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ABD’deki görevden azil draması, İngiltere’deki Brexit ka-

osu, dünyanın önde gelen demokrasilerinin kurumları-

nın düştüğü çukurun derinliğini ortaya çıkarıyor. Mantıklı 

tartışmalar yerine, kutuplaşmayı derinleştirmekten başka 

bir işe yaramayan partizan dalaverelere şahit oluyoruz. 

Kanıtlara dayanan gerçekleri öne çıkaran “gördüğümde 

inanacağım” söylemi baş aşağı ediliyor. Artık ideolojik yo-

rumlar gerçeklerin yerini alıyor. “İnandığımda göreceğim” 

söylemi yeni norm haline geldi.

Bu durumu siyasi veya anayasal bir kriz olarak görme-

mek gerekiyor. Bu epistemik bir kriz; bilginin ve bu bilgi-

nin nasıl yerleştiğinin geçerliliğiyle ilgili.  

Siyaset bilimci Francis Fukuyama, “Tüm kurumların 

yozlaşabileceğine inanç, bizi evrensel güvensizlik çık-

mazına sürükler demişti. “Amerikan demokrasisi de tüm 

demokrasiler gibi, kurumların tarafsızlığına inanç olmaz-

sa hayatta kalamaz; böyle bir durumda partizan siyasi 

İnandığımda Göreceğim
NATHAN GARDELS

WorldPost
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mücadele hayatın her alanını istila eder.” Gerçekten de 

böyle oldu.

Bu nedenle, demokrasilerin karşısındaki en büyük so-

run, bir sonraki seçimde parti değiştirmek ya da bir sonra-

ki referandumda koşulları değiştirmek değildir. Çoğulcu 

fikirlerin ve çıkarların mantıklı rekabetini mümkün kılan 

kurumların tarafsızlığına olan güveni yeniden tesis ede-

rek, devlet kurumlarıyla halk arasındaki güvensizlik uçu-

rumunu kapatmaktır. Demokrasinin kökleşmesi, oy sandı-

ğından ve seçimlerden çok, bu faaliyetlerle mümkündür.

Siyaset felsefecisi Philip Pettit bunu şöyle açıklıyor: 

“Kamuya açık tartışmalarda katılımcıların, (sadece sizin 

kişisel çıkarlarınıza değil) herkes tarafından kabul edilen 

mantığa hitap etme koşulunu kabul etmesi gerekiyor. Bir 

demokraside zafer kazanmak için diğerleriyle rekabet et-

menize izin veren kurallara uyulması gerekir. Aslında, bu 

koşul, demokrasinin olabilmesi için en temel kural olabi-

lir. Ancak ve ancak bu kabul edilirse, rekabetçi, siyasi he-

deflerinize barışçıl bir yolla ulaşmak için ortak bir zemin 

bulma umudu yeşerir.”

Demokratik siyasete ortak akıl koşulunu getirmenin 

yollarından biri, yurttaşlar için platformlar oluşturmaktır. 

Dallas’ta böyle bir uygulama hayata geçirildi. Stanford 

Üniversitesinden Jim Fishkin ve Larry Diamond uygula-

mayı şöyle açıklıyor: “Başkanlık ön seçimleri yaklaşıyor ve 

yeni bir azil krizi patladı. Amerika partizan kutuplaşmayla 

daha şiddetli sarsılacak gibi görünüyor. Bu bölünme ger-

çekten de çok derin mi, arada bir köprü kurulamaz mı? 

Partilerimiz, ideolojilerimiz ve kimliklerimiz arasındaki 

bölünmeye medeni ve kanıta dayalı bir diyalogla yaklaşır-

sak ne olur?”

Bunun üzerine ülkenin her bölgesinden toplanan 523 

seçmenle bir çalışma yürüttüler. “Moderatörlerin yönlen-

dirdiği küçük grup tartışmaları, iki partiden de uzmanlar 

ve başkanlık adaylarının, katılımcıların sorularını cevapla-

dıkları toplantılara dönüştü. Göçmen meselesinden İran 

nükleer anlaşmasına kadar her konu ele alındı.”

“Katılımcılara iki partinin politika uzmanları tarafından 

hazırlanan ve birbirlerinin tezlerini çürütmeye çalıştıkla-

rı, 55 sayfalık kitapçıklar dağıtıldı. Katılımcılara önce bu 

tezler hakkında bir anket yapıldı ardından aynı anket dört 

günlük bir tartışma sürecinin sonunda tekrar uygulandı.”

Sonuç: “Kutuplaşmaya en çok yol açan tezler, is-

ter sağdan gelsin ister soldan, genelde destek kaybet-

ti ve orta yolcu tezler güç kazandı. Sağdan gelen tezler 

Cumhuriyetçilerin desteğini kaybetti, soldan gelen tezler 

ise Demokratların.”

Katılımcılardan biri, karşıt düşüncede biriyle yüz yüze 

konuşmanın ve gerçekler üzerinde bir uzlaşmaya varma-

nın, her ikisi için de zihin açıcı olduğunu söylüyor. Karşıt 

kamplardan iki düşman değil, sadece farklı fikirleri olan 

iki insan olduklarını anlamışlar. 

Bu uygulama, tarafsız uygulama ve kurumların olabile-

ceği ihtimalini güçlendiriyor. Bundan sonraki adım, akıl-

cı bir tartışmanın yönetişim kurumlarına sirayet etmesini 

sağlamaktır.  

Nathan Gardels
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Popülizm Büyüyor  
Çünkü Sandığınızdan  
Daha Fazla İnsan Kaos İstiyor

İki yeni araştırma, bölünmenin düşündüğümüzden daha 

derin olduğunu öne sürüyor. Bu araştırmalar kayda değer 

sayıda insanın yalnızca bazı politikalara veya liderlere kız-

gın olmakla kalmayıp sistemi yere sermek ve kaosun tadını 

çıkarmak istediğini ortaya koyuyor.

Popülizmin yerleşik düzene ihtiyacı var
Popülizm, yerleşik düzen karşıtı hislerden doğar ve bu 

hisleri kasıtlı olarak pekiştirir. Her türlü muhalefet, ikti-

dardakilerin belli bir eleştirisine dayanır. Ama geleneksel 

partiler genellikle yerine geçmek istediklerinin geçmişine 

ve ideolojisine odaklanırken, popülistler bunu genişlete-

rek sistemin bütününün daha öfkeli, amorf bir eleştirisine 

çevirirler. 

Kazandıkları durumda bu, popülistler için bir problem 

olabilir. Onları yerleşik düzenin kendisine dönüşme ris-

ki altına sokar. Ama günümüzde iktidardaki popülistler 

MATTHEW TAYLOR
RSA Newsletter
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destekçilerini kendilerinin hâlâ elit komploların karşısına 

dikilen radikal dışlanmışlar olduğuna ikna etmeye yönelik 

sofistike bir senaryo geliştirmiş bulunuyor. 

Bazen, Trump örneğinde olduğu gibi, düşmanlar siste-

min içinde çalışanlar olarak gösteriliyor. Macaristan gibi 

ülkelerde ise dış sabotajcılar, uluslararası yönetişim ku-

rumlarının çoğunu yönetmekte olan liberal entrikacıların 

bir parçası olarak sunuluyor.

Kayda değer sayıda insan “anarşist”
Yerleşik düzen karşıtı bir konumu coşkuyla benimseyen-

leri, son zamanlarda biraz büyümüş olsa da görece küçük 

bir azınlık olarak görme eğilimindeyizdir. Ama Warwick 

ve CAGE Üniversitesinden Mirko Draca ve Carlo Schwarz 

tarafından kaleme alınan bir makale, her iki varsayıma da 

meydan okuyor.

Draca ve Schwarz, Dünya Değerler Anketinin (World 

Values Survey) 1989 ila 2009 arasındaki üç dönemini de-

rinlemesine analiz ederek, nüfusu dört gruba bölüyorlar: 

Sol ve sağ merkezciler ile sol ve sağ “anarşistler”. Bahsi 

geçen ikinci çifti ayırt eden, DDA sorularına verilen bir dizi 

cevapta devlet, iş dünyası ve medya da dahil, kurumlara 

duyulan düşük güvene işaret ediliyor olmasıdır. 

Yazarlar araştırmalarından üç sonuç çıkarıyor:

Öncelikle, anarşist grubun tüm dünyada insanların or-

talama yüzde 40’ını kapsayan kayda değer bir büyüklü-

ğe sahip olması, merkezci/anarşist ayrımının en az sol/
sağ ayrımı kadar önemli bir politik bölünme olduğunu 
göstermektedir. 

İkinci olarak, bu blok büyük olmakla birlikte, çoğu ül-

kede cevapların kapsadığı yirmi yıl içinde “anarşistlerin” 
sayısının arttığına ilişkin fazla kanıt yoktur. 

Üçüncü olarak, Britanya’da, anarşist tutumlar sola kıyas-
la sağda daha güçlüdür. Gerçekten, sol/liberal merkezci 

grup, sol anarşist gruptan iki kat daha büyükken, sağdaki 

yerleşik düzen karşıtı grup bir zamanlar ana akım olarak gö-

rülen kesimden çok daha büyüktür. Modern muhafazakârlı-

ğın Brexit’in itkisiyle daha popülist politikalara kayması açık 

şekilde güçlü ve dayanıklı bir tabana hitap etmektedir.

Birçok insanın kaos ihtiyacı hakikat ihtiyacından  
daha büyüktür
Warwick araştırmasının birçok kısıtlaması var. “Anarşist” 

kelimesi kurumlara güvenmeyenleri tarif etmeye yardımcı 

olmaz. Merkezciler ile “anarşistler” şeklindeki basit karşıt-

lık bu kamplar arasındaki birçok farkı kesinlikle görmez-

den gelmektedir. En sorunlu olansa başlıca veri kümesinin 

ulusal düzeyde mütevazı ve sadece on yıllık olmasıdır.

Ancak, Draco ve Schwarz’ın getirdiği unsurlar 

Aarhus Üniversitesinden Michael Bang Peterson ve 

Mathuas Osmundsen ile Temple Üniversitesinden Kevin 

Arceneaux’ın “Kaos İhtiyacı ve İleri Demokrasilerde 

Saldırgan Politik Söylentilerin Paylaşımı” başlıklı daha 

esaslı makaleyi tamamlar niteliktedir. 

Bu araştırma esas olarak ideolojik bölünmeye odakla-

nan ABD’de yapılmış geniş anketlere ve (batılı olmayan) 

mülteci gruplar ile yerli gruplar arasındaki tutumlara odak-

lanan, Danimarka’da yapılmış anketlere dayanmaktadır. 

Araştırmanın amacı sosyal medyayı saldırgan ve yanlış 
haber ve söylentileri yaymak için kullanan insanların ka-
rakteristiklerini ve motivasyonlarını keşfetmektir.

Yazarlar, amaçları kendi taraflarını desteklemek olan 

partizan aktörler ile “sistemi parçalamaya katkıda buluna-

bilecek” herhangi bir şeyden tatmin sağlayan “kaos ihtiya-

cında olanlar” arasında ayrım yapmaktadır. 

Warwick araştırması gibi, bu araştırma da, yıkıcılık ko-

nusunda bekleyebileceğimizden çok daha yüksek seviye-

de bir coşkunun varlığına işaret ediyor. Araştırmacılar bu 

tür radikal eylem öneren üç ifade ortaya koyuyor ve insan-

ların yüzde 40’ının bunların ilk ikisini ve yüzde 20’sinin de 

üçüncüsünü desteklediğini buluyor: 

“Önemli miktarda bir azınlık o kadar memnuniyetsiz 

ki, ortaya çıkacak kaosun içinden kendileri için daha iyi 
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olabilecek bir şeyin belirip belirmeyeceğini görmek için 

mevcut politik düzene karşı harekete geçmeye hazırlar.”

Saldırgan çevrimiçi materyalle alakalı olarak, kaos ta-
raftarları bunun doğru olup olmadığını, hatta kendi ide-

olojik durumlarını destekleyip desteklemediğini umursa-

mıyor. Sırf şeytanlık olsun diye değil, çöküş ve kaosu daha 

muhtemel hale getireceğini düşündükleri için kendi “ta-

raflarını” destekleyen kadar, karşı çıkan sahte materyali de 

paylaşmak yanlısı oluyorlar. Sosyal medya, yıkıcı niyetleri 

olanlar için devasa bir propaganda fırsatı sağlıyor.

Araştırmacılar daha sonra da sistemi yere sermek is-

teyen bu kayda değer azınlığın doğasını araştırıyor. Tüm 

araştırma gruplarında (Amerikalılar, Danimarkalılar ve batı-

lı olmayan göçmenler) buldukları, bunların nispeten düşük 

statüde olan ama bunun daha yüksek olması gerektiğine 

inanan kişiler olduğudur. Söz konusu grup orantısız ölçü-

de genç, erkek ve düşük eğitimli kişilerden oluşmaktadır. 

Bu ne anlama geliyor? Popülizmin muhalifleri 
kendilerini toparlamalıdır 
Bu araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde neredeyse 

her ülkede kurumlara güvenmeyen, modern toplumu be-

ğenmeyen ve yalnızca sistemi yere sermek istemekle kal-

mayıp kaos için eyleme geçmeye istekli olanların en bü-

yük politik gruplardan biri olduğu görülüyor. 

Bu bulgular ne ima ediyor?

Öncelikle, politik yabancılaşma ve öfkenin modern top-
lumda yaygın olduğu görülüyor. Bu yalnızca belirli olayla-

rın veya sosyal talihsizliklerin yan etkisi değildir. Aslında, 

insanların ne tecrübe ettiklerinden çok kim olduklarıyla 

daha bağlantılı olabilir. Sağlıkla ilgili bir benzetme yapmak 

gerekirse, aşırı yabancılaşmayı belki de tedavi edilmesi 

gereken bir salgın gibi değil de, obezite ve anksiyete gibi, 

modern hayatın ancak uzun vadeli toplumsal değişimle ve 

insanların tercihleriyle ele alınabilecek bir özelliği olarak 

görmeliyiz.

İkinci olarak, yerleşik düzen karşıtı nefret bu kadar yük-

sekken, popülizm tamamen rasyonel ve muhtemelen ba-
şarılı bir politik strateji gibi gözüküyor. Savaş sonrası dü-

zenin yerleşmesi yaklaşık otuz yıl sürdü. Neoliberalizmin 

türleri de yaklaşık olarak bu kadar bir süre boyunca ege-

men oldu. Bugün popülizm çağında yaşıyoruz. Aynı diğer 

çağlarda olduğu gibi, politik egemenliğini kaybettikten 

sonra popülizmin kimi özellikleri önümüzdeki dönemde 

de sürecektir. Şu an için kaostan kaçınmak onun daha ha-

bis ve iyi ruhlu biçimleri arasında ayrım yapmayı ve iyi huy-

lu olanlarla birlikte çalışmayı içerebilir. 

Üçüncü olarak, öfkenin ve onun beslediği yerleşik dü-
zen karşıtı politikanın ve popülizmin büyük ölçüde yıkıcı 
ve nihai olarak da beyhude olduğunu düşünenler akılları-
nı başlarına toplamalıdır. Yönetişimle alakalı olarak bunun 

anlamı, ılımlıların kendilerini bölen şeylerden çok hemfi-

kir olduklarına odaklanmaları gerektiğidir. Aynı zamanda 

yerleşik düzen hakkında meşru endişelere hitap etmek 

ve kurumları ve liderlik biçimlerini, en azından kaos po-

litikalarının eşiğinde sallananları geri getirebilecek şekil-

de yeniden biçimlendirmek gerektiğidir. Brexit tartışması 

bunların ikisini de yapma yolundaki cesur çabaların atalet, 

muhafazakârlık ve kişisel çıkar karşısında başarısız kaldığı-

na tanık oldu.

Dördüncü olarak, ilericileri, tercih ettikleri araçlarda 
ılımlı oldukları kadar amaçlarda radikal olmaya esinlen-
dirmek için, politik öfke ve diğer sosyal patolojilerin yaygın 

düzeylerine ilişkin kanıtlar, iklimsel aciliyetin gerekleriyle 

birlikte ele alınmalıdır. Derinden hümanist bir siyasete ih-

tiyacımız var. Toplumlarımızda çekilen çilenin ölçeğini ve 

çeşitliliğini kabullenen, nihai olarak toplumu bir bütün ola-

rak yeniden biçimlendirmeyi ve dengelemeyi amaçlayan, 

yeni bir yerleşik düzen ile vatandaşlar arasındaki ilişkiyi 

tamamen yeniden düzenleme arayışında olan bir siyasete 

ihtiyacımız var.

Daha önceki sistemler gibi, popülist yönetişim de (bolca 

olan) iç çelişkileri ile dış şokların birleşimi sonucunda za-

manla moment kaybedecektir. Ilımlı ilericiler acele etmeye 

ve o anı yakalamaya hazır olmalıdır. Şu anda, ne ile karşı 

karşıya olduğumuzu anladığımızdan bile emin değilim.  



KASIM ‘19  /  6

Ülke ayağa kalkmayı başardı, ama en büyük 
düşünürlerinin ve liderlerinin hayal ettiğinin 
tersine, batılı anlamda.

Çin Komünist Partisi iktidarının 70’inci yıldönümünü kut-

luyor. Pekin’in Tiananmen Meydanında yapılacak güç gös-

terisi ve geçit törenine 15.000 asker ve denizci, 160 uçak, 

580 tank vb. silah katılıyor.

Çin lideri Xi Jinping, büyük ölçekte ulusal güç ve özgü-

ven sergilemek istiyor. Çünkü Çin’in batılı güçler tarafın-

dan “aşağılandığı yüzyılda” başlayan ulusal zenginlik ve 

güç peşindeki büyük arayışı, esas olarak tamamlanmış 

bulunuyor. 

Çin’in Daha Çinli  
Olmaya İhtiyacı Var

PANKAJ MISHRA 
Bloomberg Opinion
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Her konvansiyonel ölçüye göre, Çinliler Mao Zedong’un 

1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda vaat 

ettiği şeyi yerine getirdiler: “Ayağa kalktılar.”

Daha otuz yıl önce Çin, yoksulluğun pençesinde kıvra-

nan milyonların yaşadığı, çaresizlik içindeki geri bir ülke 

görünümündeydi. Bugün ise modern çağın en çarpıcı ulu-

sal dönüşümünü gerçekleştiren küresel bir ekonomik güç 

santrali haline gelmiş bulunuyor. Diğer birçok şeyin yanı 

sıra, Başkan Donald Trump’ın Çin’i cezalandırmak için gi-

riştiği takıntılı ve dönüp kendini vuran çabalar bu olgunun 

kanıtıdır.

Çin, batının karşısında daha derin bir meydan okumayı 

da temsil ediyor. Liberal siyasetin ve ekonominin meşrulu-

ğunu kaybetmekte olduğu ve seçmenlerin düş kırıklıklarını 

demagogları seçerek gösterdiği bir zamanda, Çin teknok-

ratik bir otoriterlik modelini başarıyla yükseltiyor.

Çin medeniyeti ve Batı
Ama şimdi Çin’in yükseliş kutlamaları sırasında, ülkenin en 

büyük düşünürlerinin ve liderlerinin onun için arzu ettiği 

manevi itibara ve politik özgünlüğe sahip olmaktan uzak 

olduğunu hatırlamakta yarar var.

Xi, Çin’in askeri teçhizatını sergileyerek bazılarını etkile-

yebilir. Ama sivil bir dine dönüştürmek istediği milliyetçi-

lik (Sincan’daki Müslümanlar, Tibet’teki Budistler ve Hong 

Kong’taki protestocular gibi) birçok kişi tarafından baskı-

cı olarak algılanmakla kalmıyor. Bu, büyük ölçüde Çin ka-

rakteristiklerinden tamamen yoksun olarak türetilmiş bir 

şeydir. 

Hem Çin Halk Cumhuriyeti’nde hem de Tayvan’da Çin 

ulusunun babası olarak hürmet gören Sun Yat-Sen, bu 

konuda görüşünü açıkça belirtmişti. Yaşamının sonlarına 

doğru, yurttaşlarını batıda geliştirilmiş bir medeniyet fikri-

ni benimsemeye karşı uyarmış, “topluma uygulandığında 

bu, uçakları, bomba ve topları seçkin özellikleri sayan bir 

kuvvet kültü anlamına gelecektir” demişti. 

Eski Çinli düşünür ve liderler batıda bazı ülkelerin ba-

şarısının nasıl acımasız bir emperyalizm ve kölelikle elde 

edildiğine, nasıl birçok küçük ve iki büyük savaş da dahil 

olmak üzere ülkeler arası çatışma ve etnik temizlikle birlik-

te gittiğine şahit olmuşlardı.  

Bu düşünürler, yüzlerce yılın devlet yönetimi ve felsefe 

geleneklerine sahip Çin medeniyetinin, insan toplumunu 

organize etme ve kişisel tutkuları yönlendirmede daha 

iyi yollar geliştirmiş olduğunda ısrarlıydı. Örneğin batının 

liberalizm ve demokrasi geleneklerini ikiyüzlü ve içi boş 

Xi Jinping
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olmakla eleştiren Liang Quichao, Çin’in kendi sosyal uyum 

ve politik çoğulculuk geleneklerini vurguluyordu. 

John Stuart Mill’i ve başka batılı liberal düşünürleri 

Çinceye çeviren Yan Fu, “batılı ilerlemenin bencilliğe, kat-

liama, yolsuzluğa ve utanmazlığa” yol açtığını söylüyor ve 

Çin’in felsefi ve siyasi geleneklerine dikkat çekiyordu.

Bu sadece kültürel kibir değildi. Kaldı ki, Qing hane-

danlığı azınlık grupların kendi kendilerini yönetmesine, 

Quebec’ten Kaşmir ve Sincan’a kadar her yerde etnik, 

dini ve dilsel azınlıkları agresif şekilde “entegre etmeyi” 

amaçlayan (ve çoğu durumda sadece onları yabancılaş-

tırmayı başaran) batının ulus-devlet modelinden daha 

açıktı.

Gelişim tek hakikat mi?
Aslında olan şuydu, Mao gibi Çinli liderler batının gücüne 

karşı ancak onun ilerlemesinin metot ve tekniklerini (dev-

rim, ulus kurma ve sanayileşme) kullanarak direnebilecek-

lerini keşfetmişti.

Maoculuğun vahim hatalarının Çin’i, ekonomisini yeni-

den piyasa ilkelerine göre yönlendirmeye zorlamasından 

sonra batılı ilerlemeye batının araçlarıyla rakip olma pro-

jesi, daha da acil hale geldi. Çin’in reformcu lideri Deng 

Xiaoping, “Gelişim tek hakikattir. Gelişmezsek zorbaların 

bizi ezmesine mahkûm oluruz” diyordu.

Ama şimdi gelişme önemli ölçüde ilerleyip de zorbalar 

zorbalık yapma güçlerini yitirdikten sonra ne oluyor? Çin 

hâlâ ilk kuşak liderlerinin umduğu gibi yeni ve kurtarıcı bir 

şey sunabiliyor mu?

Böyle bir ihtimal en azından bazı Çinli düşünürler tara-

fından canlı tutuluyor. Çin’in önde gelen aydınlarından biri 

olan Xu Jilin, “Çin’in Yükselişini Yeniden Düşünmek: Liberal 

Bir Eleştiri” adlı son kitabında üzülerek, bugün Çin’i kapla-

yan ulusal gurur dalgasının, daha az yıkıcı yeni bir oyunun 

kurallarını ortaya koymuş olmaktan çok, batıyı kendi oyu-

nunda yenmiş olmaktan kaynaklandığını söylüyor.     

Çin’in maddi başarısından aşırı etkilenmekten uzak du-

ran Xu, onun ahlaki, entelektüel ve ruhani geleneklerine 

eğiliyor. Medeni çoğulculuk değerlerini geri kazanmış ve 

bunları hem içeride hem de uluslararası çapta uygulayan, 

hoşgörülü bir toplum olarak bir Çin vizyonu öne sürüyor.

Bu oldukça ütopik görünebilir. Ama Çin’in kendi ulusal 

ikonları bundan daha azını istiyor değillerdi ve başı belada 

bir dünyanın, heybetli bir ülkeden 70’inci yıldönümünde 

sıradan bir askeri geçit töreninden daha fazlasını bekle-

mek için yeterince sebebi var. 

Çin’in önde gelen 
aydınlarından biri 
olan Xu Jilin, “Çin’in 
Yükselişini Yeniden 
Düşünmek: Liberal 
Bir Eleştiri” adlı son 
kitabında üzülerek, 
bugün Çin’i kaplayan 
ulusal gurur dalgasının, 
daha az yıkıcı yeni bir 
oyunun kurallarını ortaya 
koymuş olmaktan çok, 
batıyı kendi oyununda 
yenmiş olmaktan 
kaynaklandığını 
söylüyor.
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Sosyolog Eva Illouz: 
“Mutluluk bir statü  
sembolü haline geldi”

“Mutluluk hayattaki en yüce amaç olmamalı” 
diyor Eva Illouz. İsrailli sosyolog Neue Zürcher, 
Zeitung’da Martina Laubli’nin kendisiyle yaptığı 
röportajda modern anlam arayışı, muhafazakâr 
kuvvetler ve piyasaların gücü hakkındaki 
yaklaşımlarını anlatıyor. 

NZZ: Dünyanın altıncı en mutlu ülkesi İsviçre’ye hoş gel-

diniz. “World Happiness Report”ta İsviçre altıncı sırada yer 

alıyor. Buradaki mutluluğu hissedebiliyor musunuz?
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Eva Illouz: Ülkenizde mutluluğu hissetmiyorum ama dü-

zen, huzur, öngörülebilirlik, refah, bolluk ve çoğu zaman 

kaynak bolluğuyla birlikte gelen bir nezaketi görebiliyorum. 

Peki mutluluk? Mutluluğu ölçmek mümkün mü?
Hayır. İnsanlar bile yaşadıkları mutlu bir anı çoğu za-

man fark edemiyor. Mutluluk genellikle geçmiştedir. 

Yaşadığımız bir anı yeniden kurarız ve onun mutlu bir an 

olduğunu buluruz. Mutluluğu bilimsel olarak araştırmak 

çok zordur. Hatırlayan kişiler bile yaşadıkları mutluluğu 

tam değerlendiremiyorsa araştırmacıların işi çok zor de-

mektir. Mutluluğun tanımı sosyal bağlama göre büyük de-

ğişiklikler gösterdiği için bu zorluk daha da artar. 

İspanyol psikolog Edgar Cabanas ile birlikte yazdığınız 
son kitabınızın adı Mutluluk Dayatması (Das Glücksdiktat 
Suhrkamp). Niçin dayatma? Hepimiz mutlu olmak iste-
miyor muyuz?
Ben kitabımda özel bir mutluluk bilimi olan “pozitif psiko-

loji”yi eleştiriyorum. Ama burada söz konusu olan antik 

çağdan beri var olan felsefi mutluluk kavramı değildir. Bu 

psikoloji türü şunu iddia ediyor: İnsanların acılarını araştır-

mak istemek yanlıştır, bunun yerine pozitif olana odaklan-

mak gerekir. 

Pozitif olana bakmakta yanlış olan ne?
Sosyolog olarak ben şunu soruyorum: Bu psikolojik yakla-

şım kimin işine yarıyor? İlk akla gelenler: Muhafazakârlar, 

sağcı çevreler, firmalar, hatta Amerikan ordusu. Bu yakla-

şımla yeni bir yurttaş modeli yaratıyorlar. Hiç şikâyet et-

meyen, her şeyi olumlu gören yurttaşlar. Pozitif psikolo-

ji şunu söylüyor: Başımıza hangi talihsizlik gelirse gelsin 

kendimizi iyi hissetmek bizim sorumluluğumuz. Psikolojik 

dayanıklılık becerisi anlamında kullanılan resilience sloga-

nıyla yeni tür bir utanç yaygınlaştırılıyor, morali bozuk ya 

da öfkeli olmak birden utanç konusu haline geliyor. 

Ama sorumlu olmak kendi kararlarını almak anlamına da 
gelir. Aydınlanma anlamında bu iyi bir yaklaşım sayılmaz 
mı?
Yaklaşık on yıl önce France Telekom firmasında bir intihar 

dalgası yaşandı. Birkaç yıl içinde 60 kişi hayatına son ver-

di. Pozitif psikolojiye göre bu insanların kendilerinin suç-

lu olduğunu söylemeniz gerekirdi. Bu insanlar yeterince 

güçlü değildi, yeterince dayanıklı çıkmadılar demeniz ge-

rekir. Elbette davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenme-

liyiz, etikle ilgili her anlayış bunu söyler. Ama sorumluluk 

ancak neyin bize bağlı, neyin de bizden çok daha büyük 

olan kurumlara bağlı olduğunu bilirsek söz konusudur. 

Yani bu durumda tekil kişilere bağlı değil miydi?

Sonra şu ortaya çıktı: Aynı tarihlerde firma 20.000 kişinin 

işine son vermişti ve çok sayıda insanın görev yeri değişti-

rilmişti. O tarihteki CEO Didier Lombart çalışanlardan kur-

tulmak için acımasız yöntemler kullanmıştı. (Not: Kendisi 

şu sıralar Paris’te bu nedenle yargılanıyor.) Elbette, intihar 

eden kişileri yeterince pozitif olmamakla eleştirebilirsiniz 

ama bu çevremizin genellikle bizden çok daha güçlü oldu-

ğunu görmezden gelmek demek olur. 

Ama şimdi mutluluk yerine çalışma koşulları, sömürü ve 

baskı üzerine konuşmaya başladınız. 

Pek değil. Birçok işveren pozitif psikolojinin yöntemlerin-

den yararlanıyor. Bunu, insanları kontrol etmenin ve daha 

üretken kılmanın etkili bir yolu olarak görüyorlar. İşçilerin 

her şeyde pozitif olanı aramaları, söz konusu kurumdan 

yüksek beklentileri olmasını getirir. Ama insanlar kendile-

rinden ve her şeyden sorumlu tutulurlarsa, kurumdan daha 

iyi çalışma koşulları talep etmeleri için bir neden kalmaz.      

Yani pozitif psikoloji insanları daha üretken kılmak için 

bir araç mı oluyor?

Bu model, devlet tarafından ortada bırakılan yurttaşların 

Eva Illouz
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durumuna da çok iyi uyuyor. Yurttaşların hoşnutluğu ar-

tık kendi psikolojilerine bağlı. Devlet artık yurttaşları, 

Amerikan anayasasının dediği gibi, kendi mutluluklarının 

peşine düşecek şekilde donatarak kilit bir rol oynamıyor. 

Yurttaşların bunu kendileri yapması gerekiyor, sanki ne bir 

bağlam ne de kurumlar yokmuş gibi. Bu yaklaşım çok ba-

şarılı oldu ve politikayı da etkiledi. Biraz önce sözünü etti-

ğiniz BM tarafından kullanılan mutluluk endeksi de bunun 

sonucu.

Kişiler açısından bunun ne gibi sonuçları var?
Pozitif psikolojiyi ben, insanların olumsuz duyguları yü-

zünden utanç duymasına yol açtığı için eleştiriyorum. 

Depresyon, öfke ve korku, kaybedenlere özgü duygular 

sayılıyor. İnsanlara şu aktarılıyor: Eğer yara alıyorsanız siz-

de yanlış olan bir şey var demektir. Zihin sağlığınızın ko-

şullarını kendinizin yaratması gerekir. Mutluluk psikolojisi 

böylece pozitif düşünme yeteneğine bağlı yeni bir başarı 

modeli yaratmış oluyor. 

Siz çalışmalarınızda mutluluğun yanı sıra sevgiyi ve duy-
guları da parçalarına ayırıyorsunuz. İllüzyonları yıkmak 
hoşunuza mı gidiyor?
Pierre Bourdieu’nun güzel bir sözü var. “İnsanlar illüzyon-

larını korumak istiyor. Ben bunu anlamıyorum. Ben haki-

kati bilmek istiyorum.” Şunu da söylemiştir: “Sosyoloji ha-

kikatin bir biçimidir.” Ben bu görüşü paylaşıyorum. Evet, 

sosyolog olarak seve seve illüzyonları yıkıyorum. Bilgimizi 

yanlış varsayımlar üzerine kurmamamız için bu şarttır. Ve 

yıkılmış illüzyonlar üzerine yeni bir şey kurabilmek için de 

bu gereklidir. Biz insanların, inanabileceğimiz şeylere ihti-

yacımız vardır. 

Neye inanmalıyız öyleyse?
Sarılacağımız kavram mutluluk değil. Benim için eşitlik, 

adalet ve bilgi çok daha önemli.

Niçin?
Ben mutluluktan tamamen vazgeçelim demiyorum tabii. 

Ama bir kere mutluluğu kavramak çok zor ve günümüz top-

lumları bizim mutluluğa erişmemizi neredeyse imkânsız kılı-

yor. Hoşnutsuz olmaya programlanmış durumdayız, çünkü 

hoşnutsuzluk kapitalizmin büyük makinesini gayrete geti-

riyor. İkinci olarak, biz en iyisi anlamlılık gibi başka değer-

lerin peşine düşelim. Sözgelimi çocuk sahibi olmak birçok 

durumda mutluluğumuzu azaltır, ama biz gene de sezgi-

sel olarak bunun çok anlamlı bir şey olduğunu düşünürüz. 

Oysa mutluluğu hayatımızın amacı olarak görürsek sadece 

hoşumuza giden şeyleri yaparız. Böyle bir bakış insanı yok-

sullaştırır. Üçüncü olarak mutluluk takıntısı negatif düşünen 

kaybedenler ile pozitif, mutlu insanlar arasında yeni bir hi-

yerarşi yaratıyor. Mutluluk bir statü sembolü oluyor.

Ve mutlu olduğunuzu sanal kanallarda, örneğin 
Instagram’da sergileyebilirsiniz.
Sosyal medyada inanılmaz sayıda profil sadece gülümse - 

İhtiyaçlarımızı giderdiği için piyasaya karşı 
koymak zor. Ama ben yeşil hareketin, direnişin 
bir biçimi olduğunu düşünüyorum. Gene de 
bu kadar az şey yapılması, bu kadar az şeyin 
değişmesi ve ABD’nin öylesine Paris İklim 
Anlaşmasından çekilebilmesi çok hayret vericidir. 
Bu şunu gösteriyor: Kapitalizmin mekaniği, bizim 
tür olarak var kalma içgüdümüzden daha güçlü.
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yen ve mutlu görünen insanları gösteriyor. Bu bir statü 

işareti. Ama bununla mutluluğun değeri düşürülüyor. 

Mutluluğun anlamı tamamen değişmiş bulunuyor. Ben 

mutluluğu iyilikten ayırmanın, etik ve değerlerden ba-

ğımsız anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. 

Etik ve erdem ile bağlı bu mutluluk tanımı günümüzde 

kaybolmuş durumda. Bugün mutluluğun aldığın zevki 

azamiye çıkarmak anlamına geldiği şeklinde faydacı bir 

görüş hâkim.

Eğer mutluluk bir dayatmaysa onu bize dayatan kim?
Bu çok çeşitli şekillerde oluyor. Mutluluk endeksi bir-

çok ülkede, örneğin Hindistan, İsrail ve Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde kullanılıyor. Bu endeks ilerlemenin, ekono-

mik ilerleme ve eşitlik gibi başka parametrelerini ikame 

ediyor. Politikacılar için mutlu olmayı propaganda etmek 

eşitliği desteklemekten çok daha kolay. Dikkat yurttaşla-

rın mutluluğuna verilirse devletin insan haklarını ve eşitliği 

garanti etmek gibi diğer görevlerine verilen dikkat zayıflar. 

Onun için “mutluluk dayatması”ndan söz ediyorum. BM ve 

farklı hükümetler mutluluk endeksini kamuoyunu, politika-

yı ve devlet ile yurttaşlar arasındaki ilişkiyi manipüle etmek 

için kullanıyor.

Bizi başka nasıl etkiliyorlar?   
Vakıfların, şirketlerin ve Amerikan ordusunun bu tür birçok 

araştırmayı desteklemesi de bir tür dayatmadır. Orduyu 

ele alacak olursak: Pozitif psikoloji, herhangi bir travma ya-

şamadan insan öldürebilecek ve ölü insanlara bakabilecek 

kişileri askere almaya hizmet ediyor. Hatta bu psikolojinin 

kurucusu olan Martin Seligman “travma sonrası büyüme”-

den (Post Traumatic Growth-PTG) söz ediyor. Yani kötü bir 

şey yaşadığınızda, en iyi arkadaşınız öldürüldüğünde ya 

da kendiniz birisini öldürdüğünüzde veya bir bacağınızı 

kaybettiğinizde, böyle bir deneyimin içinden büyüyerek 

çıkmanız gerekir! Eğer bunu yapmazsanız negatif olmak-

la suçlanırsınız. Damgalanırsınız. Farklı şeyler hissediyor-

sanız utanırsınız. Bu programın amacı savaşın dehşetine 

aldırmayan askerler yaratmaktır. Ama biz böyle askerler 

mi istiyoruz? Bunlar korkunç insanlar olmaz mı? Son tahlil-

de bu sahte bilim sosyal ve ekonomik hayatın zorluklarına 

karşı duyarsız olan insanlar yaratmak istiyor.

Siz piyasayı hayatımızın arka planındaki itici kuvvet ola-
rak gösteriyorsunuz? Piyasa niçin bu kadar önemli?
Bu sabah güne nasıl başladığınızı hatırlayın. Muhtemelen 

akıllı telefonunuz sizi uyandırdı. Kalktınız, faturalarını sizin 

ödediğiniz elektrik ve suyu kullandınız. Sonra satın aldığı-

nız elbiseleri giydiniz. Parasını ödediğiniz arabanıza ya da 

trene bindiniz. Sabahtan akşama kadar, başka birisinin si-

zin için ürettiği herhangi bir nesne ya da deneyimi kullan-

madan geçirdiğiniz bir anınız bile yok. Bu piyasa olmasa 

ne yapardık? Bu şeyleri her gün kullanmakla kalmıyoruz, 

kimliğimizi de onlar ifade ediyor.

Ama ben kimliğimi sadece nesnelerin ifade ettiğini söy-
leyemem, kimliğim daha çok hikâyemden oluşuyor.
Evet, ama bu hikâye piyasa aracılığıyla kurgulanıyor. Sizin 

hikâyeniz çocukluğunuzda anne babanızla geçirdiğiniz 

tatiller, yani turizm endüstrisi, 18’inci doğum gününüzde 

aldığınız hediye, okuduğunuz kitaplar değil mi? 

Kitapları ben hep kütüphaneden ödünç alırdım.
Bu giderek daha az yapılıyor. Kitapların kendisi de kitap 

piyasasına bağımlı.   

Ama başarılı bir yazar olarak siz de….
Elbette! Başka türlü nasıl olur. Piyasanın bir parçası ol-

mazsam işlev göremem. Ama önemli olan bunun bizi 

nasıl belirlediğini anlamak. Bizi ve düşüncemizi nasıl 

biçimlendirdiğini.

Bunu daha iyi anlarsak piyasanın gücüne karşı koymak 
mümkün mü?
İhtiyaçlarımızı giderdiği için piyasaya karşı koymak zor. 

Ama ben yeşil hareketin, direnişin bir biçimi olduğunu 

düşünüyorum. Gene de bu kadar az şey yapılması, bu 

kadar az şeyin değişmesi ve ABD’nin öylesine Paris İklim 

Anlaşmasından çekilebilmesi çok hayret vericidir. Bu şunu 

gösteriyor: Kapitalizmin mekaniği bizim tür olarak var kal-

ma içgüdümüzden daha güçlü. Biz para yapmaya devam 

etmek istiyoruz, torunlarımızın zararına olsa da. Yoksa kü-

resel ısınmayı çoktan durdururduk; çünkü ne yapmak ge-

rektiğini biliyoruz ama yapmıyoruz.  

Kaynak: Neue Zürcher Zeitung, 25 Ekim 2019
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Otomatik İnsan
Kaveh Waddell, Axios’taki yazısında robotların, 
montaj hattının maharetini ya da müşteri 
hizmetlerinin nezaketini gerektiren birçok işi hâlâ 
beceremediğine ancak kimi durumlarda bu işleri 
yapan insanların makineleşebildiğine  
dikkat çekiyor.

Neler Oluyor: En dikkatli süpervizörler bile aynı anda en 

fazla birkaç çalışanı gözleyebilir. Ancak günümüzde gi-

derek ucuzlayan yapay zekâ sistemleri bir mağazadaki, 

KAVEH WADDELL
Axios
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çağrı merkezindeki, fabrikadaki tüm çalışanları gözlemle-

yebiliyor, hataları gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor 

ve başarılarından ders çıkararak tüm işgücünü optimize 

edebiliyor. 

Özel bir yazılıma bağlı gözetim kameraları ağı, her bir 

çalışanın lavaboda geçirdiği saniyeleri ya da attığı adımları 

sayabilir.

Sistem, baret ve eldiven takmayanları ya da tehlikeli 

makinelerin güzergâhına çıkan insanları otomatik olarak 

tespit ederek çalışanların güvenliğini sağlayabilir. 

Kimi çağrı merkezlerinde yapay zekâ sistemleri tüm gö-

rüşmeleri dinler, kullanılan tüm sözcükleri kaydeder, kimin 

nasıl söylediğini belirler ve bu doğrultuda müşteri temsil-

cilerini puanlar. 

Neden Önemli: Şirketler bu verileri çalışanların etkinliğini 

ve verimliliğini artırmak amacıyla kullanabilir. Süreç içinde 

insanlardan, makinelerin kendilerini taklit etmesini sağla-

yacak miktarda veri toplanabilir. 

“Çalışanlar ne sıklıkta sigara molasına çıkıyor? Öğle ye-

meği ne kadar sürüyor? Yemekhanede ne kadar kalıyor-

lar?” Washington merkezli bir güvenlik sistemleri şirketi 

olan Surveillance Secure’un CEO’su Kim Hartman, müşte-

rilerinin yapay zekâ yazılımları sayesinde bu soruların ce-

vaplarını aradığını söylüyor. 

Hartman, çalışanlarının verimliliğini ölçmek isteyen çe-

şitli perakendecilere ve restoranlara video analiz sistemle-

ri kurduklarını belirtiyor. 

ABD’deki birkaç fabrikada montaj hattında otomobil ya 

da elektronik cihaz parçaları birleştiren her bir çalışanın 

baretine birer kamera yerleştiriliyor. 

Silikon Vadisi merkezli bir girişim olan Drishti tarafından 

geliştirilen yazılım, montaj hattındaki işçilerin çalışmasını 

izliyor, attıkları her adımın süresini tutuyor ve hataları be-

lirliyor. Drishti CEO’su Prasad Akella, görüntülerin süpervi-

zörlerin sorun yaşanan yerleri hemen tespit etmesine ve 

çalışana aynı hatayı tekrarlamaktan nasıl kaçınabileceğini 

öğretmesine olanak tanıdığını söylüyor. Videolar işe yeni 

alınan çalışanları eğitmek amacıyla da kullanılıyor. Her an 

videoları izleyen yapay zekâ sistemleri, montaj hattında 

yapılan işler ve zamanlamaları hakkında çok değerli ve-

riler toplayabilir. Bu veriler yeni çalışma şekillerini ortaya 

çıkarabilir.

Çalışanların örgütlenmesine yardımcı olan bir sivil top-

lum örgütü olan Coworker.org’un kurucularından Jess 

Kutch, “İşverenler ve şirketlerin işgücünü daha verimli 

hale getirerek işgücünden daha fazla değer elde etmek 

istemesi yeni bir şey değil” diyor. 

Kutch, bundan 100 yıl önce de Taylorizm’in “bilimsel 

yönetim” anlayışını benimseyen yöneticilerin ellerinde 

“Yeryüzündeki en 
programlanabilir 
makine hâlâ  
insan.”
Drishti CEO’su 
Prasad Akella
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kronometrelerle çalışanların verimliliğini ölçtüğünü, an-

cak yeni teknolojiler sayesinde mümkün kılınan yoğun de-

netimin insani olmadığını belirtiyor. 

Data&Society adlı araştırma kuruluşundan Aiha Nguyen, 

“Düşük ücretli işlerde, orta düzey yöneticiler tarafından 

verilen kararların giderek algoritmalara devredildiğini gö-

rüyoruz” diyor. “Çalışanlar işlerin giderek hızlandığına ta-

nık oluyor ve bu durumdan korkuyor.” 

Yapay zekâ gözetim araçlarının yaratıcıları, yazılımla-

rının hem işveren hem de çalışanların işine yarayacağını 

savunuyor. 

Akella, Drishti’nin çalışanlara ve süpervizörlere çok fay-

dalı geribildirimler verdiğini söylüyor. Bu yazılımların yük-

sek performans sergileyen çalışanları tespit edeceğini, 

verimliliği artıran yaratıcı buluşları ödüllendireceğini, çalı-

şanların kendilerini yaralamasını engelleyeceğini söylüyor. 

Akella, çalışanların daha hızlı ve daha fazla çalışmaya 

zorlanmayacağını, çünkü tempoyu artırmanın kabul edile-

mez hatalar doğuracağını savunuyor.

Teknolojiden sorumlu yönetici Jeff Dallino, CallMiner 

adlı yapay zekâ yazılımı tarafından izlenen çağrı merke-

zi çalışanlarının, bir insan süpervizör yerine “tarafsız bir 

bilgisayar” tarafından değerlendirilmeyi tercih ettiğini 

söylüyor. 

Sırada Ne Var: İnsanların nasıl çalıştığına dair yapay zekâ 

destekli video ve ses verileri, otomasyon sistemleri gelişti-

renler açısından bir altın madeni niteliğinde. 

Robotlar henüz insanlar için geliştirilen montaj hatların-

da çalışamayacak kadar hantal olsa da sadece makinelerin 

çalıştığı bir ortamda parçaları birleştirmeyi öğrenebilirler. 

Gallino, CallMiner’ın insanları izleyerek topladığı verile-

ri, müşteri hizmetlerindeki “sıkıcı” işlerde otomasyon sağ-

lamak amacıyla kullanabileceğini söylüyor.   



KASIM ‘19  /  16

Moda Psikolojisi 
Modanın sadece bedenimizle değil,  
aynı zamanda zihnimiz ve davranışlarımızla da 
güçlü bir ilişkisi var. 

Modayla ilgilenmiyor olabilirsiniz ama yine de moda tüke-

timinden kaçmanız mümkün değil. Moda, günlük hayatta 

dünyaya kendimizi ifade etmenin önemli bir yolu. Tüketim 

kültürünün dünyayı ele geçirmiş olduğu düşünüldüğün-

de, modanın teferruattan ibaret ve yersiz olduğu söylene-

mez. Aksine çağımızın toplumunda moda, daha fazla an-

lam taşıyor. Bu sebeple moda çalışmaları artık, onlarca yıl 

önce tasvir edildiği gibi marjinal bir araştırma alanı değil. 

Feministler, kültür kuramcıları, sosyologlar ve disiplinler 

arası çalışan bilim insanları, moda alanındaki araştırma-

larında çok boyutlu incelemeler ortaya koydu. Carolyn 

Mair’in The Psychology of Fashion (Moda Psikolojisi) isimli 

kitabında ortaya koyduğu yaklaşımsa, günümüzün önemli 

XIAOQING WANG  
LSE
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konularıyla ilgili yeni bir vizyon sunmakla kalmıyor, aynı za-

manda henüz keşfedilmemiş alanları da tartışmaya açıyor. 

Moda sadece giyinişimize değil yaşam biçimimize de 
yön veriyor 
Modanın kendine ait bir yenilik ve değişim mantığı vardır; 

çağın toplumsal dönüşümlerine ayak uydurma konusunda 

inatçıdır. Hatta moda, bizlerin bu küresel köyde (çağdaş 

telekomünikasyon sistemleriyle birbirine sıkıca bağlan-

mış dünyada) giyiniş, görünüş ve yaşayış tarzımıza yön 

verme konusunda giderek artan bir ideolojik güce sahip. 

Sosyologlar modayı, sınıf farkı arayışı ya da bir çeşit “gös-

terişçi tüketim” olarak kuramlaştırmıştır. Fakat Mair kitabın-

da, yirminci yüzyılda modanın, sosyo-ekonomik tabakalar 

arasında daha erişilebilir bir hale geldiğini iddia ediyor. 

İnsanların artık “zengin görünmek”ten daha farklı amaçlar-

la giyindiğine dikkat çekiyor. Kitabın dördüncü bölümün-

de Mair, modanın psikolojik işlevlerini incelerken; “kendini 

geliştirme”, “kendini sınıflandırma”, “kendini ifade etme” 

ve “sosyal kimliğin inşası” gibi kişisel ve sosyal kimlik te-

orilerini benimsiyor. Onun bu analizi, bağlı olunan sosyal 

grubu aşmanın ve kişisel benzersizlikleri ifade etmenin bir 

yolu olan altkültür tarzları üzerine yapılan sosyolojik araş-

tırmaların tekrarı niteliğinde. 

Modanın altında yatan anlamlar, kültür kuramcılarının 

da ilgisini çekiyor. Göstergebilimciler, modayı bir işaret 

sistemi olarak görüp moda kataloglarının ve moda sem-

bollerinin gizli anlamlarını açıklamaya çalışıyor. Kültür sos-

yologları, bir moda stiline eşlik eden kültürel değerleri ve 

sosyal kimlikleri yorumlamaya çalışıyor. Bununla birlikte, 

bu yaklaşımlar, sübjektif anlam okumaları olduğu için veya 

aynı stilin farklı kişilerce çok çeşitli şekillerde yorumlana-

bileceği olasılığını görmezden geldiği için eleştirilebilir. 

Mair’in psikolojik yaklaşımı, modanın yorumlanmasında 

bireysel farklılıklara daha fazla ışık tutuyor. Mair’e göre, bir 

kişinin bir stili nasıl algıladığını, onun tercihlerinden kişili-

ğine, duygularından ruh haline kadar pek çok kişisel faktör 

etkiliyor. 

Modanın (yanlış) temsili topluma zarar veriyor
The Psychology of Fashion’da, modayla ilgili güncel çalış-

malarda karşımıza çıkan iki önemli konu da ele alınıyor: 

Modanın (yanlış) temsili ve moda endüstrisinin sürdürü-

lebilirliği. Feministler, moda medyasında temsil edilen 

gerçek dışı ideallerin zarar verici sosyal etkileri olduğunu 

söylüyor; bunun, sadece gençler arasında yeme bozuk-

luklarının artmasına neden olmakla kalmadığını, aynı za-

manda kadınları cinsel meta haline getirerek toplumdaki 

cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiğini iddia ediyorlar. Mair de 

kitabının üçüncü bölümünde bu konuyu ele alıyor. Ona 

göre moda medyasının yarattığı gerçek dışı beden ve gü-

zellik algısı, sadece cinsiyet ve görünüşle kalmıyor; yaş, 

Carolyn Mair

The Psychology of Fashion
Carolyn Mair
Routledge, 2018
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etnik köken ve ekonomik statü bakımından da toplumdaki 

eşitsizlikleri güçlendiriyor. Mair, bu iddiasını deneysel ve-

rilerle de destekliyor. Aynı zamanda bu sosyal fenomenin 

ardındaki psikolojik nedenleri açıklamak için öz algı ve 

kendini nesneleştirme gibi psikolojik kuramlardan yarar-

lanıyor. Yazarın, ideal beden imajının çocuklar üzerindeki 

olumsuz etkisine yaptığı vurgu, modanın (yanlış) temsili-

nin sonuçlarına dair yeni bir uyarı. 

Kitapta ayrıca, moda endüstrisinde hem üretici hem de 

tüketicilerin yaşadığı başka bazı psikolojik sorunlar da ele 

alınıyor. Modellerin yeme bozuklukları gibi sağlık sorunları 

hem kamuda hem de akademide yankı bulsa da sektörde 

çalışanların akıl sağlığından neredeyse hiç söz edilmiyor. 

Mair bu konuyu, yaratıcılıkla akıl sağlığı problemleri ara-

sındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan yararlanarak anlatı-

yor. Moda tasarımcıları ve modellerin zorlayıcı ve stresli 

bir ortamda çalıştığını ve moda endüstrisinin sürekli yeni-

lik ve yaratıcılık dayatmasının, akıl sağlığı üzerinde yüksek 

risk doğurduğunu iddia ediyor. 

Alışveriş takıntısı ciddi bir sorun 
Kompulsif alışveriş bozukluğu da bazı tüketicilerin yaşa-

dığı bir akıl sağlığı sorunudur. Pek çok kişi fazla tüketimin 

doğurduğu ekonomik atık ve bunun çevre üzerindeki za-

rarlarını eleştiriyor. Mair ise konunun daha az ele alınan 

psikolojik yanını; tüketici toplumda bir alışveriş ve harca-

ma bağımlılığı olan kompulsif alışveriş bozukluğunu ele 

alıyor. Kompulsif şekilde alışveriş yapan kişiler tipik olarak 

“alışveriş öncesi gerginlik veya kaygı; alışveriş sonrasıysa 

bir rahatlama hissi” yaşar. Alışveriş bu kişilerde bir kont-

rol duygusu yaratır ama çoğu zaman bu duyguya suçluluk 

hissi eşlik eder. Diğer dürtü kontrol bozukluklarında oldu-

ğu gibi alışveriş takıntısı da daha fazla strese, kaygıya ve 

depresyona neden olur. Bu bozukluğu yaşayan çok sayıda 

kişi olduğu göz önüne alındığında kompulsif alışveriş bo-

zukluğunun önemli bir toplumsal sorun olduğu açıktır ve 

daha fazla sosyal müdahaleye ihtiyaç vardır. Kitapta yazar, 

terapi veya destek grupları gibi tedaviler öneriyor. 

Sürdürülebilir moda için neler yapılmalı? 
Sürdürülebilir moda, hem çevreciler hem de sosyolog-

lar tarafından destekleniyor. Sürdürülebilir moda hare-

keti, “fast fashion” (hızlı moda) tarafından sunulan kıya-

fetlerin doğurduğu aşırı tüketim, çevre sorunları, yoksul 

bölgelerdeki tekstil işçilerinin kötü çalışma koşulları gibi 

etkilere karşı koymayı hedefliyor. Savunucular, ikinci el 

moda ve kullanılan materyallerde inovasyon gibi çözüm 

önerileri sunuyor. Mair, bu tartışmaları daha da derinleş-

tiriyor; kitabın beşinci bölümünde, tüketicilerin modayı 

benimserken hangi psikolojik nedenlerden yola çıktığını 

inceliyor. İnsanlar bir moda ürününü sadece ondan ya-

rarlanmak için almaz. Aynı zamanda imaj oluşturmak, be-

lirli bir yaşam tarzı veya sosyal kimliğin peşinden gitmek, 

inanç ve değerlerini ifade etmek ve bazen de sadece eğ-

lence için alışveriş yaparlar. Eğer bir toplumda sürdürüle-

bilir modayı teşvik etmek istiyorsanız bu faktörleri de dik-

kate almalısınız. 

Beşinci bölümde yazar ayrıca, modada geri dönüşümün 

yetersizliğinin nedenlerini de ele alıyor. Bazı insanlar, ikin-

ci el bir giysiyi bir önceki sahibiyle ilişkilendirerek, onun 

eski ve artık istenmeyen bir giysi olduğunu düşünür; bu 

yüzden de kullanmayı reddederler. Bu tür tüketiciler için 

geri dönüşümden ziyade ileri dönüşüm (eski ürünleri ye-

niden kullanılabilir, orijinal ve çevre dostu ürünler haline 

dönüştürme) daha iyi bir strateji olabilir. 

Moda sadece bir giyim kuşam ya da fiziksel görünüm 

meselesi değildir. Bazı moda teorisyenleri, modanın be-

denden ayrılamayacak bir şey olduğunu iddia eder. Mair 

ise modanın sadece bedenimizle değil aynı zamanda zih-

nimiz ve davranışlarımızla da güçlü bir ilişkisi olduğunu 

kanıtlamayı başarıyor.  Postmodern çağda, çağdaş moda-

da bireyselleşmenin giderek artması, bize psikolojik yakla-

şımın önemini hatırlatıyor.  
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