MAKALE

Ben Merkezci Düflünceye ‹liflkin
Çeflitlemeler
Ben merkezcilik, günümüz dünyas›nda insanlar›n bireyci düflünce ve davran›fla yönelmesi / yöneltilmesi sonucu belirginleflip,
özellikle geliflmifl ülke insan›n›n bir özelli¤i biçiminde görünmesinin yolaçt›¤› bir yan›lsama gibi geliyor bana.

Asl›nda üzerinde durulan ben merkezcilik bu anlamda insana özgü bir kavram. Çünkü herhangi bir hesaptan dolay› öze yönelik
ç›kar amaçlayan bir eylemin, düflüncenin vs. bilinçli, bilinçalt› ya
da al›flkanl›kla davranmaya bafllamas›yla do¤ru orant›l›d›r ben
merkezcilik.

Do¤rudan sistem(ler)e yönelik bir elefltiriyle s›n›rlamak yerine
bunun, insan egosundan kaynaklanan ve san›landan çok daha
fazla olan belirleyicili¤i üzerinde durmak istiyorum. Ba¤l› olarak
da de¤iflik kültür, toplum ve sistemlerdeki biçimlerinden çok
benzerlikleri, dahas› temelde neredeyse ayn›l›k düzeyindeki benzerliklerine iliflkin birtak›m sorular sormay› düflünüyorum; hem
sesli düflünme gibi hem de yan›t›n› bulup bulamayaca¤›m› bilemedi¤im ve ortaya sorulmufl baz› sorular.

Bu anlamda bireye iliflkin ya da çoklu birimlerin, herfleyin ortas›nda kendini görmesi1 ben merkezcili¤in tart›fl›lmaya bafllanaca¤› nokta olabilir.
Bireyin ego üzerine kurulu yap›s›ndan öte iki ve daha çoklu bireylerin oluflturduklar› biçimlere göz gezdirmek uygun olur gibi
geliyor bana.
Toplumun en eski ve köklü örgütlenme biçimi oldu¤undan devletin çekirde¤ini de oluflturan aile, hem en küçük hem de en belirleyici ve devletin birçok ifllevini içinde bar›nd›ran bir örgütlenme örne¤idir.

Örne¤in:
• Ben merkezci düflünceyi bencillikle iliflkilendirme,
• “Ben” temelindeki düflünce biçimiyle ›rkç›l›¤› iliflkilendirme,
• Ben merkezci düflünceyle evrensellik aras›ndaki karfl›tl›klara
de¤inmek.

‹ki insan›n belli bir ilkeyle biraraya gelmesiyle bafllay›p, süreç
içinde baflka kat›l›mlar yoluyla geniflleyerek kendi içinde bir sistemati¤i olan/oluflan kuruma dönüflen bir yap› olan aile, bilinçli
ya da bilinçsiz akla gelebilecek tüm yöntemlere baflvurarak gelece¤ini sürdürmeye çal›fl›r. Bu yap› toplumun, toplumsa bunun
yans›mas›d›r.

‹nsan›n do¤du¤u andan bafllayarak, önce içgüdüsel sonra al›flkanl›k ve giderek bilinçsiz (ya da bilinçli) bir gelene¤e dönüflen
iliflkiler bütünü olmal› san›r›m ben merkezcilik.
Ac›kmaktan hastal›¤a dek çeflitli nedenlerden kaynaklanan sorunlar›, yaln›zca kendine iliflkin çözmek için a¤lar bebek. Becerebildi¤i tek fleyin a¤lamak olmas›n›n yan›nda belirleyici olan bebe¤in kendisidir. Önemli olan kendi açl›¤› ya da sorunudur. Bu, içgüdüsel birfley kuflkusuz. Herhangi bir hayvan›n açl›¤›n› gidermek üzere birtak›m yollara baflvurmas›yla benzer görülebilir. ‹nsan›n fark›, süreç içinde bilinç ve soyutlamayla daha sistematik
ve karmafl›k birçok fleyi birarada saklayabilmesi ve çözebilmesi,
hayvanlarda ise bin y›llar›n kal›t›m› olan içgüdüsel ve bilinçd›fl› bir
aktarma sözkonusudur.

Bu benzeflim (ve belki ayn›l›k) de¤iflik düzeylerde incelenebilir.
Aile, mahalle, flehir, bölge, genifl bölge, ülke, k›ta düzeyinde s›ralanabilir. Hatta do¤u, bat›, kuzey, güney üzerine kurulu tan›mlamalarla karfl›lafl›l›r s›kça.
Varolan herfleyin bencilce ve paylafl›lmaya uzak bir biçimde sahiplenilmesi temelindeki düflünce biçimi tüm toplumlarda temelde benzer özellikler gösterir. Tarihte oldu¤u gibi bugün de iflleyifl ayn›d›r.
‹nsanl›¤›n, önceleri düfl ve teori düzeyinde, flimdilerde pratik olarak baflka gezegenlerde yaflam aramas›n›n yan›nda hep bencil
ve kendine yönelik yaflamas› tuhaf bir çeliflkidir. Örne¤in bir ülkedeki ›rkç›lar›n, baflka bir ülkenin ›rkç› teorilerini tart›flmas›z almas› ve savunmas› gibi anlafl›lmaz ve kendi kendiyle çeliflen bir
durumdur bu. Herfleyi üstün Alman ›rk›n›n üstünlü¤ü teorisine
göre biçimlendiren Hitler’in, birçok baflka ülke faflisti taraf›ndan
kendi ›rkç›l›klar›n›n gerekçesi yap›l›p ilahlaflt›r›lmas› nas›l aç›klanmal› acaba? San›r›m bu bile herfleyi olabildi¤ine kapal› ve içe
dönük düflünmenin bir sonucu olmal›.

‹nsana en yak›n hayvan olan maymun zamanla, belki deneme yan›lma yoluyla alet kullanmas› ö¤renebiliyor. Örne¤in, buldu¤u bir
Hindistan cevizi ya da benzer sert kabuklu bir meyveyi daha sert
bir cisimle vurarak k›rmay› becerebiliyor. Ancak bu deneyiminin
sonuçlar›n› insandaki soyutlamaya benzer biçimde öteki maymunlara aktaram›yor. Alet kullanmak (ve do¤all›kla üretmek)
hayvandan farkl›laflt›r›yor insan›. Ama bu aflamaya gelinceye dek
benzerlikler daha az karmafl›k. ‹lk tepki anlam›nda insanla hayvan›n, daha çok içgüdüsel benzerlikleri, insandaki ben merkezcili¤in temeli say›labilir.
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m›fl Bat› ülkeleri aç›s›ndan olanakl› (kimbilir belki de uygun) görmesini, bu anlamda, örne¤in
ATÜT4 konusunda Avrupa d›fl›ndaki ülkeleri yads›mas›n› ben
merkezci düflünceden baflka nas›l
aç›klamal›?

Ben merkezcilikle güç aras›nda
do¤rudan bir iliflki sözkonusudur.
Her toplum gücü oran›nda baflka
toplumlar üzerinde yapt›r›m hakk›
bulur kendinde. Düzenlemeler bu
hesaba göre yap›l›r.
‹slam›n insan› birey olarak kabul
etmeyip, tersine kul mant›¤› üzerine kurulu bir anlay›fla sahip olmas› bile en s›radan bir Müslüman›n
herfleyin oda¤›nda kendini görmesinin önünde bir engel olmam›flt›r.
San›r›m bunun en belirgin biçimi Osmanl›da izlenir.

Avrupa gazetelerinde s›kça karfl›laflt›¤›m›z, ölen birinin parantez
içinde haç iflaretiyle (V) verilmesi
yad›rganmamakta belki. Ancak bunun H›ristiyan olmayan birisi için
kullan›lmas› biraz tuhaf olsa gerek. Ayn› örne¤i ‹slam ülkelerinden
birinde tersten ve Müslüman olmayan birisi için vermek olas›.

Ben merkezci örneklerle dolu olan Osmanl› tarihine iliflkin benzer fleyleri yinelemektense bir süre önce bir dergide ç›kan bir
yaz›mdan, konuyla ilgili bölümü almak istiyorum:

Yeniden aile-devlet iliflkisine dönelim. Aile kurumuna elefltirel
yaklaflmadan geleneksel devlet yap›s›na5 elefltirel yaklaflmak
olanaks›zd›r. Ben merkezci düflüncenin en belirgin biçiminin yafland›¤› aile, ço¤u zaman do¤al bir güdüyle (içte ne denli parçalanma yaflan›rsa yaflans›n), d›fla yönelik bir bütün olarak görünme çabas›ndad›r. Kifli haklar›n›n baflka toplumlara göre daha iyi
güvence alt›na al›nd›¤› yerlerde bu sorunlar d›fla yönelik ve d›flta tart›fl›l›rken, feodal iliflkilerin a¤›r bast›¤› toplumlarda kapal› ve
aile ya da genifl ailenin kendi kurallar› içinde çözülmeye çal›fl›l›r.

“...Osmanl›lar yüzy›llar boyunca herfleyin merkezi olarak kendilerini gördüler. Padiflah deyimi bile al›fl›lagelmifl imparator, kral
kavramlar›n›n üzerindeydi. fiah kavram› Bat›daki mutlak egemenlik (kral, imparator) anlam›ndad›r. Padiflah ise flahlar›n flah›,
krallar›n kral›d›r. Bu yaln›zca deyim olarak de¤il, her anlamda
böyle alg›lanm›flt›r Osmanl›larca. Osmanl›n›n çöküfl dönemindeki son bir ikisini d›fl›nda hiçbir padiflah baflka bir ülkeyi ziyaret
etmemifltir. Bu, 600 y›ll›k bir rastlant› de¤il kuflkusuz...”

Birçok sorunun flu ya da bu biçimde “aç›k” olarak tart›fl›ld›¤› toplumlarda “d›fltan” gelen en yerinde elefltiriler bile prensip olarak
yads›n›r. Sonra toplumun yap›s›na göre yan›tlar bulunur. Birkaç›n› s›ralarsak:
• D›fl güçlerden kaynaklan›yor,
• Bizim sorunumuz, kimseyi ilgilendirmez,
• Baba döver de sever de, gibi.
Örnekleri hemen her boyut ve alanda ço¤altmak olas›.

Bunu yaln›zca ve soyut bir ayr›cal›k, üstünlük kavram›yla aç›klamak zor. Çünkü Osmanl›n›n gücüyle do¤ru orant›l›yd› bu durum.2
Osmanl›lar yaln›zca baflka ülkelere iliflkin de¤il, kendi içindeki
az›nl›klar konusunda da ayn› tutum içinde oldular. Resmi kaynaklarca, az›nl›klar›n inanç, ibadet konusunda ba¤›ms›z olduklar›, Osmanl›n›n hoflgörülü, dahas› eflit davrand›¤› aktar›ld› hep. Ancak bu
hoflgörü yaln›zca Osmanl›n›n kurallar›na uyduklar› sürece geçerliydi. Örne¤in, Müslüman olmayan birinin istedi¤i kumafltan giysi
diktirememesinden bir Müslüman›n oldu¤u yerde ata binememesine kadar birçok yapt›r›m sözkonusuydu. Bu hem Müslümanl›¤›n
ayr›cal›¤› aç›s›ndan hem de Müslüman olmayanlardan al›nan verginin önemli bir gelir kayna¤› olmas›ndan dolay› önemliydi.3

S›k s›k kendime sordu¤um sorulardan biri flu: Ben merkezci düflüncelerin ne kadar›ndan kurtulmay› baflarabildim acaba?
Gerçekten, insanl›k bunun ne kadar›ndan kurtulmay› baflard›
dersiniz?
__________________________
1 Herfleyin ortas›nda kendini görmeyi, ço¤u zaman baflka gibi görünse de ç›kar iliflkisiyle aç›klamak yerinde olur.

Paris’te grevdeki iflçileri ziyaret eden Frans›z ayd›nlar›ndan birini
gören grev gözcüsü Türk iflçisinin düflünce biçimi san›r›m ben
merkezcili¤e iyi bir örnek olsa gerek. Konuflmalardan birfley anlamayan grev gözcüsü iflçinin, Frans›zca bilen bir iflçi arkadafl›na,
“Ne diyor bu yabanc›?” diye sordu¤unu anlatm›flt› Murat Belge.

2 Bu gelenek cumhuriyet sonras›nda Osmanl›lara benzer bir yaklafl›mla sürdü. Atatürk, cumhuriyetin kuruluflundan sonra geçen 15 y›ll›k sürede hiçbir ülkeyi ziyaret etmedi. Osmanl› gelene¤i ve e¤itimiyle yetiflmifl olman›n bunda önemli bir pay› oldu¤unu düflünmeden edemiyor insan.
3 Bu “hoflgörü” ve kurallar Müslüman olmayan az›nl›klar aç›s›ndan geçerliydi. Ancak s›n›rlar› daralt›lm›fl haklar düzeyinde de olsa ayn› hoflgörü, resmi ‹slam yorumunun d›fl›na ç›kanlara gösterilmedi. Her ne kadar belirli bir ç›kar iliflkisine dayansa da,
öteki az›nl›klara gösterilen hoflgörü örne¤in Aleviler aç›s›ndan olmad›.

Bu ya da benzer düflünce biçimleri yaln›zca Osmanl› gelene¤ine
özgü de¤il do¤all›kla. Önce de de¤indi¤im gibi her toplumda ve
düzeyde ayn› mant›¤›n yans›malar›n› izlemek olas›. Marx, kapitalizmin sonuçlar› itibariyle sosyalizme gidece¤i teorisi üzerine çal›fl›rken kuflkusuz bunun, geri kalm›fl ülkelerin yoksulluk sloganlar› üzerine kurulu mücadelelerine basamak olaca¤›n› pek hesaplamam›flt›. Dahas› Marx, sosyalizmi yaln›zca kapitalizmin
tam anlam›flla yafland›¤› ve sindirildi¤i sanayi devrimlerini yap-

4 ATÜT: Asya Tipi Üretim Tarz›. Belirleyici yan› daha çok “ilkel” de¤ifl-tokufl düzeyindeki toplumsal ve ekonomik iliflkiler biçimi diye tan›mlanan ve sosyalizme geçifl için
gerekli altyap›y› oluflturamad›¤›ndan dolay› kendisini zor durumda b›rakan Marx’›n,
bu üretim iliflkilerini ve toplumlar› afla¤›lamas› ve ilkel yarat›klar vs. olarak adland›rmas› Avrupa merkezci düflünceye ilginç bir örnektir.
5 Geleneksel devlet yap›s›na yönelik elefltiriden sözederken, (varsa) geleneksel olmayan devlet yap›s›ndan yana gibi bir sonuç ç›kmamal›.
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