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İKİN Cİ BASKIYA ÖNSÖZ: 
İNSAN İNSANIN Ö TEK İSİD İR

Hepimiz ötekiyiz birbirimize, birbirimiz için ve kendimize 
ve kendimiz için.

Türkiye’de toplumun belli kesim leri tarafından veya dev
let tarafından dışlanm ışlıktan muzdarip olan kesimleri konu 
alan çalışm aların dillerinden düşürmedikleri kavramlardan 
biridir "ötekileştirm e”. Kavramı bu şekilde veri aldığımızda 
bu muameleye Türkiye’de Kürtler maruz kalmıştır. Kimlikleri 
yok sayılmış, dilleri yok sayılmış ve konuşmaları yasaklan
mış, Kürt olduklarını söylemeleri bir yasa ve ceza konusu ol

muştur. Cumhuriyet dönemi boyunca izlenen asimilasyon ve 
inkar politikaları hiç kuşkusuz Kürtlerin ciddi anlamda bir 

ayırım cılığa tabi olduklarını gösteriyor.

Ancak bu ötekileştirilm e sürecinde Kürtler hiç bir zaman 
yalnız kalmamıştır. Eş zamanlı olarak dindar insanlar üze

rinde ciddi bir baskı ve aşağılama sözkonusu olmuştur. Biz İs- 
lamofobik saplantıları başka yerlerde arayaduralım, İslamofo- 

bik davranışların en tipik tezahürü olan başörtüsü karşıtlığı, 
Türkiye'de devletin resmi uygulamalarına kurum sallaşarak 

yön vermiş, siyasal söylemlerde başörtülüler aşağılanm akla 

kalm am ış, başörtülü  öğrencilerin ikinci sın ıf vatandaş sa
yılm aları, dışlanm aları, aşağılanm aları ve ayırım cılığa tabi 
olmaları resm i bir norm halini almış. Benzer biçimde irtica

XI

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu



HEPİMİZ ÖTEKİYİZ!

damgasının resm i söylemin önemli bir aracı olması dolayı

sıyla her türlü dindarlık formunun rahatlıkla dışlanması, aşa

ğılanarak ayırımcılığa tabi tutulm ası yine norm haline geldi. 

Sadece namaz kılıyor oldukları için veya eşleri başörtülü ol

duğu için insanların ordudan atılm ası veya bazı işlere alın

maması normal gibi görüldü. Bu aşağılanma ve ayırımcılık, 

dindar insanların kendilerini "öz vatanlarında garip, öz di

yarlarında parya” hissetm elerine yol açmıştır.

Aynı şeyi Aleviler için de söyleyebiliriz. OsmanlI’dan devre

den bir dışlanmışlık durumu, Cumhuriyet döneminde de Der

sim hadisesinde konumlanmış yeni bir tanımlamayla devam 

etm iştir. Sonraki dönemlerde Alevilerin kimlik olarak ken

dilerini gizlemek zorunda kalm alarını gerektiren dışlama ve 

ayırımcılıklar, Alevilerin de kendilerini öz vatanlarında ga

rip hissetm elerini sağlamıştır.

Ayrımcılıklara sistem atik biçimde tabi olarak kendilerini 

dışlanmış görenlerin sayısı bunlarla sınırlı değil. Sırada Er- 

meniler, Romanlar, Rumlar ve diğer gayrı Müslimler de var. 

Bütün bu dışlam aları veya yaygın deyimle "ötekileştirm e- 

leri” kim yapıyor? Görünürde bu dışlam alar tek parti döne

minde oluşan otoriter ve totaliter rejimin kimlik politikaları

nın eseri. Kemalist kimlik politikaları kendine göre bir kimlik 

ihdas ederek herkesi bu kimliğe oturtm aya çalışırken, doğal 

olarak bu kimliğe bağlılığın sadık ve sadık olmayan halkala

rını da tespit etmiş. "Ne mutlu Türküm diyene" dem iştir ama 

yine de "Türküm" demenin yeterli bir sadakat ölçüsü olma

dığı, kendine göre bir m ahremiyet alanı yaratm ıştır. Bu mah

remiyet alanı, aslında cumhuriyetin bütün vatandaşlara ait ol

madığı veya cumhuriyetin bazı vatandaşların diğerlerinden 

"daha eşit” olarak değerlendirildiği bir alandır.
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Herkes Kem alistleri bu şekilde bütün bu ötekileştirm e- 
lerden sorumlu tutmaya görsün. Bundan beş yıl kadar önce 
Türkiye’de Kemalist laik kesimlerin kendilerini ötekilenmiş 
hissettiklerini ilan eden haberler ve araştırm alar yayınlandı. 
Sonradan CHP’den m illetvekili olacak olan Prof. Binnaz Top- 
rak'ın yürüttüğü araştırm ada1 Anadolu’nun bir çok kentinde 
yürütülen yüzyüze görüşmelere dayalı araştırm alarda ortaya 
çıkan sonuçlar gerçekten her bakımdan ilginçti. Neticede her
kesin bütün bu dışlayıcı, ayırımcı, ötekileştirici politikaların 
sorumlusu gördüğü Kemalist statükonun bütün unsurlarıyla 
(Atatürkçü Düşünce Dernekleri, sol örgütler vs.) görüşülmüş, 
onlar da bu ülkede son yıllarda kendilerini iyice ötelenmiş, 
dışlanm ış ve m ahalle baskılarına maruz olduklarını söyle
miş. Her birinin anlattığı bir dışlanma veya mahalle baskısı 
hikayesi var tabi. Ortada tuhaf bir durum vardı tabi. Türki
ye'de hiç kimsenin özel tecrübesini anlatm asına ihtiyaç duy
maksızın resmen ve alenen uygulanan başörtüsü yasağının 
yıllardır adeta gardiyanlığını üstlenen kesimler şimdi bu top
lumda bilhassa yaşam tarzları üzerindeki baskılardan dolayı 
dışlanm ışlıktan veya ötelenmekten bahsediyorlardı. Anlatı
lan hikayelerin büyük çoğunluğu, halkın "m ahalle baskısı” 
türünden deneyimler aslında. "Öteki" tarafça inanılması zor 
bulunan hikayelerdi çoğu. Ama sorun tam da burada "öteki 
tarafların" anlam akta zorlandığı bu hikayeler "ötekilik” ger
çeğinin sanıldığından daha karm aşık olduğunu gösteriyordu.

Toplum dediğimiz genellikle çıkarları ve algıları yer yer 
çatışan, birbirinden farklı sınıfların, statü gruplarının, taba
kaların, etnisitelerin veya m esleklerin birarada bulunduğu 
bir yapı. Bu kadar farklı grubun birbiriyle ilişkisi yeknesak

1 Mahalle Baskısı Araştırma Raporu sonradan Türkiye’de Farklı Olmak: Din 
ve Muhafazakarlık Ekseninde Ötekileştirilenler (Binnaz Toprak, îrfan Bozan, 
Tan Morgül, Nedim Şener) başlığı altında yayımlandı. İstanbul: Metis Yayın
ları, 2009.
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olmuyor. Her birinin farklı bir kendilik algısı var. Bu algı ka
çınılmaz olarak "öteki” hakkında da bir algı üretir. Çoğu kez 
insanın kendisi hakkındaki algı, "öteki” diye nitelediği kesim

lerde kendisi hakkında olduğunu düşündüğü tutum lara bir 
tepki taşır içinde. İnsanın insanın aynası olması insan için 
bir imkandır, ama bu imkanın herkese aynı derecede açık ol
duğu doğru değildir. Her insan ötekinde kendisini görmeyi 
başaram az. Belki bu, ayrı bir erginlik düzeyi olarak nitele
nebilir. Ama bu nitelemeye girmeden, normalde olup bitenin 
tasvirini yapacak olursak, toplumda insanların başkasında 
kendilerine bir ayna tutm a deneyim leri kadar başkasında 
kendilerinden uzaklaştıran bir husumet itkisi görmeleri de 
çok olağan bir durum. Bu durum zaten toplumun nasıl olur 
da mümkün olabildiğini ilk dönem sosyologlara derin derin 
düşündürtmüş olan temel bir sorun. Hobbes’u insanın insa
nın kurdu olduğu düşüncesine götüren göreli karam sarlık bu 
noktadan çıkmıştır.

"İnsan insanın ötekisidir” diyerek işin içinden çıkabilir
dik. Oysa bu noktada ötekiliğin "kurtluk” gibi bir şey olarak 
algılanm ak zorunda olmadığını da ekleyerek. Bu ötekilikte 
bir m iktar kurtluk olsa da, daha ziyade aynalık olduğunu 
da ihmal etmeden. Doğrusu bu çalışm anın giriş bölümünde 
"ötekilik” tartışm asının aslında nasıl bir etik tartışm asının 
temeli olarak ortaya çıktığına işaret etm iştik. Yahudi filozof 
Levinas’ın çalışm alarında gün yüzüne çıkan bu tartışm ada 
"öteki” aslında dışlanan, ayırımcılığa maruz kılman kişinin 
veya grubun ismi değildir. Aksine kendisine karşı etik  so
rumluluğumuzun başladığı yerdir. Öteki, hukukunu en ufak 
bir ihlale yol açmaksızın korumak zorunda olduğumuz kişi 
veya varlıktır. Varlığımızla rahatsız etmememiz gereken bir 
varlık, hatta bilip öğrenirken bile kendi ufkumuzdan tanım 
lar ve bilgiler atfederek müdahale etm em em iz gereken bir
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kendinde varlıktır öteki. Öteki, etik sorumluluğumuzun baş
ladığı sınırdır. Ötekini öldürmeyeceğiz, ona yalan söylemeye
ceğiz, malına, bedenine, ırzına göz dikmeyeceğiz. Aklına, di

nine, kimliğine karışmayacağız. Onu kendimize benzetmeye 
çalışmayacak, nasılsa öyle kabul edeceğiz.

Levinas'ın yazılarında ötekiliğin bir etik kategori olarak 
ama büyük ölçüde Yahudiliğin tarih boyunca Diasporada kar
şılaştık ları ayırım cılıklara gizli veya açık atıflarla kurgulan
dığını görürüz. Tarih boyunca en şiddetli ayırım cılıklara tabi 
olmuş toplumlardan biridir Yahudiler. Diasporada bir Yahudi 
olmak, başkaları tarafından nasıl görüldüğüne ve algılandı
ğına dair ayrı bir bilinç de geliştirmiştir. Ünlü Yahudi entelek
tüellerden Isaiah Berlin bir mülakatında, bir Yahudi olmanın 

tam da bu noktadaki anlam larına ve tecrübelerine dair duy
gularını ifade ederken, ötekilik duygusunu örnekleyen ilginç 

tespitlerde bulunuyor Şöyle diyor Berlin:

Erken yaşlarımdan itibaren Yahudilerin her yerde bir azın
lık olduklarını fark ettim. Dünyanın hiçbir yerinde kendini 
sosyal bakımdan, az veya çok huzursuz hissetmeyen hiçbir 
Yahudi’nin olmadığını gördüm. Kendilerine iyi davranıldığı 
yerde bile, hatta çok iyi bütünleşmiş ve iyi arkadaşlıklar edin
mişlerse bile Yahudiler huzursuz hissederler kendilerini. Her 
zaman bir miktar toplumsal huzursuzluk kalır. Yahudilerin 
kendilerini tamamen güvende hissettikleri, kendi kendilerine 
"başkalarına nasıl görünüyorum?", “benim hakkımda ne düşü
nüyorlar?" diye sormayan Yahudilerin bulunduğu bir yer ol
duğunu sanmıyorum. Oysa Türkler İranlIların kendilerine 
nasıl baktıklarıyla ilgilenmezler. Çinliler de Hintlilerin ken
dileri hakkında ne düşündüklerini umursamazlar. Goethe bü
yük bir Alman şairiydi. Hayat, aşk, keder, şiir, bilim ve düşün
celer hakkında yazdı. Bir Alman olduğu için büyük bir şairdi. 
Oysa Heine de bir Alman şairiydi, ama onun yazılarının çoğu 
bir Alman olmanın anlamı konusuna tahsis edilmişti. Çünkü
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Heine Alm anlar tarafından tam am en kabul edilm ediği için 

b ir Yahudi olm aktan dolayı kendisini rahat hissetm iyordu.2

Bu tarz bir ötekilik algısına sadece bir Yahudi'nin sahip 
olabileceğini söyler Berlin, ancak belki gerçekten de Hintliler 
veya İranlılar karşısında Türkler bu duyguya kapılmıyor olsa 
da, belli ortam larda bazı insanlar yine de benzer tecrübeler 
yaşıyorlar. Diğer yandan Yahudilere yönelik bu ayırımcı, bas
kıcı ve dışlayıcı politikalara karşı ötekilik kavramı üzerinden 
son derece ince bir etik felsefe geliştirm iş olan Levinas’ın İs
rail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirm iş olduğu Sabra ve Şa- 
tilla katliam larına karşı bir tavır koyması beklenen bir so
ruya karşılık, Filistinlilerin kendisi için "öteki” sayılmadığını 
ilginç biçimde ortaya koymuştur.3 Böylece, Filistinliler kendi
sine karşı etik bir sorumluluk taşınm ası gereken "öteki" ol
maktan bir çırpıda çıkıyor, etik sorumluluk ancak kendi dinin
den, kendi renginden ve meşrebinden olanlara hasrediliyor. 
Levinas’ın etik kurgusunda bir Yahudi için Yahudi olmayan
lar "öteki" bile değildir, böylece onlara karşı bir sorumluluğa 
yer yoktur. Onlara yalan söylenebilir, mallarına mülklerine el 
konulabilir, ırzlarına göz dikilebilir vs. Onlar gentiledır  ve on
lara karşı bir sorumluluk yoktur.

Türkiye’de dışlanmışlık duygusu sırası geldiğinde herke
sin yaşadığı bir duygu. Bir bakıma herkes kendi konumunu 
başkalarına göre tayin ederek bir ötekilik tecrübesi yaşıyor. 
Ancak bu, kişinin kendine tuttuğu bir ayna olmaktan ziyade 
siyasallığı kuran bir hınç (resentment) olarak işliyor gibi. İl
ginç olan herkesin kendini diğeri tarafından mağdur edil
miş sayarak bu hıncı beslemesidir. Bir hınç nesnesi olması

2 Bkz. Recollections o f  a Historian ofldeas, Isaiah Berlin & Ramin Jahanbegloo, 
New York: Scribnerss Sons, 1991, s. 85.

3 Bkz. Tezkire Dergisi “Levinas: Öteki, Etik ve Siyaset” Özel sayısı, sayı 38-39, 
2004.
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