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Eiias ve medeniyetin öyküsü
Ayşe Öncü*

Elias’m ünlü kitabı The Civilizing Process’in (Uygarlık Süreci) sosyologlar ara
sında çok sık anlatılan bir öyküsü vardır, nasıl yanlış dilde, yanlış zamanda ve 
yanlış ülkede basıldığını aktaran. Eiias kitabı ilk Almanca olarak kaleme alıp, 
1939’da İsviçre’de yayımladıktan sonra, 1940’11 yıllarda bir İngiliz basımevine 
göndermiş tercümesi için. Basımevi geri çevirmiş, sümkürmek, geğirmek, yel
lenmek gibi uygarlık dışı konulardan bahsettiği gerekçesiyle. Böylece Eiias, fa
şizmin yükselişinden kaçıp yerleştiği İngiltere’de bir kenara itilmiş, adı sanı du
yulmamış bir sosyolog olarak taşra üniversitelerinde çalışmaya mahkûm ol
muş. Ta ki kitap 1960’ların sonunda Almanya’da yeniden basılıp, 1977’de verilen 
ilk Adorno ödülüne layık görülene dek. Ödül verildiği zaman Norbert Eiias 80 
yaşındaydı. Uygarlık Süreci’nin iki cilt halinde İngilizce basımı ise, yazılışından 
neredeyse kırk yıl sonra, 1978 ve 1982 yıllarına rastlıyor.

Hikâyenin devamım anlatmaya gerek yok. Son yirmi yılda Eiias dünya çapın
da ün kazandı, kitapları çeşitli dillere tercüme oldu. Uygarlık Süreci bir başyapıt 
olarak sosyolojinin klasikleri arasına girdi. Kitabın bunca yıl sonra ‘keşfedilmiş’ 
olması, sosyal bilimlerin kendi içinde geçirdiği köklü değişimlerle yakından iliş
kili. İzleyenlerin bileceği gibi, eskiden araştırma dışı kalan birçok konu günü
müzde ilgi odağı haline geldi. Yemek alışkanlıklarından, beden terbiyesine, in
sanların zihniyet ve duyarlılıklarından, zaman anlayışına kadar bir dizi konu in
celemeye açıldı. Norbert Elias’m kendi anlatımıyla, "gündelik yaşam, sıradanlı
ğını yitirip, teorik anlam kazandı.”* 1 Bu değişim, pozitivizm dediğimiz düşünce 
biçimlerine eşlik eden sosyal bilim anlayışının kırılmasına bağlı olarak gerçek
leşti. Günümüzde evrensel ve nesnel doğrular arayışı, giderek yerini farklı coğ-

(*) Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.
1 İngilizce tercümesinden benim kısaltmam. Bkz. Drotner, 1994: 346.
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rafya, kültür ve zaman bağlamlarını vurgulayan çalışmalara bırakmış durumda. 
Avrupamerkezli bir ilerleme ve benzeşme kurgusunu temellendiren “Batı” ve 
"modernlik” kavramları, ameliyat masasına yatırıldı. Doğu/Batı, gelenek- 
sel/modern gibi karşıtlıkların gerisinde yatan tarihsel (özgün) iktidar ilişkileri 
ve pratiklerini çözümleme çabası, beraberinde alternatif düşünme ve algılama 
biçimlerinin nasıl akıldışı, anormal olarak tanımlandığı, marjinalize olduğu so
rusunu getirdi. Böylece ‘gündelik yaşam’, bir yandan hegemonik iktidar ilişkile
rinin ‘normalleşerek’, görünmez hale geldiği, diğer yandan da farklı olanların 
(ötekiler) dışlanması yoluyla kendini yeniden ürettiği bir alan olarak, “siyasi” 
önem kazandı. Gündeliğin politik olduğunu vurgulayan feminist yazarların ya- 
nısıra, Michel Foucault ve Edward Said gibi düşünürlerin bu denli etkin oluşu, 
“Batı” kültürünün kendini kurgulama sürecini “ötekiler” üstünden okumaların
dan kaynaklanıyor.

Bu değişmeler ışığında, Elias’ın çalışmalarının günümüzde ilgi odağı olması
nı anlamak zor değil. Son yılların en revaçta konularına eğiliyor. Sosyal adap üs
tünde çalışmaları, yemek yeme biçimlerinden, oturup kalkmaya, selam verme
ye kadar geniş bir yelpaze içinde, gündelik yaşamın ayrıntılarına giriyor. Zihni
yet, materyal yaşam, tüketim biçimleri vb. alanları şekillendiren iktidar süreçle
rini inceliyor. Utanma, yüz kızarma gibi duyguların tarihçesini yapıyor. Ancak 
bugünün yeni tarihçiliğinden farklı olarak, Norbert Elias bütün bu konulan 
‘medeniyet’ problematiği etrafında örüyor, çok güçlü bir büyük anlatının 
(grand narrative) içine yerleştirerek anlamlandırıyor. Uygarlık Süreci kitabı, Eli- 
as’m farklı çalışmalarında kurduğu parça-bütün, mikro-makro ilişkilerinin geri
sindeki ‘medeniyet’ öyküsünü en net biçimde formüle ettiği çalışması olması 
bakımından önemli. Aşağıda, Norbert Elias’ın medeniyet öyküsü -dilerseniz te
orisi- üstünde duracağım.

Norbert Elias ve Frankfurt Okulu

Önce Uygarlık Süreci'nin kendi hikâyesine geri dönmek istiyorum. Başta aktar
dığım biçimiyle hikâye, kitabın ‘yanlış’ zamanda, ‘yanlış’ dilde, ‘yanlış’ ülkede 
basıldığını vurguluyor. Böylece kitaba zamanlar üstü, evrensel bir değer atfet
mekle kalmıyor, aynı zamanda bir dizi sorunun cevabını tam bir muamma hali
ne getiriyor. Nasıl olmuş da Norbert Elias 1930’lar Almanyası’nda ‘medeniyet’ 
meselesine merak sarmış? İnsan davranışının en gizli kapaklı addedilen, söz et
mesi ‘ayıp’ sayılan yönlerinin tarihçesini yapmaya karar vermiş? Neden kitap 
kendi döneminde, Alman sosyal bilim camiası tarafından kabul görmemiş?

Uygarlık Süreci düz okunduğunda, sanki Elias 1930’lar Almanyası’ndan tü
nüyle kopukmuş izlenimini veriyor. Kitabı kaleme aldığı sıralarda Elias’ın 
’rankfurt’ta, Mannheim’ın başkanlığını yaptığı sosyoloji kürsüsünde bulundu- 
jnu biliyoruz. Aynı dönemde Almanya’da faşizmin yükselişine karşı ‘eleştirel’
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düşünceyi ayakta tutmaya çalışan düşünürler Frankfurt’ta toplanmıştı. Ador- 
no, Horkheimer, Marcuse gibi yazarların hepsi, Marx ile diyalog halinde, ne
den Alman işçi sınıfının radikal misyonunu yitirdiğini sürgülüyorlardı. Döne
min tüm tartışmalarının gerisinde, faşizmin ayak seslerini duymak, Marx ile 
hesaplaşmanın izlerini okumak mümkün. Norbert Elias ise aynı dönemde ve 
şehirde yazdığı halde, hem içinde bulunduğu ‘eleştirel’ düşünce ikliminden, 
hem de siyasi gelişmelerden bihabermiş izlenimini veriyor. Uygarlık Süreci’nin 
neden Frankfurt Okulu’nun “eleştirel’ sosyal bilim çevrelerinde fazla rağbet 
görmediğini anlamak zor değil. Çünkü kitabın odak noktasında Marx değil, 
Freud var. '

Elias kendisi daha sonraları yazdığı bir mektubunda, “hiçbir sosyologun fi
kirleri beni Freud kadar etkilememiştir” diyor.2 Sigmund Freud ve öğrencileri
nin, Weimar dönemi Almanya’sında ne denii etkili olduğunu abartmak müm
kün değil. Freud’un ‘medeniyet’ çözümlemesi, sadece Norbert Elias değil, bu
gün Frankfurt Okulu diye isimlendirdiğimiz düşünürlerin hepsinin entelektüel 
bagajında var.3 Söz gelimi, Adorno ve Horkheimer’m meşhur kitabı, The Dialec- 
tic of Enlightenmenfta (Aydınlanmanın Diyalektiği) sürekli karşımıza çıkan me- 
deni/barbar karşıtlığı da, Freud’un izlerini taşıyor. Bu bakımdan Freud’un ente
lektüel mirası, bütün Frankfurt Okulu düşünürlerinin ortak paydası. Uygarlık 
Süreci kitabının farkı, tamamen Freud’un fikirleri üstüne bina edilmiş olması. 
Kısacası, Norbert Elias'm 1930’lar Almanyası’nda ‘medeniyet’ meselesine me
rak sarması, ‘yanlış zamanlama’ değil, tam tersine döneminin fikir ikliminin bir 
ürünü.

2 Mektubu yazdığı kişi, Goudsblom. Bkz. Gleichmann vd.
3 Kısa bir kronoloji: 'Frankfurt Okulu' deyimi, 1923’te Frankfurt'ta kurulan Sosyal Araştırma Ensti

tüsü bünyesinde toplanan Max Horkheimer, Theodor Adorno, Leo Lowenthal, Walter Benjamin, 
Herbert Marcuse gibi düşünürlerin temsil ettiği düşünce akımına verilen kolektif bir isim. Ensti
tü, üniversitenin konformist kalıplan dışında bağımsız düşünmeyi teşvik etmek isteyen bir işa
damı tarafından destekleniyordu. Enstitüde toplanan genç ve radikal entelektüellerin bir bölü
mü komünist parti üyesi büyük bir çoğunluğu da Musevi olduğu için okul II. Dünya Savaşı sıra
sında New York’a taşınmak zorunda kaldı. 1930’dan beri enstitü başkanı olan Horkheimer, 
1949’da okulu gerisin geriye Frankfurt’a getirdi. Horkheimer’dan sonra başkan olan Adorno, 
1968’de ölümüne kadar enstitüyü yönetti.

Freud ve Medeniyetin Gerilimleri

Freud 1915-30 yılları arasında çeşitli yazılarında ‘kültür’ ve ‘medeniyet’ konula
rına giriyor. Savaş sonrasında yazdığı ilk makalelerden birisinde, insanların sa
vaş esnasında davranışları ile barış dönemlerinde sahip çıktıkları kültürel de
ğerler ve manevi normlar arasındaki tezat üstünde duruyor. Savaş sırasında in
sanların üstündeki baskı ve sosyal kontroller zayıfladığı anda, vahşet ve öldür
me içgüdülerinin hâkim olabileceğini savunuyor. Çeşitli vesilelerle kurduğu 
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kültür/içgüdüler karşıtlığını en net biçimde koyduğu çalışması Civilization and 
Its Discontents (Medeniyetin Gerilimleri) başlığıyla, 1930’da yayımlandı.4

4 Freud’un, Elias ile Frankfurt Okulu’nun ortak paydası olduğunu vurgulayan ve Adorno ve Hork- 
heimer’m Aydınlanmanın Diyalektiği kitabında Freud’un izlerini tartışan bir çalışma olarak bkz. 
Bogner (1987).

Freud’un Medeniyetin Gerilimleri kitabında ileri sürdüğü fikirler -benim ‘sos
yologca okumam ile- aslında çok basit. Freud insanın gelişmesi ile toplumun 
gelişmesi arasında paralellik kuruyor. İnsanlar çocukluktan itibaren ‘kültür’ ola
rak adlandırdığımız bir dizi kodu, ‘içselleştiriyor’. Böylece 'dış kontroller’, ‘iç 
kontrollere' dönüşüyor. Ancak Freud’un iddiasına göre, her insanda var olan iç
güdüler -şiddet eğilimi, cinsel dürtüler vb.- hiçbir zaman kaybolmuyor, sadece 
toplum tarafından bastırılıyor. Böylece toplumun kuralları ile temel içgüdüler 
arasında sürekli bir gerilim yaşıyor ‘modern’ insan. Freud insanlık tarihinin bu 
gerilim üstüne kurulu olduğunu, ‘medeniyet’in ilerlemesinin, toplumsal kont
rollerin ‘içselleştirilmesi’ ile birlikte bastırılan temel güdülerin, “altruistik” ve 
“sosyal” yönlere kanalize edilmesi sonucunda mümkün olabildiğini ileri sürü
yor. Toplumsal kontroller zayıfladığı zamanlarda (savaş ortamı gibi) bastırılmış 
olan "bencil” güdüler yeniden ortaya çıkıp, “çocukça” - “gayrı medeni” davra
nışlar olarak kendini gösteriyor.

Freud’un kendi terminolojisinden arındırıldığında, bu çözümleme hem çok 
basit, basit olduğu kadar da güçlü bir çözümleme. Medeniyetin ilerlemesinin, 
insan doğasının denetim altına alınması, temel içgüdülerinin bastırılması ile 
mümkün olabildiği düşüncesi, 19. yüzyıl Avrupa felsefesinde Freud’dan önce de 
var. Freud’un eklediği insanın iç dünyasında ‘evrensel’ güdüler ile ‘tarihsel’ kül
tür kodları arasında bağdaştırılması mümkün olmayan bir gerilim ve çatışma 
olduğu fikri. Aslında, 19. yüzyıl Avrupası’nın düşünce ikliminde insan doğasının 
her yerde ve zamanda aynı olduğunu ileri sürmek, dönemin “ırkçı” düşünce ka
lıpları bağlamında ‘ilerici’ bir fikir olarak düşünülebilir. Ancak Freud, bir yan
dan Avrupalı insanın (adamın) içinde de ‘vahşet’ barındırdığını savunurken, di
ğer yandan insan doğasının denetimi üstüne bina edilmiş bir medeniyet/ilkel
lik hiyerarşisi kuruyor. Bu konuya ileride tekrar döneceğim.

Elias’ın‘medeniyet’çözümlemesi ■

Norbert Elias’m çözümlemesinde, medeniyetin içgüdülerin gemlenmesi üstüne 
bina edildiği fikri, baştan sona bir leitmotiv olarak sürüp gidiyor. Kitabın ilk iki 
bölümü (1. cilt) adeta bugün yazılmış gibi okunabildiği için, daha başından iti
baren Freud ile birlikte yolculuk ettiğimizi, ancak üçüncü bölümde anlamaya 
başlıyoruz.

Elias kitabına çeşitli Avrupa dillerinde ‘medeniyet’ ve ‘kültür’ kavramlarının 



12 AYŞE ÖNCÜ

farklı anlamlarını tartışarak başlıyor. Batı’nm kendine atfettiği en önemli özellik 
olan 'medeni' sıfatının, Fransızca, İngilizce ve Almanca’da değişik etimolojileri
ni inceliyor. Medeniyet ‘gerçekten’ nedir sorusunu bir kenara bırakıp, onun dil
de kurulan anlamları üstünde durduğu için, Elias’ın bugünkü anlamda bir ‘de- 
construction’ (yapıbozum) çabası içinde olduğunu düşünüyoruz. Medeni söz
cüğünün Batı’nm kendini kavramakta ve görmekteki önemini vurgulaması, he
men bize -bugünün okuyucuları olarak- Edward Said’in Şark ve Şarkiyatçılık 
kavramlarını deşifre etmesini hatırlatıyor.

Ancak ikinci bölümde Elias farklı bir istikamete yöneliyor. Kendi ifadesiyle, 
‘medenileşme’ sürecinin ilk evrelerine geri dönüp, henüz Avrupa kendisini “Batı 
medeniyeti” olarak görmeye başlamadan önce, ‘medeni davranma’ fikrinin na
sıl kristalize olduğunu anlamaya çalışıyor. Böylece insanın ‘medenileşmesi’ sü
recinin bir mikro-tarihini yapmak üzere yola çıkıyor. Ortaçağlardan itibaren, 
“medeni” sözcüğünün gündelik yaşamın kıvrımları içinde nasıl içerik kazandı
ğını, insan bedeninin en ‘doğal’ fonksiyonlarının, ne zaman adaba ve muaşere
te aykırı olarak tanımlanmaya başladığını ve giderek utanma, yüz kızarma gibi 
duygulara dönüştüğünü aktarıyor. Kitabın bu bölümü, gerçek bir tour deforcc, 
okuması çok zevkli bir gündelik pratikler tarihçesi sunuyor. Bizler -bugünün 
okuyucuları olarak- hemen Foucault ile paralellikler kurup, Elias’ın ‘medeniye
tin arkeolojisi’ni yaptığını düşünüyoruz.

Böylece kitabın üçüncü bölümüne (II. cildin ilk bölümü) değin, Elias’ın aslın
da Batı medeniyetinin ‘yükselişinin’ öyküsünü anlattığı - yani klasik bir ‘dönü
şüm’ problematiği etrafında döndüğünü, tam kavrayamıyoruz. Çok kabaca 
özetlemek gerekirse, merkezî devletin şiddet kullanımını kendi monopolü altı
na almasıyla başlayan ve giderek daha çok alana yayılan ve derinleşen sosyal 
denetim ağlarının, kişiler üstündeki ‘dış’ baskı ve kontrolleri yoğunlaştırdığını 
söylüyor Elias. Toplumsal yasakların, bireyin iç dünyasının ve kişilik yapısının 
bir parçası haline gelerek ‘iç’ disipline ve öz-kontrole dönüştüğünü vurguluyor. 
Bireyin her türlü şiddet eğilimlerini, hissî temayüllerini, bedenî ihtiyaçlarını 
‘ayıp’-'gayrı medeni’ olduğu için kendinden ve başkalarından gizlemek zorunda 
kalmasının, modern özneyi -kendi kendine yeterli ve başkalarıyla mesafeli- or
taya çıkardığını söylüyor. Hemen teslim etmek gerekir - benim burada aktardı
ğımdan çok daha sofistike bir çözümleme yapıyor. Evrimci mantığın ‘tek neden’ 
arayışından uzaklaşıp, birbirine rakip bir dizi sosyal oluşumun ‘figürasyonu’ üs
tünden açıklamalar getiriyor. Alman burjuvazisi ile saray çevreleri arasındaki 
ilişkilerin, Fransa ve Ingiltere’den farklılığını vurguluyor. Ancak aynı zamanda 
Freud’un fikirlerini hiç sorgulamadan, bir leitmotiv olarak kullandığı ölçüde, 
Avrupa’nın ‘medenileşmesini’ üç yüzyılda gerçekleşen özgün bir evrim süreci 
olarak kavramlaştırıyor. Norbert Elias’ın bize sunduğu öyküde, Batı muhayyile
sindeki gayri-medeni (ilkel) dünyaya hiç atıf yok.

Zygmunt Bauman, Elias üstüne bir yazısında, şöyle bir değerlendirme yapıyor:
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Freud’cu ve Weber’ci medeniyet yorumlamaları arasındaki tanıdık tartışmada, Elias 
açıkça ve ikna edici bir biçimde, Freud’un tarafında yeralıyor. Modern 'medeniyetin 
esası kontrol, rasyonalite değil. Her neyse 'medeni davranış’ olarak içselleştirilen, ... 
gerisinde bir zamanlar "asil adam öyle şeyler yapmaz” türünden bir emir var (Ba- 
uman, 1979:123).

Bauman’ın bu paragrafta kurduğu Weber (=rasyonalite) / Freud (=kontrol) 
karşıtlığı, yalınkat olmaktan öte, konuyu saptırıyor bence. Önemli olan, bu dü
şünürlerin muhayyilesindeki ‘rasyonel olmayan’ ve ‘kontrollü olmayan’ davra
nış biçimleri, insanlar, toplumlar. Rasyonalite ve kontrol gibi soyut kavramları, 
karşıtları olmadan düşünmek ve anlamak mümkün değil. Gyan Prakash, Hint 
tarih yazıcılığını tartıştığı bir makalesinde, tam bu noktaya parmak basıyor:

Uhrevi ve hislerinin esiri Hint insanı ile maddiyatçı ve rasyonel Ingilizi taban tabana 
zıt varlıklar olarak kurgulayan Şarkiyatçı metin ve kurumsal pratikler, aynı zamanda 
İngiliz işgalinin meşruiyet zeminini oluşturdu. Sonuçta, sömürgeciliğin hâkimiyet iliş
kileri içinde yaratılan Doğu-Batı karşıtlığı, sanki bu ilişkiden önce varmış gibi gerçek
lik kazanmakla kalmadı, aynı zamanda (kolonizasyonun) gerekçesini oluşturdu (Pra
kash, 1990: 385).

Weber’in çalışmalarında ‘rasyonel’ (Protestan ruhuna sahip) Batı insanı fikri
ni, değişik dinler üstündeki incelemelerden yola çıkarak oluşturduğu malûm. 
Batı’nm karşıtı olarak kurgulanan Şark, her şeyden önce ‘ruhani’ (dolayısıyla 
değişmeyen ve pasif) özellikleriyle billurlaşıyor. Buna karşılık Freud’un ‘mede
ni’ (güdüleri bastırılmış) Batı insanı fikri, ‘ilkel’ insanların yaşadığı farklı bir 
coğrafya bağlamında -Afrika ve Amerika kıtalarının yerli halkları- anlam kazanı
yor. Haiti asıllı antropolog Michel-Rolph Trouillot’nun ifadesiyle, 19. yüzyıl Av
rupa düşüncesine göre bazı insanlar (Avrupalı, beyaz ve erkek) diğerlerinden 
daha fazla ‘insan’.

Farklı coğrafyalardan çapraz okumalar

Batı tasavvurunda ‘kara kıta’ Afrika’nın önemini ve anlamını kavramak, bizim 
gibi Şarkiyatçılığın nesnesi olmuş coğrafyalardan gelenler için çok zor. Son yıl
larda Afrika’dan yükselen ‘post-kolonyal’ sesler, Batı’nm tek değil, bir dizi ‘öteki
ler’ zemininde kurulduğunu çok çarpıcı biçimde gündeme getirdi. Şark’ın baş- 
kalaştırılmasıyla eşzamanlı olarak, Afrika ve Amerika kıtalarının yerli halkları
nın ‘ilkelleştirilmesi’ konusunda, Michel-Ralph Trouillot’nun tarih yazımında 
yeri olmayan bir devrimi -Haiti devrimini- anlatan Silencing the Past (Geçmişin 
Susturulması) başlıklı kitabında söylediklerine yer vermek istiyorum.

Avrupa felsefesinde, ‘toplum nedir?’, ‘medeniyet nedir?’, ‘ve de her şeyden 
önce insan nedir?’ sorularının, 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı tüccarların, ser
vet avcılarının Afrika ve Amerika’nın yerli halklarını yağmalayıp, öldürüp, esir 



14 AYŞE ÖNCÜ

almaya başlamasıyla eşzamanlı olarak gündeme geldiğini vurguluyor Trouillot. 
Amerika’nın keşfedilmesi ile Hıristiyanlığın Batıklaştırılması, Akdeniz’in Ka- 
diz'den Konstantiniye’ye uzanan hayalî bir çizgiyle ikiye bölünmesi ile Avru
pa’nın kendisine bir Greko-Romen tarih icad etmesinin, eşzamanlı cereyan 
eden süreçler olduğunu hatırlatıyor. “18. yüzyıl boyunca, Avrupalı sömürgecile
rin yağmaladığı, esir aldığı, ticaretini yaptığı erkek ve kadın sayısı arttıkça, Avru- 
pa’lı felsefeciler daha çok ‘insan’ (Man) üstüne kafa yordular, yazı yazdılar, söz 
söylediler" diyor (Trouillot: 75). Sonuçta 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bil
lurlaşan farklı ‘insanlık derecelerini’ şöyle sıralıyor Trouillot:

... İnsan (büyük harfle Man) esas itibariyle Avrupalı ve erkekti. Bu konuda söz sahibi 
herkes hemfikirdi. Avrupa asıllı kadınlar ya da Museviler gibi durumu belirsizlik taşı
yan beyazlar da, derece farkıyla, insanlar (Men) kategorisine dahildi. Aşağıya indikçe, 
güçlü devlet yapıları olan Çinliler, Acemler, Mısırlılar gibi, daha ‘ileri’ ama aynı za
manda fesat ve tehlikeli görülen, bu nedenle AvrupalIlar için çelişkili bir cazibe odağı 
olan insanlar geliyordu. Belki kolonilerde Batılılaşmış erkekler, bir ölçüde insan sayıla
bilirdi. Afrika ve Amerika’nın yerlileri, en dipte yer alıyordu... Zenciler ise farklı türden, 
köleleştirilmeye müsait varlıklar olarak tanımlanıyordu (Trouillot, 1995:76).

Trouillot’nun aktardığı ‘insanlık mertebeleri’, Şarklılığın nesnesi olmak ile, il
kelliğin nesnesi olmanın -ilkelini teninde taşımanın- aynı şey olmadığını hatır
latıyor. Şark/Garp ve ilkellik/medeniyet karşıtlıklarının çok farklı türden sömür
gecilik ve hâkimiyet ilişkileri içerdiğini vurguluyor.

Bu yazının başlangıcında, Norbert Elias’m Uygarlık Süreci kitabında yazdık
larını yorumlayabilmek için, kitabın Freud'un medeniyet çözümlemesiyle para
lel okunması gerektiğine işaret etmiştim. Yazmadıklarını yorumlayabilmek için, 
farklı bir coğrafyadan konuşan Michel-Rolph Trouillot’un Geçmişin Susturul
ması kitabı iyi bir başlangıç olabilir.

Global piyasalarda üretilen ve tüketilen ‘Şarklılar’ ve ‘ilkeller’

Trouillot’nun kitabına geri dönüp, farklı bir yönde devam ederek bitirmek isti
yorum. Troüillot geçmişin susturulmasını tartışırken, 'tarih’in hem olayların 
içinde yer alan aktörler, hem de bu olayları anlatanlar tarafından yazıldığını 
söylüyor. Haiti devriminde yaşanan olaylar ve bu olayların içinde yer alan in
sanlar olduğu halde, neden ‘devrim’ olarak anlatılmasının mümkün olmadığını 
sorguluyor. Böylece seslendirilen ve susturulan tarihlerden söz ediyor.

Günümüzün global kültür ikliminde ise, görüntülenen ve görüntülenmeyen 
olaylar var. Bizler, 2000’li yıllarda Türkiye’de yaşayanlar, Haiti dendiğinde he
men aklımıza bir dizi görüntü geliyor - Haiti’den kaçıp Amerika’ya sığınmak için 
her türlü tehlikeyi göze alıp, balık istifi gemilere doluşan insanlar. Çünkü, gemi 
yolda fırtınaya kapılıp batınca, yüzlerce Haitiii’nin ölmesi, ‘haber’ olarak ulus
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lararası ajanslar tarafından pazarlanıyor, dünyanın farklı köşelerinde, akşam 
haberlerinde flaş-olay olarak geçiyor. Haiti’nin dünya piyasalarındaki haber de
ğeri, ölen insan sayısına bağlı. Haiti’de olup bitenler hakkında bilgimiz var - za
vallılar, sinek gibi ölüyorlar kaçmaya çalşırken.

Dünya haber piyasası, günümüzde görüntülerin pazarlandığı alanlardan sa
dece bir tanesi. Global reklam piyasalarında, farklı kültürler ile eşleşen sembol
ler -Japonluğun simgesi kimonolu kadınlar ile sumo güreşçileri gibi- çok çeşitli 
ürünleri pazarlamakta kullanılıyor, aynı zamanda ‘Japonluğu’ tanımlıyor.5 6 Ya da 
İstanbul reklamlarında -söz gelimi Tayyıp Erdoğan’ın belediye başkanlığı sıra
sında hazırlanan tanıtım filminde- minareler ile oryantal dansözler, olmazsa ol
maz simgeler. 2000 yılının laik Türkiyesi, global turizm piyasasında kendini an
cak camileri ve göbek dansları ile pazarlayabiliyor. Bu simgelerde somutlaşan 
‘Şarklılığımız’ kuşkusuz yeni ve özgün bir bileşim, tanıdığımız bildiğimiz ‘biz
den’ çok farklı, ancak geçmişe ait değil, şimdiki zamanda üretilen ve tüketilen 
bir Şarklılık. Ve tabiî Garplılık.,

5 Reklamlarda Japonluk/Garplılık üstüne yorumlar için bkz. Creighton (1995) ve Moeran (1996).
6 Liisa Malkki, Afrika’nın 21. Yüzyılın ‘distopia’sı (utopia kelimesinin karşıtı) haline geldiğini söylü

yor. Bkz. Malkki, 1997.

Afrika’nın ‘ilkelliği’ de sadece geçmiş zamanlara ait değil, bugün görüntüler 
piyasmda farklı biçimlerde pazarlanıyor. Haberlerdeki Afrika, seller, açlık, kıtlık
lar, iç savaşlar gibi, sebebini tam kavrayamadığımız adeta kıyamet manzaraları 
sergiliyor.5 Turist broşürlerindeki Afrika, vahşi hayvanların doğal ortamı. Süper
marketlerde satılan Afrika, siyah ağaçtan yontulmuş çıplak insan heykelcikleri. 
Bugünün Afrikası, geçmişte tahayyül ettiğimiz ‘vahşi’ kıtadan daha gerçek, Um- 
berto Eco’nun tabiriyle, hiper-gerçek.

Günümüzün ‘kültür’ endüstrilerinin -esas itibariyle reklamcılık, turizm, tele
vizyon yayıncılığı- ürettiği ve tüketime sunduğu Şarklılıklar ve ilkellikler, 18. ya 
da 19. yüzyıllarda olduğu gibi, global öçekli iktidar örgülerinin bir parçası. Be
yaz dünyadaki iç savaşların belli nedenleri varken, Afrika’da kara adamların ‘se
bepsiz yere’ vahşice birbirini öldürmesi, tesadüfi değil. Örnekler çoğaltılabilir. 
Ancak sanırım çağdaş kültür endüstrileri yoluyla kurulan hegemonik ilişkiler, 
farklı pratikler içeriyor.

Devletler ya da kolonyal yönetimler ile özdeşleşen terbiye-disiplin mekaniz
maları, bireyi yasaklarla donatan, bastıran - Elias’ın mikro-tarihini yaptığı tür
den - pratiklere dayanıyor. Bu klasik disiplin/terbiye teknolojilerinin (Fo- 
ucault’nun terimleriyle) önemini kaybettiğini söylemek, yanlış olur. Ancak pi
yasa mekanizmaları içinde bireyin kontrolü, arzuların, tutkuların, özlemlerin 
kışkırtılması yoluyla gerçekleşiyor. Global kültür endüstrileri, bireye sonsuz ter
cih imkanı tanıyan bir tüketim evreni muhayyilesi üstüne bina edilmiş. Başka 
bir ifadeyle, inanılmaz bir çeşitlilik ve seçme özgürlüğü tasavvurunu beraberin
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de getiriyor. Bu tasavvur, aynı anda hem görüntüler yoluyla tutkuları ve özlem
leri şekillendiriyor, hem de gerçekleştirme umudunu satıyor. Sözgelimi, hiper- 
gerçek cinsel-beden görüntülerinin dayanılmaz cazibesi, özlemi, insanın ister
se jimnastik alet edevatı satın alarak bedenini değiştirebileceği vaadi ile birleşi- 
yor. Ya da inanılmaz güzel fotoğraflarla bezenmiş tatil paketleri sunan broşür
ler, iştah kabartıyor (Türkçe tabiriyle ‘ah keşke’ hissi), hemen bir bilet alıp orda 
olmak isteğini kamçılıyor. Ancak içinde yaşadığımız bedenler, ve gerçek tatiller, 
hiçbir zaman ‘ah keşke’ diye hayal ettiklerimize benzemiyor, benzemesi müm
kün değil.

Sonuç olarak, piyasa pratikleri içinde üretilen Şarklılıklar ve ilkellikler, istek
lerin bastırılması yoluyla değil, başka türlü olma arzusunu ve vaadini sunarak 
hegemonik iktidar ilişkilerini tekrar tekrar üretiyor, farklılıkları aynı eksenler üs
tünde yeniden kuruyor.
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Elias. and the story of civilization

The work of Norbert Elias can be contextualized and read in different 
ways. This article focuses on his seminal book The Civilizing Process. It begins 
by raising the question of why the book went unnoticed in his own time, and 
discusses how Elias uses Freud as a leitmotiv throughout the book. It juxtaposes 
colonizing processes and practices outside Europe with the civilizing processes 
Elias describes, by bringing in Michel Rolph Trouillot’s book on silencing histo- 
ry. Lastly, it touches upon the different ways Oriental/Occidental, primitive/civ- 
ilized binary oppositions are currently being reproduced through practices of 
advertising, tourism and media industries. The article does not aim to tackle 
any of these themes in great debth, but tries to link them together.


