halde İnan’ın yorumuyla birlikte Derrida’nın 

örneklerini/hikâyelerini dikkate alarak sanırız Derrida için söylenenin tek göstergesi 

kendi varoluşu olmaktadır dolayısıyla bu hakikatin, tek kayıt yeri ya da kertileceği yer 

bedeni olacaktır. Bu son durumun, Agamben’in ifadeleri ile insanın, dilin nezdinde 

homo sacer olmasına işaret ettiğini bir sonraki bölümde göstermeye çalışacağız. 
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adil kılacak bir nitelik yoktur bilakis tam tersine gerektirdiği bu soyut çerçeve nedeniyle 

dilin yazamayacağı tek şey bizzat adalettir ve sorumluluktur: “Dilin nihai anlamı 

‘adaletli ol’ buyruğudur… ama dilin makinesi bu emri bize anlatma becerisinden 

yoksundur. Daha doğrusu, dil bunu ancak kendi cezai işlevini ifa etmeyi bıraktığında, 

paramparça olduğunda ve bir cezalandırıcıdan katile dönüştüğünde yapabilir” 

(Agamben, 2009a:129). 

Franz Kafka’nın Ceza Sömürgesi hikâyesini hatırlatan Giorgio Agamben, dilin 

adaletli olamayacağını iddia eder. Hikâyede Kafka’nın ismini belirtmediği sömürgenin 

eski yöneticisi, bir cezalandırma aygıtı tasarlar. Suçlara uygun düşün cezaları bu aygıt, 

bir tapan aracılığıyla suçluların bedenine kaydeder. Yasaları ihlal edenlerin, kendilerine 

verilen cezadan ve hatta mahkûm edildiklerinden de haberleri yoktur. On iki saat 

boyunca, suçundan ve verilen cezadan habersiz mahkûm, bedenine yazılan cezayı, 

ancak altıncı saat sonunda kavrar: “Ama nasıl da sessizdir adam altıncı saatten sonra! 

Aydınlanma, en bön olana gelir. Göz civarında başlar ve oradan yayılır. İnsanın 

Tapan'ın altına yatası gelir. Adam yazılanları çözmeye başlar, sanki dinliyormuş gibi 

dudaklarını büzüştürür. Yazılanları gözle çözmenin bile ne kadar zor olduğunu 

gördünüz, kaldı ki adamımız yaralarıyla çözüyor onu. Bu zor bir iş elbette, tamamlamak 

için altı saate ihtiyacı var. Ama o zamana kadar Tapan adamı paramparça eder, 

pamuğun ve kanlı suların içine gömüldüğü çukura atar” (akt. Agamben, 2009a:128). 

Agamben’e göre cezalandırılan adamın kavradığı, dilin anlamıdır. Dilin, bir ceza 

olduğunu kavrar mahkûm son saatlerinde. Fakat düşünüre göre hikâyenin asıl meselesi, 

makineyi tanıtan subayın kendini tapanın altına yatırmasıyla açılır. Subayın bedenine 

kazınacak metin, “Adil ol”dur. Makine, bu buyruğu subayın bedenine kazımaya 

çalıştığında kendini yok etmeye başlar: “Tapan yazmıyor, sadece saplıyordu ... ortada 

bir işkence bile yoktu artık ... bu düpedüz cinayetti” (akt Agamben, 2009a:128). 

Agamben’e göre, makineyi paramparça eden “adil ol” buyruğudur. Dil, adil olmayı 
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yerine getiremeyecek olan makinedir. Dil, adil olma olanağını kendi yapısı içinde 

bulamaz, adil olmaya çalıştığı her anda ölümcül bir aygıta dönüşür. Dil, “sakin ve kani 

bir görünüm, alnının ortasında da büyük ve sivri bir demirin açtığı delik”le (Agamben, 

2009a:129) tanımlanabilir. 

Derrida bize her durumda ihanetten kaçınılamayacağını fakat tam da dilin inanç 

edimine yaslanmasını nedeniyle ötekine duyulan sorumluluk ve sadakat olarak adalete, 

imkân tanıdığını söylüyordu. Her durumda yalan söyleyebilecek ya da yalan yere yemin 

edebileceksem bu ihanetimi, ötekine duyduğum sorumlulukla daha az olanla ikame 

edebilirim. Agamben ise bize tam da bu mekanizmanın kendisinin bir ölüm makinası 

gibi işlediğini iddia edecektir. Söylediğinin hakikatinin tek göstergesi samimiyet ise 

Derrida’nın ifade ettiği gibi konuşanın ya da tanıklık yapanın hakikatini dile 

getirdiğinden asla emin olunamaz. Bu emin olamamanın bir görünümü belki de bir 

yorumcunun belirttiği gibi işkencenin “geri dönüşüyle” ilişkilidir:  Dil, “muhtaç duruma 

düştüğünde, kendilerini işkencenin reddiyle öven demokratik devletler için dâhi 

işkencenin, böylece, açıkça sahneye dönmesi bugün hiç garip değildir. Ona güven 

olmaksızın – aslında tümüyle işlevi ve etkililiği birlikte reddedilerek – çağımız 

materyalist siyasaları ‘güvenilir’ bilgiyi umutsuz ve ürkütücü bir çekip alma girişiminde 

bedenlere doğrudan psiko-fiziksel saldırıdan başka bir yardım kaynağı tahayyül 

edememektedir” (Clemens, 2012:91)51.  

                                                           
51 Bilindiği üzere Antik Yunan’da kölelerin, mahkemede tanıklığının geçerli olmasının 

tek koşulu ifadelerinin işkence altında alınmasıydı. İşkenceye uğrayan kölenin 

söyledikleri delil olarak kabul edilmekteydi (Mirhady, 2002:256). Bu bakımdan 

Clemens’in yorumu gözetirsek, dilin önünde samimiyetiyle beliren tanık yurttaşın 

söylediklerinin hakikati, ancak ve ancak işkenceyle güvenilir kabul edilirmiş gibi 

görünüyor.  
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Agamben, Derrida’nın adaletin yeminle dille kaydında, bir cinayet aletinin 

işleyişini görecektir ve bir askıya alma işlemi ile yalan ve hakikat, ihanet ve sorumluluk 

ikililerinin ötesine işaret edecektir. Agamben, bir sonraki bölümde ele almaya 

çalışacağımız gibi, tanıklığının hakikati için samimiyetini ortaya koyan yurttaşın, çıplak 

bedeni nasıl bir işkence aygıtı olarak çalışan dile “yatırdığını” ve bu anın kendisinin, 

konuşmanın ya da dilin yalanla hemhâl olduğu an olduğunu gösterecektir.  
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IV. Bölüm: Agamben, Yemin ve Yalan 

 

Yalanın bir sözceleme konumu olduğu, iletilebilir söylemsel bir işlev içinde 

yalan söylediğimiz doğruysa, o halde, bunun ötesinde, kesinlikle suçun 

lanetinden özgür olduğumuz bir hukuk sistemine sahip olabilmemiz 

mümkündür, bununla basitçe suçların başka türlü tanımlanmasını ya da 

insan öldürmenin sürdürülmesine – böyle olmayabilir, fakat uluslararası 

ilişkilerde bu sıradan bir şey olarak kalmaktadır – izin verilmesini 

kastetmiyorum, bilakis yasanın mevcut nesnesi ile ilgili olarak yeniden 

başlamayı kastediyorum. Eğer felsefenin gerçek nesnesi/amacı her söz 

eyleminin doğrulanmasının açıkça gösterilmesiyse siyasetin ve yasanın 

gerçek nesnesi/amacı bunun öteki yüzü olmalıdır, eylem-ifadesinin (act-

statement) doğrulanmasının beyan edilmesi olmalıdır. Felsefe, kelimenin 

konumundan kelime ile şey arasındaki farklılığı askıya almalıdır, siyaset 

[ise] şeyin konumundan, [bu] bizi son bir farksızlığa taşır: siyaset ile felsefe, 

söz ile eylem arasındaki, Agamben bunu yaşam-biçimi (form-of-life) 

şeklinde tanımlar (Watkin, 2014a:276). 

Yukarıdaki ifadeler, Giorgio Agamben’in düşüncesi üzerine William Watkin 

tarafından kaleme alınan eserden. Bu yorumun bulunduğu bölümün başlığı ise “Kötülük 

Savuruculuk: Yalanın Sonu ve Yaşamanın Doğuşu” (Apotropaicism: The End of Lying 

and The Birth of Living). İlerde daha detaylı bir şekilde ele alacağımızı belirtmek 

kaydıyla yazarın yalan ve yaşam arasında kurduğu bağlantı bulunla sınırlı değil. 

Açıklamasını ve Agamben’in ifadeleri ile olan bağlantısını sonraya bırakarak, Watkin 

yukarıdaki ifadelerine ek olarak şunları dile getirmekte:  

Ya da tekil olarak konuşma eylemi aracılığıyla kendi yaşamımı eyleme 

koştuğum yeminden, söylediğimin hakikat olduğuna dair başka bir otorite 
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üzerine yemin ettiğim o çatallanmaya hareketinde, çıplak yaşamda görmüş 

olduğumuz gibi, biçim ve yaşam ayrımının olmadığı yaşam-biçiminden, 

yaşamın aynı tenzili elimizde bulunmaktadır. Yeminde olduğu gibi çıplak 

yaşamda, doğrulama edimi, önermenin içlenmesi ile bölünür: Buna yemin 

ederim ya da olduğu gibi yaşıyorum. O halde dilde yanlışlık sorununu 

çözmenin tek yolu, kişinin yalan söyleyemeyeceği, çünkü kişinin 

söylediğinin yaptığı olduğu, bir dile geçmekse o halde siyasette kişinin lanet 

tarafından lanetlenmeyeceği bir hukuk sistemine yönelmeye ihtiyacımız var. 

Konuşmada yalan yere yemin, eylemde lanetlenmiş olmakla eş değerdir; her 

ikisi de kendi bilinebilirlikleri ile ilgili olarak tarihsel olumsallıklardır ve bu 

nedenle ortadan kaldırılabilirler. Yalan söylemediğimiz ve suç 

işlemediğimiz bir çağ mümkündür; bu, temel “insan doğamızı” 

dönüştürerek değil İnsan ve Doğa gibi söylemsel formasyonların 

konuşulabilirliğini modifiye ederek gerçekleştirilebilir (Watkin, 2014a:275).  

Yazarın yorumuna göre, yalandan muaf bir yaşam düşünülebilir ve bunun nasıl 

mümkün olabileceğini Agamben’in çalışmaları içinde ve özellikle yönteminde 

bulabiliriz. Alıntıların sahibi Watkin için Agamben, Batı metafizik düşüncesinin dili, 

kelime ile şey arasında bir ilişki olarak tanımlanmasını kökten bir şekilde elden 

geçirmekte ve dili, Derrida gibi, bir tür inanç ve güven meselesi olarak 

değerlendirmektedir. Watkin’in yorumuna göre Agamben için dilde mesele olan, 

kelimeler ve şeyler arasındaki bağlantı hakkında konuşan öznenin verdiği garantidir 

yani iddia ederek ya da söz vererek öznenin sözleri ile eylemleri hakkında verdiği 

teminattır. Bu bakımdan bütün dilsel eylemler, en başından itibaren ethostur; 

Agamben’e göre, insan konuştuğu anda kendi varlığını dilde mesele haline getirir.  

Bu bakımdan Agamben, Foucault’nun biyopolitik çağın insanını tanımlarken 

kullandığı “insan, siyasetinde yaşamını mesele eden hayvandır” önermesini dile 
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genişletir ve dil ile siyaset kökensel olarak bağlantılandırır: “insan dilinde yaşamını 

mesele eden hayvandır” (2010:69). Bu kökensel ilişkinin izi, Agamben’e ve Watkin’e 

göre bir söz edimi olan yeminde sürülebilir. Dil ve siyasetten kastedilenin kabaca eylem 

ve konuşma olduğu vurgulanarak eylem ve konuşmanın, yemindeki ayrımsızlığı siyaset 

ve dilin farksızlığının işareti olarak değerlendirilir. Yemin, konuşmak ve eylemek 

arasında herhangi bir ayrım bulunmadığının işaretçisidir (Watkin, 2014a:276). Lâkin 

konuşmanın ve eylemin ayrımsızlaştığı yer olan yemin, aynı anda edim ile söz 

arasındaki bölünmeyi yani yalanı takip etmemize de izin verir (Watkin, 2014a:277). 

Watkin ve göreceğimiz üzere Agamben’e göre dil, yaşayan varlık kendini eş-

kökenli olarak hem hakikate hem de yalana maruz bıraktığı, sözleri için birincil tekil 

şahıs olarak tanıklık ettiği, kendi yaşamını sözlerine bağladığı anda ortaya çıkar. O 

halde her yeminde hakikatliliğin teminatı için gereken sözcelemsel pozisyonun işgal 

edilmesi üzerinde uzlaşarak insan, yaşamını sözlerinde mesele eder. “Bu; dilin farksız 

kaydırıcısı ‘Ben (I)’, ayrıca ‘Ben’in kaynaklandığı söz ile edim arasındaki farklılığı 

askıya alan ‘yemin’ (swear) ve bütün olarak hakikat, yani ortak, ile bu cümlenin 

hakikati, yani özgül, arasındaki derin tarihsel olumsallıktaki bölünmeyi kutsayan 

edimselliğin kıyas noktası olan ‘ki (that)’ tarafından temsil edilen sözceleme edimidir. 

Bu mafsalda kelimeler, şeyler ve eylemler, etik ve siyasal bir bağda dil tarafından bir 

araya toplanır” (Watkin, 2014a:277).  

Yemin aracılığıyla dil ve yalan arasında kökensel bir ilişki kurulması ve yalandan 

azade bir yaşamın olanaklılığı, bu bölüme kadar ele aldığımız meseleyi yeni 

perspektiften düşünmeyi kaçınılmaz kılar. Bu; Arendt’le birlikte söylersek hakikatten 

münezzeh demokratik siyasetin, var olanın hapsedici ağırlığının karşısında yeni ve 

farklıyı düşünmeye imkân tanıyan yalanla hemhal olduğu ve bu nitelikleri nedeniyle 

ayaklarının yeryüzünden kesilmemesi için yargı yetisine sahip samimiyetiyle tanıklık 

yapan yurttaş tarafından sürekli göz hapsinde tutulması gerektiği kabulünün ötesinde, 
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yalanı belli bir çapaya bağlamanın mümkün olmadığı anlamına gelir. Yalana karşı her 

türlü destek bulma çabası, dil-yemin-yalan eş-kökenliliğince daha en başından 

gölgelenmiştir. Yalanın sınırsız yayılımı, kökende yer alan bu birlikteliğin ağırlığının 

yalan lehine dönüşmesidir. Bu dönüşümün gerisinde, dil aygıtı (dispozitifi) 

bulunmaktadır. Dolayısıyla mesele, yalana imkân tanıyan aygıtın durdurulmasına 

dönüştürülmektedir. Derrida’yla birlikte dil, etik bir aygıt olarak görülürken bir ceza 

aygıtı olarak kökeni yine bu etiğin kendisi olarak işaret edilir ve Agamben, burada 

Derrida’nın ötesine geçerek dilin bir ceza aygıtı olarak işleyişinin askıya alınabileceğini 

öne sürer.  

Bu bakımdan yalan, dilin bulunuşu (present) ile ilgili bir meseledir. Dolayısıyla 

şimdi söz konusu olan, sadece yalanın demokratik siyaset alanı içinde nasıl 

tanımlanacağı, ona hangi hallerde izin verilmesi ya da siyasetin zaten yalanla hemhâl 

olan bir alan olduğu bu bakımdan yalanı kuşatan sınırların nereden başlanarak çizilmesi 

gerektiği meselesi değildir. Bilâkis mesele, yalanın ötesinin düşünülebileceği fikridir. 

Baştan söylenmelidir ki izi sürülecek hat, Giorgio Agamben’in yalan ve demokratik 

siyaset üzerine bizlere ne söyleyebileceğinin ortaya konulmasıdır. Bu ilişki, düşünür 

tarafından doğrudan ele alıp mesele edilmemektedir fakat Agamben’in dile 

getirdiklerinin yalan ve demokratik siyaset ilişkisini ele alırken yardımcı olacağını 

düşünmekteyiz. 

Yalana ihtiyaç duymayacağı savlanan bir yaşamın (burada yaşam-biçimi olarak 

yani biçiminden ayrılmayan yaşam) imkânı, dil tarafından insana açılan yerden geçer. 

Agamben’e göre:  

Kültürümüzde dilin eşsiz kudretli, tesirli ve güzelliğe [haiz] bir araç olarak 

keyfini sürdüğü ve sürmeye devam ettiği saygınlığını mesele etmenin belki 

de şimdi sırasıdır. Ve henüz, kendi içinde düşünüldüğünde, [dil] kuş 
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ötüşünden daha güzel değildir, böceklerin karşılıklı değiştiği sinyallerden 

daha etkileyici değildir, kendi hâkimiyetini öne süren bir aslanın 

kükremesinden daha muktedir değildir. İnsan diline, ona mahsus meziyetini 

bahşeden kesin öğe aracın kendisinde değildir aksine konuşmacıya bıraktığı 

yerdedir, aslına bakılırsa [dil] kendi içinde konuşucunun, konuşmak için her 

zaman varsaymak zorunda olduğu bir oyuk formu hazırlar – başka bir 

deyişle, konuşucu ile dili arasında kurulan etik ilişki. İnsan konuşmak için 

‘Ben sözü üzerime alma’lıym diyen, üstlenen ve onu kendinin kılan varlıktır 

(2010:71). 

Agamben için dildeki asıl mesele, gösteren ile gösterilen arasındaki çakışmama ya 

da dilin uzlaşımsallığı değildir. İnsan dilinde söz konusu olan, onun karmaşıklığı ya da 

dil ile insan zihni arasında bilim insanlarınca kurulan, insanın zihninin mükemmelliğine 

işaret eden bulgular da değildir. Aksine insan dilini diğer canlıların iletişim araçlarından 

ayıran özellik, onda sorumluluğa yer açan gedik ya da oyuktur. İnsani varlık tam da bu 

oyuğa yerleşerek, etik bir bağlanmayla konuşmasının sorumluluğunu üstlenir.  

İnsan dili gibi bir şey, hakikaten sadece yaşayan varlık eş-kökenli olarak 

kendisini hakikatin ve yalanın olasılığına maruz kalmış halde bulduğunda, 

kendisini sözü için yaşamıyla bağladığında, onlar (sözleri) için birincil kişi 

olarak tanıklık ettiğinde üretilebilirdi. Ve mananın, Levi-Strauss’a göre, 

‘bütün sınırlı düşüncenin yetersizliğini’ kuran gösterilen ile gösteren 

arasındaki eşleniksizliği ifade ettiği gibi, aynı şekilde yemin de konuşan 

hayvan için her anlamda belirleyici olan, dilde kendi doğasını mesele 

etmeyi, siyasal ve etik bir ilişkide kelimeler, şeyler ve eylemleri bağlama 

talebini ifade eder (Agamben, 2010:69). 
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Dilin mevcudiyetindeki oyuğa – aynı anda mevcudiyetini borçlu olduğu oyuğa – 

yerleşen insan, dili yemin aracılığıyla kendinin kılar, daha doğrusu Agamben’in 

bahsettiği oyuk yemine imkân tanır, insan dili olarak ifade edilen şey sorumluluğun 

üstlenilmesiyle, yeminin varlığıyla mümkündür. Dil kelimeler, eylemler ve şeyler 

arasındaki karşılıklılığın olması ve sorumluluk ile tanımlanabilir. Dil, varlığını yemin 

tarafından onaylamakla insanı, yalanın ve hakikatin savaş alanı haline getirir.  

Agamben’e göre yemin eylemlerin, şeylerin ve kelimelerin etik ve siyasal 

birlikteliğini garanti altına alır, bunları birbirine bağlar; yani yemin etik düğümün ta 

kendisidir (2010:69). Yemin sadece beli bir sözün, bir önermenin doğruluğunu teminat 

altına almaz, bunun yanında dilin devamlılığını, insanın konuşan varlık olma vasfını 

teyit eden antropolojik bir makinadır (Agamben, 2010:8). Dolayısıyla anlamlı bir 

ifadeyi (proposition, dictum) doğrulayan dilsel bir eylemdir, ifadenin hakikat ve 

etkililiği onun tarafından teminat altına alınır (Agamben, 2010:5). 

1. Yeminin Soykütüğü 

1.1. Dil ve Yemin 

Agamben, yemine ilişkin soruşturmasını Homo Sacer projesinin bir parçası olan 

The Sacrament of Language: A Geneology of Oath adlı eserinde geliştirir.  Yazar, 

yeminin soykütüğüne İtalyan düşünür Paolo Prodi ile başlar. Agamben’in dile getirdiği 

biçimiyle Prodi’ye göre yemin, sadece din-siyaset çiftine değil, bunun yanında kültüre 

de ışık tutar ve siyasal bir varlık olarak insanın niteliğini mesele haline getirir. Prodi’ye 

göre eğer bugün “geçmişten gelen bazı liturji ve biçimlerin varlığına rağmen … kolektif 

yaşamımızı kutsal ve toptan, siyasal bir bedene demirleyen bağ olan yemine sahip 

olmayan ilk kuşaksak” bu, gerçekliğini ve anlamını henüz anlamasak dahi kendimizi, 

“yeni bir siyasal bağlanma biçiminin” eşiğinde olduğumuza işaret eder (Agamben, 

2010:1). Öncelikle ifade etmek gerekir ki, bu başlangıcın kendisi Agamben’in bir 

soruşturmayı yürütürken izlediği yöntemle bağlantılıdır ve bu yöntemin detaylarını daha 
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sonra etraflıca ortaya koymaya çalışacağız. Fakat şimdi The Sacrament of Language: A 

Geneology of Oath ile sınırlı kalırsak Agamben, Prodi aracılığıyla iki iddiada bulunur; 

bir yandan yeminin, insanı siyasal varlık olarak işaretleyen bağ olduğu diğer yandan ise 

yeminin etkinliğinin kaybolduğu ön kabulü ile yeni bir siyasal bağın olanaklı olduğu 

dile getirilmektedir. Bu anlamda insanın, insan olma vasfının yemin aracılığıyla mesele 

edilmesi, Agamben için geniş bir yelpazeye bakmaya olanak sağlamaktadır çünkü 

yemin insanı, dil ve siyaset düğümüne bağlamaktadır: “Yeminin doğasını ifade etmeye 

ve incelemeye girişiyoruz … çünkü yemin etme geleneği sadece anlaşmaların 

güvenirliği ve kuruluşu için değil dilin kendisinin kuruluşu için de kullanılır” 

(Pufendorf ‘tan akt. Agamben: 2010:5).  

Düşünüre göre yemin, dilin etkililiğini ve hakikatini garanti etmektedir, aynı 

zamanda hakikat ve etkililiğini garanti ettiği anlamlı ifadeyi, doğrulamayı amaçlayan 

edimselliktir. Yemin, dilsel olarak insanı iddia ettiği hakikate bağlamanın yanında 

Lycurgus’un sözlerinde karşılığını bulduğu üzere siyasal bir işlev de üstlenir: 

“demokrasimizi bir arada tutan iktidar/güç, yemindir52” (akt. Agamben, 2010:2). 

                                                           
52 Lycurgus, bu ifadeyi MÖ 330 yılında Makedon kral II. Filip ile Atina arasındaki 

savaştan sonra polis tarafından kanunlaştırılan Atinalı yurttaşlara siteyi terk etmeyi 

yasaklayan hükme uymayan ve siteyi terk eden Leocrates’in polise döndükten sonra 

yargılanması sırasında dile getirmiştir. Lycurgus, Leocrates’i erkek bireylerin siyasal 

yurttaş haline gelebilmeleri için demokrasinin ve sitenin korunmasına ilişkin ettikleri 

“Ephebic Yemine” ihanet etmekle suçlar. Lycurgus, bu yeminin demokrasinin temeli 

olduğunu ileri sürer. (Lycurgus’un söylevi için bkz. Lycurgus (1980), “Against 

Leocrates”, içinde Minor Attic Orators ed. J. O. Burtt, Massechusette:Harward 

University Press, 9-137. “Ephebic Yemin” için bkz. Bayliss A.J. (2013), “Oath and 
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Düşünüre göre yeminin bu işlevi, Neoplatonik yazar Hierocles tarafından da 

vurgulanmaktadır: “Daha önce gösterdik ki yasa [nomos], her zaman sonsuz ve 

değiştirilemez bir şekilde her şeyi varoluşa yönlendiren muntazam operasyondur. Bütün 

şeyleri, bu yasayı izleyerek aynı durumda korumak [diatӗrousan] ve yasa yaratmanın 

tamamlanması olan yaratılış düzeninin sarsılmaz istikrarı biçiminde, şeyleri yeminin 

garantisinde tutmak ve yasanın düzenini sürdürmek şeklinde sabit kılana, şimdi yemin 

diyoruz” (akt. Agamben, 2010:3). Agamben’e göre her iki alıntıda önemli olan yeminin 

bir şey yaratmaması, yeni bir şey varlığa getirmemesidir. Yemin, Hierocles’de yasa ve 

Lycurgus’ta yurttaşlar ya da yasa koyucu tarafından yaratılmış olan şeyleri bir arada 

tutan ve koruyandır. Benzer bir tanımın Cicero’da da bulunduğunu vurgulamaktadır 

Agamben ve De Officiis’ten şu metni alıntılar: “Fakat bir yemin etmekle, ihlal 

durumundaki korkuyu değil onun içinde yattığı yükümlülüğü telakki etmek 

ödevimizdir: bir yemin dinsel mukaddesliğin desteğinde bir güvencedir; ve kişinin 

tanığı olarak Tanrı’nın nezdinde verilen resmi bir ant (promise), kutsal bir şekilde 

tutulur. Çünkü artık tanrıların gazabı bir mesele değildir (çünkü böyle bir şey yoktur), 

mesele iyi niyet ve adalet yükümlülükleridir [Sed in iure iurando non qui metus sed 

quae vis sit, debet intellegi; est enim iusiurandum affirmatio53 religiosa; quod autem 

affirmate quasi deo teste promiseris id tenendum est. lam enim non ad iram deorum 

quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem pertinet.]” (akt. Agamben, 2010:3)54. Cicero 

                                                                                                                                                                          

Citizenship”, içinde Alan H Sommerstein ve Andrew J. Bayliss, Oath and The State in 

Ancient Greece, Berlin:Degruyler. 9-32). 

53 Metinde geçen affirmatio kavramının, dilsel bir sözceyi işaret etmediğini aksine 

garanti eden ve doğrulayan anlamında kullanıldığını belirtir Agamben. Bu vurgunun 

sonuçlarını birazdan ortaya koymaya çalışacağız. 

54 Cicero’nun De Officiis’i Türkçe’ye “Yükümlülükler Üzerine” başlığı ile çevrilmiş 

bulunmaktadır. Alıntıladığımız metnin Türkçe çevirisi şöyle: “Ancak söz veren kişinin 
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için önemli olan, yeminin verdiği garanti ve üstlendiği istikrar işlevidir. Agamben, 

Cicero ile birlikte daha sonra yeniden ele alacağı yeminin sadece dinsel bir kurum 

olmadığı iddiasını öne sürmektedir. Yazara göre yemin, etkinliği tanrısal güçlere inançla 

açıklanabilen bir kurumdan ziyade insanın, insan olma vasfını kayıt altına alan güven 

ekseninde kavranılması gereken bir kurumdur. Agamben, bu iddiasını çeşitli 

düşünürlerin yemine dair vurgularını paradigmatik bir ilişki içinde ele alarak 

açıklamaya girişir.  

Agamben’in paradigmatik “sergisinin” ilk durağı, Georges Dumézil’in üçlü işlev 

teorisidir. Dumézil’e göre Agamben’in aktarımıyla papaz, savaşçı ve köylü ile temsil 

edilen üçlü işleve [günümüzde din, savaş ve ekonomi olarak tanımlanan] üç afet 

(musibet) eşlik etmektedir. Mit ve Destan’da Dumézil, Keltler’e ait bir mitten şu 

ifadeleri aktarmaktadır: “Dünyanın çıldırdığı üç zaman vardır: insanların ölüm zamanı 

(yorumda, salgın hastalık veya açlık nedeniyle ölüm diye açıklanıyor), savaş üretiminin 

artması, şifahi akitlerin bozulması” (Dumézil, 2012:619). Aynı şekilde Persapolis’teki 

bir yazıtta, Kelt mitlerinde rastlanılana benzer ifadeler bulunduğunu dile getirir 

Dumézil. Bu yazıtta Kral Darius, krallığının korunması için Ahuramazda’ya 

yakarmaktadır “Ahuramaz’da bu ülkeyi düşman ordusundan (haca hainaya), kötü 

mahsulden (haca dusiyara), yalandan korusun (haca drauga). Bu ülkeye, ne düşman 

ordusu ne kötü mahsul ne de yalan gelsin (abiy imam dahyaum ma ajamiya).” 

(Dumézil, 2012:620). Üçlü işlev içinde papazlığa eşlik eden musibet söze sadakatsizlik, 

                                                                                                                                                                          

uygulanacak şiddetten korkmadığı bilinmelidir, zira verilen söz bağlılık yemini 

anlamına gelir, dolayısıyla yemin ederken, tanrının şahitliğine vaatte bulunmuş 

olduğundan, onu tutmalısın. Neticede bu tanrıların öfkesiyle değil, adalet ve sadakatle 

ilgili bir meseledir” (2016:154).  Agamben’in argümanını takip etmek adına yazarın 

kendi alıntısını çevirip kullanmayı uygun bulduk.  
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ritüeldeki hatalardır. Agamben Dumézil’i izleyerek, ilk bakışta yeminin bu musibete bir 

çözüm üretecekmiş gibi göründüğünü oysa yeminin, tam olarak yalan yere yemin 

olasılığı ile tanımlandığını belirtmektedir. Karşımızda olan durum tam anlamıyla sanki 

yemin, yalanı cezalandırmaktansa başka bir işlevi yerine getirmekte ve bizatihi yemini 

bozanlar yemin tarafından üretilmektedir, yorumunda bulunan Agamben, arkaik 

dönemde dinsel bağ güçlü olarak varsayıldığında dahi yeminin, yalan yere yemin 

olasılığını ima ettiğini ve paradoksal olarak yanlışı engellemeye çalışmadığını, yalan 

yere yeminle savaşmadığını savunur. Ona göre, bir vaadin ya da sözel bir anlaşmanın 

garantisi olarak yemin, bu amaca pek de uygun değilmiş gibi görünmektedir, çünkü 

yalana karşı hukuksal bir cezalandırma bu işlevi daha kolay yerine getirebilir oysa 

yemin, musibete karşı bir deva olarak kurulmamakta aksine musibetin kendisi yalan 

yere yemin biçiminde içerilmektedir (2010:7). Düşünür buradan yeminde söz konusu 

olanın, sadece bir iddianın hakikatliliği ya da bir vaadin garantisi değil tam da konuşan 

varlık olarak insanın bizatihi kendisi olduğu sonucuna ulaşır. Agamben’e göre ortaya 

çıkan “musibet” insanın güvenirliğinin kaybı değil, dilin zayıflığı ya da kelimelerin 

şeylere gönderme yetisindeki bir zayıflıktır; söz konusu olan, konuşan varlık olarak 

insanın kendi koşulunu beyan etme kapasitesindeki eksikliktir (2010:8).  

Yazarın yemine ilişkin temel tezi: “dinsel ve hukuksal bir şekilde yemin olarak 

tanımladığımız bu esrarengiz kurum, siyasal bir hayvan ve konuşan bir varlık olarak 

insan doğasını sorun haline getiren bir perspektife yerleştirilirse bilinebilinir 

[intelligible] kılınır”dır (2010:11).  Agamben, yeminin yorumcular tarafından genellikle 

geçmişte yaşadığı varsayılan dinsel insana (homo religiosus) atıfla açıklanmaya 

çalışıldığını dile getirir. Bu konuda Benveniste’nin yorumunu dikkate değer bulur. 

Emile Benveniste, horkosun “duvar, çit, kapatma, bariyer vs” anlamlarına gelen herkos 

ile bağlantısının bulunduğunu belirtmekte fakat bu ilişkilendirmenin tatmin edici 

olmadığının altını çizerek “kutsallıkla”, kutsal bir nesne ile birlikte düşünülmesi 
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gerektiğini ifade etmektedir. Yemin etmek, horkon onnunai, horkosu elle tutmak (take 

hold of), yemin bozulursa açığa çıkacak kötücül güçlerle yüklü bir nesneyi tutmak 

anlamındadır.  

Yemin bağımsız bir kurum değildir, kendi içinde önemini taşımamaktadır, 

kendine yeterli değildir. Yemin, bir beyanı kutsal kılan ve garanti eden bir 

ritüeldir. … Harfi harfine bir yorum, horkosu maddi bir nesne ile 

özdeşleştirmeye yönlendirir; bazı kutsal tözler, otoritenin asası [gibi] asıl 

önemli olan nesnedir ve doğrulama eyleminin kendisi değil. Şimdi kendi 

temel anlamlarında, yüklem ve adın uyumlulaştırılmasının imkânını 

görürüz: omnuminin tarih öncesi ‘sıkıca kavramak’ anlamına geri gittiği 

gibi, aynı şekilde horkos, Yunanlarda, maddi bir tözü belirtir. Dolayısıyla 

‘horkosu kavramak’ ifadesi [olarak anlaşılır]. Nesne ya da bazı tözler 

[hangisi olursa olsun] bu horkos kutsallaşan bir nesnedir, yemin edilen 

sözün ihlal edilmesini cezalandıran bir güce sahiptir (Benveniste, 1973:432-

436).  

Agamben’e göre Benveniste, yeminin teknik ifadesi olan horkon omnuaiyi, 

kutsallaştırılan nesneyi güçle tutmak şeklinde ele alır (to seize with force the sacralizing 

object). Horkos, böylelikle bir söz ya da eyleme değil, bağlanmayı zorunlu kılan kötücül 

bir potansiyelle yüklü şeylere göndermede bulunmaktadır. Yemin “kutsal tözdür” 

(sacred substance) ve bu töz örneğin bir kahramanın asasında ya da kurbanın iç 

organlarında cisimleşir. Agamben, Benveniste’nin yemini dinsel güçle açıkladığını 

fakat yeminde söz konusu olanın dilin etik gücü olduğunu ifade eder. Düşünüre göre, 

Louis Gernet “yemin etmek, haliyle, dinsel alanın en çok korkulan türüne girmektir” 

dediğinde de aynı dinsel insan anlayışını canlandırmaktadır (Agamben, 2010:12). Oysa 

Agamben, yemini dinsel olana bağlamanın ve onun düşüşünü dinsel inancın 

eksilmesiyle ilişkilendirmenin ötesinde bir açıklamanın mümkün olabileceğini iddia 
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eder. Çünkü her şeyden önce yazara göre insan, dinsel olduğu kadar olmayan varlıktır 

da ve geçmişte saf bir inançla varlığını sürdürmüş bir nesil aramak beyhude bir çabadır. 

Agamben, bu saf varlığın ancak araştırmacının zihninde mevcut olduğunu savunur. 

Düşünür için yeminin soruşturulmasını gerekli kılan şey, insani varlığın temel yetisi 

olduğu varsayılan dilin, yalan ve hakikat ile hemhâl bir biçimde etik bir aygıt olmasıdır 

ve yemine dair bir soykütük, tam da bu etik aygıtı izleyerek ilerlemelidir (2010:13).  

Agamben’e göre, yine benzer bir yaklaşımla – ilerde detaylarını inceleyeceğimiz – 

yemin, genellikle ilkel bir yasanın varlığı ile ilişkilendirilerek ele alınır. Her durumda 

yemin, din ve hukukun sınırlarının belirlenmediği zamansal bir önceye yerleştirilir. 

Oysa Agamben, böylesi zamansal kurgulara başvurmak yerine tam da belirsizlik 

düşünmenin konusu yapılmalıdır demektedir. Nasıl ki bir bileşik, kendi öğelerine 

ayrılarak tanınamaz yani nasıl ki su, asla hidrojen ve oksijenin basit bir toplamı değilse 

aynı şekilde yemini, dinsel kurumun ya da tek başına hukuksal mekanizmanın bir 

parçası olarak görmek önümüzdeki özgün olgunun niteliğinin anlaşılmamasıyla 

sonuçlanır. Agamben için yemini, az ya da çok dinsel veya hukuksal olarak 

tanımlanabileceği bir kaynak bulunmamaktadır. Antik Yunan’da yemine hukuksal 

mekanizmalar içinde de rastlanılmaktadır, insanlar tanrıları tanık gösterip onların 

nezdinde yemin ederken, Yunan tanrıları ise Styx’in suları üzerine yemin etmektedir. 

Agamben’e göre o halde yemini dinsel-hukuksal bileşiğinin içinde, bu bileşiği öğelerine 

ayırmadan ele almak gerekir (Agamben, 2010:17). 

1.2. Tanrı’nın Dili Olarak Yemin 

Bu bileşiği elde tutarak Agamben, hem hukuk ve dinin hem de yeminin 

özgünlüğünün daha net bir şekilde ortaya konulacağını ifade etmektedir. Yemini 

kavrayabilmek için iki metnin son derece önemli olduğunu belirtmektedir yazar. 

Bunlardan ilki Philo’nun Legum Allegoriae’si:  
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Kendisinden daha yüksek bir şey olmadığından bütün her şeyin en iyisi olan 

Tanrı’nın başka bir şey üzerine yemin etmediğini dikkate almışsındır. … 

Üstelik Tanrı’nın tam da sözleri yemindir [hoi logoi tou theou eisin horkoi] 

ve Tanrı’nın yasaları en kutsal hükümlerdir. … Yalnız Tanrı, demek ki, 

öncelikle kendisi için ve ikinci aşamada kendi eylemleri için en güçlü 

kefildir, o halde doğal olarak, kendisine olduğu sürece kendine teminat 

verdiğinde [omnye cath'heautou pistoumenos heautori] kendiyle yemin 

ederdi; bu, Tanrı haricinde başkası için imkânsız bir şeydir. Bunu şu izler ki, 

Tanrı’nın doğasına dair bilgiye sahip olmaya ehil olmadığı için Tanrı ile 

yemin ettiğini söyleyenler, aslında, dinsiz olarak düşünülmelidir. Hayır, 

eğer, (gördüğümüz gibi) sözün yorumlanması anlamına gelen [tou ermeneos 

logou] Onun ismiyle yemin etmeye ehilsek memnun olabiliriz (akt. 

Agamben, 2010:20).  

Alıntı daha uzun olmakla birlikte Agamben, Philo’nun metninden şu sonuçlara 

ulaşmaktadır: Öncelikle yemin, dile getirilenlerin olgularda doğrulanması (verification) 

olarak tanımlanır (yani an eipei ginetai: kelimeler ve gerçeklik arasında kesin uyum). 

İkincisi Tanrı’nın sözlerinin, yemin olduğu belirlenir. Yemin, Tanrı’nın logosudur ve 

sadece Tanrı, gerçek anlamda yemin eder. İnsanlar, Tanrı ile değil onun adıyla yemin 

eder. Son olarak Tanrı hakkında, adının dışında bir şey bilmemekteyiz. Onun hakkında 

kesin olarak vereceğimiz tanım, Tanrı’nın logossu horkoi olan varlık olduğudur, yani 

Tanrı, kendisi için mutlak kesinlikle tanıklık edendir. O halde insanların yemini, dili 

Tanrı ile uyumlu kılmak ya da dili mümkün olduğunca güvenilir [pistos] kılmak için bir 

girişimdir.  

Şimdi insanlar, diğerleri onları güvenilmez gördüğünde güven kazanmak 

için yeminlere başvururlar; fakat Tanrı, başka yerde olduğu gibi kendi 

sözlerinde güvenilirdir [trustworthy – pistos] bu nedenle katiyet ve itimat 
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içinde yeminlerden farklı değildir. Ve böylece nasıl ki yemin bizimle 

samimiyetimize (sincerity) güvence veriyorsa, bunun kendisi Tanrı 

tarafından garanti edilmiştir. Tanrı yemin nedeniyle güvenilir değildir; fakat 

Tanrı yemini gerçekleştirir (Philo’da akt. Agamben, 2010: 21). 

Philo aracılığıyla Agamben, yemin ile birlikte insan dilinin Tanrı’nın diliyle 

iletişime geçtiğini ve Tanrı’nın yemin nedeniyle mi yoksa yeminin Tanrı nedeniyle mi 

güvenilir olduğunun belirsiz kaldığını belirtir (Agamben, 2010:22). 

Agamben’in insan dilinin bu özgün kurumunun niteliğini daha net ortaya koymak 

için başvurduğu ikinci metin, daha önce alıntıladığımız, Cicero’dan:  

Fakat yemin etmekle, ihlal durumunda kişinin korku duyabileceği şeyi değil 

onun zorunluluğunun/bağlayıcılığının yattığı yeri [non qui metus sed quae 

vis sit debet intellegi] dikkate almak bizim ödevimizdir; bir yemin dinsel 

mukaddesliğin desteğinde bir güvencedir [affirmatio religiosa] ve kişinin 

tanığı olarak Tanrıların nezdinde verilen ciddi bir söz, kutsal olarak 

tutulmalıdır (akt. Agamben, 2010:22).  

Yazara göre, Cicero’nun metininde asıl dikkat çeken unsur, Tanrıların öfkesine 

değil güven [fides] kavramına olan vurgudur. Modern düşünürlerin aksine, Agamben’e 

göre yeminin bağlayıcı doğası, tanık olarak çağırdığımız Tanrılardan değil, fidesten 

gelir. Bu kurum insanlar arasında olduğu kadar, insanlar arasındaki ilişkileri de 

düzenler: “Her kim yemini ihlal ederse, bu durumda, güveni çiğner” (Cicero’dan akt. 

Agamben, 2010:23). Fides, “yasanın temelidir” ve etimolojik olarak söylenenin 

doğrulanması (verification) şeklinde tanımlanır. Bu durumda dürüstlük (faithfulness), 

dil ve eylemler arasında karşılıklılığın olmasıdır (Agamben, 2010:23). 
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1.3. Yemin ve Güven 

Agamben, Yunanca’da pistisin, horkos ile eş anlamlı olduğunu hatırlatır; yemin 

etmek (pistin kai horka poieisthai) ve yemin alıp vermek (pista dounai kai lambanein) 

ifadelerine rastlanıldığını belirtir. Yine Cicero’nun, pistisi Jüpiter’in (Jove) yemini 

olarak tanımladığını, Yunanlarda ve Romalılarda, pistis ve fidesin önemli kurumlar 

olduğunun altını çizer. Agamben’e göre, bu kurumlar koruma beklenilen birine inanç 

bağlamayı anlatmaktadır, böylece kişi kendini sadakat ilişkisi içinde ötekine 

bağlamaktadır. Güven, birine bağlanılan itimat ve destek alınan kişiye duyulan 

hürmettir (2010:25). Birine fides bağlanarak, bu kişiden destek ve garanti alınır. Fakat 

düşünüre göre, burada belli bir eşitsizlik söz konusudur yani korunmaya karşılık olarak 

itaat sunulmaktadır. Agamben, kişiler arasındaki bu tür bir bağlanmanın örneğinin 

devletlerarasında da görüldüğünü belirtmektedir; zayıf olan devlet, güçlü olandan 

koruma beklerken ona bağlılığını, karşılıklı yemin değişimi aracılığıyla, sunar. 

Agamben, fides; o halde, kural olarak yeminin eşlik ettiği, kişinin kendini diğerinin 

‘güvenine’ bıraktığı ve karşılığında koruma talep ettiği sözel bir eylemdir, yorumunda 

bulunur (Agamben, 2010:26).  

Agamben’e göre, yeminde olduğu gibi fideste de din ve yasa arasındaki genetik 

ilişkiye dair problemin kavranabileceği yeni bir temelle karşı karşıyayızdır. Ona göre, 

bu kurumların karmaşıklığı ve dinsel, hukuksal, ahlaki ya da toplumsal olgular gibi 

görünmesi nedeniyle yasa öncesi gibi bir kavrama başvurmak pek de açıklayıcı değildir. 

Fides ve yeminde hukuksal bir yaptırımın olmaması, yalan yere yemin etmenin cezasız 

kalması ya da fides ilişkisini kontrol edecek hukuksal bir otorite tayin edilmemesi 

durumu bu kurumların, hukuksal olmaktan daha çok dinsel kurumlar olduklarını 

kanıtlamadığını savunur. Aksine kurumlara dair soruşturmanın belli bir sınıra 

dayandığını ve hukuksal olan ile dinsel olanın birlikte, bir bileşik olarak düşünülmesi 

gerektiğini ileri sürer (Agamben, 2010:27). 
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Agamben’e göre bir yasal yaptırımın varlığı nedeniyle olguyu hukuksal olarak ele 

almak tutarlı bir yaklaşım değildir. Yalan yere yemine dair hukuksal cezasızlık, cezanın 

dinsel alanda gerçekleşeceğine delalet etmez. Burada karşı karşıya kalınan şey, dinin ve 

yasanın önünde olan bir dildir ve yazara göre yemin, tam olarak dilin, hukuk ve dine 

dâhil olduğu eşiği işaret eder.  

1.4. Yemin, Sacer ve Lanet  

Agamben, yemini yeni bir ışık altında hukuksal-dinsel olguyu gözeterek 

incelemeye devam ederek yeminin, sacratio (ya da devotio) ile olan bağlantısının, ilgili 

olgunun niteliklerinin ortaya konmasına yardımcı olacağını belirtir. Sacramentumun, 

yemin için kullanılan başka bir Latince terim olduğunu hatırlatır. Burada insan, sacer 

kılınarak insani dünyadan ayrılır ve Tanrılara adanır. Yemin, kişinin kendisini belli 

koşullar altında sacer kılmasını tanımlayan operasyondur. Sacramentum, sacer kılma 

kavramını ima eder. Agamben, yemine sacer kılınanın niteliğini atfetmek gerektiğini, 

bunun ise bir insanın etkilenebileceği en korkunç şey olduğunu Benveniste ile birlikte 

dile getirir: “Burada yemin, belli koşullar altında kişinin kendisini sacer kılmaya dönük 

bir operasyon olarak görünür. Sacer, herhangi bir kişi tarafından öldürülebilen olarak 

beyan edilen kişiye diyoruz” (Benveniste, 1973:437). Agamben, sacramentumun, 

sacerden değil, sacereden yani sacer kılmaktan, lanet dile getirmekten türediğini 

vurgular. Yani bir ihlal gerçekleştiren insana yüklenir. Bu durumda sacramentumun, 

kişinin kendisine gelecekteki (askeri yemin) ya da geçmişteki eylemleri için 

(mahkemede) beddua etmesi anlamına geldiğini belirtir: “Bir kez kurulu biçimlerde 

sözler söylendiğinde kişi potansiyel olarak sacer olmak durumundadır.” İhlal 

durumunda bu durum etkili hale gelir ve tanrıların öfkesini çağırır (Benveniste, 

1973:440). Başka bir pencereden Pierre Noallis’e atıfla Agamben, dava sırasında da 

davalının (litigant), kendisini kendisine adayarak kendini sacer kıldığını ifade 

etmektedir. Yemin edenin konumu Romalı sacerden farklılık göstermediğini, bu 
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durumda sacerin, her tür insani ve dinsel topluluktan dışlandığını vurgular. Benzer 

şekilde yeminin kavramsal olarak devatio terimi ile de yakınlık gösterdiğini; yeminin 

formüle edilmesiyle onu dile getiren kişinin “adandığını” ileri sürer. Agamben bu 

bakımdan yeminin, bir çeşit devatio olmasından yola çıkarak Yunanca horkosun, 

verilen söz yerine getirilmediğinde kızgın Tanrıların gücüne/iktidarına maruz kalma 

beklentisiyle bir tür kendini-adama olduğunu savunur.  

Yazara göre, yemine eşlik eden bedduanın (ara, imprecatio) önemi, adama ve 

sacer kılmada yatmaktadır. Agamben, yeminlerin yalan yere yemine karşı bir lanetle 

birlikte dile getirildiğini anımsatır ve lanetin, yeminin özü olarak kabul edildiğine işaret 

eder. Bu bakımdan lanet, yeminin temel öğesidir. Agamben, Rudolf Hirzel’e atıfla 

yemin etmenin her şeyden önce beddua etmek olduğunu ifade eder. Lanet ya da beddua, 

söylenen şeyin yanlış olmasına, ya da söz verilenin yerine getirilmemesine karşı beyan 

edilmektedir. Yemin etmek beddua etmektir, kişinin söylediğinin yanlış olduğu ya da 

vaat ettiğini yerine getirmediği olayda kendine beddua etmesi, lanet okumasıdır 

(2010:30) ve kendini sacer kılarak Tanrılara adamasıdır. 

İlk aşamada ısrarla yeminin dünyevi bir olgu olduğunu ifade eden Agamben, 

şimdi ise bu olgunun özellikle kendini adama ya da sacer kılma operasyonu ile olan 

ilişkisine dikkat çeker. Yeminin genellikle iyi ve kötü olmak üzere iki kehanet 

içerdiğini, bedduanın çoğunlukla bir hayır duasını (blessing) izlediğini anımsatır: “kim 

ki sadık bir şekilde yemin eder ve sözlerine sadık kalır, çocukları onlara saadet versin, 

toprak ürünlerini bolluk içinde nasip etsin, sürüsü bereketli olsun ve kendileri ve 

çocukları başka nimetlerle dolsunlar; fakat yalan yere yemin edenlerin, ne toprakları ne 

de sürüleri verimli olsun, korkunç bir şekilde kendileri ve mülkleri helak olsun” (akt 

Agamben, 2010:31). Yemininin formülü içinde bazen hayırduasının ifade 

edilmeyebileceğini fakat lanetin, genellikle bulunduğunu belirtir. Agamben, buradan 

yeminin üç öğenin birlikteliğinden oluştuğu sonucuna varır; bir önerme, tanık olarak 
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tanrılara başvurma ve yalan yere yemine karşı lanet. Yazara göre yemin pistisin bir 

öğesini – kelimelerde önerilen karşılıklı güven – ve sacratio/devatio tipinin (lanet, 

beddua) bir öğesini içeren bir kurumdur. Agamben, bunların iç içe geçtiğini ve pistis-

horkos-aro ya da fides-sacramentum bir tek kurama işaret ettiğini sonuç olarak yeminin, 

hem dinsel hem de hukuksal olana göndermede bulunduğunu ileri sürer (Agamben, 

2010:31).  

1.5. Tanık olarak Tanrı 

Agamben, laneti ele aldıktan sonra yemin bir diğer öğesi olan tanıklığı dikkate 

sunarak yeminde söz konusu olanın teknik anlamıyla tanıklık olmadığını belirtir: “kadir 

bir yemin için, Zeus tanığımız olsun” [karteros horkos martys esto Zeus, "as a mighty 

oath, may Zeus be our witness"] örneğinde olduğu gibi Agamben’e göre, buradaki 

tanıklık çağrıyla kaynaşmıştır ve onunla tanımlanmıştır. Agamben’e göre yeminde 

mesele olan, teknik anlamda Tanrıların tanık olarak çağırılması değildir. Tanrıların, 

garanti verdiğini ve zaten yeminde içerilmiş olarak önceden varsayıldığını savunur. 

Agamben, örneğin Zeus adına edilen bir yeminde basitçe Zeus’un yeminin tanığı 

olmadığını düşünür. Ona göre yemin, tanık ve Tanrı formülün söylenmesi ile iç içe 

geçer. Tanıklığın, dilin kendisi tarafından verildiğini belirtir. Tanrının söz ediminde ima 

edilen potansiyeli adlandırdığı; tanık olarak Tanrının, bir olayın ya da olgunun 

doğrulanmasından farklı olarak dilin gösterme gücüyle ilgili olduğu sonucuna ulaşır 

(Agamben, 2010:33). Hector tarafından Achilles’e verilen yemini, Agamben dilin 

gösterme gücüne dair bir mesel olarak okur55. Burada “Tanrılar en uygun tanıklardır 

                                                           
55 Hektor, ilgili sahnede şunları söylemektedir: “Artık kaçmam senden, Peleusoğlu, 

deminki gibi. Tanrısal Priamos’un kentini dolandım üç kere, durup saldırışını 

beklemeye yüreğim varmadı. Ama şimdi buyuruyor sana karşı koymayı, ya sen benim 

elime geçersin, ya geçerim ben senin eline. Haydi, tanrıları tanık tutalım 
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[martyroi] ve bütün uzlaşmaların garantörüdürler [episcopoi harmoniaon]” 

denmektedir. İfadede geçen tanrıların tanığı ve koruyucusu olduğu hormonia teriminin 

kökensel anlamı “bir araya toplama”dır ve Agamben’e göre bu, kelime ve şeyleri 

birleştiren şeydir, yani logostur (Agamben, 2010:34).  

Agamben, dikkatimizi yeminde içerilen lanete çevirirsek Tanrıların tanık olarak 

yemindeki varlıklarını daha iyi kavrayabileceğimizi belirtir. Bu bakımdan öncelikli 

sorunun yeminde lanetin içkin işlevi nedir, sorusu olduğunu ifade eder. Yeminde 

Tanrılar iki kez çağrılır; birinde yeminin tanığıdırlar diğerinde yalan yere yeminin 

cezalandırıcısı olarak lanette anılırlar. Agamben için buradaki mesele, kelimeler ile 

olgular arasındaki ilişkidir. Ona göre, yeminin tanığı olarak Tanrının ismi dilin olumlu 

gücünü, yalan yere yemini cezalandıran olarak çağrılan Tanrının isminin ise dilin 

zayıflığını, yani kelimeler ile olgular arasındaki uyumun bozulmasını ifade eder. 

Agamben’e göre önemli olan, hayırduasının ve lanetin eş kökenliğidir ve bunlar, 

yeminin içinde birlikte var olurlar. Tanrıların isminin kelimeler, eylemler ve şeyler 

arasındaki bağı işaret ettiğini, bedduada ise bu ilişkinin tersine döndüğünü savunur. Bu 

ilişki bozulursa Tanrıların isminin lanete dönüştüğü sonucuna ulaşır (2010:36). 

Agamben, Antik Yunan’a dair Ziebart’a referansla şunu dile getirilmektedir: 

“kurulu yasal düzenin bütünü, demosun egemen olduğu bu lanet aracılığı ile 

uygulanmaktadır” (akt. Agamben, 2010:38). Ona göre, bu bakımdan sadece yemin değil 

lanet de “iktidarın sacramenti” olarak işlev görmektedir. Agamben, genel projesini 

gözeterek homo sacer figürünün akla getirilmesini beklemektedir. Homo saceri 

                                                                                                                                                                          

antlaşmalarımıza, olamaz onlardan iyi tanık, onlardan iyi bekçi. Zeus bana zaferi verir 

de alırsam canını, dile gelmez saygısızlıklar göstermem sana, ünlü silahlarını soyar ,,. 

ölümü geri veririm Akhalara. Sen de, Achilleus, yap benim gibi (Homeros, 1975:22; 

250-255). 



201 
 

damgalayan sacrationun, yasanın onun aracılığıyla ufkunu tanımladığı lanetin 

gelişiminin ürünü olduğunu ileri sürer. Bu ona göre, tam da ceza yasasının gelişeceği 

patikayı açar (2010:38) ve yazarın dili, ceza olarak ele almasının temelinde lanetin 

yemindeki bu işlevi yatmaktadır.  

Homo sacer ve dil ilişkisine işaret ederek Agamben, yalan ve yalan yere yeminde 

karşılaşılan Tanrıların isminin iki yanlılığını [benediction: rahmet, hayır; malediction: 

ilenç, lanet], hem hayırduası hem de beddua olarak, incelemeye girişir. Bu olguyu, 

anlaşılır kılmak için blasphemy [Tanrılar’ın isminin boş yere anmak] olarak adlandırılan 

kuruma odaklanmayı önermektedir.  

Agamben, Benveniste’nin blasphemy, yemin ve yalan yere yemin arasında yakın 

bağlantıların olduğunu ifade ettiğini anımsatır:  

Dua etmenin dışında, toplum Tanrı’nın isminin dinsel bir koşulda anılmasını 

talep eder, bu yemindir. Yemin bir sacramentum, hakikatin üstün tanığı 

Tanrı’ya bir başvuru olduğundan ve yalan ya da yalan yere yemin 

durumunda ilahi cezaya adanmadır. İnsanın içine girebileceği en ciddi 

taahhüt ve işleyebildiği en ciddi ihlaldir çünkü yalan yere yemin insanı, 

insanların adaleti ile ilişkilendirmez fakat ilahi yaptırımla ilişkilendirir. Bu 

nedenle tanrının adı yemin deyiminde yer almalıdır. Tanrı’nın isminin boş 

yere kullanımında [blasphemy] ayrıca, Tanrı’nın adı görünmelidir çünkü 

blasphemy yemin gibi, Tanrı’yı tanık olarak çağırır. Küfür [juron – 

swearword] bir yemindir fakat bir hakaret (küfür) yeminidir (akt. Agamben, 

2010:39). 

Agamben, blasphemyde bir söz eylemi olarak Tanrının isminin küfür ile yer 

değiştirdiğini belirtir. “Aman Tanrım” gibi ifadelerde olduğu üzere blasphemynin, 

yeminin simetriği olduğunu savunur. Ona göre bu ifade, Tanrının isminin geçmişe ya da 
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geleceğe yönelik bağlamdan çıkarıldığı ve semantik içeriğinden bağımsız olarak 

anıldığı bir yemindir. Agamben, yeminde telaffuz edilen Tanrının isminin, kelimeler ve 

şeyler arasındaki bağı garanti edip dile getirdiğini ve logosun gücünü ve hakikatliliğini 

tanımladığını ileri sürer. Oysa blasphemynin, bu bağlantının çökmesini ve insan dilinin 

değersizliğini ifade ettiğini belirtir. Agamben’e göre izole edilen ve boş yere anılan 

Tanrının ismi, simetrik olarak yalan yere yemine karşılık gelir; yemin ve blasphemy, 

rahmet ve ilenç dil olayında eş-kökenli olarak ima edilirler. Küfrün ilk halinin, Tanrı 

hakkında kötü konuşmakla değil, Tanrının adının boş yere zikretmekle ilişkili olduğunu 

ileri sürer. Agamben’e göre Augustine’de blasphemy Tanrı hakkında kötü şekilde 

konuşmak olarak dönüşüme uğrar; Tanrılar hakkında kötü, yanlış şeyler söylemek 

anlamına gelir “Blasphemy, yalancı tanıklıktan daha kötüdür, ikincisinde Tanrı yanlışa, 

tanıklığa çağrılır oysa blasphemyde Tanrı’nın kendisi hakkında yanlış konuşulur” (akt. 

Agamben, 2010:41-42). 

Yazara göre, lanetin yemindeki işlevini ve blasphemy ile olan yakın ilişkisini bu 

temelde anlamak kolaylaşır. Lanetin yaptırımının, yeminde mesele olan kelimler ile 

şeyler arasındaki karşılıklılığın kaybına yönelik olduğunu belirtir. Eğer kelimler ve 

şeyler, dil ile dünya arasındaki bağlantı koparsa, demektedir Agamben, bu bağlantıyı 

rahmeti [bene-dicente] ile ifade ve garanti eden Tanrının adının, lanetin [male-dizione] 

adını aldığını yani şeylerle bağlantısı kopmuş bir sözcük haline geldiğini savunur. 

Tanrının adının anlamlandırma ilişkisinden koparıldığında blasphemy haline geldiği 

yani anlamsız ve boş konuşmaya dönüştüğü sonucuna ulaşır (Agamben, 2010:42-43). 

Yazara göre, hakikatin formülü bozulduğunda, Tanrı’nın ismi şeylerle olan 

bağlantısından ve yeminden ayrıldığında tesirli bir lanete, büyüde olduğu gibi şeytani 

bir mırıltıya dönüşür.  

Agamben kişinin, kendini konuşma ediminde riske ederse, eş-kökenli olarak 

kendisini hem yalana hem de hakikate bırakılmakta olduğunu bildiğini ifade eder. Ona 
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göre yasa ve din, yemin ve yalan yere yemini hayırduası ve sacratio kurumlarına 

ayırarak ve teknikleştirerek konuşanın güvenirliğini sağlama çabasından doğar. Bu 

noktada lanetin (bedduanın), başlangıçta konuşmada tamamıyla fidese emanet edileni 

garanti etmek için yemine eklendiğini ve böylelikle yeminin, yalan yere yemini 

cezalandırmak için icat edildiğini savunur. Agamben için yemin, koşullu bir beddua 

değildir, tersine lanet ve onun simetriği hayırduası, yeminde mesele olan konuşma 

deneyiminin bölünmesinden doğar. Buna göre yemin ve beddua, tekil bir dil 

deneyiminin iki simetrik epifonomenidir (Agamben, 2010:43-44).  

1.6. Dilin Adı Olarak Tanrının Adı 

Yazar, bu perspektif gözeterek genel olarak din denilen aparatta Tanrının isminin 

anlamı ve işlevini yeniden ele alır. Agamben, yeminde anılan Tanrının isminin dilin 

potansiyelini adlandırdığı iddiasını, detaylandırmak için Hermann Usener’e, onun 

Sondergötter (özel tanrılar) kavramına başvurur. Bu Tanrıların, isimleriyle bilinip, 

isimlerinde yaşadığını iddia eder. Yani özel Tanrıların, rahibin onları dile getirmesiyle 

varlığa geldiği yorumunda bulunur. Usener’in andığı Tanrılardan Reparatorun, tarlanın 

ikinci sürümüne; Inporcitorun, tarlanın son sürümüne; Occatorun, tarlanın 

tırmıklanmasına; Subruncinatorun, çaba ile otların temizlenmesine; Messarun, hasadın 

taşınmasına; Sterculinisun ise gübreleme ile tarlanın verimli kılınmasına verilen kutsal 

isimler olduğunu hatırlatır. Yine mitolojide yer alan Persephone ve Pomonanın, 

kökenleri düşünüldüğünde özel Tanrılardan olduğunu belirtir. İlkinin sürgünün 

tomurcuklanması (prosero), ikincisinin ise meyvelerin olgunlaşması (poma) anlamına 

geldiğinin altını çizer. Agamben’e göre burada anılan Tanrıların isimleri, eylemlerin ya 

da olayların isimleridir, tarihsel gelişim içinde olaylarla olan bağları kopmuş, bilinmez 

kalarak özel isimlere dönüşmüşlerdir. Bir durumu ya da olayı/etkinliği yöneten 

Tanrının, durumun ya da olayın/eylemin isminden başka bir şey olmadığını ileri sürer. 

Sondergötter’de kutsallaştırılan isim olayın kendisidir daha doğrusu Agamben’e göre 
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isimlendirmenin kendisidir; bir jesti, eylemi ya da şeyi yalıtır, tanınır kılarak özel bir 

Tanrı yaratılır: nomen, numendir ve derhal numen de nomendir (Tanrı isimdir ve isim 

Tanrıdır). Yazar için yeminde anılan Tanrı, dilin tanıksal ve garanti eden gücünü 

üstlenir. Agamben’e göre Tanrı, dil olayıdır; burada kelimeler ve şeyler çözülemez bir 

şekilde kaynaşmıştır. Agamben yemin, Tanrı ve dilin farksızlaştığını ilan ederek her 

isimlendirmenin, her söz edimin bir yemin olduğu logostaki konuşmacının, kendi 

sözlerini yerine getirmeye ant içtiğini; kendi hakikatliliği, logosun içinde gerçekleşen 

kelimeler ile şeyler arasındaki karşılıklılık üzerine, yemin ettiğini vurgular. Tanrının 

isminin, logosun bu gücünü mühürlediğini savunur (Agamben, 2010:45-46).  

Çok Tanrılı dinlerde Agamben Tanrının isminin, dilin şu ya da bu olayını 

isimlendirdiğini, tek tanrılı dinler de ise Tanrı’nın isminin, dilin bizatihi kendisini 

adlandırdığını belirtir. Philo’ya yapılan atfı hatırlatarak dilin, Tanrının yemini olduğunu 

ve Tanrının sözünün de yemin olduğunu ifade eder (2010:49). Tanrının kendisini, 

logosunda “inanılır biri” (faithful one – pistos) olarak açığa çıkardığı yorumunda 

bulunur. Agamben için, Tanrı insanın konuşmacı olduğu dilde yemin alandır fakat 

yeminde ve Tanrının ismi üzerinde insanın dili kutsal dil ile iletişime geçer. İsim, 

Tanrı’nın varlığıdır ve Tanrı ismi ile birleşmiş olandır: Agamben, Pirke R. Eliezer’in 

“Evren yaratılmadan önce Tanrı (Almighty) ve İsmi vardı sadece” ifadesini ele alan 

Moimonides’in yorumunu aktarır: “Dikkat edin, Tanrı’nın isimleri olarak kullanılan bu 

ünvanların/mâhlasların Yaratılıştan sonra varlığa gelmiş olduğunu yazar açıkça ifade 

etmektedir. Bu doğrudur; çünkü Evrenle ilişkili eylemlere işaret etmektedirler. Eğer, 

bilakis, Onun özünü bütün eylemlerden çıkarılmış ve ayrı olarak düşürseniz, özünü bir 

mâhlasla değil fakat münhasıran özünü işaret eden özel isimle tarif edersiniz” (akt. 

Agamben, 2010:50). Agamben’e göre burada özel isim, özü varoluşu ile buluşanı ifade 

etmektedir. İsmi zikredilerek Tanrı, isim ve varlığın, kelime ve şeyin ayrımsızlığı olarak 

deneyimlenir. Fakat demektedir Agamben, burada mesele olan bir dil deneyimidir. Ona 
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göre inancın nesnesini anlamak, zorunlu olarak söylenen şeyin doğru ve var olduğu dil 

deneyimini anlamaktır. Tanrının isminin, fides yemini boyutunda logosun statüsünü 

ifade ettiğini; yani isimlendirmenin, isim verdiği var oluşu gerçekleştiğini ileri sürer. 

Alain of Lile’nin “Bir nitelik ifade ettiğinde dâhi her isim eğer ki Tanrının varlığını 

işaret ediyorsa bir zamire dönüşür. Her isim gibi töz artı nitelik olmayı bırakarak özel 

isim gibi saf varoluşu ifade eder” iddiasını yorumlayan Agamben’e göre: “Tanrı’nın 

ismi, o halde, herhangi bir semantik içeriğe sahip değildir veya daha doğrusu, 

konuşmanın saf bir deneyimi aracılığıyla saf ve çıplak bir var oluşu doğrulamak 

amacıyla her türlü anlamı paranteze ve askıya alır” (2010:53). Agamben için her yemin, 

Tanrının adı üzerine yemin eder çünkü yemin, bütün dili özel isim olarak ele alan dil 

deneyimidir. Saf var oluşun – yani ismin var oluşunun –, ussal bir çıkarımın sonucu 

olmadığını, sadece onun üzerine yemin edilebileceğini, isim olarak öne sürülebileceğini 

savunur. Bu bakımdan inancın kesinliğinin Tanrının isminin kesinliği olduğunu belirtir 

(2010:53). 

Agamben, isimlerle ilgili meselede Ludwing Wittgeinstein’nın da şunu dile 

getirdiğini belirtir: “Eğer ismim L. W. Değilse ‘doğru’ ve ‘yanlış’la neyin kastedildiğine 

nasıl güvenebilirim?” (Wittgeinstein, 2009:78)56. Agamben’e göre isimlerin aidiyetinin 

güvenliği, diğer kesinlikleri koşullandırır. Eğer dilin, temellendiği isimlendirme 

sorgular hale getirilirse konuşma ve yargılamanın imkânsız hale geleceğini ileri sürer. 

                                                           
56 Wittgeinstein devamla şunları dile getirmektedir: “Adımın bu olduğundan asla en 

ufak bir kuşku duymamakla kalmıyorum; bundan kuşku duymaya başlarsam, emin 

olabileceğim hiçbir yargı olamaz” (2009:75). Wittgeinstein, isime duyulan bu güvenin 

genel anlamda dilin zemini olduğunu düşünür: “Bir dil oyunu ancak insan bir şeye 

güvenirse mümkündür” (2009:77). Dolayısıyla yazar için dil güven üzerine yükselen bir 

oyundur. 
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Agamben için yeminde ve Tanrının isminde mesele olan bu tipte bir kesinlik ve 

inançtır. Tanrının adının, her zaman ve sadece doğru olanı, yani kuşku duyulması 

mümkün olmayan, dil deneyimini adlandırdığını savunur. İnsan içinse bu deneyimin, 

yemin olduğunu ileri sürer. Bu anlamda her ismin bir yemin ve her isimin bir ‘inanç’ 

mevzusu olduğunu ifade eder. Çünkü Agamben’e göre, ismin kesinliği emprik-betimsel 

ya da akılsal-epistemik tipte değildir bilakis insanın praksisini oyuna sokar. Agamben 

konuşmanın, her şeyden öte, yemin etmek, isme inanmak demek anlamına geldiğini 

iddia eder (2010:54). 

Agamben, isimlere ve özellikle Tanrının ismine dair bu vurgusunun ardından, 

yemin düşüşteyse, eğer Tanrı’nın ismi dilden geri çekiliyorsa bunun sonucunda geride 

kalanın, yalan yere yemin ve blasphemy olduğunu ileri sürer. Agamben için, logosta – 

eş-kökenli olan fakat asla tamamıyla kaynaşmayan – yemin ve yalan yere yemin isim ve 

söylem, hakikat ve yalan birlikte verilidir (2010:56). Bu bakımdan Hıristiyan 

düşünürlerin paganik tanrılar hakkında dile getirdiklerinin dikkate değer olduğunu dile 

getirir. Ona göre Hıristiyanlar için bu tanrıların gerçekten var olup olmaması mesele 

değildir; onların yalancı tanrılar olduğu vurgulanır. Pagan tanrılar vardır fakat onlar 

hakiki Tanrı değildirler, şeytan ya da insanlardır. Yalan yere yemin tutanlardır. Hakiki 

Tanrının isminin çağrılmasıyla dünyasal hakikat güvence altına alınır. Fakat bir kez 

dilin performatif gücü Tanrının ismine adandı mı, Agamben’e göre tekil kutsal isimler 

etkinliğini yitirir, dilsel çöplük seviyesine düşerler57 (Agamben, 2010:57). 

                                                           
57 Bahriye Üçok’un Yalancı Peygamberler ve İslam’dan Dönenler eserini hatırlamak 

aydınlatıcı olabilir. Bu metinde Bahriye Üçok yalancı peygamberi, hakiki olanından 

ayırmanın sorunlu olduğunun altını çizerek yine de iki unsur aracılığı ile bu ayrımın 

mümkün olabileceğini belirtiyor: “Bununla beraber, öteden beri peygamber olduğunu 

iddia ederek ortaya atılanlardan hangilerinin hakiki ve hangilerinin sahte olduğunu 
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tespit edecek bir kıstastan da mahrâm bulunulduğunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu konuda şimdiye kadar birçok fikirler ileriye sürülmüş olmakla beraber kesin bir 

kıstas elde etmek mümkün olmamıştır. Eğer gene de bir kıstas tespit etmek istersek, o 

zaman ancak sübjektif olarak, kendisinin peygamber olduğuna ve Tanrıdan vahiyler 

aldığına bütün varlığı ile inanan ve bu vahiylerle vaazda bulunduğu kütlelerin âhlakî, 

sosyal, hukuki durumlarını yükseltmeğe çalış arak bunda muvaffak olan, bütün kalbiyle 

inandığı bu dava uğrunda hayatını bile fedadan çekinmeyen ve kendisi öldükten sonra 

dahi eseri yaşayan, fikirleri büyük kütleleri hâkimiyeti altına alan ve eserlerinin izleri 

hiçbir suretle silinip kaldırılması mümkün olmayan kimseler hakiki peygamberdir”. 

Üçok bu sübjektif unsurun yanına ikinci olarak objektif bir unsur eklemektedir: 

“‘Peygamberliğe seçilmiş olduğuna inanmak’ ve davası uğrunda hiçbir şeyi fedadan 

çekinmemek gibi sübjektif bir esasın yanında, insanlığı yükseltmek, doğru yola sevk 

etmek ve bu yoldaki çalışmalarının semere ve izleri yüzyıllarca kuvvetinden 

kaybetmeyerek devam etmiş olmak gibi objektif bir esas daha, önemli bir yer 

almaktadır” (Üçok, 1967:2). Fakat Üçok’un metni kendi başına dikkatli bir incelemeyi 

gerektirse dâhi, örneğin bahsettiği sübjektif unsurun kendisi yani peygamber olduğuna 

inanmak oldukça tartışmaya açıktır. Yazarın kendisi de zaten bunu, alıntının başında 

belirtmektedir; hakiki peygamberi yalancı olanından ayırmak mümkün değildir. Fakat 

tam da birkaç sayfa sonra Agamben’in yorumu ile uygun olarak meselenin özünde 

İslam’ın tanrısının ismi olan “Allah”ın dilde edindiği açık üstünlüğe dair yorumu not 

edilmelidir: “Her kabile ‘Allah’ diyor, fakat kendi tanrısını kastediyordu. Ancak böylece 

konuşma dilinde tam hâkimiyet elde eden ‘Allah’ kelimesi, her tarafta bir olan, her 

kabilenin sayılan genel bir Tanrı fikrine geçişi temin etmiş oldu ve genelliği, 

bakımından diğer tanrılardan ayrılıp onların üstüne yükseldi. Böylece çok kere olduğu 

gibi dil, gene akıldan evvel harekete geçmiş, genel bir kavram meydana getirmişti. 

Araplarda putperestlik artık samimi ve kalbi olmaktan çok uzaktı; kütle halinde 
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Agamben, geçmişe dönük (assertorial) ile geleceğe dönük (promissory) yemin 

arasındaki keskin ayrımın, bu bakımdan yeminde mesele olan konuşma deneyiminin 

kaybı anlamına geldiğini belirtir. Agamben’e göre konuşma deneyimi, ne ileri sürme 

(beyan etme- assertion) ne de vaattir (promise), aksine doğrulamadır (veridiction) yani 

tek kriteri konuşmacının kendisi olduğu edimsel bir deneyimdir. İleri sürme ve 

doğrulamanın logosun eş-kökenli görünümü olduğunu belirtir. İleri sürmenin, 

doğruluğu nesnel parametrelerle (çelişmezlik, kelime ve şeyler arasındaki karşılıklılık) 

ve özneden bağımsız olarak kanıtlanabilen anlamında betimsel bir değeri bulunduğunu, 

doğrulamada ise öznenin, kendini kurduğunu ve kendi önermesinin onaması oyununa, 

kendisini edimsel olarak kattığını vurgular. Bu nedenle yeminin, hakikati ve tutarlığının 

edimiyle kaynaştığını ve Tanrı’nın tanık olarak çağırılmasının olgusal bir tanıklığı işaret 

etmediğini aksine Tanrı’nın isminin ifade edilmesiyle edimsel olarak aktüelize 

edildiğini öne sürer. Agamben, söz-ediminde öznenin doğrulamayı öncelemediğini ya 

da sonradan onunla buluşmadığını bilakis söyleme ediminde onunla kaynaştığını ifade 

eder. Fakat yazara göre eğer doğrulama (veridiction) ileri sürme olarak ifade edilir; 

inanç dogma olarak sunulursa ve yemin düz-anlamsal olarak dile getirilirse, dil 

deneyimi bölünür ve yalan/yalan yere yemin neşet eder. Agamben, bu bölünmeyi 

kontrol etmek ya da söylenilenin hakikatini temin etmek amacıyla hukuk ve din gibi iki 

kurumun var olduğunu belirtir. Bu iki kurumun, eylemleri ve kelimeleri birbirine ve 

insanı ise söylediklerine bağlamayı amaçlayan teknik araçlar olduğunu ifade eder 

(2010:57-58). Din ve hukuk, yeminde mesele olan dilin edimsel deneyimini öncelemez 

                                                                                                                                                                          

İslamiyet’i kabul etmeleri, hem de kolayca kabul etmeleri bunu gösterir” (Üçok, 

1967:10). Dolayısıyla kimin hakiki kimin yalancı olacağına tarihin olumsal işleyişi 

karar verir fakat bir kez “Allah” tek tanrı konumuna yerleşince diğer tanrılar ya da 

putlar adına peygamberlik iddiasında bulunan, tanrısı ile birlikte yalancıya ayrılan 

konumu paylaşır. 
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aksine bu iki kurum, yeminin belli bir sacrament içinde teknikleştirilmesinin önemli bir 

yer işgal ettiği bir dizi aparatla logosun hakikatini ve güvenirliğini garanti altına almaya 

çalışır (Agamben, 2010:59).  

1.7.  Yemin, Lanet ve Hukuk 

Agamben, son olarak, yeminde formüle edilen lanetin gelişiminin ürünü olduğunu 

savladığı hukuksal sistem ile yemin arasındaki bağı soruşturmasına konu eder. Yeminin, 

Antik Yunan ve Roma’da hukuksal sistem içinde önemli bir rol oynadığını belirtir. Bu 

dönemde davanın taraflarının husumetlerini, yemin aracılığıyla çözmeye çalıştıklarını 

aktarır. Davacının yemininin, etimolojik olarak ilk edilen yemin anlamında, proomosia; 

davalının yemininin, birinci yemine karşıt olarak ifa edilen yemin anlamında, antomosia 

ve yemin değiş tokuşunun da amphiorkia olarak isimlendirildiğini anımsatır. Davaya 

bakan yargıcın ise bir hüküm belirtmekten ziyade kimin en doğru şekilde yemin ettiğini 

(poteros euorkei) değerlendirdiğini vurgular. Agamben’e göre bu durum, Antiklerin 

dinsel varlıklar olduğuna delalet etmez aksine bu işlemler mahkemede yapılmakta ve 

yemin açıkça kanıttan ayrılmaktadır. Yazar, Gaius’a atıfla bir kölenin sahipliğine dair 

karşıt iddiaların ileri sürüldüğü davada şu sahneyi, dikkate sunar: “[M]ülkiyet hakkı 

yasasıyla uyumlu olarak bu kölenin benim olduğunu ileri sürüyorum. Bak, asamı onun 

üstüne koyuyorum.” Bu ifadenin ardından, tartışmaya neden olan kölenin başının 

üzerine asasını (vindicto) bırakır. Karşılık olarak diğer hak iddia eden, şunları 

söylemektedir: “Sen iddianı yaptığına göre, onu destekleme hakkı olmaksızın, bak! Beş 

yüz eşek içeren bir depozitoyla sana meydan okuyorum.” Agamben, sahnede geçen 

vindicto (wand) ifadesinin ilk bakışta asa anlamına geldiği düşünülse de bu kavramın 

vim derededen kaynaklandığını ve söylemek, güç göstermek anlamında kullanıldığını 

savunur. Yazar, Pierre Noailles’e göndermeyle burada söz konusu olan gücün maddi 

güç ya da şiddet olmadığını ritüelin gücü olduğunu ileri sürer. Ona göre bu güç, mecbur 

eder ve onun, bir şiddet eyleminde maddi olarak uygulanmış olmasına ihtiyaç yoktur. 
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Dolayısıyla sözcüklerle dile getirilen gücün, vindexde olduğu gibi yeminde de mesele 

olduğunu ve yasanın kökeni olarak etkili konuşmanın gücüyle bağlantılı olduğunu 

düşünür. Yani Agamben’e göre yasanın alanı, etkili konuşmanın alanıdır; yasa, her 

zaman indicere (beyan etmek, kutsal bir şekilde beyan etmek), ius dicrere (yasaya uyan 

şeyi söylemek) ve vim dicere (etkili söz söylemek) olan söylemedir. O halde, 

demektedir Agamben, ‘doğru yemin’ iudextir (arkaik vindexin yerini almıştır) gücü tanır 

ve ilan eder (vim dicit); yani yemini etkili ve doğru şekilde tamamlar. Bu formülde söz 

konusu olanın gücün, quae verbo dicere yani konuşmanın gücü olduğunu vurgular. 

Agamben, sacrementumda her yemindeki gibi dilin edimsel deneyiminin ima edildiği ve 

bu deneyimde formülün söylenmesinin, söylenen şeyi gerçekleştirebilme gücüne sahip 

olduğu sonucuna ulaşır. Yazara göre, kamu otoritesinin önünde “kabul ediyorum” diyen 

çift kutsal iktidar aracılığı ile etkili bir şekilde evlilikte kendilerini bağlamış olmazlar ya 

da taşınabilir malların mülkiyetini derhal transfer eden sözel satış anlaşmasını geçerli 

kılan, büyüsel iktidar değildir. Agamben, bütün bunların merkezinde korunanın, 

yeminde vuku bulan söz ediminin kökensel deneyiminden türeyen nomen coperenin 

(ismi almanın) edimsel ifadesinin bulunduğunu ileri sürer (Agamben, 2010:63). 

Dolayısıyla Tanrı’nın ismi ile dilin farksızlaştığı yer olan yemin yazara göre, dilin yasa 

ile farksızlığına da işaret etmektedir 

Agamben, yemine ilişkin soruşturmasını şu şekilde özetler:  

1) Yemini dinsel, büyüsel bir güce referansla açıklamak ve yeminin, dinsel 

güç tarafından yalancı tanıklığı cezalandırmak için kullanıldığı diğer yazarların 

başlıca önerisidir. Oysa Agamben’e göre, büyüsel-dinsel olan mantıksal olarak 

yeminden önce gelmez, yemin sözcüğün edimsel orijinal deneyimi olarak dini ve 

hukuku açıklar. Bu nedenle horkos en antik varlıktır, Tanrıların cezalandırmak 

için katıldıkları, tekil (sole) güçtür. Bu nedenle tek tanrıcılıkta Tanrı yeminle 
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tanımlanır (sözü yemin olandır ya da kelimenin doğru ve yetkin pozisyonuyla 

kaynaşır) (2010:65). 

2) Yeminin konumu, fides gibi konuşmanın doğruluğunu ve hakikiliğini 

edimsel olarak onaylayan kurumların arasındadır. Horkio, tam anlamıyla pistodur. 

Çoktanrıcılıkta Tanrılar güvenirliğe tanıklık ederler, bu tanıklığa davet edilirler. 

Tek tanrıcılıkta bu durum miras alınmıştır. Dinsel deneyim, kelimelerde saklı bu 

inanç deneyimini devralmıştır. Hıristiyanlık ise logosun kutsallaştırılmasıdır. 

Dinsel kurumların amacı, bu bakımdan ileri sürülen tipte dogmalar olan imanla, 

hakikatin edimsel deneyimi olarak inancı uyumlulaştırmaktır. Ama aynı zamanda 

bu kurumlar, yemin ve bedduayı teknikleştirmeye girişir (2010:66). 

3) Yazara göre yemin ile sacratio (devotio) arasındaki yakınlık yeniden ele 

alınmalıdır. Yemin, her şeyden önce dilin ayini olduğu müddetçe iktidarın ayini 

(sacrement) olarak işlev görür. Bu kökensel sacratio, bedduanın teknik boyutudur 

ve hukuk, lanet (beddua) ile ilişkilidir. Agamben’e göre iktidarın temel/kökensel 

performansı olan öldürülebilir ama kutsal edilemeyen çıplak yaşama ilişkin 

kutsallık yorumu, iktidarın oyunu olmadan önce yaşayan varlığın adanmasının 

yemin aracılığıyla cereyan ettiği gözetilerek tamamlanmalıdır. Buradaki kökensel 

adanma, lanetin teknik formudur. Hukuk, lanet ile ilişkilidir. Bu bağlantıyı 

koparan bir siyaset, başka bir yasa ve siyasete kapı aralar (Agamben, 2010:66).  

Agamben, yemine ilişkin soruşturmasını özetledikten sonra ulaştığı sonuçları 

dikkatimize sunar. Ona göre, insan kendisini konuşan bir varlık olarak bulduğundan asıl 

mesele edilmesi gereken şey, gösteren ile gösterilen arasındaki uyumsuzluk veya bu 

uyumsuzluğun, insan bilgisinin [knowledge] sınırını oluşturması değildir. Agamben için 

kendisini konuşan varlık olarak bulan insan için kati problem sözcüklerin doğruluğu ve 

etkinliğidir, yani isimler ile şeyler arsındaki orijinal bağlantıdır, konuşan özne ile eylemi 
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arasındaki bağıntıdır – öne sürme ve söz verme yeteneği, yetkinliğidir. Dile ilişkin asıl 

mesele etik bir problem olarak hep önümüzdedir, demektedir Agamben çünkü homo 

sapiens, homo iustustur (Agamben, 2010:68). Ona göre, insan dilini 

hayvanlarındakinden ayıran şey, aracın özgünlüğü değil, insanın konuştuğunda 

hakikatili olup olmamasıdır.  

Agamben, Foucault’un “insan siyasetiyle yaşayan bir varlık olarak kendi benliğini 

mesele eden hayvandır” ifadesini anımsatarak insanın, aynı zamanda dilde kendi 

yaşamını mesele haline getiren varlık yani söylediklerine birinci tekil şahıs olarak 

tanıklık eden olduğunu ileri sürer. Onu için bu iki tanımlama birbirinden ayrılamaz ve 

birini tamamlamaktadır ve yemin, bu iki tanımın kavşağında yer alır. Yazara göre 

yemin; kendini, konuşabilen olarak keşfeden, sözleri için sorumlu olmaya karar veren, 

logosa adayan yaşayan varlığın, kendisini dile sahip yaşayan varlık olarak kurması 

aracılığıyla işleyen antropolojik bir operatör olarak bilinir. Agamben, yemin gibi bir 

şeyin olabilmesi için konuşma ve eylem, yaşam ve dil arasında bir ayrımın var olması 

gerektiğini ve bunların eklemlenmesinin zorunlu olduğunu belirtir. İlk sözün, sacratio 

ile yani dilini eyleminden ayıran insanın, yaşamını dili için mesele edebildiği ve 

kendisini logosa vaat edebildiği bu ayrımla üretildiğini ileri sürer. Yani ona göre insan 

dili gibi bir şeyi mümkün kılan an, kendisini eş-kökenli olarak yalana ve doğruluğa 

maruz bırakılmış olarak bulan ve sözleri için kendi yaşamını tehlikeye atan yaşayan 

varlığın, sözcükleri için birinci elden tanıklık ettiği andır. Bu bakımdan Agamben için 

yemin; etik düğümün kendisidir, eylemlerin, şeylerin ve kelimelerin etik ve siyasal 

birlikteliğini bir araya getirip bağlayan kutsal edimdir. Agamben, tam bu kararın 

sonucunda, bu yemine inanç içinde, insan türünün, şanslı olduğu kadar şansızlık içinde 

yaşadığını iddia etmektedir. Çünkü her isimlendirme bir lanet ve şükrandır. Yazar, eğer 

kelimeler ile şeyler, gösteren ile gösterilen arasında uyum varsa isim şükrandır; 
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kelimeler boşsa, semantik ile semiyotik arasında bir uçurum varsa isim bir lanettir, 

demektedir (2010:69). 

Agamben, din ve hukukun yeminde söz konusu olan lanetin antropolojik 

deneyimini teknikleştirdiğini ileri sürer. Ona göre, tarihsel kurumlar olarak din ve 

hukuk; yalan ve hakikati işaret ederek, doğru-yanlış ismi ayırarak, etkili-etkisiz formülü 

belirleyerek lanette ve yeminde söz konusu olan bu antropolojik deneyimi 

teknikleştirirler.  

Agamben zamanımızda yemin etkinliğinin yitirdiğini belirterek dilin, şeytani bir 

mırıltıya dönerek laneti ifade eder hale geldiğini ve sözcüklere olan sadakatin, bir takınç 

halini aldığını ve bu sadakati sağlayabilmek amacıyla seromonilere, ritüellere 

başvurulduğunu iddia eder. Agamben’e göre insan topluluklarını destekleyen “yasanın 

gücü”, yaşayan varlıkları sabit bir şekilde bağlayan dilsel sözcelemeler, gözlenebilen ve 

ihlal edilen, antropolojik deneyimin kökensel edimsel gücünü sabitleme çabasından 

kaynaklamıştır ve bunlar bu anlamda yemin ve ona eşlik eden lanetin epifenomenidir. 

Agamben, bu noktada Prodi’nin “biz yemine bağlı olmayan ilk kuşağız” önermesini 

hatırlatır.  Eğer bu doğruysa, ona göre, insan bir yandan gün geçtikçe daha çok çıplak 

yaşama, biyolojik gerçekliğine indirgeniyor diğer yandan ise biyolojik varlığından 

yapay olarak koparılan konuşan çıplak insan, tekno-medyatik aygıtlar aracılığıyla daha 

fazla boş olmaya doğru giden kelimenin deneyiminde, sorumluluğun ve siyasal 

deneyimin imkansızlığı ile karşı karşıya kalıyor demektir (Agamben, 2010:70). 

Agamben’e göre kelimeler, şeyler ve eylemleri birbiri ile bağlayan etik bağ kırıldığında 

bir yanda boş sözcüklerin gösterişli ve eşi benzeri görülmemiş bir yayılımı söz konusu 

olmakta; diğer yanda ise artık hükmü kalmamış gibi görünen hukuksal aygıtlar bu 

yaşamı, yaşamının her görünümünde yasanın kanatları altına almaya çalışmaktadır. 

Fakat yazara göre, yeminde düğümlenmiş olan bu deneyime mahkûm değilizdir. 
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2. Yöntem Üzerine: Paradigmatik Sergileme 

Dilin yemin olarak deneyimi, özneyi etiğe yönlendirir (Tritten, 2014:491). 

Yeminin soykütüğü, bize yeni bir etiğin kapılarını açmaktadır. Bu, dünyevi bir etiktir ve 

buna yeminin sunduğu deneyimin içinden geçilerek ulaşılır. Yalan, bu bakımdan 

tanrıların öfkesince ya da hukuksal mekanizmalarla tarafından cezalandırılacak bir suçla 

kuşatılacak bir dil deneyimi olmanın ötesinde bir yaşam-biçimi içinde etik tarafından 

geçersizleştirilir. Bu çıkarım, yemini ele alırken kullanılan yöntemden kaynaklanır. 

Yöntem, yemini dünyevileştirerek, yalan ile dil arasındaki bağı keser ve kesintinin 

ötesine geçmenin imkânını yaratır. 

Bu imkânı açan yemini Agamben, felsefi arkeoloji olarak adlandırdığı çalışma 

metoduyla araştırmasının konusu yapmaktadır. Bu yöntemin temel öğeleri imza, 

paradigma ve archedir. Agamben felsefi arkeolojiyle, paradigmaların incelenmesi 

yoluyla söylemsel formasyonların ‘yükselme anı’nın izini sürerek Batı kültürünün 

bilenebilirliğini kontrol eden imzaları işlevsiz kılmayı hedefler (Villamizar, 2016:9). 

Agamben, kendi tarihsel bağlamlarında verili tarihsel olgunun anlaşılmasının tarihsel 

çalışması ile işe başlar. Burada tarihçi olarak çalışmaktadır. Fakat paradigmaları, tarihçi 

olarak kullanmamaktadır. Bilenebilirliğin şimdisinde, tarihsel deneyimin 

sürekliliğindeki pozisyonlarından, metin ve figürleri çıkartır ve onları şimdinin dinamik 

değerlendirmesinde kullanır. Geçmiş hareketsiz arşiv öğesi değil şimdiyi anlamının 

imkânına dönüştürülür (de la Durantaye, 2009:245). 

Yöntemin öğelerinden paradigma, kendi tekilliğini askıya alarak, geniş bir siyasal 

bağlamı bilinebilir kılar. Paradigmalar, imza denilen geniş-ölçekli cümleler tarafından 

söylemsel formasyonlar ve zaman boyunca dağıtılır, organize edilir ve gruplanır 

(Villamizar, 2016:4). Paradigmanın kökü olan par eşitlik, değer eşitliği demektir. Para 

ise iki nesneyi paralel iki doğruda olduğu gibi birbiriyle çakışmadan ilişkilendirmek 

anlamında kullanılmaktadır. Başka bir ifade ile para “yanında” demektir (Snoek, 
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2012:8). “Metafordan ziyade alegoriye daha çok benzeyen paradigma, bir parçası 

olduğu bağlamdan ancak, kendi tekilliğini gözler önüne sererek bizzat homojenliğini 

kurduğu yeni bir bütünü anlaşılır kıldığı ölçüde yalıtılmış olan tekil bir vakadır” 

(Agamben, 2012:28). Bu bakımdan paradigma kendi nesnesi ile karışmaz, birleşmez 

kendi hakikatine, varsayımın ya da özdeşlemenin şiddetini başvurmadan, kendi 

doğrudan temsilinde tanıklık eder. Paradigma, içinde değil yanında yer tutmadır, 

analojik olarak işlev gösterir58 (Doussan, 2013:121). 

İmza ise ne düşünüldüğünü nasıl eylenildiğini ve konuşulduğunu kontrol eder. 

İmza zaman, mekân ve halklar arasında bir dizi farklı söylemlerle edimselleşirler ve her 

bir söylem, tarafından tutarlı kılınırlar. Bu söylemler, imzasal “köken”in ortaklığınca 

                                                           
58 Agamben, paradigmanın niteliklerini şu şekilde özetlemekte: “1)Paradigma, ne 

tümdengelimli, ne tümevarımlı bir bilgi biçimidir, analojik bir bilgi biçimidir, tekillikten 

tekilliğe doğru hareket eder. 2) Paradigma, genel ve özel arasındaki ikili karşıtlığı 

yansızlaştırarak, ikili karşıtlık mantığının yerine çift kutuplu analojik bir model koyar. 

3) Paradigmatik vaka, bütüne (kümeye) aitliğini hem askıya alarak hem de ortaya 

koyarak paradigmatik hale gelir, bunu öyle bir biçimde yapar ki, ondaki örneksellik ve 

tekillik asla birbirinden ayrılmaz. 4) Paradigmatik bütün/grup hiçbir zaman 

paradigmalarda varsayılmaz ama onlara içkin kalır. 5) Paradigmada bir köken ya da bir 

arche yoktur: her fenomen kökendir, her imge arkaiktir. 6) Paradigmanın tarihselliği ne 

artsüremde ne eşsüremde bulunur; onların kesişiminde yer alır” (Agamben, 2012:45-

46). Agamben, homo sacerin paradigma olarak anlaşılmasını beklemektedir. Yazara 

göre homo sacer, şimdinin bilinebilirliğinin bir figürüdür ve şimdiyi açıklar. Kendi 

tikelliği ile şimdi yaşam imzasının nasıl bir dağılım gösterdiğini sergiler. Öldürülebilen 

fakat kurban edilemeyen bu figür, günümüzün siyasal işleyişini, yasanın kendi askıya 

alınışıyla doğrudan çıplak yaşam üzerine nüfuz edişini açıklar. 
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anlamlı yani paradigma olarak işlevseldirler. İmza, örneğin yaşam gibi, bir dizi tutarlı 

ve kalıcı paradigmalar inşa edebildikleri sürece kurucudurlar. Agamben için imza ve 

paradigma arasında kurucu öğe ile kurulu öğe arasında görülen salınım ekonomisi 

işlemektedir. Bu ilişki içinde imza, kurucuyken paradigma herhangi bir söylemsel 

formasyonun kurulu unsuru olarak işlev görür. Kurucu unsur, herhangi bir şey 

kurmuyorsa kurucu öğe olarak önemsizdir bu bakımdan kurulu olana ihtiyacı vardır. 

Kurulu olan ise belirli bir zeminde yer almıyorsa sadece sıradan bir çokluktur. Kurulu 

olabilmek için belirli bir ortaklığı paylaşmalı ve kurucu öğenin kuruculuğu altında kendi 

meşruiyetini açmalıdır. Kurucu olan ise tek olmalıdır ve kurduğu sistemin üyesi 

olmamalıdır. Kendi tutarlı sınırsızlığı adına, sistemin dışında yer almalıdır. Ve kurulu 

olan, çokluğu ifade etmek istiyorsa çok olmalıdır. Agamben’e göre bu, Batı 

metafiziğinin ekonomisidir ve Agamben’in üstesinden gelmek istediği de tam olarak 

kurucu olan ile kurulu olan arasındaki bu ekonomidir. Yazar için, kurucu olan ile kurulu 

olanı ayırmak imkânsız hale gelince onu işlevsizleştirmek ve yeni kullanıma açmak 

mümkün hale gelir (Watkin, 2014a:xii- xiv). Kurucu ve kurulu olan, aynı metafizik 

aygıtın parçasıdır. Bu makine, diğer makineleri yürütür ve bilinebilir kılar. Bu iki öğe 

arasındaki ekonomi bütün söylemsel formasyonlara, içsel bir mantık ve temel verir59. 

                                                           
59 Bunun bir örneği hayvan ile insan arasındaki belirsizlik üzerine devinen antropolojik 

makinedir: “Makinede (antropolojik makine) insan/hayvan, insani/insani olmayan 

karşıtlığı aracılığıyla insan üretimi söz konusu olduğu için, makine kaçınılmaz olarak 

(her zaman bir yakalama olan) bir dışlama ve (her zaman bir dışlama olan) bir kapsama 

aracılığıyla işlemektedir. Tam da insan her seferinde zaten önceden-varsayıldığı için, 

makine aslında bir nevi istisna hali üretir: Dışın, bir için dışlanması ve için de, yerine 

göre, bir dışın kapsanması olduğu bir belirsizlik alanı üretmektir. İşte modern 

antropolojik makine de böyledir. O, önceden de görmüş olduğumuz gibi, bir insani olanı 

(henüz) insani değilmiş gibi dışlayarak, yani insanı olanı hayvanlaştırarak, insandaki 
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Bu bakımdan Agamben’in yöntemi olan felsefi arkeoloji, imzasal işleyişi 

haritalandırarak kurucu olan ile kurulu olanın koşullayıcı mantığını işlevsiz kılar. 

Agamben, bu ekonomiyi belirsizlik anına dek inceler. Bu belirsizlik, farksızlık uğrağıdır 

ve yazar için askıya alınması gereken de tam olarak bu farksızlıktır. Belirli bir farklılığa 

dayanan kavramlarımızın temeli farksızlaşır, onların belirgin farklılığı askıya alınır.  

Askıya almakla, bu iki öğenin ekonomisinden özgürleşen bir siyasete çağrıda bulunur. 

Bu bakımdan, The Sacrement of Language: An Arceology of Oath’ın içinde bulunduğu, 

Homo sacer projesi kabaca yaşam ve iktidar imzaları ile ilgilidir ve bunların nasıl 

ilişkilendiklerini mesele eder. Sonuçta ise bu iki imzanın ilişkisinin askıya alınması 

hedeflenmektedir (Villamizar, 2016:56-61). 

Yönetimin öncelikli halkası paradigmanın tanımlanmasıdır, buradan imzalar 

aracılığı ile insanın dünyasını kuşatan metafizik aygıtın haritası çıkarılır. İmzaların 

işleyişi heterojen paradigmaların eş aidiyetinin olduğu, söylemsel formasyonları kontrol 

eder ve biçimlendirdikleri yolları açıklar. Örneğin, yaşam imzası içleme dışlama 

mantığı aracılığıyla yaşam hakkında söylenmesine izin verilen bilinebilirliği işaretler. 

Homo sacer figürü, Muselmann ya da zoe-bios ayrımı, Yaşam imzasının imzasal 

işleyişini bilinebilir kılan paradigmalardır. 

Bütün bu figürlerde aynı mekanizma iş başındadır: arche olgusal deneyimin 

ayırımınca ve kökene itilmesince – yani dışlanmasıyla –,  böylece archenin 

bir parçası onu archenin öteki parçasına yeniden eklemlemek için onu temel 

                                                                                                                                                                          

insani-olmayanı: Homo alalus’u ya da insan-maymunu yalıtarak çalışır. Araştırma 

alanımızı birkaç onyıl kadar ileri alalım ve masum paleontolojik bulgu yerine 

Musevi’yi, yani insanda üretilmiş insan-olmayanı ya da neomort’u ve koma ötesini, bir 

diğer deyişle insan bedeninde yalıtılmış hayvanı buluruz” (Agamben, 2009b:42).  
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olarak içererek kurulur. Sonuç olarak, kent yaşamın çıplak yaşama ve 

siyasal olarak nitelikli yaşama bölünmesiyle kurulur, insan hayvanın 

içlenme-dışlanması aracılığıyla tanımlanır, yasa yasasızlığın (anomie) 

dışlanmasınca, yönetim işlevsizliğin dışlanması ve ihtişam biçiminde 

yakalanması vasıtasıyla [tanımlanır] (Agamben, 2016:265). 

Agamben’e göre imzanın bilinebilirliğinden, hiçbir yazar sorumlu değildir.  

Kendisinin bir yaratıcı değil, küratör olduğunu ileri sürer60 (Watkin, 2014b:149). Felsefi 

arkeolog, tarihi imzaların peşinde kazırken şimdinin içinde bu imzaların yerleşimini 

ortaya koyar: 

                                                           
60 Derrida, Agamben’in paradigma tanımlamasına ilişkin müdahalesini egemen bir jest 

olarak görür. Agamben’in kendisini, ilk gören ya da paradigmayı tespit eden olarak 

konumlandırdığını ileri sürer: “Kendisine egemen konumlandıran veya egemen olarak 

iktidarı almak isteyen her zaman [şunu] der ya da ima eder; ilk yapacak ya da 

söyleyecek kişi ben değilsem de kimin ilk olacağını ilk ve tek bilen ve tanıyan benim” 

(Derrida, 2009:92). Agamben’in buna yanıtı paradigmanın tanınır olduğu ve egemen bir 

ilişkilenmeyi gerektirmediğidir: “eğer paradigma niteliğinin şeylerde mi yoksa 

araştırmacının kafasında mı bulunduğu sorulursa, yanıtım, bu sorunun bir anlamı 

olmadığı olacaktır. Paradigmada söz konusu olan anlaşılabilirlik, ontolojik bir özelliğe 

sahiptir, bir özne ve bir nesne arasındaki bilişsel ilişkiye değil varlığa gönderme yapar. 

Paradigmatik bir ontoloji vardır” (Agamben, 2012:46-47). Fakat yine de Agamben’in 

projesinin anlamlı olması onun tarafından önümüze konan paradigmanın kabul 

edilmesine bağlıdır. Bunun ne derece Derrida’nın ileri sürdüğü egemen jestten bağımsız 

olduğu kuşkuda kalır. Bu konu, daha geniş bir şekilde Amy Swiffen  (2012) tarafından 

ele alınmıştır. Bkz. “Derrida Contra Agamben: Sovereignty, Biopower, History”,  

Societies, 2:345–356 . 
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Yani, tarihsel nesne, asla yansız bir biçimde verilmez, bir ipucu ya da bir 

işaret hep ona eşlik eder, onu imge olarak oluşturur, okunabilirliğini belirler 

ve zamansal olarak koşullara bağlar. Tarihçi, arşivin devinimsiz ve uçsuz 

bucaksız belge yığını arasından kendi belgelerini rastgele ya da keyfî bir 

biçimde seçmez: Tarihçi, burada ve şimdi okunmaları gereken işaretlerin 

görünmez ince ipinin peşinden gider. Doğaları gereği geçici olan bu 

işaretleri okuma yetkinliği … araştırmacının seviyesine bağlıdır (Agamben, 

2012:102). 

Yöntemin son öğesi olan arche ise bize bu düzenleyici pratiğin ortaya çıkış anını 

gösterir. Bu an, böyle bir şey ilk defa belirli bir özne konumundan, bizim bugünkü 

bilinebilirlik yapılarımız içinde ifade edici pozisyonumuzdan görülebilmesinin imkânını 

verir. Çıkış anı, bu şeyin ilk defa söylendiği zamanı belirleme çabası değildir. Arkeoloji, 

temelde günümüzde cümlelerin organizasyonu aracılığıyla ifade edici pozisyonumuzdan 

kendi söylemsel formasyonumuzu nasıl kuruduğumuzla ilgilidir. 

Arkeolojinin kendisine doğru geri çekildiği arche, hiçbir şekilde bir 

kronolojiye yerleştirilebilir bir veri olarak anlaşılmamalıdır; (prehistorik 

türden geniş bir ızgara ile bile olsa); o; daha ziyade, tarihte eyleyen bir 

güçtür, tıpkı Hint Avrupa sözcüklerinin tarihsel olarak erişilebilen diller 

arasında bir bağlantılar sistemini ifade etmesi, psikanalizde çocuğun 

yetişkinin ruhsal yaşamında etkin bir güç olması ve evrenin kökeni olduğu 

varsayılan big bangin, bize doğru fosil ışınımını göndermeyi sürdüren bir 

şey olması gibi. Ama astrofizikçiler milyonlarca yıl ile ifade edip 

tarihlendirseler de big bangden farklı olarak arche bir veri ya da bir töz 

değildir, daha ziyade, antropogenesis ile tarih arasında, ortaya çıkış noktası 

ile oluş arasında, bir arşi-geçmiş ile şimdi arasında gerilmiş çift kutuplu 

tarihsel akımlar alanıdır. Ve, bu haliyle, yani antropogenesis olarak, o, 
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zorunlu olarak meydana geldiği varsayılan bir şeydir ama kronolojide yer 

alan bir olayda töz kazanamaz (hypostasie), tarihsel fenomenlerin 

anlaşılırlılğını sağlayabilecek -her durumda doğrulanamaz- bir kökenin 

değil de onun -hem sonlu hem bütünselleştirilemez olan- tarihinin 

anlaşılması bakımından gelecekteki bir geçmişte arkeolojik olarak "onları 

kurtarabilecek” olan yalnızca odur (Agamben, 2012:154-155 – italikler 

benim). 

Agamben, archenin, geçmiş bir kökenin kronolojisine yerleştirilmeyeceğini, 

aksine ortaya çıkış anından meydana gelen tarihin içindeki bir işlevsel güç olduğunu 

düşünür. Yani archenin tarihi yoktur ve tarih ile antropogenezis arasında uzanan çift 

kutuplu tarihsel akımın alanıdır. Ona göre, aktüel bir kronolojik olay olarak yeniden 

üretilemez, oluştuğu var sayılan bir andır. Arche, bu bakımdan tarihsel bir olgunun 

bilinebilirliğini tanımaya imkân tanır. O halde Agamben’in çalışmalarının gizli 

kayıtları, kökenleri açığa çıkarma çabası olmadığı iddia edilebilir. Agamben, kendi 

söylemsel formasyonumuzun bilinebilirlik koşullarını açığa çıkarmayı hedefler ve bunu 

arkeolojik bir çaba ile gerçekleştirir. Bu açığa çıkarma, aynı zamanda işlevsiz kılmaya 

da dönüktür (Watkin, 2014a:34-35).  

Felsefi arkeolojik yöntemle Agamben, ele aldığı makinanın61 işleyişini askıya 

alma ya da işlevsizleşmeyi hedefler (Watkin, 2014a:45). Dolayısıyla yöntem, farklı 

                                                           
61 Bizim “makine” olarak ifade ettiğimizi Agamben, dizpotif olarak adlandırmaktadır. 

Agamben dizpotifi ya da burada kullandığımız haliyle makineyi şöyle tanımlamaktadır: 

“yaşayan varlıkları yakalama, yönlendirme, belirleme, önleme, modelleme, denetleme; 

bu varlıkların vücut diline, davranışlarına, fikir ve söylemlerine dayanak teşkil etme 

yetisi olan her şey”. Bu tanım uyarınca yazar dili en kıdemli makine olarak 

tanımlamaktadır (Agamben, 2012:30). Yukarda, imza ile paradigma olduğunu 



221 
 

olarak görünen iki kutbun nasıl farksızlaştığına işaret eder ve sonunda bu farksızlığın 

askıya alınmasını hedefleyerek yeni bir kullanımın olanakları sorgular. Bu durum, 

elbette, yeminin soykütüğü için de geçerlidir. 

Agamben’in yemine ilişkin çalışmasında Paolo Prodi aracılığıyla ifade edilen, 

yeminin anlamsızlaşmasıyla birlikte insanın siyasal hayvan olarak varoluşunun, kriz 

içinde olduğuna ilişkin çıkarım paradigmayı tanımamıza yardımcı olur. Bu paradigma, 

çıplak yaşamın üretimi ile birlikte anlaşılmalıdır. Agamben’in Homo Sacer ile 

planladığı, yaşamı siyasal makinaya hapseden mantığın askıya alınma anlarının 

kaydedilmesi ve bunun ardından biçiminden ayrılmayan bir yaşamın nasıl olabileceğine 

dair bir kapı aralamaktır. Bu projenin bir parçası olan The Sacrament of Language ile 

birlikte çıplak yaşamı üreten makinanın temelinin dilde olduğu ilan edilir (Dickinson ve 

Kotsko, 2015:119). Agamben için mesele, yaşamın içinde hayatta kalmaya indirgendiği 

siyasal makinanın çalışmasını askıya almaktır. Bu makinanın kaynağında, Batı 

metafiziği ve köken aldığı dil bulunmaktadır. Dolayısıyla makinanın durdurulması, her 

şeyden önce dilin işleyişinin – hukukla farksızlaştığı yer olan yemin olarak işleyişinin – 

askıya alınmasına bağlıdır. Yeminin formülünde bulunan lanet, çıplak yaşam ya da 

kutsal insan üreten egemenlik makinasının gelişeceği patikayı işaret eder. Yemin, 

sadece egemenlik makinasının işleyişine paralel şekilde işlemez aynı anda ona zemin 

hazırlar. Yemin, olumlu taraftan etik bir işlev üstlenir, insanın sözlerini eylemine bağlar. 

Sorumluluk bağı kurar. Yaşayan varlığı konuşan sorumlu varlık olarak kurar. Bu şekilde 

dili, sosyal olarak etkili ve bağlayıcı kılar. Fakat bunu, yaşayan varlığın üzerinde 

gezinen lanetin gölgesi ile yapar. Kurumlar, hukuksal mekanizmalar ve (dinsel) ritüeller 

insanı söylediğine bağlamaya çalışır, sözünün hakikatine ilişkin bir teminat arar. 

                                                                                                                                                                          

savunduğumuz kurucu olan ile kurulu olan arasındaki ekonomi de metafizik 

makinasının işleyişine işaret etmektedir. 
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Yeminin etkinliğinin kaybı lanetin, yasanın yani hukukun gelişmesinin önünü açar 

(Dickinson ve Kotsko, 2015:222-223). Yemin, egemenin çıplak yaşamla olan bağına 

zemin hazırlar fakat tam da bu nedenle hem lanetin hem de lanetten kurtuluşun kapısını 

aralar. 

 Egemen, çıplak yaşam ve yemin olarak dil deneyimi akılda tutularak yemini 

içeren paradigma, imza olarak kabul edilen dil ve yaşam ile birlikte soruşturmanın 

konusu edilir. Felsefi arkeoloji, bu ikisinin ayrımsızlığını ilan eder ve bu ayrımsızlığın 

askıya alınması hedeflenir. Böylece yeminde söz konusu olan dil deneyimi, yasa ya da 

din gibi ayrı bir alana havale etmeden dünyevileşmenin62 kapısı aralanmaya çalışılır. 

Yemin aracılığıyla, dil ile yaşam ayrımsızlığı ortaya konarak yeminde bulunan etik 

deneyim ile yeminin dışında bir dilin olanağı aranır. Bu olanak, eylemin koşulsuz olarak 

sözle buluştuğu yaşam-biçimidir (form-of-life). Agamben için söz konusu olan dili, 

yaşama yemin dolayımı olmadan bağlamaktır; konuşuyor olmayı ifade edebilmenin 

yolunu yaşıyor olmakla ilişkilendirmektir (Kisnik, 2012:5).  

Antik Yunan’ın yemine ilişkin tasavvuru, Cicero’nun argümanları, Kilise 

düşünürlerinin eserleri, son olarak dil bilimi ve her şeyden önemlisi yemin üzerine 

tefekkürde bulunan çağdaş yazarların söyledikleri içinde, yeminin izi sürülerek tarihsel 

bağlamlarından alınır ve analojik olarak “sergilenir”. Lycurkus ve Prodi ile yeminin 

siyasal bağa temel oluşturduğundan hareketle, yeminde asıl meselenin güven olduğu 

Cicero ile kayıt altına alınır. Tanrıların tanıklığındaki gözetilmesi gerekenin Tanrının 

                                                           
62 Agamben’in kullandığı önemli bir kavramdır dünyevileştirme. Yazar 

dünyevileştirmeyi, “nesneleri, mekanları, hayvanları ya da insanları ortak kullanımdan 

çekip alan ve onları ayrı bir alana aktaran” işleyişi kesintiye uğratarak nesneleri, 

hayvanları ya da insan ve mekanları ortak kullanıma iade etmek anlamında kullanır 

(Agamben, 2011:126). 
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ismi olduğu vurgulanır ve Tanrının sözü ile yemin arasında farksızlık ilan edilerek 

yeminde temel olanın dilin gösterme gücü ve insana açtığı etik boşluk olduğu ortaya 

konur. Arche olarak dinsel-hukuksal bütünlüğünün kaydı altında yeminin, yaşamı dilin 

sınamasına tuttuğuna işaret edilir. Dolayısıyla bu bütünlükte yaşam ve dil iç içe geçer, 

bu bileşik içinde hukukun gölgesinin yaşamın üzerine düşmesi anı belirlenmekle 

birlikte aynı anda ondan çıkışın, askıya alma yoluyla, patikası da açılır. Dil, çıplak 

yaşam üzerine şekillenen iktidarın ayini olarak konumlanırken yemin dilin hem lanete 

hem de etiğe açılan ayinidir. Dil, dinsel-hukuksal bileşikte yemin olarak 

“temellendiğinden” inanç meselesi olduğu kadar hukuksal bir aygıttır da ve Agamben’e 

göre dil, yasayı söylemektir; konuşmak yasayı dile getirmektir.  

3. Bir Dizpozitif Olarak Dilin İşleyişi 

İnsan, dil aracılığıyla kendi yaşamını ya da kendi özne pozisyonunu mesele eder. 

Agamben’e göre bunun nedeni, insanların dili kullandıklarında söyledikleri ve anlatmak 

istedikleri arasındaki kesinti değil fakat gerçek anlamda söz konusu olan, her söz 

ediminde söylenen bir cümlenin hakikatliliğinin tek garantisinin insanın yaşamı 

olmasıdır (Watkin, 2014a:251). Agamben, yeminde söz konusu olan bu deneyimi 

dünyevileştirmenin, kutsallığından arındırmanın yolunu aramaktadır.  Yeminde söz 

konusu olan kutsal bağın yükünden azade olmaktır; asıl ‘büyü’, Tanrı’nın isminde 

gördüğümüz üzere her yemin bir isimse ya da başka bir ifade ile dünyanın kesinliğini 

kayıt altın alan aynı zamanda yemin olan isimse, isimsiz olmaktır:  

Daha kolay anlaşılır başka bir gelenek daha var, bu geleneğe göre gizli isim 

büyücünün sözüyle nesnenin hizmetimize girmesinin sırrını içermez, daha 

ziyade onun dilden bağımsızlaşmasını buyuran monogram, tek heceli 

yapıdır. Gizli isim canlının cennette çağrıldığı isimdir, bu ismi söyleyerek, 

tüm görünen isimler, tüm isimler Babil’i paramparça olur. Bu nedenle 

öğretiye göre, sihir mutluluğu çağırır, gizli isim aslında, yaratılmış olanı 
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ifade edilmemiş olana iade eden harekettir. Son tahlilde büyü isimleri 

bilmek değildir, ismi büyüden kurtaran harekettir. Bu nedenle çocuk 

kendine gizli bir dil icat ettiği zamanki kadar mutlu olmayı bir daha asla 

beceremez. Çocuğun hüznü ne sihirli isimleri bilmediği için, ne de 

kendisine konulan isimden kurtulmayı başaramadığı içindir. Bunu başarır 

başarmaz, yeni bir isim uydurur uydurmaz, kendisine mutluluğu veren izin 

kağıdını ellerinin arasında sıkıca tutar. Bir isme sahip olmak suçtur. İsimsiz 

adalet, büyü gibidir. Sadece hareketlerle konuşan büyücüler ülkesinin 

kapısını çalan isimsiz canlıya ne mutlu (Agamben, 2011:36).  

Bir isimlendirme aygıtı olarak dil, insanın bedensel var oluşunu varsayar, üzerine 

yükseldiği zemin insanın hayvansal bulunuşudur ve yeminde görüldüğü üzere bu 

varlığın söylediklerinin hakikatinin tek kayıt yeri bu bedendir. Düşünüre göre “canlı 

varlığın logosa sahip olması, logosta kendi sesini bastırması ve korumasıyla olur” 

(Agamben, 2001:17). Yani dil, kendinden dil olmayanı ayırır ve dışarda bırakır ve aynı 

jestte onu yakalar ve her zaman ve çoktan ilişkili olarak içler (Agamben, 2014a:264). 

Dil var olduğu anda, isimlendirilen edilen şey, dilin ilişkisini kurduğu 

ilişkisel-olmayan ya da dilsel-olmayan olarak önvarsayılır. Bu 

önvarsayımsal güç o kadar güçlüdür ki, dilsel olmayanları, bu şekilde 

kavramak istediğimiz şeyin yalnızca dilin gölgesi olduğunu fark etmeksizin 

bir şekilde anlamaya çalıştıkça söylenemez ve ilişkisel-olmayan bir şey 

olarak düşünürüz (Agamben’den akt: Cimatti, 2017:179). 

Fiziksel nitelikleri ile insan olarak tanımlanan canlı bir varlık, dil tarafından bir 

isimle adlandırılır. Fakat bir isim ile anılmakla birlikte ismin öncesinde kalan fiziksel 

varlık, dilin sınırlarına itilir. Dilde yer almak, onun açtığı boşluğa yerleşmekle 

mümkündür. Ancak dilin adlandırdığı, izin verdiği yere yerleşir insan. Bu bakımdan 
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insanı varlığın fiziksel nitelikleri, dilin gerisinde bırakılır. Agamben, bununla dilin 

gerisinde erişilemeyecek bir alan olduğunu söylüyor değildir, bilâkis dil varsaydığı bu 

dil öncesi varoluşu kendi içinde yeniden tanımlar. Düşünürün metafizik makine olarak 

adlandırdığı tam olarak bu işleyiştir. 

Eğer istisna dizpozitifini antropogenezis ile ilişkilendirirsek, dil olayının 

kökensel yapısı aracılığı ile antropogenezisin aydınlatılması mümkündür. 

Dil, vuku bulmasında, hem kendi içinde yaşam ve dünyayı içerir hem de 

kendini yaşam ve dünyadan ayırır. Bu, … her ilkenin olumsuzlanmasının, 

archedeki kendi konumunun, üzerine temellenen bir başlangıçtır. … 

[D]emek ki logosdan ve logosda gerçekliğin içlenmesi ve dışlanması, dil 

olayının kökensel yapısıdır (Agamben, 2014b:66).  

Agamben’e göre isim, konuşucuyu konuşma sırasında işaretler (Mills, 2008:17). 

İsmin, dil dışında referansı yoktur. Dilin edinilmesi ile özne dilde inşa edilir. Gramatik 

olarak özne inşa edildiğinde ise “psikolojik” özne silinir. Yaşayan varlık olarak insan 

ise zaten ve daima dil içinde bulunan isminden farklıdır. Bu bakımdan konuşabilmek 

ancak sessizliğe düşmekle yani yaşayan varlığın yaşamının dilde kayıt altına 

alınamayışı ile mümkün hale gelir (Mills, 2008:92). “Dille özdeşleştirilerek, konuşan 

insan, sanki hem zaten insanmış hem de henüz insan değilmişçesine, kendi dilsizliğini 

kendi dışına yerleştirmiştir” (Agamben, 2009:40). 

Dolayısıyla doğal bir özneden söz etmek mümkün değildir; özne, belirli bir 

makine tarafından yakalanmalarının sonucunda beliren bir yaratıdır. Dil, ilk makine 

olarak yaşayan insani varlığı, isme kapatır (Fabbri, 2011:96-97). Dil zorunlu olarak 

nesneleştirir ve varsayımsal bir yapıya sahiptir. Meydana gelişinde şeyin kendisini 

ortadan kaldırır, herhangi bir şey onun içinde duyulur ve sadece içinde hakkında 

konuşulan şeye dönüşür, hakkında ifade edilen bir tanım ve nitelik kazanır (Agamben, 

1999:33). Bu bakımdan dil, üzerine konuştuğu insanı varlığı, kendi içine alıp onun 
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hakkında söylenebileceklere ve söylenemeyeceklere izin veren bir makinedir 

(Agamben, 2004:160). 

Dilin bir makine olarak işleyişinin görünürlük kazandığı an, sözcelemedir. 

Agamben’e göre sözceleme bir dil olayıdır ya da dilin tekil eylemidir (McLoughlin, 

2009:171). Sözceleme ya da dil olayı langueden paroleye doğru kayma şeklinde olur. 

Langue, konuşmacı topluluğunca kullanılan soyut sistemi ifade ederken parole 

kaydırıcılar aracılığı ile bireyler tarafından edimselleştirilen dilsel sistemdir. 

Kaydırıcılar, söylem anına aittirler ve dil olayına göndermede bulunurlar. Asli 

işlevlerini dilsel olmayandan dilsel olana değil langueden paroleye kayma şeklinde 

yerine getirirler (Doussan, 2013:11-16). Dildeki kaydırıcılar – ben, sen, bu, o vs. – dilin 

dışındaki bir şeye göndermede bulunmaz tam da dilin oluşumunun kendisine işaret 

ederler. Bunların arasında “ben” ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Bütün benleri içeren aşkın bir “ben” bulunmaz o, sözceleme anına göndermede 

bulunur. Agamben, Benveniste’ye atıfla “ben” olmadan dilden bahsedilemez, 

demektedir. “Dil, her konuşucunun kendini özne olarak ortaya koyduğundan, 

söyleminde ben diyerek kendine gönderme yaptığından olanaklıdır” (Benveniste, 

1995:181). Benveniste’ye göre her özne, kendi duygularını aktarmayı başarsaydı bir 

dilden bahsetmek mümkün olmazdı: “[T]üm ben kullanımlarını içerecek bir "ben" 

kavramı yoktur. ‘Ben’ hiçbir sözlüksel birimi belirtmez. Öyleyse ‘ben’in belli bir bireye 

gönderme yaptığı söylenebilir mi? Böyle olsaydı dilde benimsenmiş sürekli bir çelişki 

ve kullanımda bir karmaşa söz konusu olurdu: aynı terim nasıl hem ayrımsız bir 

biçimde herhangi bir bireye ilişkin olabilir, hem de o bireyi tüm özelliğiyle 

belirleyebilir?” (Benveniste, 1995:182). Dil, bu soruna gerçekliğe göndermede 

bulunmayan boş işaretler, yani gerçekliğin değil dilin sözcelenmesine göndermede 

bulunan kaydırıcılar yaratarak çözüm getirmiştir (McLoughlin, 2013:155-157). 
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[S]özceleme ediminde, “ben”i telaffuz ederek, kendisini kendisi için mutlak 

surette mevcut kılan canlı varlık, kendi yaşanmış deneyimlerini sınırsız bir 

geçmişe havale eder ve bundan böyle onlarla karşılaşamaz. Söylemin saf 

mevcudiyetinde dil, duyumların ve deneyimlerin kendiliğinden-

mevcudiyetini, tam da onları üniter (birimsel) bir merkeze havale ettiği anda 

onulmaz bir şekilde ayrıştırır (Agamben, 2004:123). 

Dil, böylelikle varsaydığı temel üzerine bina olurken içlediği bu zemini derhal 

dışarda bırakarak, döngüsel bir mekanizma yaratır; her an kendi içinde neyin dile 

getirilebileceğine ilişkin bir kararı gerektirir. Agamben için dil, bu bakımdan 

egemendir. Agamben’e göre nasıl hukukun dışında bulunan egemen hiçbir şeyin 

hukukun dışında olmadığını ilan ederek egemen olabiliyorsa dil de kendisinin dışında 

hiçbir şeyin olmadığını ilan edendir. Bu bakımdan dilin, egemen olarak ilan edilişi bizi 

Agamben’in siyasetin işleyişin mantığını, nasıl kavradığına bakmaya çağırır. Daha önce 

vurguladığımız üzere, Agamben için siyasal aygıtın işleyişi, yaşam imzası ile 

tanınmaktadır. Siyasal kurguda yaşam temel olarak alınır ve ikiye ayrılır: doğal, çıplak 

yaşam ve siyasal olarak nitelikli yaşam. Bu işleyişte çıplak yaşam dışlama yoluyla 

siyasal alanda içerilir.  

4.  Yaşamın İmzasal İşleyişi 

Agamben’in paradigmatik bir bakış açısıyla ele aldığı siyasal aygıtın referansı 

Antik Yunan’dır. Düşünür Antikler’in bizim tek bir kavramla ifade ettiğimiz yaşamı, 

bütün canlılar için ortak olan, üreme faaliyeti ve haneyle – oikos – ilişkili doğal yaşam, 

zoe ve belli bir grup, bireyle ilişkilendirilen hayat biçimine ya da tarzına karşılık gelen 

bios terimleri ile ifade ettikleri belirtir (Agamben, 2001:1). Agamben’e göre, siyaset en 

başında itibaren doğal yaşamı ön varsayarak onun üzerinde nitelikli bir yaşam bina 

etmekle ilgilidir. Fakat siyasal aygıt için önemli aşama, Antik Roma homo sacer 

figürüyle yaşamın kutsallıkla ilişkilendirilmesidir. Agamben, yasa tarafından örneğin 
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ihanet suçlamasıyla homo sacer ilan edilen insanın, hem kurban edilmemesi anlamında 

tanrısal alandan  hem de öldürülmesinin cinayet olarak bir suç unsuru sayılmaması 

bakımından hukuksal alandan dışlanmasıyla çifte olumsuzlamayla karşı karşıya 

olduğuna dikkat çeker. Homo sacer, hukuksal ve dinsel alandan dışlanmıştır; 

öldürülmesi ne kurban ne de cinayettir. Bu bakımdan egemen kararı63 cisimleştirir. 

                                                           
63 Agamben’e göre egemen, Carl Schmitt’e atıfla, istisna hali ilan eden karar merciidir. 

Oysa egemenin varlık zemini yasal alandır. Egemen, varlık zemini olan yasal alanı 

askıya alarak yasal olanı korur. Fakat bu askıya almanın mümkün olabilmesi için 

egemen olarak tanımlanan bir karar merciinin olması gerekir, bu mercii yaratan tam da 

yasal-hukuksal düzendir. O halde karşımızda fasit bir daire bulunmaktadır: egemen, 

egemen olabilmek için yasal alanı askıya alabilecek kararı vermelidir, toplumsal pratiğe 

yani yaşama dair belli bir müdahalede bulunmalıdır fakat aynı anda egemenin varlığın 

üzerinde yükseldiği zemin, soyut kurallar manzumesi olan yasal alandır. Böylelikle 

sonsuz bir geriye gidiş söz konusu olur. Fakat bu sonsuz geriye dönüş karar denilen 

içeriksiz bir boşluk etrafında gelişir.  Bu işleyiş “… merkezine insani ile hayvani, insan 

ile insan olmayan, konuşan ile yaşayan arasındaki eklemlenmenin gerçekleşeceği – 

fiilen zaten hep mevcut olduğu için daima eksik bir missing link gibi – belli bir 

kayıtsızlık alanı kurarak işleyebilir sadece. Her istisnai alan gibi bu alanda aslında tam 

anlamıyla boştur ve gelmesi gereken gerçekten insani olan, her zaman yeniden 

yerleştirilen ve yerleri değiştirilen kesinti ve eklemlenmelerin sürekli olarak 

güncellendiği bir karar alanıdır sadece. Bu şekilde elde edilecek olan her halükarda ne 

hayvan ne de bir insan hayatı, sadece ve sadece kendinden ayrılmış ve dışlanmış bir 

hayat, sadece bir nuda vita’dır (Agamben, 2009b:43).  Boşluk etrafındaki bu döngüde 

olduğu gibi dil kendi askıya alınışına ya da sözcelemeye yaslanır. Bu sözceleme eylemi, 

kendinin öncesi toplumsal pratiği ya da konuşma öncesi varlığı var sayar. Bu pratik ya 

da varlık, sözceleme anında kaydırıcının dili demirlemesine imkân tanır. Fakat kaydırıcı 
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Homo sacer nezdinde, nitelikli bir yaşam için dışlanan çıplak yaşam, sitenin içinde 

tekrar yer bulur. Agamben’nin siyasal hayatla ilişkilendirdiği bu işleyişin dilin mantığı 

ile olan yakınlığı fark edilecektir. Nasıl dilde yer edinebilmek için onun açtığı oyuğa 

yerleşmek gerekiyor ve bu oyuğa yerleşen insan nasıl dil-dışı ya da dil-öncesi olduğu 

düşünülen çıplak yaşamını dışarda bırakıyor fakat aynı anda söylediklerinin 

hakikatlililiğinin tek garantisi yine bu çıplak yaşamından çıkarsanabiliyorsa, siyasal 

aygıt da üzerine nitelikli hayatı kuracağı çıplak yaşamı, homo sacer nezdinde içleme-

dışlama yoluyla bünyesine katıyor. O halde Felice Cimatti’nin (2017) ifadelerini 

kullanacak olursak insan dilin nezdinde homo sacer olan varlıktır!  

5. Demokratik Siyaset, Yalan ve Yaşam-biçimi 

Agamben, siyasal işleyişinde çıplak yaşamın korunmasını, kollanmasını ve 

güçlendirilmesini temel odağı haline getirdiğini savunduğu demokrasinin64, homo saceri 

                                                                                                                                                                          

pratiği ya da varlığı varsaymasına rağmen sözceleme anında söz konusu olan, soyut 

kurallar manzumesi olan langueın askıya alınması ve bu şekilde parole geçişin mümkün 

olmasıdır. Dil, böylelikle üzerinde yükseldiği zemini dışlayarak fakat aynı hareketle 

kendi askıya alınışıyla mevcut zemine uygulanır (Whyte, 2008:75-76). Bu haliyle dil, 

içeri ve dışarı, dilsel ve dilsel olmayanın tanımlandığı, anlamlı söylemin meydana 

gelmesine izin veren egemen karardır. Soyut gramatik kurallar bütünü olan langue 

pratiği ya da varlığı varsayarken belli bir olguya işaret edebilmek için parole tarafından 

askıya alınmalı ve işe koşulmalıdır; böylelikle varsayılan pratik ya da varlık, dilin 

işleyişinde yakalanarak temsilin bir unsuru haline getirilir. 

64 Agamben’e göre demokratik siyaset kendisini, dilin temellendiği çıplak yaşamın 

doğrulanması ve kurtuluşu olarak sunmaktadır: “Modern demokrasi, insanların özgürlük 

ve mutluluklarını, insanların bağımlılıklarının ve boyun eğmelerinin sergilendiği 

mekanda – ‘çıplak hayat’ta – arıyor (Agamben, 2001:19). Aynı anda modern 
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bütün yurttaşlara pay etmekle birlikte temelini, lanet ile hemhâl olan ya da yazarın 

ifadesi ile “dünyadaki en sallantılı ve en kırılgan şey” (2004:123) olan konuşmada 

bulduğunu ifade eder. Bu an, dilin ve siyasetin varsayımsal yapısının su üstüne çıktığı 

andır.  Çıplak yaşamın bağlı olduğu zincirlerinden özgürleştiren günümüz siyasal 

düzeneği demokrasi, aşkın gösteren olan Tanrı’nın ölümü ile birlikte insanın 

konuşmasını bağlayabileceği tek unsur olarak sadece çıplak yaşamı görür. Çıplak 

yaşamın konuşmanın tek garantörü olarak görüldüğü bu an, aynı zamanda bütün 

konuşmaların yalanla hemhal olduğu andır da. Çünkü nasıl tek tanrılı dinler, pagan 

dinlerle karşılaştığında bu dinlerin tanrılarını yalancı tanrılar olarak damgaladıysa şimdi 

demokrasinin yüzleştiği konuşma deneyimi, bu kez Tanrı’nın ölümü altında yalandır.  

Hakikat dilsel bir inşadır, dil kendinden başka bir şeye göndermede bulunmaz 

döngüsel yapısı gereği kendi içinde yarattığı Tanrı öldüğünde dönüp bakacağı tek şey 

bir lanet olarak durmadan genişleyen kurumsal mekanizmalar ve hukuksal 

düzeneklerdir: 

İçeri ile dışarı arasındaki sınırları izlemenin mümkün olduğu ve belirli 

alanlara belirli kuralların tahsis edilebildiği mekânı yaratan şey, egemenin 

istisnayı belirleyen kararıdır. Tam da burada olduğu gibi, linguistiki 

linguistik olmayandan ayırt eden ve belli terimlerin belli anlamlara tekabül 

ettiği anlamlı konuşma alanlarını yaratan tek şey bütün somut konuşma 

örneklerinden sıyrılmış bir şey olarak, saf işaret etme potansiyeli taşıyan 

                                                                                                                                                                          

demokrasiler ile totaliter rejimler arasında, aynı temeli paylaştıklarından, ancak bir 

derece farkı söz konusu olabilir. Bu iki sistem arasında kategorik bir farklılıktan söz 

edilemez. Bu bakımdan dil üzerine yapılanan demokratik siyaset, bir yandan sürekli 

yalanın deneyimi içindedir diğer yandan ise bir yıkım makinası olarak insanlara çıplak 

yaşamı pay ederek, insanı askıya alınmış yasanın saf şiddetine maruz bırakır.  
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dildir. Dil, daimi bir istisna durumunda, hiçbir şeyin dilin dışında olmadığını 

ve dilin daima kendi kendisini aştığını ilan eden egemendir. İşte hukukun 

kendine özel yapısının temelinde yatan şey, iman dilinin bu önvarsaymısal 

yapısıdır. Hukuk, bir şeyin, dilin içinde olması ve adlandırılması gerçeğinin 

sonucu olarak tabi olduğu kapsayıcı dışlama ilişkisini ifade ediyor. Bu 

anlamda, konuşmak (dire), daima “yasa koymak”, yani ius diceredir. 

(Agamben, 2001:33). 

Dil, kelimeler ve şeyler arasında yeminle kurduğu bağlantıyı yitirdiğinde yasanın, 

hukukun dilini konuşur. Bu deneyim, varsayımsal yapısında kaynaklanır. Bu bakımdan 

dil varsayımsal yapısını koruduğu müddetçe ve yeminle olan bağı kalmadığında ceza65 

olarak işler bu bakımdan dil, yasayı konuşmaktadır66. Adalet ise Agamben’e göre, 

                                                           
65 Burada Clemens’ın işkence hakkındaki yorumunu bir kez daha hatırlatmak isterim: 

“Yemin muhtaçlığa düştüğünde, kendilerini işkencenin reddiyle öven demokratik 

devletler için dahi işkencenin, böylece, açıkça sahneye dönmesi bugün hiç garip 

değildir. Yemine güven olmaksızın – aslında tümüyle işlevi ve etkililiği birlikte 

reddedilerek – çağımız materyalist siyasaları ‘güvenilir’ bilgiyi umutsuz ve ürkütücü bir 

çekip alma girişiminde bedenlere doğrudan psiko-fiziksel saldırıdan başka bir yardım 

kaynağı tahayyül edememektedir” (Clemens, 2012:91). 

66 Bir aygıt olarak yeminin merkezi gücü, tek başına güvenirliği doğrulamasında değil 

kendine göndergeli bir yapı içinde yakarılan güç ile dile getirilen arasında kurduğu 

ilişkide yatmaktadır. Sözcelemenin kendisinin doğruluğu ve kendine göndergeli 

etkinliğidir. Normal betimselliği askıya alarak kendine göndergeli bir konuşma olarak 

yemin, dilin semiyotik ve bilişsel niteliğini garanti altına almaz, sözcenin doğruluğunun 

ve etkinliliğinin teminatıdır. Yemini karakterize eden paradoks, istisnai bir durumun 

zemininde derhal ve kendine göndergeli bir şey inşa etmesidir, kendisi bu durumu 
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varsayımsal yapısıyla ölümcül bir aygıt olarak çalışan dilin ve yasanın parçalanmasıdır 

(Snoek, 2012:123). İki aygıtın parçalanması ile karşımızda olan yemine ihtiyaç 

duyulmayan bir yaşamdır; kalp ile dudaklar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı yaşam-

biçimidir.67 

                                                                                                                                                                          

mümkün kılar. Bu virtüel durumda kendi etkililiğinden başka bir şeyi dile getirmez. 

Yasanın işleyişi de bununla paraleldir; yasanın kendine göndergeli yapısı kendi 

yasallığını öne sürer ve teslim olmayı şart koşar. Siyasetin ve hukukun ön varsayılan 

temeli yasa ve din öncesi bir gerçeklik değil dil ile praksis arasındaki ya da kelimeler ve 

şeyler arasında varsayılan karşılıklılığa dayanır (Zartaloudis, 2010:196-197). Bu 

nedenle Thanos Zartaloudis, yasanın mistik otoritesi yani yasanın kutsal gerçekliği ve 

kökeni yemindir demektedir (2010:203). 

67 Burada Agamben’in başvurusu İsa’nın yemin yasağınadır: “Ant İçmek: “Yine 

atalarımıza, ‘Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab’bin önünde içtiğin antları yerine 

getireceksin’ dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin: Ne gök 

üzerine, çünkü orası Tanrı’nın tahtıdır; ne yer üzerine, çünkü orası O’nun ayak 

taburesidir; ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası Büyük Kral’ın kentidir. Başınızın 

üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. ‘Evet’ iniz 

evet, ‘hayır’ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.” (Matta 5:33-37 

https://incil.info/arama/Matta+5:33-37). Sözcükten gayrısına gerek bulunmaktadır. 

Tanrı yeminin formülünden çıkarılır: tanık konuşan dudaklarındır ve tek ilke kalptir. İsa 

bütün yasaları tamamlayarak, yasanın lanetinden insanları kurtarır (Kotsko, 2011:20). 

“Tanrı sözü sana yakındır, “Ağzında ve yüreğindedir.” İşte duyurduğumuz iman sözü 

budur. İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler [homologēsēis (Yunanca yemin 

anlamına gelen bir kavram)] ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman 

edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla 
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Agamben’in, yaşam-biçimi tarif ederken ilham kaynaklarından biri Michel 

Foucault’dur. Bir yaşam-biçimini düşünmenin ipuçları, Foucault’nun yaşamı hakikat 

dışında hata ile birlikte düşünmeye dair ifadesinde yatar:  

[Y]aşamın en temel düzeyinde, kod ve kod çözümü oyunları, hastalık, 

eksiklik ya da yaradılış bozukluğu olmadan önce, enformatif sistemdeki 

bozukluk, bir tür ‘küçümseme’ gibi bir şey olan bir rastlantıya yerini bırakır. 

Sonunda, yaşam – radikal karakteri buradan kaynaklanır – hata yapabilir 

olandır. … Yaşamın, insanla birlikte asla tam anlamıyla yerinde 

bulunmayan bir canlıya, ‘aylak aylak dolaşmaya’ ve ‘yanılmaya’ mahkûm 

bir canlıya varmasını sağlayan bu tekil, fakat kalıtımsal hata hakkında da 

onu sorgulamak gerekir. …  Doğru-yanlış karşıtlığı, her ikisine atfedilen 

değerler, farklı toplumların ve farklı kurumların bu ayrıma bağladıkları 

iktidar etkileri, tüm bunlar yaşama içkin bu hatanın olabilirliğine en geç 

cevaptır belki (Foucault, 2011b:366).  

Agamben için mesele, hakikatle kurulan ilişkinin kesintiye uğratılması ve insanın 

yeniden tanımlanabilme olasılığıdır: “dünyanın hakikatine açılmak yerine bir kez bilgi 

‘yaşamın hatalarında’ kök saldığında bütün özne teorisinin yeniden tanımlanması 

gerekmez mi?68” (Foucault, 2011b:367 – çeviri değiştirildi). 

                                                                                                                                                                          

açıklayarak kurtulur.” (Romalılara Mektup, https://incil.info/kitap/rom/10 , 10:9-10; 

Ayrıca Kotsko, 2011:13). 

68 Bu noktada Steven DeCaroli’nin yorumun hatırlatmak isterim. Düşünüre göre bir 

yaşam-biçimi, kendi yaşama biçiminin farkında (aware) olarak kalan bir yaşamdır (life). 

Bir yaşam-biçimi olarak işleyişinden ve faaliyetinden haberdardır. DeCorili’ye göre 

burada söz konusu olan ontolojik bir bilinçliliktir. Kendi bilişsel oryantasyonumuzdan 

(uyum-yönelim) haberli olmak, tam olarak yaşam-biçimini diğer yaşam biçimlerinden 
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Yaşamın hakikat ile değil fakat Foucault’dan ilhamla69 hatayla ilişkilendirilmesi 

bir yaşam-biçimi tasavvur etmenin imkânına dönüşür. Biçiminden ayrı olmayan yaşam 

ne demektir? Agamben için biyopolitik egemenlik mantığı, şiddete maruz kalan “çıplak 

hayat”ın [zoe] olumsuz bir temel olarak siyasal bir biçim [bios] içine kaydedilmesiyken 

yaşam-biçiminde bios, zoenin modifikasyonun başka bir şey değildir. Agamben’e göre 

yaşam-biçimi, yaşama etkinliğinin içinden ortaya çıkarır biçimini. Bu bakımdan 

dışlanacak ya da şiddeti ortaya çıkaracak olumsuz bir temel söz konusu değildir. 

                                                                                                                                                                          

ayırır. Alışıldık dünya görüşümüzden kaçamayız, bizim yaşam biçimlerimiz, toplumsal 

dünyayı yapılandırır ve ona anlam kazandırır, yine de onun mutlak alışıldık olmasını 

tanıyabiliriz ve böylece hali hazırda bulunduğumuz dünya nazarında farklı faaliyet 

gösterebiliriz. Biz sürekli olarak şeylerin kullanımını doğallaştırmaya çalışırız, mesele 

bunların yerine yenilerini koymak değil, makinesel işleyişlerini sergilemektir ve bunun 

farkında olmaktır. Siyaset, bir çeşit farkındalıktır. DeCaroli’ye göre görevimiz, bu 

farkındalığın etkilerini gösterildiği pratiğe devam etmektir (DeCaroli, 2016:227-228).  

69 Agamben’e göre Foucault, biçiminden ayrımsız bir yaşamı tasavvur ederken ilham 

kaynağı olmakla birlikte Foucault’nun, kendilik etiğine ilişkin soruşturmasında yaşam-

biçimine ulaşamadığını belirtir. Gördüğümüz gibi Foucault parrhesia ile birlikte 

yaşamı, hakikatin beyanı olarak yaşayabilmenin olanağına bakmaktaydı. Agamben’e 

göre Foucault’nun bu akıl yürütmesinde, kendilik ve özne kurucu bir ilişki içinde 

döngüsel bir şekilde bağlantılıdır. Yazara göre Foucault’nun göremediği iktidar 

ilişkilerinden uzak özgür bir özneyi varsaymayan bir yaşam-biçimidir (Agamben, 

2014a:108). Foucault ile Agamben arasındaki bu farklılığın önemli olduğunu ve daha 

geniş bir şekilde ele alınmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, bu çalışma için Foucault’nun 

projesinin hakikat ile yalan arasındaki savaşa yeniden davet ettiğini oysa Agamben’in 

bu savaşı askıya almanın peşinde olduğunu dile getirmek umarız yeterli olacaktır.   



235 
 

Biçimin kendisi yaşamın içinden çıkar, bu bakımdan herhangi bir aşkınlığı yoktur 

(Agamben, 2014a:224).  

Agamben’e göre yaşam-biçiminin hali hazırda görünürde olduğu yer oyundur. 

Oyun, dünyevileştirme olarak kavramsallaştırdığı amaç araç ilişkisinin dışında şeylerle, 

canlılarla kurulan yeni bir kullanımın örneğidir. Agamben’e göre fareyle oynarmış gibi 

yün yumağı ile oynayan kedi ya da bir zamanlar değerli olan ekonomik veya dinsel 

alana ait nesneleri oyununun bir parçası haline getiren çocuk, bir zamanlar belli bir 

amaca ulaşmak için yapılan faaliyetleri – kedinin durumunda fareyi avlama, çocuğun 

durumunda belli dinsel veya ekonomik sonuçlara ulaşma – askıya alır. Avlanma 

etkinliği, tümüyle ortadan kaldırılmamıştır fakat farenin yerini yün yumağının almasıyla 

ya da oyuncağa dönüşen kutsal nesne aracılığıyla bu faaliyetler, etkisiz duruma gelir ve 

yeni bir kullanım için olanak yaratılır.   

Ama burada nasıl bir kullanım söz konusudur? Kedi için, yün yumağının 

olası kullanımı hangisidir? Bu kullanım, belli bir alanda (avcılık, av 

alanında) kendi genlerine işlenmiş bir davranışı serbest bırakmak, 

özgürleştirmekten ibarettir. Bu biçimde özgürleştirilen davranış kurtulmuş 

olduğu faaliyete özgü biçimleri yeniden üretmeye ve taklit etmeye devam 

eder, ama bu biçimlerin içerdiği anlamı ve bir amaca yönelik olan zorunlu 

ilişkiyi içeren anlamı boşaltır ve onları yeni bir kullanıma açar, yeni bir 

kullanıma uygun hale getirir. Kedinin yün yumağı ile oynaması, farenin av 

olan varlığından kurtulması ve avlanmaya uygun zorunlu varlık olarak 

avcılık faaliyetinin alanından kurtulmasıdır, böylece ölümden de kurtulur: 

ama kedi yine de avı tanımlamakta olan davranışların aynısını sahneye 

koyar. Bunun sonucu ortaya çıkan faaliyet böylece saf bir araç, yani bir 

pratik haline gelirken, araç olarak doğasını inatla korur, bir amaca yönelik 

olmak ilişkisinden kurtulmuştur, sevinç ve mutlulukla amacını unutmuştur 
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ve şimdi bu haliyle herhangi bir amacı olmayan bir araç olarak gözler önüne 

serilebilir. Yeni bir kullanım yaratmak, bu biçimde mümkündür, insan 

ancak eski kullanımı etkisiz hale getirirse, onu işlemez hale sokarsa bu 

mümkün olabilir (Agamben, 2011:145-146). 

Yazar oyun paradigması ile birlikte yeminin ve dilin lanet olarak işleyişinin 

askıya alarak yeni bir kullanımın imkânını soruşturmaktadır. Agamben’e göre insanlığın 

ilkellikten modernliğe ya da kutsal bir zamandan dünyevi bir zamana doğru ilerlediğine 

dönük düşünceler, bilimsel mitlerdir. Düşünür, dinin ve yasanın insanlık tarihinde her 

zaman iç içe halde olduğu konusunda ısrar eder. Yemin, bu bakımdan eski zamanların 

bir kalıntısı ya da tanrıların öfkesi olmaktan ziyade dilin kendisinin tanrısal gücünün 

çağrılmasıdır ya da dilin tanrısal gücü niteliğindedir. Yemin, dilin kutsal ayinidir. 

Yemin, kelimeler ve şeyler arasındaki boşluğu doldurmak için sözcelenmez saf bir edim 

olarak, kelimeler ve şeylerin varlığa gelişini insanın yaşamını mesele haline getirerek 

kayıt altına alır. Bu anlamda yemin, dilin anlamlandırma, işaret etme gücüne karşılık 

gelir. Belli bir duruma ya da ilişkiye tanıklık etmekten ziyade kelimeleri ve şeyleri 

birleştiren dilin pozitif gücüne tanıklık eder. Yemin, kökensel olarak bir tanrıyı 

isimlendirmek, bir etkinliği ya da olayı isimlendirmektir. Böylece Tanrı’nın ismi ve 

olay, etkinlik tek bir olgu haline gelir ve birbirinden ayrılamaz. Tek tanrılık bu 

isimlendirme sürecini soyut bir hale getirmiş ve formalize etmiştir. Tanrı bu nedenle 

isimlendirilemez ya da temsil edilemeyecek olan değil, isimlendirme edimidir, dil 

olayıdır; kelime ve şeyleri birleştiren mucizevi dil olayıdır. Yeminde Tanrı tanıklığa 

çağrılır çünkü Tanrı yeminin bizatihi kendisidir (Barbour, 2017:273-274). 

Agamben, eylemin hali hazırda söylenen olduğu bu ikisinin arasında bir ayrımın 

olmadığı bir yaşam-biçiminin mümkün olduğunu savunur. Onun için mesele, dil içinde 

belli bir inşa olan hakikat-yalan ilişkisini ve hakikatin ortaya çıkarılmasını ancak 

yaşayan varlık üzerine gölgesi düşen lanet ile yerine getirebilen varsayımsal aygıtı 
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askıya almaktır. Agamben kelimeler, şeyler ve eylemler arasında mütekabiliyetin 

olduğu bir cennet hayali sunmaz. Onun için asıl olan, Derrida’nın aksine yemin 

etmeden ‘evet’ demenin yolunu bulmaktır; yalan ya da hakikat olmayan kendi 

olumsallığında yaşanan hayatın imkânını soruşturmaktır.  Bu yol, dil aygıtın işleyişinin 

askıya alınmasından geçer. Herhangi bir aşkınlığa, yemine ve sözleri için çıplak 

yaşamını öne sürmenin ifadesi olan samimiyete başvurmadan “evet” demek, tıpkı bir 

oyunda ya da alışkanlıkta olduğu gibi yalan ve hakikat ilişkisinin askıya alındığı, 

söylenen şeyin zaten hali hazırda yapılmakta olduğu bir yaşam-biçimiyle bağlantılıdır. 

Bu “evet” ile ancak dilin, üzerinde lanetin dolayısıyla cezanın yeşereceği, işleyişi askıya 

alınabilir. 

* 

Agamben’e göre günümüzde dilin lanet deneyimi ile karşı karşıyayızdır ve bu 

deneyim kurumlarda, özellikle hukuksal olanlarda, yerleşmiştir. Dilin kutsal ayini olan 

ve ona gücünü veren yemin, hukukun gücü haline gelmiştir7071. Bunun sonucunda bir 

                                                           
70 Burada Michel Foucault’nun Bilme İstenci Üzerine Dersler’ini hatırlatmak isteriz. 

Foucault da Agamben’le birlikte yeminin nasıl hukuksal aygıtın bir parçası haline 

geldiğine odaklanmaktadır. Yazara göre karşılıklı yemin ve meydan okuma ile açığa 

çıkan hakikat, Aristoteles’in hamlesi ile birlikte gerçeği görmüş olan ve onu tarafsız 

olarak aktarması beklenen tanığın sözüne yerleşir. Olay böylelikle olguya dönüşür. 

Hakikatin tayin “edilmesi, mahkeme önünde taraflar arasında yaşanan (yemin, meydan 

okuma beddua ve bunlara bağlı tanrısal müdahaleler gibi biçimler olan) bir ‘olay’ 

yoluyla değil, geçmiş olayların saptanıp ‘olgu statüsü’ kazanmasıyla gerçekleşir” 

(Foucault, 2016:xx). Fakat Agamben, Foucault’un bir adım ötesine geçerek, yemine 

dair projesinde olgunun ötesine geçerek olay olarak yaşanan bir yaşamın da askıya 

alınmasının imkânın peşindedir. Bu askıya alınma sonrasındaki yaşamın bir örneği 
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yanda kendi biyolojik yaşamına giderek daha çok indirgenen yaşayan varlık bulunurken 

diğer yandan ise çıplak yaşamından tekno-medyatik aygıt tarafından ayrılan ve boş 

konuşan72, yalancı varlıkla karşı karşıya kalınılır.  

                                                                                                                                                                          

oyundur. Başka bir örneğini ise alışkanlıklarda görmekteyiz. Agamben’e göre alışkanlık 

gerçekliğe olduğu gibi verilen ve potansiyelin varolduğu biçimdir. Bu bakımdan 

alışkanlık, potansiyel ve edimsel arasındaki ikiliğin ötesinde kendinin kullanımıdır ve 

bu sonuncusu özne nesne ayrımını ortadan kaldırır. Bu durumda alışkanlık öznesine ait 

bir yer yoktur. Kullanım ilişkisi ile kurulan kendilik bir özne değildir, bu ilişkiden başka 

bir şey değildir. Agamben’e göre kullanım bir alışkanlık olarak bir yaşam-biçimidir ve 

bir öznenin yetisi ya da bilgisi değildir (2014a:59-61).  

71 Yeminin, hukuksal düzenek içine yerleşmesine dair son olarak Judith Fletcher’in 

Oresteia ilişkin yorumuna değinmek isteriz.  Yazara göre Oresteia yeminin, 

kurumsallaşan adalete pratiğine uygun olarak değişimini işaret etmektedir. Fletcher, bu 

değişimin oyunda yer alan Erinyeslerin değişen rolleri üzerinden okunabileceğini 

vurgular. Geniş anlamda bu tanrıların görevi, doğal düzeni korumaktır. Onların temel 

görevi insanların iyiliği için yaratılmış sınırları ve düzeni korumaktır. Ayrıca öcün 

kutsal aktörleridir. Lanet ile doğal ilişkileri bulunmaktadır. Fakat yazara göre 

Aiskhylos’un draması ilerledikçe hukuksal mekanizmanın bir parçası haline gelip 

kurumsal düzende yerlerini almışlardır (2015:63).  

72 Bu noktada Harry Frankfurt’un zırvalık (bullshit) – Türkçe’ye boktanlık olarak 

çevrilen – kavramına neden başvurmadığımızı açıklamak isteriz. Frankfurt’a göre 

yalancı en azından hakkında konuştuğu hakikati bilir fakat zırvalıkta ise bu bağlantı 

bulunmamaktadır; ne yanlışın ne de hakikatin yanındadır. Hakikati ya da yalan söyleyen 

şeylerin biçimi ile ilgili olarak inançları tarafından yönlendirilirler. Bu rehberlik onların 

dünyayı doğru ya da yanlış aktarmasına izin verir. Zırvalıkta ise, yazara göre, hakikatin 
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Agamben için söz konusu olan, bir vakitler Tanrı ile özdeşleştirilen ve yeminin 

soykütüğü ile ortaya konmuş olan dil olayının kutsallığının askıya alınmasıdır. Şimdi 

soruşturulması gereken nasıl siyasal ve konuşan hayvan olarak, yemine ya da lanete 

başvurmadan ‘evet’ denebileceğidir (Agamben, 2010:72). Dilin kuruluş anı, insanın 

kendisini konuşması için ortaya koyduğu andır. Dolayısıyla konuşan insanın 

samimiyetinin ya da hakikatliliğinin soruşturması insanın varlığından ayrılamaz. Sadece 

dil öncesi, yasal öncesi alan üzerine yemin ederek insan, kendi haline gelir (Tritten, 

2014:496). İnsan, kendi söylediğinin hakikatine yemin eden ve bedenini tanık olarak 

gösteren varlıktır. O halde bir yandan Agamben için konuşanın niyetleri ve ifadeleri 

arasında kurulmak istenen kamusal-özel ayrımları durmaksızın silinmeye mahkûmdur. 

Diğer yandan ise konuşan insanın, dilin varsayımsal işleyişi nedeniyle sığınağı dilin 

                                                                                                                                                                          

otoritesi üzerinde herhangi bir sorgulama yoktur fakat o, umursanmaz ve bu nedenle 

zırvalık hakikatin yalandan daha büyük düşmanıdır (2009:48). Frankfurt için 

“[g]ünümüzde zırvalığın yaygınlaşmasının ayrıca derin kaynakları vardır: nesnel bir 

gerçekliğe herhangi bir güvenilir erişime sahip olabileceğimizin inkârı olan çeşitli 

şüphecilik biçimleri ve sonuç olarak şeylerin gerçekten nasıl olduğunu bilme imkânın 

reddedilmesi. Bu ‘antirealist’ öğretiler, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu ve hatta 

nesnel soruşturma kavramının dahi bililenibilirliğini belirleme çabasının çıkarsız 

değerine güvenin altını oyar” (2005:65). Dolayısıyla Frankfurt’a göre de asıl mesele 

güvene ilişkin duygunun aşınmasıdır. Bu bakımdan güven üzerine temellenen bir aygıt 

olarak sorun dilin kendisidir. Fakat bu durumun deneyimi zırvalık değil yalandır. Çünkü 

tam da Agamben’in Tanrıların ismi ile belirttiği gibi, güvenin çapası olan Tanrının ismi 

dilin denkleminde düştüğünde geride kalan neye güvenileceğinin bilinmediği, herkesin 

yalan söylemekle ilişkilendirildiği bir durumdur. Bu durum, özellikle Koyre ve 

Arendt’in vurguları ile birlikte okunursa, söz konusu olan yalanın yarattığı güven 

krizidir.  
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dışında olduğu savlanan, dışlama yoluyla içlenen bedensel bulunuştur. Bu bakımdan 

hakikat ile yalan arasındaki oyunda hakikatliliğin tek garantisi dışarda bırakılmakla 

içlenen çıplak bedensel bulunuştur ve bu an, savladığımız üzere yalanın bütün 

konuşmaların üzerinde gezindiği andır. Aynı zamanda konuşmaların güvenirliğini 

sağlamak için yeminin bina olduğu çıplaklık, yeminin etkinliğini yitirdiği bir anda 

lanetin, cezanın üzerinde yazılacağı zemin haline gelir. Bu bakımdan, yeminin düşüşü 

ile birlikte dil, lanetin işleyişi askıya alınmadan korkunç bir “işkence aleti” olarak 

çalışmayı sürdürür.  

* 

Dile ilişkin Agamben’in bu yorumu, konumuzla ilişkili olarak Derrida’nın 

yaklaşımı ile keskin bir farklılık içindedir. Derrida’nın dil ile ilgili olarak temel iddiası, 

dilin etiğe imkân tanıdığıdır. Başka türlü ifade edersek dil, Derrida için, “evet”le ilişkili 

bir yeminle bağlantılıdır ve bu bağlantı etiği olanaklı kılar. Konuşmak, konuşanın 

muhatabına hakikatini anlatacağına dair verdiği yemin tarafından öncelenmiştir. Dil de 

bu bakımdan, konuşmada ima edilen konuşanın hakikatini anlatacağına ilişkin yeminin 

tanığıdır. Fakat Derrida’ya göre, bir önceki bölümde aktarmaya çalıştığımız gibi dilin 

tanıklık ettiği bu hakikatlilik yemini, ihanet ekonomisi içinde yer alır. Yalan ve yalan 

yere yemin, durmaksızın kökensel olarak Derrida’nın “evet” olarak tanımladığı yemine 

eşlik eder.  

Düşünür için ağzımızı açtığımız an, hakikatimizi anlatacağımıza ilişkin bir yemini 

ima ettiğimiz andır da. Konuşan, örtük olarak ilksel bir yeminle – “evet”le – ve 

muhatabı da bu yemine inanmakla bir güven ağının içindedirler: konuşan, muhatabına 

hakikatini sunacağına dair yemin ederken, konuşmanın muhatabı ise inançla konuşana 

bağlanır ve dil, bu inanç bağının tanığıdır. Fakat bu bağ, Derrida’ya göre asla saf olarak 

bulunmaz: konuşanın örtük olarak ettiği yemin, bu yemine ihanetten ayrılmaz. 
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Hakikatin söyleneceğine ilişkin yemine ihanet, hakikatlilik yemini ile eş-kökenlidir. Bu 

nedenle konuşmak, Derrida’nın perspektifinden yemin etmek ve aynı anda bu yemine 

ihanet etmek anlamına gelir. Her zaman yalan söylenebilir, her zaman konuşmanın 

muhatabı yalanın kurbanı olabilir (Derrida, 2002:111). Dolayısıyla her konuşma, 

Derrida için ilksel hakikatlilik yemini ile ona ihanet olan yalan ve yalan yere yemin 

arasındaki ekonomide yer alır. Lâkin yazara göre bu durum, tam da etiğin imkânıdır.  

Derrida için etik, sadakatin nerde yattığını işaret eden bir ilke olmadığında bu 

ilkeyi en az ihanet uyarınca üstlenebilmektir (2004:33). Bu bakımdan konuşmanın 

içinde yer aldığı bu ekonomi, yer tutanlarından hakikatli olunacağına ilişkin edilen 

ilksel yemine – “evet”e – sadakat talep ettiği kadar onlara ihanetin kapılarını da ardına 

kadar açar. Düşünüre göre bu durumda etik, konuşanın en az ihanet uyarınca bu 

ekonomide yer tutabilmesidir. Dolayısıyla dilde etiğin imkânı, konuşmanın ya da dilin 

en çok ihanetten, yalandan en az olanına doğru, içinde devindiği çizelgede en az yalanın 

ya da ihanetin kayda geçirilmesinde yatar. Etiğin bu kaydının tek güvencesi ise 

konuşanın samimiyettir. Derrida’nın önceki bölümde bahse konu ettiğimiz 

konuşmasında samimiyetine güvenmemiz konusundaki ısrarı, her hitap yalan ve yalancı 

tanıklıkla malûlken, hitabın güvenirliğinin yegâne sığınağının samimiyet olduğuna 

işaret eder.  

Derrida’nın samimiyetle ilişkili bu vurgusunun, iki görünümü bulunur. Bunlardan 

ilki, konuşanın samimiyetine güvenilmesine dair talebi – ya da Derrida’nın ifadesiyle 

yalvarması – yalanın, dilin üzerine şüphe bulutlarını taşımasıyla yakından ilişkilidir. Bu, 

yalanın bütün konuşmalara eşlik etmesine, bütün konuşmaların konuşanın hakikatliliği 

bakımından şüpheli hale gelmesine delâlet eder: tıpkı Derrida’nın Tony Judt’in yalan 

söyleyip söylediğinden emin olamaması ya da Derrida’nın, kendi konuşmalarının da 

yalanla hemhâl olabileceği için dinleyicilerine samimiyetine inanmaları için yakarması 

gibi (2002:112). 
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Güvene ilişkin bu şüphe, – Derrida’nın karşı-hakikatle ilişkilendirdiği bizim ise 

bu çalışmada hakikat-sonrası ifadesiyle ele almaya çalıştığımız – samimiyete dair 

yorumun gündeme getirdiği ikinci görünümle yakından bağlantılıdır. Bu görünüm, 

özellikle Arendt’in Terör dönemi ifşa hareketi ile dile getirdiği dilin gerisindeki 

“çıplaklığın” konuşmanın tek kıstası haline gelmesiyle ilişkilidir. 

Hannah Arendt, kişinin samimi olup olmadığını ortaya çıkarmaya yönelik olan 

Terör dönemi ifşa hareketinin, nasıl giderek geride daha şüpheli ve güvenilmez bir artık 

bıraktığını belirtiyordu (2012a:140). Bu noktada samimiyet çağrısıyla birlikte, 

Arendt’in bu yorumunu gözeterek, Abdülkadir İnan’ı anımsamak gerekir. İnan (1959), 

eski Türk boylarında yemin edenlerin, bu yemine sadakati ağacı kerterek gösterdiklerini 

belirtiyordu. Bu durumu, konuşmanın/dilin güvenirliliğinin sorunlu hale geldiği bir anda 

Derrida’nın samimiyete ilişkin vurgusuyla birlikte okumaya çalışırsak o halde dilin 

açılışı olan ilksel “evet” yemine sadakatin ya da samimiyetin kertileceği yerin, 

konuşanın çıplak yaşamı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her şeyden önce samimiyetin 

yegâne sığınağı, olduğu haliyle konuşanın bizatihi kendisidir. Konuşanın 

güvenirliliğinin sığınağı, aşkın bir varlık ya da ilkenin tanıklığı değil önümüzde duran 

etten ve kemikten müteşekkil, konuşanın kendi varlığıdır. Bu nedenle konuşanın, dilde 

yer tutanın hakikatliliğinin, yemininin kertileceği yer bu varlığın çıplak yaşamıdır. 

Samimiyete dair vurgunun dile ilişkin ortaya koyduğu bu iki görünüm bizi, 

Giorgio Agamben’le birlikte söylersek, dilin yalanla hemhâl bir şekilde lanetin dili 

olduğuna dair çıkarımımıza taşımaktadır. Agamben, Derrida’nın samimiyetle en az 

ihanetin ve bir adım ötesinde etiğin imkânını düşündüğü yerde, laneti ve dilin yalanla 

hemhâl olmasını görür. Çünkü her şeyden önce Agamben’e göre dil, çıplak yaşamı bir 

isme ya da yukarıda dile getirdiğimiz genel kaydırıcı “ben”e kapatır aynı anda 

konuşanın güvenirliliğinin kaydını, yeminle bu çıplaklığa yazar. Fakat burada, yeminin 

soykütüğünde ele almaya çalıştığımız gibi, dilin güvenirliliğin taşıyıcısı olarak 
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işleyişinin tanrının adının tanık gösterilmesiyle mümkün olduğuna dikkat etmek gerekir. 

Çünkü dilin eylemi, tanrının adıdır. Bu bakımdan tanık olarak yakarılan tanrının adı, 

yeminin içeriğinden düştüğünde ya da daha doğru bir ifadeyle – Nietzsche’yi anarak – 

tanrı öldüğünde, geride sadece samimiyet kaldığında, bütün konuşmaların yalanla 

hemhâl olduğu (hakikat-sonrası) bir zamanla karşı karışa kalınır. Böylesi bir zamanda, 

dilin konuşmada ima edilen hakikatlilik yeminine – “evet”e – tanıklığı yalan tarafından 

gölgelenir. Bu durum ise etiğin olanağını yaratmaktan ziyade bir dizi aygıtın, kurumun 

ve hukuksal mekanizmanın, konuşanı hakikatine bağlamak üzere insanın çıplak 

yaşamını hedef almasıyla sonuçlanır. Bizi kuşatan bu dil deneyimi yaşamayı, hayatta 

kalmaya ya da homo sacere indirgeyen siyasal iktidarın işleyişine kapı aralanır. Bu 

iktidar aygıtı, askıya alınmış hukukla çıplak yaşamı saf şiddete maruz bırakır ve 

Agamben’in diğer çalışmalarında gördüğümüz üzere muselmanna73 uzanan bir pratiğe 

sahiptir.  

Agamben’in siyasal aygıtın işleyişine ve bunun dil ile olan bağlantısına dair 

yorumuna, bu bölümde kısaca değinmeye çalıştık fakat bu çalışma için asıl dikkat 

çekmeye çalıştığımız nokta, konuşmanın ya da dilin yalanla hemhâl olması ve bu 

bakımdan tanıklığın kendisinin de şüpheli hale gelmesidir. Arendt’le birlikte 

                                                           
73 Agamben’in muselmanna ilişkin analizi, detaylı bir analiz gerektirse dâhi bu 

çalışmanın sınırları içinde muselmannın, üzerine nitelikli bir yaşam inşa edilemeyecek 

ve bütün haklardan mahrum bir varlığı işaret ettiğini belirtmek isteriz. Bulunduğu 

koşullara herhangi bir tepki vermeyen, sırf hayatta kalmaya indergenmiş bu figür, Nazi 

kamplarının temel niteliğini ortaya koyar. Muselmannla birlikte biyolojik ile siyasal veri 

arasında olduğu varsayılan farklılık belirsiz hale gelir. Biyolojik veri, doğrudan siyasal 

veridir. Agamben’e göre muselmann, çağımız siyasal düzenin işleyişini, biyolojik olanla 

siyasal olanın çakıştığı eşiği (paradigmatik olarak) sergiler (Agamben, 2004). 
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gördüğümüz gibi yalanın, totaliter rejimlerde olduğu gibi demokrasilerde kurgusal bir 

dünya yaratmasını engelleyecek, olgulara güvenli bir liman sağlayacak olan tanık 

yurttaştır. Bu tanık yurttaş, yargı gücüne sahip olmakla birlikte aynı anda çıkarsız ve 

tarafsız bir bakış açısıyla demokratik siyasetin rotasında kalmasını sağlar. Fakat bir 

yandan bu tanığın içinde yer aldığı yalanın yarattığı atmosfer, Arendt’in modern yalan 

olarak tanımladığı, kimsenin kimseye inanmadığı ve tanıklığı da şüpheli hale getiren, 

hakikat-sonrası siyasetin heybesinde taşıdığı bir güven bunalımıyla malûldür. Bu güven 

bunalımı, bütün siyasal ve toplumsal uzamı katetederek konuşmayı ya da dili de ele 

geçirir. Beri yandan Derrida’nın karşı-hakikat ilişkilendirdiği (ama bizim hakikat-

sonrasıyla birlikte düşündüğümüz) bu durum karşısında çözümü ise tanık yurttaşı 

samimiyetle buluşturup, etiğe kapı aralamaktır. Böylelikle Arendt’le birlikte çıkarsız ve 

tarafsız olduğu savlanan ve yargı yetisi ile donatılan tanık yurttaşın hanesine, Arendtçe 

ima edilen, samimiyet Derrida tarafından eklenir. Fakat Giorgio Agamben’le ele almaya 

çalıştığımız gibi hakikat-sonrası siyaseti niteleyen güven bunalımı, dilin samimiyet 

odaklı işleyişinden neşet eder: yalana ilişkin deneyim dili kat eder. Bu durumda tanık 

yurttaşın kendisi de ona atfedilen sorumluluğu yerine getiremez, konuşması ya da 

tanıklığı zaten yalanın yarattığı atmosferin yani güven bunalımının içinde gerçekleşir.  

Tanık olarak samimi yurttaşın içinde yer aldığı hakikat-sonrası siyaseti 

tanımlayan niteliğin güven bunalımı olduğunu ve bu nedenle de demokrasi ve totaliter 

rejimler arasında yalan ve hakikat ilişkisi bakımdan olduğu düşünülen ayrımın 

bulanıklaştığını ifade etmiştik. Agamben’le birlikte Georges Dumézil’in üçlü işleve 

eşlik eden musibetlere dair vurgusunu bu noktada yeniden hatırlatmak isteriz. 

Dumézil’e göre papaz, savaşçı ve köylü ile temsil edilen üçlü işleve üç afet (musibet) 

eşlik eder: “Dünyanın çıldırdığı üç zaman vardır: insanların ölüm zamanı (yorumda, 

salgın hastalık veya açlık nedeniyle ölüm diye açıklanıyor), savaş üretiminin artması, 

şifahi akitlerin bozulması” (Dumézil, 2012:619). Dumézil, bu musibetlerin Kral 
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Darius’un, krallığının korunması için Ahuramazda’ya yakardığı Persapolis’teki bir 

yazıtta şu şekilde ifade edildiğini belirtir: “Ahuramazda bu ülkeyi düşman ordusundan 

(haca hainaya), kötü mahsulden (haca dusiyara), yalandan korusun (haca drauga). Bu 

ülkeye, ne düşman ordusu ne kötü mahsul ne de yalan gelsin (abiy imam dahyaum ma 

ajamiya)” (Dumézil, 2012:620). Üçlü işlev içinde papazlığa eşlik eden musibet, söze 

sadakatsizlik ve yalandır. Fakat yakarılan Ahuramaz öldüğünde ve sözün gerisinde 

güvenirlik için öne sürülecek olan artık insanın samimiyeti ya da şimdi Agamben’le 

birlikte söylersek çıplak yaşamı kaldığında musibet, siyasal (ve bir adım ötesinde 

toplumsal) uzamı kat eder. Söylenen her sözün yalan olarak “duyulduğu” böylesi bir 

durumda, hakikatliliğe –“evet”e – tanıklık eden dil ve genel anlamda olgulara tanıklıkla 

yükümlü kılınan yurttaşın ayağını bastığı zemin, şüphe tarafından ele geçirilir.  Bu 

nedenle ne yargı yetisi ile çıkarsız ve tarafsız bir şekilde olgulara tanıklık edeceği 

varsayılan yurttaş ne de Derrida’nın samimi “yapısökümcüsü” üstlendiği görevi 

lâyıkıyla yerine getiremez. Dolayısıyla hakikat-sonrası ile tanımlanan bu musibeti 

dikkate alarak, onun ‘kaynağında’ bulunan dilin işleyişine dair bir soruşturma 

yapmaksızın, demokratik siyasetin içinde bulunduğu atmosfer yeterince anlaşılamaz ve 

buna karşı önerilen çözümler yeterince kapsayıcı olamaz. Bu bakımdan bizim 

çalışmamız bu anlama çabasına dair bir kapı aralama girişimi olarak 

değerlendirilmelidir. 
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Sonuç 

Bu çalışmada, yalanın yaygınlık kazanmasıyla nitelenen hakikat-sonrası siyasette, 

Hannah Arendt’ten ilhamla demokratik siyaset içinde yalanın bu yayılmasına karşı deva 

olması umulan, yargı yetisine sahip ve olgulara samimiyetiyle tanıklık eden yurttaşın, 

ne ölçüde kendisine atfedilen görevi yerine getirebileceğini sorgulamaya çalıştık.  

Hakikat-sonrası siyasette ya da yalanın yaygınlığı nedeniyle herkesin ve her kurumun 

güvenirliğinin sorunlu hale geldiği güven krizine işaret eden böylesi bir siyasal 

atmosferde, yargı yetisine sahip samimiyetle tanıklık yapan yurttaşın, bizatihi 

kendisinin güvenirliğinin de şüpheli olduğuna işaret etmeye çalıştık.  

Gördüğümüz gibi yalanın, demokratik siyasette genişlemesine engel olacak olan 

bu yurttaş, her şeyden önce yaptığı tanıklıkla olguların durumunu kendi gördüğü, 

deneyimlediği konumdan anlatmalıdır. Bu nedenle yurttaşın, olgulara olan tanıklığı 

kendi konumu ile sınırlı olmakla birlikte aynı anda gördüklerinin, deneyimlediklerinin 

doğruluğunun tek kanıtı kendisidir. Dil ya da konuşma üzerine yapılanan demokratik 

siyasetin işlerliğinin yükü, olgusallığı korumak adına yaptığı tanıklığının güvenirliği 

için samimiyetini gösteren yargı yetisi ile donanmış yurttaşın omuzlarındadır. Fakat 

ifade ettiğimiz gibi bütün konuşmaların, yalanın gölgesi ile “lekelendiğinin” 

düşünüldüğü (hakikat-sonrası) bir siyasette, yurttaşın kendisinin de güvenirliği 

sorgulanırdır. Yargı yetisine sahip samimiyetle tanıklık yapan yurttaşın da içine düştüğü 

bu güven krizinin müsebbibi, soruşturmamız sonunda ulaştığımız sonuca göre, tam da 

demokrasinin üzerinde yükseldiği konuşma ya da dildir. Çünkü dil ya da konuşma, 

sadece birine bir şey iletmek için kullanılan bir araç değil, her şeyden önce, her 

durumda kişinin kendi hakikatini anlatacağına dair verdiği bir yeminle ilişkilidir. Dilin 

yeminle olan bu bağlantısı, Derrida’yla birlikte gördüğümüz üzere dili, güvenirliğin ve 

inanırlığın taşıyıcısı yaptığı kadar, ihanetin ve yalanın da taşıyıcısı kılar. Fakat ihanet, 

yalan ile samimiyet ve inanırlık arasındaki bu salınıma mahkûm değilizdir. Agamben, 
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bize dilin yeminde zikredilen laneti bizlere pay ettiğini savunarak, bir aygıt olarak dilin 

bu işleyişinin askıya alınabileceğine ve samimiyet, yalan sarmalına yakalanmamanın 

mümkün olabileceğine işaret eder.  

Agamben’e göre bu sarmaldan çıkış, dilin ve yakından ilişkili olduğu hukuksal 

aygıtın işleyişinin askıya alınmasında ve anlaşılmasında yatar. Yasanın askıya alınışıyla 

yine de yasanın gücüne sahip olan bir şiddeti uygulayan hukuksal aygıtın çıplak yaşam 

üzerinde kurduğu tahakkümün deneyimi, sözleri üzerine yemin eden insani varlığın dil 

deneyiminde de bulunur. Nasıl dilde yer edinebilmek için onun açtığı oyuğa yerleşmek 

gerekiyor ve bu oyuğa yerleşen insan, nasıl dil-dışı ya da dil-öncesi olduğu düşünülen 

çıplak yaşamını dışarda bırakıyor fakat aynı anda söylediklerinin hakikatlililiğinin tek 

garantisi yine bu çıplak yaşamından çıkarsanabiliyorsa, siyasal aygıt da üzerine nitelikli 

hayatı kuracağı çıplak yaşamı, homo sacer nezdinde içleme-dışlama yoluyla bünyesine 

katar. Bu bakımdan, insan dilin nezdinde homo sacer olan varlıktır (Cimatti, 2017). 

Dolayısıyla nasıl ki hukuksal aygıtın işleyişi askıya alınmadan çıplak yaşamın hukuksal 

aygıt tarafından yakalanmasının önüne geçilemezse benzer şekilde dilin bu işleyişi 

askıya alınmadan, yalanın deneyiminden kaçınılamaz. Çünkü dilin üzerine yemin ettiği 

Tanrı’nın ismi yeminin denkleminde çıktığında geri de kalan, yalanın deneyimi olur: 

geride kalan, “kimsenin artık bir şeye inanmadığı” (Arendt, 1978), herkesin yalan 

söylediğinin düşünüldüğü bir (hakikat-sonrası) siyasettir. O halde yalanın sınırsızca 

yayılmasıyla tanımlanan hakikat-sonrası siyasete engel olması düşünülen yargı yetisine 

sahip samimiyetle tanıklık yapan yurttaş, tanıklığının üzerine yalanın gölgesi düşerken, 

bir yandan kendisini “yalanın içinde yüz”er bulur diğer yandan samimiyetinin nişanı 

olarak çıplak bedenini siyasal aygıtın işleyişine açar. Bu bakımdan demokrasiler ve 

totaliter rejimler arasında olduğu düşünülen farkların silindiğine dair yorumlar hiç de 

şaşırtıcı değildir. Çünkü dilin bu işleyişi üzerine yaslandığı sürece demokrasi, kendisini 

totalitarizm ile aynı sınıfta bulur. Her ikisinin yurttaşı da aynı atmosferi solur ve 
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hakikat-sonrası ile tarif edilen bu durum, bir bakıma George Dumézil’den yardım alarak 

söylersek, bir musibet deneyimidir. 

Dumézil’e göre daha önce de aktardığımız gibi papaz, savaşçı ve köylü ile temsil 

edilen üçlü işleve üç afet (musibet) eşlik etmektedir. Yazar, Persapolis’teki bir yazıtta, 

musibetlerin yerleşiminin izlenebileceğini ve yazıtta Kral Darius’un krallığı koruması 

ve musibetleri uzak tutması için Ahuramazda’ya yakardığını belirtir: “Ahuramazda bu 

ülkeyi düşman ordusundan (haca hainaya), kötü mahsulden (haca dusiyara), yalandan 

korusun (haca drauga). Bu ülkeye, ne düşman ordusu ne kötü mahsul ne de yalan gelsin 

(abiy imam dahyaum ma ajamiya)” (Dumézil, 2012:620). Kral Darius’un yakarısında 

dile geldiği şekliyle papazlık işlevine karşılık gelen musibet, yalan ve dolayısıyla 

dilin/konuşmanın güvenirliliğini yitirmesidir. Dumézil’in aktardığı bu yazıttaki 

yakarmanın benzerini, örneğin on altıncı yüzyılda eser veren Montaigne’nin 

yakınmasında da buluruz. Montaigne Yalanlama Üzerine başlıklı denemesinde 

konuşmanın/dilin içinde bulunduğu musibetle ilgili şunları dile getirir:  

İkiyüzlülük bu yüzyılın en dikkat çekici özelliğidir. .... Eskilerden biri, 

insanlardan, korkarak yalan söylemeyi Tanrı’ya karşı bir küçümseme 

göstergesi olarak değerlendirerek ayıplar. … Zira gerçekten de, insanlardan 

korkmak ve Tanrı’ya meydan okumaktan daha çirkin bir şey tasavvur 

edilebilir mi? Toplumsal ilişkilerimiz söz üzerine kuruludur; sözü 

sahteleştiren kişi toplumun kendisine de ihanet eder. Bu, aracılığıyla 

istençlerimizi ve düşüncelerimizi ilettiğimiz tek yoldur; ruhumuzun 

yorumcusudur. Bizdeki yokluğu halinde, hep birlikte kalamayız, birbirimizi 

tanıyamayız artık. Bizi yanıltırsa, tüm ilişkilerimiz kopar, toplumumuzun 

bağları aynı anda çözülür (2011:91-92). 
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Hem Kral Dairus’un yakarısında hem de şimdi Montaigne karşılaştığımız yalanın, 

asıl olarak toplumu birarada tuttuğu varsayılan güveni şüpheli hale getirmesidir. Fakat 

Agamben’le birlikte ifade etmeye çalışırsak henüz bu iki yakarı ya da yakınmada 

dilin/konuşmanın güvenirliği için Tanrı’nın adı bir ‘ağırlık noktası’ oluşturmaktadır. 

Tanrı’nın adı, yeminin soykütüğünde altını çizmeye çalıştığımız gibi, güvenilir bir aracı 

olarak dili adlandırmaktadır. Çünkü Tanrının adının çağrılmasıyla dünyasal hakikat 

güvence altına alınır (Agamben, 2010:57). Fakat bir kez Tanrı’nın adı, dili güvenilir 

kılmak için artık çağrılmadığında ya da konuşmaya/dile güvenirlik kazandırmak için 

başvurulan konuşanın samimiyetiyse geride kalan, yalanla hemhâl olmuş bir 

dil/konuşmadır. Çünkü eğer dili etkili ve işlevli kılan, konuşanın sözleri için aldığı 

sorumluluksa, bu sorumluluk konuşanın samimiyetine demirlediğinde geride kalan, 

daha çok yalan söylemekle suçlanan bir artıktır (Arendt, 2012a:140) – konuşanın çıplak 

yaşamıdır. Bu bakımdan ortaya çıkan hakikat-sonrası ile ilişkilendirdiğimiz musibet her 

bir insanın güvenirliğinin kaybı değil, dilin zayıflığı ya da kelimelerin şeylere gönderme 

yetisindeki bir zayıflıktır; söz konusu olan, konuşan varlık olarak insanın kendi 

koşulunu beyan etme kapasitesindeki eksikliktir (Agamben, 2010:8) ve tam da bu 

nedenle konuşmayı/dili, yalan söylemekten ayırmak oldukça sorunlu hale gelir. 

Derrida bize dilin açılışının yemin etmekle, konuşanın söyledikleri üzerine yemin 

etmesiyle ve ötekine “evet” demekle mümkün olduğunu söylemekteydi. Fakat 

Agamben’le birlikte göstermeye çalıştığımız gibi yemin ancak aşkın bir tanıkla dili işler 

ve etkili kılar, insanı güvenilir biri olarak kurar. Birçok defa tekrarladığımız gibi tanık 

olarak gösterilecek aşkın bir öğe kalmadığında ve hakikatliliğinin tek güvencesi 

konuşanın olduğu haliyle kendisi – çıplak yaşamı – olduğunda yemin, etkinliğini yerine 

getiremez ve bu bakımdan dil, sözün güvenirliğini sağlamayı üstlenemez.  

Bu noktada bir kez daha Dumézil’i hatırlarsak, yazar yalana ilişkin musibetin, 

sözün güvenirliğinin garantisi olan Tanrı’nın ya da imparatorun tanınmasıyla ilişkili 
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olduğunu ifade eder.  Bu bakımdan başka bir tanrıya ya da başka bir imparator 

adayına74 inanan, yalan söylemekle ilişkilendirilir (Dumézil, 2012:620). Buna benzer 

bir yorumu, Bahriye Üçok’la birlikte de ele almaya çalışmıştık.  

Üçok, Yalancı Peygamberler ve İslam’dan Dönenler başlıklı metninde 

Muhammed’in Tanrı’nın elçisi olduğunu açıkladığında başka bir dizi insanın da 

peygamberliğini ilan ettiğinin altını çizerek, hakiki peygamberi yalancı olanından 

ayırmak için iki koşula başvurmak gerektiğini savlar. Bunlardan yazara göre ilki 

peygamberliğini ilan edenin, kendi beyanına samimiyetle inanması ve bunun 

sonuçlarına katlanmasıdır ki bu, öznel koşuldur. İkincisi ise düşünürün, “insanlığı 

yükseltmek, doğru yola sevk etmekle” ilişkilendirdiği nesnel koşuldur. Fakat Üçok, bu 

iki koşulun yeterince açıklayıcı olmadığını düşünerek, İslam’ın tanrısının adı “Allah” 

kelimesi ilgili olarak şunları ifade eder:  

Her kabile ‘Allah’ diyor, fakat kendi tanrısını kastediyordu. Ancak böylece 

konuşma dilinde tam hâkimiyet elde eden ‘Allah’ kelimesi, her tarafta bir 

olan, her kabilenin sayılan genel bir Tanrı fikrine geçişi temin etmiş oldu ve 

genelliği, bakımından diğer tanrılardan ayrılıp onların üstüne yükseldi. 

Böylece çok kere olduğu gibi dil, gene akıldan evvel harekete geçmiş, genel 

bir kavram meydana getirmişti (Üçok, 1967:10).   

                                                           
74 François Hartog, İskitlerin yemin ederken kralın ocağını tanık gösterdiklerini belirtir. 

Yazar, İskitlerde yalan yere yemin edildiğinde doğrudan krala zarar verildiğine, kralın 

bedenin acı çektiğine, bu şekilde sağlığının bozulduğuna inanıldığını hatırlatır (Hartog, 

1997:121-122). Yine Hartog’la birlikte kısaca anımsattığımız İskitlerin yeminle ilgili bu 

inanış, bir kez daha dilin etkililiğinin ve işlevinin, güvenle olan bağlantısının nasıl aşkın 

bir tanıklıkla garanti altına alındığını örneklemektedir.  



251 
 

Bu bakımdan bir kez “Allah” tek tanrı konumuna yerleşince, dilin işlevi ve 

etkililiğinin, konuşanın güvenirliliğinin teminatının tanığı haline gelir. Başka tanrıları 

tanık olarak gösterenlerin, bu teminattan yoksun olarak söyledikleri yalanla 

ilişkilendirilir. Yeminin soykütüğünde izlemeye çalıştığımız gibi tanrının adı, dili 

adlandırmakta ve onu konuşmanın güvenirliğin ‘taşıyıcısı’ yapmaktaydı. Bu nedenle 

tanrının adı bu rolü üstlenemediğinde elde kalan konuşmanın/dilin, yalanla 

ilişkilendirildiği bir musibet deneyimidir. 

Bu itibarla içinde bulunduğumuz hakikat-sonrası olarak tanınan bu musibet, ikinci 

bölümün girişinde değindiğimiz antropolog Carole McGranahan’a şunları yazdırmıştı:  

Siyasetçiler yalan söyler. Bunu biliriz. Bunu bekleriz. Yurttaşlar bunu bilir 

ve antropologlar bunu bilir. Fakat bir çoğumuz için – antropologlar dâhil -  

Birleşik Devletler’de tam da şimdi normatif veya hegemonik bir iddia 

olarak ‘politikacılar yalan söylerin’ ötesine geçmişiz gibi geliyor. İşler farklı 

geliyor. Donald Trump farklı. Tüm ölçü ve sayım şemaları ile yalanları 

çizelgelerin dışında. Daha önce, bu derece başarılı ve etkili bir yalancıyı 

ABD politikasında görmedik (2017:1).   

Bir antropolog olmasının yanında akademisyen niteliğiyle de McGranahan’ın 

söyledikleri, bu çalışmada ortaya koymaya çalıştığımız musibet deneyimi ile yakından 

ilintili. Çünkü her şeyden önce asıl mesele ve Trump’ın yalanlarının farklı olduğunu 

McGranahan’ın düşündüren şey, siyasetçinin yalanlarının ötesinde hakikat-sonrası ile 

ifade edilen içinde yaşanılan atmosferdir. Böylesi bir atmosfer, sorumluluğunu tanıklık 

yapmakla yerine getirdiği düşünülen akademiyi de içine almaktadır.  

Hannah Arendt, demokrasilerde yalanın dönüşüm geçirerek modern yalan haline 

geldiğini ve genel anlamda akademi ve medyanın yani tanıklığın kurumsal 

düzeneklerinin yalanın derinleşip, yayılmasını engelleyeceğini düşünür. Hatırlanacağı 
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gibi tanıklığı da yargı yetisiyle, çıkarsız ve tarafsızlıkla ilişkilendirir. Yine Derrida 

karşı-hakikatle birlikte ele aldığı yalanı, samimiyet çerçevesi içinde en az ihanetle 

kuşatmaya çalışır. Bu durumda demokratik siyasette yalanın denge unsuru, olgulara 

tanıklık yapmakla sorumluluk üstlenen yargı yetisine sahip samimi bir yurttaştır. Lâkin 

ele almaya çalıştığımız gibi hakikat-sonrasıyla ilişkilendirilen demokratik siyasetin 

içinde bulunduğu iklim, bir musibet halidir. Konuşmanın güvenirliğinin demirlendiği 

yer konuşanın çıplak yaşamı olduğu müddetçe bu durum, dilin zayıflığına ya da 

kelimelerin şeylere gönderme yetisindeki bir zayıflığa işaret eder. Hâsılı söz konusu 

olan, konuşan varlık olarak insanın kendi koşulunu beyan etme kapasitesindeki bir 

eksiklik olan bu musibet halidir. Bu bakımdan hakikat-sonrasına ilişkin olarak birçok 

yazara, düşünüre, akademisyene bir şeylerin farklı olduğunu düşündüren, kendi 

geleneksel rollerini, yani olgulara tanıklık yapmakla ilişkilendirdikleri sorumluluklarını, 

yerine getirmelerine bu musibet hali nedeniyle dilin/konuşmanın engel olmaya 

başlamasıdır. Dilin/konuşmanın, yalanla olan farklılığı silindikçe olgulara güvenilir 

olarak tanıklık yapmanın imkânı da azalmaktadır.   

* 

Bizi bu sonuca ulaştıran güzergâhı, bir kez daha çalışmanın seyrini gözeterek 

özetlemeye çalışalım. 

İlk bölümde demokrasiyi söz ya da dil temelli, yani kanaatlerin karşılıklı olarak 

değişildiği, bir girişim olarak tanımlayan ve demokratik siyaset içinde siyasal aktörlerin 

yalanlarına odaklanmak yerine yargı gücünü kullanan tanık yurttaşı, merkeze almak 

gerektiğini savunan düşünürlerin eserlerine göz attık. Bu bölümde düşüncelerini 

aktarmaya çalıştığımız yazarlara göre, yalan demokratik siyasetin bir parçasıdır ve bu 

alanda yalanın yasaklanması, demokratik siyasetin önünü kapatır. Bu nedenle 

düşünürlere göre, siyasal aktörün samimiyetine güvenmek ya da niyetlerini 
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soruşturmak, yalanların çetelesini tutmak yerine yargı yetisi ile donanmış olan yurttaş, 

olgularla bağını koparmadan ve siyasal aktörlerin kişisel niteliklerindense konuşmasının 

içeriğinin muhasebesini yaparak demokratik siyasetin, dile dayalı olan yapısını korur. 

Fakat gördüğümüz gibi kendisine verilen görevler, bu yurttaşın samimi olmasını bekler. 

Yani yurttaş, olgusallığa sıkı sıkıya bağlı olmalı ve yalan söylememeli, yargısının 

neticesi olduğu kanaatine inanmalıdır. Oysa yalanın yarattığı atmosfer, yurttaşın 

samimiyetini de sorgulanır hale getirir. Bu bakımdan bu bölümde ele aldığımız 

yazarların önerisi, yalanın demokratik siyaset için yarattığı sorunlara çare olmada 

yetersiz kalır görünmektedir. 

İlk bölümde ele aldığımız yazarların, samimiyeti yurttaşın hanesine kaydederken 

yurttaşı yerleştirdikleri konumun ilham kaynağının Hannah Arendt olması hasebiyle 

ikinci bölümde Arendt’le birlikte yargı yetisi ile donanmış bu samimi yurttaşa dair 

mülahazanın izini sürmeye çalıştık. Arendt, demokrasilerde yalanın kendini kandırma 

ile birlikte sınırsız bir yaygınlık kazandığını ifade ederek demokrasiler ile totaliter 

rejimlerde, yalanın yarattığı atmosferin benzer olduğunu söylemektedir. Yalanın 

demokrasilerdeki bu yaygınlığına karşı ise yargı yetisini ayrıcalıklı bir yere yerleştirir. 

Yargı yetisi, siyasal nitelikleri olmayan tanık olarak yurttaşta ete kemiğe bürünür. Bu 

bakımdan yalana karşı savunma hattı, “ayağımızı bastığımız toprak, üstümüzde uzanan 

gökyüzü”nü (Arendt, 1996:319) hatırlatan ve temas etmiş olduğu olguya samimiyetle 

bağlı olan yurttaşla birlikte çizilir. Fakat özellikle totalitarizm ile demokrasiler arasında 

yalan bakımından mesafenin kısa olduğu düşünüldüğünde, yargı yetisini kullanan ve 

samimiyetiyle tanıklık yapan yurttaşın, nasıl bir koruma sağlayacağı belirsizliğini 

sürdürür. 

Üçüncü bölümde ise demokrasiler ile totaliter rejimler arasındaki farklılıkların, 

yalan düşünüldüğünde silinmesinin ve yargı yetisine sahip tanık yurttaşın da yalanın 

ağının içinde bulunmasının nedeninin, demokrasinin üzerinde yükseldiği zemin olan dili 
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(Markovits, 2008) soruşturmaya dâhil etmeden kavranamayacağından hareketle Jacques 

Derrida’nın düşüncesini, dil ve inanç bağlamında konu edindik. Yazarın History of the 

Lie:Progolema metninden hareketle, dilin ya da konuşmanın başkasına kendi 

hakikatimizi söyleyeceğimize ilişkin, konuşmadan önce ettiğimiz bir yeminle mümkün 

olduğunun altını çizmeye çalıştık. Yine Derrida’yla birlikte bu yeminin, ihanetle ve 

yalanla iç içe olduğunu, konuşmanın aynı solukta yalan söylemek olduğunu ifade ettik. 

Bu temel üzerine düşünür için asıl mesele, hakikate ihanetin ve yemine sadakatsizliğin 

farkında olunması ve ihaneti, sadakatsizliği ve yalanı ortadan kaldırmayı hedeflemek 

yerine ötekine borçlu olunulan sorumluluğu gözeterek en iyi ölçütün bulunmasıdır. 

Fakat yorumumuza göre Derrida’nın bu akıl yürütmesi bize, yalan ve hakikat söz 

konusu olduğunda dönüp bakılacak yegâne yerin, kişinin dile getirdikleriyle kurduğu 

ilişkinin bir niteliği olan samimiyeti olduğunu göstermektedir. Bu, bir yandan 

düşünürlerin yalana karşı ayrıcalıklı bir konuma bahşettiği yargı yetisini kullanan 

yurttaşın da yalanın ve hakikatin savaş alanına kendi varoluşunu açtığını gösterirken 

diğer yandan Derrida’nın karşı-hakikat olarak ifade ettiği şimdi bizim hakikat-sonrası 

ile tanımladığımız durumda bir kez daha demokrasi ile totaliter rejimler benzeşirken, bu 

yurttaşın güvenli bir sığınak olamayacağına işaret etmektedir.  

Bu noktada son bölümde Giorgio Agamben’le birlikte yargı yetisini kullanan 

tanık yurttaşın nasıl kendi çıplak bedenini, yalanın ve hakikatin savaş alanı olan ve bu 

anlamda adeta bir işkence aleti gibi işleyen, dilin insafına bırakan olduğunu 

soruşturmaya çalıştık. Agamben’e göre dil, yaşayan varlık kendini eş-kökenli olarak 

hem hakikate hem de yalana maruz bıraktığı, sözleri için birincil tekil şahıs olarak 

tanıklık ettiği, kendi yaşamını sözlerine bağladığı anda ortaya çıkar. O halde her 

yeminde insan, yaşamını sözlerinde mesele eder. Bu anlamda yazara göre yemin, dilin 

anlamlandırma, işaret etme gücüne karşılık gelir dolayısıyla yemin, etik bir 

bağlanmadır. Fakat Agamben’e göre, bu etik bağ zayıfladığında bir yanda boş 
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sözcüklerin gösterişli ve eşi benzeri görülmemiş bir yayılımı söz konusu olmakta ve her 

konuşma deneyimi yalan ile gölgelenmektedir. Bu; Arendt’le birlikte söylersek 

hakikatten münezzeh demokratik siyasetin, var olanın hapsedici ağırlığının karşısında 

yeni ve farklıyı düşünmeye imkân tanıyan yalanla hemhal olduğu ve bu nitelikleri 

nedeniyle ayaklarının yeryüzünden kesilmemesi için yargı yetisine sahip samimiyetiyle 

tanıklık yapan yurttaş tarafından sürekli göz hapsinde tutulması gerektiği kabulünün 

ötesinde, yalanı belli bir çapaya bağlamanın mümkün olmadığı anlamına gelir. Yalan 

karşı her türlü destek bulma çabası, dil-yemin-yalan eş-kökenliliğince daha en başından 

gölgelenmiştir. Bu bakımdan, samimi tanık yurttaşın kendisi de yalanın ağı tarafından 

yakalanmıştır.  

Sonuç olarak soruşturmamız göstermektedir ki demokrasinin, yargı yetisine sahip 

samimiyetle tanıklık yapan yurttaşı da kendisini her an “yalanın içinde yüz”er bulur. Bu 

bakımdan, bu çalışmada andığımız hakikat-sonrası siyasete ilişkin hazırladığı dosyada 

Donald Trump başkanlık seçimini kaybederse, hakikat-sonrası siyaset tanımlamasının 

gözden düşeceği ön görüsünde bulunan The Economist (2016, Eylül) dergisi, belki yeni 

tanımlamalarla fakat aynı siyasal atmosfer hakkında dosya hazırlamaya devam edeceğe 

benzer. Bunun nedeni, sadece Trump’ın başken seçilmesi değil, dilin ve dil üzerine 

temellenen demokratik siyasetin yarattığı atmosferden, musibetten kaynaklanacakmış 

gibi görünüyor. 
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Özet 

Özden, Önder (2018), Yalan, Yemin ve Siyaset: “Hakikat-sonrası” Siyasete İlişkin 

Bir Soruşturma, Doktora Tezi, 274 sayfa, Danışman: Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya. 

Bu çalışmada, yalanın yaygınlığıyla nitelenen hakikat-sonrası siyasette karşı 

demokratik siyaseti savunacağı düşünülen yurttaş imgesini mesele etmeye çalıştık. 

Demokratik siyaseti, yalana karşı savunacağı iddia edilen bu yurttaş, yargı yetisine 

sahiptir ve olgulara samimiyetle tanıklık eder. Fakat hakikat-sonrası siyasetin bir diğer 

yüzü güven kriziyken bu yurttaşın güvenirliği soru işareti yaratır. Herkesin yalan 

söylediği, hakikat-sonrası bir siyasette hiç kimse güvenilir değildir. Bu bakımdan 

demokrasilerde hakikat-sonrası siyasetin, yarattığı bu iklimi anlamak için söz merkezli 

bir girişim olan demokraside temelin yani dilin sorgulanması gerektiğini önerdik. Her 

şeyden önce dile sahip olmak, kendini yalana ve hakikate bırakmakla aynı anlama gelir. 

Çünkü konuşma, başkasına kendi hakikatimizi söyleyeceğimize ilişkin, konuşmadan 

önce ettiğimiz bir yeminle ve aynı solukta bu yemine ihanet etmekle, yalan söylemekle 

mümkündür. Bu bakımdan demokrasilerde, neden yalanın yaygınlaştığını ve hakikat-

sonrası siyasetin yüzlerinden biri olan güven krizinin nedenini anlayabilmenin yolu, dili 

mesele etmekten geçer. 

Anahtar Kavramlar: Yalan, Hakikat-sonrası, Dil, Yemin, Yargı Yetisi, 

Samimiyet, Hannah Arendt. 
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Abstract  

Özden, Önder (2018), Lying, Oath and Politics: An Inquiry into the “Post-Truth” 

Politics, Ph.D. Dissertation, 274 p. Supervisor: Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya 

In this study, I consider the idea of the citizen that is imagined as defending 

democratic politics against post-truth politics- a politics characterized by the prevalence 

of lying. This citizen, who is claimed as defending democratic politics against lying, can 

sincerely judge and pay witness to the facts. But when the other side of post-truth 

politics is a crisis of trust, the credibility of the citizen himself is questionable. No one is 

trustworthy in post-truth politics in which everyone lies. In this respect, to better 

understand this climate created by post-truth politics in democracies, I argued that it is 

necessary to question the basis of democracy, namely language. Taking democracy as a 

logocentric enterprise, language is at stake. Firstly, having language means leaving 

yourself open to lying and truth. For, to speak is possible with an oath in which we 

swear to tell the truth prior to speaking, while betraying this oath in the same breath. 

Thus, considering democracies, the route to understand why lying spreads and the 

reason for the trust crisis, which is the main aspect of post-truth politics, lies in 

apprehending how language works. 

Key Concepts: Lying, Post-Truth, Language, Oath, Judgement, Sincerity, 

Hannah Arendt. 

 

 

 


