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Varoluşun temel sorunu, bir birey olarak insan ve onun olgunlaşmasıdır; bu olgunlaşmanın yolu da, 

insanın kendine yönelmesi, kendini bilmesi ve bireyselliğini geliştirmesinden başka bir şey değildir.        

İnsanı gerçek anlamda insan kılacak olan, ondaki tinsel (anlamsal/manevi) boyuttur; insan, varlığına 

ve var oluşun anlamına ancak bu yanı ile bilinçlenebilir ve bu yanını geliştirmekle ancak yetkin bir 

insan olma yolunda ilerleyebilir. İnsanın, doğaya ve onun işleyim biçimine egemen olan ve kendisi 

için de söz konusu olan katı nedensellik dünyasını aşması, ancak, potansiyel olarak sahip olduğu bu 

tinsel boyutunu geliştirmesiyle olanaklılaşabilir. Bütün bunlar ise, kuşkusuz ancak sağlıklı ve yeterli 

bir toplumsal yaşam ortamının, başka bir deyimle, demokratik toplumsal kültürün oluşturulması ile 

gerçekleştirilebilir. 

 

 

 

Olumsuz Faktörler: 

1-İdeoloji Kavram ve Olgusu 

‘İdeoloji’ kavramı, günümüzdeki anlaşılma biçimine paralel olarak burada olumsuz anlamıyla 

alınmaktadır. İdeolojik yaklaşım olgusunun demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesi açısından 

büyük oranda olumsuz ve engelleyici bir rol oynadığı ileri sürülebilir. ‘İdeoloji’ kavramı, sadece bilgi 

ve politik teoriyi kapsamakla sınırlı kalmayıp; aynı zamanda, Marx’ın açıklamalarında vurguladığı 

gibi, metafizik, etik, din ve gerçekte belli bir “bilinç biçimi” olup, belli bir toplumsal grubun temel 

tavır ve bağlılıkları olarak deyimlenen durumları da kapsamaktadır. ‘İdeoloji olgusu’; düşünce ve 

eylemlerde nesnel olmamak, önyargılar doğrultusunda davranmak, gerçekliği tanımamak, dünyayı 

yalnızca kendi düşünceleri ve tasarımlarına göre biçimlendirmeye çaba göstermek durumlarını 

anlatmaktadır. Kendisini belirli bir ideolojiye ait olarak gören ideolog, biricik hakikat olarak gördüğü 

görüşünü tüm insanlara zorla benimsetip dünyaya kendi tasarımları doğrultusunda bir yön ve biçim 

vermek ister. Dolayısıyla ideoloji her şeyden önce bilginin bir ayıbı, bilgide bir yanılgı olarak 

nitelendirilebilir. Bununla birlikte, ideoloji, kendi bağımlılarının yalnızca algılama ve değerlendirme 

yeteneğini bozmakla kalmaz, çoğunlukla onların hakikat karşısındaki tutumlarını da etkileyerek 

kendilerini bu bağlamda dürüstlük ve içtenlikten yoksun bırakır. İdeoloji bağımlısı, yalnızca kendisini 

aldatmakla kalmaz; gerçekliği kendi dogmatik görüşüne paralel değişik yorum yöntemleriyle gizlemek 

ya da değiştirmek yoluyla, başkalarını da bilinçli olarak yanıltır. 



 

 

 

İdeoloji kavramı ve olgusunun bu denli olumsuz bir nitelik kazanmasıyla, temel ahlaksal değerlerden 

birisini oluşturan ‘alçakgönüllülük’ erdeminden yoksun bulunma arasında yakın bir ilintili ve 

etkileşim olduğu söylenebilir. Bu iki durum, yani ideoloji bağımlılığı ile ‘alçakgönüllülük erdeminden 

yoksunluk’, adeta birbirini destekler özelliktedir. Alçakgönüllülük etik değeri, bireyin kendi 

sonluluğunun bilincinde olmasını, her zaman ve koşulda nesnel hakikati benimsemeye hazır durumda 

bulunmasını deyimler.  Birey; eğer nesnel hakikati benimsemeyi değil de kendi belirlenmiş psikolojik, 

toplumsal, siyasal vb. tutku ve bağımlılıklarını doyuma ulaştırmayı amaç edinmiş ya da bu duruma 

sokulmuşsa, kuşkusuz, gerçek ve özgür varlık sahibi bir kişilik olmaktan uzaklaşıp, bir araç olma 

konumuna düşmüş olacaktır. 

Bu bağlamda ‘ideoloji kavram ve olgusu’ genel olarak yönetsel erki elinde tutanların kendi 

iktidarlarına meşruluk kazandırmak amacıyla başvurdukları önemli araçlardan birisi olarak ta 

karşımıza çıkabilmektedir. Reel pratiğe bakıldığında, İdeolojinin meşrulaştırma aracı olarak 

kullanılmasının, ideoloji aracılığıyla, o anda eylemsel olarak var olan belirli bir politik erk biçiminin 

ya da ileri sürülen belirli bir politik erk isteminin meşruluğunun, sözde benimsenebilir ussal yollar 

izlenerek, toplumu oluşturan bireylerin zihninde yerleştirilmesi biçiminde gerçekleştirildiği 

gözlemlenebilir. 

 

 

2-Belirlenmiş Kişilik Yapısı Ya da Psikolojik Faktör 

 

Demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesi açısından büyük oranda olumsuz ve engelleyici rol 

oynayan önemli faktörlerden birisi de ‘belirlenmiş kişilik yapısı’dır. ‘Belirlenmiş kişilik yapısı’ 

toplumsal belirlenim ya da biçimlendirmeleri de içeren ve doğal nedensellik yasaları doğrultusunda 

oluşan; özgür istenç ve bilinç temelinden yoksun benlik biçimini ifade eder. Bireyin özgürleşmesinin 

ve gerçek kişilik edinmesinin biricik temel yolu, bu anlamdaki ‘maddi anlamda doğal benlik 

durumu’nu aşıp, kendi özgür istenç ve bilinciyle kişiliğini kurmasından geçer. Kişi, kendi istenci ve 

içselleştirmesi olmadan kendisinde bulunan ‘maddi anlamda doğal benlik yapısı’nı aşılmaz bir 

gerçeklik olarak algılayınca, kaçınılmaz olarak, tüm ömrü boyunca bu belirlenmişlik kapsamında 

kalmaya tutsak olacak ve özgürleşme yolunda adım atamayacaktır. 

Diğer yandan bu bağlamdaki bir olumsuzluk biçimi de belirli bazı negatif psikolojik duygulanımları 

yansıtan içsel etkenlere ilişkindir. ‘Belirlenmiş kişilik yapısı’, bazı durumlarda, ‘kendini üstün tutma, 

kendini değerli ve diğer insanları değersiz bulma, kendi egosuna değer yükleme’ biçiminde somutlaşır. 

Bireyin kendini üstün tutması, kendi benliğini değerli bulması bazen ‘bilgisiyle övünmek’ biçiminde 

de yansıyabilir. Bilgi sahibi olmakla övünmek ve üstünlük taslamak, gerçekte bilgi ve bilime ilişkin 



yanılgılı bir algılayışın göstergesidir. Çünkü bilgi ve bilim, özellikle filozofik bağlamdaki bilgi; 

sonuçta bireyin gerçekliğini, olay ve olguların nedenlerini ve anlamını araştırıp ortaya koyduğu gibi, 

diğer yandan da, değerliliğin tek başına bilgi taşıyıcısı olmakta değil de erdem ve ahlaksallığa yönelik 

değerlerin içselleştirilip yaşantılanmasında olduğunu işaret edip vurgular. 

 

 

 

Olumlu Faktörler: 

 

1-Bağımsız Kişilik Ya da Nesnel Davranış  

 

Demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesinde, toplumu oluşturan bireylerin bağımsız kişilikte ve 

nesnel davranma ilkesini içselleştirmiş olmaları önemli ölçüde olumlu rol oynar.  Dinsel, etnik, politik 

vb. ideolojik savların tutsağı olmuş ya da bu bağlamdaki organizasyonların içerisine adeta kendisini 

‘belirlenen bir nesne’ gibi bırakıvermiş bir kişilik, bağımsız kişilik olma niteliğinden yoksun kalmıştır. 

 

Bir davranış, tutum ya da eylem biçiminin ‘nesnel (objektif)’ olarak nitelendirilebilmesi için; eylem ya 

da tutumun hiçbir dinsel, etnik, ideolojik, biyolojik vb. ayrım yapılmadan ve tüm insanların eşit olarak 

değerlendirilmesi temelinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Eylem ve tutum yalnızca belirli nitelik ya 

da statüde olan kimselerin iyiliği için gerçekleştiriliyor ve diğer insanlar bundan yoksun bırakılıyorsa, 

bu eylem ve davranışın ‘nesnelliğinden’ söz etmek sadece kendimizi kandırmak anlamına gelir. 

Böylesi bir ayrımcılık; ‘kendilerine nesnel davranılan’ kimselerin nitelik ve statüleri dolayısıyla 

gerçekleştirilmiş olabileceği gibi, ‘nesnel davrandığı sanılan’ kimsenin belirlenmiş psikolojik kişilik 

yapısına ilişkin nedenlerden kaynaklanmış ta olabilir.  

 

2- Özgür Ortam ve Demokratik Yönetim 

 Baskıcı ve zorba bir yönetim olgusu ve ortamının demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesini 

olumsuz yönde etkileyeceğinde hiç kuşku yoktur. Demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesi, 

mutlak anlamda, kuşkusuz evrensel hukuk değerleri sınırları içinde, özgür bir ortamın varlığı koşuluna 

bağlıdır. Özgürlüğün olmadığı yerde zor ve baskı vardır; zor ve baskı ise, insanlık yaşamını ve 

gelişimini engellemekten başka bir sonuç veremez. Çağdaş insanlığın uygarlık yolunda önemli 

başarılar elde etmesinin özellikle baskıcı olmayan bir ortam ve yönetim anlayışının sağlanmasına bağlı 

olduğu kuşkusuz söylenebilir.  

Özgür ortamın varlığı iki açıdan önemlidir: Özgür ortam, özgürlük değeri nedeniyle bir yandan kendisi 

bir değer olarak önem taşımakta; diğer yandan ise, hem bir değer olarak özgürlüğün ve hem de diğer 

evrensel hakikat değerlerinin bulgulanması, algılanması ve yaşantılanması için bir önkoşul niteliğine 

sahip bulunmakla gerçek önemini göstermektedir. Özgür bir ortam olmadan, özgürlüğün kendisinin 

bile anlam ve değeri bilinemez. 



 

 

Anthony Giddens’i izleyerek, demokratik yaklaşım ve yönetim anlayışının özünü oluşturan evrensel 

ve nesnel temel ilkeler olarak şunları vurgulayabiliriz: İlk olarak, ilgili her bireyin kişisel hak ve 

özgürlüğü bizim eylemimize bağlıymış gibi davranmak; bu, aynı zamanda özgürlüğün temel etik 

ilkesini deyimler. İkinci olarak, tek bir birey ya da topluluk örneğinde bile uyulmasını istediğimiz 

bağlayıcı hukuk normları ve evrensel hukuk yasaları doğrultusunda hareket etmek; bu da, toplumsal 

adaletin temel etik ilkesini deyimler. Üçüncü olarak, bütün sosyo-politik ilişkilerde ve değerlendirme 

yapmalarda tüm bireylerin bu açıdan eşit değerde ve konumda olduğunu düşünüp, önerilerimizde 

kabullerimizi açık tartışmaya sunmak ve tartışmanın sonucuna göre davranmak; bu kural, eşitliğin 

temel etik ilkesini deyimler. Dördüncü olarak, özgürlük, adalet ve eşitlik konusundaki temel etik 

ilkelerle çatışma olmaksızın karşılanabilecek bütün insan gereksinmelerini tanımak; bu, 

adaletseverliliğin temel etik ilkesini deyimler. Son olarak, bütün ilişkilerde, diğer temel etik ilkelerle 

çelişmeksizin, insanca yaşamsal olanaklar açısından yoksun durumda bulunan ve bu nedenle acı çeken 

birey, grup ve toplulukları desteklemek, onlara empati göstermek; bu ise, hakkaniyetin temel etik 

ilkesini deyimler. Belirtilen tüm bu temel etik ilkeler doğrultusunda, demokratik yaklaşım ve yönetim 

anlayışının temel yasasını şu biçimde formüle etmek olanaklıdır: Özgür ve makul tüm insanların 

eylem ve tutumumuzun belirleyici temel öz ve kriterini onaylamasına olanak tanıyan bir biçimde 

düşünüp davranmalıyız.  

 

Herkesin, toplumu oluşturan bir birey olarak demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesi yolunda, bu 

bağlamdaki olumsuz faktörlerin zincirlerinden sıyrılıp olumlu faktörleri içselleştirmek ve onların 

ışığında bir pratik sergilemek aracılığıyla büyük sorumlulukları ve sunabileceği çok büyük katkıları 

olacağı açıktır. 

 


