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ÖZ 
 

HABERMAS’DA KAMUSAL ALAN/ÖZEL ALAN AYRIMI 
 

ÜLKER YÜKSELBABA 
 

Bu doktora tez çalışmasının asıl amacı çağımızın önde gelen düşünürlerinden 

kabul edilen Jürgen Habermas’ın kamusal alan/özel alan problematiği ile ilgili 

görüşlerinin incelenmesidir. Habermas’ın Kamusal Alan/Özel Alan Ayrımı adlı 

bu çalışma öncelikli olarak Habermas’ın çalışmaları çerçevesinde kamusal alan/özel 

alan ayrımını ortaya sermeye çalışmıştır. Habermas’ın bütünlüklü bir toplum kuramı 

oluşturmaya yönelik çalışmalarının temel unsuru olarak tespit ettiğim kamusal 

alan/özel alan konusu, bu temel olma özelliği nedeniyle çapı oldukça geniş bir 

araştırma, düzenleme çabası gerektirmiştir.   

 

Tez çalışmasında Habermas’ın kamusal alan/özel alan ayrımını tek başına 

ortaya koymaya çalışmak, konunun anlaşılması için yetersiz olacaktır. Kamusal 

alan/özel alan ayrımının doğurduğu sonuçlar, bu ayrımla birlikte tanımlanan toplum, 

bu toplumun demokratikleşmesi amacına yönelik olarak üretilen ve kamusal 

alan/özel alan ayrımının somutlandığı ‘müzakereci demokrasi kuramı’ ve demokrasi 

kuramının öncelikli bir boyutu olarak hukukun bu ayrımda gördüğü işlev konuları da 

tartışılmak zorundadır. Tez çalışması, saydığım başlıkları dikkate almaya çalışmış ve 

kamusal alan/özel alan ayrımını Habermas’ın belli başlı kuramlarıyla bütünlüklü bir 

şekilde açıklamaya çalışmıştır.  

 

Tez çalışması bunları ortaya koyarken Habermas’ın sunduğu kamusal 

alan/özel alan modelini eleştirerek, bu modelin liberalizmin onaylanması anlamına 

geldiği sonucuna ulaşmıştır. Habermas’ın sunduğu model, var olan toplumsal 

koşulların tartışılması ve değiştirilmesini içermemektedir. Sadece mevcut 

liberalizmin krizlerini aşmanın bir yolu olarak değerlendirilebilir. Habermas’ın 

modelinin olumlu yanı ise, her türlü tartışmaya açık olması nedeniyle, kendi 

sınırlarını aşmaya olanak sağlayacak bir zemin oluşturmasıdır.   
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ABSTRACT 

 

PUBLIC SPHERE VERSUS PRIVATE SPHERE DISTINCTION OF 

HABERMAS 

 

ÜLKER YÜKSELBABA 

 

 This doctoral thesis aims essentially to study the ideas of Jürgen Habermas, 

one of the prominent contemporary thinkers, regarding the problematic of public 

sphere versus private sphere. Under the title of “Public Sphere versus Private 

Sphere Distinction of Habermas”, my paper concentrated primarily on 

enlightening this distinction that I determined as the basic element of the work of 

Habermas intended to build a complete social theory. This characteristic of the 

essential subject which I studied required a comprehensive research and 

classification effort. 

 

 Meanwhile, it would be inadequate for a doctorate thesis work to consider the 

issue of public sphere versus private sphere distinction alone, which would make it 

incomprehensible. The results of this distinction, the society defined on the basis of 

it, “deliberative democracy theory” which embodies it, the function of the law within 

this distinction as an essential pillar of democracy theory had to be discussed. My 

thesis, attempts to take these topics into consideration and to explain the public 

versus private sphere distinction in its entirety including major theories of Habermas. 

 

  Putting this research forward, my work resulted in a criticism of public and 

private spheres model of Habermas, and concluded that this model means only to 

endorse the liberalism. Habermas’ model does not include any discussion or 

suggestion for change of the present social conditions. It should be assessed as only a 

way of overcoming the crises of liberalism. Whereas the positive side of this model 

is that it is open to any kind of deliberation which brings about a ground to go 

beyond its own boundaries.  
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ÖNSÖZ 

 
Bu tez çalışması Habermas’ın Kamusal Alan/Özel Alan Ayrımı’nı ortaya 

koyarak hem Jürgen Habermas’ın görüşlerini incelemeye hem de Habermas 

çerçevesinde bu ayrımı netleştirmeye yönelmiştir. Bu nedenle tez çalışmasının 

kapsamı Habermas’ın kamusal alan/özel alan ayrımını bir teorik kavram olarak 

kullandığı alanlara uzanmaktadır; Habermas’ın kamusal alan/özel alan kuramı, 

iletişimsel eylem kuramı, demokrasi kuramı ve hukuk kuramı, tezin temel ekseni 

olan kamusal alan/özel alan ekseni çerçevesinde işlenmektedir.  

 

Tez çalışması günümüzde yoğun bir şekilde tartışılan ve henüz net bir 

kavramsallaştırmaya ulaşmayan bir konuyu ele almaktadır. Kamusal alan/özel alan 

ayrımı hem dünyada hem Türkiye’de çeşitli bağlamlarda tartışılmaktadır. Dünyada 

özellikle demokratikleşmenin bir vasatı olarak düşünülen kamusal alan modellemesi, 

Türkiye’de ise dinin aktif bir şekilde siyasete katılma isteğinin somutlandığı 

tartışmalar olarak görülmektedir. Tez çalışmasında Türkiye bağlamını dikkate 

alınmaması tercih edilmiştir. Çünkü Türkiye’deki tartışmalar belirli sınırlar içinde 

devam etmektedir.  

 

Tezin hazırlanmasında maddi ve manevi katkılarından dolayı tez danışmanım 

Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan’a, tez komitesi üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve 

Prof. Dr. Oktay Uygun’a, kürsü hocam Prof. Dr. Yasemin Işıktaç’a, Yard. Doç. Dr. 

Sevtap Metin’e, kürsü arkadaşlarım Serkan Gölbaşı, Nazime Beysan ve Barkın 

Asal’a, diğer çalışma arkadaşlarımız Yard. Doç. Dr. Cihan Osmanağaoğlu, Ar. Gör. 

Abdullah İslamoğlu, Sercan Gürler ve Halit Uyanık’a teşekkür ederim.  
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GİRİŞ  
  

1980’lerin sonlarından itibaren kamusal alan/özel alan üzerine yazında ciddi 

bir artış olmuştur. Bu gündeme geliş sadece siyaset alanında veya hukuksal 

tartışmalarda olmamıştır: Tarih, sinema, sanat eleştirileri, gey, lezbiyen, post-

kolonyal ve maduniyet perspektifleri vb. birçok başlıkta kamusal alan/özel alan 

kavramlaştırmaları tartışmanın belirleyici, yön verici unsuru olmuştur. Tüm tartışma 

konularını (kamusal alanı dikkate alarak) belirli muhalefet alanlarında toplanabilir. 

Bunları değerlendirirsek: Birincisi temsili demokrasinin yaşadığı krizlerdir. Bu 

krizler, kendisini seçimlerle iktidara gelenlere güvensizlik ve aynı bağlamda temsili 

demokrasinin en önemli unsuru olan katılımdan uzaklaşması. İkinci muhalefet alanı 

ırk ve etnik meselelerde yükselişidir. Bunun nedeni 1970’lerde ortaya çıkan 

ekonomik krize ve bunun sonuçlarından biri olan sosyal hakların geriye alınmasına 

dayandırılabilir. Bu aynı zamanda sermayenin küreselleşmesiyle çok yakından 

ilgilidir. Sermayenin giderek küreselleştiği ve aynı zamanda ulus-devletlerin birçok 

konuda tek başına karar veremediği koşullar ortaya çıkmıştır. Bu süreç hem ulus-

devletler içinde ırkçı partilerin yükselişini getirmiş, aynı ölçüde de etnik talepleri 

beslemiştir. Birincisi toplumsal cinsiyet ve cinselliktir. Diğer önemli bir sorun da 

kamusal alan/özel alan ayrımına dayanan liberal politikaların karşısına cinsellik ve 

cinsiyetle ilgili muhalefetler yükselmiştir. Yükselen ve giderek organize olan kadın 

hareketleri, özel alana konumlandırılan üretim, çocuk bakımı, cinsel tercihler ve 

mahremiyet politikalarının düzenlenmesi taleplerinde bulunmaktadırlar.  

 

Habermas, liberal bir düşünür olarak, bu krizlere yanıt üretmeye yönelmiş ve 

çalışmalarıyla bu krizleri çözmeye hedeflemiştir. Kriz çözücü unsur olarak halkın 

kendi kaderini tayini merkeze koyan Habermas, kamusal alan/özel alan ayrımını bu 

anlayışla yeniden inşa girişiminde bulunmuştur.  

 

Tez çalışması Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’yle başlayan, 

İletişimsel Eylem Kuramı ve Olgular ve Normlar Arasında çalışmasıyla devam 

eden bir süreci dikkate almıştır. Bu çalışmalar Habermas’ın kamusal alan/özel alan 
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anlayışını liberal demokrasilerin krizlerine yanıt verecek şekilde yeniden inşa 

sürecidir. Bütün olarak bakıldığında bu, aynı zamanda bir toplum teorisidir de. Bu 

toplum, kamusal alan/özel alan anlayışı üzerinde yükselir. Kamusal alanda, halkı 

oluşturan insanlar kendi kaderini tayin edecek kararlar alırlar. Bu kararlar iktidara 

taşınarak, genel irade tezahür etmiş olur.  

 

Habermas’ın tezin konusunu biçimlendirmede temel alınan çalışma 

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’dür. Bu çalışma hem disiplinlerarasıdır hem de 

toplum ve tarihe yaklaşımı bütünlüklüdür. Bu yaklaşımda Marksizm’in diyalektik 

yöntemini görmekteyiz. Bir olguyu anlamak için onun tarihsel sürecini, üretim 

sürecindeki konumunu, diğer öğelerle ilişkilerini, eylemleri yani bir ilişkiler ağını 

çözümlemek gerektiği anlayışı Marksizm’e aittir. Habermas, bütün çalışmalarında bu 

yöntemi korumuş fakat zamanla farklı bakış açıları geliştirerek, bunları diyalektikle 

birleştirmiştir. Habermas, kendisine yöntem olarak seçtiği herhangi bir konuda, o 

konuda en yetkin gördüğü düşünürle tartışmayı tercih etmiştir. Bu tartışmalar 

sonucunda da kendi düşüncesini oluşturmuştur. Örneğin, pozitivizm tartışması için 

Comte’u, hermenütik tartışması için Dilthey ve Gadamer’i, rasyonalite tartışması için 

Weber’i, sistem tartışması için Luhmann’ı, siyaset felsefesi tartışması için Rawls’u, 

hukuk tartışması için Kelsen’den başlayarak günümüzde önemli hukuk 

felsefecilerinden Dworkin, Alexy gibi birçok hukukçuyu muhatap almış, onlarla 

tartışmıştır. Bunlar ilk göze çarpan isimlerdir, fakat Habermas çok daha geniş bir 

perspektiften ve çok daha fazla sayıda düşünürü dikkate alır.  

 

 Habermas, çağdaş felsefe ve sosyal teorilere geçmişin birikimiyle 

birleştirerek kendi düşüncesini oluşturmuştur. Bu nedenle her bir çalışması, Kant, 

Hegel, Marx veya Weber vb. filozof ve sosyologların derinleştirilmesi olarak 

değerlendirilebilir. Fakat Habermas’ın düşüncesinin başlangıç noktası Marksist 

gelenektir. Frankfurt Okulu’yla olan ilişkisi onu Marksizme yöneltmiş ve Marksizmi 

derinleştirmek adına Hegel’e ve oradan da Kant’a taşımıştır.   

 

Habermas’ın kullandığı bu yöntem, tez çalışmasını çok zorlu hale getirmiştir. 

Habermas’ın görüşlerine başvurduğu (bu eleştirel de olabilmektedir, o görüşleri 
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sahiplenen şekilde de olabilmektedir) düşünürleri bilmeyi dayatmıştır. Bu noktada 

Habermas’ın dikkate aldığı tüm düşünürlerin hepsi değil, konu bağlamında öne çıkan 

düşünürlere yeri geldikçe değinilmiştir.  

 

Habermas’ı çalışmanın getirdiği bir başka sorun ise düşünürün kendi ait bir 

dile, anlatım tarzına sahip olmasıdır. Bu konuda şu tip sorunlarla karşılaştım: 

Birincisi yukarda söylediğimle bağlantılı olarak Habermas’ın çalışmalarına yön 

vermek için başka düşünürlere yer verdiği durumlarda, orada yazılı düşüncelerin 

Habermas’a mı ait, yoksa diğer düşünüre mi ait olduğu çok açık değildi. Bu nedenle 

Habermas’ın çalışmalarının anlaşılması ek okumaları dayatmıştır. Habermas’ın dille 

ilgili Frankfurt Okulu’nun sahip olduğu anlayışı devam ettirdiğini düşünmekteyim. 

Bu anlayış, beni herkesin anlamasına gerek yok, sadece elit ve ciddi okurlar anlasın, 

yaklaşımıdır. Burada sorun olarak koyduğum dil, anlatım problemi, felsefenin 

kendine ait terminolojisiyle ilgili değildir. Dille ilgili ikinci sorun ise Habermas’ın 

Türkçe yazında birçok eseri çevrilmiş olarak mevcut bulunması, fakat bu çevirilerin 

birçoğunun ek olarak İngilizce kaynağa bakmayı gerekli kılmasıdır. Diğer bir sorun 

Türkçe Habermas üzerine çalışma çok olmasına rağmen, bu çalışmalarda 

Habermas’ın görüşlerinin atıfsız bir şekilde aynen çevrilip basılı hale getirilmesidir.  

 

Tez çalışmasında karşılaştığım bir diğer zorluk ise konuların birbirlerine çok 

bağlı, iç içe geçmiş olmasıdır. Bu durum tez çalışmasının gidişatında belirleyici 

olmuştur. Kamusal alan/özel alan konusu zorunlu olarak iletişimsel eylem kuramını 

gerektirir. İletişimsel eylem kuramı ise hedeflediği müzakereci demokrasi kuramına 

bağlanmak zorundadır. Müzakereci demokrasi kuramı da hukuk devleti 

gereksinimiyle ve kamusal alan ve özel alanın hem garantörü hem de vasatı olarak 

öneme sahiptir.   

 

Elinizdeki doktora tezi Habermas’ın görüşlerini merkeze alan ve bu yolla 

teorik çerçevede kamusal alan/özel alan ayrımının eleştirisini yapmayı amaçlayan bir 

çalışma olmayı hedeflemektedir. Konunun önemi, bu alanda yabancı dillerde çok 

sayıda çalışma yapılmasını gerekli kılmıştır. Türkiye’de de kamusal alan/özel alan 

çalışmalarının sayısı oldukça fazladır. Türkiye’de bu konu belli (özellikle türbanın 
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kamusal alandaki konumu üzerine tartışmalarda) bağlamlarda gündeme gelmiş ve o 

bağlamların sınırları içinde tartışılmıştır. Konunun Habermas’ın kamusal alan/özel 

alan kavramlaştırılmasıyla sınırlandırılmasının nedeni Türkiye’deki kullanım 

bağlamına takılıp kalmamak içindir. Böylece teorik çerçevede yapılan açılımlar 

güncel pratik problemlerin sınırlılığında tartışılmaktan kurtulurken aynı zamanda bu 

tür problemlere bir yol gösterici olabilir. Kamusal alan/özel alan tartışmalarının 

yarattığı birikim, bir ülkenin kurumlarını, yapısını ve hukukunu analiz etmek için 

günümüzdeki kullanımı bağlamında gittikçe önem kazanmaktadır. Bu tartışma 

felsefede ve kültür tartışmalarında modernizm/ postmodernizm bağlamında etik, 

hukuk bilimi, sosyoloji, tarih ve iletişim konusunda yeni yaklaşımları harekete 

geçirir. Bir hukuk felsefesi ve sosyolojisi çalışması olarak beni bu konuda 

ilgilendiren bağlam kamu/özel ayrımı ve onun toplumsal tartışmalardaki yeri, toplum 

algılamasında yeni bir bakış açısı sunmasıdır. Bu çalışma Jürgen Habermas’ın 

çalışmalarını temel aldığı için onun kullandığı yöntemler de dikkate alınmıştır. Bir 

anlamda dikkate alınmak zorunda kalınmıştır. Çalışma konusu sosyoloji, felsefe, 

hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, tarih ve düşünce tarihi gibi alanlara uzanmaktadır. 

Bununla birlikte, Habermas’ın söylediği gibi hepsinde birden uzmanlaşmak veya bu 

bilim dallarının hepsine birden hakim olmak mümkün değildir.  

 

Tez çalışmasının birinci bölümü Habermas’ın toplum görüşlerinin temelini 

oluşturan felsefi tutumlarından oluşur. İlk önce Habermas pozitivist bilim anlayışı ile 

hesaplaşır. Bu bölümde öncelikle Habermas’ın Auguste Comte hakkındaki görüşleri 

betimlenecektir. Habermas’ın pozitivizm eleştirisi, pozitivist bilim anlayışını yok 

saymak veya tamamen karşısına almak şeklinde değildir. İnsanın bulunduğu yerde 

her şeyin pozitivist bilim anlayışıyla çözülemeyeceğini belirten Habermas, bu 

noktada hermenütiği devreye sokar ve hermenütik tartışmasını özellikle Dilthey ve 

Gadamer’e karşı yapar. Habermas’ın bu iki farklı geleneğe karşı aldığı eleştirel 

tutum, aslında kendisinin bu iki geleneği uzlaştırma çabasındandır. Hermenütik 

öznelerarası iletişim içinde etkileşimin ve anlamanın çözülmesi için gereklidir. 

Toplum kuramını pozitivist yöntemle kuranlar, toplumsal dünyanın doğal dünyadan 

farklı olmadığını ve pozitivist yöntemin bu nedenle siyasal ve toplumsal teoriler için 

de geçerli olduğunu ifade ederler. Bu alandaki tartışmalardan ise, bilginin kaynakları 
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tartışmasına ulaşırız. Toplumsal yaşamın, etkinlik alanı olarak bilgi teorisinden 

bağımsız bir biçimde ele alınamayacağını belirten Habermas’a göre, bilgiyi olanaklı 

kılan koşullar ile toplumsal yaşamı olanaklı kılan koşullar arasında ayrılmaz bir 

birlik söz konusudur. İş ve etkileşim toplumsal yaşamın iki temel etkinliğidir. 

İnsanlar yaşam dünyasını pratik ve sembolik eylem aracılığıyla oluşturdukları gibi, 

bu düzlemde algılamakta ve bilmektedir. Habermas, bilginin toplumsal temellerini 

değil, bilgiyi olanaklı kılan önkoşulları ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bilginin 

kaynağı Habermas’ın eleştirel kuramın ilkelerinin yapılanmasını sağlayan bu 

tartışmalar toplum kuramının da bir oluşturucusudur. Etkileşim, iletişimin zeminidir. 

İletişim aracı olarak etkileşim sembolik normatif bir biçimde insanlar arası ilişkilerin 

düzenlenmesini sağlamaktadır. Hermenütik bu düzenlemeyi yorumlayan bilgi olarak 

karşımıza çıkar.  

 

İkinci bölümde önce kamu kelimesinin etimolojisinden yola çıkılacak ve 

bugünkü kullanımına ulaşılacaktır. Daha sonra Habermas’ın kamusal alan/özel alan 

ayrımını oluşturmasını sağlayan süreç Habermas’ın izlediği yoldan tarihsel olarak 

anlatılacaktır. Habermas'a göre kamusal alan, her kim, nerede ve ne zaman genel 

toplumsal ve politik eylem normlarını değerlendirmek için pratik söyleme girişirse 

orada ve o zaman oluşur. Kamusal alanda yapılan ve devletin etkinliklerini 

hedefleyen tartışmalar ile politik kamusal alan tanımı ortaya çıkar. Kamu kelimesi 

devletle birlikte anılmasına rağmen devlet kamusal alanda yer almaz. Hatta kamusal 

alanın karşısında yer alır diyebilirim. Devletin kamu ile özdeşleştirilmesi, devletin 

tüm toplumun selametinden sorumlu olmasından kaynaklanır. Habermas’ın Kamusal 

alan/özel alan ayrımının işlendiği kitabı Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, temel 

olarak 17. yüzyıl ve 20. yüzyıl ortalarına kadar burjuva kamusal alanın liberal modeli 

inceler ve buradan bazı sonuçlara ulaşır. Habermas’ın çalışması, kamusal alanın her 

toplumda ve her durumda ortaya çıkmadığını göstermiştir. Ortaçağ’da bir kamusal 

alan görememekteyiz, fakat feodal otoritenin bir temsiliyeti söz konusudur. 18. 

yüzyılda dinin hegemonyasının yıkılması ve burjuvazinin ortaya çıkmasıyla kamusal 

alan ortaya çıkmıştır. Liberal kapitalizmin gelişmesiyle ekonomik ve toplumsal 

koşullardaki değişim ile özel kulüpler, kahveler, eğitimli topluluklar, yazınsal 

örgütlenmeler, yayınevleri, dergiler ve gazeteler gibi devletin mutlak iktidarına karşı 
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gelişen sosyokültürel kurumlardan yola çıkar. Bu kurumlar katılımın bir parçası 

olarak “özel kişilerin kamusal düşünme alanı”nı oluşturmuştur. Henüz devlet/toplum 

kaynaşmasının yaşanmadığı, kamu hukukuyla özel hukukun keskin bir şekilde 

ayrıldığı durum, genç Marx’ın ifade ettiği politik bir toplumla, yani “özgür 

iradeleriyle birleşmiş toplum üyelerinin kamusal iletişimi” ile aşılabilirdi. Siyasal 

egemenlik ile ekonomik egemenliğin ayrışması ise kapitalist üretimin doğası gereği 

fiilen ortadan kalkmıştır.  

 

İkinci bölüm aynı zamanda tarihsel süreçte ortaya çıkan kamusal alan/özel 

alan kavramlaştırmasının bazı temel taşlarının ortaya konulduğu başlıkları 

içermektedir. Bu başlıklar, kamusal alan/özel alan ayrımının hem özelliklerini ortaya 

koymaktadır hem de halen tartışma konusu olmaya devam etmektedirler. Örneğin; 

devlet kamusal alan ilişkisi, dinin kamusal alandaki yeri, internetin gelişmesinin 

kamusal alanı genişletip genişletmeyeceği konuları bunlar arasında sayılabilir 

olanlardır.  

 

 Üçüncü bölümde Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı 

çalışmasında ortaya koyduğu ve İletişimsel Eylem Kuramı’nda farklı bir boyuta 

taşıdığı kamusal alan modeli ve kamusal alan tartışmalarında ortaya çıkan diğer 

kamusal alan modelleri incelenecektir.  Kamusal alan tartışmalarında üç kamu alanı 

modeli öne çıkmaktadır. Birincisi Hannah Arendt’in görüşlerinde temellendirilen 

“cumhuriyeti ve sivil yaşamı erdeme dayandıran geleneklerde ortak olan kamu alanı 

anlayışı”, “agonistik” görüşü belirtir. İkinci model Kant’la başlayan ve liberal 

geleneğin “adil ve istikrarlı kamu düzeni” anlayışıyla biçimlenen “legalistik” kamu 

alanı modelidir. Son olarak da Habermas’ın içinde yer aldığı “söylemsel kamu alanı 

modeli”dir. Bu modellere dördüncü model olarak proleter kamusal alanı eklemek 

gerektiğini düşünmekteyim. Bu modelin farklılığı dayandığı sınıfın işçi sınıfı 

olmasından ve demokrasiyi işçi sınıfı lehine çevirmek çabasından 

kaynaklanmaktadır. Diğer modelleri değerlendirdiğimizde Liberal ve Söylemsel 

modeller, ileri kapitalist ülkelerin meşruiyet krizine çözüm üretmeye yöneliktir. 

“Proleter kamusal alan” bu anlayışın dışında yer almıştır; ancak diğerleri gibi 
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kendine ait bir düzen anlayışı olduğu için, kamusal alan modellerinin içinde yer 

alması gerekir.  

  

 Dördüncü bölümde Habermas’ın söylem kuramına dayandırdığı kamusal 

alanın tezahür ettiği demokrasi kuramı, müzakereci demokrasi kuramı işlenecektir.  

Habermas’ta demokrasi kavramı sadece hukuksal düzenlemelerle tanımlanmaz. 

Kamusal söylem iktidarının varlığı demokrasinin bir usulün ötesinde halk 

egemenliğine dönüşmesini sağlar. Demokrasi için demokratik bir müzakere alanı 

yaratılmalıdır. Aydınlanmış öz-çıkar ile genel çıkar ve müşteri ile yurttaş arasındaki 

ayrımı kapatacak söylemsel kanaat ve irade oluşumu, tarafsızlık faraziyesi ve 

katılımcıların beraberlerinde getirdikleri öncelikleri aşabilecekleri beklentisi ön 

koşullarıyla mümkündür. Hukuk bu iletişimsel önkoşulları sağlayacak şekilde 

kurumsallaşmalıdır.  

 

Beşinci bölüm Habermas’ın söylem kuramını oluşturduğu iletişimsel eylem 

kuramına açıklık getirmeye yönelmiştir. Habermas, iletişimsel eylemi amaç 

rasyonalitenin modern toplumlarda hakim rasyonalite haline gelmesini, bilim ve 

teknolojinin ideolojinin bir aracı olmasını eleştirir. Ve toplumsal bilinç, siyasetin de 

bilimselleşmesiyle, araççı akıla dayalı, teknokratik bir hal almıştır.  Habermas, 

amaçsal rasyonel eylem (purposive-rational action) ve iletişimsel eylem 

(communicative action) kavramlarına açıklık getirmeye çalışmıştır. Habermas 

iletişimsel rasyonelliğin hakim olduğu bir toplumun özgürleşeceğini söyler. 

Rasyonelleşme bağlamında hem Marx hem de Weber’den etkilenmiştir.  

 

Kamusal alanın süreklilik zemini iletişimsel eylemin varlığıdır. Devlet ve 

ekonominin eylem alanlarını ayrıştırmaya çalışan Habermas ölçüt olarak amaçsal 

eylem ve iletişimsel eylem arasındaki ayrımı kullanmıştır. Buradan da İletişimsel 

Eylem Kuramı kitabında netleştirdiği toplumun yaşam dünyası ve sistem olarak 

ayrışmasına ulaşmıştır. Yaşam dünyası ve sistem arasında bir kopukluk söz konusu 

değildir, hatta Habermas buradan sistemin bütünsel olarak dönüştürülemeyeceği ve 

bu nedenle hedefin kapitalist devletin ilgası değil, sistemin yaşam dünyasına olan 

tecavüzlerine set çekmek olması gerektiği sonucuna varmıştır.  
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Altıncı bölüm ise Habermas’ın hukuka yönelik anlayışını içermektedir. 

Batı’da ortaya çıkan Habermas’ın tespitine göre sosyal karmaşıklık, çoğulculuk ve 

refah devletine ilişkin krizlere yönelik çözümler “müzakereci demokrasi” anlayışını 

ortaya çıkarmıştır. Habermas, özellikle Between Facts and Norms çalışmasında 

kamusal müzakerenin hukuksal boyutuna yönelmiştir. Özellikle bu çalışma 

sosyolojik olarak desteklenmiş hukuk ve temel hak kavramlaştırmalarını, normatif 

bir hukuk devleti ve anayasal devlet anlayışını kapsamaktadır. Bu hukuksal yapılarla 

demokrasi arasında, demokrasi için gerekli olan sosyal bağlamı da dikkate alan, 

normatif ve ampirik bağ kurma çabasını da içermektedir. Habermas, hukuk ile sosyal 

teori arasındaki ayrışmayı aydınlanmacı gelenek çerçevesinde aşma girişiminde 

bulunmakta ve ikisinin farklı disiplinlere bölünmüş olmasını eleştirmektedir. 

 

Bütün olarak Habermas, liberal burjuva kamusal modelinin yükselişini ve 

çöküşünü inceler ve buradan iletişimsel eylemde konumlanan söylemsel kamu 

alanına ulaşır. Tez çalışması da Habermas’ın çalışmalarının sınırları içinde bu model 

ve uzantıları dikkate alınmıştır. Tezin konusu Habermas’ın ideal toplumunun 

zeminini oluşturan “uzlaşma”yı desteklemek değildir, daha çok yeni açılımlar getiren 

kamusal alan/özel alan yaklaşımlarının açımlanması ve olanakları çerçevesinde 

hukukun sınırlarının tartışılmasıdır.  
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1. HABERMAS’IN TOPLUM KURAMINA GİRİŞ 

 

1.1. Comte Merkezli Pozitivizm Eleştirisi  
 

Habermas, dahil olduğu Frankfurt Okulu’nun diğer üyeleri gibi kendisini 

pozitivizm eleştirmeni olarak ortaya koymuş ve pozitivizmle hesaplaşmasını temel 

olarak sosyolojinin kurucusu ve bu bilim dalına ad koyan kişi olarak Comte ve 

Mantıksal Pozitivizmin kuramcılarından Popper üzerinden yapmıştır. Habermas’ın 

pozitivizmle yaptığı tartışmalar, tez çerçevesinde toplum kuramının alt yapısını 

oluşturduğu için önemlidir ve bu bağlamda işlenecektir. Bu nedenle Habermas’ın 

pozitivizmle ilgili görüşleri, pozitivizmi tüm alanlara taşımaya çalışan ve kapsayıcı 

bir kuram oluşturan Comte’un kuramıyla hesaplaşmasıyla sınırlı tutulacaktır.  

 

İlk önce pozitivizmin temel tezlerini kısaca anlatmak gerekmektedir: 

Pozitivist anlayış bilimsel bilgi için ön koşul olarak bilen (özne-insan) ile bilinen 

(nesne-doğa) ayrımını koyar. Bilimsel bilgi, insan zihninin nesnel gerçekliği 

kavraması ve bunu yöntemleriyle sınaması sonucu ortaya çıkar. Burada insan-

öznenin dışında bir nesnel gerçeklik alanının varlığı ön kabuldür. Pozitivizm ampirik 

geleneği devam ettirerek salt olgusal olarak sınanabilir betimleyici bir bilgiye 

ulaşmaya çalışır. Elde ettiği bilgileri de sistemleştirerek kuramlar oluşturmaya 

yönelir.1 Pozitivizme göre bilimsel bilgiye ulaşmak için şu aşamalar gereklidir: 1. İlk 

olarak incelenmek üzere saptanan konu ile ilgili olarak gözlem ve deney yapılır. 2. 

Gözlem ve deney sonucu elde edilen bilgilerden genellemelere ulaşılır. 3. 

Tümevarımsal yolla elde edilen genellemelerden tümdengelimsel yolla varsayımlar 

üretilir. 4. Varsayımlar yine deney ve gözleme tabi tutulur. 5. Sınama sonucunda 

varsayımlar doğrulanırsa “yasa” niteliğinde kabul edilirler. 6. Elde edilen yasalar da 

sistemleştirilerek “açıklayıcı” bir kurama ulaşılmış olur.2 

 

                                                 
1 Levent Köker, İki Farklı Siyaset, Ankara, Vadi Yayınları, Ekim 1998, s.21-22. 
2 Köker, İki Farklı Siyaset, s.23-24. 
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Pozitivizm bilimsel çözümlemelerin nesne alanını “olgular” ile sınırlar. 

Çünkü metafizikten sıyrılmak için bu gereklidir. Bilimin nesnesi haline gelebilecek 

her şey “olgu” kapsamına alınır. Böyle bir sınırlama Habermas’a bilimin nasıl 

tanımlanması gerektiği sorusuna götürür. Pozitivizme göre bilim ancak onun işlediği 

yöntembilimsel kurallar perspektifinden tanımlanabilir.3 Pozitivizm, Comte’a göre 

bir bilim felsefesidir. Pozitivizmde metafizik spekülasyon reddedilmiştir. Comte’un 

pozitivist felsefe anlayışı bütün olayların doğal ve değişmez yasalara bağlı olduğunu 

kabul etmesidir. 4 Gözlem ve deneyle elde edilen pozitif bilgi esastır. Bilimsel 

yöntemlerle fenomenlerin bir arada var oluş ve birbirlerini takip ediş yasalarını 

gözlemleyebiliriz, fakat şeylerin içindeki özü anlayamayız. Bununla uğraşmak boş 

bir çabadır.5  

 

Comte’un bilimsel yöntem anlayışı evrimci ve ampiristtir6. Buna göre 

bilimlerde kullanılan yöntem üç hal kanununa göre şu aşamalardan geçer: Teolojik, 

metafizik ve pozitivist aşamalar7. Teolojik aşamada insanlar olayları tanrı ve ruh gibi 

doğaüstü kavramlarla açıklarlar. Metafizik aşamada ampirik gözlemlerle elde edilen 

toplumsal ve doğayla ilgili olgular soyut güçlere dayanarak açıklanır. Bu aşama 

pozitif aşamanın hazırlayıcısıdır. Son aşama ise pozitivist yöntem hakimdir. Yani 

sadece gözlemlenebilir olaylardan yola çıkılır ve gözlem, deney, karşılaştırma ve 

analoji yoluyla yasa benzeri ilişkiler tespit edilir.8  

 

Comte’un bilim felsefesi, pozitivizmin kapsadığı yöntemlere indirgenebilir. 

Pozitivizm için, bilgi ancak pozitivizmin öngördüğü yöntemlerle elde edilir ve 
                                                 
3 Jürgen Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, Çev. Celal A. Kanat, İstanbul, Küyerel Yayınları, Kasım 
1997, s.95. Bu kitabın Türkçesini kullanmakla beraber, çevirisinin çok kötü olması nedeniyle 
İngilizcesi’nden sürekli kontrol etmek zorunluluğu doğmuştur. Bu sorun genel olarak Habermas’ın bir 
çok kitabının Türkçe çevirisi için geçerlidir. Bu kitabın İngilizce’si Jürgen Habermas, Knowledge 
and Human Interests, Trans. Jeremy J. Shapiro, Boston, Beacon Pres, 1994.  
4 Besim Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine Bir Araştırma, 
İstanbul, Bağlam Yayınları, Kasım 1998, s.23.  
5 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1990, s.464–471.  
6 Marksist Düşünce Sözlüğü, Yay. Yön. Tom Bottomore, Çev. Der. Mete Tunçay, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2001, s. 466–468.  
7 Bu konuda detaylı bilgi için Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, İstanbul, 
Sosyal Yayınları, 2001, L. Levey Bruhl, Auguste Comte: Felsefesi ve Sosyolojisi, Çev. Z. Fahri 
Fındıkoğlu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:1536, İktisat Fakültesi No:279, 1979.  
8 Yücel Can, “Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramlarını Paradigma Temelli Bir Sınıflandırma 
Denemesi”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2005 Cilt: 29 No:1, s. 1–11. 
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burada bilginin içeriği tartışması değil bilginin nesnelliği ile ilgilenilir. Comte içinde 

bilginin tek kaynağı pozitivizmin yöntemleriyle elde edinilen bilgidir.9 Gözlem ve 

deneyle elde edilmeyen bilgi dışlanarak, metafizik alanda kabul edilir. Habermas’a 

göre bilimsel çözümlemelerin nesne alanının olgular ile sınırlanması ile pozitivizm, 

metafizik alanda değerlendirdiği konuları araştırma dışına iterek metafizik alanın 

beslenmesine hizmet etmektedir.10 Bilimsel bilgiye ulaşmak istemenin amacı, nesnel 

gerçeklik alanında olup bitenleri açıklamaktır. Açıklama ise insana “nesnel 

gerçeklik” alanını kontrol altına alma ve değiştirme olanağını sağlaması ve bununla 

birlikte bilime insana daha iyi yaşam koşulları sağlaması gibi ahlaki bir amaca 

yönelinmesini de içermektedir. Comte’un “öngörmek için bilgi, iktidar için 

öngörmek” deyişi bu anlayışı açıkça sergilemektedir11.  

 

Pozitivizm, değerleri öznellik gerekçesiyle, yaşamdaki pratik yönelimleri 

rasyonel doğrulamanın dışında olması gerekçesiyle dışlar. Bu da pozitivizmin 

kendisinin bilim ve teknolojiye olan bağlılığını ve dogmatizm ve ideolojiye olan 

karşıtlığının kabul edilmesini getirir. Habermas’a göre pozitivizm “değer-içermeme” 

ilkesiyle teknolojik rasyonaliteyi geliştirir ve gizler.12 Pozitivizmin kendisi bilime 

karşı felsefi bir konumda yer alır. Fakat pozitivist bilim anlayışının bilimsel öz-

anlaması, tanımladığı bilim anlayışıyla çakışmaz. Habermas’ta Horkheimer ve 

Adorno’nun Aydınlanmanın Diyalektiği adlı yolu takip eder ve bilimin kendisinin 

metafizik bir bilim anlayışına ulaştığını belirtir.13 Habermas, bilimin akıldışı hale 

gelerek, onun kuralları dışına çıkılmaması gereken bir inanca dönüştüğünü 

düşünmektedir.14 

 

Habermas, pozitif tinin bilimsel ölçüt olarak kesinlik, belirlilik ve yararlılık 

önermelerini kullanmasına rağmen pozitivizmin doğası gereği bilginin sonuna 

ulaşılamayacağını yani mevcut bilginin göreli olduğunu belirtir. Her ne kadar 

                                                 
9 Jürgen Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler,  s.95.  
10 Anthony Giddens, “Pozitivizm ve Eleştiricileri” Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Levent 
Köker, Ankara, Ayraç Yayınevi, 1997, s.275. 
11 Köker, İki Farklı Siyaset, s.26, 28–29 
12 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine Bir Araştırma, s.30. 
13 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.110. 
14 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.95. 
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deneyle elde edilmiş, doğrulanmış ve teknik olarak kullanılabilir bilgi elde edilse de, 

elde edilen bilgi mutlak olanı ifade etmediğinden görecelidir.15 Fakat Comte bu 

sorunu dikkate almaz. Aksine yalnızca bilim ve metafizik karşıtlığını temel 

kabullerinden biri yapar. Aslında erken pozitivizm, eleştirel olmayan bir biçimde, 

dünyanın, bir yandan özgün, değişmez ve gerekli olan olgular alanı ile diğer yandan 

değişen, rastlantısal görünümler alanı olarak metafizik ayrımını kabul eden 

konumunu korur.16 Habermas’ın pozitivizme ya da bilimciliğe karşı yönelmiş 

eleştirisi, bilgi kuramının felsefi düşünceden kopartılmasına ve bilimin yöntemlerinin 

onun yerine almasınadır. Habermas’a göre bilimcilik bilimin kendisine duyduğu 

inançtır. Bu inanç bilimi mümkün bilginin bir biçimi olarak değil bilginin bilimle 

özdeşleştirilmesini ifade eder.17 

 

  Habermas’ın Comte ile hesaplaşmasının temelinde yatan Comte’un doğa 

bilimi yöntemlerini toplum bilimlerinde kullanmaya çalışmasıdır. 18. yüzyıl 

Aydınlanması ile değerini yitiren eski gelenek ve değerlerin yerine entelektüel, 

ahlaki ve sosyal yaşama yeni bir temel yaratma çabası Comte’u toplum bilimlerinde 

doğal bilimlerin yöntemlerini kullanmaya götürmüştür. Comte sanayi devrimi ve 

sonrasında toplumu düzenleme ve ilerlemenin uzlaştırılabileceği bir zemin olarak 

pozitivizmi görmüştür.18 Comte, Aydınlanma düşüncesinin bir parçası olarak 

“rasyonel” bir toplum düzenin kurulmasını istemiş ve bunun için pozitivizmi bir 

yöntem olarak benimsemiştir. Böylece pozitivizm ilk olarak bir toplumsal kuramın 

parçasını ve ikinci olarak bilgi kuramının temelini oluşturmuştur19.  

 

Comte’a göre pozitivizm, bir bilim olarak toplumbilim oluşumu için genel bir 

temel plan sağlamaktadır. Bilimsel bilgilerin yöntemlerinin gelişim evrelerini 

toplumbilimin konusu toplumun gelişimine de uygulayan Comte, toplumunda 

                                                 
15 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.99. 
16 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.105. 
17 Tom Bottomore, Frankfurt Okulu, Çev. Ahmet Çiğdem, Ankara, Vadi Yayınları, 1994, s.67.  
18 Auguste Comte, The Positive Philosophy Vol.II , Trans. Harriet Martineau, Kitchener, Batoche 
Books,  2000, 118.  Bkz. Russel Keat, John Urry, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Çelebi, 
Ankara, İmge Kitabevi, Ocak 1994, s.85.  
19 Comte, The Positive Philosophy, p.118-119.  
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teolojik, metafizik ve pozitivist aşamalardan20 geçtiğini belirtir. Toplumbilim de 

kendini teolojik ve metafizik kalıntılardan arındırmalı ve bilimselliğin hakim olduğu 

pozitivist aşamada yer almalıdır. Comte’un bilimler hiyerarşisindeki (1. matematik, 

2. astronomi, 3. fizik, 4. kimya, 5. biyoloji, 6. toplumbilim) diğer bilim dallarından 

farklı bir konuya sahip olduğu için toplumbilim kendi yöntemlerini de geliştirmelidir. 

Toplumbilim, kendine özgü özelliklerden dolayı şu yöntemleri kullanır: Gözlem, 

deney ve karşılaştırma. Comtecu geleneğe göre toplumbilim düzen ve ilerleme 

kavramlarıyla birlikte toplumsal sorunlara çözüm getirmek istiyorsa pozitivist olmak 

zorundadır. Toplumsal olaylar, doğa olayları gibi incelenmelidir. Bilgi kuramsal 

düzeyde ise toplumbilimin bilimselliğinin kaynağı gözlem ve deneye dayalı bilgi 

elde etmesindedir. 21 Comte’un bu görüşlerinden bazı ilkelere ulaşabiliriz: İlk olarak 

yukarda da belirtildiği gibi üç hal yasasında öngördüğü aşamalardan bilimsel olanın 

metafizik olana üstünlüğü görüşüdür. İkincisi doğal ve toplumsal bilimlerin birliği 

anlayışıdır. Bu ikisinden çıkan ve üç hal yasasında ortaya konan kavram, yasa 

kavramıdır.22 Bunlarda Comte’un iki temel tezi ortaya çıkar: Birincisi toplumlar için 

tarihsel bir ilerleme söz konusudur. İkincisi bilimler arasında, matematiğin başta 

sosyolojinin sonda olduğu ve hepsinin bu üç hal yasasına tabi olduğu bir bilimler 

hiyerarşisi vardır.23 Comte bu tavrıyla bir yandan pozitivist paradigmanın evrensel 

olma ve yapının belirleyiciliği (kesin determinizm) ilkelerine vurgu yapmış bir 

yandan da toplum mühendisliğinin bir örneğini vermiştir24. 

 

 Habermas, Comte’a ilerlemeci bir toplum anlayışına sahip olması nedeniyle 

önem vermektedir. Fakat Comte’un ilerlemeciliği pozitivizmin deterministliği ile 

sınırlıdır. Yani toplum bilimlerinde doğa bilimlerinin yöntemlerinin kullanılmasıyla 

doğa bilimlerindekine benzer yasalara ulaşılacağı ve toplumun bu yasalar 

çerçevesinde önünü görüp ilerleyeceği anlayışı söz konusudur. Comte’a göre 

toplumsal değişme neden sonuç ilişkisi içinde ve evrimci çizgide olur. Öngördüğü üç 

hal kanununa göre toplumsal değişme ileriye doğrudur ve pozitivist aşama en iyi ve 
                                                 
20 Comte, The Positive Philosophy Cilt III, p.5-233.  
21 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine Bir Araştırma, s.29.  
22 Köker, İki Farklı Siyaset, s.19.  
23 Comte, The Positive Philosophy Cilt I. Bu cildin tümü bilimlerin incelenmesine ayrılmıştır. 
24 Can, “Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramlarını Paradigma Temelli Bir Sınıflandırma Denemesi”, s. 
1-11.  
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en doğru aşamadır. Bu üç aşama birbirini zorunlu olarak izler. Birinin sonucu 

diğerinin zorunlu sonucudur. Sonuç olarak Comte’un toplumsal değişme görüşü 

pozitivist, evrimci ve deterministtir.25  

 

 

Pozitivizm başta yeni bir tarih felsefesi biçiminde ortaya çıkar. Bu paradoksaldır. ... 
Comte’un üç aşama yasası hem bireylerin, hem de bir bütün olarak türün düşünsel 
gelişimin yer aldığı varsayılan bir kural getirir. Bu gelişimsel yasa apaçık bir şekilde, 
görgül bilimlerdeki yasayı-andıran sayıltıların statüsüne denk düşmeyen bir 
mantıksal biçime iyedir. Pozitif bilginin anlamını yorumlamak için Comte’un 
başvurduğu bilginin kendisi pozitif tinin ölçülerini karşılamaz. Erken pozitivizmin 
güdeminin ayırdına vardığımız anda, bu paradoks ortadan yiter: bilimin bilişsel 
tekelinin sahte-bilimsel yayılımı. 26 

 

 

  Comte toplumbilimi iki kısma ayırır: 1- Statik, 2- Dinamik Toplumbilim. Bu 

anlayış Comte’un düzen ve ilerleme kavramlarına uygun düşer. Toplumbiliminde, 

statik kavramı toplum içindeki kurumların karşılıklı işlevsel ilişkilerini, dinamik 

kavramı ise toplumsal evrim sürecinin incelenmesinde kullanılır.27 Comte’un 

pozitivizmi aydınlanma geleneğinin ilerleme temasını korumakta, fakat bu tema 

aydınlanma felsefesinde olduğu gibi bir radikalizmi barındırmamaktadır. “İlerleme” 

ve “düzen” birbirine bağımlı iki kavramdır.28  

 

Habermas’ın pozitivizm eleştirisi doğa ve sosyal bilimlerinin birliğine ve aynı 

yöntemlere bağlı kılınmasına yöneliktir. Eleştirisi araştırma süreçlerinin pozitivist 

yorumuna sıkıştırılıp kalmasına ilişkindir. Pozitivist anlayış, temel düşünüm alanını 

pozitivizmin yöntemleri içine sıkıştırır.29  

 

Habermas’a göre pozitivizmin içinde yer alan bilimin “insanlara daha iyi 

yaşam” sağlaması gerektiği ahlaki ilkesini eleştirerek dikkate alır. Bilim teknolojiyi 

geliştirirken aynı zamanda doğa ve toplumu denetim altına alması yani özgürlüklerin 

                                                 
25 Bkz. İlkay Sunar, Düşün ve Toplum, İstanbul, Doruk Yayınları, 1999. Ayrıca Gordon Marshall, 
Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999.  
26 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.91.  
27 Comte, The Positive Philosophy, p.229-278.  
28 Giddens, “Pozitivizm ve Eleştiricileri” s.253.  
29 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine Bir Araştırma, s.30. 
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kısıtlanmasını getirmesi Habermas’ın pozitivizme yaklaşımında önemli bir 

belirleyendir. Comte deneycilikten bilimsel bilginin teknolojik olarak kullanılması 

gerektiği görüşünü alır. Yukarda belirtilen daha iyi yaşam için sadece doğa ve 

toplum üzerindeki denetim gücünü artırmak yetmez aynı zamanda kuramların 

geliştirilmesi de gereklidir. 30 

 

Habermas bilimciliğin karşısına diyalektik yöntemle çıkar. Habermas, 

diyalektik teoriyi insanlarca üretilen ilişkiler ağını açıklamak için kullanır. 

Diyalektikle birlikte hermenütik yöntemi kullanarak yaşam dünyasına göndermede 

bulunur ve toplumsal ilişkilerin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğini 

belirtir. Habermas, bir tarafta yasalar şeklinde formüle edilmiş doğal ve toplumsal 

olaylardaki ampirik düzenlilikler, diğer tarafta insan davranışlarının kuralları 

şeklindeki ayrımı eleştirir. Bu ayrımın sonucu yaşam pratiği sorunlarının bilimin 

dışına atılması ve toplumsal normların oluşumunda yalnızca kararlara dayanılması ve 

geçerli bilginin ampirik bilgi olarak sınırlandırılmasıdır. Habermas, bilime duyulan 

bağlılığın bu bakış açısından akla duyulan bir inanç olarak ifade eder, fakat aklın 

inanç değil rasyonelliğine vurgu yapar.31 

 

Habermas, pozitivizmi, kendi bilgi kuramı çerçevesinde değerlendirerek 

teknik ilgi-çıkarın etkinliliğini artırmaya devam eden bir kuram olarak görür. Buna 

karşın diyalektik yaklaşımı öne süren Habermas, teknik ilgi-çıkarı toplumsal emeğin 

öznelerarası alanına yerleştirir. Buradaki amacı bilen ve bilinen arasındaki etkileşimi 

ortaya çıkarmaktır. Bilen özne aynı zamanda bildiği dünyanın oluşmasında etkin rol 

alabilmektedir. Habermas, pozitivist felsefenin başlangıçta özgürleştirici bir içeriğe 

sahip olduğunu düşünür. Bilim ve metafizik karşıtlığı ve ikisi arasındaki ayrımın 

netleştirilmeye çalışılması aslında her türlü dogmaya karşı bir savaşım isteğinin 

sonucudur. Bu bilimin alanını sınırlamış ve bilimsel bilginin yöntem boyutuyla 

sınırlanması bilginin anlam ve önemini zayıflatmıştır. Bu da bilginin yararlığı ile 

birleşince teknokratik bilinci öne çıkarmıştır. Habermas’a göre, bilimsel bilgi insanın 

özgürleşmesini sağlamakta önemli bir yere sahip olmakla birlikte yetersiz 

                                                 
30 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.97. 
31 Bottomore, Frankfurt Okulu, s.64–66 
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kalmaktadır.32 Bilimsel bilgi, araçsal rasyonaliteyi öne çıkartarak, insanların yaşam 

dünyasını işgal etmiş ve insanlar yaşamlarını bu rasyonalite çerçevesinde düzenleme 

eğilimine girmişlerdir. İnsanların özgürleşimi için, iletişimsel rasyonaliteye 

yönlenmeli ve insanlar kendi gerçek çıkarlarını bulmalıdırlar. İnsanlar gerçek 

çıkarları ile hareket ettiklerinde özgürleşirler.  

 

Pozitivizmin yöntemlerinin tek bilimsel bilgi kaynağı olarak 

değerlendirilmesi ile bilen öznenin kendi üzerine düşünümünün yerini araştırma 

almıştır yani pasif bir bilen özne söz konusudur. Bilgi, pozitivizm sınırları içinde 

tanımlandığında bilim, olası ve a priori düşünümlü bilginin bilim içinde yeri 

olamaz.33 Habermas’ın pozitivizm eleştirisinde Comte’u temel alması aynı zamanda 

pozitivizmin temel açmazlarının ortaya konması açısından önemlidir. Habermas, 

Comte eleştirisiyle birlikte ampirik bilgi kuramına vurgu yapmış ve felsefeyle 

pratiğin buluşması temelinde toplumsal bilimi yapılandırmayı hedeflemiştir. 34 

 

 

1.2. Hermenütik 
 

Türkçe’de yazımı konusunda her ne kadar bir ortaklaşalık olmasa da 

‘hermenütik’ konusuna ilişkin oldukça çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Cevizci, 

Felsefe Terimleri Sözlüğünde bu kavramı genel olarak “insanın eylemlerinin, 

sözlerinin yarattığı ürünlerin ve kurumların anlamını kavrama ve yorumlama sanatı” 

olarak açıklar. Özelde ise, pozitivizmin yöntem anlayışının tin bilimlerinde (insan 

bilimleri/manevi bilimler de olarak da adlandırılmaktadır) kullanımına karşı, 

insanları anlamada bu pozitivizmin yetersizliği ya da tin bilimlerinin (tarih ve kültür) 

kendine özgü bir yöntemle çalışması gerektiği söylemlerine dayanan yorum 

kuramıdır. Hermenütik gelenek içinde yer alan kişiler, özellikle Gadamer, insan 

davranışının anlaşılması için deney ve gözlem gibi pozitivizmin yöntemlerinin yeterli 

                                                 
32 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine Bir Araştırma, s.30. 
33 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.92. 
34 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine Bir Araştırma, s.31 
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olmadığı, insanın kendine özgü dünyasının bir “anlamlar dünyası” olduğunu, bu 

dünyanın ancak refleksiyonlu bir anlama ile anlaşılabileceğini ifade ederler. 35  

 

Habermas, bir yöntem olarak hermenütiği kabul eder ve kendi çalışmalarında 

“önanlama” yöntemi olarak kullanır. Hermenütiği kullanan Habermas, pozitivizmi 

tümüyle reddetmez ve hermeneütiği pozitivizme eleştirel bir yaklaşım içinde 

kullanır. Habermas’ın hermenütiği dil aracılığıyla ve dilsel olarak ulaşabileceğimiz 

bir anlamı anlama çabasıdır ve çarpıtılmış iletişim koşullarında, hermenütik dilsel 

olarak ifade edileni anlaşılır kılmaya yöneliktir.36 Habermas'a göre dilsel olarak 

ulaşılabilir anlamı kavrayabilmek için bir konuşma ve yazında “yorumcu öznenin 

metnin bireyselliğini (öznesini) açığa çıkarabilmesine bağlıdır.” İnsanın yaratımı 

olarak öznel boyut taşıyan anlam boyutu açığa çıkarılmalıdır.37 

 

Habermas’ın felsefeye önemli katkılarından biri olarak görülen hermenütik ve 

pozitivizmi uzlaştırma çabası, tin bilimlerinde yeni açılımlar sağlamıştır. Sosyal ve 

toplumsal yaşamın içinde bazı etkenler doğa bilimlerindeki gibi neden-sonuç 

ilişkisine yol açmaktadır. Bu durumlarda doğa bilimlerinin modeli Habermas’a göre 

uygulanmalıdır; fakat toplumsal güçler, doğanın kanunları gibi değiştirilemez olarak 

kabul edilemezler. 38 Sosyal ve toplumsal yaşamın insan davranışları ile ortaya 

çıkması ve insan davranışlarının doğa gibi mekanik bir anlayışa izin vermemesi, tin 

bilimleri üzerinde pozitivizmin determinist yaklaşımlarının geçersizleşmesini getirir. 

Habermas, bu durumda tin bilimlerinin yöntemi olarak hermeütiğin önemini 

vurgular.  

 

Habermas, öncülü olarak gördüğü Marx’ın toplumu ve insan davranışlarını 

pozitif bilime benzer şekilde değerlendirmesini de eleştirir. Tin bilimlerini, doğa 

bilimleriyle değerlendirmek iki açıdan yanlıştır: 1. Bu anlayış, eyleyen ve bilen özne 

olarak insanlar hakkında yanlış bir görüş üretir ve insanların davranışlarının önceden 
                                                 
35 Ahmet Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2000, s.159.  
36 Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, s.343.  
37 Metin Bobaroğlu, “Bak Şu Söze Ne Ediyor,” http://www.anadoluaydinlanma.org/yazilar/bak-su-
soze.htm 25.02.2007  
38 Anthony Giddens, “Jürgen Habermas,” Çağdaş Temel Kuramlar, ed. Quentin Skinner, Çev. 
Ahmet Demirhan, 2. bs., Ankara, Vadi Yayınları, 1997, s.160-161. 
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bilinebileceği ve denetlenebileceği anlayışına kadar uzanır. 2. Habermas modern 

pozitif bilimin, tek geçerli bilgi biçimi olarak abartıldığını ve bilime biçilen rolün bu 

abartmaya katkıda bulunduğunu düşünmektedir.39 Modern bilim ile gelen her şeyin 

bugün olmasa bile yarın bilimsel çalışmalarla açıklanabileceği yönündeki inanç, 

bilimin kendisini bir ideoloji haline dönüştürmüştür.40  

 

Habermas, hermenütik ile ilgili düşüncelerini Dilthey üzerine yorumlarında 

ve Gadamer ile yaptığı tartışmalarda geliştirmiştir. Bu çerçevede Habermas’ın 

hermenütik anlayışı için önce Dilthey, daha sonra Gadamer ile ilgi görüşlerine kısaca 

bakacağız.  

 

 

1.2.1. Yaşam Bütünlüğünde Dilthey Ve Habermas 

Karşılaşması 
 

Çağdaş hermenütik41 çalışmalarının önde gelen ismi Wilhelm Dilthey’dir. 

Pozitivizmin insan ve toplum konusunda, doğa bilimlerinin yöntemlerini uygulama 

yönündeki hareketine karşı Dilthey, pozitivizme tepki göstermiştir. Pozitivizmin, 

insan davranışlarını açıklamada yetersizliği görüşünü savunmuş ve bunun karşısında 

tin bilimlerini temellendirmeye çalışmıştır.42 Bu yönde doğa bilimlerinin 

yöntemlerinin sağladığı kesinlik kadar İnsan bilimlerinin de kendine ait yöntem 

geliştirmeye çalışmıştır. Hermenütik yöntemi kendi kuramsal çerçevesi içinde bu 

yönde kullanmıştır.43  

 

                                                 
39 Giddens, “Jürgen Habermas,” s.159. 
40 Bkz. Jürgen Habermas, “İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim,” Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, Yapı 
Kredi Yayınları, 1997, s. 33–69 
41 Burada hermenütiğin felsefede çeşitli kullanımlarının olduğunu belirtmeye ihtiyaç var: Hermenütik 
fenomenoloji (Gadamer, Ricoeur), hermenütik ontoloji (Heidegger) ve hermenütik epistemoloji 
(Dilthey) gibi. Bkz., Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.160.  
42 Wilhelm Dilthey, “Tinsel Bilimlere Giriş,” Tarih Felsefesi Ek.8, Çev. Doğan Özlem, İstanbul, 
İnkılap Yayınevi, s.397. (393-412)  
43 Gayle L. Ormitson, Alan D. Schrift, “Hermeneutiğe Giriş,” Hermeneutik ve Hümaniter 
Disiplinler, Çev. ve Der. Hüsamettin Arslan, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2002, s.20. 
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Dilthey ilk olarak doğa bilimleri ile tin bilimleri arasındaki ayrımları 

göstermeye çalışmıştır. “Tarihsel/toplumsal gerçekliği konu alan bilimlerin tümü, … 

“tin bilimleri” adı altında toplanmışlardır.”44 Bu iki bilimin nesneleri birbirinden çok 

farklıdır. Doğa bilimlerinin konusunu olgular oluşturur. İnsan bilimlerinin konusu ise 

insan (değerler) dünyasıdır. Bir yanda doğal olgular, diğer yanda ise tinsel olgular 

vardır. Olgular dünyası insanın dışındadır ve insan onun seyircisidir.45 Olgular, 

neden sonuç ilişkileri içinde ve pozitivizmin yöntemleri ile “açıklanmayı” bekler. 

Fakat Dilthey’e göre insanın davranışlarının “anlaşılması” gerekir. İnsan dünyası 

bilincimizde yer alır ve doğa karşısında olduğu gibi seyirci olunamaz. Çünkü insan 

dünyasının nesnesi ve öznesi bir ve aynıdır. Bu nedenle insanlar, kendi içlerinde 

yaşadıkları bu dünyayı en iyi kavrama olanağına sahiptirler.46  

 

Dilthey tin bilimleri ile doğa bilimleri arasındaki konuları epistemolojik 

açıdan ayırır. Tin bilimlerinin incelediği konular ontolojik açıdan 

değerlendirildiklerinde “var” değildirler, bu olgular tesis edilmiş insan eseri 

olgulardır. Dilthey burada Kant’ın47 fenomenler/numenler ayrımına göre hareket 

ederek doğa bilimlerinin konusunun doğa olmasıyla belirlenmesi gerektiğini ifade 

eder. Dilthey’e göre doğayı bir fenomenler dünyası olarak saptamanın gereği öznenin 

dışta bırakılmasıdır. Doğa bilimleri, doğanın insanın kendi duyusal izlenimlerinin 

dışına çıkarılarak, bir soyutlama düzeyinde kavranmasını getirir. Dilthey’in itirazı 

“bu yasalı doğa düzeninin, daha sonra, insanın kendi gerçekliğini tanıması için … 

merkeze konulmasına”dır. Habermas Dilthey’in bu görüşünü destekleyerek şöyle 

devam eder: “Oysa doğayı yasalara göre hakim olunacak bir şey olarak 

                                                 
44 Dilthey, “Tinsel Bilimlere Giriş,” s.406. 
45 Dilthey, “Tinsel Bilimlere Giriş,” s.401, 409-410. 
46 Alkım Saygın, “Tarih Felsefesine Giriş,”(Çevrimiçi) http://www.sonbaski.com/subat2005alkim.htm  
20.10.2006 
47 Dilthey, her tür bilginin kaynağı olarak deneyime dayandığı için ampirist olarak değerlendirilir. Bu 
konuda Locke, Hume ve özellikle Kant’ın eleştirel felsefesinden etkilenmiştir. Dilthey, “Tinsel 
Bilimlere Giriş,” s.405, 399. David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev. Ahmet Cevizci, 
İstanbul, Paradigma Yayınları, 1998, s.117.  
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nesneleştirmemizi sağlayan göstergeler (işaretler) sistemi, bir öznelerarasılığın 

ürünüdür.”48  

 
 
Bilgi, doğa bilimlerinde kavramlardan deneye dönülerek denetlenebilir olan yasa 
ifadeleri (yasa önermeleri) içinde dile getirilirken; kuramlar ve betimlemeler, tin 
bilimlerinde, bir yaşantının, yaşanmış olanın sonradan bir etkinlikle meydana 
çıkarılmasının araçları olarak hizmet ederler. 49  
 

 

Açıklama kavramını doğal olgular, anlama kavramını insanlar için kullanan 

Dilthey açıklama ve anlama süreçlerini şu şekilde açıklar: Bir nesne veya olgu 

betimleme-tanımlama-açıklama sürecine tabii tutuluyor ve bu süreç sonunda 

“genel bir yasaya” ulaşıyorsak, ‘açıklama-olarak-bilmek’ olarak adlandırırız.50 

Böylece doğa fenomenleri genel yasalar olarak tanımlanıp sistemleştirildiklerinde, 

bilimsel bilgi olarak yeniden kurulmuş olur.51 İnsan bilimlerinde ise bu süreçler 

geçerli ve etkin şekilde uygulanamaz. 

 

‘Anlamak-olarak-bilmek’ ise gerçekliğin bir öznenin kapasitesi çerçevesinde 

ve yaşam bağlamları ile birlikte kavranılmasıdır. Örneğin bir başkasını anladığımızı 

söylediğimizde, onu kendi bağlamlarımız, duygu ve düşüncelerimiz ile kendimize 

göre anlarız. Bu hermenütik sürecin nasıl işlediğini gösteren bir örnektir. Bu 

bağlamda kendimizi de yeniden kurarız. Kendini anlama da bir yorumlamadır. 

“Anlama yaşamsaldır, tüm edimlerimiz ve bütünsel kimliğimizle oluşturulur.” 

Karşılıklı ilişkilerde olduğu gibi sanat, bilim ve felsefi eserlerde de yorum yaparak 

onları yeniden yaratırız. İnsanın anlamasının gerçekleşmesi kendi bağlam, duygu ve 

düşünceleri çerçevesinde gerçekleştiği için, insanın gerçekliği de bu bağlamlara 

bağımlıdır. Yani Dilthey gerçekliği bilince bağlar. Bir şeyin gerçek olabilmesi için, 

bilincin onu tanıması gereklidir. “Bilinçten bağımsız olarak var olan her şey bilinç 

                                                 
48 Jürgen Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,”, Metinlerle 
Hermenütik (Yorumbilgisi) Dersleri, Cilt I-II, Çev. Doğan Özlem, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2. 
bs., 1996, s.142-143.  
49 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.145. 
50 Bobaroğlu, “Bak Şu Söze Ne Ediyor,” 
51 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.144. 
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için var olmadıkça gerçeklik düzeyine yükselemez.” Bu nedenle ‘gerçeklik’, ancak 

‘benim-için-varolma’sı ile mümkündür.52  

 

Habermas’ın bu noktada önem verdiği konu, doğa bilimlerinin sistematik 

olarak belirlenmiş deney koşulları kısıtlamasının tin bilimlerinde mevcut 

olmadığıdır. Tin bilimlerinde böyle bir kısıtlama öznenin alım kapasitesine bağlıdır. 

Gerçeklik, öznenin bilincine bağlı olarak kurulduğuna göre, her öznenin alım 

kapasitesi gerçekliğin sınırlarını yeniden belirler.53 Burada Habermas’ın geç 

kapitalist dönemde pozitivizmin insan gerçekliğinin sınırlarını belirlemesi ve bunun 

bir inanç haline getirilmesi karşısında, Dilthey aracılığıyla özgürleşmeye yönelik bir 

potansiyel gördüğünü düşünebiliriz. En doğru bilginin her zaman pozitivizmin 

sağladığı bilimsel bilgi olduğu konusunda uzmanların sözünün dinlenilmesi gerektiği 

ve gerçekliğin tek boyutunun bilimsel bilgi olduğu anlayışı ve bunun artık sorgusuz 

olarak kabul edilmiş hale gelmesi depolitizasyon ile sonuçlanmıştır.  

 

Tin bilimlerinde anlama ancak insanın üretimi olan simgeler sisteminin 

bütünlüğünde gerçekleşir. Doğa bilimlerinde verili koşullar açıklamaya tabii 

tutulurken, tin bilimlerinde ise simgeler sistemi, yaşam bağlamları ve insana ait her 

şey bütünlüklü biçimde anlamanın unsurları olarak yer alırlar. Dilthey doğa ve tin 

bilimlerini ayrımının asıl önemi “yaşama-nesneleşme-anlama” bütünlüğünü 

kurulmasına yönelik olmasındadır.54 

 

İnsan bilimlerini temellendirme girişiminde Dilthey anahtar kavram olarak da 

“yaşantı” kavramından yola çıkmıştır.55 Yaşam kavramı Dilthey’de “yaşanmış 

tecrübe”yi anlatır. Anlama ise insanın “diğerini” anlamasına yöneliktir. Yaşanmış 

tecrübe ise, insanın kendini anlama sürecidir.56 İnsan toplum içinde yaşayarak 

edindiği tecrübeleri “yaşam bütünlüğü”nde kavrar. Bu “insanın kendisini tarihsellik 

içinde kavraması”nı sağlar. Yaşam bütünlüğü Dilthey'e göre, insanın başkaları ile 

                                                 
52 Bobaroğlu, “Bak Şu Söze Ne Ediyor,”  
53 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.144. 
54 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.145-147.. 
55 Günay, “Düşünce Ve Kültür Tarihinde Hermenütik Gelenek”  
56 “Hermeneutics” http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/  
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olan ilişkiler ağının tümünü kapsar. Kendimiz hakkında bilincimize ancak 

‘başkaları’nın varlığı aracılığıyla ulaşabiliriz. Tinsel dünya, olgular dünyasında 

tamamen farklı bir ‘anlam dünyası’dır. “ ‘Anlama’, tinselliği kavrama biçimi ve 

yöntemidir.” “Kendimi bile, ancak, diğerini anladığım tarzda, yani o diğerini onun 

nesneleştirmeleri içinde nasıl anlıyorsam, işte öyle …. anlarım.”57 Dilthey’e göre 

‘ben’ dediğimizde tamamlanmış bir özbilinci değil, karşılıklı ilişkiler içinde dil ile 

kendisini ifade eden ve kendisine seslenilen arasındaki bir ilişkinin aydınlatılması 

söz konusudur.58 

 

İnsan bilimleri, insanın fiziksel gerçekliği ile değil, onun, insani durumlar 

olarak yaşan tecrübesi ile ilgilidir. Onun “insani durumlar olarak yaşanan” 

tecrübedir. İnsan tecrübeyi kendi içinde değerlendirir ve bu süreç onun toplumdan 

kendini dıştalaştığı bir süreçtir. İnsanın kendisini anlaması geçmiş yaşantıyı veya bir 

başka yabancı yaşantıyı değerlendirmesi ile mümkün hale gelir. Kendini bir nesne 

gibi değerlendirme konusu yapan özne, kendini yeniden yapılandırmaya gidebilir. 

Böylece dışlaştırmalarla “yaratıcı, değer ortaya koyucu, eyleyen, kendini ifade eden, 

kendini nesneleştiren” bir özne haline gelir.59 Dışlaştırmalar ile anlama girişiminde 

bulunan özne dilsel olarak bunun ifade eder. Toplumsallaşmış bir insan günlük var 

oluşu içinde sürekli olarak ‘yaşantı - dile getirme - anlama’ bağlantısını kurar ve 

nesne, olay, olgular üzerinde de bunu yaptığından onları yeniden üretir, dil ortamına 

taşır ve yeniden biçimlendirir. Kendini dışlaştırarak ve tekrar kendine dönerek 

yansımalı düşünme aslında tinin kendisini nesneleştirmesidir. Bu da başka bir yapıya 

geçiş için yapı sökümü gerektirir. Yapı sökümü ile diğer yapıya geçilir ve ilerleme 

mümkün hale gelir. 60 Özetlersek insan kendini nesneleştirerek yaşantılarını anlamak 

ister ve bunu geçerli simgeler bağlamında yeniden yapılandırma ile yapar. Bu 

yeniden yapılandırma anlamı yaratır.61  

 

                                                 
57 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.161.  
58 Bobaroğlu, “Bak Şu Söze Ne Ediyor,” 
59 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.147–148.  
60 Bobaroğlu, “Bak Şu Söze Ne Ediyor,” 
61 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.149–150.  
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İnsan bilimlerinin konusu tin, bu şekilde ortaya çıkmış olur. Bu tinin oluşum 

süreci insanlık tarihinin bütününe yaygındır. Tarihsellik de bu sürecin bir ürünüdür. 

Hermenütik anlama olarak adlandırdığımız sürecin bu yöntemi “yarı saydam bir 

refleksiyon” formudur. Yöntemin mat, yarı saydam olmasının nedeni yaşamın sürekli 

akıyor ve tamamlanmıyor olmasından kaynaklanır.62 

 

İnsanın biricikliği ve tecrübelerinin de tekilliği, dil vasıtasıyla ortaklaştırılır. 

Dil, değerlerin, bilginin, tecrübenin taşıyıcısıdır. Bu nedenle tinsel bilimler, dille ve 

dilin taşıyıcısı olan ‘yazılı-yapıtlar’la ilgilenir.63 Yazılı yapıtlar önce filolojik bir 

değerlendirmeden geçirilir. Daha sonra metinde kullanılan sözcüklerin ait oldukları 

dönemde taşıdıkları anlamlar ortaya çıkartılmaya çalışılır. Bu anlamlar dönemin 

tinsel yaşamının anlaşılmasını sağlar. Dilthey, bu anlamlarında kavranılmasında sınır 

olarak bugünkü donanımızı ortaya koyar. Biz bütün çabalara rağmen geçmişi ancak 

göreli bir şekilde anlayabiliriz.64 

 

Yaşam deneyimi, ancak diğer yaşam deneyimleriyle iletişim halinde belirir. 

Burada yaşam deneyimlerinin öznelerarasındalığı söz konusudur. Öznelerarasındalık 

yaşam deneyimini “düzeltir ve genişletir”. Genel yaşam deneyimi ancak ortak 

yaşamın yaratısı olabilir. Genel yaşam deneyimi kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde 

oluşan ortak kullanılan ‘tümceler/önermeler’le kendini gösterir.65 Ortak yaşantı, 

ortak dil öznelerarasındalık ile mümkündür. “Ortaklaşalık, birbirleriyle aynı dil 

içinde iletişim kuran bir özneler grubu için aynı simgelerin öznelerarası 

bağlayıcılığını ifade eder. Ortaklaşalık, çeşitli elemanların ortak işaretler içindeki 

harmonisini ifade etmediği gibi, aynı sınıfa ait elemanların bu sınıfa aidiyetini de 

ifade etmez.”66 

 

                                                 
62 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.150.  
63 Bobaroğlu, “Bak Şu Söze Ne Ediyor,” 
64 Mustafa Günay, “Düşünce Ve Kültür Tarihinde Hermenütik Gelenek” Doğu Batı -3 Aylık Düşünce 
Dergisi-Yeni Düşünce Hareketleri Özel Sayı-Felsefe Sanat Kültür Yayınlar-Mayıs-Temmuz 2002, 
s.83-106 
65 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.160. 
66 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.160.  
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Habermas’ın da görüş olarak katıldığı öznelerarasılık zemini, bireysel yaşam 

tarihinin kavranılmasını sağlar. Yapısal bağlamları ve toplumsal sistemlerin işlediği 

yaşantı ortaya çıkar. Öznelerarasılık zemini olarak dil ile bireyler, kendinin 

içselliğinin ifadesini yaratıcı ve nesnel olarak bulabilirler. Karşılıklı anlaşmayı 

sağlayan bu ortaklaşalıktır. “Bu ortaklaşalık, akıl, duygusal yaşam sempatisi, 

gereklilik bilinci (haklar ve ödevler) arasındaki karşılıklı bağıntı içinde kendini 

gösterir.” Habermas, öznelerarasındaki zemin olarak dili, bireylerin onun içinde 

iletişim kurması nedeniyle dikkate alır. Bu dil tekil bireylerin birbirleriyle 

‘özdeşleşerek’ ve türdeş özneler olmaları nedeniyle birbirlerini tanıyarak 

anlaşmalarını sağlar, hem de bireylerin mesafe koyarak ‘özdeş-olmayışı’ da ortaya 

koymalarına yarar. Habermas, buradaki ‘genel-olan ile bireysel-olan’ arasındaki 

diyalektik ilişkiyi karşılıklı etkileşim bağlamına yerleştirir.67 Öznelerarasındalık ve 

iletişim Habermas’ın toplum kuramı ve bu kuram içinde bütünleşen tüm savlarının 

ortak noktasıdır. Habermas ortaya koyduğu toplumsal problemlerin öznelerarasında, 

etkileşim yoluyla çözümünü arar. Bu anlayış, kamusal alanda diyalog, iletişimsel 

eylemde etkileşim, demokraside halk egemenliğine dayanan hukukun üstünlüğü gibi 

başlıklarda çözüm yöntemidir.  

 

 

1.2.2. Gadamer’in Hermenütik Anlamanın Evrenselliği İddiası 

Karşısında Habermas  
 

Gadamer ve Habermas arasındaki tartışmaları anlamak ve bu bağlamda 

Habermas’ın görüşlerini toplum kuramına oturtabilmek için önce Gadamer’in 

görüşleri hakkında kısa bir giriş gereklidir.  

 

Yeni-Aristotelesçi68 olarak kabul edilen Hans-George Gadamer Aristoteles’in 

etik teorisi ile Hegel’in Kant eleştirisini birleştirerek kendi hermenütik felsefe etiğini 

                                                 
67 Habermas, “Dilthey’in Anlama Kuramı: Ben-Özdeşliği ve Dilsel İletişim,” s.161–163.  
68 Yeni-Aristotesçilik, geç kapitalist toplumlarda yeni-muhafazakâr bir anlayış olarak görülür. Bu 
toplumlarda aşırı bireyciliğin, özgürlükçülüğün ve temel değerlerin yön yitimi söz konusudur. Bkz. 
Seyla Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1999, s.46–48. 
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oluşturmaya çalışmıştır. Gadamer, Aristoteles’in Platon’u eleştirisinden bir cemaat 

içinde ve cemaatin kendi arasında paylaştığı etik anlama zemininde işlerliği olan bir 

pratik akıl modeli oluşturmuştur. Hegel’in Kant eleştirisinden biçimselliğin tüm 

çeşitlerinin ancak maddi bir bağlamdan soyutlanarak elde edildikleri ve benlik ile 

toplumsal kurumlara ilişkin biçimselci etiğin maddi önvarsayımlarla mümkün olduğu 

içgörüsünü almıştır.69 

 

Gadamer’in görüşlerini oluşturmasında yukarda belirtilen çerçeve kadar 

Heidegger’in ontolojik hermenütiğinden yararlanması ve Dilthey’le geleneksel 

hermenütik/felsefi hermenütik tartışmasını yürütmesi de belirleyicidir. 

 

Gadamer, öncelikli olarak Dilthey’e anlama hermenütiğinin bir yöntem 

olmadığı konusunda itirazda bulunur. Hermenütik yöntem geliştirmeye çalışan 

Dilthey, anlamayı dışsallaşmaların sağladığı nesneleştirmelerle mümkün görür. Bu 

da doğa bilimlerinde olduğu gibi deney konusu üzerinde dışsal müdahale 

unsurlarının ayıklanması anlamına gelir. Gadamer ise bu noktada tin bilimlerinde bu 

yöntemsel bakışın anlamı yakalamaya engel olduğunu belirtir. Çünkü insan tarihsel 

olarak gelişir ve tarihsel olarak aktarılan gelenek ile anlaşılabilir. Gelenekle elde 

edilen önyargının dışarıda bırakılması görüşü, insanın anlaşılmasını engeller. 70 

Gadamer’e göre hermenütik bir yöntem değildir. Dilthey’in yöntem ile nesnel bilgi 

arayışına itiraz eden Gadamer, hermenütik ile anlamayı bir süreç olarak görür. 

Anlama, dil vasıtasıyla iki farklı referans çevresinin veya öznenin ufuklarının 

buluştuğu yani iki insan öznenin karşılıklı konuşmasını içeren “ontolojik bir süreç” 

olarak görür.71  

 

                                                                                                                                          
Gadamer’in Aristoteles’e yakınlığını tespit için bkz. Hans-Georg Gadamer, “Hermeneutik,” 
Hermeneutik Üzerine Yazılar, Der. Ve Çev. Doğan Özlem, İstanbul, İnkılap Yayınevi, 2003, s.11-
32.  
69 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.46–48.  
70 William Outwaite, “Hans-Georg Gadamer,” Çağdaş Temel Kuramlar, ed. Quentin Skinner, Çev. 
Ahmet Demirhan, 2. bs., Ankara, Vadi Yayınları, 1997, s.35-36.  
71Anthony Giddens, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları: Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif 
Eleştirisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Bekir Balkız, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2003, s.82, 89.  
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Gadamer, tin bilimlerinde nesnel bilgi anlayışının olamazlığını ifade ederek, 

“hakikati” bulmaya yönelmiştir. Gadamer hermenütiğin hakikati garanti eden bir 

disiplin olarak görmektedir. Gadamer’in Heidegger’den aldığı “hermenütik daire” 

kavramı hakikate ulaşmada bir yoldur. Hermenütik daire yorumlama için, 

yorumlanacak şey öncelikle anlaşılmış olmalıdır. Her anlama, bir önanlama 

gerektirir. Bu önanlama örneğin bir kitap bütünlüğü içinde bir sonraki bölümün 

anlaşılmasını sağlar. Her bölümün anlaşılması, kitabın bütünün anlaşılmasını sağlar. 

Gadamer, hermenütik dairenin bir yöntem olmadığını, o dil vasıtasıyla farklı 

hayatların buluştuğu, karşılıklı konuşmayı da içeren ontolojik bir süreç olduğunu 

ifade eder.72 

Gadamer, özne-nesne ayrımını aşmaya yönelmiştir ya da en azından ikisi 

arasındaki ayrımın göreceli olduğunun anlaşılmasına çalışmıştır. Çünkü doğa 

bilimlerinden farklı olarak tin bilimlerinde özneler toplum içinde yerleşiktirler ve 

toplum içinde olmakla sınırlanmış bir yorumlama alanına sahiptirler. İnsan toplumsal 

bir varlık olarak bu gerçekliğin içinde yer almaktadır.73 Bu nedenle özne nesne 

ayrımını yapmak ve bu anlayış üzerinde anlamayı kurmak yanlıştır. Gadamer, özne-

nesne arasındaki ilişkiyi anlamayı, farklı hayat tarzlarının buluşması olarak görür. 

 

Geleneksel kuram, anlamanın kurulduğu bir özne varsayar. Bu özne nesneye 

önyargısız yaklaşmalıdır, açık zihinli olmalıdır. Oysa Gadamer’e göre anlamayı ilk 

anda mümkün kılan önyargıların varlığıdır. Bu önyargılar ise anlamanın yöneldiği 

nesnenin tarihsel önemi, etkileri ile bağlantılıdır. Örnek olarak bir Komünist 

Manifesto’nun tarihteki yarattığı etkiler bilinmeden ve konuda bir bilgi olmaksızın 

okunarak anlaşılmaya çalışılması, o çalışmayı anlamamızı sağlamaz.74 Anlama için 

kişinin kendini nesne yerine koyması, empati yapması değildir söz konusu olan. 

Örnek olarak Gadamer’e göre kişinin bir metni okurken kendisinin yazarın yerine 

koyması değil, kişinin “yabancı bir var oluş tarzına nüfuz edip, kendisi hakkındaki 

                                                 
72 Giddens, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, s.91, 82.  
73 Outwaite, “Hans-Georg Gadamer,” s.37.  
74 Outwaite, “Hans-Georg Gadamer,” s.36–37.  
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bilgiyi başkalarının perspektifini kavrayarak zenginleştirdiği yaratıcı bir süreci” 

anlama için gereklidir.75  

 

Anlama, dil vasıtasıyla gerçekleşir. Bir dili anlamak ise onun içinde 

yaşamakla mümkündür. Anlama, kendimizden farklı olan şeyle varoluşçu anlamda 

karşılaşmaktır. Bu karşılaşmada kendi ufkumuzu, karşıdakinin ufkuyla birleştirir, 

kaynaştırırsak anlama gerçekleşir. Anlama insan olmanın asli bir unsurudur.76 

Heidegger’de olduğu gibi Gadamer içinde anlaşılabilir olan dildir.77 Gadamer için dil 

sürekli bir dönüşüm halinde olmakla birlikte, insanın dünya içinde oluşunun bir 

ifadesidir de. Dil, içinde düşünmenin mümkün olduğu ve önyargılarımızın geliştiği 

bir vasat olarak, anlamanın önkoşullarını da barındırır. Anlamanın çerçevesini 

önyargılar oluşturur. Tarihsel süreç içinde içinde şekillenen gelenek, eleştiri ve 

revizyondan muaf değildir. Fakat hermenütik, dilsel geleneğin ontolojik önceliği ile 

evrensellik kazanır.78  

 

 

… dil, sadece “sembolik formlar” içinde ve diğer formlar arasında yer alan bir araç 
değildir; hatta daha çok o, … kendisini iletişimsel yoldan edimselleştiren aklın 
potansiyel ortaklaşalığı ile özgül bir ilişki içinde bulunur. Hermeneütik boyutun 
evrenselliği de buna dayanır.79 
 

 

Gadamer’in hermenütik evrensellik iddiasını dilsel geleneğin ontolojik 

önselliği ile temellenir. Habermas, bu iddianın geçerli olabilmesi için dilsel geleneği 

biçimleyen uzlaşımın zorlama ve çarpıtmadan uzak olması gerektiğini belirtir. Çünkü 

derin hermenütik yaşantı, her uzlaşımın çarpıtılmış iletişim ile daha da 

pekiştirilebileceği ihtimalini dikkate alır ve insanların uzlaşım ile bir sanrıya 

kapılabileceklerini belirtir. Bu nedenle hermenütik sistematik olarak çarpıtılmış 

iletişim olasılıklarını aşmak için meta-hermenütik ile birlikte çalışmalıdır. Eleştirel 

olarak aydınlanmış hermenütik için sınırlanmamış hakikat ve baskıdan uzak bir ideal 
                                                 
75 Giddens, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, s.81  
76 Ormitson, Schrift, “Hermeneutiğe Giriş,” s.27.  
77 Gadamer, “Hermeneutik,” s.29.  
78 Ormitson, Schrift, “Hermeneutiğe Giriş,” s.28.  
79 Gadamer, “Hermeneutik,” s.29.  
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iletişim koşulları olmalı ve akılcı bir söylemle bağlantılandırılarak hakiki bir 

uzlaşıma ulaşılmalıdır. Aydınlanmış hermenütik ile hakikat doğruluk, rasyonel 

söylem ilkesi ile birleşerek, tahakkümden bağımsız, sınırsız iletişim şartlarında 

gerçekleşen konsensüs ile garanti altına alınabilir. 80  

 

Gadamer, hermenütiğin evrenselliği iddiasını bilimsel-teknolojik olarak 

üretilen bilginin günlük hayat dünyasının pratik bilgisiyle ilişkisinin kurulması 

gerekliliğine dayandırır. Habermas ise böyle bir gereksinime ihtiyaç duyulduğunu 

fakat bunun hermenütiğin evrenselliği iddiasından çok felsefi hermenütiğin81 alanına 

girdiğini düşünmektedir.82 Habermas’a göre bu problem gelişmiş kapitalist 

toplumlarda sistemin sürdürülmesi için, teknik bilginin yararlanabilir bilgiye 

dönüştürülüp yaşantı dünyasının pratik bilgisine rasyonel olarak bağlanmalıdır. 

“Bana göre, felsefi hermenütik evrensellik, iddiasıyla bu ihtiyacı karşılamaya 

çalışır.”83  

 

Gadamer, bu eleştiriye cevap olarak hermenütiğin bir yorumlama tekniği 

değil, bir evrensel felsefe tarzı olduğunu ve bu nedenle bir kurallar, yasalar üzerinde 

temellendirilemeyeceğini belirtir. Felsefi hermenütik olarak adlandırdığı bu disiplin 

                                                 
80 Jürgen Habermas, “Hermeneutiğin Evrensellik Talebi,” Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, 
Çev. ve Der. Hüsamettin Arslan, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2002, s.253–254.  
81 Habermas, felsefi hermenütiği yerine oturtabilmek için öncelikle hermenütik ve retorik tanımı 
yapar. Habermas’a göre hermenütik, bir doğal dilde ustalaşmayı öğrenerek, dilbilimsel olarak 
iletilebilir bir anlamı anlama ve çarpıtılmış iletişim durumlarında ise onu anlaşılır kılmayı ve 
anlaşılabilir bir yanıt vermeyi sağlayan yetenek ile bütünleşen bir sanattır. Anlamın anlaşılması sadece 
yazılı formlar üzerinde bir yorumla değil, konuşmanın semantik içeriğine ve hatta sembolik sistemlere 
yönelik olarak da bir yorumla mümkündür. Bu sanat, pratik sorunlar üzerinde karar verirken 
karşılıklılık içinde ikna etme ve edilmeyle simetriye sahiptir. Retorik ise her dil kullanıcısının 
iletişimselliği bir ustalık ve özel bir beceri haline getirdiği bir yetenek üzerinde tanımlanır. 
Hermenütik ve retorik metodolojik bir disiplin olarak, geliştirilebilir doğal yetenekle de bağlantılı 
olarak öğrenilebilir ve öğretilebilir bir sanat olarak karşımıza çıkmaktadır. Felsefi hermenütik daha 
farklı bir temele dayanır: Habermas’a göre felsefi hermenütiğin düşünümselliği, öznelerarasında 
iletişim esnasında, dilimizi kullanırken dilimiz hakkında edindiğimiz deneyimlere ulaşmayı sağladığı 
için ve bu nedenle de dil hakkında bilincimizin, dilin içinde barındırdığı tarihsellik, ideolojinin açığa 
çıkarılmasını sağladığı için eleştireldir. Hermenütik düşünüm 1. nitelikli anlamayı sağlama ve kendi 
kendisini anlaşılır kılma ve 2. ikna etme ve edilme üzerine düşünüm olup gündelik iletişim yapılarının 
eleştirel değerlendirilmesine hizmet eder. Habermas, “Hermeneutiğin Evrensellik Talebi,” s.231–232.  
82 Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Önce Söz Vardı, Ankara, Vadi Yayınları, 1996, 
s.133.   
83 Habermas, “Hermeneutiğin Evrensellik Talebi,” s.237.  
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ile Gadamer, nesnel bilgiye değil, “eleştirel refleksif bilgi”ye ulaşmaya çalıştığını 

belirtir. Yani felsefi hermenütik praksise yönelerek anlama ulaşmaya çalışır.84  

 

Habermas’ın Gadamer’den ayrıldığı diğer bir nokta ise ‘dil-gelenek ve otorite 

ilişkileri’ne ilişkin görüşlerdir. Gadamer, geleneği, şimdinin bize aktarılmış dili 

olduğunu düşünür. Habermas’a hermenütik anlamada ancak olgular ile seçme ya da 

reddetme özgürlüğüne sahip olabiliriz. Tarihsel koşullara bağlı olarak dil bir mutlak 

haline gelir ve kendisinin mutlaklığını kavrayamaz. Bu durumda dil öznelliğe 

dayatmalarda bulunabilir. Bu mutlaklık ise akıldışılığa kapı açabilir. Hermenütik 

kendi üzerine düşünüm akıldışılığa açık olması nedeniyle, tek başına bir metod 

olarak görülemez. Toplumsal eylem, iletişimsellik üzerine kuruludur. Dil de 

iletişimsel kuruluşun temeli olduğu için ve aynı zamanda bütün toplumsal kurumlar 

da dile bağımlı olduğu için dil bir meta-kurum olarak ortaya çıkar. Dil böyle bir 

tekele sahip olmakla ideolojik olarak belirleme aracı şeklinde iş görerek baskı ve 

toplumsal gücün meşrulaştırılmasına hizmet edebilir. Bu anlayış ise Gadamer’in 

düşüncelerinin tam tersini ifade etmektedir. Habermas, bir meta-kurum olarak dilin 

biçimlenmesinde sadece baskı sistemlerine değil aynı zamanda emeğinde etkinliğine 

dikkate çeker. Üretim biçimindeki değişikliklerin dilsel dünya görüşlerinin yeniden 

yapılanmasını getirdiğini belirtir.85 

 

Habermas, Gadamer’le tartışmalarında geleneğin mutlaklaştırılması ve dile 

bir meta-kurum (toplumsal)  olarak öncelik atfedilmesine itiraz eder. Geleneğin 

dogmatik olarak kabulü ile (özgürleşmenin) eleştirel refleksiyonun önüne geçildiğini 

düşünen Habermas, psikanalitik modeli çarpıtılmamış iletişim için bir vasat olarak 

görür. 86  

 

Gadamer ve Habermas arasındaki asıl ayrım noktası, dil sorunuyla ilgilidir. 

Habermas, hermenütik kendi üzerine düşünümün dilin sınırlarını aşmada yararlı 

olduğunu fakat yetersiz kaldığını düşünmektedir. Gadamer ise “bizi biz yapan 
                                                 
84 Ormitson, Schrift, “Hermeneutiğe Giriş,” s.29.  
85 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, s.127–129.  
86 Ahmet Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, Weber ve Habermas, İstanbul, İletişim Yayınevi, 
1997, s.173–174,  Habermas, “Hermeneutiğin Evrensellik Talebi,” s.236–237, 254. 
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diyalogu aşamayacağımızı” ileri sürer. Habermas ise hermenütik bilincin, 

hermenütik anlamanın sınırları üzerinde düşünümsellik gerektiğini yoksa eksik 

kalacağını belirtir. Bunun anlama ise Habermas’ın “ ‘bizi biz yapan diyalogun’ 

ötesinde bir şeylerin bulunduğunu öne sürerek, Gadamer’in hermenütik anlamanın 

evrenselliği iddiasını’ reddeder.”87 Çünkü bu kavramlaştırma içinde tahakküm 

bağlamını da barındırmaktadır. Gelenek üzerinde yükselen evrensel hermenütik 

iddiası muhtemel hakikat ve olgusal uzlaşım zemini olabileceği gibi “olgusal 

hakikat-dışılığın ve süregiden tahakkümün de mekanı” olabilir.88 Habermas, 

tahakkümün dilde konumlanmasını ve çarpıtılmış iletişimin tespitinde psikanalize 

başvurur.  

 

Habermas, psikanalizin gündelik dildeki engellemeleri yani çarpıtılmış 

iletişimi, yorum ve semantik analiz kuramlarıyla birleştirerek ortadan kaldırmasıyla 

Gadamer’in evrensellik iddiasının gerekçelerinden biri olan “Bizi biz yapan diyalogu 

aşamayız” formülasyonunun ortadan kalktığını belirtir. Çarpıtılmış iletişim, iletişim 

düzeylerinde bir uyuşmazlık, dilsel semboller, eylemler ve bunlara eşlik eden 

ifadelerde tutarsızlık söz konusu olduğunda gözlemlenir. Sonuçta genel iletişim 

kuralları dışında bir iletişim ortaya çıkmış ve kişiye özel bir hal olarak kendini 

göstermiştir. Habermas, psikanaliste giden kişinin, psikanalist yardımıyla anlamsız 

görünen davranışlarının anlamını içgörü şeklinde kavramaya başlayıp üzerinde 

düşündüğünde, davranışlarıyla ilgili tabloyu yeniden yapılandırarak anlamaya 

başlayabileceğini düşünmektedir. Böylece psikanaliz yardımıyla iletişimsel 

engellemelerin anlam kodları çözülmüş olacaktır ve bu derin hermenütik gerektirir.89 

Dilin ve geleneğin iktidar ilişkilerini içerdiğini belirten Habermas’a karşı Gadamer, 

benzer yorumu Habermas’ın psikanalitik modeli içinde yapar. Gadamer, hasta doktor 

ilişkisinde, doktorun da benzer şekilde bir otoritesine ve teknik uzman olarak 

üstünlüğüne vurgu yapar. Gadamer, bu modelin, evrensellik iddiasının başarısız 

                                                 
87 Susan Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermenütik, Çev.: H. Arslan ve B. Balkız, İstanbul: 
Paradigma Yayınları, 1999, s.173.  
88 Habermas, “Hermeneutiğin Evrensellik Talebi,” s.253.  
89 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, s.134. Bkz. Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler. 
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olduğunu belirtir.90  

 

Gadamer’e göre Habermas, pozitivist bakış açısını devam ettirerek, 

“hermenütik anlamayı ifade edilmiş gerçekle sınırlandırmaktadır.” Gadamer, 

hermenütik anlamanın önyargılar ve bireylerin ve içinde konumlandığı toplumun 

beklentilerle ilgili olduğunu düşünmektedir. Gadamer, Habermas’ın emek ve 

baskının maddi koşulları ile dilsel gelenek arasında karşıtlık kurarak hermenütik 

anlama konusunda emek ve baskının önemine vurgu yaptığını iddia etmektedir.91 

 

Habermas’a göre Gadamer hermenütiği ontolojikleştirmekte ve anlamayı bir 

bilinç olarak değil bir varlık olarak görmektedir. Gadamer, dili, bizim içinde hareket 

ettiğimiz bir ontolojik yapı olarak değerlendirmektedir. Bu ise Habermas’ın 

değerlendirmesine göre ender bir yaşantının ontolojik olarak sabitlenmesidir. Bu ise 

evrensellik iddiasına gerekçe oluşturamaz. Böyle dondurulmuş geleneksel 

hermenütik ancak ideolojik bir fenomendir. Habermas, geleneksel hermenütiği 

sezme için kullanılabileceğini ve düzenleyici fikir olarak tavır alınmasını sağlayacak 

bir içeriğe sahip olmadığını belirtir. Eğer böyle alınırsa bir ideoloji olarak işlev 

görerek özgürleşim isteminin önünde engel oluşturur. Düzenleyici fikir olarak 

sınırlanmamış ve kısıtlanmamış iletişime başvurulmalıdır. “Gadamer’in gelenek 

hermenütiğinin tüm yapıp ettiği, Marx’ın Onbirinci Tez’de ileri sürüldüğü gibi 

yalnızca dünyayı yorumlamaktan ama onu değiştirmeye yeltenmemekten ibarettir.”92 

 

Habermas’la Gadamer’in felsefi hermenütikte ortaklaştıkları bir nokta 

“düşünümselliğin” önemidir. Habermas, düşünümselliği ve “objektivite”yi dilin 

temel özelliği olarak görür. Düşünümsellik, anlama ve konuşmadan farklıdır ve 

doğal konuşucuların anlama ve iletişime katılma yeteneklerini ifade eder. Felsefi 

hermenütik ile doğal konuşucuların dilsel ve iletişim açısından yeterlilikleri üzerinde 

düşünümde bulunur. “Kendi üzerine düşünüm” (self-refleksiyon) ile iletişimde 

                                                 
90 Hans-Georg Gadamer, “Eleştirmenlerime Cevap,” Hermenütik ve Hümaniter Disiplinler, Çev. ve 
Der. Hüsamettin Arslan, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2002, s.266–267, Gadamer, “Hermeneutik,” 
s.31-32. 
91 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, s.129.  
92 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, s.162–163.  



 32

bulunan, konuşan özne, kendisi ile dil arasındaki ilişkinin farkına varacaktır: dile 

bağlılık veya dilden özgürleşme, bu bilinçle mümkündür.93 Habermas’ın hermenütik 

bilinç olarak adlandırdığı bu bilinç ile hermenütik ideoloji eleştirisine 

dönüşmektedir.  

 

Habermas ile Gadamer arasındaki temel karşıtlık ‘önyargı ile Aydınlanma 

düşüncesi arasındaki karşıtlık’tır. Gadamer’in Aydınlanma ile başlayan modernite 

geleneğini reddetmesine karşı Habermas, Aydınlanmayı yargılamanın ölçütü olarak 

kendisinin de kabul ettiği, Aydınlanmanın bilgiyi yanlış anlıyor olması ile 

yargılanıyor olmasının yetersizliğidir. Habermas, hermenütik anlama ile ‘ön-veri’ye 

ulaşır. Bu önveri açıklığa kavuştuğunda artık bir ‘önyargı’ konumuna ulaşamaz. 

Gadamer ise önyargıyı evrensel anlamanın en önemli unsuru olarak değerlendirir ve 

düşüncede zımnen var olan önyargıların refleksiyondan geçirilmesinden sonra dahi 

önyargı olarak kalacağını belirtir. Habermas, ‘derin hermenütik’ adını verdiği 

yöntemle önyargıları çözümleyebileceklerini düşünerek, Gadamer’in karşısında yer 

alır. Gadamer Aydınlanma konusunda özellikle aklın insanları önyargılardan 

kurtarabileceği ve özgürleştirebileceği tezine karşı çıkmaktadır. Habermas bu 

noktada Gadamer’in tümüyle ‘metodik bilgiye’ karşı çıktığını belirtir. Habermas ne 

kadar hermenütik metodu kullansa da önyargıyı aşabileceğimiz ve objektif bilgiye 

ulaşabileceğimiz bir alan olduğu görüşüne sahiptir. Bu objektif bilgi, bilince bağlı 

bulunmayan bir gerçekliktir.94 

 

Ricoeur, Habermas ve diğer Marksist yorumsamacıların ideoloji eleştirisi 

üzerine görüşleri ile Gadamer’in gelenek hermenütiğini uzlaştırmış ve bir senteze 

ulaştırmış ve buna ‘eleştirel hermenütik’ adını vermiştir. Ricoeur’a göre 

hermenütiğin eleştirel bir boyutu zaten mevcuttur. Hem Gadamer gelenek 

hermenütiği ile hem Habermas ideoloji eleştirisiyle evrensellik iddiasını 

taşımaktadırlar.95  

                                                 
93 Habermas, “Hermeneutiğin Evrensellik Talebi,” s.235. 
94 Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, s.173–175.  
95 Paul Ricoeur, “Hermeneutik ve İdeoloji Eleştirisi,” Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, Çev. 
ve Der. Hüsamettin Arslan, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2002, s.161–198. Göka, Topçuoğlu, Aktay, 
Önce Söz Vardı, s.163–164, 168. 
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1.3. Bilgi Kuramı  
 

Habermas, demokratik bir topluma ulaşmak için rasyonel bir toplum kuramı 

kurmayı hedeflemektedir. Habermas’a göre rasyonel bir toplum, çarpıtılmamış 

iletişimin olduğu, herkesin eşit olarak bilgiye ulaşabildiği ve kamusal alana 

katılabildiği demokratik toplumdur. 96 Habermas, bilgi kuramı oluşturmaya 

yöneldiğinde de bu amacını göz önüne almıştır. Bu nedenle Habermas’ın bilgi 

kuramı baskı ve tahakkümün şartlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir çabayla 

bütünleşmektedir. 97 Bu çaba daha sonraki çalışmalarında kamusal alan ve iletişimsel 

eylem kuramıyla da bütünleşmiştir. Habermas’ı ve bilgi kuramını anlayabilmek için 

bu kuramlar arasındaki bütünselliği görmek gerekmektedir.  

 

Kant’tan beri bilgi kuramları nesnel bilginin olup olamayacağı sorusuna 

yönelmiştir. Kant, bu soruyu cevaplamak için bilimi felsefi açıdan değerlendirmeye 

çalışmıştır. Bu anlayış Habermas’a da yol gösteren bir anlayış olmuştur. Habermas 

bu anlayış çerçevesinde bilgi ile ilgi arasında bütünlüğe yönelerek bilim felsefesinin 

alanında toplum inşa edici bilgi kuramına yönelmiştir.98 Toplum inşa edici yani bir 

anlamda praksisi dikkate alan bu kuramda Habermas’ın anlayışı çerçevesinde bilim 

felsefesi ile praksisin bağının içsel olduğu görülmektedir. 99 

 

Bilginin insani ilgilere bağlanması, toplumsal pratikle ancak anlamlı olur. 

Habermas’ta bilgiler sınıflandırılmış ve a priori olarak bir ilgiye bağlanmıştır. 

Habermas’a göre ilgi hayatın temel şartlarından ortaya çıkmaktadır. Habermas, insan 

türünün kendini koruması ve kurmasının iki temele şartı olarak emek ve etkileşimi 

görür. İnsan türünün kendini koruması, yeniden üretmesi sadece biyolojik şartlarla 

                                                 
96 Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı; Cilt II: İşlevselci Aklın Eleştirisi Üzerine, Çev. 
Mustafa Tüzel, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2001, s.854-855. 
97 Ahmet Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi: Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma, 
Ankara, Vadi Yayınları,  1997, s.16, 35.  
98 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.68.  
99 Elisabeth Ströker, Bilim Kuramına Giriş, Çev. Doğan Özlem, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2005, 
s.146.  
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tanımlanamaz. Bunun dışında insan kültür üreticisi olarak da, ürettiği emek ve 

öznelerarasındalığın bir parçası olarak da etkileşimle belirlenir. İnsanın kendini 

koruması ve kurmasının şartları olarak emek ve etkileşim aynı zamanda “hayatın 

araçsal ve iletişimsel eylemle örgütlenmesine katkıda bulunur.”100 

 

Bilgi tarihsel ve toplumsal olmak üzere çeşitli boyutlara sahiptir. Bilgi, bu 

çerçevede varlığı emek ve etkileşime bağlı bilen öznenin bir ürünüdür ve önceden 

kurulu bir dünya, tabiat ve toplumda işlemektedir. Bu üç unsur bilginin etkinliği 

altında yeniden biçimlenmekte ve üretilmektedir. İnsanın var olma ve var kalma 

sürecinde tabiat ve nesnelerle ilişkisi ve hatta onları denetlemesi, yönlendirmesi ve 

kullanması istemler bağlamında gerçekleşmekte ve anlamlı hale gelmektedir ve bu 

süreçte geri besleme denetimi de yapılmaktadır. Habermas’ın bilgi kuramı, insanın 

etkinliği olarak emek ve etkileşimle dünyaya müdahale etmeyi, yeni bir toplumun 

inşasının kurucu unsuru olmayı da içerir.101 Bu da Habermas’a göre bilgi kurucu 

ilgileri belirleyip bunların açığa çıkarılmasını gerektirir ve bu anlayış insanların 

kendi ilgileri ile daha rasyonel bir topluma yöneleceklerini görüşünü de barındırır.  

 

Habermas, toplumbilimlerinde pozitivizmin yerleştiğini ve pozitivizmin 

başlıca potsularından biri olan nesnel bilgiye ulaşmanın ancak değer yargılarından 

arınmış bir bilimsellikle mümkün olacağını da getirdiğini belirtir. Pozitivizmin, değer 

yargısını bilimsel süreçten dışlaması ile Habermas’a göre bilgi ve ilgiler birbirinden 

ayrılmıştır. Habermas’a göre olgu-değer ayrıştırılması nominalist bir bölmedir. 

Gerçekte, hiçbir zaman olgu-değer birbirinden tamamen ayrılamaz.102 Habermas bu 

nedenle siyasetin bilimselleştirilmesine de karşı durmuş ve olgu-değer anlayışla 

kurumlu bilim ve teknolojinin statükoya hizmet ederek bir ideoloji gibi işlev 

gördüğünün eleştirisini yapmıştır. Habermas’ın bu eleştirel yaklaşımı eleştirel toplum 

teorisini kurmasına hizmet etmiş ve eleştirel bilgi teorisini de beslemiştir.103  

 

                                                 
100 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.69-71.  
101 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.71, 74.  
102 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.97. 
103 Ströker, Bilim Kuramına Giriş, s.147–148. Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz. McCarthy, 
Thomas, The Critical Theory of Jürgen Habermas, Londra, Polity Pres, 1984,  
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Olgu-değer ayrışmasının, geçici ve rastlantısal olandan kurtulmanın bilimleri 

objektif kılacağı postulatı, teorik önermelerde ortaya serilen ampirik verilerin 

aralarındaki ilişkilerin dışlanması ya da verili kabul edilmesini gerektirir. Bu da 

aslında teorik önermelerin içindeki ilişkilerin gizlenmesini sağlar. Habermas bunun 

karşısında yer alarak, önermelerin kuruluşunun içinde bulundukları sistemden ayrı 

bir şekilde değerlendirilemeyeceğini göstermeye çalışır. Bu anlayış ise bilgi ile 

ilginin birbirinden bağımsız olmadığını göstermektedir.104 Habermas bilgi 

(knowledge) ve ilgi (interest)105 arasındaki ilişkiyi diyalektik bir şekilde inceleyerek 

sübjektif ve objektif faktörlerin birlikte ele alınması gerektiğini belirtir. “Habermas’a 

göre,bilgi sistemleri objektif düzeyde var olur, fakat insan çıkarları daha sübjektif 

olgulardır.” 106 

 

Habermas, bilgi ve ilgi arasındaki bağlantıyı göstermek için şu tezleri öne 

sürer; “Aşkın öznenin ürünlerinin temeli insan türünün doğa-tarihindedir.” Bilgiyi 

yönlendiren ilgilerin kaynağı doğa ve doğadan kültürel kopuştur. Örneğin yaşamını 

devam ettirme güdüsü ne kadar doğal görünse de aslında doğanın baskısına karşı, 

insanların kendilerini korumaya yönelik bir girişimi olarak toplumsal bir sistemi 

kurmalarına denk düşer. Toplumsallaşma ile bilgilenme arasındaki zorunlu bağ, 

insan yaşamının nasıl olması gerektiğini yeniden ve yeniden tanımlarlar. Bu nedenle 

yaşamı idame ettirme, bir toplumun ‘iyi yaşam’ anlayışına göre tanımlanır hale gelir. 

Buna bağlı olarak Habermas ikinci tezi ileri sürer: “Bilme saf kendini sürdürmeyi 

aştığı gibi, aynı ölçüde kendini sürdürmenin aygıtıdır da.” Bilmenin üç kategorisi 

toplumsallaşma sürecinde ortaya çıkar: İlk olarak teknik olarak kullanılan ve 

hayatımızı kolaylaştıran bilgiler. İkinci olarak geleneklerle oluşturulan ortak eylem 

yöneltimini kolaylaştıran yorumlar. Ve son olarak bilinci, şeyleştirilmiş güçlerden 

bağımsızlaştıran analizler. Çalışma, dil ve iktidara yönelik bu ilgiler ile insan 

çalışarak doğayı denetimi altına alır ve kültürünü üretir. Dil ile geleneklerini kolektif 

hale getirir ve birlikte yaşama yolunu sağlar. Tek olmanın bilinci ile grup içinde 

                                                 
104 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s. 100–101. 
105 Interest kelimesi İngilizce’den Türkçe’ye hem ilgi hem de çıkar olarak çevrilebilir. Bu metinde ilgi 
tercih edilmiştir. Fakat çıkar da aynı içeriğe sahiptir.  
106 “Eleştirel Sosyolojinin Temel Kavramları,” (Çevrimiçi) www.felsefe.gen.tr/elestirelsosyoloji.asp 
10.02.2006 
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olmanın getirdiği grup normları arasındaki ben kimliğini oluşturur. Yani bu ilgiler 

toplumsallaşmanın bir parçasıdır. Bu bağlamda üçüncü tez şudur: “Bilgiyi 

yönlendiren ilgiler çalışma, dil ve iktidar dolayımında oluşurlar.”107 

 

Dil, iletişim ve sonraki boyut olan uzlaşım için gerekli bir unsurdur ve insanı 

doğadan ayıran en önemli özelliktir. Habermas’ın deyimiyle “Onun yapısı bizim için 

reşit olmak demektir.” Dil ile düşünseme de farklı bir boyuta taşınmış olur. 

Özdüşünseme sadece bilgi için bilgi talebine yönelir ki, bu da insanın kendisinde 

temellenen bir ilgidir ve onu reşit kılar. Böyle bir düşünseme, insanın özgürleşimci 

ilgisi ile bağlantılıdır. Bu da Habermas’ın dördüncü tezini oluşturur; 

“Özdüşünsemenin kuvvetinde bilgi ve ilgi birdir.”108 Habermas’a göre felsefi bilgi 

özdüşünseme ile iç içedir. Bu insan bilgisinin doğası ve konumu üzerinde 

düşünsemenin yolunu açar. Dolayısıyla, Habermas’ın ifade ettiği teknik ve pratik 

ilgiler arasındaki ilişkiler ile bunların bilgi formları bir özdüşünüm olayıdır. 109 

 

Habermas, rüştüne ermiş, özgürleşmiş bir toplumda, herkesin herkesle ve 

birbirinin üzerine iktidar kurmaya çalışmayan bir diyalogla uzlaşıma ulaşabileceğini 

düşünmektedir. Şiddet ve baskının olmadığı iletişim ise ancak şiddetin 

durdurulmasının meşru bir süreç haline geldiği zaman, yani insan reşit olmaya 

ilerlediği zaman mümkündür. Bu bağlamda Habermas’ın ileri sürdüğü beşinci tez 

“Bilgi ve ilginin birliği bastırılmış diyalogun tarihsel izlerinden, baskı altında tutulan 

yeniden kuran bir diyalektikte kendini kanıtlar.”110 Habermas, bilgilere yön veren 

ilginin ortaya çıkarılması için diyalektik bir sorgulama sürecinin gerekliliğine vurgu 

yapar.  

 

 Bilgi ve ilginin birbirine bağlı olduğunu gösteren Habermas, bilim dallarını 

ve bu bilim dallarına yön veren ilgileri ve toplum içinde bu ilgilerin ortaya çıkışanda 

                                                 
107 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.105–106. 
108 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.106.  
109 “Eleştirel Sosyolojinin Temel Kavramları,” (Çevrimiçi) www.felsefe.gen.tr/elestirelsosyoloji.asp 
10.02.2006 
110 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.107.  
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etkili yönleri sınıflandırmıştır. Bu çerçevede Habermas üç bilim dalı ve bu bilim 

dallarını yönlendiren ilgiler olarak da üç ilgi tanımlar.  

 

 

 

 

 

 

 

Beşeri Toplumun Yönleri Bilgi-Oluşturucu İstemler Çalışma Biçimleri 

Emek Öndeyi ve Kontrol  Ampirik-Analitik Bilimler 

Etkileşim Anlamın Anlaşılması Tarihsel-Hermenötik 

Disiplinler 

Egemenlik (İktidar)  Özgürleşim Eleştirel Kuram 

 

Tablo 1: Toplumlara Yön Veren Bilgi ve İlgiler 111  

 

Habermas, bilim kuramına öncelikle pozitivizmin bilim anlayışlarının içine 

yerleşmiş olması eleştirisiyle başlar. Yeniçağda bilim, teknik başarılarla 

tanımlanmaya başlamış ve bilim idesinde önemli değişiklikler olmuştur. Buradan 

yola çıkan Habermas, doğayı denetimdeki başarıları nedeniyle meşrulaşmış olan 

bilim idesini ve tekniğin araçsallaşmasını eleştirmiştir. Teknik ve yaşam praksisi 

arasındaki ilişki sadece dıştan, doğanın denetlenmesine yönelik değildir, toplumun da 

algısını, ilgisini belirler. Bu nedenle Habermas, pozitivist bilim kuramında bilgi ve 

ilgi arasındaki bağlantının üzerinde düşünülmediği ve bu kuramda düşünümselliğin 

mevcut olmadığı yönünde eleştiri de bulunur. Özellikle ampirik-analitik bilimlerde, 

ilgi işlemsel başarıya duyulan ilgidir.112 

 

Habermas, insan türünü yönlendiren teknik ilginin, insan emeğinde 

kökleştiğini belirtir. İnsanın hayatta kalma mücadelesinde kendisini yeniden üretmesi 
                                                 
111 Giddens, “Jürgen Habermas,” s.164. 
112 Ströker, Bilim Kuramına Giriş, s.146.  
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ve bunu toplumsal olarak örgütlemesi gerekir ki, bu da ancak emekle olur. Emeğin 

örgütlenmesi ile ortaya çıkan teknik ilgi, insan emeğinin örgütlenmesi ve yeniden 

üretimi için nesnelleştirilir. Bu da ampirik-analitik bilimler olarak tanımlanabilir.  

 

Toplumsal olarak örgütlenmiş emek geri beslemelerle denetlenmekte ve 

sürekli başarılarla yönlendirilmektedir. Bu nedenle insan türünün doğal evrimi teknik 

ilgiyi yeniden üretmektedir. İnsan davranışları ağı ile tamamlanan teknik ilgi, 

böylece insan hayatının bir yönlendiricisi haline gelerek ampirik-analitik bilimlerin 

nesne alanını oluşturur. Ampirik-analitik bilimlerle elde ettiğimiz bilgi, kullandığı 

yöntemlerle bu bilimlerin nesne alanındaki mümkün bilgiyi garanti eder.113 Bu 

yüzden elde ettiğimiz bilgi öndeyileyicidir yani örneğin bu bilgi yağmur yağmanın 

nasıl olduğuna dair bir bilgi ise, bizim yağmurun ne zaman yağacağına dair bir 

tahminde bulunmamıza olanak verir. Ampirik-analitik bilimlerden elde edilen bilgi 

bilgiler sonuçları itibariyle teknik ilgiyle bütünleşirler. Habermas, pozitivist ve 

yararcı mantık karşısında ampirik-analitik bilimlerin sadece tekniğe yönelik 

olmadığını savunur. Habermas, rasyonel ve soyut bilgi kavramına itiraz eder ve 

bilimsel etkinliği toplumsal pratikle birlikte somut bir girişim olarak anlamlı görür. 

Habermas’a bu noktada yöneltilen itiraz ise ampirik-analitik bilimlerin kullanılabilir 

bilgi üretmeye yönelik girişimini açıklaması fakat bu bilginin ve kullanılabilirliğinin 

haklılaştırılmasına yönelik bir temel sunmamasınadır. 114  

 

Habermas’ın bilim ve teknik ilgi hakkındaki görüşlerine diğer bir itiraz ise 

kendisinin bilimi tek yanlı işlemci bir yorumla ele almış olduğuna yöneliktir. Bu 

itiraz çerçevesinde Habermas’ın bilim-tekniği toplumsal praksisin içine yerleştirerek, 

bilimin alanını teknik kullanım olanaklarına duyulan ilgi ile sınırladığı görüşü ileri 

sürülmüştür.115 

 

Tarihsel hermenütik bilimler ampirik ve analitik bilimlerden farklı 

yöntemlere sahiptirler. Burada önermeler, teknik kullanıma dönük ilişki sisteminde 

                                                 
113 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.373–374.  
114 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.77–80.  
115 Ströker, Bilim Kuramına Giriş, s.149. 
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kurulmazlar. Olgular, gözlemlenmekten çok, anlaşılmaya, idrak edilmeye çalışılır. 

Anlama bu bilim türünün yöntemidir.116 Ampirik ve analitik bilimlerdeki yasa 

kabullerinin sınanmasının yerini, metinlerin açımlanması alır. Hermenütiğin kuralları 

tin bilimsel önermelerin anlamını belirlemede kullanılır. Burada yorumcu kendi 

dünyasının ve dilinin ufkuyla yorum yapmaktadır. Bu bağlamda gelenekler anlamada 

önemli bir işlev görürler. Yorumcunun başlangıç konumundaki önanlaması, yorumu 

biçimlendirir. Burada da hermenütik yoluyla elde edilen bilginin ilgiden 

ayrışmadığını gözlemleriz.117  

 

Hermenütik anlama ile bireyler ve gruplar birbirlerini anlarlar yani anlama 

öznelerarası gerçekleşir. Hermenütiğin uğraş alanını oluşturan pratik ilgi bireylerin 

içinde yer aldıkları geleneklerden, kendi yaşam dünyaları içinde anlaşmalarını, 

uzlaşmalarını ve şiddet dışlamalarını sağlayan pratiklerden çıkar.118  

 

Pratik ilgi öznelerarasında eylem yönlendiren anlaşmanın sürdürülmesi ve 

gerçekleştirilmesine yöneliktir. Öznelerarası eyleme yönelik uzlaşımı ifade eden 

pratik ilgi ile gerçeklik toplumsal uzlaşmanın sonucu ortaya çıkar. Yani insanların 

sahip olduğu gelenekler, hayatımız, tarihsel, kültürel birikim bu uzlaşmada 

önanlamanın koşulları oldukları için ve gerçeklik de uzlaşma sonucunda elde edildiği 

için, bu birikimler gerçekliği belirlerler. 119 

Habermas, hermenütik yaşantının uzlaşmaya yönelik düşüncelerin 

üretilmesine yönelik öznelerarası yapısıyla ilgilenmektedir. Tarihsel-hermenütik bilgi 

ile bireyler önce tarihsel, toplumsal, kültürel, geleneksel vb. birikim ile olguları, 

olayları, nesneleri anlar. Daha sonra bu çerçevede anlamayı karşısındakine uygular. 
                                                 
116 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.84.  
117 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.102. Ricoeur, istemlerin analizine yönelik 
hermenütiğe ‘meta-hermenütik’ adını vermektedir. Ricoeur’a göre bu fanilik hermenütiğidir yani 
önanlamaya dayanan hermenütiktir. Bu bağlamda, önyargı ile ideoloji kavramı arasında bir önsel 
bağlantı Gadamer’in gelenek hermenütiğini Habermas’ın ideoloji eleştirisi ile kesişimin olduğu bir 
alan ortaya çıkmaktadır. Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, s.169.  
118 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.80–81.  
* self reflection: özkavrayış, özdüşünüm ve kendi üzerine düşünüm şeklinde çevrilebilir. Bu kavram 
Habermas’ın eleştirel teorisinin temel metodunu ifade etmektedir. Türkçe’de farklı çevirmenler, farklı 
şekilde çevirmişlerdir. Fakat Türkçe’de tam karşılığı bulunmamaktadır ve bu kavramın Türkçe’de 
karşılığını üretmek gerekmektedir ve tabii ki felsefi bağlamlarını da kurarak.  
119 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.103, Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, 
s.80–85.  
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Örgütlenmiş kurumlar bu sürece yardım ederler fakat burada da iktidar ile kurumlar 

arasındaki dolayımlanmayı ihmal etmemek gerekir. 120  

 

Davranış bilimleri yani ekonomi, sosyoloji, politika vb. bilimler, toplumların 

çözümlenmesi için gerekli bilim dallarıdırlar. Fakat monolojik bilgi üretmeye 

yönelen bu bilim dalları, eleştirel olarak değerlendirilmeli ve bu bilim dallarının 

konusunu oluşturan toplumun gerçek ilgileri ortaya çıkarılmalıdır. Bu ilgilerin ortaya 

çıkarılması eleştirel kuram aracılığıyla mümkündür. Habermas, bu bilim dallarından 

elde edilen bilginin bir başlangıç sağlamak amacıyla kullanılabileceğini ve 

özdüşünseme (self-reflection)* yoluyla eleştirel değerlendirme yapılarak 

özgürleştirici ilgilerin ortaya çıkarılabileceğini belirtir. Eleştirel önermelerin 

geçerliliğinin ölçüldüğü yöntemsel çerçeve, özdüşünsemedir. Özdüşünseme ile elde 

edilen bilgi, özgürleştirici ilgiler ile belirlenirler. 121  

 

Günlük hayatta, gerçek güdülerimizin yerini bizi başarıya yönlendiren 

öğrenilmiş ve zamanla içselleşerek düşünmeden davranışımızı yönlendiren refleksler 

almıştır. Düşünülmeden güdülerle hareket edildiğinde ve bunu rasyonelleştirme 

çabasına girildiğinde aslında bu hareketin ideolojinin belirlenimi altında 

olunduğunun göstergesini oluşturur. Görünüşte özerk bilinç, ilgi bağlantılarını 

kurmadan, sorgulamadan karar verdiğinden, ilgiler devre dışı bırakılmıştır. Bilimler 

ise öznelliğin ilgilerini dikkate almadan prosedürel süreçler içinde hareket ettiğinden, 

bir anlamda ideolojinin destekçisi konumuna gelirler. İnsanların gerçek ilgilerini 

kuran sınıf bağlamları yok sayılarak, bu ilgiler denetim altına alınmış olur.122 

Habermas, insanların gerçek ilgilerinin ortaya çıkartılması yönünde aydınlatılması 

görevini eleştirel kurama bağlar. Eleştirel bilim eleştirel düşünmeyi gerektirir. 

İnsanlar verili olanları olduğu gibi kabul etmemeli, özellikle davranış bilimleri gibi 

bir alandan sunulan bilgileri uzman görüşü olarak düşünmeden doğrudur diye kabul 

etmemelidirler. Habermas, eleştirel kuramla insanları aydınlatmayı hedeflemektedir 

ve “dolaylı ve bilinçdışı şekilde deneyimlenen şeyin, kendi üzerine düşünüm süreci 

                                                 
120 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.83–84.  
121 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.103.  
122 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.104.  
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aracılığıyla dolaysız ve bilinçli şartlara dönüştürülmesinin’ mümkün olduğunu 

göstermeye çalışmaktadır.123 Habermas’ın zaten bilimlere en büyük itirazı bir 

ideoloji haline almış olmalarıdır.  

 

Özgürleşim ilgisi, toplumsal insanın oluşmasına ve var oluşuna karşı otorite, 

gelenek ve doğa güçlerinin üstesinden gelinmesine yönelik bir ilgidir. Mevcut şartlar 

üzerinde düşünüm ve anlamın bilince çıkartılması ile bunları aşmanın yollarını inşa 

etmek mümkün hale gelmektedir. Teknik ve pratik ilgilerin ortaya çıkması yada 

bunların bilincinde olunması ile özgürleşim ilgisinin zorunlu olarak bilincine 

varılmamaktadır. Bu nedenle mevcut şartların aşılarak nasıl özgürleşim ilgisine 

ulaşılacağı konusu Habermas’ın çalışmalarında da çok açık değildir.  

 

Habermas, psikanalizi ve ideoloji eleştirisini eleştirel bilimlere örnek olarak 

verir. Habermas, psikanaliz bir bilim dalı olarak kendi üzerine düşünme boyutunun 

olduğunu ve insanlara kendi üzerinde düşünmenin yolunu açtığını belirtir. Psikanaliz 

yoluyla, insan kendi üzerinde düşünerek bir yeniden inşa yapar. Psikanaliz böylece 

insanların önündeki özgürleşime yönelik engellerin sorgulanmasını sağlar ve 

Habermas bunu bir tür hermenütik olarak değerlendirir. 124 Psikanaliz yöntemini 

kullanarak insanın yaptıklarının, anlamının anlaşılması sağlanır ve gerçek ilgilerin 

bilince çıkartılması sağlanmaya çalışılır. 

 

Habermas, Marksizmi bireyin ilgilerine yönelip açığa çıkartmadığı ve 

toplumu “katı kanunlar”, “kaçınılmaz eğilimler” şeklinde değişmez bir yönde 

algıladığı ve bu anlayışla değiştirmeyi düşündüğü için eleştirir. Marksizmi 

özgürlüksüzlüğün bilimi olarak niteler.125 Habermas, eleştirel bilimle insanların 

özgürlük bilinci açığa çıkartılarak, insanların kendi ilgileri yönünde hareket 

etmelerini sağlamak onları özgürleştirir.  

 

                                                 
123 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.86–87.  
124 Habermas, Bilgi ve İnsansal İlgiler, s.151, Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.87–88.  
125 Giddens, “Jürgen Habermas,” s.162. 
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Habermas, özgürleşim ilgisi -her ne kadar daha sonraki yıllarda bilgi 

kuramını farklı çalışmalarında geçersiz kılarak, terk etse de- kısıtlanmamış iletişim 

ideali ile aynı içeriklere sahiptir.126 İletişimsel eylem kuramı ile ortaya koyduğu 

“ideal konuşma durumu” ve bunun önkoşulu “kısıtlanmamış iletişim” özgürleşim 

ilgisine bağlansa da, bu kuram aynı zamanda tarihsel-hermenütik bilimler ile 

çalışmak zorundadır.  

 

Özgürleşimci ilgi ile iletişimsel eylem kuramı bir bütün olarak 

düşünüldüğünde, iletişimsel eylemde amaçlanan uzlaşım ile özgürleşimci ilginin 

talep ettiği, düşünümsellik, ideoloji eleştirisi yönünün sakatlandığı görülür. Çünkü 

Habermas, iletişimsel eylem kuramında özgürleşmiş yeni bir toplum kurma 

idealinden çok “tahrif edilmemiş bir vasatta gerçekleşen rasyonel bir tartışmada 

bilinçli bir katılımcı”127 yaratmayla ilgilenmiştir. İletişimsel eylem ile Habermas’ın 

teorik paradigması bilincin özgürleşmesinden çok dile kaymıştır. 128 

 

 

1.4. Genel Değerlendirme  
 

 Öncelikle Habermas’ın kendini geliştirme ve kuramlarını oluşturma yöntemi 

olarak, herhangi bir kuramın savunucusunu ele alıp, onu çok detaylı bir incelemeye 

ve eleştiriye tabi tuttuğunu söyleyebiliriz. Pozitivizme, hermenütiğe karşı tutumlarını 

bu şekilde oluşturduğu gibi diğer tüm kuramlarını da tartışmalara dayandırmıştır.  

 

Habermas, bilgi kuramını oluşturmaya yönelik çalışması öncelikle 

pozitivizmle hesaplaşmaya girerek başlamıştır. Pozitivizmi eleştirerek, pozitivizmin 

tek bilgi kurucu olarak değerlendirilmesine karşı gelmiştir. Fakat bunu pozitivizmi 

reddederek değil, pozitivizmin de yer alacağı yeni bir bilgi kuramıyla yapmıştır. 

Hermenütiğin önde gelen iki savunucusu ile yaptığı tartışmalar sonucu hermenütiği, 

tarihsel-hermenütik bilim olarak, pratik ilgiyle bütünleştirmiştir. Frankfurt okulundan 

                                                 
126 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, s.169.  
127 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.46.  
128 Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, s.17.  
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elde ettiği birikiminde bunda oldukça büyük payı bulunmaktadır. Eleştirel kuram 

çerçevesinde yöneldiği özgürleşim ilgisine, diğer bilgi kurucu ilgilerden daha öncelik 

verdiği çalışmalarının bütününden anlaşılmaktadır.  

 

Habermas, bilgi kuramı çerçevesinde yoğun eleştiriler de almıştır. Ströker, 

Habermas’ın kuramındaki bilgi ve ilgi arasındaki ilişki tezine yönelik itirazlarda 

bulunarak, Habermas’ın kuramını temellendirmediğini ifade etmiş, fakat bu kuramın 

araştırılmaya açık olduğunu belirterek, tezin denenmesi, sınanması gerektiğini 

belirtmiştir. .129 

Ströker’in eleştirileri bununla sınırlı değildir. Habermas’ın bilgi kuramının 

ilgiye yönelmesinin, bilgi ile insan tutumları arasında rasyonel bir bağ kurmaya 

çalıştığını belirten Ströker, bunun bilim ile etik arasındaki ayrımcılığın ortadan 

kaldırılmasına yönelik olduğunu ifade etmiştir. Bilim ile etik arasındaki bağ 

kurulmasına yönelik ihtiyacı kabul eden Ströker, Habermas’ın bilgi ile ilgi 

arasındaki bağın tek yönlü bir bilim anlayışını getireceğini ve tek yanlı bir etik 

ilgiden hareket edileceği için, bilim ve etik arasındaki uçurumun daha da açılacağını 

düşünmektedir. 130 

Ströker, bilimin argümanlarının, ilgiye bağlanması ile bilimin teknik ve 

toplumsal pratiğe bağımlı kılındığını düşünmektedir. Habermas’ın toplumsal pratik 

ile bilime, toplumsal rasyonalite katma çabasını tehlikeli bulur. Çünkü bu durumda 

bilimsel rasyonalite üstüne yapılacak bir tartışma, kaçınılmaz şekilde etik-normatif 

alanda cereyan etmek zorundadır. 131 Bilimin kendisi de aslında böylece toplumun 

maruz kaldığı ideolojilere açık hale gelecektir.  

 

                                                 
129 Ströker, Bilim Kuramına Giriş, s.157.  
130 Ströker, Bilim Kuramına Giriş, s.163.  
131 Ströker, Bilim Kuramına Giriş, s.164.  
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2. HABERMAS’DA KAMUSAL ALAN 

KAVRAMLAŞTIRMASI VE TARİHSEL GELİŞİM ÇİZGİSİ 

 

2.1. Kamusal Alan Kavramına Giriş  
 

Habermas’ın kamusal alanın yapısal dönüşümü ile ilgili anlayışını geliştirme 

sürecini anlamak için Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’ndeki sürecini takip edebiliriz. 

1950’lerde Frankfurt’ta Horkheimer ve Adorno ile birlikte Aydınlanma üzerinde 

çalışmaya başlayan Habermas, yönünü kamusal alan konusunda Amerikan, Fransız 

devrimlerine ve politik dönüşümlere çevirmiştir. Habermas, görüşlerini 19. yüzyıl 

liberal piyasa kapitalizmi ve 20. yüzyıl Frankfurt Okulu’nun görüşleri üstüne 

kurmuştur. 1960’lı yıllarda Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde yaptığı çalışmalar 

tüketim toplumunun eleştirisi, akılcılık, iş ve boş zaman, medya, kamuoyu ve 

bunların ardından kamusal alan üzerinedir. Sonraki çalışmalarında pozitivizm 

tartışmalarına müdahil olmuş, Marksizm çerçevesinde teori-pratik birliğini 

savunmuştur. Antik Yunan’ın katılımcı demokrasilerini, radikal demokrasi için örnek 

olarak önüne koymuştur. Önemli çalışmalarından Student und Politik’de Habermas, 

burjuva toplumunun getirdikleri olarak anayasal güvence altındaki haklar, sivil 

özgürlükler, egemenliğin ilkeleri ve kanunların önemini vurgular. Habermas, burjuva 

kamusal alanı üzerindeki çalışmasını Habilitationschrift’te doktora öncesi tez olarak 

sunmuştur. Calhoun, Adorno ve Horkheimer, Habermas’ı bu çalışmasında ’liberal 

demokrasi düşüncesi eleştirilerinin yetersiz olduğu’ yönünde eleştirmişlerdir. Bu 

çalışma enstitünün genel anlayışına uygun görülmemiş, çok radikal ve değişim için 

çok uzlaşmış bulunarak Habermas, başka bir yerde işbulmaya zorlanmıştır. 

Habermas, 1961 yılında doçent, 1962 yılında profesör olmuş, 1962 yılında 

Adorno’nun desteğiyle Frankfurt’a geri dönerek Horkheimer’ın felsefe ve sosyoloji 

kürsüsünde çalışmalar yapmaya başlamıştır.1 

 

                                                 
1 Douglas Kellner, “Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention” 
(Çevrimiçi) http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm  10.05.2007 
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 Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, genel bir değerlendirmeye tabi 

tutulduğunda, Habermas’ın diğer eserlerine oranla daha az teknik jargonun 

kullanıldığı bir dile sahiptir ve betimlemeler oldukça yoğundur. Bu çalışma 

disiplinlerarası bir niteliğe sahip olmakla birlikte sosyolojik bir çalışmanın 

paradigmalarını karşılar.2  

  

 Habermas, bu çalışmasında, kamusal alanı, demokrasi üzerinde yükselmiş 

toplumların eleştirisinin bir aracı olarak değerlendirir. 18. yüzyılda burjuvazinin 

yükselişiyle ortaya çıkan kamusal alan, demokrasinin temel unsuru olarak, Habermas 

tarafından idealize edilerek, günümüz demokrasisinin geliştirilmesine yönelik bir 

kapı açma niteliğini de taşır.  

 

 Habermas’ın kavramsallaştırdığı biçimiyle “kamusal alan” tartışmalarına 

geçmeden önce kamu ve özel kelimelerinin ne anlamda kullanıldığına kısaca 

değinmek yararlı olacaktır.  

 

   

2.2. Kamu Kelimesinin Sözlük Anlamı  
 

Kamu kelimesi Türkçe’de ve diğer dillerde benzer içeriklere sahip gibi 

görünmektedir. Kamu/özel ayrımı toplumsal, siyasal ve ekonomik değişimlerle 

ortaya çıkmış ve bu değişimler bu kelimelerin içeriğini de sürekli değiştirerek 

belirlemiştir. Bu nedenle bu kelimelerin dönemsel anlamları daha çok tarihsel süreçle 

birlikte değerlendirilebilir.  

 

Kamu kelimesi Latince “Publicus”dur. “Publicus: devlete ait, halka ait, 

umuma ait, genel, yaygın, kamu görevlisi (...) (Sözcük etimolojik olarak ergen, 

erişkin olmayla [pubes - entis], aynı zamanda açıklıkla, açık olmayla, herkesin 

önünde olmayla da [de publico: toplum hesabına, in publico: açıkça herkesin önünde, 

                                                 
2 Robert C. Holub, Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere, London, Routledge, 1991, p.3.  
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publice: devlet adına, hesabına, hep beraber, birlikte] bağlantılı.”3 

 

Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Güncel Türkçe Sözlük’te “kamu” 

sözcüğünün anlamları, “1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, 2. Bir 

ülkedeki halkın bütünü, halk, amme ve 3. (sıfat) Hep, bütün” olarak açıklanmıştır.4 

 

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisine baktığımızda kamu kelimesi 

Türkçe sözlüklerdekine benzer şekilde “bir ülkede yaşayanların tümü” olarak 

belirtilmiştir. Aynı sözlükte kamunun diğer anlamları özele karşıt toplumla ilişkili, 

bir ülkede yönetime ait olan ve özelin karşısında devlete ait olanın tanımlanmasında 

kullanılan tamlama olarak görülür.5 

 

Bir başka sözlükte ise kamu kelimesinin Habermas’ın tanımladığı kamusal 

alan görüşüyle paralel şekilde açımlandığı görülmektedir:  

1. Kamusal konularda birlikte hareket eden bireyler topluluğu. 

2. Özelle bağlantılı fakat ondan ayrı.  

3. Kamu dünyası açık ve akışkandır. Aile ve yakın arkadaşlar dünyasının 

dışında, görüş açıları, çıkarlar ve perspektiflerin çeşitliliği ile karakterize 

edilir. Bu nedenle kamu yaşamı, kamusal problemlerden daha çok, zorunlu 

olmasa da kamusal değerler, tarihler ve kültürlerle bağlantılıdır. … Kamusal 

dünya, kamusal problemleri birlikte çözmeye çalışırken, kamusal kararların 

geliştirildiği, diğer bakış açılarının çatıştığı tartışma alanıdır. Kamusal 

dünyada ilişkilerimiz ve eylemlerimiz stratejiktir. Özçıkar, farklılık ve güç 

kavramları, bir alan olarak kamusal problemleri, kolektif gücümüzü 

kullanarak, kendi çıkar farklılığımızda çözmek için kamusal yaşamın bir 

uzlaşımından ortaya çıkar.6 

 

                                                 
3 Dr. Sina Kabaağaç/Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1995, s.490–
491.  
4 (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr 23.3.2007 
5 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 22. Cilt Interpress Basın ve Yayıncılık, (t.y.), s.6268.  
6 http://members.tripod.com/~S_van_Dorst/glossary.html#P 21.9.2003  
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Bir hukuk sözlüğü olan Ballentine’s Law Dictionary’de7 ‘kamu’ kelimesinin 

yukarda belirtilen açıklamalardan farklı bir açıklaması görülür: “Alışveriş yaparken 

durup analiz etmeyen, fakat genel görünüş ve genel izlenimlerce belirlenen cahilleri, 

düşüncesizleri ve safları kapsayan çok geniş kalabalıklar.” Buradaki kamu, elitin 

karşıtı, cahil halkı işaret etmektedir.  

 

Sözlük anlamlarından çıkarılan sonuç, kamunun bir halkın bütününü ifade ettiği 

gibi, devleti de ve devletin işlerini de belirttiğini görürüz. Her iki anlamda da kamu, 

özel karşıtı bir konuma sahiptir. Bunun nedeni kamunun bir çoğulluk, alenilik, 

herkese açıklık gibi unsurlarla biçimlenmiş olmasıdır.  

 

 

2.3. Özel Kelimesinin Sözlük Anlamları  
 

Özel kelimesinin Latince açılımına baktığımızda şu açıklamayı görürüz: 

“Privatim: kişisel, bireysel olarak, özel olarak, resmi olmadan; evde; privatus: resmi 

olmayan, kişi için özelliği olan, bireysel, kişisel, özel, hususi, mahrem; resmi 

olmayan.” 8 Latince ‘Özel’ anlamına gelen ‘privatus’ kelimesi “resmi yetkisi 

olmayan vatandaş” olarak açıklanır.9  

 

Özel10 kelimesinin “Bir kimsenin kendisini, kişisel yaşamını ilgilendiren 

şey”i belirtmek için kullanıldığını görürüz. Bir şeyin kullanımının veya mülkiyetinin 

bir kişiye ait olması onun özel olarak tanımlanmasını getirir. “Herkesi 

ilgilendirmeyen, tanıksız, her türlü resmi ortam dışında yapılan bir şey için” özel 

kelimesi kullanılır. Bu içeriğe benzer şekilde doğrudan devlete bağlı olmayan veya 
                                                 
7 (Çevrimiçi) http://www.commonlawvenue.com/Glossary/GlossaryK-P.htm#PUBLIC  10.07.2007  
8 Dr. Sina Kabaağaç/Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1995, s.475. 
9 (Çevrimiçi) http://www.extension.umn.edu/distribution/citizenship/components/6586g.html,  
21.9.2003  
10 —Peleponnes Savaşları M.Ö. 404 -Homeros destanlarında İliada ve Odisseia: Kamu “demios”, özel 
“idios” -idios; bireye ilişkin, kişinin kendisiyle bağlantılı -demios; halkla bağlantılı, halka ilişkin -
Atina toplumsal yapısında bireysellik, birey olmak, kişiye özgü meseleleri konuşmak iyi 
değerlendirilmiyordu; idos negatif anlamda, ingilizcede “idiot” “aptal”. İşaya Üşür, “Kamuculuk mu, 
Devletçilik mi?,” Toplum ve Hekim Dergisi, Eylül-Ekim 2001, Cilt 16, Sayı 5, s.324 ‘den aktaran 
Vahap Coşkun, “Batı’da ve Türkiye’de Kamusal Alan,” Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 12. 
Kitap, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2005, s.149.  
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kamusal ya da resmi olanın karşıtı olarak da özel kelimesi kullanılır. Bazı 

bağlamlarda özel “topluluk ve devlete karşıt olarak bireye ilişkin olan şey”i ifade 

eder. 11 

Habermas’da kamu ve özel kelimelerinin kökenine inmiştir.  

 

 

… Almancada, Latince privatus’dan iktibas edilen “privat”a [özel] ancak 16. 
yüzyılın ortasında rastlanmaktadır; bu sözcük, o zaman İngilizce “private” ve 
Fransızca “privê” ile aynı anlamdadır. Bu anlam aşağı yukarı şunu ifade eder: 
kamusal görevi olmayan, (yani) not holding public Office or official position, sans 
emplois, que l’engage dans les affaires publiques. “Özel”, devlet aygıtının alanı 
dışında olmayı ifade eder; çünkü “kamusal”, bu arada mutlakıyetçilikle birlikte 
egemenin şahsından bağımsızlaşarak nesnelleşmekte olan devlete ilişkindir. 
Kamusal topluluk (veya umum), the public, le public, “özel varlık”ların karşıtı 
olarak “kamu gücü”nü ifade eder. Devlet memurları kamusal şahıslardır, public 
persons, personnes publiques; kamusal bir görevleri vardır, yaptıkları işler 
kamusaldır (public Office, service public) ve devletin bina ve kurumları da kamusal 
olarak adlandırılır. Diğer yanda özel şahıslar, özel merciler, özel işler ve özel evler 
vardır… Devlet ile ondan dışlanmış olan tebaaları karşı karşıya dururlar; devlet, bu 
yoruma göre, kamusal selamet için, diğerleri ise kendi özel yararları için çalışır12. 

 
 
 

“Kamusal” ve “kişisel” sözcüklerinin Batı kültür tarihinin içinde kullanımı 

kamu-özel ayrımının gelişimine de işaret etmektedir. “Kamu” sözcüğü İngilizce’de 

bilinen ilk kullanımında “kamu,” “toplumun ortak çıkarı” ile eş anlamlı 

tutulmaktadır. “Özel” sözcüğü ise “üst düzey devlet erkanından, ‘ayrıcalıklı’ kişi” 

anlamında kullanılmıştır. 17. yüzyıl sonlarında kamu ve özel kelimeleri bugünkü 

anlama benzer bir şekilde anlam içerir hale gelmiştir. “ “Kamusal” sözcüğü herkesin 

denetimine açık olan anlamına gelirken, “özel” sözcüğü kişinin ailesi ve arkadaşları 

ile sınırlanan mahfuz bir yaşam bölgesi anlamındaydı.”13 

 

Habermas, kelimenin farklı kelimelerle birleşerek, kamusallığın etkin olduğu 

konulara giriş yapar. Örneğin mülkiyet konusunda “Res publica, populus’un (halkın) 

umumi olarak yararlanmasına tahsis edilmiş mallardır; privati (özel olan) ve onun 
                                                 
11 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 17. Cilt Interpress Basın ve Yayıncılık, (t.y.), s.9072. 
12 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul, 
İletişim Yayınları, 2000, s.70-71.  
13 Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak, Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, 2002, s.32.  
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mülkiyeti için geçerli hukuka tabi olmayandır, yani res extra commercium’dur 

(ticaret dışı mal); örneğin flumen publicum (kamuya ait su), via publica (kamu yolu) 

vs.”14 Mülkiyet örneğinde, izlenirse diğer alanlarda da kamu/özel ayrımı bir 

kavramsal karşıtlık içerir. Fakat henüz kamusal alan/özel alan ayrışmasının 

yaşanmadığı feodalizm döneminde bu karşıtlığa (hem kelime olarak hem de içerik 

olarak) rastlamayız. Toprak mülkiyeti iktidarı ile aile reisinin iktidarı karşıt 

kategoriler olarak ortaya çıkmazlar. Eski Cermen hukuk geleneğinde ‘gemeinlich’ 

(cemaate ilişkin), ‘sunderlich’ (ayrı, özel), ‘common’ (umumi), ‘particular’ (tekil) 

gibi kavramlar yer almakla beraber, bu ayrımlar ‘publicus’ (kamusal) ve ‘privatus’a 

(özel) bir anlamda benzerlikler taşır. Fakat benzerlikleri ürettikleri karşıtlıklar 

üzerindendir. Bu kavramlar feodal üretim ilişkilerinin paradigmaları çerçevesinde 

anlaşılabilecek olan cemaate ilişkin unsurlarla ilgilidirler. Ortaklaşa işlenen, komüne 

ait topraklar, kamusaldır, publica’dır; örneğin çeşme, pazaryeri gibi. Kamusal 

selamet veya genel selamet (common wealth, public wealth) dilin tarihsel gelişimi 

içinde ‘umumi’ ve karşısında ‘hususi’ kavramları da gözlemlenir. Fakat kamu/özel 

ayrışması kapitalizmin gelişmesi, doğal hukukun biçimlendirmesi ve toplumsal 

dönüşümlerle klasik diyebileceğimiz içeriğe ulaşır. ”Bu nedenle kamusal alanla özel 

alanın ayrılmasına elvermeyen koşullara uygulanmaya çalışmamalıdır.”15  

 

Modernite sonrası kamusal/özel ayrışması (alanlar olarak da) birey-devlet 

ilişkilerinde karşıtlıkla tanımlanır. Tek bir karşıtlıktan ziyade, “örtüşen bir dizi 

karşıtlık” olduğunu belirtmek daha anlamlıdır.16 Bu tanımlamaların atıf yapıldığı 

Antik Yunan’a gidildiğinde bir devletin yurttaşı ancak kamusal alanda anlamlı kabul 

edilmektedir ve birey-devlet bir karşıtlık içinde tanımlanmaz. Yurttaş, yürüttüğü 

etkinliğe göre yurttaş veya özel bir kişi olarak görülür. Fakat özel kişi sitenin 

karşısında yer alan olarak düşünülmez.17 Yurttaş, sitenin işleriyle ilgili etkinlikte 

bulunuyorsa kamusal bir alanda etkinlik gösteriyor demektir. Kendi işleriyle ilgili 

etkinlik gösterdiğinde özel kişi olarak değerlendirilir; örneğin ailenin bütçesi ile 
                                                 
14 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.62, dp.5. 
15 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.62–63. 
16 Raymond Geuss, Kamusal Şeyler, Özel Şeyler, Çev. Gülayşe Koçak, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 2007, s.26. 
17 Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 
2003, s.75.  
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ilgili, kölelerin yönetimiyle ilgili işler özel işlerdir.  

 

Kamusal/özel kelimelerin tanımlanması bize kamusal alan ve özel alan 

ayrımlaştırması için bir zemin sunmaktadır. Bu kelimelerin içerdiği anlamlar, bir 

toplum içindeki bu bağlamdaki o toplumun bakışını gösterdiği gibi, içerdiği ideolojik 

yüklenmeleri de demokrasi kuramına göndermede bulunmak için bir ortam 

sağlamaktadır.  

 

Habermas’ın kamusal alan/özel alan modellemesi, belli bir döneme 

dayanmasına rağmen, kamu/özel tanımlamaları çok daha önceye dayanır. Habermas, 

bu modellemeyi yaparken “yüzyıllarca geçerliliğini koruyabilen bir zihinsel-tarihsel 

sürekliliğe” de işaret eder.18  

 

 

2.4. Habermas’a Göre Kamusal Alanın Tarihsel Gelişimi 
 

Habermas, 17. yüzyılın sonundan itibaren gelişen kamu otoritesi ile özel alan 

ayrışmasını tarihsel süreç içinde incelemiştir. Bu tarihsel çözümleme ile aynı 

zamanda “kamusal alan” idealini resmetmeye çalışmaktadır. Habermas’ın 

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, burjuva kamusunu tanımlamış ve gelişmelerle 

burjuva kamusundan sosyal yaşamdaki sivil toplumun yarattığı “farklılaşmış” 

kamuya yönelmiştir.19  

 

Habermas kamusal alan kavramını yapısal, kurumsal ve söylemsel düzeyde 

kuramlaştırmıştır. Kuramında kamuyu uzamsal ve kuramsal terimlerle tanımlamış ve 

kamusal alanı sivil toplumun özel dünyasının bir parçası olarak burjuva kamusal alan 

niteliğiyle konumlandırmıştır. Burjuva kamusal alan devlet otoritesinin kamu 

dünyasından farklı fakat onunla ilişkilidir.20  

                                                 
18 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.61, 
19 Ömer Çaha, “İdeolojik Kamusalın Sivil Kamusala Dönüşümü”, Doğu Batı, Doğu Batı Yayınları, 
2.Baskı, Ankara, Kasım, Aralık, Ocak 1998–9, s.74–95. 
20 Agnes S. Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory - Toward a Theory of 
Politics of Public Credibility,” Sociological Theory, Vol.18, No.2, July 2000, p.217. 
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18. ve 19. yüzyıldaki İngiltere, Fransa ve Almanya’daki genel gelişmeler 

doğrultusunda, Habermas ilk önce burjuva kamu alanı modelini inceler ve 20. 

yüzyılda bunun nasıl yozlaştığını anlatır. Habermas kitabının önsözünde şunları 

yazar: “Araştırmamız burjuva kamu alanı ve onun sosyal-refah devletine 

dönüşmesinin stilize edilmiş resmini sorgular. ”21  

 

Kamusal/özel karşıtlığının Batı tarihinde ortaya çıkışı ve şekillenişi sitenin 

ortaya çıkmasıyladır. Sitede yurttaş olabilmek için bireylerin katılması gereken tüm 

etkinlikler kamusal, bunun dışında kalan ve bireyin aile yaşamına ait pratikler özel 

sayılmaktadır. Klasik Çağ Atinası’nda yönetme, karar verme ve yargılama gücü ve 

bunların kamusal işleyişi politikayı oluşturmaktadır. Aristoteles ‘Politika’sında polis, 

en yüce iyiyi amaçlayan politik bir topluluk ve insan doğasının kendini 

gerçekleştirebileceği tek topluluk biçimi olarak ifade etmektedir. İnsanların yaşamda 

kalmak için ihtiyaçları zoe olarak tanımlanır, bios ise iyi yaşam ihtiyacına denk 

düşer.22 Polis’de iyi yaşamın gerçekleşeceği ve kamusalın somutlaştığı alan olarak 

konumlanırken, insanın hayatta kalması için gerekli ihtiyaçlar alanı özel alan olarak 

konumlanır. Aristoteles’in insanı zoon politicon (politik hayvan) olarak tanımlaması 

daha anlaşılır hale gelmektedir.23 

 

 

2.4.1. Ortaçağ’da Kamusal Alan  
 

Kamusal kelimesini ortaçağ fermanlarda “hükmetme, hükmetmeyle ilgili” 

anlamında, publicus (kamusal) kelimesiyle eşanlamlı kullanılmaktadır. “Hükmeden 

adına elkoymak” publicare olarak ifade edilmektedir. ‘Gemein’ (common) kavramı 

herkese açık olan anlamında olduğu gibi hükmetmeyle ilgili haklardan dışlanmış 

olmak, kamusallıktan uzaklaştırılmış olmak anlamına da gelmektedir. İki zıt anlamın 

bir aradalığı “ortaklaşacı cemaat örgütlenmesinin unsurlarının toprak egemenliğine 
                                                 
21 Kellner, “Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention,“  
22  
23 Ferda Keskin, “Kamusal Alan ve Yalın Yaşam,” Doğu Batı, Yıl:2, Sayı:5, Kasım, Aralık, Ocak 
1998–1999, s.98. 
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dayanan bir toplumsal yapıya eklemlenmesini günümüze dek yansıtmıştır.”24  

 

Geç ortaçağın feodal toplumunda klasik anlamda kurumsal ölçütlere dayalı 

bir kamusal alan/özel ayrışması söz konusu değildir. Fakat kamunun temsil edildiği 

bir kurum olarak prenslikten söz edilebilir. Egemenliğin, vasfı gereği kamusallık 

taşıdığı ve bu bağlamda örneğin İngiliz kralının ‘publicness’e haiz olduğu görülür. 

Bir statüyü gösteren temsili kamu, bir kamu alanı olarak görülemez. Toprak 

sahiplerinin statüsü kamusal ve özel ölçütleri karşısında tarafsız olarak 

tanımlanabilir. Bu tarafsızlık statüsü kamusal olarak görünür ve aslında bir erkin 

cisimleşmesi olarak tarif edilebilir. Bugün bile yeni anayasa öğretilerinde 

temsiliyetin sadece kamusal alanda var olabileceği, özel mesele niteliğinde bir 

temsiliyet olamayacağı belirtilir.25 

 

Ortaçağ’da özel ve kamusal alanların varlığını görememekteyiz. Egemenliği 

simgeleyen semboller aynı zamanda kamuyu simgelemektedir. Hükümdarın gücü ve 

ihtişamının bir gösteri şeklinde sunumu kamusal bir mahiyet taşımaktadır. Bu 

gösteride seyirciler, hükümdarın tebaasından oluşmaktadır.26  

 

 “Ortaçağ boyunca, kamusal - özel kategorileri ile kamu, Roma hukukunun 

tanımları çerçevesinde res publica olarak gelenekselleştirildi.” Feodal lordlar, erkin 

kamusal gücüyle ortaya çıkan temsili kamunun sahiplerini oluşturmuşlardır. 

Dönemin kamusallığının temsiliyetini, burjuva kamusallığından ayırmak oldukça 

kolaydır.27 Temsili kamu, hükümranın kamu erkine sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. İkincisi kamu, halkın tümünü değil iktidarı belirtmektedir. Halk 

ise tabi olan ve söz söyleme hakkı olmayandır. Böyle bir dönemde günümüzde 

tanımladığımız kamusal alan modelinin hiçbir karşılığı yoktur. Hükümdarın herkes 

adına konuşması, yasalar çıkarması, yargılaması ve yürütmesi, tebaanın hükümdarı 

kamuyu temsil eden olarak görmesini getirmiştir.  
                                                 
24 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.64. 
25 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.64–65. 
26 Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular, Modernite, Postmodernite ve 
Entelektüeller Üzerine, İstanbul, Metis Yayınları, 2. bs., 2003, s.60. 
27 Jürgen Habermas, “Kamusal Alan,” Kamusal Alan, Ed. Meral Özbek, İstanbul, Hil Yayın, 2004, 
s.95–102.  
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Siyasi ve ekonomik iktidarın kamusal temsili reform dönemine kadar gücünü 

yitirmeden devam etmiştir. Bu dönemde dini inancın özelleşmesi toplum ve devlet 

arasında bölünmenin işaretini vermiştir. Temsiliyetin kamusallığı, kamusal olarak 

oluşmamıştır. Bu kamusallık, ilk başta bir statü özelliği olarak ortaya çıkmış, feodal 

beyler kendi otoriteleri etrafında bir hale oluşturmuşlardır. Bu aynı zamanda da 

temsiliyetin sadece iktidar sahiplerinde olabileceğini ve aşağı tabadakilerde 

olamayacağını göstermektedir. Feodal bey, ruhani liderleri, şövalyeleri, yüksek 

rahipleri vs. toplantıya çağırdığı zaman bu halkın temsil edildiği bir alandan çok, 

halkın “önünde” egemenliklerini temsil ettikleri bir alanı göstermektedir. Feodal bey 

temsiliyeti, tebaaya armalar, giyim tarzı, jestler vb. ritüellerle sergilemiştir. Şövalye 

davranış kodları bu temsiliyetin bir görüntüsü olarak ortaya çıkmıştır. Kilise, ruhani 

boyutta temsiliyetin gösterildiği bir alan olarak toplu ritüeller, takdis ve toplu dua, 

ayinler, dini geçitler yapmıştır. Kiliselerin bu tarzda temsiliyeti kamusallaştırması 

bugün halen mevcuttur. Kilisede yapılan ritüellerin Latince yapılması kamusallığın 

dışlamaya dayandığının en belirgin göstergesi olmuştur.28  

 

 

2.4.2. 18. Yüzyıla Kadar Kamusallığın Yapısal Dönüşümünün 

Genel Değerlendirilmesi  
 

Kamusal alan ve kamuoyu kavramları 18. yüzyılda somut bir tarihsel 

dönemde ortaya çıkıp anlam kazandılar. Bu tarihe kadar ortak fikirlerin ifadesi olan 

kültürel birikim, normatif tutumlar var olsa da asıl olarak karar alıp verebilen 

dinamik kamunun ortaya çıkışı, temsili kamunun parçalanışıyladır. Burjuvazinin 

etkinlik kazanmasıyla burjuva anayasal devlet belirli çıkarları bir araya getirmiştir.29 

Bu süreç 17. yüzyılda işaretlerini vermiş ve 18. yüzyılda burjuvazinin her alanda 

etkinlik kazanmasıyla, bir burjuva iktidarı ve onun somut göstergeleri olan halk 

egemenliği, demokrasi ve bunların bağlamında kamusal alan gerçekleşmiştir. 

                                                 
28 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.66–67. 
29 Habermas, “Kamusal Alan,” s.96.  
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Aşağıda kısaca bu süreci takip ederek, Habermas’ın bu süreçte konumlandırdığı 

“idealize” ederek sunduğu kamusal alanın var oluş koşullarına da işaret edeceğiz.  

 

15. yüzyılda başlayan Rönesans, feodalitenin çözülmesiyle sonuçlanmıştır. 

Rönesans’tan sonra aristokrasi artık toprak egemenliğini temsil edememektedir, 

bunun yerini monarkların temsiliyeti almıştır. Saraylı-soylu beyler, kendi içlerine 

dönmüşler ve ‘nezih muhit’ olarak değerlendirilen sınırlı alanlarda oturmaya 

başlamışlardır. Bu dönemde aynı zamanda erken-kapitalist mübadele iktisadının 

gelişmesiyle ve ulusal ve bölgesel devletler ortaya çıkmıştır. Temsili kamu saraya 

sıkışarak, devletle toplumun ayrışması ile de ‘istisnai bir hukuk’ haline gelmiştir. Bu 

modern kamusal ve özel alanların ayrışmasının başlangıcıdır.30 

 

18. yüzyılın sonuna dek ayakta kalmış olan temsili kamuyu oluşturan feodal 

erkler, kilise, prenslik ve beyler zümresi kutuplaşarak özel ve kamusal unsurlar 

haline gelirler. Kilisenin yozlaşmasına karşı ortaya çıkan Reform hareketleri ile yeni 

mezhepler ortaya çıkmış ve kilise o güne kadar sahip olduğu Tanrının kamusal 

temsiliyeti rolünü kaybederek, özel bir mesele haline gelmiştir. Gelişen din 

özgürlüğü ile din, özel özerklik alanı olarak güvence altına alınır ve kilise artık 

herhangi bir “kamu hukuku” kurumundan farklı bir konuma sahip değildir. Prenslik 

erki, yeniden tanımlanarak, prensliğin kurum olarak kamu bütçesi ile prensin özel 

mülkiyeti ayrışır. Zümreler içinde egemenliğin unsurları, kamu erkinin kamusal 

organlarına dönüşür. Bürokrasi ve ordu (kısmen yargı) kamu erkinin kurumları 

olarak biçimlenirken, özel hale getirilmiş saray karşısında nesnel bir konuma 

yerleşirler. Şehirdeki korporasyonlar ise mesleki zümreler olarak devlet karşısında 

‘burjuva toplumu’nun temelini oluştururlar.31 

 

Yeni gelişen burjuva toplumu, bir sistem olarak kendini kurabilmesi için 

siyasal, yasal ve ekonomik olarak kilisenin sıkı sıkı tanımlanmış kutsal normatif 

düzenlemelerinden bağımsızlaştırmalıdır. Toplumun krallığın yönetim alanı 

olmaktan çıkması ve kendi yasalarını koyan sistem olarak bir bütünlük 

                                                 
30 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.70. 
31 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.71–72. 
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oluşturabilmesi için ekonomik alanın ayrışması gerekir. Bireyler artık ekonominin 

alanında görünmez bir el çerçevesinde birbirlerinden habersiz eylemlerinde aynı 

kurallarla hareket etmeye başlamışlardır. Ekonomik sistemin ayrışması ile ve kendi 

kurallarıyla işlemesiyle, birey, toplum anlayışı değişir. Artık toplum ortak faillik 

alanı olarak görülür ve aynı zamanda sadece yöneticilerin değil onun dışındakilerin 

de müdahale edebilmesinin koşullarını hazırlayacak ortama erişilmiştir. Toplumun, 

nesnel olarak ele alınması da Aydınlanmanın ürünlerindendir.32 Bağımsız ekonomik 

sistem, özne olarak bireyler kamuoyunun oluşumunun bileşenleridirler.  

 

Kamuoyunun gelişimi ve kendi taleplerini açık şekilde olmasa da aydınlar 

vasıtasıyla harekete geçirmeleri ile 1770 öncesi aydınlar tehlike olarak görülmüştür 

ve sansür yoluyla denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Sansürün etkisiz hale gelmesi 

ile dönemin iktidar yanlısı yazarları, devrim öncesi çalkantılı dönemde kamusal 

tartışmayı yönlendirme çabasında bulunmuşlardır. Fakat kamuoyu önüne geçilemez 

bir güç haline gelmiştir. Taylor, Jacques Necker’nin, yazdığı bir yazıda kamuoyunu 

şöyle tarif ettiğini belirtir: “İki yüz yıl önce var olmayan ve muhakkak göz önüne 

alınması gereken bir otorite doğdu, kamuoyunun otoritesi.” Kolektif eylem ve nesnel 

analiz genişleyerek, insanların içinde eşzamanlı olarak hareket ettiği ekonomi, 

kamusal alan ve halkın egemenliği kurumsallaşmaya başlamıştır.33 

 

Bu dönemde aynı zamanda hukukun üstünlüğü kavramı gelişmiştir. Haklar 

17. yüzyılın doğal hak kavramının tanımladığı haklar çerçevesinde gelişirken, 

hakların üstünlüğü anayasalara eklenmeye başlamıştır. Haklar artık siyasi yapılardan 

önce gelir ve siyasi yapılar bu haklara dokunamaz. Artık bu haklara bugün doğal 

haklardan çok insan hakları denmektedir.34 

 

İlk modern anayasalar, liberal anlayışın özü olan temel hak ve özgürlüklerini 

                                                 
32 Charles Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, Çev. Hamide Koyukan, İstanbul, Metis 
Yayınları, 2006, s.159–160.  
33 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.162–163. Taylor eşzamanlı diğer bir yapı olarak da 
modayı belirtir. Moda kamusal alan ve egemen halktan farklıdır. İnsanlar birbirinden habersiz 
modanın kurallarına uyarlar. Moda uzamı kendi içinde sürekli değişmekle birlikte ortak bir uslüp dili 
geliştirir.  
34 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.167.  
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belirtirler ve bu hak ve özgürlükler toplumun bir kamusal alan olarak korunmasını ve 

kamu otoritesinin işlevlerini belirterek sınırlandırılmasını sağlamıştır. Böylece 

kamusal alan içinde yer alan bireylerin özel alanları da yasalarla korunma altına 

alınmıştır. Bu bireyler kamusal alan aracılığıyla burjuva toplumun gereksinimlerini 

devletten aktaran bir rol oynayarak politik otoriteyi “rasyonel” otoriteye 

dönüştürmeye çabalardır. Bu rasyonalitenin ölçütü olan serbest pazar ekonomisi de 

yasalarla korunma altına alınmıştır. 35  

 

Kapitalizm ve modernitenin ilerlemesi ve toplumsal yaşamın temel unsurları 

haline dönüşmeleriyle toplumsal dönüşümlerde bu gelişmelerle paralel gitmiştir. Bu 

dönüşüm sorunların üstesinden gelme konusunda yeni geri dönülmez bir yaşam 

biçimi ortaya çıkarırmışlardır.36 Öncelikli olarak ticaretin gelişmesi, burjuvazinin 

etkin bir sınıf olarak ortaya çıkması ve ekonominin, mevcut iktidar sisteminden 

bağımsızlaşarak kendi kurallarıyla işleyen bir sisteme dönüşmesi ile ekonomik 

alanda aktif aktörleri de getirmiştir. Ailenin ve ekonominin alanının, bağımsız 

ilişkiler ağı örmesi ve bunların dışında yükselen kamuoyunun kendilerini ortaklaşa 

ifade ettiği bir alan yaratması, Habermas’ın ifade ettiği burjuva toplumunda kamusal 

alanları oluşturmuştur.  

 

 

2.4.3. Burjuva Toplumunda Kamunun Oluşumu Üzerine  

 
Burjuva kamusunun oluşumunu Geç Ortaçağ ve 18. yüzyıl arası olarak 

belirten Habermas, bu oluşumu kapitalizmin yükselişiyle birlikte modern devletin 

gelişimine, malların değişimi ile özerk bir ekonomi alanının oluşumuna ve bütün 

bunlarla birlikte özel alanın kurulmasına bağlar. Ayrıca bu özel alan iletişimsel 

altyapının gelişerek kamusal hayatın iletişimsel eylemini kolaylaştırmıştır. Kamusal 

alan devlet otoritesinin kamu dünyası ile sivil toplumunun özel dünyası arasında bir 

                                                 
35 Habermas, “Kamusal Alan,” s.96–97.  
36 Mehmet Tevfik Özcan, “Reconsidering Public Sphere As Necessary Precondition of Personality,” 
Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Vol.37, No.54, 2005, p.85. 
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arayüz olarak yer almıştır. Burjuva kamusal alan devletle toplum arasında 

kamuoyunun bir aracı olarak işlev görmüştür.37  

Kamuya açık tartışmalar, Lordların prenslerle tartışarak karar almasıyla 

başlar. İngiltere’de ise parlamentonun kraliyeti sınırladığı bir biçim ortaya çıkmıştır. 

Kıta Avrupa’sında monarkların büyük toprak sahipleri arasında aracılık görevi 

yaptığı görülür. Gelişen ekonomiyle birlikte iktidarın bölüşümünde soyluların 

haklarının eski haliyle korunması mümkün değildir. Burjuvazi iktidar talebinden çok 

var olan iktidarın dayandığı ilkeleri sarsacak bir etkinlik içindedir.38 

Krallığın ve aristokrasinin güçlü olduğu dönemde kamu işlerinin akışının 

sağlanması, kamuoyunun biçimlendirilmesi, entelektüel kesimin iktidar tarafına 

çekilmesi aristokrasinin yaptığı işlerdir. 18. yüzyılda aristokrasi, örnek olarak 

Fransa’da, artık kamuoyunu yönlendirecek güce ve etkinliğe sahip değildir. 

Aristokrasinin boş bıraktığı alanı yazarlar herhangi bir iktidardan düşme korkusu 

olmadan doldurmuşlardır. Değişim sadece bir nöbet değişimi değildir. Tüm sistem 

değişmektedir. Yazarların herhangi bir statü, zenginlik, soyluluk unvanı gibi onları 

üstün kılan bir özellikleri yoktur. Taylor, onların kamuoyu yaratmadıklarını ve 

öncülük etmediklerini, kendilerinin bir kamu haline geldiklerini ifade etmektedir. 

Öncüler değil, siyaset değişmiştir. Yeni siyaset kafelerde, salonlarda, derneklerde vb. 

yerlerde yeni bir ‘politik sosyallik’ dünyası oluşturmuştur. Mevcut idari iktidar ve 

siyasal denetimden uzak olan bu alanlarda insanlar yasal meseleleri iktidarın dışında, 

pratik sorunlar olarak ilkeler çerçevesinde tartışmaktadırlar. Herhangi bir sınamanın 

söz konusu olmadığı fikirler üzerinde katılımcıların görüş birliğine varmaları yeter 

koşulu oluşturmaktadır. “Bu yolla, yeni, gerçekten devrimsel bir hakikat ölçütü 

yaratılmıştı: Mutabakat.” Hakikat arayışı ile gelişen tartışma ortamları herkesin 

konuştuğu ve ortak görüş aradığı bir yer olarak kamusal alan, öznel iradelerin tekrar 

tekrar biçimlenmesini ve ortak düşüncenin etkin bir şekilde iktidara yöneltilmesini 

sağlamıştır.39 Habermas, bu süreci Aydınlanma için bir eğitim süreci olarak 

görmüştür. Böylece bireyler Kant’ın ifade ettiği gibi erginleşerek demokratik bir 

                                                 
37 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.218. 
38 Habermas, “Kamusal Alan,” s.96.  
39 Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular, s.45–46, 48.  
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siyasetin üyelerine dönüşmektedirler.40 

Rasyonalite zeminindeki bu tartışmaların yapıldığı ve samimiyet ilişkilerine 

dayanan salonlar bireylerin kendilerini diğerlerinin varlığı ile tanımladığı alanlar 

olarak “mahremiyetten kamusallığa” (privacy to publicity) geçiş alanı oluşturur.41 

 

Habermas’ın kamusal alanının içinde ailenin özel alanında yer alan bireyler 

ve mülkiyeti de olan ekonomik aktörler, eğitimliler de olmak üzere özel alanda 

yerlerini alan insanlar bir araya gelmişlerdir. “Dolayısıyla bu yeni kamusal alanı 

oluşturan failler hem "burjuva " (bourgeois) hem de "homme" (insan) idi.” Özel 

alanların öneminin artması, insanın özne olarak değerlendirilmesi ve devlet ve kilise 

karşısında giderek bağımsızlığın sağlanması, siyaset dışı ve seküler bir hayat alanı 

inşa edilmesini kolaylaştırmış ve kamusal alan bunun üzerinde 

yükselmiştir.42Habermas’ın burjuva kamusal alanı, özel kişiler arasında yapılan 

tartışma ile mülkiyet sahibi burjuvanın kendi meşruiyetini gerçekleştirme alanı 

olarak iş görmüştür. 

 

18. yy. da okuyan insanların kamu politikasını hukuki ve ahlaki yönlerden 
incelemesi ve bunlarla etkileşime girmesinden doğan kamusal alanın yükselişine 
tanık olunmuştur.  
 

 
2.4.4. Edebi Kamuyu Ortaya Çıkaran Koşullar 

 
İngiltere’de 17. yüzyıl, Kıtada ise 18. yüzyılda okuyan burjuva bireyleri 

felsefe, edebiyat ve sanat alanlarında egemen devlet ve kilise anlayışlarının dışında 

eleştirel bir okuma, özgür tartışma ve eşitlikçi ilişkilere dayalı ‘edebi kamular’ı 

oluşturdular. Edebi kamuları biçimlendirecek, yönlendirecek güçlü bir aristokrasinin 

yokluğunda, bu kamu mevcut durumu edebi alandan başlayarak ve aydınlanmanın 

                                                 
40 Brett R. Wheeler, “Law and Legitimacy in the Work of Jürgen Habermas and Carl Schmitt,” 
Ethics&International Affairs, 15 (1), p.176.    (173–183) 
41 Pauline Johnson, “Habermas’s Search for the Public Sphere,” European Journal of Social Theory, 
Vol.4, No.2. p.219,220.  
42 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.218, Taylor, Modern Toplumsal 
Tahayyüller, s.106.  
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değerlerine sahip çıkarak aynı zamanda henüz iktidara gelmemiş olan burjuvazinin 

söylem üreteni haline gelmiştir. Bu gelişmenin üzerine, Aydınlanma fikirlerinin 

üretildiği ve mahrem alanın uzantısı olarak ortaya çıkan kültürel kamusal alan 

üzerine siyasal kamusal alan yükselmiştir.  

 

Kapitalizmle birlikte yaşanan dönüşüm, siyasal kamunun bir biçimi olan 

edebi kamunun gelişimini sağlar. Edebi kamu "henüz kendi içinde dönüp duran 

kamusal akıl yürütme faaliyetinin deneme alanı; özel şahısların, içinde var oldukları 

yeni “özel”lik alanının sahici deneyimleri hakkında kendilerini aydınlatma 

sürecidir". Saraya ve soylulara ait olan edebi kamu43 burjuva sınıfının gelişimiyle 

halkında katılabildiği bir alan haline gelir. Ekonomi alanında dönüşümlerle kentlerin 

gelişimi ile saray kültürü-siyaseti karşısında alternatif kurumları bağrında yeşertir.44  

 

Eski üretim tarzı (özgür olmayan köylülüğün feodal bağımlılık içindeki 

tarımsal üretimi ve şehir zanaatının korporatif bağımlılık içindeki küçük meta 

üretimi) meyveleri ile bu tarzı dönüştürmeksizin beslendiği sürece, kapitalizmin 

hareket seyri kararsız ve çelişik kalır: bu kapitalizm, bir yandan var olan egemenlik 

ilişkilerini sağlamlaştırırken, diğer yandan da bu ilişkilerin çözülmesini sağlayacak 

unsurların önünü açar. Burada, yeni dolaşım ilişkilerinin unsurlarını kastediyoruz: 

yani erken kapitalist dönemdeki uzun mesafeli ticaretin yarattığı mal ve haber 

dolaşımını45.  

 

17. ve 18. yüzyıllar henüz burjuvazinin bir unsur olarak var olduğu aristokrat 

yüzyıl olarak değerlendirilebilir. Burjuvalar henüz sarayın kamusallığına dahil 

                                                 
43 Edebi kamusal alanın oluşumu hakkındaki itirazları dile getiren Coldiron, Tudor döneminin devlet 
politikası, kilisesi ve mahkemelerinin herhangi bir esnekliğe izin vermeyen katı tutumlarına örnek 
vererek Habermas’ın 18. yüzyıl içindeki İngiltere’deki edebi kamunun oluşumu sürecini açıklamasına 
şüpheyle bakmaktadır. Coldiron, salonlarda, yazarların, okuyucuların ve metinlerin dolaştığı bir 
kamusal alandan çok, basımın etkin olduğu basım işini ve çeviri işini yapanların ‘açıklık’ (openness 
veya opening olarak kullanıyor yazar) anlamında bir kamusal alan yarattıklarını ifade etmektedir. 
Dönemin kamusal alanını sadece ‘okuyan kamu’ (reading public) ile sınırlamayıp bu alanı ‘pragmatik 
eylem alanı’ (pragmatic sphere of action) olarak belirtmektedir. A.E.B. Coldiron, “Public 
Sphere/Contact Zone: Habermas, Early Print, and Verse Translation,” Criticism, Vol.46, Spring 
2004, pp.207–214. 
44 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.96–97.  
45 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.75. 
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olamamışlardır ve kültürel hegemonya da aristokratlara aittir. Burjuvaların bundan 

rahatsız olduğu veya buna karşı bir girişimde bulundukları söylenemez. Bu dönem 

içinde burjuvalar, tipik burjuva tutumuyla aristokrat bir statü satın almaya çalışmışlar 

ya da nesep arayışlarına girmişlerdir. “Burjuva tarihinin bu sayfası, ileride 

burjuvaların yüzünü kızartacak kadar, özgürlüksüz bir tarihtir.”46 

 

 

Marx’ın usta tahlillerini gölgeleyen bu yaklaşım burjuvaları ekonomik kategoride 
gören bir bakışın kapsamında bir dereceye kadar anlamlı bulunabilir. Ama burjuvayı 
kamusal hayatın tarihi içinde devrimci kılan özelliği bu perspektiften izlenemez. 
Çünkü, ekonomik yapısıyla zümrelerden farklı olarak özgülleşen burjuvalara sınıf 
hüviyetini kazandıran esas önemli husus entelektüel özellikleridir. Burjuvayı 
kendinde (in itself) bir sosyallik olmaktan çıkarıp, kendisi için (for itself) bir “sınıf” 
haline getiren onun ekonomik değil ve fakat bizatihi entelektüel-kültürel tarih olarak 
vasıflandırılan yatırımlardır.47 

 

 

Burjuvaların sınıf olmasını entelektüalizmine bağlayan bu anlayış, Marx’a 

olumsuz yönden gönderme yapsa da, kültürün gelişimini ekonomiden bağımsız bir 

yere konulamayacağını gözden kaçırmaktadır.48 

 

Şehirlerde kurulduklarından itibaren zaten pazar vardı. Fakat bunlar 

loncaların denetimi altında ve kır-şehir arasında bir mal dolaşımını sağlayacak 

şekilde var oldular. Uzun mesafeli ticaretle birlikte yeni tarzda pazarlar oluştu. Fuar 

bonoları ve poliçe vb. gibi mali sermaye teknikleri gelişerek borsanın kurumlaşması 

sağlanmış oldu. Eski egemen tabaka bu sürece tüketici olarak katıldı ve henüz yeni 

sermayeye bağımlı olmadığı için ilk başlarda burjuvazinin yükselişinden rahatsız 

olmadı49. 

 

                                                 
46 Süleyman Seyfi Öğün, “Kamusal Hayatın Kültürel Kökleri Üzerine: Sennet, Habermas Ve 
Abdülaziz Efendi”, Doğu Batı, Doğu Batı Yayınları, 2.Baskı, Ankara, Kasım, Aralık, Ocak 1998–9, 
ss.49–56. 
47 Öğün, “Kamusal Hayatın Kültürel Kökleri Üzerine: Sennet, Habermas Ve Abdülaziz Efendi,” s.49–
56. 
48 Aslında burada Frankfurt Okulu’nun izlerini görmekteyiz. Franfurt Okulu, Marx’ın ekonomik 
temele dayanarak yaptığı sınıf çözümlemelerinin yetersizliğine ve kültürün özerk olabileceğine vurğu 
yapar. Bu bağlamda ekonomi ve kültür arasında bir ilişki gerekli görülmemektedir.  
49 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.76. 
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Kapitalizmin gelişmesi ile büyük şirketler yeni pazarlar için yeni bölgeler 

keşfediyorlardı. Artan sermaye ve risk için şirketler anonim şirket şeklinde 

kuruluyordu. Şirketler sağlam siyasal güvencelere ihtiyaç duyuyorlardı. Dış ticaret 

pazarları, artık haklı olarak “kurumsal sonuç” sayılıyordu; bunlar siyasal çabaların ve 

askeri gücün bir sonucu olarak ortaya çıkıyorlardı. Şehir yönetimlerinin teşkil ettiği 

eski harekat üsleri genişleyerek devletlerin geniş bölgelerini kapsar hale geldiler50. 

 

Mal dolaşımının doğal sonucu, uzaktaki gelişmelerden daha sık ve doğru 

bilgi alma gerekliliğini ortaya çıkardı. Ticari mektuplaşma, profesyonel haberleşme 

sistemini doğurdu. Büyük ticaret merkezleri olan şehirler aynı zamanda haber 

dolaşımının da merkezleri haline geldiler. Haber dolaşımının sürekliliği, mal ve 

kıymetli evrakın sürekliliği kadar önemli olunca haberleşmenin kurumsallaşması 

zorunlu oldu. Postadan söz edebilmek için kamuya açık düzenli mektup alış-verişi 

olanağının olması gerekir. Aynı şekilde basından söz edebilmek içinse halk için 

erişilebilir olması gerekmektedir. Bu anlamda bir basın ancak 17. yüzyılın sonunda 

gerçekleşti51.  

 

Zümresel otoriteler hükümdara tabi kılınarak, temsili kamunun önemi 

azalmış, modern anlamdaki kamusallığa alan açılmıştır: Bu alan kamu erkinin 

alanıdır. Bu alan daimi yönetim ve yerleşik ordunun varlığıyla nesnelleşiyordu. 

Kamu erki önce kendisinin karşısında yer tanımlayanların karşısında durarak ve 

erişilebilir bir alan olarak varlığını geliştirdi. Mal ve haber dolaşımının kapitalist 

ekonomide bir süreklilik ihtiyacı gereği devlet tarafından kesintisiz sağlanmalıydı. 

Kamu erki bu işlevleri yerine getirdi. Kamu erki burada devlete ilişkin yetkileri ifade 

etmektedir. Artık sarayın otoritesi değil, meşru güç kullanımıyla donatılmış, 

kurallarla düzenlenmiş bir aygıtın varlığı söz konusudur.52  

 

“Burjuva toplumu [eski toplumdaki] devletin benzeri olarak inşa edildi.” 

Ekonomi artık ev ekonomisiyle sınırlı değildir. Özelleşmiş ekonomik alan, kamusal 

                                                 
50 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.79.  
51 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.76–77. 
52 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.79–80. 
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düzenleme ve gözetim altında genişleyen mal dolaşımı tarafından belirlenmektedir. 

Kamusal ışığa çıkmış olan ekonomik faaliyetler genel çıkarın konusu haline gelmeye 

başlamışlardır. Bu gelişmeler ışığında kapitalist dolaşımın ikinci önemli gücü olarak 

basının geliştiği görülmektedir.53 

 

Basın Basını başta tehdit olarak gören ve sansür uygulayan hükümetler kısa 

bir süre sonra idarenin amaçları doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır. Hükümet 

bu aracı emirleri ve nizamnameleri duyurmak için kullandıkça, kamu erkinin 

muhatapları da, ilk kez gerçek anlamda “halk” haline geldiler. Siyasal gazeteler 

başlangıçtan itibaren hükümdarların başka ülkelere ziyaretleri, başka ülkelerden 

kendi ülkelerine ziyaretleri, sarayın dışardan görünen yüzü hakkında haberler, 

törenler, yüksek düzeyde bürokratların tayinleri hakkında bilgiler hakkında haberler 

yazıyorlardı. Bu saray haberleri ile bağlantılı olarak, temsiliyetin kamunun yeni 

biçimine uyarlanmasının bir tarzı olarak tanımlanabilecek olan “hükümdarın 

tebaanın lehine olan düzenlemeleri” de gazetelerde yer alıyordu. Bununla birlikte 

basın, çok geçmeden sistematik olarak yönetimin çıkarlarının hizmetine girdi54. Daha 

önce de ifade ettiğimiz gibi basın ilk başta edebi kamular şeklinde ortaya çıkan 

kamusallıkların bir aracı, özgür tartışmanın bir vasatı olarak işgörmüştür. Daha 

sonraki süreçte basının gücünü gören hükümetler önce ekonominin gerekliliği olarak 

yapılan düzenlemeler için bu vasatı kullanmaya başlamışlardır. Hem kamuya hem de 

burjuvalara yönelik bir hitap alanı olarak hükümetlerce kullanılan basının 

kamuoyunu yönlendirmede etkinliğinin farkına varılması ile iktidarın bir 

manipülasyon aracına dönüşmesi çok gecikmemiştir.  

 

Hükümetler basın yoluyla açıklamalarda bulunurken hitap ettikleri kitle 

“umum”du. Bu umum tebaanın tümü kapsasa da öncelikli olarak tahsilli zümreler bu 

açıklamalarla ilgiliydiler. Bu tahsilli zümrenin çekirdeğini memurlar, hukukçular, 

hekimler, subaylar vb. alta doğru katipler de dahil olmak üzere modern devletin de 

içinde yer alacak bir kitle oluşturmaktadır. Bu dönemde edebi kamuyu oluşturan bu 

                                                 
53 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.81–83. 
54 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.84–85. 
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zümre modern devlette, yeni burjuva tabakasının etkinleşmesini kolaylaştırmıştır.55  

Burjuvazi iktidara gelince, burjuvazinin ilerici söylemlerini yayan basın bir süre 

sonra burjuvazinin de etkisiyle statükonun kabul ettirilmesinin bir aracı haline 

dönüşmüştür.  

 

 

2.4.5. Siyasal Kamusal Alan  
 

Kluge, kamusal alanı, “politikanın kabı” şeklinde ifade eder. Özbek ise, 

Kluge ve Balibar’a atıf yaparak şu tanımı yapar: “‘Politikanın kabı’ olarak kamusal 

alan da, … toplumsal antigonizmaların ifade edildiği, ama insanlar arasında bir 

ortaklaşalık kurulma olasılığını da içeren ‘karşılaşma mekanı’dır.”56 “Siyasal partiler 

veya dolaylı bir biçimde kamu yönetimi aracılığı ile, devletle doğrudan ilintili toplumsal 

örgütler ise siyasal kamusal alan içinde yer alırlar.“57 

 

Habermas’ın kamu ve kamusal alan kavramları, kamu alanına sahip olanlar 

anlamında devleti, bazen de devletin/kamu erkinin dışında kalan özneleri işaret 

etmektedir. Siyasal kamu ve siyasal kamusal alanın içeriğine baktığımızda ise 

“kollektif müzakerenin siyaseti, siyasal iktidarı ve devleti konu edinmesi durumunda, 

kamunun ve kamusal alanın özel biçimleri ortaya çıkar. Siyasal kamunun, basın 

dışındaki başlıca iletişim ve kanaat üretme araçları; dilekçe verme, dernekler, 

partiler, kulüpler, siyasal toplantılar ve tabi demokratik bir rejimde, seçimler, yerel 

ve merkezi parlamentolardır”. Bu çerçevede özetlenen burjuva siyasal kamu modeli 

olan ‘serbest ve devlet müdahalesinden bağımsız fikir mübadelesi ilkesi’ liberal 

ekonominin malların mübadelesi ilkesinden türetilmiştir. Devletin görevi hem 

kamusal alanda hem de ekonomik alanda düzenlemeler yaparak, katılımcıların 

düzenlemelere göre hareket etmesini sağlamaktır.58 

 
                                                 
55 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.86. 
56 Meral Özbek, “Politik Kamusal Alan ve Kolektif Yaratıcılık,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 
2004, s.181–233.  
57 Habermas, “Kamusal Alan,” s.101.  
58 Hakan Yılmaz, “Kamu, Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermas’ın Işığında Türkiye’yi Düşünmek,” 
Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2006, s.195–196. 
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19. yüzyıl kamusal alanı amaçsal eylemin alanı olarak kendini yapılandırır. 

Etkileşim alanı olarak kamusal alanda yer alanlar kendi biricikliğini merkeze alan 

karşılıklı empati kurmanın ötesine geçerek bir aktör olmak siyasal kamusal alanda 

tanımamın rasyonalitesi ve iddiaların meşruluğunu tartışmayı gerektirmektedir.59  

 

Ekonominin, toplumsal alanın, iktidarın rasyonelleşmesi ile özel alan kamusal 

alan kavramlaştırmasının gelişimi paralellik göstermiştir. Habermas, daha sonraki 

süreçte kamusal alan ve özel alanların içiçe geçmesine, siyasal otorite sahiplerini 

sadece serbest pazarda siyasal otorite olmaktan çıkartıp ve toplumsal erklerde yeni 

siyasal işlevler getirir. Kamusal alan bu süreçde “yeniden feodalleşir.“ Büyük 

örgütler işlerini kamusal alanın dışında çözmeye çalışırlar.60    

 

 

2.5. Kamusal Alanın Çöküşü  
 

18. yüzyıl başlarında burjuvalar artık toplumun her alanında boy göstermeye 

başlamışlardır. Şehirler burjuvazinin toplumsal çevresini varedebildiği alanlar olarak 

çeşitli gruplarla ilişki kurdukları alanlar olmuştur. Bu koşullarda kamu sözcüğü 

modern anlamını kazanmıştır. Artık kamusal alan “yalnızca aile ve yakın arkadaş 

kesimlerinden farklı konumu olan bir toplumsal yaşam bölgesi değil, görece çok 

çeşitli insanları içine alan, tanıdıklar ve yabancıların oluşturduğu kamusal alan 

anlamına da geliyordu.”61 

 

Sennett’e göre, 18. yüzyılın sonunda patlayan devrimler sonucu kamusal 

alanın anlamı Aydınlanma Çağı’ndaki anlamından farklılaşmıştır. Kapitalizmin 

yükselişi ile insanlar kamusal alandan çekilerek aile ve yakın çevrelerine geri 

dönmüşlerdir. Sennett, burada kamusal alanın sönüşü tespitinde bulunur. Ulus 

devletlerin doğuşu aynı süreçlere denk gelir. 19. yüzyıl Sennett’e göre kamusal 

                                                 
59 Johnson, “Habermas’s Search for the Public Sphere,” p.221.  
60 Habermas, “Kamusal Alan,” s.101.  
61 Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, s.33.  
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alanın kriz yaşamaya başladığı dönemdir.62 

 

1738’deki kayıtlara göre Fransız dilinde “kozmopolit” sözcüğü “her yere 

girip çıkabilen, aşina olduğu şeylerle hiçbir alakası ya da benzerliği olmayan 

durumlarda da rahat hareket edebilen kimsedir.” Bu sözcük İngilizce’de 18. yüzyıla 

kadar pek kullanılmamış, bu yüzyılda ise “kamusal insan”ı tanımlayan “toplum içine 

(kamuya) çıkan” anlamında kullanılmıştır. “Kamu” kelimesi bugünkü anlamına 

yaklaşmış “aile ve yakın arkadaşlar dışında geçen yaşam”ı ifade etmiştir. Bu süreç 

doğal olarak karmaşık toplumsal grupları bir araya getirecekti ve kamusal yaşamın 

odak noktası olan şehir farklı toplumsal grupların bir aradalığının ekonomik, kültürel 

ve siyasal mekanıydı.63 

 

Günlük gazeteler nitelik ve nicelik olarak farklılaşarak haber vermekten öteye 

geçmiştir. Kamuoyunun taşıyıcısı ve kamunun ilgi alanındaki tartışmaların 

arabulucusu haline gelen gazeteler, siyasal alanın yasalarla korunur hale gelmesinden 

önce kamuoyu oluşumun bir parçası olarak kamuoyuna özgürlük için yani kamusal 

alanın lehine bu savaşımda yer almışlardır.64  

 

Hükümetlerin uyguladığı merkantalist politikalardan etkilenen, kamu erkinin 

karşısında soyut güç olarak duran ‘kamusal topluluğun burjuva kamuoyu’ kendisinin 

bir güç olarak bilincine varmaya başlamıştır. Bu kamusal topluluk, ekonomik alanda 

özelleşmiş, bir yandan da bu kitlenin çıkarları basın yoluyla kamusal bir konu 

niteliğine bürünmüştür. Kamusal topluluk, hükümetin yararlandığı aygıt olan basını 

kendi lehine kullanmaya başlar.  

 

Burjuvazi artık kendi kendine yöneten pazarın yetersizliği nedeni ile devletten 

ihtiyaçlarına dönük düzenlemeler talep etmiştir. Bunun sonucu ortaya çıkan yasal 

düzenlemeler kamusal alanda, kamusal tartışma sonucu özel bireylerin ulaştığı bir 

                                                 
62 Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, s.296. 
63 Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, s.33–34.  
64 Habermas, “Kamusal Alan,” s.99–100.  
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uzlaşımı ifade etmemektedir. 65  Hükümet, çeşitli düzenlemeler yapmış ve bu 

ekonomik birimler hükümetin düzenlemelerine bağımlı hale gelmiştir. Bu ise idare 

ile burjuvazi arasında bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bir yandan hükümetin 

düzenlemelerine bağımlı, diğer yandan ise yeni açılımlara istekli burjuvazi ile 

hükümet arasındaki gerilim kendini hissettirir. 66. Hükümetin düzenlediği yasaklayacı 

hükümler, kamu erkine ait olmasıyla kamusal nitelikte kabul edilmiştir. Fakat 

kamusal alan, kamusal topluluk olarak özel şahısların, kamu erki karşısında talep ve 

çıkarlarının farklı olması ve bunları kamuoyu önünde meşru bir alanda tartışmaları 

nedeniyle kamu erkinden uzaklaşmıştır. 67  

 

Fransız Devrimin öncesinde burjuvazi mutlaki/meşruti monarşiye karşı 

eleştirel mücadele yürütmektedir. Basın aracılığıyla kamusal bilgi ve denetim ilkesi, 

düşünce özgürlüğü, yaşam ve mülkiyet hakları tartışmaları üzerinden kamuoyu 

yaratır. Devrimlerle ortaya çıkan yeni anayasalar, temel haklar kataloglarını 

içermektedirler. Bu haklar ile toplumun özerkliğinin özel alan olarak hukuksal 

güvenceler altına alınmasını ve devletin işlevlerinin sınırlanmasını getirdi. 68 Politik 

konularda karar alma süreçlerinin kamusal akla açılması ile yani genel iradeye 

dayandırılması ile “politika rasyoneleştirildi.” Bunun sonucu olarak genel irade 

iktidarın meşruiyet ilkesi haline gelmiş oldu. Kamusal alanda devletle sivil toplum 

arasında, güvence altına alınmış oldu. “18. yüzyıl burjuvasının kamusal alan 

mücadelesi, özel mülkiyet ve partiyarkal aile sistemine dayalı toplumun 

özerkleşmesini garantileyerek, burjuva devrimlerinin ardından, burjuva sınıf 

çıkarının ‘insaniyet’ adına evrenselleştirilmesini sağlar.”69  

 

Küçük burjuva diyebileceğimiz şehirlerdeki esnaf ve zanaatkarlardan oluşan 

kesimler artık etkinliklerini yitirmişlerdir. Yükselen burjuva sınıfı şehir ekonomisini 

aşmış, büyük şirketler kurmuş ve devletle doğrudan ilişkilere girmişlerdir.  

                                                 
65 Habermas, “Kamusal Alan,” s.100–101.  
66 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.89. 
67 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.90. 
68 Habermas, “Kamusal Alan,” s.99.  
69 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.49.  
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19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı liberal kamusal alanın sonunu tarihler. Bu 

tarihlere gelindiğinde devlet ve toplum iç içe geçmiştir. Refah devleti altında, farklı 

taban ve çıkarlara dayanan örgütlerin, devletle pazarlık yapıp uzlaştığı ve kamunun 

dışlandığı bir kamusal alan vardır. Kamuoyu artık kamusal alanın içinde müzakere 

süreci içinde değil, kamuoyu araştırmaları, tanıtım, halkla ilişkiler çerçevesinde 

biçimlendirilir. Basın ve yayın artık kamusal alan tartışmalarının kamu ile 

dolayımlanması için değil toplumsal konsesnsusu idare etmek ve tüketimi 

desteklemekte hizmet görmektedirler.70 Sonraki süreçte kilte iletişim araçlarının 

burjuva iktidarının aracı haline dönüşmesi ve özel çıkar lehine hareket etmesi 

kamusal alanın çöküşünü de getiren süreci başlatmıştır.71 Kitle iletişim araçları 

kamusal alan için zorunlu bir unsur olmakla birlikte hem kurucu hem de yıkıcı yönde 

etkin olabilmektedir. 

 

Kamusal alanın yozlaşmasını ve sonu geç kapitalizme denk düşer. Habermas 

bu yozlaşmanın sebeplerini kapitalizmin burjuva sınıf çıkarlarına yoğunlaşmasına ve 

kamusal alana kurumsallaşmış evrensel ulaşılabilirlik sözünün çiğnenmesine bağlar. 

Refah devletinin yükselişi ile devlet özel alana daha fazla müdahale etmiştir. Bir 

yandan toplumun refahının yükselişi ideal kamusallık için bir nüve oluştururken bir 

yandan da özel alan devletin denetimi altına girmiştir.72 Bu süreç kamusal alanı 

devletin özel dünyasına müdahalesinin giderek artması ile sonuçlanmıştır. Bu ise 

özel dünya ile kamu dünyası arasındaki ayrımı kırmıştır. Diğer yandan piyasa 

mekanizmasının kitle iletişimini “tüketim kültürüne ” dönüştürmesi ile de bu 

yozlaşma devam etmiştir.73 

 

 

 

 

                                                 
70 Thomas McCarthy, “Introduction”, The Structural Transformation of the Public Sphere, Jürgen 
Habermas, Cambridge, Politiy Press, 1994, s.91–93.  
71 Habermas, “Kamusal Alan,” s.99–100.  
72 Aykut Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” Kamusal Alan, 
İstanbul, Hil Yayın, 2004, s.270. 
73 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.218. 
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2.6. Kamusal Alanın Ve Özel Alanın Betimlenmesi  

 

2.6.1. Kamusal Alan 
 

Yaşadığımız çağda kamusal alan ve özel alan kavramları siyasal alanda 

yürütülen demokrasi tartışmalarında yoğun bir şekilde yer almaktadır. Her farklı 

siyasal bakış, özellikle iktidar veya iktidarın bir parçası olan muhalefetin görüşü, 

kendi kamusal/özel alan tanımlarını yaparak, kendi etkinlik alanını buna göre 

konumlandırmaktadır. Bu kamusal/özel alan tanımlarının bolluğunu getirmiştir. Bu 

bolluğu farklı nedenlere bağlayabiliriz: İlk olarak bu kavramın anlam ve kapsamı 

kişilerin dünya görüşüne göre farklılık göstermesidir. “Neye kamusal dediğiniz; 

insani varoluşun mahiyetini nasıl kavradığınıza, nasıl bir devlet toplum ilişkisi 

tasarladığınıza bağlı olarak değişir.”74 Bu bağlamda kişi siyasi görüşüne göre 

kamusal alanı; “kamu otoritesinin geçerli olduğu yer”, “çoğulculuğun, renkliliğin ve 

özgürlüğün olduğu alan”, “kamu görevlisinin bulunduğu her yer” olmak üzere çeşitli 

şekillerde tanımlayabilir. İkincisi, bazılarınca kamusal alan-özel alan karşıtlığını 

ahlaki bir hiyerarşi içinde yapar. Bazıları önce özel sonra kamusal alan, bazıları ise 

önce kamusal sonra özel alan gelir. Aslında bu yine de siyasi anlayışla yakından 

alakalıdır. Üçüncü grup ise, günümüz toplumlarını anlamada “kamusal alan-özel 

alan” ayrımının yeterli bir ayrım olmadığını ifade eder ve bunun yerine “kamusal-

özel-siyasal”, “kamusal-özel-sivil-siyasal” gibi üçlü veya dörtlü ayrımlar koyar.75 

 

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı çalışmasında kamusal 

alan ve özel alan tanımına girişte öncelikli olarak kamusal kelimesinin farklı 

açılımlarını belirtir. Herkese açık yer, bina vb. söz konusu ise buna “kamusal” denir. 

Fakat kamusal kelimesi genelde herkesin gidiş gelişine açık olmaktan daha fazla 

anlamları ihtiva etmektedir. Örneğin kamusal binalar dediğimizde, bu binaların 

devlet kurumlarını barındıran binalar olduğu anlaşılır. Bu nedenle kamusaldırlar, 

                                                 
74 Mustafa Erdoğan, “Kamusal Alan ve Hukuk,” Radikal, 03.12.2002. 
75 Coşkun, “Batı’da ve Türkiye’de Kamusal Alan,” s.147–159.  
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kamu erkinin işlediği binalardır. Devlet bu sıfata, “kendi hukukuna tabi olanların 

ortak kamusal selametini sağlama görevi” nedeniyle haizdir. Bir başka örnek 

“kamuya malolmuş bir ismi var” dersek, burada belli bir ün sahibi kişiden söz 

edilmektedir. Kamu bazen, kamu gücünün karşıtı olarak kullanılır ve kamuoyu 

anlamına gelir. Bazen devlet organları, bazen halkın haber alma ve iletişimine hizmet 

eden basın gibi unsurlar “kamusal organlar” arasında sayılır.76 

 

Habermas, “kamu, kamusal alan” kelimelerinin etimolojisin toplumsal ve 

tarihsel bir tahlil için açıklayıcı olduğunu düşünmektedir. Almanca’daki 

‘Öffentlichkeit’ terimi, 18. yüzyılda publicitê ve publicity ile benzerlik kurularak 

türetilmiştir; İngilizce’deki karşılığı olan ‘public sphere’i kapsar, fakat onu aşan bir 

anlama sahiptir. Mekansal bir kavramdır: “anlamların geliştirildiği, dağıtıldığı ve 

üzerinde tartışarak anlaşmaya varıldığı toplumsal alan ya da arenalara ve aynı 

zamanda bu süreç tarafından ve bu süreç içinde oluşturulan kolektif gövdeye, 

‘kamu’ya işaret eder.” Ama ‘Öffentlichkeit’ aynı zamanda “tasavvur edilen bir 

muhteva ve kriter” içeriğine de sahiptir. Bu kriter Almanca’daki kökü olan 

‘öffen’den gelir; bu kelimenin anlamı ise ‘açıklık’tır.77 Almanya’da 18. yüzyılın 

sonunda kullanılmaya başlayan “öffentlichkeit” kelimesi, bu dönemde bir ihtayaca 

denk düştüğü için günlük dilde yer bulmuştur. Mal mübadelesi ve emeğin 

toplumsallaşması ile kurumlaşan “burjuva toplumunun” bir unsurudur.78 

 

Kamusal alan kavramlaştırmasının iki anlam boyutunu şu şekilde ifade 

edebiliriz: Birincisi mekansal bir kavram olarak kamusal alan; toplumsal yaşantımız 

içinde fikirlerin, ifadelerin ve tecrübenin üretildiği, açığa çıktığı, müzakere edilip, 

yayıldığı ve bu sürecin içinden ortaya çıkan kamuoyu, kültür, tecrübenin kendisi ve 

aynı süreçte ortaya çıkan ulusal, ulusaltı ve ulusüstü kamuları ifade eder. Toplumsal 

bir alan olarak kamusal alan yaşam içindeki farklı olay ve olguları, tarihsel 

                                                 
76 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.58–59, 
77 İngilizce’deki ‘publicity’ (tanıtım) Almanca ‘öffen’ kelimesinin ‘tarihsel olarak yabancılaşmış 
biçimi’ni ifade eder. Peter Labanyi, “Public Sphere and Experience: Selections,” October 46, Fall 
1998, p.60’tan aktaran Miriam Hansen, Miriam Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin 
“Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” Kamusal Alan, Ed. ve Çev. Meral Özbek, İstanbul, Hil Yayın, 2004,  
s.162.  
78 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.59.  
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bağlamları, zaman ve mekan boyutunu bu tanım içinde bulur. İkinci olarak kamusal 

alanı normatif bir ilke olarak görürüz. Aleniyet, açıklık, özerklik özdüşünüm ve 

eleştirellik kamusal alanın normatif yönünü oluşturur. Bu bağlamda kanaat ile 

kamuoyu farkının normatif bir ilke olarak kamusallıkla değerlendirilmesi bir örnek 

olabilir. Gündelik düşünce ile oluşan kanaatler, kamusal tartışma ve eleştiri ile yani 

kamusal aklın süzgecinden geçirilen kanaatler kamuoyunu oluşturur.79  

 

Kamusal alan tanımı konusunda çok farklı görüşler mevcuttur. Charles 

Taylor’un görüşü, bir postmodernist ve Habermas’ın birçok konuda karşı argüman 

ürettiği bir düşünür olarak kamusal alan tanımlaması ve aslında bu tanımla bir karşı 

görüş getirmesi farklı düşünüşleri görmek açısından anlamlı olacaktır:  

 
 

Kamusal alan toplum üyelerinin, matbu veya elektronik çeşitli iletişim araçları 
sayesinde bir araya gelerek ya da yüz yüze görüşerek kamu yararıyla ilgili konuları 
tartıştığı ve böylece bu konular hakkında ortak bir fikir oluşturduğu varsayılan ortak 
bir mekandır. “Ortak bir mekan” diyorum, çünkü birçok iletişim aracı ve ortamı olsa 
da, bu ortamlarda birçok mübadele gerçekleşse de ilkesel olarak hepsinin 
birbirleriyle iletişim içinde oldukları farz edilir. Televizyonda gördüğümüz tartışma 
bu sabah gazetede ne dendiğini dikkate alır, gazetedeki haberse, radyoda dün 
yayınlanan açık oturumu anlatır vb. Kamusal alanı genellikle tekil kullanmamızın 
nedeni budur.80  

 
 

Taylor kamu terimini iki temel anlamda kullanır: Birincisi bütün topluluğunu 

etkileyen işler veya bu işlerin yürütülmesi ile ilgilidir. Kamu işleri birincisine, kamu 

otoritesi ikincisine örnektir. İkinci olarak kamusallık herkesi kapsayan bir geçiş 

yetkisini içerir, kamuya açık toplantılar, kamuya açık parklar gibi. Veya bir şeyin 

aleni hale gelmesi gibi, bir haberin kamuya duyurulması gibi. Özel alan ise ilk başta 

kamuyla çelişik gibi görünür. Özel alan ekonomik faaliyetlerin özel şahıslarca 

yürütüldüğü alandır. Fakat özel alanda ekonomik faaliyette bulunanlar bir anlamda 

kamusal bir alanda etkinlikte bulunurlar. Çünkü ekonomi de metatopikal bir alan 

olarak insanların bir araya gelerek iletişimde bulundukları mekandır. Bu 
                                                 
79 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s. 41–42.  
80 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.89.  
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tanımadığımız ve açıkça yakın ilişkiye girmeyi kabil etmediğimiz insanlar tarafından 

görülebileceğimiz bir mekanıdır81 ve bu anlamda da kamusal bir mekandır.” 

Kamusal alan, fiili olarak toplanılan bir mekan olmasa da, birçok mekanı içinde 

barındırır. Bu nedenle Taylor yerel olmayan, geniş ortak mekanı ‘metatopikal’ olarak 

adlandırır. 18. yüzyılda tahsilli zümreleri kapsayan kamusal alan, bugün potansiyel 

olarak herkesin katılabileceği bir tartışma ortamıdır. Burada tartışma sonucu toplum 

ortak bir kanıya varabilir. Varılan sonuç, sadece herkesin görüşlerinin ortak bir 

toplamı değil, “düşünce ürünü bir görüştür.” Bu temelde normatif bir statüye sahiptir. 

Yönetimler bu görüşü dikkate almalıdır. Taylor bu nedenleri iki başlıkta ifade eder: 

Birincisi “ortak kanı muhtemelen aydınların görüşüdür ve bundan ötürü yönetim ona 

uymakla akıllılık eder.” İkinci neden egemenin halk olduğu görüşünün bir 

sonucudur. Yönetimler, ahlaken muhakeme yapan kamuya dayanarak yasama 

yapmalı ve yönetmelidir. Buradan Habermas takip edilerek şu ilke doğar; ‘denetleme 

ilkesi’. Tutanakların yurttaşların incelemesine açık olmasını içeren bu denetleme 

ilkesi sayesinde kamuoyu bilgilendirilir ve “onun en üst düzeyde rasyonelleşmesine” 

katkıda bulunulur. Yasamayı kamuoyunun denetimine maruz bırakarak halk 

egemenliğinin hakimiyeti somut hale getirilmiş olur. Sonuç olarak “özgür bir 

toplumun zaruri bir özelliği olarak” “kamusal alan, yönetime kılavuzluk edecek 

rasyonel görüşlerin incelikle işlendiği bir mahaldir.”82 Taylor’un kamusal alan 

tahayyülü insanların tartışması üzerine değil mekan üzerine kuruludur. Mekana başat 

rolü vermesi ile toplum daha geri bir rolde kalmıştır. Taylor kamusal alan tanımını 

kamuoyu ile bütünleştirmesine rağmen, halkın rolünü denetleme ile sınırlamıştır. 

Toplumun bütünü etkin bir aktör değildir. Bu Taylor’un cemaatçi görüşlerinin bir 

uzantısı olarak görülmelidir. Bireyler varlıklarını cemaat ile konumlandırdıklarında, 

toplum bir bütün olarak değil cemaatler düzeyinde tanımlanmalıdır. Taylor da bu 

nedenle kamusal alanda kamuoyunu ifade ederken, etkin bir aktörden çok yönetimin 

dikkate alması gereken bir unsur olarak ortaya koyar. Diğer unsurlar ifade edilmese 

de cemaatlerdir.  

Kamusal alan ne devlete ne de ekonomiye dahildir ve fakat ikisiyle de çok 

                                                 
81 Geuss, Kamusal Şeyler, Özel Şeyler, s.32. 
82 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.108–109, 91–94.  
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yakın ilişki halindedir. Piyasa ile ilişkileri olumlu yönden değerlendirilirse, piyasa 

kamusal alanın sosyo-ekonomik altyapısını hazırlar ve böylece yurttaşlar arasında 

politik olarak otonom iletişim ağı geliştirilebilir. Piyasa ile ilişkisine rağmen kamusal 

alan yine de devletle yakın ilişkilerinden dolayı ve yurttaşlığın formel ve informel 

biçimlerinden dolayı kamu olarak kalır. Kamusal alanın piyasa ile ilişkisi olumsuz 

yönden değerlendirildiğinde, erkek, beyaz ve mülkiyet sahibi bir sınıfın kamusal 

alanıdır ve kamusal alanda hegemonyasını kurmaya çalışan bir sınıf görülür. Devlet 

de ideolojik söylemler ve kurumsal mekanizmalar aracılığıyla, üzerinde hegemonya 

kurduğu baskın gruplar sayesinde kamusal alanda yer kapmaya çalışır. Bu nedenle 

kamusal alanda politik mücadeleler sadece devlet ve sivil toplum arasında değil aynı 

zamanda devletin hegemonyasını kurduğu baskın gruplar ve yönetilen gruplar 

arasında da olur.83  

Yurttaşların garanti altına alınmış düşüncelerini açıklama, yayma hakkı ve 

özerk grup örgütlenmelere kurma hakkı ile birlikte herkesi ilgilerdiren konular 

hakkında bir kamusal alanda iletişim için özel araçlar gerekecektir. Bugün medya 

çeşitli araçları ile bunu sağlamaktadır.84  

 
 
 
‘Kamusal alan’ kavramıyla, her şeyden önce, toplumsal yaşamımız içinde, 
kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturulabildiği bir alanı kastederiz. Bu alana tüm 
yurttaşların erişmesi garanti altına alınmıştır. Özel bireylerin kamusal bir gövde 
oluşturarak toplandıkları her konuşma durumunda, kamusal alanın bir parçası varlık 
kazanmış olur. Bu tür bir bir aradalık durumundaki bireylerin davranışları, ne iş ve 
meslek sahiplerinin özel işlerini görürken yaptıkları davranışlara; ne de bir devlet 
bürokrasinin yasal sınırlarına tabi anayasal bir düzenin üyelerinin davranışlarına 
benzer. Yurttaşlar ancak, genel yarara ilişkin meseleler hakkında kısıtlanmamış bir 
tarzda, yani toplanma, örgütlenme, kanaatlerini ifade etme ve yayınlama özgürlükleri 
garantilenmiş olarak tartışabildiklerinde kamusal bir gövde biçiminde davranmış 
olurlar. 85 

 

 

                                                 
83 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.228. 
84 Habermas, “Kamusal Alan,” s. 95.  
85 Habermas, “Kamusal Alan,” s.95. Kamusal alan ile kamu kelimesi birbirine özdeş değildir. 
Hohendahl bu ayrımı şu şekilde netleştirir : “kamu, daha çok, biraraya gelerek kurgulayan bireylere 
tekabül eder. Oysa Habermas’ın “kamusal alan” kavramı insanların katılımıyla somutlaşan bir kurumu 
tanımlamaktadır.” Aynı makalenin 1. dipnotu.  
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Habermas’ın süreçleriyle birlikte tanımladığı kamusal alanı kısaca özetlersek: 

Birincisi kamusal alan kapitalizmle birlikte ortaya çıkmış yani bir sanayi toplumunun 

ürünüdür. İkincisi kamusal alanın ortaya çıkışı modernleşmeyle birlikte 

kendiliğinden olmuştur. Üçüncüsü kamusal alanın temel özelliğinin aleniyet ilkesiyle 

bütün olmasıdır. Geleneksel toplumda üstü örtülmüş birçok konuyu, değerler, 

aktörler vb. bu alan görünür kılınmaktadır.86 Fakat bu bireylerin bir araya gelmesi 

kamuyu oluştursa bile kamusal alanda bir bütün oluşturabilmeleri belli koşulları 

gerektirir: Bireyler genel yararla ilgili bir konuda bir araya gelmeliler, örgütlenme, 

ifade ve yayınlama gibi özgürlükleri garanti altına alınmış olmalı, kısıtlanmamış 

iletişim yapabilmelidirler.87 

 

Kamusal alanla ilgili bir diğer tanım “ilişkisellik” üzerinden yapılan tanımdır. 

Karşılıklı iletişim içinde bulunan kişilerin iletişimsel eylemsel ilişkiselliğidir.88 Bu 

bağlamada, kamusal alan eylemsel ve söylemsel bir biçimde ortaya çıkar. Toplum 

merkezli anlayışı nedeniyle kamusal alan ve siyasal kamusal alan özdeş değildir.89 

Aynı ilişkisellik çerçevesinde bir süreç de öngörülür: “bir arada yaşamının sınırlarını, 

moral kodlarını ve doğrultusunu inşa etme sürecidir.”90 

 

Kamusal alan kavramının içeriğinin ne olduğu konusunda bir uzlaşmanın 

varlığını söyleyebilmek gerçekten çok zordur. Kamusal alan konusu üzerinde 

çalışmış Habermas’a başvurduğumuzda kamu ve kamusal alan ona göre şunları ifade 

etmektedir “Kamu, akıl yürütenler ya da rasyonel müzakereciler topluluğudur”, 

kamusal alan ise “özel şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak bir mesele etrafında 

akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışma içine girdikleri ve bu tartışmanın neticesinde o 

mesele hakkında ortak kanaati, kamuoyunu oluşturdukları süreç, araç ve mekanların 

tanımlandığı hayat alanıdır”. Kamusal topluluk genişlediğinde, o zaman doğrudan 

                                                 
86 Ömer Çaha, “Mahrem Kamusal Alan,” Sivil Toplum, Yıl 1, Sayı 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, 
s.79-88.  
87 Habermas, “Kamusal Alan,” s.95.  
88 Ahmet Karadağ, “Postmodernite ve Kamusal Alan: Mutlak Hakikat Arayışının Sonu,” Kamusal 
Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2006, s.44–74.  
89 Karadağ, “Postmodernite ve Kamusal Alan: Mutlak Hakikat Arayışının Sonu,” s.45.  
90 Ali Yaşar Sarıbay, Kamusal Alan, Diyalojik Demokrasi ve Sivil İtiraz, İstanbul, Alfa Yayınları, 
2000, s.6.  
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tartışmanın yerini aracılar, daha açık bir ifadeyle medya dolayımıyla yapılan 

tartışmalar almaktadır. İşte bu nedenle basın, kamunun ve kamuoyunun oluşmasında 

vazgeçilmez bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Kamusal alanın ne olmadığı sorusuna cevap olarak iki özellik dikkat çeker. 

Devlet, kamusal alana ait aktörlerden biri değildir.91 Kamu ile devletin zaman zaman 

özdeş görülmesi devletin kamusal alanın baş aktörü gibi algılanmasına neden 

olabilmektedir. Aslen devlet kamusal alanın koşullarını, altyapısını sağlama 

hizmetini gören bir araçtır. İkinci özellik ise kamusal alanın, “ücretli işin resmi-

ekonomik alanı” olmadığıdır.92 Kamu/özel dikotomisine dayanan bu anlayışta 

Habermas’ın kamusal alan görüşünün iki analiz düzeyinde tanımlandığı 

anlaşılmaktadır:”uzamsal/kurumsal yerleştirme” düzeyi ve “yapısal ilişkiler” düzeyi. 

Bir toplumda özgür tartışma için devletten bağımsız ve devlet karşısında politik 

otonominin sağlandığı bir alanda gerçekleşmesi bir öngereklilik olarak 

belirtilmektedir. Bu yaklaşım Batı yaklaşımlarından devlet/kamu versus piyasa/özel 

ikiliğine yaslanan Anglo-Amerikan yurttaşlık teorisine ve diğer yandan 

cumhuriyetçilik geleneğine yaslanır.93 

 

Kamusal alan demokrasinin bir önkoşulu, bir ilkesi olarak da tanımlanır. 

Yurttaşlar, ortak meselelerde, eşit ve özgür olarak söz, irade ve eylemleriyle hem bu 

alanı var ederler hem de bu alanda etkinlikte bulunurlar. Kamusal alanın sınırları da 

demokrasinin sınırlarıyla belirlenir: Yani düşünce, ifade, bilgiye erişme, tartışma, 

toplanma, örgütlenme ve tanınma özgürlüklerinin gelişmişliği, kapsayıcılığı kamusal 

alanın sınırlarını belirler. Bu bağlamda yukarıda sayılan hak ve özgürlüklerin 

hukuksal güvence altına alınmış olması ve bilfiil uygulanıyor olması demokrasinin 

sınırlarının da göstergesi işlevi görür.94 

 

                                                 
91 Habermas, “Kamusal Alan,” s.95. 
92 Karadağ, “Postmodernite ve Kamusal Alan: Mutlak Hakikat Arayışının Sonu,” s.45.  
93 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.219. Bu ikiliğin köklerini 
Aydınlanma düşünürlerinden Locke, Smith, Bentham ve çağdaşlarına dayandırır. Bu gelenek kamu 
veya devletin yetkileri karşısında toplumdaki özel bireylerin sahası tartışmasında yer alır. Genel 
eğilim kamu ve sivil toplum ayrımı devlet-devletdışına ayrımı ile tanımlanır.  
94 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.32.  
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Habermas’ın kamusal alan kavramlaştırmasını depolitize edilmiş ve kültürden 

yoksunlaştırılmış burjuva kamusal alanı olarak yorumlayan görüşler mevcuttur. 

Habermas’ın kamusal alan kavramının içinde gizli şekilde kitle karşıtlığını 

barındırdığı belirtilen bu görüşe göre, modern kitle toplumlarının ortaya çıkışı ile 

akla dayalı kamuoyu görüşlerinin üstünün örtüldüğü anlayışı öne çıkar. Eleştirel 

rasyonel tartışmayı özel dünyaya konumlandıran Habermas, yaşam dünyasının 

kolonileşmesi ile kamusal alandaki yozlaşmayı belirtirken, bu görüş kamu 

kavramının da değiştiğini gösterir. Kamuoyu kavramı kamusal alanla birlikte ya bazı 

kişi ve kurumların hizmetinde bir nesne ya da politik ve sosyal güç uygulamaları 

üzerinde eleştirel normatif otorite olarak görülür. Habermas’ın analizi ise bize çağdaş 

kapitalist toplumlarda kamusal alanın manipüle edilen, basamaklı hale getirilmiş bir 

kamusallığa görütür. Burada artık kamusallık özel bireylerin rasyonel kamusundan 

değil, pasifize edilmiş özelleştirilmiş seyirci bir kitleden bahsedilebilir. Artık 

kamusal alan depolitize bir alandır. Kamusal alanın kültürsüzleşmesi görüşü ise, 

Habermas’ın burjuva kamusal alanın “evrensel kurallarla” yönetildiği görüşüne 

dayanır. Evrensel kurallar objektif ve bireyler dışında yer almalıdır. Eleştirel 

rasyonel tartışımın bu öngereklilikleri ile Habermas topluluğun geleneğini, tarihini, 

kolektif hatıralarını ve değerlerini kamusal tartışmanın dışında bırakır. Böylece 

Habermas iktidar, mücadele ve bunların kamusal alandaki yeri konularından 

kaçınır.95 

 

 

Kamusal alan, yani öffentlichkeit kavramı, bazı fenomenleri düzenlemek ve onları 
kategorik bir çerçevenin parçası olarak belirli bağlamlara yerleştirmek için kullanılan 
analitik bir araç. Bu kavramın aynı zamanda kaçınılmaz normatif sonuçları var ve 
bunlar … normatif politik kuramdaki belli konumlarla ilişkili. Bu yananlamlar, 
tarihsel analiz ile özellikle de radikal demokrasi projesine hala bağlı olanların 
mevcut durumumuza bir tür teşhis koyma yönünde yaptığı değer yüklü ve geleceğe 
yönelik girişimi birbirine bağlıyor.96 
 

 

Kamusal alan konusunda yapılan tanımların dışında Habermas’ın ‘kamusal 
alan’ kavramının analitik bir araç olarak işlev görmesi, kendisini demokrasinin bir 

                                                 
95 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” pp.221–222. 
96 Habermas, “Further Reflections on the Public Spheres,” s.462–463.  
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ilkesi olarak dayatması ve toplumsalın yeniden yapılandırılmasında normatif bir 
unsur olarak değerlendirilmesi, bu kavramın somut bağlarının dışında da sonuçlar 
getirir.  

 
 

2.6.2. Özel Alan  
 

Kamusal/özel alan ayrımı iki alan arasında bir karşıtlık ilişkisidir. Bu iki 

kavramı analitik olarak ayırt etmek için iki kriter saptanabilir: Birinci kriter 

‘görünürlük’tür. Bu kriterle gizli olanla, açık olan, ortaya çıkarılan ya da erişilebilir 

olan ifade edilir. İkinci kriter ‘kollektiflik’tir. Bireysel olan ya da bireye ilişkin 

olanla, toplumsal olan ile toplumsal yarara yönelik olan arasında ayrımı koyar. Bu 

kriterler kamusal alanla, özel alan ayrımını netleştirmekle birlikte, kamusal ile özel 

alan zaman zaman içiçe geçebilir, ya da iki birbirinden farklı boyutlara ve anlamlara 

göre değerlendirilebilirler. Bu kamusal/özel ayrımında çok çeşitli kriterler 

bulunduğunun göstergesidir.97 

 

Weintraub, toplumsal ve politik analizde kullanılan özel/kamusal ayrımını 

yapan dört model öne sürer: 1. ‘Liberal ekonomist’ model. Bu model güncel olarak 

kullanılan en yaygın ayrımı yapar; devlet idaresi ile pazar ekonomisi arasındaki 

ayrımın kamu ve özele denk düştüğü ifade edilir. 2. ‘Cumhuriyetçi erdem’ modeli. 

Kökleri Antik Yunan’a dayandırılan bu modele göre, kamusal alan, devlet idaresi ve 

pazar ekonomisinden ayrı topluluk ve yurttaşlık alanıdır. Özel alan ise ailenin ve 

ekonominin alanıdır. Kamusal alan, politikanın alanıdır ve yurttaşların özyönetimin 

ifade eder. Birinci modelde ise kamusal alan devleti ve onun idaresi ifade 

etmekteydi. 3. ‘Sosyallik’ modeli. Bu modelde kamusal alan, toplumsalın içinde 

“planlanmamış” sosyal etkileşimi merkeze alır. Özel, mahremiyet alanını işaret 

ederken, kamusal ise sosyallik içindeki yaşam alanını ifade eder. 4. Feminist 

analizlerde kullanılan kamusal/özel ayrım modeli. Özel alan aile içidir. Evin dışında 

kalan alan ise kamusal alanı oluşturur. 98 

                                                 
97 Etyen Mahçupyan, “Osmanlı’dan Günümüze Parçalı Kamusal Alan ve Siyaset,” Doğu Batı, Yıl 2, 
Sayı 5, Kasım-Aralık-Ocak 1998–1999, s.24, Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.44.  
98 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.45–46. Kamusal alan/özel alan modellerini aşağıda daha 
detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu başlıkta daha çok kamusal alan/özel alan kavramlaştırmaları üzerine 
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Geleneksel toplumlarda, kamusal alanın çok sınırlı, özel alanın ise oldukça 

geniş olduğu görülmektedir. Özel alanda aile, loncalar gibi ekonomik gruplar ve dini 

gruplar, birbirlerinden çok kalın duvarlarla ayrılmış olmakta birlikte sosyal yaşamın 

eğitim ve ekonomi gibi çok geniş alanlarını kapsamaktaydı. Modern toplumlarda bu 

özel alanların kapsamı, alanı ve fonksiyonları daralırken, kamusal alan özel alanın 

çekildiği yerlerde etkin olmuştur.99 

 

16. ve 17. yüzyıllarda ailenin alanı özel alan, aile dışının kamusal alan 

şeklinde tasnif edilmesi bugün için o günkü kadar net değildir. Aile genel olarak 

kamusal alanın dışında düşünülmektedir. Fakat Habermas izlendiğinde kamusal 

alanın özel alandan çıkışının, ailenin salonun dışarıya açılması ile geliştiği 

görülmektedir.100 Bugün aile kamusal yapının bir parçasıdır. Birincisi aile bireyleri, 

kamusal alana aile bireyi olarak değil, hakları ve özgürlükleri belirlenmiş bir yurttaş 

olarak katılmaktadır. Aile artık kimliğin bağlı olduğu bir kaynak olmaktan çıkmıştır. 

İkinci olarak aile hem kamusal alanın hem de piyasanın önemli bir parçası haline 

gelmiştir. Bir birim olarak aile hem tüketici hem de üretici olarak piyasada yer 

almaktadır. Üçüncü olarak aile siyasal toplumun da bir parçasıdır. Aile çeşitli 

yönleriyle hukuksal düzenlemelerin bir parçası haline gelmiştir: artık nişanlılıktan 

evliliğe, çocuk haklarından kadın haklarına çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. 

Dördüncüsü ve sonuncusu televizyon, internet, telefon vb. İletişim araçları aileyi 

hem eğlence dünyasıyla, hem de toplumsal ilişki ağlarıyla iç içe geçirmiştir.101  

 

 Genel olarak kamusal alan, özel alan kavramlaştırmaları birbirlerine karşıtlık 

içinde tanımlanır. İki alan farklı kurallara102 sahip olsa da Habermas, burjuva 

kamusallığının çöküşünü özel alanın konularının kamusala çıkarılması, iki alanın 

birbirinin içine geçmesi olarak değerlendirir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki 

                                                                                                                                          
yoğunlaşılmıştır. Bu modellemenin buraya aktarılmasının nedeni bu iki kavramın neleri ifade ettiğiyle 
ilgili bir açımlamadır.  
99 Çaha, “Mahrem Kamusal Alan,” s.80.  
100 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.119.  
101 Çaha, “Mahrem Kamusal Alan,” s.81.  
102 Aksu Bora, “Kamusal Alan/Özel Alan: Mahrumiyet-Özgürleşme İkileminin Ötesi,” Toplum ve 
Bilim, Sayı 75, Kış 1997, s.85–93. 
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Habermas, kamusal alanın çıkışını özel alanın güçlenmesi ve sonrasında bireylerin 

kamusala çıkmasına, yani özel alana dayandırır.  

 

 

2.7. Kamusal Alanın Üzerinde Yükseldiği Ortam 

 

2.7.1. Kamusal Alan Ve Sivil Toplum Ayrıştırılması 
 

1970’ler sonrasında sosyal refah devletinin çöküşü, Sovyetler Birliği’nin 

dağılması, Soğuk Savaş’ın, iki kutuplu dünyanın getirdiği avantaj ve dezavantajaların 

yok olması, neo-liberalizmin yükselişi ile liberalizmin ve sosyalizmin meşruiyet 

krizleri, hem devlet-toplum tartışmalarını, hem de bununla bağlantılı olarak sivil 

toplum ve demokrasi tartışmalarını gündeme getirmiştir.  

 

Dünya kapitalizminin içine girdiği krizi aşmak için yöneldiği neo-liberal 

politikalar, sivil toplumu öne çıkarmıştır. Neo-liberalizmin temel söylemi olan 

devletin küçültülmesi, özelleştirme politikaları, piyasanın, ailenin, cemaatlerin ve 

bireylerin güçlendirilmesi ile sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi sosyal refah 

devletinin verdiği hizmetler özelleştirilmeye başlanmıştır. Neo-liberalizmin öne 

sürdüğü sivil toplumculuk ile bu tür hizmetleri sivil toplum kuruluşlarının ve özel 

şahısların üstlenecektir.103 Anti-kapitalist içeriği olmayan, demokrasinin önkoşulu 

haline getirilen ve ancak kapitalist ekonominin gelişmesi ile sivil toplumun 

gelişeceği söylemleri ile sivil toplum anlayışı neoliberalizmin politikaları için belirli 

işleve oturtulmuş olmaktadır.104  

 

17. ve 18. yüzyılda sivil toplum “devlete karşı duran gerçek özel otonomi 

alanı olarak gelişti”.105 18. yüzyılda ortaya çıkan sivil toplum, 1980’lerde Doğu 

Avrupa ve özellikle Macar entelektüellerin temel konusu oldu. Giderek bütün 

dünyaya yayılan ve demokrasi tartışmalarının bir parçası haline gelen sivil topluma 
                                                 
103 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.25.  
104 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.26.  
105 Calhoun, “Habermas and Public Sphere,” p.7.  
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ilişkin iki temel söylem ortaya çıkıyor: Birincisi sivil toplumun ekonomi politik 

eleştirisi üzerinden sivil toplumun ekonomik-sistemik karakterini öne çıkaran 

söylemdir. İkincisi ise toplumsal sözleşmeci geleneğin Rousseau’cu106 anlayışının 

devamı şeklinde olan özerk öznelerin, bilinçli, gönüllü olarak oluşturdukları, dahil 

oldukları ilişki ve birlikleri ifade eder.107 Locke’a göre ise sivil toplum ve siyasal 

toplum bir ve aynı şeymiş gibi düşünülmektedir. Kendi kendini düzenleyen toplumda 

ayrı bir sivil toplum mücadelesi gereksizdir. Kamusallık siyaset dışı ve özel alana da 

ait olmayan özerk bir sivil toplum alanı vardır, fakat kamusal konular bu alanın 

tartışma konusu değildir. Montesquieu, sivil toplumu monarşik hükümetin 

sınırlandırılması ve denetlenmesi işleviyle siyasal bir alan biçmiştir. Sivil toplum, 

hükümetdışı ara kurumların varlığıyla mümkündür. Hegel’de ise sivil toplum aile ile 

devlet arasında yer alır. Devletten bağımsız, kısmi çıkarların evrensel çıkarlara 

dönüştürebilen özgür kurumlar sivil toplumu oluşturur. Tarihsel sürecine 

baktığımızda sivil toplum, siyaset dışında konumlandırılmaktadır ve siyasal kültürü 

neredeyse yok düzeyde olan toplumlarda bir ara kurumdur. 108 

 

Çağımız içinde sivil toplum, otoriter olarak adlandırılan rejimlere karşı 

eleştiri için bir mihenk taşı oluşturmuştur. Fakat her şeyi kapsamasıyla analitik bir 

ölçü olmamasından dolayı vurgu kamusal alana kaymıştır. Kamusal alan açıklık, 

diyalog, tartışma ve müzakere ile ortak bir görüş birliğine varmanın aracıdır ve 

normatif bir ilke olarak, liberal demokratik bir siyasal felsefedir.109 Habermas’ın 

kamusal alan modeli Rousseaucu sivil toplum anlayışını altyapı olarak alır ve 

                                                 
106 Rousseau’nun bireyi temel hak ve özgürlüklerle donanmış, devletin karşısında yer almayan, 
yurttaştır. Devlet kamusal olanla ilgilidir. Sözleşme ile yaratılan devlet, pozitif yasalar ortaya koyarak, 
insanı kamusal insana yani yurttaşa dönüştürerek varlığını devam ettirebilir. Yurttaş, haklarının bir 
kısmını devlete bırakır. Bu hakların kullanılmasıyla ilgilidir. Doğal insan hakları kamusal insana 
verirken, hakları kamusal alana taşıyarak devletin bu alandaki kamusal hak ve özgürlükleri 
tanımlamasına izin vermiş olur. Aynı zamanda bu kamusal alanı ilgilendirmeyen hakların özel alana 
bırakılması anlamına da gelir. Özel alan, kamusal alanın karşıtı değildir. Çünkü kamusal alanı 
belirleyen devlet, böylece özel alanın da sınırlarını belirlemiş olur. Kamusal alan kurulamadığı 
noktada, özel alandaki hak ve özgürlükler doğa durumundaki gibi sınırsız olacak ve savaş durumu 
anlamına gelir. Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, Ankara, İmge 
Kitabevi, 2006, s.134–138.  
107 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.26.  
108 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” s.265–266.  
109 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,”267–268.  
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eleştirel ekonomi politikle sentezler.110 Habermas, Rousseau’nun genel irade 

kavramını eleştirir. Meşru bir kararın kaynağı genel irade değil, bu iradenin oluşması 

için yapılan müzakere sürecidir.111  

 

Habermas’a göre kamusal alan, sivil toplumun içinden ortaya çıkan bir 

alandır. Kamusal alanda, özgür ve eşit bireyler, kamusal müzakere ile rasyonel-

eleştirel söylemin gelişmesini sağlar.112 Kamusal alanın içeriği demokratik 

politikanın temeli olarak söylem ve eylemle tanımlanır. Sivil toplum ise, bir 

toplumsal örgütlenme alanı olarak mahremiyet ve mülkiyet ilişkilerinin alanı olan 

özel alanda temellendirilir. Habermas’ın ilerleyen çalışmalarında sivil toplum 

kavramını kamusal alan kavramı olarak kullandığı görürüz. Habermas iletişimsel 

eylem kuramında yaptığı “sistem” ve “yaşam dünyası” ayrımına bağlı olarak “devlet 

ve ekonominin dışında kalan yaşam dünyasının (özel değil de) kamusal boyutu” 

olarak sivil toplumu kullanır. Bu anlamda sivil toplum yaşam dünyasının içinde 

kamusal iletişimi sağlar ve gönüllü kuruluşlar bu işlevi yerine getirir (devlet ve 

ekonominin dışında kalmak kaydıyla).113  

 

 

2.7.2. Devlet Kamusal Alanın Neresinde ? 
 

Kamusal alan kavramı üzerine yapılan tartışmalarda ya konusunun devletle 

ilgisi olduğu ya da taraflardan birinin devlet olduğu gibi bir izlenim doğmaktadır. 

Devlet otoritesi, siyasal kamu alanında faaliyet gösterse de, bu alanın parçası 

değildir. Devletin kamu otoritesi olarak vatandaşlarının refahını sağlama görevi, 

varlığının koşulu olan “kamu” otoritesi olmasındandır. Siyasal kontrol ve bunun 

icrası için gerekli ve vatandaşları bilgilendirecek araçların demokratik talebi ile 

kamusal alan, hükümeti yasal yollar aracılığıyla etkileyebilir. Kamuoyu bu bağlamda 

kontrol ve eleştiri işlevini aktif şekilde yerine getirilmesiyle tanımlanır. Kontrol ve 

                                                 
110 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.26.  
111 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.43.  
112 Craig Calhoun, “Civil Society and the Public Sphere,” Public Culture, No.5, 1993, s.267-268’den 
(267–288) aktaran Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.27–28.  
113 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.28.  
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eleştiri, informel şekilde “devlet biçiminde örgütlenmiş egemen bir yapı aracılığı ile 

vatandaşların oluşturduğu bir kamu organı” tarafından yerine getirilir. Kamusal 

alanın işlevi bu tip uygulamaların kamuya açıklığı ile ilgilidir.114 “Bu alan, kavramsal 

olarak devletten ayrı olan; ilke olarak devlete karşı eleştirel söylemlerin üretildiği ve 

dolaştığı bir alan”dır.115 Devlet, kamusal alanın dışında yer alır. Faaliyet alanının 

siyasal kamusal alan olması, devletin bu alanda etkinlikte bulunan diğer unsurlara 

karşı üstün olduğu anlamını içermemektedir.  

 

Modern toplumlarla devlet ve toplum arasındaki ilişkinin nasıl olması 

gerektiği konusunda iki temel siyaset felsefesi anlayışı görülmektedir. Birincisi 

Machiavelli ile başlayan ve Hegel ile devam eden otoriter devlet anlayışıdır. Bu 

anlayışa göre devlet toplumdan bağımsızdır, toplumun üzerinde yer alır. Kendisinden 

menkul meşruiyeti ve hikmeti vardır. İkinci anlayış klasik liberal görüştür. Burada 

devlet ve toplum ilişkisi sınırlamalarla belirlenir. Sosyal sözleşmeye dayanan bu 

anlayış ile devletin yetkileri toplumsal irade ile sınırlanmıştır. Sınırlamanın hukuki 

boyutunu hukuk devleti anlayışı oluşturur ve temel hak ve özgürlükler en temel sınır 

belirleyicidirler. Bugün mevcut devlet kuramlarına baktığımızda asli olarak liberal 

görüşün belirleyici olduğunu görürüz. Liberal devlet nötr ve profesyonel bir 

kurumlaşma olarak düşünülmektedir. Liberal devletlerin özellikleri en azından 

devletin alanının daraltılması, küçültülmesi ve sınırlandırılması, şeffaf olmalarıdır 

(en azından söylem düzeyinde).116 Toplumsal irade ile sınırlanan liberal devlet, 

toplumsal iradenin ortaya çıkmasının bir aracı olarak kamusal alana müdahalade 

bulunmamak durumundadır. Devlet kuramsal olarak kendi yetki alanları dışında 

topluma müdahil olmamalıdır.  

 

Kamusal/özel ayrımı, liberal siyasal düşündecede muğlak içeriğe sahip 

olmakla birlikte iki temel ayrıma denk düşmektedir: devlet/toplum ayrımı, ikinci 

ayrım ise ev/ev dışı alanı ifade eder. Devlet kamusal alanda, aile, ev ve mahrem alan, 

özel alanda sayılır. Yukarda belirtilen iki ayrımın asıl farkları sosyo-ekonomik 
                                                 
114 Habermas, “Kamusal Alan,” s.95-96.  
115 Nancy Frazer, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing 
Democracy,” Habermas and the Public Sphere, Cambridge, MIT Press, 1991, s.109–142. (110). 
116 Çaha, “Mahrem Kamusal Alan,” s.83.  
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alanda görülür. Devlet/toplum ayrımında sosyo-ekonomik alan (Hegel’in 

ayrıştırmasında ‘sivil toplum’) özel alanda tanımlanmaktadır. İkinci ayrımda ise 

(ev/evdışı) sosyo-ekonomik alan kamusal alanda yer alır.117  

18. yüzyıl kamusal alanı, toplumun üyelerinin bir araya gelip ortak bir amaç 

gütmeleriyle şekillenmiştir. Bu birlik ise siyasi yapının dışında ve siyasi yapı 

tarafından kurulmamıştır. Kamusal alanın tarihteki örneği olarak antik kent devletine 

bakıldığında aslından bunun tersi bir durumun varlığı söz konusudur. Atina’da ancak 

siyasi olarak kişiler bir araya gelir ve yasa yaparlardı ve bu onlara kimliğini 

kazandırırdı. 18. yüzyılda ise bunun tersine kamusal alan tasavvuru “siyasi yapılara 

hiçbir şey borçlu olmayan, onlardan bağımsız biçimde varolduğu düşünülen bu ortak 

tartışma mekanı” şeklindedir. 118 

Habermas’ın yorumunda kamusal ile devlet arasındaki ilişkide devlet gücü 

kamusal alanın bir parçası değildir. Özel kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları 

kamu alanında devlete hiçbir alan tanımlanmamıştır. Fakat diğer yandan devlet siyasi 

kamunun bir parçası olarak değerlendirilebilir. “Siyasi kamu vatandaşların 

oluşturduğu bir kamusal topluluğun müzakereye dayalı kanaat ve irade oluşumunu 

sağlayacak iletişim koşullarını temsil eder.” Yani kamusal tartışmalar devletin 

uygulamalarıyla ilişkili olduğu zaman siyasi kamu sözkonusudur ve devlet kamuyu 

gözetme ve onun ortak iyiliğini sağlama görevi nedeniyle, siyasi kamunun taleplerine 

kulak vermelidir. Bu da ancak devletin gücünün demokratik kamusallık ilkesine tabi 

kılınması ile yasamı organı aracılığıyla olabilir. Bunun için hukuk devletinin 

güvenceleri yeterli değildir. Ayrıca kültürel geleneklerin, toplumsallaşma kalıplarının 

ve özgürlüğe alışık bir halkın varlığı da devletin gücünün sınırlarını belirlemede 

etkindir.119  

Habermas’ın kamusal alan modelinde devlete hiçbir yer tanınmaması bugün 

eleştirilmektedir. Eleştiri, kamunun modern anlamının devlet ve sivil toplumun 

                                                 
117 Aksu Bora, “Kamusal Alan Sahiden “Kamusal” mı?” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 2004, 
s.529. 
118 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.98.  
119 Mustafa Erdoğan, “Kamu Alanı ve Liberalizm,” Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın 
Dağıtım, 2006, s.93–95.  
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birbirine bağlanması gerekliliğine vurgu yapar. Bu eleştiri bugün devlet ve sivil 

toplumun kamusal hayatı biçimlendirirken politik ve ahlaki sınırlara tanımlamada 

çok iç içe geçtikleri ve kamusal hayatı kurma ve düzenlemede birlikte hareket 

ettikleri yorumuna dayanır. Buna göre modern politikalar çerçevesinde kamu 

nosyonu yeniden tanımlanmalı ve meşruluk, kamu kültürü ve yurttaşlık pratiklerine 

işaret eden, yeni ve uygun terimlerle ifade edilmelidir. Aynı konuda ikinci problem 

olarak Habermas’ın kamu yaklaşımında devlet ve devletdışı, kamu ve kamu olmayan 

arasındaki sınırların üst üste binmesi olarak tespit edilmektedir. Bu ise güç ilişkilerini 

depolitize eder ve hegemonik hakimiyet, güç ittifakları ve politik çatışmalar 

konusunda muhabatın kim olduğu sorusunu yanıtlamamızda sorun çıkarır. 

Marksistlerin ve feministlerin eleştirisi burada Habermas’ın iktidar ve politika 

ilişkilerinin üstünü kapattığı yönündedir. Habermas’a göre iktidar devletin hukuki 

kurumsallaşması içinde yer alır. Bu ise idealleştirilmiş kamusal alana yurttaş 

katılımını kültür, kimlik, güç ve mücadele konularının dışına yerleştirir. Bunu aşmak 

ancak politik olanın daha geniş ve açık tanımlanması ile ve kamu nosyonunun kendi 

terimleri ile yeniden tanımlanması ile mümkündür.120 

 

2.7.3. Kamusal Alanlar (Kamusal Alanların Çokluğu)  
 

Modernleşmenin olgunlaşması ile kamusal alanla özel alanın 

bütünleşmelerinin yanı sıra özel alandaki varlıklar kimliklerini, farklılıklarını özel 

alandan kamusal alana taşıyarak tek kamusal alanı çoğulcu bir yapıya kavuşturmuş 

oldular. Özel alandan kamusal alana dahil oluş iki şekilde oldu: Kamusal alanın ortak 

varlığı olan “ulus” belli bir bütünleştirme, uyumlulaştırma süreci yaratmış ve özel 

alandaki bazı varlıklar kamusal alana bu potada dahil olmuşlardır. Bunu özellikle 

cemaatçi yapıların dağılarak bireysel bir karekter kazanmasında görürüz. Diğer 

yandan, kamusal alanda ve onun sunduğu olanaklar ve sınırlar içinde kendilerini 

yeniden üreterek kamusal alanda bir özne haline geldiler. Burada ortaya çıkan üç 

unsur dikkat çekiçidir: kadınlar, etnik gruplar ve dini cemaatler. Kadınlar vatandaşlık 

statüsünü elde ettikten sonra feminist hareketlerde gelişmelerle birlikte sosyal ve 
                                                 
120 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.221. 
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siyasal hayatta aktif şekilde katılımda bulundular. Burada kadınların farklı bir 

kamusal alan unsuru yarattıklarını söyleyebilirim. Etnik gruplar, modernleşme ile 

dini cemaat gibi görünmekten çıkarak kamusal alanda yer aldılar. Dini cemaatlerin 

duvarları modernleşmeyle birlikte aşınmış ve bu gruplar kamusal alanda kendilerini 

yeniden üretmişlerdir.121 

 

Farklılıkların özel alanın dar sınırlarından çıkıp kamusal alana taşınması, 

farklılıklara anlam kazandırmıştır. Çünkü farklılıkların özel alana kapatılması demek, 

kamusal alanda tektipleşmeyi getirir ve bu da, o toplumda farklılıklar yok sayılıyor 

demektir. Benzer şekilde devlete karşı “otonomileşme, özgünleşme, özgün bir 

inisiyatife sahip olma” durumları ancak kamusal alanın varlığı ve farklılıkların 

burada ifade edilebilmesi ile mümkündür.122 

 

Kamu alanı ile ilgili tartışma tek bir kamu sözkonusu imiş gibi bir izlenim 

doğurmaktadır. Gerçekte ise bu terim tekdüze bir gerçekliği işaret etmez, çünkü 

kamunun birbirinden farklı alanları ve ölçekleri var. Sözgelişi, geçişme alanları 

bulunmakla beraber, eğitim kamusu ayrı bir alandır, güvenlik kamusu ayrı. 

Dolayısıyla bunların her birinin ilgilendirdiği kişiler de birbiriyle tam olarak 

örtüşmez. Ayrıca, kamular arasında ölçek farklılıkları da bulunmaktadır. Örneğin, 

milli eğitim hizmeti bakımından kamu bütün yurttaşlar iken, belediye hizmetleri 

bakımından hemşehrilerdir. Bu alan ve ölçek farklılığının ortaya çıkardığı önemli bir 

sorun, bunların somut durumdaki sonuçlarıyla ilgilidir. Şüphesiz, kamunun 

yurttaşlardan oluşması ile hemşehrilerden oluşması arasındaki fark, öncelikle 

bunlarla ilgili hizmetlerin tabi olacağı kuralların belirlenmesine katılması gereken 

kişilerin kapsamı bakımından açık bir fark ortaya çıkaracaktır; birincisinde hiç bır 

yurttaş dışlanamazken, ikincisine bütün yurttaşların değil sadece hemşehrilerin 

katılması sözkonusudur.123 

 

                                                 
121 Çaha, “Mahrem Kamusal Alan,” s.82.  
122 Çaha, “Mahrem Kamusal Alan,” s.83.  
123 Erdoğan, “Kamu Alanı ve Liberalizm,” s. 102.  
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Kamusal alanların çokluğunda, bu alanlardan birine daha geniş katılım 

sağlanmış olması ve devletin bu alandan çıkan görüşleri dikkate alması, bu alanı 

diğerlerinin karşısında öne çıkartır. Bu ise kamusal alanlar arasında hiyeraşik bir 

durum ortaya çıkartır. Eğer bu alan devletçe muhatap alınıyorsa ve devletle bu 

kamusal arasında etkileşim, herhangi bir kamusal alandan daha yoğunsa resmi-

egemen kamusal alan adlandırılması yapılmaktadır. Bu kamusal alanda sorun 

zamanla devletle çok yakın ilişkilerin getirdiği bir sonuç olarak bağımsızlığını 

yitirmesi, manipülasyona konu olmasıdır. Resmi-egemen kamusal alanın dışında 

kalan muhtalif kamusal zeminler, siyasal kamular ve alt-kültürlerce oluşturulan 

kamular egemen kamusalın dışında çok daha farklı fikirlerin ortaya çıkmasına 

kaynaklık eder. Bir yüzü kamusal alana dönük diğer yüzü ise özel alan dönük olan  

bu alt kamuların çoğulluğu, kamular arası iletişim, etkileşim ve özgül kimliklerin ve 

çıkarların temsili açısından demokratikleşmeye katkı koyabilir.124  

 

Kamusal hayatın ‘yeniden feodalleştiği’ görüşünü ifade eden Keane bunu 

Habermas’ın kullandığı anlamda –yani devletin özel alana nüfuz ederek kamusal-

özel ayrımını yok ettiği anlamında değil- sivil toplum içinde kamusal alanların 

çokluğu, bu alanların farklı büyüklüklerde ve karmaşık ilişkiler yapısı olduğu 

anlayışına dayandırır. Keane, tek ve bütünleşmiş kamusal alandan değil, çok sayıda 

kamusal alanlardan bahseder. Heterojen ve çeşitli büyüklüklerde olan kamusal 

alanları üçe ayırır: 1. Mikro kamusal alanlar: yüzlerce, hatta binlerce katılımcının 

yerel düzeyde etkileşime girdiği, küçük grupları, örgütleri kapsayan kamusal 

alanlardır: fotokopi, telefon, bilgisayarla chat yapan gruplar, lokaller vb. gruplar 

buna örnektirler. Mikro kamusal alanlarda günlük deneyimler aracılığıyla günlük 

hayat konuları dönüştürülerek yeniden deneyimlenmiş olur. 2. Mezo kamusal alanlar: 

ulus-devlet düzeyinde katılımın gerçekleştiği, milyonlarca insanın etkileşime girdiği, 

bazı konularda komşu ülkelerin dahil olabildiği alanlardır. Yüksek tirajlı gazeteler, 

televizyonlar ve radyolar bu tartışma ortamının aracıdırlar. 3. Makro kamusal alanlar: 

ulusüstü ve hatta küresel düzeyde tartışma ağının kurulabildiği alandır. Katılımcıların 

sayısı yüz milyonları hatta milyarları bulabilir. Uluslar arası medyanın etkinliği ile 

                                                 
124 Tanıl Bora, “Sol Politikanın Dili: Yeni Bir Kamusal Dil,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 
s.559. 
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ortaya çıkan bu alanlara örnek olarak internet üzerinden kurulan kamusal forumlar 

yada CNN’in Irak Savaşı görüntülerini canlı şekilde vermesi ve buna karşı oluşan 

tepkiler bu alana örnek oluştururlar.125  

 

Keane’nin ulaştığı kamusal alan anlayışı tek ve homojen kamusal alan değil, 

kamusal alanların çokluğudur. Üç düzeyde ayrıştırdığı kamusal alanlar sürekli 

hareket halindedirler, birbirleriyle karmaşık ilişkiler ağı içindedirler, zaman zaman 

kesişirler, dağılırlar. Keane’ye göre birleşik kamusal alan düşüncesi ile küreselleşmiş 

bir dünyada demokrasi gerçekleştirilmek isteniyorsa savunulaz durumdadır.126 

 

Küreselleşme ile demokrasi arasındaki ilişkiler tartışılırken iki farklı görüşün 

ortaya çıktığı görülmektedir. Habermas’a göre küreselleşmiş dünyada refah 

devletinin etkin olarak işleyebilmesi için ekonominin ulus çerçevesinden çıkıp 

uluslarötesi boyuta taşınması gerekmektedir. Ekonominin ulustan, uluslarötesine 

taşınması, paylaşılan ortak çıkarlarla olması gerekir. Küreselleşmiş ekonominin 

denetim altına alınmasi ise Johnson’a göre ise ancak kamusal alan düşüncesinin daha 

farklı anlaşılması ile mümkündür.127 Young’a göre demokrasi ve küreselleşme 

bağlamında ulusların “egemenliği” (self-sovereignty) anlayışı modern kamusal 

alanların farklılıklarına dayandırılmalıdır.128 Johnson, ekonominin ulusötesileşmesi 

ile ulusötesi kamunun oluşturulması ile kendi-egemenliklerinin korunması adına 

kamuların çokluğunun detaylandırılması arayışına girildiğini belirtir.129 

 

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nde tanımladığı kamusal alan, 

tek ve homojendir, yani kamu tektir. Habermas’ın bu şekilde tek olarak tarif ettiği 

çok eleştirilmiş ve burjuva kamusallığın hakim olduğu dönemde dahi karşıt ya da 

                                                 
125 Keane, “Structural Transformations of The Public Sphere,” The Communication Review, Cilt 1, 
No.1, 1995, (1–22) s.8–17 ’den aktaran Beybin Kejanlıoğlu, “Medya Çalışmalarında Kamusal Alan 
Kavramı,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, s.699.  
126 Kejanlıoğlu, “Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı,” s.699. 
127 Pauline Johnson, “Habermas’s Search for the Public Sphere,” European Journal of Social 
Theory, Vol.4, No.2, p.216.  
128 Marion Iris Young, “Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy,” 
Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Policy, Princeton, Princeten 
University Pres, 1997, p.67-74. 
129 Johnson, “Habermas’s Search fort he Public Sphere,” p.216. 
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bağımlı kamuların örnekleri gösterilmiştir. Daha sonraki çalışmalarında Habermas, 

diğer kamusallıkları ihmal ettiğini belirtir. Fakat kamusal söylem kuramında, 

kamusal alanların çokluğu temel alınır. Nitekim Frazer, geç kapitalist toplumlarda 

tek bir kamusal alan değil, kamusal alanlardan bahsetmiştir. Bu kamusal alanlar 

etkinliklerine göre daha güçlü ya da merkezi konumda olanlar, karşıt-kamusal alanlar 

ve günlük hayatta yer alan kısmi kamular şeklinde ortaya çıkabilirler.130 

 

 

2.7.4. Kamusal Alan Ve Din  
 

Habermas, Batı’da bireysel özerkliğin başlangıcını dinsel özgürleşmeye 

dayandırır. Bu özerkleşme süreci unsurlarıyla beraber özel ve kamusal alanın 

ayrışması sürecini de hızlandırır. Reform hareketi ve sürecinde din131 artık özel alana 

                                                 
130 Türkiye özelinde kamusal alanların çokluğu temelinde yapılan bir çalışmada egemen 
“Cumhuriyetçi Kamusal Alan” karşısında “İslami Karşı Kamular”ın İslamcı aktörlerin kamusal alanda 
görünürlüklerini oluşturma işlevi üzerine dikkat çekilmektedir. Bu makale Fraser’ın “madun karşı 
kamular” kavramlaştırmasından yola çıkar. Bu makale sosyolojik bir araştırmanın ürünü olmasından, 
yani birebir İslamcı aktörlerle ve karşı kamu olarak düşünülen vakıfların yöneticileriyle yapılan 
görüşmelerle biçimlendirilmesi dolayısıyla oldukça ilginçtir. Buket Türkmen, “Laik Kamusal Alanda 
İslami Görünürlük ve Karşı Kamuların Oluşumu,” LAPSUS, Sayı I, Bahar 2006, s.55–79. Fakat 
bence asıl konu gözden kaçmış gibidir; din ve dinin kamusal alandaki yeri tartışması bertaraf edilmiş 
ve cemaat olarak da tanımlanabilecek gruplar “karşıt kamusal alan” olarak konumlandırılmıştır. 
Türkiye için özel önemi olan bu tartışmalar için oldukça çok kaynak bulunmaktadır. Bu konu 
çerçevesinde şu kaynaklar değerlendirilebilir: Hikmet Kırık, Türban Sorunu? Kamusal Alan ve 
Demokrasi, İstanbul, Salyangoz Yayınları, Aralık 2007, Hikmet Kırık, Kamusal Alan ve 
Demokrasi: Örtünme Sorununu Yeniden Düşünmek, İstanbul, Salyangoz Yayınları, 2005, Ed. 
Ahmet Karadağ, Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2006 (özellikle bazı 
makaleleler), Cihan Aktaş, Bacı’dan Bayan’a İslamcı Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi, Kapı 
Yayınları, 2005, Alev Erkilet, Eleştirellikten Uyuma (Müslümanların Kamusal Alan Serüveni), 
Hece Yayınları, 2004, Nazife Şişman, Kamusal Alanda Başörtülüler, İstanbul Timaş Yayınları, 
2004, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Şov ve Mahrem, İstanbul, Timaş Yayınları, 2006, Ed. Lütfi 
Sunar, Sivil Bir Kamusal Alan, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2005, Ferzan Yıldırım, Kentte Birlikte 
Yaşamak Üstüne…, İstanbul, Yerel Yönetim Vakfı Yayınları, 1996, Nilüfer Göle, İslamın Yeni 
Kamusal Yüzleri Bir Atölye Çalışması, İstanbul, Metis Yayınları, 2000, Nilüfer Göle, Modern 
Mahrem: Medeniyet ve Örtünme, İstanbul, Metis Yayınları, 1998, Ed. Nilüfer Göle, Ludwig 
Amman, Islam in Public: Türkiye, Iran and Europe, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006. 
İslam ve kamusal alan üzerine İngilizce yayında oldukça çok miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle 
bunları burada sayamayacağım. Yukarda belirtilen kitaplar doğrudan İslam ve kamusal alanla ilgili 
olmakla birlikte, Türkçe yazında kamusal alanla ilgili yapılmış tüm çalışmalar az ya da çok bu konuya 
mutlaka değinmektedir.  
131 Türkiye için din ve kamusal alan başlıklarının özel bir önemi var. Bu konudaki tartışmalar halen 
devam etmekte. Aynı başlık altında yürütülen diğer bir tartışma ise “türban”ın kamusal alandaki yeri 
üzerinde de sürdürülmektedir. Bu başlık tez çalışması çerçevesinde ele alınmayacak bir konudur. 
Türban konusunun işlenmesi genelde farklı başlıklar altında toplanabilmektedir: din özgürlüğü, 
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ve bireylerin vicdanına ait bir konu haline gelmiştir. Bu süreç aynı zamanda ulus-

devletleri ortaya çıkartan mutlakiyetçi devletlerin kurumlaşmasıyla paraleldir. Dinsel 

özgürleşme, tüm alanlarda yaşanan toplumsal değişmenin doğal bir parçasıdır. 

Liberalleştirilmiş pazar ilişkisinin gelişmesi ve kapitalizmin kendini yeniden üretme 

zorunluluğundan özel alan ve böylece din özgürlüğü yasalarla korunma altına 

alınmıştır. Din, temsil ettiği tanrısal otoriteye rağmen, konumu ‘herhangi bir kamu 

hukuku kurumu’dur.132  

 

Burjuvazinin feodaliteye karşı mücadelesinin bir parçası olan dinsel özgürlük 

aynı zamanda burjuva iktidarının somut ihtiyaçlarının sonucu olarak da ortaya 

çıkmıştır. İktidarın meşruluk kaynağının yeryüzüne indirilmesi ve bunun yasa ile 

rasyonelleştirilmesi süreci burjuva egemenliğinin gerekliliğidir. Din-devlet işlerinin 

ayrıştırılması, ulus devletlerin kurulması, halk egemenliği ve insan haklarının 

gelişimi kamusal akla dayandırılmalıdır.133 Dinin iktidardan uzaklaştırılması, dini 

kuralların belirleyici olduğu birey ve toplumun yıkılması kapitalizmin ihtiyaç 

duyduğu, devlet, toplum ve bireyin yeniden yapılandırılması için zorunludur.  

 

Dinin özel alana dahil edilmesiyle, dinin kendi kamusunu kaybedeceği ve 

zamanla içine dönerek katılaşacağı varsayımı Aydınlanma düşüncesine aittir.134  

 

 

                                                                                                                                          
insanın kendi bedeni üzerinde tasarruf hakkı, vb. Şeyla Benhabib “türban” konusunu “çokkültürlülük” 
başlığı altında değerlendirmiştir. Makalesinde Fransa’da türbanın okullarda yasaklanmasından yola 
çıkmış ve çokkültürlü toplumlarda, farklı kimliklerin kamusal alanda karşılaşması, görüş alışverişinde 
bulunması gerektiğini savunmuştur. Seyla Benhabib, “On Culture, Public Reason, and Deliberation: 
Response to Pensky and Peritz,” Constellations, Vol.11, No.2, 2004, p.291–299. Türban konusunda 
Rawls’un görüşü değerlendirildiğinde, başörtüsü takmak, insanların kendi iyilerini gerçekleştirmekle 
ilgili bir tutum olarak değerlendirilebilir. Fakat herkesin türban takmasını istemek ya da tam tersini 
istemek, insanların kendi iyilerini topluma empoze etmesi anlamına geldiğinden, haklar aşılmıştır. Din 
ve vicdan özgürlüğü konusunun bir parçası olan bir mesele bağlamında, bir grubun kendi adalet 
anlayışını kamuya yerleştirmeye çalışılması, siyasal adalet ilkelerini yok eder ve meşruiyetin zemini 
ortadan kalkmış olur. Aslı Çırakman, “Bir Meşruiyet Sorunu Olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe,” 
Liberalizm, Devlet, Hegemonya, Der. E.Fuat Keyman, İstanbul, Everest Yayınları, Mart 2002, 
s.125–126. 
132 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.172, dn. 72, 71.  
133 Meral Özbek, “Giriş: Kamusal-Özel Alan, Kültür ve Tecrübe,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil 
Yayın, 2004, s.455. 
134 Ahmet Çiğdem, “Kamusal Alan, Kamusal Din ve Kamusal Akıl,” Kamusal Alan, Ed. Meral 
Özbek, İstanbul, Hil Yayın, 2004, s.506. 
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Toplumsal bütünleşmeyi sağlayan dinsel güçler, ilk planda bir gerileme eğilimi 
taşıdığı için, aydınlanma sürecinin etkisi altında giderek daha da zayıfladı. Bu 
aydınlanmanın bir yönü, içgörülerin iradi olarak unutulamayacağı olgusuna 
dayanan öğrenme süreçlerinin geriçevrilemezliğidir; onlar sadece, daha gelişmiş 
sezgilerle doğrulanabilir ya da bastırılabilirler. Bu nedenle aydınlanma eksiklerini 
sadece radikalleşme yoluyla düzeltebilecekti; Hegel ve izleyicilerinin akla, 
aydınlanma dialektiği içinde dinin birleştirici gücünün bir eşiti olarak umut 
bağlamalarının nedeni budur.135 

 

 

Taylor, Habermas’a benzer şekilde dinin özel alana konumlandırılmasını, 

modernitenin gerekliliklerine bağlar. Modernlik ile “din boyutunu taşıyan yüksek 

zamanın reddedilmesi” ile olaylar artık tek bir çizgi üzerinde ve tek boyutlu olarak 

kavranmaya başlanmıştır. Sıradan hayatın Protestan ahlakı çerçevesinde çalışma ile 

tanımlanması, mekanik bilim anlayışı, toplumsal hayatın yeni üretim tarzına uygun 

olarak disiplinli çalışma etrafında yeniden inşası, insanları seküler düşünüş ve zaman 

içine yerleştirmiş olur. “Dinin sonu” olarak ifadelendirilen sekülerleşme ile toplum 

artık Tanrı veya ölümden sonraki hayata dayandırılarak inşa edilemez. Taylor, bunun 

dinin sonu olmadığını fakat “inanç ve inançsızlığın alternatifler olarak bir arada 

bulunabildiği” modern anlayışın gelişmesini sağladığını düşünmektedir. Homojen bir 

toplum ve dinin dışlandığı koşullar kamusal alanın doğasını oluşturur ve “kamusal 

alanın yeni ve (neredeyse) benzeri görülmemiş doğası burada yatar.”136  

 

Taylor, modern toplumların kurucu unsurlarından biri olarak kamusal alanı 

ortaya koyar. Kamusal alanın kurucu unsuru da dinden bağımsız ortak eylem 

yapabilme etkinliğidir ve bu bağımsızlık kamusal alanın özünü oluşturur. 137  

 

Taylor, sekülerlik ile din tamamen ortadan kaybolmadığına, fakat ‘efsunlu 

mevcudiyet’ anlayışından ‘kimlik’ anlayışana geçildiğine dikkat çeker. Modernliğin 

bireyleri artık birçok kimliğe sahiptir. Fakat siyasi kimliğin dini kimlik tarafından 

yeniden işgal edilme olasılığı her daim mevcuttur. Çünkü modernlik gevşek bir 

sekülerliğe sahiptir. “Sekülerlik bu anlamda dinin yokluğunu değil, daha çok bütün 

                                                 
135 Habermas, “Postmodernliğe Giriş: Bir Dönüm Noktası Olarak Nietzsche,” s.56.  
136 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.103-105,179-180.  
137 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.105, 99.  
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toplumsal eylemlerin dindışı bir zamanda gerçekleştiği duygusuyla bağdaşan farklı 

bir yer işgal ettiğini gösterir.” 138 

 

Kamusal alandan dışlanmış dinler, modern çağda kamusal alanda etkinlik 

kazanmak istemektedirler. Dinler liberal haklar öğretisini ve burjuva demokrasisinin 

sunduğu olanaklardan yararlanmaya çalışmaktadırlar. Bu çabaları sivil topluma ve 

politik kamusal alana bir tehdit gibi görünmektedir. Bunun nedenlerinden biri de 

modernitenin rasyonalitesi ile dinlerin formasyonunda bulunan rasyonalitenin 

uyuşmazlığıdır. Dinler bu nedenle, kamusal alana girmeye çalışırken formel 

rasyonaliteye uymak yerine çevresinden dolanmaktadırlar. “Dinlerin kendisine 

ilişkin rasyonellik algısı, başka türden tanımlanmış rasyonalitelerin dinsel bütüne 

dahil edilmesini ve dinsel rasyonelliğin düşünümsel dolaşıma sokulmasını 

engeller.”139 Dinlerin kendi rasyonalitesi dışındaki rasyonaliteleri kendi içlerinde 

dolaşıma sokmaları, dinin kendini yıkması anlamını taşır. Din konusunda çağımızda 

günlük yaşam çerçevesinde sürekli yeni uyarlamalar yapılmaktadır. Bu uyarlamalar 

genellikle kamusal alana uyum sağlamak ve kamusal alanda etkinlik kazanma 

hedefine yöneliktir.  

 Habermas, MÖ. 800-200 yılları arasındaki dönemde peygamberli din 

öğretilerinin modern döneme kadar her alanda yaygın olarak etkin ve yanıt üretici 

oldukları düşünüldüğü için “dünyevi din” olarak kabul edildiklerini belirtir. 

İmparatorluk içindeki etkin din, “dışlayıcı geçerlilik savını” imparatorlukların 

“evrensilciliği” ile kapatmıştır. Modernite ile birlikte toplumun yapısının giderek 

karmaşıklaşması, toplumun sekülerleşmesini, din, dünyevi bilginin zorlamasına 

muhatap olmasını ve her bir dinin ileri sürdüğü hem dışlayıcı hem de evrensel 

söylemin bu ortamda geri çekilmesi zorlanmıştır. Dinin kamusal kurum niteliğine 

bürünmesi ve diğer tüm toplumsal değişimler, dinin konumunun görelileşmesini 

getirmiştir. Dinin kendisine dışardan bakıp değerlendirmesini sağlayan bu süreç, 

kendisinin sorgulamasını da getirmiştir. “Çünkü çoğulcu toplumların karmaşık 

yaşam koşullarına normatif olarak sadece -ister Katolik veya Protestan olsun, isterse 

                                                 
138 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.186-187.  
139 Çiğdem, “Kamusal Alan, Kamusal Din ve Kamusal Akıl,” s.507.  
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Müslüman, Yahudi, Hindu, Budist, inançlı ya da inançsız- herkesin aynı ölçüde 

değerli olduğunu söyleyen katı bir evrenselcilik uyum gösterebilir.”140 Habermas’ın 

düşüncelerinin genel bir değerlendirmesini yaparsak, kamusal alanda uzlaşıma giden 

yolda kullanılacak rasyonalite, evrenselliği gerektirir. Bu rasyonalite, dinin kendi 

anlam dünyası içinde kullanılır olan rasyonalite ile çatıştığı noktada, uzlaşım 

sağlanamaz. Bu nedenle kamusal alan, herkese açık bir alan olarak, dışlayıcı 

geçerlilik savlarıyla işgören dinin rasyonalitesini dışlamak zorundadır. Dışlanan özel 

alanda din konusunda haklara sahip insanlar değil, dinin total olarak rasyonalitesidir.  

Habermas, din konusunda uzlaşıma yönelmenin temelini insan haklarında 

bulur. İnsan hakları, insanların özerkliklerini (hem özel, hem kamusal) yani 

özgürlüklerini devlete ve üçüncü şahıslara karşı güvence sağlar. Bu güvencenin 

kaynağı ise yurttaşların kendi kanunlarını kendilerinin yapabilmesidir. Kamusal 

alanda yapılan tartışmalar ile bireyler kendi dini hakikatlerini, kamusal alanda kabul 

görmüş bilgiyle uyumlu hale getirme gereğinin farkına varırlar. Entelektüeller, 

öncelikle bu uyumlulaştırmaya yönelmelidirler.141  

Habermas, anayasal düzeyde din özgürlüğünün tanınmasının dini çoğulculuk 

açısından en uygun politik yanıt oluşturduğunu ifade eder. Liberal devlet seküler 

karekterde olmalı ve farklı dini görüşleri sadece eşit dini özgürlük garantisi 

vermemeli, ayrıca dini özgürlükleri tarafların hoşgörülerine bırakmamalıdır. 

Habermas’a göre adil olan farklı tarafların birbirlerinin perspektifinden bakmayı 

öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapmaktır. Bu ancak müzakereci demokratik 

irade oluşturma yoluyla mümkündür. Seküler bir devlette, hükümette dinin dışında 

bir konumda yer almalıdır.142  

Anayasal bir devlette eşit ve özgür vatandaşlar birlikte makul bir toplumda 

yaşamak istiyorlarsa pozitif hukuk aracılığıyla düzenlemelere dayanmalıdırlar. 

Demokratik prosedür iki bileşen dolayısıyla bu düzenlemeleri meşru kılar: Birincisi 

                                                 
140 Jürgen Habermas, Bölünmüş Batı, Çev. Dilman Muradoğlu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007, 
s.16.  
141 Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti, İstanbul, Bakış Yayınları, 2002, 
s.164-168. 
142 Jürgen Habermas, “Religion in the Public Sphere,” European Journal of Philosophy, 14:1, p.4.  
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bütün yurttaşların eşit politik katılımı bunu sağlar. Çünkü hukuku yapanlar yine 

yurttaşların kendisi olacaktır. İkincisi ise müzakerelerin sonucunun rasyonel olarak 

kabul edilebilir çıktılarının olacağı kabulüne dayanılmasıdır. Habermas, yurttaşların 

kamusal alanda başka şekilde kendilerini ifade edemeyecekleri koşullarda dinin dilini 

kullanabileceklerini fakat burada “kurumsal tercüme koşulu”nu unutmamaları 

gerektiğini belirtir. Yani yurttaşlar dinin dilini kullanabilirler fakat Habermas, bu 

koşullarda diğer yurttaşların bu dili tercüme edeceklerini belirtir ve bunun nedeninin 

ise kamusal alanda sadece seküler gerekçelerin geçerli olacağı koşulunun baştan 

kabul edilmiş olmasıdır. 143  

 
2.7.5. Sanal Kamusal Alan  

 
Son yirmi-otuz yılda çoğalan yeni kamusallık biçimleri, özellikle internet 

aracılığıyla oluşanlar, entellektüelin bu çerçevede işlevinin, kapsamının ve tarzının 

yeniden sorgulanmasını gerektiriyor. Aynı nedenle kamusal alanın uzamsal, coğrafi 

alan ve jeo-politik parametrelerinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Geleneksel 

yaklaşımda kamusal alan ulusal sınırlar içinde tanımlanmış bir alan olarak 

varsayılıyordu. İletişim endüstrilerinin küresel ölçekte yapılanması, ulusal kültür ve 

ulusal kimlik gibi konular üzerinde de tartışmalar yaratmıştır. Ayrıca bu 

küreselleşme sürecinde yerel olanın, küresel içine aktarılması ve küresel olanın yerel 

içinde tanımlanması gibi bütüne ait resmin bulanıklaştırıldığı bir gündeme maruz 

kalınmaktadır. Bu insanların “yaşam bağlamları”nı kaybetmesine neden 

olmaktadır.144  

 

İnternetin gelişmesi, sanal bir kamusal alan yaratmıştır. İnternetin 

sınırlanması ve düzenlenmesi konusunun net olmadığı ve teknik olarak da böyle bir 

çalışmanın yükleri ve internetteki sanal kamusal alana katılımın ve buradan 

ayrılmanın hiçbir engel ve kuralının olmadığı şartlarda, Habermas’ın burjuvazinin 

kamusal alanı inşa ederken ki rasyonalitesine ulaşmak mümkün değildir. Ayrıca 

                                                 
143 Habermas, “Religion in the Public Sphere,” p.5, 9-10. 
144 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,”  s.142 vd. 
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internet birbirine paralel birçok kamusal alanı aynı anda barındırmaktadır. 

Katılımcıların yaşı, statüsü, hangi sınıfa ait olduğu, cinsiyeti gibi 

kategorileştirilmediği bu alanın kapsamı çok geniştir.145  

 

Habermas’ın kamusal alan konusundaki çalışmaları internetin gelişmesiyle 

yeni bakış açısıyla yeniden tartışma konusu olmaktadır. Habermas, iletişimin dünya 

çapındaki bu gelişimi karşısında dünya çapında kamusal alan fenomeninin 

gerçekleşme olasılığına vurgu yapmıştır.146  

 

 Bilgisayarlar ve internetin gelişmesi, kamusal alanın dünya çapında 

somutlaşmasında bir araç gibi görünmektedir. İlk olarak çok büyük sayıda insanların 

internet üzerinden katılımı mümkün olmaktadır. İkincisi bilgisayar sahibi insanlar, 

her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler. Bilgi artık imtiyazlı elitlerin elinde olmaktan 

çıkmıştır. Üçüncüsü çok daha büyük sayılarda insanlar düşüncelerini internet 

üzerinden diğer insanlarla paylaşabilmekte, tartışabilmektedir (chat odaları, siber 

salonlar, forumlar, e-dergiler gibi sanal ortamlarda). İfade özgürlüğü söz konusudur. 

Dördüncüsü sanal alana katılım için herhangi bir engel yoktur ve bu alan hiyerarşik 

yapılanmaya izin vermemektedir. Beşincisi bu sanal alan yüzyüze yapılamacak 

tartışmaları, karşılıklı doğrudan iletişim sayesinde etkileşimli yapılabilmesini 

sağlamaktadır. Beşincisi, tartışma konuları sınırlandırılmamıştır. Altıncısı herhangi 

bir tartışma herhangi bir kurumsal yapı ve süreçle sınırlandırılmamıştır. Bu başlıklar 

örneklerle genişletilebilir. İnsanlar artık bilgi tüketicisi haline gelmişlerdir. İnternet 

artık bilgi bağımlısı insanların başında oturduğu (Amerikalılar bu tip insanlara “tek 

heceli kanepe patatesi” (monosyllabic couch potato), kafa şişiren bilgilerin enjekte 

edildiği bir alanadır. Rasyonel bir tartışma ortamı olarak işlev görmekten çok, 

insanların sağduyusunu kaybettiği çılgın hikayeler ve teorilerin aktarıldığı bir 

alandır.147  

 

                                                 
145 Gökhan Bacık, “Devlet ve Birey Aşınırken Kamusal Alanı Düşünmek,” Sivil Toplum, Yıl: 1, 
Sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, s.28–29. 
146 Jürgen Habermas, Between Facts and Norms, Trans. William Rehg, Cambridge, Polity Press, 
1998, s.514. 
147 Jodi Dean, “Why the Net is not a Public Sphere,” Constellations, Vol.10, No.1, 2003, p.97-101. 
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 Bütün bu olumlu görünen yönlerine karşın internet kamusal alanın normlarını 

karşılamaktan uzaktır. İnternetin kamusallığının “iletişimsel kapitalizmin hizmetinde 

kamusallık ideolojisi” olduğunu söylemek daha anlamlıdır.148 Çünkü iletişim için 

gerekli araca erişim, özünde kıt olan maddi kaynakların harekete geçirilmesine ve 

dağıtımına bağlıdır. Bu maddi kaynakların da demokratik tartışma süreçleri ile 

kontrol altına alınmaya çalışılan ekonomik ve siyasal güç yapılarına bağlı olduğu 

bilinen bir şeydir.149  

 
 
 

2.8. Genel Değerlendirme  
 

Habermas’ın kamusal alan üzerine çalışması birçok disiplinin ilgi alanına 

dahildir.150 Kamu söylemi tarih içinde, sosyolojik olarak değerlendirilmiştir. Siyaset 

bilimi açısından demokrasi kuramına açılım sağlayan bu çalışma, edebiyatçıların, 

kültür eleştirmenlerinin de kendi ilgi alanları açısından dikkatini çekmiştir. 

Modernizm ve postmodernizm başlıklarında çalışmanın açtığı alan felsefede, etik, 

hukuk alanlarında tartışma konusu olmuştur. Yani Habermas’ın sunduğu bu çalışma 

çapının genişliği, disiplinlerarası konumu nedeniyle büyük ilgi görmüştür.  

  

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı çalışmasında ilk olarak 

tarihsel süreç içinde kapitalizmin ve demokrasinin gelişimiyle kamusal alanın 

kendiliğinden ortaya ve bir ihtiyaç olarak çıktığı gözlenmektedir. Süreç içinde de 

temsili kamu, edebi kamuya, edebi kamu ise siyasal kamuya ve klasik kamusal alana 

dönüşmüştür. En son olarak kamusalla özelin birbirine karışması, kamusal alanın 

çöküşü olarak görülür. Burada Habermas, kamusal alanın “doğası ve varlığının”151 

koşullarını anlamaya yönelmiştir. Bu çalışma Benhabib’e göre burjuva kamusallığın 

gelişmesinden çok onun çöküşünün eleştirel değerlendirilmesine yöneliktir. Akıl 

yüreten kamusallıktan, tüketici toplumuna dönüşümü gösterir. Habermas’ın 

                                                 
148 Dean, “Why the Net is not a Public Sphere,” p.98. 
149 Garnham, “The Media and the Public Sphere,” p.365. 
150 Craig Calhoun, “Preface,” p.vii.  
151 Moishe Postone, “Political Theory and Historical Analysis,” Habermas and the public sphere, 
Ed. Craig Calhoun, Massachusetts, MIT Press, 1992, p.164–165.  
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çalışmadan ulaştığı sonuç, “modern toplumlarda demokratik meşruluğun ilkesi” 

olarak kamusallık ilkesidir.152 

 

Burjuva kamusallığının çöküş sürecini tanımlarken Habermas, burjuva 

ideolojisinin bir parçasına dönüşen bu kamusal alan modelinin eleştirel 

incelemesinden, demokrasinin bir ilkesi olarak evrenselleştirilebilir kamusallık 

ilkesine ulaşmıştır. Kamusal alandan elde edilen kamusallık ilkesi yurttaşların, özgür 

ve eşit katılımıyla temel meseleler hakkında karşılıklı akıl yürüterek, kanaatlarını 

oluşturdukları ve rasyonel uzlaşımı hedefleyen bir ilke olarak görülebilir.  

 

Habermas’ın kamusal alan kavrayışı, insan etkinliği, öznelliği ve tarihsel 

yapılar arasında ilişki kurmayı sağlar. Bu anlayış eylemlerin ve tarihsel olayların 

değerlendirilmesi ve ideoloji ve kültür biçimleri arasındaki ilişkileri dikkate alarak 

toplumsal yapıları anlamamıza katkı koyan bir çerçeve oturtulmuş oluyor.153 

 

 

... (T)arihselliği içinde kavramsal birikimin; daha somut olarak da bilgi birikiminin 
sürekli devinim içinde insan dünyası için taşıdığı önem. Çünkü şimdiyi yaşamakla 
yetinmeyen, geçmişe ve geleceğe ilişkin yönelimleri içinde yaşamını sürdüren her 
tek insan, yaşam deneylerini, deneyimlerini düşünme ve dil örgüsünde, dokusunda 
ve üstelik tarihsel olarak oluşturur. Bu bağlamda da özel olanı, toplumsal olanı, 
kamusal olanı belirlerken, tarihsel olanın tortularını da tekdüze değil, tam tersine 
oldukça karmaşık bir biçimde içselleştirir; eğer gücü varsa, dönüştürür; düşünsel ve 
hatta dilsel sıçramalarla kimi zaman görünüşte de olsa yeniye açılır; hiç olmazsa 
yeni ya da eski-yeni sorun odaklarının bulgulayıcısı olur.154  
 

Bu kamusallık ilkesini ise Habermas’ı, mevcut toplumlarda demokrasinin 

daha ileri götürülmesinde ve genişletilmesinde nasıl etkin kullanılabileceği 

sorusunun açılımına yöneltmiştir.  

                                                 
152 Seyla Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen 
Habermas,” Habermas and the Public Sphere, Ed. Craig Calhoun, Cambridge, Mass., MIT Press, 
1992, p.88. 
153 Jürgen Habermas, “Further Reflections on the Public Sphere,” Habermas and the Public Sphere, 
Ed. Craig Calhoun, Cambridge, M.I. T. Press, 1992, s.446. Bu makalenin Türkçesi Kamusallığın 
Yapısal Dönüşümü’nün “1990 Baskısına Önsöz” olarak basılmıştır. İki makale çok ufak bir iki 
değişiklik dışında aynıdır.  
154 Betül Çotuksöken, “Özel - Toplumsal - Kamusal Alan”, HFSA, 7. Kitap, İstanbul Barosu 
Yayınları, 2003, s. 99–106. 



 96

3. KAMUSAL ALAN MODELLERİ VE BU MODELLERİN 

BAĞLAMLARI  

 

3.1. Kamusal Alan Modelleri 
 

 Habermas’ın kuramsallaştırdığı kamusal alan modeli “söylemsel kamusal 

alan modeli”dir. Habermas’ın ilk tartışmaya açtığı kamusal alan, daha sonra birçok 

çevre tarafından tartışılmış ve yeni görüşler çerçevesinde yeni modeller ortaya 

çıkmıştır. Esasında yeni olan bu kamusal alan modelleri değil, bunların “kamusal 

alan” perspektifinden bakılıp biçimlendirilmesidir.  

 

Seyla Benhabib, Batı politik düşüncesi içinde biçimlenen üç “kamu alanı” 

kavramı üzerinde durur. İlk olarak Hannah Arendt’in görüşlerinde temellendirilen 

“cumhuriyeti ve sivil yaşamı erdeme dayandıran geleneklerde ortak olan kamu alanı 

anlayışı”, “agonistik” görüşü belirtir. İkinci model Kant’la başlayan ve liberal 

geleneğin “adil ve istikrarlı kamu düzeni” anlayışıyla biçimlenen “legalistik” kamu 

alanı modelidir. Son olarak da Habermas’ın içinde yer aldığı “söylemsel kamu alanı 

modeli”ni açıklar.1 Benhabib’in yaptığı çalışma dışında kamusal alan modellemesine 

gidilmemiş ve modeller tartışma konusu olduğunda Benhabib’in modellemesi veri 

alınmıştır.  

 

Kamusal alan tartışması, demokrasi tartışmalarının bir parçası olarak kendini 

göstermektedir. Bu tartışmanın başlangıç noktasını 1990 ve sonrasında dünya 

çapında gelişen neo-liberal dalga olarak görebiliriz. Sovyetler Birliğinin yıkılması 

sonrası gelişmeler, bir süredir devam eden ileri kapitalist ülkelerde yaşanan 

liberalizmin krizinin daha da açığa çıkmasını sağlamıştır. Bu kriz karşısında 

demokrasi konusunda yeni açılımlar yönelik çalışmalar, öncelikle kamusal alan 

                                                 
1 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
p.72–98. Bu makale konusunda bir açıklık getirmek istiyorum: Bu makale birkaç yerde Türkçe’ye 
çevrilmiştir. Örneğin, Şeyla Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, 1999. Türkçe’ye çevrilmesi esnasında gözden geçirilen makale İngilizce basımından 
oldukça farklıdır. Bu nedenle bazen Türkçe basımına atıf yapmak durumunda kaldım.  
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tartışmalarını gündeme getirmiştir. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye 

doğru en azından teorik düzlemde yeni açılımlar, ancak kamusal alanla sağlanabilir 

ve ileri kapitalist toplumların yaşadığı krizin aşılabilmesi için meşruiyet zemini 

yaratan kamusal alanın geliştirilmesi gerekmektedir yönünde görüşler belirtilmiştir.  

 

Bu modellemeler tezim çerçevesinde, Habermas’ın modelini değerlendirmede 

bir zemin hazırlayacaklardır. Ancak aşağıda görülecektir ki, bu modellerin birinin 

öne çıkartılması politik bir tercihtir. Yalnız bu politik tercih, liberalizmin sunduğu 

sınırlar içinde bir tercihin ötesine işaret etmemektedir. Bu nedenle Benhabib’in 

modellemesine, dördüncü model olarak proleter kamusal alanı eklemek gerektiğini 

düşünmekteyim. Bu modelin farklılığı dayandığı sınıfın işçi sınıfını olmasından ve 

demokrasiyi işçi sınıfı lehine çevirmek çabasından kaynaklanmaktadır. “Proleter 

kamusal alan” yaratmayı hedefleyen bu model, yazarları tarafından açık bir şekilde 

tanımlanmasa bile, sosyalizm hedefine yöneliktir. Diğer modelleri 

değerlendirdiğimizde Liberal ve Söylemsel modeller, ileri kapitalist ülkelerin 

meşruiyet krizine çözüm üretmeye yöneliktir. Arendt’in kamusal alan anlayışının 

Antik Yunan’a dayanması ve ütopik yönün ağır basması ve Yurttaşçı Cumhuriyet 

diyebileceğimiz bir anlayışa işaret etmesi yukarda yaptığımız güncel 

değerlendirmelere çok da olanak vermemektedir. Yine de Arendt, kamusal alana ışık 

tutabilecek açılımları bağlamında incelenmesi gereken bir düşünür olarak öne 

çıkmaktadır.  

 

 

3.1.1. Hannah Arendt Ve Agonistik Kamu Alanı Modeli 
 

Arendt’in çalışmalarında “öykü anlatma” şeklinde bir anlatım tarzı seçtiğini 

görürüz. Bu yöntemle tarihin görünür yüzeyinin altında geçmişin gizli kalmış 

anlamları, deneyimlerin tortuları bulunup çıkartılır ve geleceğe yönelinir. 2 Fakat bu 

tarz bir anlatım bir muğlaklığı da getirdiği gibi, çalışmaları arasında bir izleği takip 

ederek birleştirmemize de olanak sağlar. Bu nedenle Arendt’in İnsanlık Durumu, 
                                                 
2 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.75-77.  
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Geçmişle Gelecek Arasında ve Totalirizmin Kaynakları başlıklı çalışmaları 

arasında kamusal alan bağlamında bağlantılar kurulabilmektedir.  

 

 Antik Yunan’ın Polis’i Arendt’in kamusal alan kavramlaştırmasının odak 

noktasını oluşturur. Polis’i veri alarak insan etkinliklerini emek, iş ve eylem olarak 

sınıflandıran Arendt, bu davranışların etkin oldukları alanları da kamusal ve özel 

diye ayırır.  

 

 Arendt, emek, iş ve eylemi, eş değerli etkinlik olarak görmez. Her bir 

etkinlik, belirli bir insanlık durumuna ve belirli bir bilinç düzeyine tekabül eder. 

Emek3 insanın biyolojik sürecine karşılık gelen bir etkinlik olarak, zorunluluk 

şeklinde kendini dayatır. Emek, insan hayatının yeniden üretimi için kendini 

dayattığından, özgürlük, emeğin gerçekleştiği alan dışında kalır. Arendt, emek ile iş4 

arasındaki ayrımı nitelik açısındandır ve insan bilincine kattıkları açısındandır. 

Emek, sadece insanın kendisini yeniden üretirken, iş ile yeni nesneler ortaya 

çıkartılır. Bu nesneler ise hemen tüketilip bitmez. İş ile insan (bu aşamada alet 

kullandığı ve farklı bir ürün ortaya çıkarttığı için homo faberdir) kendisinden ayrı bir 

ürün üretir fakat bilincinin konumlandığı alan üretmek ve eşyalar dünyası olduğu 

için, emeğiyle çalışan insandan bilinci olarak daha üst bir noktada bulunur. Fakat 

yine de yaptığı iş, insanlar arasında değildir. Fakat iş ile emek arasında belli bir 

ayrım yapmasına rağmen Arendt, her ikisini de, zorunlulukların bir sonucu olarak 

görür. Bu nedenle ikisi de doğal gereksinimlerin karşılanması zorunluluğu ile 

hanenin yapısını ve işleyişini belirleyen temel unsurdur. Haneye ‘zorunluluk’ 

hakimdir. Bu zorunluluk ilişkisi hane alanına sıkıştırılmıştır. Zorunluluğun aşılmasını 

sağlayacak koşullar olarak mülkiyete sahip olmak, ev içi devamlılığı sağlayacak eşe 

ve kölelere sahip olmak hane dışında polisin içinde özgür olmasını sağlar. Eğer bir 

yurttaş bu koşullara sahipse, ancak o zaman hane dışında özgür olabilir ve eşitsizlikçi 

yapıdan kurtulabilir. 5 

 
                                                 
3 Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, Çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul, İletişim Yayınları, 2000, 
s.35, 142 ve genel olarak iş konusunda s.131–205. 
4 Arendt, İnsanlık Durumu, s.35–37, 205–209.  
5 Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, s.74–75.  
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Şeylerin ve maddelerin üretildiği alanlar dışında, insanın özüyle ilgili bir 

etkinlik olan eylemlerin alanı gelir. Eylemler dolaysız olarak insanlar arasında 

cereyan eder. İnsanların çoğulluğunu ile birlikte anlamlı olan eylem, siyasi hayatın 

olmazsa olmaz koşulunu oluşturur. 6 Söz ve eylem Antik Yunan şehir devletinde, 

özgür yurttaşların ortak alanı ‘koine’ olarak adlandırılanda gerçekleşir ve bu alan 

haneden (oikos) kesin olarak ayrılmıştır. Kamusal hayat, yani bios politikos, pazar 

meydanında, agorada yaşanır fakat bu bir zorunluluk değildir. Mahkeme ve meclis 

görüşmeleri kamunun aktif hale geldiği bir alandır. Ayrıca ortak eylemler de kamuyu 

oluşturur (savaş veya savaş oyunları gibi.) Antik Yunan’ın eşit yurttaşları, insana dair 

olan konuşmalar kamunun açıklığında yapılır. Kamusal alan ortak çıkarın ve 

gerçeğin konuşarak elde edildiği bir alandır. 7 Bu alan özgürlüklerin alanı olarak, 

insanın doğasından gelen zorunluluklardan kurtulmuş olarak katılınması gereken bir 

alandır. Tam bir insan olabilmenin koşullarını sağlayan bir unsur olarak mülkiyet 

kişinin dünya meseleleriyle ilgilenme ve site işlerine katılma olanağını 

sağlamaktadır. Kamusal alan yani siyasal yaşama katılma özgürlük alanı olarak 

kendini gösterir. Bu özgürlük anlayışı modern özgürlük anlayışından oldukça 

farklıdır.8  

 

Kamusal alan farklılığın ortaya çıktığı ve etkileşimlerle, kamusal ve politik 

özneler olarak ortaklaşa var ettiğimiz bir alandır.9 “Dolayısıyla, ortaklığa, ancak ve 

ancak daha fazla farklılık yaratarak ve farklılığı vurgulayarak ulaşabiliriz.” 

Görünümler sahnesinde çoğulluk hakimdir; aktörler, izleyiciler vardır. İnsan 

çoğulluk içinde söylemin nesnesi olduğu zaman insanileşir.10 Bu çoğulluk içinde 

“biricikliğimizi” yani biricik olma özgürlüğünü ve konuşma yoluyla farklılık 

göstermemizi sağlar.11 

 

                                                 
6 Arendt, İnsanlık Durumu, s.37.  
7 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.60-61, 
8 Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, s.74.  
9 Bu bağlamda Arendt’in tasvir ettiği kamusal alan “bir arada yaşamanın sınırlarını, moral kodlarını ve 
doğrultusunu inşa etme sürecidir.” Sarıbay, Kamusal Alan, Diyalojik Demokrasi, Sivil İtiraz,  s.6. 
10 Fatmagül Berktay, “Çoğulluk, Yeryüzünün Yasasıdır,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 2004, 
s.552.  
11 Melanie Beacroft, “Defining Political Theory: An Arendtian Approach to Difference in the Public 
Realm,” Politicis, Vol. 27, No.1, 2007, p.45. 
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Arendt’in Polis’le birlikte tanımladığı kamu alanı kavramı totalitaryenizm 

kuramına bağlanarak değerlendirilmektedir. Benhabib, iki ayrı konumda farklı 

içeriklere oturan kamusal alan kavramlarının karşıtlık taşıdığını belirtir. Bu karşıtlık 

“agonistik” ve “birleşimsel” terimleriyle açıklanabilir. “Agonistik” görüşe göre kamu 

alan, kahramanlık ve seçkinliğin öne çıktığı ve paylaşıldığı, erdemlerin sergilendiği 

bir alandır. Arendt, bu kamusal alanı ‘görünümler sahnesi’12 olarak ifade eder. 

İnsanlar burada üstün olmak, itibar görmek ve insan olmanın getirdiği ölümlülüğü 

aşmak için bulunurlar. Diğer kamusal görüşü ise ”birleşimsel” olarak adlandırılır. Bu 

görüşe göre böyle bir alan, Arendt’in sözleriyle “insanların uyum içinde birlikte 

hareket ettikleri” her yerde ve her zaman ortaya çıkar. Bu modelde kamu alanı 

“özgürlüğün kendini gösterebildiği” yerdir. Örneğin kalabalık bir kent meydanı 

insanların uyum içinde birlikte hareket ettikleri bir yer değildir. İnsanların bir 

konuşmayı dinlemek amacıyla bir araya geldikleri bir toplantı salonu, çevreci bir 

eylem için bir araya geldikleri bir ormanlık yerler “birleşimsel” görüşe örnektir. 13  

Arendt’in agonistik kamu alanı modelinde gündem, bir kahramanın kendini 

kamu alanında göstermesi ve üstün olduğu niteliğini herkese sergilemesi söz 

konusudur. Birleşimsel modelde ise gündem belirsizdir. Yurttaşların uyumlu eylemi 

“birleşimsel” modeli oluşturur. Burada gündemin kimler tarafından, nasıl 

belirleneceğine dair bir açıklık yoktur. “Ayrıca, modernleşme sonucu oluşan yeniden 

siyasallaştırılmış toplumsal alana ilişkin konuların kamusal alanın gündemine taşınıp 

taşınamayacağı da Arendtçi kamusal alan kavramsallaştırmasında açıklanmaya 

muhtaçtır.” 14  

                                                 
12 İngilizce literatürde “public sphere” ile “public space” arasında ayrım tartışmaları yapılmaktadır. 
Lattes, son zamanlarda teriminin morfolojik uzamın dinamik problemini gizlemesinden dolayı veya 
“public sphere” kavramının daraltıcı olmasından dolayı “public space” teriminin tercih edildiğini 
belirtir. Buna örnek olarak da Arendt’in “public space”i, belirli bir bölge veya yer olarak değil, 
“görünümler yeri” olarak tanımlamasını gösterir. Bu ayrıca “birlikte olma” imkanını da içeren bir 
tanımdır. “Public Space” “kamusal alanının formel kuruluşuyla kamusal alanının kurumsal bir ifadesi 
olarak özellikle yönetim formlarını kaplama eğilimi gösterir.” Gianfranco Bettin Lattes, “New Forms 
of Public Space and New Generations,” International Review of Sociology - Revue Internationale 
de Sociologie, Vo.14, No.2, 2004, p.224.  
13 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.77-78.  
14 Ahmet Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, Yıl: Temmuz-Eylül 2003, s.190. 
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“Arendt'e göre özgürlük politikanın varlık nedeni, eylemin ise deneyim 

alanıdır.” Politika özgürlük gerektirir, özgürlük ise eylem gerektirir. Eylem de ancak 

bireyler arası özgür ilişkiler varsa yapılabilir. Arendt’de özgürlük insanın politik 

boyutunu oluşturur ve olmazsa olmaz olarak görülür. Özgürlük felsefi değil politik 

bir konu olarak ele alınmakta ve böylece felsefi boyutun uzandığı egemenlik 

kavramından uzaklaştırılmaktadır. Felsefi boyutta egemenlikle özdeş sayılan 

özgürlük ya özgürlüğün inkarını ya da başkaların özgürlüğünü bir başkasının 

özgürlüğü aleyhine kullanmayı gerektirir. Bu nedenle Arendt, özgürlüğü politika 

yapmak olarak ortaya koyar. Fakat bu henüz toplumsalın yükselmediği polis için 

yapılmış bir anlatımdır. 15 

Arendt’in kamu/özel ayrımı ve bunları insan etkinlikleri ile 

bütünleştirmesinden üç varsayıma ulaşılmaktadır: Birincisine göre insan ölümsüz 

olmayı ister. İkincisi ise bunun gerçekleşmesi için insan eylem içinde bulunmalıdır. 

Üçüncü varsayım ise yapılan eylem bir seyirci önünde yapılmalıdır ve bu seyirci bu 

eylemi izleyip onun ölümsüz kılacak aktarımın konusu haline getirebilsinler. 

Buradan da ulaştığımız sonuç insanı yüceleştiren eylem yapmak ancak politika 

yapmakla mümkündür.16 

Arendt’in kamusal alan modeli Antik Yunan’da olduğu gibi salt politik bir 

dünyada mümkün bir modeldir. Fakat modernleşme ile birlikte toplumsalın yükselişi 

politik alanla, kahramanlıkla sınırlanamayacak bir kamu alanı genişlemesi 

yaşanmıştır.  

 

Arendt, modern çağda siyaset, ekonomi tarafından işgal edilmiştir. Bunun 

sonucunda yeni bir alan olan “toplumsal alan” ortaya çıkmıştır. Bu alan kamusal ve 

özelin rollerini tersine çevirmiştir. Özel alanın konusu olan ekonomi ve ev işleri, 

kamu alanının konusu haline getirilmiştir.17 Toplumsal alanın yükselişi ile birlikte, 

kamusalın ekonomi üzerinden yürümesi, insanların ilgisini tüketime yönlendirmiştir. 

                                                 
15 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.178.  
16 Noel O’Sullivan, “Hannah Arendt: Eski Yunan Özlemi ve Endüstri Toplumu,” Çağdaş Siyaset 
Felsefecileri, Ed. A. De Crespigny, K. R. Minogue, 2. bs., Çev. Gülayşe Koçak, İstanbul, Remzi 
Kitabevi, 1994, s.227. 
17 Beacroft, “Defining Political Theory,” p.43.  
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Bu konuda Arendt iki tavır takınır: Birincisi, özel konuların kamusala taşınması ile 

bireylerin değişik kişilikler ve zevkler geliştirmesi daha zengin bir nitelik kazanıyor. 

İkincisi ise, toplumsalın yükselişinin, kamusalı geri ittiğini ve yıkıma sürüklediğini 

belirtiyor. İnsanlar artık ölümsüzlüğe yönelik evrensel kavrayıştan, ekonominin dar 

alanında üretici ve tüketici olarak var oluyorlar. 18 

 

 Artık insan ölümsüzlük arayışından vazgeçerek, maddi şeylerden mutluluk 

bulmaya başlamıştır. Bu ise Arendt’e göre gerçek bir mutluluk olamaz. Gerçek 

mutluluk politik alanda yapılan eylemlerle mümkündür. Arendt, insanın tüketime 

yönelerek dünyaya, politikanın konusu olan insani meselelere yabancılaştığını 

belirtir. Buradan da “sağduyu”nun kaybı ile totalitarizm arasında bağlantıyı kurmak 

mümkündür.19 Arendt’in aslında liberalizm eleştirisi olan, modernliğin yükselişi ile 

toplumsalın kamusalı işgaline yöneliktir. Arendt, sorunun liberal/demokratik hakları 

noktasında çıktığını belirler. Bireyler, özel alandaki ekonomik sorunları nedeniyle, 

bazı haklarla tahkim edilmişlerdir. Bu devletin özel alana bir şekilde karışması, 

özelin, kamusalın karışması, sınırları belirsizleştirmiştir.20 Arendt’in talebi bu 

sınırların yeniden kurulması yönündedir.  

 

Arendt’in çıkış noktası Yunan “polis”leridir. Fakat Arendt’in idealize ettiği 

polisin politik yaşamını sağlayan kadınlar, köleler, emekçiler, yurttaş olmayan 

sakinler, “gölgede kalmış ev işleri alanı”ndan çıkıp kamu yaşamına katılmaları, 

Arendt tarafından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Arendt, tanımladığı kamusal 

alan modeliyle modern çağın çalışan hayvanı (animal laborans) arasındaki mesafe 

tartışılmayacak büyüktür.21  Böyle bir değerlendirme politik evrenselleşmenin de 

eleştirisi olarak görülebilir.22 Yaşamlarını politik etkinlikte bulunmak istemeyenleri 

dışlayan bir görüşe sahip olan Arendt, bu kişilerin politik etkinlikten (hatta oy 

                                                 
18 O’Sullivan, “Hannah Arendt,” s.231.  
19 Arendt, İnsanlık Durumu, s.193-205, 357-369, 399-406.  
20 Hasan Bülent Kahraman, “Post-Fenomenolojik Devlet Tasavvuru: Hegelci ve Arendtçi Kısıtlamalar 
ve Yeni Bir Sivil Toplum İnşa Olanağı,” Doğu Batı, Yıl 6, Sayı:21, Kasım, Aralık, Ocak 2002-2003, 
s.58. 
21 Mehmet Tevfik Özcan,  “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” Hukuk Kurultayı 2006, Cilt 2, 
Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2006, s.430. 
22 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.75. 
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vermekten) tamamen uzaklaştırmaları gerektiğini düşünür. Bu kişilerden beklenen 

ise kamusal alanda kahramanca bulunan kişileri maddi açıdan desteklemeleri, onları 

zorunluluklardan kurtarmaları gerekir. Bu ise bugün için kabul edilemeyecek bir 

varsayımdır.23 

 

Arendt’in fenomenolojik özcülüğü kamusal alan varsayımlarını da belirler; “ 

“kamu alanı”nı ya içinde belli bir etkinlik tipinin (çalışma ya da emeğe karşıt olarak 

eylemin) gerçekleştiği alan ya da onu kamusal diyalogun tözel içeriğiyle 

ilişkilendirerek diğer “toplumsal” alanlardan ayırır.” Çalışma ve emek gibi etkinlik 

tipleri Arendt’te özel alana gönderilmektedir. Fakat bu etkinlik tipleri iktidarla 

ilişkilendirilerek sorgulanırsa kamusal alana taşınan gündemler yaratabilir. Örnek: 

bir fabrikada üretilen çiplere kota konulması durumunda, eğer kotayı koyanların 

meşruluğu ve bunu yapmaya hakkı olup olmadığı ve geçerli bir sebebe dayanıp 

dayanmadıkları sorgulanıyorsa bu konu kamuyu ilgilendiren bir konu haline gelir. 

Kamu alanını, gündemle tanımlamak da boş bir çabadır. Yukarıda değinildiği gibi 

gruplar mücadele ile her an yeni bir konuyu kamu alanına sokabilirler. “Birleşimsel” 

modelde de uyum içinde birlikte hareket edenler yeni bir gündem yaratma gücüne 

sahiptirler. Arendt’in bu kamu alanı tanımlaması yetersiz kalmaktadır. Çünkü önemli 

olan etkinlik tipleri ayrımı veya gündemin içeriğinden çok, ortaya çıkan gündemin 

sonuçlarından uzak ya da yakın şekilde etkilenebilecekler tarafından sorgulanması ve 

bunu yapmaya herkesin hakkı olduğunun kabul edilmesidir.24 

 

Arendt’in kamusal alan kavramlaştırması idealize edilmiş Antik Yunan 

Polisi’nin ideal mekanı içinde konumlandırılmıştır.25 Arendt’te nüfus artışıyla 

birlikte kamusal alanda politik olanın değil toplumsal olanın ağırlık kazanacağını 

kabul etmektedir. “Bu bakımdan Arendt'in kamusal alan kavramsallaştırmasını, 

Antik Yunan Polisi'nin özelliklerine sahip bir mekanda gerçekleşebilecek kamusal 

                                                 
23 O’Sullivan, “Hannah Arendt,” s.241. 
24 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.80-81.  
25 Arendt, İnsanlık Durumu, s.65. 
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alan modellerinin özel bir türü olarak değerlendirmek olasıdır.” 26 Bu ise çağımızda 

mümkün değildir.  

 

 

3.1.2. “Kamu Diyalogu” Olarak Liberal Kamu Alanı Anlayışı 
 

Tüm liberal görüşlerde mevcut olan devletin, kamusal alanda tarafsız usuli 

kuralları uygulayarak, onu güvence altına alması zorunluluğudur. Bunun için hukuk 

devleti ve insan hakları, anayasal-kurumsal güvenceler altına alınmış olmalıdır. Bu 

hukuk önünde eşitlik, sivil ve siyasal özgürlüklerin anayasal olarak tanınmış olmasını 

gerektirir. “Özel alanı siyasi baskı karşısında koruyan sivil özgürlükler bireylerin 

serbestçe kendilerini gerçekleştirmelerine ve başkalarıyla ortak değerler etrafında 

gönüllü olarak bir araya gelmelerine zemin hazırlarken, siyasi özgürlükler 

yurttaşların kamu işlerine katılmalarına ve siyasi otoriteyi kendilerinin kılmalarına 

imkan verir.” Özellikle basın-yayın özgürlükleri kamusal tartışmanın vazgeçilmez 

unsurlarıdır. Liberal görüş aynı zamanda devletin tüm kapsayıcı dünya görüşleri 

karşısında tarafsız olmalıdır. Yoksa devlet ortak çıkara göre değil, ya bürokrasiye 

göre veya da bir sınıfın, grubun çıkarlarına göre işlemeye başlar. 27  

 

Siyasal liberalizm, salt politik nitelikte olan sorunları merkeze almış ve 

çatışmanın giderilmesi esası üzerine kurulmuştur. Bu anlayış Hobbes’a kadar 

gitmektedir. Liberal gelenek toplumsal sorunları haklar düzeyinde çözümlemekle 

ilgilenmiştir. Bu toplumsal sorun Hobbes’ta güvenlik arayışı, Locke’da mülkiyet, 

Hume’da kıtlık ve Bentham’da hukuk reformu şeklinde ifade edilebilir. Toplumsal 

sorun ne olursa olsun politik liberalizmin çerçevesi “bireysel karakterli temel haklar 

ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlayacak bir politik yapının tesis 

edilmesi”dir.28  

 

 
                                                 
26 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.178.  
27 Mustafa Erdoğan, “Kamu Alanı ve Liberalizm: Birkaç Not,” s.99-100. 
28 Aydın Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” Sivil Toplum, 
Yıl 1, Sayı 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, s.31-43.  
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Liberal gelenek, kamusal alandaki bireyi hukuki bir çerçevede tanımlar ve politik 
yapıyla ilişkisini bu çerçevede kuran bireyi yurttaş olarak adlandırır. Kamusal alanda 
var olabilmek için tüm bireyler yasal çerçeveye sahip olan bu ortak kimliği, 
yurttaşlığı kullanacaklardır. Politik yapı ise, hem kendisini koruyacak hem de 
yurttaşların birbirleriyle olan ilişkilerinde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilip 
edilmediğini denetleyecektir; bunun dışında kalan alanlarda, yani özel alanda ve sivil 
toplumda bireyler kendi iyilerinin peşinde koşacaklardır. Kısaca ifade etmek istersek 
liberal gelenek, kamusal alanın dokusunu yurttaş-hukuk-politik yapı ilişkisinde 
oluşturmuştur; bunun dışında kalan alanda yurttaş yoktur ve öz-çıkarları peşinde 
koşan bireyler, politik yapıyla değil birbiriyle uzlaşıma yönelik ilişkilere girerler.29 
 

 

Locke’un anlayışına göre, sözleşme sırasında herkes eşittir ama “efendi-köle, 

anne-baba ile çocuklar, karı-koca arasındaki ayrımlar siyasal niteliğe sahip 

olmadıkları gerekçesiyle özel alana indirgenmektedir.” Bu tür bir homojenlik 

varsayımıyla hareket edilmezse, siyasal birlik kurma açısından yapılan sözleşmeyi 

işlerlik kazandıracak mekanizma kurulamaz.30  

 

Locke’un kamusal alanına sadece özgür erkekler dahildir. Çünkü efendi-köle, 

ana-baba ve çocuklar, karı-koca arasındaki ayrımlar siyasi nitelik taşımazlar ve 

kamusal gündeme dahil olamazlar. Çağdaş liberal düşünürlerde bir başka sınırlama 

yararlı ve iyi yaşam anlayışlarının kamusal gündeme sokulamayacağına ilişkindir. 

Çünkü bu tartışmalar kişilerin özel alanına ilişkin sorunlar olarak görülürler. 

Locke’un üzerinde durduğu temel konulardan biri mülkiyettir. Bu bağlamda bireyler 

mülkiyeti kullanabilmek, genişletebilmek için kamusal alanda ve devletle olan 

ilişkilerinde daha aktif bir konumdadırlar ve devletin bir bekçi devlet olmasını talep 

ederler.31 

 

John Stuart Mill’in ayrımını yaptığı toplumsal alan siyasal alan farklı 

niteliklere sahiptir.32 Bir toplumda yaşamanın insanlara getirdiği karşılıklı 

sorumluluklar ve yükümlülükler vardır. İnsanların karşılıklı etkileşim halinde 

                                                 
29 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.32.  
30 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.180.  
31 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.32.  
32 Mill, kamusal/özel ayrımını farklı eylem biçimleri arasındaki ayrım olarak niteler. Özel bir eylem, 
sadece faili etkiler, kamusal eylem ise başkalarını da etkiler. Geuss, Kamusal Şeyler, Özel Şeyler, 
s.85-86.  
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bulundukları toplumsal alanda yerine getirmek zorunda oldukları sorumluluklar iki 

tür yükümlülükle birlikte tanımlanmıştır: Birincisi hak olarak tanımlanmış 

menfaatlere zarar vermemek ve ikincisi toplumun ve üyelerinin sürekliliği için 

zararlardan korumak amacıyla yapılan çalışma ve fedakarlıklara her birey payına 

düşen ölçüde katlanması gerekliliğidir. Bu toplumsal yükümlülükler dışında 

bireylerin kendisi üzerinde sonuç doğuran olaylara müdahale edilmemelidir. 

Liberalizmin temel ilkesi olarak özgürlük esastır. Bu gibi durumlar bireyin özgür 

hareket alanıdır. Sonuçları bakımından sadece bireyleri ilgilendiren durumlar, diğer 

bireyler veya yasal-siyasal otorite tarafından beğenilmeyebilir. Bu gibi durumlarda 

diğerlerinin telkinden başka yapabileceği bir şey olmamalıdır. Mill’e göre toplumsal 

alanda yer alan kesimler ancak karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog sağlanabilir. 33 

Mill, başta kamusal topluluğu geniş tutarken, daha sonra iktidarın cahil kimselerin 

eline geçmesi tehlikesine karşı bu topluluğa katılışı sınırlandırmak ister. 

 

Mill’e göre siyasal alanın kurulmasında iki temel ilke gözetilmelidir: 

Teleolojik ilke diyebileceğimiz ilk ilke “en iyi hükümet biçimi her türlü uygarlık 

durumunda uygulanabilir ya da seçilebilir bir biçim değil, fakat uygulanabilir ve 

seçilebilir olduğu koşullarda, o gün ve daha ileride, en büyük nicelikte yararlı 

sonuçları doğuran bir hükümet biçimidir". İkinci ilke ise her yurttaş bir yerel ya da 

genel bir kamu görevine çağrılmalıdır. 34 Temsili yönetim olmalıdır ve bu yönetim 

sadece çoğunluğun hak ve çıkarlarını değil, azınlığın da haklarını korumalıdır. Özel 

alanın korunması ve çoğunluğun tahakkümünün önlenmesi için bireyin kendisini 

ilgilendiren eylemlerine müdahale edilmemelidir. Bu da yönetim açısından nispi 

temsil sistemi ile mümkündür.35 Mill’in bu modeli liberal sisteme uygun bir toplumla 

mümkündür yani halkın temsili sistemi koruması, benimsemesi ve gereklerini yerine 

getirmesi ve bunu yaparken de gönüllü bir şekilde yapmalarıdır.36  

 

Friedrich A. Hayek’e göre kitlelerin gereksinimleri iktidarca tanımlanamaz ve 

                                                 
33 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.180.  
34 John Stuart Mill, “Temsili Hükümet Üzerine Düşünceler’den Seçme Parçalar,” Der. Mete Tunçay, 
Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi Cilt 3, Ankara, Teori Yayınları, 1986, s.63–92. 
35 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.180–181.  
36 Mill, “Temsili Hükümet Üzerine Düşünceler’den Seçme Parçalar,” s.83–84.  
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bu nedenle siyasal iktidarın kamusal iyiyi sağlamak gibi bir işe girişmemesi gerekir. 

Siyasal iktidarın görevi kitlelerin kendi gereksinimlerini kendilerinin tanımlamasına 

müdahale etmemek ve bu gereksinimleri sağlayabilecekleri koşulları yaratmak 

olmalıdır. Hayek’e göre birçok filozof kamu yararı ile adaleti bir birine karıştırmış ve 

aynı anlamda kullanmıştır. Toplumun üyelerinin her birinin kendi amaçları vardır ve 

herkesin kendi özgül çıkarlarını ileri sürmesi ve bunun üzerinde uzlaşılması mümkün 

değildir ve çatışma çıkar.37 Bu nedenle farklı amaçları uzlaştırmak yerine toplumsal 

kesimlerin bir arada yaşayabilecekleri ve herkesin amaçlarını gerçekleştirmek için 

eşit şansa sahip oldukları bir alan gerekir. 38  Bu alanın oluşturulması amaçlar 

üzerinde uzlaşma değil, araçlar üzerinde uzlaşma sağlanmış olmalıdır. Hayek’in bu 

görüşünün altında düzen anlayışı yatar. Düzen çok karmaşık ilişkiler ağı ve karmaşık 

yapılı unsurlara sahiptir. Bir toplumda düzen geleceğe yönelik hedefler çizilerek ve 

bu doğrultuda yönetilmesi mümkün değildir. Çünkü insanin maddi bilgisi bu 

karmaşık düzeni yönetmeye yeterli değildir. Hayek’in sosyal kuramı sınırlı bir 

siyasal alan öngörür. Siyasal düzenin oluşturulurken kurucu rasyonalizmden uzak 

durulmalıdır. Çünkü kurucu rasyonalizm yapısı gereği toplumun inşasında her 

eylemi öngörebileceği ve biçimlendirebileceği iddiasını taşır. Hayek’e göre ise 

herkesin iyi yaşam anlayışı bilinemeyeceğine göre kurucu akıl bu bağlamda gerçekte 

kurucu olamayacaktır.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Friedrich A. Hayek, Hukuk, Yasama ve Özgürlük, Cilt III, Çev. Doç. Dr. Mehmet Öz, İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1997, s.209, 25-26. 
38 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.181–182.  
39 Hayek, Hukuk, Yasama ve Özgürlük, Cilt III, s.211, 51-52.  
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3.1.2.1. Rawls: Kamusal Akıl  
 

A Theory of Justice40 adlı çalışmasıyla tanınan John Rawls’un bu çalışması 

adalete ulaşmanın yollarına yönelik bir çalışmadır. Adalete giden yolda ‘temel yapı’ 

olarak adlandırdığı zorunlu kurumlar, prosedürler ve karar alma süreçleriyle 

sınırlandırılmış bir kuram oluşturur. Kantçı bir çizgiyi izleyen Rawls, adalete 

ulaşmanın yolları içinde karar alma sürecinde rasyonel müzakereyi de öngörür.41  

 

Liberal gelenek, kamusal alanı, yurttaş-hukuk-politik yapı ilişkisi içinde 

oluşturmuştur. Rawls’un bu gelenekten farkı kamusal alan anlayışı ‘liberal ethos’u 

temel alarak tanımlar.42 Rawls mevcut sistemi meşrulaştırmak ister ve kısmi 

düzeltmeler yapmayı hedefler. Rawls, öncelikle demokratik bir ortamda farklı felsefi, 

dini, ahlaki görüşlerle bölünmüş olan bir toplumda eşit ve özgür yurttaşların nasıl 

barış içinde ve bir arada yaşayabileceği sorunundan yola çıkar. “Adalet sorunu, 

kamusal alanı oluşturan siyasal ve sosyal kurumların işleyişi ile ilgiliyken, siyasal 

toplumun birlik ve istikrarı sorunu kamusal alanda bireylerin vatandaş kimliği ile bir 

birbirlerine karşı gösterecekleri tavır ve davranışlarla ilgilidir.”43 Bu nedenle modern 

toplumlarda bu birlik ve istikrarı sağlamanın aracı olarak çoğulculuğun normatif 

kuramını oluşturmaya yönelir.44 Kendi kuramıyla Habermas’ın kuramını karşılaştıran 

Rawls, kendi kuramının siyasal bir yaklaşım olduğunu, Habermas’ın kuramının ise 

kapsamlı bir görüş olduğunu belirtir. Farklı amaçlar ve hedeflerle hareket ettiklerini 

                                                 
40 Bu kitap Türçe’ye henüz çevrilmemiş olmakla birlikte, akademik alanda oldukça işlenmiş bir 
konudur. Rawls’un adalet kuramı hakkında daha geniş bir çalışma için şu Türkçe kaynaklar ilgililere 
yararlı olacaktır: Gülriz Uygur, “John Rawls’un Ardından,” Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 
İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2003, s,5–10, aynı dergide diğer yazılar, Vural Fuat Savaş, “John 
Rawls’ın “Bölüştürücü Adalet”ine Takdim,” s.11–18, John Rawls, “Bölüştürücü Adalet,” çev. Vural 
Fuat Savaş, s.19-53, Samuel Gorowitz, “John Rawls: Bir Adalet Kuramı,” Çağdaş Siyaset 
Felsefecileri, Ed. A. De Crespigny, K. R. Minogue, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1994, s.267-282, Alan 
Ryan, “John Rawls,” Çağdaş Temel Kuramlar, Ed. Quentin Skinner, Ankara, Vadi Yayınları, 1997, 
s.132-155, John Rawls “ İki Adalet İlkesi,” Siyasal Düşünce, Ed. Michael Rosen - Jonathan Wolff, 
Çev.Sevda Çalışkan, Hamit Çalışkan, Ankara, Dost Yayınları, s.322-326, Solmaz Zelyüt Hünler, 
Rawls ve MacIntyre: İki Adalet Arasında, Liberal ve Komunitaryan Düşüncelerin Çatışma 
Alanı, Ankara, Vadi Yayınları, 1997.  
41 Özlem Denli, “Adaletin Kültürle İmtihanı,” Lapsus, Sayı I, Bahar 2006, s.171. 
42 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.32.  
43 Nazif Tok, “Liberal Demokratik Toplumda Kamusal Alan, Adalet, İstikrar ve Birlik,” Kamusal 
Alan ve Türkiye, Ed. Ahmet Karadağ, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2006, s.111. 
44 Denli, “Adaletin Kültürle İmtihanı,” s.172.  



 109

söyler.45 Fakat her iki düşünür de meşruiyet krizine çözüme yönelmeleri ve bunun 

gerçekleşmesi için kamusal alanın farklı da olsa önemli rol oynaması, konusunda 

ortaklaşmaktadırlar.  

 

Rawls, tarafsız, temelinde hiçbir öğreti, kuram, dünya görüşü gibi iyi 

anlayışlarından türetilmemiş bir siyasal adalet anlayışının uzlaşmanın önkoşulu 

olduğunu ileri sürer. Liberal geleneğin adalet anlayışı negatif özgürlüğe dayalıdır. 

Rawls bu adalet anlayışının sorunları çözmede yetersiz kaldığını düşünmüş ve 

eşitliğe dayalı bir adalet anlayışı geliştirmeye çalışmıştır.46 “Başkalarının 

özgürlüğüne zarar vermediği sürece bireyin özgürlüğünü garanti altına alacak ve 

toplumda fırsatların tarafsızca dağıtılması olanağını sağlayacak ilkelerle bu eşitlik 

sağlanacaktır.”47 Böyle bir adalet anlayışı farklı iyi anlayışlarının, farklı ve çatışan 

çıkarların olduğu yerde özgür ve eşit yaşamayı sağlar.48 Adalet anlayışını kurarken 

temelinde Locke, Rousseau ve Kant’ın toplum sözleşmesi teorisinden yola çıkar ve 

onu “genelleştirmek ve … daha yüksek bir soyutlama düzeyine taşımak” 

istemektedir.49 Rawls, A Theory of Justice’de ulaşmaya çalıştığı evrensel adalet 

teorisinden vazgeçerek, Siyasi Liberalizm kitabında pratik yönelimli bir kuram 

oluşturmaya yönelmiştir. Bu öğretinin pratik yönelimli olması geçerlilik alanının 

yaşadığı toplumla sınırlandırılmasını getirir. Rawls’da bunun sınırı olarak tarihsel ve 

toplumsal olarak belli özelliklere sahip toplumları gösterir, işaret edilen bu toplum 

özellikle Amerika’dır.50   

 

Rawls’un kuramlarında özne “eşit ve özgür yurttaş”tır. Bu kavram, hem 

adalet teorisinin, hem de siyasal liberalizmin kurucu unsurudur. Rawls’un yurttaş 

kavramsallaştırması, moral bir birey anlayışına dayanır. Her bireyin kendi amaçları, 

çıkarları vardır. Bireyin kamusal işlev gören kamusal aklın temsilcisi olması için 

                                                 
45 John Rawls, Siyasal Liberalizm, Çev. Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2007, s.398–401.  
46 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.33. 
47 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s.343.  
48 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.182–183.  
49 John Rawls, A Theory of Justice, USA, Harvard University Pres, 1971, p.12’den aktaran 
Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.33. 
50 Denli, “Adaletin Kültürle İmtihanı,” s.171.  
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öncelikle birincil iyiler (goods) konusunda belli bir doyuma ulaşmış olması da 

gerekir. Yurttaşlar kamusal aklın temsilcisi olarak kendi özel çıkarlarını bilmedikleri 

bir başlangıç durumunda, çıkarlarının ne olabileceğini tanımlarken diğer bütün 

yurttaşların da çıkarlarını tanımlamış olurlar. Bunun için öncelikle liberal 

özgürlüklerimizin yasal olarak garanti altına alınmış olması gerekir. Yani yurttaşlık 

kavramı Rawls’da liberal özgürlüklerin varlığı ve diğer tüm haklara önceliği ile 

korunma altına alınmış olur.51 Böylece temel özgürlüklerin kısıtlanmasını ve fırsat 

eşitliği ilkesinden yararlanmanın yozlaştırılmasını önleme amacını taşır. Hakların 

önceliği aynı zamanda devletle, yurttaşların arasındaki ilişkinin hakkaniyetle 

kurulmasını da sağlayacaktır.52 Her yurttaşın adalet ilkesi üzerinde yükselen 

dokunulmazlığı vardır.53 

 

Rawls, kamusal alanda kamusal aklın temsilcisi yurttaşların tam otonomiye 

sahip olabilmesi için şu iki adalet ilkesini ortaya koyar: 1. Herkes eşit temel haklar ve 

özgürlüklere sahip olacak bir düzene sahip olacaktır. 2. Toplumsal ve ekonomik 

eşitsizliklerin giderilmesi için şu iki temel anlayış uygulanmalıdır: Birincisi herkese 

fırsat eşitliği sağlanmalıdır. İkincisi mevcut eşitsizlikler, toplumun en dezavantajlı 

üyelerinin en çok yararına olacak şekilde düzeltilmeye çalışılmalıdır. 54 Rawls, 

böylece yurttaş için temel özgürlüklerin gerçekleşimini birincil iyilerin bölüşümüne 

dayandırmış ve insanların kendisine saygısı çerçevesinde kamusal alanda yer 

alabilecekleri öngörüsüyle hareket etmiştir.55 Bu iki ilke toplumda var olan 

eşitsizlikleri düzenlemek için ortaya konulmuştur.  

                                                 
51 Andres De Francisco, “A Republican Interpretation of the Late Rawls,” The Journal of Political 
Philosophy, Vol.14, No.3, 2006, p.271. Yazar Rawls’ın çerçevesinde iyi düzenlenmiş bir toplumun 
kamusal erdemlerinin geçerliliğinin ve açıklamasının ancak yurttaş kimliği çerçevesinde mümkün 
olacağını düşünmektedir. Rawls, birey/yurttaş gerilimini, yurttaşı kamusal aklın temsilcisi olarak, 
başlangıç durumuna yerleştirir ve bu yurttaşlar bireylerin içinde yerleşik olduğu toplumun temel 
yapısını düzenleyecek ilkelere karar vereceklerdir. Rawls yurttaşı, normatif kamusal kimlik olarak 
yorumlar. Rawls’un yurttaşı, Yurttaşlık konusunda birçok görüş mevcuttur. Bu konuda karşılaştırmalı 
bir bilgi için bkz. Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006, “Yurttaşlık Kuramı” bölümü s.395–452. 
52 Çırakman, “Bir Meşruiyet Sorunu Olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe,” s.112.  
53 Hikmet Kırık, “Adil Siyasal Düzen Kurgusu ve Liberal Kamusal Alan,” Doğu Batı, Yıl 7, Sayı 28, 
Ağustos, Eylül, Ekim–1, 2004, s.260. 
54 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.51.  
55 Francisco, “A Republican Interpretation of the Late Rawls,” s.273. Yukarda söylenenler bağlamında 
Rawls’un “insanın kendisine saygısı” gibi cumhuriyetçi bir erdemi dikkate alması ve başka 
başlıklarda cumhuriyetçi erdemleri dikkate alması, Rawls’un cumhuriyetçi mi, liberal mi olduğu 
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 Bu iki ilkenin gerçekleştirilmesi, toplumsal kurumların adil olması ve 

toplumun üyelerince benimsenmesine bağlıdır. Yani Rawls, siyasal adaleti 

meşruiyetin temeli olarak görür. Rawls, siyasal adaletin gerçekleştirilmesinin 

meşruiyetini üç temel kavram çerçevesinde ortaya koyar: Başlangıç durumu, örtüşen 

uzlaşma ve kamusal akıl.  

Rawls’un siyasal adalet anlayışı, toplumsal sözleşmenin genelleştirilerek 

toplumsal sorunlara çözüm arayışına ve bunun zemini olarak uzlaşıma ulaşmaya 

yöneliktir. Rawls siyasal adalet anlayışı ile sözleşmeyi yaşama geçirmeye 

çalışmaktadır ve siyasal adalet anlayışın üç temel özelliği vardır.  

 

1. Birincisi, siyasal anlayışın konusuna ilişkindir. Böyle bir anlayış, her ne kadar 
ahlaki bir anlayış olsa da, aslında belli bir konu için yani, siyasal, toplumsal ve 
ekonomik kurumlar için düşünülmüş bir ahlaki anlayıştır. Özellikle, benim 
toplumun “temel yapısı” olarak adlandırdığım ve şu anki maksadımız için 
modern anayasal demokrasi olarak düşünülebilecek bir yapıya uygulanır.  … 
Öyleyse, siyasal adalet anlayışının öncelikli konusu, temel kurumlar çerçevesiyle 
buna etki eden ilkeler, standartlar, kurallar ve bunun yanında bu idealleri 
gerçekleştiren toplum üyelerinin karakter ve davranışlarında bu normların nasıl 
ifade edileceğidir.  

2. İkinci özellik sunuş şekliyle ilgilidir: Siyasal adalet anlayışı kendi başına duran 
bir görüş olarak sunulmaktadır. Siyasal anlayışı bir ya da birden fazla kapsamlı 
doktrine dayandırarak meşrulaştırmak istesek de, bu anlayış ne temel yapıya 
uygulanan bir doktrin şeklinde ne de öyle bir doktrinden doğmuş olarak sunulur; 
temel yapı sanki ayrı bir konuymuş gibi düşünülür.  

3. Siyasal adalet anlayışının üçüncü özelliği, içeriğinin demokratik toplumun 
kamusal siyasal kültüründe mevcut belli temel düşünceler ışığında ifade 
edilmesidir. Bütün kapsamlı doktrinler -dinsel, felsefi ve ahlaki- sivil toplumun 
“arka plan kültürü” diyebileceğimiz alanına aittir. Bu toplumsal olanın 
kültürüdür siyasal olanın değil.56 

 

                                                                                                                                          
tartışmasını getirmiştir. Bazı cumhuriyetçi erdemlerin dikkate alınması, bence Rawls’un liberal 
anlayış dışına yerleştirilmesi için yeterli değildir. Çünkü Rawls liberalizmi geliştirme çabasındadır. Bu 
geliştirme sürecinde cumhuriyetçi öğeler kullanmış olması, bütünün niteliğini değiştirecek çapta 
değildir. Bu nedenle liberalizmin ağır bastığı söylenebilir. Rummens, gerçek hayatta hem liberal hem 
de cumhuriyetçi unsurların birlikte varolduğunu söylemektedir. Stefan Rummens, “Debate: The Co-
originality of Private and Public Autonomy in Deliberative Democracy,” The Journal of Political 
Philosophy, Vol.14, No.4., 2006, p.469. 
56 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.56-60.  
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Siyasal adalet anlayışı, kamusal alan ile sivil toplum arasındaki ilişkileri 

düzenlemede de iş görecektir.  

Rawls, başta hiçbir ilkenin, dünya görüşünün olmadığı bir ‘başlangıç durumu’ 

kurgular. Bu durum özgür ve eşit bireylerin adil bir uzlaşmaya varabilecekleri 

zeminin yaratılması için düşünülmüştür. Başlangıç durumunda bireyler tüm bağlam 

ve özelliklerinden sıyrılmışlardır yani bireyler hangi sınıftan geldiklerini, hangi dine 

mensup olduklarını, cinsiyetlerini bilmemektedirler. Aynı zamanda kendi iyi yaşam 

anlayışlarından da yoksundurlar.57 Yani bir ‘bilgisizlik peçesi’yle sarmalanmış 

yurttaşlar olarak bu başlangıç durumunda, kendi kişisel çıkarlarından uzaklaşarak, 

bireylerin temel çıkarlarının savunucusu olurlar.58 Bu kişilere nasıl bir toplumda 

yaşamak istedikleri sorulduğunda adaletin “eşitlik” ve “fark” ilkelerini ortaya koyup 

kabul edeceklerdir. Bu kişiler ahlaki ve akli yetileri nedeniyle özgür ve eşittirler. 

Ahlaki ve akli yetileri var olması demek; birincisi makul olmalarıdır yani siyasal 

adaleti anlayıp, uygulama ve buna uygun hareket edebilme kapasitesine sahip olmak 

demektir. Makul kişi kendi hareketlerinin sonucunu hesap edebilen, diğerlerinin 

iyiliğini de gözetebilen, kendini başkaları için feda etmeyen fakat bencil de olmayan 

kişidir. İkincisi rasyonel olmaktır. Rasyonellik kişinin kendi çıkarlarını gözetebilmesi 

ve buna uygun eylemde bulunmasıdır. Makul kişi siyasal adaletin ilkelerini anlar, 

onaylar ve buna uygun hareket ederken, rasyonel kişi de farklı dünya görüşleri, iyi 

anlayışları ve çıkarları ifade eder ve “makul çoğulculuk”u oluşturur. Makul 

çoğulculuğun alanı Rawls’a göre siyasal, kamusal veya özel alan değildir. Makul 

çoğulculuk kültürel artalandır ve içinde yeşerttiği değerler siyasal nitelik taşımaz. 

Eşit siyasal ve sivil özgürlükler, fırsat eşitliği siyasal değerleri oluşturur. Bu alan 

partilerin, çıkar gruplarının, dünya görüşlerinin, felsefelerin çatıştığı bir alandır.59 

Rawls, görüşünün asli unsurlarından biri olan makul çoğulculuk kavramını nötr ve 

siyaset dışı bir kavram olarak sunmaya özen gösterir. Fakat liberal değerlerle örülü 

makul çoğulculuk kavramı bu nedenle siyasetin bir parçasıdır.  

                                                 
57 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.345.  
58 Francisco, “A Republican Interpretation of the Late Rawls,” p.272.  
59 Çırakman, “Bir Meşruiyet Sorunu Olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe,” s.116-117. Rawls’un bu 
değerlendirmesine baktığımızda çatışan tarafların toplumsal alanı, uzlaşan tarafların ise kamusal alanı 
oluşturduğunu görmekteyiz.  
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Rawls’un siyasal değerler olarak adlandırdığı eşit siyasal ve sivil özgürlükler, 

fırsat eşitliği siyasal değerleri liberal bir devlette, haklar olarak iyi kavramına göre 

önceliğe sahiptirler. Her toplumda haklar ve farklı farklı iyi anlayışları mevcuttur. 

İyi, bireylerin kendi tercihleridir ve bireyler kendi iyilerini, çıkarlarını özel alanda 

takip edebilirler. Devlet ve kurumlar, bireylere kendi iyi anlayışlarını takip 

edebilmeleri için eşit fırsat sağlarlar.60 Rawls, önceliği haklara verir. Çünkü farklı iyi 

anlayışları hak ve özgürlükleri farklı farklı tanımlar ve farklı iyi anlayışlarına sahip 

olanların hak ve özgürlüklerini sınırlandırabilir. Burada Rawls’un hakların önceliği 

ilkesini siyasal adaletin eşitlik ilkesiyle birlikte açımlanabilir. Yeterli bir biçimde 

düzenlenmiş eşit temel hak ve özgürlükleri kullanma hakkı herkesindir. 61 Siyasal 

iyiyi oluşturan bu haklar bütünlüğü ideolojik ve dinsel içeriğe sahip değildir. 

Yani herkes kendi iyi anlayışı peşinden koşabilir fakat bu iyi anlayışlarının 

sınırı siyasal iyi kavramının sınırlarıdır.62  
 

Rawls’un siyasal iyisinin neden, diğer iyilere göre üstün olduğu konusu, 

siyasal adaletin meşruiyeti ile ilgili bir konudur. “Metafizik” ve “siyasal” adalet 

arasında ayrım yapan Rawls, metafizik adalet anlayışının felsefi, dini öğretilere 

dayandığını ve bu nedenle kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ve bölünmeye neden 

olduğunu belirtir. Siyasal adalet ise demokratik bir toplumun temelinde bulunduğu 

varsayılan belli temel düşünceler çerçevesinde oluşturulan varsayımlarla tanımlanır. 

Böylece demokratik bir siyasal yapının öznelerinin içinde barındırdıkları kendi 

haklarındaki kavrayışlarına ters düşmeyen ve Rawls’un “örtüşen uzlaşma” olarak 

adlandırdığı durum ortaya çıkacaktır.63 Örtüşen uzlaşma, makul, kapsamlı, hatta 

bağdaşmaz öğretilerin, ortak bir noktada buluşmasıdır. Rawls, bu ortak noktanın 

siyasal adaletin iki temel ilkesi olduğunu düşünmektedir.  

 

Örtüşen uzlaşımın zemininde liberal demokrasideki politik kültür vardır. 

Rawls, bu politik kültürün üç unsurunu şu şekilde sıralar: 1. Örtüşen uzlaşım, makul 

ve kapsamlı öğretilerin uzlaştırılmasına yöneliktir. Makul ve kapsayıcı öğretilerin 
                                                 
60 Tok, “Liberal Demokratik Toplumda Kamusal Alan, Adalet, İstikrar ve Birlik,” s.112.  
61 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.182-183. 
62 Çırakman, “Bir Meşruiyet Sorunu Olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe,” s.114.  
63 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.25. 



 114

çeşitliliği liberal demokraside kamusal kültürün temel özelliğidir. Buradaki makul 

çoğulculuk, basit çoğulculuktan farklıdır. Özgür şartlar altında, özgür insan aklına 

dayanan bir çoğulculuk söz konusudur. 2. Tek bir kapsayıcı görüşün var olabilmesi, 

devlete tek bir iyi anlayışının hakim olması demektir. Rawls, başta koyduğu siyasal 

değerlerle ve örtüşen uzlaşma ile bunu önlemeye çalışmaktadır. 3. Örtüşen uzlaşma, 

birey ve grupların çıkarlarının birleşmesi değildir, herkes kendi iyisini takip etme 

özgürlüğüne sahiptir. “Toplum ve kişiler olarak vatandaşlar adalet ilkelerini ve bu 

ilkelerin insan karakterine yansımasını ve kamusal hayatta ifade edilmesini sağlayan 

siyasal değerler” üzerinde uzlaşmışlardır. Bu nedenle siyasal iktidarlar değişse de, 

siyasal değerlerin mevcudiyeti koşullarında bireylerin sistemi özgürce 

desteklediklerini kabul etmek gerekir.64 

 

Örtüşen uzlaşım iki aşamalıdır. İlk aşama anayasal görüş birliği aşamasıdır. 

“Anayasal görüş birliğinde, belli temel ilkeleri karşılayan bir anayasa toplumdaki 

siyasal rekabeti düzenleyecek demokratik seçim prosedürlerini yerleştirir.” Sadece 

demokratik devletin siyasal prosedürlerini kapsar.65 Seçim sistemiyle bu içerik 

somutlaşır. Anayasal uzlaşımın istikrarlı olabilmesi için liberal ilke ve değerleri 

temel yapı aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekir. Anayasal uzlaşımın içerdiği ilk eve 

değerler, kamusal olarak kabul edilir ve kamusal alanda bir ölçüt olarak kullanılacak 

hale gelebilirse böylece anayasal uzlaşım kamusal aklın ürünü olarak örtüşen 

uzlaşıma dönüşür. Siyasal adaletin yarattığı kamusal tartışma ortamında kapsayıcı 

farklı görüşlerin tartışılması, bunların savunucularının seslerini duyurabilmeleri ile 

tartışma ortamı zamanla kök salacak ve örtüşen uzlaşım gerçekleşecektir. Rawls, 

örtüşen uzlaşımın bir ideal olduğunu ve hiç bir zaman tam olarak 

gerçekleşemeyeceğini belirtir. 66 

 

Rawls, siyasal adaletin, liberal demokratik bir toplumda makul-kapsayıcı 

görüşleri içinde barındırarak nasıl liberal demokratik sistemi mümkün kıldığını 

göstermek ister ve bu çerçevede örtüşen uzlaşımla herkesin kapsandığını (yukarıda 

                                                 
64 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.181-186.  
65 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.195.  
66 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.200-209.  
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bu herkesin tanımını ve katılımın sınırını belirtmiştim) ve sistemin meşruluğunu 

tanımlar.67 Örtüşen uzlaşımın temel unsuru insanın karakteri gereği uzlaşımsal 

olmasıdır. Bu da ancak doğumla girilen ölümle çıkılan, iyi düzenlenmiş, liberal 

demokratik bir toplumun yurttaşlarında olabilecek bir karakter özelliğidir.68 Devletin 

siyasal değerleri gerçekleştirmede tarafsız olması bunu getirir. Devletin tarafsızlığı, 

farklı iyi anlayışlarına ve kapsayıcı öğretilere göredir. Yurttaşların kendi iyilerini 

takip etme özgürlüklerinin garanti altına alınmış olması meşruiyet sorunun çözümü 

olarak görünmektedir. Örtüşen uzlaşma ile olanaklı kılınan kamusal akıl, siyasal 

adaletin meşruiyet ilkesini oluşturur. “(örtüşen uzlaşma ile) vatandaşlar siyasal 

olanın ne olduğu konusunda herkesin kabul edebileceği ortak bir alanda” uğraşır ve 

yurttaşların kamusal akıl yürütmesi ile meşruiyet ilkesi hayata geçirilmiş olur. 69  

 

Rawls, siyasal alan içinde etkin kullanılan akla, kamusal akıl70 adını verir. Bu 

akıl çoğulcu liberal demokratik toplumun kolektif aklıdır. “Kamusal akıl … 

demokratik bir halkın karakteristik özelliğidir. Eşit vatandaşlık konumunu paylaşan 

vatandaşların aklıdır.”71  

 

 

                                                 
67 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.37.  
68 Rawls burada Kantçı birey anlayışından yola çıkar. Doğası gereği ahlaki bir varlık olan Kant’ın 
bireyi, uzlaşmaya eğilimli ve diğerlerini kendisi gibi bilen bir bireydir. Rawls, her zamanki gibi 
felsefe ardalanını dışarıda bırakarak, bu bireyi liberal bir birey olarak tanımlar. Rawls, Siyasal 
Liberalizm, s. 179-209.  
69 Çırakman, “Bir Meşruiyet Sorunu Olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe,” s.120-122.  
70 Rawls’ın Türkçe’de yayınlanan eserlerinden biri de Halkların Yasası ve ‘Kamusal Akıl 
Düşüncesi’nin Yeniden Ele Alınması’, Çev. Gül Evrin, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim, 
2003. Rawls’un Siyasal Liberalizm’de geliştirdiği “kamusal akıl” kavramı, bu çalışmada uluslararası 
ilişkilerde konumlandırılır ve uluslararası ilişkilerin kamusal akılla nasıl düzenlenebileceğini açar. 
Halkların temsiline dayanan ve yola bilgisizlik peçesiyle başlanan bir başlangıç durumu yaratılır. 
Başlangıç durumuna katılabilecek olan ülkeler ve katılamayacak olan ülkeleri tanımlamak için Rawls, 
iyi düzenlenmiş toplumları (bu liberal anayasal demokrasinin yerleşik olduğu toplumlardır) en üste 
koyarak, liberalizme yakınlığına göre kendisine göre daha aşağıya doğru bir sınıflandırma yapar. 
Rawls’un yasatanımaz, iyiliksever cumhuriyetçi vb. tanımlarla bu uluslararası müzakereden dışladığı 
toplumlarla, iyi düzenlenmiş toplumlar arasında ilişkiler halkların temsilcileri arasında yapılan 
müzakereyle elde edilen kurallar çerçevesinde yapılır. Kısaca özetlersek, bu çalışma uluslararası 
alanda farklı dil, din, kültür, kurumsal ve tarihsel birikim taşıyan halklar arasında kamusal aklın hangi 
yollarla hayata geçirebilineceği üzerine bir çalışmadır. Ayrıca bu konu üzerinde iyi bir çalışmada 
Seyla Benhabib, Ötekilerin Hakları; Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2006. Bu çalışmanın üçüncü bölümü “Halkların Yasası, Dağıtım Adaleti ve Göçler,” s.81-
139.  
71 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.247.  
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… (K)amusal akıl, üç şekilde kamusaldır: Vatandaşların aklı olmasından dolayı 
kamunun aklıdır; konusu kamunun iyiliği ve temel adalet meseleleridir ve doğası ve 
içeriği, bunların toplumun adalet anlayışı tarafından ifade edilen idealler ve ilkeler 
tarafından belirlenmesinden ve bu anlamda herkesin görüşüne açık olmasından ötürü 
kamusaldır.72 

 
 
Demokratik bir toplumda yasa yapmak ve anayasa değişikliğine gitmek için 

işlevi siyasal alanla sınırlı tanımlanmış kamusal akıl devreye girer. Kamusal akıl 

“kolektif bir bütün olarak birbirleri üzerinde nihai siyasal ve zorlayıcı güç kullanan 

eşit yurttaşların” aklıdır. Bu bağlamda kamusal aklın işlevsel olduğu kamusal 

tartışma gündemi sınırlıdır. Bu sınırlılık siyasal adaletin ilkeleri çerçevesindedir. 

Siyasal adalet konusunda uzlaşım sağlandıktan sonra, kamusal doğrulama konusunda 

farklı anlayışların var olması ve tartışılması mümkündür. Burada da sınır siyasal 

adalet anlayışının yerine kendi iyi anlayışlarına dayanan adalet anlayışlarını 

geçirilmeye çalışılmasıdır.73 Eğer bütün vatandaşlar eşit temsil ediliyorsa, tek bir 

kapsayıcı görüşün buyrukları yönünde devletin kullanılması kabul edilemez. Çünkü 

bu durumda hakların önceliğini bir grubun iyi anlayışı almış demektir ve bu da 

siyasal adaletin ilkesi olan karşılıklılık ilkesini bozar. Yani herkesin kendi iyisine 

yönelmesi engellenmiş olur. Rawls, bu bağlamda kamusal aklın uygulanması 

konusunda sınırları belirtmiş olur.74 Buradan yola çıktığımızda kamusal alan, 

“herkesin kabul edebileceği siyasal adaletin ilkeleriyle ve anayasal esaslarla ilgili” 

bir alan olduğunu tespit edebiliriz.  

  

 Sonuç olarak Rawls’da kamusal alan, kamusal onay/uzlaşma temelinde tesis 
edilmiştir; bu alanda belirleyici olan kamusal akıldır. Kamusal akıl, liberal toplumun 
kendi tarihinden taşıyıp getirdiği liberal ilke ve değerlerden oluşan liberal ethos, yani 
uzlaşım temelinde tesis edilmiş liberal kültürdür. Kamusal alanın uzlaşımsal 
karakteri, ahlaki, kültürel ve politik düzeylerde tesis edilen uzlaşımlara dayalıdır. Bu, 
liberal gelenek açısından son derece yeni bir kamusal alan tanımıdır; Rawls ile 
birlikte kamusal alanın yurttaş-hukuk-politik yapı ekseninde tanımlanması dönemi 

                                                 
72 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.248.  
73 Rawls, Siyasal Liberalizm, s.171-209, Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften 
Bir Değerlendirme,” s.182-183. 
74 Çırakman, “Bir Meşruiyet Sorunu Olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe,” s.127.  
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sona ermiştir. Artık, liberal kamusal alan, kaynağını liberal toplumun tarihinde bulan 
uzlaşıma dayalı liberal kültür çerçevesinde tanımlanacaktır.75  

 

Kamusal akıl, bir yol gösterici ilke olarak, hukuksal alanda kendini gösterse 

de, sadece hukukun alanı içinde etkinlik göstermez. Kamusal akıl, yasaların 

uygulanmasında ve anayasal sorunlarda bir ölçüt olarak etkinlik göstermelidir. Bu 

bağlamda bir tür denetim mekanizması işlevini görmektedir. Temel hak ve 

özgürlüklerin kimler tarafından, hangi koşullarda kullanılacağı gibi tartışmalarda 

kamusal akıl bir ölçüt işlevi gördüğü oranda, neyin iyi ve adil olduğuna dair görüşleri 

ortaya çıkarması dolayısıyla liberal meşruiyet ilkesi olmaktadır.76 

 

Rawls’un örtüşen uzlaşımı doğası gereği kamusal alanı gerektirmektedir. 

Kamusal alanda kamusal uzlaşım için ilk olarak Rawls makul olmayan tüm kapsayıcı 

görüşleri kendi teorisinin bütün alanlarında dışlamıştır. Zaten tartışmanın tarafı 

olamayacak yapıları gereği anti-demokratik ve anti-liberal (şiddeti içinde barındıran 

ve uzlaşım eğilimleri olmayan görüşler) makul çoğulculuğun içinde yer alamazlar. 

İkinci olarak Rawls, liberalizmin kurumsallaştığı bir ortamda felsefi 

temellendirmelere değil siyasi sorun çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu 

düşünmektedir.77  

 

Tüm bunların değerlendirmesini yaptığımızda Rawls’un kamusal akıl olarak 

ifade ettiği ve vatandaşların kolektif olarak kullandığı akıl, kamusal alanı 

oluşturmaktadır. Rawls’un sınırlarını, siyasal adaletin ilkeleri çerçevesinde ve 

hakların önceliğinde çizdiği bu akıl, kamusal alanda müzakereye denk düşmektedir. 

Rawls, her türlü tartışmaya açık olan bu alanının özneleri olarak yurttaşların 

müzakereye katılımını bir meşruiyet ilkesi olarak görür. Bu meşruiyet ise Rawls’un 

anayasal demokratik devletler olarak adlandırdığı liberal devletlerin meşruiyetini 

garanti altına almış olur. Bütün öğretisini temel siyasal değerlere dayandıran Rawls, 

bu temel siyasi değerlerin neye dayandığını tartışmaksızın bize kabul ettirmeye 

                                                 
75 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.42.  
76 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.39.  
77 Müftüoğlu, “Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü,” s.41.  
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çalışmaktadır. Eşitlik, özgürlük, fırsat eşitliği gibi haklar, kendisi kapsayıcı bir öğreti 

olan liberalizmde temellenir. Bu hakların tartışılmaya açılması ise Rawls’un 

öğretisinde sınırlanmıştır. Bu bağlamda kamusal alan, liberal öğretinin iyi anlayışıyla 

belirlenmektedir. 78 

 

 

 3.1.2.2. Bruce Ackerman: “Biz, Halk” 
 

Liberal görüşlerin naif biçimi kamunun devletle özdeşleştirildiği yaklaşımdır. 

Bu yaklaşımda devlet dışında kalan alan özel alandır. Bu yaklaşımı şu şekilde 

özetleyebiliriz: Kamu alanı devlet faaliyet alanıdır. Bu alanda grupların ve bireylerin 

farklı ve çatışan özel çıkarlarını nötr şekilde değerlendirilmenin araçları mevcuttur ve 

devlet bu değerlendirmeye aracılık eder. Bu yaklaşımda kamusal/özel ayrımının ikili 

bir sonucu vardır: 1. kamusal devletle/hükümetle özdeşleştirilerek kamu alanında 

etkinlikte bulunacak aktörlerin sayısı sınırlanır. 2. Devlet dışında yer alan topluluklar 

ve birlikler özel alanda kabul edilerek ve bu bağlamda özel veya bireysel çıkarları 

dillendirdikleri nitelemesiyle bu grupların kamu refahı ve ortak iyiye hizmet etme 

gibi niyetleri engellenir.79 Bu genel liberal görüşün birebir olmasa da temel 

özellikleri Bruce Ackerman’ın kamusal alan anlayışını oluşturur. Bruce Ackerman, 

liberal diyalog modeli, liberal bir devlette yurttaş/devlet ilişkisini biçimlendirmeye 

yöneliktir. Liberalizmin meşruluk krizine çözüm olarak öne sürülen kamusal alan 

modellerinden birini oluşturan liberal diyalog, yeni açılımlar yapmaktan çok, mevcut 

durumu kamusal alan modellemesi içine yerleştirilmiş gibi görünmektedir.  

 

Bruce Ackerman’ın “liberal diyalog” modeli, liberalizme dayanır. Liberalizm, 

meşruiyetin temel sorun olarak görüldüğü politik bir kültürdür. Ackerman, 

liberalizmin dayanması gereken bir meşruluk modeli öne sürmektedir.  

                                                 
78 Bu konuda daha geniş tartışmalar için bkz. Der. Andre Berten, Pablo da Silveira, Herve Pourtois, 
Liberaller ve Cemaatçiler, Çev. B. Demir, M. Develioğlu, Z. Ö. Üskül, E. Ergezene, S. Koç, E. 
Özkaya, Ç. Tanyar, M. Z. Üskül, D. Yılmaz, Ankara, Dost Yayınları, 2006. Bu kitabın genelinde 
tartışma konusu Rawls’un haklara, iyi anlayışlarına göre öncelik verdiği liberal görüş karşısında, 
cemaatlerin iyi anlayışlarının konmasıdır. Burada Rawls’un makalesi de bu görüşünü açıklamaya 
yöneliktir.  
79 Erdoğan, “Kamu Alanı ve Liberalizm,” s.98. 
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Liberal bir devlette, demokratik yurttaşlık politikası, büyük değişimlerin 

meşruluk kaynağı halk egemenliğinin sonucu olarak “biz insanlar” (we the 

People)dır.80 Ackerman, liberalizmde yurttaşlar arasında iletişim kısıtlamalarına tabi 

politik kamu diyalogu modeli öngörmektedir. Bu model, iktidar üzerine konuşma ve 

onu kamuoyunda gerekçelendirmenin bir yoludur. İletişim kısıtlamalarına dayanan 

kamu modelinde tarafsızlık bu iletişimin en temel özelliğidir: Çünkü iktidarı elinde 

bulunduranlar meşruiyet sebebi olarak a) neyin iyi olduğunu kendilerinin bildiklerini, 

b) ve iktidarın diğer yurttaşlardan üstün olmaları nedeniyle iyiyi bildiklerini öne 

sürmeleri halinde, bunlar iyi sebep olarak kabul edilemez.81 Yani devlet kendisi bir 

iyi tanımı yapmayacak ve iyi tanımlarına karşı tarafsız olacaktır.  

 

Ackerman, neyin iyi olduğuna inandıkları konusunda haklarında hiçbir 

bilgimiz olmayan başka gruplarla, birlikte yaşayabilmek için uzlaşma ve çözüm 

bulmaya çalışmaktadır. Ackerman’ın ileri sürdüğü ‘Üstün Pragmatik Buyruk ilkesi’ 

gereği yurttaşlar diğerleriyle neyin iyi olduğu tartışmasına katılmaya istekli 

olmalıdırlar. Ackerman, bu ilkeyi gerekçelendirirken şunlara dikkat eder: İlk olarak 

bir ahlaki görüşün diğerlerinden üstün olduğu varsayımıyla hareket edilmemelidir. 

İkincisi çeşitli ahlaki değerlerimizin tek bir dille ifade edilebilmesi, bir ahlaki inancın 

nötr olduğu iddiasını taşıyan diğer ahlaki inancın saldırısına uğraması anlamına 

gelecektir. Son olarak diyalogun önkoşulu olarak aşkın bir bakış açısını kabul 

etmelerini dayatmak, diyalogun taraflarını benimsemedikleri ahlaki doğruları 

onaylamaya zorlamak demektir. Bu koşullarda Ackerman iletişim kısıtlamaları 

çerçevesinde hareket etmemizi uygun bulur. 82 Yapmamız gereken ortak iyiyi 

bulmak değil, üzerinde anlaşamadığımız konuyu konuşmamaktır. Böylece kendimizi 

                                                 
80 Mariela Vargova, “Democratic Deficits of a Dualist Deliberative Constitutionalism: Bruce 
Ackerman an Jürgen Habermas,” Ratio Juris, Vol. 18, No.3, September 2005, s.366. 
81 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.81-82.  
82 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.82. 
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sınırlayarak, diyalog şansımızı koruyacak ve diyalogu pragmatik olarak verimli 

amaçlar için kullanabileceğizdir.83  

 

 Pragmatik gerekçelendirme, iletişim taraflarından temel anlaşmazlık 

konularında “hiçbir şey söylememelerini” talep eder. Bu talep kamusal diyalogun 

varlığını sorgulamamıza neden olmalıdır. Ayrıca böyle bir talebi niye kabul etmemiz 

gerektiği konusunda pragmatik gerekçelendirme ikna edici bir açıklamaya sahip 

değildir.84  

 

 

İletişim kısıtlaması fikri, …, belli gruplar açısından baskıcı bir özelliği olan 
kamu/özel ayrımını örtük bir şekilde içeren ve bu yüzden sorgu konusu edilmesi 
gereken ahlaki bir epistemoloji gerektirir. Bu durum aynı zamanda iletişim 
kısıtlaması fikrinin inandırıcılığı azaltır.85 

 

 

İletişim kısıtlamasının bu pragmatik gerekçelendirilişi, aslında liberalizmin 

temel öğretilerine dayandığı için ahlaki açıdan nötr veya tarafsızlık taşımaz. 

Ackerman, bu şekilde iyi yaşam tartışmalarını liberal devletin kamusal 

tartışmalarının dışına atmaktadır. Bunun sonucu devrimci bir söyleme sahip ve 

toplumsal yapıyı kökten değiştirmeye çalışanlar özel alanlara yerleştirilmiş olup 

tartışma alanın dışında konumlandırılmıştır. Hiçbir liberal devlet iyi yaşam 

konusunda tüm anlayışları kapsayacak kadar tarafsız olamaz. Bu bağlamda iyi yaşam 

anlayışları liberal demokratik devletin ahlaki temellendirilmesinin bir parçası 

değildir. 86 

 

Liberal kamu alanı, politik ilişkileri hukuki ilişkiler modeli üzerinden 

değerlendirir. “Nötr” diyalog fikri, kendilerine ait iyi anlayışları olan grupların kendi 

                                                 
83 Bruce Ackerman, “Why Dialogue?” Journal of Philosophy, 86 (Ocak 1989), s.8’den aktaran 
Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.82.  
84 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.82.  
85 Seyla Benhabib, “Kamu Alanı Modelleri,” Cogito, Sayı: 8, 1996, s. 246. 
86 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.82.  
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haklarına sahip olması ve birlikte yaşayabilmelerine dayanır. Nötrlük, ayrımcılık 

yapmamayı ve her kişiye eşit saygı ve ilgi ile davranmayı da içerir. Liberaller, adil 

olanın, iyi anlayışlarına karşı nötr olması gerektiğini ifade ederler. Liberallere göre 

modern hukuk, iyi anlayışlarına karşı nötr olabilmeyi sağlamalıdır ve grupların bu 

görüşleri geliştirip yaşama geçirmelerinin alanını sağlayabilmelidir. Bu bağlamda 

devlet, etno-kültürel kimlikler karşısında da nötr olmak durumundadır.87 Kamusal 

politikalar, hiçbir kültüre ayrımcılık yapmadığı gibi, desteklemez ya da onları 

cezalandırmaz, ya da kültürlerini yeniden üretmede etkinlikte bulunmaz. Fakat 

politika nötr olamaz. Demokratik politikalar sürekli olarak iyi ve adili, ahlaki ve 

hukuki olanı, özel ile kamusal arasındaki ayrımı yeniden yeniden tanımlamak 

durumundadır. Liberal nötr diyalog ilkesi, modern hukuk tanımının içinde yer 

almakta ve tüm beklentiler hukukun bu şekilde uygulanması şeklinde olmasına 

rağmen politik alanda realize olamayacak kadar dar bir bakış açısını gerektirir. Böyle 

bir politika anlayışı kamu iletişiminin kapsamını çok daraltacağı gibi, baskı altındaki 

grupların çıkarlarına zarar verecektir. İletişimin kısıtlanması, üstü örtük olarak 

kamu/özel ayrımına dayanır. Bu nedenle adalet ya da kamu politikasıyla ilgili 

konuları tartışılabilir, moral, dinsel ya da estetik sorunlar, iyi yaşama dair konular 

olarak görülür ve özel alanda konumlandırılarak tartışılamaz. Kamusal/özel alan 

ayrımı, hak ile iyi ayrıştırılması bu tür ihtilaflı konuların tartışma dışında 

bırakılmasıyla liberalizm açısında iyi bir çözüm gibi görülmektedir.88  

 

Ackerman’ın liberal görüşü çerçevesinde hukuk kamusal alanda müzakere 

konusunu oluşturabilir. Fakat Ackerman hukuk içinde de, anayasa yaratma ile günlük 

kanun yapma arasında fark olduğunu ortaya koyar. Liberal devletin meşruluk 

kaynağı olarak anayasa yapma süreci yurttaşların kamusal alanda etkin faaliyetleriyle 

başlar. Daha sonra kamusal alanda ortaya çıkan öneriler, insanların 

destekleyebileceği biçimlere büründürülür. Bu süreç önerilerin demokratik prosedüre 

dahil edilmesiyle ve zaman içinde test edilmesini sağlayan hareketli müzakere 

                                                 
87 Tok, “Liberal Demokratik Toplumda Kamusal Alan, Adalet, İstikrar ve Birlik,” s.113, Michael 
Walzer, “Yorum,” Çokkültürcülük, hz. Amy Gutmann, Çev. Cem Akaş, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 1996, s.106-110. Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal 
Tradition, and Jürgen Habermas,” s.83.  
88 Tok, “Liberal Demokratik Toplumda Kamusal Alan, Adalet, İstikrar ve Birlik,” s.112.  
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süreçleriyle devam eder. En son aşama ise mahkemelerin kamusal alanda ulaşılan 

uzlaşım konularını “inandırıcı doktrin ilkeleri”ne dönüştürmesiyle son bulur. Bütün 

yurttaşların katıldığı, örgütlenmiş ve hareket halindeki enerjisine başvurularak 

anayasal kararlar ortaya çıkartılmış olur. Ackerman’ın bu anayasaya dair kararlar ve 

politik güncel kanunlar ayrıştırması politikayı, hukuk ve sosyal yaşam alanların 

hiyerarşik olarak bölünmesine getirir. Toplum da politik ve sosyal olarak ayrıştırılır. 

Bu ayrıştırma ile anayasal tartışmalara üstün bir yer tanınır ve yurttaşların güncel 

politik konularda tartışmaları dikkate alınmaz. Ackerman’ın bu anlayışı yurttaşları 

güncel politik yasama sürecinden ve günlük yaşamda kendi kaderini tayin eden 

etkinliklerden uzaklaştırır. Sonuç olarak Ackerman, yurttaşların kamusal alandaki 

günlük müzakereci etkinliklerini görmezden gelir.89  

 

Benhabib, Ackerman’ın görüşüne itiraz ederek, hangi konuların kamusal 

alanda tartışılabileceği gibi bir kısıtlayıcı anlayış yerine kısıtlanmamış bir diyalog 

önerir. (Örneğin kürtaj adaletle mi ilgili, iyi yaşam hakkıyla mı ilgili? Pornografi, 

ifade özgürlüğü mü, cinsel beğeni ve tarz tercihiyle ilgili özel ve ahlaki bir konu mu, 

yoksa sanatsal bir konu mu?) Benhabib, iletişimsel kısıtlamanın tek sınırının 

anayasanın ifade özgürlüğünü güvence altına alan hükümleri olduğunu ve bunun 

dışında bir kısıtlamaya gidilmemesi gerektiğini ve böylece iletişim kısıtlamalarının 

bir meşruiyet aracı haline getirilmesinin önlenmesi gerektiğini ifade eder.90  

 

Ackerman’ın liberal kamusal alan modeli, mevcut koşulları zorlamadan fakat 

liberalizmin meşruiyetini de korumaya çalışan bir modeldir. Model belirli 

kısıtlanımlar koyarak kamusal alanı demokrasinin bir yeniden yapılanma ve 

geliştirilme zemini olarak değil, mevcudun onayına yönelik olarak 

biçimlendirilmiştir. Zaten liberal görüşlerin dışındaki görüşlere yer vermeyen bu 

anlayış, içerik olarak farklı görüşleri bastırma ve denetim altına almanın bir yolu 

olarak kullanılmaya açıktır.  

 

                                                 
89 Vargova, “Democratic Deficits of a Dualist Deliberative Constitutionalism,” s.367-371. 
90 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.82-83.  
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3.1.3. Karşıt Kamusal Alan Modeli: Proleter Kamusal Alan  
 

Yukarıdaki modelleme Benhabib’e aittir. Fakat bu modellemenin sınırları 

içine sığmasa da, Negt ve Kluge’nin ‘proleter kamusal alan’ modelini de dikkate 

almamız gerekmektedir. Üretim ilişkileri üzerinden kamusal alanı tarif eden bu 

model, proletaryayı kamusala taşımaya ve egemen kamusal alanı ele geçirmeye 

yöneliktir. Proleter kamusal alan, sınıflar üzerinden toplumu tarif etmesi ve diğer 

modellerin tümünün liberal olması ve liberalizmin meşruiyet krizine yönelmeleri 

nedeniyle de ayrışır. Bu model aslında Habermas’ın söylemsel kamusal alan 

modelini dikkate alır, fakat birçok noktada eleştirel yaklaşmaktadır.  

 

Negt ve Kluge’nin çalışmasının önemi ancak tarihsel bağlamına oturtulunca 

anlaşılabilir. 1970’lerin başında öğrenci hareketleri, Marksist-Leninist partiler, anti-

emperyalist kampanyalar, çevreci anti-nükleer hareketler, kadın hareketleri gibi 

mücadele eden birçok harekete sahne olmuştur. Negt ve Kluge’nin çalışması bu 

gruplar için toparlayıcı bir nitelikte olmuş ve bu grupların kendilerini hem muhalif 

hem de kamusal olarak nitelendirmelerini getirmiştir. Bu anlayış ise bu hareketlerin 

kendi gruplarının özel çıkarlarını temsilini sağlamış ve de devrim yapmayı düşünen 

diğer marjinal gruplarla yakın durmalarına alan açmıştır.91  

 

Negt ve Kluge, proleter kamusal alan kavramlaştırmasını oluştururken 

Habermas’ın kamusal alan kavramlaştırmasını referans almışlardır. Habermas, soyut 

bir genellik ilkesi ile tek ve homojen bir kamusal alan tasvirinde bulunur. Fakat 

burjuva kamusal alanın ortaya çıktığı dönem, çeşitli kamusallıkların da kendini 

gösterdiği bir dönemdir92 ve burjuva kamusal alanı ile “yarışan” özelliğe sahip 

kamular -ulusçu kamular, popüler köylü kamuları, kadın kamuları, işçi sınıfı 

                                                 
91 Hansen, “Introduction,” s.146-148.  
92 Kluge, karşıt-kamusal alan olarak proleter kamusal alanların ortaya çıkışını ondokuzuncu yüzyıl 
olarak ortaya koyar. Fakat karşıt-kamusal alanın fenomen olarak yirminci yüzyıla ait bir olgu 
olduğunu belirtir. Stuart Liebman, “Alexander Kluge ile Söyleşi: Yeni Alman Sineması, Sanat, 
Aydınlanma ve Kamusal Alan Üzerine,” Kamusal Alan, Ed. Meral Özbek, Çev. Nefin Dinç-Meral 
Özbek, İstanbul, Hil Yayın, 2004,  s.632. 
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kamuları gibi “madun karşı kamular”- ortak dinamiklerden beslenen kamulardır. 

Madun karşı kamular, bağımlı toplumsal grup üyelerinin kendi kimlik, çıkar ve 

ihtiyaçlarını müzakere edebilecekleri, egemen söylemin dışında muhalif söylem 

üretebilecekleri alanları işaret eder. 93 Negt ve Kluge, Habermas’ın kamusal 

anlayışının karşısına alternatif bir kamusal alan koyarken Habermas’ı diğer kamusal 

alanlara duyarsızlıkla eleştirmişlerdir.94 

 

19. yüzyılda işçi sınıfının bir sınıf olarak tanımlı hale gelmesini sağlayan 

sürece kadar çeşitli eylemliliklerde bulunmuştur. İşçi sınıfı önce Thomas Paine’in 

cumhuriyetçi küçük burjuva hareketiyle birlikte yer almış, daha sonra da “kendisi 

için sınıf” bilincine ulaşarak siyasal sistemden taleplerde bulunmuştur. Taleplerin 

karşılanmadığı koşullarda işçi sınıfı Ludizm eylemlerine yönelmiş, daha sonra da 

Chartist hareketi inşa etmiştir. 19. yüzyılın başlarında kiliseden medet uman işçi 

sınıfı, hükümetlerin işçi sınıfına yönelik yok edici tutumları karşısında hem kiliseden 

hem de orta sınıftan uzaklaşmıştır. Bu noktada işçi sınıfının kamusallığının başladığı 

tespiti yapılabilir. Burada sıfırdan üretilmiş bir kamusallıktan bahsedilebilir.95  

 

Negt ve Kluge, kamusal alan çalışmalarında ilk önce karşıt kamusal alan 

olarak proleter kamusal alan üzerinde çalışmışlar. Bu çalışmada ikinci amaçları 

gelişmiş kapitalist ülkelerin karşıt kamusal alan yaratmada taşıdığı potansiyelleri 

ortaya çıkarmak olmuştur.96 Negt ve Kluge, kamusal alanı şu şekilde 

tanımlamaktadırlar:  

 

 

1. Kamusal alan, birbirinden farklı ekonomik, teknik ve politik örgütlenme 
safhalarına tekabül eden farklı tipte kamusallıkların değişken bir karışımıdır. 2. 
Çoklu, çeşitli ve eşitsiz katılımcılar arasındaki söylemsel çekişmenin alanıdır. 3. 
Farklı kamusallık tipleri ve çeşitli kamusal arasındaki örtüşmeler ve konjonktürler 
nedeniyle potansiyel olarak öngörülemeyen bir süreçtir. 4. Soyut evrensellik idealleri 

                                                 
93 Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” s.122.  
94 William Outhwaite, Habermas: A Critical Intruduction, Stanford, Stanford University Pres, 
1985, p.87 
95 Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.435-436. 
96 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.162. 
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yerine maddi yapılarda temellenen farklı, çeşitli kamular arasındaki tercümeyi 
mümkün kılan kapsayıcı bir boyut içeren bir kategoridir.97 

  

 

İlk olarak şunu söylemek gerekir ki Negt ve Kluge klasik özel/kamusal alan 

kavramlarına itiraz ederler. Çünkü “gündelik yaşam ve çalışma yaşamı içindeki 

gerçek toplumsal tecrübeler” bu tür bölünmeleri aşmaktadırlar. Buna örnek olarak 

genel seçimler, olimpiyat törenleri, bir komando birliğinin eylemleri kamusal olaylar 

olarak değerlendirilirken, insan hayatında ezici bir önem taşıyan çocuk bakımı, 

fabrikada çalışmak, evinde televizyon seyretmek gibi olayların özele indirgenmesi 

toplum yaşamının bütünün diyalektiğine aykırıdır.98 Özellikle mevcut kamusal alan 

kavramlaştırmaları yaşamın en önemli iki alanının dışlamaktadırlar: Bunlar 

“endüstriyel aygıtın tümü ile ailedeki toplumsallaşma”dır. Bu nedenle Negt ve Kluge 

kamusal alanı, tüm toplumu temsil iddiasına rağmen, bir “ara alan” olarak 

nitelendirilir. 99 

 

Negt ve Kluge kamusal alanları üçe ayırır: 1. Egemen politik kamusal alan, 2. 

Alternatif kamusal alan 3. Karşıt-kamusal alan.100 Her kamusal alan görüşü bir 

toplumsal sisteme dayanır. Negt ve Kluge sosyalist demokrasi olarak adlandırılan 

toplumsal sistemi savunur. Bu da Marksist açıdan bir dünya algısı ve 

değerlendirmesi gerektirir. Bu çerçevede Negt ve Kluge, egemen sınıfın iktidarının 

var olduğu kamusal alan, egemen politik kamusal alan olarak ifade etmişlerdir. 

“…egemen politik kamusal alanı (ulusal ve ulusüstü düzeyleriyle) toplumsal 

mücadelelerin, sistemin (sömürü ve tahakküm yapılarının) yeniden üretimini 

                                                 
97 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.163.  
98 Oskar Negt ve Alexander Kluge, Public Sphere and Experience; Toward an Analysis of the 
Bourgeois and Proletarian Public Sphere, Mineapolis, Universitiy of Minnesota Press, 1993, 
p.xliii-xlix.  
99 Negt ve Kluge, Public Sphere and Experience, s.75–76.  
100 Antonio Negri de, karşıt kamusal alan anlayışında Negt ve Kluge gibi üretimden yola çıkar. 
“Kapitalist sistemin ve özel birikimin yeniden üretimine izin veren bir bakış açısıyla, devletin vasiliği 
altında etkinliklerin bir toplamı olarak kamusal artık sonlanmıştır.” Negri bugün için artık servetin 
gelişmesi ile demokrasi nasıl ayrılamazsa toplumsal ilişkilerin etkileşimsel büyümesiyle, üretken 
öznelerin yönetimi yeniden elegeçirmesi birbirinden ayrılamaz hale gelmiştir. Negri’nin üretken 
öznesi işçi sınıfıyla sınırlı değildir; toplumsal servetin üretiminden hem hizmette bulunanlar hem de 
bu hizmeti kullananlar üretken öznedirler ve bu iki kesim kamusal alanın ele geçirilmesi için birlikte 
mücadele etmelidirler. Toni Negri, “Kamusal Alanın Yeniden Ele Geçirilmesi,” Kamusal Alan, Çev. 
Meral Özbek, İstanbul, Hil Yayın, 2004, s.399–401. 
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sağlayacak biçimde denetlendiği, karmaşık yapılar ve araçlar içeren bir alan olarak” 

tanımlar. Egemen kamusal alan, zayıflamakta olan burjuva kamusal alan ile 

güçlenmekte olan endüstriyel-ticari kamusal alan arasındaki gerilimli alanların 

eklemlenmesi sonucu ortaya çıkar. Alternatif kamusal alan ise, küreselleşme ve 

bunun ulus-devletlerin küreselleşmenin sorunlarını ezilenler lehinde çözmeye çalışan 

söz ve eylemlerle ortaya çıkar. Alternatif kamusal alan sınıf-dışıdır fakat eşitsizlik ve 

tahakküme karşı duruşuyla sınıf ilişkilerine taraf olabilir ve bu alanda demokratik 

mücadeleler verilir. Karşıt kamusal alan ise emek-sermaye çelişkisi üzerinde 

yükselen, sınıfsal mücadele esas alınarak anti-kapitalist, kolektif ve kurucu nitelikli 

politik söz ve eylemlerin oluşturduğu alandır.101 Bu alanlar farklı tipte olmakla 

birlikte bazen örtüşürler, bazen aynı mekanda var olurlar ve saf halleriyle 

kavranamazlar. Bu kamusal alanlar eşzamanlı olarak vardırlar. Karşıt kamusal alan, 

burjuva kamusal alanına karşıttır. Bu alan burjuva kamusal alanın ötekileştirmesi, 

dışlaması ile kolektif dayanışma ve karşılıklılık ilişkileri yaratır. 102 

 

Oscar Negt ve Alexander Kluge tek ve kapsayıcı burjuva liberal kamusal alan 

dışında "endüstriyel-ticari kamusal alanların" ve "proleter kamusal alan"ın varlığına 

dikkati çekerler. Kamusal alan olarak toplumsal ve kolektif üretim sürecinin bütünü 

belirtirler. Egemen kamusal alanın bağlamlarından biri olan endüstriyel-ticari 

kamusal alanı, kar üzerine kurulu, insanların bütün yaşam alanlarını metalaştırarak 

ve içeriksizleştirerek kapsayan alan şeklinde tanımlarlar. Proleter kamusal alan ise 

toplumsal ve kolektif üretim103 sürecinde yerleşik, tecrübe aracılığıyla egemen 

kamusal alanlar tarafından parçalanmış şeyler arasında bağlantılar kurmayı sağlayan 

bir kamusal alandır. Yani proleter kamusal alan, kamu ve özel arasında, politika ve 

gündelik yaşam arasında, gerçeklik ve ütopya arasında bağlantılar kurmaya çalışır.104 

Buradaki toplumsal üretim, servetin işçiler tarafından yaratıldığı, bu nedenle de onlar 

                                                 
101 Özbek, “Politik Kamusal Alan ve Kolektif Yaratıcılık,” s.182.  
102 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.170.  
103 Negt ve Kluge üretimi metaların maddi üretiminden daha geniş şekilde ele alırlar; “toplumsallaşma 
süreçleri, dil, libidinal yapılar, mahremiyetin yaratılması, tecrü, toplumsal etkileşimin yapıları ve 
kamusallığı” üretimin diğer alanlarını oluştururlar. Tüketimde, sadece kapitalist sistemin bir parçası 
olarak değerlendirilmez. Tüketim, üreticiler yararına yeniden örgütlenebilir. Ama bu temel sorun olan 
üretim ilişkilerini değiştirmek anlayışını geri plana atmaz. Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve 
Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.167–169.  
104 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, s.213 vd. 
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tarafından yeniden sahiplenilebileceği, özel mülkiyetin kamusallaşarak kalkacağı 

Marksist nosyonuna dayanır.105 Geç kapitalist endüstriyel koşullarda üretimin 

kamusal alanları fabrika toplulukları, şirketlerin halkla ilişkileri, ticaret ve tüketim 

alanları gibi üretim sürecinin dolaysız ifadesi olarak gözlemlenebilirler. Burjuva 

kamusal alana eklemlenerek hem egemen ideolojinin yeniden üretilmesinde katkıda 

bulunurlar hem de kendi meşruiyetlerini bu alana dayarlar. Geniş kitlelere hitap 

etmek zorunluluğu, üretimin kamusal alanını, temsiliyet dışı bırakılmış geniş kitleleri 

içine almasını gerektirir ve bunu kitleleri tüketiciye dönüştürerek yapar.106  

 

Negt ve Kluge, kamusal alanı tecrübenin sağladığı ufukla birleştirirler. 

“Öffentlichkeit (özel karşıtı ve özel olmayan her şeyin alanı), tecrübeyle doldurulmuş 

bir kamusal alana, ahlaki olan ve bağımsız bir vicdan içeren, tözel bir kamusal alana 

işaret eder.”107 Her türlü yaşantıdan elde edilmiş tecrübe, mücadelenin genişlemesine 

yeni ufuklar açarak katkıda bulunur.  

 

 

Tecrübe kavramının ait olduğu ilksel alan anlamlandırma alanı olduğu için, böyle bir 
ilişkilendirmeyi bir kültür tanımı içinden yapmak mümkün: Kültür, belir bir yer 
zamanda, belli bir insan topluluğunun (ulus, halk, sınıf, grup, kesim), maddi ve 
toplumsal yaşamının üretim koşullarından kaynaklanan toplumsal ilişkilerinin 
yapılanma biçimi (yaşam tarzı, yaşam kalıpları, nesneler dünyası) ile bu koşul ve 
ilişkileri tecrübe etme (yaşantı/deneyim), anlamlandırma (ifade/temsil biçimleri, 
anlam haritaları) ve bunlarla baş etme tarzıdır (edim/eylem tarzları).108  

 

 

Negt ve Kluge, tecrübe ile de toplumsal yapı, ilişkiler, eylemler, duygu ve 

düşünceler arasında diyalektik ilişki kurarlar. Her türlü öğrenimler ya doğrudan 

algılayarak ya da dolaylı biçimlerde öğrenerek tecrübe ufkuna dahil edilir.109 Bu 

dolayımla oluşan birikim ancak kamusal etkileşim ile ifade ve temsil edilirse görünür 

                                                 
105 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, s.215. 
106 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.163–164.  
107 Stuart Liebman, “Alexander Kluge ile Söyleşi: Yeni Alman Sineması, Sanat, Aydınlanma ve 
Kamusal Alan Üzerine,” s.630.  
108 Meral Özbek, “Kamusal-Özel alan, Kültür ve Tecrübe,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 2004, 
s.446. (443-499) 
109 Z. Tül Akbal Süalp, “Kamusal Alan, Deneyim ve Kluge,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 
2004, s.672. 
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hale gelir. Bu nedenle Negt ve Kluge kamusal alanı, “tecrübeyi mümkün kılan ya da 

onu sakatlayan toplumsal yapılar bütünü” 110 olarak kendi mücadeleleri için hem bir 

olanak sunması açısından hem de ideolojik yönüyle değerlendirirler. Kamusal alanda 

yapılan mücadele, tecrübe birikimi sağlayarak daha nitelikli mücadeleyi getirebilir.  

 

Negt ve Kluge’nin proleter kamusal alan kavramsallaştırmasına karşın 

Habermas Kamusallığın Yapısal Dönüşümü çalışmasında “pleb kamusal alan” 

kavramını kullanmıştır. Negt ve Kluge bu kavramlaştırmayı haklı bulmaktadırlar. 

Çünkü Fransız Devrimi ya da 19. yüzyılda heterojen, kentli alt-sınıfların 

oluşturdukları kamusal alanlar pleb kamusal adlandırılmasına uygundur. Fakat Negt 

ve Kluge’nin “proleter” tanımlamasını kullanmaları bir tercihtir. “Çünkü, bizim 

mesele ettiğimiz alan burjuva kamusal alanın bir çeşidi olmayıp, tam da tersine 

tarihte kurulmuş ama kamusal alan teriminin parametreleri içine alınmamış olan, 

tamamıyla ayrı, bütünlüklü bir toplumsal bağlam kavramlaştırmasıdır.”111 Proleter 

kavramı, işçi sınıfının özgürleşme mücadelesiyle içinin doldurulduğu bir kavramdır; 

bu nedenle bu kavramın kullanılışı bir tutumu ve konum almayı gerektirir. Ayrıca bu 

kavram hala egemen söylem tarafından yok edilememiştir. Burjuva kamusal alanın 

bir kategorisi olarak değil, karşıt bir konumda varlığını devam ettirmektedir.112 Pleb 

kamusal alan kavramından daha net bir tanım sunmamış olmakla beraber, bu kavram 

onların siyasal ve ideolojik duruşlarını sergilemektedir. Aynı şekilde Habermas’ın 

tercihi de siyasal ve ideolojiktir.  

 

Aynı bağlamda burjuva kamusal alan kavramının değer yitirmiş olduğunu ve 

muğlak bulduklarını ifade etseler de, burjuva kamusal alan terimini eleştirel 

düşünmeye davet ettiği için kullanmayı tercih etmektedirler. 113  

 

Burjuva kamusal alanı kendi çıkarlarını genel çıkar haline dönüştürebilmiştir 

(en azından meşruiyetin kaynağını sağlayacak kadar.) Proleter kamusal alan aslında 

                                                 
110 Özbek, “Kamusal-Özel alan, Kültür ve Tecrübe,” s.447, 452.  
111 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.48. 
112 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.49. 
113 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.49. 
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nüfusun ezici çoğunluğunun çıkarlarını ifade eden bir kamusal alan olmakla birlikte, 

bu anlayış genel olarak kabul görmemektedir.114  

 

Proleter kamusal alan kavramı işçi hareketi tarihinde, bu adlandırma 

yapılmadan kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası komünist partilerle ilişkili 

bir kavram olarak kullanıldığı görülmektedir. Proleter kamusal alana seslenmek 

ifadesi ile öncelikle partilere hitap ediliyor gibi görünmekle beraber, aslında kitlelere 

seslenilmektedir. Burada dikkati çeken, bu tip seslenmelerin, özellikle belirli 

kararların alınması ya da bunlara karşı olunması durumunda kitlelerin, parti üyelerini 

harekete geçirdiği görülmektedir. Bu tür durumlarda proletarya belirli bir konuda 

tavır takınarak, birlikte hareket eder ve kamusal alanın taşıyıcısı olarak kendini 

gösterir. 115  

 

Proletaryanın yaşamı ve mücadele süreçlerine bakıldığında tutarlı ve 

bağlantılı bir bütünlük göstermediği anlaşılır. Sorun proletaryayı bir arada tutan 

öğelerin tıkanmasını destekleyen burjuva kamusal alandır.116  

 

Burjuva kamusal alanın olumsuzlanması olarak proleter kamusal alan, 

egemen anlayıştan değerlendirildiğinde kamusal alan oluşturamayacak şekilde yaşam 

bağlamları parçalı ve eklemsizdir. Fakat proleter sınıf ne kadar asimile edilmiş olursa 

olsun ya da ne kadar “ötekileştirilmiş” olursa olsun, kendi yaşam bağlamlarının 

tecrübesinde başka bir ufuk oluştururlar. Diyalektik şekilde bağlamları üreten üç 

unsur görülür: İlk olarak kapitalist koşullarda yani yabancılaşmanın olduğu 

koşullarda yeniden üretim tecrübesi sürekli olarak vardır ve sürekli tecrübe 

üretilmesini sağlar. İkinci olarak tecrübe eden unsurların kamusal ifade ve 

temsiliyetlerinin önü izole edilerek tıkanır. Üçüncüsü ise yabancılaşmış üretim 

tecrübesi üstünde yükselen direniş ve protestolar yeni tecrübeler üretir.117 

 

                                                 
114 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.51.  
115 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.73. 
116 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.74.  
117 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.166-167.  
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Bugün yeni dünya düzeninde tecrübe parçalanmıştır ve tekrar bütün hale 

getirmek mümkün değildir. Marksist bütünsellik nosyonu bu koşullarda devre dışı 

bırakılır ve ayrılmış alanlar arasında bağlantılar kurmak gerekmektedir: kamusal 

alanla özel alan arasında, politika ile güncel yaşam meseleleri arasında, farklı ve 

kısmi kamusal alanlar118 arasında.119 

  

Burjuva kamusal alanı, bilinç ve program endüstrisi, reklamcılık, firmaların 

ve idari aygıtların tanıtım kampanyaları üzerinde yükselmektedir. Bunlar gerçek 

üretim mekanizmalarının dışında yer almalarına rağmen burjuva kamusal alan 

bunları işleyerek, gündelik yaşamı hammadde olarak kullanarak geleneksel kamusal 

alanın üzerinden atlayarak özel alana ulaşmaya çalışmaktadır. Proleter kamusal alan, 

sermayenin çıkarlarının işlendiği üretimin bu yüzüyle hesaplaşmalı ve kendini sadece 

klasik kamusal alanın antitezi olarak kurmamalıdır. Burada işçi sınıfının pratik 

politik tecrübesi önemlidir. Proletarya, burjuva kamusal alanın dar ufukları 

çerçevesinde değil, kendi çerçevesini kurarak kendini ortaya koymalıdır. “İşçi 

sınıfına özgü tecrübenin kristalleşmesinin ortamı olarak burjuva kamusal alanın 

herhangi bir kullanım değeri yoktur.” Burjuva kamusal alan düşman olarak bile 

değerlendirilemez. İşçi hareketinin kaygısı çıkarlarını kendi kamusallığı içinde ifade 

etmek olmuştur. İkinci amacı ise egemen sınıfın devlet üzerindeki egemenliğini 

yıkmak olmuştur.120  

 

Burjuva kamusal alan fikri, ortaya çıktığından itibaren tüm toplumu bir birlik 

altında toplama çabası içinde olmuştur. Fakat toplumu biraradalığa zorlayan meta 

üretiminden kaynaklanan değer soyutlamasıdır. Burjuvazi meta değişimi ve özel 

mülkiyetin var olduğu koşullarda, başka bir temel üzerinde yükselen bir toplum 

                                                 
118 Bütün karşıt kamular eşit ağırlıkta ve aynı bağımlılıkta değildirler. Bu bağlamda Hansen “kısmi 
kamular” tanımlaması yapmıştır. Kısmi kamulara örnek olarak “mültimedya kamusallığı, TV vaizliği, 
bilgisayardaki ilan panoları, telefonla seks vb. sayılabilir. Bu kamuların ortak yanları şunlardır: Bu 
kamular endüstriyel-ticari yolla çalışırlar. Bir kimlik modelleri yoktur. Çok geniş kitleleri 
örgütleyebilmektedirler. Etkinliklerini bunlara doğrudan para vererek katılımcı olmayanların görüş 
alanlarının dışında gerçekleştirme eğilimindedirler. Konularının ve katılımcıların belirgin olması 
onları karşıt-kamusal alanlardan ayırır.  
119 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.169.  
120 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.87.  
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mümkünmüş görüntüsü vermektedir. 121 Önkoşul olarak burjuva toplumun yani 

kapitalizmin belirlenimi altındaki özel mülkiyet, üretim ilişkilerini gerektiren 

kamusal alanın önündeki engeller olarak aynı zamanda ilerici dönüşümünün 

önündeki engelleri de oluşturur.122 Kamusal alanın ideolojik boyutunu ifade eden bu 

yaklaşım, Negt ve Kluge’nin Marksist yaklaşımının bir göstergesidir.  

 

Negt ve Kluge, burjuvazinin 17. ve 18. yüzyıllarda burjuva kamusal alanı 

kurduğunu ve burjuvazinin diktatörlüğünü kamusal alanın içinde farklı 

kompartmanlar yaratarak ve daha kolay denetim altına alarak gösterdiğini belirtirler. 

Başlangıçta burjuva devrimi ilerici adımlar atmış olsa da, kendini biçimlendirmesi 

(örneğin güçler ayrımı; kamusal-özel alan, politika ve üretim vb. gibi ayrımlar) karşıt 

kamusal alanlara izin vermeyecek şekilde olmuştur. Burjuva kamusal alanı tek bir 

bütünden değil, “sadece soyut bir biçimde ilişkilenmiş tekil alanlar yığınından” 

oluşmaktadır. Proletaryanın, bütünün gözden yittiği böyle bir ortamda kendi çıkar ve 

tecrübesini örgütleyebilmesinin olanağı yoktur.123 

 

Burjuva kamusal alan Negt ve Kluge’ye göre çöküşte olmasına rağmen bir 

varsayım değildir. Çünkü bu bağlamda proletaryanın sermayenin çıkarlarına karşı bir 

kamusal alan oluşturmasına ilişkin çabası da yanlış bir varsayım haline gelir.124 Negt 

ve Kluge emekçilerin kamusal alana karşı çıkmasını kendilerine karşı çıkmak olarak 

görür. Burjuva kamusal alanlar, her ne kadar kapitalist bir toplumda ve onun 

ideolojisiyle biçimlenmiş halkın görüşlerinin ortaya çıkmasına yarasa da, farklı 

görüşlerin de ortaya çıkmasına olanak tanıyabilirler. Aynı zamanda kamusal alan 

anlayışı, kamusal alanların çoğulculuğunu da kabul eder. Bu noktada bastırılmış, 

ezilmiş işçi sınıfı kendi kamusal alanı yaratma olanağını yakalayabilir. Aynı 

zamanda burjuva kamusal alanların dönüştürülme olanağı gözden kaçırılmamalıdır.  

 

Negt ve Kluge kamusal alanın egemenlerin elinde olması ve proletaryanın 

önüne set çekmek için kullanılmasına karşı, muhalif olmayı aşan bir anlayışla, kendi 
                                                 
121 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.89.  
122 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.26.  
123 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.93, 94–95. 
124 Negt ve  Kluge, Public Sphere and Experience, p.101. 
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üretimleri olan kamusal alanı ele geçirmeyi ve politik mücadeleleri için kullanmak 

gerektiğini ileri sürerler. Yoksa tüm yaşam alanlarını kapsadığı düşünülen egemen 

kamusal alana karşı mücadelede yenik düşülür.125 Frazer’da, Negt ve Kluge ile aynı 

argümanlardan hareket eder, fakat bağımlı grupların kamusal alanı ele geçirmesini 

değil, kamuların çokluğunu talep eder. Kamuların çokluğunun söylemsel mücadele 

alanlarını genişleteceğini belirtir. Bu alanlar çokluğu grupların kamusallık algılarını 

genişlettikçe yeniden gruplaşma olanakları yaratan bir işlev görecektir. Aynı 

zamanda “daha geniş kamulara yönelik ajitatif etkinlikler için bir üs ve eğitim zemini 

olma işlevini de üstlenmektedirler.” Frazer, Negt ve Kluge gibi özgürleştirme 

potansiyelini karşıt-kamusal alanda bulur.126 Fakat ikisinin yöneldikleri amaçlar 

farklıdır.  

 

Negt ve Kluge ile benzer düşüncelere sahip Antoni Negri’de kamusal alanın 

“yeniden sahiplenilmesi”, “ele geçirilmesi” gerektiğini ifade eder.127 Bu bağlamda 

kamusal alanı oluşturanlar, birbirleriyle etkileşim halinde olmalı, söz ve eylemde 

dayanışmada bulunmalıdırlar. 128 

 

Benzer görüşleri savunan Hansen, karşıt kamusal alanların çokluğu 

koşullarında, bu kamusal alanları ortak bir paydada buluşturan üst bir kamusal alan 

var edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Frazer, “her farklı, daha sınırlı kamudan 

üyelerin kültürel çeşitlilik çizgilerini ortak keserek konuşabildiği, ek kapsayıcı bir 

kamusal alan olduğunu” ifade eder. Bu alan genel olmalıdır, katılımcılar ortak kesen 

konularda eşit olarak katılabilmelidir. Yoksa muhalif olarak ortaya çıkan tekil 

gruplar, çokkültürlü çoğulculuk piyasasında“ya nötrleşiyor ya da kimin daha kurban 

olduğu” tartışması içine çekilerek kendi içlerinde kutuplaşıyorlar. 129 

 

Negt ve Kluge’nin kuramında farklı açılım olanaklarına imkan vermesi ve 

birbirleriyle ilişkileri nedeniyle iki önemli noktaya dikkat çekmek gerekmektedir: 
                                                 
125 Süalp, “Kamusal Alan, Deneyim ve Kluge,” s.656. 
126 Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” p.124.  
127 Antonio Negri, “Kamusal Alanın Yeniden Ele Geçirilmesi,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 
2004, s.395–407.  
128 Özbek, “Politik Kamusal Alan ve Kolektif Yaratıcılık,” s.187-88.  
129 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.171-172.  
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Birincisi karşıt-kamuyu neyin oluşturduğu sorusu konjonktürel değişim ve ittifaklarla 

her olayda yeniden tanımlanması gereken bir konudur. Buradan karşıt-kamunun 

diğer kamusallık tarzlarıyla ilintilendirilmesi ile “ilişkisellik”, onu belirleyen bir 

özellik olarak ifade edilir. Bu anlayış ikinci bir başlığı gündeme getirir: “her kamusal 

alanın geri döndürülemez biçimde bileşik ve melez olan yapısını göz önüne almak” 

zorunluluğuna dikkate çeker. Bu anlayışlar Negt ve Kluge’nin kamusal alanı bir 

süreç olarak koymasını getirir. Birbirleriyle eşit olmayan kamular, “konjonktürel 

değişmelerin kamusallıkları yan yana getirmesi, rasgele fırsatlar” bir sürecin içinde 

ortaya çıkabilir ve değerlendirilebilirler. 130  

 

Negt ve Kluge’nin kamusal alanı, devlet ve toplum arasında kalan bir ara alan 

olarak değerlendiren liberal anlayıştan farklı olarak üretim ilişkileri üzerinden 

tanımlaması özel bir anlam ve öneme sahiptir. Neo-liberal politika uygulamaları ile 

örgütsüzleşen emek, aynı bağlamda mülksüzleşme, yoksullaşma ile sınıfsal 

sömürünün küresel boyutta yoğunlaşması ve derinleşmesini getirmiştir. Karşıt 

kamusal alan bu neo-liberal politikalara karşı proletarya için yeni olanaklar 

sunmaktadır.  

 

Negt ve Kluge’nin kamusal alanın üretim ve yeniden üretimde 

temellendirmesi ile somut ihtiyaçlar, çıkarlar, çatışmalar, iktidar meselelerini 

tartışma konuları haline getirmektedirler. Oysa Habermas, kamusal alanı, 

öznelerarası iletişime dayandırır.131 Kluge, Habermas’ın kamusal alanın “dağıtımsal” 

olduğunu, kendilerinin kamusal alanının “üretimsel” olduğunu ifade eder.132 Aslında 

Habermas’la, Negt ve Kluge arasındaki temel fark sınıfsaldır. Habermas’ın kamusal 

alanının sahibi burjuvazidir, burjuvazinin kamu alanını nitelemesi, ona yüklediği 

işlevler ve buna bağlı kurumsallıklar belli bir sınıfa ait anlayışın somutlaşmasıdır.133 

 

                                                 
130 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.174-175.  
131 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.165.  
132 Liebman, “Alexander Kluge ile Söyleşi: Yeni Alman Sineması, Sanat, Aydınlanma ve Kamusal 
Alan Üzerine,” s.630.  
133 Süalp, “Kamusal Alan, Deneyim ve Kluge,” s.673.  
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Sonuç olarak karşıt-kamusal alan, durağan bir şekilde tanımlanmayıp yeni 

olanaklara açıklığı, konjonktürel değişimlere duyarlılığı, sürekli bir yenilenmeyi ve 

değişen konjonktürde müdahil olmayı da getirmelidir. Proleter kamusal alan, içerik 

olarak içinde belirli bir gelecek ve toplum kurgusunu da taşır. Muhalifliği nedeniyle 

egemen kamusal alanların baskısı altında olması, proleter kamusal alanı yok 

edememiştir. Zaten kapitalist sistemin yarattığı sınıfsal çelişkiler yok olmadıkça, yani 

kapitalizm ortadan kalkmadıkça proletarya ve burjuvazi ortadan kalkmayacağı için, 

çelişkiler -farklı görüntülere bürünse dahi- devam ettiği sürece egemen ve karşıt 

kamusal alanlar devam edeceklerdir.  

 

 

3.1.4. Habermas’ın Söylemsel Kamusal Alan Modeli  
 

Habermas kamusal alan modelini tarihsel ve toplumsal koşullarla birlikte 

kapitalizmin içine yerleştirir. Kamusallığın Yapısal Dönüşümü çalışması kamusal 

alanın feodalizmde temsili kamu, sonrasında edebi kamu ve daha sonrasında ise 

politik kamuyu oluşturma sürecini takip eder. En son olarak refah devletinde 

kamusal alanın çöküşünü, kamusal alanın kamusallığını ve özel alanın özerkliğini 

yitirdiğini ve ideolojik bir söyleme dönüştüğünü belirtir.  

 

Özet olarak Habermas’ın bu çalışması burjuva toplumunun eleştirisini 

yapmak ve böylece de onun iç gerilimlerini, dönüşümünü ve yozlaşmasını etkileyen 

faktörleri sergilemeye yöneliktir. Habermas, bunu yaparken ayrıca özgürleştirici 

potansiyelleri de bulup çıkarmaya çalışır. Habermas, 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya 

çıkan ve gelişen burjuva kamusal alanı incelerken amacı “formel” demokrasi ve 

hukukun ilerletici potansiyelini canlandırmak ve böylece Marksist gelenekteki ihmal 

edilmişliklerini dengelemektir.”134 

 

Feodalizmden kapitalizme geçiş ile birlikte kamusal alan yapısal bir 

dönüşüme uğramıştır. Kamusal topluluğa yeni konuların ve aktörlerin katılımıyla 

                                                 
134 Calhoun, “Habermas and Public Sphere,” p.2, 5.  
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kamusal topluluk genişlemiş ve doğrudan müzakereler artık medya aracılığıyla 

yapılan dolaylı müzakereler halini almıştır. Yeni anayasal düzenlemelere göre 

iktidarın kaynağı halktır. Hukuk devleti siyasal kamusal müzakereleri anayasal 

güvence altına almıştır. Burjuva hukuk devletinde, kamu erki özel alanın ihtiyaç ve 

taleplerine bağımlı hale gelmiş ve zamanla bu burjuva kamussallığı özel alanla 

kaynaşmıştır. 135 Artık sivil toplumun yarattığı, siyasal alanla birlikte toplumsal, 

kültürel ve kişilik oluşumuna ilişkin alanlara da genişleyen bir kamusal alan söz 

konusudur. Habermas’ın kamusal alan modeline göre artık kamusal alan elitlerin 

ilgilendiği, siyasal alanla sınırlı olarak tanımlanırsa eksiktir. 136 Habermas, tarihsel ve 

toplumsal olarak değerlendirdiği burjuva kamusallığı üzerine yaptığı çalışmadan 

kamusallık ilkesini alır. Daha sonraki çalışmalarında modern toplumda kamusallık 

ilkesinden hareket ederek, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olarak gördüğü 

kamusallığın yeniden kurulmasına yönelik söylem kuramını geliştirir. Söylem 

kuramı burjuva kamusallığını bir ilke olarak gören, fakat onun sınırlarına ve 

kısıtlanımlarına tabi olmayan, yeni bir kamusallık için mevcut koşulların 

genişletilmesini hedefleyen bir kuramdır. Habermas kamusal alan modelini şu 

şekilde tanımlar:  

 

 

‘Kamusal alan’ kavramıyla, her şeyden önce, toplumsal yaşamımız içinde, 
kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturulabildiği bir alanı kastederiz. Bu alana tüm 
yurttaşların erişmesi garanti altına alınmıştır. Özel bireylerin kamusal bir gövde 
oluşturarak toplandıkları her konuşma durumunda, kamusal alanın bir parçası varlık 
kazanmış olur. Bu tür biraradalık durumundaki bireylerin davranışları, ne iş ve 
meslek sahiplerinin özel işlerini görürken yaptıkları davranışlara; ne de bir devlet 
bürokrasinin yasal sınırlarına tabi anayasal bir düzenin üyelerinin davranışlarına 
benzer. Yurttaşlar ancak, genel yarara ilişkin meseleler hakkında kısıtlanmamış bir 
tarzda, yani toplanma, örgütlenme, kanaatlerini ifade etme ve yayınlama özgürlükleri 
garantilenmiş olarak tartışabildiklerinde kamusal bir gövde biçiminde davranmış 
olurlar. 137 
 

 

                                                 
135 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.173, 302.  
136 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.186.  
137 Habermas, “Kamusal Alan,” s.95. Kamusal alan ile kamu kelimesi birbirine özdeş değildir. 
Hohendahl bu ayrımı şu şekilde netleştirir : “kamu, daha çok, biraraya gelerek kurgulayan bireylere 
tekabül eder. Oysa Habermas’ın “kamusal alan” kavramı insanların katılımıyla somutlaşan bir kurumu 
tanımlamaktadır.” Aynı makalenin 1. dipnotu.  
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Habermas’ın kamusal alan tanımından çıkan özellikler şu şekilde 

sıralanabilir: 1.Katılım herkese açıktır. “Herkesçe erişebilirlik” ilk temel şarttır. 

2.Katılımda yer alan herkes eşit ve özgürdür. 3. Konuşmalar “alenidir”. 4. 

Yurttaşların katılımının önündeki engeller kaldırılmış olması ve bu alana erişimin 

garanti altına alınmış olması gerekir. 5. Kamu alanı, devlet kurumlarının dışında yer 

alır. 6. Genel yarara ilişkin olması dışında bir gündem kısıtlaması yoktur. Ayrıca bir 

konunun genel yarara ilişkin olup olmadığı da bu tartışmalarda tayin edilebilir.  

 

Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nde çizdiği kamusal alan 

modeli daha sonraki çalışmalarıyla birlikte değerlendirilmeyi gerektirecek bir yol 

çizmiştir. Daha sonraki Meşruiyet Krizi (Legitimation Cris), İletişimsel Eylem 

Kuramı ve Between Facts and Norms (Olgular ve Normlar Arasında) çalışmaları 

ile kamusal alan kavramını, temel çizgiler aynı kalmakla birlikte normatif söylemle 

çapını genişleterek devam ettirmiştir. Bu çalışmalarda dikkate alındığında vurgunun 

şu özelliklere kaydığı görülür: 7. Karşılıklı konuşma esnasında rollerin 

değişebileceği öngörülür; yani katılanlar daha iyi argümanı hakim kılma anlayışını 

baştan kabul etmişlerdir. 8. Tartışmalar rasyonel bir mutabakata yöneliktir. “Böyle 

bir rasyonel söylem evrenselleştirilebilirlik ve tarafsızlık ölçütlerini içlerinde 

barındırlar.”138  

 

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nde demokrasinin meşruiyet 

ilkesi olarak ortaya koyduğu kamusal alan ilkesini daha sonraki İletişimsel Eylem 

Kuramı’nda daha çok etik boyutunu dikkate alarak “ideal konuşma durumu” ve 

“kısıtlanmamış söylem” yoluyla tamamlamaktadır. Between Facts and Norms’da 

ise demokrasinin meşruiyet boyutu olarak kamusal alan ilkesini demokrasi ve hukuk 

ilişkisinde ele almaktadır.  

Habermas’a göre burjuva toplumunun oluşum sürecinde kamusal alanın 

katılımcıları hane reisi ve mülk sahibi olan erkeklerdi.  

                                                 
138 Carol C. Gould, “Çeşitlilik ve Demokrasi: Farklılıkların Temsili,” Demokrasi ve Farklılık, Ed. 
Seyla Benhabib, Çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel, İstanbul, Demokrasi Kitaplığı, 1999, s.245–246. 
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Özel şahıs statüsü, mal sahibi rolüyle aile reisliğini mülkün sahibiyle ‘insan’ın 
rollerini bağdaştırır. Özel alanın daha yüksek bir düzey olan mahremiyet alanında 
uçlaşması139, mülk sahibi ile ‘insan’ rollerinin ‘özel’ başlığı altında özdeşleşmesine 
zemin hazırlar; burjuva toplumunda kamunun siyasi özbilinci de son kertede bu 
özdeşleşmeye dayanır.”140 

 

Burjuva oluşum sürecinde ortaya çıkan kamusal alan, dönemin belirleyici 

öğeleriyle biçimlenmiştir. Birincisi özel alandaki bireyler kamusal alanda yurttaş 

olarak yer alırlar. İkincisi bu bireyler mülk sahibidirler. Üçüncüsü özel bireylerden 

kastedilenler cinsiyet açısından erkeklerdir. Habermas’ın burjuva kamusal alan 

tanımında katılımcılar mevcut durumu ile belirtilmektedir.  

 

Habermas, daha sonraki çalışmalarında geliştirdiği iletişimsel eylem 

kuramıyla bütünleştirdiği kamu modelinde katılımcılar yukarda sayılan nitelikler ile 

sınırlandırılmazlar. Habermas söylemsel kamu alanını “katılım ekseninde toplumsal 

normlara ve kolektif politik kararlara ulaşmada, o normların ve kararların 

muhataplarına söz hakkı tanıyacak prosedürlerin demokratik bir şekilde yaratılması” 

olarak tanımlar. 141  

 

Söylemsel modelde Habermas, modern toplumların kamu katılımı alanının 

genişlemesine yönelik bir çaba içindedir. Katılımı genişletmek için modernite üç 

katmanlı bir olanak yaratmıştır: Kurumlar alanında, genel eylem normları pratik 

söylemler yoluyla geliştirilmiştir. Bu normlar uzlaşım sonucu elde edilmişlerdir. 

Kişilik oluşumu alanında ise, bireyler düşünsel ve eleştirel tutumlara yönelmiştir. 

Kişi kurulu pratikleri sorgulayabildiğinden toplum içindeki özerk ve katı rol 

                                                 
139 Habermas, özel kişinin insan olarak kabul edilmesi ile ailenin kamunun temelini oluşturmaya 
başladığını belirtir. Böylece burjuva ailesi özel, otonom kişiliğin yapılandığı yer olarak işlev görür. 
Diğer yandan ise özel özerkliğinin alanını oluştururken dışarıdan gelecek sosyal baskılardan uzak bir 
özgürlük alanı olarak da burayı görmeye başlar. Aile ayrıca kişinin psikolojik deneysel durumunu da 
gösterir: Burada eşler arasında aşk üzerine kurulu devamlılılğı olan bir topluluk söz konusudur ve 
kişiliğin geliştirilmesi herhangi bir araçsal geliştirmeye ihtiyaç duyulmadan yapılır. Johnson, 
“Habermas’s Search for the Public Sphere,” p.219.  
140 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.95–96.  
141 Sarıbay, Kamusal Alan, Diyalojik Demokrasi, Sivil İtiraz, s.6.  
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anlayışları yerini akışkan rol anlayışına bırakmıştır. Kültürel alanda ise yaratıcı 

yorumlar etkinlik kazanmıştır. Gelenek artık uzun süredir var olduğu için meşru 

değildir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde modernite için, katılım onun 

gerekliliklerinden biri olarak görülmektedir.142 Modernite ile toplum, kişilik ve 

kültür,  kapitalizmin ihtiyaç duyduğu bireyin yaratılmasını desteklemiştir. Bu sürece 

bireyin gelişmesinin önünün açılması ve kurumların ihtiyaçları, katılımın her alana 

yaygınlaşmasını da getirmiştir. Habermas, modernitenin sunduğu bu olanağı söylem 

kuramında en kapsamlı haliyle koymaya çalışmıştır.  

 

Modernitenin genelleştirdiği katılım artık sadece siyasal konularla sınırlı da 

değildir. Tüm toplum ve kültür alanında da tarafların eylem normlarını pratik 

tartışmalar yoluyla belirlenmesini öne çıkaran bu katılım anlayışı, modern 

toplumların karmaşık yapısı ve nüfusu dikkate alındığında, liberal politik doğru 

görüşünü kaynaştırmada etkili olabilir. “Söylemsel irade oluşturma”yı hedefleyen 

söylem kuramı katılımın her alanda olmasına yöneliktir.143 Kültür, toplum ve siyaset 

alanında tanımlanmış katılım ile her alanda eylem normlarının oluşumunda bundan 

etkilenen herkesin pratik tartışmayla katılımına yönelmiştir.  

 

Bu yeni katılım anlayışı ile kamusal alan sınırları genişlemiş ve daha 

kapsamlı bir tanımlama gerektirmiştir. Kamusal alan modelinin söylem kuramıyla 

bütünleşmesi, mevcut meşruiyet (temsil sistemi modelinin krizi ve bireylerin siyasete 

katılımında yaşanan kriz) krizlerine cevap üretmeye yönelik olduğu gibi 

Habermas’ın bugüne kadar yaptığı eleştirileri (bilim ve teknolojinin ideolojileşmesi, 

teori ve pratik birliğinin sağlanamaması, bilginin elde edilmesine yönelik pozitivist 

anlayış, demokrasilerde hukukun üstünlüğü fakat yetersizliği vb. eleştiriler) 

doğrultusunda bir yeniden kurma çalışmasını içerir.  

 

 Müzakereci demokrasinin önkoşulu olarak ortaya konan söylem modeli, 

demokrasinin geçerlilik iddialarının yaslandığı “genel ilkeleri ve ahlaksal sezgileri” 
                                                 
142 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.85.  
143 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.86.  
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dile getirir. Bu modele göre bir kamusal alan karmaşık modern toplumlarda alınan 

politik kararlardan ve genel toplumsal normlardan etkilenecek herkesin karar alma 

sürecinde söz sahibi olmasına yönelik demokratik prosedürlerin yaratılmasıdır. Bu 

prosedürlerin yaratıldığı müzakere süreci şu özellikleri taşır:  

 

 

1. Böyle bir müzakereye katılımda eşitlik ve simetri normları uygulanmıştır; 
konuşma edimlerini başlatma, soru sorma, sorgulama ve tartışma açma akımından 
herkes aynı fırsatlara sahiptir; 2. Herkesin belirlenen konuşma konularını sorgulama 
hakkı vardır; 3. Herkesin bizzat söylem usulünün kuralları ve bunların uygulanma 
veya yürütülme tarzı hakkında dönüşlü savlar ortaya atma hakkı vardır. Dışlanan kişi 
ya da grup, önerilen söz konusu normdan dolayı olumsuz etkilendiğini gerekçeli 
olarak gösterebildiği sürece, baştan konuşmanın gündemini ve katılımcıların 
kimliğini sınırlayan kurallar yoktur.144  

 

 

Bu söylem modeli çerçevesinde kamusal katılım sorunu Habermas’ın son 

eserlerinin merkezinde yer alır.145 Lattes ise Habermas’ın kamusal alanını, 

“söylemsel” (discursive) olarak tanımladıktan sonra diğer bazı görüşleri “katılımcı” 

(participative), “liberal-elitist”146 ve “yapısalcı” (constructive) şeklinde sınıflandırır. 

Habermas’ın söylemsel kamusal alanı katılımcılığa benzer ve Lattes katılımcılığın 

tanımını kamusal tartışma sürecinde özgür ve kolektif katılıma dayandırır.147 

 

Söylem kuramının tanımladığı katılım aynı zamanda öznelerarasılığı dayatır. 

Habermas’ın söylemsel kamusal alanda öznelerarasılık148 kavramlaştırması iletişimi 

                                                 
144 Seyla Benhabib, “Müzakereci Bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru,” Demokrasi ve 
Farklılık, Zeynep Gürata, Cem Gürsel, İstanbul, Demokrasi Kitaplığı, 1999, s.105. 
145 Hohendahl, “The Public Sphere: Models and Boundaries,” p.102.  
146 Lattes, Habermas’ın kamusal alan modelinin dışında bir diğer model olarak liberal-elitist tanımını 
yapar. Liberal-elitist olması aslında herkesi kapsamaktan çok yurttaşların dolaylı veya sınırlı katılımı 
öngörmesindendir. Yurttaşların eylemlerinin somutlaşması için profesyonel politikacılara görev 
düştüğü anlayışı sınırlı bir elite işaret eder. Yurttaşlara biçilen görev ise seçimlere katılımdır. Bir 
başka deyişle bu görüş yurttaşların katılımını değil, politik elitlerin temsilciliğine ve sınırlandırılmış 
eylemlerine dayandırılır. Bu görüş Benhabib’in liberal “kamusal diyalog” modeline denk düşmektedir. 
Lattes’in tanımladığı bir diğer kamusal alan modeli de postmodernist görüşlere dayandırdığı ve 
farklılıkların öne çıkaran model ise “yapısal” modeldir. Lattes, “New Forms of Public Space and New 
Generations,” p.226. 
147 Kamusal alanda katılım Rousseau’nun halk egemenliği ve doğrudan demokrasi görüşlerine 
dayanır. Lattes, “New Forms of Public Space and New Generations,” p.226. 
148 Coldiron, edebi kamusallıktan yola çıkarak Habermas’la aynı sonuca ulaşır. Öznelerarası nosyonun 
kamusal alanda katılımcıların birbirini biçimlendirme ve deneyimi aktarma açısından önemi 
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daha yüksek düzeyde sağlamaya yönelmiştir. Katılımcılar, rasyonel ve eleştirel 

müzakere yapma olanağını bulmalıdır ve rasyonel uzlaşıma yönelmelidir. Bu 

nitelikte bir katılım öngörüldüğünde öznelerin başta karşılıklı birbirini tanıması 

zorunludur. Kamusal müzakeredeki katılımcılar “kendilerini oluşturan kimliklerin 

bağlantısal ve olumsal karakterleriyle hesaplaşmaları için fırsatları genişletir ve bu da 

onları yönlendiren ve birbirine göre tanımlayan inançların tartışmaya açık karakterini 

karşılıklı kabul eden taraflar arasında saygılı bir çatışma için önkoşulları yaratır”.149 

Çoğulculuğa dayanan bu görüş, her türlü gündeme yönelik kısıtlamaların olmaması 

ve kamusal alana girişte herhangi bir sınırlama olmaması ile somutlaşmıştır. Ayrıca 

bir görüş de çoğulculuğun sadece bunlarla değil farklı kesimlerin farklılıkların nihai 

karara yansıması ile gerçekleşeceği yönündedir.150  

 

Söylem kuramının farklılığın nihai karara yansımasındaki taleplere yanıtı, bu 

kuramın kendisinde içsel olarak görülür. Model bünyesinde dönüşlülük koşulunu 

içermektedir. Müzakere sürecinde öne sürülen gündem konusunda herkesin 

konuşmaya hakkı vardır. Konuşmacılar kendi görüş ve tercihlerini anlatırken, kendi 

görüşlerinin benimsenmesi için gerekçelendirirler. Bu süreç ise ya karşıdakilerin ikna 

olmasıyla son bulur ya da karşı tarafın kendi argümanlarını öne sürmesiyle devam 

eder. Burada işleyen ikna süreci ile herhangi bir görüş çoğunlukça kabul edilebilir. 

Fakat bu kararın geçerliliği bir başka insanın çıkıp farklı bir argüman sunması ve 

bunu kabul ettirmesine kadar sürer.151 Sonuç olarak, tekil insanlar, gruplar, partiler, 

azınlıklar yani herhangi bir aktör kendi söylemini kabul ettirebilir. Çoğunluğun karar 

alma sürecinde baskın olmasının önünde engel, ikna sürecinin önünde hiçbir engel 

olmamasıdır.  

 

Söylemsel kamusal uzam modeli “radikal ölçüde yordamsalcıdır.” Bu model 

“ideal konuşma durumu” ve “kısıtlanmamış iletişim”i kendi öngereklilikleri olarak 

                                                                                                                                          
vurgulayan Coldiron, öznelerarasılığın kamusal alanda etkinliği ile daha kapsayıcı ve dinamik hale 
geleceğini belirtir. Coldiron, “Public Sphere/Contact Zone,” p.214.  
149 William E. Connolly, Kimlik ve Farklılık, Çev. F. Lekesizalın, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1995, 
s.226.  
150 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.193. 
151 Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı Cilt I, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2001, s.39-47.  
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koyduğu için pratik söylemlerini kısıtlayan iki unsur olarak “evrensel ahlaki saygı” 

ve “eşitlikçi karşılıklılık”152 ilkeleri karşımıza çıkar. Bu kısıtlanımlar basit 

çoğunlukçuluğa dayanan politikanın darlığını aşmayı sağlar. Söylem kuramının 

normatif kısıtlanımları olarak bu iki ilkede tartışma konusu yapılmaya açıktır.153  

Yukarda belirttiğimiz gibi modern toplumların karmaşık ve çoğulcu yapısına 

yanıt olarak biçimlendirilen bu model aynı zamanda kamusal alan sayısı konusunda 

da sınırlama getirmez. Yani tek, homojen bir kamusal alan modelinden söylem 

kuramına geçişte kapsayıcılık çerçevesinde kamusal alanların çokluğu öne 

çıkmaktadır.154  

Gündem konusunda da hiçbir kısıtlanım olmaması liberaller tarafından 

kaygıyla karşılanmaktadır. Bazı liberallerin yaptığı gibi bazı konuları hiç tartışma 

gündemine almama (örneğin Rawls’un yaptığı gibi) Benhabib’e göre “demokratik 

tartışmanın doğasını yanlış karakterize etmektedir”. Örneğin söylemsel kamu alanı 

modeline göre temel hak ve özgürlüklerin anlamı, kapsamı ve uygulanışları 

tartışmaya açıktır. Olmazsa olmaz diye düşünülen temel haklar ve özgürlükler ancak 

onlar tartışmaya açık oldukları ve sürekli tartışıldıkları noktada sonuna kadar 

sahiplenebilirler. “Söylemsel meşruiyet ve kamu alanı kuramı, temel hak ve 

özgürlükler gibi söylemlerin normatif koşulları da oyunun kurallarını (kişi oyunu 

oynamayı ve kurallara uymayı baştan kabul ettiği sürece) oluşturduğu ölçüde, 

çoğunluğu gözeten politikalarla temel hak ve özgürlüklerin liberal güvenceleri 

arasındaki geleneksel karşıtlığı aşar.”155 Temel hakların tartışılmaya açılması 

bunların çoğunluk kararı ile kaldırılması zaten demokrasinin alanına yönelik tehditle 

birlikte kamusal alan da tehdit altına girmiş ya da demokrasiyle birlikte askıya 

alınmış demektir. Ayrıca temel, insani ve sivil haklar kamusal alanın kurucusu ve 

düzenleyicisi niteliğindedirler. Bu haklar kaynağını anayasalarda bulur ve 

                                                 
152 Bu ilkelerin daha detaylı anlatılmasını iletişimsel eylem kuramından “söylemsel etik” konusunun 
tartışıldığı yere bıraktım.  
153 Bkz. Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen 
Habermas,” s.89 ve Benhabib, “Kamu Alanı Modelleri,” s.149-150. 
154 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.87. 
155 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.87. 
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anayasaları değiştirme usulleri “basit çoğunlukçu prosedür” değildir. 156 

18. yüzyılda ortaya çıkan kamusal alan ve kamuoyu kavramları özgül 

anlamlarına belirli tarihsel koşullar altında kavuşmuşlardır. ‘Kanat’ ve ‘kamuoyu’ 

birbirinden ayrışmıştır. Kamuoyu tanımlamasının yapılabilmesi için ‘muhakeme 

eden bir kamu’ zorunlu olarak varlık göstermelidir.157 Kamusal alanın normatif 

boyutu olan kamuoyu, bağımsız ve eşit bireylerin katılımını, rasyonel-eleştirel 

tartışmayı gerektirir.158  

 

Sartori, kamuoyunu “…bir halka (kamuya) veya birden çok halklara ait 

düşüncelerin (kanaatlerin) res publicanın durumuna ilişkin bilgi akışla karşılıklı 

etkileşmesi…” olarak tanımlar.159 Taylor, Habermas’ın kamuoyu 

kavramlaştırmasını şu şekilde açıklar:  

 
 

Kamuoyu Habermas’ın kitabının ana teması on sekizin yüzyılda batı Avrupa’da yeni 
bir kamuoyu kavramının ortaya çıkışı. Dağınık yayınlar, küçük gruplar dahilinde 
yapılan veya yerel fikir alışverişleri, büyük bir tartışma olarak yorumlanır hale gelir; 
bütün bir toplumun kamuoyunun buradan doğduğu düşünülür. Başka bir deyişle, 
aynı fikri paylaşan, geniş bir alana yayılmış insanların bir tür tartışma mekanında 
birleştikleri, burada birbirleriyle fikir alışverişinde bulunabildikleri ve bu nihai ortak 
görüşe ulaştıkları düşünülür. 160 

 

Kamusal alanda soyut ve somut zaman-mekan bağlamında eylemde 

bulunanlar kamusal alanın aktörleridirler ve kamuoyunu oluştururlar. “Kamusal 

alanda çeşitli toplumsal aktörlerin sosyal etkileşim ve ilişkilerinin çeşitliliği içinde 

uzlaşılan ve uzlaşılamayan görüş, fikir ve tutumların sonucu “kamuoyunun” 

alandır.”161 

                                                 
156 Benhabib, “Müzakereci Bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru,” s.113.  
157 Habermas, “Kamusal alan,” s.96. 
158 Kejanlıoğlu, “Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı,” s.690-691.  
159 Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. T. Karamustafaoğlu – M. Turhan, 
Ankara, Yetkin Yayınları, 1996, s.97.  
160 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.90.  
161 Ramazan Yelken, “Kamusal Alan Kim(ler)in Alanı?,” Sivil Toplum, Yıl: 1, Sayı: 2, Nisan-Mayıs-
Haziran 2003, s.47. 
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Habermas’ın kamusal alan bağlamında kamuya (“önce ‘bireyler’, sonra 

‘kitle’) yaptığı vurgu, kamuoyuna bu alanda tanımladığı rolden kaynaklanmaktadır. 

Kamuoyu ifadesi, yurttaşların egemen yapıya karşı resmi (seçimler) ya da gayri 

resmi eleştiri yapma ve onu kontrol edebilme görevlerini yüklenen kamusal 

gövdedir. 162 Kamusal alan iktidar sistemi ile kamunun talepleri arasında bir 

uzlaşmadır ve bu yüzden de demokrasi ve hukukun üstünlüğünün koruyucusu olarak 

işlev görür.163   

 

Lattes, Habermas’ın kamusal alanda yapılacak tartışımların etkin olabilmesi 

için politik sistemde de sürmesinin gerekliliğini vurguladığını ve bu bağlamda 

Habermas’ın iki aktör tanımladığını belirtir: Birincisi bürokrasinin içinde yer 

almayan ve Habermas’ın yaşam dünyası olarak adlandırdığı bir ilişkinin içinde yer 

alan sade yurttaşlardır. Bu yurttaşlar kamusal alanın sosyal hareketlerini oluştururlar. 

Diğer aktör ise bürokrasinin içinde dikey şekilde yer alan politik partiler ve 

birliklerdir. Yurttaşların kamusal düşünümlerinin etkinliği için Habermas bazı 

koşulların olması gerekliliğini belirtir ve bu koşullar iletişimsel rasyonelliğin 

işlemesinin koşullarıdır: 1. Yurttaşlar görüşlerini açıklayabilmeli ve aynı zamanda 

diğer görüşleri kamusal alanda alabilmelidirler. 2. Açıklanan düşüncelere karşı hızlı 

bir yanıt alabilme olanağı olmalıdır. 3. Tartışmalarda biçimlenmiş düşüncelere 

yönetimin eylemleri ile somut bir ilişkide olmalıdır. 4. Kamu otoriteleri kamuyu 

etkilememelidir ve kamusal alan özerkliğini koruyabilmelidir.164 

Modern devlet meşruiyet ve haklılığını “kamuoyu”ndan almaktadır ve 

kamuoyu üzerinden yaptıklarını haklılaştırmaktadır. Toplum sınıflandırmasında 

Mills, kamu toplumu, kitle toplumu ayrıştırması yapmaktadır: Haberleşme biçimi bir 

toplumun kamu toplumu mu, kitle toplumu mu olduğunu belirler. Bugünkü toplumu 

kitle toplumu olarak nitelendirmek doğru olacaktır; çünkü kurumlaşmış kitle iletişim 

araçları, toplumu dinleyici, seyirci ve okuyucu haline getirmiştir. Buradan çıkan 

sonuç ise kitle iletişim araçlarına sahip azınlığın çoğunluğa yön verdiğidir. Kitle 

toplumuna geçişle birlikte Mills’in “birincil kamu” adını verdiği gruplar, dernekler 
                                                 
162 Habermas, “Kamusal alan,” s.96.  
163 Özcan, “Reconsidering Public Sphere As Necessary Precondition of Personality,” p.85.  
164 Lattes, “New Forms of Public Space and New Generations,” p.226.  
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güçsüzleşerek, örgütlülüğünü yitirmiştir.165 Birey, birincil kamu araçlarından 

uzaklaşmasıyla ailesi ve yakın çevresine geri dönmüştür ve böylece Sennett’in 

söylediği kamusal alanın sönümlenmesi görülür.  

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nde belirttiği müzakereci 

kamudan, tüketici kitleye dönüşüm, kamuoyunun manipülatif bir yapıya 

büründüğünü de gösterir. Tüketim kültürü ile tartışma artık gereksiz ve verimsiz hale 

sokulmuştur.166 Çağımızda gelişen iletişim teknolojileri ile medyanın manipülatif 

rolü görmezden gelinemez. Medyanın kamuoyunu yönlendirmesi ve medyanın 

tekelci kapitalizmin bir parçası olması, medyanın kamusal alanda rolünün yeniden 

tartışılmasını gerektirmektedir.  

Postmodern tüketim kültürü yurttaşlar arasında tartışmayı gereksiz veya 

verimsiz hale getirirken (daha doğrusu yurttaşı faydacı ve kültürel malların tüketicisi 

haline getirirken), bir taraftan da mülk sahiplerinin önceden kurulmuş iktidarını, kitle 

iletişim araçlarının karanlık ekonomi politiği üzerinden daha da güçlendirir. 

Habermas, Karl Marx tartışmasında, burjuva-sonrası kamusal alan kavramını 

tanımlamış ve burada Marksizm’den ayrışarak katılımı özel mülkiyet kurumuna 

bağlamamıştır. Habermas, kamusal alan modelini tarih içinde tanımlarken 

Marksizm’e dayanmamış ve daha sonra da sistem ve yaşam-dünyası modelinde de 

tamamen farklı bir çizgiye yönelmiştir. Yine de liberal modeli aşma çabası 

Habermas’ın teorisinde önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.167 

Habermas’ın bu çerçevede katkısı (olumlu ya da olumsuz değerlendirmeye açıktır) 

demokrasinin evrimsel gelişimi içine kamusal alanı yerleştirmesidir. Bu onu 

demokrasi kuramını kapitalizm ve ulus devletlerin gelişimine bağlayan anlayışlardan 

farklılaştırır.168  

 

3.1.4.1.Habermas’ın Modeline Eleştiriler  
                                                 
165 Wright Mills, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, İstanbul, Bilgi Yayınları, 1974, s.416 vd.  
166 Özcan, “Reconsidering Public Sphere As Necessary Precondition of Personality,” p.85.  
167 Peter Uwe Hohendahl, “The Public Sphere: Models and Boundaries,” pp.99–100.  
168 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.218.  
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Habermas, kamusal alan modelini 18. yüzyılda, burjuva kamusal alanın 

oluşması ve genişlemesi temelinde işlemektedir. Kamusal alanın tarihsel bağlantıları 

kurularak işlenmesi, “kamunun özgürleşmesi ile mahremiyet ve mülkiyet ilişkileri”ni 

birbirine bağlayarak dinamiklerle değerlendirilmesine olanak verir. Ailenin özel 

alanından başlayan kamusal alan süreci169 burjuva kamusal alanının ortaya çıkmasına 

ve kültürel açılımlarla okuyan-yazan ve edebi eleştiride bulunanların kilise ve devlet 

otoritelerini salonlarda, kahvelerde, basında eleştirmesiyle politik bir kamusal 

alanının oluşumuna zemin hazırlar.170  

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nde 18. yüzyılın politik 

kamusal alanının ilkelerine yönelerek ve buradan sonuçlar çıkarmaya çalışır. 

Habermas, normatif prosedürlerle korunan bu normatif içerikteki kamusal alanın 

kamusallık ilkesinin mevcut koşullarda yeniden inşasına yönelik bir çabaya 

yönelmiştir. 171  Burada şu ayrım gözden kaçmamalıdır. Burjuva kamusal alan modeli 

ile söylemsel kamusal alan modeli bir ve aynı şeyler değildir. Kamusallığın Yapısal 

Dönüşümü, adlı çalışmada öne çıkan burjuva kamusu ve bunun somut ilkeleridir. 

Habermas, ilk olarak burjuva kamusallığına yönelmiştir. Burjuva kamusal alan 

modeli devrimci bir dönüşümün yaşandığı dönemin bir olgusu olarak ortaya 

çıkmıştır. Fakat Habermas, sonraki çalışmalarında devrimci ve dönüştürücü bir güç 

göremediğinden, mevcut kapitalizmin koşullarında bir kamusal alan modeline 

yönelmiştir. Bu burjuva kamusal alan ile söylem kuramı arasındaki geçişlilik, ikisine 

yönelik eleştirilerin de karıştırılmasını getirmiştir. Bir yandan 18. yüzyıla dayanan 

kamusal alan modeli ve onun somut unsurları eleştirilmiş, aynı zamanda söylem 

kuramının çeşitli boyutları eleştiriye tabi tutulmuştur.  

Habermas’ın kamusal alan modeli “klasik burjuva kamusal alan” modeli 

olarak tanımlanabilir. Fakat Habermas, kamusal alanın dönüşümü sonrasını 

“organize” veya “geç” kapitalizmin kamusal alanını klasik kamusal alanla simetrik 

şekilde değerlendirmemiştir ve bu nedenle ortaya şöyle bir tablo çıkmıştır: 
                                                 
169 Kamusal alanı bir süreç olarak Negt ve Kluge ifade eder.  
170 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.160–161.  
171 Johnson, “Habermas’s Search for the Public Sphere,” p.222. 
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Habermas, “18. yüzyılı Locke ve Kant gibi, 19. yüzyılı Marx ve Mill gibi 20. yüzyılı 

ise tipik banliyö televizyon seyircisi gibi” değerlendirmiştir.172  

Söylem kuramı olarak ortaya çıkan bu model, burjuva kamusal alanın, 

kamusallık ilkesini temel alır. Olgusal boyutun da dikkate alındığı söylemsel 

kamusal alan modelinde, Habermas kamusal alan kavramını, burjuva tarihsel 

temelleri çökmüş, gerçekleşmemiş ve bir ideal tip olarak politik eleştiri için bir 

standart olarak kullanır.173 Burada Marksist anlayışın bir yansısını tersyüz şekilde 

görürüz. Marksist bir tarih anlayışı, bir kavramın analizinde onun en gelişmiş formu 

dikkate alınır. Habermas’ın modeli erken liberal döneme denk gelir, yani 

burjuvazinin henüz tam olgunlaşmadığı bir dönem söz konusudur. Bu noktada 

Habermas burjuva kamusal alanı idealize ederek tartışmıştır.174  

Habermas, söylem kuramını toplumsal hayatta şiddeti azaltmaya yönelen bir 

kuram olarak ifade eder. Söylem kuramı insanların tartışarak kararlara varmasını 

öngörür. Her türlü şiddeti dışlar. Fakat Kömeçoğlu’nun görüşüne göre şiddeti azaltan 

farklı kuramlar vardır ve daha etkindirler. Bu nedenle Habermas’ın böyle normatif 

bir model kurmasının gerekli olmadığını düşünmektedir.175 

Habermas, erken dönemde iyi işlediği ve devletin müdahalesi, siyaset ve 

paranın iktidarının bu alanı yozlaştırdığı iddiası, aslında hiçbir dönemde hiçbir 

alanda gündemin dışında olmayan faaliyetlerdir. Bu bağlamda yeniden bugün 

canlandırmaya çalıştığı bu model için de bu tehlikeler olacaktır.176 Karar alma 

sürecine karardan etkilenecek herkes dahil olsa bile bunun yozlaşmanın önünde bir 

engel oluşturacağı garantisi yoktur.  

 

Mevcut siyasal sistemlere yönelik eleştirilerin başında kimlik ve farklılıkların 

tanınmaması gelir. Kimlik ve farklılıkların kamusal alanda ortaya çıkabilmesi 

egemen kimlik anlayışının ne yönde olduğu ile ilgilidir. Mevcut haliyle kamusal 

                                                 
172 Calhoun, “Habermas and Public Sphere,” p.33.  
173 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.161.  
174 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı Teorik Sorunlar”, s.8. 
175 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı teorik Sorunlar”, s.9. 
176 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı teorik Sorunlar”, s.9.  
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alan, kimlik ve farklılık bağlamında dışlayıcıdır. Modern kamu, eşit hak ve 

yükümlülüklere sahip, soyut ve resmi bir kimlik tanımına sahip kişilerden oluştuğu 

için farklı kimliğe sahip olanları ya asimile eder ya da dönüştürür. Bunları 

yapamadıklarını ise kamusal alanın dışına atar. 177 Bu da Habermas’ın modelinde 

sunduğu herkesin katılımına açıklık ilkesiyle çelişir bir durumdur.  

 

Yakın dönemde kimlik kavramının gelişmesiyle siyasal düzlemde farklılık 

politikaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Habermas, farklılık politikasına göre 

liberalleri ikiye ayırır: 1. Rawls ve Dworkin gibi liberaller herkese kendi iyi 

kavramını takip etme fırsatını sağlayabilecek olan etik olarak tarafsız bir hukuk 

düzeni talep etmektedirler. 2. Taylor ve Walzer gibi komünitaryenler ise ilk olarak 

hukukun etik olarak tarafsız olup olmadığını tartışma konusu yapmaktadırlar. 

Dolayısıyla devletin, ihtiyaç duyulduğunda kendine özgü iyi yaşam kavramını etkin 

olarak geliştireceğini umuyorlar.178 Kültürel kimlik, farklılık ve kamusal alan 

arasındaki ilişkiler çerçevesindeki görüşleri kısaca özetlersek: Bir görüş kültürel 

kimlik farklılıklarının özel, yaşam tarzına ilişkin oldukları ve bireysel tercihlerden 

kaynaklanması nedeniyle kamusal alanda yerlerinin olmadığıdır. Kamusal alan, 

bireylerin özel tercihlerine değil, ortak toplumsal ilgilere açıktır. Bu görüş açısı, 

kamusal tartışma sürecine ahlaki, ideolojik ve benzeri tercihlerin kamusal tartışmanın 

sınırları dışına çıkarılmasını gerektirmektedir.179 Bu bakış açısının başka bir 

versiyonu liberal yaklaşımın benimsediği kamusal tartışmanın sınırlanması, gerektiği 

yaklaşımıdır. Ulus-devlet zemininde, devletin korunmasını dikkate alacak şekilde 

kamusal tartışmaları yürütecek vatandaşlık bilincinin geliştirilmesini hedefler. Bu 

anlayışı eleştirenler, türdeşleştirici ulus anlayışı altında, vatandaş kimliğine dayalı bir 

kamusal tartışmanın, kültürel kimlik farklılıklarının üstünü örtebileceğini, 

eşitsizlikleri destekleyebileceğini ve baskıcı ilişkiler oluşturabileceğini ifade 

etmektedirler.180 Taylor ise modernlik koşulları altında bireylerin kültürel 

                                                 
177 Ahmet Karadağ, “Kimlik/Fark, Demokrasi ve Kamusal Alan,” Kamusal Alan ve Türkiye, 
Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2006, s.1–4.  
178 Jürgen Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” Çokkültürcülük, Charles 
Taylor, Çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul, Yapı Krdei Yayınları, 1996, s.113–145. 
179 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.82.  
180 Köker, “Demokratik Meşruluk, Kamusal Alan ve Çokkültürlülük,” s.317.  
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kimliklerini tartışma esnasında diyalogla oluşturduğunu ve bu nedenle kültürel 

kimliklerin dinamik ve değişmeye açık olduğunu belirtir.181 Ayrıca Taylor, kamusal 

alanın tartışma ilgilerinin hiçbir kutsal, aşkın, kutsallaştırılmış sınırlamaya tabi 

olamayacağını belirterek, kamusal alanın seküler niteliğini de vurgular.182  

 

Benhabib, Habermas’ın söylemsel kamu alanı modelini, herkesin katılımına 

ve her türlü konunun tartışmaya açık olması nedeniyle demokratik meşruluğun ideal 

gerçekleşmesi olarak değerlendirir. 183 Kamusal alan, önceden verilmiş, içine girilen 

çıkılan bir saha olarak değil, farklı kamular arasında mücadelenin sürdüğü bir alan 

olarak kavramlaştırılabilir. Kamusal alan teorisi, toplumsal kimliğin edinilmesiyle de 

ilişkilidir.184 Fraser’e göre, kamusal alanlar, içinde yaşanan müzakere süreçleri içinde 

toplumsal kimliklerin de ortaya çıkmasını ve hayata geçirilmesini de sağlar.185 

Habermas’ın ilke olarak evrensel katılım ilkesini benimsediği kamusal alan 

söylemsel kuramı herkesin katılabilirliğini temel alır. Bazı grupların dışlandığı bir 

kamusal alan, kamusal alan olarak görülmez. Fakat Habermas’ın kamusal alanın özel 

bireyi, burjuva ailenin bireyidir ve Habermas’ın otonom öznelliği, burjuvanın sınıf 

çıkarının üzerini örtmektedir.186  

Habermas, postmodern özne endeksli yaklaşımlara modern benliğe işaret 

ederek cevap vermektedir. Fakat bu konuda Habermas, modern benlik anlayışının 

demokrasi kuramlarına dayalı homojenleştirici yurttaşlık anlayışlarının geç modern 

dönemde kimlik ve farklılık taleplerine yanıt vermediği gerekçesiyle 

eleştirilmektedir.187 Herkesin katılımına ve her türlü çıkarın dile getirilmesine açık 

olan kamusal alanda amacın uzlaşma olması, Habermas’ın farklılıkları aşılması 

gereken unsurlar olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Yani, bu modelde 

                                                 
181 Charles Taylor, “Tanınma Politikası,” Çokkültürcülük, Çev. Yurdanur Salman, İstanbul, YKY, 
1996, s.47–53. 
182 Köker, “Demokratik Meşruluk, Kamusal Alan ve Çokkültürlülük,” s.318.  
183 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.89.  
184 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı teorik Sorunlar”, s.10.  
185 Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” p.125.  
186 Johnson, “Habermas’s Search for the Public Sphere,” p.222, Karadağ, “Kimlik/Fark, Demokrasi ve 
Kamusal Alan,” s.2.  
187 Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” s.187.  
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“çeşitlilik, çok sesli bir söylem için ilk koşul”dur; “ama söylemin normatif ilkesi tek 

sesliliktir.”188 Bazı çağdaş teorisyenler rasyonel eleştirel tartışmayı tek sesli kimlik 

politikası ile özdeşleştirerek, rasyonel-eleştirel tartışmanın adil bir kimlik politikası 

üretemeyeceği ve farklılıkları görmezden geleceği yönünde eleştirmişlerdir.189  

Habermas’ın kamusal alan modeli ‘herkesçe erişilebilir’ olma niteliği 

üzerinde yükselir. Bu modelde kamusal alanın herkese açık olduğu iddiası karşıt-

kamusal alanlar üzerinden tartışanlar tarafından itiraza uğramıştır. Habermas’ın 

modelinde katılımcıların eşitsizliğinin paranteze alınması ile gerçeklik arasındaki 

mesafe, Negt ve Kluge ve Frazer gibi kuramcıları kamusal alanların çokluğu ve 

bununla birlikte karşıt-kamusal alanların anlamlı bir müzakere için gerekliliğine 

götürmüştür.190 

Habermas formülleştirdiği kamusal alanı rasyonalite ile ilişkilendirdiği için, 

toplumsal yapıyı gözden kaçırmakla eleştirilmektedir. 19. yüzyıl kamusallığı, 

“akışkanlığı ve çokkatmanlılığı” ile Habermas’ın çizdiği kronolojik tablodan çok 

daha karmaşıktır. Modernite ile kültürel modern benliğin keşfi, insanın kendini 

gerçekleştirme çabaları bir yoruma göre modernitenin aklı ile engellenmeye 

başlamıştır. Habermas’ın kamusal alanının katılımcıları bütünüyle rasyonel aktörler 

olarak tanımlandıkları için, canlı kamusallık biçimleri, çelişkiler ve çatışmalar içinde 

görünmez hale gelmiştir. Kamusal alanın katılımcıları rasyonel söylem de dahil 

olmak üzere ritüelvari, mitsel, hicivli, vb. şekillerde kendilerini ifade edebilirler.191  

 

Calhoun, kamusal alanın “ilkesi” olarak kabul edilen kamusal tartışmanın, 

kamusal alan genişlediği ölçüde gücünü kaybetmekte olduğunu belirtir. Calhoun’a 

göre bunun nedeni ise “özel alandaki temellerinin zayıflaması” olarak belirtilmiştir. 

                                                 
188 Carold C. Gould, “Çeşitlilik ve Demokrasi: Farklılıkların Temsili,” Demokrasi ve Farklılık, Der. 
Seyla Benhabib, İstanbul, Numune Matbaası, 1999, s.244–267.  
189 Calhoun, “Habermas and Public Sphere,” p.3.  
190 Negt-Kluge’nin modelin ve feminist eleştirilerin işlendiği başlıkta bu tartışma daha geniş ifade 
edilmiştir.  
191 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı teorik Sorunlar”, s.11.  
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Habermas kamusal alanın temellerinin zayıflamasının toplumun “yeniden 

feodalleşmesiyle” birlikte ortaya çıktığını öne sürmektedir.192 

  

Liberal anlayış, kamusal alanı devletin yasa koyucu gücüyle insanların 

mutluluk arayışı arasında aracılık işlevi gördüğünü iddia etmektedir. Özgürlüğü, 

mutluluk arayışı, kişisel hoşnutluk ve bireysel kıvançla bir tutmak, kamusal alanı 

tehdit edebilecek bir sonuca yol açabilir. Liberal demokrasi, salt tüketime, 

seçimlerden seçime oy vermeye, bürokrasinin egemenliğine yol açabilir.193 Sennett’e 

göre “günümüzde de kamusal yaşam formel bir yükümlülüğe dönüşmüştür. Çoğu 

yurttaş, devletle ilişkilerini teslimiyetçi ve kanıksayıcı bir ruh haliyle 

bakmaktadır.”194 Sorun kamusal alan ve özel alan ayrımı değildir, bunun ötesine 

geçen bir anlayış gerektirmektedir. Habermas, bu noktadan hareketle demokrasi 

sorununa giriş yapmıştır.  

 

Yakın takipçilerinden olan Benhabib, Habermas’ın modelini eksik ama 

sağlam bir temel üzerine oturmuş olarak değerlendirir. McCarthy ise modele 

kuşkuyla yaklaşır. McCarthy, rasyonel uzlaşım ile ortaya çıkan meşruiyet için 

gösterge normlar ve meşruiyeti “içerisinde harekete geçtikleri sosyo-kültürel 

bağlamlara” bağlı olanlar ve olmayanlar ayrımını kullanarak değerlendirir.195 

Benhabib ve McCarthy, Habermas’ın kamusal alan kuramını yetersiz bulurlar fakat 

önemini de kabul ederler. İkisinin de işaret ettiği sorun Habermas’ın modelinin 

çoğulcu toplumun gereklerine yanıt olacak esnekliğe sahip olmadığı yönündedir. 

Benhabib, kamusal alanın sınırlarını iyi yaşam tartışmalarına ve aile ile ilgili 

konulara da genişletmek istemektedir. Hohendal, bu görüşe karşı Habermas’ı 

yorumlar ve Habermas’ın kamusal alan kuramının iyi yaşam vb. konulara 

genişletilmesi konusunda bir sorunu olmamakla birlikte bu sorunların çözümünün 

“kültüre bağlı ve genelleştirilemez” olmaları nedeniyle kamusal alana taşımadığını 

ifade eder. Örneğin cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili sorunlar kamusal alanda 

                                                 
192 Calhoun, “Habermas and Public Sphere,” p.21.  
193 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı teorik Sorunlar”, s.13.  
194 Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, s.16.  
195 Hohendahl, “The Public Sphere: Models and Boundaries,” p.106.  
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tartışılabilir, prosedürel eşitlik uyarınca normlarla da desteklenebilir, fakat bunlar tek 

başına kamusal alana taşınmakla çözülemez.196 

 

Liberal anlayış aslında tüm bireyler için eşitlik ve özgürlük anlayışını 

savunurken ve bu çerçevede herkesi bağlayıcı kurallar ortaya koyarken kamusal/özel 

ayrımına dayanarak ev içi alanda özgürlüğe müdahaleleri görmezden gelir ve hane 

reisi erkeğin özgürlüğünü esas alır. Bu ‘görmezlikten gelme’ kadına atfedilen bazen 

mistik doğa ile de yakından ilgilidir. Kadının doğurma sürecinin getirdiği 

yükümlülükler dolayısıyla zaten bağımsız hareket etme, karar alma ve düşünme 

sürecinde aktif olamayacağı ve kamusal akla sınırlı şekilde katkı koyabileceği kabul 

edilir. Antik Yunan’dan yola çıkan Cumhuriyetçi kuramcılar da Aristocu doğa-kültür 

ikiliği yaklaşımıyla, doğal ve biyolojik olarak kadına ait olan çocuk doğurma ve 

büyütme işlerin doğanın gereği olduğu için de değersiz olduğu görüşündedir. Bu 

anlayış siyasal alanda erkeğin aile ile özdeş sayılmasının ve temsil edici özne olarak 

görülmesini anlayışını getirmektedir.197 Erkekler kendilerini bu doğal işlerden 

ayırarak tüm toplumun çıkarı adına faaliyette bulunurlar.198 Ev hayatı erkeklerin 

kamusal alanda rahat faaliyet yürütmesi için vardır. 199 

 

Kamusallık ve serbest erişim retoriğine karşın Habermas’ın idealize ettiği 17. 

yüzyıl ve sonrası kamusal alan yaklaşımı, dışlamalar üzerine kurulmuştur.200 Kadın 

dışlanan en büyük unsurdur. Burjuvazi, evrensel bir sınıf olarak kendini görmeye 

başladığı ve yönetmek için uygunluklarını beyan ederken kamuya açık kulüpler, 

dernekler sadece erkeklere açıktı. Belirli bir sivil toplum kültürü üzerinde yükselen 

ve yükselişinin mekânları olan birliklere dayalı bir kamusal alan zaten baştan kadın 

dışlanarak kurulmuştu. Bu alanın pratikleri ve ethosu, kamusal ve özel alan ethosunu 

                                                 
196 Hohendahl, “The Public Sphere: Models and Boundaries,” pp.104–105.  
197 Eser Köker, “Saklı Konuşmalar,” Kamusal Alan, Ed. Meral Özbek, İstanbul, Hil Yayın, 2004, 
s.540–541. 
198 Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, 544.  
199 Arendt, İnsanlık Durumu, s.30 vd.  
200 Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” s.113. 
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yaratmış ve yeni cinsiyet normlarını oluşturmuştur. Bu normlar zaman içinde 

hegemonik hale gelmiştir.201  

 

19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan kadın hareketleri, kadınların emek gücüne 

dahil olması, oy verme hakkı gibi gelişmeler, kadınların kamusal alana çıkmasını 

sağlar. Fakat çağdaş ahlak ve politika kuramı bu konuları eski haliyle bırakmak ister. 

Bu anlayışın iki sonucundan bahsedilebilir: Birincisi, çağdaş normatif ahlak ve 

politika kuramı kadınları yok saymaya devam etmektedir ve kadın farklılıkları 

dikkate alınmaz ve erkek özne anlayışı sürmektedir. İkincisi, "kişisel alan"daki ikti-

dar ilişkileri kadın aleyhine devam ettirildi. Kadınların etkinliklerinin aile alanı ile 

sınırlandırılması ve aile söylemi ile idealleştirilmiş kadınlık söylemi yan yana 

konarak, erkek egemen kamusal alan ideal tip olarak savunulur hale gelmiştir.202 Aile 

içi cinsiyete dayalı işbölümü kamunun gündemine taşınmamaya özen gösterildi. 

Kadın hareketlerinin başarısı bugün cinsiyete dayalı işbölümünü ve buna bağlı 

asimetrik işbölümünü kamusal adalet konusu haline getirebilmiştir. İyi yaşamla ilgili 

görülen bu konuların kamu alanına taşınması bu ayrım konusunda yeni tartışmalar 

açmıştır.203 

 

Kadın hareketi ve feminist kuramcıların son yıllarda gösterdikleri şey, kamu 

ile özel arasındaki ayrımın, kadınların özel alanda baskı altında tutulmasını ve 

sömürülmesini meşrulaştıran bir egemenlik söyleminin parçası olduğudur. Söylemsel 

modelin dayandığı eşitlikçi karşılıklılık normundan kaynaklandığı ve tüm toplumsal 

normlarda demokratikleşmeyi temel aldığı için bu tür bir egemenlik anlayışını 

demokratikleşmenin dışında tutmamaktadır. Nancy Fraser’ın görüşleri eklenebilir 

Pratik söylemlerin gündemine katılımcılar herhangi bir konuyu tartışma gündemi 

olarak getirebiliyorlarsa, bu gündem, aile ve aile içi işbölümü gibi konulara da açık 

demektir. “Söylem etiği ile kadın hareketi gibi toplumsal hareketler arasındaki (Max 

Weber'in isabetli terimiyle) seçici yakınlık, her ikisinin de uzlaşımların sonucu olan 

                                                 
201 Geoff Eley, “Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth 
Century,” Habermas and the Public Sphere, Cambridge, MIT Press, 1991, pp.289–339.  
202 Hansen, “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe”si,” s.162. 
203 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.92.  
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ve eşitlikçi bir ahlakın şimdiye kadar gelenek, adet, katı rol beklentileri ve kadınların 

sömürülmesi tarafından kontrol edilen yaşam alanlarına uzatılmasını öngörmesinden 

türer.” Söylem etiği, eşitlikçi karşılıklılık ilkesi çerçevesinde kadın hareketleri 

tarafların karşılıklı saygı ve paylaşımına dayanan ilişkilerinin adil olabileceğini ifade 

eder. Böylece aile içi ilişkiler (koca-karı, ebeveyn-çocuk) ve rol beklentileri 

tartışılmalara açılmış olur. 204 

 

Habermas’ın kamu alanı modeli ile kadın hareketinin iddiaları arasındaki 

gerilimin kaynağı, Habermas’ın “adalet konularıyla iyi yaşama konuları, kamusal 

çıkarlarla özel gereksinimler, kişisel değerlerle kamunun paylaştığı normlar 

arasında” yaptığı ayrımların katılığıdır. Fakat Habermas ve liberal politika 

kuramcılarından bu iddiaya karşılık, bu konuları kamu gündemine sokarak özel alana 

ait haklara ve devletin bireyin alanına müdahale etmesini getirebileceği yönünde 

itirazları olabilir. Burada demokratik politikayla anayasal hakların liberal güvenceleri 

arasındaki gerilim tekrar görülür. Benhabib çocuk yetiştirme, hasta ve yaşlıların 

bakımı, cinsel özgürlükler, ev içi şiddet, çocuk istismarı, cinsel kimlikler ile ilgili 

konuların kamusal hale geldiği toplumlarda, sonucun "ataerkil-kapitalist-disiplinci 

bürokrasi"205 olduğunu belirtir.  

 

Benhabib, Arendt’in agonistik modelini, “modernitenin toplumsal 

gerçekliğine ve adalet için verilen modern politik mücadelelere yabancı” olduğu için, 

liberal kamu alanı modelini de “iktidarla ilgili politik diyalogu temel hak ve 

özgürlüklerle ilgili hukuki bir söyleme dönüştürmek için acele ettiği” için kamu 

modelinin yüklenmesi gereken görevlerde sınırlı kaldıkları için eleştirir. Söylemsel 

modeli, herkese açıklığı nedeniyle öne çıkarır. Bu modeldeki radikal 

prosedüralizmin, iktidarın yarattığı yanılsamaları ortaya çıkarabilecek güçte 

kriterlere sahip olduğunu düşünmektedir.206 Benhabib, cinsiyet ayrımcılığına karşı 

                                                 
204 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
p.93.  
205 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s. 94. Benhabib, bu ifadeyi Helga Maria Hernes, Welfare State and Woman Power: Essays in State 
Feminism, Londra, Norwegian University Press, 1987’den almıştır.  
206 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s. 95.  
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yeni olanaklar sunduğunu düşündüğü bu modelin kadın hareketleri tarafından 

geliştirilerek sahiplenilmesi gerektiğini düşünmektedir.  

 

Cinsiyet ayrımcılığının demokrasi idealiyle çeliştiğini ifade eden feminist 

düşünürler bu çelişkinin görünür kılınması bakımından “kişisel olanı politik kılma” 

çabası içindedirler.  

 

 

Ortak anlayışa ulaşmanın ve özgür bir anlaşmanın temeli, diğerini veya diğerlerini 
tanıma, dikkate alma, taraf olma, başkasına ait olanı fark etme girişimiyle 
ilişkilendirme, (serbest seçime dayalı) bireysel farklı tutumlar ve (çoğunlukla 
kurumsal olmayan) insanlararası ilişkilerden hareket etmenin mümkün kılınmasıydı 
ki, bu bir yandan politik olanın tanımını değiştirmekte kullanılan çözümleme, diğer 
yandan da politik olan ile özel olan arasındaki sınırları zorlama girişimiydi.207 
 
 

 

Modern toplumlarda feminist eleştiri ‘modern’in sorgulanmasına dayanarak 

politik olan-kişisel olan ayrımının keskinliğini etkilemektedirler. İktidar 

mekanizmalarının tarih boyunca cinsiyet ayrımcılığı üzerinde yükseldiği ve kadının 

her daim tahakküm ve baskı mekanizmalarına maruz kalmasının modern toplumlarda 

da devam ettiğinin tespiti ile kadın hareketleri ve bu konuda düşünce üretiminde 

bulunanlar, kadın bedeni üzerindeki tahakkümü, aile içi şiddeti, cinsiyet 

ayrımcılığına dayalı aile içi işbölümünü ve toplumdaki işbölümünü gözler önüne 

sermişlerdir.208  

 

Kadınlar açısından kamusal/özel ayrımının korunmasının olumlu yanlarına 

işaret eden farklı görüşler de vardır. Özel alanın sözleşme üzerine kurulduğunu ve iyi 

yaşam anlayışlarının burada gerçekleşebileceğini kabul eden bu anlayış, refah 

devletinin bölüşüm politikaları çerçevesinde aile alanına kadar nüfuz ettiği ve 

‘baskıcı’ niteliklere ulaştığının tespitinde bulunur. Kamusal/özel alanın korunmasını 

ve yeniden tasarlanması gerekliliğini ifade eden anlayış kişilik hakların hukuki 

ifadelenmesinde, kadın lehine değişiklik olması gerekliliğini belirtir. Kişilik hakları, 
                                                 
207 Köker, “Saklı Konuşmalar,” s.542.  
208 Köker, “Saklı Konuşmalar,” s.542–543.  
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bireyin ‘gizlilik, yalnızlık, yoğunlaşma ve yaratıcı yeteneklerini geliştirme’ 

isteklerini aile içinde hane reisinin hakları gibi konumlandırır. Bu anlayış kadın 

lehine hukuksal düzenlemelerde yeniden biçimlendirilmelidir.209 Politik olarak kadın 

kamusallığı, kadınların farklı ilgi ve çıkarlara sahip bulundukları ve bu ilgi ve 

çıkarların homojen olmaması gerilimi kadın kamusallığını yaratmaktadır.210 

 

Söylemsel kamu modeli, kamu/özel ayrımı konusunda diğer liberal 

modellerin koyduğu ayrımlardan farklı olarak, kaynakları bağlamında bu ayrımı 

bireylerin özerklik ve kabullenişlerini koruyacak şekilde koymaktadır. Bu çerçevede 

Benhabib feministlere de feminist söylemlerini iktidara yöneltebilecekleri bir kamu 

alanı modeliyle tamamlamaları gerektiğini ifade eder.211 

 

 

Söylemsel model, ilkece, bireysel özerkliğin ve rızanın güçlü bir şekilde kabul edil-
mesine dayanır. Dolayısıyla, kamusal ile özel arasındaki ayrımı yeniden tartışmaya 
açan söylemlerde bile, bireylerin rızasına ve onların genel normların geçerliliğini 
gönüllü olarak kabullenmelerine gösterilen saygı, bu ayrım yeniden yapılırken 
bireylerin seçme ve kabullenme özerkliğinin tehlikeye atılmamasının, 
kısıtlanmamasının ve zarar görmemesinin güvencesidir. ... Bu durumda da kamusal 
ile özel arasındaki ayrımın nasıl yapılacağına söylemsel istem oluşumu süreçleri 
karar veriyor olsa bile, bu süreçler özel alanı bütünüyle ortadan kaldıramazlar. 
Aslında bireysel ahlaki vicdanın özerkliğini üst söylem normlarının kendileri sağlar. 
Eğer bütün taraflar diyaloga katılma şansına eşit bir şekilde sahip olacaklarsa, eğer 
bu dilayoğun özgür ve kısıtlanmamış olması gerekiyorsa ve eğer her birey söylem 
düzlemini kaydırma olanağına sahip olacaksa, pratik söylem herhangi bir verili 
konsensüse ilkeli bir bakış açısından meydan okuma kapasitesine sahip özerk 
bireyleri önceden var sayıyor demektir. Tartışmanın ve konsensüs arayışının altında 
yatan kuralların kendileri, ahlakilik ile yasallık arasındaki ayrımı onaylar. Söylem 
etiği, demokratik meşruiyet ve hak ilkesinin üst normlarını eklemleyerek, bir 
anlamda kendi sınırlarını çizen ahlaki özerkliğin gerekçelerini sağlar.212 
 
 
 
Toplumların yaşadığı büyük dönüşümler demokratik meşruiyet kamu 

alanlarını daraltmaya devam ediyor. Benhabib şöyle bir örnek vermektedir: ABD'de 

1988 Başkanlık seçiminde, kamusal tartışmaların içerik ve üslup açısından içi 
                                                 
209 Okin, “Gender, the Public and the Private,” Der. David Held, Political Theory, T. J. Press, 
Cornwall, 1991, pp84-87’den aktaran Köker, “Saklı Konuşmalar,” s.544.  
210 Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” p. 125.  
211 Benhabib, “Kamu Alanı Modelleri,” s.254. 
212 Benhabib, “Kamu Alanı Modelleri,” s.256–257.  



 156

tamamen boşalmıştır ve hatta bu nedenle CBS ve ABC gibi medya grupları, kamu 

söylemindeki bu yozlaşmadaki katkılarını araştırmak için toplantılar 

düzenlemişlerdir. Yurttaş artık paketlenmiş imajların ve mesajların tüketicisi olarak 

görülmektedir. “Kamu yaşamının bu yoksullaşmasına, bir yandan gözetim 

toplumunun ve röntgenciliğin (Foucault) bir yandan da “yaşam dünyasının 

kolonileştirilmesi”nin (Habermas) yükselişi eşlik etti.” 213 

 

Günümüzde modernite hakkında dört önemli sorun tespit edilmektedir: 

Birincisi temsil krizi ve anlamın istikrarsızlığı, bilginin mutlak olamayacağının 

ortaya çıkması, yazının yerini dil, söylem ve metinlerin alması ve merkezi konuma 

gelmeleri, Aydınlanmanın rasyonel özne kavramının çözülmesi ve buna bağlı olarak 

bireyin özne temelli kuruluşunun eleştirilmesidir.214 

 

Bauman, modernitenin aşınması ile ilgili iki sonuç doğduğu belirtir: Biri 

elverişsiz sonuç, diğeri elverişli sonuç olarak ifade edilir. Elverişsiz sonuç 

belirsizliktir. Eski davranış biçimleri terk edilmelidir ve yenileri kabullenilmek 

zorundadır. Bu, yeni bir kimlik arayışı sürecidir ve bu süreç elde edilen bir kimlikle 

sona ermez ve sürekli yeninin arayışı devam eder.215 Elverişli sonuç ise 

çoğulculuktur. Modernitenin keskin çizgileri çoğulcuğu sınırlamaktaydı. 

Postmodernite ise seçme olanağı yaratmıştır. Bu seçme olanağı belirsizliği getirse 

bile diğer yandan çoğulculuğa işaret eder.216 

 

Modernitenin mutlak hakikatçiliğinin karşısında, postmodernistler belirsizlik 

ve bununla birlikte “yaderklik” sunmaktadırlar. “İster baskıcı ve itici, ister iyicil ve 

rahatlatıcı bir şey olarak görülsün, her türlü özgürlüksüzlük yaderklik anlamına gelir; 

yani insanın başka birinin kural ve emirlerini izlediği durum anlamına.217 

Modernitenin biçimlendirdiği kamusal alan, meta-anlatılarla biçimlendirilmiş ve 

                                                 
213 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.93.  
214 Barry Smart, Postmodernity, London, Routledge, 1993, s.20-23’den aktaran Karadağ, 
“Postmodernite ve Kamusal Alan: Mutlak Hakikat Arayışının Sonu,” s.63.  
215 Zygmunt Bauman, Siyaset Arayışı, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 2000, s.31.  
216 Karadağ, “Postmodernite ve Kamusal Alan: Mutlak Hakikat Arayışının Sonu,” s.64–65.  
217 Bauman, Siyaset Arayışı, s.89.  
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meşrulaştırılmış, kurallarını başkalarının koyduğu bir alandır. Postmodernite ile 

özerk akla dayalı, özerk toplum anlayışı ve çok katmanlı özne anlayışı ortaya 

çıkmıştır.218 

 

Postmodern koşullarda, modernite koşullarında ortaya çıktığı düşünülen 

kimlik krizine karşılık çok katmanlı özne öne sürülmüştür. Modernitenin üniter 

öznesi eleştirisi, çoğulcu kamusal alan anlayışına paraleldir. Mouffe, 

“merkezileştirilmiş ve de-totalleştirilmiş fail olarak bir özne teorisi, aralarında a 

priori ya da zorunlu bir ilişki olmayan ve eklemlenmesi hegemonik pratiklerin 

sonucu olan bir özne konumları çoğulluğunun kavşak noktasında inşa edilen bir özne 

anlayışı”nın zorunluluğunu belirtir. 219 

 

Bireysel tercihler, din ve kimliklere ilişkin kurumlar özel alan dahilinde tarif 

edilmiştir. Kamusal alan ise siyasi ve ekonomik kurumlarıyla tanımlanmıştır. Bu 

kurumların yapısal unsurları olarak uzmanlaşma ve rasyonelleşme gösterilir. Sorun 

özel alanda gösterilen bireysel tercihlerin tezahürlerini çoğu zaman kamusal alanda 

bulmalarıdır. Tüketim tercihleri, siyasi tercihler gibi tercihler hem kamusal alanda 

hem de özel alanda yer alırlar ve karşılıklı etkileşimleri söz konusudur. Tersi de söz 

konusudur; kamusal alana atfedilen rasyonelleşme özel alan için de geçerlidir. Bu 

örnekler daha da zenginleştirilebilir. Fakat bu özel/kamusal ayrımının faydalı fakat 

eksik olduğunu bize gösterir.220  

 

Touraine’e göre modernitenin aşınması sürecinde kamusal alanda dönüşüm 

yaşamaktadır. Farklılıklar artık görünür olmakta ve modernitenin sınırlarını keskin 

bir şekilde belirlediği burjuva kamusal alan, insan deneyiminin bütün alanını 

kapsayacak şekilde genişlemeye başlamıştır. 221 

 

                                                 
218 Karadağ, “Postmodernite ve Kamusal Alan: Mutlak Hakikat Arayışının Sonu,” s.65.  
219Chantal Mouffe, “Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?,” Modernite versus 
Postmodernite, Ankara, Vadi Yayınları, 1994, s.182-198.  
220 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı Teorik Sorunlar”, s.12-13 
221 Alain Touraine, “An Introduction to the Study of Social Movements,” Social Research, 52 (4), 
s.749-787’den aktaran Karadağ, “Kimlik/Fark, Demokrasi ve Kamusal Alan,” s.3.  
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4. HABERMAS’IN BURJUVA KAMUSAL 

DEMOKRASİNİN SİYASAL ANLAMI 

 

4.1. Mevcut Durumun Tespiti: Meşruluk Krizi  

 
Günümüzde varolan liberal demokratik temsili sistemler uygulandığı 

devletlerde farklılıklar olmasına rağmen temel olarak aynı ilkelere dayanırlar. Bu 

ilkeleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz; ilk olarak hukuk devleti ilkesinin işler 

durumda olması ve ilke uyarınca bireyin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına 

alınmış olmasıdır; ikinci olarak belli dönemlerde genel ve eşit oy ile gizli oy açık 

sayım ilkelerine göre seçim yapılması ve seçim sonuçlarına göre iktidarın el 

değiştirmesidir ve sonuncu olarak da, siyasal iktidarın hem kendi içindeki kurumsal 

organlar aracılığıyla (bağımsız yargı) hem de dışında yer alan örgütlenmelerle 

denetlenebilmesidir. 1 

 

Liberalizmin, kendisine temel ilkeler olarak aldığı ve meşruluğunu yasladığı 

yapılaşmaların mevcut olması, bugün artık liberalizmin meşru olarak görülmesine 

yetmemektedir. Meşruiyet sorununun kaynağı bu ilkelerin mevcut toplumların 

ihtiyaçlarına yanıt üretememesidir. Tanımlanan meşruiyet krizi sadece teorik 

düzeyde yapılacak girişimler bağlamında çözülecek gibi görünmemektedir. Çünkü 

artan suç, şiddet olayları, kaynakların adil dağıtılmaması, ırksal ve etnik ihtilaflar, 

fırsat eşitsizliği, yoksulluk, insanların siyasete ilgisizliği ve temsili demokrasiye 

duyulan güvenin yitimi gibi sorunlar çok daha kuşatıcı bir yanıt gerektirmektedir.  

 

Habermas, 1968 öğrenci hareketleri sonrasına ve bugüne kadar ki sürece dair 

meşruluk krizi tespitinde bulunur. Bu krizin kaynaklarını 1970’li yıllardan sonra 

refah devletinin neo-liberal politikaların saldırısı ile çözülmesinde bulabiliriz. Sosyal 

refah devletine karşı geliştirilen, bu modelde devletin baskıcı, otoriter olduğu tezi, 

                                                 
1 Levent Köker, “Demokratik Meşruluk, Kamusal Alan ve Çokkültürlülük,” Kamusal Alan, İstanbul, 
Hil Yayın, 2004,s.311 (309–320); Robert A. Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, Çev. Levent Köker, 
Ankara, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 1993, s.285 vd.  
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sosyalist devletlere dayandırılmıştır. Buna karşı sosyal sorunları çözme işi sivil 

topluma devredilmelidir anlayışı beslenmiştir. Devlet ne kadar sosyal işlevlerden 

uzaklaştırılırsa, sivil toplum o kadar güçlenecektir. Yani piyasa kurallarına göre 

işleyen sivil toplum ve bununla bağlantılı olarak aile, moral değerler, sorumluluk ve 

dayanışma da devletin bu alandan elini çekmesi ile güçlenecektir. Neo-liberalizm, 

bireyi ve sivil toplumu öne çıkartarak sosyal devletin tüm getirilerini geri almıştır.2 

Habermas’a göre, refah devleti bireylerin bir kısım ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, 

demokrasi ve bununla birlikte özgürleşme taleplerini gerçekleştirmede eksik 

kalmıştır. Modernitenin “bitmemiş bir proje” olması bu anlayışa dayanır.  

 

80’lerde ortaya çıkan diğer bir olay Sovyetler Birliği’nin dağılması ve 

kapitalist blok karşısında sosyalist blok dengesinin ortadan kalkmasıdır. Ekonomi-

politiğin küresel yeniden yapılanması ile ulus-devlet kabına sığamaması ve ulus-

devletin bütün cephelerinde krizin belirmesi sürecidir. Aynı çerçevede devletlerin 

kendi aralarında yeni örgütlenme biçimleri küreselleşme ile paraleldir. Diğer yandan 

bölgesel özerkçiliğin ve ulusçuluğun yükselmesi sürecidir. Bu süreçler ‘yurttaşlık’ 

konusunda yeni tartışmaları da getirmiştir.3 Radikal demokrasi kuramları, meşruiyet 

krizine bir yanıt olarak ve daha iyi bir demokrasi nasıl olabilir arayışıyla 

şekillenmiştir.  

 

Radikal demokrasi kuramları kamusal alan ve bu alanın genişletilip 

derinleştirilmesine dayanmaktadır. Kamusal alanın, demokrasi kuramlarının mihenk 

taşı haline gelmesi, özelliklerinin ideal tip olması ve Antik Yunan’ın doğrudan 

demokrasisine yakın bir demokrasi anlayışına yönelmesidir. Herkese açık, herkesçe 

erişilebilir ve aleni, iletişime dayalı ve etkileşimli bir müzakere süreci çağdaş 

demokrasi kuramlarının ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Kamusal alandaki siyasal 

                                                 
2 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil 
Yayın, 2004, s.242-243. 
3 Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında sosyalist bloğun dağılması sonucu çok sayıda devletler 
ortaya çıkmıştır. Bu süreç emperyalizmin desteğiyle birlikte devletler içinde özerklik talebi yükselmiş, 
etnik parçalanmalar, etnik çatışmalarla devam etmiştir. Emperyalizmin temel sloganı “Böl, parçala, 
yönet” anlayışı bu süreçte yine devreye girmiştir.  
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etkileşim, bireyin özne haline gelmesiyle mümkündür.4 Habermas’ın müzakereci 

demokrasi kuramı yukarda sayılan özelliklerle birlikte politik özne olarak yurttaşı 

gerektirir.5 Yurttaş, çoğulculuk kavramıyla birlikte kamusal alana konumlandırılır. 

Geç kapitalist sistemlerde çoğulculuğun dikkate alınmaması, yurttaşın dışlanması 

şeklinde değerlendirilmektedir. Çoğulculuk, bireylerin kendilerini inşa etmesi ve 

bunun olanaklarının sağlanmasına yöneliktir. Bu olanaklar aynı zamanda güvence 

altına alınmalıdır.6 Özellikle azınlık hakları, cinsiyet ayrımcılığı, etnik ve kültürel 

farklılıkların getirdiği sorunlar, mevcut liberal demokrasi anlayışı ile çözülemez 

durumdadır. Habermas, bu nedenle herkesin katılabileceği ve söylem üretebileceği 

bir kamusal alan öngörmektedir.  

 

Çoğulculuğun dikkate alınması sorunu aynı zamanda siyasal karar alma 

yöntemi olarak seçimlerin de yetersizliğini getirir. Seçimlerle elde edilen sonuçların 

çoğunluğun, azınlık üzerinde tahakküm üretmesi, hükümet olanların kendi çevresini 

korumaya yönelmesi, hesap sorma mekanizmalarının ya hiç işlememesi ya da 

iktidarda bulunanların lehine kararlarla sonuçlanması, liberal demokrasinin 

meşruiyet zeminini sarsmaktadır.7 Bu nedenle yeni demokrasi kuramlarıyla karar 

alma süreçleri, kapsamı ve içeriği sınırlanmış bir seçim sistemi olmaktan çıkarılmaya 

çalışılmaktadır.  

 

Yukarda sayılan gerekçelerle Habermas liberal kamusal alanın gerileyişini 

analiz ederek 19. yüzyılın ikinci yarısında kitlelerin siyasetten uzaklaşmalarını ve 

liberal demokrasilerde neden kamusal alanın giderek darlaştığını anlamaya çalışır. 

Habermas’a göre siyasi hayattaki gerilemelerin nedeni liberal kapitalizmden organize 

kapitalizme geçilmiş olmasından kaynaklanır.8 

 

                                                 
4 Vehbi Bayhan, “Postmodern Kamusal Alan,” Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın 
Dağıtım, 2006, s.78. 
5 Sarıbay, Kamusal Alan, Diyalojik Demokrasi, Sivil İtiraz, İstanbul, Alfa Yayınları, 2000, s.1.  
6 Alain Touraine, Demokrasi Nedir?, Çev. Olcay Kunal, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Cogito 
Dizisi, Ekim 2000, s.24. 
7 Şaban Sitembölükbaşı, “Liberal Demokrasinin Çıkmazlarına Çözüm Olarak Müzakereci 
Demokrasi,” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, No.10, 2005, s.141. (139–162) 
8 Postone, “Political Theory and Historical Analysis,” p.167.  
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Habermas, ileri kapitalist ülkelerin krizinin analizini Legitimation Crisis adlı 

çalışmasında yapar. Habermas öncelikle geç kapitalizm (late capitalism) tezini öne 

sürer: Devletin düzenlediği kapitalizmin içindeki sosyal gelişmeler krizleri de içinde 

barındırır. Kriz, sosyal ve sistem entegrasyonunun sağlanamamasıdır. Habermas krizi 

tanımlar:“Ne zaman bir topluluğun üyeleri varlıkların devamı için kritik olarak 

gördükleri yapısal değişimleri deneyimler ve sosyal kimliklerini tehdit altında 

hissederlerse krizden söz edebiliriz.” Habermas, kriz analizinin yapılacağı düzeyler 

olarak sistem ve yaşam dünyasını ortaya koyar: Sistem alanında, toplum kendi 

varlığını sürdürmek için belli amaçlara yönelir ve bu alanda manevra yaparak sistemi 

yaşatmaya çalışır ve bunu başarırsa sistem entegrasyonu başarılmış olur. Yaşam 

dünyası ise insanların eylem yaptığı, birbirleriyle etkileşime girdiği alandır. Sosyal 

entegrasyon bu alanda gerçekleşir.9 

 

Habermas, örgütlenme biçimleri ve kriz eğilimleri temelinde dört çeşit sosyal 

formasyon tespitinde bulunur: İlkel toplumlar, geleneksel toplumlar, liberal kapitalist 

toplumlar ve en son olarak da gelişmiş kapitalist toplumlar. Kapitalist toplumlar 

refah devleti olarak müdaheleci bir tutum izlemişler ve meşruluklarını resmi temsili 

demokrasi ve yapısal olarak depolitize edilmiş kamusal alandan almışlardır. Fakat 

aynı süreçte kitleleri dikkate almakla birlikte katılımı ve çoğulculuğu görmezden 

gelmişlerdir. Kamusallaşmış üretimi görmezden gelerek mevcut özel mülkiyet 

sistemini ve artı değeri sorgulamayacak ve tüketime yöneltilmiş bir kitlenin ortaya 

çıkmasına destek vermişlerdir. Bunlar aynı zamanda kamusal alanı daraltan unsurlar 

olmuşlardır. Sistem, kendi kaderini tayin araçlarını kısıtlayarak ve halkın kamusal 

alana katılımı arasında mesafeyi açarak kamusal alanı statik hale getirmiştir.  

Burjuva kamusal alan yapısal bir değişime uğramıştır. Bu değişim ile biçimsel 

demokratik kurumlar ve yöntemler meydana gelmiş fakat bu oluşumlar yurttaşları, 

edilgen hale getirmiş ve yurttaşların yönetime katılmaları seçimlerde onaylama ya da 

onaylamama hakkı haline dönüşmüştür.10 Bu aslında klasik burjuva devleti 

                                                 
9 Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Trans. Thomas McCarthy, Cambridge, Polity Press, 1997, 
pp.3-4,6.  
10 Habermas, Legitimation Crisis, pp.36–37. 
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tutumudur. Burjuva devleti, burjuvazi ve işçi sınıfının çıkar çatışmalarının burjuvazi 

lehine politik sistemle birlikte metanın dağıtılmasına sıkıştırılarak, 

kurumsallaştırıldığı devlettir. Dağıtımın kurumsallaşmasıyla modern refah devleti 

ortaya çıkar. Böylece ekonomik ve politik sistemler birbirine bağlanmış olur. Bu 

nedenle ekonomik sistemdeki sorunların sorumlusu politikacılar olarak 

değerlendirilir.11 İki sistemin birbirine bağlanması ile üretim ilişkileri yeniden 

siyasallaşır ve buna bağlı olarak meşruluk gereksinimi artar.  

 

Habermas, gelişmiş kapitalist ülkelerde sistem kaynaklı kriz eğilimlerini üç 

başlık altında toplar:  

 

Çıkış noktası    Sistem Krizleri   Kimlik 

Krizleri 

Ekonomik Sistem   Ekonomik Krizler    - 

Siyasal Sistem    Rasyonalite Krizleri  Meşruluk Krizleri 

Sosyo-Kültürel Sistem   -   Motivasyon Krizi

  

Tablo 2: Sistem Kaynaklı Kriz Eğilimleri12 

 

Birinci kriz kaynağı ekonomidir. Ekonomik sistem girdi olarak emek ve 

sermayeye ihtiyaç duyar. Girdi krizleri atipik üretim krizleridir. Liberal kapitalizmde 

gözlemlenen krizler, çıktı krizleridir. Sistemin çıktısı toplumsal tabakalar arasında 

dağıtılan tüketilebilir değerlerdir. Ekonomik sistem, sermaye birikiminin gerekleri ile 

uyumlu olmak durumundadır ve bu uyum sağlanamazsa ekonomik kriz ortaya çıkar. 

Marx’ın tanımladığı kar oranlarının düşme eğilimi yasası kapitalizme içsel bir kriz 

kaynağı olmaya devam etmektedir. Kar oranlarının düşme eğilimi yasasının aşılması 

yönünde sermaye sahipleri, ekonomik sistemin girdisi olan emekten kısmaya 

yönelirler. Böylece ekonomik kriz, sosyal bir boyuta taşınır. Bu da işçi sınıfı ile 

sermaye sahiplerinin karşı karşıya kaldığı politik çatışmaları ortaya çıkartır.13  

                                                 
11 Outwaite, Habermas: A Critical Introduction, p.66.  
12 Habermas, Legitimation Crisis, p.45. 
13 Habermas, Legitimation Crisis, pp.45-46. 
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İkinci kriz kaynağı siyasal sistemdir. Siyasal sistemin girdileri sosyo-kültürel 

sistemden gelen kitle sadakatidir ve çıktısı ise yönetimin aldığı kararlardan oluşan 

siyasal sistemdir. Çıktı krizleri rasyonellik krizleri olarak ortaya çıkarlar ve idari 

sistem, ekonomik sistemin gerekliklerini karşılamadığında rasyonellik krizi söz 

konusudur. Devlet ekonomik sistemi yönetememektedir. Girdi krizleri ise meşruluk 

krizleri olarak adlandırılır. Yani ekonomik sistemin yönetiminin gerekliliklerinin 

karşılanması esnasında kitlelerin talepleri karşılanamaz. Meşruiyet krizi, bir kimlik 

krizidir. Depolitize olmuş kamusal alan ve demokrasinin temel unsuru olan üretim 

araçlarının mülkiyeti konusu, yurttaşların sisteme entegre olmalarının önünde engel 

oluşturur. Yani sistem idari araçlar aracığılığıyla etkin normatif yapılar oluşturarak 

meşruluk krizine çözüm yaratamayacak durumdadır. 14  

 

Habermas, üçüncü olarak sosyo-kültürel kriz eğilimlerini tanımlar. Sosyo-

kültürel sistemin girdileri ekonomik ve politik sistemden sağlanır. Girdiler satın 

alınabilen ve talep edilen mallar ve hizmetler, hukuki ve idari eylemler, kamusal ve 

sosyal güvenlik formlarında sosyo-kültürel alana dahil olurlar. Hem ekonomik hem 

de siyasal sistemin çıktı krizleri, sosyo-kültürel sistemde girdi krizlerini oluşturur ve 

meşruluk krizine dönüşür. Sosyo-kültürel alandaki değişimler motivasyon krizine yol 

açarlar. Motivasyon krizi gelişmiş kapitalist ülkelerde kültürel gelenek düzeyinde 

(moral sistemler, dünya görüşleri gibi) olduğu gibi yaşam dünyasındaki aile, eğitim, 

kitle iletişim araçlarında da görülür. Gelişmiş kapitalist ülkeler kendi gelişimi ile 

yarattığı yeni gereksinimleri karşılayamayarak bireysel düzeyde motivasyon krizine 

yol açar.15 Habermas, bu noktada tüm kriz eğilimlerinin sosyo-kültürel sistemle 

aşılabileceğini ifade eder. Böylece Marksizmin ekonomi-politik, sınıf temelli 

analizinden tamamen uzaklaşan bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır.  

 

Habermas, genel kriz analizi yaptıktan sonra, gelişmiş kapitalist ülkelerde 

mümkün kriz kaynaklarını sayar: 1. Ekonomik sistem gerekli tüketilebilir değerleri 

yeterince üretememektedir. 2. İdari sistem gerekli rasyonel kararlar yeterince 

                                                 
14 Habermas, Legitimation Crisis, p.46.  
15 Habermas, Legitimation Crisis, pp.48-49.  
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üretememektedir. 3. Meşrulaştırma sistemi gerekli genelleştirilmiş motivasyonu 

yeterince sağlayamaktadır. 4. Sosyo-kültürel sistem yeterince hareket motivasyonlu 

anlam oluşturamamaktadır.16 

 

Sistem teorisi çerçevesinde kriz yaklaşımı üreten Habermas, krizi, bir sorunla 

karşılaşıldığında, sistemin yapısının bu soruna yanıt üretecek ve bu nedenle kendini 

devam ettirecek kapasitesinin olmaması olarak tanımlar. Sistem kendi içinde 

entegrasyonu sağlayamamaktadır. Habermas kuramsal düzeyde yaptığı kriz 

tespitlerini, liberal demokratik sistemlere uygulayarak, bunların somut kriz 

kaynaklarını bulmaya ve çözmeye yönelmiştir. Liberal demokratik bir ulus-

devletlerde iki farklı meşruluk kaynağı görülmektedir. Birincisi liberal demokratik 

devletlerde temel ilkelerden biri olan bireylerin toplumu ilgilendiren ve toplumsal 

bağlayıcılığı olan konularda karar verme sürecine katılabilmeleridir ve bu kararların 

meşruluk zeminini toplumsal sözleşmeye dayalı ortak rıza oluşturur. İkinci meşruluk 

zemini ise devlet, türdeş bir bütünlük kabul edilen ulusu koruduğu için meşru kabul 

edilir.17  

 

Liberal demokratik yönetim anlayışının meşruluk krizi, yurttaşların karar  

süreçlerine katılımının yani böylece devletin denetlenmesini sağlayacak süreçlerde 

yer almasının bir vasatı olarak kamusal alanın etkinliğini yitirmesidir. Bunun 

gerçekleşmesinin koşullarından birini oluşturan hukukun üstünlüğü anlayışı da 

yıpranmıştır. Demokratik bir yönetim için hukukun üstünlüğünün yani bu ilke 

yoluyla devletin denetlenmesinin yanı sıra alttan-denetimi (toplumdan devlete) 

sağlayacak ve karar alma süreçlerine toplumun katılımını sağlayacak kamusal 

alandır. Bu anlayışla kamusal alan aynı zamanda meşruiyet krizinin çözümünü de 

içinde barındırır. Devlet, meşruluğunu sadece yasalardan almaz, rasyonel iletişim ve 

bu anlayış üzerine kurulmuş normatif ilkelerde meşruluğun kaynağı haline gelir. 18 

Demokratik bir yönetimin işlerliği ve meşruluğu, modern devletin hukukun 

üstünlüğü ilkesi ile bağlı olması ve kolektif yaşamla ilgili kararların kamusal alanda 
                                                 
16 Habermas, Legitimation Crisis, p.49.  
17 Köker, “Demokratik Meşruluk, Kamusal Alan ve Çokkültürlülük,” s.311.  
18 Jürgen Habermas, Between Facts and Norms, Trans. William Rehg, Cambridge, Polity Press, 
1998, pp.302-304.  
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tartışılarak elde edilmesiyle söz konusu olur. Habermas, devlet-toplum ilişkisinin 

düzenleyen ilke ve normların da kamusal alanda sorgulama, tartışmadan geçmesini 

ve uzlaşıma ulaşılmasını meşruluk sorunun çözümü için gerekli görür.19 Sonuç 

olarak Habermas, yukardaki açılımlarla bağlantılı olarak birbiriyle ilişkili iki alanda 

meşruiyet krizi tespitinde bulunmuş olur:  

1. Temsili demokrasinin temsili boyutunda yaşanan kriz,  

2. bireylerin siyasete katılmamasından kaynaklanan kriz.  

 

Temsil krizi, siyasetin seçimlere indirgenmiş olmasına dayandırır. Seçimlerin, 

kamusal bir tartışmayı içermemesi ve bir onay mekanizması haline dönüşmesi, 

demokrasilerde karar alma süreçlerini, usule indirgemiştir.20 Teknokratikleşmiş 

yönetim ile siyaset de bir uzmanlık olarak görülür olmuştur. Demokratik irade 

oluşturmaya yönelik girişimler de bu anlayış çerçevesinde anlamsızlaşmaktadır.21 Bu 

anlayış hem temsili demokrasinin kimi temsil ettiği sorusunu hem de demokrasinin 

temel unsuru olan katılımın yokluğunda nasıl bir demokrasiden bahsedebileceğimiz 

sorunu getirir. Parti sistemi, demokrasilerde katılımın bir aracı olarak 

nitelendirilmesine rağmen, bugün parti lider merkezli irade oluşturmanın aracıdır. 

Parlamento da, parti bağlarıyla bağlı milletvekillerinin lider merkezli iradelerinin 

yansıtıldığı bir kuruma dönüşmüştür. Parlamento artık kapalı kapılar ardında kararlar 

alan, tartışma heyeti olmaktan çok gösteri yapan bir kurum haline gelmiştir. 22  

 

Küreselleşme sürecinde farklılık taleplerinin kamusal alana taşınması, özel 

alanla sınırlandırılmış sivil toplum, tüm kültürlere, kimliklere karşı eşit mesafede 

durma ve ayrımcı olmama ve bunların evrensel ve modern devletin unsuru olarak 

tanımlanması ile devletin toplumu yönetememe krizi baş göstermiştir.23 

Küreselleşme, temsil krizine farklı bir boyut da katmıştır. Ekonomik birimler olarak 

                                                 
19 E. Fuat Keyman, “Kamusal Alan ve “Cumhuriyetçi Liberalizm”: Türkiye’de Demokrasi Sorunu,” 
Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2006, s.142. 
20 Jürgen Habermas, Rasyonel Bir Topluma Doğru, Çev. Ahmet Çiğdem, Mehmet Küçük, Ankara, 
Vadi Yayınları, 1992, s.80-81.  
21 Habermas, İdeoloji olarak Teknik ve Bilim, s.80.  
22 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.340-343.  
23 Keyman, “Kamusal Alan ve “Cumhuriyetçi Liberalizm”, ” s.136. Ahmet İçduygu, E. Fuat Keyman, 
“Globalleşme, Anayasallık ve Türkiye’de Vatandaşlık Tartışması,” Doğu Batı, Yıl:2, Sayı:5, Kasım, 
Aralık, Ocak 1998-1999, s.148. 
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şirketlerin dünya çapında çalışması ve bu ekonomik gelişmeyle paralel neo-liberal 

politikaların devreye sokulması ile üretim, dağıtım ve bölüşüme ilişkin ulus 

düzeyinde karar verme süreçleri imkansız hale gelmiştir.24 Devlet egemenliği bu 

sınırlamalara bağımlı olmuş ve ekonomik kararlar küresel kapitalizmin 

dayatmalarıyla alınmaya başlanmıştır.25 Bu ise temsili sisteme ve partilere 

güvensizliği ve meşruluk kaybını getirmiştir.26  

 

Aynı çerçevede temsili demokrasinin kriziyle bağlantılı olarak, insanların 

siyasetten uzaklaşması ve katılım krizi ortaya çıkmıştır. Bu hem seçimlere 

katılanların sayısı hem de partiye katılanların sayısı ile gözlemlenebilmektedir. 

Yukarıda saydığımız nedenler yani önemli ekonomik kararlarda ulus-üstü 

kuruluşların belirleyici olması, partilerin, üyelerinin temsilcisi olarak değil, bir grup 

insanın çıkarının temsilcisi olarak görülmesi, seçimlerin bir gruba iktidar verilip, bu 

grubun sonra kendi yandaşlarını besledikleri bir anlayışla değerlendirilmesi vb. 

sayabileceğimiz nedenlerle, sistemden memnuniyetsizlik ve güvensizlik sorunu 

ortaya çıkmıştır. Habermas’ın görüşüne göre, bireyler bir motivasyon krizi içine 

düşmüşlerdir.  

 

Bireyler siyasal alandan “geri çekilme” davranışına yönelmişlerdir. Siyasete 

dönük müdahil olma yani eylem yapma, siyasal karar alma sürecine katılmanın 

olamayacağını yukarda sayılan nedenlerle düşünen birey siyasetten yabancılaşır. Bu 

süreç kolektif eylem değil, birey odaklı eylemin öne çıkması, paylaşım ilkelerinin 

yerini özerklik arayışının almasını getirmiştir. Bunlar aynı zamanda demokrasinin 

zayıfladığının da göstergeleri olmuşlardır.27 Bu koşullarda ortaya çıkan toplumsal 

birlikler ise, özel çıkarlarını korumak için kolektif hareket eden bireylerden 

                                                 
24 Habermas, bu durumu küreselleşme ile “teritoryum hakimi” olmaktan “hız ustası” olmaya doğru 
kayan yönelim ile ulus devletlerin “iktidarsızlaşması” olarak ifade eder. Ulus devletlerin kontrolleri 
artık mekan boyutundan zaman boyutuna kaymıştır. Fakat küreselleşme ile “karşılıklı-bağımlılık 
artması” ile ulus devletlerin dayandığı temellerin sorgulanması gerektiğini düşünmektedir. Habermas, 
küreselleşmenin sonuçlarının göğüslenebilmesi için, ulus devletlerin demokrasi biçimlerini 
geliştirmesi gerektiğini belirtir. Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti, s.85, 88, 114.  
25 Samuel Bowles, Herbert Gintis, Demokrasi ve Kapitalizm, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, 1996, s.290-292.  
26 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.340-343.  
27 Ülkü Doğanay, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, Ankara, İmge Kitabevi, 2003, 
s.30-33.  
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oluşmaktadır. Bu tip birlikler piyasada daha etkin olabilmek için, devletle pazarlık 

yapabilmek için örgütlenirler.28 Siyaset, kendi çıkarlarının takibine yönelmiş büyük 

şirketlerin, kartellerin devletle pazarlık yaptığı zemine dönüşmüştür.  

 

Bu sürece medyanın kültürel tüketim alanı haline dönüşmesi de eşlik etmiştir. 

Habermas, başta kamusal alanın kurucu unsuru olarak gelişen basının, zamanla 

iktidarın sözcüsü haline gelişini gözler önüne sermiştir. Bugün ise durum medya 

“görünüşte bir kamusal alan” niteliğindedir. Özellik televizyon demokratik 

tartışmaların yapıldığı bir yer olarak, kamusal alanın yerini almış ve insanlar, 

kamusal alanın seyircisi konuma gelmişlerdir.29 Özel çıkarlarla biçimlenen medya ile 

demokratik müzakere süreçleri televizyonda açık oturumlarda gerçekleşen bir izleme 

sürecine dönüşmüştür. Buradan yola çıkıp kamusal alanın genişlediği iddia edilebilir 

fakat genişleyen pasif televizyon izleyicisi sayısıdır.  

 

Habermas’ın ekonomik alanda ortaya çıkan krizin kültürel alanda kendisini 

göstereceği ve bunun sonucu olarak sosyal entegrasyonun zayıflayacağı  analizinde, 

yaşanan krizlerin çözüm yeri sosyo-kültürel alan olarak gösterilmiştir. Marksist 

olduğunu ifade eden Habermas, kar oranlarının düşme eğilimi yasasını bir kriz 

kaynağı olarak ele alır fakat bu kriz kaynağının çözümünde Marksizmin öne sürdüğü 

üretim araçlarının kamusallaştırılması yönündeki anlayışa hiç yakın durmaz. 

Habermas’ın krizleri meşruluk krizinde düğümlenir. Habermas, demokrasi kuramını 

ve onun ayrılmaz parçası olan söylem kuramını, gelişmiş kapitalist ülkelerin 

meşruluk krizini aşma yönünde bir çaba şeklinde ortaya koyar. Kapitalist sistemin 

korunması, geliştirilmesi yönündeki bu görüş açısı Habermas’ın Bilgi ve İnsansal 

İlgiler çalışmasından bugüne geldiği noktayı göstermektedir. Marksist çözümlemede 

üstyapı kurumu olarak yer alan kültür Habermas için demokrasinin, söylem 

kuramının zeminini oluşturur. Ekonomi analizlerinden çok uzaklaşmış olan 

Habermas, kanımca bir renk olarak ekonomiye ait genel anlayışları dikkate 

almaktadır. Ekonominin bir altyapı kurumu ve üstyapı kurumlarının da ekonomiyle 

arasındaki ilişki, üstyapı lehine dönüştürülmüş olmakla, (ister gelişmiş, ister liberal, 

                                                 
28 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.323–333.  
29 Garnham, “The Media and Public Sphere,” pp.359–376.  
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isterse refah devleti olsun) kapitalist sistemin özüne yani mülkiyet sistemine 

dokunmadan, kapitalizmin doğasına içkin30 krizler mevcut olacaktır. Habermas’ın 

kriz analizlerinin sınırlılığı, gelişmiş kapitalist ülkelerde müzakereci demokrasilerin 

hayata geçirebilirliğinin sınırıdır. Yani müzakereci demokrasi ne kadar genişlerse 

genişlesin, ne kadar etkili olursa olsun kriz kaynakları mevcudiyetini koruyacaktır ve 

elli yıl sonra başka bir grup düşünür de döneminin krizlerini bu kez uluslararası 

söylem kuramı üzerinden çözmeye çalışacaktır.  

 

 

4.2. Müzakereci Demokrasi Kuramı  

 
Radikal demokrasi, 1968’lerde ortaya çıkan toplumsal hareketlerle 

biçimlenmeye başlamıştır. Sonrasında kimlik ve farklılık31 mücadelelerini de 

kapsamış ve bunlara çözüm üretmeye yönelmiştir.  Bu demokrasi anlayışı “katılımcı 

demokrasi” görüşünü de kapsar ve onu aşar.  1980’lerden sonra gelişen, devlete karşı 

sivil toplumu öne çıkaran kamusal alan arayışı bu demokrasi anlayışının bir 

unsurudur. 32 Radikal demokrasi tek bir model, tek bir anlayışa sahip değildir. Genel 

                                                 
30 Sivil toplum, liberal kapitalist sistem temelde mülkiyet hakkının savunulmasına eşittir. Temel hak 
ve hürriyetlerin ortaya çıkışı da liberal düzenin mülkiyet anlayışıyla çok yakından ilgilidir. Barber 
liberal demokrasi anlayışının “bilgi ve siyaset hakkında gerçekten de liberal; fakat özünde demokratik 
olmayan öncüllere dayandığı” ve birey ve bireysel çıkar kavrayışının “bireylerin ve çıkarlarının 
dayandığı demokratik pratikleri zayıflattığı” ifade eder. Liberalizm ve demokrasi anlayışı kendi içinde 
de bir kriz kaynağı olarak tesbit edilebilir. Bu nedenle liberalizm çerçevesinde kriz çözümü (radikal 
demokrasi kuramları gibi) baştan çözüm olmaktan uzak görünmektedir. Benjamin Barber, Güçlü 
Demokrasi, Çev. Mehmet Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995, s.32 vd...  
31 Kimlik-farklılık politikalarına dayanan toplumsal hareketlerin temeli 1968’lerdeki özerklik, ötekilik 
ve çoğulculuk anlayışına dayanan sistem karşıtı hareketlere dayanır. 1989’lar sonrasında yükselen 
etnik-milliyetçi, köktendinci, yabancı düşmanlığına dayanan kimlik-farklılık politikalarını ayrıştırmak 
gerekir. İkinci anlayış emperyalizmin desteğiyle yükselmiş ideolojileri ifade eder.  
32 Özbek, “Politik Kamusal Alan ve Kolektif Yaratıcılık,” s.188–189. Aynı süreçte benzer şekilde 
katılımı dikkate alan fakat katılımın ve karar alma sürecinin bireyin kendisini tanımlaması (ki bu 
tanımlama ancak içinde bulunduğu cemaat ile mümkün olarak görülür) ve kendi çıkarlarını aşarak 
ortak iyiye yönelmesini hedefleyen cemaatçi anlayış, cumhuriyetçi toplulukçu demokrasi görüşüdür. 
Bu anlayış Arendt’in sunduğu kamusal alan görüşüyle örtüşen demokrasi modeli olarak karşımıza 
çıkar. Liberal kamusal alan görüşü, liberal demokrasi görüşünün bir parçasını oluşturur. Liberal görüş, 
demokrasi görüşünü ve meşruiyetini kamusal alan, parlementoda işleyen ve stratejik eylem birliği 
içinde kolektivitelerin iktidarı hedefleyen çekişmeye dayandırır. Habermas, “Demokrasinin Üç 
Normatif Modeli,” makalesi müzakereci demokrasi ile cumhuriyetçi ve liberal demokrasi görüşlerinin 
karşılaştırmasını yaparak, kendi modelinin üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koymaya çalışır. 
Habermas, kendi modelinin her iki demokrasi kuramından da bazı ögeler alıp, bunları “müzakere ve 
karar verme süreçleri için ideal bir usul kavramında bütünleştirdiği”ni belirtir.  
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olarak müzakereci demokrasi, evrensel eşitlik ve özgürlük değerlerinin 

gerçekleştirilmesi hedefler ve bunun için politikada ‘tabandan katılım, iletişim ve 

ötekiliğin temsili’ için çalışır. Kazanılmış yurttaşlık haklarının korunması ve 

genişletilmesi, refahın bölüştürülmesi ve sosyal adalet hedefleri çerçevesinde politika 

ve hukuki mücadele düzlemini kullanır.33 Radikal demokrasi, sistemi reforme etme 

çabasını içerir. Devlet ve yurttaş arasındaki hiyerarşik, tahakkümcü ve baskı 

ilişkilerini yurttaş lehine değiştirmek, haklar politikası ile sosyal adaletin 

gerekliliklerini bütünleştirmek çabasındadır. Radikal demokrasinin bir kolunun 

temsilcisi Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe oluşturmaktadır. Mouffe, “farklı kimlik 

konumları”na sahip bireylerin görüşlerinin çekişmesi üzerine kurduğu çoğulculuk 

anlayışı ile her grubun talebinin eşdeğerde görülerek birbirine eklemlenmesi 

gerektiğini öne sürer.34 Çoğulculuk, ötekine katlanma değil, özgürleşme için farklı 

yaşam tarzlarının kültürüne eşit saygı ve tanıma ilkelerine dayanır.35 Habermas’ın 

kuramsallaştırdığı müzakereci demokrasi görüşü ikinci çizgiyi oluşturur. 

Habermas’ın “usulcü-müzakereci demokrasi”si bunlara ek olarak iletişimsel eylem 

ve söylemsel etkinlik ile iktidarın biçimlendirildiği, etik-politika çerçevesinde 

anayasal düzeyde yeniden kurulduğu bir anlayıştır.36  

 

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nde burjuvazinin iktidara 

gelerek kendi çıkarlarını toplumun çıkarları haline getirdiğini ve tüm toplumu 

‘burjuvalaştırarak’ (ideolojik anlamda) konumunu garanti altına almaya çalıştığını 

belirtmiştir. Fakat burjuvazinin iktidara gelirken savunduğu toplumsal idealler, 

kendisinin sınırlarını aşan ve diğer toplumsal sınıflar için hala mücadele edilmesi 

gereken bir öz olarak kalmıştır. Bu çerçevede Habermas’ın demokratikleşme 

konusunda sunduğu olanaklar “herhangi bir demokratik ideali öncelemekten çok, 

                                                 
33 Seyla Benhabib, “Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu,” Demokrasi ve Farklılık: Siyasal 
Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, İstanbul, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi 
Akademisi Yayını, 1999, s.11-34.  
34 Mouffe, “Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?,” s.182-198. Laclau ve Mouffe’un 
radikal demokrasi hakkındaki ayrıntılı görüşleri için bkz. Ernesto Laclau, Chantal Moffe, Hegemonya 
va Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, Çev. Ahmet Kardam, İstanbul, 
İletişim Yayınları, 2008.   
35 Levent Köker, “Charles Taylor: Kimlik/Farklılık Sorununa Sahici Demokratik Çözüm Arayışı,” 
Çokkültürlülük, Haz. Amy Gutmann, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Cogito Dizisi, Mayıs 1996, 
s.12. 
36 Özbek, “Politik Kamusal Alan ve Kolektif Yaratıcılık,” s.189–190.  
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çeşitli kurumlar ve yapılar (buna ‘kamusal alan’ın kendisi de dahildir) içerisinde 

eleştirel bir kamusallık ideasıyla oluşturulacak demokratik seçeneklerin mümkün 

hale getirilmesini amaçlayan bir politika teklif etmekteydi.”37 Burjuva kamusallık 

ilkesinden yola çıkarak demokrasiyi katılım ve müzakere merkezli bir anlayışla 

ortaya koymaya çalışan Habermas, kamusal alan, demokrasi ve hukuk arasında 

bağlar kurarak bir demokrasi kuramı oluşturmaya yönelmiştir. Habermas’ın temel 

açılımlarını yaptığı müzakereci demokrasi kuramı, birçok eleştiriye maruz kalmıştır. 

Fakat bu kadar eleştirilmesi ile bu eleştirilere yanıt üreterek yeni müzakereci 

demokrasi anlayışı üreten siyaset bilimcilerinin de önünü açmıştır.38  

 

Kendisini radikal demokrat olarak tanımlayan Habermas’ın demokrasi 

kavramı kollektif konularda kamusal akla dayanarak “özgür ve eşit yurttaşlar 

topluluğunun kendi kendini düzenlemesi”ni ifade etmektedir.39 Bu da kamusal alanı 

demokrasinin bir unsuru haline getiren bir anlayıştır. Habermas’ın kamusal alan 

görüşü çağdaş kapitalist toplumlarda daha iyi demokrasinin nasıl olabilirliğine 

dönüktür. Habermas, çağdaş kapitalist toplumlarda kamusal alanı, demokrasinin 

temel bir şartı olarak koyar. Kamuoyunun oluştuğu ve müzakelerenin yapıldığı bir 

                                                 
37 Çiğdem, “Kamusal Alan, Kamusal Din ve Kamusal Akıl,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 
2004, s.504-505 
38 Müzakereci demokrasinin çeşitli versiyonlarını savunan görüşleri kısaca özetlersek: Müzakereci 
demokrasinin temel unsurlarını kabul eden Cohen, “makul çoğulculuğa” dayanan demokrasi görüşünü 
“birleştirici demokrasi” olarak adlandırmıştır. Cohen, piyasa ile devlet arasında iletişimi sağlayacak 
aracı grupların ortak yararı geliştirmek için gerekliliğine vurgu yapar ve hatta bu tür birliklerin 
oluşturulması için kamusal otoriteler devreye sokulacaktır. Joshua Cohen, “Müzakereci Demokraside 
Usul ve Esas,” Demokrasi ve Farklılık, Ed. Seyla Benhabib, Çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel, 
İstanbul, Demokrasi Kitaplığı, s.140–173. Diğer müzakereci demokrasi kuramını Bohman, The 
Coming of Age of Deliberative Democracy adlı çalışmasında ortaya koymuştur. Müzakereci 
demokrasinin gerçekleştirilebilirliğinin tartışmasını yapan Bohman, liberal kurumların içine 
müzakereyi yerleştirir (örneğin temsil, hukuk sistemi, yargı gibi kurumlarda müzakerenin işlerliğini 
sağlamaya çalışmaktadır). James F. Bohman, The Coming of Age of Deliberative Democracy: 
Pluralism, Complexity and Democracy, Cambridge, The MIT Press, 1996. Carol C. Gould ise 
liberal kurumlarla uyumlu ve uygulanabilir müzakereci modeller bulmaya yönelmiştir. Carol C. 
Gould, Rethinking Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, Türkçe kaynak 
olarak Gould, “Çeşitlilik ve Demokrasi: Farklılıkların Temsili,” Demokrasi ve Farklılık, Ed. Seyla 
Benhabib, Çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel, İstanbul, Demokrasi Kitaplığı, s.244–267. Sheldon 
Wolin, kendi müzakereci demokrasi görüşünü “çekişmeli demokratik siyaset modeli” olarak 
adlandırır. Siyaseti kaynaklara ulaşmak için “örgütlü, eşit olmayan toplumsal güçler arasında 
yürütülen meşru ve herkese açık çekişme” olarak gören Wolin, devletin siyaset mücadelesinde 
dışlanmasının mümkün olamayacağını belirtir. Sheldon S. Wolin, “Elle Tutulmaz Demokrasi,” 
Demokrasi ve Farklılık, Ed. Seyla Benhabib, Çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel, İstanbul, Demokrasi 
Kitaplığı, s.51–71.  
39 Habermas, Between Facts and Norms, s.7.  
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alan olarak kamusal alan demokrasinin halkın kendini yönetmesi ilkesini 

karşılayacaktır. Bu bağlamda kamuoyu, kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuçlar ya 

da bireysel görüşlerin bir toplamı olarak tezahür etmez. İnsanların aktif olarak 

katıldığı, öznelerarası etkileşimin sonuçlar doğurduğu bir alan diye tanımlanır.40 

Demokrasinin özsel unsurları olarak kamusal alan ve yurttaşların müzakerelere 

katılımı ve iletişimsel rasyonellik çerçevesinde uzlaşmaya varma görülür. 

Habermas’ın demokrasi anlayışı özsel olarak “iletişimsel eylem”, “iletişim etiği” ve 

“ideal konuşma durumu” kavramlarının bütünlüğünde ortaya çıkar.  

 

Demokrasi kuramını iletişimsel rasyonellik kuramı üzerine kuran Habermas, 

toplumu yaşam dünyası ve sistem olarak ikiyi ayrıştırır. Sistem alanı, bürokrasinin ve 

piyasanın denetimi altında bulunan, devlet ve ekonomiyi kapsayan yani yönetim 

sistemleri ile buna bağlı olarak güç ve para tarafından belirlenen alanı ifade eder. 

Yaşam dünyası ise, devletten bağımsız, ailenin, kamuoyunun içinde yer aldığı ve 

iletişimsel eylemin alanı şeklinde ortaya çıkar. Sistem alanı stratejik eylemin 

alanıdır. İktidarı elde etmeye ya da doğayı denetlemeye yönelik eylemler bu alanda 

yer alır. Habermas, demokrasi kuramını iletişimsel eylemle elde edilen uzlaşma 

sürecine dayandırır.41 Modern toplumun tek yanlı araçsal rasyonellikten, iletişimsel 

rasyonelliğe taşınması ile kamusal alanı işgal eden araçsal rasyonellikten kurtulmaya 

ve yerine kamusal alanı canlandırarak demokratikleşmenin yolunu açacak iletişimsel 

rasyonellik geçirilmeye çalışılır. Bu bağlamada, “müzakereci demokrasi açısından 

kilit nokta, bir yönetim birimindeki yurttaşlar, gruplar, hareketler ve örgütler arasında 

görüş oluşturma, tartışma, müzakere ve çekişmeden oluşan bir “kamusal alan”ın 

bulunduğu fikridir” ve kamusal bir müzakere alanı demokratik kurumların meşruiyeti 

açısından zorunludur.42 İletişimsel rasyonellik ile demokratik diyaloga temel olan şey 

‘müzakeredir’.  

 

 

                                                 
40 Postone, “Political Theory and Historical Analysis,” p.164.  
41 Bkz. Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II.  
42 Benhabib, “Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu“ s.121–102. 
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 Eylem Yönelimi 

Eylem Konumu 

 

Başarı Yönelimli 

Anlaşma 

Yönelimli 

Toplumsal olmayan Araçsal eylem - 

Toplumsal Stratejik eylem İletişimsel 

eylem 

 

Tablo 3:  Toplumsal Olan ve Olmayan Eylem Yönelimleri43 

 

Habermas’ın kamusal alanı iletişimsel rasyonellik temelinde hareket eden bir 

alandır. Habermas, demokrasi kuramında, modern bürokratik devletin yasal-

rasyonelliğini iletişimsel rasyonellikle katılımcı demokratik yönetime 

dönüştürmüştür. “Sonuçta, demokrasi kolektif yaşamın iletişimsel ussallık ve 

sorgulama etkinliği temelinde örgütlenme biçimidir.” 44 

 

Sonuç olarak Habermas’ın müzakereci demokrasisi iki argüman çizgisinde 

ilerler: Bu demokrasi anlayışı iletişimsel rasyonellik temellidir ve çağdaş politik 

toplumlarla ilgilidir. Habermas’ın demokrasi anlayışı insan aklının “post-metafizik” 

kuramına dayanır. Bu demokrasinin temel yapısı kamusal konularda dönüşümlü 

mantık, açık uçluluk ve özgürlük pratiklerini kurumlaştırır. Bu pratiklere dayanarak 

zorlama yetkilerine sahip iktidara yön verir. İkinci argüman ise Habermas’ın, bir 

topluluğun özgür ve eşit üyelerini kolektif tavır almada yönlendiren ortak aklın, 

karmaşık toplumlar dikkate alınarak kavrandığında kurtarılabileceği iddiasıdır. 

Demokrasi idealinin içeriğinin ayrıntılandırılarak ve piyasa ekonomisi ve idari 

                                                 
43 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı Cilt I, s.305, Şekil 14. 
44 Keyman, “Kamusal Alan ve “Cumhuriyetçi Liberalizm”, ” s.141.  
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bürokrasiyi de içeren sosyal ve politik karmaşıklığın modernlik koşullarında yeniden 

yorumlanması ile bu kurtarma sağlanabilir.45  

 

İletişimsel eyleme dayanan müzakereci demokrasi anlayışında toplum devlet 

çevresinde bütünleşmiş yekpare bir bütün olarak görülmez. Çünkü demokrasi, “özerk 

yurttaşların kamu yararına akıl kullanımının kurumsallaştırılması” olarak 

algılandığında, devletin ya da herhangi başka bir kurumun merkezi rolüne gerek 

kalmaz. Müzakereci demokrasi modeli; 1. değer çoğulculuğuna rağmen ortak yarara 

ilişkin kabul edilebilir formülasyonlara ulaşmayı amaçlar; 2. çıkar çatışmalarının 

varlığına rağmen, insanı ortak işbirliği koşullarının varlığına ikna etmelidir; ve 3. 

mağdur herkesin kendi bakış açısını dile getirme şansına sahip olacağı bir “birlik 

oluşturma tarzları çoğulculuğuna” öncelik tanır.46. Demokratik yöntem, söylemde ve 

pazarlık süreçlerinde, bu yöntemle uyum içerisinde ulaşılan bütün sonuçların makul 

olmasını sağlayacak iletişim biçimlerinin uygulanmasıyla kurumsallaştırılır. 

Dolayısıyla temel gereksinim, müzakerenin, tartışmanın ve ikna etmenin 

yöntemlerini geliştirmektir. Müzakereci demokrasiler, meşrulaştırıcı güçlerini, 

toplumsal bütünleştiricilik işlevini, yurttaşlar arasında yapılan kamusal müzakereden 

alır. Habermas’ın yöntemsel olarak ‘doğru’ kararların meşruiyetlerine temel 

oluşturduğunu söylediği prosedür, bütün toplumsal kurumlar için bir model değil, 

ayrıca anayasal olarak düzenlenmiş siyasal sistemdeki esas yapıdır. 47  

 

Habermas, demokrasi kuramının prosedürlerini temel olarak iki aşamalı 

şekilde ortaya koyar. Birinci aşamayı kamusal alanda yapılan müzakereler oluşturur. 

İkinci aşama ise müzakereler ile elde edilen kararlar, seçimler yoluyla parlamento 

düzeyine taşınır ve ya iktidarın uygulamaları ya da yasalar şeklinde yurttaşlara geri 

yansıtılır. Karar alma süreçlerine katılım sağlanarak sistem tekrar meşru hale 

getirilmiş olur. Aşağıdaki paragraf bu süreci Habermas’ın dilinden anlatır.  

 

 
                                                 
45 Joshua Cohen, “Reflections on Habermas on Democracy,” Ratio Juris, Vol. 12, No.4, December 
1999, p. 386. 
46 Benhabib, “Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu“ s.110–111.  
47 Habermas, Between Facts and Norms, s.304–305. 
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(S)öylem kuramı hem parlamenter organlar, hem de kamusal alanın gayri resmi 
ağları aracılığıyla akan iletişim süreçlerinin daha yüksek düzeydeki özneler arasılığı 
üzerinde durur. Bu öznesiz iletişim biçimleri, parlamenter yapının içinde ve dışında 
az çok rasyonel sayılabilecek görüş ve irade oluşumunun ortaya çıkabileceği sahaları 
oluşturur. Gayri resmi kamuoyu oluşumu "etki" yaratır; etki siyasal seçimlerin 
oluşturduğu kanallarla "iletişimsel güç"e, iletişimsel güç ise yasama yoluyla "idari 
güç"e dönüşür. Liberal modelde olduğu gibi, burada da "devlet" ile "toplum" 
arasındaki sınırlar korunur; ama farklı olarak, sivil toplum idari mekanizmadan 
olduğu kadar ekonomik sistemden ayrı duran özerk kamusal alanların toplumsal 
temelini sağlar. Bu demokrasi anlayışı modem toplumların bütünleşme için 
ihtiyaçlarını karşıladıkları para, idari güç ve dayanışmadan oluşan üç kaynak ara-
sındaki yeni bir dengeyi öngörür. Bunun getirdiği normatif sonuçlar açıktır: Artık tek 
başına iletişimsel eylemin kaynaklarından elde edilemeyecek olan “dayanışma”nın 
bütünleştirici gücü büyük ölçüde genişlemiştir ve farklılaşmış kamusal alanlar, 
ayrıca demokratik müzakere ve karar verme süreçlerinin hukuki düzeyde 
kurumsallaştırılmış usulleri aracılığıyla geliştirilmelidir.48 
 
 
 
Cohen, Habermas’ın demokrasi anlaşıyı şu şekilde tanımlar: “… (D)emokrasi 

kendini yönetmenin bir formudur ve yurttaşların özgür iletişimini izleyen politik 

iktidarın meşru uygulamalarına ihtiyaç duyar.” Radikal demokratlar için demokrasi 

elitlerin seçim yapması ve diğerlerinin bunu onaylaması ve elitlerin yürütme gücüyle 

bunu örgütlemesi değildir. Müzakereci demokrasi yurttaşlar arasında iletişimsel 

ilişkinin kurulması, demokrasinin bunun çerçevesini kurması ve kolektif gücün bu 

yönde kullanılmasıdır. Böyle bir model çoğulcu bir toplum, düşünümlü bir kültür 

gerektirmektedir. İletişimsel eylem karmaşık, büyük ve çoğulcu toplumlarda 

rasyonel müzakere için yeterli değildir çünkü piyasa mekanizması ve idari güç 

stratejik eylem alanı içinde yani sistem içinde yer almaktadır.49 Habermas, böyle bir 

toplumda müzakereci demokrasinin nasıl olabileceğine yönelir.50  

 

Yukarda belirtilen sürecin işleyebilmesi için, bugünkü krizin kaynaklarından 

biri olarak değerlendirilen çoğulculuğun dikkate alınması gerekmekte ve çoğulculuk 

gereği her bir yurttaşın müzakere süreçlerine katılması sağlanmalıdır. Karmaşık 

çoğulcu toplumlarda müzakereci demokrasinin olabilmesinin koşulu öncelikle sivil 

toplumun devlet tarafından gerek insan hakları düzenlemeleri gerekse anayasa 

                                                 
48 Jürgen Habermas, “Demokrasinin Üç Normatif Modeli,” Demokrasi ve Farklılık, Demokrasi ve 
Farklılık, Ed. Seyla Benhabib, Çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel, İstanbul, Demokrasi Kitaplığı, s.47.  
49 Cohen, “Reflections on Habermas on Democracy,” s.387. 
50 Habermas, Between Facts and Norms, p.471.  
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çerçevesinde güvence altına alınmasıdır. Kamusal alanlarda müzakereler yürütülecek 

ve seçimlerde bu müzakerelerin sonuçlarının somutlandığı ve idari güce dönüştüğü 

bir çoğulcu etkinlik ortaya çıkacaktır. Liberal demokrasilerin meşruyiet kaynağı 

olarak görülen hukuk devleti ile müzakereci demokrasinin kamusal alanı bir bütün 

oluşturmalıdır.51  

 

Habermas’ın müzakereci demokrasisi hem liberal hem de cumhuriyetçi 

teorilerde bulunan özellikleri temel alarak bunları “ideal bir usul” kavramında 

bütünleştirir. Burada demokrasiyi gerçekleştirecek olan usul, siyasetin iletişimsel 

biçimlerinin ve koşullarının kurumsallaştırılmasıdır. Yani müzakere ve diyalog 

yoluyla yurttaşların siyasete katılmasının yolunu sağlamak anlamına gelir. Yukarda 

belirttiğimiz gibi böyle bir anlayış merkezleştirilmiş bir topluma gerek duymaz, 

çünkü halk egemenliği ve siyasal kamusal alanın çevre alanına bağlanan bir siyasal 

sistem tanımlanmaktadır.52 Bu bağlamda Habermas’ın toplumu siyasal, ekonomik ve 

sivil olmak üzere üçe ayırdığını ve kamusal alanı sivil toplum içine yerleştirerek, 

ekonominin ve siyasetin stratejik eylem ve başarı amaçlı yöneliminden kurtardığı 

görülmektedir.53 Habermas, demokrasiyi ahlaki ve siyasal olarak eşit kabul edilen 

bireysel ve kolektif kimliklerin kendi yaşam tarzlarını etkileyen kararlar üzerinde 

makul ve özgür sorgulama olanağı buldukları ve bu anlamda karar alma süreçlerine 

katıldıkları bir kamusal iktidar pratiği olarak ortaya koyar.54  

 

Ahlaki ve siyasal olarak özgür yurttaşların özerkliği müzakere sürecinin 

zorunlu bir unsurudur. Çünkü müzakere süreci dış ve iç baskılardan korunmalı, 

kısıtlanmamış iletişim ve ideal konuşma durumu sağlanmaya çalışılmalıdır. Yüzyüze 

müzakere süreçlerinde yurttaşlar, ihtiyaçlarını, düşüncelerini rahatça 

açıklayabilmelidirler. Müzakere için iletişimsel ön kabuller ve adil pazarlık 

süreçlerini sağlayan usuller sağlanarak yurttaşların karşılıklı savlarını öne 

sürmelerinin zemini hazırlanmış olur. Karşılıklı sav ileri sürme sürecinde bireyler 

                                                 
51 John s. Dryzek, “Deliberative Democracy In Divided Societies; Alternatives to Agonism and 
Analgesia,” Political Theory, vol.33, No.2, April 2005, p.233. (218-242)  
52 Habermas, “Demokrasinin Üç Normatif Modeli,” p.46.  
53 Bkz. Fraser, “Rethinking Public Sphere”.  
54 Benhabib, “Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu“ s.104-105.  
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karşılarındakilerle etkileşim içinde bulunurlar ve kendi savlarının en iyi olduğuna 

dönük ikna çabasına girerler. 55 Bunun içinde 1. müzakereye katılımda eşitlik ve 

simetri; 2. herkesin belirlenen konuları sorgulama hakkı; 3. herkesin söylem 

usulünün kuralları ve bunların uygulanma tarzı hakkında savlar ortaya atma hakkına 

sahip olmasıyla zorunludur.56  

 

Habermas’ın müzakereci demokrasi kuramında da kamusal alan ve sivil 

toplum, devlet ve toplum arasındaki ilişkinin eksenidir. Bu demokrasi anlayışı 

anayasada üç temel öğe çerçevesinde biçimlenir. Bu üç unsur farklı sistemlerde farklı 

ağırlıklar kazanır. Bu özellikler kısaca şu şekilde özetlenebilir:  

 

 

1. “Yurttaşların devletin üyesi olarak kamusal özerkliği”: Bu özerklik 
herkese eşit iletişim, katılma haklarından yararlanma (seçimlerde oy 
kullanma, referanduma katılma), çeşitli örgütlenmeler aracılığıyla 
siyasal katılımı güvence altına alır.  

2. “Yurttaşların toplumun üyesi olarak özel özerkliği”: Herkese, aynı hak 
ve özgürlükleri (bağımsız mahkemeler, kuvvetler ayrılığı, kamu 
yönetiminin hukuka bağlı ve hesap verme sistemi ile) güvence altına 
alan bir sistem yoluyla özerklik sağlanır.  

3. “Devlet ile toplum arasında aracı olarak iş gören bir kamusal alanın 
bağımsızlığı”: Devlet ile toplumun ekonomi temelinde ayrışması ve 
kamusal iletişim alanlarının kolektif eyleyicilerinin ekonomik ve örgütlü 
güçleri ile kamusal alanı ele geçirmesini düzenlemeler yoluyla önlemek 
ve bağımsız kamusal alanı güvence altına almak. 57 

 

 

Liberal demokrasilerde, meşruiyetin kaynağı bireylerin önceden belirlenmiş 

iradesine dayanır. Müzakereci demokrasinin meşruiyet anlayışı, müzakere 

süreçlerinin kendisinde yerleşiktir. 58 Her ikisinde de demokrasi ve meşruiyet 

yurttaşlara dayandırılır. Liberalizmde, üstün otorite, bireylerin sosyal sözleşme ile 

başlayan ve sonra hukuk devletine ulaşan rızalarıdır. Cumhuriyetçi demokrasi 

anlayışında ise halk egemenliği üstün otoriteyi oluşturur. Mevcut durumda hem 
                                                 
55 Habermas, “Demokrasinin Üç Normatif Modeli,” p.40.  
56 Benhabib, “Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu“ s.105.  
57 Bayhan, “Postmodern Kamusal Alan,” s.79.  
58 Amy Gutmann, “Demokrasi, Felsefe ve Haklılaştırım,” Demokrasi ve Farklılık, Demokrasi ve 
Farklılık, Ed. Seyla Benhabib, Çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel, İstanbul, Demokrasi Kitaplığı, 
s.481-491.  
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bireysel hakların garantisi olan anayasal düzenlemeler hem de halkların kendilerini 

yönetmesine dönük ilkeler gerçek hayatta birlikte vardırlar. Habermas, bu ikilik 

çerçevesinde değil, gerçek duruma göre yani hem hukuk devleti ilkesini hem de halk 

egemenliği ilkesini dikkate alan bir demokrasi modeli oluşturmaya yönelir. Eşit ve 

özgür yurttaşların rasyonel tartışmasından meşruluk doğar. Halk egemenliği ilkesi 

rasyonel müzakere prosedürünün sonucu olarak meşrulaşır. Yurttaşların özel 

özerkliği böyle bir müzakere için önkoşuldur.59 Habermas, demokrasinin 

gerçekleşim süreci olarak gördüğü müzakere süreci ve seçimler için yurttaşların özel 

özerkliği ve kamusal özerkliğini zorunlu görür. Bu iki ilke liberal demokrasi ve 

cumhuriyetçi demokrasi anlayışlarındaki içkin hukuk devleti ve halk egemenliği 

ilkelerinin hem unsurlarını hem sonuçlarını oluştururlar.  

 

Habermas, seçimlere iletişimsel gücü, idari güce dönüştürme işlevini 

yüklemiştir. Seçimlerin rekabetçi doğası ve stratejik eyleme dayanmaları ve ayrıca da 

manipülasyona açık olmaları, bu mekanizma konusunda şüphe uyandırmaktadır. 

Fakat doğrudan demokrasinin yapılamayacağı koşullarda seçim mekanizmasına 

başvurmak zorunlu gibi görünmektedir. Habermas, kamusal alanda oluşan 

söylemlerin, devletin eylemlerini gayri resmi birçok yoldan etkileyeceğini 

düşünmektedir.  Bu etkileme tartışmanın terimlerinin yönetimdeki aktörlerin 

anlayışına sirayet etmesini de içerir. Habermas, bu noktada seçimlerin genişletici 

ektisine vurgu yapar. İletişimsel güç kuşatıcı bir şekilde hareket eder. Politik 

sistemde, sistemi ele geçirmeyi amaçlamadan yargının ve karar vermenin öncüllerini 

etkiler.60 

 

Seçimler, Habermas’ın yüklediği anlamda hem demokratik meşrulukta hem 

de kamusal alanda etkinlik kazanan söylemlerin kamu politikalarına aktarılmasında 

önemli yer tutar. Dryzek, bu noktada kamusal alan ile devlet arasında sıkı bağlar 

kurulmaması yönünde bir uyarıda bulunur. Çünkü bu sıkı ilişki ile seçimler yine 

egemen otoritenin onaylanması mekanizmasına dönüşebilir. Müzakere süreci ile 

                                                 
59 Rummens, “Debate: The Co-originality of Private and Public Autonomy in Deliberative 
Democracy,” The Journal of Political Philosophy, Vol.14, No.4, 2006, p.469.  
60 Habermas, Between Facts and Norms, p.486. 
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seçim arasındaki ilişki karşılıklı etkileşim şekline bürünemiyorsa, yine sorun söz 

konusudur. Çünkü bunun anlamı kamusal alanın çürümesidir ve bu aynı zamanda 

devletin meşruluğunun altını oyan bir süreçtir.61  

 

Habermas’ın meşruluk krizlerine yanıt üretmeye yönelen kamusal alan ve 

müzakereci demokrasi kuramı birlikte değerlendirildiğinde, yurttaşların kamusal 

müzakereye katılımını ve bunun sonucunda meşruluğu elde etmeyi hedefleyen bir 

demokratik dönüşüm çabasıdır. Katılım konusunu merkeze alan bu demokrasi 

kuramının en büyük sorunu pratik bir yönelime sahip olmamasıdır yani pratikte nasıl 

uygulanabilir sorusu Habermas’ın gündeminde değildir. İkinci sorun katılıma bu 

kadar önem verilmesine rağmen, insanların siyasetten bu kadar uzak durduğu 

koşullarda insanlar nasıl katılmaya ikna edilecektir, bu da çok açık değildir. 

Habermas’ın bu konuda yanıtı, yurttaşların kendi söylemlerinin iktidara taşınacağı 

olabilir. Bu yeterli bir argüman gibi görünmemektedir. Çünkü mevcut siyasal 

sistemlerin tümü bu argümanı zaten kullanmaktadır. Fakat siyasetin yozlaşmış 

halinde iktidara taşınan sadece hükümet eden partinin ve yandaşlarının çıkarlarıdır. 

Habermas, bu yozlaşmayı katılımı sağlayarak aşabileceğini düşünmektedir.  

 

Demokratik müzakerenin herkese açıklığını ilan eden Habermas bunun 

altyapısı konusunda bir açıklık getirmemektedir. Yani yurttaşların maddi ve manevi 

olarak eşit olması gerekmektedir ki herkes kendini güçlü hissetsin ve konuşma, 

kendini ifade etme konusunda güvenli davranabilsin. Maddi koşulları eşit olmayan 

insanların eşit konuşabileceği büyük bir yanılsamadır. Belki bu konuda mevcut 

durumdan baktığım yönünde eleştiri getirilebilir. Fakat zaten Habermas, mevcut 

durumun krizini aşmayı hedefliyor olduğuna göre, bu tür sorularla da muhatap olmak 

zorundadır. Bugüne kadar ezilmiş bireylerin, grupların nasıl olup da ve neye 

güvenerek ortaya çıkacakları sorusu yanıtsızdır. Hukuk güvenlik sağlayacaktır ama 

küreselleşmiş kapitalizm fazla konuşan işçisine aynı garantiyi vermemektedir. Diğer 

ezilmiş bireyler, gruplar için de benzer nedenler bulunabilir. Demokrasi konusunda 

çalışan birçok siyaset bilimcisinin dile getirdiği gibi çoğulculuk ne kadar 

                                                 
61 Dryzek, “Deliberative Democracy In Divided Societies; Alternatives to Agonism and Analgesia,” 
pp.233–234.  
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gerçekçidir? Habermas, bireylerin, grupların öne sürdüğü argümanların çekişmesi 

sonucu katılımcıların en iyi argümana yöneleceği şeklindeki yanıtı yetersizdir. 

Birincisi en iyi argüman belli bir çoğunlukla seçilecektir. Yine çoğulculuk değil, bir 

çoğunluk meydana gelecektir. Bunun seçimlerde oy veren çoğunluktan farkı, kararın 

müzakere neticesi ortaya konduğu ve herkesin sürecine katılma olanağının sağlanmış 

olduğu ileri sürülebilir. Fakat katılma sürecinin etkin bir katılma sürecine 

dönüştürülmemiş olduğu dikkate alınırsa, seçimlerdeki çoğunluk ile müzakere 

sürecindeki çoğunluk arasında bir fark söz konusu olmayacaktır. Ayrıca somut 

bireylerden bahsediyorsak eğer, bu bireylerin o güne kadar edindikleri tüm 

formasyonu mevcut durumun içinde şekillenmiştir. Yani o kişi o toplumun bir üyesi 

olarak, egemen gelenekler, görüşler ile düşünmektedir. Bunun aşılmasının nasıl 

mümkün olacağı belirsizdir.  

 

Habermas’ın müzakereci demokrasi kuramı, daha önce de belirttiğim gibi, 

üstyapısal bir dönüşüm, belki yeni bir demokrasi kültürü olarak değerlendirilebilir. 

Fakat mevcut haliyle, geç kapitalist ülkelerde kapitalist sistemin meşrulaştırılmasında 

ideolojik bir araçtan daha fazla bir anlam taşımamaktadır. Marksizmin temel 

argümanı olan altyapısal yani ekonomik dönüşümler yapılmadıkça, üstyapısal 

dönüşümler belirli bir sınıra tabidir. Bu sınır aslında Habermas’ın da Kamusallığın 

Yapısal Dönüşümü’nde belirttiği gibi iktidara gelmiş burjuvazinin çıkarlarının 

rahatsız edilmemesi ile belirlenir. Bu anlamda müzakereci demokrasi küreselleşmiş 

kapitalizmi çok da rahatsız etmeyecektir. Çünkü yukarda sıraladığım nedenlerle 

müzakere süreci altyapısal olarak dönüşümler öngörmediğinden, baştan sınırlanmış 

bir demokrasi kuramıdır. Ayrıca katılıma yapılan bu vurgu ile ulus devletlerdeki 

etnik gruplarda hareketlendirilmeye açıktır. Etnik grupların kendi düşüncelerini aktif 

olarak hayata geçirilmesinde etkinlikte bulunmalarında bir yanlışlık yoktur. 

Müzakereci demokrasi kuramı gerçek anlamda açılımlar yaratmayacağı için etnik 

grupların söylemi bir mücadele zeminine taşınacaktır. Bu bağlamda “böl, parçala, 

yönet” çok daha “demokratik” olarak hayata geçirilebilecektir.  
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4.3. Anayasal Yurttaşlık  
 

 Kamusal alan nosyonu, modern toplumlarda bir topluluğun yurttaşı olmayı 

kuran bir görüştür. Yurttaşlık, formal şekilde yurttaş olma statüsünü ve informal 

şekilde bir topluluğa yurttaş olarak aidiyet duygusu ile bağlı olmayı gerektirir. 

Kamusal alan ise politik yaşamın bir parçasını oluşturan yurttaşlara politikayı, politik 

hayatı ve yurttaşlığı gerçekleştirmenin alanı olmakla önem akseder.62 Erken kamusal 

alan, öznelliğin feda edilmediği bir alandır ve 19. yüzyıl liberalizmi henüz insanın 

(homme) paylaşılan çıkarlarının olduğu varsayımını devam ettirmektir ve bireylerin 

özel istekleri parantez içine alınarak ayrışmamıştır. Bu nedenle liberalizm tarafsız 

“yurttaş” anlayışını zorlamak gereği duymamaktadır.63 

 

 

“Yurttaş” geniş ya da dar anlamda kurumsal-kamusal olanın taşıyıcı öznesidir. 
“Yurttaş” gereksinimler doğrultusunda ortaya çıkan sivil toplum kuruluşlarının (: 
geniş anlamda kamusal) ve devletin (: dar anlamda kamusal) edimcisidir, etkin 
öznesidir ve böyle olmakla aklını da kamusal olarak kullanıyor demektir. 64 
 
 

 

1789 Fransız Devrimi sonrası devletler, temel meşruluk zemini olarak ulusu 

yaratmışlardır. Ulusun65 kimlerden oluştuğu sorusu ise ‘yurttaşlık’ kavramı ile 

yanıtlanmıştır. Yurttaşlık kavramının içi, kendi yasalarını yapan yani kendi kaderini 

tayin eden bir ulusun kurucu unsuru olarak doldurulmuştur. Habermas, parçalı ve 

çokkültürlü ulus-devletlerinin meşruiyet ve temsil krizine çözüm olarak yurttaşlık 

kavramını ‘anayasaya bağlılık’ (Verfassungspatriotismus) ilkesi ile daha esnek bir 
                                                 
62 Ku, “Revisiting the Notion of “Public” in Habermas’s Theory,” p.226. 
63 Johnson, “Habermas’s Search for the Public Sphere,” p.219. 
64 Çotuksöken, “Özel - Toplumsal - Kamusal Alan”, s. 99–106. 
65 Asli olarak iki ulus anlayışından söz edilebilir: Birincisi insanların ortak siyasi karar oluşturabilmesi 
için devlet sonrası oluşturulan bir kurgudur. İkincisi ise özellikle Alman ulus anlayışı ile somutlaşan 
anlayışdır. Bu anlayışa göre ulus devletten önce vardır ve ulusu oluşturan insanlar aynı etnik kökene 
sahiptirler. Ulus, bir kurgu değil, bir gerçekliktir. Ece Göztepe, “Yurttaşlığın Kamusal ve Ulusüstü 
Boyutu: Avrupa Yurttaşlığı ve “Göçmen Forumu” Örnekleri,” Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayın, 
2004, s.328. 
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zemine taşımıştır. “Anayasa, yaşamlarını pozitif hukuk yoluyla yasal bir biçimde 

birlikte düzenlemek istiyorlarsa, bu bireylerin bir birine sağlamak zorunda oldukları 

hakları kesin bir biçimde yürürlüğe koyar.” Anayasa ile bireysel haklar ve hakların 

taşıyıcısı ve kullanıcısı olarak hukuki kişilik varsayılmaktadır. Çağdaş hukuk 

öznelerarası bir anlayışa sahip olduğu gibi, bireylerin bütünlüğü de bu anlayışla 

birlikte anlamlıdır. Bireyler anayasal yurttaşlık kavramı altında anayasada 

düzenlenmiş haklarla birbirlerini tanımada Burada ‘anayasal yurttaşlık’ siyasi bir 

yapıya dahil olup olmama iradesine öncelik veren kurumsallaşmış bir yapı olarak 

kabul edilmektedir. Anayasal yurttaşlık kavramı ile ulusun bir parçası olma, homojen 

bilinç ve aidiyet anlayışından, iradi bir tercih içinde şekillenmesiyle demokratik 

kurum ve süreç düzeyine taşınmıştır. Habermas, demokrasinin söylem kuramında 

toplumsal sözleşme ile bir araya gelen eşit ve özgür yurttaşların66 kendi koydukları 

yasalarla bir düzen kurmaları yani kendi kaderlerini demokratik biçimde işleyen 

düşünce ve irade oluşturma süreçlerinde tayin etmelerine dayanır. “Çünkü ancak bu 

süreç ve ona eşlik eden demokratik prosedür, siyaset öncesi bir birlikten gelmeyen, 

homojenlik göstermeyen ve hatta o ana dek birbirine tamamen yabancı bireyler 

arasında da akılcı, normatif bir siyasi düzen kurulabilmesinin koşuludur.”67 

 

Habermas, ulus-devletlerin meşruluk temeli olarak yurttaşların esas 

alınmasının önemini reddetmemekle birlikte artık yurttaşlığın etnik aidiyetle ya da 

ulus oluşturma çerçevesinde homojen bir halk anlayışına68 dayandırılmasının bugün 

için yetersiz kaldığını ve hatta meşruluk krizinin kaynağını oluşturduğu anlayışını 

taşımaktadır. Müzakereci demokrasinin esası, kültürel, dilsel, dinsel ve tarihi 
                                                 
66 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.113.  
67 Göztepe, “Yurttaşlığın Kamusal ve Ulusüstü Boyutu,” s. 328.  
68 Burada tarif edilen çokkültürlü toplumlarda demokrasinin nasıl olması gerektiğidir. Bu tartışmanın 
merkezinde duran aslında liberalizmin içinde bulunduğu krizi çokkültürlülük boyutunda nasıl aşacağı 
üzerine bir tartışmadır. Walzer, Charles Taylor’un çokkültürlülük anlayışını değerlendirirken iki tip 
liberalizm tespitinde bulunur: 1. Yurttaşlarının kişisel özgürlüğü, fiziksel güvenliği ve refahı dışında 
bir projesi olmayan, tüm kültürel ya da dinsel projelere karşı tarafsız davranan, temelinde ise bireysel 
haklara dayanan liberalizm anlayışıdır. 2. Bu tip liberalizm, devlet içinde bir ulusun, kültürün ve dinin 
ayakta kalması çabası içinde bulunan ve projelerini buna dönük yapan devlettir. Kültürel varlıkların 
sürdürülmesi gevşek ve belirlenmemiş bir biçime oturur. Taylor ikincisi tercih etmektedir. Walzer ise 
birinci tip liberalizmi savunmaktadır. Çünkü çokkültürlülüğün unsurları olan kişiler, bir şekilde o 
devletin coğrafyasına göç etmişlerdir ve göç edişle birlikte bir seçim yapmışlardır. Eski yaşam 
biçimlerini geride bırakan bu göçmenler, kültürel risk alarak bu göçü göze almışlardır. Michael 
Walzer, “Yorum,” Çokkültürcülük, Haz. Amy Gutmann, Çev. Cem Akaş, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 1996, s. 106-110. 
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homojenliğin önkoşul olduğu bir yurttaşlık anlayışından uzaklaşmış ve ulusüstü 

düzeyde bireylerin düşünce ve irade oluşturma sürecini akılcı ve normatif bir 

anlaşmaya dayandırmıştır.69 Çoğulculuk,70 Habermas için bugün artık demokrasinin 

bir parçası olarak görülmektedir. Habermas, bunun ancak müzakereci bir demokrasi 

(deliberative democracy) modelinde gerçekleşebileceğini düşünmektedir.  

 

 
…(G)ünümüzde demokrasiyi savunmak, ulus-devlet ve tutucu ulusal kültür 
tanımından kaynaklanan yurttaşlık ya da toplumsal üyelik anlayışı yerine ‘çoğulcu 
bir toplumsal üyelik anlayışı’nı gündeme getirmekle olanaklı görünmektedir.71 
 

 

Habermas’a göre, anayasal demokratik bir devlette, siyasal olarak 

bütünleşmiş yurttaşlar, siyasal alanda iletişim özgürlüğüne sahip, politik iktidarın 

anayasal devletin sınırlamaları içinde yer alan, uzlaşmazlıkların demokratik kanallar 

aracılığıyla çözülebildiği, yönetim erkinin herkesin çıkarına sağlamaya yöneldiği gibi 

bir ortak inanca sahiptirler. Bu ortak inanç, tüm toplumun ortak değerlere sahip 

olmasından değil, yasama işleminin yasal olarak yapılması ve iktidarın yasalar 

çerçevesinde kullanılması üzerinde bir uzlaşıma dayanır.72  

 

 Habermas, anayasal bir devlette yurttaşı, sadece yasalar önünde eşit 

bireyler olarak görmez. Bireyler, yasa yapıcılar olarak anayasal devlete 

bağlanmalıdırlar. Yurttaşlar müzakere sürecinde tartışma yaşayabilirler fakat bunu 

                                                 
69 Göztepe, “Yurttaşlığın Kamusal ve Ulusüstü Boyutu,” s.329–330. Habermas, çoğulculuğu 
sekülerleşmiş toplumların bir olgusu olarak değerlendirir. Kişisel veya kolektif kimliklerle ilgili 
değerler, bütün yurttaşlar için eşit şekilde tanınmayı sağlamamaktadır. Habermas bu neden iyi hayata 
yönelik dünya görüşleri ile adaletin moral kavramları arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtir. Bu 
moral fikirler, herkesin kabul edebileceği varsayımı üzerinden kamusal akıl olarak savunulabilir. 
Jürgen Habermas, “A Short Reply,” Ratio Juris, Vol.12, No.4, December 1999, p. 449. 
70 Köker siyaset teorisinde çoğulculuğun genel olarak şu anlama geldiğini belirtir: “toplumsal ve 
siyasal hayatta farklı toplum kesimlerinin örgütlü bir biçimde siyasal kararalma süreçlerine 
katılmaları, etkide bulunmaya çalışmaları”dır. Temsili demokratik sistemlerde, seçime birden çok 
partinin girmesi, çeşitli toplum kesimlerinin çıkarları yönünde hareket eden ve partileri bu doğrultuda 
etkilemeye çalışan baskı gruplarının varlığı ve bunun sistem tarafından meşru olarak tanınması 
“çoğulculuğun ideal tipi” olarak görülmektedir. Levent Köker, “Önsöz: Charles Taylor: 
Kimlik/Farklılık Sorununa Sahici Demokratik Çözüm Arayışı,” Çokkültürcülük, Haz. Amy 
Gutmann, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.12. 
71 Kejanlıoğlu, “Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı,” s.698.  
72 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.133-134.  
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aşmanın yolu da yurttaşların birbirlerinin haklarına karşılıklı saygı duymalarıdır.73 

Habermas’ın yurttaşlık anlayışı müzakereci demokrasiyi bütünler. Bu yurttaş 

iletişimsel eylem kuramında tanımlanan müzakerelerin katılımcısıdır ve aynı 

zamanda normların yaratıcısıdır.  

 
 

4.4. İletişimsel Eylem Kuramı  
 

Kamusal alan/özel alan tartışmalarına kamusal iletişimin çeşitli boyutları da 

dahil olduğundan bu bağlantıda iletişimsel eylem kuramını da incelemek gereklidir.  

Çağımızda kamusal iletişim, kamusal bilginin, anlam ufkunun ve kamuoyunun 

üretiminde belirleyici bir öneme sahiptir. Kamusal alan ve kamusal iletişimin ortak 

etkileşimlerinin boyutları sadece teknolojik bir gelişmeler bütünü ya da anlam ufku 

ile sınırlanamaz. Kamusal alan, iletişim ve kültür hayatının her alanına gömülüdür ve 

gündelik yaşamımızın pratiklerinden ayrı bir yerde aranmamalıdır.74  

 

Habermas, 1970’lerin başında Bilgi ve İnsansal İlgiler çalışmasında yarı-

transandental bilgi kuramını terk ederek, daha sonra iletişimsel eylem olarak 

kuramsallaştırdığı teoriye yönelir. Karl-Otto Apel ile yaptığı çalışmalarla dil 

felsefesine yönelen Habermas pragmatiğe yönelir.75  

 

İletişim başlığının başta Frankfurt Okulu üyelerince tartışmaya açıldığını ve 

üzerinde çalışıldığını görülmektedir. Frankfurt Okulu eleştirel iletişim çalışmaları 

medya ekonomi-politiği, metinlerin kültürel analizi, kitle kültürü ve iletişiminin 

ideolojik ve sosyal yansımalarının izleyici alım çalışmalarının yolunu açmıştır. 

Eleştirel kuramcılar, kültürü, endüstriyel üretim bağlamına yerleştirip kültür 

endüstrisinin seri üretim yaptığı ürünlerden biri olarak analiz etmişlerdir. “Kültür 

endüstrisi” kavramsallaştırması çerçevesinde kitle kültürü ve iletişimi boş vakit 

aktivitelerinin ve sosyalleştirme sürecinin en önemli parçası olarak değerlendirmenin 

                                                 
73 Amy Gutmann, “1994 Baskısına Önsöz,” Çokkültürcülük, Charles Taylor, Çev. Filiz Aydoğan, 
İstanbul, YKY, 1996, s.15. 
74 Özbek, “Kamusal-Özel alan, Kültür ve Tecrübe,” s.444. 
75 Holub, Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere, p.10. 
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yanısıra politik politik gerçekliğin taşıyıcısı olarak gördükleri kitle kültürü ve 

iletişimi modern toplumlarda ekonomik, politik, kültürel ve sosyal etkileri olan 

kurumlaşmalar olarak yorumlamışlardır. Kültür, insanların yaşam biçimlerini, 

davranış bağlamlarını etkiler ve iletişimle dolaysız bağlantı içindedir. “Bütün kültür,  

sosyal ortamda oluşur ve böylece bir yandan iletişime araç olurken bir yandan onun 

aracı olmaktadır. Yani doğası gereği “kültür” iletişimseldir.”76 

  

Outwaite iletişimsel eylem kuramının temas ettiği konuları şu şekilde sıralar:  

 

 
1.İletişimsel eylem; anlaşmaya varma gibi kavramlarla çizilen ve diğer toplumsal 
eylem biçimleriyle karşıtlaştırılan insan etkinliği alanı. 2. İletişimsel eylemin doğuşu 
ve insan toplumlarının evrimindeki rolü. 3. Sosyal teori ve 2. maddede zikredilen 
teorilerde iletişimsel eylem kavramının gelişmesi. 4. İletişimsel eylem ve iletişimsel 
rasyonalite alanının, modern dünyanın karakteristiği olan Pazar ve idari 
mekanizmalar tarafından erozyona uğratılması. 5. … erozyonun eleştirisi ve böylece 
Marx’tan bu yana kapitalist modernitenin tutarlı bir biçimde yeniden formüle 
edilmesi.77 
 

 

Habermas, iletişimsel eylem kuramı ve siyasal kuramın üstünde yükselttiği 

söylem kuramı ile Kantçı biçemselliği ve Hegelci ahlak anlayışını dikkate alır. 

Kant’ın biçimselci ahlak anlayışı, neyin yapılıp yapılmaması gerektiğini kategorik 

emperatiflerle gösterirken, Hegel bu ahlak anlayışı karşısında eleştiri olarak 

toplumlara özgü etik anlayışını öne çıkartır. Habermas, iletişimsel eylem kuramı ve 

söylem kuramında bu iki anlayışı da kapsayarak, söylem kuramının içine Kant’ın 

kategorik emperatifleri yerine tartışmanın normlarını ortaya koyar. Böylece soyut ve 

evrensel ahlak anlayışından, öznelerarası bir tartışımın normlarına yönelir.  

 

İletişimsel eylem kavramı öznelerarası bir anlaşmaya varmayı amaçlayan bir 

eylem türü niteliğiyle toplum, dil ve ahlak teorileri dikkate alınarak Habermas 

tarafından formüle edilmiştir. Habermas’ın iletişimsel eylem türü, Weber’in ve 

                                                 
76Douglas Kellner, “İletişim Veya Kültürel Çalışmalar: Bölünmenin Üstesinden Gelmek,” 
Çev.Hediyetullah Aydeniz,  (çevrimiçi) http://www.istanbul.edu.tr/4.boyut/kellnerha.html  20.08.2007 
77 Outwaite, Habermas; A Critical Introduction, p.69.  



 185

Parsons’ın toplumsal eylem tipolojilerini hatırlatır. Yaşam-dünyası ve sistemini 

iletişimsel eylem teorisinin merkezi unsurları biçiminde ortaya koyan Habermas, 

tanımladığı bu iki alanda yer etmiş araçsal rasyonalite eleştirisini yaparken de Weber 

ve Marx’ı izlemektedir.78 

 

 Habermas öncelikli olarak rasyonelleşmeyi, Weber’in79 ortaya koyduğu 

biçimiyle ele alır.80 Weber, modernleşme süreci içinde toplumsal alanlarda rasyonel 

karar verme ölçütlerinin uygulanması ve yaygınlaşmasını göz önüne serer. Bu sadece 

bilimsel alandaki gelişmelerde konumlanan bir rasyonellik değildir, devletlerin 

örgütlenmesi de rasyonel bir şekilde ilerlemektedir. “Kapitalist ekonomi etkinliğini”, 

“burjuva özel hukuk ilişkisini” ve “bürokratik iktidarın biçimini” modernliğin 

getirdiği rasyonelleşme kavramıyla değerlendirir.81 Weber, toplumun 

modernleşmesini, kapitalist ekonomi ile modern devletin birbirinden farklılaşması 

olarak görmektedir.82  Weber, yasal-rasyonel otorite ile geleneksel ve karizmatik 

otoriteler arasındaki karşılaştırması sonucunda, yasal-rasyonel otoritenin “daha ileri 

bir gelişim” çizgisi izlediklerini tespit eder. Bu tespit kapitalizmin gelişmesi ile 

rasyonalitenin etkin kullanımın birlikteliğini göstermektedir. “Rasyonelleşen toplum, 

sadece akla ve bilime güvenin yüksek olduğu bir toplum değildir; bunlarla birlikte 

                                                 
78 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.171, dp. 147.  
79 Weber’in ‘rasyonalizasyon’ kavramı, kompleks bir kavramdır ve Weber bu kavramı, birbiriyle ilgili 
üç olgu kümesini kapsamak üzere kullanmaktadır: (1) Muhtelif kereler pozitif tarafından 
‘entellektüalizasyon’, negatif tarafındansa ‘dünyanın büyüsünün giderilmesi’ (sekülerleşme) 
(Entzauberung) olarak. (2) ‘Yeterli araçların giderek artan açık bir belirleniminin kullanılışıyla 
tanımlanmış bir şekilde verili olan pratik bir amaca metodolojik olarak vanlması’ anlamında 
rasyonalitenin büyümesi olarak. (3) ‘Sistematik ve karmaşaya meydan vermeyecek şekilde belirli 
hedeflere yönlendirilen bir etiğin’ oluşması anlamında rasyonalitenin büyümesi olarak. Hindistan ve 
Çin çalışmalarında gösterdiği gibi, nihai inanç sistemlerinin rasyonalizasyonu bu üç ögenin muhtelif 
bireşimlerini içererek oldukça farklı biçimler alabilir. Batı Avrupa’nın toplumsal ve iktisadi 
gelişmesinin özgül formu kesin ve belirli biçimlerde, rasyonalizasyon sürecinin başka yerlerde gittiği 
yollardan bütünüyle farklı olan bir bireşim içermektedir. Anthony Giddens, Max Weber 
Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev. Ahmet Çiğdem, Ankara, Vadi Yayınları, 1992, s.46-47. 
80 Max Weber, On Law in Economy and Society, Trans. Edward Shils, Max Rheinstein, New York, 
A Clarion Book, 1954, p.1-2, 20-32. Rasyonel eylemleri Weber şu şekilde sıralar: 1. Amaç-rasyonel 
eylem, 2. değer-rasyonel eylem, 3.duygusal olarak yönlendirilen sosyal eylem, 4. geleneksel olarak 
belirlenen eylem. Bu eylem tiplerinin yorumları konusunda bkz. Abdullah Dinçkol, Sosyolojiye Giriş, 
İstanbul, Der Yayınları, 2001, s.62-64 ve ayrıca Yasemin Işıktaç, “Max Weber’in “Anlayış 
Sosyolojisi” Yönteminin Hukuka Uygulanması Üzerine Bir Deneme,” İÜHFM, C.LIII, Sayı 1-4, yıl 
1988-1990, s.273-281.  
81 Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Çev. Özer Ozankaya, Ankara, İmge 
Kitabevi, 1995, s.98, 311, 317 vd.  
82 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1, s.185.  
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insanın türdeşleriyle hatta kendi biyopsişik süreçlerinde yaşamının ve bu yaşama ait 

sorunların da bilime konu olması ve çözümlerinin bilimde aranmasıdır.”83 Bu 

anlamda toplumu da kapsayan araçsal rasyonel eylem, toplumsal davranışları 

yöneten sembolik eylemlerden daha önce çıkarak, mitsel, dinsel ve metafizik 

söylemlerin yıkılmasını sağlamıştır.84 

 

 Toplumun artarak rasyonelleşmesi, bilimsel ve teknik ilerlemelerin 

kurumsallaşmasıyla da ilgilidir. Toplumsal kurumların, giderek daha fazla bilim ve 

tekniği kullanması, meşruiyet gerekliliğini tasfiye etmeye başlar.85 Weber’in 

rasyonelleşme kavramı, Freud’un kullandığı anlamı da içerir; teknik gerekçelerle, 

günü geçmiş iktidarı ayakta tutmak. Bu da teknik ve bilimin baştan itibaren bir 

iktidar aracı olarak kullanılması ve bir itaat ettirme iktidarına sahip olmasıyla 

bağlantılıdır. 86  

 

Weber, hukuk ve ahlakın o güne kadar insanların yaşamını belirleyen mitsel 

dünyadan koparak kurumsallaşmasını, onların rasyonelleşmesi olarak tanımlar87 ve 

bütün bu rasyonelleşmesi sürecine “dünyanın büyüsünün bozulması” adını verir. 

Çünkü laik sistem, insanların bilincine, kültürel söyleme ve toplumsal etkileşimin 

görüldüğü her alana yerleşik hale gelerek özneleri özerk ve rasyonel bireyler olarak 

tanımlamış ve insanların toplumsal varoluşlarını temellendirdiği mitsellikten 

uzaklaştırmıştır. Modernleşme süreci, insanların dayandıkları dünya görüşlerinin 

mitsel boyutunu yıkarak, insanları ortada bırakmıştır. Çünkü araçsal rasyonalite 

geleneksel dinsel dünya görüşlerinin yerini dolduramamıştır. Araçsal rasyonalite, 

insanları özgürlüğe değil, bürokrasinin rasyonelleşerek, her şeyi kapsayan 

kurumsallaşmasıyla “demir kafes”e götürmüştür.88 Habermas, Weber’in rasyonellik 

görüşlerini araçsal-amaçsal eylemle sınırlandırılmış bir rasyonalite olarak, darlığına 

                                                 
83 Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, İstanbul, Kavim Yayıncılık, 2007, s.160. 
84 Ferma Lekesizalın, “Habermas’ın İdeoloji Eleştirisi ve Postyapısalcı Cyborg’a İlişkin Bir 
Soruşturma,” Doğu Batı, Yıl 7, Sayı:28, Ağustos, Eylül, Ekim -1, 2004, s.155-162.  
85 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.48-49. 
86 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.33,36.  
87 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1, s.189. 
88 Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Gürata, Ankara, Ayraç 
Yayınevi, 1997, s.180. 
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işaret eder.89  

 

Habermas, Weber’in rasyonellik görüşlerinin merkezinde duran ve her alanı 

kapsayan araçsal rasyonelliğin dayattığı sınırlamaları iletişimsel rasyonellik ile 

aşmaya yönelir. Weber, modernleşme ve rasyonelleşme ile toplumdaki 

kurumsallaşmalar ve farklılaşmalara da dikkati çekmiştir. Bu ayrışma aynı zamanda 

her alanda bu alanının uzmanlarını yaratır. Bu alanlarda söz sahibi olan uzmanlar, 

profesyonellikleri ile alanı denetim altına alır hale gelirler. Bu da ‘bilişsel-araçsal 

(cognitive-instrumental), ahlaki-pratik (moral-practical) ve estetik-dışavurumsal 

aklın yapıları’nı ortaya çıkarır.90 Bu ayrımlaştırmalardan biri olarak Habermas, 

sistem ve yaşam dünyası ayrımlaştırmasını ortaya koyar. Fakat Weber’in aksine 

Habermas, modernliğin ve bununla birlikte rasyonelliğin patolojilerine değil, farklı 

bir rasyonelleşme tipi ile modernliğin ilerlemesine yönelir. Habermas, araçsal 

rasyonelliği ve bunun etkinliğini devam ettirdiği alan olarak sistem ile iletişimsel 

rasyonellik ve etkin olduğu alan olarak da yaşam dünyası ayrıştırmasını yapar.  

 

 

4.4.1. Sosyolojik Eylem Kavramında Rasyonellik Görünümleri 

Ve İletişimsel Rasyonelliğin, İletişimsel Eyleme Yerleştirilmesi  

 
 Habermas için rasyonalite,  Aydınlanma geleneğinin, aklın evrenselliğinin 

kabul edildiği, geleneğe karşı modernitenin ifadesidir. Bu bağlamda Habermas’a 

göre modernitenin tarihiyle rasyonalitenin örgütlenmesi paraleldir. Habermas’ın 

modernite üzerindeki ısrarı henüz gerçekleşmemiş bir güç olan iletişimsel 

rasyonalitenin olanaklılığı idealinden gelmektedir.91 Habermas, Bauman’ın ifade 

ettiği modernitenin yasa koyucu aklından92 etkileşimsel akıla doğru felsefi bir kayış 

yapmıştır.93 Etkileşimsel akıl daha geniş bir akılsallık anlayışına dayanır: 

                                                 
89 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması, s.182-185. 
90 Jürgen Habermas, “Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje,” Postmodernizm, Çev. Gülengül Naliş, 
2. basım, İstanbul, Kıyı Yayınları,  1994, s. 37.  
91 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.80. 
92 Baumann, Yasa Koyucular ve Yorumcuları, kitabın tümü. 
93 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.27. 
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İletişimsel akıl. Bu akıl, uzlaşıma ulaşma eylemleri yoluyla düzenlenir ve ilgili 

öznelerin ben-merkezi başarıya yönelik eylemlerinden farklı bir rasyonalite taşır. 
 

 Habermas, iletişimsel eylem teorisi aracılığıyla rasyonalite sorununu üç 

boyutta incelemiştir; rasyonalite, hermenütik ve analitik dil felsefesi. Burada 

Habermas’ın iletişimsel rasyonalite kavramına yönelmek için diğer rasyonalite 

kavramlarına ve bunlara denk düşen sosyolojik eylem tiplerine yönelik bir giriş 

yapılacaktır.  

 

Habermas, Weber’i izleyerek farklı tiplerdeki rasyonalite kavramları ve 

bunlara karşılık gelen toplumsal eylemleri incelemiştir. Habermas rasyonellik 

kavramını şu süreçleri takip ederek bir bütünlüğe oturtur: 1. Öncelikle rasyonellik 

kavramının incelenmesi, 2. bu kavramın, modern dünyanın evrimci oluşumuna 

ilişkin bir perspektife yerleştirilmesi, 3. rasyonellik kuramı ile toplum kuramı 

arasında bağlantı kurulması ve sosyolojik eylem kavramlarının rasyonellik 

içeriklerinin gösterilmesi, 4. sosyolojinin nesne alanının anlamı anlayıcı şekilde 

değerlendirilmesi.94 

 

Habermas, temel olarak iki tip eylem biçimi belirlemiştir. Emek ve etkileşim. 

Emek veya amaç rasyonel eylemden Habermas araçsal eylemi veya rasyonel seçimi 

ya da bu ikisinin bir kombinasyonunu anlamaktadır. Araçsal eylem, ampirik bilgiye 

dayanır ve teknik kurallarca yönlendirilir. Bu kurallar fiziksel veya sosyal olaylarda 

gözlemlenebilir ve bunlar hakkında öngörüler verebilirler. Bu kurallar, ampirik 

denetimler sonucu yanlış veya doğru olarak tespit edilebilirler. Rasyonel seçim 

stratejik eylemle yapılır. Stratejik eylemde bulunan kişi değer sistemleri ve genel 

düzenleyici ilkeleri dikkate alır. Amaç rasyonel eylem ile belirli hedefler 

gerçekleştirilmek istenir. Araçsal eylem ile belirli bir gerçekliğe yönelik hedeflenen 

etkinliğin yapılabilmesi için, bu gerçekliğe uygun olan veya olmayan araçları 

organize edilir. Stratejik eylem ise olası davranış seçeneklerinin doğru 

değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirme ise değerler ve düzenleyici ilkeler 

                                                 
94 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1., s.31. 
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aracılığıyla yapılır.95 Tüm bu amaç rasyonel eylemler başarı yönelimli eylemlerdir. 

Habermas, iletişimi yönelik eylem tipi ortaya koyarak, insanların toplumsal 

bütünleşmesinde başka bir olanağa dikkati yönlendirir.  

 

Habermas, yukarda belirttiğimiz amaç-rasyonel eylem tipini ayrıntılandırarak 

üç eylem tipini tanımlar: Teleolojik eylem, normlara göre düzenlenmiş eylem ve 

dramaturjik eylem. Amaçsal rasyonel eylem tipi içinde sayılan bu eylem tipleri 

kısaca şu şekilde özetlenebilir: “Teleolojik eylem”de, özne ile dışsal/nesnel dünya 

arasında bilişsel ve pratik ilişki söz konusudur. Bilişsel ve pratik sorunların çözümü 

için amaca hangi araçlarla ulaşılabilineceği sorusu ile araçsal rasyonalite devreye 

girmektedir. Böylece bu tip sorunlara karşılık gelen rasyonalite tipi araçsal ya da 

stratejik rasyonalite olmaktadır. Bu rasyonellik tipinin kullanımı “kendini başarılı bir 

biçimde sürdürme”yi sağlar. Olumsal bir çevrede bilgiyi kullanarak, bu çevrenin 

koşullarına uyum sağlamamızı getirir. Eyleyen aktörün başarıya ulaşmada başka bir 

aktörün kararlarının etkisi söz konusu ise burada teleolojik eylem modeli, stratejik 

eylem modeline genişletilmiş olur.96   

 

Mevcut normlara uyum göstererek bunlara göre davranan kişiye de rasyonel 

denilir. Burada eylem normatif olarak yönlendirilir ve bu eylem meşru bir zemine 

oturtulmuş olur. “Normlara göre düzenlenmiş eylem” kavramı, bir sosyal grubun 

içinde ve ortak değerlere göre yönlendirilmiş eylemi betimler. “Normlar, bir sosyal 

grupta var olan bir anlaşmayı dile getirir.” Grup içinde üyeler, birbirlerinden mevcut 

norma uyma beklentisini taşırlar. Davranış beklentisi yaratan norm, grubun 

üyelerinde, bu beklentiye hakları olduğuna ilişkin normatif bir anlayış doğurur.97  

 

Dramaturjik eylem kavramı ise bir gruba ya da bir aktöre ait bir eylem biçimi 

değildir. Burada aktörün öznel deneyimlerini az ya da çok amaçlı bir şekilde dışa 

vurması ve kendi hakkında bir izlenim yaratması söz konusudur. Burada aktörün 

sadece kendisinin deneyimleyebileceği niyetleri, düşünceleri, tutumları konusunda 

                                                 
95 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.42.  
96 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1., s.113,34, 110. 
97 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1., s.111.  
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etkileşimde bulunduğu kişiye karşı stilize ederek kendisini temsil etmesi söz 

konusudur.98  

 

 Yukarda belirtilen eylem tipleri dışında Habermas, hem araçsallaştırılmamış 

hem de stratejik eylemin dışında yer alan, insanların toplum halinde yaşamasına 

olanak sağlayan iletişimsel eylemi, iletişimsel eylem kuramıyla ortaya koyar. 

İletişimsel eylem kavramı ise, dil ve eylem yetisi bulunan kişiler arası ilişkide iki 

öznenin karşılıklı etkileşimiyle oluşan eylemi ifade eder. “Bu aktörler, eylem 

planlarını ve böylelikle eylemlerini görüş birliği içinde koordine etmek için eylem 

durumu üzerinden bir anlaşma arayışındadır. İletişimsel eylem kavramı, aktörün 

dünya ile ilişkisinde dilsel bir ortam varsayımını önkabul olarak ele alır. İletişimsel 

eylem modeli, diğer eylem modellerinden farklı olarak dili “daraltılmamış bir 

anlaşma modeli” olarak kabul eder. Konuşmacı ve dinleyici arasında yorumlanmış 

bir yaşama evreni ufkundan ilişki kurulmaktadır.99  

 

Habermas, iletişimsel eylem ile öznelerarası etkileşimi öne çıkartır. Bu 

eylemin gerçekleşmesi için belirli bir toplum, grup veya en azından iki kişi arasında 

ortak normlar kabul edilmiş olmalıdır. Bu normlar insanların karşılıklı davranış 

beklentilerini tanımlar ve en azından iki eyleyen özne tarafından anlaşılmış, tanınmış 

olmalıdır. İletişimsel eylemin işlerliliği için temel dayanaklar, olağan dil iletişiminin 

varlığı ve toplumsal simgelerin karşılıklı kavranmış olmasıdır. Habermas, iletişimsel 

eylemi böylece başarı yönelimli amaç rasyonel eylemden çok net bir şekilde ayırmış 

olur. Toplum içinde amaç rasyonel eylemlerin sonucu başarısızlık olabilir. Fakat 

iletişimsel eylemin gerçekleştirilememesinin sonucu toplum açısından 

bütünleşememedir. Bireyler açısından iletişimsel eylemin gerçekleşmesi için 

dayandığı dil ve ortak normları dikkate almama ise toplumun bu kişiden 

hoşnutsuzluğu veya toplumun bu kişiyi cezalandırmasıdır.100 

 

                                                 
98 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1., s111.  
99 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1., s.112, 122-123.  
100 Anthony Giddens, “Habermas’ın Emek ve Etkileşim Hakkında Düşünceleri,” (Çevrimiçi) 
http://felsefe.gen.tr/haberemek.asp 15.06.2007 
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 Yukarda belirtilen açıklamalar çerçevesinde iletişimsel eylem toplumda 

herhangi bir konuda uzlaşıma varma çabasıdır. Dil, iletişimsel eylemin konumlandığı 

bir vasat olarak öznelerarasındalığı etkinleştirir. Bireyler dil aracılığıyla iletişimde 

bulunurken kendi istek, talep, çıkar ve diğer tüm niyetlerini ifade ederler. Kişiler 

görüşleri çerçevesinde çeşitli savlar öne sürerler.101 Bu savlar karşısında ya karşı 

savlar ya da aynı konu üzerinde çok daha farklı savlar öne sürülebilir. Bu iletişim, 

insanların karşılıklı anlaşmaya yönelmesini ifade eder. Habermas, insanların 

karşılıklı konuşmalarında ortaya çıkan bu iletişim eylemi ile rasyonel bir inşa 

sürecine girdiklerini ifade eder.   

 

Habermas, iletişimsel eylem kuramında içkin olan ilkeleri belirtir: iletişimsel 

eylemde bulunanlar arasında simetri ve karşılıklılık ilkeleri. Bu ilkeler aynı zamanda 

içlerinde karşılıklı saygı, dayanışma ve ortak değerler gibi ilkeleri de kapsar. Söylem 

aracılığıyla bir toplumda geçerli olan iletişimsel eylemler genelleştirilir ve soyutlanır. 

Böylece toplumsal aidiyet dışlanmadan ve bireysel çıkar öne çıkarılmadan karşılıklı 

anlaşma ve bireylerin özerkliği bu karşılıklı paylaşılan ilişkiler ağı içinde kurulur. 

Öznelerarası kurulan bu anlaşma ortak çıkara yönelir ve dil bu anlaşmanın bir vasatı 

olarak iş görür.  

 

 Habermas’a göre toplum, iletişimsel eylemin ağıdır. Toplumu iletişimsel 

süreç ve öznelerarası birbirini anlama olarak düşünen Habermas dili ve etkileşimi 

özgürce yapılan toplumsal uzlaşmaya dahil olmanın temel unsuru sayar.102  

 

 

İletişimsel eylem modeli için dil yalnızca, konuşucuların tümceleri 
anlaşmaya yönelik olarak kullanarak dünyayla ilişki kurduklarına ve bunu 
yalnızca teleolojik, normlara göre düzenlenmiş ya da dramaturjik eylemlerde 
olduğu gibi doğrudan doğruya değil, düşünsemeli bir biçimde yaptıklarına 
ilişkin pragmatik görünüş altında önem kazanır.103 

  

 

                                                 
101 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması, s.198. 
102 Best,  Politics of Historical Vision: Marx, Foucalt, Habermas¸ pp.144–145.  
103 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1, s127.  
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Habermas, dilin önemini vurgularken her dil kullanımının iletişimsel 

olmadığını da belirtir. Habermas iletişimsel eylemi diğer, diğer dil kullanımlarımdan 

ayırmak için iki ölçüt ortaya koyar: 1. Konuşmacının bütün niyetleri açıkça 

görünülebilir olmalıdır, 2. konuşma sırasında dile getirilen iddiaların kabul 

edilebilirlik koşullarına uygun olması gerekir.  İletişimsel eylemde konuşma, 

normatif bir doğruluk/geçerlilik iddiasını barındırır. Konuşmacı iddiasını rasyonel 

kanıtlar ve argümanlarla destekleyebilmelidir. Buradan çıkan sonuç iletişimsel eylem 

ile rekabet eden doğruluk iddialarının müzakere yoluyla rasyonel bir uzlaşıma 

ulaşılabileceğidir. Rasyonel gerekçelere açıklık, iletişimsel eylemin rasyonelliğinin 

potansiyelini gösterir.104 

 

 Hem bir rasyonalite hem de bir modernite teorisi geliştirme çabası olarak 

iletişimsel eylem teorisi, rasyonalitenin bir formu olan iletişimsel eylemi kullanarak 

toplumda evrensel uzlaşımın koşullarını tespit etmeye yönelir. Bu düzeyde 

modernitenin bir olanağı olarak rasyonaliteyi dil ve etik çerçevesinde yeniden 

tanımlayarak kullanır. Habermas, “ileri kapitalizmin krizi” tespitiyle bu tür bir teori 

girişiminde bulunmuştur. 105   

 

 Habermas, Aydınlanma’nın mirası olarak kabul ettiği moderniteyi, akıl, 

rasyonalite ve büyük anlatılara yönelik saldırılara karşı savunmuştur. Moderniteyi 

insanın kendini oluşturma süreci ve bu sürecinin kazanımları olarak görür. Habermas 

aydınlanmayı ve moderniteyi savunurken bu süreçlere bazı başlıklarda eleştiri de 

yöneltmiştir. Modernitedeki rasyonalizasyon süreçlerinin ilerleme ve aklın bir 

tahrifatını içerdiğini dikkate almış buradan iletişimsel rasyonaliteye varmıştır. 

Modernitenin içerdiği ve fakat henüz kullanılmamış bir olanak olarak iletişimsel aklı 

öne sürer. Habermas, iletişimsel rasyonaliteyi aklın tahrif edilmesinin tespiti ve 

modernitenin çözümsel bir olanağı olarak görür. 106    

 

                                                 
104 Habermas,  İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1I, s.574 vd.  
105 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.80.  
106 McCarthy, “Introduction,” s.vii. 



 193

 İletişimsel rasyonelliğin anlaşılması için Habermas’ın tanımlarını öncelikle 

ortaya koymak gerekir:  

 

 

Öncelikle, iletişimsel rasyonellik kavramının, dilsel anlaşmanın kılavuzluğunda 
çözümlenmesi gerektiğini saptayabiliriz. Anlaşma kavramı, katılanların ulaştığı, 
rasyonel olarak güdülenmiş eleştirilebilir geçerlilik iddialarına göre ölçülen bir 
anlaşmaya işaret eder. Geçerlilik iddiaları (önermesel doğruluk, normatif uygunluk 
ve öznel içtenlik), anlatımlarda simgesel olarak cisimlendirilen bir bilginin değişik 
kategorilerini gösterir.107  

 

İletişimsel rasyonalite, toplumdaki bireyler arasında bir eşgüdüm 

mekanizması işlevini görür. Farklı bireyler konuşma esnasında, karşısındaki bireyi 

tanırlar. Bireyler birbirlerini tanıdıkları gibi anlamaya yönelik çabaya ve oradan da 

rasyonel uzlaşmaya yönelerek, hem kendilerini hem karşısındakileri ifade etme alanı 

bulmuş olurlar. İletişimsel rasyonalite, toplumu bütünleştirme işlevinin dışında 

toplumsal ve kültürel yaşama somut açıklama getirme işlevini de yüklenir.108 

 

Sonuç olarak Habermas, eylemleri amaç rasyonel eylem ve iletişimsel eylem 

olmak üzere ikiye ayırır. Kapitalist toplumda yaşanan tüm eylemlerin amaç 

rasyonelliği dönük olması Habermas’ı farklı bir eylem tipine yöneltmiştir. 

Habermas’ın birçok yerde karşımıza çıkan ideoloji eleştirisi de iletişimsel eylemi 

biçimlendirmesinde etkili olmuştur. Kapitalizm koşullarında toplumun tüm 

alanlarında (özel ve kamusal alanlarda) gözlemlenen araçsal eylem ve bunun 

sonuçları olarak bilimin tek hakim otorite haline gelmesi, siyasetin bilimselleşmesi, 

kamusal alanın işlevini yitirmesi vb. meşruiyet krizlerini doğurmuştur. Toplumun 

rasyonel bir şekilde inşası için rasyonel tartışma olanağını tanımlamak 

gerekmektedir. Habermas, iletişimsel eylem kuramını bu tür kaygılarla öne 

çıkarmaktadır.  

 
 
 
                                                 
107 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1., s.101.  
108 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması, s.191.  
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4.4.2. Yaşam Dünyası Ve Sistem  

 
Habermas’a göre modernitenin kurucu şartı rasyonalizasyondur. Modernite 

kavramı ancak akıl, rasyonalite ve rasyonalizasyon kavramların bütünleyiciliğinde 

kavranabilir. Akılla toplumu, sistem ve yaşam dünyası farklılaşması olarak 

örgütleme rasyonaliteyi zorunlu kılar. Tekil bireyler moderniteyi yaşam dünyasında 

içselleştirirken, bir sistem olarak toplum düzeyinde de modernizasyon 

gerçekleştirilmelidir.  

 

Habermas, toplumsal modernitenin kapitalist örgütlenmesini, kapitalist 

sistemin merkezinde yer alan gerilim ve farklılaşmaları dikkate alarak 

değerlendirmiştir. Buradan sistem ve yaşam dünyası ayrıştırmasına ulaşmıştır: 

1.Toplumları eşzamanlı olarak sistemler ve yaşam dünyaları (life world) olarak 

kavrarız. 2. Yaşam dünyasının rasyonalizasyonu toplumsal sistemlerin büyüyen 

karmaşıklığından ayıran bir toplumsal evrim teorisini barındırır.109 

 

Bu nedenle modernlik, hala potansiyel olarak varolan ve noksan olarak hayata 

geçmiş iletişimsel akıl nedeniyle “tamamlanmamış bir proje”dir. Habermas, Weber 

ve Parsons gibi moderniteyi içinde ilerlemeyi de barındıran bir süreç olarak görür. 

Bu kavram Habermas’ın “yaşam dünyası” kavramını tanımlamada önemli rol oynar. 

Yaşam dünyası “kültürel olarak aktarılan ve dilsel olarak örgütlenmiş bir 

yorumlayıcı örüntüler demetidir”; “eylem durumlarını, önceden anlaşılmış ama 

başvurulmayan bir bağlam biçiminde kısıtlar.”110 Öznelerarası iletişimde uzlaşmaya 

varmaya çalıştığımızda dikkate aldığımız arkaplanı oluşturan “yaşam dünyası”,  

farkında olmaksızın başkalarının söz ve eylemlerini yorumlamada kullandığımız üstü 

örtülü ön-anlayışların önkoşul olarak varlığının kabulüne dayanır.111 Yaşam 

dünyasının rasyonelleşmesi ile normatif olarak atfedilmiş uzlaşmadan, iletişimsel 

olarak ulaşılmış anlamaya geçiş yapılır.112 

                                                 
109 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı Cilt II, s.551 v.d.  
110 Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, s.420. 
111 Habermas,  İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1, s.96.  
112 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması, s.210. 
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Yaşam dünyası kavramı toplumsal hayatı öznelerarasındalık ilişkisiyle 

yaşamak anlamına gelir. Buna göre bir toplumun içinde öznelerarası bir şekilde 

üretilen bir gerçeklik ve bu gerçekliğin paylaşımı söz konusudur. Yaşam dünyasına 

katılmak demek o toplumda biriktirilmiş, kültürel olarak aktarılan bilgi birikiminin 

hem taşıyıcısı hem de kullanıcısı olarak sahip olmak ve bu toplum içinde yer 

alabilmenin koşulu bulunan geçerli toplumsal ve ahlaki normları tanımak demektir. 

Yaşam dünyası bireylerin karşılıklı uzlaştığı ve iletişimsel eylemin gerçekleştiği 

alanı ifade eder. “Bu kavram (yaşam dünyası) iletişimsel eylem kavramını 

bütünlemektedir.”113 Yaşam dünyası kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlar; 

bilginin yeniden üretimiyle bilginin tutarlılığı ve rasyonalitesi pekiştirilir.114 Yaşam 

dünyasındaki öznelerarasılık toplumsal dayanışmanın ve grup kimliğinin 

yaratılmasını ve bunun parçası olan değer ve normların tanınmasını ve toplumsal 

eyleme katılma için önşart olan ehliyetin kazanılmasını sağlar. Kültürel yeniden 

üretim, toplumsal entegrasyon ve toplumsallaşma süreçlerine karşılık gelen yaşam 

dünyasının yapısal kurucuları kültür, toplum ve kişiliktir.” Diğer yandan, sistem 

alanı, para ve iktidar mekanizmalarının hakim olduğu, araçsal eylemin etkinliğinde 

bulunan alandır. 115  

 

Habermas, kuramlarını öznelerarasındalık merkezinde kurar. Çünkü 

modernite özne merkezli anlayışını araçsal rasyonaliteye dayandırır. Araçsal akılla 

biçimlendirilen akıl, dünyayı özne için bir vasıta olarak algılar. Habermas bu nedenle 

iletişimsel eylem kuramında bilinç felsefesinden uzaklaşır -“yani nesneleri temsil 

eden ve onlara emek veren özne”-. Bunun yerine öznelerarası anlayış ve iletişimi 

koyar.116 Yaşam dünyası da öznelerin kendilerini biçimlendirdiği alan olarak, 

toplumun, kültürün ve kişiliğin yerleştiği alandır.  

 
                                                 
113 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı Cilt II,  s.551. 
114 Seyla Benhabib, Eleştiri, Norm ve Ütopya, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005, s.301-304. 
115 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı Cilt II, s.579 vd. Habermas, Legitimation Crisis adlı 
çalışmasında “sistem bütünleşmesi” ve “toplumsal bütünleşme” ayrımı yapmaktadır. Bu ayrım 
“sistem” ile “yaşam dünyası” ayrımının öncülünü oluşturur.  
116 Jorge Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, Çev. Neşe Nur Domaniç, İstanbul, Sarmal Yayınları, 
1995, s.170. 
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Kültür deyince, iletişime katılanların dünyada yer alan bir şey hakkında 
anlaşmaları için, kendilerine gereken yorumları tedarik ettikleri bilgi stokunu 
anlıyorum. Toplum deyince, iletişim taraflarının, toplumsal gruplara aidiyetlerini 
düzenledikleri ve böylelikle dayanışmayı güvenceledikleri meşru düzenlemeleri 
anlıyorum. Kişilik deyince, bir özneye konuşma ve eyleme yetisi veren edinçleri, 
yani düzeltme, anlaşma süreçlerine katılma ve bu sırada kendi kimliğini 
kanıtlama edinçlerini anlıyorum.117  
 

 

Gorz’a göre Habermas özne fikrinin yerine “yaşam dünyası” fikrini 

yerleştirmiştir.  Yaşam dünyası Habermas’ın kuramı çerçevesinde toplumsal 

eleştirinin mihenk taşı olarak hem teorik hem de pratik zeminini sağlamaktadır. 

Toplumsal çevre giderek karmaşıklaşmaktadır. Yaşam dünyasının giderek 

biçimselleşmiş ve özerkleşmiş etkinlik alanlarının işgaline uğramasıyla, iletişimi 

uzlaşıma taşıyacak kültürel kaynaklar kurumaktadır. 118  

 

Yaşam dünyası (life world), bir toplumsal bağlam içinde değerlendirilebilir 

bir kavramdır ve onun içine yerleşiktir. İletişimsel eylemde bulunanlar her zaman, 

yaşam dünyalarının ufkunda hareket ederler. Yaşam dünyası, uzlaşma zemini olarak 

iletişimsel eylemde zorunludur.119 Habermas, insanların iletişimsel eylemle 

“durumlarla başa çıkma”120 çabasında bulundukları alan olarak belirtir.  

 

Modernliğin oluşumu ile birlikte, yaşam dünyası da rasyonelleşmeye başlar. 

Öncelikle “bağımsız kültürel değer alanlarının farklılaşması”nı görülür; bilimin, 

hukukun ve ahlakın, ve sanatın kendi kurumsallaşmalarını yaratarak, kendilerine 

özgü usulleri geliştirdiği gözlemlenir. Weber, oluşan değer alanları arasında rakip 

değerler savaşımını “tanrıların savaşı” olarak nitelendirir. “Bu yorum, akılsallığın 

farklı değer alanlarında iddiaların değerlendirilmesini sağlayan biçimsel usulleri 

içerdiğinin anlaşılmadığı anlamına gelir”: 121 

                                                 
117 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı Cilt II,  s.571.  
118 Gorz, Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.176. Gorz, bu çalışmasında, Touraine ve 
Habermas’ın yaşam dünyası anlayışlarını karşılaştırmalı olarak tartışmaktadır. 
119 Habermas,  İletişimsel Eylem Kuramı Cilt II, s.558.  
120 Habermas,  İletişimsel Eylem Kuramı Cilt II, s.559.  
121 Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, s.420. 
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Weber, aklın birliğinin kaybından birbiri ile savaşım içinde olan, uzlaşmazlıklarının 
kökeni rakip geçerlilik iddialarının çokluğunda yatan tanrılardan ve şeytanlardan 
oluşan bir çoktanrılık [Glaubensmachte] sonucuna vardığında çok ileri gider. İç 
mantıklarına göre akılcılaşan bütün değer alanlarının çokluğunda akılsallığın birliği, 
tam olarak, geçerlilik iddialarının tartışmacı kurtarma düzeyinde güvence altına 
alınır.122 
 

 

Habermas, modernleşme ile sistem ve yaşam dünyasının farklılaşmasını 

Durkheim ve Parsons’un normatif işlevselcilik geleneğine dayanarak tanımlar. Her 

toplum var olmak ve sürekliliğini sağlamak için bütünleşmeye ihtiyaç duyar. Bu 

görüş doğal olarak toplumun üyelerinin eğilimlerinin iletişimsel eylem aracılığıyla 

uyumlu olarak bir arada yaşama isteğine bağlanır. Kapitalizm gelişerek, sistemin 

istikrarını sağlayan sistemsel mekanizmalar oluşturur. Habermas özellikle bürokratik 

devlet ve piyasa ekonomisini tartışır. Sistem, kendi alt-sistemlerini de oluşturur. 

Örneğin para ve güç, dil dışı iletişim araçları olarak işlev görürken, zaman ve 

mekandaki etkileşimleri daha karmaşık ağla bağlar. Bu bağlamda toplumun 

bütünleşmesi yaşam dünyasının aktörleri arasında iletişimsel anlayış ve alt-

sistemlerin işlevsel olarak birbirine bağlı alt-sistemlerin arasında uzlaşma ile 

sağlanır.123  

 

Toplum da bir sistem olarak tanımlanıp, rasyonalizasyonun dışsal 

sınırlayıcıları da belirli hale getirilmelidir. Çünkü yaşam dünyası kültür ve kişilik 

yapısının anlaşılmasını sağlamaktadır. Toplumun bir sistem olarak alınması ise 

toplumun kuruluşunu açıklamak için kullanılır. Modern toplum anlayışı toplumsal 

sistemdeki dışsal sınırlayıcı olarak para ve iktidarı dikkate almalıdır. Modern 

toplumsal sistemde paranın ve iktidarın gücü temel belirleyen olarak tanımlanır. 

“Modern toplumun kendi kendini harekete geçiren güçleri olarak iktidar ve para, 

toplumsal eylemlerin, toplumsal alt sistemlerin yapısal öğeleri olan toplumsal 

örgütlere uyarlanmasında da işlevseldirler. İktidar ve para, ya hukuk tarafından 

                                                 
122 Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, s.421. 
123 Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, s.421. 
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garanti edilen uzlaşma ilkesi ya da devletin gözetimi altında belirli bir sözleşmesel 

prosedürün itaatkar kabulü ile kurumsallaşmaktadır.” 124 

 

Modern toplumların karmaşık yapısı nedeniyle alt-sistemlerin normatif 

düzenlemeleriyle yapılaşmasını, zamanla alt-sistemlerin sistemik bağlantılarının 

kopması takip eder. Bunlar yaşam dünyasının normatif inşasına uzak kalmaktadırlar. 

Bu noktada Habermas önerdiği şeye ilişkin olarak modernite teorisini şöyle 

özetlemektedir: 125 

 

Habermas, sistem ve yaşam dünyasının farklılaşmasının modernitenin 

kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirtir. Habermas, Marx’ın sistemi ve yaşam 

dünyasını diyalektik olarak birleştirmesinin bir hata olduğunu düşünmektedir. Sonuç 

olarak, “medya yönetimindeki alt-sistemlerin sahip oldukları içsel evrimsel değeri 

fark edememiştir... devlet aygıtının ve ekonominin farklılaşması ayrıca eşzamanlı 

olarak yeni yönetimsel olasılıklar açan ve eski feodal sınıf ilişkilerini yeniden 

örgütlenmeye zorlayan daha üst bir düzeyde sistem farklılaşmasını da temsil eder.” 

Geç kapitalizm sermaye ile emek arasındaki sınıf çatışmasının kurumsallaşmasını, 

normatif düzenleme biçimleri olarak alt-sistemlerin yapılaşmasını ve politik 

gelişmeleri görünür hale getirir.126  

 

Habermas, yaşam dünyasının tamamen rasyonelleşmesini, Marx’ın belirttiği 

üreticilerin özgür örgütlenmesi ile mümkün olduğunu belirtir. İletişimsel rasyonellik 

ile iletişimsel eylem süreci toplumda tüm eylem eşgüdümlerini ve uzlaşmayı 

sağlayan mekanizma olmaya yönelir.127 Habermas’ın iletişimsel rasyonelliği bir 

yandan tamamen rasyonelleşmiş yaşam dünyası idealini, diğer yandan tarihte verili 

bir noktada iletişimsel olarak rasyonelleşmiş bir toplumun kurumlarının yönetimsel 

ilkeleri arasında bir ayrım koyar.128  

 

                                                 
124 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.184-186.  
125 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.186-187.  
126 Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, s.421-422. 
127 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, s. 571-578.  
128 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması, s.213. 
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Kapitalist modernleşme bilişsel-araçsal rasyonaliteyi ekonomi ve devletin 

sınırları ötesine taşıyarak iletişimsel olarak kurulmuş yaşam dünyasını işgal eder. Bu 

“yaşam dünyasının kolonileştirilmesi”dir. “... alt-sistemlerin buyrukları yaşam 

dünyasına dışarıdan etki eder –aynı kabile toplumuna sömürgeci efendilerin 

gelmesinde olduğu gibi- ve onun üzerinde asimilasyon sürecini uygularlar.”129 Sonuç 

olarak parasallaşma ve bürokratikleşme süreçleri kültürel yeniden üretimin, 

toplumsal bütünleşmenin ve toplumsallaşmanın ana alanlarını işgal eder. Bu 

Frankfurt Okulu’nun modernlik eleştirisini öne sürdüğü alanı gösterir.130  

 

Yaşam dünyasının kolonileştirilmesi, para ve iktidar aracılığıyla sistemin 

kuşatılması ve toplumsal eylemlerin bu iki güç ile biçimlenmesi, sistem ve yaşam 

dünyasını alanının ayrışmasının bir sonucudur. Habermas, geç kapitalizmde 

toplumsal krizin ortaya çıktığını. Bunun nedenini ise modernleşmenin yanlış 

yönlendirilmesi ve modernitenin başvurduğu ilkelerin yitirilmiş olmasını gösterir.131 

Yaşam dünyasının kolonileşmesi  ile  

 

 

kültürel yeniden üretim boyutunda, anlam kaybı, meşruiyet ve yönlenim krizi 
biçiminde; toplumsal entegresyon boyutunda anomi ve toplumsal dayanışma 
yokluğu biçiminde; toplumsallaşma boyutunda özellikle egoya ait olmak üzere 
psikopatolojiler biçiminde 132  
 

 

görülmektedir.  

Parsons’un modernite teorisi, sistem ve yaşam dünyasının özdeş olarak kabul 

edilmesine dayanır. Bu ise modernitenin patolojilerinin ve alt-sistemlerdeki kriz 

eğilimlerinin anlaşılması sağlamamaktadır. Parsons, değer ve normların 

açıklanmasında sistemin üstlendiği ve örgütlediği işlevlerle açıklanamayacağını 

belirtir. Bu tez öznelerarasında oluşan ve hukukça da güvence altına alınan normların 

                                                 
129 Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, s.422. 
130 Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, s.355, 364.  
131 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.187-188.  
132 Outhwaite, Habermas: A Critical Intruduction, p.87.  
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geçerliliğinin nasıl sağlandığı sorusunu cevaplandıramaz. Değerleri de sistemin 

zorunlulukları olarak açıklamak olanaksızdır. Değerler, toplumsal çevredeki 

eylemleri meşru kılarak kültürel bağlamlara oturur.133 

 
 

4.4.3. İletişimsel Eylemde Geçerlilik İddiaları Ve “İdeal 

Konuşma Durumu”  
 

Habermas, rasyonelliğin tam olarak yerini ve anlamını bulmasında bilgi-

kurucu çıkarları terk ederek, dile ve öznelerarası iletişime yönelir. Öznelerin 

iletişime dayalı ilişkilerinin kuramsal olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini 

belirtir. Anlaşmaya ulaşmak, dil ve konuşma ile mümkündür. Bu nedenle iletişimsel 

eylem kuramına kaynak oluşturan dil felsefesine yönelerek “Söz Edimi Kuramı”nın 

alanına geçer. Habermas, bu nedenle tüm konuşma konumlarına uygulanabilecek 

evrensel pragmatiklere yönelir. Pragmatik, günlük konuşmayla ilgilenen dilbilimin 

bir dalıdır. Ferdinand Saussure, dil ve konuşma arasında ayrım yapar ve pragmatik 

konuşma ile ilgilenir. Pragmatik bir yandan fonetik ve fonoloji ile ilgilenirken bir 

yandan da morfolojiyi de kapsar. Fonetiğin alanı, ses yaratımı iken, morfolojinin 

alanı cümleler, yapıları, anlamı araştıran semantikdir. Pragmatiks sesler, kelimeler, 

cümleler gibi soyut yapılarla veya belirli bir konuşma içinde genel kural ve hukukun 

somutlaştırılmasıyla ilgilenir. Habermas, dilin pratik kullanımı esnasında genel veya 

evrensel düzeyde geçerli olan ilkeleri arar. Günlük konuşmanın evrensel boyutuna 

yönelir. Konuşmanın olanaklılığının koşullarının düşünümselliğe elvermesi 

Habermas’ı evrensel pragmatiği, konuşmada aramaya yöneltmiştir.134  

 

Habermas’a göre iletişimsel eylemde bulunurken bir kimse başka birine bir 

şey söylediğinde, şunları gözlemleriz: 1. Herhangi bir dilsel iletişimin, tüm 

konuşmacıların konuşmalarında zımni olarak ‘geçerlilik-iddiaları’ ihtiva ettiği 

nosyonudur. 2. Bir ‘ideal konuşma durumu’nun varlığı kabul edilir. İdeal konuşma 

                                                 
133 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, s.643 vd.  
134 Holub, Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere, s.10-11. 
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durumu,  katılımcılara eşit fırsat verildiği, tahakkümden bağımsız, uzlaşımın ‘daha 

iyi argüman’a dayandığı bir durumdur. Yani “anlaşma eylem koordine edici bir 

mekanizma olarak ancak, etkileşim taraflarının sözcelerinin iddia edilen geçerlilikleri 

üzerinden birleşmeleri” ile mümkündür.135 Habermas, iletişimsel eylem kuramı ile 

aklın özgürleştirici boyutunu ve modernitenin normatiflik sorununa yanıt 

aramaktadır. İletişimsel eylemlerin rasyonelliği, bazı geçerlilik iddialarına dayanır. 

136  

Dil aracılığıyla toplumun yeniden yapılandırılmasına yönelen Habermas, 

daha önce bilgi kuramında vurgu yaptığı anlama ve açıklama arasındaki ayrımdan 

anlama ve bununla bağlantılı olarak dil düzeyinde çözüm topluma yönelir. Toplumun 

rasyonel yeniden yapılandırılması için Popper’ın üç-dünya teorisinden yardım alır, 

Popper gibi üç dünya tanımlar; 1. dışsal nesneler ve etkinlikler dünyası, 2. 

düşüncelerin, duyguların, fikirlerin olduğu içsel dünya, 3. öznelerarası belirlenen 

normların ve değerlerin normatif dünyası.137 Bunların hepsi konuşmayla yakından 

ilişkilidir. Konuşmanın nesnesinin ve yapısının belirlenmesinde bu üç dünyanın 

ayrıştırılması ve dünyalara ait önermelerin geçerliliklerinin tartışılmasında önem 

taşırlar.138 

 

Habermas, günlük konuşmaları geçerlilikleri açısından değerlendirmek için 

öncelikli olarak konuşmada kullanılan cümleleri ve bunların önermeler olarak nasıl 

sınıflandırılması gerektiği konusunda Söz Edimleri Kuramı’na (Speech Acts Theory) 

yönelir. Habermas, söz edimleri kuramını Austin’in edimsöz edimlerine139 

(illocutionary act) dayandırır. Habermas dört temel söz edim tipleri belirler.  

 

                                                 
135 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1, s.127.  Bkz. Jürgen Habermas, Moral 
Consciousness and Communicative Action, trans. Christian Lenhardt, Shierry Weber Nicholsen, 
2nd printing, Massachusetts, MIT Press, 1991, p.198. 
136 Kejanlıoğlu, “Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı,” s.691, Skinner, Çağdaş Temel 
Kuramlar, s.166-167. 
137 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt I., s.102 vd. 
138 Holub, Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere, s.13. 
139 Edim söz edimleri (illucutionary act) : söyleyerek, konuşma eyleminde bulunurken yapılabilecek 
olan eylem ya da faaliyet; düpedüz bir şey söylemek dışında, bir şey söylerken gerçekleştirilmiş olan 
edim ya da fiil. Düzsöz edimi: ağızdan anlamlı sözler çıkarmaktan oluşan edim. Cevizci, Paradigma 
Felsefe Terimleri Sözlüğü. 
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Birinci söz edimleri tipi iletişimsel söz edimleridir; açıklamaların anlamının 

anlaşılması için bu söz edimleri kullanılır. İnsanların birbirini anlamasında 

söylenenlerin anlamı, bazen de yanlış anlamın ne demek olduğu bir ön uzlaşmayı 

varsayar; konuşmak, sormak, yanıtlamak, karşılık vermek, karşı çıkmak, onaylamak, 

itiraz etmek, hak vermek, anmak, tekrarlamak, aktarmak, iletişimsel söz edimlerine 

örnektir. İkinci tip söz edimleri “konstativa” (sabitleştirici) olarak adlandırılır. 

“Önerme olarak önermelerin anlamını verirler.” Buna örnek olarak iddia etmek, ifade 

etmek, açıklamak vb. verilir. Üçüncü tip söz edimi “reprasentativa”dır (temsil edici), 

bir konuşmacı bir dinleyici önünde kendisini savunmasının anlamını ifade etmeye 

yararlar. Bilmek, düşünmek, kastetmek, istemek, sevmek ifade etmek, gizlemek, 

susmak, inkar etmek vb. edimler konuşmacının kendini savunurken kullandığı söz 

edimleridir. Dördüncü söz edimi tipi “regulativa” (kural koyucular)dır. Emretmek, 

yasaklamak, rica etmek, söz vermek, özür dilemek, tavsiye etmek, cesaretlendirmek 

vb. bunun örnekleridir. 140  

 

Bu dört tip söz edimleri iletişimde doğruluğa ulaşmada farklılıkları dikkate 

almamızı ve bu söz edimlerinin yüklediği yükümlülükleri görmemizi sağlar. 

Konstativa söz edimi ile iddiasını ortaya koyan kişi, iddiasını ispatlama 

yükümlülüğüyle sorumlu olur. Regulativ söz edimini kullanan kişi, kişilerarası 

ilişkiyi ortaya koyar ve böyle bir hakkı olduğunu kabul eder. Representativ bir söz 

ediminde bulunan konuşmacı kendisini ifadelerle anlatır ve bunu yaparken doğru-

samimi olduğu iddiasını taşır.141  

 

 

Başka bir deyişle, birincisi (‘Konstativa’nın uygulanması) varlık ile görüntü farkını, 
ikincisi (‘Representativa’) öz ile görünüş farkını, üçüncüsü (‘Regulativa’nın 
kullanılması) ise olan ile olması gereken farkını ortaya koyar. Bu üç ayrım birlikte 
ele alındığında ise, bunlar esas olarak ‘doğru’ (gerçek) ile ‘yanlış’ (yanıltıcı) görüş 
birliği (Uzlaşım) ayrımını olanaklı kılarlar. Bu ayrım da yine bizim birinci söz edimi 
tipiyle dile getirdiğimiz, konuşmanın pragmatik anlamına girmektedir; çünkü 

                                                 
140 Harun Tepe, Doğruluk ya da Hakikat, Ankara, Ark Yayınevi, 1995, s.128-129. Bu konuda bkz. 
Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, Trans. Ruth Adler&Neil McCormick, Oxford, 
Clarendon Press, 1989, pp.100-137. 
141 Tepe, Doğruluk ya da Hakikat, s.129.  
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konuşmanın anlamını oluşturan şey, en azından iki kişinin, konuşan ve dinleyenin bir 
şey üzerinde anlaşmalarıdır.142 
 

 

Habermas, doğru ya da yanlış değerlendirilmesinin önermelerle 

yapılabileceğini ve doğru ya da yanlış değerlendirilmesinin önermenin içeriği ya da 

dile getirdiği şeyle ilgili olduğunu belirtir. Doğruluk savlarını söz edimleri ile yaparız 

ve böyle bir sav ileri sürüldüğünde bunu tartışabilir, savunabilir, reddedebilir veya 

kabul ederiz. Kabul edilen savlar geçerli kılınmış olur.143 

           

  

İletişim modu

  

Konuşma eylemi 

tipi 

Konu  Konuyla ilgili  

Geçerlilik Savları 

Bilişsel Konstatif Önermesel içerik Doğruluk 

Etkileşimsel Regulatif Kişilerarası ilişki Haklılık, uygunluk 

Açıklayıcı Beyanlar 

(avowals) 

Konuşmacının 

eğilimi 

Açıksözlülük 

(Samimiyet 

 

Tablo 4: Konuşma Eylemi Tiplerinde Yer Alan Geçerlilik İddiaları144  

 

Habermas, doğruluğun ancak başkalarıyla girişilen tartışmada, diğerlerin 

onayıyla ortaya çıktığını söyler. Yani konuşmacının ileri sürdüğü sav, diğerlerinin 

onaylayan yargıları ile doğru kabul edilir. Doğruluk, rasyonel bir konsesusa 

ulaşmaya söz vermek demektir. 145  

 

Habermas, söz edimleri kuramı ile konuşma eylem tiplerini belirler ve bu 

konuşma eylem tiplerinin konuyla ilgili geçerlilik savlarını, uzlaşmaya yönelen her 

konuşmacının konuşmasına içkin özellikler olarak değerlendirir. Habermas, 

iletişimsel eylemde bulunulurken üç ayrı evrensel iddia olduğu kanısındadır: 

                                                 
142 Tepe, Doğruluk ya da Hakikat, s.129.  
143 Tepe, Doğruluk ya da Hakikat, s.133. 
144 Holub, Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere, s.14. 
145 Tepe, Doğruluk ya da Hakikat, s.134-136. 
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“doğruluk, normatif meşruluk ve içtenlik”. Her özne sezgisel de olsa iddialar 

konusunda bir anlayışa sahiptir.146  

 

Özneler, iletişimsel eyleme geçtiklerinde, karşılıklı olarak konuşma 

eylemlerinde birbirlerine ileri sürdükleri iddiaların geçerliliğine ilişkin bir 

güvenilirlik yükümlemektedirler.147 Tahrip edilmemiş iletişim, konuşmacıların tüm 

geçerlilik iddialarını savunabilecekleri dil kullanımıdır. Bu dil kullanımında, 

söylenilen şey, anlaşılır148, doğru (true), doğrulanmış (justified) ve samimi149 kabul 

edilir. 150 

 

Konuşmacıyla dinleyicinin birbirini anlayabilmesi için, konuşmacı anlaşılır bir ifade 
seçmelidir: Konuşmacı, dinleyicinin onun bilgisinden pay alabilmesi için, doğru bir 
önermenin içeriğini aktarma niyetinde olmalıdır; konuşmacı, dinleyicinin onun 
sözüne inanabilmesi (ona güvenebilmesi) için,  niyetlerini dürüstçe ifade etmelidir; 
nihayet, konuşmacı, dinleyicinin bildirimi [sözü] kabul edebilmesi, ve dolayısıyla, 
konuşmacı ve dinleyicinin kabul görmüş bir ardalanla ilgili bildirimde birbirleriyle 
uyuşabilmeleri için, varolan normlar ve değerler ışığında haklı [doğru] olan bir 
bildirimi seçmelidir. 151 

 

 

İletişimsel eylem ile karşılıklı anlama ve bir anlaşmaya ulaşma, 

konuşmacıların geçerlilik iddiaları öne sürmeleri gerektirir ve “uzlaşma ancak uygun 

biçimde ifade edilmiş, genelleştirilebilir çıkarlar aracılığıyla, benim iletişimsel olarak 

paylaşılabilir diye tanımladığım gereksinimler aracılığıyla ortaya çıkabilir.”152 Bu her 

zaman zorunlu olarak görülmese de, her konuşma etkinliği içinde yerleşik olan bir 

ufuktur.  

                                                 
146 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1, s.127. 
147 White, “Jürgen Habermas,” s.312-313. 
148 Habermas, anlaşılırlığı geçerlilik savlarından biri olarak değil de iletişimi oluşturan şeylerden biri 
olarak değerlendirir. İletişimin düzgün işlediği durumlarda, anlaşılırlık baştan çözülmüş olur.  
149 Habermas, geçerlilik savlarından biri olan samimiyeti diğer savlardan ayırır. Çünkü bu savın 
doğruluğu tartışmada değil, kişinin eylemlerinde ortaya çıkar. 
150 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, p.58, Habermas, Communication 
and the Evolution of Society, pp.1-6. Ayrıca bkz. Giddens, “Jürgen Habermas,” s.165-167.  
Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action çalışmasında sadece üç geçerlilik 
iddiasını belirtir: doğruluk, claims to truth, claims to rightness ve claims to truthfulness.   
151 West,  Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s.109. 
152 Habermas, Legitimation Crisis, s.108.  
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Habermas, iletişimsel eylem kuramı ile para ve iktidarın karşısında yeni bir 

örgütlenme, rasyonelleşme veya toplumu bütünleştirme ilkesi ortaya koymaktadır. 

Fakat paranın ve iktidarın her alana yayılmış olması ve yaşam dünyasını 

kolonileştirmesi karşısında iletişimsel eylemin anlamlı kılınması için “ideal konuşma 

durumu” varsayımına başvurur. Habermas ideal konuşma durumunu baskı ve zorla 

kısıtlanmamış iletişimsel durum olarak nitelendirir. Para ve iktidarın yaşam 

dünyasını kolonileştirerek iletişimsel eylemi biçimlendirmesi karşısında, Habermas 

tahrip edilmemiş iletişimin koşullarını ideal konuşma durumuyla tanımlar.153 

 

İdeal konuşma ortamının ikisi temel koşul olmak üzere dört koşulu vardır: 1. 

Tartışıma katılanların konuşmada eşit şansa sahip olmaları gerekir, böylece yeni 

tartışmalar açılabilir ve karşı konuşmalarla konular daha da açıklığa kavuşturulabilir. 

2.Tartışmaya katılan tüm kişiler sav öne sürmede, yorum yapmada, yeni önerilerde 

bulunmada, soru sormada eşit şansa sahip olmalıdırlar. Bu iki koşul ideal konuşma 

durumu için zorunludur. 3.Tartışmaya sadece duygu ve niyetlerini ifade etmede eşit 

şansa sahip konuşmacılar katılabilmelidir. 4. Tartışmaya katılanlar, “kural koyucu” 

denilen söz edimlerini kullanmada eşit şansa sahip olmalıdırlar.154 

 

İdeal konuşma durumunda kısıtlanmamış iletişim bulunmaktadır, bu nedenle 

akılcı ve uzlaşmanın zemini olarak görülür. Kısıtlanmamış iletişimin olduğu 

koşullarda elde ettiğimiz uzlaşma ile geçerlilik iddialarının değerlendirilmesine 

yarayacak norm oluşturulur ve bu norm, kısıtlanmamış iletişim söz konusu 

olduğunda bizim yargılama ölçütümüz haline gelir. İdeal konuşma varsayımı 

geçerlilik iddialarının ölçütünün normunu oluşturmamızı sağlamakla kalmaz, aynı 

zamanda üstü örtülü bir toplum modeli de sunar: Bu “söyleme dayalı olarak oluşan 

ve uzlaşmaya izin veren bir tür toplumsal örgütlenme” biçimidir.    155  

 

Habermas, “doğruluğu” ideal konuşma durumu için bir önkoşuldur. Bu 
                                                 
153 Habermas, Legitimation Crisis, s.110.  
154 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, pp.87-89, Tepe, Doğruluk ya da 
Hakikat, s.148. 
155 Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, s.171,173.  
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konuşma durumunda içerilen önermelerin bir niteliği olarak kabul edilir. Doğruluk 

önermelerin olgusal içeriğine atıfta bulunur ve bir geçerlilik iddiası içerir. 

Habermas’ın görüşü doğruluk iddiasının konuşmacının konuşmasında zımni 

olmasına dayanır. Tartışmalarda doğruluk iddiası sorgulandığı zaman bu tip bir 

ifadeye başvururuz ve bu iddia argümantasyon süreçleri içinde tam olarak 

kavranabilir. Bir şeyin doğru olduğu iddiası öne sürüldüğü zaman, bunun olgusal 

kanıtlarla ve mantıksal argümanla bizim ikna edilebileceğimiz düşüncesini taşır. 

Habermas, bu tip ifadelere “garanti edilebilen” ifade olarak tanımlar. Bir uzlaşıma 

ulaşmak doğruluk iddialarını içiren önermelerle mümkündür. Bir önerme ile böyle 

garantilerin varlığını gören tartışmacı, önermenin doğruluğunu kabul ederse, artık 

onun için bu önerme doğrudur. “Doğruluk, rasyonel bir uzlaşımın öncülüdür.” 

Aşağıdaki örnek Habermas’ın görüşüne açıklık getirecektir:  156  

 

 

Tren istasyonunda bir bilet satıcısının bir yolcunun sorusuna cevap olarak “ucuz 
tarife bileti 10 sterlin” dediğini düşünelim. Yolcu ilk başta ucuz tarifenin ne 
olduğunu bilmeyebilir ve eğer öyleyse şaşırabilir. Böylece “ucuz tarife”nin ne 
olduğunu açıklayarak, biletçi ilk iddiayı doğrular –yani, yolcunun herşeyden önce 
aklı karışmış olsa bile, biletçinin söylediği şey, idrak edilebilir ve anlamlı bir şeydir-. 
Biletçinin söylediği şeyde, önermenin olgusal içeriğinin doğru olduğu -gerçekte 
biletin 10 sterlin olduğu- zımni olarak anlaşılmıştır (ikinci geçerlilik-iddiası). 
Yolcunun da, biletçinin tren ücreti hakkında yetkili olarak böyle bir şey bildirimde 
bulunma hakkının olduğunu (üçüncü geçerlilik iddiası) ve biletçinin söylediği şeye 
samimi olarak inandığını (dördüncü geçerlilik-iddiası) kabul etmesi olasıdır. Ancak, 
bu son üç geçerlilik-iddialarından birine ya da hepsine yolcunun itiraz edebileceği 
şartların da olabileceği belirtilmelidir –k bu durumda biletçinin söylediği önermeyi 
doğrulaması ya da desteklemesi beklenir-. Örneğin, yolcunun, karşısında duran 
kimsenin, işinin başında olmadığı bir zamanda biletçinin zaman zaman yerinde 
duran kimse olduğunu düşündüğünü varsayalım. Yolcu böylece önermenin olgusal 
geçerliliğini kontrol etme eğiliminde olabilir ve belki de karşısındaki kimsenin tren 
işletmesince yetkili kılınmadıkça, bilet vermeye hakkı olup olmadığını sorabilir.157  
 

 
 
 

                                                 
156 Giddens, “Jürgen Habermas,”  s.166-167. 
157 Giddens, “Jürgen Habermas,”  s.167.  
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Habermas, iletişimsel eylemlerin bir uzlaşıma ulaşması için argümantasyon 

sürecinden geçmesi gerektiğini belirtir. Argümantasyon, bir amaca yönelik karşılıklı 

konuşmanın bir zorunlu parçasıdır. Habermas, argümantasyonu şu şekilde tanımlar:  

 

 
Konuşmaya katılanların, tartışmalı geçerlilik iddialarını konu edindikleri ve 
argümanlar yoluyla bu iddiaların doğruluğunu kanıtlamaya ya da onları eleştirmeye 
çalıştıkları konuşma türüne argümantasyon diyoruz. Bu argüman, sorunsal bir 
anlatımın geçerlilik iddiasıyla dizgeli bir bağlantı içinde olan gerekçeler içerir. Bir 
argümanın “kuvveti” verili bir bağlamda, gerekçelerinin sağlamlığıyla ölçülür; bu 
sağlamlık başka şeylerin yanı sıra, argümanların bir tartışıma katılanları ikna 
edebilmesiyle, yani ele alınan geçerlilik iddiasını kabul etmeye yönlendirebilmesiyle 
ölçülür.158 

 

 

 Argümantasyon, günlük iletişimde, ileri sürülen savların değerlendirildiği bir 

mahkeme olarak işlev görür. Karşılıklı savların ileri sürüldüğü, tartışıldığı, savların 

içerdiği geçerlilik iddialarının geçerliliğinin tartıldığı süreç olarak argümantasyon 

sürecini Habermas, pratik söylem kuramı ile formüle etmiştir. Pratik söylem 

kuramının bütün kurallarına uyulması durumunda “ideal konuşma” durumu ortaya 

çıkar. Pratik söylemin işlediği sürece müdahale “daha iyi kanıtlar” ileri sürmekle 

mümkündür. İletişimsel etik, pratik söylem kurallarının üstünde yükselir.159 

 

 Sonuç olarak Habermas, insanların konuşmalarında yer alan geçerlilik 

iddialarının tartışılmasının, özgürce tartışılmasının kurallarına yönelmiştir. Bireyler 

geçerlilik iddiaların, bireysel düzeyde ortaya çıktıklarında karşılarında otoriteyi 

(rahipler, kutsal metinler vb.) bulabilirler ya da ikna (engizisyon, rüşvet vb.) ile 

karşılaşabilirler. Bunun karşısında Habermas, rasyonel tepkinin örgütlenmesine 

yönelir. İletişimsel eylem kuramı ile bunun nasıl olabileceğini göstermeye çalışır. 

Öznelerarası uzlaşım temel yönelimdir. Fakat yetersiz bilgi veya çarpıtılmış ya da 

zorlama sonucu ulaşılan uzlaşım geçerli değildir. Uzlaşıma yönelmiş bir tartışmada 

sadece daha güçlü olan argümanın üstünlüğünün kabulü, kriterdir. Söylemde güç 

veya iktidar ilişkilerinden kurtulmuş olması, bütün delil ve argümanların sunulmuş 
                                                 
158 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 1, s.42. 
159 White, “Jürgen Habermas,” s.312-313.  
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olması ile “ideal konuşma” durumu yaratılmış olur. Ancak bu durumda uzlaşmadan 

çıkan sonuçlar geçerli kabul edilir. Diğer yandan uzlaşım o konuda ileri sürülen yeni 

bir argümana kadar geçerlidir. Yeni tartışmalar, yeni uzlaşımlar her zaman 

mümkündür. Eleştirel yönelimli teoriler, insanların gerçek çıkarlarını açığa 

çıkarmaya yöneliktirler. Bu nedenle ideal konuşma durumu bu tür tartışmalarda 

insanların baskıdan ve çarpıtılmış iletişimden kurtulmuş olmasını zorunlu olarak 

gerektirir.160 

 

 

4.4.3.1. İLETİŞİMSEL ETİK  
 

Karl-Otto Apel ve Habermas’ın formülleştirdiği haliyle iletişimsel etik 

Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası düşünce geleneklerinden beslenmişlerdir. Anglo-

Amerikan ülkelerde John Rawls ve Lawrence Kohlberg’in ahlak felsefeleri 

Habermas’ın formülleştirmesiyle benzerlikler taşır.161 

 

İletişimsel etiğin temel içgörülerinin kaynağı Locke, Rousseau ve Kant’ın 

“modern özerklik ve toplumsal sözleşme” teorilerinden kaynaklanır. Bu teorilere 

göre, bireyler argümantatif pratiklere girerek rıza gösterebilecekleri veya 

gösterdikleri normlara uyarlar ve normatif düzenler geçerlidir. Bu tip argümantatif 

pratikleri Habermas, “pratik söylemler” olarak ifade etmektedir. Apel ve Habermas, 

bu pratiklerin, Kantçı “evrenselleştirilebilirlik” ilkesini gerçekleştirmenin tek makul 

yordamı olarak görmektedirler. Bireylerin hangi normların ya da kurumların kendi 

ortak çıkarlarına denk düştüğü konusundaki argümantatif pratikleri, Habermas’ın 

formülleştirmesiyle “yordamsal bir argümantatif praksis modeli”ni oluşturur.162 

 

 
Söylem Etiği, katılımcıların çoğulculuğunu gerektiren ve katılımcıların bir ahlaki 
savlamada (argumantation) bulundukları ve bu yönde geçerlilik iddiaları (claims to 
validity) bulundukları ve yine söylem(ler) boyunca bir hemfikire (consensus) 

                                                 
160 West,  Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s.109-110.  
161 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.44-45.  
162 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.45.  
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ulaşmaya çalıştıkları, söylem tabanlı bir etik kuramıdır. Bu söylemin kuralları olduğu 
gibi, aynı zamanda katılımcılar söyleme katılmadan önce en azından söylemin 
olabileceği ve bir hemfikire ulaşabileceklerini (bu her zaman mümkün olmasa da) 
kabul ederler. Bunun yanı sıra söylemin nasıl olması gerektiğini belirleyen kurallar 
da vardır.163 
 

 

Pratik söylem kuramında konuşmanın katılımcılarının ileri sürdükleri 

geçerlilik iddialarının kurallara uygun olup olmadığı, meşruluğu tartışılır. Bu 

konularda tek bireyin karar veremeyeceği ve eylem normlarının geçerliliğinin bu 

eylem normundan etkilenebilecek herkesin katıldığı ve tartıştığı bir yolla geçerli 

kılınması gerektiği öne sürülür.164 Bu nedenle pratik bir tartışma mantığının 

kurulması gerekir. Habermas pratik söylem kuramı ile bu tartışmanın kurallarını 

ortaya serer.  

 

Habermas, pratik söylem ile konuşmacının ileri sürdüğü geçerlilik iddialarını 

üç farklı düzeyde sorgular: 1. Konuşmacının, nesnel dünyada bir şeye gönderme 

yapıp yapmadığına, 2. ortak yaşam dünyasına gönderme yapıp yapmadığına, 3. 

bireylerin kendi öznel dünyalarına gönderme yapıp yapmadığına göre geçerlilik 

iddiaları sınamaya tabi tutulur.165 

 

Birinci düzeyde iletişimsel eylemi sağlayan günlük dil kullanımı ile belli bir 

ortak toplumda yaşamanın getirdiği arkaplan birikimlerinin içinde katılımcılar 

tarafından tartışmasız ve geçerliliği sorgulanmaksızın kabul edilen normlar içerilir. 

Yani argüman oluşturulurken günlük dil ve sorgulanmadan kabul edilen normlar 

çıkış noktasıdır. Bu düzeyde sorgusuz kabul edilmiş ahlak normlarının sorgulanması 

gündeme gelir. Böylece otomatik olarak takındığımız ahlaki tavır ve tutumların 

altında yatan normlar eleştiriye tabi tutularak, bunların geçerlilikleri, bağlayıcılıkları 

değerlendirililir. Konuşmanın katılımcıları değerlendirilmeye tabi tutulan eylem 

                                                 
163 Yücel Dursun, “Habermas’ın Söylem Etiğine Bakışı,” Doğu Batı, 3. bs., Yıl 3, Sayı 9, Kasım, 
Aralık, Ocak 1999, s.109.  
164 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, p.66. 
165 Dursun, “Habermas’ın Söylem Etiğine Bakışı,” s.115.  
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normuna ilişkin ya lehine ya aleyhine gerekçeler sunarlar. 166 

 

İkinci argümantasyon düzeyinde katılımcılar, sadece kendileri için değil, 

herkes için iyi, akılcı ve bağlayıcı olabilecek bir argümantasyon öne sürerek, bunun 

genel geçerli olması yönünde gerekçe ve kanıtlarını ortaya koyarlar. Uzlaşıma 

yönelmiş böyle bir argüman bazı temel talepleri karşılamalıdır: İlk olarak insanların 

ihtiyaç taleplerinin normun oluşmasını yönlendirdiği kavranabilir hale getirilmelidir. 

İhtiyaçtan norma geçiş “evrenselleşmeye geçiş ilkesi” gerçekleşmelidir. Yani 

insanların doğal ihtiyaçlarının neler olduğunun tanımlanmasının sorgulanması 

gerekir ve bunun sonucunda eğer herkes için bu türden ihtiyaçların giderilmesi genel 

ise eylem normu ortaya çıkar. Normlar, insanın ihtiyaçlarına dönük olarak meşru 

yollarla belirlenmiş olur. İkinci adımda, tartışmaya katılanların tartışmasına elveren, 

yani taleplerini, ihtiyaçlarını kolay, doğru ve gerçeğe uygun şekilde aktarmalarını 

sağlayan bir dil kullanılmalıdır. Seçilen dil tartışmaya uygun görülmediği takdirde 

tartışmanın düzeyi değiştirilebilir. Argüman oluşturmada üçüncü adım katılımcılar 

bilgi ve becerileri düzeyine göre ihtiyaçlarımız çerçevesinde neler talep 

edebileceğimiz veya neler talep etmemiz gerektiğini formüle ederler. 167 

 

Habermas’ın, “argümantatif konuşmanın evrensel ve zorunlu iletişimsel 

öngerektirimleri,” olarak bazı etik varsayımlar ortaya koymuştur. Bu varsayımlar 

şunları talep eder:  

 
 
 

1)  Konuşma ve eyleme yeteneğine haiz tüm varlıkların ahlaki söyleşinin 
katılımcıları olma hakkını kabul etmemiz gerekir – bunu evrensel ahlaki saygı ilkesi 
olarak adlandıracağım; 2) bu koşullar ayrıca, bunun gibi söyleşilerde her bir 
kimsenin çeşitli söz edimlerini icra etmeye, yeni konu başlıklarını devreye sokmaya, 
söyleşinin önvarsayımlarının düşünüme tabi tutulmasını istemeye vb. yönelik olarak 
aynı simetrik hakka sahip olmasını şart koşar. Bunu eşitlikçi karşılıklılık ilkesi olarak 
adlandırmak istiyorum. Şu  halde, tam da argümantasyon durumunun 
önvarsayımları, bizzat ahlaki argümanı önceleyen normatif bir içeriğe sahiptir.168 

 

                                                 
166 Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Çev. Veysel Atayman, Gönül Sezer, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
1999, 179-180.  
167 Pieper, Etiğe Giriş, s.180-182.  
168 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.53-54.  
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Çeşitli argümantasyon düzeylerine sahip pratik söylem, Habermas’a göre 

ancak “ideal konuşma” durumu mevcut ise mümkündür.  İdeal konuşma durumu da 

katılanların konuşmaya katılımda yetkin, konuşmada eşit fırsat yaratabilen, dürüst ve 

mantıklı bireyler söz konusuysa ortaya çıkar. Sonuç olarak pratik söylem yöntemi 

yaşamdaki uyuşmazlıklar, çatışmalar durumunda ilgili herkesi bağlayan bir çözüm 

için izlenecek yolu gösteren bir yöntemdir.169 Habermas, pratik söylem kuramı ile 

“etikteki evrenselleştirilebilirlik yordamlarıyla, herkesin rıza gösterebileceği “genel 

çıkar”a ulaşmak istemektedir.” 170  

 

Kısaca özetlersek, günlük yaşamda insanların karşılıklı iletişim içinde 

bulunduklarını ve bu iletişimsel eylemi yaparken yaşam dünyasından gelen 

birikimlerine göre davranış ve tutumlar sergilediklerini belirtir. Bu davranış ve 

tutumlar, iletişimsel eylem içinde belirli geçerlilik iddiaları ile biçimlenmişlerdir. Bu 

geçerlilik iddialarının argümanlarla tartışılması belli bir yöntem gerektirir. Habermas 

bu yöntemi pratik söylem kuramı olarak ortaya koyar. Bu kuramın yöntemlerinin 

kullanılması ile bir akıl yürütme ilkesine ulaşırız. Bu akıl yürütme ilkesini Habermas, 

konuşmacıların ileri sürdüğü, doğruluk, normatif doğruluk ve içtenlik iddialarının 

sınanmasında temellendirir.  

 

 

4.4.3.2. Evrenselleştirebilirlik İlkesi 
 

 Habermas’ın iletişimsel eylem ve rasyonalite üzerine kurduğu yeniden inşacı 

kuram, “evrensel pragmatik” olarak adlandırılır ve “insan iletişimin gerekli 

koşullarını belirler ve aydınlatır.”171 Habermas, söylem etiğini olanaklı kılan bir 

ahlaki yasa olan evrenselleştirilebilirlik ilkesine dayanır. Öncelikli sorunu 

evrenselleştirilebilirlik ilkesinin temellendirilmesidir ve daha sonra söylemin nesnesi 

ve yapısını inceler. 

                                                 
169 Pieper, Etiğe Giriş, s.182.  
170 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.28.  
171 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması, s.192. 
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 Habermas öncelikle ahlak fenomenini kendi görüşleri çerçevesinde 

konumlandırmaya çalışır. Metafiziksel kuramlar, sezgili değer etiğine, çoşkuculuğa 

(emotivism) ve kesinlikçiliğe yönelirler ve bu kuramlar Habermas’a göre ahlaki 

fenomeni açıklamada yetersizdirler.  

 

 Habermas, gündelik yaşamın içine katılanların davranışlarına ahlak 

felsefesini uygulayabilmemiz gerektiğini düşünür. Örneğin bir kişi karşısındakini 

aşağılar ya da incitecek bir şey yaparsa, aşağılanan kişi kızgınlık, öfke vb. 

duygulanımlar içine girer. Bu kızgınlık, öfke, incinme bunu yaratan kişiye yönelir. 

Aslında bu kızgınlığı yaratan, ahlaki beklentilerimizin bozulmasıdır. Bir toplum 

içinde ehil aktörler, birbirlerine karşı davranışlarda, “bütün tarafların kavradığı 

genelleştirilmiş beklenti denilen, kişisel olmayan veya en azından kişiler üstü” 

normların taraflar arasında uygulanmasını gerekliliği inancındadırlar. Eğer bu 

beklenti karşılanmazsa, normlar ihlal edilmiş olur.172  

 

 

Evrensel pragmatik, dilbilimden tümceleri değil sözceleri araştırmasıyla ve 
toplumsal dilbilimden ve incelediği sözcelerin özgül ve değişken bağlamlarla ilgili 
olmasıyla ayrılır. Evrensel pragmatiğin görevi olası anlamanın evrensel koşullarını 
belirlemek ve inşa etmektir. Habermas, anlamayı hedef alan eylemi temel olarak 
alır.173 

   

 

Apel ve Habermas iletişimsel etik çerçevesinde bir söylem bağlamında ya da 

karşılıklı haklılaştırım arayışında hangi eylem ilkelerini hepimiz kabul edebiliriz ya 

da geçerliliği konusunda uzlaşmaya gidebiliriz sorusuyla ilgilidirler. Burada 

evrenselleştirilebilirlik çelişmezliğin bir sınanması değil, iletişimsel uzlaşmanın bir 

sınanmasıdır. “Kendi kendisiyle çelişkili olmayanı aramaktan ziyade herkes 

açısından karşılıklı kabul edilebilecek olanı ararız.” Bir amaca yönelik stratejik 

eylem modelinden, ötekilerle paylaşılacak söz ve eylem merkezli iletişimsel eylem 

modeline geçiş söz konusudur. Habermas, iletişimin önvarsayımlarını ve norm ve 
                                                 
172 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, p.48.  
173 Dellaloğlu, “Toplumsal”ın Yeniden Yapılanması, s.192.  
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değerlerin haklılaştırım süreçlerini yeniden yapılandırarak,  evrenselleştirilebilirliğe 

ulaşmaya çalışır. 174  

 

Habermas, öncelikle iletişimsel olanın ne olduğunu açıklar; bir tartışmada 

katılımcılar kendi isteklerini, talepleri, ihtiyaçları ile öznelerarası ulaşılan 

genelleştirilmiş ihtiyaçlar konusunda uzlaşımı eşgüdümlerlerse bir iletişimsellik söz 

konusudur.175 

 

 “Tartışmalı bir normun genel olarak uygulanmasının, her bir bireyin 

çıkarının tatmini açısından sahip olacağı umulabilecek doğurguları ve yan etkileri, 

bunlardan etkilenen herkes tarafından özgürce kabul edilmesi”ni Habermas 

evrenselleştirilebilirlik sınaması olarak formülleştirmiştir. Habermas bir eylem 

normunun, sınanmasını gerçek söylemlerle yapmak gerektiğini ifade eder. 176 

 

Kant’ın kullandığı örnekten yola çıkarak evrenselleştirilebilirlik ilkesini 

uygulayalım: “Daha önce alınan borçların geri ödenmesi gerekir, çünkü aksi takdirde 

mülkiyet olmaz.” Buradaki soru borçların ödenip ödenmemesi değil, Kant’ın bize 

dolaylı yolla kabul ettirmeye çalıştığı “Mülkiyet olmalı” ilkesidir. Bu ilkeyi 

“tartışmalı bir normun genel olarak uygulanmasının, her bir bireyin çıkarının tatmini 

açısından sahip olacağı umulabilecek doğurguları ve yan etkiler, bunlardan etkilenen 

herkes tarafından özgürce kabul edilmesi” şeklinde ifade edilen 

evrenselleştirilebilirlik sınamasına tabi tuttuğumuzda, bu sınamadan geçer mi ? İlke 

olarak ortaya atılan mülkiyet düzenlemelerinin, tüm sonuçları ayrı ayrı her kişinin 

çıkarlarını tatmin eden ve eylemlerine yön verebilen bir kolektif kural bulunmalıdır. 

Yani mülkiyet ilişkileri ahlaki tümdengelim yoluyla değerlendirilemez. Verili 

bağlamda ahlaken iyinin saptanması gerekir. Kant’ın kategorik emperatif 

kategorisine dahil ettiği mülkiyet ancak evrenselleştirilebilirlik sınaması 

çerçevesinde “her bir bireyin çıkarlarının tatminine hizmet ettikleri ve bu da herkes 

tarafından özgürce kabul edilebildiği sürece, çeşitli sayıda mülkiyet düzenlemeleri 

                                                 
174 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, pp.94-97.  
175 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, p.58.  
176 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, p.93, 197. 
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ahlaken mubah” olarak değerlendirilebilir. Burada aslında sorun mülkiyetin ötesinde 

yer alan refah ve kıt kaynakların dağıtılmasında tutulacak ahlaki değerdir.177  

 

Evrenselleştirilebilirlik ilkesinin ahlaken mubah ve yasak olanın 

belirlenmesinde bir yordam olarak kullanılabilmesi mümkün müdür? 

Evrenselleştirilebilirlik ilkesi bize eylemlerden etkilenecek herkesle bir söyleşiye 

geçip, sınama yapmamızı önerir. Habermas’ın evrenselleştirilebilirlik formülasyonu 

ahlaken sorunlu ve karşı-sezgisel sonuçlara da varabilmektedir. Örnek olarak 

“Gereksiz yere kimseye acı çektirme” kuralını ele alırsak, gereksiz yere acı çektirip 

çektirmeyeceğimiz normunun genel olarak uygulanması,  her bir bireyin çıkarını 

tatmini açısından sahip olacağı umulabilecek sonuçları ve yan etkileri özgürce 

kabullenip kabullenemeyecekleri bundan etkilenenlerin tümü tarafından 

belirlenecektir. İlk olarak bundan etkilenenler yani hepsi acı çeken veya acı çektiren 

bir cemaat olacak. Bu bireylerin sado-mazoşist olması durumunda, bu normun 

ahlaken geçerli olup olmadığı tartışması yapılabilecektir. Her bir bireyin çıkarı 

tatmin edilecek ve sonuçları ve yan etkileri özgürce kabul edilecek. Bu koşullarda 

iletişimsel etik, ahlaken mubah ve gayri mubah arasında ayrım için ölçütlerinin 

yetersiz olduğu ortaya çıkacaktır.178 

 

 

 

Benhabib, evrenselleştirilebilirliğin Habermas’ın teorisinde çok fazla katkısı 

olmadığını, söylemin evrensel ahlaki saygı ve eşitlikçi karşılıklılık şeklinde 

özetlenebilecek olan içeriğinin evrenselleştirilebilirliğin  tek sınaması olarak hizmet 

etmeye elverişli olduğunu düşünmektedir.179  

                                                 
177 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.63. 
178 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.63-65.  
179 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.66-67. Evrensel ahlaki saygı ve eşitlikçi 
karşılıklılık normlarının tesis edilmesinin aşamalarını Benhabib şu şekilde formülleştirir.1. Bir felsefi 
ahlak teorisinin, ahlaki yargıların ve/veya normatif iddiaların haklılaştırılabilirliğinin nerede yattığını 
göstermesi gerekir. 2. Haklılaştırmak, senin ve benim tikel bir ahlaki yargı (“mültecilere yardım 
edilmeyip açık denizde ölüme terk edilmeleri yanlıştı”) ve bir dizi normatif iddia (“eğitim, 
hayatlarının ilk on sekiz yılı boyunca herkes için ücretsiz olmalı”) hakkında tartıştığımız takdirde, ilke 
olarak akla yatkın bir oydaşmaya (rationales Einverstandnis) varabileceğimizi göstermek demektir. 3. 
Bir “akla yatkın oydaşma”ya, bizim adil bir tartışma konusundaki düşüncemize tekabül eden koşullar 
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Evrensel saygı normu, aslında evrensel pragmatik bir argümandır. Tüm 

argümantasyonlar söyleşide karşıdaki muhataba saygıyı gerektirir. Bu adil 

argümantasyon için gerekli bir koşul olarak görülür. Böyle bir söyleşide eşit saygı 

ilkesinin tanınması gerekir. Karşılılık normu, toplumsal eylem teorisinden gelir. Bir 

grubun üyesi olarak yer almak başkalarının bize eşit muamele etmesini gerektirir. 

Karşılıklılık grup üyelerinin normatif beklentilerinin simetrik olmasını gerektirir. 

Saygı iletişimsel toplumsallaşma ile kazanılan bir tutum ve ahlaki bir duygudur ve 

karşılıklılık ile tahkim edilmelidir. Yoksa saygının temelleri sarsılır. Yer 

değiştirebilirlik, ahlaki cemaatin üyelerinin arasında ötekinin bakış açısından 

yargılamada bulunmamızı tavsiye eder. Bu insan cemaatlerini bir arada tutan 

karşılıklılık için zorunlu bir unsurdur.  İletişimsel etik, insanlar arasındaki eşitsizliği 

teolojik ve ontolojik olarak sorgulayan, modern etik cemaat mensupları arasındaki 

ahlaki söyleşiye ilişkin bir modeldir. 180 Bu ahlaki söyleşi içinde ahlaki söyleşinin 

önvarsayımları sorgulanabilir ve önvarsayımlar argümantasyon alanında 

değerlendirilir. 181 

 

Habermas’a göre evrenselleştirilebilirliğin konsensüsü garantileme etkisi 

vardır. Herkes, çıkarlarına zarar gelmedikçe herhangi bir ahlaki içeriği kabul edip 

rıza gösterebilir. Sorun rızanın tek başına ne ahlaki geçerliliğin ne hakikatin ölçütü 

olmamasıdır. Felsefenin ilgilendiği rasyonel bir oydaşmanın yordamıdır. Rıza bir 

amaç olarak değil, hakikat ya da geçerlilik yolunda alınması gereken süreçlerden 

biridir. Modern evrenselleşitirilebilirlik yordamlarında aslolan herkesin aynı ilkeler 

üzerinde anlaşabileceği ya da anlaşacağı değil, bu ilkelere herkesin rasyonel ve 

dürüst bir yordam sonucu ulaşıldığına kani olmasıdır. Benhabib, iletişimsel etik için 

rızanın yanıltıcı bir görüngü oluşturduğunu düşünmektedir. Çünkü Benhabib’e göre 

                                                                                                                                          
kapsamında ulaşılması gerekir. 4. Adil tartışmanın bu kuralları argümantatif sözün “evrensel-
pragmatik” öngerektirimleri olarak formülleştirilebilir ve bunlar bir dizi yordamsal kural olarak ifade 
edilebilir. 5. Bu kurallar, işgal ettikleri konumlar eşit kabul edilmeye değer varlıklar olarak birbirimize 
saygı göstermemiz gerektiğini belirten ahlaki ideali yansıtır (evrensel ahlaki saygı ilkesi). 6. 
Birbirimize, somut insanlar olarak, bu somut konumu ifade etme kapasitesine sahip insanlar olarak 
davranmalı ve olanaklı her yerde söylemsel ideali cisimleştiren toplumsal pratikleri yaratarak bu 
kapasiteyi zenginleştirmeliyiz (eşitlikçi karşılıklılık ideali). Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve 
Birey, s.56. 
180 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.57-60, Habermas, Moral Consciousness and 
Communicative Action, p.116 v.d.  
181 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.60.  
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iletişimsel etiğin çekirdeğini “açık uçlu ahlaki söyleşi yoluyla ahlaki ilkeler üzerinde 

akla yatkın oydaşmanın yaratılması süreci” oluşturmaktadır.182 

 

Pragmatik söylem kuramının kuralları dikkate alınarak yapılan bir tartışmada 

normlar tartışılmış ve sınanarak bir uzlaşıma ulaşılmışsa, o norm 

evrenselleştirilebilirlik sınamasından geçmiş demektir. Böyle bir norm insanların 

eylemlerinde artık tartışmasız kullanılabilir. Bu normun tekrar tartışılmaya 

açılmasına engel değildir. Habermas, normdan etkilenen herkesin katıldığı bir 

tartışmayla normun değerlendirilmesi, haklılaştırılması ile o normun herkes için 

geçerli hale gelmesinin yöntemini ortaya koymuştur. Bu yöntem bir dizi kurallar 

ortaya koyar. Habermas’da evrensel olan normlar değildir, normlar 

evrenselleştirilebilir fakat asıl evrensel olan normların haklılaştırım yöntemidir.  

 

Bu yöntem çok fazla kurallar içerdiğinden çok karmaşık görünmektedir. Bu 

yöntemi belli sıra içinde anlatmaya çalışmakta oldukça güçtür. Öncelikli olarak bir 

konu üzerinde bir kişi bir sav ileri sürer. Herhangi bir konuşma içinde ileri sürülen 

savların dört geçerlilik iddiası taşıdığı varsayılır. Bunlar; bu kişinin konuşmalarının 

anlaşılır olduğu, konuşmalarının içeriğinin doğru olduğu, bu kişinin iyi niyetli, dürüst 

olduğu ve bu doğruluk iddiasının toplum içinde kabul edilmiş haklı bir gerekçeye 

dayandığı iddiasıdır.183 Kişinin öne sürdüğü iddianın geçerliliğinin kabul edilmesi 

için bu iddialar tartışmaya açılır. Kişinin anlaşılır olup olmadığı yani kişinin 

söylediklerinin karşı tarafça anlaşılıp anlaşılmaması değerlendirilir. Eğer taraflar 

anlaşmayı sağlayacak ortak dile sahiplerse tartışıma devam edilir. Kişinin dürüstlüğü 

bu tartışmanın konusunu oluşturmaz, çünkü bunun sınanması kişinin tavır ve 

                                                 
182 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.67.  
183 Güncel konuşmalar içinde evrensel geçerlilik temelini oluşturmaya yönelen Habermas, Evrensel 
Pragmatik olarak adlandırdığı ilke ile uzlaşıma yönelmiş söylemlerin önvarsayımlarını belirler. Mc 
Carthy, iletişimsel eylemlerin karşılıklı tanımaya dayanan dört tip geçerlilik iddiasını taşıdığını 
belirtir: İlk olarak konuşmacı anlaşılabilir açıklamalarda bulunmalıdır ki hem konuşmacı hem de 
dinleyici birbirlerini anlayabilsinler. İkinci olarak konuşmacı doğru önermeler ileri sürmeledir ki 
bilgilerini karşılıklı paylaşabilsinler. Konuşmacı niyetini dürüst bir şekilde ifade etmelidir ki dinleyici 
konuşmacıya güvensin, ve son olarak da konuşmacı mevcut değerler ve normlara dayanarak bir 
söylemde bulunmalıdır. Böylece konuşmacı ve dinleyici konuşma esnasında tanınmış normatif bir 
arkaplan çerçevesinde uzlaşabilirler. Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jurgen Habermas, 
Cambridge, MIT Pres, 1978, p.288. 
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tutumlarıyla ortaya çıkacaktır. Kişinin söylediğinin doğru olup olmadığı sınanmasına 

geçilebilir. Doğruluk karşılıklı argümanlar ileri sürülerek yapılan tartışma sürecinde 

ortaya çıkar. Doğruluk tartışması sırasında doğru olanın ne olduğu sorusuna verilen 

yanıtlar içinde bunun bir norma dayandığı iddiası da ortaya atılır. Burada artık 

tartışılan, doğruluğun dayandığı normdur. Normun tartışılması ile norm ya 

haklılaştırılır ve geçerli kılınır ya da geçersiz kılınır. Habermas, normun ortaya çıkış 

nedenlerine iner. Normlar, öncelikle insanların ihtiyaçlarını ortaya koyması ve 

sonrasında bunun giderilmesine yönelik normların tanımlanması sürecini gerektirir. 

Tartışma sürecinde böylece normların ortaya çıkışı sınamaya tabi tutularak, bunlar 

insanların gerçek ihtiyaçlarını tanımlayıp tanımlamadığına göre haklılaştırıma gidilir. 

Böylece Habermas eleştirel kuramını hayata da geçirmiş olmaktadır. Eleştirel kuram 

çerçevesinde Habermas, insanların gerçek çıkarlarını ortaya çıkarmak istemektedir. 

Bu evrenselleştirilebilirlik sınaması ile insanlar norm haline dönüştürülmüş çıkarları 

tekrar tartışmaktadırlar. Norm değerlendirilmesinden sonra başta kişinin iddiasının 

değerlendirilmesine devam edilir.  

 

Bu süreçte, iletişimin hiçbir baskıya maruz kalmaması ve tahrip edilmiş 

iletişimden arındırılmış olması ile ideal iletişim durumu yaratılmış olur. Pragmatik 

söylem kuramının bütünüyle işleyebilmesi için katılımcıların durumu da başta 

belirlenmiş olmalıdır. Yani katılımcılar özgür, eşit bireyler olmalıdırlar. Böyle bir 

tartışmaya katılabilecek düzeyde kapasiteye sahip olmalıdırlar. Yani burada ifade 

edilen kapasite, dil kullanımı ile ilgilidir. Konuşma ve eyleme yeteneğine sahip 

herkes bu tartışmaya katılabilir. Bu evrensel ahlaki saygı ilkesi gereğidir. Aynı 

zamanda bu kişiler tartışma esnasında konuşmaya katıldıkları konuşmaya yeni konu 

başlıkları ileri sürebilirler ya da tartışılan konuda önvarsayımlar varsa bunların 

tartışılması gerektiğini belirtebilirler. Bu da eşitlikçi karşılıklılık ilkesinin 

görünümüdür. Yine tartışmaya başlamadan önce ortaya konulması gereken bir başka 

kural, bu tartışmaya katılanlar açısından önkabul olarak varsayılır, katılımcılar 

birbirlerini tanımalıdırlar. Yani tanıma ile katılımcılar rollerinin değişebileceğini 

kabul etmiş olurlar. Bir taraf iddiasını gerekçelendirirken, diğer taraf farklı söylemler 

öne sürerek, kendi gerekçelerini öne sürer. Taraflar tanımayı kabul etmiş olmakla 

hangi argüman iyi ise onun geçerli olacağını kabul etmiş olurlar.  
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İletişimsel eylem kuramına yerleşik, pragmatik söylem kuramı yaşam 

dünyasına yerleşik dili temel unsur olarak alır ve ortak yaşamın bir göstergesi olarak 

yaşamımıza içkin normları değerlendirmeye yönelir. Bu bağlam ise kamusal alan ile 

iletişimsel eylemin bütünlüğünün göstergesidir. Kamusal alan, insanların kendilerini 

ifade ettikleri ve öznelerarası iletişimle ortak bir yarara yöneldikleri alan olmakla 

iletişimsel eylemi gerektirir. İletişimsel eylem içinde yer alan pragmatik söylemin 

kuralları ise insanların özgür, eşit bireyler olarak bu iletişime katılmalarına 

yöneliktir.  

 

İletişimsel etiği eleştirenler, bu projenin bir ahlaki geçerlilik modelinden daha 

çok politik meşruluk modeli olduğunu söylerler. Locke, Rousseau ve Kant’a kadar 

uzanan düşünürler doğal hak ve toplum sözleşmesi kuramlarını, insanların kendi 

çıkarlarıyla uyumlu olduğu için belli normatif kurumsal düzenlemeleri özgürce kabul 

edip etmeyecekleri sorusunun üzerinden kurarlar. Modern demokratik meşruluk ve 

adalet düşünceleri rasyonel rızayı temel bir nitelikleri olarak görmektedir. 184Toplum 

sözleşmesi kuramının Locke’da kullanımı “devrimi haklı çıkarma”ya ve “yönetimi 

sınırlama”ya yöneliktir. İktidar karşısında hak iddiasının temelini oluşturan kuram, 

rızaya dayanır. 185 Rıza burada,  politik meşruluk olarak karşımıza çıkar.  

 

Benhabib, söylem etiğinin temel ilkesi olarak ahlaki sezgilerimiz altında 

yatan normların ve değerlerin sınanmasını görür. Söylem kuralları çerçevesinde bizin 

neyin mubah neyin mubah olmadığı araştırmasını yaptığımız söylem etiği ilkeleri, 

ahlaki geçerlilik ilkeleri olduğu gibi, siyasal meşruluk modeli olarak 

değerlendirilmeye de açıktır. “İletişimsel etik, tüm etik ilişkilere yönelik evrenselci 

ve uzlaşım sonrası bir perspektif sunar. Bu bakımdan, aile hayatı için olduğu kadar, 

demokratik (anayasal istemlerdeki) (yasama) meclisleri için de içerimler 

barındırır.”186 Politik meşruluk modeli eleştirisini öne sürenler (cemaatçiler), her 

türlü meşruluk ilkesi altında bir iyi hayat teorisinin olması gerektiğini ve bu 

                                                 
184 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.69.  
185 Taylor, Modern Toplumsal Tahayyüller, s.14. 
186 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.69.  
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bağlamda iyi hayat biçimlerinin çokluğu karşısında “nötr” bir minimal evrenselci 

etik düşüncesinin olamayacağını belirtirler.187 Habermas’ın söylem kuramı hiçbir 

konuyu tartışma dışında bırakmamıştır. Bu nedenle kişilerin iyi hayat anlayışları 

çerçevesinde ileri sürdükleri savlarda tartışmaya açıktır. Fakat tüm bu tartışmaların 

yapılabilmesi için Habermas, minimal bir adalet anlayışı ve bunun gerekliliği temel 

haklar önceliğe sahiptir.  

 

 

4.4.3.3. İletişimsel Etik Ve Adalet  
 

Habermas, iletişimsel etikten yola çıkıp normatif bir adalet teorisi 

geliştirmemiştir. “Adalet” ve “iyi yaşam” tartışmaları iletişimsel etikle 

değerlendirildiğinde farklı boyutlara ulaşılır. İletişimsel etik evrenselleştirilebilirliğin 

usullerini öne çıkarmıştır. Fakat bunu bir adalet anlayışı boyutuna taşımak için değil, 

toplumsal uzlaşmaya yönelik olarak yapmıştır. Bu nedenle hak kavramı önceliğini 

korumaya devam etmektedir. Bu nedenle de iyi yaşam anlayışlarının önüne belli 

kısıtlanımları da koymaktadır.  

 

İletişimsel etik, sosyolojik bir önvarsayım olarak, hukuk, ahlak ve ahlak 

içinde de bireysel ve kolektif ahlak arasında ayrışmanın ve farklılaşmanın 

varolduğunu kabul eder. Modern devlette soyut hukuk, ahlak ve etik alanları 

birbirinden ayrışmıştır. Bir birey bütün bu alanların mensubudur ve bu bireyin 

yapması gereken bu alanları düşünümsel olarak bütünleştirmedir. Adalet ve iyi 

yaşama ilişkin bu önvarsayım iletişimsel etiğin birinci toplumsal-tarihsel 

önvarsayımıdır.188  

 

İkinci olarak iletişimsel etiğin ahlaki bakış açısının olanaklılığı için bir başka 

koşul daha gerekmektedir. Modernitenin gelişimi ile geçmişteki kapsamlı değer 

sistemleri parçalanmıştır. Modern bilimin gelişimiyle olgu değerden ayrılmıştır ve bu 

ikisinin birliğinden hareketle ortaya çıkan iddialar kendilerini haklılaştırım için ek 
                                                 
187 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.70.  
188 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.73.  
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yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. “İletişimsel etik, doğanın bilgisini 

normların haklılaştırımından bilişsel olarak ayırması sayesinde bizim dünya 

görümüşümüzü merkezsizleştiren böylesi “değer farklılaşması” süreçlerini 

önvarsayar.” Her bir alan örneğin bilim alanında olduğu gibi, kendi alanında 

geçerlilik iddialarının denetlenmesi için kurallar ve metotlar geliştirmiştir. Bu vb. 

değer ve toplumsal farklılaşma süreçleri iletişimsel etiğin olanaklılığı için tarihsel ve 

kültürel koşulları oluşturur.189 

 

Uzlaşım sonrası bir ahlak sistemi olarak iletişimsel etik toplumsal kabul ve 

hipotetik geçerlilik arasında bir ayrım yapar. Bu nedenle iletişimsel etiğe göre hiçbir 

hayat tarzı diğerinden üstün değildir, farklı bir hayat tarzını kabul eden kişi kendi 

tarzının neden daha adil ve dürüst olduğunun gerekçelerini tanıtlamalıdır ve bu 

sorgulanmalıdır. İletişimsel etik, diğer ahlaki bakış açıları karşısında, kendisininki de 

dahil olmak üzere tüm haklılaştırım usullerini sorgulayabilme düşünümselliğine 

sahip olduğu için avantajlara sahiptir. İletişimsel etik diğer ahlaki bakış açılarıyla bir 

arada olabildiği gibi, onların kendi sınırlarının tespitine zorlar. İletişimsel etik, 

modern toplumda davranış normlarını yaratabilecek ölçüde kapsamlı ve düşünümsel 

belli ahlaki konumların olduğunu savunur. Bu açıdan iletişimsel etik “ahlaken 

yansız” değildir. Yansızlık, birçok farklı hayat tarzının ve iyi anlayışının varolması 

ve kendini gerçekleştirmesi için toplumdaki hukuki ve kamusal kurumlarda 

somutlaşan soyut ve genel normlar ve uygulamalarda görülmelidir. Bu bağlamda 

çoğulculuk, hoşgörü ve çeşitlilik bir arada var olması Habermas ve Benhabib’e göre 

uzlaşım sonrası bir evrenselci ahlak vizyonuyla mümkündür. İletişimsel etik ahlaki 

doğru ilkeleriyle birlikte var olma erdemi konusunda Rawls gibi yeni-Kantçı’larla 

ortak bir payda da buluşur.190  

 

İletişimsel etiğe ait meta-normlarla, bir ahlaki hayat tarzına ait özgül 

normların çatışması halinde bir arada var olma için evrensel insan ve yurttaşlık 

hakları gibi meta-normlar öncelik kazanır. İletişimsel etiğin evrensel saygı ve 

eşitlikçi karşılıklılık gibi meta-normlar, liberal demokrasilerin anayasalarında 

                                                 
189 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.73-74.  
190 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.79-80.  
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evrensel insan ve yurttaşlık hakları ve politik haklar şeklinde yer alır. Bunlar çatışma 

durumunda başvurulacak nihai haklar olarak görülmelidir.191  

 

İletişimsel etik, ahlaki iyi anlayışlarını ahlaki haklılaştırım usullerine getirdiği 

belli kısıtlanımlar uyarınca kısıtladığı ölçüde deontolojik bir teoridir. İletişimsel etik, 

ister cılız felsefi önvarsayımlara sahip olmak anlamında olsun isterse birbiriyle 

çatışan hayat tarzları karşısında kayıtsız kalmak anlamında, “yansız” değildir. Ama 

iletişimsel etik düşünümseldir, kendi önvarsayımlarının dogmatik olmayan tarzda 

sorgulanmasına izin verir; tüm hayat tarzlarının bir evrensel haklar ve adalet 

çerçevesinin kabulüyle uyumlu olarak bir arada var olmalarını desteklemesi 

bakımından çoğulcu ve hoşgörülüdür. Bu anlamda iletişimsel etikte de hak iyiden 

önce gelir, ama bizzat bu hak anlayışı evrensel saygı ve eşitlikçi karşılıklılık 

normlarına değer veren bir iyi hayat vizyonunu geliştirir.192  

 

 

4.5. İletişimsel Eylem Kuramına Eleştiriler 

 

 Habermas’ın iletişimsel eylem kuramına yöneltilen eleştirilerin başında, bu 

kuramın “soyut, ahistorik ve “olmalıydı”cılık” anlayışına yönelik olduğudur. Bu 

kuram, kusursuz rasyonaliteyi varsayar. Fakat bu anlayış kuramı, tarihsel pratikten 

kopartan bir anlayıştır. Dil, kuramın özünü oluştururken özgür ve adil toplum, dilin 

içinde kabul edilir. Bu özgürleşme mücadelesinin tarihten, bilinçli dönüştürme 

anlayışından uzaklaşmasını getirir ve “belirli kuramlar ve siyasal programlar 

hakkında yargıda bulunmak için somut veriler sunmaktan aciz, çok soyut bir model” 

ortaya koymaktadır.193 

 

 Habermas, özgürleşime ulaşma çabası olarak ortaya koyduğu iletişimsel 

eylem kuramında maddi çıkarlar ve sınıf uzlaşmazlıklarını dikkate almaz. Bunun 

nedeni olarak sınıf çelişkilerinin pasifize olmasını ve refah devletinin kitlesel 

                                                 
191 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.81-82.  
192 Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, s.82-83.  
193 Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, s.174-175. 
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demokrasisi ile görünmez hale geldiğini belirtir.194 Habermas, toplumlardaki mevcut 

sorunu tahrif edilmiş iletişim olarak koymuş ve siyasal bir tercih yapmıştır. Kapitalist 

toplumların sorunu ekonomik ve maddi eşitsizlikler değildir artık. Sorun uzlaşmayı 

engelleyen iletişimsel tahribatın ortadan kaldırılmasıdır. 195 

 

Touraine göre, Habermas’ın öznelerarası iletişimin sorunlu yanı, aslında bu 

iletişimin bireyleri karşı karşıya getirmediğidir. Bu iletişim, ‘toplumsal konumlar’, 

‘iktidar kaynakları’ ve ‘kişisel ve kolektif tahayyüllerin’ karşılaştığı bir iletişimdir. 

Bu tespitler sonucu Touraine iletişimin öznelerarası dil mübadelesi ile değil, 

bağımlılık ve işbirliği ilişkileri içinde gerçekleştiğini belirtir. Bireyi belirleyen 

toplumsal, özel ve kamusal ilişkiler şeffaf bir tartışmayı baştan engeller. ”Birey, 

oluştuktan sonra diğerleriyle paylaşılabilecek bir deneyim oluşmasını engelleyen 

örgütsel ve kurumsal konumlarla kendinden koparılmıştır.”196 

 

Burada Touraine’in düşüncesinde Habermas’ın Diskursethik’ine göre ideal 

iletişim yapılabilmesi için toplumsal rollerinden, hiyerarşik konumlarından, 

inançlarından, önyargılarından vb. bağlamlardan arındırılmış kişisel özneler 

iletişime girmeleri gerekecektir. Bu Habermas için felsefi olarak kabul edilemezken, 

Touraine’in merkezi düşüncesidir. Touraine’e göre Habermas’ın ifade ettiği kendi 

kaderini tayin etme mücadelesi veren özne değil, yaşam dünyasıdır.197 

 

 

Sistemin bütününün içerdiği (systemique) baskılar, yaşantı dünyasını araçsallaştırır: 
Bu baskılar bireyleri, önceden belirlenmiş davranışlarla ve kendilerine dayatılan 
prosedürlerle  kendi amaçlarını gerçekleştirmeye zorlar. Aynı baskılar, kendi 
amaçlarının peşinden gittiklerinde bile bireyleri, onlara dışardan dayatılan amaçlara 
ve çıkarlara hizmet etmeye mecbur kılar; bu baskılar, iletişimsel edimde  
bulunmanın gözeneklerine nüfuz ederler ve bu edimi, kendiliğindenliği  
zehirleyerek kişisel olmaktan çıkarırlar. 198 
 

                                                 
194 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, s.769 vd. 
195 Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, s.177.  
196 Alain Touraine, Qu’est-ce Que la Democratie?, Paris Fayard, 1994, s.179’dan aktaran Gorz, 
Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.176-177. 
197 Gorz, Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.177.  
198 Gorz, Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.177. 
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Habermas, öznelerarası anlaşmanın, doğrunun ölçütü olduğu görüşündedir. 

Wellmer, kendi doğru görüşümüzün sınanmasının öznelerarası karşılıklı konuşma, 

anlamaya çalışma, kendimizi anlatma olduğu konusunda Habermas’la aynı 

fikirdedir. Fakat bu “bizi doğruya ilişkin geçerlilik iddiasına ikna edecek şey 

uzlaşma değildir. Bu bizim kanılarımızı doğrulayabilir ama doğruyu garanti 

edemez. Bu doğruya ilişkin bir ölçüt değildir.” Doğru kavramı konuşmacıların inanç 

ve yargılarından ayrılamaz. Habermas’ın yanıtı ise doğruluk ölçütünün uzlaşmaya 

varılmasında değil, bir tartışmaya girildiğinde uzlaşmanın neye dayandığını 

gösteren koşullarda olduğunu öne sürer. Buna karşılık olarak da uzlaşmaya rasyonel 

ve tutarlı argümanlara dayanılarak ulaşılsa bile dünya koşulları ile varılan uzlaşma 

arasında farklılık olabilir. Bu değerlendirmeler ışığında iletişimsel eylem kuramı, 

rasyonalite, özneler arasındaki ilişki ve doğru arasında bağlantılar, doğruya ya da 

rasyonaliteye kesin bir ölçüt sağlayamaz. 199 

 

Habermas, değişen dünyada demokratik siyaseti ve bu siyasetin kendini 

koruma aracını demokratik hukuk devletinde aramaktadır. Ulus-devlet ve siyasetin 

krizi, kamusallığı aktifleştirerek çözmeye çalışmaktadır. Habermas’ın ileri sürdüğü 

tezler çerçevesinde,  parçalı ve tek bir merkezden yönetilemeyen toplumların tek 

ortak birleştirenin pozitif hukuk olması, -hukuk, sistem ile yaşam dünyası arasında 

bütünleştirici güç olabilir- siyasetin ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. 

Egemenlik ve karar verme iradesinin kimde olduğu sorusunun açıkta kaldığı bu 

tasarımda, Carl Schmitt’in egemenlik anlayışına taban tabana zıt bir yaklaşım vardır. 

Fakat Schmitt’in tezine de karşıt yanıt üretilememektedir.200 Kimlik politikaları, 

çoğul modernlikler yaklaşımı, kültürler arası çelişkiler ve farklılıklar Habermas’ın 

yaşam dünyasının kolonileştirilmesi tezinde açıklanamamıştır. Çünkü yukarda 

saydığımız sorunlar yaşam dünyasına dahildir, yaşam dünyasına dışardan gelip ona 

müdahil olmamıştır. 201 

                                                 
199 Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, s188-189.  
200 Çelebi, “Kamusal alan ve Sivil Toplum: Siyasal Bir Değerlendirme,” s.276-77. Schmitt’in devlet, 
egemenlik, siyasal kavramı üzerine bkz. Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, Çev. Ece Göztepe, İstanbul, 
Metis Yayınları, 2006; Bünyamin Bezci, Carl Schmitt’in Politik Felsefesi: Modern Devletin Politik 
Felsefesi, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2006. Bir sonraki bölümde Schmitt’in görüşlerine daha geniş 
yer verilecektir.  
201 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı teorik Sorunlar”, s.12.  
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Sistem karmaşıklaştıkça kültürel yoksunlaşma, bireyleri sentez yapma ve 

anlam verme güveninden yoksun bırakır. Sentez ve yorum yeteneğinden yoksun 

yaşam dünyasının bilgileri, ölçütleri, normları, kesinlikleri ve sarsılmaz inançları 

olmayan bireylerin kendilerini yönlendirecek sezgisel kavrayışları yok olmuştur. Bu 

durumda yaşam dünyası sisteme karşı rasyonel bir eleştiri ve eylemle karşı 

duramaz. Sezgisel kesinlikler, göreneksel davranışlar, tutumlar ve ilişkiler, alışıldık, 

geleneksel düşünme tarzları çerçevesinde saplantılı bir direnme geliştirmesi 

beklenmelidir.  Yaşam dünyası ile gerçeklik arasındaki kopukluk nedeniyle özneler 

olayları kötü güçlerin “normal” ve “doğal” düzene karşı bir komplosu olarak 

algılayacak ve kendi sezgisel yorumlama şemalarının değil gerçekliğin bir 

dayanağının olmadığı sonucuna ulaşılacaklardır. Yaşam dünyası “sarsılmaz 

kesinlikleri”ni çökerten her şeye komplo gözüyle bakıp kendisini köktenci bir 

şekilde savunacaktır.  202  

 

 Postmodernistler Habermas’ın iletişimsel eylem kuramında yer alan 

evrenselleştirilebilirlik ilkesine olumsuz yaklaşmaktadırlar. Birincisi öne sürülen ilke 

bütün insanlar için evrensel bir iletişimin yeterliliğine yönelmiştir. Postmodernistler 

bu tür büyük anlatılara yönelmiş projeleri zamandışılık nedeniyle eleştirmektedirler. 

Ayrıca Habermas’ın uzlaşmaya yönelik görüşlerini zorlayıcı ve potansiyel olarak 

baskıcı bir bağlılık olarak değerlendirirler. 203  

 

 

 

 

 

4.6. İletişimsel Eylem Kuramı Ve Kamusal Alan Yaklaşımının 

Bütünlüğü  
 

                                                 
202 Gorz, Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.179.  
203 West,  Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s.110. 
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 Tahakküm ve tahrif edilmiş iletişimden uzak ve öznelerarası anlaşma ve 

uzlaşımda konumlanmış rasyonel söylem kamusal alana uyan bir etkinlik tipidir.204 

Habermas’ın kamusal alan üzerine yaptığı çalışmalardan sonra yeni yapıtlarında iki 

önemli değişiklik olmuştur. Birincisi “iletişimsel eylem kuramı”, ikincisi ise 

“demokrasinin söylem kuramı”dır. Bu iki yeni kuram çerçevesinde de kamusal alan 

kuramı da değişmiştir.  

 

 Habermas, 1960’lı yılların başında refah devletini, kamusal alanın etkin 

kullanımı açısından olanak sağlayan, siyaset ve ekonominin teknokratlaşmasını 

engelleyen bir devlet olarak görmüştür. 1970’li yıllarda ise refah devletinin, sosyal 

piyasa ekonomisini düzenlemekten öteye geçerek korporatist bir yönelime girmesi ve 

ekonomi ve siyasetin teknik bir müzakereye indirgenmesi ile katılımcı demokrasi 

olanakları yok olmaya başlamıştır. Bu koşullarda Habermas, modern demokratik 

toplumların tek merkezden yönetilemeyecek derecede özerk ve alt-dizgelere sahip 

olması nedeniyle, kamusal alan kuramsallaştırmasını yeniden gözden geçirmiştir. 

“İletişimsel eylem kuramı” hukukun tek ortak nokta olduğu bu alt-dizgelere alternatif 

bir arayış olarak ortaya çıkar. İletişimsel eylem kuramı sistem/yaşam dünyası 

karşıtlığında tanımlanmıştır. Habermas, bu bağımsız, kendi kendini üreten siyasal 

alt-dizgelere karşı yaşam dünyasında oluşturulan çoğulcu, pratik akla, diyalog ve 

etkileşime dayalı kamu görüşünü, bu alt-dizgeleri denetleme ve eleştirebilme olanağı 

olarak öne çıkarmıştır. Yaşam dünyası bu alt-dizgeleri biçimlendirecek şekilde tek 

başına merkez oluşturma gücüne sahip değildir. Çünkü bu alt-dizgelerin, kendi dilleri 

vardır ve sorunlarını, bu sorunları çözme pratiklerini, diğer alt-dizgelerle ilişkilerini 

hukukun dolayımıyla anlaşılabilmektedir.205  

 

Yapısal Dönüşüm’de pratik aklın siyasete uygulanmasının temelini kamusal 

alanın tarihsel spesifik toplumsal kurumlarına yerleştirirken, iletişimsel eylem teorisi 

bunu, tarih ötesi, evrilmekte olan iletişim veya akıl yeteneklerine yerleştirmektedir. 

Calhoun’a göre kamusal alan bir ideal olmaya devam etmektedir ama iletişimsel 

                                                 
204 Holub, Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere, p.8.  
205 Çelebi, “Kamusal alan ve Sivil Toplum: Siyasal Bir Değerlendirme,” s.271-272.  
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eylemin evriminin temeli değil, bir yan ürünü olarak tanımlanabilir.206 Bu koşullarda 

kritik soru, gerçek bir genel çıkarın gelişimini ve kabul edilmesini neyin 

sağlayabileceğiydi. Ne kamusal alanın ne de sivil toplumun sosyalist bir 

dönüşümünün böyle bir kapasitesi olduğuna artık inanmayan Habermas, demokrasi 

için daha az tarihsel ve daha çok transandantal bir temel aramaya başladı. Her 

konuşmada gizli potansiyelleri vurgulayan insan iletişimsel eyleminde bulduğu da 

buydu. Bu da ona, hala paramparça bir şekilde kapitalizm ve bürokratik iktidarın 

egemenliği altında bulunan bir dünyada, Kant’ın ideallerini ve daha genel olarak 

demokratik idealleri yeniden canlandırma zemini sağlamıştır.207 

 

Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı’nda Durkheim’dan yola çıkarak 

kutsalın sosyal entegrasyondaki gücünü göstermiş ve modern toplumlarda bu 

birleştiricilik görevini iletişimsel eylemin yerine getirebileceğini iddia etmiştir. 

“Kamusal alan bu eylemin bir ifadesidir.”208 Para ve iktidarın tahrip ettiği ve 

kolonileştirdiği insanların etkileşim içinde bulundukları alan olan yaşam dünyasının 

yeniden bütünleşmesine yönelik eylemler yeni toplumsal hareketler olarak 

kendilerini göstermiştir. Bu hareketlerin sistemin meşruluğuna ilişkin tartışmalarını 

yürütebilmeleri, ya da bu meşruluğu yeniden kurabilmeleri kamusal alanın varlığını 

gerektirir. Bu nedenle Habermas, temsili demokrasiye dayanan kamusallık 

anlayışından farklı bir kamusallık anlayışına yönelmiştir.209 Bu kamusallık anlayışı 

söylemlerin üretildiği, tartışıldığı ve rasyonel uzlaşmaya yönelen bir anlayıştır. 

 

 Kamusal alan, yaşam dünyasının bir parçası olarak sivil toplum 

örgütlenmeleri aracılığıyla kurumsallaşan iletişim evrenidir. Bu kurumsallaşan 

kamusal alan, bilgi akışının kaynağı ve bilgiler konusunda farklı bakış açılarının 

ortaya çıktığı bir alan ve bu alanda müzakereler sonucunda bir görüşünü ortaya 

çıkmasını sağlayan bir ağ şeklindedir. “Yaşam dünyasında olduğu gibi, kamusal alan 

da, iletişimsel eylem sonucunda üretilir.” Kamusal alanın konuları, bireysel, mahrem 

ve özel konuları ve siyaseti, ekonomiyi ve medyayı kapsayacak şekilde genişlemiştir. 
                                                 
206 Calhoun, “Habermas and Public Sphere,” p.32.  
207 Calhoun, “Habermas and Public Sphere,” p.32.  
208 Lattes, “New Forms of Public Space and New Generations,” p.225. 
209 Eser Köker, Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, Ankara, İmge Kitabevi, 2007, s.67.  
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Artık alt-dizgelerin dillerine de çevrilebilen kamusal görüşler esnemiş ve 

genişlemiştir. Yani kamusal alan yaşam dünyasını, sivil toplumu, oradan işlevsel alt-

dizgelere ve oradan diğer dizgelere kadar uzanmaktadır. Hukuk, genişlemiş kamusal 

alanın yapıtaşlarından biridir. Çok parçalı kapitalist toplamları bir arada tutan pozitif 

hukuk, genel kamuoyu ile uzman kamuoyları arasında da ortak bir zemin 

sağlayabilmektedir.210  

 

 
Habermas’ta bu kamusal alan bu yeni dönemde, liberal siyasal kültürün bir parçası 
olup pozitif hukuk ile taçlandırılmış, kendini sınırlandırabilen ve denetleyebilen 
ussal aktörler ve kurumlar arası dengeli bir iletişim evrenidir. Parsonsgil toplumsal 
dizgeye benzeyen bu kurama göre kamusal alanın işlevi yaşam dünyasıyla kurumlar 
arasındaki iletişimin sağlanmasına indirgenmiştir.211 

 

 

Habermas, iletişimsel eylem kuramını geliştirirken Marksist bazı tonları 

korumakla birlikte, Marksizmin ekonomik altyapıya dayanan sınıflar modelinin 

yerini sistem ve yaşam dünyası modeli almıştır. Habermas, Marx’ı öznelerarası 

etkileşimi dikkate almamakla eleştirmiştir. Marx, öğrenme süreçlerini üretim güçleri 

alanına (yani emeğe) yerleştirmiştir. Fakat Marx etkileşim süreçlerini (toplumsal 

olarak gelişen dünya görüşleri, ahlaki tasarımlar ve kimlik oluşumları gibi) dikkate 

almamıştır. Bu kuramda dikkat çeken Marx’tan daha çok Luhmann’ın sistem 

kuramının ve terminolojisinin oldukça etkin olduğudur. Habermas, Marx’ın 

toplumsal değişimi ekonomik değişimlere dayandırmasından ödün vermeksizin 

normatif etkileşim çerçevelerinin evrimini dikkate alınarak toplumun tek üyesinin 

bilinç biçimleri ve gelişim aşamalarının yol gösterebileceği tezine dayanmıştır. 

Toplumsal dönüşümü Marx gibi devrimci atılımlara değil de, dilsel dönüşümlere 

bağlayan Habermas hala tarihsel materyalizmin izinden gittiğini düşünmektedir. 

Çünkü kişilerin kendilerini yeniden üretimi için toplumda, kültürde ve kişilikte 

dönüşümlerin dilsel olarak yapılması gerekmektedir.212 

 

                                                 
210 Habermas, Between and Facts and Norms, pp.359-373.  
211 Çelebi, “Kamusal alan ve Sivil Toplum: Siyasal Bir Değerlendirme,” s.275.  
212 Giddens, “Habermas’ın Emek ve Etkileşim Hakkında Düşünceleri,”  
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 İletişimsel eylem, “simgelerle sağlanan bir etkileşim”dir. İletişimsel eylem 

için, en az iki eyleyici özne olmalı ve bu eylem, iki özne tarafından anlaşılmış ve 

kabul edilmiş karşılıklı davranış beklentilerini tanımlayan zorunlu geçerli normlara 

uymalıdır. Teknik kurallar ve stratejilerin ampirik veya analitik doğru tümcelerin 

geçerliliği ile denetlenirken, yaptırımlarla güçlendirilmiş olan toplumsal normların 

geçerliliği öznelerarasında niyetler üzerinde anlaşmaya bağlıdır ve toplumsal normlar 

toplumsallığın dayattığı zorunlulukların kabul edilişi ile güven altına alınmış olurlar. 

Yukarda belirttiğimiz iki tip kuralların çiğnenmesinin farklı sonuçları vardır: teknik 

kurallar veya stratejilere uymayanlar, ampirik gerçekliğin yitirilmesi ile başarısız 

olurlar. Toplumsal normların çiğnenmesi durumunda sözleşme ile öngörülmüş 

yaptırımlar uygulanır. Teknik kurallar ve stratejilere uyma bize beceri disiplini verir 

ve problemlerimizi çözmede beceriler bizi yetkinleştirir. Toplumsal normlar, kişilik 

yapıların disiplinini sağlar. 213 

 

 Kurumsal çerçeve simgelerle 
sağlanan etkileşim 

Amaç-rasyonel (araçsal ve 
stratejik) eylemin sistemleri 

Eylem yönlendirici kurallar Toplumsal normlar Teknik kurallar 
Tanımlama düzlemi 
 
 

Öznelerarasında paylaşılan 
gündelik dil 

Bağımsız dil 

Tanımlama tarzı Karşılıklı davranış beklentileri Belirli öngörüler belirli emir 
kipleri 

Edinme Mekanizmaları Rollerin içselleştirilmesi Becerilerin ve vasıfların 
öğrenilmesi 

Eylem tipinin işlevi Kurumların sürdürülmesi 
(karşılıklı güçlendirme 
temelinde normlara uyumluluk) 

Problem çözümü (Amaç-araç 
ilişkileri ile tanımlanan hedef 
ulaşımı 

Kuralların  çiğnenmesindeki 
yaptırımlar 

Sözleşmeli yaptırımlar 
temelinde cezalandırma: Otorite 
karşısında başarısız kalma 

Başarısızlık: Gerçeklik 
karşısında başarısız kalma 

“Rasyonelleştirme” Özgürleşim, bireyselleştirme: 
Tahakkümsüz iletişimin 
yaygınlaştırılması 

Üretici güçlerin arttırılması: 
Teknik kullanımı gücünün 
yaygınlaştırılması 

Tablo 5: İletişimsel Eylem Ve Amaç Rasyonel Eylem Sistemleri214 

 

 

 Habermas, Weber’in rasyonalizasyon teorisini, etik doğanın etkilerini dikkate 

alma kapasitesine sahip olmadığı ve bu nedenle kamusal tartışmayı dikkate almadığı 

                                                 
213 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.42.  
214 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.44. 
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için eleştirir. Habermas, kamusal tartışmanın doğruluk inancını doğuracağını ve 

olguların, değer yargılarını besleyerek moral bir değerlendirmeyi sağlayacağını 

düşünmektedir. Habermas’a göre Weber başarıya yönelik rasyonel eylemin 

egemenliği konusunda karamsardır. Fakat kamusal söylem ile alternatif 

rasyonaliteler mantığının yaratılması ile kamusal alan fikri ile ortaya çıkar. “Laik 

toplum kamusal alanda yeni dayanışma ve meşruluk matriksleri bulur.” Demir 

kafesten kaçmanın yolu kamusal alanla yeni bir dayanışma biçimi geliştirmektir.215 

İletişimsel rasyonellik, bu dayanışmada kamusal alanda cisimleşerek modern 

toplumda dayanışmanın yaratılması için zorunludur.  

 

Bir toplumsal sistemde hem amaç-rasyonel eylem, hem de etkileşim 

bulunmakla birlikte bazen biri daha ağır basabilmektedir. Habermas, Weber’in 

izinden giderek, bir toplumda ekonomik sistemin veya iktidarın amaç-rasyonel 

eylemin ilkeleri üzerinde kurumsallaştığını belirtir. Diğer tarafta aile ve akrabalık 

gibi alt sistemlerde etkileşimin ahlaki kuralları hakimdir. Habermas “analitik 

düzlemde 1. Bir toplumun kurumsal çerçevesi veya sosyo-kültürel yaşama evreni ile 

2. Bunun içine “yerleştirilmiş” olan, amaç-rasyonel eylemin alt-sistemleri  arasında” 

genel bir ayrım yapar. Ve eylemler kurumsal çerçeve içinde belirlendiği zaman, 

yaptırımlar, karşılıklı sınırlar, beklentiler dayatılır. Bu teknik kurallar ve stratejiler, 

kurumsallaşma ile güvence altına alınmış olurlar.216 

 

Habermas, iletişimsel rasyonalitenin hakim olduğu yaşam dünyasında dile 

vurgu yapar. İletişimsel eylemde bulunurken dayanılan dilsel mübadele kuralları 

konuşan bireylerin karşılıklı olarak birbirlerini anlamasını sağlar. Bu iletişim ile 

anlaşmak için samimiyet, karşılıklılık, şiddetten, aldatmadan ve tahakküm 

ilişkilerinden arınmış olmak gerekir.217 “Karşılıklı dilsel iletişim üstü örtük olarak, 

eşitler arasında ki mükemmel bir karşılıklı anlaşma normuna (pratikte bunun 

gerekliliklerini asla yerine getirmeyi başaramıyor bile olsa) gönderme yapar.”218  

 
                                                 
215 Lattes, “New Forms of Public Space and New Generations,” p.225.  
216 Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, s.43.  
217 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, 2. Cilt, s.53 vd. 
218 Gorz, Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.176.  



 230

Habermas’ın yeni eleştirel kuramı iletişimsel eylem temelinde biçimlerin. 

G.H. Mead’in “iletişimsel eylem” kavramı, dilin bireylerin birbirini anlamasına 

aracılık eder ve iletişimsel eylemde dil, farklı öznelerin “amaç yönelimli” 

etkinliklerini eşgüdümlü şekilde işlemesini sağladığı gibi, bu özneler arasında 

toplumsallaşmaya aracılık eder. Habermas buradan yola çıkarak emeğin 

metalaşması ve kapitalist rasyonelleşmenin yaşam-dünyasında iletişimin 

altyapısının saldırıya uğrayarak, öznelerarası iletişimi çarpıttığı tespitinde bulunur. 

Habermas, bu iletişimin çarpıtılmasına rağmen, olanaklı olduğunu düşünmektedir. 

Normatif bir eylem ilkesi olan iletişimsel eylem kısaca şu şekilde tanımlanabilir: 

“Eşgüdüm mekanizması gibi işleyen bir iletişim ortamında öznelerin, oydaşmaya 

varma amacıyla eylem ve ilişkide bulunması. Başka bir deyişle bu tür eylemde 

öznelerin amaç ya da planları, araçsal aklın dayattığı gibi benmerkezli hesaplar 

değil, oydaşmaya yönelik bir dil alışverişi aracılığıyla eşgüdümlenir.”219 

Habermas’ın burada toplumu ve içindeki sistemleri tanımlarken yaptığı ayrımların, 

bu alanlarda etkin olan rasyonaliteyi dikkate aldığını görmekteyiz. Para ve iktidarın 

alanlarında amaç yönelimli rasyonalite, yaşam dünyasında iletişimsel rasyonalite 

söz konusudur. Habermas’a göre bu tespitler çerçevesinde özgürleşim iletişimsel 

eylemin hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda kamusal alan insanların 

özgürce ve eşit olarak etkileşime girdiği bir alan olarak devreye girer. Bu alanda 

yürütülen tartışmalarla insanlar kendi gerçek çıkarlarının bilincine varacaklardır ve 

buna göre hayatlarına yön veren normları belirleyebileceklerdir. 

 

Habermas iletişimsel eylem teorisinde rasyonalite sorununu üç boyutta ele 

alır: İlk olarak hermenütik ve analitik dil felsefesinin sunduğu rölativizm bağlamında 

rasyonalite. İkinci olarak insan davranışlarının mahiyetiyle ilgili rasyonalite. Üçüncü 

olarak toplumsal rasyonalite boyutu: bu boyut toplumsal bütünlüğün farklı 

alanlarında rasyonalitenin kurumsallaşması anlamına gelmektedir. Rasyonalitenin bu 

boyutları Habermas’ın iletişimsel eylem felsefesi ve evrensel pragmatik teorisinde 

bağlamları ile kurulur:  Bu bağlamlar220   

 

                                                 
219 White, “Jürgen Habermas,” s.314. 
220 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.202–204. 
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(K)onuşma ve eylemin “evrensel-pragmatik altyapısını” inşa edecek genel bir 
iletişim teorisini; bir iletişimsel ehliyet teorisi formunda genel bir toplumsallaşma 
teorisini; kültürel geleneklerde öznel olarak niyetlenilen ya da açık olarak 
eklemlenenin ötesine gidecek nesnel bağlantıları kavramayı mümkün kılacak bir 
toplumsal sistemler teorisini; yorumlamanın (ya da eleştirinin) nesnesinin ve yo-
rumlayıcının (ya da eleştirmenin) tarihsel konumlarının sistematik bir yeniden 
inşasını mümkün kılacak bir toplumsal evrim teorisini 221  
 
 

kapsamaktadır.  

Evrensel pragmatik teorisi, toplumsal hayatta karşılıklı anlamanın ve 

anlaşmanın şartlarını sunmaktadır. Karşılıklı anlama ve anlaşma, iletişimsel eylem 

için zorunludur. Dil ise “daraltılmamış bir anlaşma” vasattır. İletişim için dili etkili 

bir şekilde ve karşılıklı kullanmak koşuldur.  Habermas’ın iletişimsel rasyonalite 

olarak adlandırdığı rasyonalite, iletişimsel eylemle mümkündür. “İletişimsel olarak 

davranan herkes evrensel geçerlilik iddiaları ortaya koymalı ve bunların 

yanlışlaşabileceğini varsaymalıdır.” Rasyonel olmanın buradaki anlamı, geçerlilik 

iddialarının varlığı ve bu geçerlilik iddialarının karşısında aynı türden başka 

iddiaların öne sürülebileceğinin kabul edilmesidir. Bir kişinin, ortaya koyduğu 

geçerlilik iddiası, ahlaki, sözel önermeler ve ya olgusal hakikat alanına yönelik 

olabilir. Bu geçerlilik iddiası kişinin “anlaşılabilir bir şeyi dile getirmek; anlamak 

için bir şeyi sunmak; dolayısıyla kendisini anlaşılabilir kılmak; ve başka bir kişiyle 

anlaşmaya varmak” gibi amacına hizmet eder. 222 

 

Bir [karşılıklı] anlamaya varma hedefi, mukabil anlamanın öznelerarası 
karşılıklığında, paylaşılan bilgide, karşılıklı güvende ve bir diğerine uymada 
sonuçlanan bir anlaşma yaratmalıdır. Anlaşma, mukabil kavranabilirlik, hakikat, 
doğruluk ve haklılığa yönelik geçerlilik iddialarının tanınmasına bağlıdır ... ilave 
olarak, iletişime katılan iki taraf dünyadaki herhangi bir şey hakkında bir anlayışa 
varmalılar ve böylece niyetlerini bir diğeri anlaşılabilir hale getirmelidirler.223  

 

                                                 
221 Thomas McCharty, The Critical Theory of Jürgen Habermas, Londra, Polity Pres, 1984, s.127.  
222 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.204–205. 
223 Habermas, Communication and the Evolution of Society, p.3.  
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Geçerlilik iddiaları kültürel rölativizm bağlamında değerlendirildiğinde, kültürel 

değerlere bağlı bir geçerlilik iddiası,  

 
 

(T)ıpkı hakikat ve haklılık iddiaları gibi, yerel sınırları aşamaz. Kültürel değerler 
evrensel olarak hesaba katılamazlar; bunlar isimlerinin ima ettiği gibi, özgül bir grup 
ya da kültürün hayat-alanı ya da ufku içerisinde mukimdirler. Sadece tikel bir hayat 
biçimi bağlamında inandırıcı kılınabilirler. Böylece değer standartlarının eleştirisi, 
tartışmaya katılanlar arasında paylaşılan bir ön-anlamayı gerektirir.224  

 

 

Bu nedenle ön-anlama, “önermelerin hakikati, ahlakı normların doğruluğu ve 

sembolik ifadelerin kavranılabilirliği ya da iyi biçimlendirilmişliğinin” aksine, 

söylem içerisinde teste tabi tutulamazlar. Tartışma yapılırken farklı önerme 

gövdelerine göre biçimlendirilen farklı geçerlilik iddiaları ileri sürülür. Teorik 

önermeler neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstermek için kullanılır. Pratik 

önermeler ile toplumsal eylemlerin geçerli ve etkili bir biçimde yönlendirme 

yetilerini dikkate alınır. Estetik önermeler ise tikel deneyimlere bağlıdır.  Bu önerme 

kümelerinin her birinin kendi özerk mantığı vardır. İfade ediliş biçimleri olarak, 

teorik önermeler, pratik ve estetik önermeler gibi değer içermezler, kültürel olarak 

belirlenmezler.225 

 

Habermas dünyayı anlamanın mitik ve modern yollarını karşılaştırmasını, 

rasyonelleşmiş yaşam dünyası kavramı temelinde yapar. Piaget'nin merkezsiz dünya 

kavramlaştırması rasyonalite değerlendirmesi için gerekli bir özelliktir. Habermas, 

iletişimsel eylem kuramında geliştirdiği üç dünyasını oluşturan “varlıkların nesnel 

dünyası, zihni durumların öznel dünyası, toplumsal normların nesnel dünyası,” 

bireylerin kendilerini tanımlamaları ve buna bağlı geliştirdikleri tavırlara göre 

farklılaşır. Bu yaşam-dünyasının rasyonalizasyonu için zorunlu bir şart olarak 

görülmektedir. Farklılaşma ile tartışma farklı geçerlilik iddialarını barındıracaktır. 

Bilim ve teknoloji, bunların normatif yapılarına, hukuk ve ahlaka ve sanat ve 
                                                 
224 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt I., s.42.  
225 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.206.  
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eleştiriye yönelik geçerlilik iddialarına denk düşen üç dünya tasavvuru söz konusu 

olur:226 

 

Aklın uğraklarının kendileri ve birbirleri üzerine düşünmesi, hakikat, adalet ve zevk 
sorunlarının bir diğerinden farklılaştığı rasyonalite boyutlarının bölünmesinden daha 
küçük bir problem değildir. Rasyonalite sorunun ampirisist bir kısaltılışına karşı 
yegane korunma, bilim, ahlak ve sanatın bir diğeriyle iletişim kurduğu kaotik 
yolların hızlı bir şekilde ortaya konulmasıdır. Bu alanların her birindeki farklılaşma 
süreçlerine, baskın bir geçerlilik boyutunun önceliği altında, ilkin dışta bırakılan iki 
boyutu tekrar bir araya getiren karşı hareketler eşlik etmektedir.227   

 
 
Bilim, ahlak ve estetikteki farklı geçerlilik iddialarının kurumsallaşması 

iletişimsel eylem örüntüleri ile gerçekleşir. Bu aynı zamanda kültürün oluşumunu da 

sağlar. Kültür ile ortak aklın ve bilginin yeniden üretilerek iletişimde bulunan taraflar 

arasında dayanışmanın da geliştiği görülür. Bireyler, onları normatif olarak 

yönlendiren ve hareket etmelerini sağlayan iletişimsel eylemce duyarlık eğitimine 

tabi tutulmuş olurlar.228 

 

Benhabib iletişimsel eylem teorisindeki rasyonalite teorisinin paradoksal 

yönüne işaret eder ve Habermas’da bunu doğrulamıştır. Yaşam dünyasının 

rasyonalizasyonunu belli bir konuda anlaşmaya varmanın öznelerarası şekilde dilsel 

örüntüler aracılığıyla kurulması şeklinde gerçekleşirken, diğer yanda ise para ve 

iktidarın kendi kendisine harekete geçiren amaçsal-rasyonel eylemin yaşam-

dünyasının bütünlüğünü sarsıcı etkileri paradoksal durumu yaratır.229 Rasyonelleşme 

süreçleri başlangıçta toplumun içinde kurumların farklılaşmasını getirmiştir. Fakat 

kapitalist büyümeyle birlikte yaşam dünyası bu tip rasyonelleşmenin tehdidi altına 

                                                 
226 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.206–207. Habermas, iletişimsel eylem kuramını 
Piaget’in kavramlaştırdığı merkezsiz dünya anlayışıyla kurar. Modernitenin getirdiği özne merkezli 
anlayışına karşılık, doğa ve insanın bütünleştiği, insanın doğa ve diğer insanlar üstünde tahakkümüne 
dayanan anlayışın reddedildiği bir anlayıştır bu.  Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt I, s.94-
96. 
227 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 2, s.398. 
228 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt I, s.136–137.  
229 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.208. Benhabib, Eleştiri, Norm ve Ütopya,  s.292. 
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girmiştir. Moderniteyle gelen rasyonelleşme ilerlemeci yönüyle bir özgürlük imkanı 

sağlarken bir yandan da yaşam dünyasının altını oymaktadır.230  

 

Benzer eleştiriler farklı şekillerde dillendirilmiştir. Bu eleştiriler bağlamında 

iletişimsel eylem kuramının demokratik diyalog için sadece potansiyel olduğu da 

ifade edilmektedir:  

 

 

İletişimsel eylem kuramının açmazı, modern bir toplumda karar alma 
mekanizmalarını tek bir merkezden yönlendirilemeyen alt-dizgelerin kurumsal 
gereksinim ve özelliklerinin bir birikimi olarak görürken, kendisi de bir alt-dizge 
olan siyasetin, siyaseti kurumlaştırırken aynı anda onu ilga etme tehlikesi taşıdığını 
kabul etmesidir. Habermas yaşam dünyasında modern aklın, demokratik diyalog 
yoluyla, modern toplumsal dizgeyi dışarıdan kuşatmasını eleştirmesini mümkün 
kılacak çok yönlü bir potansiyel görmektedir, hepsi o kadar.231 
 

 

Habermas, modernite ile birlikte gelen ve rasyonalitenin bağlayıcı ölçütleri 

olan “değer alanlarının farklılaşması” ve “merkezsiz dünya anlayışını” korumak 

istemektedir. İletişimsel rasyonalite ve eylem ancak rasyonelliğin ölçütlerinin 

varlığını koruyabildiği ortamda, Aydınlanma projesinin taşıyıcısı olabilir. Modern 

kültürün giderek çökmeye başlaması, aklın kaybedilmesi anlamını taşımamaktadır. 

Çünkü rasyonalite aynı zamanda birikimsel bir öğrenme sürecidir. Bu bağlamda 

Habermas, bir kere öğrendiğimiz şeyi, iradi olarak öğrenmemiş olmayı 

istemeyeceğimizi belirtir.232  

 

Habermas, iletişimsel eylem kuramı ile tahrip edilmiş iletişimi ortadan 

kaldırarak uzlaşıma yönelen iletişimi devreye sokmaya çalışmaktadır. Fakat iletişim 

çeşitliliği tüm iletişimlerin uzlaşıma yönelmesini gerektirmemektedir. İletişim kendi 

içinde hem retoriğe hem oyuna yönelik birçok boyutu söz konusudur. Uzlaşmaya 

yönelik konuşma ile eğlenmeye yönelik konuşma arasında keskin çizgiler koyan 

Habermas, “günümüz demokrasilerinde kitle iletişim araçlarının rolüne ilişkin 

                                                 
230 Benhabib, Eleştiri, Norm ve Ütopya, s.299.  
231 Çelebi, “Kamusal alan ve Sivil Toplum: Siyasal Bir Değerlendirme,” s.272.  
232 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.209. 
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tartışmalar”ın her iki yönü de birlikte kapsadığını görmemektedir.233 

İletişimsel eylem kuramı kamusal alan kuramını içine almaktadır. Calhoun 

ifade ettiği gibi kamusal alan iletişimsel eylem kuramının bir yan ürünüdür. 

Habermas, yaşam dünyasına konumlandırdığı iletişimsel eylemi, insanların toplumda 

barış içinde, özgürce ve kendi istekleri, çıkarları doğrultusunda yaşamalarına yönelik 

usulleri de barındırır. Bu usuller Habermas’ın kamusal alanının kuramı olan söylem 

kuramının da usullerini içerir. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değildir.  

 

 

 
 

                                                 
233 Garnham, “The Media and the Public Sphere,” p.360.   
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5. SİSTEM VE YAŞAM DÜNYASINDA HUKUK 

 

5.1. Özel Hukuk/Kamu Hukuku 

 
Günlük dilde sürekli olarak kullanılan kamusal-özel ayrımı ilk ortaya çıkışı 

ve kullanım alanları bağlamında hukukidir. Roma-Germen hukuk geleneği ile ortaya 

çıkan kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı bu bağlamda kamusalı devletle özeli ise 

kişiler ve kişi topluluklarıyla ilgili olarak tanımlamıştır.1 Roma’nın ünlü hukukçusu 

Ulpianus Roma Devleti teşkilatını ilgilendiren hukuka kamu hukuku (jus publicum), 

bireylerin menfaatlerini ilgilendiren hukuka özel hukuk (jus privatum) demektedir.2 

Corpus Iuris Civilis hem kamu hukukunu hem de özel hukuku düzenler. Bu ayrım 

Roma Hukukunun hakim olduğu Kıta Avrupası ülkelerinde etkin şekilde 

kullanılmaktadır.3 

 

Egemenlik haklarını kullanarak devlet ve kamu tüzel kişileri kamu hukuku 

ilişkisi içine girmiş olurlar; kamu hukuk, kamu otoritesi ile donatılmış bulunan 

devletin teşkilatını ve bu teşkilatın işleyişini, ayrıca onun kişiler ve diğer devletlerle 

olan ilişkilerini düzenlemektedir. Özel hukuk ile kişiler arasındaki ilişkiler 

düzenlenir.4  

 

Bugün modern yasa yapma süreçlerinde kamu hukuku - özel hukuk ayrımı 

önemini yitirmiştir. Çünkü çıkan yasa ister kamu hukukuna, ister özel hukuka ait 

olsun, yasa yapma edimi kamusal nitelik taşımaktadır. İkinci olarak hangi hukuk 

dalına ait olursa olsun yasa yapma edimi kamusal yaşam konusunda belirli bir algı ile 

                                                 
1 Erdoğan,  “Kamu Alanı ve Liberalizm: Birkaç Not,” 
2 S. P. Scott, The Civil Law, II: The Enactments of Justinian, The Institutes, Book I, Cincinnati, 
1932, (çevrimiçi) http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Anglica/just1_Scott.htm 20.28.2008 
3 Mehmet Tevfik Özcan, “Modernleşme ve Medeni Hukuk: Türk Medeni Kanunu’nun Resepsiyonu 
ve Bu Olayın Politik Cephesi,” Bülent Tanör Armağanı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2004, s.464-
469.  
4 Abdullah Dinçkol, Hukuka Giriş, İstanbul, Alkım Yayınevi, 2000, s.158. 
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hareket eder ve bu algı yasanın içeriğini de belirler.5 Kamu hukuku, özel hukuk 

ayrımı toplumsal yaşamda statülerin tanımlanmasında önemli bir yer işgal ederek 

görünümünü sürdürmektedir.  

 

Burjuva hukukun temel ayrımı olan özel hukuk – kamu hukuku ayrımı ve 

bunların dönüşümü, dönemin sermaye birikim tarzına, değişen politik güçler 

dengesine ve toplumsal ilişkilerin yapısına bağlıdır. Yani kamusal alan-özel alandaki 

değişimler, pozitif hukukta da dönüşümler yaratır. Bu değişimler tarihsel ve genel 

olduğu gibi mekansal ve yerel açıdan da yaşanır. 6 Yaşanan dönüşümler hukukun 

sınırlarını değiştirirken insanların yaşam dünyasına hukukun, devletin müdahale 

sınırlarını da değiştirmekte, belirlemektedir.  

 

Örneğin Liberal bir toplum imgesinin bireyine uygun kanunlaştırma 

hareketlerini Prusya İmparatorluğu’nda İmparator Büyük Friedrick’in 1794’te 

çıkardığı “Prusya Ülkeleri Genel Memleket Kanunu” ve onu izleyen Batı 

ülkelerindeki medeni kanunlarında bulabiliriz. Toplum ve hukukun liberalizm 

çerçevesinde biçimlendirilmesi sanayi devrimi ve sonrası sanayi kapitalizminin 

gelişmesiyle hayata geçirilmiştir. Kamusal alan modellemesinin de zemini olan özel 

mülkiyet sahibi birey, bu kanunlaştırma hareketleri ile “dokunulmaz” hale getirilmiş 

ve bu yöndeki ideolojik tutum, kamusal alanı da belirlemiştir. “Liberalizmde kamu 

alanı, bireyi koruyan, keyfiliği önleyen, piyasadaki özgür mübadelenin engellerini 

ortadan kaldıran ve ülkenin dışa karşı savunulmasını temin eden bir devlet 

faaliyetiyle sınırlıdır.”7 

 

Habermas, refah devletine doğru gidişte devletin rolünün büyüdüğünü ve 

“politik karakter-benzeri” (quasi-political character) özel ilgilerin arttığını tespit 

eder. Özel hukukun içinde yer alan bir çok konu, özellikle mülkiyet hakları ile ilgili 

olanlar, kamu hukukunun içine geçer; örneğin iş hukuku, kamu kurumları ve özel 

hukuk bireyleri ya da şirketleri ile yapılan anlaşmalar gibi konular kamu hukuku 

                                                 
5 Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.428.  
6 Özbek, “Kamusal-Özel alan, Kültür ve Tecrübe,” s.454.  
7 Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, s.153.  
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alanında yer alır. Özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki bulanıklığın kaynağı devlet 

ve toplum arasındaki ilişkinin eski yapısını kaybetmesidir. Özel hayatın giderek daha 

fazla yasal düzenlemelere konu olması ile mahrem alanın altı oyulmuştur. İş 

piyasasının büyümesi, sosyal güvenliğin gelişmesi, kent mimarisinin aile hayatını 

kamunun bakışlarına açan mimari tarzı da mahrem alandaki çözülmelerin 

kaynaklarındandır. 8 Refah devleti, sosyal hakların büyüdüğü ve aynı oranda da 

devletin yaşam dünyasına daha fazla müdahale ettiği bir devlet düzenidir. Devlet 

sosyal gereksinimleri karşılarken aynı zamanda sosyal sorunların çözümüne yönelik 

müdahalelerde bulunur. Habermas, refah devleti ile devletin insanların yaşama çok 

fazla müdahalesinin kendi kaderlerine yön vermelerinin engeli olarak değerlendirir. 

Bu neden hukuk alanında insanların iradeleri dışında devletin bu tip yön 

vermelerinin de önüne set çekmek ister.  

 

 Habermas, hukuk alanında iki temel görüş olan liberal hukuk anlayışı ile 

demokratik hukuk anlayışını dikkate alarak iletişimsel eylem temelli kendi hukuk 

nosyonunu oluşturur.  

  

 

5.2. Habermas’ın Hukuk Anlayışına Genel Giriş 
 

Habermas, modernleşme ile hukuk alanındaki yazılı hukukun genişlemesi ve 

hukukun birçok alanda ağırlık kazanmasını adjudication terimi ile karşılar. 

Müşterek hukuk kaynaklı ve Avrupa hukukuna uygun olmayan bu terimi “yargıcın 

yaptığı hukuk” olarak ifade edebiliriz.  

 

Endüstri sonrası Batı’da demokratik rejimlerde sosyal karmaşıklık, 

çoğulculuk ve refah devletinden dolayı ortaya çıkan problemlere karşısında 

demokratik etkilerin küresel çapta artışı ile “müzakereci demokrasi” tartışmaları 

ortaya çıkmıştır. Habermas, Between Facts and Norms çalışmasıyla demokraside 

kamusal müzakerenin önemine vurgu yapmıştır. Bu Kamusallığın Yapısal 

                                                 
8 Outhwaite, Habermas: A Critical Introduction, p.8-9.  
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Dönüşümü ile başlayan projenin (müzakereci demokrasi projesi) bütünleyeni olan 

bu çalışma, sosyolojik olarak desteklenmiş hukuk ve temel hak kavramlaştırmalarını, 

normatif bir hukuk devletini ve anayasal devlet anlayışını kapsamaktadır. Bu, 

hukuksal yapılarla demokrasi arasında, demokrasi için gerekli olan sosyal bağlamı da 

dikkate alan, normatif ve ampirik bağ kurma çabasını da içermektedir. 9 Habermas, 

hukuk ile sosyal teori arasındaki ayrışmayı aydınlanmacı gelenek çerçevesinde aşma 

girişiminde bulunmakta ve ikisinin farklı disiplinlere bölünmüş olmasını 

eleştirmektedir. 10 

 

Modern devlet ve hukuk çok karmaşık bir sistem oluşturur. Eski felsefi 

söylemler modern devletin sorunlarına cevap verememektedirler; bu toplumun 

bireylerden oluştuğu anlayışı ya da toplumun devlet içinde somutlaştığı anlayışına 

dayanır. Bu karmaşık yapı içinde bilimsel olan ile ideolojinin farklılaşması, bazı 

konuları tartışma dışına çıkararak karar verilebilir olmaktan uzaklaştırmaktadır. 

“Normlar kavramsal olarak ne doğru ne de yanlış olabilirler, tartışma alanında ancak 

akla uygunluk ya da uygunsuzluk açısından bir argümana dönüşebilir.”11  

 

Eski felsefi söylemlerin yetersizliği ve toplumun kavranmasında evrimsel 

değerlendirme gerekliliği anlayışı Habermas’ın Marksist sınıf kuramına bir 

değerlendirme kriteri olarak müracaat etmesini getirmiştir.12 Bu çerçeve Marksist 

sosyal teorinin devletin normatif teorisine öncelik tanımasını sağlamıştır. Marksist 

anlayış toplumun kendi kendini demokratik olarak yönetmesi ve bürokratik devletin 

ve kapitalist ekonominin yok olacağı görüşüne dayanır.13 Modern toplumların 

karmaşık yapısına kısaca açıklık getirirsek; birincisi, modern toplumun çoğulcu 

yapısı nedeniyle alt-grupların içinde çok çeşitli ihtilaflar ortaya çıkar ve her alt-

grubun kendine has bir öz-anlayışı ve kabulleri vardır.  İkinci olarak Weber’in 

‘büyüsü bozulmak’ olarak ifade ettiği, çoğulculukla dini otoritelerin ve görüşlerin altı 

oyulmuştur ya da en azından parçalanmıştır. Üçüncüsü, modern toplum sosyal 
                                                 
9 William Rehg, “Translator’s Introduction,” Between Facts and Norms, Jürgen Habermas, 
Cambridge, Polity Press, 1996, p.ix-x.  
10 Habermas, Between Facts and Norms, p.293.  
11 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s.376.  
12 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.377.  
13 Habermas, Between Facts and Norms, p.2. 
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yeniden üretimce belirlenen birçok alana ayrılmıştır (ekonomi, eğitim sistemi, 

politika gibi.) Bu değişimler toplulukların istikrarlı olmasını sağlayan ortak 

paylaşılan arkaplanı yıkmıştır. 14  

 

Habermas, iletişimsel eylem temelinde oluşturduğu toplum teorisi 

çerçevesinde temel iki farklı alan tespiti yapar: Yaşam dünyası ve sistem.15 

İletişimsel eylem ile oluşan gelenekler, görenekler ile arkaplan bilgisini yaşam 

dünyası verir. Yaşam dünyasının yapısal bileşenleri kültür, toplum ve kişilikten 

oluşur. Kültür düzeyinde, yaşam dünyasının üyelerince paylaşılan ortak değerler ve 

bunların yayılması ile kültürün yeniden üretimi sağlanır. Sosyal etkileşim düzeyinde, 

öznelerarası paylaşılan normlar aracılığıyla kişilerarası ilişkilerin meşru düzeni 

sağlanır. Son olarak, kişilik düzeyinde, sosyalizasyon sürecinde kişiliklerin etkileşim 

yeteneği geliştirilmeye çalışılır. Kültür, toplum ve kişilik, rasyonel yaşam dünyasının 

unsurlarını oluştururlar. Karmaşık modern toplumların anlaşılması için ayrıca 

toplumun ‘maddi alt katmanı’nın (material substratum) değerlendirilmesi gerekir. Bu 

nedenle Habermas, yaşam dünyası perspektifini sistem teorisi ile tamamlar; özellikle 

ekonomik ve politik sistemi dikkate alır. Yaşam dünyasından bağımsız işleyen 

sistem, uzlaşıma dönük iletişimsel eylem temelli değil, para ve iktidarın araçsal 

yönetimiyle ilgilidir. Sistem, üretimin başarılı şekilde yürümesi ve kar elde etme ve 

bürokratik verimlilik açısından bağlayıcı kararlara ulaşma yönelimli yönetim 

formasyonu temelinde malların mübadelesini hedefler.  

 

Habermas, para ve iktidar araçlarının yönetiminin bağımsızlaşarak 

kurumsallaşmasında hukuka normatif önem taşıyan bir rol atfeder. Para ve iktidarın 

hukukileştirilmesi, ekonomik ve politik sisteminin yaşam dünyasından 

ayrıştırılmasına sebep olur. Yaşam dünyası ve sistemin birbirlerinden ayrışması için, 

hukuk, yaşam dünyası yapılarından bağımsız olarak ekonominin ve devletin 

kurumsallaşmalarını sağlamak zorundadır. Bu hukuksallaşma ile değerler, normlar 

ve anlaşma süreçlerine dayalı yaşam alanları, devlet egemenliği altında giderek 

                                                 
14 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xvii.  
15 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt 2.  
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hukuksallaşarak bürokratikleşir.16 Yani, sistemin yaşam dünyasından bağımsız 

işleyebilmesi için, yaşam dünyası ile kendi araçlarının (para ve iktidar) 

hukuksallaşması dolayımıyla birleşmelidir. Hukuk, ahlaktan ayrı olarak, konuşan, 

eyleyen öznelerarasında bir etkileşim ağını ifade eder.17 Ancak yaşam dünyasının 

rasyonelleşmesi ile sistem ekonomik ve politik olarak yapılanabilir. Rasyonelleşme 

ile hukuk ve ahlak18, kamu hukuku ve özel hukuk ayrışması ortaya çıkar. Ahlak, 

“öznel ahlak-pratik ilgi” haline gelir. “Toplumsal yaşam alanlarının böylesine hukuk 

tarafından kuşatılması, ancak daha sıkı ve yakın toplumsal ilişkiler ve etkileşimler 

çerçevesinde gelişebilecek ahlaki kurallara ve yargılara uygun bir zemin 

bırakmamaktadır.”19 Hukuk artık toplumu ahlaklı kılmanın aracı olmaktan çıkmıştır. 

Hukuk aracılığıyla, özel alana konumlandırılan ahlak yaşanabilir kılınır.20  Hukuk 

dışsal yaptırım gücü olan, tüm toplum için soyut normatif standartlar gerçekleştiren 

sosyal bir kurumdur. Kamu ve özel hukuk ayrışması da ekonomi ve politikanın 

ayrışmasına denk düşer. 21  

 

 Habermas, hukuku yaşam dünyası ile sistem arasında bir ortam veya bir araç 

olarak işlevlendirir. Hukuk hem ekonomi ve devletle hem de yaşam dünyasıyla iç 

içedir.  Hukukun oluşumu Habermas’ta prosedürel kamusal tartışmalara 

bağlanmıştır. Bu nedenle hukuk yaşam dünyasında şekillenir. Buradan da hem 

ekonomik sisteme hem de iktidara aktarılır. 22 Bu nedenle kamu hukuku ve özel 

hukuk ayrımı Habermas’ta içerik olarak aynı olmakla birlikte, hukukun 

kurumsallaşması bağlamında yaşam dünyası içinde konumlanması ile farklı bir yere 

oturmaktadır. Her türlü normun oluşumu iletişimsel eylem ve söylem kuramına 

bağlanarak yasama sürecinin etkinliği yurttaşlara aktarılmıştır.  

 

                                                 
16 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, s.809–823.  
17 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.125–126.  
18 Habermas, geleneksel sonrası hukukun ahlaktan ayrılsa da, ‘haklar sistemi ve anayasal devletin 
ilkeleri, evrenselci özünden dolayı ahlakla uyum içinde” olduğunu vurgular. Habermas, “Demokratik 
Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.135.  
19 Yüksel, “Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış,” s.186.  
20  Mehmet Tevfik Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal 
Meşruiyeti,” İst. Üni. Hukuk Fak. Mecmuası, Cilt LXIV, Sayı 2, 2006, s.121.   
21 Mathieu Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” Habermas, Modernity and Law, ed. Mathieu 
Deflem, London, Sage Publications, 1996, pp.4-6.  
22 Yüksel, Modernite Postmodernite ve Hukuk, s.230.  
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Habermas, Weber’in izinden Batı toplumlarında modern hukukun pozitif, 

yasal ve formel olduğunu kabul eder. Hukukun pozitif olması egemen kanun 

koyucunun ifadesi anlamına gelir, yasal olması normlar aracılığıyla sapmalara 

uygulanması ve formel olması ise yasal olarak yasaklanmamış her şeye izin verildiği 

anlamındadır.23  Habermas, modern toplumlarda mevcut hukuku şu şekilde açımlar:  

 

 

Siyasal kararlar, karmaşık toplumlarda etkili olunmak isteniyorsa, pozitif hukukun 
düzenleyici biçimini kullanmak zorundadır. Bununla birlikte hukuk ortamında belli 
normatif önkoşulları olan yapay bir yapıyla uğraşırız. Çağdaş hukuk biçimseldir, 
çünkü açıkça yasaklanmamış olan herhangi bir şeye izin verilmiş olduğu öncülüne 
dayanır. Bireyselcidir, çünkü tek tek kişileri hakların taşıyıcısı yapar. Zorlayıcıdır, 
çünkü devletçe yürütülür ve sadece yasal ya da kurala uygun davranışa uygulanır –
din pratiğine izin verir ama dinsel görüşler buyuramaz. Pozitif hukuktur, çünkü yasa 
koyucu bir siyasal meclisin (değiştirilebilir) kararlarından türer; son olarak usule 
uygun yasalaşmış hukuktur, çünkü bir demokratik süreç tarafından onaylanmıştır. 
Pozitif hukuk katıksız yasal davranış gerektirir, ama bu da yasalara uygun olmak 
zorundadır; yasaya uyma nedenlerini belirtmese bile, öyle olmalıdır ki, muhatapları 
her zaman yasaya saygıları yüzünden ona boyun eğebilmelidir. Hukuksal bir düzen, 
bütün yurttaşların özerkliğini aynı derecede koruduğunda yasalara uygundur. 
Yurttaşlar, ancak yasanın muhatapları, kendilerini aynı zamanda onun yapıcısı olarak 
görebilirlerse özerktirler. Yasayı yapanlarsa, herkesin bu yolla konmuş kuralların 
genel ve ussal onaya layık olduğunu varsayabileceği şekilde düzenlenmiş yasama 
işlemlerine katılan kişiler olabildikleri sürece özgürdürler. Normatif terimlerle 
söylersek, demokratik sürecin kendisi yasal olarak kurumlaşmak zorunda 
olduğundan, halk egemenliği ilkesi, öyle temel hakları gerektirir ki, bunlar olmadan 
hiçbir meşru yasa olamaz; en başta, herkese eşit seçme ve eylem özgürlüğü: Bu da 
önkoşul olarak bireylerin geniş kapsamlı yasal korunmasını varsayar.24 

 

 

Habermas, hukuk (normları) ile ahlak arasındaki ayrımı yaşam dünyasının 

rasyonelleşmesine dayandırır. Yasa kuralları, belirli bir coğrafyada yerel bir yasama 

organınca usulüne uygun olarak çıkarılır ve o devletin üyelerine uygulanır. Bu yasa 

kuralları politik bir program da çizerler ve devlet içinde örgütlenmiş toplum bu 

programla bağlıdırlar. Ortak amaçlar yasayla dikkate alınırken, yasanın yapısının 

ortadan kaldırılmasına izin verilmez. Fakat yasa koyma süreci toplumun siyasal 

etkilerine açıktır. Bu nedenle hukuk sistemleri sadece normatif düzenlemelerden 

                                                 
23 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.6.  
24 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.123-124. Habermas’ın daha özet 
olan hukuk tanımı için bkz. Jürgen Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” Habermas, 
Modernity and Law, ed. Mathieu Deflem, London, Sage Publications, 1996, pp.135. 
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ibaret değildir, “aynı zamanda belli bir yaşam biçiminin ifadesidir” de.25  

 

Habermas, iletişimsel eylem kuramı perspektifinde hukuka yaşam dünyasının 

kolonileştirildiği tezi ile başka bir görev daha yüklemiştir. Bu tezi Avrupa tarihinde 

kanunlaştırma hareketleri sürecini değerlendirerek ortaya atmıştır. Kanunlaştırma 

kavramına bakıldığında formel hukukun çeşitli şekillerde yükselişi görülür: pozitif 

hukukun genişlemesi, sosyal ilişkilerin hukuksal düzenlemelere artarak tabi 

tutulması, hukukun yoğunlaşması, hukuksal düzenlemelerin daha detaylı hale 

gelmesi vb.26 

 

Avrupa tarihinde Habermas’ın belirttiği dört kanunlaştırma dalgası ile 

egemene karşı bireysel haklar kazanılmış, siyasal düzen demokratikleştirilmiş ve 

özgürlükler ve haklar ekonomik sisteme karşı garanti altına alınmıştır. Habermas, 

yine de mevcut kanunlaştırmaların özgürlükleri garanti altına alınmasına rağmen, 

iktidarın kanunlaştırma yetkisiyle nasıl garanti altına alınmışsa aynı şekilde de geri 

alınabileceğine dikkati çeker. Habermas bu bağlamda sosyal refah devletinde 

uygulanan hukukta dört probleme ve hukukun değişkenliğine dikkati çeker: 1. 

Yaşam dünyasında hukuksal müdahalelerin biçimsel olarak yeniden yapılandırılması 

hukuksal taleplerin bireyselleştirilmesini gerektirmektedir; 2. Hukukun uygulandığı 

koşullar biçimsel olarak belirlenmiştir; 3. Hukuksal yetkilendirmeler sosyal 

problemlerle ilgilidir fakat merkezileşmiş ve rasyonelleştirilmiş kişilikdışı 

organizasyonlarla bürokratik olarak uygulanmaktadır; 4. Sosyal refah talepleri 

genellikle parasal olarak tazmin (tüketici olarak yeniden tanımlama) biçimine 

yerleştirilmektedir.27  

 

                                                 
25 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,”126.  
26 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.7. Habermas, Avrupa tarihinde dört kanunlaştırma dalgası 
tanımlar.  Birinci dalga Avrupa devletlerinde burjuva mutlakiyetçi devletlerin ortaya çıkışları 
sürecinde görülmüştür. Monarşik devletlerin ve serbest girişimin güçlü bir şekilde varlığı ve 
meşruluğu için egemenin güç kullanma yetkisinin tekelleştirilmesi, sözleşmeye dayalı haklar, özel 
kişilerin yükümlülükleri düzenlemeye tabi tutulmuştur. İkinci dalga 19. yy.’da anayasal burjuva 
devletler ile monarşik otorite karşısında bireysel haklar düzenlenmiş: yaşam, özgürlük ve mülkiyet 
hakları anayasal olarak garanti altına alınmıştır. Fransız Devrimi ile anayasal demokratik devletlerin 
ortaya çıkışı ile siyasal düzene katılım açısından yurttaşların sosyal hakları devlet gücünün 
demokratikleştirilmesi için düzenlenmiştir.   
27 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.8.  
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Bu bağlamda yaşam dünyasının talepleri bürokrasi ve para yönetiminin 

zorunluluklarıyla belirlenmektedir. Böylece hukuk günlük hayata sürekli 

müdahalelerde bulunmaktadır. Ekonominin ve devletin zorunluluklarının 

karşılanmasına yönelik düzenlemelerle yaşam dünyası hukuk aracılığıyla 

kolonileştirilmektedir. Habermas’a göre hukukun araçsallaşması ile hukuk pratik 

söylem alanında sınırlanmaktadır. Aynı zamanda devlet ve ekonominin 

düzenlenmesinde araç olan hukuk, böylece refah politikaları düzenlemeleri ile de 

yaşam dünyasının informel yapısına müdahale etmektedir.28  

 

Habermas’a göre, makul bir hayat kurmak için normlar gereklidir ve tarih 

felsefesi bize akılla birlikte gerekli malzemeyi sağlayabilir. Modern doğal hukuk 

normativizmi çelişkiler içinde kaybolmuştur: ne tarihin amaçsallığında ne de insan 

türünün yapısında pratik aklın içeriği bulunmaktadır. Gelenek sonrası çoğulcu 

modern toplumlarda hukukun meşruluğu doğal hukukça “din veya metafiziğe” 

dayandırılamaz. Bu tür bir dayanak için “kolektif olarak bağlayıcı etik” ve “bilinç 

moralitesi” artık parçalanmıştır.29  Toplumsal düzenin kurucu referansı olan dinin 

devre dışı bırakılması ile seküler toplum düzeni farklı bir meşruluk kaynağına ihtiyaç 

duyacaktır.30 Felsefi olarak kurulan bilen özne kavramı da dağıtılmıştır.  Bu içeriği 

başarılı tarihsel olaylar veya gelenek kaynakları ile basitçe doğrulayamayız. Aklın 

çeşitli şekillerde reddi karşısında (Nietzsche sonrası görüşler veya fonksiyonalist 

sistem anlayışları) Habermas, iletişimsel eylem kuramı ile yeni bir yaklaşım 

geliştirir. Burada iletişimsel eylem pratik aklın yerine yerleştirilmiştir. Habermas, 

Between Facts and Norms adlı çalışmasında iletişimsel aklı olgular ve geçerlilik 

bağlamına yerleştirmeye çalışmıştır. Rasmussen, bu çalışmanın özgünlüğünü bu 

çabaya bağlar.31  

 

Olgular ve normlar arasındaki gerilim, Habermas’ın iletişimsel eylem 

kuramını hukuk ve demokrasiye dayandırmasında önemli bir yere sahiptir. 
                                                 
28 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.8.  
29 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.136. 
30 Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti,” s.121. (119-
144) 
31 David M. Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” Habermas, Modernity and Law, ed. 
Mathieu Deflem, London, Sage Publications, 1996, p.22.  
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İletişimsel eylem kuramı üzerinde yükselen bir hukuki-siyasal kuramda olgular ve 

normlar arasındaki gerilim her aşamada yer alacaktır: örneğin modern hukukta dilin 

kullanımında ve sosyal gerçeklik ile hukuk arasında.32 Sosyologlar, filozoflar, 

hukukçular arasında etkinlik ve yürürlük arasındaki ilişkiyi nitelendirmede bir 

uzlaşıma henüz varılamamıştır. Habermas’ın kuramına göre belirli bir iddianın 

geçerliliği hakkında bir anlaşmaya varmak için etkinlik ve yürürlük ve geçerlilik yan 

yana değerlendirilmelidir.33 Habermas, bu ikisi arasındaki gerilimi iletişimsel eylem 

ile temellerine inerek soğurduğunu ifade eder. Bu da farklı riskler taşımaktadır. Bir 

yanda sosyal yaşamın yeniden üretimi, diğer yanda yaşamın bilinçli yönetimi ideası 

arasında kısıtlamalar ve zorunluluklar sorunu çözüm gerektirmektedir. Habermas’a 

göre hukuk bir vasat olarak bu soruna bir cevap üretmeye uygundur.34 Olgusallık ve 

geçerlilik arasındaki gerilimin çözümü iletişimsel eylemin hukuk alanında da 

uygulanmasına bağlanmıştır. Bu gerilim aşılarak “toplumsal dayanışmanın bireylerin 

iletişimsel eylemlerinde üretilen söylem aracılığıyla oluşturulması” sağlanacaktır.35 

Bu gerilim sistemi çözme kapasitesini de gösteren durum olarak ortaya çıkar.36  

 

İletişimsel akıl ile pratik aklın ilk ve en önemli farklılığı, iletişimsel aklın 

bireye ya da devlet düzeyinde bir makro özneye (makrosubject) ya da tüm topluma 

atfedilemez, oluşudur. İletişimsel aklı mümkün kılan, dil aracılığıyla oluşturulan 

etkileşim ve biçimlendirilmiş hayat formlarıdır. 20. yüzyılda gelişen akıl anlayışı ile 

gerçeklik ile geçerlilik arasındaki yarılmayı aşmak için Habermas, dil felsefesine 

başvurur. Bunun anlamı ise, rasyonellik iddialarının, anlaşmaya varmanın dilsel 

alanında keşfedilebileceğidir.37 Bir kimse, alıcı ile bir anlaşmaya varmak istiyorsa 

doğal dil kullanır ve o kişi edimsel bir davranışta bulunmalı ve belirli ön kabullere 

teslim olmalıdır. Anlaşmaya varma çabasında,  doğal dil kullanıcıları, tarafların şerh 

koymadan söz edimlerini takip etmeleri gerektiğini varsayarlar. Anlaşmalarını 

eleştirilebilir geçerlilik iddialarının öznelerarası tanımasına bağlarlar ve uzlaşım ve 

ilgili daha başka etkileşimden kaynaklanan zorunlulukları kabul etmeye hazırdırlar. 
                                                 
32 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xiv. 
33 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.23. 
34 Habermas, Between Facts and Norms, p.8.  
35 Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.432–433. 
36 Özcan, “Reconsidering Public Sphere As Necessary Precondition of Personality,” p.75.  
37 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.22.  
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Yani anlaşmaya varma sürecinde yer alan katılımcıların, varılmış anlaşma 

çerçevesinde hareket etmek zorunda olacakları kabul edilir. Bu ancak anlaşmadaki 

iddiaların geçerliliği halinde doğrudur. Bu nedenle Habermas, geçerliliğin bir 

anlaşmaya varma sürecinin en önemli öğesi olarak görür.38 İletişimsel rasyonellik 

yayılmış, transandantal olarak yapısal koşulları mümkün kılan merkezsiz bir 

kompleksle açıklanır. Fakat iletişimsel akıl aktörlere ne yapmaları gerektiğini  

bildirmez. İletişimsel akıl bir reçete oluşturmaz. Kişiler iletişimsel akıl ile uzlaşma 

girişimleri esnasında gerçekliğe karşıt bazı pragmatik varsayımları kabul ederler ve 

iletişimsel eylem bazı sorumluluklar da getirir.39 Zorunluluk ile iletişimsel 

rasyonalite arasındaki gerilim normların varlığı ve normların bir değere 

dayandırılmış olması durumunda gerçeklik ile geçerlilik arasındaki gerilim daha 

kolay aşılabilmektedir.  

 

Toplumsal normlarda cisimleşen ve bağlayıcı olan ‘değerler’, öznelerarası 

yürürlükleri ile ve neden seçildiklerinin bilinmemesiyle nedeniyle özgün bir statüye 

sahiptirler. “Ne amaçlar gibi, kararın nesnesidirler ne de araçlar gibi, rasyonel bir 

uygunluk analizine, yani nesnel gerekçelendirmeye yatkındırlar.” Değerlerin önemi 

öznelerarası bağlayıcılıklarından ve bu bağlayıcılıktan doğan davranış 

beklentilerinden gelir. İletişimsel eylem değerlere dayanan gereksinimleri normlara 

uyarak doyurabildiğinden kültürel değerlere yönelik olmalıdır.40    

 

İletişimsel rasyonalite ile zorunluluktan kaynaklanan eylemin normatifliği 

arasında çatışma yoktur. Normatiflik ve iletişimsel rasyonalite moral anlayışlarının 

haklı çıkarılmasına yönelik ilgileri ile belli bir noktada ortaklaşmaktadırlar. Politik 

irade oluşumunda, yasamada ve adalet yönetiminde işlev gören iletişim, sistem 

zorunluluklarının baskısı altında rasyonalize olan modern toplumların yaşam 

dünyasının içinde daha çok kapsayıcı bir sürecin bir parçası gibi görünmektedir. 41 

Habermas, hukuku, sistem-yaşam dünyası ayrımında yeniden yorumlayarak bir 

çözüm getirmeye çalışmıştır. Habermas, Niklas Luhmann ve Carl Schmitt’in hukuka 
                                                 
38 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.22. 
39 Habermas, Between Facts and Norms, p.3-5.  
40 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.378.  
41 Habermas, Between Facts and Norms, p.5.  
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fonksiyonel yaklaşımlarından kalan normatif açıkları doldurmaya yönelmiştir. 

Hukuk sosyolojisine normatif boyut eklemeye çalışan Habermas, 19. yüzyılın devlet-

toplum ikiliğine dayanan modeline, toplumla birleşik olan ekonomiyi devlete ekler 

ve bunun sistemi oluşturduğunu ifade eder. Modernitenin bu yönü (yani sistem 

oluşturması) maddi yeniden üretim ve toplumun idari düzenlenişi ile ilgilidir. Sistem, 

öncelikle stratejik rasyonalitenin çerçevesinde işlev görür. Sistem dışında kalan 

bölüm ise yaşam dünyası olarak adlandırılır: aile, özgür birlikler, din,  hemen hemen 

tüm iletişim tipleri aracılığıyla anlaşmaya yönelik girişimlerle ima edilmiş 

varsayımlar ve iletişimsel rasyonaliteyle yeniden üretilen kültürler yaşam dünyası 

içinde yer alır. 42 Yaşam dünyasını oluşturan iletişimsel etkinliğin gerçekleştiği 

alanlar sivil toplum, kamusal alan ve zayıf ve güçlü kamular gibi heterojen 

yapılardan oluşur.43 Bu informel kurumlar iletişimsel gücü (communication power) 

meydana getirirler.  Yaşam dünyası, sosyal eşitsizliklerin ve bürokratik devlet 

aygıtının tehditleri altındadır. Habermas, modernitenin bir sorunu olarak da gördüğü 

bu problemle birlikte, modern hayatın patolojilerini “yaşam dünyasının 

kolonileşmesi” olarak belirtir.44  

 

Habermas’ın hukuk teorisinde diğer önemli bir nokta hukukun bir araç olarak 

işlevselliği ve bir kurum olarak moral haklılaştırama ihtiyaç duyduğu görüşüdür. Bir 

kurum olarak hukuk yaşam dünyasının bir parçası ve ahlakla bağlantılıdır. Diğer 

yandan bir araç olarak hukuk ekonomik ve politik sistemler gibi işlevsel bir varlıktır. 

Buradaki sorun hukukun keskin bir şekilde iki ayrı işleve oturtulması ve aslında bu 

şekilde bir belirsizliğin ortaya çıkmasıdır. Habermas’ın yukardaki ayrımına göre bazı 

kanunlar normatif doğruluk iddiasında bulunmakta ve böylece eleştiriye açık hale 

gelmektedir.  Diğer kanunlar ise sistem zorunlulukların bir parçası olarak 

görülmektedir. Bu kanunların değerlendirilmesi sistem gereği olarak üretkenlik ve 

verimlilik üzerinden yapılmaktadır. Hukuka yönelik bu iki yaklaşım iki farklı 

rasyonalizasyon türünü gerektirmektedir: Araçsal ve iletişimsel rasyonalite.45 Bu iki 

yaklaşımın birlikteliği farklı tarzda sorunlara farklı çözümler sunma imkanı sağlar. 
                                                 
42 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.735.  
43 Habermas, Between Facts and Norms, p.151–157.  
44 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.735.  
45 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.11.  
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Fakat Habermas’ın toplum kuramında vurgunun yaşam dünyasında olduğu dikkate 

alınırsa, sorun çözücü rasyonalite olarak iletişimsel rasyonalitenin öne çıktığı 

görülür. Fakat devlet ve ekonomi ile yaşam dünyasının bir bütün olarak 

değerlendirilmesi gerektiği paranteze alınamaz bir gerçekliktir. Habermas bu nedenle 

devlet ve ekonomi alanını, yaşam dünyasında gerçekleştirilen ve yurttaşların aktif 

katılımına dayalı yasaları etkin şekilde belirleme sürecinin dolayımına tabi tutar.  

 

Yukarıda bahsedilen sistemin zorunlulukları nedeniyle kanunlaştırma ve 

yaşam dünyasının kolonileştirilmesi tezine bağlı olarak ortaya tartışmalı bir konu 

daha çıkmaktadır. Bu tezler bağlamında yaşam dünyasının kompleks bir kurumu 

olarak hukukun sistemlerce kolonileştirilebileceği dikkate alınmamıştır. Bu durum 

hukukun ahlakla yakın ilişkisini engellediği gibi, sistemlerin zorunluluklarının 

hukuka müdahalesine açıklığı kabul eder.46  Bu nedenle Habermas, son dönem 

çalışmalarında hukuku yaşam dünyası ile sistem arasına yerleştirmiştir. Çünkü 

hukuk, hukuk prosedürleri açısından anayasal devletlerde güvence altına alınmıştır. 

Modern hukuk, ekonomik ve politik sistemlerin müdahalelerinden muaf olmasa bile 

Habermas’a göre ahlaki olarak temellendirilebilir. Hukuk moral-pratik söylemle 

kendini meşrulaştırabilir. Çünkü hukuk yasama, yargı ve yürütme sürecinde 

demokratik ilkelerle gerçekleştirilir ve süreçler anayasal bir devlette rasyonel olarak 

yürür.47 Habermas, hem ahlakın hem de hukukun topluma ve kişilerarası 

uyuşmazlıklara yönelik olduğunu ve ikisinin de bütün katılımcıların özerkliğini 

korumaya çalıştığını ve herkese eşit davrandığını belirtir. Özünde ahlaki nitelik 

taşıyan kendi kaderini tayin kavramı bölünmez bir kavramdır. Çünkü moral normlara 

uyan kişiler kendi adil kararlarına göre hareket ettiklerini düşünmektedirler. 

Yurttaşların kendi kaderini tayin hakkı özel ve kamusal özerklik şeklinde belirir. 

Hukuksal özerklik ise moral anlamda özgürlükle uyuşmamaktadır. Hukuksal 

özerkliğin iki momenti rasyonel olarak karar veren aktörün tercihi ve etik karar veren 

kişilerin (persons) varoluşsal seçimi belirir. 48 Hukukun özerkliğinin dayattığı 

zorunluluklar Habermas’ta hukukun yaşam dünyasında ve ekonomi ile devlet 

                                                 
46 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.11.  
47 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.12.  
48 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.138. 
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arasında araçsal konumunun işleyebilmesi için iletişimsel eyleme bağlanması ile 

aşılmaya çalışılmaktadır. Yani hukukun özerkliğini belirleyen ve 

kolonileştirilmesinin önüne geçmesini sağlayan normların oluşumuna, normdan 

etkilenen herkesin katılımıdır.  

 

 

5.2.1. Habermas ve Hukuk Felsefecileri ile Tartışmaları   
 

Habermas, hukukun söylem teorisinin etkinliği için gerçeklik (facticity) ve 

yürürlük (validity) arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlar. Luhmann ve Schmitt, realist 

hukuk sosyologları olarak, yürürlülük anlayışları gerçeklik temelli, ampirik olarak 

tespit edilmiş hukukla ortalama bir uyum içindedir. Kelsen49 ve Rawls normativistler 

olarak, normatif bakımdan hukukun meşruluğunu öznelerin tanımasına dayanan bir 

anlayışa sahiptirler. Birinci anlayışta katılımcıların hukuka bakışları, onların 

gerçekliğe dayanan rızalarına göre daha önemsiz görülmektedir. Bu rıza zorlamayla 

ortaya çıkmış da olabilir. İkinci anlayışta ise öznel konumlandırma ile hukuk sosyal 

bilimsel gözleme kapatılmış ve böylece belirlenemez hale gelmiştir. Luhmann ve 

Schmitt’in anlayışında hukuk, öznenin davranışlarını etkileyen bir unsurdur. Kelsen 

ve Rawls’un anlayışında ise özne hukuka inanır fakat rasyonel olarak neden veya 

niçin sorusunu sormadan uymaya devam eder ve hukuk ile özne arasında gözlenebilir 

veya zorunlu bir bağ oluşturulamaz. Habermas’a göre bu iki anlayış baskı riskini 

azaltma ve idari güç karşısında iletişimsel güce öncelik vermede yeterli içeriklere 

sahip değildirler.50  

 

Habermas’a göre Kelsen’in hukuksal pozitivizmi, kanun yapmanın kurumsal 

prosedürleri içine gömülmüş normatiflik girişimi, olguların zorunluluklarına çok 

fazla boyun eğen öznel kişilikler ile bağlantıdan kaçınır. Kelsen için bir yasanının 

                                                 
49 Hans Kelsen’in kuramı normativist pozitivist Saf Hukuk Kuramı’dır. Ona göre hukuk bilimi diğer 
bilimlerden ayrışmalı (sosyoloji, psikoloji, siyaset vb.) ve bu bilimlerin metodolojilerinden farklı, 
kendine özgü bir metodoloji ile değerlendirilmelidir. Diğer bilim dallarını hukuk incelemesi dışında 
bırakmaya çalışmıştır. Kelsen’in kuramında saf olan hukuk değil kuramdır. Kasım Akbaş, “Hans 
Kelsen: Hukukun Saf Kuramı,” Çağdaş Hukuk Felsefesine Giriş, Ed. Ahmet Haluk Atalay, İstanbul, 
Teknik Yayıncılık, 2004, s.24–25.  
50 Habermas, Between Facts and Norms, p.48-52, 153.  
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pozitif içeriği, onu meşru kılar. Hukuk bir dizi prosedürden geçerek oluşturulur ve bu 

prosedürlerin geriye doğru izleri takip edildiğinde onu doğru kılan genel onaydır. Bu 

bağlamda Kelsen’in normativist hukuk anlayışı Habermas’a göre ‘deontolojik’ değil 

‘amprik’tir. Çünkü devletin onayı ile oluşturulur ve öznel olarak normatif 

emperatifler ile devam eden etkileşimden ayrılır. Normlar hiyerarşisi söz konusudur. 

“Bir kez moral ve doğal kişi hukuk sisteminden ayrıştırılmıştır, hukuk ilmininin,  

sadece fonksiyonel çizgi boyunca haklarla algılanmasını durduracak bir şey yok. Bu 

haklar doktrini,  metodolojik emirlerle bütün normatif düşüncelerden kurtularak 

önceliği sistemler teorisine verir.” 51  

 

Kelsen’in normativizmi sonuç olarak karar vermeye dayanır. Bu açıdan  

Schmitt’in sınır durumlarda karar verme teorisine benzerlik gösterir.52 Devletin 

hukukla özdeşleştiği bu anlayış ile normativizm, politik alanın hukuksallaşması ile 

kendini tüketir. Kapitalizme uygun kamusal/özel alan ayrımı, “kamusalın politik 

yönünün” ortadan kaldırılmasını gerektirir. 53  Egemen iradenin demokratik 

potansiyeli statiktir ve normatif olarak hesabı verilemezdir. Habermas’a göre 

Kelsen’inki gibi teoriler meşruluğun nereden sağlandığını başarılı bir şekilde 

açıklayamazlar. Bu tip teoriler halk egemenliği ilkesine dayanırlar. Fakat Habermas 

Weimar döneminde hukuksal pozitivizmin klasik özgürlüklerin moral içeriği esasının 

dikkate alınmadığını belirtir. Bu tip teoriler, demokratik iradiyi idari güç karşısında 

garanti altına almaya yeterli değildir. Bu demokratik irade ya metafizik benzeri 

kurucu bir eylemle elde edilir ya da parlamento seçimleri ile ve bu demokratik 

iradenin sistem güçlerini etkileyecek yeterli araçları da yoktur. 54 Habermas’a göre;  

 

 

Hukuk normatif aklını ne onun per se hukuksal biçiminden (örneğin Kelsenci 
pozitivizm), ne de a priori moral içeriğinden (örneğin doğal hukuk ya da Rawlscu 
liberalizm) değil, meşruiyete yol açan bir hukuk yapma (lawmaking) usulünden 
alır.55  

 
                                                 
51 Habermas, Between Facts and Norms, p.86–87.  
52 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.737.  
53 Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti,” s.137.  
54 Habermas, Between Facts and Norms, p.89.  
55 Habermas, Between Facts and Norms, p.135.  
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İletişimsel etkileşimin hukuk ve politika oluşturmada her aşamada kolayca 

elde edilmesini sağlayacak yapılar mevcutsa, Habermas’a göre hukuksal biçimsellik 

tözel olarak meşru kabul edilebilir. “Eğer söylemler… rasyonel bir iradenin şekil 

alabileceği yerse, o zaman hukukun meşruluğu sonuç olarak iletişimsel bir 

düzenlemeye dayanır: rasyonel tartışmada katılımcı olarak çekişen normların 

normdan etkileneceklerin uzlaşımını veya uzlaşma ihtimalini sağlayıp 

sağlamayacakları araştırılmalıdır.”56  

 

 Hukuk teorisi çerçevesinde Habermas, modern hukuk düzenlerinin 

meşruluğunu “kendi kaderini tayin” düşüncesine bağlar. Yurttaşlar, kendilerini 

kanun koyucu olarak algılayabilmelidirler. Çünkü onlar aynı zamanda bu kanunların 

muhataplarıdırlar da. Habermas, sözleşmeci teorilerin tatmin edici olmadığını çünkü 

örneğin Hobbesçu görüşlerde bağımsız aktörlerinin tesadüfi rasyonel seçimlerinin 

kesişmesinin söz konusu olduğunu belirtir. “Bu Kant’ı, Rawls’un daha sonra taraflar 

ile başlangıç durumunda yaptığı gibi, tarafları doğa durumunda moral kapasiteleri ile 

donatmaya yönlendirir.” Habermas’a göre bugün artık sözleşmeci modellerin yerini 

söylemsel veya müzakereci model almıştır.57                    

 

Habermas, liberal ve otoriter görüşlere alternatif olarak irade oluşturma 

sürecini teorize eder. Bu süreç değişimlere sürekli açıktır, fakat usüllere bağlılık 

açısından ise istikrarlıdır. Politik sürece giren tercihler sadece verili bir şey olarak 

değil, tartışma ile değiştirilebilecek girdiler olarak görülebilir. 58 Habermas’a göre, 

halk egemenliğine dayalı bir söylem teorisi özgürlükler açısından bir tehlike 

yaratmaz. Çünkü bundan etkilenen herkesin onayına ihtiyaç duyar ve tartışmada daha 

rasyonel olan argümanlara boyun eğme zorunluluğu üzerine kurulmuştur. 59 

Habermas Kelsen’in biçimsel hukuk teorisine ve halk egemenliği anlayışına açıklık 

getirerek kendi halk egemenliği anlayışını da ortaya koyarak Rousseaucu ve 

Schmittçi grup ve topluluğun hukuka ve anayasal konulara göre üstün tutulduğu 
                                                 
56 Habermas, Between Facts and Norms, p.103–104.  
57 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.137. 
58 Habermas, Between Facts and Norms, p.161–168.  
59 Habermas, Between Facts and Norms, p.89.  
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anlayışlarla kendi görüşleri arasına mesafe koyar. Burada Üçüncü Reich’ın iktidara 

gelişi ve demokrasinin nosyonları ayrıca önem arz eder.60  Habermas, yürütmenin 

Üçüncü Reich dönemindeki gibi kullanımından korkmaz. Habermas, yürütmenin 

diğer kuvvetler üzerinde gündemi belirleme veya halka başvurmalarında ellerinde 

manivela olduğunu düşünmemektedir. Hatta Habermas’a göre Schmitt’in teorisinin 

yürütmenin bu tür fonksiyonlarını dışlar. “Herhangi biri, anayasa mahkemesini, 

yürütme kolunun başını ‘Anayasanın Koruyucusu’ olarak atayarak yerine geçmek 

isterse, anayasal devlette güçler ayrılığının anlamına tam olarak zıt şekilde karşı 

gelir.”61 

 

Yeni liberal girişimler, Kelsen’in sürdürdüğü normatif boşluklara işaret 

ederek aynı çerçeveyi kullanmayı sürdürürler. Örneğin Rawls, şeylerin olgu 

boyutunu görmezden gelir ve sanki Kelsen’in zıttıymış gibi bir imaj yaratır. Fakat 

Rawls hukuksal biçimlere çok fazla önem verirken, normatif içeriklerine yeterince 

dikkat etmez.62 Habermas, Rawls’un Kant’ın eğilimlerini taşıyan çalışmalarına önem 

verir. Habermas, bu liberal yasal-pozitivist geleneği ‘ekonomik ve zarif’ olarak 

nitelendirir ve halen bir güce sahip olduğunu düşünmektedir. Çünkü bu anlayış 

normlar hiyerarşisi ile yasakoyucunun üzerindeki bir olguya gönderme yapmaktadır. 
63  

Habermas, formel prosedürel hukuk yapma ile gerçek durumlar arasındaki 

gerilimi toplumsal söylem teorisinin irade oluşturucu anlayışıyla üstesinden 

gelemeye çalışmaktadır.64 Habermas, meşru kanun yapma için bir müzakere seti 

önerir. Bu söylemsel yaklaşım, Habermas’da demokrasi ve hukuk devleti anlayışının 

temelini oluşturur.65  

 

                                                 
60 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.742.  
61 Habermas, Between Facts and Norms, p.241–242.  
62 Habermas, Between Facts and Norms, p.60–61.  
63 Habermas, Between Facts and Norms, p.190–191.  
64 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.735.  
65 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xix.  
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Dışsal gerilim, demokratik-anayasal hukuk devleti ile meşru yasa yapma 

koşullarının altını oyan sosyal güçtür. Modern hukuk bu gerilimi dikkate alır. Çağdaş 

politika teorileri hukukun bu gerilimi tek yanlı olarak önlediğini belirtirler.66 

 

McCormick, Habermas’ın Between Facts and Norms çalışması içinde 

Luhmann’ın gerçeklik-bağımlısı sistemini (factualy-fixated), Nasyonel Sosyalist Carl 

Schmitt’i ve Habermas’ın, amprik olarak kör normatiflik temsilcisi olarak 

tanımladığı Rawls’ın yer aldığını tespit eder. 67  

 

Habermas’ın referans verdiği Hobbes, sosyal sözleşmeyi, bireylerin hakları 

üzerinde yükselen toplumun hukuksal yapılarını burjuva ekonomisince yönetilen 

sözleşme ilkelerine dayandırmıştır. Sözleşme ve mülkiyet, eşit ve özgür hukuki 

kişileri gerektirir.68 Hobbes’un, kendi iktidarını diğer bireylere kabul ettirmek için 

savaşması görüşüne dayanan doğal anlayışı, Luhmann’ın autopoietik öz referans 

(self-referential)69 sisteminin yolunu açar.  

 

                                                 
66 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xix-xx.   
67 John P. McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law: Bridging Anglo-American and 
Continental Legal Traditions?,”  The Modern Law Review, Vo. 60, 1997, p.734. Rawls’un hukuk 
teorisi, anayasal demokrasilerin geliştiği, belirli politik geleneklerinin ve adalet fikrinin paylaşıldığı 
toplumlara başvurur. Bu bağlamda güçlü çıkarların ve karmaşık fonksiyonel ihtiyaçların belirlediği 
koşullarda, bu hukuki yapıların nasıl gerçekleşeceği açık değildir. Rawls, hukuk teorisi çerçevesinde 
oluşturduğu adalet düşüncesi ‘toplumsal malların eşit paylaşımına’ dayandırmıştır. Rawls, tüm 
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünmemektedir. “Sadece bir diğerini dezavantajlı 
duruma düşüren eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Bir eşitsizliğe ancak en kötü durumdakinin 
yararına olduğu sürece izin verilebilir.” Rawls’un adalet kavrayışındaki eşitlik aynı zamanda bireyleri 
tercihlerinden dolayı sorumlu tutar ve tercihlerden kaynaklanan eşitsizlikleri değil insanın hayattaki 
şansını etkileyen eşitsizlikleri kaldırmaya yöneliktir. Rawls, adalet teorisini yararcı görüşe karşı 
geliştirmiştir. Rawls, yararcıların geliştirdikleri doktrinin tüm insanların mutluluğuna hedef aldığını, 
bunu başaramadığını ve “yararcılığın, eşit ve özgür olmasını istediği yurttaşların temel hak ve 
özgürlüklerinin tatminkar bir analizini yapamadığını” düşünmektedir. Zeynep Ö. Üskül Engin, “John 
Rawls: Bir Sözleşmeci Adalet Kuramı,” Çağdaş Hukuk Felsefesine Giriş, Ed. A. Haluk Atalay, 
İstanbul, Teknik Yayıncılık, 2004, s.142-143. Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.342-361. Kymlicka, 
Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, s.76–77. 
68 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xx.  
69 Autopoietic kelimesi Türkçe’ye öz üretimsel, öz üretimle ilgili olarak çevrilebilir. Yunanca’da auto 
kendinden ve poiein yapmak anlamına gelir. Self-referential kavramını Türkçe’de karşılayan bir 
kelime bulunmamaktadır. Yunus Yoldaş, bu kavramın Almanca’sından ‘öz referans’ (Almancası 
selbsreferenz) olarak çevirmiş ve şu açıklamayı kitabına koymuştur: “Öz referans kendi başına bir 
öğe, bir süreç, bir sistemdir. Başkaları tarafından gözlemlenerek kesintiye uğramamak anlamına 
gelmektedir. Bir sistem öğelerden meydana geldiği ve kendini fonksiyon birimleri olarak oluşturduğu 
takdirde, öz referanslı olarak adlandırılır. Öz referanslı sistemler dış dünyaya kapalı sistemlerdir.” 
Yunus Yoldaş, İşlevsel-Yapısal Sistem Kuramı, İstanbul, Aktüel Yayınları, 2007, s.148.  
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Habermas’ın Luhmann’la tartışmasının temel konusu hukukun ahlaki temeli 

üzerinedir. Luhmann, sosyal evrimin bu gelişmiş aşamasında hukuk tamamen 

ayrışmış ve autopoietic bir sistem70 haline gelmiş olduğunu ve bu aşamada normatif 

açıdan artık hukukun bir haklılaştırmaya ihtiyacı olmadığını belirtmektedir.71 Bir 

“sistem”, bireylerin tercih ve inançlarından bağımsızdır. Bağımsız ve işlevsel 

unsurlardan oluşan sistem, varlığının sürekliliği için yönetimi koordine eder.72 

Luhmann, hukuk için “eylemsel olarak kapalı” bir sistemden bahseder. Bu sistem 

yaşayan organizmalar bütünü gibidir. Devlet bu sistemi kendi eylemleriyle belirler, 

fakat dış faktörler sistemi etkileyebilirler. Bu nedenle devlet, dış faktörleri de 

kendisine uyumlu hale getirir. Sistemin kendine ait bir dili vardır ve dışsal faktörleri 

bu dille bağlı olarak yeniden biçimlendirilir. Bu sistemde tek bir merkez yoktur, çok 

merkezlilik söz konusudur. Bu sistemde hukuk, belirli statüdekilerden belirli 

beklentilerde bulunur. Bu beklentilerin karşılanamaması durumunda yani belirli 

eylemler ve ihtimaller suç olarak değerlendirilir;  A eylemi X durumunda yapılır 

gibi…  Habermas, Luhmann’ın kapalı hukuk sistemine karşı, tarafların etkileşimini 

dikkate alarak hukuk sisteminin kapalı olmadığını ileri sürer. Hukuk sisteminde 

öğrenme veya gelişme, hukuk sisteminin yeni durumlara, yeni programlar ya da 

normlar aracılığıyla yanıt üretmesiyle olur.73 Bu nedenle Luhmann, kapalı hukuk 

sisteminin moral olarak temellendirilmesine gerek olmadığını belirtir.74 

 

Habermas’ın sistem ve yaşam dünyasına dayanan görüşüne göre 

kanunlaştırma süreci yaşam dünyasının içinden ve yaşam dünyasının ekonomi ile 

politik sistemin dayatmalarına karşı direnmesiyle ortaya çıkmaktadır. Para ve 

bürokrasinin hukuka müdahalesi amaçsal fonksiyonluluk açısından 
                                                 
70 Niklas Luhmann, sistem kuramını işlevsel yapısal olarak niteler. Sistem kuramının işlevi, kendi 
dışında bulunan ve rastlantısal-plansız olanaklar etkisiz olarak görülür ve iç-dış farkı yaratılarak, 
sistem içi ve sistem dışı elemanlar tanımlanarak ilişkileri konumlandırılmaya çalışmaktır. Böylece 
belirlenmiş elemanlar arasındaki ilişkiler kombinasyonları ve bunlarla ortaya çıkan yeni oluşuklar, 
bunların hepsinin birden kapsandığı ve kendi çevresi bulunmayan ve sistem olmayan “evren”in (die 
Welt) içinde yer alırlar. Luhmann, sistem oluşturma ile ortaya çıkan düzenler, kişilik sistemleri ve 
sosyal sistemler olarak kendi kendilerine referanslı anlam niteliğinde değerlendirir. Bu anlamlar 
sistemlerin sınırlarının tanımlanabilmesini, iç organizasyonları yapabilmelerini, kendi dışındakileri 
algılayabilmeleri ve onlara bağımlılıklarını görmelerini sağlar. Dinçkol, Sosyolojiye Giriş, s.177-178.   
71 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.10.  
72 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxii.  
73 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxii-xxx.  
74 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.10.  
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değerlendirilebilir. Hukukun yaşam dünyası boyutları karşılıklı anlaşmaya yönelmiş 

iletişimsel eylem perspektifinden analiz edilmelidir.75 Habermas, sistemin çevresini 

de kendisini belirlediği koşullarda, bilişsel açıklığın sosyal alt-sistemleri 

kıramayacağını belirtir. Bu tür problemlerin varlığında ise katılımcının perspektifi 

günlük dil kullanımı yasaklanmışsa çözülemez. Hukuki iletişim, fonksiyonel 

altsistemler ile yaşamdünyası arasında vasatı oluşturabilir. Habermas, buradan yola 

çıkarak Rawls ve Luhmann’ın görüşlerini değerlendirir. Luhmann, hukukça 

düzenlenmiş prosedürlerin, hukuken bağlayıcı kararların oluşmasında etkisini 

belirtir, hatta bu prosedürler kararı oluştururlar. Bu nedenle toplumdaki görüşler, 

toplumsal arkaplan önemli değildir.76 Eğer modern hukuk “sosyolojik olarak boş, 

normatif olarak kör” değilse ikili bir perspektifi kapsamalıdır: 1. katılımcıların 

normatif hukuk sistemi algısı, 2. sosyolojik gözlemciler aracılığıyla ulaşılan dışsal 

mekanizmalar ve süreçler. Bu içsel ve dışsal perspektifleri birleştiren bir anlayıştır.77  

 

Habermas, adaletin çift karakterli yapısına karşın, onu hem normatif hem de 

amprik perspektiften incelemeyi önerir. Her ikisi de toplumsal bağlamda bir ‘bilgi 

sistemi’ (kamusal normlar seti) ve ‘eylem sistemi’ (kurumlar seti) olarak ortaya 

çıkar.78  

 

Weber, Hukuk Sosyolojisi adlı çalışmasında iki yargıç kavramını 

karşılaştırır. Bir yanda otomat gibi çalışan bir yargıç: kafasından uygun kanun ve 

dava metaryellerin döküldüğü ve ağzından doğru kararların çıktığı bir otomat 

(vending machine). Diğer yanda bağımsız hukuk yaratıcısı bir yargıç: hukuk ve dava 

arasında keyfi seçimi ile köprü kuran bir anlayış.79 Habermas, bu iki anlayışı aşan ve 

çağdaş kendi yaklaşımını üretmeye çalışır.80 Habermas’a göre hukukun alternatif 

yorumu kabul edilmiş hukuki geleneğe dayandığı için uzlaşmacıdır, yine de pratik 

bir öneme sahiptir. Habermas kural ve uygulaması arasındaki karmaşık ilişkinin 

                                                 
75 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.11.  
76 Hayrettin Ökçesiz, “Niklas Luhmann’ın Sistem Kuramında Adalet Kavramı,” Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi Arkivi, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1995, s.98.  
77 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxiii.  
78 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxiv.  
79 Weber, On Law in Economy and Society, pp.301-322.  
80 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.740.  
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sofistikeliğini dikkate alır. Hukukun uygulanmasının bağlamı veya durumu bir 

dereceye kadar hukuka yakınlık ile tanımlanır. Diğer yandan hukuk sadece özel bir 

olaya uygulandığında somut hale gelir.81  

 

“Yargılama sürecinde, temel kabullerin ampirik geçerliliği, sosyal olarak 

tanımlanmış anlama göre ölçülür.” Hukuk uygulamaları ve hukukun hukuk olarak 

anlamı süreç içinde değiştiğinden temel kabullerin ampirik geçerliliği yeniden 

değerlendirmelere tabi tutulmalıdır. Yargılama sürecinde ilk olarak somut olgu 

hukuksal olarak isimlendirilmelidir. Bu uzlaşma ile yargıçlar “olgusal sürecin hangi 

ortaya çıkış biçimini geçerli kılmak” istediklerini belirtmiş olurlar. Bu varsayımın 

kabulü ile olguların verili durumu ve bu durumda uygulamalar üzerinde bir yorum da 

gerçekleştirilmiş olur. Yorum sadece pozitif hukukun yorumlanması şeklinde 

değildir.82  

 

Habermas, hukuk sistemin normatiflik iddialarını ideoloji olarak tanımlayan 

ve yargıçların çıplak değer tercihlerine vurgu yapan hukuki realizmin normatif 

başarılarını kanıtlayamadığını belirtir. Hukuki pozitivizm, demokrasinin ihtiyaçlarına 

cevap verememektedir. Habermas, hem sosyal bağlama hem de kazınılmış haklara 

kapalı olan hukuki pozitivizme güvenmemektedir. Hukuki pozitivizmle, kuralın açık 

olmadığı durumlarda, genel olarak dilin belirsizliği ile yargıca geniş takdir yetkisi 

ortaya çıkar.83 Dworkin, kuralın açık olmadığı durumlarda hakime geniş takdir 

yetkisi yerine yorum için hukuk dışı ilkelere başvurulması gerektiğini öner sürer.84 

Bu noktada Habermas Dworkin’in görüşlerine yakınlaşır. 

 

Hukuk alanında yorum, Habermas’a göre uygulama sürecinde gerçekleşir. 

Yorumlama, hukukun mevcut kılındığı topluluk ile pratik yaşam ilişkisinde içsel bir 

unsur olarak kurulur.  

 

 
                                                 
81 Habermas, Between Facts and Norms, p.244.  
82 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.378–379.  
83 Habermas, Between Facts and Norms, p.200.  
84 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.34. 
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Hukuksal yorumbilgisinde bir yanda yasa metni diğer yanda ise yargısal karar vardır. 
Bu iki anlam arasındaki gerilim, kurucudur. Bir yasanın tarihsel olarak anlaşılması 
değil, tersine hukuksal geçerlilik içinde, yorumlama yoluyla somutlaştırılması 
gerekir. Yasa, uygun bir biçimde anlaşılacaksa, buna göre, her an, yani her somut 
durumda yeniden başka türlü anlaşılması gerekir. Burada anlamak zaten hep 
uygulamaktır.85 
 

 

Dworkin’le yorum konusunda buluşan Habermas, tin bilimlerinde kullanılan 

hermenütiğe göndermede bulunarak, bir metnin ancak her yeniden ele alınışında 

yeniden yeni bir anlam kazanacağı bilgisiyle hareket eder.86 Dworkin hukuk alanında 

yorumu öne çıkararak ‘yorumcu evrenselciliğin’ önde gelenleri arasında yer alır. 

Hukuk pratiğini anlama bir yorum problemidir. Dworkin’in eleştirileri bu nedenle 

pozitivizme yönelmiştir.87 Habermas, Ronald Dworkin’in hukuk felsefesini, 

hukuksal meşruluk ile hukuksal tutarlık teorisi arasında kurduğu bağ nedeniyle daha 

değerli bulur. Habermas, Dworkin’in hukuki ilkelere yürüyen yorum süreci (work-in-

progress) yaklaşımını kabul etme eğilimindedir.88  

 

Dworkin, kurallarla ilkeleri şu şekilde ayırır: Bir kuralın uygulanması, 

uygulamaya karar verilmesi durumunda ya da bir uyuşmazlığın giderilmesi için 

gerçekleştirilir. Kuralın uygulanması ‘ya hep ya hiç’ sonucunu doğurur. İlkedenin 

uygulanması durumlarında bu söz konusu değildir. İlkenini uygulanması, bir karara 

neden sağlar, fakat kararla neden uyuşmak zorunda değildir. İlkeler kendi aralarında 

çelişik, zıt olabilirler. Uygulamada ilkelerin değerlendirilmesinin yapılıp verilecek 

karara uygulanması gerekir. İlkelerin birbirlerine çelişik, zıt olma durumları 

nedeniyle kendi aralarında ağırlık ve nitelik farklılığı vardır. Kurallar için böyle bir 

                                                 
85 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.379.  
86 Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, s.307.  
87 Hukuksal pozitivizme eleştirisini Dworkin, Hart’ın çalışmaları özelinde gerçekleştirmeye 
çalışmıştır. Kasım Akbaş, “Ronald Dworkin: Pozitivizmin ve Doğal Hukukun Eleştirisinden Bir 
“Yargılama Kuramı”na,” Çağdaş Hukuk Felsefesine Giriş, Ed. Ahmet Haluk Atalay, İstanbul, 
Teknik Yayıncılık, 2004, s.126–127.  
88 Habermas, Between Facts and Norms, p.208-209. Dworkin, hukuk anlayışında temel bir öneme 
sahip olan kural-ilke ayrımı ile hukuksal pozitivizme karşı yorum temelli bir anlayış geliştirmiş ve 
böylece doğal hukuka da dayanan bir kurama yönelmiştir.   “Kural modellemesinde kural-ilke 
ayrımını yaparak bir değerlendirme ölçüsü” geliştirmeye çalışmıştır. Kurallar ve ilkeler arasındaki ilk 
ayrım kuralların yasa koyucular tarafından koyulmuş olması, ilkelerin ise kendiliğinden, toplumsal 
süreç içinde ortaya çıkmasıdır. İlkeler, yasaların yetersizliği durumunda yargıçların başvurabilecekleri 
temel kaynaktır. Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.325-326.   
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durum söz konusu değildir. Kurallar ya geçerlidir ya da geçersiz, kendi aralarında 

zıtlık olamaz. Yargıç, ‘zor davalar’da kural yokluğunda ilkelere başvurabilir. 

Yargıcın görevi davada hukukun ne olması gerektiği açıklamak değil, ne olduğunu 

göstermektir. Kural yokluğunda davaya çözüm üretmek ilkeler çerçevesinde olur.89 

Burada tutarlılık ilkelerin kendisi tarafından yapılan bir önvarsayım değil, ilkelerin 

ardından gelen bir şeydir.  

 

Habermas, Eleştirel Hukuk Çalışmaları (Critical Legal Studies) hareketine 

yönelik eleştirisinin zeminini Dworkin’de bulur. Eleştirel Hukuk Çalışmaları hareketi 

bilerek ya da bilmeyerek radikal sağın kullandığı (Weimar Cumhuriyeti de 

kullanmıştır) argümanları yeniden üretmektedirler. Eleştirel Hukuk Çalışmaları ile 

Habermas’ın görüşleri hukuk ve ahlakın yakın ilişkide olduğu konusunda ortaktır. 

Eleştirel Hukuk Çalışmaları akımına dahil olanlar evrensel söylem prosedürü 

açısından hukukun moral zeminde rasyonel olarak yeniden kurulabileceği görüşüne 

karşı çıkarlar. Hukukun moral olarak haklılaştırımının olabileceği görüşünü 

reddederler. Habermas’ın cevabı ise onların, hukukun amaçları doğrultusunda 

hukukun fonksiyonlarını eleştirmelerini değerli bulduğu fakat eleştirileri için 

herhangi bir haklılaştırım veya rasyonel bir zemin önerileri olmadığı şeklindedir.90 

Bu hareketin görüşüne göre yargıçlar günlük çalışmalarında kendi ilgilerini, 

tutumlarını ve önyargılarını yansıtmaktadırlar. Bunlar, yargıçlarca hukukun objektif 

belirlenemezliğini saklayarak, ilkeler ve politikanın çerçevesinde rasyonalize 

edilirler. Habermas’a göre sorun hukukun içsel belirsizliği değildir. Sorun yargıçların 

yanlışları ve kurumsal birikimin yargıçlarca uygulanması zorunluluğu ve bunların 

hukukun rasyonel yeniden yapılanmasına izin vermemesidir. 91 Habermas’a göre, 

hareket, liberal demokratik hukukta tutarlılık olmadığı ve bu nedenle de adalet 

olmadığı görüşünü ileri sürmektedir. Habermas, Dworkin ve Klaus Günther’e göre 

Eleştirel Hukuk Çalışmaları hareketi, kurallarla ilkeleri karıştırmaktadırlar. Bütün 

ilkeler tümüyle bir konuya hasredilmedikleri için zorunlu olarak belirsizdirler. Bu 

nedenle her olayda, soruna daha iyi cevap verebilen başka bir ilke var mıdır diye 

                                                 
89 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, s.329.  
90 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.10.  
91 Habermas, Between Facts and Norms, p.214.  



 259

araştırılmalıdır. 92  

 

 
Yorumlama sürecinde tartışılmakta olan normlar arasındaki ‘çarpışma’, kişiyi 
normlar sisteminin kendi içinde bir ‘çelişki’ olduğu sonucunu çıkarmaya 
yöneltiyorsa, kişi o zaman normun doğrulandığı sürece genel olarak sahip olduğu 
‘geçerliliği’ ile belli durumlarda uygulanmaya ’uygunluğunu’ karıştırıyor demektir. 
Bunun yerine, kişi geçerli normların belirlenmemişliğini argümantasyon teorisi 
açısından açıklıyorsa, belli bir durumda uygulama için prima facie adaylar olarak 
yarışan normun sınanması yöntemsel olarak oldukça anlamlıdır.93 

  

 

Habermas, belirlenmemişliğe bu kadar vurgunun nedeninin aslında hukuki 

süreç içinde arzuladıkları sonuç için önceden belirlenmiş bir karara yönelik beklenti 

olduğunu belirtir. Bu hukuk sisteminin içini boşaltır. Habermas, hukuk sisteminden 

beklentilerimizin ne olması gerektiğini şu şekilde ortaya koyar: “sonucun kesinliği 

değil yerinde olgular ve hukuki soruların söylemsel bir şekilde aydınlatılması. Bu 

şekilde etkilenen taraflar, sadece ilgili sebeplere ve keyfi olmayan hukuki kararlara 

konu olan usullere güvenebilirler.”94  

 

Dworkin’in yargıç için birey vurgusunu Habermas, monolojik bulur. 

Günther’le ayrışmaları, Günther’in kurallar ve ilkeler arasında yaptığı keskin 

ayrımdır. Habermas, bu keskin ayrımın hukuki determinizmi destekleme tehlikesine 

işaret eder. Çünkü Habermas bir şeyin rasyonel olarak haklılaştırımını usullerden ve 

araçlardan ayırmamaktadır. Habermas, bu tür sorunlara çözüm olarak yargılamada 

çoğulcu perspektifleri dikkate alan, ‘diayolojik yaklaşım’ı öne sürer.95 Bu bağlamda 

Habermas, Rawls ve Dworkin’i tek bir hukuksal akılda ısrar etmeleri nedeniyle ve 

bir çok rasyonel aklın tartışması, birinin diğerini ikna etmesi gibi iletişimsel süreçleri 

dışlaması nedeniyle potansiyel olarak otoriter görür.96  

 

                                                 
92 Habermas, Between Facts and Norms, pp.216–217.  
93 Habermas, Between Facts and Norms, p.218.  
94 Habermas, Between Facts and Norms, p.220.  
95 Habermas, Between Facts and Norms, p.228.  
96 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.742.  
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Rawls ve Dworkin gibi liberaller herkese kendi iyi yaşam anlayışlarını 

kovalama fırsatını sunan etik olarak tarafsız bir hukuk düzeni talep etmektedirler. 

Taylor ve Walzer gibi komünitaryenler hukukun etik tarafsızlığına inanmayıp 

anayasal bir devlette, gereksinme durumunda, bireylerin kendine özgü iyi yaşam 

anlayışlarını etkinlikle geliştirebilme olanağına sahip olması gerektiğini 

savunmaktadırlar.97 

 

 Sonuç olarak Habermas ne liberal görüşün hukuk anlayışını ne de hukuka 

ilişkin demokratik görüş açısını benimsemektedir. Liberal hukuk teorisinin temelini 

“yaşam, özgürlük ve mülkiyet” hakkı oluşturmaktadır. Bu görüşün devamı “yasa 

tarafından yasaklanmamış her şey yasaldır” anlayışıdır.98 Temel liberal görüşlere 

dayanan bu anlayış “laissez faire”nin bir görüntüsüdür. Liberal hukuk anlayışı temel 

olarak doğal hukukun “yaşam, özgürlük ve mülkiyet” haklarının korunması ve 

önündeki engellerin kaldırılması amacını taşır. Bu anlayış ile dokunulmaz olan bu 

haklara devletin müdahalesinin önüne yasalarla sınırlanmış bir devlet anlayışı 

tekabül eder. Devlet toplum alanına müdahalede minimal yetkilere sahip olacak, 

insanların bu haklarını kullanmada engel oluşturmayacak (negatif haklar) bir yapıda 

biçimlendirilmelidir. Bunun sonucu olarak formel bir hukuk ve eşitlik anlayışı ortaya 

çıkar. Bunun kaba ifadesi  “yasa önünde eşitlik” anlayışıdır. Habermas formel hukuk 

anlayışı ile temelini Kant’ta ve Rousseau’da bulan formel hukuk anlayışını 

birleştirmeye yönelir. Kant ve Rousseau’dan yasaların aynı anda hem herkesçe 

potansiyel olarak kabul edilebilir olması hem de herkes tarafından halihazırda 

benimsenmiş olması anlayışını dikkate alan Habermas, hem liberalizmin formel 

hukukunu hem de demokratik hukukun sonuçlarını da dikkate alan yaklaşımı 

benimsemiştir.99 Habermas, bu görüşlerini oluşturmak için her iki görüşün 

savunucuları ile tartışmaya girmiştir. Aşağıda hukuk devleti ile ilgili başlıkta 

Habermas’ın tartıştığı bu iki görüşe daha ayrıntılı girilecektir.  

  

 

                                                 
97 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.113–145. 
98 Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti,” s.125 v.d.  
99 Habermas, Between Facts and Norms, p.120.  
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5.3.  Hukukun Söylem Kuramı 
 

Habermas’ın söylem teorisi hakikat teorisinin makul olana mukabiliyeti 

tartışmasına dayanır. Habermas, şeylerin gerçek durumu ve ifadesi arasında uyumun 

tam olarak tespit edilemeyeceğini söyler. Çünkü bir olgunun ne olduğu kesin ve 

apaçık değildir. Habermas’ın önerdiği diğer alternatif ayrım olgular (facts) ve 

nesneler (objects) arasındaki ayrımdır. Olguları fizik olarak deneyimlenen bir şey 

olarak değil, fakat ifadelerle kanıtlanan dile bağımlı bir kategori olarak belirtir. Yani 

olgular, gerçek ifadeler durumu gibidir. Nesneler, ifadelerin ilgili olduğu olaylar ve 

şeylerdir. 100  

 

Habermas’a göre iddialar pragmatikle test edilmelidir. Yani ne olduğunun 

hakikati ifadenin güvenilirliğine göre test edilmelidir. Böylece normatif cümlelere 

hakikat değeri atfedilebilir. Uygun bir şekilde ifade edildiği sürece söz edimleri 

(illocutionary) aşamasında her şey herkes tarafından tercüme edilebilir ve 

anlaşılabilir. Bir anlaşmaya ulaşmaya çalışan her konuşmacının konuşması dört 

geçerlilik iddiasını içermelidir: Anlaşılırlık, geçerlilik, doğruluk ve dürüstlük 

iddiaları. Bu iddialar dilin evrensel pragmatik fonksiyonlarıdır ve bir söyleme katılan 

konuşmacının bu iddiaları taşıdığı varsayılır. Sağlam iddialar, geçerli argümanlar ve 

sağlam geçişler arasındaki ayrımları yapabilmek için formel kriteri olgunun 

ifadesinden normatif iddialara kadar uygulayabiliriz. Hatta normatif sözler hakikat 

değerine sahip olabilirler çünkü bunlar evrensel pragmatik aşamasında 

değerlendirilirler.101 

 

 Habermas, eylemler ve söylemler arasında da ayrım yapar. Eylemler, sözsüz 

şekilde tanınan söz eylem içinde geçerlilik iddiasını taşıyan dil oyunları içinde yer 

alırlar. Bunun aksine söylemlerde geçerlilik iddiaları esas konu olarak ele alınır. 

Söylem sürecinde yeni deneyimler kazanılmaz. Deneyimler söylem alanına girmekle 

                                                 
100 Emmanuel Melissaris, “The Limits of Institutionalised Legal Discourse,”  Ratio Juris. Vol. 18 No. 
4 December 2005, p.465.  
101 Melissaris, “The Limits of Institutionalised Legal Discourse,”  p.466.  
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birlikte, problematik geçerlilik iddiaları argümantasyon aracılığıyla ele alınırlar .102  

 

Robert Alexy, Habermas’ın genel pratik söylem teorisinden yola çıkarak 

kendi hukuk teorisini kurar. Argümantasyon teorisini103 olan ve olması gereken 

arasındaki ayırımı koruyarak kuran Alexy, bir çıkarıma ilişkin uygulamada, 

uygulamanın kendiliğinden rasyonel olup olmadığının “gerçekte olan” ile “makul 

olan” arasındaki karşıtlık nedeniyle yalnızca uygulamadan çıkarılamayacağını dile 

getirmektedir. Alexy, bu nedenle bu teorik dayanağı aynı zamanda Apel ve 

Habermas’ın temel kriteri olan ideal iletişim birliğini kabulde bulmuştur. Fakat akıl 

ile bağlantı kurmaksızın argümantasyonun dilin ve iletişimin etkin bir aracı olacağı 

düşünülemez. Bu dil aynı zamanda sosyal bir geleneğin ürünüdür ve hem günlük dili 

hem de bir meslek ya da disiplinin üyeleri arasındaki ortak dili yani dilin teknik 

kullanımını içine alır.104 Alexy’nin hukuk teorisi Özel Dava Tezi (Special Case 

Thesis, Sonderfallthese) olarak adlandırılır. Hukukun analizinde, bir davada pratik 

söylemin hukuki söyleme uygulanması ile olayın, mevcut verili hukuki sistemdeki 

somut normlar aracılığıyla bağlamı belirlenir. Böylece hukuk, söylem modeli 

hakimiyeti altında özsel bir etik oluşturur.105 Alexy, genel pratik söylem teorisini 

hukuk gibi “gerçek” bir söyleme uyarlanmasındaki problemlere işaret eder. Özel 

Dava Tezi’ni kısaca şöyle özetleyebiliriz: 1. Hukuk söylemi pratik sorularla ilgilenen 

pratik bir söylemdir. Hukukta iletişim, söylemin bir örneğidir ve geçerlilik 

iddialarının tartışıldığı sözlerin değişiminin örneğidir. Bu hukuki söylemin ilgilendiği 

ve eylem için gerekçeler sağladığı pratik söylemi oluşturur. Alexy, hukuki söylemin 

gidişatında ampirik argümanlara izin verilebileceğini kabul eder. Yani ampirik 

ifadeler söylemin herhangi bir aşamasında tartışılabilir.  Aslında, hukuki söylemde 

ilke olarak her şey her zaman tartışma konusu haline getirilebilir. 2. Hukuki söylem, 

                                                 
102 Melissaris, “The Limits of Institutionalised Legal Discourse,”  p.466.  
103 Kavram karşılığı olarak argümantasyon; gerekçelendirme, kanıt getirme, bir tezi destekleme ya da 
onunla savaşmaya kalkan, bir kararı haklı gösterme veya eleştirme olanağı veren uslamlamaların 
bütünü olarak kabul edilmektedir. Pratik bir tartışmanın zeminini teorik bir altyapı üzerine kuran 
argümantasyon; hukuki bir tartışmada kanıt getirerek karşı tarafı ikna etmeyi ancak nihayetinde 
tarafların uzlaşmasını hedefleyen ve bunu için elverişli akıl yürütme araçlarını gösteren normatif ve 
rasyonel bir teoridir. Sevtap Metin, “Hukuksal Argümentasyon Teorisi ve Hukuk Uygulamasındaki 
Görünümü,” Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2003, s. 136-
153. 
104 Metin, “Hukuksal Argumentasyon Teorisi ve Hukuk Uygulamasındaki Görünümü,” s.137.  
105 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.9.  
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diğer bütün pratik söylemler gibi, haklılık yönünde bir iddia (rightness) ileri sürer. 

Bu nokta hukuk ile ahlak arasındaki zorunlu bağ ile ilgilidir. Haklılık yönündeki 

iddia hukukun zorunlu olarak ahlakiliği anlamında değildir. 3. Kurumsal sınırlamalar 

nedeniyle, hukuki söylem pratik söylemin özel bir formu olarak ifade edilebilir. 

Alexy, hukuksal çatışmaların zorlayıcı olmayan engellenmemiş iletişim çerçevesinde 

bir söylem olarak görülemeyeceğini,  fakat hukuki çatışmalarda tartışmanın doğruluk 

iddiası ve ideal koşullara referans ile ilerleyeceğini belirtir.106  

 

Bu durumda samimiyet ve ciddiyetin var olduğu bir ön koşul olarak kabul 

edilmiştir. Herkesi ikna etmek isteyen kimse her kim olursa olsun tarafsız olmak ve 

herkesin kabul edebileceği normlar önermek zorundadır. Argümantasyon 

dinleyicilerin de sağduyusuna güvenir.107 

 

Alexy, dava esnasındaki kurumsallaşmış hukuki diyalogu, hukuki söylem 

örneği olarak değerlendirir. Fakat Alexy dava sürecinde karşılaşılan tarafların 

gerçeği bulmaktan çok çıkarlarını korumaya çalışması, hukuki prosedürlerin amprik 

sınırlamaları gibi kısıtlamalar ile son kararın lekelendiğini düşünmektedir. 

Habermas, Alexy’den farklı olarak davayı stratejik eylemin bir örneği olarak 

görmektedir.108 Habermas, Alexy ile kendi arasındaki tartışmanın konusunun bir 

bakıma “kendi evlerini temizlemek girişimi” olduğunu söyler. Habermas, Alexy’nin 

‘genel pratik söylem’in ne olduğu konusunda net olmadığını belirtir. Habermas’a 

göre Alexy’nin farklı tipte argümanları -sağgörülü (prudential), etik, moral, hukuki 

argümanlar- bir pakette toplanmış gibi farzedilmektedir. Alexy’nin anlayışı ile bir 

hakim sanki denetimsiz bir gerekçeler içinde hareket edebilir ve bu bağlamda yargı 

ve yasama arasındaki çizgi belirsiz hale gelir. Habermas’a göre yargıçların hukuki 

söylemleri bir takım gerekçelerle sınırlandırılmalı ki, yasa koyucular bunları 

haklılaştırmak için hareket edebilmelidir. Yoksa yargı, demokratik meşruluk için 

garantiyi sağlayan prosedürler ve yapılardan problemli bir şekilde bağımsızlaşırlar.109 

 
                                                 
106 Melissaris, “The Limits of Institutionalised Legal Discourse,”  pp.466–467.  
107 Metin, “Hukuksal Argumentasyon Teorisi ve Hukuk Uygulamasındaki Görünümü,” s.142.  
108 Melissaris, “The Limits of Institutionalised Legal Discourse,”  p.467, fn.4.  
109 Habermas, “A Short Reply,” p.447.  
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Bütün hukuki iletişimsel etkileşimler, tarafların herhangi bir rasyonel 

dinleyiciyi argümantasyonunun doğruluğuna ikna edinceye kadar,  ideal duruma 

referansla argümanların rasyonel değişimi olarak görülürler.  Habermas sonraki bir 

çalışmasında duruşma esnasında tarafların stratejik yönetimi, dışsal engellemeleri 

baştan itibaren usuli kurallarla nötr hale getirilmesini ve tarafların hukukla stratejik 

olarak ilgilenmelerinin sınırlarının çizilmesini tanımladığını belirtir.110  

 

Hukukun meşruluk kaynağı sorusuna da Habermas Söylem kuramı içinden 

cevap verir: “Demokratik prosedür, meseleler ve katkılar için bilgi ve gerekçelerin 

özgürce dolaşmasını mümkün kılar; politik irade-oluşumu (will-formation) için 

tartışımlı (discursive) bir nitelik sağlar; ve bu nedenle uygun prosedürden ortaya 

çıkan yanlış varsayımın az ya da çok kabul edilebilir olması buna dayanır.”111   

 

              Habermas, sosyal teori bağlamında hukukun sosyal olarak birleştirici 

fonksiyonunu göstererek, iletişimsel eylem ve hukuk arasındaki ilişkinin boyutlarını 

belirtir. İkisi arasındaki ilişki ancak söylem kuramı bağlamında anlaşılabilir: 1. 

Hukuk, anayasal olarak örgütlü bir sistemle birlikte sosyal birleşme için sistemin 

eksikliklerini tamamlar. Hukuk bir “transmisyon kayışı” (transmission belt) gibi 

yüzyüze etkileşimlerden karşılıklı tanımanın bilinen yapılarını alarak, “soyut fakat 

bağlayıcı bir biçimde” bunları yabancılarla etkileşime aktarır. Dayanışma da dolaylı 

biçimde hukuktan doğar. Davranışsal beklentileri biçimlendirip, stabilize ederek 

karşılıklı tanıma ilişkilerini güvence altına alır. “Hukuk ile iletişimsel eylem 

arasındaki bu yapısal benzerlikler, söylemlerin ve böylece iletişimsel eylemin 

dönüşümlü formların, neden hukuk normlarının üretilmesinde (ve uygulanmasında) 

kurucu bir rol oynadığını açıklarlar.”112 

 

Söylem teorisine eleştiriler, daha çok onun saçma totolojik bir yapısı 

olduğuna yöneliktir. Buna hipotetik bir oyun oynama örneği verilir. Bu teori tenis 

oynamak isteyen bir kişiye tenisin kurallarını yerine getirmelidir şeklinde öneride 

                                                 
110 Melissaris, “The Limits of Institutionalised Legal Discourse,”  p.467.  
111 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.136. 
112 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.136. 
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bulunur. McCormik, bu eleştiriye aynı örnekle cevap verir; iki kişi doğru ve adil bir 

tenis maçı yapmak istiyorlarsa, belirli kurallar uygulanmalıdır. Örneğin, ağ olmadan 

oyunu oynamak, tenis oynamaya uygun değildir. Ya da bir oyuncunun, bir eli arkada 

bağlı oynaması haksızlıktır. Habermas’a göre, hukukun ve politikanın kuralları açık 

uçlu olmalı ve aralıksız daimi olarak sosyal hayatın kurallarının tartışılmasına, 

değerlendirilmesine ve dönüştürülmesine bağlı olmalıdır. Rawls’un başlangıç 

durumu kavramındaki tekyanlılık ve monolojik anlayışla bu tür bir açıklık 

sağlanamaz, Rawls’da söz konusu olan, diğerleriyle birlikte bir değerlendirmeye 

gitmeden ‘keyfi seçim’dir. 113 Hukukta söylem kuramının uygulanması ve dava 

esnasında asıl olanın argümanların karşılıklı öne sürülmesi durumu Habermas’ın 

söylediği gibi kabul edilebilir durumlar yaratmayabilir. Somut durumlarda davayı 

kaybedenin haksız olduğunu kabul etmesi olağan koşullarda pek mümkün değildir. 

Ya da kişi iddiasını veya savunmasını yeterince iyi argümanlar ortaya koyarak 

yapamaması nedeniyle davayı kaybettiği düşüncesine inanmasını beklemek de 

gerçekliğe çok da uygun değildir.114  

 

 

5.3.1. Söylemsel Etik 
 

Habermas’ın en çok tartışılan kuramlarından biri de söylem kuramıdır.115 

İletişimsel Eylem Teorisi çalışmasında Habermas, modern hukukun normların 

doğruluğunda pratik söylem açısından moral haklılaştırıma ihtiyaç duyduğunu ifade 

etmiştir. 116 Habermas’ın söylem117 kuramı neyin etik olup olmadığını belirtmez. Bu 

etik daha çok rasyonel kamusal iletişim ile oluşan eylem normları için öznelerarası 

                                                 
113 McCormick, “Habermas Discourse Theory of Law,”  p.739.  
114 Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2003, s.85-88.  
115 Bu kuramı “Konsensus ya da Görüş Birliği” kuramı olarak da adlandırılır. 
116 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.9. Söylemsel yöntem, deontik mantık üzerine kuruludur. 
Fakat bir toplumda normların meşruluğu ve haklılaştırımı sorununa yöneldiği için deontik mantığın 
ilkelerini aşar. Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Çev. Veysel Atayman, Gönül Sezer, İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, 1999, s.176. 
117 İngilizce “discursive”, Latince “Discurrere” “Bir problemi kavramsal-argümanlarla enikonu 
işlemek, bir konuşma biçiminde birlikte irdelemek” anlamına gelmektedir. 
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bir prosedür öngörür.118 Post-metafizik119 bir yaklaşımla felsefenin artık rasyonel 

olarak haklılaştırılmış, doğru moral norm tartışmasından kaçamayacağını 

düşünmektedir. Normlar insanların yaşam dünyaları bağlamlarına dayanırsa, felsefi 

soruşturmalar rasyonel koşulların prosedürünü belirleyebilir. Söylem etiği ilkesi şu 

şekilde ifade edilebilir: “ Sadece pratik bir söylemde katılımcılar olarak kapasiteleri 

çerçevelerinde bütün etkilenenlerin onaylaması ile karşılaşan normlar geçerlilik 

iddiasında bulunabilirler.”120 Habermas’ın önerisi katı bir prosedüre sahiptir ve bu 

bağlamda evrensel olarak uygulanabilirlik iddiasını taşımaktadır. 

 

 Yukarda anlatılanları üç etik öncülle ifade edersek:  

 

 

1. Uyuşmazlıklar şiddet yoluyla değil, ilgili herkesin ya da onları temsil edenlerin 
aralarında görüşülerek çözülmelidir. 

2. Böyle bir görüşmeye katılan herkesin, çıkarlarını ve ilgilerini herhangi bir 
engelle karşılaşmadan savunmaya hakkı vardır.  

3. Böyle bir görüşmeye katılan herkes, retorik araçlarla ya da ikna yöntemleriyle 
kendi çıkarlarını savunmamaya, ancak transsübjektif dediğimiz, özneleri aşan, 
öznelerüstü danışma ve görüşme ilkesine göre çıkarlarını gözden geçirmeye 
hazır olmalıdır. Bu, kişinin, herkes tarafından kabul göreceği umulan üst amaca 
uymayan isteklerinden vazgeçmek zorunda olduğu anlamına gelir.121 

 

   

Habermas’ın söylem teorisi hukuk bağlamından çok prosedürel yönüyle 

tartışılmaktadır. Bazı yazarlar, Habermas’ın moral teorisini özsel değerler taşımadığı 

iddiasıyla eleştirmektedirler. Demokrasi, özerklik ve eşitlik nosyonları sadece ima 

edilmiştir. Bu nedenle pratik söylemin içinde yer alabileceği somut hayat formlarının 

çarpıtma etkisine Habermas gereken önemi vermeyebilir. Diğer bir eleştiri ise gerçek 

bir moral teori geliştirmediği, normatif olarak biçimselci yaklaşımının boş olduğu 

                                                 
118 Rebecca J. Meisenbach, “Ethics and Principle of Universalization as a Moral Framework for 
Organizational Communication,” Management Communication Quarterly, Vol.20, No.1, August 
2006, p.40.    
119 Habermas, aklın araçsallaştırılarak kullanımına karşın ‘postmetafizik’ bir yaklaşım geliştirmiştir. 
Postmetafizik yaklaşım, içinde postmodernizmi barındırmamaktadır. Habermas’ın postmetafizik 
yaklaşımı aklı felsefe ile haklı çıkarmaya yöneliktir ve amprik soruşturmayı dışlamaz. Postmetafizik 
yaklaşım hakikat, normatif doğruluk, samimiyet ve güvenilirlik gibi geçerlilik düşüncelerine dayanan 
dil ve sosyal etkileşimde kullanılır. Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xiii. 
120 Habermas, Moral Conciousness and Communicative Action, p.66, 107.  
121 Pieper, Etiğe Giriş, s.178. 
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yönündedir. Söylem etiğinin kesin olmayan metodolojisi nedeniyle özsel moral 

ilkeleri sağlayamadığı ve ideal toplumun yolunu çizmekte başarısız olduğu diğer bir 

eleştiridir. “Söylem ilkesinin anlamlı bir uygulaması, insan hakları, dayanışma, özen, 

özgürlük ve adalet özsel ilkelerini gerçekleştirilmesini yerine getirdiği ölçüde 

prosedürel ihtiyaçları en iyi uygulama ve soruşturmada başarılı olabilir.”122  

 

 

5.4. Habermas’ın Hak Kuramı 
 

Habermas’ın bütünsel sistemi içinde hukuk devleti veya anayasal devlet içsel 

olarak müzakereci demokrasi ile ilgilidir.123 ‘Devlet sosyalizminin iflasından’ sonra 

liberalizm kuramsal düzeyde ‘sivil hakların toplumsal-refahçı bir şekilde 

yaygınlaştırılması savaşımı’na girmiştir.124  Habermas, bu kuramları şu şekilde 

özetler:  

 

  

Bir ücret bağımlısının statüsü, toplumsal ve siyasal katılım haklarıyla desteklenecek 
ve nüfusun çoğunluğuna bu yolla gerçekçi bir güvenlik, toplumsal adalet ve refah 
beklentisi içinde yaşama fırsatı verilecektir. Ekonomik ortak zenginliğin daha hakça 
bir dağılımı kapitalist toplumlardaki eşit olmayan yaşam koşullarını dengeleyecektir. 
Bu amaç, haklar kuramıyla tamamen uyumludur, çünkü birincil zenginlikler 
(Rawls’ın onlara verdiği anlamda) ya bireyler arasında bölüştürülür (para, boş zaman 
ve hizmetler gibi) ya da bireyler tarafından kullanılır (ulaşım, sağlık ve eğitim 
altyapıları gibi), böylece çıkarlara olan bireysel istemler şeklini alabilir.125 

 

 

Modern toplumlarla birlikte yeni örgütlenme biçimleri gelişerek, yeni 

ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır. Aile, okul gibi geleneksel etkileşim alanları yeniden 

biçimlenirken, piyasa, şirketler, idare gibi eylem sistemleri yeniden örgütlenirken 

ihtiyaçlar çerçevesinde hukuk etkin kurucu görev görmeye başlar. Hukuku, form ve 

kod olarak ayrıştıran Habermas, hukuk formuna geleneksel ahlaki kuralların 

çökmesiyle duyulan ihtiyacı ifade eder. Kapitalist sistemin gelişmesi ve yetki esasına 
                                                 
122 Deflem, “Law in Habermas’s Theory,” p.9.  
123 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxiv.  
124 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.114.  
125 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.114. 
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dayalı örgütlenmiş devlet hukuksal kurumsallaşmaya (tabii ki hukuksal güvencelere) 

yönelir.126  Hukuk ve ahlakın işlev ve etkinlikleri değişmiştir. Habermas, buradan 

yola çıkarak hukukun, ahlakı ilga ettiği sonucunu çıkarmamak gerektiğini, ikisinin 

birbirini tamamlayıcı bir sisteme oturduğunu belirtir.127  

 

Etkin bir hukuk düzeni için hakların tanımlanması ve bu hakları kullanacak 

olan hak sahibi öznelerin tanımlanması gerekir. Ancak toplum içinde birey olmak 

mümkün olduğu için Habermas, bireyin hak sahibi olabileceğini ve bu nedenle de 

doğuştan hakların gelemeyeceğini ifade eder. 128 Habermas, eşit yurttaşlık ilkesini 

hukuk sisteminin temeli olarak görmektedir. Yurttaşların kendi kaderine yönelik 

sorunlarda aktif katılımı ve hukukun dolayımıyla demokrasinin radikalleşmesi, 

Habermas’ın toplum kuramının temel unsurlarını oluşturur.  

 

           Toplumsallaşmayla varlık kazanan haklar, öznel eylem özgürlüklerini 

düzenleyen haklardır. “Bu nedenle, öznel haklar, bir öznenin iradesini özgürce teyit 

ettirebileceği (onaylatabileceği) alanın sınırlarını çizerler ve aynı zamanda hakların 

taşıyıcısı konumunda olan bütün bireylerin veya hukuk öznelerinin eşit eylem 

özgürlüğünü tanımlarlar.”129 Bu haklar bireylerin kendi çıkarlarını takip etme 

olanağını sağlarlar. Bu hakların tanınması, aynı zamanda hakların etkin kullanımı 

için güvence altına alınması yani haklara karşı müdahalede bulunulduğunda 

harekete geçecek bir zorlama gücünün olması ve düzenlenmesi gerekir. Yasalar ile 

hakların sınırları çizilir. Burada esas olan herkese eşit şekilde tanınan eylem 

özgürlüğünün, diğer her bir bireyin özgürlüğü ile uyum içinde olmasını sağlamaktır. 

Yurttaşların karşılıklı uydukları haklar ancak yaşamlarını meşru olarak 

düzenledikleri pozitif hukuk aracılığıyla mümkündür. Hukuk, zorlama gücünü 

elinde tutan bir yapı olarak meşruluğunu nerden alıyor sorusunun yanıtı 

Habermas’ta bu hukukun uygulandığı kişilerden, şeklindedir. 130  “Öznel 

                                                 
126 Habermas, Between Facts and Norms, p.138.  
127 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.14.   
128 Jürgen Habermas, “Der Interkulturelle Diskurs der Menschenrechte,” Brunkhosrt/Köhler/Lutz-
Bachmann (der.), Recht auf Menshenrechte içinde, Frankfurt am Main, 1999, s.223’den aktaran 
Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.14.   
129 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.15.  
130 Habermas, Between Facts and Norms, p. 122.  
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özgürlükler” olarak tanımlanan haklar aslında karşılıklı uymayı gerektiren 

yükümlülüklerdir. Hukukun meşruluğu için herhangi bir norm “demokratik yasama 

süreçlerinden geçmiş olmalı ve bu sürece katılmış olanların “ortak iyi” beklentileri 

temelinde yapılmalıdır. Bu noktadan insan hakları ve halk egemenliği tartışmasına 

ulaşılır. İnsan hakları ve halk egemenliği arasındaki bağlantı politik özerkliğin 

uygulanımından çıkmaktadır. 131  

 

Bu çerçevede, Habermas, özel ve kamusal özerklik arasındaki içsel ilişkinin 

soyut haklara ihtiyacı olduğunu ve bu hakların, hayatlarını meşru pozitif hukukça 

düzenlenmesini istiyorlarsa yurttaşlarca tanınması gerektiğini söyler.  “Kişisel 

özerkliğe ek ve onun dışında bir kamusal özerklik söz konusu değildir, tersine, içsel, 

yani, kavramsal olarak zorunlu bir bağ vardır aralarında.”  Bu iki özerklik hukuk 

devleti ve söylem ilkesinin birleşmesi üzerine kuruludur.132 Habermas’a göre haklar 

kuramı, bireyin bütünlüğünü yaşam bağlamlarını dikkate alır ve bu bağlamları 

korumaya yönelik olmalıdır. Bunun için tutarlı bir haklar kuramı gereklidir ve bu 

gerçekleştirilmelidir. Toplumsal hareketler ve politik savaşımlar bu tutarlığı 

sağlamada etkin rol oynarlar.133 Bu ‘hak sistemi’ her somut demokratik sistem içinde 

işlenmeli ve belirtilmelidir. Bu haklar hukukta ve politikada müzakerenin demokratik 

sürecinin kurumsallaşmasının genel zorunlu koşullarını belirtirler. Bu haklar beş 

genel kategoride özetlenebilirler: ilk üçü temel negatif özgürlüklerden oluşur; ilki, 

olabilecek en geniş şekilde tanımlanmış şekliyle herkese eşit derecede sağlanacak 

olan kişisel temel haklardır. İkincisi üyelik hakları (membership rights) olarak 

adlandırılabilir; politik birliğe gönüllü şekilde üye olan vatandaşların kanun önünde 

eşitliğini sağlayan eşit üye statüsüne dair haklardır. Üçüncü hak ise özel özerkliği 

garanti altına alan usul haklarıdır (due process rights), bu hak ile karşılıklı olarak 

tanınmış hakların yasal planda uygulanabilirliğinin gerektirdiği ve kişinin yasalarca 

korunması olanaklı kılınmıştır. Bu üç hak devlete karşı bireyi koruyan liberal hak 

değildirler, kendi arzularıyla politik birlik kurmaya yönelmiş yurttaşların kendi 

                                                 
131 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.28-29. Bu ilişki Kant’ta evrensel hukuktan bireysel 
özerkliğe ulaşmak şeklinde gerçekleşir. Rousseau ise birey ve genel irade ilişkisinde bu bağlamda 
değerlendirilebilir. 
132 Cohen, “Reflections on Habermas on Democracy,” s.389. 
133 Habermas, “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı,” s.117–118.  
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aralarındaki ilişkileri düzenleyen haklardır. Habermas, bu hakların tanımlanmasında 

henüz yasal olarak düzenlenmiş bir devlet otoritesinden bahsetmemektedir. 

Dördüncüsü kamusal özerkliği koruyan politik katılım hakkıdır. Habermas’a göre bu 

haklar birbirine indirgenemez haklardır. İlk üç hak olmazsa özel özerklik olmaz. 

Dördüncü hak olmadığı koşullarda özel özerklik kendi kendini yönetmenin ifadesine 

değil babanın yükümlülüğüne benzer. Bu kategorideki haklar, yurttaşların siyasal 

özerkliklerini düzenler. Bu haklarla yurttaşlar meşru hukuku koymada düşünce ve 

irade oluşumu süreçlerine eşit katılabilirler. Beşinci kategori sosyal haklardır. Bu 

haklar belirli sosyal ve maddi koşullar çerçevesinde politik ve sivil hakların etkin 

kullanımı neticesinde gereklilik haline gelir.134  

 

İlk üç kategori, demokratik yasakoyucunun meşru hukuku yaparken 

kullandığı hukuk kodlarını oluşturur. Bir kod olarak hukuk ancak öznel hakların 

meşru ve eşit olmasıyla mümkündür. Habermas bunu açıkça dile getirir; “Bu haklar 

olmadan meşru hukuk olmaz.”135 Bu kategorideki hakları, liberal savunma hakları 

olarak tanımlamak yetersizdir. Çünkü Habermas, bu hakların henüz devlet erkinin 

olmadığı bir aşamada özgür olarak bir araya gelmiş bireylerin ilişkilerini 

düzenlemeye yöneliktir ve aynı zamanda bu haklar devlet erkinin örgütlenmesine de 

önseldirler. Yurttaşlar bu haklar ile birbirlerini eşit statüde tanırlar. Bu haklar, öznel 

özerklikleri güvence altına aldığı gibi, hukuksal özne olarak hak talep etme ve ileri 

sürme yetkisini verdikleri ölçüde hukuk koyacak olan özne olma rolünü de sağlar. 

Dördüncü kategori haklar siyasal hakların da temeli olan özgür ve eşit yurttaş 

statüsünü yaratırlar. Hukuk kodunun dayandığı bu haklar, soyut olarak hukuk 

ilkelerini ifade ederler. Bu hakların somut olarak tanımlanması, yurttaşların sahip 

olacağı hakların tek tek belirlenmesi gerekmektedir. Somutlaştırma işlemi, kamusal 

özerkliğe dayalı yasama süreci ile mümkündür. 136  

 

Siyasal katılım haklarının kurumsallaşmasıyla söylem ilkesi uyarınca 

rasyonel müzakereye katılan bütün ilgililerin yasama faaliyetine katılma imkanları ve 

                                                 
134 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxvii, Habermas, Between Facts and Norms, p.123 vd.  
135 Habermas, Between Facts and Norms, p.123. 
136 Habermas, Between Facts and Norms, p.123-124. 
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iletişimsel özgürlüklerini eşit şekilde kullanabilme olanakları güvence altına 

alınmalıdır.137 Yani iletişimsel özgürlüklerin siyasal kullanımı hukuksallaşmış 

olmalıdır. Bunun içinde öncelikli olarak iletişimsel özgürlüğün kamusal kullanımının 

araçları yaratılmış olmalıdır. Biçim ve usul olarak bu araçların güvence altına alınmış 

olmasıyladır ki, sonuçta ulaşılan kararlar meşruluk karinesine sahip olsun.138  

 

Beşinci kategori olan sosyal haklar diğer dört haktan eşit yararlanma imkanın 

zorunlu sonucu olarak ortaya çıkar. Sosyal, teknolojik ve ekolojik açılardan 

yurttaşların yaşam koşullarının gerektirdiği haklardır. Bu haklar diğerlerinden farklı 

olarak “arzedilmiş” temel haklardır.139  Diğer haklardan farklı olarak bu hakların 

arzedilmiş olması ile bu hakların tanınması, uygulanması konusunda devlet 

otoritesine gönderme yapılmaktadır. Diğer dört kategori haklar, devlet otoritesinin 

sınırlarını çizerler. Sosyal haklar verili şartlara göre savunulabilir statüdedirler.140  

 

 Habermas, hakları özel özerklik hakları, kamusal özerklik hakları ve artı 

olarak sosyal haklar olmak üzere değerlendirir. Özel ve kamusal özerklik hakları 

kayıtsız şartsız gerekli ve mutlak savunulması gerekli haklar olarak ortaya koyan 

Habermas, sosyal hakları şartlara göre uygulanmaya açık, göreceli haklar olarak 

tanımlamıştır. Diğer hakların hayata geçirilmesinde fırsat eşitliğini sağlamak gibi bir 

koşula bağlanan sosyal haklar, bu koşulun gereksizliğinin tespiti ile veya normlara 

yönelik müzakere sürecinde bu hakkın gereksizliği gibi bir karara varılmışsa bu hak 

ortadan kaldırılabilir. 

 
                                                 
137 İnsanların kendi yaptıklara kanunlara zaten uyacaklarını düşünen Habermas, sivil itaatsizliğe ayrı 
bir konum tarif eder. Habermas’ın sivil itaatsizlik tanımı şu şekildedir: “Sivil itaatsizlik yalnızca 
kişiye özgü inanç ve çıkarların esas alınamayacağı ahlaki bir protestodur. Kural olarak önceden bil-
dirilen, polis tarafından akışının hesaplanabilir olduğu, kamuya açık bir eylemdir; hukuk düzeninin 
bütününe olan itaati etkilemeksizin tekil normların bilinçli olarak çiğnenmesini içerir, normun 
çiğnenmesinin hukuki sonuçlarına katlanmaya hazır olmak gerekir. Norm ihlali semboliktir. 
Yürürlükte olan bir norm ya da hukuksal geçerlilik kazanmış bir politika hakkında yeniden 
görüşmelere ve istenç oluşumuna ortam yaratmak için bu tarzda bir protestoya girişen fail, gayri 
meşru sayılan bir düzenlemenin etki alanı bakımından anayasal düzenin sunduğu gözden geçirme 
imkanlarının tüketilmiş olmasıyla yetinmeyecektir.”Jürgen Habermas, Sivil İtaatsizlik, Çev. 
Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, Afa Yayınları, 1995, s.34.   
138 Habermas, Between Facts and Norms, p.122 vd.. 
139 Habermas, Between Facts and Norms, p.123. 
140 Ayşen Candaş Bilgen, “Habermas ve Sosyal Hakların Meşruiyeti,” Toplum ve Bilim, Sayı 110, 
2007, s.76.  
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 Habermas’a göre refah devleti hukuku toplumsal olarak yaşamın üretilmesi 

olanaklarının dağıtılması problemine indirger, adalet dağıtıcı adalete indirgenir. Bu 

durum devletin birçok alana müdahalesini getirir. Habermas, bunu yaşam dünyasının 

kolonileştirilmesi olarak formüle etmiştir. Habermas, hukuk ve adalet için önemli 

unsurun özerklik olduğu vurgusunu yapmaktadır. Habermas liberal hukuk anlayışını 

da hukuku da hakların eşit dağıtımı olarak görmesinden dolayı eleştirmektedir. 

Haklar, ortak mallar gibi tüketilmek için dağıtılamaz. Habermas, hakların bireylerin 

kendi kaderini tayin için meşru olarak üretilmiş normlardan çıkartılması gerektiğini 

ve insanların bu hakları rahatça kullanabilmesi gerektiğini ifade eder.141  

 

Habermas, mevcut hukuka onay vermeyenleri de dikkate almak ister. Bu 

nedenle hukuktan etkilenen halkın görüşlerinin hukuk yapımında ve hukuk 

uygulamasında yansıması için zorlamadan bağımsız ve çıkarların ve görüşlerin 

hukuka iletilmesini kolaylaştırıcı bir iletişim süreci olması gerektiğini ifade eder. 

Hukuk yapma sürecinde, bir anlaşmaya varmak için en iyi argümanların ve 

haklılaştırım iddialarının ortaya çıkmasını sağlayacak kurumsal olanakların 

yaratılmış olması ve herkesin çıkarına yönelik stratejik pazarlıklar yapılması ile 

Habermas hukukun sadece onu yapanlarca kabul edilecek bir anlaşma olarak 

görülmemesini sağlamaya çalışır.142   

 

Bireylerin haklarının yanında hukuk toplum olmanın gerekliliklerine de yanıt 

vermek durumundadır. Toplumsal olmak ancak üzerinde uzlaşılan yani yürürlük 

iddialarının kabul edilebilirliği üzerinde mutabakat ile gerçekleşir. Burada meşruluk 

sorunsalı devreye girer. Habermas hukukun meşruluğunu halk egemenliği ilkesine 

dayanan bir yasama sürecine bağlar.143 Habermas’ın ortaya koyduğu bu model, 

meşruluğu yasallığa dayandırmaktadır. Yasallığı da meşru yapan halk egemenliği 

ilkesi ve buna bağlı yasama sürecidir.  

 

                                                 
141 Habermas, Between Facts and Norms, p.418–419.  
142 Habermas, Between Facts and Norms, p.180.  
143 Habermas, Between Facts and Norms, p.181.  
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Modern hukuk normları, bireylerin motivasyonuna bakmadan dışsal uymaya ihtiyaç 
duyar, fakat aynı zamanda, kişilerin onları meşru kabul etmesini sağlayacak ve bu 
şekilde itaat etmelerini hak edecek, rasyonel bir temele sahiptir.144 

 

 

Hukuk için meşruluk ihtiyacı açıktır. Normların yasalaştırılmasında hukukun 

üstünde, örneğin ortak din görüşü gibi bir adalet anlayışını başvurulmaz. Bu noktada 

hukuku meşrulaştıran hukukun sağladığı iki temel garantidir: Özel bireylerin özgür 

tercihlerine göre çıkarlarını takip etmelerini sağlayacak özel özerkliği garanti altına 

alan hukuk olmalıdır. Hukuk rasyonel olmalıdır ki, bireyler onun kısıtlamalarını 

onaylamalıdır. Bu şekilde meşru kabul edilen hukuk, onu onaylayan öznelerin 

kamusal özerkliğini sağlamalıdır ki yurttaşlar bunu kendi rasyonel yasalaştırmaları 

olarak görmelidirler. Habermas, kamusal ve özel özerkliği ve aralarındaki bağlantıyı 

dikkate alarak her ikisine karşı da adaletli olmak ister. Bu, insan hakları ve halk 

egemenliğinin çok önemli bir rol oynadığı ‘meşru hukuku’ sağlar. Habermas, burada 

şu iki başlığa dikkat eder: hukukun meşruluğunu, hukuku ahlaka tabi kılarak 

sağlamaz,  ikincisi ise topluluğun paylaşılan iyi yaşam anlayış ve değerleriyle 

hukuku aynı seviyede görmez. İkinci anlayış yani üzerinde paylaşılan gelenek, 

erdemler, uzlaşılan ortak iyinin merkeze alınması müzakereci demokrasiyi etik 

söyleme indirgeyebilir. Çünkü somut bir toplumda ortak değerler, erdemler, 

gelenekler vb. hangi eylemin iyi, hangi eylemin kötü olduğunu belirlemektedir. 145  

 

Yurttaşların kendi yasalarını kendi koymaları fikri, hukuku kendi ürünleri 

olarak algılamalarını getirir. Bunun sağlanabilmesi için gerekli olan, siyasal 

özerkliğe dayanan bir hukuk yapma sürecinin varlığıdır. Siyasal özerklik ahlaktan 

bağımsızlaşmış olmalı ve genel ve tarafsız bir nitelik taşımalıdır. Habermas, bu 

noktada hukuk ile ahlak karşısında eşit mesafede olduğunu belirttiği "söylem 

ilkesi"ne başvurur. Habermas’a göre normdan etkilenen tüm kişilerin rasyonel 

tartışmanın bir katılımcısı olduğu normlar geçerlidir. Meşru hukuk bütün söylemsel 

testlerden ve onunla bağlantılı farklı söylemlerden geçmelidir. Bu moral ve etik 

                                                 
144 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxv.  
145 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxv-xxvi.  
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söylemleri ve ayrıca ‘pragmatik’ söylemi de kapsar. 146  

 

            Söylem ilkesi, form olarak hukukun kurumsallaşması yoluyla demokrasi 

ilkesi haline gelir. Demokrasi ilkesi de, hukuk yapma sürecinin meşrulaştırılmasını 

sağlar. Söylem ilkesi ile hukuk formunun, bütünleşerek demokrasi ilkesini ortaya 

çıkarması ve bu inşa sürecinin içinde belli hakların yer alması Habermas’ın hukuk 

sistemini oluşturur.147  

 

            Habermas’ın sisteminde, öznel özgürlükler güvence altına alınarak, bir kod 

olarak hukuka geçilmiş olur. Hukukun içerikleştirilmesinden sonra ancak meşru 

yasamadan söz edilebilir. Hukukun bir kod olarak ortaya çıkışı söylem ilkesinin 

hukuk formuna uygulanışı ile olur. Demokrasi de hakların eşit bir şekilde 

paylaştırılacağı beklentisine temel oluşturacak hukuk koyma süreci olarak ortaya 

çıkar. Hukuksal biçimler aracılığıyla, demokratik süreçler örgütlenir ve bu sürecin 

kendisi hukuka meşruluğunu verir. Kendinden menkul bir hukukun meşruluğu ya da 

verili moral içerikten doğmuş bir meşruluk söz konusu değildir. Meşruluk üreten bu 

süreçtir.148  

 

Haklar sistemi konusunda Habermas, kendisi ile Rawls arasındaki farkı 

kendisinin haklar sistemini tarihsel anayasa yapma modelinden geliştirmeye 

çalışmak olarak görür. ‘Söylem ilkesi’nin temel faraziyesi yasallık koşullarını 

karşılayacağı varsayımıdır. Yapısalcılık genel kanun koyma pratiği kavramı sürecini 

öne sürer. Bu süreç araç olarak özel hukuki bir kanuna ihtiyaç duyar ve rasyonel 

altyapıya uygulanmalıdır.149 

 

Sonuç olarak Habermas, haklar açışından özel ve kamusal özerkliğe “eşit 

ağırlık” vermeye çalışır ve kamuyu, özel özerklikten çıkarmaktan kaçınmaya çalışır. 

                                                 
146 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxvii.  
147 Habermas, Between Facts and Norms, p.111-121. 
148 Habermas, Between Facts and Norms, pp.121-131. 
149 Habermas, ‘A Short Reply,’ p.447.  
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Habermas, hakların ortaya çıkarılmasını Klaus Günther’in “iletişim özgürlüğü” 

kavramlaştırmasına uyarlar.150  

 

 

5.5. Habermas’ın Hukuk Devleti Anlayışı  
 

 Habermas, Between Facts and Norms adlı çalışmasının hukuk devleti151 ile 

demokrasi arasındaki ilişki kavramsal ve içsel bir ilişki olarak göstermeye çalışır.152 

 

Devlet, hukukun güç kullanma mekanizması olduğu kadar hakların 

korunması için de gerekli bir mekanizmadır. Habermas, devleti cezalandırma, 

örgütleme ve yürütme ile ilgili zorunluluklarla birlikte tanımlar. Fakat devletin 

meşruluğunu sorununu gelenek sonrası dönemde  “görüş ve irade oluşturma 

söylemsel sürecinde bütün hukuki tarafların hukuku meşru kabul etmesi”ne bağlar.153  

Habermas hukukun devlet içindeki yerini tanımlamak için iki aşamalı bir model 

kurar. Bu modelin birinci aşaması kralın yargıç olduğu (royal judge) ve bununla 

birlikte yargılama yetkisinin tek elde toplandığı aşamadır. İkinci aşama ise örgütlü 

devlet biçimi içinde kolektif irade oluşturmayı mümkün kılan idari görevlilerin 

hukuksal olarak kurumsallaştırılması aşamasıdır.154 Birinci aşamada iktidarın gücünü 

kutsal hukuktan alan ve cezalandırma gücünü de kutsal güçten alan bir liderin olduğu 

                                                 
150 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.30.  
151 Hukuk devleti kavramlaştırması 19. yüzyıl başlarında Alman hukuk çevresinde ortaya çıkmış bir 
kavramdır. Bu kavram ve somut uygulanımları üzerine tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. 
Hüseyin Hatemi, hukuk devleti kavramını insan hakları anlayışına dayalı, herkesin emeğinin 
karşılığını alabildiği bir toplumla bütünleştirir. Hüseyin Hatemi, Hukuk Devleti Öğretisi, İstanbul, 
İşaret Yayınları, 1989, s.7-12. Hayrettin Ökçesiz, hukuk devletini incelediği makalesinde bu kavramın 
tarihsel süreçte şu kavramlarla bütünleştiğini belirtir: “yurttaş özgürlüğünün garanti edilmesi, hukuki 
eşitlik, yazılı anayasa, genel yasalar, adliyenin güvenliği (yargıçların bağımsızlığı), halkın temsil ile 
yasama etkinliğine katılması ve bu anlamda aynı zamanda güçler ayrılığı …” Hayrettin Ökçesiz, 
“Hukuk Devleti,” Hukuk Devleti, İstanbul, HFSA Arkivi Yayınları, Sayı 4, 1998, s.19,27. Özcan, 
hukuka ait özellikler olarak değerlendirilmesi gereken özelliklerin hukuk devleti için de ifade 
edilebildiğini belirtir.  Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal 
Meşruiyeti,” s.126. 
152 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.137. 
153 Habermas, Between Facts and Norms, pp.134-135. Bkz. Levent Köker, “Modern Hukuk 
Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas,” Toplum ve Bilim, Sayı 110, 2007, s.36-
46. Makale Frankfurt okulunun bir dönem üyesi olmuş Neumann’ın, Nazi hukukçusu olarak Carl 
Schmitt’in ve Habermas’ın hukuk devleti ile  politika arasındaki görüşlerine yer verir.  
154 Habermas, Between Facts and Norms, p.141. 
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aşamadır. İkinci aşama ise hukuk sosyal entegrasyonu sağlayan bir araç olarak işlev 

gördüğü gibi politik gücü meşrulaştırır da. Böylece ikinci aşamada hem hukuksal 

bağlayıcılığı olan kararları vermede hem de toplumu örgütlemede meşru bir güce 

sahiptir. Böylece ikili güç kodu hukukun politik nüfuz alanını hukuki bir biçime 

sokması ile ortaya çıkar.155 Hukuk “devlet otoritesini düzenlemenin aracı” işlevini 

görür. Bu model takip edildiğinde politik gücün “hukukun kesinliğine” ihtiyaç 

duyduğu ve sürecin hukuk devletini getirdiği görülür. Buradaki sorun hukukun 

ortaya çıkışı devletin gücüne bağlandığında hukukun hala haklılaştırıma ihtiyaç 

duymasıdır.156  

 

Bir toplumsal düzende, o düzenin ve onu bütünleyen kurumların varlığı ve 

sürekliliği için bazı olgular, değerler ve araçlar olmak zorundadır. Meşruluğu 

sağlayan nedir sorusuna yanıt farklı şekillerde tezahür etmekle birlikte temel olarak 

iki şekilde verilebilir: siyasal ve toplumsal yapının meşruluğunu sağlayan belli 

ilkelerin içeriğine göredir ya da bu ilkelerin ortaya çıkış usul ve sürecine göre meşru 

ya da değildir tespiti yapılabilir. 

 

 

Belli ilkelerin içeriği ya da belli maddi değerler adaletin referansı olarak alınırsa, 
siyasal ve toplumsal yapının meşruluğu bu değerlere göre belirlenecek, dolayısıyla 
karar alma süreç ve mekanizmaları da bunlarla sınırlanacaktır. Aksi durumda, yani 
adalet maddi değerlerde değil, değerleri somutlaştıran normların üretim sürecinde 
aranacak olursa, meşruluk da bu sürecin doğru/adil işleyişine bağlanacaktır. 
Meşruluk, birinci durumda “özsel”, ikincisinde ise “usuli” nitelik taşır. 157 

 

 

Meşruluk anlayışlarının gelişmesi hukuk devleti tartışmalarını da 

geliştirmiştir. Hukuk devleti kavramının gelişimi ile ‘biçimsel’ ve ‘maddi’ olmak 

üzeri iki tip anlayış ortaya çıkmıştır. Hukuk devletinin, kurum ve mekanizmaları ile 

hukuk düzeninin savladığı adalet anlayışı, biçimsel ve maddi hukuk devleti 

anlayışlarına temel oluşturur. Biçimsel hukuk devleti anlayışı “devletsel hedef ve 

                                                 
155 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.30.  
156 Rasmussen, “How Valid Law is Possible?,” p.31. 
157 Mithat Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” Toplum ve Bilim, No.87, Kış 2000-
2001, s.9.   
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amaçlardan soyutlanmış olarak, siyasal düşünce ve iddiaların gerçekleştirilmesinin 

tarz ve şeklini anlatır.” Bu anlayışta devletin hedefleri değil, devletin faaliyetlerini 

çerçeveleyen usuller öne çıkar. Devlet doğal hukuk anlayışında temellenen “yaşam, 

özgürlük ve mülkiyet” haklarını koruyacaktır. Bu hakların korunması aynı zamanda 

hukuk devletinin de sınırı oluşturmaktadır;  “üç doğal hakkın eşit olarak bütün 

insanlarca kullanılması, özellikle, idare ve yasamanın bunların kullanımına 

müdahalesinin önlenmesi” liberal hukuk devleti anlayışını oluşturur. Hukuk devleti 

aynı zamanda iktidarın siyasal meşruluğunun da bir ölçütü olarak görülür. Hukukun 

temel özellikleri liberal hukuk anlayışının hukuk devletinin ilkeleri olarak 

sunulmaktadır: “hukuk kurallarının genel olması, formelliği, açıklığa sahip olması, 

hesaplanabilir olması” bunlardan bazılarıdır. Liberal hukuk devletinin meşruluğuna 

dair en büyük savı “liberal bir ideal olarak bireysel özgürlüğün güvence altına” 

alınmış olmasıdır. Liberal hukuk devleti anlayışının işlerliği için birincisi kapitalizm, 

ikincisi kapitalizmi zorlayacak etkin bir muhalefet olmaması158, üçüncüsü “eşit 

koşullarda sözleşme ilişkileri kurabilen bir mülk sahipleri toplumu” olması 

sayılabilir. Bu görüş liberal formel hukuk anlayışıyla liberal kamusal alan anlayışını 

bütünleştirir.159  

 

 Maddi hukuk devleti anlayışında ise “meşruluğu belli hedef ve amaçlardan 

türeyen ve hedeflere uygun bir siyasal sistem örgütlenmesinde somutlaşan bir devlet 

tasarımı” gerçekleştirilmeye çalışılır. Devlet erki, belli temel ilkeleri ve değerleri 

kabul eder ve bu kabul edilen değer ve ilkelerin güvence altına alınması hukuk 

devleti olarak somutlaştırılır.160 Rousseau’nun “genel irade” yaklaşımı ile biçimlenen 

maddi hukuk, iktidarı genel irade ile bağlı yasakoyucu erk olarak tanımlar. 
                                                 
158 Böyle bir muhalefet ancak örgütlü karşı çıkışlarla mümkündür. İşçi sınıfının bastırılmış olması bu 
muhalefetin örgütlenmesini de etkiler. Habermas, liberalizme karşı etkin muhalefetin öznesi olarak 
işçi sınıfını görmemektedir. Yeni muhalif hareketler olarak kadın hareketleri, dünya çapında ekolojiyi 
korumaya yönelik haretler ya da G-8 toplantılarına karşı yapılan hareketler sayılabilir.   
159 Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti,” s.125-128. 
Liberal hukuk anlayışı için özellikle “Prosedüral Hukuk Devleti: Modus Vivendi,” başlığı dikkate 
alınmalıdır. Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.394. 
160 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.9. Sancar, maddi hukuk devleti anlayışına 
örnek olarak, Nazi ideolojisine dayalı Nazi hukuk rejimini örnek verir. Carl Schmitt, Nazi hukukçusu 
ve siyaset bilimcisi olarak içerik ve biçim tartışmasında, içeriğin biçime üstünlüğünü ifade eder. 
Schmitt’e göre yasanın sözleri aldatıcıdır ve her tarafa çekilebildiğinden, güvence temin etmez. 
Partinin programı ise halkın sesidir ve insanlar buna daha derin bir bağlılıkla bağlandıkları için pozitif 
hukuktan üstündür.  
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Yasakoyucunun meşruluğu da rasyonel hukuk inşa ediciliğinden gelir. Liberal hukuk 

devletinin mülkiyeti dokunulmaz kabul eden görüşü, bu anlayışta mülkiyetin 

kamunun iyiliği için müdahale edilebilire dönüştüğü görülür. Bu ise iki gelişme ile 

yeni bir boyuta taşınır: Birincisi toplumsal alanda düzenlemeye yönelik yeni dışsal 

talepler ortaya çıkar. İkincisi ise kamusal alanlardan gelen bu taleplerin yasama 

organınca dikkate alınacağı beklentisi yükselir. Bu noktada maddi hukuk, belli 

değerleri içine aldığı için politika hukukun bir konusu haline gelmektedir. 

Liberalizmin, politikalar üstü formel hukuk anlayışından demokrasi ile anayasa ve 

hukukun özdeş olduğu bir anlayışa geçilir.161 

 

Hukuk devleti ile demokrasi, zorunlu olarak birbirlerini gerektirmezler. 

Habermas, her siyasal egemenliğin bir hukuk düzenine sahip olduğunu fakat, siyasal 

iktidarın hukuk devleti aracılığıyla denetim altına alınmadığı yani ‘devletsel hukuk 

düzenleri’ne rastlanabileceğini belirtir. Ayrıca demokrasinin olmadığı devletlerde de 

bir hukuk düzeni mevcut olabilir. Bunlar ‘demokratik anayasalarda yoksun hukuk 

devletleri’ olarak adlandırılabilirler. Habermas, bu örneklerin demokrasisiz hukuk 

devleti olabileceğini göstermediklerini ifade eder. Habermas’a göre hukuk devleti ile 

demokrasi arasında tarihsel olduğu gibi içsel bir bağlantı da mevcuttur. 162 

 

          Hukuk devleti ile demokrasi arasındaki içsel bağlantı, modern hukuk gelişimi 

ile birlikte biçimlenmiş ve pozitif hukuk ile hukukta daha üstün meşruluk 

kaynaklarını yok ederek, demokrasinin yolunu açmıştır. 163 Modern hukuk, bütün 

yurttaşların eşit özerkliklerini tanımış ve kamusal özerklikle-özel özerkliği birbirine 

bağlamıştır. Habermas’ın çizdiği bu çerçeve hukuk devletinin temelini insan hakları 

ile halk egemenliğine dayandırır.  Meşruluk kaynağını oluşturan bu bağlam, modern 

hukukun özel özerklik ve kamusal özerklik ile içsel bağlantısından demokrasiye 

                                                 
161 Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti,” s.129-134. Bu 
anlayış ise genel iradenin tek kişide toplandığı totaliter rejimlere yol açabilir. Nitekim Weimer 
Cumhuriyeti ve onun liberal hukuk eleştirilerini dillendiren hukukçusu Schmitt, bu anlayışı Nazi 
Almanya’sı hukuk düzeninde somutlaştırmıştır.  
162 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.13.  
163 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.136-137. Sancar, “Demokrasi-İnsan 
Hakları-Hukuk Devleti,” s.13.  
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ulaşılır. Bu bağlantı Habermas’ın  ‘haklar sistemi’yle oluşur. 164 

 

        Haklar sistemi ile ‘toplumsal sözleşmede’ki toplumun kurulması aşamasına 

ulaşılmış olur. Devletin kurulması aşaması ise ‘siyasal sözleşme’yi gerektirir.  

Habermas da, haklar sistemi ile bir toplumun üyelerinin kendi meşru hukuk 

düzenlerini belirginleştirdiğini belirtir. Fakat Habermas hakların meşruluğu ile 

hukuk koyma süreçlerinin meşrulaştırılmasını farklı süreçler olarak tanımlar. Benzer 

şekilde bir egemenlik düzeninin meşruluğu ile siyasal egemenliğin icrasının 

meşrulaştırılması da ayrışık iki sorundur. Haklar kategorisi soyut nitelikleri 

itibariyle Habermas bunun bir metafor olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtir. 

Sistem, hakların metafor olarak varlığıyla istikrar üretemez ve bunun için sürekliliği, 

istikrarı sağlayacak olan bir devlet erkinin inşa edilmesi veya mevcut erkin bu işlevi 

sağlamasına çalışılmalıdır. Bu nedenle hukuksallaştırma süreci siyasal erki de 

kapsamalıdır. Öznel hakların etkin kullanımı ancak örgütlü, bağlayıcı kararlar alma 

ve uygulama yetkisine sahip, siyasal erk ile mümkündür. Siyasal erk, hukuk 

kavramına içkindir. Hukuk üretiminde ve hukukun uygulanmasında fiili bağlayıcılık 

sağlar. Habermas, buradan hukuk ile siyasal erkin de aynı anda ve eşit değerde 

ortaya çıktığını varsayar.165  

 

Bu varsayım, bir başka açıdan meşruluk sorunuyla, yani siyasal erkin meşruluğu 
sorunuyla karşı karşıya kalmamıza yol açar. Habermas, bu sorunun, devletin 
yaptırım, örgütlenme ve yürütme erkini hukuksal kanallara sokarak çözülebileceğini 
ve hukuk devleti fikrinin de bu esasa dayandığını belirtir.166  

 
 

 Hukuk devleti anlayışı, devlet erkinin toplumu bağlayıcı kararlarını hukuksal 

biçimler içinde alınması gerektiğine dayanır. Hukuka bağlı kalınarak alınan kararlar 

siyasal erki meşrulaştırmak için yeterli değildir. Siyasal erki meşrulaştıran, ‘meşru 

şekilde üretilmiş hukukla’ bağlı olmasıdır. Bu bağlamda güç koduyla işleyen 

                                                 
164 Habermas, Between Facts and Norms, p.122 vd.  
165 Habermas, Between Facts and Norms, p. 128. 
166 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.19.  
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yönetsel sistem, hukuku üreten iletişimsel güce bağlanmak durumundadır.167 

 

 Kamuoyu ve iradesi Habermas’a göre bilişsel değildir. Bunlar yurttaşların 

çıkarları, değerleri ve kimlikleri çerçevesinde çizilen gerekçeler ve argümanlarla 

biçimlenirler. Politik söylem böylece yurttaşların güncel motivasyon ve iradeleriyle 

belirlenir. Ortaya çıkan ‘iletişimsel güç’ formel karar verme ve eylemleri 

biçimlendirdiği için politik iradenin ifadesi olarak kurumsallaşırlar.168 Habermas 

sonra demokrasinin informel söylemsel kaynakları ile karmaşık toplumlarda etkin bir 

hukuk devleti için gerekli olan formel karar verici kurumlara yönelir. Hukuksal 

kurumsallaşmaları ve mekanizmaları ile anayasal devlet, yurttaşların iletişimle 

sağladıkları iletişimsel gücün etkili ve meşru yönetim faaliyetine dönüşmesinde 

etkilidir. Habermas’a göre, hukuk, iletişimsel gücü, yönetimsel güce dönüştüren 

vasattır. Bu bağlamda hukuk yaşam dünyası ile sistem arasında bir aracı olarak işlev 

görür. Yaşam dünyasının iletişimsel dilini idari devlet ve ekonominin stratejik diline 

dönüştürür.169  

 

           Habermas, demokratik hukuk devletinin işlevinin siyasal iktidarı denetleme 

ve denetleme olmakla birlikte, aynı zamanda siyasal iktidarı rasyonelleştirme 

olduğunu belirtir. Siyasal iktidar hukukla denetim altına alınarak ve cebri olan özü 

de böylece kontrol altına alınır. Hukuk devleti, bir toplumda siyasal özerkliğe sahip 

yurttaşların öz örgütlenmesi yani kendi ürünü olarak ortaya çıkıyor ise, ‘yasaların 

egemenliği’ söz konusudur. Burada söz konusu olan tartışma ve kamusallık 

sürecinden geçmiş ve halk temsilciliğinin onayıyla gerçekleşerek bir genel norm 

oluşturmadır. Rousseau ve Kant’ın görüşlerine dayanan anlayış burada da geçerlidir; 

hukuk, pratik akıl ile egemen iradenin birleşimidir. Akli hukuk ile öznelerarası 

tartışma ve kamusallıktan geçerek oluşan irade ve bunun siyasal iktidarı 

meşrulaştırması söz konusu olur. Demokratik yasaların içeriğinin belirlenmesinde 

keyfilik, bu kararların alınma sürecinin usule bağlı olduğu yasalardır. Yasanın 

                                                 
167 Habermas, Between Facts and Norms, p.132-133. 
168 Rehg, “Translator’s Introduction,” p.xxviii.  
169 Habermas, Between Facts and Norms, p.56, 150, 169.  
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adilliği, sürecin demokratik şekilde ortaya çıkışından kaynaklanır. 170 Liberal öğreti, 

yasa kavramını soyut ve genel norm olarak dar yorumlamıştır. Habermas, semantik 

yorumlamanın hukukun meşruluk iddiasını ve hukuksal eşitlik ilkesine doyurucu 

olarak yanıt veremeyeceği görüşündedir. Bir normun herkesin çıkarına yönelik 

olduğu iddiası, muhtemel bütün ilgililerin, bu normu rasyonel olarak benimsemeleri 

yani normu makul olarak kabul edip onaylayabilmeleri ile yürürlük kazanabilir. Salt 

biçimsel özellikler, bir yasayı demokratik yasa olarak tanımlamaya yeterli 

değildir.171  

 

           Habermas’ın haklar sistemi ve halk egemenliği ilkesine dayalı hukuk devleti, 

demokratik yasamanın öznel haklara bağlı olduğu bir devlettir. Aynı zamanda bu 

haklar sınırsız olarak halk egemenliği tasarrufuna terk edilmiştir. Bir diğer eleştiri 

Habermas’ın modern hukuku haklarla tanımlamasına yapılmaktadır. Özel özerkliğe 

yönelik bu hakları kamusal özerkliğin ‘önşartı’ olarak görmektedir. Hukuksal özne 

statüsü, yasama sürecine katılabilmenin mantıksal ve doğal şartıdır. Fakat yurttaşlar 

hukuktan başka bir dil kullanamadıkları gibi gerekli vasatları kendileri seçme gibi 

bir hakları da yoktur. 172 

 

 

Bu mantığa göre, öznel haklar olmadan modern hukuk olmaz; modern hukuk 
olmadan kamusal özerklik olmaz; bu ikisi olmadan da halk egemenliği olmaz. 
Bu durumda hakların varlığını, kurucu iktidarı ve olağan yasamayı bağlayan 
dışsal faktörler olarak kabul etmek mantıklı görünmektedir. Bu demektir ki, 
yasa koyucu en azından bu hakları ortadan kaldırma veya bu sonucu doğuracak 
bir düzene tabi tutma yetkisine sahip olamaz.173  
 
 
 

            Özel özerklik ile kamusal özerklik, karşılıklı olarak birbirlerine 

bağımlıdırlar. Özel özerklik hukukça öznel haklar düzenlenerek güvence altına 

alınmış olmalıdır. Öznel haklar olmadan, kamusal özerklik ve onu 

kurumsallaştırarak güvence altına alan hukuk da olmaz. Diğer yandan kamusal 

                                                 
170 Habermas, Between Facts and Norms, p.101-103.   
171 Habermas, Between Facts and Norms, p.244-252. 
172 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.20 vd. 
173 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.20.  
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özerklik ile yurttaşlar özel özerklik konusunda mutabakata uygun düzenlemeler 

yapabilirler.174  

 

Habermas, hukukun meşruluğunu özel ve kamusal özerkliğin eşit ağırlıkta 

etkinliklerinin sağlanması ile olacağını düşünmektedir. Habermas’ın hukuk kuramı 

çerçevesinde kamusal özerklik yurttaşların iletişim ve katılım haklarının sağlanması 

ile mümkündür. Özel özerklik ise bireylerin özel özerkliğini sağlayan klasik temel 

haklarla ve hukukun bunu teminat altına almasıyla mümkündür. 175 

 

Habermas’ın hukuk sistemi demokrasi ve hukuk devletine eşit ağırlık verme 

iddiasına dayanmaktadır. Eşit ağırlığı ve aralarındaki dengeyi sağlayan birbirine 

olan bağımlılıklarıdır. Bu ilişki Habermas’ca açıklanan şekliyle karşılıklı teşvik ve 

birbirini azamileştirmeye yöneliktir. Bu sistemin ‘döngü’sünü gösterir. Demokratik 

anayasa ve yasakoyucu liberal hakların somut biçimlendirilmesinde serbestiye 

sahiptirler. Fakat meşru hukuk da hukuk koduna içkin kategorilerle bağlı olmasıyla 

oluşur. Bu nedenle demokratik örgütlenme ilkesi, hakların bir sonucu olarak ortaya 

çıkar. Aynı zamanda bu ilke hakların korunmasını sağlamakla yükümlüdür. 176 

 

            Habermas, ampirik yaklaşımları (bu gelenek Habermas’a göre Hume’dan 

Popper’a uzanır) moral ve ahlak teorisinde bilişsel olmadıkları ve günlük hayatın 

moral fenomolijisinin temel olgularını yanlış değerlendirmeye sebep oldukları için 

eleştirir. Ampirik yaklaşım moral ve hukuki normatif cümleleri 1. tekil kişinin 

duyguları, tercihleri ve seçimleri derecesine düşürür. Habermas, moral ve hukuki 

ihtilaflarda, argümanlarımızın olduğunu ve karşılıklı olarak birbirimizden eylemin 

lehinde veya aleyhinde gerekçeleri beklediğimizi belirtir. Ayrıca moral alanda özgül 

bir genişlemeye veya sosyal perspektiflerin merkezsizleşmesine dayanan bir 

öğrenme gerçekleşeceğini farz ederiz. Habermas, bu bağlamda bu öğrenme 

süreçlerini hukuki gerekçelendirmeye de uygulamanın mümkün olduğunu ifade 

                                                 
174 Habermas, “Über den İnternen Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie,” s.301-302’den 
aktaran Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.22. 
175 Habermas, “Postscript to Between Facts and Norms,” p.137. 
176 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.23.  
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eder.177   

 

Sonuç olarak Habermas'ın … teorisinin, her şeyden önce toplumsal ilişkilere hukuk 
penceresinden bakma, böylece sosyal teori - hukuk buluşmasını yeniden 
canlandırma ve hukuka diyalektik yaklaşım imkanı sunma bakımından büyük değer 
taşıdığını teslim etmek gerekir. Bunun dışında, ele aldığı konularda, cevaptan çok 
soru ürettiği söylenebilir. Ürettiği cevapların çoğunu; modern hukukun yapısının, 
özgürlük hakları ile demokrasinin kurumsallaşması için zorunlu olan şartları 
sağlayacak potansiyel imkanlarını açığa çıkarmasında aramak herhalde yanlış 
olmaz. Bu şartlar, esas itibariyle, ayrışmış ve birbirine eklenmiş usul ve süreçlerde 
somutlaşır. Buna göre, en üstün ilkeler, anayasa yapımı sürecinde somutlaştırılır. Bu 
ilkeler, düzenleme yetkisi bakımından serbestiye sahip olan demokratik yasa 
koyucunun kararlan bakımından birer öncül niteliğindedir. Demokratik yasa-
koyucunun kararları da, kendisinin altında yer alan mercilerin kararları bakımından 
öncül durumuna geçerler. Özgürlük hakları ile halk egemenliği, ancak bu 
yapılanmayla güvence altına alınabilir ya da tersinden söylemek gerekirse, bu 
sayede, kendisini üzerine inşa edeceği hukuku bizzat üreten veya kendisini kendi 
ürettiği hukukla meşrulaştıran, dolayısıyla kendi kendisiyle özdeş bir siyasal 
düzenin önüne geçilebilir. Modern hukukun bu yapısı, devlet aygıtlarının 
demokratik yasamanın altına yerleştirilmesine ve yönetsel ve siyasal aygıtların 
kendi kendilerini programlamalarına izin veren "totaliter" çözümlerin engellen-
mesini sağlayacak dayanaklar bakımından yeterince zengindir. 178 

 
 
 

 Habermas, hukuk sisteminin kurucu unsuru olarak iletişimsel eylemi yani 

normları oluşturma sürecinde herkesin eşit olarak katıldığı müzakereci sürecini 

görür. Prosedürel hukuk anlayışını oluşturan bu süreç ile demokrasinin gerekleri de 

yerine getirilmiş olur. Prosedürlerin işleyişi ile ve ortak katılım ile demokratik adalet 

sağlanmış olur.179 Böylece yasa yapma işlevi yurttaşlara devredilerek, neredeyse 

doğrudan demokrasiye benzer bir rejim ortaya çıkmaktadır.  

 

Yasa yapma görevinin yurttaşların katılımı ile bütünleştiği bu görüş açısı 

kendi meşruluğunu, katılıma dayandırır. Hukuk devletine dair diğer görüşlerde yasa 

yapma öncelikle iktidarda olmayı ve iktidarın meşruluğu gerektirir ve yasa yapma 

edimi politik tercihlerle biçimlenir. Yasa yapma usulleri ülkeden ülkeye değişmekle 

birlikte içerik olarak yasa yapma edimi iki amaca yönelir: Birincisi mevcut düzenin 

                                                 
177 Habermas, “A Short Reply,” p. 445.  
178 Sancar, “Demokrasi-İnsan Hakları-Hukuk Devleti,” s.26–27.  
179 Habermas, Between Facts and Norms, p.263,414.  
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için gerekli düzenlemeleri yapmak (homoestatic), ikincisi toplumsal reform hedefiyle 

(instrumental) yasalar yapılır.180 Habermas, yasa yapma işlevine kendi toplum 

kuramında büyük önem atfetmektedir. Yasalar, kamusal müzakere süreçleri 

sonucunda parlamentoya yansıyacak kararlar, yasa olarak düzenleneceklerdir. Bu 

yasa yapma sürecinde Habermas, bireylerin kendi özel çıkarlarından çıkarak ortak 

yarara yönelerek yasalaştırmayı hedefleyeceklerini düşünmektedir. Bu nedenle 

yasalaştırma sürecinin düzeni korumak ya da düzende reformlar yapmak amaçlı 

olmasının bir önemi yoktur. Önemli olan yurttaşların yasa yapıcı olmasıdır. 

Kapitalist toplumda egemen olan ideolojinin devre dışı bırakılmadığı koşullarda, 

yasa yapma ediminin konusunun seçilmesi liberal toplumsal algı üzerinden 

gerçekleşecektir. Aşağıdaki tablo kapitalist bir toplumda yürürlüğe konulmak istenen 

her bir hukuk kuralının yöneldiği amacı göstermeye dönüktür. Bu tablo çerçevesinde 

yasa yapma ediminin sınırları da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Habermas, yaşam 

dünyasının içinde değişiklikler olabileceğini, sistemin değişmeyeceğini ummaktadır. 

 

 
Temel 
Unsurlar 
 
Yapısal 
Yerler 

Toplumsal 
Etkinlik 
Birimi 

Kurumsal Form İktidar 
Mekanizması 

Hukukun 
Formu 

Rasyonelliğin 
Biçimi 

Hane Aile Evlilik/Hısımlık Baba Otoritesi Evsel 
Hukuk 

Etkileşimi 
ençoklulaştırmak 

İşyeri Sosyal sınıf Fabrika Sömürü Üretim 
Hukuku 

Kazancın 
ençoklulaştırılması 

Vatandaşlık Birey Devlet Egemenlik 
(domination) 

Ülkesel 
Hukuk 

Sadakatin 
ençoklulaştırılması 

Dünya Ulus Uluslararası 
kuruluşlar, iki 
taraflı/çok taraflı 
anlaşmalar 

Eşitsiz 
mübadele 

Sistemsel 
Hukuk 

Etkinliği 
ençoklulaştırmak 

 

Tablo 6: Kapitalist Toplumların Yapısal Haritası181 

 

 

                                                 
180 Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.389–390, 395.  
181 Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.412. 
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Burada Habermas’ın formülleştirildiği haliyle yasa yapma sürecinin yurttaşa 

devredilmesinin temeli mevcut düzenin krizlerine yanıt üretmektir. Bu nedenle kişi 

olarak Habermas, düzeni değiştirme görüşüne sahip değildir ama görüşünün buna 

açık olduğunu düşünmektedir. Daha önceki bölümlerde kamusal müzakerelere 

katılımın mevcut düzende karşılaştığı sorunları ifade etmiştik. Aynı nedenlerle hem 

katılımcıların nitelikleri bağlamında hem de mevcut düzende çarpıtılmış iletişimi 

aşma koşullarının yokluğu durumunda -ki Habermas bunlara dair somut olarak değil 

teorik düzeyde bir yanıt üretmektedir ve bence bu krizleri yaşayan devletlerin 

teorisini dikkate alacağı beklentisi içindedir- ortaya çıkan yasalar mevcut düzenin 

statükosunu desteklemeye ve meşruluk krizlerini aşmalarını sağlamaya yöneliktir. 

“Yasakoyucu, çağının düşünsel eğilimlerinin, özellikle sahip olduğu iktidarın 

meşruluğunu ifade eden ideolojik ve/veya söylemsel görüş açısının ışığı altında 

değerlendirmede bulunur.”182 Habermas’ın halkın kanun koyucu olarak tanımlandığı 

kuramı bu nedenle mevcut düzenin bir ideolojisi haline gelmiştir.183  

 

 Demokratik rejimlerin temel unsuru bireylerin eşitliğidir. Bu eşitlik 

liberallerin ifade ettiği gibi yasa önünde eşitlik değildir. Aynı zamanda demokratların 

ifade ettiği gibi kamunun çıkarlarının önde olduğu ve bu sınırla bireylerin eşitliğinin 

tanımladığı bir eşitlik de değildir.184 Habermas, eşitliği özel özerkliğin ve kamusal 

özerkliğin bütünlüğünde eş zamanlılığında görür. Bu iki özerklik temel haklar içinde 

yerleşiktir. Habermas, özel ve kamusal özerkliği sağlayan hakları diyalektik bir 

bütünlük içinde değerlendirir. Bu nedenle bu hakların yerleşik olduğu alanlar olarak 

özel ve kamusal alanlar birbirini besler, biri diğerine öncelikli değildir.185 

Müzakereci demokrasinin unsuru olarak kamusal alan, iletişimsel rasyonalitenin 

hakim olması gereken alandır. Burada eşit ve özgür katılımcılar uzlaşmaya  

yönelirler. İletişimin etkin kullanımı için yurttaşların şiddet ve baskıdan uzak olması 

                                                 
182 Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.396.  
183 Habermas’ın Amerika’nın Irak işgalini destekleyici açıklamalarını henüz unutmadık. Gerçi bu 
açıklamadan sonra olayın vehametini kavrayarak Derrida ile birlikte işgale karşı bir açıklamada daha 
bulunmuştur. Jürgen Habermas, Jacques Derrida, “Avrupa’nın Yeniden Doğuşu,” Cogito, No.37, 
2003, 333-339.  
184 Habermas, Between Facts and Norms, p.100-103.  
185 Habermas, Between Facts and Norms, p.94, 121-122. 
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yani özel ve kamusal özerkliklerinin garanti altına alınmış olması gerekir. Burada 

hukuku inşa eden bireyler hukukça korunma altına alınmış olurlar.  

 

 

5.6. Habermas’ın Hukuk Devleti Ve Siyasetin Alanı Tartışması  
  

 Almanya’da 19. yüzyıl ortalarından itibaren Alman ulusunun birliğini 

oluşturulma sürecinde ortaya çıkan ve Alman halkının kolektif iradesine 

dayandırılmak istenen “Tarihçi Hukuk Okulu” hukukçuların halkın görüşlerini ortaya 

çıkarması ve yasalaştırması gerektiği görüşüne dayanır. Bu görüş hukuk ve devlet 

özdeşliğini benimseyen hukuki pozitivizm olarak tanımlanır. Hans Kelsen 

bağlamında bir normlar hiyerarşisini ve boşluk tanımaz hukuk olarak ortaya çıkan bu 

görüş daha sonra Carl Schmitt’in görüşleriyle, kanımca Kelsen’in öngörmediği bir 

yoruma ulaşmıştır. Kelsen’in normlar hiyerarşini bir temel norma dayandırması ve 

bu temel normun belirsizliği Schmitt’in Kelsen’i eleştiri konusudur. Schmitt, belirsiz 

temel norm anlayışını reddederek bunun yerine hukuk düzenini belirleyen ve onu 

önceleyen “politik karar”a vurgu yapar. Bu kararı verme gücüne sahip olan 

“egemen”dir ve egemen olmadan ne hukuk düzeni ne de devlet olamaz. 186 Bu 

görüşleri çerçevesinde Schmitt, liberal hukuk düzenini tarafsız bir hukuk düzeni 

olamayacağı gerekçesiyle eleştirir.   

 

 

…liberalizm,bireycilik, özel, etik, ekonomi ve kültürün başat olduğu prosedürel bir 
amalgamdır. Bu amalgamı tutan harç, … Rawls anlamında hukuk devletidir. Hukuk 
devleti de geniş anlamıyla mülkiyetin (kişi hak ve özgürlükleri buna dahildir) 
güvenliğini sağlayan işlevsel bir organizmadır. Kısaca, siyasal olan, hukuk devletinin 
düzenleyen mekanizmadaki düzenleyici iktidar organlarının içinde bir yerlerde 
sıkışıp kalmıştır. Demek ki devlet, siyasalı önceler; siyasal, mülkiyetin korunması 
amacına yönelik düzenleyici organ iktidarıdır.187  

 

 

                                                 
186 Köker, “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas,” s.40–41.  
187 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” s.249.  
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 Carl Schmitt, siyaseti egemenin etkinliği çerçevesinde tanımlar. Bu bağlamda 

“Egemen, durumun kuraldışı olduğuna karar verendir.”188 Egemen, siyasal dizgenin, 

olağan koşullarda yeniden üretilmesini, korunmasını yaptırım gücü ve karar verme 

etkinlikleri ile sağlayan güçtür. Olağan dışı koşullar, düzenin işleyişini engelleyen 

müdahaleler vb. ortaya çıktığında, egemen görevi siyasal dizgeyi normal koşullara 

geri döndürmektir. Sınır durumların saptanması ve buna müdahale egemenliğin 

göstergesidir. Bu bağlamda siyaset de hukuka indirgenemez.189 Çünkü kuraldışı 

olanın saptanması siyasal bir karar gerektirir ve ancak egemen tarafından verilebilir. 

Rawls’un siyaseti, kendi kurduğu bütünsel çerçevede kamusal akıla ve bunu 

hukuksal prosedürlere bağlaması siyasetin dışarıda bırakılması anlamına gelir. 

Siyaseti dışarıda bırakmak demek, kamusal alanda müzakereyi sınırlandırmaktır. 

Carl Schmitt’e göre liberalizm politikayı reddetmektedir. Aslında politik olan 

varolmaya devam etmektedir fakat politik olanı, “politika dışı dilin içine kamufle 

ederek”  üstünü örtülmektedir.190  

 

 

Liberal demokratik siyasal düzen, siyasal olanı ortadan kaldıran, bütün hukuk 
düzenini geniş anlamda mülkiyeti ve mülkiyet ilişkilerini düzenleyen medeni hukuka 
indirgeyen, ‘nötr’ ve ‘nesnel’ biçimde bütün siyasal kavramları kendi diline 
dönüştüren bir makinedir.191 
 

 

 Liberal demokratik siyasal düzenin dışında düşünmek ve bu yönde 

örgütlenmek ve eylemde bulunmak, bu düzenin yasal sınırları dışına çıkmaktır.  

Çünkü liberalizm, bireyin ötesini kabul etmez ve çeşitli gerekçelerle yasadışı kabul 

eder. 192 “Kavramlar esas karşıtlık çiftleri temelinde yorumlanabilir. Yani etik iyi ile 

kötü arasındaki karşıtlık, estetik güzelliğe karşı çirkinlik antitezi, ekonomi yararlı ve 

zararlı arasındaki kontrast ve politika ise dost ile düşman karşıtlığına dayanır.”193 

                                                 
188Giovanni Sartori, “Esence of the Political in Carl Schmitt,” Journal of Theoretical Politics 1 
(1):1989, p. 63-75. 
189 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” s.249–250.  
190 Sartori, “Esence of the Political in Carl Schmitt,” s.70-71.  
191 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” s.251.  
192 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” s.251.  
193 Giovanni Sartori, “Esence of the Political in Carl Schmitt,” Journal of Theoretical Politics 1 
(1):1989, pp. 63–75. 
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Carl Schmitt’in dost-düşman ayrımını uygulayan liberal demokratik siyasal düzen, 

kendi anlayışı dışındakileri “öteki” sınıflaması içine sokarak, savaş konumuna 

girer.194   

 

 Habermas, Schmitt’in “kolektif kimlikler karşısına kendi kolektif kimliği”ni 

koymak olarak gördüğü siyaset anlayışını “yanlış ve pratikteki sonuçları itibariyle” 

tehlikeli bulmaktadır.195 Schmitt, bu bağlamda hukuk ve politika arasındaki ayrımı, 

bir rejimin “halkı”nın anayasa ve bu nedenle hukuk devletini öncelediğini belirtir.196 

Fakat bu bir zorunluluk olarak görülmez. Habermas ise, demokratik düzenin 

malzemesi olarak katılımcıların kültürel veya diğer özsel kimliklerine dayanamaz. 

Demokratik düzen, bireylerin özel ve kamusal özgürlükleri üzerinde yükselen bir 

uzlaşımdır.   

 

  Giderek küreselleşen dünyada ulus devletlerin kendi ülkelerinde 

birçok konuda karar almaları uluslararası şirketlere, finans kurumlarına bağımlı hale 

gelmiştir. Bu koşullarda ulus devlet içindeki konularda yurttaşların kararları 

belirlemesi de gittikçe imkansız hale gelmektedir. Schmitt’in ileri sürdüğü  “siyasetin 

egemenin olduğu”  ve “egemenin istisna durumlarda karar veren olduğu”197 tezi bir 

yandan ulus devletler açısından yıkılmakta, diğer yandan uluslararası egemenler 

açısından doğrulanmaktadır. Bu koşullarda Habermas, yüzünü uluslarası 

örgütlenmelere dönmüş özellikle de Avrupa Birliği’nin etkin bir şekilde işlemesi 

yönünde vurgularda bulunmuştur. Bu bağlamda Habermas, Kant’ın evrensel barış 

için ortaya koyduğu kozmopolit hukuku, “anayasal hukuk devleti”nin mantıksal bir 

sonucu198 olarak değerlendirmiştir.199  

 

 

 

 
                                                 
194 Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, Çev. Ece Göztepe, İstanbul, Metis Yayıncılık, 2006, s.46 vd.  
195 Habermas, Bölünmüş Batı, s.23.  
196 Wheeler, Law and Legitimacy in the Work of Jürgen Habermas and Carl Schmitt,” p.183. 
197 Schmitt, Siyasal Kavramı, s.55 vd.  
198 Bkz. Habermas, “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, s.69–110. 
199 Wheeler, “Law and Legitimacy in the Work of Jürgen Habermas and Carl Schmitt,” p.179.  
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 5.6. Hukuk Ve Kamusal Alan  
 

 Burjuva liberal kamusal alan tasarımı özel/kamusal alan ayrımını ekonomi ve 

politika alanlarını birbirinden ayırarak yapmıştır. Yurttaşlar yasa önünde eşit kılınmış 

ve politik katılımın yasal güvenceleri sağlanmıştır. Aslında, ekonomik eşitliğin 

olmadığı koşullarda, ekonomik alandan bağımsızlaşmanın çözüm yolu adalete 

müracaatla aranmıştır. Liberal sözleşmeci kuram kamusal alanı bir “ara denetim 

alanı” olarak kurgulamış ve devlete “tarafsızlık” addederek demokratik hukuk 

devletini inşa etmiştir. “Bu anlamda demokratik hukuk devleti, burjuva kamusal 

alanın temel ilkesi” olarak sunulmuştur.200 

 

 Habermas’ın kamusal alan modeli iletişimsel, etkileşimsel bir uzam olarak 

bireyden başlayarak genişleyen kitleleri kapsar. Devletin, kamusal alanda konumu 

dışsaldır yani hukuksaldır. Devlet, kamusal alanı, hukuki müdahaleleriyle belirlemez. 

Devlet, hukuk ve kamusal alan arasındaki ilişki kamusal alanın genişleyerek devletin 

etkinlik alanına daraltmaya yönelik olduğu gibi, hukukta devletin etkinliğinin sınırını 

oluşturur.201 Bu nedenle hukuk, kamusal alanın varlığı için zorunlu bir unsurdur. 

Habermas’a göre kompleks toplumlarda kamusal alanın varlığı ve onun koşulları 

olan eşit haklar ve eşit katılım haklarının garanti altına alınması ve etkin bir şekilde 

işlemesi için hukuk ve demokratik anayasa zorunludur.202 

 

 Kamusal alanda müzakere, ancak hukuk devleti güvencesi altında zordan ve 

müdahaleden arınabilir. Hukuk devleti, ideal olarak, bütün devlet etkinliklerinin 

kamuoyu önünde meşru normlara dayanarak kendi varlığını ortaya koyar.  Burjuva 

hukuk devleti, tarafsızlaştırılmış ve zordan arındırılmış özel alanın ihtiyaçlarıyla 

belirlenen bir devlettir. Burjuva hukuk devletinin ölçütleri yetkiye uygunluk ve 

hukuki prosüderalizmdir. 203  

 

                                                 
200 Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.35.  
201 Vehbi Bayhan, “Postmodern Kamusal Alan,” Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın, 
2006, s.76.  
202 Wheeler, “Law and Legitimacy in the Work of Jürgen Habermas and Carl Schmitt,” p.177.  
203 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.169-173.  
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Yetkiye uygunluk ve hukuksal biçimsellik… burjuva hukuk devletinin ölçütleri 
durumundadır; “rasyonel” idare ve “bağımsız” yargı, örgütlenme açısından önşart 
niteliğindedir. Yürütme ve yargının uymak zorunda olduğu yasanın kendisi, herkes 
için eşit derecede bağlayıcı olmalıdır; yasa ilke olarak istisna ve imtiyaz 
tanıyamaz.204 
 

 

 Anayasalar, siyasal kamusal alanı zor ve müdahaleden korumak için temel 

hakları formüle ederler. Bu temel hakların başlıcalarını şöyle sayabiliriz: basın 

özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, dilekçe 

hakkı, seçme ve seçilme hakları. Hukuk devletinde güvence altına alınmış bu haklar 

dışında, bir başka özellik yargı işlemleri ve parlamento görüşmeleri başta olmak 

üzere kamuya açıklık ilkesi de etkin olmalıdır.205 

 1990’lara gelindiğinde refah devletinin sonundan sonra ulus devletle ilgili 

tartışmalar Habermas’ın bu konuda yeni açılımlar yapmasını getirmiştir. Ulus-

devletler sınırları içinde gelenekler, kültürel yakınlıklar, eğitim yoluyla ulusal 

kimlikler yaratmışlar ve farklı etnik, dinsel ve kültürel kimlikleri yurttaş kimliği 

altında toplayabilmişlerdir. Hukukun üstünlüğü ilkesi ulus-devletlerin etkinliği 

sayesinde yaygınlaşmıştır. Habermas, 1990’lardaki gelişmelerle ulus-devlet 

sınırlarının artık piyasa ve hukukun evrensel normları çerçevesinde dar gelmeye 

başladığını ve sorunların buradan çıktığı yönünde bir tespitte bulunur. Habermas, 

iletişimsel eylem kuramında, “hukuku,  toplumun ve bireylerin bir arada barış içinde 

yaşamalarına olanak tanıyan, pozitif nitelikleri” ile tanımlar. Bu çerçevede kullandığı  

“anayasal yurttaşlık” (Verfassungspatrotismus)206 kavramı Habermas’ın hukuku yeni 

tanımlamasıyla bağlantılıdır. Avrupa Birliği’inin, ulusüstü siyasi bir kurum 

oluşturmasıyla, küresel kapitalizmin denetlenebilmesinde yeni bir olanak oluştuğunu 

düşünen Habermas, Avrupa Birliği ve anayasal yurttaşlık kavramlarını etkin bir 

                                                 
204 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.167.  
205 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.140-173.  
206 Bu kelime Türkçe’ye çevrildiğinde “anayasaya bağlılık” olarak çevrilmektedir. Bu kavramı Alman 
hukukçu Dolf Sternberger, 1960’ların sonunda yıkıcı Alman milliyetçiliğine gönderme yapmadan bir 
siyasi sisteme aidiyet bağlamını yaratmak için kullanmıştır. Habermas ise çokkültürlü ulus-devletlerin 
siyasi meşruluk ve temsil krizlerine yanıt bulmak için bu kavramı kullanmıştır. Bkz. Habermas, 
Between Facts and Norms, Legitimation Crisis ve Avrupa Birliği üzerine yaptığı çalışmalar vb.  
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şekilde desteklemiştir.207  

 Bugünkü modern toplumları, parçalı, alt-dizgesel kurumların oluşturduğunu 

düşünen Habermas, bu bağlamda hukukun bu kurumları bir arada tutan bir işleve 

indirgendiğini görmektedir. Habermas, hukuku çeşitli çalışmalarında yurttaşların 

kamusal alana özgür katılabilmelerinin koşulu olarak temel hakların garantörü kabul 

etmiştir. Hukuku, demokratik bir kamusal alan için zorunlu gören Habermas, 

hukukun meşruluk kaynağını da demokratik irade ve görüş oluşturma süreci olarak 

kabul etmektedir. Hukukun üstünlüğünün kabulü kamusal alanın yapısının 

korunması ve geliştirilmesinde etkin olarak işlev görecektir. Yasaları kendilerinin 

oluşturduğu güvenini kazanan yurttaşlarda, yasalara uyacaklar ve yasaları rasyonel 

eylem için bir çerçeve olarak göreceklerdir. “Habermas, hukuk devletini, kamu 

alanında ‘ussal’ biçimde tartışılan kamusal aklın cisimleşmesi olarak 

görmektedir.”208  Ulus-üstü yeni oluşumlar, ulus-devletin oluşturduğu demokratik 

pozitif hukuk normlarını geliştirerek kabul etmelidirler. Habermas, Avrupa birliği’ni 

buna bir örnek olarak görmektedir.  

 Hukuk, Habermas için liberal demokratik bir siyasal düzeni koruma 

işleviyle açıklanabilir. Yeni dönemde bunun anlamı ulus-devletlerle gelişen 

milliyetçilik ve dinsel fundamentalizme karşı bir refleks olarak ifade edilebilir. 

Teoride, moral liberalizmin, farklı dünya tasarımları arasında nötr kalan bir 

prosedüralizm özelliği taşıdığı iddiası bugün liberal siyasal kültürü ve çoğulculuğu 

koruma ve sürdürme konusunda kararlı bir siyasal düzen anlayışını üretmeye 

başladığı dile getirilmektedir.  Habermas’ın yeni kamusal alan modeli bu liberal 

siyasal düzen anlayışıyla ilişkilidir. 209 

                                                 
207 Habermas’ın Avrupa Birliği, Anayasası, anayasal yurttaşlık, karşı güç olarak Avrupa Birliği 
konusunda yaptığı çalışmalar Türkçe’de de yayınlanmıştır. Bunun için bkz. Habermas, Bölünmüş 
Batı, Çev. Dilman Muradoğlu, İstanbul, YKY, 2007; Habermas, “Avrupa Topluluğu Neden Anayasal 
Bir Çerçeveye Gereksinim Duyuyor?,” Cogito, Sayı 26, Bahar 2001, s.69-84. Habermas, klasik 
uluslar arası hukuktan, Kant’ın dünya vatandaşlığı öngörüsüne doğru bir gidiş olduğunu ifade eder. 
Habermas’a göre “Hukukun kozmopolitleşme yönünde ilerlemekten başka seçeneği yoktur.” 
Habermas, Bölünmüş Batı, s.21-37.  
208 Çelebi, “Kamusal alan ve Sivil Toplum: Siyasal Bir Değerlendirme,” s.273–274 
209 Çelebi, “Kamusal alan ve Sivil Toplum: Siyasal Bir Değerlendirme,” s275.  
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 Radikal demokrasi savunusunda bulunan Habermas’ın (benzer görüşlere 

sahip Benhabib, Arato, Keane gibi düşünürler) liberalizmde yasanın kaynağı ve 

meşruluğu konusunda tereddütleri vardır. Liberalizm, toplumsal çatışma ve 

değişimlere açık olmadığı gibi, çatışma ve değişim durumlarına karşı hukukun 

normatif genelliği dışındaki açılımlara da kapalıdır. Liberal demokratik düzenin 

temelleri 1789 Fransız devrimi ve sonraki devrimlerle ortaya çıkan “kurucu iktidar, 

demokratik meşruiyet, egemenlik, halk egemenliği” nosyonlarına dayanır. 

Liberalizm bugün bu hususları atlayıp meşruluk kaynağı olarak biçimselleştirilmiş 

hukuku öne çıkartıp, düzeninin geliştirilmesi ve korunmasında yargıçlara ve kamu 

otoritesine dayanır hale gelmiştir. Habermas, liberalizmin halk egemenliği ve 

demokratik meşruiyet eksikliklerine sivil toplum ve kamusal alan çözümlemeleriyle 

yeni bir bakış açısı getirmekte ve demokratik hukuk devletinin kurucu unsuru olarak 

kamusal alanı koymaktadır. Fakat Habermas, Rawls’la girdiği tartışmalarda kamusal 

alanın, kamu otoritelerinin eylemlilikleri ile sınırlanamayacağını da belirtir. 

Habermas, Rawls’un kamusal alan kavramının, kamuoyunu etkileyen baskı 

gruplarına indirgediğini düşünmektedir. 210  

 Rawls’un kamusal anlayışı çerçevesinde öne çıkardığı kamusal akıl (kamu 

otoritesi/anayasa mahkemeleri) bireysel hak ve özgürlükleri güvence altına alıp, 

koruma ve geliştirme işlevi gördükleri için öncelikli bir konuma sahiptirler. Burada 

Rawls, toplumun ortak iyiye ulaşamayacak derecede parçalanmış olduğunu ileri 

sürer ve bu parçalı toplumu bir arada tutacak ve uzlaştıracak bir üst anlatı olarak 

liberal hukuk devletini görürüz. 211 Bu anlayış çerçevesinde “liberalliğin kişi hak ve 

özgürlüklerine, demokratikliğin temsili demokratik kurumlara ve özgür kamuoyuna, 

düzenin ise kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukukun üstünlüğü ilkesine 

karşılık geldiği” anlaşılmaktadır.212  

 

 Kamusal alanın aktif olarak işlerliğini yürütebilmesi için yurttaşların temel 

                                                 
210 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” s.245–246. Daha önce de 
ifade etmiştim fakat Rawls’la tartışmaları bağlamında tekrar ifade etmek isterim. Habermas, ilk 
çalışmalarında kamusal alanı ve sivil toplumu birbirinden ayırır. Fakat daha sonraki çalışmalarında 
sivil toplumu, genişletilmiş kamusal alan olarak kullanır.  
211 Bkz. Rawls, Siyasal Liberalizm. 
212 Çelebi, “Kamusal Alan ve Sivil Toplum: Siyasal bir Değerlendirme,” s.249.  
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hakları ve kamusal haklar güvence altına alınmış olmalıdır.  

 

 

Bir burjuva devleti olarak hukuk devleti, yasa ile kamuoyu arasındaki bağıntıyı 
kurumsal yönden güvence altına almak için, siyasal işlevli kamuyu bir devlet organı 
olarak inşa eder.213 

… anayasal devletin temin edeceği çoğulcu bir toplumun savunusu üstlenmiş, 
Faktizitat und Geltung’da (1996) daha da somutlaşacağı üzere, Rawls ve Nozick’in 
neo-liberalizmine ve Walzer ve Taylor’ın çokkültürcülük ve etnisite bağlamındaki 
komünüteryanizmine karşı bir Rechtstaat [hukuk devleti] ve haklar teorisiyle karşılık 
vermiştir. 214  

 

Habermas, bir hukuk devletinde yasa yapma faaliyetini kamusal alandan 

kaynaklanan taleplerin karşılanması ile meşruluğunun sağlanabileceğini ifade eder. 

Fakat Habermas, bu görüşünü tek ve homojen bir kamusal alan anlayışına dayandırır. 

Bugün varılan noktada tek bir kamusal alandan çok kamusal alanların çokluğu 

koşullarında, yasama faaliyetlerine konu olabilecek kamusal alanlardan yükselen 

taleplerin biçimlenmesinde ve meşru olarak addedilmesinde hukuk ideolojisinin 

etkin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda Habermas’ın kamusal alanın taleplerinin 

hukuka dönüşmesine yönelik görüşü bir temenni anlamı taşımaktadır.215  

 

Habermas’da meşruluk ideal konuşmanın koşulları sağlanarak insanların eşit 

ve özgür katılımı ile müzakere süreçlerine dayandırılır. Katılımın bir niteliği olarak 

normdan etkilenen ve etkilenebilecek herkes tanımı ortaya konmuştur. Daha önceki 

başlıklarda ileri sürdüğümüz katılım ile ilgili eleştiriler burada da geçerlidir. 

Katılımın toplumsal altyapısı sağlanmazsa yani insanlar zaten çeşitli nedenlerle 

sadece kendi yaşamını idame ettirmeyle uğraşıyorlarsa, kendi görüşlerini öne sürüp 

yaşamını idame ettirme koşullarının ortadan kaldırılabileceği tehdidi ile karşı karşıya 

kalmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle katılımcılar yine elit bir kesim olarak 

kalacaklardır. Bir başka eleştiri ise ikna etme süreçlerini belirleyebilecek dışsal 

                                                 
213 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.168.  
214 Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, s.173-174.  
215 Özcan, “Yasama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.387.  
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faktörler elimine edilmemiş olduklarından örneğin basın yoluyla insanlar manipüle 

edilmeye açık olacaklardır.  

 

 Habermas’ın meşruluk sorununu prosedürler çerçevesinde müzakerenin 

gerçekleşmesi sonucu çıkan kararlara bağlamasında ayrıca şu sorunları tesbit 

edebilir: Normun içeriğinden bağımsız olarak bu süreçlerden geçen her norm meşru 

kabul edilecektir. Bunun sonucu olarak da çıkan normun adil sonuçlar üreteceği savı 

ortaya çıkar. Bu ise Adım Smith’in görünmez el kavramının Habermascı yansıması 

olarak değerlendirilebilir. 216 

  

 

 

 

 

                                                 
216 Bkz. Bilgen, “Habermas ve Sosyal Hakların Meşruiyeti,” s.69-74. 



 295

 

SONUÇ 
 

Habermas’ın idealize edilmiş kamusal alanı 16. ve 17. yüzyıllarda, henüz 

demokrasinin kurumsallaşmadığı bir dönemdeki kamusal alandır. Bugün özel ve 

kamusal alan ayrımı o dönemdeki gibi net ve kesin çizgilerle ayrılmış değildir. 

Ayrıca bugün artık tek bir ve tek tip kamusal alandan değil, çoğulcu kamusal 

alanlardan, paralel kamusal alanlardan bahsediyoruz.1  

 

Ortaçağ boyunca, kamusal - özel kategorileri ile kamu, Roma hukukunun 

tanımları çerçevesinde res publica olarak gelenekselleştirilmiştir. Modern devlet ve 

ondan ayrışan burjuva toplumu ile bu iki kategori hukuk açısından yeniden etkin 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Burjuva bir kamunun siyasal bilincinin oluşması 

ve hukuksal kurumlaşması bu kategoriler sayesinde mümkün olmuştur. 18. yüzyılda 

bu kamunun toplumsal temelleri sarsılmaya başlamıştır. Kamu çözülme eğilimine 

girmiştir. Bir yandan kamusal alan giderek genişlerken, aynı zamanda işlev itibariyle 

güçsüzleşmektedir. “Öte yandan kamusallık, hala siyasal düzenimizin örgütlenme 

ilkesidir. Belli ki [bu ilke], toplumsal demokrasinin liberal ideolojinin sırtından 

zahmetsizce sıyırıp çıkarabileceği bir paçavradan öte ve ondan farklı bir şeydir.”2  

 

Habermas’ın belirttiği gibi bir yandan üretici güçler gelişerek, toplumsal 

refahın artmasına katkıda bulunmaktadır, diğer yandan ise toplumsal dönüşümün 

yapısal şartları da yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Toplumsal üretim, sistemin 

gerekliliklerine ve mantığına göre biçimlenerek, yaşam dünyasını işgal etmeye 

başlamış ve özgürleşim isteği geriye düşmüştür. Kitlesel etkileşim ve iletişim aracı 

olarak medya artık burjuvazinin iktidarının bir aracına dönüşerek toplumsal yeniden 

üretim olarak yaşam dünyasını desteklememektedir. Kamusal alan artık bürokrasiye 

ve devlete yönelik iradi müdahalede bulunmak için kanallara sahip değildir. 

“Devletin sınırlanması, devlete ilişkin işlevlerin özelleştirilmesi kamusal alanın 

değil, kamusal alanı kendi çıkar alanı kılmaya çalışan mülk sahiplerinin lehine 
                                                 
1 Çaha, “Mahrem Kamusal Alan,” s.79-88.  
2 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.61, 



 296

işliyor. Başlı başına bir vesayet sistemi haline gelen yürürlükteki demokrasiler, kamu 

yerine, her türden otoritenin çıkarlarına hizmet edecek bir şekilde kurumsallaşıp 

gelenekselleşiyor.” 3 

 

Kamusal alanın yapısal dönüşümü, kamusal alanın ‘feodalleşmesi’ni ifade 

eder. Yani kamusal alanda artık toplumun genel çıkarını ilgilendiren konularda, baskı 

ve zordan arınmış, rasyonel bir tartışmanın yürütülmesi imkanı ortadan kalkmıştır. 

Medya, artık kamuoyunun sesi ve görüşlerinin toplumsallaştırıldığı bir yapı olmaktan 

çok görüşlerin manipülasyon aracı haline gelmiştir. Devletin, toplumsalın tüm 

alanlarına nüfuz etmesi, kamusal alanın baştan itibaren özel mülk sahiplerinin 

etkinliği alanına indirgenmesi, politik ve toplumsal sorunlarda bu anlayışın etkinliği 

ile kamusal alanın sonu gelmiştir. 

 

Habermas’ın Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü adlı çalışması ‘liberal 

burjuva kamusal alan modeli’ni inceler ve tarihsel olarak sınırlı ve belli bir döneme 

özgü burjuva kamusal alanının yükselişi ve düşüşü konu edilir. Habermas, böyle bir 

inceleme ile kamusal alanın mümkün koşullarını incelemiş ve bu koşulların ortaya 

çıkışını, yükselişini ve gerileyişini teşhis etmiştir. “Sonuçta ulaşılan tez, geç yirminci 

yüzyılın ‘refah devleti kitle demokrasisinin’ başkalaşım koşulları altında kamusal 

alanın burjuva ya da liberal modelinin artık mümkün olmadığıdır. Bu alanın eleştirel 

işlevini kurtarmak ve demokrasiyi kurumsallaştırmak için yeni bir kamusal alan 

biçimi gereklidir.”4 

 

Kamusal alan kavramının içeriğinin ne olduğu konusunda bir uzlaşmanın 

varlığını söyleyebilmek gerçekten çok zordur. Kamusal alan konusu üzerinde 

çalışmış Habermas’a başvurduğumuzda kamu ve kamusal alan ona göre şunları ifade 

etmektedir “Kamu, akıl yürütenler ya da rasyonel müzakereciler topluluğudur”, 

kamusal alan ise “özel şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak bir mesele etrafında 

akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışma içine girdikleri ve bu tartışmanın neticesinde o 

mesele hakkında ortak kanaati, kamuoyunu oluşturdukları süreç, araç ve mekanların 

                                                 
3 Çiğdem, “Kamusal Alan, Kamusal Din ve Kamusal Akıl,” s.510-511.  
4 Frazer, “Rethinking the Public Sphere,” s.111.  
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tanımlandığı hayat alanıdır”. Kamusal topluluk genişlediğinde, o zaman doğrudan 

tartışmanın yerini aracılar, daha açık bir ifadeyle medya dolayımıyla yapılan 

tartışmalar almaktadır. İşte bu nedenle basın, kamunun ve kamuoyunun oluşmasında 

vazgeçilmez bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Habermas’ın ortaya koyduğu yeni söylemsel kamu alanı modelinin temelini, 

iletişimsel eylem kuramı oluşturur. Bu modelin değerlendirilmesi iki düzeyde 

yapılabilir: Birincisi kamusal müzakerenin teorik olarak değerlendirilmes,i ikincisi 

uygulanması/gerçekleştirilmesi düzeyinde tartışmalar yapılabilir.  

 

Habermas, iletişimsel eylem teorisi ile bazı tespitlerde bulunur. Birincisi 

modernliğin getirdiği sorunlar vardır. İkincisi ise Marksizmin sunduğu ekonomi-

politik değerlendirmeler bu sorunlara çözmekte yetersizdir. Modernlik ile gelen 

rasyonelleşme süreci ile araçsal ve stratejik rasyonalite para ve iktidar araçları ile 

yaşam dünyasında kurumsallaşmış ve yaşam dünyasını kolonoileştirmiştir. 

Habermas, çözüm olarak iletişimsel rasyonalitenin5 yaşam dünyasına hakim olmasını 

sağlamak gerektiğini ve bunun gerçekleşmesinin vasatı olarak kamusal alan, 

müzakereci demokrasi ve bunları bütünleyen hukuku görür. Habermas, müzakere 

süreçlerinin liberalizmin krizlerine çözüm üreteceğine dikkat çekmektedir. Bu 

bağlamda Marx’ın ekonomik determinizmi ve emeği tüm sorunların çözümünde 

temel kriter yaparak araçsal rasyonaliteyi öne çıkarması ile mevcut krizlerin 

çözümlenmesinde işe yaramamaktadır.6  Çünkü Habermas’a göre sorun toplumun 

bütünleşememesindedir.  

                                                 
5 Habermas’ın Aydınlanma projesi, modernin getirdiği temelsiz çoğulluğu, Aydınlanma ve Antik 
Yunan temelinde tözel rasyonalite ile bu çoğulluktan kurtarmaktır. Habermas’ın yaşam dünyasının 
rasyonelleşmesi görüşü Hegelci etiksel tözün rasyonelleşmesidir. Habermas’ın Aydınlanma 
projesi toplumsal doğanın ve iç doğanın rasyonelleşmesini içerir. “Hayat alanının böyle bir 
rasyonelleşmesi, Habermas'a göre modernitenin bize açık bıraktığı büyük bir fırsattır.” Lash, 
“Modernite mi, Modernizm mi? Weber ve Günümüz Toplumsal Teorisi,” s.58, 60-61. Habermas, 
modernitenin ruhundan yola çıkarak, modernitenin tarihsel örneklerini de dışlamayan ideal bir 
modernite inşasının nasıl olabileceği araştırması içindedir. Richard Rorty, “Habermas, Lyotard ve 
Postmodernite, ”  Der. Mehmet Küçük, Modernite Versus Postmodernite, 2. bs., Ankara, Vadi 
Yayınları, Ekim 1994, s.159.  
6 Habermas’ın Marx’ı etkileşimi dikkate almadığı doğrultusundaki eleştirisi de eleştirilmiştir. Emek 
kategorisi içsel olarak etkileşimi barındırmaktadır. İnsanlar üretim ilişkileri içinde belirli sınıflarda 
konumlanırlar. Bu işin doğası gereği sınıfsal etkileşim çok daha tanımlı olarak görülebilecek bir 
durumdur. Bu konuda bkz. Douglas Kellner, “Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A 
Critical Intervention” (Çevrimiçi) http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm  
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Habermas, krizin çözümünü kamusal alanda eşit, özgür ve adil katılım 

olanakları ile müzakere sürecinde görmektedir. İnsanlar iletişim ile bir uzlaşmaya 

yöneleceklerdir. Bu uzlaşma ise toplumda barışı, araçsal rasyonalitenin getirdiği para 

ve iktidarın hakimiyetini kıracaktır. Tüm bu tanımlar teorik düzeyde geliştirilmiştir. 

En önemli sorun bunları kimin yapacağıdır. Habermas’ın teorisinde bunun yanıtı 

yaşam dünyasının kolonileşmesinden etkilenen herkestir. Herkesin açılımını 

yapmamız gerekmektedir. Habermas’a göre insanların müzakere süreçlerine katılımı 

ile özgürleşmenin yolu açılmış olacaktır. İnsanlar kendi sorunlarından yola çıkarak 

ortak iyiye yöneleceklerdir. Yaşam dünyasının kolonileşmesinden etkilenen herkes 

birinci olarak aynı şekilde etkilenmekte midir, sorusu aklımıza gelmektedir. 

Etkilenim düzeylerinin bir toplum içinde farklı olduğunu kabul ettiğimiz koşullarda, 

herkesin aynı şekilde katılımda istekli olamayacağı da öngörülmelidir.  Herkes aynı 

koşullarda yaşamamaktadır ve bu nedenle onları güdüleyecek ortak bir duygu 

geliştirmede de sorun olacaktır. Herkes, kavramı Marksist kuramdaki gibi bir özneyi 

ifade etmemektedir. Çünkü sınıflar düzeyinde ortak çıkar tanımı açıkken, 

Habermas’ın kuramında insanları ortaklaştıracak çıkar tanımı belirsizdir.  

 

Habermas, insanların gerçek çıkarlarını müzakere süreçlerinde normların 

altında yatan temel ihtiyaçların tanımlanmasında bulacaklarını düşünmektedir. Bu 

noktada insanları katılım sürecine dahil etmenin koşulu, insanların kendi çıkarlarını 

bu süreç içinde bulacaklarını ikna etmeye ihtiyaç vardır. Bu ise yine de insanları bu 

sürece katılımları için ikna edecek özneyi veya özneleri gerektirir.  

  

Habermas, yaşam dünyasındaki insanları tek boyutlu düşünmektedir. Bu 

insanlar ekonomik, siyasi ve toplumsal boyutlarından ayrışmış bir şekilde 

tanımlanmaktadır. Yukarda söylediğimiz gibi yaşam dünyasının araçsal rasyonalite 

ile sömürülmesinden etkilenme düzeyleri, insanların ekonomik, siyasi ve toplumsal 

konumlarıyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle katılama yönelik kendilerini 
                                                                                                                                          
10.05.2007 ve “Habermas’ın Emek ve Etkileşim Hakkında Düşünceleri,” (çevrimiçi) 
http://felsefe.gen.tr/haberemek.asp  15.06.2007 .  
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konumlandırmaları ancak diğer sorunların tanımlanması, çözülmesi veya en azından 

bu süreç sonucunda çözülme ihtimalinin olması ile bağlantılı görülebilir.  

 

Habermas, bu ihtimalin varlığına bizi ikna etmemektedir. Çünkü para, iktidar 

ve yaşam dünyası birbirinden ayrıdır. Yaşam dünyasındaki müzakere süreçleri 

sonunda ortaya çıkan ve parlamentolar aracılığıyla yasalara dönüşen normlar, 

ekonomiyi de, siyaseti de düzenleyecektir. Yaşam dünyasından bu alanların 

düzenlenmesi, yaşam dünyasındaki insanların yaşamının düzenleneceğini anlamına 

gelmemektedir. Küreselleşen dünyada yaşam dünyasında konumlanan sorunların 

çözümü, bu şekilde yerel düzeyde çözümlenemez. İkincisi Habermas, ekonomi ve 

iktidara yönelik müzakere sonucu insanların çıkarına normların çıkacağı beklentisini 

taşımaktadır. Bu ise bir beklentidir, bir ütopyadır. Çünkü kapitalist sistemde ve 

sermayenin küreselleştiği çağda, her toplumsal sorunun çözümü bir noktada 

sermayenin iktidarına dayanmaktadır.7 Yaşam dünyasındaki herkes yine de kendi 

sınıfsal konumundan uzak değerlendirme yapamayacaktır. Eğer böyle bir 

değerlendirme yapma mümkün olsaydı, herhalde Marx’ın ifade ettiği sınıfsız, 

sömürüsüz bir dünya anlayışı, eşit ve özgür bir toplum ütopyası çok daha geniş bir 

kitlece savunulurdu. Şöyle de ifade edilebilir, tüm toplum için iyi olan, tek tek 

bireyler için iyi olmayabilir. Bu noktada bireylerin değerlendirme kriteri kendi 

çıkarıdır ve bu da içinde bulunduğu sınıfın olanak ve olanaksızlıkları koşullarında 

dışa vurulur.  

 

Müzakere sürecinin temel şartları da tartışma konusudur. Müzakere süreci 

ideal konuşma durumunu gerektirmektedir. İkincisi katılımcılar uzlaşmaya ulaşmak 

için anlaşmaya yönelmiş olmalıdırlar. İdeal konuşma durumunun oluşması için baskı 

ve zor altında olmamak ve çarpıtılmış iletişime maruz olmamak gerekir. Habermas, 

ideal iletişimi bir varsayım olarak ortaya koymakta ve siyasal ve ekonomik koşulları 

parantez içine almaktadır. Her sistem, kendi iktidarı sınırları içinde kendi sistemine 

uygun bireyler üretir. İnsanların düşünme paradigmaları iktidarın sınırları içindedir. 

                                                 
7 Bu konuda bkz. Tülin Öngen,  Prometheus’un sönmeyen Ateşi, İstanbul: Alan Yayıncılık,1996. 
Aynı zamanda Marx’ın tüm eserlerini toplum, ekonomi, siyaset bütünleşmesine örnek olarak 
sayılabilir.  
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Bireylerin özerk mi yoksa boyun eğer durumda mı olduklarını belirleyecek bir kriter 

yoktur. Bu noktada ideal konuşma durumu hiçbir zaman gerçekleşemez bir inanç 

olarak kalacaktır.8 Eşit ve özgür (ekonomik ve siyasal açıdan) varsayılan 

katılımcıların, kişisel özelliklerinin zemini olan kültürel farklılıklar, her türlü 

konumları da değerlendirme dışı olarak tutulmaktadır.9  

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nde belirttiği müzakereci 

kamudan, tüketici kitleye dönüşüm, kamuoyunun manipülatif bir yapıya 

büründüğünü de gösterir. Çağımızda gelişen iletişim teknolojileri ile medyanın 

manipülatif rolü görmezden gelinemez. Medyanın kamuoyunu yönlendirmesi ve 

medyanın tekelci kapitalizmin bir parçası olması, medyanın kamusal alanda rolünün 

yeniden tartışılmasını gerektirmektedir.  

Ayrıca Habermas’a göre müzakere süreci anlama ve konuşma gibi yeterlik 

kapasiteleriyle tanımlanmış bireyler arasında gerçekleşecektir. Anlama, konuşmaya 

dayanan tek boyutlu bir süreç değildir. Anlamak için bilmek gereken birçok durum 

söz konusu olabilir. Örneğin nükleer enerji santrallerinin kurulması konusunda 

yapılan bir müzakerede bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmayan kişi çok da kolay 

uzmanların görüşü adı altında yönlendirilmeye açıktır. Nükleer santrallerin ne kadar 

yararlı olduğu üzerine konuşan bir uzman karşısında hiçbir bilgisi olmayan, başka 

katılımcıların savlarına tabi olacaktır. İleri sürülen savlardan birini tercih kişinin öz 

çıkarından toplumsal çıkara yönelmiş bir çıkar olarak adlandırılamayacaktır. Ya da 

daha farklı bir açıdan bakarsak, konuşmalardan nükleer santrallerin zararlı (ya da 

yararlı) olduğu kanaatine varsa bile bir kişi, kendi kişisel çıkarı gereği (mesela 

nükleer santral yapılacak araziye yakın bir alanda arazisinin olması ve bunun 

değerleneceğini düşünerek hareket etmesi gibi ya da tam tersi), tam tersi yönde tavır 

gösterebilir. Anlama ile ortak yarara yönelme arasındaki mesafe ekonomi, siyaset ve 

toplum belirlenimli olmaktadır.  

 

                                                 
8 Bu konuda bkz. R. Dana Villa, “Postmodernlik ve Kamusal Alan,” Cogito, Çev: Bahar Öcal 
Düzgören, Sayı 8, Yaz 1996, s.259-274. 
9 Young, “İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesinde” s.178 vd. Bkz. Connolly, Kimlik ve 
Farklılık.  
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Katılımla ilgili diğer bir boyut, söylem modelinin dayandığı kamusal 

alan/özel alan ayrımının doğası geresi dışlanmış, bastırılmış kimlikleri katılımın 

dışında bırakacağı yönündedir (Young, Fraser, Okin ve diğer yazarların feminist 

eleştirileri). Ev yaşam alanını ve ekonomiyi kamusal alanın dışında tutarak, bunların 

hem cinsiyet hem de üretim ilişkileri içindeki demokratik sorumlulukları sorununu 

sistematik olarak örtbas etmektedir.10  

 

Habermas’ın kamu alanı modeli ile kadın hareketinin iddiaları arasındaki 

gerilimin kaynağı, Habermas’ın “adalet konularıyla iyi yaşama konuları, kamusal 

çıkarlarla özel gereksinimler, kişisel değerlerle kamunun paylaştığı normlar 

arasında” yaptığı ayrımların katılığıdır. Fakat Habermas ve liberal politika 

kuramcılarından bu iddiaya karşılık, bu konuları kamu gündemine sokarak özel alana 

ait haklara ve devletin bireyin alanına müdahale etmesini getirebileceği yönünde 

itirazları olabilir. Burada demokratik politikayla anayasal hakların liberal güvenceleri 

arasındaki gerilim tekrar görülür.  

 

Benhabib ve McCarthy, Habermas’ın kamusal alan kuramını yetersiz bulurlar 

fakat önemini de kabul ederler. İkisinin de işaret ettiği sorun Habermas’ın modelinin 

çoğulcu toplumun gereklerine yanıt olacak esnekliğe sahip olmadığı yönündedir. 

Benhabib, kamusal alanın sınırlarını iyi yaşam tartışmalarına ve aile ile ilgili 

konulara da genişletmek istemektedir. Hohendal, bu görüşe karşı Habermas’ı 

yorumlar ve Habermas’ın kamusal alan kuramının iyi yaşam vb. konulara 

genişletilmesi konusunda bir sorunu olmamakla birlikte bu sorunların çözümünün 

“kültüre bağlı ve genelleştirilemez” olmaları nedeniyle kamusal alana taşımadığını 

ifade eder. Örneğin cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili sorunlar kamusal alanda tartışılailir, 

prosedürel eşitlik uyarınca normlarla da desteklenebilir, fakat bunlar tek başına 

kamusal alana taşınmakla çözülemez.11 

 

Gündem konusunda da hiçbir kısıtlanım olmaması liberaller tarafından 

                                                 
10 Nicholas Garnham, “The Media and the Public Sphere,” Habermas and the Public Sphere, Ed. 
Craig Calhoun, Cambridge, The MIT Press, p.360. 
11 Hohendahl, “The Public Sphere: Models and Boundaries,” pp.104–105.  
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kaygıyla karşılanmaktadır. Bazı liberallerin yaptığı gibi bazı konuları hiç tartışma 

gündemine almama (örneğin Rawls’un yaptığı gibi) Benhabib’e göre “demokratik 

tartışmanın doğasını yanlış karakterize etmektedir”. Örneğin söylemsel kamu alanı 

modeline göre temel hak ve özgürlüklerin anlamı, kapsamı ve uygulanışları 

tartışmaya açıktır. Olmazsa olmaz diye düşünülen temel haklar ve özgürlükler ancak 

onlar tartışmaya açık oldukları ve sürekli tartışıldıkları noktada sonuna kadar 

sahiplenebilirler. “Söylemsel meşruiyet ve kamu alanı kuramı, temel hak ve 

özgürlükler gibi söylemlerin normatif koşulları da oyunun kurallarını (kişi oyunu 

oynamayı ve kurallara uymayı baştan kabul ettiği sürece) oluşturduğu ölçüde, 

çoğunluğu gözeten politikalarla temel hak ve özgürlüklerin liberal güvenceleri 

arasındaki geleneksel karşıtlığı aşar.”12 Temel hakların tartışılmaya açılması bunların 

çoğunluk kararı ile kaldırılması zaten demokrasinin alanına yönelik tehditle birlikte 

kamusal alan da tehdit altına girmiş ya da demokrasiyle birlikte askıya alınmış 

demektir. Ayrıca temel, insani ve sivil haklar kamusal alanın kurucusu ve 

düzenleyicisi niteliğindedirler. Bu haklar kaynağını anayasalarda bulur ve 

anayasaları değiştirme usulleri “basit çoğunlukçu prosedür” değildir. 13 

 

Diğer bir sorun müzakere süreçlerinin nasıl uygulanacağıdır. Habermas, 

söylem kuramı çerçevesinde birçok usuller öngörmektedir. Fakat müzakerenin 

nerede, kimler arasında ve nasıl olacağı konusu oldukça muğlaktır. Habermas, zaten 

bir ideal model inşasına yöneldiğini belirtmekle beraber, önce mevcut durumun 

analizini yapmaktadır, sonra da inşa girişiminde bulunmaktadır. Bu nedenle mevcut 

durumun eleştirisinden yola çıkması, doğal olarak mevcut durumun aşılması 

yönünde nasıl sorusunu yanıtlaması beklentisini de doğurmaktadır. Yukarda 

sorduğumuz soruları yanıtlayarak, Habermas’ın en azından varsayım düzeyinde de 

olsa nasıl sorusunun yanıtını bulmaya çalışalım. Müzakere her yerde, herhangi bir 

normdan etkilenen herkes arasında ve argümantasyon sürecinin işletilmesi ile 

yapılacaktır. Her yer konusunda, bu her yeri yaşam dünyasında kurgularsak, 

insanların bir araya geldiği kahvehaneler, dernekler, partiler, birlikler vb. somut 

                                                 
12 Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” 
s.87. 
13 Benhabib, “Müzakereci Bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru,” s.113.  
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yerler olarak düşünebiliriz. Katılımcılar, konuyla ilgili herkes olarak konulmaktadır. 

Nasıl sorusunun yanıtı açık değildir. Birincisi her şey tartışmaya açık olduğuna göre, 

usuller de tartışmaya açıktır. Bu nedenle her kamusal tartışmada usuller yeniden, 

yeniden biçimlenebilir, hatta bu kısır döngüye dönüşebilir. İkincisi usuller baştan 

verili kabul edilse dahi, tartışılan konu üzerinde yorumlar nedeniyle taraflar karşıt 

gruplara bölünebilir. Bu noktada karşıt gruplar uzlaşabileceği gibi, tam aksi yönde 

şiddete de yönelebilirler. Bunun bir garantisi hiçbir zaman yoktur. Habermas’ın buna 

yönelik bir açılım yapmamış olması, güncel bağlamı dikkate almamış olmasından 

kaynaklanır.14 

 

Habermas, söylem kuramını toplumsal hayatta şiddeti azaltmaya yönelen bir 

kuram olarak ifade eder. Söylem kuramı insanların tartışarak kararlara varmasını 

öngörür. Her türlü şiddeti dışlar. Fakat Kömeçoğlu’nun görüşüne göre şiddeti azaltan 

farklı kuramlar vardır ve daha etkindirler. Bu nedenle Habermas’ın böyle normatif 

bir model kurmasının gerekli olmadığını düşünmektedir.15 

 

Bu sürecin olumlu bir yanı olarak, meşruluk krizinin nedenlerinden biri olan 

siyasetten yabancılaşmanın aşılmasını sağlayabilir. İnsanlar siyaset, ekonomi ve 

toplumu ilgilendiren birçok konuda siyasal tartışma içine girme ile siyasal bakış 

açılarını geliştirebilirler. Diğer olumlu bir başlık olarak marjinal grupların seslerini 

duyurabilme imkanına sahip olabilmesi görülebilir. Bu nedenle Habermas’ın 

kamusal alan modelinin öngörmediği şekilde, sınırları yıkılıp aşılmaya açıktır da.   

 

Usulle bağlantılı diğer bir konu ise Habermas’ın ortaya koyduğu kuramda, 

meşruluğun kaynağı usuller gibi görünmektedir. Usullere uyularak ortaya çıkan 

kararın içeriği tartışma dışında tutulmuştur.16 Müzakere süreci içinde savlar ortaya 

dökülmüş ve bir karara varılmıştır. Usullerin varlığı, kararın adilliği konusunda bir 

garanti olarak görülmektedir. Bu konu bizi oldukça yanıltıcı sonuçlara götürebilir. 

                                                 
14 Bu konuda yanıtı Benhabib vermiştir. Fakat bu yanıt tatmin edici değildir. Bkz. Benhabib, 
“Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu“ ve Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey.  
15 Kömeçoğlu, “Kamusal Alan Kavramlaştırmasında Bazı teorik Sorunlar”, s.9. 
16 Bu konuda bkz. Meave Cooke, “Five Arguments for Deliberative Democracy”, Political Studies, 
Vol.48, 2000, pp. 947-969. 
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Yukarıda katılımcıların koşulları hakkında görüşlerimizi bildirmiştik. Bu bağlamda 

katılımcılar, çıkarları gereği düşüncelerinin tersine kararın oluşmasında katkıda 

bulunabilirler. Baskın ve etkin başka grupların karşısında seslerini çıkarmaktan 

korkabilirler, uzmanlarca, retorik deneyime sahip olanlarca, basın yoluyla manipüle 

edilebilirler, çeşitli vaatlerle görüşleri etkilenebilir ya da sessiz kalıp taraf olmak 

istemez ve görüşün oluşumunda hiçbir müzakere sürecine katılmayıp sadece kararın 

oluşumunun son aşamasında katılabilir yani kararın oluşumunda etkin bir katkısı 

bulunmaz. Bu noktada etkin olarak müzakere sürecinde yer alan ve çok taraftar 

toplayan görüş bir çoğunluk oluşturarak kararın ortaya çıkmasını sağlar. Bu ortaya 

çıkan karar ise usullere uyulmuş olması nedeniyle adil sayılacaktır. Burada yine 

sorun vardır: Birincisi yine bir çoğunluk kararı söz konusudur. Bu çoğunluğun nasıl 

oluştuğu bir tartışma konusudur. İkincisi azınlığın düşünceleri her zamanki gibi, 

karara yansımamaktadır. Bu ise karşıtlıkların yok sayılmasını getirir.17 Üçüncüsü 

usule uygun olan kararın içeriği, bir sonraki itiraza kadar tartışmaya açık değildir. Bir 

çoğunluk görüşü olduğu için, kararı değiştirebilmeleri için azınlıkta kalan savların 

kendi çevrelerinde çoğunluğu toplamaları gerekmektedir. 18 

 

Habermas’ın meşruluk krizlerine yanıt üretmeye yönelen kamusal alan ve 

müzakereci demokrasi kuramı birlikte değerlendirildiğinde, yurttaşların kamusal 

müzakereye katılımını ve bunun sonucunda meşruluğu elde etmeyi hedefleyen bir 

demokratik dönüşüm çabasıdır. Katılım konusunu merkeze alan bu demokrasi 

kuramının en büyük sorunu pratik bir yönelime sahip olmamasıdır yani pratikte nasıl 

uygulanabilir sorusu Habermas’ın gündeminde değildir. İkinci sorun katılıma bu 

kadar önem verilmesine rağmen, insanların siyasetten bu kadar uzak durduğu 

koşullarda insanlar nasıl katılmaya ikna edilecektir, bu da çok açık değildir. 

Habermas’ın bu konuda yanıtı, yurttaşların kendi söylemlerinin iktidara taşınacağı 

olabilir. Bu yeterli bir argüman gibi görünmemektedir. Çünkü mevcut siyasal 

                                                 
17 Bkz. Mouffe,  “Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi ?,” Mouffe, “Demokrasi, İktidar ve 
‘Siyasal Düzen’ ”. Laclau ve Mouffe, Habermas’I kimlik ve fark politikalarında başarısız olmakla 
nitelendirerek, kendi demokrasi ve kamusal alan modellerini ortaya koymuşlardır. Laclau, Mouffe, 
Hegemonya ve Sosyalist Strateji. 
18 Bkz. Gould,  “Çeşitlilik ve Demokrasi: Farklılıkların Temsili,” s.249 vd, Cohen,  “Müzakereci 
Demokraside Usul ve Esas,” s.141 vd.  
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sistemlerin tümü bu argümanı zaten kullanmaktadır. Fakat siyasetin yozlaşmış 

halinde iktidara taşınan sadece hükümet eden partinin ve yandaşlarının çıkarlarıdır. 

Habermas, bu yozlaşmayı katılımı sağlayarak aşabileceğini düşünmektedir. 

Demokratik müzakerenin herkese açıklığını ilan eden Habermas bunun altyapısı 

konusunda bir açıklık getirmemektedir. Yani yurttaşların maddi ve manevi olarak 

eşit olması gerekmektedir ki herkes kendini güçlü hissetsin ve konuşma, kendini 

ifade etme konusunda güvenli davranabilsin. Maddi koşulları eşit olmayan insanların 

eşit konuşabileceği büyük bir yanılsamadır. Belki bu konuda mevcut durumdan 

baktığım yönünde eleştiri getirilebilir. Fakat zaten Habermas, mevcut durumun 

krizini aşmayı hedefliyor olduğuna göre, bu tür sorularla da muhatap olmak 

zorundadır. Bugüne kadar ezilmiş bireylerin, grupların nasıl olupta ve neye 

güvenerek ortaya çıkacakları sorusu yanıtsızdır. Hukuk güvenlik sağlayacaktır ama 

küreselleşmiş kapitalizm fazla konuşan işçisine aynı garantiyi vermemektedir. Diğer 

ezilmiş bireyler, gruplar için de benzer nedenler bulunabilir.  

 

Demokrasi konusunda çalışan birçok siyaset bilimcisinin dile getirdiği gibi 

çoğulculuk ne kadar gerçekçidir? Habermas, bireylerin, grupların öne sürdüğü 

argümanların çekişmesi sonucu katılımcıların en iyi argümana yöneleceği şeklindeki 

yanıtı yetersizdir. Birincisi en iyi argüman belli bir çoğunlukla seçilecektir. Yine 

çoğulculuk değil, bir çoğunluk meydana gelecektir. Bunun seçimlerde oy veren 

çoğunluktan farkı, kararın müzakere neticesi ortaya konduğu ve herkesin sürece 

katılma olanağının sağlanmış olduğu ileri sürülebilir. Fakat katılma sürecinin etkin 

bir katılma sürecine dönüştürülmemiş olduğu dikkate alınırsa, seçimlerdeki çoğunluk 

ile müzakere sürecindeki çoğunluk arasında bir fark söz konusu olmayacaktır. Ayrıca 

somut bireylerden bahsediyorsak eğer, bu bireylerin o güne kadar edindikleri tüm 

formasyonun mevcut koşullar altında şekillendiği unutulmamalıdır. Yani o birey, o 

toplumun bir üyesi olarak, egemen gelenekler, görüşler ile düşünmektedir. Bunun 

aşılmasının nasıl mümkün olacağı belirsizdir.  

 

Habermas’ın müzakereci demokrasi kuramı, daha önce de belirttiğim gibi, 

üstyapısal bir dönüşüm, belki yeni bir demokrasi kültürü olarak değerlendirilebilir. 

Fakat mevcut haliyle, geç kapitalist ülkelerde kapitalist sistemin meşrulaştırılmasında 
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ideolojik bir araçtan daha fazla bir anlam taşımamaktadır. Marksizmin temel 

argümanı olan altyapısal yani ekonomik dönüşümler yapılmadıkça, üstyapısal 

dönüşümler belirli bir sınıra tabidir. Bu sınır aslında Habermas’ın da Kamusallığın 

Yapısal Dönüşümü’nde belirttiği gibi iktidara gelmiş burjuvazinin çıkarlarının 

rahatsız edilmemesi ile belirlenir. Bu anlamda müzakereci demokrasi küreselleşmiş 

kapitalizmi çok da rahatsız etmeyecektir. Çünkü yukarda sıraladığım nedenlerle 

müzakere süreci altyapısal olarak dönüşümler öngörmediğinden, baştan sınırlanmış 

bir demokrasi kuramıdır. Ayrıca katılıma yapılan bu vurgu ile ulus devletlerdeki 

etnik gruplarda hareketlendirilmeye açıktır. Etnik grupların kendi düşüncelerini aktif 

olarak hayata geçirilmesinde etkinlikte bulunmalarında bir yanlışlık yoktur. 

Müzakereci demokrasi kuramı gerçek anlamda açılımlar yaratmayacağı için etnik 

grupların söylemi bir mücadele zeminine taşınacaktır. Bu bağlamda “böl, parçala, 

yönet” çok daha “demokratik” olarak hayata geçirilebilecektir.  

 

Habermas’ın iletişimsel eylem kuramına yöneltilen eleştirilerin başında, bu 

kuramın “soyut, ahistorik ve “olmalıydı”cılık” anlayışına yöneliktir. Bu kuram, 

kusursuz rasyonaliteyi varsayar. Fakat bu anlayış kuramı, tarihsel pratikten kopartan 

bir anlayıştır. Dil, kuramın özünü oluştururken özgür ve adil toplum, dilin içinde 

kabul edilir. Bu özgürleşme mücadelesinin tarihten, bilinçli dönüştürme anlayışından 

uzaklaşmasını getirir ve “belirli kuramlar ve siyasal programlar hakkında yargıda 

bulunmak için somut veriler sunmaktan aciz, çok soyut bir model” ortaya 

koymaktadır.19 

 
Habermas, özgürleşime ulaşma çabası olarak ortaya koyduğu iletişimsel 

eylem kuramında maddi çıkarlar ve sınıf uzlaşmazlıklarını dikkate almaz. Bunun 

nedeni olarak sınıf çelişkilerinin pasifize olmasını ve refah devletinin kitlesel 

demokrasisi ile görünmez hale geldiğini belirtir.20 Habermas, toplumlardaki mevcut 

sorunu tahrif edilmiş iletişim olarak koymuş ve siyasal bir tercih yapmıştır. Kapitalist 

                                                 
19 Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, s.174-175. 
20 Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Cilt II, s.343-350.  
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toplumların sorunu ekonomik ve maddi eşitsizlikler değildir artık. Sorun uzlaşmayı 

engelleyen iletişimsel tahribatın ortadan kaldırılmasıdır. 21 

 

Touraine göre, Habermas’ın öznelerarası iletişimin sorunlu yanı, aslında bu 

iletişimin bireyleri karşı karşıya getirmediğidir. Bu iletişim, ‘toplumsal konumlar’, 

‘iktidar kaynakları’ ve ‘kişisel ve kolektif tahayyüllerin’ karşılaştığı bir iletişimdir. 

Bu tespitler sonucu Touraine iletişimin öznelerarası dil mübadelesi ile değil, 

bağımlılık ve işbirliği ilişkileri içinde gerçekleştiğini belirtir. Bireyi belirleyen 

toplumsal, özel ve kamusal ilişkiler şeffaf bir tartışmayı baştan engeller. ”Birey, 

oluştuktan sonra diğerleriyle paylaşılabilecek bir deneyim oluşmasını engelleyen 

örgütsel ve kurumsal konumlarla kendinden koparılmıştır.”22 

 

Burada Touraine’in düşüncesinde Habermas’ın Diskursethik’ine göre ideal 

iletişim yapılabilmesi için toplumsal rollerinden, hiyerarşik konumlarından, 

inançlarından, önyargılarından vb. bağlamlardan arındırılmış kişisel özneler 

iletişime girmeleri gerekecektir. Bu Habermas için felsefi olarak kabul edilemezken, 

Touraine’in merkezi düşüncesidir. Touraine’e göre Habermas’ın ifade ettiği kendi 

kaderini tayin etme mücadelesi veren özne değil, yaşam dünyasıdır.23 

 

Yukarda yaptığımız değerlendirmeler Habermas’ın sunduğu söylemsel kamu 

modelinin içinden bakılıp yapılmış değerlendirmelerdir ve bu nedenle Habermas’ın 

düşünce çizgisinin sınırlarına tekabül etmektedirler. Bu nedenle modelin sınırları 

dışına çıkıp yapılacak değerlendirme daha bütünsel bir bakış açısından yapılmak 

zorundadır. Bu değerlendirme Habermas’ın modeli konumlandırdığı liberal kapitalist 

sistemi dikkate almak zorundadır.  

 

Habermas, yukarda belirttiğimiz gibi modelini kapitalist sistem içinde 

konumlandırıyor. Habermas, bu konumlandırma için kendi gerekçesini üretmiş 

durumdadır: Devrimler 19. yüzyıla ait bir nosyondur ve bugün bizim 
                                                 
21 Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, s.177.  
22 Alain Touraine, Qu’est-ce Que la Democratie?, Paris Fayard, 1994, s.179’dan aktaran Gorz, 
Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.176-177. 
23 Gorz, Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, s.177.  
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yapabileceğimiz mevcut kurumları radikalleştirmektir.24 Bu anlayış devrim 

arayışlarının sınırlanması demektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Negt ve 

Kluge’nin sunduğu model çok daha geleceğe açıklık barındırmaktadır.25 

Habermas’ın sunduğu verili olanın radikalleştirilmesi anlayışı mevcut sistemin 

değiştirilerek onaylanması anlamına gelmektedir. Her şeyi tartışma alanlarına 

taşımak, bu nedenle kriz kaynaklarının verili sistem tarafından soğurulması demektir. 

Yani sistem karşıtı görüşler, tartışma süreçlerinde asimile edileceklerdir.  

 

 Kamusal alan, bugüne kadarki süreç içinde çeşitli mücadelelerin kendini 

gösterdiği yer olarak görülebilir. Kamusal alan, bu mücadeleler sonucunda bir 

sınıfın, ideolojinin, düzenin, iktidarın kendini kabul ettirdiği alan olarak işlev 

görmüştür. Bu işlevin gerçekleşmesi de özel yaşamdan kamusal yaşama geçiş yapmış 

yani cemaatten, dinsel bağlardan vb. ilişkilerden sıyrılmış bireylere ihtiyaç 

duymuştur. Bu aynı zamanda bu bağlardan kurtulmuş, fakat düzene de ekonomik ve 

sosyal sebeplerle bağlanamamış bir sınıfta ortaya çıkarmıştır. “Tehlikeli sınıflar” 

olarak adlandırılan bu kesimin kontrol altına alınması kamusal alanla mümkün 

olmuştur.26 

 

“Kamusal alanın işlevi nedir? Toplumun yeniden üretiminin herkese açık 

kamusal bir ilgi haline getirilmesidir.” Kamusal alanın işlevi bağlamında özerklik ve 

sorumluluk, özel mülkiyetten ya özel alandan çıkarılmalı ve gerçekten kamusal 

alanın kendisinde temellendirilmelidir. Kamusal alanın herkese açıklığı ilan 

edilmesine rağmen, özel mülkiyet sahiplerinden yurttaşlara açılması fiili olarak 

gerçekleşmemiştir.  

 

 Özel olarak Habermas’da, genel olarak ise kamusal alan/özel alan ayrımında 

temellenen kamusal mülkiyet/özel mülkiyet ayrımı hiç tartışma konusu 

yapılmamaktadır. Burada çeşitli sorular akla takılmaktadır: Kamusal alanın 
                                                 
24 Bkz. Habermas, “Further Reflections on the Public Sphere,” ve Jürgen Habermas, “Concluding 
Remarks,” Habermas and the Public Sphere, Ed. Craig Calhoun, Cambridge, The MIT Press, 1992, 
pp.462-479. 
25 Bkz. Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları,” s.82 vd.  
26 Ferhat Kentel, “Kamusal Alan Artık Çıplak,” (çevrimiçi) gazetem.net 
http://www.bianet.org/2002/12/09/14978.htm 30.11.2006 
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Habermas’ın öngördüğü şekliyle herkesin katıldığı ve yasa koyucu olarak etkin 

olduğu bir sistemde, çoğunluğun mülkiyet sistemini değiştirme gücü var mıdır ? 

Habermas’ın genel anlayışına bakıldığında, Habermas bu soruyu çok dikkate almaz. 

Çünkü liberal sistemi esnetmeye yönelik bir anlayışın, bunun ötesini göstermesi 

beklenemez. Habermas, sisteminin kendi kendini koruyacağını düşünmektedir. Yasa 

yapan yurttaşlar, belirli bir sistem içinde ve sistemin ideolojisinin taşıyıcısıdırlar. 

“Burada, bir kapitalist toplum söz konusu olduğu ölçüde, … ideolojik tutumun 

egemen ideoloji olarak liberalizm olması olağandır.” İdeoloji, olanla olması gerekeni 

belli bir dünya algısıyla bütünleştiren düşünce yapıları olarak, din, ahlak ve hukuk 

teorilerine ait öncüllerden daha etkindirler.27  

 

Yurttaşlar, ekonomiyi etkileyebilecek düzenlemeler yapabilirler, fakat onu 

sistem olarak değiştirip, değiştiremeyecekleri Habermas tarafından tartışılmaz. 

Habermas, bu konuda oldukça iyimser düşünmektedir. Bunun nedeni Habermas’ın 

işçi sınıfının artık devrimciliğini yitirdiği öngörüsü ve “yeni muhalefet” biçimlerinin 

ise sistem içinde parçalı hareket etmesi ve bütüne yönelmemesidir. Sistemi 

koruyacak bariyerler yoktur. Habermas’ın ileri sürdüğü temel bariyer ise anayasal 

demokratik bir devlette hakların anayasa ile düzenlenmiş olması ve 

değiştirilmelerinin yasaların değiştirilmesinden zor olmasıdır.  

 

 Bu noktada bir eşik tarifi yapılmaktadır. Habermas’ın ifade ettiği liberalizmin 

sınırları aşıldığında farklı olasılıklara kapı açılabilmektedir. Bunu Habermas’ın 

gelecek için olumlu bir olasılık olarak gördüğü söylenemez. Habermas için önemli 

olan liberal kapitalist sistemin sürekliliğidir.  

                                                 
27 Özcan, “Yaşama Faaliyeti ve Kamusal Alan,” s.407-408. Aynı zamanda bkz. Mehmet Tevfik 
Özcan, “Hukuk İdeolojisi  
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