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ÖÖzgzgüürlrlüük nedir?k nedir?

•• ÖÖzgzgüürlrlüükk, herhangi bir k, herhangi bir kııssııtlamaya, tlamaya, 
zorlamaya bazorlamaya bağğllıı olmaksolmaksıızzıın dn düüşşüünme nme 
veya davranma, herhangi bir koveya davranma, herhangi bir koşşula ula 
babağğllıı olmama durumudur. (TDK)olmama durumudur. (TDK)

•• ÖÖzgzgüürlrlüükk, her t, her tüürlrlüü ddışış etkiden etkiden 
babağığımsmsıız olarak insanz olarak insanıın kendi n kendi 
iradesine, kendi diradesine, kendi düüşşüüncesine ncesine 
dayanarak karar vermesi durumudur. dayanarak karar vermesi durumudur. 
(TDK)(TDK)



Ama bu kadar basit de deAma bu kadar basit de değğilil……

•• ÖÖzgzgüürlrlüük kavramk kavramıı, felsef, felsefîî anlamda anlamda 
iki farkliki farklıı tantanıımlama ile iki ayrmlama ile iki ayrıı
kategoride ele alkategoride ele alıınnıır:r:

1.1. Negatif Negatif öözgzgüürlrlüük,k,

2.2. Pozitif Pozitif öözgzgüürlrlüük.k.



Negatif Negatif öözgzgüürlrlüükk

•• Negatif Negatif öözgzgüürlrlüükk; ki; kişşinin, ne yapmak inin, ne yapmak 
istiyorsa onu yaparken baistiyorsa onu yaparken başşkalarkalarıı
taraftarafıından engellenmemesidir. (Berlinndan engellenmemesidir. (Berlin))

•• ““Benim Benim öözgzgüürlrlüüğğüüm, senin m, senin öözgzgüürlrlüüğğüünnüün n 
babaşşladladığıığı yerde biter.yerde biter.””

•• Bireyi Bireyi ööne koyan bu anlayne koyan bu anlayışış, liberalizmin , liberalizmin 
temelini olutemelini oluşşturur. (Locke, turur. (Locke, MillMill, , 
BenthamBentham……))



Negatif Negatif öözgzgüürlrlüükk

•• Negatif Negatif öözgzgüürlrlüükk anlayanlayışıışı insan insan 
hakkhakkıında iyimser bir baknda iyimser bir bakışışa sahiptir.a sahiptir.

•• Negatif Negatif öözgzgüürlrlüükk, ger, gerççek anlamek anlamıınnıı
devletin ve toplumun olmaddevletin ve toplumun olmadığıığı
ortamda bulur.ortamda bulur.

•• Ancak bireye karAncak bireye karşışı tehditler olutehditler oluşşmaya maya 
babaşşladladığıığında; feragatler enda; feragatler eşşliliğğinde bir inde bir 
otoriteye (kurumlara, protokollere otoriteye (kurumlara, protokollere 
vb) ihtiyavb) ihtiyaçç oluoluşşur.ur.



Negatif Negatif öözgzgüürlrlüükk

•• Negatif Negatif öözgzgüürlrlüük sk sööylemi ylemi şşunlarunlarıı dile dile 
getirir:getirir:

1.1. ÖÖzgzgüürlrlüüğğüümmüüzzüün bir kn bir kıısmsmıından kendimiz ndan kendimiz 
vazgevazgeççtik ve sosyal otoriteye devrettik.tik ve sosyal otoriteye devrettik.

2.2. Bu feragatten dBu feragatten döönebiliriz. nebiliriz. ÇüÇünknküü bizim bizim 
bireysel irademiz bireysel irademiz öözgzgüürlrlüüğğüümmüüzzüün yegane n yegane 
kkııssııtlaytlayııccııssııddıır.r.

3.3. EEğğer sosyal otorite, verdier sosyal otorite, verdiğğimizden daha imizden daha 
fazlasfazlasıına mna müüdahale ediyorsa, onu dahale ediyorsa, onu 
ssıınnıırlarrlarıına geri na geri ççekmeliyiz.ekmeliyiz.



Pozitif Pozitif öözgzgüürlrlüükk

•• Pozitif Pozitif öözgzgüürlrlüükk, (negatif , (negatif öözgzgüürlrlüüklerin klerin 
nereye kadar perdelenebilecenereye kadar perdelenebileceğği de dahil i de dahil 
olmak olmak üüzere) kamusal kararlara katzere) kamusal kararlara katıılma ya lma ya 
da onlarda onlarıı kontrol etme gkontrol etme güüccüüddüür. (Berlin)r. (Berlin)

•• Kendini tanKendini tanıımlamaya mlamaya ““EEğğer sosyal otorite er sosyal otorite 
olmasaydolmasaydıı ve ve öözgzgüürlrlüüklerimiz sklerimiz sıınnıırsrsıız z 
olsaydolsaydıı, nas, nasııl bir dl bir düünyada yanyada yaşşardardıık?k?””
sorusunu sorarak basorusunu sorarak başşlar.lar.

•• Bu soruya olumsuz sayBu soruya olumsuz sayıılabilecek cevaplar labilecek cevaplar 
verir.verir.



Pozitif Pozitif öözgzgüürlrlüükk

•• HobbesHobbes’’unun dedidediğği gibi i gibi ““İİnsan, insannsan, insanıın n 
kurdukurdu”” olduolduğğundan dundan düüzeni korumak izeni korumak iççin in 
herherşşeyieyi denetim altdenetim altıında tutan bir otoriteye nda tutan bir otoriteye 
ihtiyaihtiyaçç vardvardıır. Bu da r. Bu da devletdevlettir.tir.

•• CezalandCezalandıırma korkusu, insanlarrma korkusu, insanlarıı ‘‘hakshaksıız z 
öözgzgüürlrlüüklerikleri’’ kullanarak sukullanarak suçç iişşlemekten ve lemekten ve 
ddüüzeni bozmaktan koruyacaktzeni bozmaktan koruyacaktıır.r.

•• ÖÖzgzgüür olmamanr olmamanıın daha iyi olacan daha iyi olacağığınnıı, , ‘‘iişşii’’
kanun ve skanun ve sıınnıırlamalara brlamalara bıırakmak gerektirakmak gerektiğğini ini 
ssööyler. (Platon, yler. (Platon, HobbesHobbes, Rousseau, , Rousseau, 
MacchiavelliMacchiavelli, , MarxMarx……))



Pozitif Pozitif öözgzgüürlrlüükk

•• Pozitif Pozitif öözgzgüürlrlüük ak aççııssıından ndan 
bakbakııldldığıığında; otoritenin yurttanda; otoritenin yurttaşş veya veya 
birey karbirey karşışıssıında ne kadar nda ne kadar 
geriletilebildigeriletilebildiğği, i, öözgzgüürlerleşşmenin dmenin düüzeyizeyi
hakkhakkıında bir gnda bir gööstergedir.stergedir.

•• Devletin, toplumun odaDevletin, toplumun odağığınnıı
oluoluşşturarak her turarak her şşeyi taneyi tanıımladmladığıığı
öörneklerde rneklerde sivil toplum msivil toplum müücadelesi ile cadelesi ile 
pozitif pozitif öözgzgüürlrlüük arayk arayışışlarlarıı ççakakışıışır.r.



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün n üçüç temel temel öözellizelliğğii

•• ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün birey temelinde n birey temelinde üçüç temel temel 
öözellizelliğği vardi vardıır:r:

1.1.Kendisiyle yKendisiyle yüüzlezleşşme, hayal me, hayal 
kurma, dkurma, düüşşüünce nce üüretme (retme (iiçç
öözgzgüürlrlüükk),),

2.2.Karar verme ve harekete Karar verme ve harekete 
gegeççmeye hazmeye hazıırlanma (rlanma (iradeirade),),

3.3.KararKararıınnıı eyleme deyleme döönnüüşşttüürme ve rme ve 
uygulama (uygulama (eylemeylem).).



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün n üçüç farklfarklıı kategorisikategorisi

•• İİnsannsanıın n öözgzgüürlrlüüğğüünnüü üçüç farklfarklıı
kategoride ele alabiliriz:kategoride ele alabiliriz:

1.1.Birey olarak,Birey olarak,

2.2.Toplum olarak,Toplum olarak,

3.3.KKüültltüür olarak.r olarak.



ÖÖzgzgüür birey?r birey?

•• ÖÖzgzgüürlrlüüğğüü tantanıımlarken; mlarken; ““DilediDilediğğinizi inizi 
ssööyleyebilir, dilediyleyebilir, dilediğğinizi inizi 
yapabilirsinizyapabilirsiniz”” denir.denir.

•• Ama bilinmeli ki; Ama bilinmeli ki; ““ÖÖzgzgüür bireyin ayak r bireyin ayak 
babağığı da kendisidirda kendisidir..””



ÖÖzgzgüür toplumr toplum

•• ÖÖzgzgüür birey ir birey iççin gerekli olan en in gerekli olan en öönemli nemli 
unsur, unsur, öözgzgüür toplumun varlr toplumun varlığıığıddıır.r.

•• ÖÖzgzgüür toplum, bireyi davranr toplum, bireyi davranışışlarlarıı
nedeniyle cezalandnedeniyle cezalandıırmaz veya bireyi rmaz veya bireyi 
kkııssııtlamaz. (tlamaz. (ÖÖzgzgüür toplumun bakr toplumun bakışış aaççııssıı, , 
cezalandcezalandıırma veya krma veya kııssııtlama detlama değğildir.)ildir.)

•• Ama ne yazAma ne yazıık ki; k ki; öözgzgüür birey ir birey iççin bir in bir 
öönkonkoşşul ul ooıılanlan bu bu öönerme nerme ‘‘gerekligerekli’’ ama ama 
‘‘yeterliyeterli’’ dedeğğildir.ildir.



Neden Neden ‘‘yeterliyeterli’’ dedeğğil?il?

•• Bir konut edinme Bir konut edinme öözgzgüürlrlüüğğüünnüüz z 
olabilir ama konut edinecek maddolabilir ama konut edinecek maddîî
olanaklara veya haklara sahip olanaklara veya haklara sahip 
dedeğğilseniz, konut edinmeniz milseniz, konut edinmeniz müümkmküün n 
olmaz.olmaz.

•• ÖÖzgzgüürlrlüüğğüü yayaşşamak iamak iççin gerekli in gerekli 
kaynaklar her zaman birey tarafkaynaklar her zaman birey tarafıından ndan 
sasağğlanamayabilir.lanamayabilir.

•• DolayDolayııssııyla yla öözgzgüürlrlüük vaadi, kaynak k vaadi, kaynak 
sasağğlamaylamayıı garantilemez.garantilemez.



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün gern gerççek anlamek anlamıı

•• Klasik tanKlasik tanıımlamalar, mlamalar, öözgzgüürlrlüüğğüü
zamandan, mekândan ve kozamandan, mekândan ve koşşullardan ullardan 
babağığımsmsıız olarak ele alz olarak ele alıır.r.

•• ÖÖzgzgüür davranr davranışış modelinin domodelinin doğğrudan rudan 
bireyden kaynaklandbireyden kaynaklandığıığınnıı, kayna, kaynağığınnıın n 
bireyin kendisinde oldubireyin kendisinde olduğğu u 
ddüüşşüüncesini tancesini taşışır.r.



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün gern gerççek anlamek anlamıı

•• Bireyin Bireyin öözgzgüürlrlüüğğüü, ger, gerççekten klasik ekten klasik 
tantanıımlamada yer aldmlamada yer aldığıığı gibi midir?gibi midir?

•• GerGerççekten ekten öözgzgüürlrlüüğğüün bn büüttüün n 
sorumlulusorumluluğğu, kaynaklaru, kaynaklarıı ve sahiplive sahipliğği i 
bireye mi aittir?bireye mi aittir?



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün gern gerççek anlamek anlamıı

•• ‘‘ÖÖzgzgüür bireyr birey’’, insanl, insanlığıığın evrensel bir n evrensel bir 
kokoşşulu deulu değğildir.ildir.

•• ‘‘ÖÖzgzgüür bireyr birey’’, zamandan, mekândan , zamandan, mekândan 
veya sosyal koveya sosyal koşşullardan baullardan bağığımsmsıız z 
dedeğğildir.ildir.

•• ‘‘ÖÖzgzgüür bireyr birey’’ kavramkavramıı, tarihsel ve , tarihsel ve 
sosyal bir yaratsosyal bir yaratııddıır.r.



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün gern gerççek anlamek anlamıı

•• ÖÖrnerneğğin bugin bugüün yaygn yaygıın olarak kullandn olarak kullandığıığımmıız z 
‘‘öözgzgüür bireyr birey’’ kavramkavramıı, modern , modern ççaağğda da 
kapitalizmin yarattkapitalizmin yarattığıığı bir aybir ayıırrıımmıı iişşaret aret 
eder.eder.

•• Bu Bu ççaağğda da öözgzgüürlrlüüğğüün n öözzüü olan dolan düüşşüünme, nme, 
karar verme, sekarar verme, seççme ve uygulama genel me ve uygulama genel 
anlamda anlamda piyasapiyasaya indirgenmiya indirgenmişştir.tir.

•• ÇüÇünknküü bu bu ççaağğ, a, aşşk dahil her k dahil her şşeyi meta eyi meta 
haline dhaline döönnüüşşttüürrüüp ticarilep ticarileşştirir.tirir.



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün n ççaağğdadaşş anlamanlamıı

•• Modern dModern döönemde (klasik dnemde (klasik dööneme neme 
oranla) oranla) öözgzgüürlrlüüğğüün iki temel n iki temel öözellizelliğği i 
bulunmaktadbulunmaktadıır:r:
1.1.ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün bireycilikle yakn bireycilikle yakıın n 

babağığı,,
2.2.Piyasa ekonomisi ve kapitalizm Piyasa ekonomisi ve kapitalizm 

ile olan genetik ve kile olan genetik ve küültltüürel rel 
babağğlantlantııssıı..



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün n ççaağğdadaşş anlamanlamıı

•• ÖÖzgzgüür birey, kapitalist ekonomik sistemin r birey, kapitalist ekonomik sistemin 
‘‘olmazsa olmazolmazsa olmaz’’ öön kon koşşuludur.uludur.

•• Birey, sistemin kendine sunduBirey, sistemin kendine sunduğğu tu tüüketim ketim 
ekonomisinde istediekonomisinde istediğği (!) sei (!) seççimleri imleri 
yapabilmektedir.yapabilmektedir.

•• DolayDolayııssııyla mevcut sistem, toplumu ve yla mevcut sistem, toplumu ve 
bireyi davranbireyi davranışışlarlarıınnıın efendisi oldun efendisi olduğğu ve u ve 
bu nedenle bu nedenle öözgzgüür oldur olduğğuna una ‘‘ikna ikna 
etmektediretmektedir’’..



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün n ççaağğdadaşş anlamanlamıı

•• ÇÇaağğdadaşş birey gerbirey gerççekten ekten öözgzgüür olma r olma 
şşansansıına sahip midir?na sahip midir?

•• DavranDavranışışlarlarıı, ba, başşta medya olmak ta medya olmak 
üüzere dezere değğiişşik gik güçüçler tarafler tarafıından ndan 
denetim altdenetim altıına alna alıınmnmışış bireyin bireyin 
gergerççekten ekten öözgzgüür sayr sayıılmaslmasıı mmüümkmküün n 
mmüüddüür?r?



ÖÖzgzgüürlrlüüğğüün n ççaağğdadaşş anlamanlamıı

•• BugBugüün n üüretim, sadece mal ve hizmet retim, sadece mal ve hizmet 
üüretilmesinden ibaret deretilmesinden ibaret değğil.il.

•• İİhtiyahtiyaççlar da yeniden lar da yeniden üüretiliyor.retiliyor.

•• Sistem, bizim iSistem, bizim iççin sin süürekli yeni rekli yeni 
ihtiyaihtiyaççlar yaratlar yaratııyor ve bize yor ve bize ‘ö‘özgzgüürce rce 
seseççebileceebileceğğimizimiz’’ ssıınnıırsrsıız sez seççenekler enekler 
sunuyor.sunuyor.



BitirirkenBitirirken……

•• Son araSon araşşttıırmalar bireysel rmalar bireysel öözgzgüürlrlüüğğüün n 
temel detemel değğer olduer olduğğu u üülkelerde; bireylerin lkelerde; bireylerin 
toplumdan koptuklartoplumdan koptuklarıınnıı, kom, komşşularularıından ndan 
dinsel cemaatlerine kadar pek dinsel cemaatlerine kadar pek ççok ok 
toplulukla yabanctoplulukla yabancıılalaşşttııklarklarıınnıı ggöösteriyor.steriyor.

•• Bu sBu süürereççte sosyal sermaye ve toplumsal te sosyal sermaye ve toplumsal 
ggüüven gven gööstergelerinin de dstergelerinin de düüşşüüşşe gee geççtitiğği i 
anlaanlaşışıllııyor.yor.



BitirirkenBitirirken……

•• DolayDolayııssııyla pederyla pederşşahahîî devlet devlet 
anlayanlayışıışınnıın n öözgzgüür bireyin olur bireyin oluşşmasmasıına na 
kolaylkolaylıık sak sağğlamadlamadığıığı toplumlarda; toplumlarda; 
öözgzgüürlrlüük ik iççin yapin yapıılan mlan müücadele kadar cadele kadar 
sosyal sermayenin gsosyal sermayenin güçüçlendirilmesi lendirilmesi 
ççalalışışmalarmalarıına da na da öözen gzen gööstermek stermek 
gerekir.gerekir.



TeTeşşekkekküürr

•• Nazik ilginiz ve sabrNazik ilginiz ve sabrıınnıız iz iççin tein teşşekkekküür r 
ederim.ederim.

•• SorularSorularıınnıız olursa cevaplamayz olursa cevaplamayıı veya veya 
katkkatkıılarlarıınnıı dinlemeyi isterim.dinlemeyi isterim.

GGüürcan rcan BangerBanger


