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ÖN SÖZ 

2000 YILININ YAZlNDA Critica! lnquiry dergisinde yayımlanan "He
gel ve Haiti" makalesi düşünsel bir hadise oldu neredeyse. Makale
nin beklenmedik bir şekilde sanat kataloglarından siyasi dergilere 
ve internet bloglarına, işçi gazetelerinden üniversite dersliklerine 
kadar yayılması ve çeşitli d i l lere çevrilmesi, makalede ayrıntılarıy
la ortaya konulan al ışı lmadık zaman ve mekan topoloji lerine bir kar
şıi ıktı ve belki de, bize öğretilen ayrı ayrı tarihlerden ziyade hayat
larımızın fii l i  akışıyla uyumluydu. Çeşitl i bağlamlarda bu makaleyi 
faydalı bulan ve bana pek çok şey öğreten akademisyenlerin, sanat
çıların ve aktivistlerin gösterdiği ilgiden, sergi lediği cömertlikten 
ötürü minnettarım. Bu makale ihtilaflara da yol açtı .  Avrupamerkez
cil iği eleştİren akademisyenleri memnun etti , ama bir dereceye ka
dar. Batı modernl iğinin mirasını merkezinden ediyordu etmesine 
(ve bundan dolayı methedil iyordu), ama birçok alternatif modernl ik 
olduğu beyanında bulunmaktansa, daha az rağbet görebilecek bir 
hedefe yönelip modernliğin evrensel yönel imini  kurtannayı öneri
yordu. Bazılarının gözünde, evrensel tarih tasarısının modern meta
fiziğin küllerinden yeniden doğmasını sağlamayı önermek, Batı em
peryalizmi (daha doğrusu onun daha soyut ve bazılarına göre daha 
sinsi bir biçimi olan Amerikan emperyal izmi) ile işbirlikçil ik yap
makla aynı kapıya çık ıyordu. 

Bu kitaptaki "Evrensel Tarih" başlıklı  ikinci makale, i lk makale
yi  eleştireniere yanıt o larak kaleme alınmıştır. Burada, i lk makalede 
öne sürülen argümandan caymak şöyle dursun, en çok ihti lafa sebep 

olan iddialar geliştiri l iyor. İkinci makale, tarihi siyaset felsefesi ola
rak yazıyor; "Hegel ve Haiti" i le i lgi l i ,  geçmiş hakkında bildiğimizi 
düşündüğümüz şeyleri ve dolayısıyla bugünü düşünme biçimimizi 
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değiştiren malzemeleri bir araya getiriyor. Bu tasarının siyasi bir 
aci l iyeti var. Günümüzün "Küresel Düşün, Yerel Hareket et" sloga
nını değiştirmek gerek. Öncelikle, küresel düşünmenin ne anlama 
geldiğini sorgulamamız gerek, çünkü bunu nasıl yapabi leceğimizi 
henüz bilmiyoruz. Kendi geleneklerimizin yerel özgüllükleri için
den geçerek küresel eylemi şeki l lendirebilecek kavramsal bir yöne
l ime u laşmanın yollarını bu lmamız gerek. Bunun, bu kitapta gelişti
rilen bir yolu ,  belirli tarihsel verilerin şaşmış olan pusutasını doğ
rultmak ve böylece evrensel tarih nitelendirmesine yaraşır bir tarihe 
işaret etmelerini sağlamaktır. Bu görevde herhangi bir birl ik öngö
rüsü, farkl ı l ık retoriğinin altında hepimizin sorunsuz bir biçimde 
aynı o lduğumuza dair bir varsayım yoktur. Farkl ı l ık yargıları askıya 
al ınmaz. S iyasi mücadeleler devam eder. Ama bunlar, daha belli bir 
mesel e üzerine enine boyuna düşünmeye bile başlamadan ahlaki ta
hayyüle engel ler koyan geleneksel yerleşik anlayışlar olmadan da 
gerçekleşebi l ider. 

Bu makaleler, tarih ile felsefe arasındaki sınırda duruyor. İ leri 
sürdükleri evrensel tarih anlayışı, Hegel'in geçmişi sistematikleşti 
riimiş bir şekilde kavrayışından da, Heidegger'in tarihselliğin varlı
ğın özü olduğu yolundaki ontoloj ik iddiasından da farklı .  Evrensel 
tarih içerikten ziyade yönteme göndermede bulunur. Bir  yönelim
dir, kavramsal düzenlemesiyle siyasi şimdiki zamana ışık tutan ve 
somut malzernede temel lenen bir felsefi tefekkürdür. Bu yolla açığa 
çıkarılan hakikat imgesi zamana duyarl ıdır. Değişen şey hakikat de
ğildir ama; biz değişiriz. 

Bu tarihsel anda Amerikan tarihinin evrensel tarih tasarısına ka
tabi leceği bir şey varsa eğer, o da kolektif, siyasi katılımın göreneğe 
ya da etnik  ai diyete, d ine ya da ırka dayanması gerekınediği fikridir 

(ne yazık ki pek gerçeğe dönüşernediğini herkesin bildiği bir fikir
dir bu). Bu fıkrin kökeni Amerikan emperyalizmi falan değildir; çok 
daha eskilere gider, Yeni Dünya köleliği deneyimine kadar uzanır. 
"Evrensel Tarih" başlıkl ı  ikinci makalede varıl an sonuçlardan biri 
de budur. Çeşitli disiplinlerden al ınan tarihsel fragınanlardan inşa 
edilen bu makale, şimdiki zamanın engin ufkuna duvar çekereesine 
kavramsal anlayışın önüne konmuş engel leri ve ahlaki tahayyüle çi
zi len sınırları unufak eder. Hümanistliğinden dolayı hiçbir mahcu
biyet hissetmeyen bu tasarı, "Hegel ve Haiti "yi  e leştireniere ağızla-
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rının payını verince fi lan değil  aslen ihtilafın bahislerini yükseltir
se amacına ulaşmış olacaktır. 

Olağanüstü l isansüstü öğrenciterime ve Comeli  Ü niversitesi 
Yönetim Bölümü'nde uzun zamandır birlikte çal ıştığım meslektaş
larıma, özel l ikle de Benedict Anderson, Martin Bernal, Mary Kat
zenstein ve Peter Katzenstein'a bir teşekkür borcum var. Bu tasarı 
nın i lk aşamalarını destekleyen Hortense Spil lers'a, "Hegel ve Hai
ti"yi dünyanın dört bir köşes indeki sanatçıların dikkatine sunan If
tikhar Dadi ve Salah Hassan'a, metne iyi b ir baş l ık bulan Cynthia 
Chase'e, Minerva'yı bulduğumda orada olan Michael Kamnen'a, ba
na çalışmak için denizin yanı başında bir oda veren Teresa Bren
nan'a ve bu yolun her adımında yanımda olan Zil lah Eisenstein'a te
şekkürler. 

Bugün tek bir disipline dayanmayan en iyi araştırmaların ya
yımlandığı dergi olan Critical lnquiry'nin editörü W. J. T. Mitchell'a 
gayretlerinden ötürü teşekkürler. İ lk başta 2001 Eylülünde yapı lma
sı planlanan, ama tabii o zaman hiçbir uçağın kalkmaması nedeniy
le Kasıma ertelenen "Haiti ve Evrensel Tarih" başl ık l ı Comeli  Kon
feransı'na davet edilen, gelebi len ve gelerneyen herkese yaptıkları 
fikir al ışverişlerinden, katıldıkları tartışmalardan ötürü teşekkürler: 
Jossianna Arroyo, Joan Dayan, S ibyl le Fischer, J .  Lorand Matory, 
Watter Mignolo, Marcus Rediker ve Michel-Rolph Trouil lot. Beni 
ve eserimi Port-au-Prince'e sunan Candido Mendes ve Academie de 
la Latinile'n in uluslararası akademisyen camiasına, "Hegel ve Hai
t i "yi  Küba'ya tanıtan Aurelio Alonso ve Katherine Gordy'ye, ispan
yolca çevirisinden ötürü Norma Yayınev i'ne (Buenos Aires),  Fran
sızca çevirisinden ötürü Editions LIGNES'ye (Paris), İtalyanca çevi
risinden ötürü om bre corte'ye (Verona), Almanca çevirisinden ötürü 
Haus der Kulturen der Welt'e (Berlin), Türkçe çevirisinden ötürü 
Monokl dergisine (İstanbul )' ve Japonca çevirisinden ötürü de Se
idosha'ya (Tokyo) teşekkürler. 

Chicago Sanat Enstitüsü Okulu'ndaki Stone Summer Teori Ens
titüsü'nün katı l ımcıları, "Evrensel Tarih" in ilk kamusal sunumunu 
(2007) merakla dinlemişlerdi. Beni davet ett iğ i  için James Elkins'e, 

* "Hegel ve Haiti" makalesi çeşitli nedenlerden ötürü Monokl dergisinde ya
yımlanmamıştır. Türkçede ilk kez bu kitapta yayımlanıyor. -ç.n. 
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andığım yöntemi Yeni Hümanizm diye adlandıran ilk kişi olan ve 
bu terimin Sağ'ın tekel ine girmesini engel leyen Zhivka Val iavic
harska'ya teşekkürler. Kitabın son okumasını yapma inceliğin i gös
teren Franz-Peter H ugdhal 'a da çok teşekkürler. 

Bu kitabın John Beverly ve Sara Castro-Klart�n'in editörlüğünü 
yaptığı /lluminations dizisinde yayımlan masından çok memnun um; 
uzmanlıklarından, sabırlı desteklerinden dolayı Pittsburgh Üniver
si tesi Yayınevi'nin editörleri Devin Fromm, Peter Kracht ve Alex 
Wolfe'a çok teşekkür ederim. 

Son olarak, bana günbegün tesell i  ve neşe veren Eric S iggia ve 
Sam Siggia'ya çok teşekkür ederim. 





Birinci Kısım 

HEGEL VE HAİTİ 



BİRİNCİ KI SMA GİRİŞ 

Başlarken 

"Hegel ve Haiti" bir pol isiye gibi yazıldı .  Dolayısıyla burada sunu
lan giriş kısmını atlayıp doğrudan metinden de başlayabil irsiniz 
okumaya. Ana hatlarını ve nas ıl  sona erdiğini bilenler için, bir son
söz olarak da okunabi lecek bu yeni girişte, metnin ardındaki keşif 
süreci ve ilk alımlanışının yarattığı etki anlatı l ıyor. Bu bölüm, " He
gel ve Haiti" i le sonuçlanacak olan araştırma sürec inin izini sürü
yor; araştırmanın vardığı sonuçların daha kolay anlaşı labilmesi için, 
dipnotlarda verilen yoğun malzemeyi ayrıntı l ı  olarak izah ediyor ve 
denemeyi gerçek dünyada siyasi sonuçları olan mevcut entelektüel 
tartışmaların içine yerleşti riyor. 

Tesadüf/ Tasan 

Yolun baş ındayken, niyetim Hegel ya da Haiti hakkında yazmak de
ğildi .  1 990'larda farkl ı  bir tasarı üzerinde çal ış ıyordum. Soğuk Sa
vaş'ın son bulmasıyla beraber, neol iberal izm küresel ölçekte ideolo
jik hakimiyet kazanmıştı .  Yardıma çağrı lan ekonomi yasaları ve pi
yasa rasyonel l iğ i ,  her türden pratik politikayı hak l ı  göstermek için 
kullan ı lan meşrulaştırıcı mantralara dönüşmüştü. Peki ama bu be
densiz heyula, böy lesine feti şist bir hürmetin nesnesi olan "ekono
mi" neyin nesiydi? Ne zaman ve niçin keşfedilmişti; ve o görünmez 
elini de hesaba katarsak, işin daha şaşırtıcı yanı ,  nasıl  keşfedi lmişti? 
Mantıken, Adam Smith ve İskoç Aydınlanması'na bakmak gerek i
yordu; gerek bu felsefecilerin argümanların ı gerekse de fikirlerinin 
büyük bir etki yarattığı bağiarnı kavramak için. 
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İşin en şaşırtıcı yanı ysa, siyasal iktisat teorilerinin on dokuzuncu 
yüzyıl ın hemen öncesinde Avrupa'nın dört bir yanında entelektüel 
açıdan büyük bir heyecan yaratmış olmasıydı. İk i  kuşak sonra Marx 
iktisadı incelemeye başladığında, bu bilim "kasvetl i  bilim" diye ta
rif ediliyordu; bugünkü felsefecilerse ikt isada pek ilgi göstermiyor. 
Birkaç basit tabir (arz-talep, kar güdüsü, rekabet) gündel ik düşün
cenin temel unsurları haline gelmiş olsa da, ekonominin iş leme tar
zı günümüzde kamunun geneli için hala tam bir muamma; hayatla
rımızı belirleme bakımından ölçüsüz bir iktidarı olan uzmanların 
oluşturduğu ruhban tabakasına tahsis edilmiş bir bilgi bu. Kimse 
ekonomi dergi lerini  eğlencesine okumaz. Öyleyse, Adam Smith'in 
1776'da yayımlanan Milletierin Zenginliği'nin muazzam bir heye
canla karşılanması nasıl izah edilebilir? 

Hegel' in erken dönem yazıları bu sorgulama açısından faydalı
dır. 1 Jena metinleri , Hegel' in 1 803 'te yaptığ ı  Milletierin Zenginliği 
okumalarının yarattığı etkinin çarpıcı bir kaydıdır.2 Smith'in imalat 
alanındaki ,  aldatıcı bir biçimde basit görünen bir yeniliğin, yani iş
bölümünün kökten dönüştürücü etkisini aniatış tarzı, felsefi açıdan 
Hegel ' in dikkatini çekmişti . Topluiğne yapımı gibi sıradan bir örne
ğe başvuran Smith, üretimin küçük, uzmanlaşmış görevlere ayrı l 
masının hem işçinin verimliliği hem de tüketicinin ihtiyacı üzerinde 
katlanarak çoğalan bir etki yarattığını ve insanların birbirlerine ba
ğımlılığının kapsamını ve derecesini bir hayli artırdığını öne sürü
yordu. 3 Gözünde canlanan o yığın yığın topluiğnenin istiflendikçe 

ı. Ekonominin kökenine ve gizeml i  görünmezl iğine dair bu araştırmanın so
nuçları ve Hegel ' in Smith'i heyecanla karşı laması şurada tartışı l ıyor: Buck-Morss, 
"Envisioning Capital" ,  s. 434-67. Aristoteles'ten bu yana ekonominin tarihdışı bir 
sabit olduğu fikri , He gel' in kölel ik  anlayışının kaynağının Aristoteles olduğu iddi
ası kadar yanl ıştır. 

2. Christian Garve son derece iyi bir Almanca çeviri yapmıştı (ı 784-96 ), ama 
anlaşıldığı kadarıyla Hegel kaynak metni ,  yani İngi l izce versiyonu ku llanmış. 
Her halükarda Hegel' in kal ıcı kütüphanesinde Smith'in kaynak metn i  de, Garve'ın 
çevirisi de yer al ıyordu. 

3 .  Hegel,  Smith' in toplu iğne örneğini çeşit l i  vesi lelerle anar ve neredeyse her 
defasında yeni bir rakam hatası yapar! Onun bu kadar i lgisini çeken şey yeni bi l i 
min ayrıntı ları deği l ,  Smith' in yen i l ikçi kavramlaştırmasıydı (bkz.  Buck-Morss, 
"Envisioning Capital" ,  s. 458n57).  Hegel ' in Adam Smith okumasının (topluiğnc 
üretimi konusundaki zayıf matematiği gibi) ayrıntıları ve özgün İngil iz<.:e metni 
kul landığım gösteren işaretler için bkz. Waszek, Scottish Enlightenment: "P. Wan-
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istiflenmesi görüntüsü ve  tekrara dayalı, parçalı çalışma eylemleri
nin işçiler üzerindeki köreitici etkisi Hegel' i  büyülemiş, belki de 
dehşete düşürmüştü. B i r  " ihtiyaç sistemi" olarak bu yeni ekonomi
nin, kolektif hayatın biçimini değiştirme gücüne sahip olduğunu 
fark etmişti .4 Tasv iri çarpıcıydı: "İhtiyaç ve emek" öyle "korkunç 
bir karşılıklı bağımlılık sistemi "  yaratır ki ,  "elementler gibi körü kö
rüne dolanıp duran bu sistemi tıpkı yabani bir hayvan gibi devamlı, 
ce bre n terbiye etmek, denetim altına almak gerekir." 5  1805-6 itiba
riyle Hegel, bu vahşi ,  doymak bilmez hayvanı terbiye edecek güç 
(Gewalt) olarak devlete bir adım öne ç ıkma çağrısında bulunan si
yasi oluşurnlara ilişkin felsefenin temeline, geleneksel bir kavram 
olan "burjuva" ya da "sivi l"  toplumu (die hürgerliche Gesellschaft) 
deği l ,  yeni ekonomiyi yerleştirmiştir.6 Sivil toplum kavramını eko
nomik açıdan yeniden işleyiş tarzı ,  "çığır açıcı" olarak nitelendiril
miştir.7  

nenmann tarafından a l ınmış ve yakın zamanlarda keşfedi lmiş 1 8 1 71 1 8  notları son 
derece i lginçtir, çünkü Hegel ' in Smith'in hesaplamasın ı  doğru bir şekilde tekrarla
d ığı tek örneği ortaya koymaktadır" (s. 1 3 1  ). 

4. Genel olarak ihtiyacın karşıtanmasına göndermede bulunan " ihtiyaç siste
mi" terimi i lk  olarak Hegel ' in Sysfl'm der Sittlichkeit'ında ( 1 803, s. 80-84) kul la
nı lmakta ve burada, Georg Lasson'ın yayıma hazırladığı 1 967 tarih l i  edisyonuna 
atıfta bulunularak zikredilmektedir. Hoffmeister'ın standart Hegel eserleri baskı
sında Jenenser Realphilosophie J diye anı lan ve burada daha yakın zamanl ı  ed is
yana atıfta bulunularak zikredilen (Hegel ,  Jenaer Systement'A·ürfe /: Das System 
der .'>pekulativen Phi/osophie, haz. K laus Düsing ve Heinz K immerle, 1 986, s. 
229 [323]) 1 803-4 elyazmaların ın 22. Fragman' ında şöyle denir: " İhtiyaçların kar
şı lanması herkesin b irbirine duyduğu genel bir bağımlı l ıktır. "  Yukarıda anı lan ki
tap Hegel ' in Gl'Sammelten Werken 'ının (yani toplu  eserlerinin) tarihsel-eleştirel 
edisyonunun 6. cildinin karton kapakl ı ,  hazırl ık aşamasındaki versiyonudur; aka
demisyenlere kolayl ık olsun diye 6. ci ldin numaralarını parantez içinde verdim. 

A lmancadan çeviri leri kendim yaptım. Ne var k i ,  bu Jena metinlerinin ikisi de 
çevri lmiştir : He gel, System (�{Etlıica/ Life ( 1 B02!3) and First Philosoplıy ofSpirit 
(Part J/1 of the System ofSpecu/ative Philosophy 180314), haz. ve çev. H. S. Har
ris ve T. M. Knox, 1 979. Bu edisyon ik inci  metin için eleştirel-tarihsel edisyanun 
6. ci ldinin sayfalandırmasını da içeriyor ve böylece okura benim çevirimi kendi 
çev iri leriyle karşılaştırma imkanı sağl ıyor. 1 802/3 metn i için, Almancadan yaptı
ğım a l ıntılar parantez içinde Georg Lasson' ın ( 1 9 1 3) 1 923 tarih l i  edisyonunun 
Knox-Harris çevirisinde kaydedi len sayfalandırmasın ı  da içeriyor. 

5. Hegel ,  .fenaer Systementwü1j'e /,s. 230 (324). 
6. Hege l ,  Jenaer Systementwütfe J/1, s. 222-42 (242-65) .  Bu kaynak, tarihsel

eleştirel edisyanun 8. ci ldinin karton kapakl ı, hazırl ık aşamasındaki vers iyonudur 
(bkz. 4 .  dipnot) . 
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Burjuva Toplumu 

Hegel toplumsal hayatta yaşanan ve bizim şimdilerde modernl ik  
adını verdiğimiz kınlmayı çok yakından gözlemlemiştir. Jena semi
nerinin notları bunun kanıtlarıyla doludur. Hayatı boyunca sürdür
düğü tasarı , bu dönüşümün felsefi önemini kavramaktı .  Hegel ' in fel
sefi sistemi soyut düzeylere çıkabil ir (Jena'daki i lk derslerini dinle
miş olan bir öğrenci, anlatı lanlardan h içbir şey anlayamadığını,  ne
yin tartışı ldığı konusunda en ufak bir fikrinin bile olmadığını, bir 
şeylere ak mı deniyor kara mı kavrayamadığım söylemiştir)!! ama 
metinleri , benim gibi maddeci bir eğil imi olan teorisyenlerin bir hay
li çekici  bulduğu türden, tarihsel olarak somut ayrıntılarla doludur: 
topluiğne imalatı, kahve kültürü , darülacezeler, fraklar, tirbuşonlar 
ve fi t i l  keskileri . Hegel' in kavram dağarcığındaki en soyut terimler 
bile gündelik deneyimden türeti l  ir. Jena yazılarında, He gel ' in başl ıca 
terimlerinden biri olan "nesneleşme"nin (Entiiusserung) göndergesi 
dünyevi insan emeğidir; "olumsuzlama" , Hegel 'in dil inde tüketme ar
zusuna veri len i simdir ve doğal zorunluluğun aksine tarihsel olarak 

7.  R iede l ,  Between Tradition and Remlution, s. 44. Modern zamanlarda die 
hürgaliche Gesellschafi terimi  içinde, "siv i l  toplum" şekl indeki geleneksel an
lam içindeki siyasi bir kavram olan "yurtta{ (citoyen) i lc siyasi mahiyeti olmayan 
özel kiş i ,  toplumsal i l işki leri ekonomik mübadele içinde yerleşikleşmiş, tüccarlar 
ve zanaatkarlardan müteşekki l  kasabal ı  orta sınıf (Stand) arasında evri lmiş olan 
farkl ı laşmayı tespit eden kişi, A. Smith'i tercüme eden Christian Garve idi. İngi
l izcedeki "cil'il society" (sivi l  toplum) teriminde bel l i  olmayan bu anlamsal ayrım 
kafa karış ık l ık ianna yol açmıştır. Hegel modern i nsanın kamusal ve özel bir i nsan 
olarak ik i l i ,  kendi yorumuna göre, diyalektik birl iğinin farkında olduğunu şurada 
kaydetmişt i :  .le na u Systementwü1j'e lll, s. 238 (26 1 ) . Bu karmaşıktaşmaların izi
ni süren harika bir makale için bkz. R iedel ,  "Bürgcr", s. 673-725 . 

8. Aktaran Petry, H ege/'s Philosophy ol Suhjectiı·e Spirit, I: s. xv i. Hegel ' in 
i lerleyen kariyeri bu durumun düzelmesi ni sağlayamamışt ı .  Petry 181 7'de Heidel
berg Ünivers i tesi'ne gelen genç bir Estonyal ı  asi lzadenin  sözlerin i  aktarır: "Karşı 
ma ç ıkan i lk  iyi kitapç ıya gid ip He gel ' in d ük kanda bulunan bütün ki tapların ı  sat ın 
a ld ım ve o gece, ald ığım kitapları okuma niyetiyle divana rahatça yerleşt im . . .  Fa
kat ne kadar çok okursam, okuduğumu anlamak için ne kadar çok gayret gösterir
sem o kadar az anladığımı fark ettim ve cümlelerden birine kafa yorarak boş yere 
birkaç saat harcadıktan sonra iyice asabım bozuldu , kitabı bir kenara bırakt ım. Da
ha sonra, sırf meraktan derslere katı ld ım, fakat it iraf etmek zorundayını ki almış 
olduğum notları anlayamıyordum" (Hegel's Philosophy of Suhjective Spirit, 1: 
s. xvi). 
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Şekili Lichputze (Fi t i l  Keskisi) .  

yaratı lan ihtiyaçlar, modadaki toplumsal takl itle örneklenir. 
İhtiyaç sistemi, birbirini ne tanıyan ne de uruursayan yabancılar 

arasındak i toplumsal bağdır. Tüketicilerin "doymak bi lmez arzusu" 
İngilizlerin "konfor" adını verdiği şeyin "bitmez tükenmez, s ın ırsız 
üretimiy le" birleştiğinde, bell i  bir sınırı olmayan "şeylerin hareke
ti"ni üretir.'ı Hegel asl ında Avrupa'nın sömürge sisteminin yersiz 
yurtsuz, dünya piyasasını tasv ir etmektedir ve bunu ilk yapan fe! se
feci  de odur. 10 Bu tesadüfi , körü körüne bağımlı l ık ,  s ivi l  hümanizm 

9. Aktaran Waszek, Scottish Enlightenment, s. I 50, I 52 ve Hegel ,  .lenaer 
Sy.,·tementwüJfe lll, s. 208 (227) ;  arzuya "ortaya çıkma hakkı "n ı  veren şey işbölü
ınünün tüm parçalarının birbirine bağıml ı l ığıdır (s. 208 [ 227]) .  

1 0. Hegel ' in koluni lerin bu " iht iyaç sistemi"ni üretmedeki rolüne (System der 

Sittlichkeit, s. 77-80 [485-88]), tüketici lerin "yurtdışı"ndan gelen ürünlere bağım
l ı l ığ ının doğurduğu istikrarsızi ı kiara (s. 83 [49 I ] ), ayrıca rekabetçi küresel ticare
t in temel indeki vahşi emek sömürüsüne dair kavrayışı  sayes inde, yürüttüğü tartış
mayı,  artan ticaretin u luslararası barış ı  ve insanların b irbirin i  an lamasını sağlaya
cağı yolundaki ,  Aydınlanma felsefeci leri arasında daha yaygın olan hayırhah bek
lent iden ayır ır. Kant ve diğer felsefeciler kolonyal izmin "adaletsiz l ik leri "ne yöne-
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geleneğinin aksine, kamusal yurttaşlar olarak mülk sahiplerinin hü
kümetin yasalarına karşı gösterdikleri müşterek rızanın temelini atan 
sözleşme i l i şkilerine göndermede bulunmaz artık. Adam Smith'in 
tasavvur ettiği haliyle siyasal iktisactın yarattığı toplumdur bu - el
bette hala kentl i  ya da "burjuva" (bürgerliche), ama kolonyal ticare
tin modem gerçeklikleri tarafından dönüştürülmüş bir toplum. Bu 

yeni tüccar sınıfı (Handelsstand) uzak diyarlarla ticaret yapan kişi
lerden oluşur. Hobbes'un düşündüğü gibi, mal ların kendisinden zi
yade mallarının "müsadere" edilme çerçevesini", yani alıp satma hak

larını sağlama almakla i lgi lenirler. Hegel mübadele edilen şeylerin 
değer açısından birbirine eşit olduğunu, ama bunun paradoksal top
lumsal sonucunun eşitsizlik, yani "bir yanda muazzam bir zenginlik, 
diğer yanda ise büyük bir yoksulluk" olduğunu fark etmiştir: " He
gel'e göre, zaten sahip olana, daha da fazlası verilir. "" Ticari müba
dele ,  kişi ler arasında kendini devamlı  yeniden üreten bir i l işkiler 
ağı ,  "kelimenin modem anlamıyla bir 'toplum"' yaratırY 

Yeni toplum, etnik grup ya da akrabal ığa dayalı bir klan (Stamm) 
değildir. Geleneksel olarak tasavvur edildiği haliyle Volk' un çözü
lüşüdür. 1 1  Eski anlamıyla sivil  toplumla karşılaştırıldığında, burjuva 
toplumu yurtsever deği ldir, ticarette ulusal sınırların ötesine geçme 

J ik güçlü hir ahlaki eleştiri yöneltiyorlardı, ama bu e leştiri yeni toplumun felsefi 
bir şeki lde kavranmasına denk düşmüyordu. Kanı, Diderot ve Herder hakkında 
bilgi ve sempati yüklü bir tartışma için bkz. Muthu, Enli�-:lıtenment Against Empi
r(' (gerçi Muthu Hegel'den bihaber gözüküyor ve dolayıs ıyla Hegel' i  mesnetsizce 
bir kenara bırakıyor). 

1 I. Hegel ,  Jenaer Systcmentwürfe lll, s. 223 (244); ayrıca bkz. Buck-Morss, 
"Env isioning Capital" ,  s. 458. Hegel ' in bu i lk  yazı larındaki burjuva toplumu anla
y ış ı  i le Marx' ın bu konudaki anlayışı arasındaki kayda değer benzerl ik şu eserler
de de ele a l ın ır: Man:use, Rcason and Rcvo/ution; ve Lukacs, Derjunge Hcgcl. 

1 2. Riedel ,  Between Tradition and Revolution. s. 45. 
I 3. " Halkın mut lak bağ ı ,  yani et ik olan (das Sittliche), ortadan kaybolmuş ve 

halk (Vo/k) çözülmüştür" (Hegel ,  System dcr Sitt/ichkeit. s.  S4). Yeni top lum yeni 
bir etik biçimi üretir. Sittliclıkeit İng i I izeeye "('fhica/ life" (etik yaşam) diye çev ri
t ir, ama bunu antropoloj ik anlamlarıyla "kültür" çerçevesinde anlamak bizi yanı l 
t ı r  ("Kültür" d iye çevrilen Hegelci Bildung sözcüğü ise tahs i l l i  ya da "yetişmiş" 
an lamına gel ir) .  Yeni  Sirtlichkeit etnik bir halkın deği l ,  toplumsal bir biçimin kül
türüne göndermede bulunur. Hegel ,  örneğin ,  Bildun�-:'un modern toplumda yeni 
ethos hal ine ge ldiği kanısındadır Kolektif. göreneksel ve kendi üzerine pek dü
şünmeyen aile teme l li etik yaşam biç iminin yerini ,  bireylerin akı l  temelinde ya da 
özbi l i nç edinmek üzere eğit i lmesi a l ır. Hegel ' in Afrika'da doğmuş kölelerin mo-
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dürtüsünün etkisi altındadır. Ticaret uçsuz bucaksızdır; yeri deniz
dir. Başka bir deyişle, ekonomi ile ulus birbiriyle bağdaşmaz (Smith 

koloni ekonomisinin ulusal yönetim biçimini bozduğunu düşünü
yordu 14) .  Ekonomi sınırsızca genişleme yönelimindedir; ulus ise kı
sıtlar ve sınırlar koyar. Hegel toplumun gücü ile devletin gücü ara
sındaki ,  hourgeoislcitoyen şeklinde iki ayrı yüzü olan bireyi doğu
ran bu karşıtlığı, son kertede, farklı bir ortak bağımlılık biçimi olan 
siyasi bir oluşumu devreye sokarak çözer. Bu oluşum, yasalar saye
sinde toplumsal eşitsizliklere etik bir düzeltme olanağı sağlar; ve 
böylece her veçhe, yani hem sivil toplum hem devlet, ortak karşıt
l ıkları sayesinde bir diğerini mümkün kılar. 15 

Hegel Adam Smith'i okurken, Britanya ve Fransa'ya has Aydın
lanma geleneğinin en kutsal temel ine, yani doğa durumuna meydan 
okuyan bir toplum tasviri görmüştür. Tarihsel açıdan sabit olmayan 
ve doğal hukuk teoris ine taban tabana zıt bu tasvir karşıl ıklı bağım
l ıl ığın tarihsel olarak özgül bir antropoloj isidir. Hobbes'tan Locke'a 
ve ondan da Rousseau'ya kadar uzanan sözleşme teorisinde, felsefi 
düşünme çabasının başlangıç noktasının doğal özgürlüklere sahip 
bağımsız ve hür bireyler olduğu ve bu durumun toplumsal i lişkilere 
ve sözleşme i lişkilerine g irmenin çerçevesini belirlediği ileri sürü
lür; Hegel'in modem öznes i ise meta mübadelesinden dolayı zaten 
bir toplumsal bağımlıl ıklar ağı içindedir. Peki Hegel ekonomiden 
devlete nasıl geçer? Riedel devletin yeni toplumu sınırsızlıktan kur
tarmak ve kontrol sağlamak üzere bir deus ex machina olarak orta
ya çıktığın ı belirtir. ıtı Meselenin i lginç hale geldiği yer de işte tam 
burasıdır. 

dem s iyasi hayat ın özbi l inçl i  ethosunu benimsediğini tasavvur etmesini sağlayan 
�eyin i�te bu Sittlichkeit anlayışı olduğunu i leri sürüyorum ben.  

1 4. Yazı larında sürekl i  yer bulan bir temadır bu. Sözgel imi ,  t icari sermaye 
bünyesi it ibariyle yurtsever deği ldir: "B i r  tüccarın i l laki herhangi bir ü lkenin  yurt
taşı olması gerekınediği söylenir k i  gayet isabet l i  bir sözdür bu" (Smi th, The We
alth (�{Nations, s. 5 1 9) .  

1 5 . Hegel ' in .fenaer Systementwü1j'c lll adl ı  kitabının "Oiu�um" baş l ık l ı  son 

kısmında (s. 238 l26 I ] ) önceden ele a l ınan bu tema (ayrıca, bkz. yukarıdaki 7. 
dipnot) HukukFelsefesi'nde (I 82 I )  ayrıntısıyla i�len ir. Jena derslerindeki pek çok 
tema Hegel ' in 1 8  I 7- l 8 'den l 825-26'ya kadar neredeyse her y ı l  verdiği hukuk fe l
sefesi derslerinde yeniden gündeme getiri l ir (bu derslerde al ınan öğrenci not ları 
günümüze kadar ulaşmıştır). 

1 6. Riedel ,  Between Tradition and Revolution, s. 1 25 .  
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"Rohinson Crusoe ve Cuma"17 

Hegel çeşit l i  Jena derslerinde yeni toplumu tasvir edip "karşı l ıklı ta
nıma" temasını "mübadele yoluyla tan ıma" (Anerkanntsein im Ta
usch) olarak incelerken, i lk  kez "efendi "  ile "köle" arasındaki i l işki
den bahseder. 1 H  Tüm metin lerde, ihtiyaç sistemi tasv iri nin yanında 
bu temanın devamlı gündeme gelmesi fark edilmeyecek gibi değil
dir. Şunu sormadan edemeyiz: Efendi-köle i l i şkisi i le yeni küresel 
ekonomi aras ındaki bağlantı nedir? Uzman ların yolundan gidecek 
olursak , bizi Hegel'in burada Aristoteles'e başvurduğuna inanmaya 
yöneltecek şey nedir? Ve He gel köleliği Fransız Devrimi'nin sırf ü l
ke içi veçhesin i an latacak hir alegori olarak kullanıyorsa, o halde bu
nun aynı esnada tartışı lan meta ticaretiyle alakası nedir? 

Hegel ,  1805-6 tarih l i  Jena met inlerinde hızla bir temadan diğeri
ne geçer; ekonomik ternalara ( topluiğne yapımı,  şeylerin mübadele
deki hareket i ,  işçinin insanlı ktan çıkması) ,  "karşı l ık l ı  tanımanın" uç 
biçiminde ( derkenarındaki ifades iyle :  "şiddet, tahakküm ve teslimi
yet" şekl inde) ortaya çıktığı efendi-köle ve "ölüm kal ım mücadele
si" gibi siyasi ternalara değinir. 1'> Kavramsal açıdan bakı ldığında, 
kendi köle liklerinden kurtulup anayasal bir devlet kuran kölelerin 
devrimci mücadelesi, Hegel ' in analizini sın ırsızca genişleyen ko
loni ekonomisinden ç ıkarıp, özgürlüğün gerçekleşmesi diye tanım
ladığı dünya tarihi alanına taşıyan teorik dayanak noktas ını -prat ik
te, tam o sıralar Haiti 'de vuku bulmakta olan teorik bir çözümü
sağlar. Aradak i bağlantı aşikar görünür, hatta o kadar aşikar görünür 
ki  kanıt lama yükümlülüğü bunun tam aksini iddia etmek isteyenle
re düşer adeta. Bu yorum, Ritter' ın Hegel'le birl ikte "felsefenin ken
di çağının teorisi hal ine geld iği "211 şekl indeki genel kabul gören tezi-

17 .  Bkz .  " Hegel ve Hai t i " ,  s .  73n ll4. 
1 8 . Bunların ayrıntıları "Hegel ve Haiti "nin sayfa 64'te ba�layan 8.  k ısmının 

ana metninde ve dipnotlarında ortaya konu luyor. 
19. Hegcl , Jenat'r SystenınıtwüJ:fi:-111, s. 203 (222) .  
20.  Halk nas ı l  ki onu bayrak edin ip göndere çekmi�se, Hegel de özgürlük fik

rini alır ve onu kendi felsefesinin 'temel öğesi' ve 'tck meselesi' hal ine get irir .  . .  
Hcgel böylece felsefeyi çağın teoris ine dönü�türür" (Ritter, H ege/ and the French 
Revolution, s. 48) .  



Şekil2 Danicl Defne'nun 1719'da yayınılanan romanı Rohinson Crusoc'nun bi
rinci cildinin I 785 tarihindeki baskısının ön kapağı. Çizen Mather Brown. oyma
cı Robert PollaHI. Kaynak: Blewett,/1/ustrations ofRohinson Crusoc. 
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ni destekler ve Riedel'ın canını sıkan şeyi ,  yani devleti bir deus ex 
machina olarak devreye sokmanın bariz keyfiliğini ortadan kaldı
rır. 2 1  Eşitlerin karşıl ıklı olarak birbirlerini tanımaları, köleliğin çe

lişkileri içinden, mantıksal bir zorunluluk sonucunda ortaya çıkar: 
Bir yandan, insan köleleri "şeyler" olarak alıp satmak yasaldır; di
ğer yandan, bu köleler "Ya Özgürlük Ya Ölüm!" ş iarıy la bir araya 
geldikleri bir " tanınma savaşında" kölel iğe karşı mücadele ederek 
tarihin etk in failieri olabildiklerini gösterirler. O halde, bu iki yüz
yıllık tarihsel nisyan nasıl izah edilebilir? 

"Hegel ve Hait i"yi yazmaya başlamama sebep olan şey tam da 
bu muamma işte. Beni hiç beklemediğim yollara soktu, konuyla il
gili verilerden oluşan koca bir ağın göbeğine düşürdü ve böylece 
odağın Haiti'ye kaymasına; dahası,  akademik inceleme meselesine, 
bir araştırma nesnesi inşa etmenin pek çok şeyi açığa çıkarması ka
dar da gizleyebilmesi meselesine kaymasına neden oldu. N ihayetin
de "Hegel ve Haiti" yazısı, bu iki tarihsel fenarneni sessizce buluş
turan bağlantıyla, bu "ve" ile ilgil idir. Bu araştırma sürecinde beni 
zorlayan, hatta öfkelendiren şey, akademik incelemenin tahayyülü
müzün önüne çektiği sınırların giderek farkına varmam oldu: Orta
ya ç ıktıkları anda (gazete ve dergilerin açıkça ortaya koyduğu gibi) 
birbiriyle bağlantılı olan, Hegel denen fenomen ile Haiti  denen fe
nomen tarih iç inde aktarılırken birbirinden ayrılmıştı. Bu noktada 
Avrupamerkezcilik heyulasından bahsetmek kolaydır elbette, ama 
bizatih i Avrupamerkezcil iğin tarihsel olarak nasıl inşa edildiği ve bu 
süreçte Haiti'nin nasıl bir rol oynamış olabileceği sorusunu da yanıt
lamak gerekir. 

Tarihsel yorumdaki değişimler tek bir kişinin icadı değildir. B ir
biriyle alakası olmayan uzmanların eserleri tuğlalar m isali üst üste 
eklenir. Hegel uzmanları belgelerne bakımından çok titizdirler ve 
tam da bu tit izlik sayesinde, daha dikkatsiz bir biçimde yapı lmış 
araştırmaların nelerin üstünü örtmüş olabileceğini ,  yani bilgimizde
ki boşlukları tespit etmemizi sağlarlar. Bu boşlukların ortaya çıkar
dığı, resmi h ikayenin arkasındaki başka bir hikayenin parçalarını 
bir araya getirmeye çalışırken, eserleri zamanımızın en heyecan ve-

2 1 .  Riede l ,  Betı,veen Tradition and Revolution, s. 1 25 .  Ayrıca bkz. "Hegel ve 
Haiti", s. 66n93. 
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rici ve özgün eserleri arasında yer alan, muhtelif disiplinlerden ya
zarları keşfettim. Çeşitli söylemlerin kavşağında duran Haiti  Devri
mi, dünya tarihinde belirleyici bir uğraktır. Dolayısıyla Samuel 
H untington'ın medeniyetler tarihinin çeperinde kaldığını, "diğer 
toplumlarla kültürel ortaklığı olmayan" ,  "yalnız bir ülke"22 olduğu
nu söyleyip Haiti meselesini geçişt irmesini sineye çekmek pek 
mümkün değil, hele ki şunları okuduktan sonra: Joan Dayan, Haiti, 
History and the Gods; Sibylle Fischer, Modernity Disavowed; Peter 
Linebaugh ve Marcus Rediker, The Many-Headed Hydra; Michel
Rolf Trouillot, Silencinf: the Past; David P. Geggus'ın pek çok ma
kalesi . Ve tabii gayet iyi bil inen şu klasikleri okuduktan sonra: C. L. 
R. James, The Black Jacobins (I 938); Eric Williams, Capitalism 
and Slavery (I 944 ) ; David Brio n Davis, The Problem of Slavery in 
the Age of Revolution (I 975) ;  Robin Blackburn, The Overthrow of 
Colonial Slavery (I 988); ve Paul Gilroy, The Black Atlantic (I 992). 

" Hegel ve Haiti " ,  bilgi  bağlamında, geleneksel önem hiyerarşi
lerinden uzaklaşmayı destekliyor. Olguların sabit anlamlara sahip 
veri ler olarak değil, bizi şaşırtmaya devam edebi lecek, birbiriyle 
bağlantıl ı patikalar olarak bir önem taşıdıklarını vurguluyor. Olgu
lar tahayyülü sınırlamak yerine ona ilham vermelidir. Önceden be
lirlenmiş muteber bir tezin kanıtı olarak öne sürülen güvenli bilgi 
kurmacasına ne kadar az tabi olurlarsa, hakikati o kadar çok açığa 
çıkarabilirler. Akademik tartışmanın maksadı ,  düşünce alanının bel
l i  bir kavramını savunmak yerine, tarihsel tahayyülün ufkunu geniş
letmek olmalıdır. Böyle bir kolektif akademik uğraşın siyasi bir ya
nı vardır. Amacı ,  tanımlayıcı sınırların tarihin galiplerinin bilgi üze
rindeki tekelci denetiminin bir sonucu olarak önceden belirlenme
diği , adına yaraşır bir küresel kamusal alan için bilgi üretmektir. 

Hef:el biliyordu- iyi de bunun ne önemi var? 

Saint-Domingue'deki olayların Hegel'e sahiden de i lham verip ver
mediği sorusunu gündeme getirdiği için Pierre-Franklin Tavares'ye 
teşekkür borçluyuz. Almanca kaynaklar yerine Fransızca kaynak
lardan yararlanan ve kendi sağlam sezgilerinden yola ç ıkan Tava-

22. Huntington, Clash (){Civilizations, s. 136. 
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res, 1 990'ların başlarında, şun lar gibi cüretkar iddialarda bulunduğu 
bir dizi kısa, spekülatif makale yazmıştır: Hegel' in kafası daha en 
başından beri o döneme ait bir mesele olan kölelikle "meşguldü"; 
antik dönem hakkında yazıyormuş gibi yaparak aslında yer yer kö
leliği eleşti rmişti . Abbe Raynal ' in H int Adaları tarihini  okuyan genç 
He gel ,  Karayipler'de kölelik konusunda göründüğünden daha bilgi
l iydi as l ında; hatta Hegel hayatı boyunca bir "Raynalc i "  olarak kal
mıştıY 

"Hegel ve Haiti "nin yayımtanmasından sonra N ick Nesbitt, He
gel ' in olgunluk dönemi eseri olan Hukuk Felsefesi'ni ( 1 82 ı) Saint
Domingue'li köle lerin bakış aç ısından yeniden okumaya başlamış;  
bu " i leric i"  metnin, daha "çekingen" olan Tinin Fenomenolojisi'nin 
soyutlamalarının ötesine geçtiği ve böylece "kölelerin isyan etme 
hakk ın ı  ayrıntısıyla ortaya koyup radikal bir biçimde savunmas ı "  
bakımından "Haiti Devrim i'nin ilk büyük analizini yaptığ ı "  sonucu
na varmıştır.24 Belki fark l ı  noktaları vurguluyoruz, be lki de ayrıntı 
lar konusunda aynı fik irde deği l iz; yine de, farkl ı  metin lere odakla
nan Taveres ve Nesbitt i le bir konuda hemfikiriz: Aradaki bağlantı 
çok bariz.25 Haiti uzmanlarına gelince, 2005 yı l ında Port-au-Prince' 
de yaptığım " Hegel ve Haiti" sunumuna hiç şaşırmadı lar (Tavares' 
nin makalelerin i  zaten bi l iyorlardı) .2rı 

23. Tavares'in doktora tez �a lı�ınasından (Tavares, "Hegel. cri t ique de I'Afri
que") doğan bu makalciere ula�mamı  sağladıkları için Picrrc-Frankl in Tavares ve 
Haiti  Kül tür Bakanl ığı'ndan Henry Robert Jolibois'yc teşekkür ederim. Bkz. "La 
Cnncept ion de I'Afrique de He gel", s. I 53-66; "Hegel et l'abbe Gregoire", s. 155-
73; "Hegel et Hai t i", s. I 13-31; "Hegel ,  ph i losophe anti-esclavagiste" . Tavares şu 
sıralar, Epinay-sur-Seine Beled iye Başkanl ığı 'n ın Fransa-Afrika i l işki lerinden so
rum lu yetki li  olarak, Fi ldişi Sahili'ndeki mevcut kriz üzerine yazıyor. 

24. Nesbitt, "Trop ing Toussainı, Reading Rcvolution", s. 1 X-3 3 .  
2 5 .  Hegel'i e n  radikal şeki lde okuyan kişi Nesbitt olmuştur. Fransızca kay

naklardan yararlanan Tavares'in okumasındaysa Hegel'in s iyasetinin tonu dü�ürü
lür  ve Hcgel'in hep bir aşamacı olduğu, kölelerin özgürlüklerine ça l ışma dis ipl ini 
sayesinde u laştığ ına, halbuki kölelerin Toussaint  tarafından ilan edi len fazlasıyla 
hızlı kurtulu�larının on ların " ikinci mağlubiyet i "ne işaret ettiğine inandığı i ma 
edilir. (Tavares, "Hegel ,  phi losophe anti-esclavagiste", s. 27). 

26. Tavares' in birkaç makales in in yayım landığı Clıemins Critiques dergis i  
Haiti'de çıkan bir dergid ir. Sunum um hakkında yaptığı yorumlarından ötürü Haiıi 
Cumhuri yeti Musee Pantheon National Hait ien'nin genel müdürü Marie-Luc ie 
Vendryes'e teşekkür ederim 
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Tavares'nin spekü lasyonlarının yaygın bir §ek i lde tartı§ı lmamı§  
olması tuhaftır - şahsen, onun makalelerine araştırmarnın ancak son
larında rastlamış olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum. Fakat Afrika
l ı  olan bu araştırınacıyı bir çırpıda Avrupa ve ABD'nin akademik he
gemonyasının kurbanı ilan etmeden önce (Tavares Fransız vatanda
şıdır, öğrenci l ik yıl larını Paris'te geç irmiştir; buna karş ı l ık, Hegel uz
manlarının müesses nizamının, sözgelimi benim çalı şınama da bü
yük bir i lgi gösterdiği falan söylenemez), gerek Hegel' in Hait is i 'ni  
gerekse de Hait i 'nin Hegel i 'n i ,  yan i Afrikal ı -Karayiplilerin Hegel ' i  
kendi lerine mal ediş ini  göz önünde bulundurmamız gerekir. Nesbitt, 
Ai me Cesaire ' in eserlerinde bu mirasın izini  sürmüştür: Afrika di as
parasının kendisini "boyun eğdi ri lme ve köleleştiri lmeden kaynak
lanan ortak bir deney im" üzerinden algı lamasını anlatan o etk i l i  nef?

ritude 1 zencilik kavramıyla Cesaire, kölelerin Haiti Devrimi 'y le ken
di kend i lerini özgürleştinnelerini  bir "amblem" olarak görürY Nes
bitt i lc doğrudan görüşen Cesaire,  ona gençken Hyppol ite' in Hegel' 
den yaptığı yeni Tinin Fenomeno/ojisi çev iris in i  ( 194 I) kcşfedince 
duyduğu heyecandan bahsetmiş :  "Fcnomenoh�ji'nin ilk Fransızca 
çev irisi  çı ktığında, onu Senghor'a gösterip şöyle dedim: 'Hegel ' in ne 
ded iğine baksana, Leopold: Evrensel'e varmak için, insanın önce Ti
kel' in içine gömülmesi gerek ir! "'2x Cesaire Hegel ' i  okumanın sah i 
den üretken, "evrensel"  deneyimin in,  bütünsel ve bütünsel leştirici 
s isternin bir özet inden deği l ;  insanın kendi tahayyü lünün, en somut 
hal iyle diyalekt ik düşünceyle karştiaşarak ulaşabi leceği özgürleş
mcden geçt iğini an lamışt ır. 

Bahis konusu olan tek şey Hegel'in kaynakları meselesi olsaydı,  
varı lan sonw;lar mevcut disipl in yapı larına dahil edi lebi l ic uzman
lar da bunların Hegel' in etk i lendiği kaynaklar ını yoksa bağlarnın 
aç ık lanması mı olduğunu aralarında tartışabil irlerd i ,  yine de bunlar 
o mqhur efend i-köle diyalektiğinin anlamı söz konusu olduğunda 
pek bir şey ifade etmezd i .  Akademik fe lsefenin tarihi, Batı düşünce
sinin koloni deneyimini kendisi hakkında an lattığı h ikayelerden na-

27 . Aktaran Nesbitt, Voicing Mcnwry, s. 2 I. Nesbitı Hegcl ' in  Fenonıenoh�ji'si 
i lc Ccsaire' ın I 963 tarih l i  oyunu La Tragedie du roi Chri.\·tojJhe'u birl ikte tart ı� ır
ken Yoruba/Vudu i le Hege lc i  tarih felsefelerini b ir  araya getirir (Voicing McmOI)', 
s. 143). 

28. Nesbitt, a.g.y., s. I 20. 
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sıl dışlamış olduğunun bir örneğidir. B ir felsefe profesörü bana açık 
açık şöyle demişt i :  "Hegel bunları Haiti 'yi düşünerek yazmış olsa 
bile, bu benim Hegel'i öğretme tarzımı değiştirmezdi"- belli bir ba
kış açtsından elbette gayet yerinde ve kayda değer bir la� bu; ama 
söz konusu bağlacı, yani "ve"yi, Hegel'i Haiti olmadan düşüneme
yeceğimizi ileri sürecek kadar vurgulayarak altını oymayı umdu
ğum bakış açısı tam da buydu. Modem özgürlük felsefeleriyle i lgi
lenen uzmanlar, araştırmalarını H aiti tarihini yok sayarak yürütme
ye çal ıştıklarında sürekli aksaklıkla karşılaşıyorlar. Tarihsel bağ
lam, modern felsefeye nüfuz eder - Hegel' in gayet farkında olduğu 
modernİst maksadı da buydu zaten. Ama bunun tersi de pekala ge

çerlidir. He gel'in felsefesi, tarih ile hakikat arasında zorunlu bir bağ 
olduğunu vurgulamasından ötürü ,  Hegel adını verdiğimiz gönder
genin tarihsel olarak bilinir hale gelmesini sağlayan bastırmalardan 
ayrı değer1endirilemez . 

Hegel'in Suskunluğu 

Sorun yaratır gibi görünen bir noktayı ele almakta fayda var. Okur
yazar Avrupalıların hepsi gibi Hegel'in de Haiti hakkında bir şeyler 
b ildiği su götürmez bir gerçekse, metinlerinde niçin daha açık bir 
tartışma yok? Nesbitt göndermeterin o zamanlarda ya�ayan herke
sin anlayabileceği kadar dolaysız olduğunu düşünür ki bu konuda 
haklı da olabilir. Ama söz konusu göndermeterin birkaç yüzyıl bo
yunca sistematik bir şekilde görmezden gel inmiş olmasının sorum
luluğu yalnızca sonraki uzmanların değildir. Haiti Devrimi'nin fi
ilen susturulmasından, Hegel'in kendisi ne ölçüde sorumludur? Ta
vares lafı tam da buna getirir ve le sitence de Hegel'in, yani Hegel' in 
suskunluğunun H ür M asonluk'la bağlarının bir sonucu olduğunu id
dia eder. Jacques d'Hondt'un eserinden faydalanarak, Hegel'in "bazı 
belgelerne ve malum at kaynaklarını pek belli etmeme ya da bu kay
naklar konusunda sessiz kalma" eğiliminin, özellikle de bu devrim 
zamanlarında siyasi açıdan şüpheyle bakılan gizli kardeşliğin üye
lerine has bir durum olduğunu ileri sürer.29 D'Hondt genel olarak bu 
bağın içrek bir Hegel okumasını zorunlu kıldığını belirtir.30 

29. Tavares, "Hegel et Haiti", s. 1 1 9. 
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O zamanlar hiç şüphesiz derin bir etkisi olan H ür Masonluk, si

yasi gizlilik i le kamusal şeffaflık, aydınlanma aklı  ile hermetik m is
tisizm, modernizm ile ebedi bilgiye yönelik çelişkili arzuları kay

naştırıyordu. Hür Masonluk, Hegel ve H aiti 'nin hikayesinde, Borde
aux'nun köle ticaretin in yapıldığı l imanlarını, Saint-Domingue'deki 
plantasyonları, kölelik karşıtı İngiliz yazarları, Minerva'nın Paris mu
habirlerini ve Almanya'daki kitap yayımcılarını birbirine bağlayan 

sürekli bir hattır.11 Hegel Garve, Archenholz, Rainsford, Cotta ve 
Oelsner'in de içinde olduğunu bildiği (ki "He gel ve Haiti "de bu kişi
lerin hepsi sahneye çıkar) bu geniş iletişim ağının bir parçasıdır. He
gel ' in başlardaki tİn felsefesinin siyaseti ile, devrimci ideallerin dün

yanın dört bir yanına yayılmasını  savunan, Toussaint L'Overture'ün 
cumhuriyetini açıkça benimseyen, ama -Hegel' in F enomeno/oji 'de
ki deyişiyle- devrimci terörün "soyut olumsuzlaması"na eleştirel  
bir şekilde yaklaşan Jironden kozmopolitizmini M ason bir zihniyet
le onayiayan Minerva dergisini okuması arasındaki yakınlıklar fark 
edilmeyecek gibi değildir. 

Oelsner Minerva'da yayımlanan "Paris'ten Tarihsel Mektuplar" 
ında, yerel Jakobenleri "yamyamlar" (Menschenfleischfresser) di
yerek eleştinnişti .  "En medeni ulusu en derin barbarlığa" sürükleye
bilecek "vahşi bir demokrasi" kurma çabalarından yakınmıştı .J2 Bu-

30.  Bkz .  d'Hondt, H eRel Secret, özel l ik le de derginin Fransız Devrimi 'ni  nas ı l  
ele aldığının anlatıldığı " Minerva" baş l ık l ı  I .  Bölüm (ama bu derginin Saint-Do
mingue hakkında sıkça yayımladığı makaleler ele al ınmaz; zaten Tavares de bu 
bağiantıyı o yüzden gözden kaç ırır). D'Hondt hakk ında, bkz. "Hcgel ve Hai t i " ,  s. 
75n 1 2 1 .  

3 1 . Bkz. " Hegel ve Hait i " ,  sayfa 72'dc başlayan 1 0. Kıs ım.  
:u. Aktaran Sainc, BlackBread-White Bread, s. 292.  Saine' in belgeleriyle or

taya koyduğu gibi ,  o zamanlar pek çok barbarl ık ve yamyaml ık  benzetmesi yapı
l ıyordu .  Örneğin Saine, A lmanya'da devrimci Fransız Cumhuriyeti'ni l iberal bir 
şeki lde olumlayanların k itle leri dışlarlığına dair birçok örnek verir. Vo/k on seki
zinc i  yüzyı l  A lman düşüncesinde olumlu bir kategori deği ldi .  Saine,  Hegel'in Mi
nerva'nın okurlarından biri olduğundan bahsetmese de, genel olarak bu derginin 
öneminin,  özel olaraksa (Hegel ' in Berne'de tanıştığını bildiğimiz) Oelsner' in ver
diği haberlerin alt ını çizer: "Bu aşamada Alman l iberal lerinin devrime bakışını en 
fazla etki leyen şeyin Oelsner ile genç 'Fre iheitssoldat' ın (özgürl ük savunucusu 
i s imsiz bir asker) -güncel mevzuları ele alan h iç şüphesiz en etk i l i  ve en çok oku
nan dergi olan- Minen·a'daki uzun ve ayrınt ı l ı  mektupları olması ihtimal in i  cid
den hesaba katmal ıyız [Ağustos 1 792]" (s. 36 1 ). 
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nun zıttı olan tarihsel hareketi açıkça ortaya atan kişiyse, yine Mi
nerva Hür Masonluk ağına mensup olan Rainsford idi: "Jakoben 
Fransası ' nın suikastçı ları ve cel latları ' ' "büyük ve gösterişli bir ulu
sun" "çok önceki dönemlerin barbarlığına" dönmesine neden olsa 
da, "Kara Cumhuriyet"te "zenciterin ayaklanarak kendilerini köleli
ğin en beterinden kurtardıklarını ;  derhal toplumsal i l işki lerini İcra 
ettiklerini, yasalar ç ıkardıklarını ,  ordu I ara komuta ettiklerini ve kö
leliğin barbarlığım geride bıraktıkların ı "  dünya alem gömıüştürJ� 
(Bu kozmopolitler, daha sonra Avrupalı lara yöneltilen,  kendi rno
dernliklerinin barbarlığını göremerlikleri şekl indeki eleştirinin mu
hatabı değildi.)34 

Si by lle Fischer, Hegel'in efendi-köle diyalektiği tartışmasını kö
le başkaldırmadan önce kesrnek suretiyle (kendisiyle aynı zamanda 
yaşayanları dahi l  olmak üzere) Fenomenoloji'nin okurlarını "bu ya
rım yamalak geçişin boşluklarını doldurmaya" davet ettiğini ve bu 
davetİn y ı l lar içinde "Hegel literatüründeki en derin anlaşmazlıklar
dan bazılarına" yol açtığını söylemekte hakl ıdır.'� Suskunluğun her
kesi nedenleri konusunda yorum yapmaya itme gibi bir gücü vardır 

ve Hegel gibi, tartışmasız bir otoriteye sahip biqahsiyet mevzubahis 
olduğunda, bu sessizliğin söz konusu otoriteden kaynaklandığına 
hükmederiz hemen.36 Yine de en basit cevap en yeterli cevap olabi l ir. 

33. Rainsford, llistori('(J/ Accowıt, s. x-x i .  Rainsford k ıyas lamadaki fark l ı l ığı 
fazla büyüıüyor, zira Hait i 'nin apaçık  bir Devrimc i  Terör'ü olmu�tu. 

34. Fischer' in  Modernity Disavowed adl ı  k itabında bu suçlamanın tartı�ı lma
s ına bakın ız. 

35.  Fischer, a.g.y. , s.  28. Hcgel ' i  köle devriminin hayranı olarak yorumlama
ma zıt olarak Fischer Judith Butler'ın bu suskunluğu sorgulayışına atıfta bulunur; 
B utler bu sorgulama sonucunda Hegel ' in d iyalektiğe getirdiği çözümün, Fouca
ul t'nun "öznclerin",  bastırmadan tam anlamıyla kurtu lamayacakları çünkü zaten 
bu hasurmanın sonucu olarak ortaya ç ıkmı� oldukları " şekl indeki dü�ün<.:esine 
benzer bir şeki lde "d istop ik"  olduğu yargısına varır (s .  28). Butler argümanını  ta
rihsel bir açık lama maksadıyla kurmamaktadır; metinsel yorumu bi l inçl i  bir şeki l 
de  �imdiki  zamanla dolayımianmıştır - aynı  �ey farkl ı  b i r  eleştire l -teorik bakış 
açısı olan kendi yorum um iç in de geçerlidir. Yöntemsel açıdan farkl ı l ıklarımız ol

sa da, çal ı�malarımızın s iyaseti söz konusu olduğunda But ler ve ben "ideolojik 
bağl ı l ık larımız" (s. 28) bakımından zannedilebi leceği gibi karşıt konumlar iç inde 
deği l iz. 

36. Fischer Hegel ' in suskunluğunu psi kanal i t ik  açıdan yorumlar :  " 'Hegel ve 
Haiti '  h ikayesi i�te bu, gibime gel iyor. Derin bir müpheml ik ,  muhtemelen bir bü
yülenme, bir ihtimal, bir korku ve nihayetinde bir inkar hikayesi" (a.�.y. , s. 32). 
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Jena yı l larında Hegel kendini bugünkü tasavvurumuzda yer et
miş olan o büyük şahsiyet gibi hissetmiyordu. Tinin Fen omenoloji
si'ni tamamladığında daha otuz altı yaş ındaydı ve hayatı berbat bir 
haldeydi .  Terry Pinkard yakın zaman önce yayırotadığı biyografide 
Hegel ' in varoluşsal sefaJetini anlatır: " Ne parası vardı ,  ne de karnın ı 
doyurmasını sağlayan bir iş i ;  yakın bir zaman önce kocası [Hegel 'in 
evsahibi ! ]  tarafından terk edilmiş bir kadından olma bir çocuğu var
dı sadece. Hegel ' in durumu artık tamamen, büsbütün ümitsizdi .  "37 
Böyle bir adamın ilk büyük yayımında, ne mevcut Alman yetkilile
rinin ne de Toussaint L'Overture'ün yak ın zaman önceki ölümünden 
sorumlu  olan ve Hegel ' in şehrini işgal etmek üzere olan Napolyon' 
un hoşuna gidecek, aç ık Hai ti göndermeleri yapması pek olacak iş 
değ i ld i .  Çağın tarihsel olaylarını felsefede kavramayı ömrünün 
hedefi hal ine getirmiş bu hevesli felsefeci tutuklanmaya hiç de me
rakl ı değildi .  Jx 

Jena'daki Fransız askerleri Hegel ' in kaldığı evin altını  üstüne ge
tirmi�ti :  " Bu utanmazlar muhakkak ki kağıtlarımı piyango biletleri 

gibi darmadağın etmiştir. " 3" Jena'dan ayrılmak için, arkadaşlarının 
ona bulabildiği tek i ş  fı rsatını kabul edip genel görüşü i tibariyle Na
polyon'a yak ın bir günlük siyas i gazete olan Bamherger Zeitung'un 
edi törlüğünü yapmak üzere Bamberg'e taş ınmıştı .40 Demek ki He-

37.  Pinkard, Hege/, s. 230 . " 1 806'da, Goethe Hegel'c 100 Taler'lik bir maa� 
bağlatınayı en sonunda ba�annıştı lK ant'ın Saf Aklın Eleştirisi'nde meşhur ettiği 
bir meblağdır bu ! \, ama bu l maaşi ancak bir teşv ik ödülüne tekabül ediyordu" (s. 
223). Hcgel, kabul edilebilir bir evlilik sayesinde bu�juva itibarına u laştı k tan son
ra, gençken Hollandalı ticaret filolarına katılınaya teşvik ettiği gayri meşru oğlu 
Ludwig'in mali sorumluluğunu en sonunda üzerine almıştı . Ludwig, Hegel'lc ay
nı yılda, yani I 83 I 'de Güneydoğu Asya'da ölmüştür. 

38 .  Muharcbeden önce atıyla Jena'ya gelen (Ekim I 806) Napolyon'u, bu "di.in
ya-ruhu"nu görünce gözleri kaınaşmıştı: " Burada bir ata binmiş halde tek bir nok
tada yoğunlaşmış böyle bir bireyin dünyanın dört bir yanına uzanması ve onu haki
miyeti altına almasını görmek gerçekten de harika bir duygu . . .  hayranlık duyul
maması imkansız olan bu olağanüstü adam" ( Hegel'in N iethammcr'e mektubu, ak
taran Pinkard, H ege/, s. 228) .  Ama Pinkard'ın belirttiği gibi artık efsancle':;)miş bu 
buluşmayı abartınak yanı ltıcı olur, zira o sıra Fenomeno!t�ji zaten yazılmış durum
daydı ve Hegel'in kendisi de savaşın yarattığı acıları tecrübe etmişti: "Savaşı kim
se bizim gördüğümüz haliyle tasavvur etmedi"  (s. 230). 

39. Aktaran Pinkard, He�:el, s.  228. 
40. Pinkard, H ege/, s. 242-43. Hegel olumlu bir beklentiyle "dünya olaylarını 

merakla takip ediyorum" d iye yazmıştı ; gazeteyi bir yandan Fransız basınının se-
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gel ' in bu suskunluğunun temel inde, siyasi baskı görme korkusundan 
Napolyon'un zaferinin etkisine, taşınmanın  ve köklerinden uzaklaş
manın tehlikelerine kadar uzanan çeşitl i ,  gayet dünyevi sebepler yat
maktadır. Kaybolan kanıtın -1 803 tarih li  System der Sittlichkeit' ın4 1 
(Ahlak Sistemi )  sonundan atı lan "salt tarih"in, 1 803-4 tarihli Jena 
Sistemi'nde42 yer almayan 22. fragınanın son sayfasının (ya da sayfa
tarının)- akıbetini ,  keza He gel öldükten sonra onun eserlerini resmi 
bir seçki hal inde yayıma hazırlayan kişilerin saikJerini merak etme
nin haklı  gerekçeleri vardır.43 Ama He gel i le Haiti 'nin birbirine ait ol
duğuna şüphe yoktur. 

vi yesine getirmeyi,  diğer yandan da "yayımlanan haberlerde, Almanların her �ey
den evvel talep ettiği bi lgi titizliğini ve tarafs ızhğı " muhafaza etmeyi umuyordu. 

4 1 .  İlk editörüne göre (Rudolf  Haym), bu metnin ( 1 857'de) yayımlanmı� ha
l ine kaynakl ık  eden bu dersin el yazması yaziaşıp "salt tarih"e dönüşmü�; Haym' ın 
görmezden geldiği bu tarih in  Saint-Domingue'deki  olaylarla i lg i l i olduğu düşünü
lebi l ir  en azından. Bkz. "Hegel ve Haiti, s. 65n9 1 .  

42. Bkz. "Hegel ve Haiti" ,  s. 65n90. 43. A .g .y. , s .  6 1 n82. 



HEGEL VE HAİTi* 

ı 

ON SEKİZİNCi YÜZYlLA gelindiğinde kölel ik, Batı siyaset fe lsefesi
nin kök metaforu hal ine gelmiş , iktidar ilişkilerinin kötü olan her 
yanını ifade etmeye başlamıştı . 1  Onun kavramsal antitezi olan öz
gürlük, Aydınlanma düşünürlerince en yüksek ve evrensel siyasi de
ğer addedil iyordu. Fakat bu siyas i metaforun kök salmaya başlama
sı, tam da ekonomik bir pratik olarak kölel iğin -yani Avrupalı olma

yanların, kolonilerdeki emek gücü olarak, s istematik ve hayl i  geliş
kin bir kapital i st köleleştirme işlemine tabi tutulmasının- nice l iksel 
açıdan artmasına ve n itel iksel aç ıdan yoğunlaşmasına, hatta on se
kizinc i  yüzyı l ın ortalarında Batı 'nın tüm ekonomi s isteminin teme
l ini oluşturacak duruma gelip kendisiyle kökten çel işkili olan Ay
dınlanma değerleri nin dünyan ı n  dört bir yan ına yayı lmasını  para

doksal b ir şekilde kolaylaştı rmasına denk düşüyordu. 
Düşünce ile pratik arasındaki bu bariz ayrı l ık, küresel kapital iz

min, merkanti I biç iminden ilk sınai biç imlerinden birine dönüştüğü 
döneme damgasını vurmuştu. Rasyonel, "aydınlanmış" bir düşünü
rün bu durumu asla  ve kat'a gözden kaçırmayacağı düşünülebilirdi .  
Ama vaziyet hiç de öyle değildi . 

* Bu bölüm daha önce şurada yayımlanmışıı :  "Hegel and Haiıi ", Crilical ln
quiry 26 (Yaz 2000): 82 1 -65. Burada yaln ızca ufak değişiklik ler yapı lmış haliyle 
yayım tanıyor. 

1. "Bu  rnevzuya kafa yoran on sekizinci yüzyıl düşünürlerinin gözünde köle
lik, insan ruhunu alçaltan tüm güçleri aniaLan merkezi meLafordu",  Davis, Prob
lem ofS/avery in the Age ofRevolution, s. 263 . 
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Koloni lerdeki mi lyonlarca köle emekçinin sömürülmesi, tam da 
özgürlüğün insan ın doğal durumu ve elinden alınamayacak hakkı 
olduğunu iddia eden düşünürler tarafından, veril i  dünyanın bir par
çası olarak kabul edi l iyordu. Özgürlüğe dair teorik iddialar siyaset 
sahnesinde devrimci eyleme tercüme edildiğinde bi le, perde arka
sında işleyen kölelik temeiJi koloni ekonomisinin karanl ıkta tutu l
ması mümkündü. 

Bu paradaksun o zaman ya�ayanların mantıksal bilincini görü
nüşe göre rahatsız etmemiş olması şaşırtıcıysa da, olguların tama
men bil incinde olan günümüz yazarlarının Batı tarihlerini hala in
san özgürlüğüne dair tutarlı aniat ı lar olarak inşa edebi I iyor olmaları 
belki daha da şaşırtıcıdır. Bunun i l le de kasti bir şey olması gerek
mez. U lusal tarihler başlı  başına tarih ler olarak tasavvur edild iğinde 

ya da tarihin ayrı veçheleri yalıtı lmış  disiplin ler içinde ele al ındığın
da, bu anlatıyla bağdaşmayan olgular alakasız diye yaftalanarak bir 
kenara iti l i r. B i lgi ne kadar uzman laşırsa, araştırmanın düzeyi ne 
kadar yükselirse, uzmanl ık geleneğinin tarihi ne kadar uzun ve gele
neğin kendisi ne kadar saygıdeğer olursa, bağdaşmayı bozan olgu
ları görmezden gelmek o kadar kolay olur. Uzmaniaşmanın ve yal ı 
tı lmanın Afro-Amerikan Araştırmaları gibi  yen i disip l in ler veya 
tam da bu derde deva olsun diye kurulan Diaspora Araşt ırmaları için 
de tehl ike arz ettiğ ini belirtmek gerekir. Disiplinlerin s ınırları , karşı 
kanıtların ba�ka birinin hikayes inin parçaları olarak kalmasına 
meydan verir. Ne de olsa bir akademisyenin her konuda uzman ol
ması bck lenemez. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok. Ama bu tür 
argümanlar, sıkınt ı  veric i bir hakikatten; bazı olguların, akademik 
bil ince yeterince derinden nüfuz edebi ldik leri takdirde, hem o say
gıdeğer anlatı lan hem de onları (yeniden) üreten yerleşik akademik 
disiplinleri tehdit ettikleri gibi bir hakikatten kaçmanın bir yoludur. 
Örneğin, üniversitede "Hegel ve Hai ti" gibi tikel bir araştırma gru
bunun barınabi ieceği bir yer yoktur. Burada dert ettiğim mesele de 
bu ve ona ulaşmak için dolambaçl ı  bir yol izleyeceğim. Bunu mazur 
görürseniz sevinirim, z ira bu bariz dolambaç argümanın ta kendisi .  
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2 

Özgürlük söylemi  ile kölel ik  pratiğ i  arasındaki paradoks,  modern 
küresel ekonominin başlarında B at ı l ı  ulusların birbiri ardına yükse
l iş ine damgasını vurmuştur. Ele al ınabi lecek en erken tarihli  örnek 
Felemenklerdir. On altıncı yüzyı l ın ortalarından on yedinci yüzyı l ın 
ortalarına kadar uzanan "Alt ın Çağ"ları (temel bir bileşeni olarak 
kölelik t icareti de dahil olmak üzere) küresel merkantil ticarete ha
kim olmaları sayesinde mümkün olmuştur. Fakat Felemenk kül tü
rünün en iyi modern tarihçi lerinden biri olan Simon Schama'nın 
1 987 'de yayımlandığından beri kültür tarihi alanında bir model ha
line gelen o muazzam Altın Çağ betimlemesine kulak verecek olur
sak, kötü bir sürpriz le karşı laş ırız. Schama'nın yen i Felemenk Cum
huriyeti 'nin kendi ulusal kültürünü geliştirirken nas ı l  hem zengin 
hem de iyi olmayı  öğrendiğini  anlattığı altı yüzü aşkın sayfalık ese
ri The Emharrasment (�/Riches'de kölel ik, köle ticareti ve köle eme
ği gibi konular hiç tartış ılmaz . 2  Dolayısıyla, Felemenk Cumhuriye
ti 'nin (büyük oyunculardan İspanya ve Portek iz' in yerine geçerek).ı 
köle ticaretine hakim olmasının,  Schama'nın Felemenklerin "dünya 
t icareti "n in "merkezinde" bulunduğu yüzyı lda toplumsal ve ahlaki 
açıdan fazlasıyla sorunlu hale geld iğini söylediği, "aşırı" zenginl iğe 
önemli ölçüde katk ıda bulunduğu anlaş ı lmaz . .ı Yine de Schama, Es-

2. Bkz. Schaına, Emharrasment (�f Riches. Bu yeni zenginle�mi� ulusun soru
nu "dünycv i bir <.:cnnctıc ahlak i bir düzenin nas ı l  kurulacağıydı" (s. 1 25) .  

3 .  İspanyol asiento'su İ spanyol Aıncrikası'na A frikalı köleler temin etme im
tiyazını bireylere bah�ctmi�t i ,  ama İspanyol ların kendileri t icareti ancak gcv�ck 
bir şek i lde kontrol ediyordu. Afrika sahi l indck i köle t icareti bölgelerinde Porte
kiz,  Hol landa, Fransa, ingi l tere, Danimarka ve Brandcnburg bayrakları dalgalanı
yordu.  Felemenk ti<.:aret fi loları Kuzey Den izi ü lke lerindeki gemic i l iğin hakimi 
olarak başka u lusların mal larını taşıyorlardı ve asien/o köle t icaret in in de katı l ım
cı larıyd ı .  

4.  Schama, Emharrasment ofRiches, s.  228 .  Kendi  okumamla gerçek kölelik
ten yaln ızca ik i  kez bahsedi ldiğini  tespit ett im:  Fclemenklerin yeme içme al ışkan
l ıkianna dair bir tartışmada, "çorbamsı bir gıda" , "köle lerin ve bebek lerin papara
s ı "  olan "mengolmoes"ten t iksinti duyulduğunun söylenınesi (s. 1 77); ve Fele
menk Batı H int Adaları Ş irketi 'nin " [Brezi lya'da bulunan] Recife ve Pernambuco' 
daki köprübaşlarını [ Portekizi i lere karş ı ]  savunmak iç in  bir mi lyon gu ldenden 
fazla miktarda harcama yapmak zorunda kaldığı halde köle çalışt ı rı lan şeker ve 
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ki Ahit'te anlatılan İsrail l i lerin Mısırl ı lara köle olmaktan kurtulmas ı  

hikayesinden alınıp modem bağlama uyarlanan kölelik metaforu
nun, Felemenklerin kendi lerini "köleleştiren" İspanyol "tiranlığı"na 
karşı bağımsızlık mücadelesi verdikleri sırada ( 1 570- 1 609) kendi
lerina dair kavrayışları ve dolayısıyla da modern Hollanda ulusunun 
kökenieri açısından elzem olduğunu enine boyuna anlatır. 5 Schama 
en bariz çelişk iy i ,  Felemenklerin o zamanlar Yahudilere karşı ay
rımcılık yaptığını tesl im eder.6 Arındırmaya yönelik psikolojik ta
kıntılarından dolayı Felemenklerin toplumsal gövdeden temizlen
mesi gerektiğini düşündüğü pek çok "yabancı "nın (eşcinseller, Ya
hudiler, Çingeneler, aylaklar, serseriler, fahişeler) günah keçisi i lan 
edi lmesini ve zulüm görmesini tartışmaya koca bir bölüm ayırır, 
ama bu bağlamda Afrika lı köleler hakkında tek kel ime bile etmez. 7 

Schama Felemenkleri sadece merkantil bir kapital i st güç olarak 
ele alan Marksist ekonomi tarihlerinden besbell i  ki sıkılmıştır.ıı. 

boya ağacı plantasyon larından yalnızca dört yüz bin guldcn kiir edi lmiş olduğun
dan" bahsedi lmesi (s .  252). 

5 .  "Çıkış epiği Eski Ahit'teki Yahudi ler için neyse Felemenkler için de o ol
muştu: büyük bir tarihsel kopuşun. geri dönüp kolekt i f  bir kimlik icat etmeyi 
mümkün kı lmış bir kesi tmenin meşru laştırı lması" (Schama, Embarrassment of 
Riches. s. 1 1 3). İspanya Kral ı  l l . Phi l ip  Mısır'da köleleşti rmenin olduğu zamanki 
Firavun'a benzet i l iyordu: '"Biri Yakup'un el'ini {israillilai] kölelik/c da,�rtmıştı l 
Di,�eriyse, Hollanda'yı tiranltkla ezmişti"'  (s. 1 05) .  Schama, Hol landal ı ların köle
lik pratiğine değinmez ama Katal ik misyoner Bartolome de Las Casas'ın İspan
yol ların koloni lerde kölelik g ibi "habis amel ler"de bulunmasını  sert bir şeki lde kı
nadığı eserin Hollandaca baskısına göndermede bulunur (s. R4). 

6 .  "K i l ise kendi cemaatin i  yeniden doğmuş İbrani ler olarak tanımlamaya pek 
düşkündü ama bu onu yeniden doğmamış İbranilere de hoşgörü göstermeye itmi
yordu" (Schama, Embarrassment ofRiches, s. 59 1 ) . 

7.  Bkz. Schama, a.g.y. , s. 565-608. Schama Felemenklerin Avrupalı olmayan
lar i le tütün, c inse l l ik  vs. gibi konularda sergi lenen ve Felemenk hanesini k irlet
me tehdidini  beraberlerinde geti ren aşırı l ıklar arasında kurduğu bağlantı ları anla
t ı r: "Örneğin, Brezilya ve Florida'daki yeri i ierin barbarl ığını konu edinen standart 
görsel ve met insel antoloj i lerde yerl i ler muhakkak sarma sigaralar içerken tasvir 
edi l iyor, arka planda da i l laki ç iftleşen, yamyaml ık yapan, uluorta işeyen ve baş
ka türlü ucubel ikler yapan biri leri oluyordu hep" (s. 204). 

8. Schama inceleme konusu olan Felemenklerin, Thomas Mun'un kapita
l izmde paranın parayı doğurduğu şekl indeki büyülü fantazisinden etkilenmiş ol
duklarını herhangi bir eleşt irel yorumda bulunmadan aktarmakla yetinir: "Serma
ye şaşırt ıcı  bir kolayl ıkla sermayeyi doğuruyordu; kapi tal ist ler de, onun şu ana ka
darki meyvelerinden kendi lerini mahrum etmek şöyle dursun, onun sayesinde 
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Onun tasarısı daha ziyade kültürel nedensel l iğin ızını sürmektir. 
"Aşırı mal akışı"ndan doğan bol luktan kaynaklanan endişelerin mo
dern Felemenklerde nası l  farkl ı  bir tür kölel ik korkusu; "özgür ira
de"yi tehdit eden " lüksün kölesi olma" korkusu, tüketme hırsın ın 
"özgür ruhları yal taklanan kölelere dönüştürmesi" korkusu uyandır
dığın ı inceler.9 "Felemenkl ik"in özü olarak dünya ticaretine değil 
ai leye odaklanır; böylece, "Felemenk olmanın yerel ,  geleneksel ve 
göreneksel olmakla" w aynı anlama geldiği zamanlarda, okurlarının 
özel hayatın, ev hayatının kapısından girip kalabalık masaları ve ya
kın i l işk ileri görmesine, bir yuvanın sıcakl ığını ve güvenl iğini tat
masına olanak tanır. Bu nedenle ortada şu bariz olgu olmasa onu ra
hatlıkla mazur görebil irdik: Köleler Felemenk hanelerine hiç de ya
bancı değil lerdi .  Bu durumda Schama'nın sessizl iğinin, başvurduğu 
yazı l ı kaynakların sessizl iğini yansıttığını söyleyebi l ir miy iz? B ile
mem. 11 Ama Felemenklerin görsel kültürünün farkl ı  bir gerçekliğe 
dair açık kanıtlar sunduğu ortadadır. Franz H als'ın I 648 tarihl i  bir 
tablosunun tam ortasında, siyah bir genç görürüz. Muhtemelen köle 
olan bu genç, ev hayatının bir parçasıdır; yerel bir Felemenk manza
rasının içinde yer alan hal i vakti yerinde, müşfik bir Felemenk aile
sinin tam ortasında kaqımıza ç ıkar. Schama'n ın pek çok resim le do
lu  kitabında Hals'ın bu tablosu yoktur (buna karş ı l ık, Hals'ın bir do
ğa manzarasının içinde sadece Felemenk bir karıkocayı resmett iği 
başka bir tablosu vardır) .  Hatta s iyahlara dair tek bir resim bile yok
tur. 12 Tahmin edilebileceği gibi ,  Schama'nın yazı l ı  izahında yer bu
lamayan köleler, ili üstrasyonların da dışında bırakılmıştır. Bu ince-

sağlanan maddi konforun tadını çıkarıyorlardı. Yüzy ı l ın ortasında, fi loların ın 
menzi l in in,  müteşcbbislerin in beccrik l i l iğinin hiçbir sın ırı ,  hele coğrafi hiçbir sı
nıfı yok gibi görünüyordu. Tüket ici leri n bir ürüne gösterd ik leri i ştahl ı talep tüke
nir tükenınez bir ba�ka istikbal vadeden hammadde keşfedi l iyor, arz tekelleşt iri l i 
yor, talep leşvik edi l iyor, gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında piyasalardan so
nuna kadar ist ifade edi l iyordu. Saadet dalgası hiç mi durınayacaktı?" (Emhar
rassment of'Riches, s.  323 ) .  

9. Schaına, a.g .y. , s.  47, 203. 10 .  A .g .y. , s.  62. 
l l . Hiç kuşkusuz, Grotius gerçek kölel iği tartışrnıştır. Ama Grotius ( i lerideki 

1 5 . dipnota bakın ız) Schama tarafından sadece başka bağlamlarda anı l ır (hakl ı  sa
vaşlar, serbest ticaret, Felernenkleri n kaderi , ev l i l ik ,  bal inalar). Söz konusu ses
sizl iğin yalnızca Schama'ya has olduğunu söylersek pek maku l  bir şey söy lemiş 
olmayız. Koloni leştirme h ikayesini büyük ölçüde ya da tamamen gözardı eden bu 
tür seçici u lusal tarih ler Avrupa tarihyazımında bir eğil im hal i ne gelmiştir. 
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lemenin sonucu, keskin bir kavrayış denizinin ortasında k ısmi bir 
körlüktür ve ileride göreceğimiz üzere, Batı lı akademik incelemele
rin tipik özell iklerinden biridir. 

3 

ı 65 ı 'den itibaren Britanya, bir dizi deniz savaşında Felemenklere 
meydan okumuş ve bunun sonucunda gerek Avrupa'nın gerekse de 
-köle t icareti dahil olmak üzere- küresel ekonominin hakimiyetini 
el ine geçirmiştir. ı.ı O zamanlar, mutlak monarşiye ve feodal imt iya
za karşı yapılan Cromwell devrimi ,  Eski Ahit'te an latı lan İsrai ll ile
rin köle l ikten kurtulma h ikayes ine mecazen başvurmak bakımın
dan, Felemenk örneğini izlemiştir. Fakat siyaset teoris i  o sıralarda 
eski kutsal k itaplardan kopmaya başl ıyordu. Bu bağlamdaki başl ıca 
şahsiyet Thomas Hobbes'tur. ı 65 ı 'de yayımlanan Leviathan , mo
dern imgelem i le Eski Ahit imgeleminin kaynaştığı melez bir k itap 
olsa da, köle l ik burada açıkça seküler bir çerçevede tartışı ! ı r. 1 4  Hob
bes kölel iğin doğa durumunda herkesin herkese karşı verdiği sava
şın bir sonucu olduğunu, dolayısıyla insanın doğal m izacıyla i lgil i  
bir durum olduğunu düşün ür. 1 5  Hamisi  Lord Cavendish nedeniyle 
Amerika'da bir koloni yöneten Virginia Ş i rket i 'yle bir bağlantısı 

1 2. Öte yandan, bu çağda siyahların Hol landa'daki varl ığ ına dair görsel kanıt
ların sunulduğu şu kitaba bakı labi l ir: B lakeley, Blacks in thl' Durc/ı World. 

ı 3. Britanya Utrecht Anlaşması zamanında İspanya'nın el inden asiento'yu 
zorla alm ı�t ı :  " Bristol ve Liverpool'da sonraki yirmi-otuz yıl içindeki zenginl iğin 
öneml i  bir kısmı köle ticaretinden gelecekti "  (Palmer ve Colton, History of the 
Modern World, s. 1 7  1 ). 

ı 4. Hobbes'un retorik örneklerinde suni olarak kurulmuş dev let in bir metafo
ru olarak makineye başvurulurken, k itabın başl ığı (Leviathan) Eski Ahit' ten gel i 
yordu; t ıpkı  Hobbes'un Uzun Mecl is hakkındaki kitabının, Hol landa'nın ulusal hi
kayesinde çoktandır kullanılmakta olan, kutsal k i taptaki zal im bir hükümdarın 
adına (Behemoth) işaret eden başl ığında olduğu gihi :  "Uğruna [Felemenk s iv i l le
re karş ı ! bu rez i l i ik ierin yapı ldığı İspanyol kra l ları . . .  cemaatleri ve hatta ai leleri 
bir arada tutan bağları koparmaya kararlı Behemoth olarak görülür olmuştu" 
(Schama, Emharrassment (�{Riches, s. 92). 

1 5 .  Hobbes "iki düşman arasındaki temel mücadele"nin "kölel iği bir toplum
sal kurum olarak zorunlu kı lan doğal durum" olduğunu düşünüyordu (Davis, 
Problem ofSlavery in Western Culture, s. ı 20). Hobbes bu bağlamda, Samuel Pu
fendorf ile Hugo Grotius gibi daha önceki tcorisyenlerin izinden gidiyordu; Gro-
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Şekil 3 Franz Hals, Bir Fe/cmcnk Ailesinin Portrcsi, 1 64H. 
Museo Thyssen-Bomemisza, Madrid. 
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olan Hobbcs kölel iği " iktidar mantığının kaç ını lmaz bir parças ı "  
olarak kabul ediyordu. 1 6  "Medeni olan ve gel işen ülkelerin" sakinle
ri bile bu duruma geri dönebi l ird i . 1 7 Köle l ik  söz konusu olduğunda, 
Hobbes gayet aç ıktı, kafası bu konuda çok netti - John Locke ise 
pek öyle deği ld i .  1 690 tarih li Yönetim Üzerine İki Deneme'deki i l k  
denemenin birinci bölümüne şöyle başlıyordu: " Köle l ik  öyle rezi l ,  
öyle sefi l bir insan l ık  hal idir ve mil letim izin cömert mizac ına ve ce
saretine o kadar zıttır ki bir in�iliz' in ,  hele hele bir İn�iliz Soylusu' 

nun bunu savunabi leceği pek düşünülemez. "  
Fakat Locke'un "Tüm İnsanl ığın Zincirleri "ne karş ı öfkesi ,  Yeni 

Dünya'daki ,  hele de Britanya kolon ilerindeki plantasyonlarda s iyah 
Afrikal t iarın köleleştir i lmesine yönelti len bir i t iraz değildi . 1 ıı  Köle-

t ius'un 1 853 tarih l i  W ar and Peace adl ı  kitabında kölel ik yandaş ı görüşler ve köle
l iğ in yasal olarak kabul edi lebi l ir olduğu sav ı bulunuyordu. 

1 6. Davis, Problem ofS/avery in the Age (�f Revo/ution, s. 263. 
1 7 . Hu lme, "The Spontaneous Hand of Nature" ,  s. 24. Hulme esas olarak 

Hobbes'un kolonileri n yeriis i  olan "vahşi ler"i tasv ir  edişiyle i lgi ten ir. 
1 8. Locke, Two Treatises, s. 1 4 1 .  
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lik daha ziyade, Britanya'da anayasa teorisi hakkında yapılan parla
mento tartışmalarında genelde kullanıldığı şekliyle, yasal tirantığın 
bir metaforuydu. Carolina'daki Amerikan kolani yönetimiyle bağla

rı olan Royal African Ş irketi 'nin hissedarı olan Locke, "zenci köleli
ğini rahatl ıkla meşrulaştırılabilecek bir kurum olarak görüyordu" . 1 9 
Bu ikil i  bakışı mümkün kı lan şey, siyasi toplumsal sözleşme söyle
minin hane iç i  üretimin ekonomisinden (oikos) yalıtı lmasıydı. 20 Bri
tanya özgürlüğü özel mülkiyetİn korunması anlamına geliyordu ve 
köleler özel mülktü. Hane halkının yetki alanı içinde kaldıkları sü
rece, kölelerin statüsü yasa tarafından korunuyordu. 2 1 

1 9. Davis, Problem ofSlavery in Western Culture, s. 1 1 8 . Locke, hamisi o lan 
Shaftesbury Kontu arac ı l ığıyla kolonyal pol it ikaların geliştiri lmesine dah i l  ol
muştu ve bu girişimi kuvvetle savunuyordu. Carol ina Temel Anayasaları'nı o ka
leme almış ve 1 673 ila 1 675 y ı l larında Carolina'n ın  Ticaret ve Plantasyonlar Kon
seyi 'n in sekreterl iğini yapmıştı . Carol ina anayasalarında şöyle deni l iyordu: "Ca
rolina'da yaşayan her özgür insanın  zenci köleleri üzerinde mutlak ikt idarı ve oto
ritesi vardır" (a.g.y. ) . 

20. " Locke'a göre, kölel iğin kökeni, t ıpkı özgürlüğün ve mülkiyetİn kökeni 
gibi, toplumsal sözleşmenin tamamen d ışındaydı "  (Davis, Problem ofSiavery in 
Western Culture, s. 1 1 9) .  Locke'un felsefi savı doğa durumundaki eşit l iğin evren
sel l iğini ,  bir toplumsal sözleşmeye girilmeden önceki rıza zorunluluğu i le har
manlamış, böylece, çocukları, zihi nsel özürlü leri ve dolayısıyla, eğitimsiz ya da 
eğiti lemez olanları sözleşmeden açık  bir şeki lde d ışlamışt ı .  Bkz. Mehta, "Liberal 
Strategies", s. 427-53 .  

2 1 .  Dav is "kölelerin yasa tarafından mü lk  olarak tan ımlanması ve  mülkiyetİn 
özgürlüğün kaynağı olduğunun varsayı lması şekl indeki tal ihsiz olgu "dan bahse
der (Problem (lSiavery in the Age of Revolution, s. 267).  Ancak " 1 772'deki So
merset kararı"ndan sonra "köle mülkiyetinin evrensel yasal l ığı sorgusuz sualsiz 
kabul ed i lemez olmuştur" (s . 470); bu davanın avukatı olan Wi l l iam Davy bu ta
r ih i  daha da geriye çekmiştir: "El izabeth devrin in on birinci yı l ında, diyordu 
Davy, 'ingiltere'nin kölelerin nef"es alamayaca.�t kadar saf bir hamsı oldu,�ı/na 
karar veri lmişt i ."  Dav is ise ayn ı kan ıda değildir: "Asl ına bak ı lacak olursa, Zenc i 
köleler El izabeth' in ve Stuart haletlerin in saraylarında satın a l ın ıp  teşhir edi l iyor
du; on sekizinci yüzyı l ın  öneml i  bir kısmında köleler için sat ı l ı k  i lan ları veri l iyor; 
ve 1 820 gibi geç bir tarihe kadar vas iyetnamelerde miras olarak varisiere bırak ı la
bil iyorlardı" (s .  472). Wil l i am B lackstone 1 765 'te şöyle bir iddiada bulunmuştu : 
"Bir köle ya da zenci ,  ing i ltere'ye ayak bast ığı anda, yasaların koruması altına gi
rer ve tüm doğal haklar bakımından eo instanti özgür bir insan olur" ;  fakat bu id
dia kolonilerdeki köleler için geçerli deği ld i .  "Somerset' in  avukatı bile İngi l iz 
mahkemelerin in  yurtdışındaki kölelerin satın a l ınmasına i l i şkin bir sözleşmeyi 
yürürlüğe koymak durumunda olduğunu kabul etmişti " (s . 473 ,  474). 
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Elli yıl  kadar sonra, yeni küresel gerçeklikler, ekonomiyi -ve dola
yısıyla köle sahipl iğini- özel , haneyle ilgil i  bir mesele olarak ele 
alan klasik anlayışla çatışmaya başlamıştır. Şeker, B atı Hint Adala
rı 'ndaki kolonyal planıasyonları dönüştürmüştür. Hem sermaye
yoğun hem de emek-yoğun olan şeker üretimi  sınai üretimin ilk bi
çimlerinden biridir; Afrikalı kölelerin ithal inin hızla artmasına ve 
Avrupalıların, bağımlılık yaratan bir tadı olan şekere yönelik, yeni ,  
h iç bitmeyecek gibi  görünen talebini karşılamak iç in bu kölelerin 
emeğinin g iderek daha vahşice sömürülmesine yol açmıştır.22 Kara
yİp çapındaki bu şeker patlamasının önderi olan Saint-Domingue' 
deki Fransız kolonisi ,  1 767'de 63 bin ton şeker üretmiştir. 23 Şeker 
üretimi kölelere yönelik neredeyse bitmek bilmez bir talebe de se
bep olmuş; Saint-Domingue'dek i  kölelerin sayısı on sekizinci yüz
yılda on katına çıkıp 500 bine ulaşmıştır. Fransa'da, burjuvazinin 
yüzde yirmi l ik kısmından fazlası kölelerle il işkili ticari faal iyete ba
ğımlıydı .24 Fransız Aydınlanma düşünürleri böyle bir dönüşümün 
tam içinden yazmışlardı .  Bu düşünürler yerl i koloni halklarını soy
lu vahşi mitleriyle ("Yeni Dünya"nın " Yerli leri " )  ideal leştirseler de, 
köle emeğinin ekonomik can damarı uruurlarında değildi . 2� O za
manlar köleliğin ortadan kaldırılmasını savunan bazı hareketler ol
sa da ve Fransa'da Amis des Noirs (Siyahların Dostları) köleliğin 
aşırıl ıklarını kınasa da, ırksal eşitlik temeline dayanan bir özgürlük 
savunusu gerçekten de pek nadirdi .26 

22. Bkz. Mintz, Sweetness and Power. 
23 . Bkz. Davis, Rise (Jf' the Atlantic El'Onomies, s. 257. 
24. Lou is Sala-Mol ins Fransa'daki t icari faal iyetin üçte birinin köle l ik  kuru

muna dayandığını bel i rt ir; bkz. Sala-Molins, Le Code Noir, s. 244. Daha muhafa
zakar tahminlere göre bu oran yüzde yirmi civarındadır. 

25 . Köleliği Aydın lanma tart ı�ması içine katıp genel yak la�ımı bel irleyen kişi  
Montesquieu olmu�tur. B u kurumu felsefi açıdan k ınasa da, "Zenci "  kölel iğ in i  
pragmatik ,  ik l imsel ve apaçık ı rkı,:ı gerekçelerle hakl ı la�tırmı�tır ( "düz burunlar", 
"tepeden t ırnağa kara" ,  "sağduyu"dan mahrum). Şu sonuca varmı�tır Montesqu
icu : "Zayıf zihin ler [ koloni lerdeki köle l ik  yoluyla] Afrikal ı lara yapı lan adaletsiz
l iği  fazla abartıyorlar" (Montesquieu, "Spirit of the Laws", s. 204). 



Şekil 4 Sir Peter Lely, Dysart Kontesi E/i:ahcth, 1650 c ivan. Ham House, Surrey. 
On yedinci yüzyı l ın  sonlarının İngilteresi'nde moda olan köleler aristokrat hanım
Iara evci l  hayvanlar g ib i  eşl i k  ediyordu. 1756 tarih l i  London Advertiser'da yayım
lanan "Matthew Dycr imzalı bir i landa 'S iyahlar ya da Köpekler için gümüş asma 
k i l it ler; tasmalar vs. ' yapı ld ığı bildiri l iyordu . . .  İng i l iz  hanımlar ya eve il kuzuları, 
evci l  köpekleri ya da evc i l  siyahlarıy la poz veriyordu" (Dabydeen, Hogarth's 

8/acks. s.  2 1 -23 ). Hol landa doğumlu Anthony van Dyck ve Peter Lely'nin portre
leri yeni bir tablo türünün i lk  örnekleriydi ve bu portrelerde s iyah gençler sahiple
rine meyveler ve kolon i kaynakl ı  d iğer zenginl ik s imgelerini sunuyordu. On seki 
zinci yüzyıl İngilteresi'nde kölelerin mevcudiyeti konusunda ayrıca bkz. Shyllon, 
Black S/aves ve Linebaugh, London Hanged. 



Şekil 5 Anthony van Dyck, Lormine'/i Henrietta, 1 634. 
Kenwood House. 
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"İnsan özgür doğar, ama her yerde zincire vurulur" - ilk kez 
1 762'de yayımlanan Toplum Sözleşmesi'nin en başında böyle yazar 
Jean-Jacques Rousseau.27 Yüreğine veya aklına göre, bundan daha 
berbat bir insanlık hali yoktur. Ama Fransız Devrimi'nin koruyucu 
meleği olan Rousseau bile, kölelik kurumunu amansızca kınarken, 
gerçekten mevcut olan, Avrupalı ların sahibi olduğu milyonlarca kö
leyi aklına getirmez. Rousseau'nun bu noktayı attad ığı  özenle ifşa 
edilmiştir edilmesine, ama bu ancak yakın zamanlarda yapılmıştır. 
Katalonya doğumlu felsefeci Louis Sala-Molins, Aydınlanma dü
şüncesi tarihini,  1 685'te koloni lerdeki siyah köleler için hazırlanıp 
XIV. Louis tarafından imzalanan ve 1 848'e kadar tam anlamıyla i l 
ga edilmeyen Fransız yasası Le Code Noir'ın merceğinden bakarak 
yazmıştır ( 1 987). Sala-Mol ins, gerek köleliği, insanların mal mua
melesi görmesini,  gerekse insanlıkdışı statülerine karşı çıkmaya 
kalkışacak olurlarsa kölelerin damgalanmasını, işkence görmesini ,  
fiziksel olarak sakatlanmasını ve öldürülmesini yasallaştıran bu ya
sayı madde madde inceler. Fransa'nın yasal yetki alanı dahil indeki 
tüm köleler için geçerli olan bu yasa ile Aydınlanma felsefeci lerinin 
metinlerini yan yana koyar; böylece, bu felsefecilerin teoride köle
l iğe şiddetle karş1 çıkınakla beraber pratikte köleliği "güzelce" gör
mezden geldiklerini belgeleriyle gözler önüne serer. S ala-Molins bu 
konuda öfkelidir ve öfkeli olmakta da son derece haklıdır. Rousseau 
Toplum Sözleşmesi'nde şöyle der: "Kölelik hakkı hükümsüzdür, 
çünkü kölelik hem gayrimeşrudur, hem de saçma ve manasızdır. Bu 
kelimeler, kölelik ve hak [droit, yani hukuk] birbiriyle çelişir. Birbi-

26. B i r  i stisna olarak en çok Abbe Raynal'ın çal ı şması anı l ıyordu. Raynal (Di
derot'yla birl i kte yazdığı) Historie phi/osophique et po/itique des etab/issements 
et du commerce des Europeens dans /es deux lndes başl ı k l ı  ( I  770) eserinde Yeni 
Dünya'da siyah bir  Spartaküs'ün ortaya çık ıp doğanın hakların ın intikamını alaca
ğı tahmin inde bulunmuştu . Bu kitap pek çok k iş i  tarafından okunmuştu, hem de 
sadece Avrupa'da deği l ;  örneğin Toussaint-Louverture i lhamını  bu ki taptan almış
t ı .  Bkz. James, Black Jacobins, s. 24-25 . M ichel -Rolph Trouil lot bu pasaj ın fazla 
iyimser bir bak ı�la yorumlanmaması uyarısında bulunmuştur; ona göre, bağlaını 
na bak ı lacak olursa, bu bizatihi kölelere yapı lan bir çağrıdan ziyade Avrupalı lara 
yapı lan bir uyarıydı :  "Bazılarının geriye dönüp bakarak söylemek istediği gibi, 
Louverture türü bir karakterin doğacağı na dair aç ı k  bir öngörü deği ldi bu . . .  En ra
dikal yan, �üphe götürmez biçimde tek bir i nsan türü olduğundan bahsetınesiydi" 
(Troui ll ot, Silencing the Past, s .  R5 ). 

27. Rousseau, Basic Political Writings, s .  1 4  I .  
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rini d ış lar. "28 Sala-Molins bu ifadenin sonuçlarını görmemizi sağlar: 
"Rousseau'nun zamanında bu tür bir teamütün en mükemmel örne

ği olan Code Nair bir yasa değildir. B ahsettiği hak bir hak değildir, 
zira yasallaştırılamayacak olan şeyi ,  kölel iği yasal hale getirme id
diasında bulunur. "29 B undan dolayı, Rousseau'nun herhangi bir ya
zısında Code Nair'dan bahsetmemesini akıl almaz bulur. "Hiçbir şe
kilde savunu lamayacağını ilan ettiği şeyin mevcut, apaçık bir örne

ği zerre kadar dikkatini çekmemiştir. " 30 Sala-Molins ele aldığı me
ünlerde bu suskunluğu mazur gösterebilecek veriler arar ve Rousse

au'nun kesinlikle bu olguların farkında olduğu sonucuna varır. Bu 
Aydınlanma felsefecİsİ zamanının seyahat edebiyatma atıflarda bu
lunmuş -Kolben'den Hotantolar, du Tertre'ten Antil yerli leri hak
kında al ıntılar yapmış- ama bu kitapların Avrupa köleliğinin dehşet 
verici yanlarının açıkça anlatıldığı kısımlarını görmezden gelmiştir. 

Rousseau dünyanın dört bir yanındaki insanlardan bahsetmiş ama 
Afrikalı ları atlamıştır; Danimarka'ya nakledilmenin üzüntüsünden 

ölen Grönland halkından bahsetmiş, ama Hint Adaları'na nakledil ir
ken int ihar eden, ayaklanan, ceza olarak kuş uçmaz kervan geçmez 
yerlerde kaderiyle baş başa bırakılan Afrikalı ların üzüntüsünü hiç 
anmamıştır. Tüm insanların eşit olduğunu ilan etmiş ve özel mülki
yetİn eşitsizliğin kaynağı olduğunu ileri sürmüştür, ama Fransızla
rın ekonomik kazanç elde etmek için kölel iğe yönelmesinin gerek 
eşitlik gerekse de mülkiyet argümanları açısından merkezi bir önem 
taşıdığını asla tart ışma konusu yapmamıştır. � 1  Felemenk Cumhuri
yeti 'nde ve Britanya'da olduğu gibi, Fransa'da da Afrikalı köleler 
vardı ve bu insanlar Fransa'da da kullanılıyor ve istismar edil iyor
du. 32 Rousseau, "Paris'te, insanın ha bir maymunla ha siyah bir oğ

lanla (negrillon) eğlendiği özel oturma odaları olduğu"nu bilmiyor 
o/amazdt .�3 

28. Rousseau , OKY· · s. 1 46. 
29. Sala-Molins, Le Code Noir, s. 238.  
30.  Sala- Molins , a.g .y. , s. 24 1 .  Rousseau örneklerini daha ziyade antik za

manlardan alır, örneğin, Persepol is  valis i ne karşı savaşan Spartalı Braidas ! Bkz. 
Rousseau, Basic Politica/ Writings, s .  72. 

3 1 .  Bkz. Sala-Molins , a.g.y. , s. 243-46. 
32. Bkz. Cohen, French Encounter with the Aji"icans. I 764'te, Fransız devleti 

siyahların metropoJe girmesini yasakladı .  1 777'de çıkarı lan yasayla bazı s ınırla
malar kaldırılmış, koloni kölelerinin efendilerine eşlik etmesine izin verildi. 
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Sala-Molins, Rousseau'nun bu durum karşısındaki suskunluğu

nun " ırkçı "  ve " iğrenç" olduğunu söyler.34 Profesyoneller olarak, ya

zılarında tutkuyla yargılarda bulunmaktan kaçınmak üzere eğitilmiş 
akademisyenler arasında böyle bir öfke görmek pek al ışıldık bir şey 
değildir. Bu ahlaki tarafsızlık, çeşitl i felsefi öncüilere dayanmakla 
beraber aynı dışlamalara yol açan disipliner yöntemlerin ayrılmaz 
bir parçası haline gelmişti r. Günüm üzde, Rousseau 'yu bağiarnı için

de ele alan düşünce tarihçi leri , meseleyi görelileştirerek, anakro
nizm yanı lgısına düşmernek için Rousseau'nun ırkçı l ığını o zama
nın adetlerine ve ahlak kurallarına göre değerlendirerek (ve mazur 
görerek) profesyonelliğe yaraşır bir yol izleyecektir. Ya da tari hsel 

bağlamdan büsbütün soyutlanmış teoriyi  analiz etmek üzere eğiti l

miş olan bugünün felsefecisi, ad haminem indirgeme yanılsamasına 
düşmernek için Rousseau'nun yazılarına yazarın kendi maksadını 
ya da kişisel kısıtlı l ıklarını aşan bir evrensellik atfedecektir. Her iki 
durumda da utanç verici olguların gözden kaybolup gitmesine ses
siz sedasız izin veri l ir. Gelgelelim bu çağa dair genel tarihlerde sözü 
edilen olgular aşikardır, bunlardan bahsetmemeye imkan yoktur; 
çünkü Aydınlanma teorisi uygulamaya konduğunda, siyasi devrim
lerin fail ieri ekonomik bir olgu olan köleliğe öyle bir toslamıştır ki 
bu çel işkiyi teslim etmekten başka seçenekleri kalmamıştır. 

s 

Amerika kolonisinin Britanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi ve
ren devrimcileri, kendi amaçlarına ulaşmak için Locke'un siyasi söy
lemini seferber etmişlerdi . Kölelik metaforu bu mücadelenin mer
kezinde duruyordu, ama yeni bir anlamda: "Amerikalılar kendi rı
zaları olmadan vergilendirilen insanların kel imenin tam anlamıyla 
köle olduğuna, çünkü bu suretle zulme direnme güçlerini kaybetmiş 
olduklarına ve savunmasızlığın kaçınılmaz bir şekilde zorbalığa yol 

33. Sala-Molins, Le Code Noir, s.  248. L'Aji-ique aux Ameriques'in de yazarı 
olan Sala -Molins, 1 6. yüzyı lda (Afrikal ı ların deği lse de) Amerikalı yeriiierin kö
leleşt iri lmesine itiraz eden İspanyol papaz Bartoleme de Las Casas' ı n  öneml i  açı 
lardan i k i  yüzy ı l  sonraki sekülerfilozojlardan daha i leric i olduğuna işaret eder. 

34. Sala-Mol ins, Le Code Noir, s. 253. 
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açtığına gerçekten inanıyorlardı .  " 35 Köle sahibi olan Amerikan ko
lonicileri , doğal haklar teorisine başvurmak suretiyle, "feci bir tu
tarsızlık" yaratmışlardı >�6 Bun unla birl ikte, kimileri , sözgelimi Ben
jamin Rush, ortadaki kötü n iyeti tesl im etse de37 ve Thomas Jeffer
son gibi leri de siyahların köleleştiri lmesi nin suçunu Bri tanya'ya at
sa da�3H köleler özgürlüklerin i  kazanmak için resmi taleplerde bu
lunmuş3'1 ve birkaç eyalet de kölelik karşıtı yasalar çıkarmış olsa 
da,40 özgürlük düsturuyla kurulan yeni ulus, bu "feci tutarsızlığa" 
göz yum up köleliği ABD Anayasası'na geçinni�tir. 

Fransız ansiklopedici Denis Diderot ABD'li devrimciler hakkın
da hayranlıkla konuşup onların "kendi zinc irlerin i  kırdığın ı" ve "kö-

35.  Davis,  Proh/em f�(Siavery in the Age ol Reı•olution, s. 273 . Dav is bu ör
nekte Bemard Bailyn'i anıyor. Burada büyük ölçüde Davis' in sunumuna uyuyo
rum. 

36. Jordan, White over Black, s. 289. Düşmanları, yani  Sritanyalı Tor i ler bu
nu kaçırmam ı�lardı :  " 'Nasıl oluyor da, ' diye soruyordu Samuel Johnson, 'en gür 
özgürlük haykırışiarın ı  zenci sahiplerinden duyuyoruz?' " (Dav is, a.g.y. , s. 3 ) .  

3 7 .  "Özgürlük bi tk is inin öyle narİn b i r  tabiatı vardır k i  kölel ik  mahal lesinde 
uı.un süre yaşayamaz" (Benjamin Rush 1 1 773 ] ,  aktaran Davis, a.g .y. , s. 283). 

38. Thomas Jefferson, Bağımsızl ık B i ldirgesi 'nin dolaş ıma sokulnıayan bir 
hükmünde, Bri tanya Kralı l l l .  George'a dair şöyle bir suçlamada bulunmuştu: 
" 1  l l l .  George 1 bizatih i insan doğasına kar� ı acımasız bir sava� açmış, kendisine as
la zararı dokunmamış uzak bir halk ın  nezdinde hayatın en kutsal yasalarını ve öz
gürlüğü ayaklar alt ına almış, bu insanları esir alıp başka bir yarıkürede kölel iğe sü
rük lemi� . . . İNSAN al ınıp satı lan bir piyasayı aç ık tutmaya karar vermişt i  . . .  Ş im
diyse bu insanları bizlerle birl ikte s i laha sarı lmak, kendisinin de zorla saldırtt ığı 
halk ı  kaı\etmek ve höy\cce. bir h alkın ():gür/ük/erine karşı i�lenmi� esk i suçları 
onları bir başka halkın hayatianna karşı işlemeye teşv ik ettiği suçlarla ödemek su
retiyle, onları hizatihi mahrum ettiği özgürlüğü sat ın almak üzere galeyana get iri
yor" (Davis, a.g.y. , s. 273) 

39. " Bizlerin de tüm diğer insanların da . . .  özgürlük lere doğal bir hakkı vardır  
ve kimse birbirini bu haktan mahrum bırakmamal ıdır, zira hepimiz özgür doğmuş 
insanlarız ve Tanrı 'nın bu inayelinden herhangi sözleşme ya da anlaşmayla  mah
rum bırak ı lmış deği l iz" (aktaran Davis ,  a.g.y. , s. 276). 

40. Amerikan Devrimi  köle l ik  sorunl!nu çözememi�se de, en azından bu soru
nun alg ı lanması m sağ\amı�tır. Tutar\ı\ık arzusu da içiboş bir retorikten ibaret de
ğ i ld i .  New England kasaba toplant ı larında al ınan kölelik kar�ıt ı  kararlarda, 1 777 
tarihl i  Vermont anayasasında, kölelerin azat edi ld iği bireysel vasiyetnamelerde, 
Rhode Isiand'ın köle ilhal ini yasaklayan 1 774 tarihli y asasında ve Pennsylv ania' 
nın, Thomas Paine'in ( Bri tanya işgal inden "kutlu kurtuluşumuzun m innet duydu
ğumuz anısına") yazdığı d ibace uyarınca kabul edilen 1 780 tarihli aşamal ı  resmi 
kurtuluş hükmünde ortaya konulmuştu (Davis, Problem r�f' Sillvery in the Age r1' 
Revolution, s. 285-86).  
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leliği reddettiğini" söylüyordu.4 1  Fakat ABD'nin özgürlük m ücade
lesinin kolonyal doğası, s iyasi söylem ile toplumsal kurumlar ara
sındaki farkl ı l ığı sürdürmeyi bir şekilde mümkün kılmışken, on yıl 
kadar sonraki Fransız Devrimi örneğinde, Fransızlar ülke içindeki 
devrimci gelişmeler ile ülke dışında koloni lerindeki gelişmeler ara
sındaki temel çelişkilerle karşı karşıya kaldıklarında, köleliğin çe
şitli anlamları kolay kolay ayrılamayacak bir biçimde birbirine gir
mişt i . Fransız kolonilerinde köleliğin -yalnızca mecazi benzetmesi
nin değil, gerçekten var olan köleliğin- ortadan kalkması için yı l lar 
boyunca kan dökülmesi gerekmiş, yine de bütün bunların sonucun
da sadece geçici kazanımlar elde edilebilmişt i .  Köleliğin i lgası ev
rensel özgürlük ideal inin mümkün olan tek mantıksal sonucu olsa 
da, kölelik devrimci fikirler, hatta Fransızların devrimci eylemleri 
sayesinde değil ,  bizzat kölelerin eylemleri sayesinde kaldırıldı .  Bu 
mücadelenin merkeziyse Saint-Domingue kolonisiydi . 179 1 'de, 
Fransa'daki en ateşli kölelik karşıtları bile daha ayak sürürken, sa
dece Fransa'nın değil tüm kolon i dünyasının en zengin kolonisi olan 
Saint-Domingue'deki yarım mi lyon köle, kendi özgürlük mücadele
sini kendi ellerine almış, yasal yollara başv urmak yerine şiddet içe
ren, örgütlü isyanlara yönelmişlerdi .42 1 794'te, Saint-Domingue'nin 

4 1 .  Troui l lot, Silem·ing the Past, s. 85. Diderot i le D'Aiembert'in yayıma ha
zırladığı Encyfopedie'de reel kölelik hakkında maddeler de vardı .  "Ne gres" [Zen
ci ler] başl ıkl ı maddede onların emeğinin "şeker, tütün, çivitotu vb.nin yet i ştiri l
mesi iç in elzem olduğu" bel irt i lmiş olsa da, Jaucourt'un yazdığı maddeler güçlüy
dü: "Esclavage" [Köle l ik !  maddesinde kölel iğin doğaya aykırı olduğu söyleniyor; 
"Liberte naturel le" [ Doğal Özgürlük] maddesinde kolon i ler, planıasyonlar ve ma
den ocakları için kölelere ihtiyaç duyulduğundan doğal hukuka karşı d inin bir ma
zeret olarak kul lanı ldığına işaret edil iyordu; "Traite des Negrcs" [Zenci Ticareti ]  
maddesinde kölelerin t icarete konu olmasının ,  t üm insanl ık ve  eşitlik yasalarınca 
yasaklanan, "gayri meşru bir al ışveriş" olduğu ve koloni lerio mahvına sebep ola
cak olsa bile kölel iğin i lgasının gerekli olduğu bcl irt i l iyordu:  "B ırakal ım koloni
ler bunca kötülüğün sebebi olmaktansa mahvalup gits inler." Fakat ırkçı l ık bu me
tinlerde yine de mevcuttu (Sala-Molins, Le Code Noir, s. 254-6 I )  ve köleleri öz
gürlüğe hazırlamak için köleliğin tedricen ortadan kaldırı lması tavsiyesinde bulu 
nuluyordu. 

42. Köleler aras ındaki bu gizl i ittifakın başın ı çeken kiş i ,  Afrika'nın  çeşit l i  kül
türlerinden köleleri bir araya getird iğ i  gibi , Bat ı l ı  kültürel simgeleri de içeren yeni  
bir  bağdaştınnacı kült olan Vudu kü\tünün rahiplerinden Boukman'dı (ilerideki 
1 29. dipnota bakınız). Boukman kölelere şöyle sesleniyordu: "B izi çoğu kez ağiat
mış beyazların tanrı larının simgesini atı n  ve hepimizin yüreğinde konuşmakta 
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silahl ı  siyah ları , Fransa Cumhuriyeti'ni bu adada kölel iğin fiilen or
tadan kaldırıldığını kabul etmeye zorladılar (Fransız kolani idareci 
lerinden Sonthonax i le Polverel kendi başlarına hareket ederek bu 
adada köleliğin kaldırı ldığını i lan etmişlerdi)Y Eskinin köleleri , 
1 794'ten ı 800'e uzanan dönemde özgür insanlar olarak, Saint-Do
mingue'nin toprak sahibi beyaz ve melez kolonicilerinin burayı iş
gal edip köleliği yeniden tesis edeceğini umdukları Britanya güçle
rine karşı mücadele ettiler.44 Toussaint Louverture önderliğindeki 
s iyah ordusunun Britanya'yı yeni lgiye uğratması, Britanya'daki kö
lelik karşıtı hareketi güçlendirip ı 807'de Britanya'nın köle ticaretini 
askıya almasına giden yolun taşlarını döşemişti .45 1 80 l 'de, eskiden 
bir köle olan ama artık Saint-Domingue'yi yöneten Toussaint Lo
uverture, Paris'teki hükümetin kölel iği tekrardan uygulamaya koya-

olan özgürlüğün sesine ku lak verin" (James, Black .lacohins, s. 87). Saint-Domin
gue'de köle isyanları gayet periyodik biçimde vuku bulmuşsa da ( 1 79 \ 'deki büyük 
başkaldırıdan önce, 1 679, ı 7 ı 3 , 1 720, ı 730, ı 758 , ı 777, ı 782 ve ı 787'de; bkz. 
Dupuy, Haiti, s. 34), Frans ız Devrimi 'nin radikal leşmesi bağlamında, Boukman' ın 
ayak lanma çağrısı Avrupal ı ların köle isyanlan hakkındaki algısın ı  değiştirmişti 
uzun zamandır devam eden köle i syanlarından biri deği l ,  Avrupa Devrimi'nin ge
n işlemesiydi bu: " 1  79 1 ' in yazındaki haberlerin odağında Varennes'e doğru kaçış, 
Fransız kraliyet a i lesinin yakalanması ve Saint-Domingue'deki kölelerin isyanı 
vardı "  (Paulson, Representations (dRevolution, s. 93). 

43. Kölel ik, Paris'ten gelen emirlerden bağımsız hareket eden Polvcrel ve 
Sonıhonax tarafından ı 793 'ıe i lga edi lmişti .  Bu iki adamın rolü konunun uzman
ları tarafından ihmal edi lmiştir ki, Troui l lot'nun hoş tabirini kul lanmak gerekirse, 
"geçmişi susturan" bir başka akademik körl üktür bu (bkz. Troui l lot, Silencin}? the 
Past). Mareel Dorigny'nin yayıma hazırladığı ,  bir nevi iade-i it ibarın başlangıcı 
mahiyetindeki scmpozyum kitabına bakınız: Uger-Felicite Sonthonax; özell ikle 
de, bkz. Desnc, "Sonthonax vu par les d ictionnaires", s. ı 1 3-20. Bu metinde Sont
honax' ın adının yirminci yüzy ı l  boyunca Fransa'n ın bibl iyografik ansiklopedi le
rinden neredeyse tamamen silinmesinin izleri sürülür. 

44. Fransa Cumhuriyet i  için savaşanlar bağlaınında Sonthonax ve Polverel ' in 
yaptığı gibi ,  Bri tanyal ı lar da kendi saflarında savaşmayı kabul eden Saint-Domin
gue'l i kölelere özgürlük vermeyi pragmatik bir şeki lde kabu l etmek durumunda 
kalmış lard ı .  Bu polit ikaların sonucunda kölelerin özgürlüğe ulaşamayacağı yo
lundaki her türlü ontolojik savın altı oyulmuştu; bkz. Geggus, "Brit ish Occupati
on of Saint-Domingue" ,  s. 363. 

45 . Geggus şöyle der: "Köle l ik karş ı t ı  hareketin 1 804 'te aniden yüksel işe geç
mcsinde Hait i 'n in oynadığı rol akademik l iteratürde büsbütün gözardı edi lmiş gi 
bi görünüyor. Ama anlaş ı lan bu rol hay li önem liydi ' '  (Geggus, " Haiti and the Abo
ı itionists" , s. 1 1  6). Geçmişin susturu lduğu bir başka akademik körlük örneğiyle 
karş ı karşıyayızdır burada. 
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bileceğinden şüpheleniyordu.46 Ama cumhuriyete hala sadık biri 
olarak,47 koloni için öyle bir anayasa yazınıştı ki bu metin; demok
rasiye i l işkin öncüileri açısından değilse de yurttaşl ık tanımındaki 
ırksal kapsayıcılık bakımından, kendi türü içinde dünyadaki en i leri 
belgeydi .4H 1 802'de, N apoiyon köleliği ve Code Noir'ı yeniden tesis 
etmek üzere harekete geçti ve Toussaint'ı tutukiattıktan sonra sınır
dışı edip Fransa'ya gönderdi .  Ye Toussaint 1 803'te Fransa'da bir ha
pishanede öldü. N apolyon koloniyi boyunduruk altına almak için 
Leclerc önderliğindeki Fransız birliklerini gönderip siyah halka kar
şı "bir soykırım savaşına tekabül eden"4" vahşi bir mücadeleye giri
şince, Saint-Doıningue'nin s iyah yurttaşları bir kez daha s i lahlarına 
davranıp kendi lerini  gösterdiler. Leclerc'in kendi sözleriyle: "Tous
saint' ı ortadan kaldırmak yetmez; iki bin önder daha var. "50 1 Ocak 
1 804'te, yeni askeri önder, köle olarak dünyaya gelen Jean-Jacques 

46. 1 796'da, General Laveaux Toussaint' ı val i l iğe atamı� ve onu cumhuriyetin 
kurtarıc ıs ı  ve Raynal' ın tahmin ett iği siyah Spartaküs olarak selamlamıştır; bkz. 
B lackburn, Overthrow (){ Colonial Slavery, s. 233 .  UW2'dc, Code Noir Martinik 
ve Guadeloupe'de yeniden uygulamaya konulmu�tur (gerçi Saint-Domingue hak
k ında h içbir şey söylcnmemi�tir). 

47 . Louverture daha önce İspanya Kral ı i le  i tt i fak içine girıni� ve bir İ spanyol 
kolonisi olan adanın  doğu kısmında askeri operasyonlar düzenleyip çal ı�mışt ı ;  
ama Fransız Mec l isi 'nin kölel iği i l ga ett iğini öğrcndiği anda, İngi l izlere karşı 
Sonthonax ' ın  satları na kat ı l ıp  tutuklanana kadar Fransa Cumhuriyeti'ne sadık kal
mıştı (Geggus tartışma konusu olmuş bu i l l ifak değişimlerini şu yazısında tah l i l  
eder: "From His  Most Catholic Majcsty" ,  s. 488-89). 

48. Toussaint anayasanın yazı lmasında kendisine yardımcı olmaları için altı 
kiş iden oluşan bir mecl is  toplamı�tı (bu kişi lerin arasında, Bordeaux'da yet işmiş, 
melez avukat Ju l ien Raimond da yer al ıyordu; kendisi hakk ında i leride daha fazla 
bi lgi sunulacak) :  

"Anayasa en başından sonuna kadar Toussaint L'Overture'dür; Toussaint yö
net im i lkelerin i  oraya nakşetmişt ir. Köle l ik bir daha hiç geri get iri lmemcccsine i l 
ga edi l iyordu. Rengi ne olursa olsun her insan her tür lü işe girebi li rdi ve erdemler 
i lc yetenekler dış ında başka hiçbir ayrım ve yasanın kamusal bir işin yapılmas ı 
amacıyla tanıyabi leceğinden başka hiçbir üstün lük yoktu .  Toussaint Anayasa'ya, 
Fransa'da yurttaş l ık hakları el inden al ınan siyasi göçmenler l i stesinde yer a lanlar 
dış ında, "her ne sebepten ötürü olursa olsun" kolonide olmayan tüm mülk sahiple
rinin hakların ı  koruyan bir maddeyi i lave etmişt i .  Diğer konularda tüm iktidarı 
kendi el lerinde toplam ışt ı "  (James, 8/ackJacohins, s. 263) .  

Toussaint' ın rej imi  daıninyon statüsünün haberini vermişti . Fransa ise aydın
lanmış bir emperyal izm pol it ikası kurmaya yönel ik bu şansı kaç ı rm ıştı . 

49. Geggus, "S iavery, War, and Revolution" ,  s. 22 .  
50. James, Black Jacohins, s. 346. 
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Dessal ines, Fransa'dan bağımsızl ığı i lan etmenin son adımını attı ve 
böylece köleliğe son veri lmesini koloni statüsüne son vermeyle bir
leştirdi .  Ya Özgürlük Ya Ölüm şiarıyla (bu sözler, mavi-beyaz-kır
mızı Fransız bayrağının beyaz şeridinin çıkarı lmasıyla elde edilen 
bir bayrağa yazı l ıydı ) , 5 1  Fransız birlik lerini mağlup edip beyaz hal
kı yok ett i ;  1 805'te, "siyah" yurttaşlardan oluşan bağımsız, anayasa
sı olan bir u lus, Napolyon'unkini aksettiren bir " imparatorluk" ,  yani 
Arawak dil inde adlandırdığı Haiti 'yi kurdu .52 O zamana kadar, köle
lerin ve koloninin tamamen özgürleşmesiyle sonuçlanan bu olayla
rın eşi benzeri yoktu . "Bundan önce hiçbir köle toplumu kendi yö
netici sınıfını devirmemişt i .  "5� 

Saint-Domingue'nin Afrikalı kölelerinin kendi kendilerini öz
gürleştirmeleri , cebren, Avrupalı ve Amerikalı beyazlar tarafından 
tanınmalarını sağladı - bu tanıma korkmadan ibaret olsa bile. Ayrı
ca, eşitl ikçi l iğe sempati duyanların saygısını kazanmalarını da sağ
ladı . Neredeyse on yıl boyunca, beyazları şiddet yoluyla ortadan 
kaldırmadan, yani bir bakıma bile bile evrenseki  i lkelerden geri 
adım atmadan önce, Saint-Domingue'nin siyah Jakobenleri Aydın
lanma'nın insan özgürlüğü hedefini etkin bir şekilde gerçekleştirme 
açısından Fransa'yı geride bırakmış ve Fransız Devrimi'nin bir Av
rupa fenomeninden ibaret olmadığını, içerimleri bakımından dün
ya-tarihsel bir mahiyeti olduğunu ortaya koymuşlardı .54 Başka türlü 
anlatılan, kolanideki olayları Avrupa tarihinin çeperlerine yerleşti
ren anlatılan yadırgamaz olduysak şayet, fena halde yanı lıyoruz de-

5 1 .  Bkz. James, Black .lacohins, s.  365. Saint-Dominguc devrimini  destekle
mek amacıyla bir Boston gazetesinde takma adla bir yazı yazan Abrahaın Bishop 
"dünyaya 'Ya Özgürlük Ya Ölüm' haykırı�ına ses vermeyi öğretmi� Amerikalı 
devrimci lerin 'tüm heyazlar özgürdür deği l ,  tüm insanlar (jzgürdür' dediğini bel ir
tiyordu" (Davis ,  Revolutions, s. 50). 

52. Dessal ines'in anayasasında melezlik ve çeşi t l i  ırklararası statü kategorile
ri yasa kapsamına sokulmamaya çal ı� ı ldığından tüm Hai t i l i lerin siyah olduğu be
l irt i l iyordu. Dessalines 1 H06'da bir suikasta kurban gitt i ;  ardından Haiti iki k ısma 
bölündü : Başında Henri Christophe'un olduğu bir kuzey "kral l ığı"  ve başkanı A le
xandere Petion olan bir güney "cumhuriyeti " .  

53 .  Geggus, "Hait i  and the Aboli t ionists" ,  s. 1 1 4. 
54. Troui l lot Haiti Devrimi 'ni "o çağın en radikal s iyasi devrimi" diye n itelen

dirir (Silencing the Pas!, s .  98). B lackbum ise şöyle der: "Haiti i lk bağımsız Ame
rikan devleti değildi ,  ama tüm yurııa�ları nın özgürlüğünü güvence alt ına alan i lk 
devlet oydu" (Overthrow ofColonial Slaı·ery, s. 260) .  
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mektir. Saint-Domingue'deki olaylar, o zamanlarda Fransız Devri
mi 'nin gerçekl iğini ve sonrasındaki dönemi anlamiandırmaya dö
nük çabalar için merkezi bir önem taşıyordu.55 Dolayısıyla söz ko
nusu olgulara bu açıdan bakmamız gerekiyor. 

6 

İsterseniz şimdi de köleliğin kaldırı lmasının mantıksal gelişimini , 
bu deneyimi yaşayan Avrupalıların bil inçlerinin evrimi çerçevesin
de değerlendirelim. Fransız devrimci ler kendi lerini  daha en başın

dan beri, insanları feodal eşitsizlikterin "köleliği"nden azat edecek 
bir kurtuluş hareketi olarak görüyordu. 1 789'da, Ya Özgür Bir Ha
yat Ya Ölüm, Köle Olacağımıza Ölelim, vb. sloganlar yaygındı ve 
Fransa mill i  marşı "Marseil laise" bu bağlamda "l 'esclavage anti
que"i ["kadim köleliği" ]  kınıyordu.56 Yalnızca belirl i bir hükümda
rm tiranlığına deği l ,  insan özgürlüğünün genel i lkelerini ihlal eden 
gelmiş geçmiş tüm geleneklerin ti ranlığına karşı yapılmış bir dev
rimdi bu. Alman gazeteci Johann Wi lhelm von Archenholz (ki ken
disine daha sonra yine kulak vereceğiz), 1 789 yazındaki olayları an
latırken o bildik gazeteci tarafsızlığını bir yana bırakıp coşkuyla 
�öyle haykırıyordu: ' 'Zincirlerini öpmeye alışmış [Fransız "halkı" 
(Volk)] ,  sadece birkaç saat içinde, karşısına çıkan her şeyi yerle bir 
eden bir cesaret fırtınasıyla bu devasa zincirleri paramparça edip 
geçmi�te Romalılar ve Yunanlı ların, bugün de Amerikalı lar ve Sri
tanyal ıların olduğundan daha özgür hale geldi .  un 

55. Fransız Devrimi ,  N apoiyon'un İngi l izlerini düşündüğünü iddia ettiği gibi, 
"su ist imallerin ıs lah edi lmesinden mi ibarett i ,  yoksa, ölüm döşeğinde söyleyeceği 
gibi, "tam bir toplumsal yeniden doğum" mu olmuştu (Pau lson, Representations 
of Revolution, s. 5 1  )? Napolyon, yaşamının sonlarında, Toussaint Louverture'a 
yaptıklarından pişman olmuştu. 

56. B lackburn, O verthrow ofColonial Slavery, s. 230. 
57. Aktaran Ruof, Jolıann Wilhelm von Archenholtz, s .  29. (Ruofun "Archen

holtz" diye yazışı  a l ış ı lmadıkt ır) .  Archenholz şöyle devam etmişti : "Alman halkı 
onları onurlandınnalı ,  zaten böyle yaptığında kendi kendini de onurlandınnış ola
caktır" (s. 30) . 1 792'de, Fransa'daki devrimci durumu tasv ir ederken bir kez daha 
kölel ik metaforuna başvurup "geçen birkaç yı l  iç inde kölel iğin en derin batakl ı
ğ ından kurtulup . . .  özgürlüğün tat l ı  meyvelerini doya doya tatmı ş, yeryüzündeki 
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Peki bu sırada Fransız nüfusunun çok geniş bir kısmının zengin
lik kaynağı olan koloniler ne atemdeydi? Kolonilerin 1 789 olayları
na verdiği tepkide bahis konusu olan şey özgürlüğün anlamıydı ve 
bu en çok da kolonilerin en kıymetiisi olan Saint-Domingue için ge
çerliydi. Saint-Domingue'deki plantas yonların kimi Kreol* sahiple
rinin veya işletmeci lerinin ısrarla savunduğu gibi, koloni ahatisi 
Amerikal ıların izinden gidip isyan mı edecekti? Ya da kardeşçe on
ların saflarına katı lıp bu insanların "özgür" Fransız yurttaşları ol
duklarını mı ilan edeceklerdi? Bunu yapacak olurlarsa, k imleri yurt
taştan sayacaklardı? Mülk sahiplerini elbette.58 Peki sadece beyaz 
olanlarını mı? Saint-Domingue'deki tarım arazilerinin yaklaşık  üçte 
biri melezierin el indeydi . 59 Öyleyse melezlerin, dahası özgür siyah
ların da yurttaş sayılması gerekmez miydi? Fransız yurttaşı olmanın 
tumusol kağıdı mülkiyet miydi yoksa ırk mıydı? En önemlisi, eğer 
Afrikalı lar i lkesel olarak yurttaş sayılabiliyorsa, yani Code Noir'ın 
altında yatan örtük ırkçı varsayımlar geçerl i değildiyse, siyahları 
köleleştirmenin hala meşru olması nasıl haklı gösterilebil irdi?(>(' Ve 
eğer bu durum hakl ılaştırılamazsa, sömürge sistemi nasıl muhafaza 

en yoğun nüfus lu u lusların ın birin in  {halkının]  y ine çok geçmeden usulca boyun
duruk altına girip kırı lmış zincirlerin i  oyuncak gibi görüp görmeyeceğini" sor
muştu . . .  "Avrupa'nın birleşik kudreti bile bu kaya karşısında yıkı l ır" (s. 49). 

* Batı Hint Adaları 'nda doğmakla beraber as len Avrupal ı  olan . -ç.n. 
58.  1 790'da, Saint-Domingue'deki bir kolonimecl is i  oy kullanma hakkını  

mülk  sahibi olmayan beyazlara da vermiş (böylece oy hakkının kapsamı Fransa' 
dakinden daha geniş  olmuştu) böylece siyasi dışlamanın ırksal doğasını  pekişt ir
mişti; bkz. Blackburn, Overthro11· ofCo/onial Slavery, s. 1 83 .  

5 9 .  B lackburn, büyük çoğunluğu beyazların e l inde olan 780 şeker arazisiyle 
karşı laştırı ldığında, melezierin batıda ve güneyde 2.000 kahve arazisine sahip ol
duk ların ı  söyler: "St. Domingue'de beyaz olmayan özgür insanların sayısı nere
deyse beyaz kolonici ler kadar vardı, hatta belki de onlarınkinden daha fazlaydı . "  
Beyaz olmayan mülk sahiplerinin I 00.000 kadar kölesi vardı :  " Kısmen Afrika kö
kenl i  olan kişi ler, Amerikaların herhangi bir bölgesinde, mülk sahibi sın ıfların 
saflarında hiç bu kadar öneml i  bir yer almamıştır" ; çoğu zaman "bir Fransız baba
n ın seçkin adın ı  taşıyorlard ı "  (Overthrow ofColonial Slavery, s. 1 68 ,  1 69). 

60. Baron de Wimpfen kolonici lerin kölelerinin karşıs ında özgürlük ya da 
eşitlik demekten korkup korkmadıktarım soruyordu; bkz. James, Black lacohins, 
s. 82. Ama yine de, I 792'de cumhuriyetçi terin, Sonthonax'ın söylediği şu sözü 
kuvvetle dile get ird ikleri pek nadi rdi : " 'Beyazlar' la eşi t  olan özgür insanlar t ıpkı 
köleler gibi  aynı zamanda siyahsa, S iyahları kölel ik altında tutmak mümkün de
ği ldir'" (Thibau, "Saint-Domingue a I' arrivee de Sonthonax",  s. 44). 
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edilebil i rdi? Özgürlüğün mantığının kolonilerde yavaş yavaş gözler 
önüne serilmesi, Fransız burjuvazisinin (devrim de şüphesiz onların 
siyasal devrimiydi zaten) bu kadar büyük bir kısmını destekleyen 
köle ekonomisinin tüm kurumsal çerçevesini ifşa etme tehlikesini 
doğuruyordu.6 1 Yine de, burjuvazinin devrimine Fransızların kendi
lerin i  içinde gördüğü evrensel çerçevede meşruiyet kazandıran tek 
şey özgürlük mantığıydı. 

Haiti Devrimi'nde, Fransız Aydınlanması'nın idealleri zorlu, çe
tin bir sınavdan geçmişti. Ve burjuva okur kitlesinin bir parçası olan 
her Avrupalı bunu biliyordu.62 "Dünyanın gözleri şu an St. Oornin
go'nun üzerinde"63 - en başından beri Fransız Devrimi'ni ele alan, 
ı 792'den beri de Saint-Domingue'deki devrim hakkında haberler 
yazan Archenholz'un kurduğu Minerva dergisindeki bir makale bu 
sözlerle başlar. 64 Tam bir yıl boyunca, 1 804 sonbaharından ı 805'in 

6 1 .  Yak la�ık olarak 1 . 1 00 veki lden oluşan Kurucu Meclis 'te ( 1 789-9 1 ), on ki
ş iden birinin Saint-Domingue'de hisseleri vard ı ;  bkz. Thibau, "Saint-Domingue a 
l'arrivee de Sonthonax", s. 4 1 .  

62. ( 1 788 'de kurulan) A m  i s  Des Noirs bu tartışmanın zemininin kurulması 
aç ısından öneml iydi .  Çok sayıda üyeleri olmasa da, yazarlar ve broşürcüler olarak 
(Condorcet, Brissot, Mirabeau, Henri Gn!goire) etk i l i  oluyorlar, kaleme aldıkları 
metinlerde kolon i lerdeki kölelerin iç inde yaşadık ları koşul ları k ınıyorlard ı .  Mar
cus Rainsford 1 805 y ı l ında, do la� ıma giren yazıları sayesinde, zenci kölelerin " Av
rupa'daki kasabaların yarısında yapı lan sohbet lerin öne çıkan tartışma ve üzüntü 
konuları olduğunu" yazmışt ı ;  bu yazarlar, "köle l iğ in sefaletlerin i  mutsuz edici bir 
belagatle" tasvir ediyorlardı ve "hiç �üphesiz, köle leşt ir i lmiş Afrikal ıda ya da 
onun soyunda sadece uyumak ta olan o isyan ruhunun, geniş bir temelde, harekete 
geçmesine sebep olmuşlardı "(Rainsford, Historica/ Account, s. 107).  Amis des 
Noirs 1 79 1  'e kadar yaln ızca aşamal ı  özgürleşmeyi onayl ıyordu;  o tarihten sonray
sa özgür siyahların ve melezierin haklarını desteklemişlerd i ;  kölel ik fi i len i lga 
edi ldiğindeyse ( 1 794 ) ,  Robespierre ' in tasfiyelerin in birer kurbanı olarak yok ol
muşlardı .  Kölel iğin i lgası Robespierre' in düşmanları olan Jirondenlerle bir tutu lur 
olmuştu: "Jirondenler İngi l tere'nin üstünlük kazanması için koloni lerde gizl iden 
gizli ye fitne ve fesat tohumları ekmek ve Fransa'nın imparatorluğunu mahvetmek 
için köle l iğin i lgas ın ı  desteklemekle i tharn edi l iyorlardı . . .  Robespierre'in 1 Kon
vansiyon'un] 4 Şubat tarih l i  [oybi rliğiyle kölel iğin i lgasına karar veri len] oturu
muna katı lmamış olması dikkat çekiciydi ;  zaten kendisi bu kararın alt ına imzası
n ı  atmamıştı" (Fick , "French Revolution in Saint-Domingue" ,  s .  68; krş. Benot, 
"Comment la Convention a-t-e l le  vote l'aboli t ion " ,  s. 1 3-25). 

63 . Archenholz, "Zur neuesten Geschichte von St. Domingo" ,  s .  340. Bu yazı 
Archenholz'un Minerra'da çıkan 1 804 tarih l i  makaleye yazdığı editoryal sunuş 
yazısıydı (s. 34 1 -45); bu yazıda devrimin ş iddetine eleştirel bir şek ilde yaklaş ı l ı
yor ve bir "zenci-devlet i "n in yaşarl ığına şüpheyle bakı l ıyordu. 
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sonuna kadar, Minerva'da, okurlara gerek bu  Fransız kolonisinin 
-Ya Özgürlük Ya Ölüm ! şiarıyla65- verdiği nihai bağımsızlık müca
delesi , gerekse de ondan önceki on sene zarfında vuku bulan olaylar 
hakkında bi lgi veren, aralarında kaynak belgeler, haber özetleri ve 
görgü tanığı ifadelerinin de bulunduğu, toplamda yüz sayfayı aşan 
bir yazı dizisi yayımlanmıştır. Arehenhaiz bu devrimin �iddetine 
(keza Fransa'daki Jakoben Terör'e) ele�tirel yaklaşmış, ama Tous
saint Louverture'ü takdir etmeye başlamış ve Toussaint' ın karakteri
ni, önderliğini ve insanl ığını göklere çıkaran Sritanyalı yüzbaş ı 
Marcus Rainsford'un yeni elyazmasından bir bölüm ün Almanca çe
v irisini  yazı dizisinin bir parçası olarak yayımlamıştır.66 

Archenholz'un dergisinde İngil izce ve Frans ızca kaynaklardan 
özgürce yararlanı lması ,  Archenholz'un yazdıkların ın Avrupalı okur 
kitlesinin geniş bir kesimine aktarı lmış haberleri yansıtmasını sağ
lamış; ayrıca Minerva'daki makaleler de daha sonra "sayısız gaze
te"de yer bulmuştur (fikri mü lkiyet kısıtlamaianna rağmen, belki de 
internet ortaya çıkana kadar e�i benzeri görülmemiş, kozmopolit ve 
aç ık bir i letişim durumudur bu) .rı7 1 803 'ten sonra Fransız basınında 
sansür uygulansa da,6H Britanya'daki (ayrıca ABD i le Polonya'daki)69 

64. Bkz. "Historische Nachrichtcn von den letztcn Unruhen in Saint Domin
go: Aus verschiedenen Quel len gezogen", Minerı·a I (Şubat 1 792), s .  2S6-J 1 9. Bu 
makalede melezierin hakları. Brissot'nun konumu ve Amis des Noirs destekleni
yordu. 

65. Dessal ines'in 1 803'ün mayıs ayında haykırdığı bu � iar Archenholz'un �u 
yazısında nakledi lmişt i :  "Zur neuesten Geschichte von St. Domingo" ,  s. 506. 

66. Rainsford'un İngi l tere'de 1 S05 y ı l ında (ve tam Almanca çev irisi ertesi y ı l )  
bası lan kitabında şöyle deniyordu: 

"Haiti İmparatorl uğu'nun yüksel iş i  insan soyunun durumunu kuvvetle etki le
yebi l ir .  . .  Zenci lerin kendi ülkelerinde kendi düşmanlarını kuvvetle geri püskürte
bi ldiği en eski zamanlardan beri bi l inmektedir ve çağdaş bir yazar [ Adanson, Vo
yage a L 'Afi·ique, 1 749-53 1  bizi bu insanların maharet leri ve erdemleri olduğuna 
ikna etmişt ir; fakat bunun idrak edi lebi lmesi için on sekizinc i  yüzyı l ın  sonlarında 
bir zenci sürüsünün berbat bir yozluktan çıkıp kendi lerini en rezi l  türden kölelik
ten kurtarmasını ve aynı anda Avrupa'n ın  kolon i lerinde toplum i l işki lerini yerine 
getirmesini, yasalar çıkarmasını , ordular kurmasını beklemek gerekmiştir. Aynı 
dönem büyük ve zarif bir ulusun [Fransal . . .  ilk dönemlerin barbarl ığına geri dö
nüşüne şahit l ik etmiştir" (Historical Account, s. x-x i ) .  

Rainsford Hait i  Devrimi 'ni "çağın en kayda değer ve mühim olayları arasın
da" görüyordu (Historical Account, s. 364). 

67. Ruof, .Johann Wilhelm von A rchenholtz, s.  62. 
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gazeteler ve dergiler Saint-Domingue'deki nihai devrimci mücadele 
sırasında yaşanan olaylara yer vermişlerdi - bu yayınların arasında 
Edinburg Review da vardı.70 Will iam Wordsworth Şubat 1 803 'te 
Morning Post'ta "Toussaint Louverture'e" başlıklı  bir sone yayımla
mış, bu sonesinde Fransız kolonilerinde Code No ir' ın yeniden uygu
lamaya konulmasından nasıl esef duyduğunu ifade etmişti.7 1 

Almanca yayın dünyasında, Minerva olayları çok farkl ı  bir bi
çimde e le alıyordu. Daha 1 794'te, yani kurulal ı  iki yıl  geçtikten son
ra siyasi dergilerin en iyisi olarak itibarını sağlamlaştırmıştı . Taraf
sız, nesnel ,  olgusal olmaya çalışıyor; " torunlarımız için . . .  öğretici 
olacak" " tarihsel hakikate" ulaşmayı hedefliyordu .72 Amacı, dergi
nin (İngil izce ! )  düsturuyla söylersek, "to shew the very age and bo

dy of the time its form and pressure" ,  yani "çağa ve döneme şekil 
vermek ve ağırlığını  koymak"tı.73 Derginin tirajı 1 798'de üç bin ci-

68. "Fransa'da daima küçük hİzipierin meselesi olmuş köleliğin i lgasını art ık 
savunan kalmamıştı .  Saint-Domingue'yi yeniden fethetme girişimine koloniyle 
i lgil i  bir sürü l i teratür e�lik etmi�ti, ama bu büyük ölçüde (çeşit l i  derecelerde sö
vüp sayarak) kölel ik karşı t l ığ ının yarattığı etkinin sorumlusunun siyah devrim ol
duğunu söyleyen kolonici lerin eseriydi .  Ardından, Saint-Domingue seferi başarı
sızl ıkla sonuçlandığı için, kolonilerle i lg i l i  tüm eserler topyekun yasaklandı "  
(Geggus, "Haiti and the  Abol itonists" ,  s.  l l  7 ) .  

69. A B D  basınında çarşaf çar�af Saint-Domingue hikayesi anlat ı l ıyordu. John 
Adams olan bitenlerden ötürü bir yandan ahlanıp vah lanıyor, diğer yandansa bu 
olayların bizatihi ABD ba�kaldırısının sebep olmuş olduğu şeyin mantıksal sonu
cu olduğuna inanıyordu. Köle devrimini köleliğin ABD'de ortadan kaldırı lması 
gerektiğinin bir kanıt ı  olarak görenler de vardı - bir başka deyişle, ik i  taraf da bu
nun dünya tarihi açısından öneml i  olduğu kanısındaydı ;  bkz. Davis, Revolutions, s. 
49-54. Savaş muhabirieri Polonya gazetelerine de düzenli olarak haberler yol lu
yordu, zira Saint-Domingue'de kölel iği yeniden uygulamaya koymak üzere Na
polyon tarafından gönderilen General Leclerc önderl iğindeki askeri güce bir Po
lonya a lay ı da katı lmışt ı .  Bkz. Pachonski ve Wi lson, Poland's Carihhean Tragedy. 

70. Bkz. Geggus, "Haiti and the Abol itionists", s. l 1 3- 1 5 .  Asl ında, Toussaint 
Louverture'ün kahramanlaşt ırı lmasını hariç tutarsak, haberlerin çoğu pek de lehte 
deği ldi. 

7 l .  Bu sone "muhtemelen Ağustos 1 802'de Fransa'da yazı lmışt ı "  (Geggus, 
"Bri tish Opinion" ,  s.  1 40) . Wordsworth Hegel ' le aynı yıl doğmuştu ( 1 770); ikisi 
de o zaman otuzlarının ba� larındaydı .  Wil l iam Blake de Haiti Devrimi'ni �i irine 
katmıştı .  

72. Ruof, Johan n Wilhelm von Archenholtz, s. 69-70. Archenholz " i lk görevi" 
n in "en kat ı  tarafsızl ık" (strengste Unparteilichkeit) olduğunu bel irt iyordu (s. 40). 

73. Baş sayfada yazıl ıydı bu. Minerva'yı inceleyenlerin Archenholz'un Saint
Domingue ve Haiti Devrimi'ne duyduğu yoğun ilgiyi ke�fetmeleri için i lk dergiye 
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varındaydı (günümüzde yayımlanan c iddi düşünce dergilerinin bas
kı adedi göz önünde bulundurulduğunda, hatırı sayıl ır bir rakamdır 
bu), 1 809'a gelindiğinde ise neredeyse iki katına çıktığı tahmin edil
mektedir. Minerva gerek (kamusal alanda başl ı  başına önemli  şahsi
yetler olan) kadrolu muhabirlerce kaleme al ınan içeriğinin niteliği, 
gerekse de aralarında Almanya'nın en nüfuzlu kişi lerinden bazıları
nın olduğu okurlarının nitel iği açısından, Archenholz'un hayat öy
küsünü yazan Ruofun sözleriyle, "yüzyıl dönümünün en önemli  si
yasi dergisi"ydi.74 Prusya Kralı III. Friedrich Wilhelm "Minerva'yı 

devamlı okuyordu. "75 Goethe ve Schil ler de okuyordu Minerva'yı 

(hatta Schil ler Archenholz'la yazışıyordu)?fı; tanınmış okurlar ara
sında Klopstock (dergiye yazılarıyla katkı da veriyordu), Schell ing 
ve Lafayette de vardı.  yayımladığı mektuplardan bildiğimiz kada
rıyla, Minerva'nın bir başka düzenl i  okuru da -bunu sizden daha 
fazla saklamanın alemi yok galiba- fel sefeci Georg Wilhelm Fried
rich Hegel'di .77 

geri dönmeleri gerektiğini kaydedel im. Archenholz hakkında yazı lmış iki monog
rafide bu makalelerden bahsedi lmiyor; bkz. Ruof, Johann Wilhelm von Arehen
holtı ve Rieger, Johann Wilhelm von Archenholtz als "ZeithürRer". Fakat Schül
ler'in şu kitabına da bak ı labi l ir: Die Deutsche Rezeption haitianischer Geschich
te. Bu kitapta Minerva'da Saint-Domingue hakkında çıkan makalelerin bir özeti 
olduğu gibi, Rainsford'un o çok etki yaratmış Almanca tercümesi dah i l  olmak 
üzere, diğer A lman dergi leri ve k itaplarında Haiti Devrimi hakkında söylenenlere 
dair bir tartışma da yer al ıyor (s. I 03-8). Geggus bu kitaba dikkatimi ben bu maka
leyi yazdıktan sonra çekmişt i ;  yeri geldiğinde d ipnotlarda künyes in i  bel i rttim. 

74. Ruof, Johann Wilhelm von Archenholtz, s. I 3 I .  Epey meşhur iki muhabir
se Konrad Engelbert Olsner ile Georg Forster'di ;  i leride kendi leri hakkında daha 
fazla bilgi veri lecek. Tiraj rakamları için bkz. a.g .y., s. I 29-30. 

75. Ruof, OKY·· s. 1 30. 
76. Schi l ler I 794'te Archenholz'a bir mektup yazmış ve ona dergide Ameri

kan Devrimi 'ne dair bir retrospektif yapmasını önermişti : "Amerikan Bağımsızl ık 
Savaşı 'nın kısa ve öz bir tablosunu ç izmek akl ın ızdan geçmedi mi?" (Ruof, Jo
hann Wilhelm von Archenholtz, s. 45) .  Minerva'da böyle bir makale çıkmamış ol
sa da, I 79 I i la I 805'te Saint-Domingue'de gerçekleşen olaylar hakkındaki yazı 
dizisi tasartanışı aç ısından buna benziyordu. 

77. Hegel Sche l l ing'e Noel arefesinde ( I  794) Bem'den şunları yazmışt ı :  " Bi r
kaç gün önce tamamen tesadüf eseri, Archenholz'un Minerva'sındaki 'O' imzal ı 
mektupların yazarıyla konuştum.  Bu mektupları b i l iyorsundur muhakkak. İ ngil iz 
olduğu zannedi len bu yazar asl ında . . .  Oeslner adında Si lesial ı bir adam . . .  hala 
genç ama epey çal ışmış anlaşı lan" ( Hegel, He gel: The Letters, s. 28). ( I  9 I 5 'te ya
zan) Ruof Hegel ' in  Minerva'nın okuru olduğundan bahsetmez. Hegel ' in mektup-
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Hegel uzmanları, "Hegel'in efendi-köle i l işkisi fikrinin kökeni ne
dir" diye tekrar tekrar sorarlar - Hegel için özgürlüğün dünya tari
hindeki gelişiminin anahtarını sunan, ilk defa (Haiti ulusunun varo
luşunun i lk yı l ı  olan) 1 805-6'da Jena'da yazılan ve (Britanya'nın kö
le ticaretini ilga ettiği) 1 807'de yayımlanan Tinin F enomenolojisi'nde 
ayrıntısıyla ele alınan, efendi i le köle arasındaki "ölümüne mücade
le" şeklindeki o meşhur metafora başvururlar. Sahiden de nedir bu 
fikrin kökeni? Alman felsefesinin düşünce tarihçileri, bunun ceva
bını aramak için tek bir yer bil i rler: başka entelektüellerin yazıları . 
George Armstrong Kelly'ye göre belki de Fichte'nin yazılarına bak
mak gerekir, "gerçi efendi-köle sorunu esasen Platon'a dayanır" .n 
Judith Shklar bildik bir yola başvurup Hegel' in tartışmasını Aristo
teles'e bağlar. Otto Pöggeler -ki Alman Hegel uzmanları arasında 
kendisinden daha iyi bir isim yoktur- söz konusu metaforun antik 
dönem felsefecilerinden gelmediğini, tamamen "soyut bir örnek ol-

larının Almanca baskısı e l inde deği ldi ;  bkz.  Hegel ,  Briefe von und an H ege/. Jac
ques d'Hont ise kitabına Minerva'nın Hegel (ve Schel l i ng) üzerindeki etkisine da
ir bir bölümle başlar ve bu etkin in "bütüncül"  (glohale) olduğunu söyler (H ege/ 
Secret, s. 7 -43). D'Hont'un Minerva'da Saint-Domingue hakkında çıkan makale
lere hiç değinmediğini kaydedel im (onun meraını farklıdır, bkz. i leride 1 2 1 .  dip
not). Archenholz'dan daha radikal bir cumhuriyetçi olan Konrad Engelbert Oels
ner (Robespierre karşıtı ) bir Jirondendi; onun kahramanı Abbe Sieyes idi. Fransız 
Devrimi hakkında (bizatihi kendi tan ıkl ıkianna dayal ı  olarak) yazdığı tarih k itabı 
Luz(fer'e bakı labi l i r. 

78. Kel ly, " Hegel's 'Lordship and Bondage ' " ,  s. 260. Kel ly Hegel ' in yazı ları
nın " Hegel ' in kendi zamanı "  çerçevesinde değerlendiri lmesi gerektiğini vurgular, 
ama bu bi r düşünce zamanıdır (s. 272). Dolayısıyla Fichte, Schel l ing ve Hegcl 
arasındaki felsefi fark l ı l ıkları göz önünde bulundurur: Fichte'nin tematiği ( He
gel ' in daha önce ele aldığı) karşı h k l ı  tanıma gibi daha genel bir tematikti; halbuki 
efendi-köle diyalektiğinde " Hegel Fichte'nin tuhaf ve teh l ikel i bir şeki lde reddet
t iği bir asli eşit l ik  doktrinini savunmaktadır" (s. 269). Pek çok yorumcu bu nokta
da Hegel ' i  Fichte çerçevesinde tart ışmayı tercih etmekte ve böylel ikle Hegel ' in i lk 
kez 1 803'te ortaya koyduğu özgül tanınma örneğinin, yani efendi-köle i l işkisinin 
önemini azaltmaktadır. Örneğin bkz. (Ludwig Siep' in yolunu izleyen) Wi l l iams: 
"Tanınma hikayesi Fichte ve Hegel hakkında bir hikayedir" (Hege/'s Ethics ofRe
cognition, s. 26). 
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duğunu söyler.79 Hegel i le Hait i  arasında bağ kuran tek araştırmacı 
Pierre-Frankl in Tavares'dir; Hegel'in Abbe Gregoire'ı okumuş oldu
ğunu ortaya koyan Tav ares, argümanını da buna dayandırır. Bo ( 1 990' 

ların başlarında yazdığı eserleri, bildiğim kadarıyla, Hegel müesses 
n izarnı tarafından kesinlikle gözardı edilmiştir.) Fakat Tavares bile 
Hegel ' in geç dönemini , efendi-köle diyalektiği tasavvur edildikten 

sonraki Hegel ' i  ele alır.8 1 Efendi-köle diyalektiği fikrinin Hegel' in 
aklına Jena'da, 1 803- 1 805 yıl ları arasında basını, yani dergileri ve 
gazeteleri takip etmesi vesilesiyle düştüğünü dile getirmeye kimse 
cüret edememiştir. Ama aynı Hegel , tam da efendi-köle d iyalektiği
ni ilk kez tasavvur ettiği Jena döneminde, şunları yazar: "Sabahın 
erken saatlerinde gazete okumak, gerçekçi türünden bir sabah du

asıdır. İnsan [bir taraftan] dünyaya ve Tanrı'ya, [diğer taraftan] dün
yanın olduğu şeye karşı tutumuna [gazete ok uyarak] yön verir. İnsa
nın nerede durduğunu bilmesi bakımından, ilki de ikincisinin verdi

ği güvenin aynısını verir. "82 

79. Bkz. Shklar, "Self-Sufficient Man",  s. 289-303 ve Pöggeler, Hegels ldee, 
s. 263-64. 

80. Bkz. Tavares, "Hegel et l'abbe Gregoire" ,  s. 1 55-73. Abbe [Henri] Grego
ire Fransız kölel ik karşıtları arasında Hait i 'n in en sadık destekçisiydi gerçekten 
de. 1 808'de De la litterature des Negres adl ı  bir k i tap yazmış; burada Fransızca ve 
İngi l izce yazan siyahların yazınsal  çabalarını ele al ıyormuş gibi yaparak, Napol
yon'un bu konu hakkındak i sansüründen "mahirane bir şeki lde" kaçabilmişti : "Ki
tap esas olarak Afrika toplumu hakkındaydı, ama Gregoire bu k itabı fırsat b i l ip  
Domingue'l i Toussaint Louverture ve ( Mart in ik'te bir isyana önderlik etmiş) Jean 
K ina'yı övmüş ve Haiti siyasi açıdan hiiHi istikrarsız olsa da, bunun 1 790'Iar Fran
sası için de geçerli olmuş olduğunu söylemiştir" (Geggus, " Haiti and the Abol i to
nists", s.  1 1 7). 1 820'Ierin ortasında Haiti 'de bir piskoposluğu kabul etmesi isten
miş, ama Haiti Cumhurbaşkanı Boyer'i n  tan ınma karşı l ığında eski kolanideki 
plantasyon işletmeci lerine muazzam miktarda tazminat ödemeyi kabul etmesin
den hayal k ırıkl ığına uğrayan Gregoire bu tekl ifi reddetmişt i .  Bkz. a.ff.J'., s. 1 28. 

8 1 .  Makalem i lk yayımlandığı zaman (2000), Tavares'nin "Hegel et Ha it i "  baş
l ık l ı  makales ini henüz görmemiştim. Bu makalede Hegel ' in H ür Masonluk bağlan
t ısı ele al ınmaktadır. Tavares'nin çal ı�masını  "Evrensel Tarih"te tartışıyorum. Ta
vares doğru soruları gündeme getiriyor, ama bu sorulara verdiği cevaplar Fransız
ca kaynaklara dayalı ve kısmen spekülat i f  kal ıyor. Schüller Die Deutsche Rezepti
on haitianischer Geschichte adl ı  çalışmasında Hegel 'e, o da sadece ( 1 820' deki)  
son yazı larına kısaca değin ir ve burada öne sürdüğü m gibi arada dolaysız bir  etki 
olduğunu söylemez; Hegel ' in Minerva okuru olduğundan da bahsetmez. 

82. Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich H ege/s Lehen, s. 543 . Bu biyogra
finin Hegel çal ışmalan açısından hala kanonik bir mahiyeti olduğunu ve l 977'de 
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Dolayısıyla geriye yalnızca iki seçenek kalır: ya Hegel Aydın
lanma Avrupası'ndaki kör özgürlük felsefecilerinin en körüydü ve 
bumunun dibindeki gerçekliği (gözünün önündeki kahvaltı masa
sında bulunan gazetede yazanları) gözardı etme konusunda Locke 
i le Rousseau'yu fersah fersah geride bırakıyordu; ya da Hegel ger
çek efendilerine karşı isyan edip başarıl ı olan gerçek kölelerden ha
berdardı ve efendi-köle diyalektiğini düşünüp tasariayarak bu çağ
daş bağlam içinde geliştinnişti . H-' 

Michel-Rolph Troui l lot S iteneing the Past (Geçmişi Susturmak) 
başlıklı önemli k itabında, Haiti Devrimi'nin "vuku bulurken bi le 
düşünülemez bir şey olmak gibi kendine has bir nitel ikle tarihe gir
diğini" söyler. O zaman yaşayan pek çok kişinin, şablon kategori le
ri ben imsedikleri göz önünde bulundurulduğunda, "gerçekleşmekte 

(ve sonra I 998'de) yeniden bası ldığın ı kaydedel im. Hegel' in gel iş imine dair sayı
sız fe lsefi izah ve başka biyografiler olsa da, Hegel ' in biyografis ini  yazarak Ro
senkranz' ın yerini alacak hiçbir modern Alman yazarının çıkmamış olmas ı şaşırt ı 
cıdır. Örneğin, bkz. A l thaus ,  H ege/ und die hemisehen .lah re der Philosophie. He
gel' in dünyasının kimi veçheleri (sözgel imi, elyazması makalelerindeki su izleri 
bile) mikroskobik bir anal ize tabi tutulmuşsa da, hayatı hakkındaki bilgi lerimizde 
şaşılası boşluklar vardır. Bu eşitsizl iğin çeşi t l i  sebepleri vardır  k i  bunların baş ında 
Hegel ' in hayatının son on y ı l ı  için Berl in'e yerleşmeden önce (Würtemberg'ten 
Tübingen'e, Bern'e, Frankfurt'a, Jena'ya, Bamberg'e, Nürnberg'e ve Heidelberg'e) 
devaml ı  taşınmış olmasıdır; ayrıca ölmeden önce, k işisel evrakları dah i l  olmak 
üzere pek çok belgcyi atmıştı .  Hegcl ' in ölümünden sonra, (meşru) oğlu Karl bu ar
şivin sorumlusu olmuştu ve eldeki kaynaklardan bazı larını da onun yok etmiş ol
ması ihtimal dah i lindedir. (Hegel ' in Rosenkranz' ın biyografisindc adı geçmeyen 
gayri meşru oğlu Ludwig'e annesi I 806'da, Hegel Tinin Fenomeno/ojisi yazıldığı 
sırada hamile kalmış; Ludwig, Hol landal ı  ticaret fi lolarının bir üyesi o larak gitti
ği Endonezya'da, babasıyla aynı yıl . yani I 83 1 'de vefat etmiştir. )  

!B.  Tinin Fenomenolojisi'nde Haiti ya da Saint-Domingue'den bahsedi lmez, 
ama uzmanların met inde devrimin tart ışı ld ığ ı konusunda tam bir fikir birl iği için
de olduğu noktalarda, Fransız Devrimi'nden de bahsedilmez. Hegel ' in gazetelere 
ve dergilere düşkün olduğu konusunda el imizde mebzu l miktarda kanıt var; Tü
b ingen'deki öğrenci l ik  yı l larında Fransa'daki devrim olaylarını takip etmiş. I 790' 
ların sonlarında yaşadığı Frankfurt'ta, el inde kalemiyle gazeteleri okumuş, 1 8  I O' 
lar i le 1 820' 1erdeyse Bri tanya gazetelerinden, Edinhurg Review ile Morning Ch
roniclt,'dan kimi kıs ımları defterlerine kaydetmiştir (bkz. i lerideki I 35. dipnot). 
Tinin Fenomenolojisi'ni tamamlar tamamlamaz. günlük bir gazetenin editörü ol
mak üzere Jena'dan ayrı l ıp Bamberg'e taşınmıştır. Hegel sansürcüler tarafından 
A lman bölük lerin in nerede olduğu b i lgisini ifşa etmekle itharn edi l ince bu gazete 
batınıştı (Hegel kendini  bu malumatı başka , zaten yayımianmış haber kaynakla
rından aldığını söylerek savunmuştu). 
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olan devrimi kendi çerçevesinde anlama"R4 konusundaki kifayetsiz
liğini vurgulamak ta elbette haklıdır Trouil lot. Fakat mevzu Haiti ol
duğunda, ik i  suskunluğu, geçmişteki suskunluk ile şimdiki suskun
l uğu birleştirmek gibi bir tehl ike söz konusudur. Zira on sekizinci 
yüzyılda insanlar, "bugün bazılarımızın yaptığının" aksine, " insan
lığın temel eşitliğini" ırksal olmayan bir çerçevede düşünmedilerse 
de, en azından nelerin olup bittiğini bi l iyorlard ı ;  gelgelel im Haiti 

köle devriminin daha düşünülebil ir bir şey hal ine geldiği  günümüz
de, geçmişin b ilgisinin tevarüs edildiği disipl iner söylemler inşa 
edi lmiş olduğu için, bu artık daha görünmezdir.x5 

On sekizinc i  yüzy ı ldaki Avrupalı ların Haiti Devrimi hakkında 
düşünmesinin sebebi tam da bu devrimin kendi önyargılarının ço
ğundaki ırkçı l ığa kafa tutuyor olmasıydı. Bu devrimin siyasi söy
lem açısından merkezi bir önem taşıdığını idrak edebi lmek için, kö
lelerin devriminin destekçisi  olmak gerekmez.x6 "Devrimler çağı gi
bi bir zamanda yaşayanlar bile, Haiti'nin kuru lmasını olağanüstü bir 
şey olarak görmüşlerdi . "x7 Ve devrim karşıtları bile bunun "felsefe
cilerin üzerinde düşünmesi gerekecek" "kayda değer bir olay"  oldu
ğunu düşünüyorlardı .  xx Marcus Rainsford I 805'te Haiti Devrimi'nin 

84. Troui l lot, Silem·ing the Past, s. 73 .  
R5. A .g .y. , s. H2. Troui l lot "genel lemeci" tarihierin bu görünmezliği üretmesi

ni sağlayan çe�it l i  "si lme formülleri "ni tartı�ır (s. 96-98).  
86. Evanjel ist Tory'lerden James Stephen 1 804'ün yazında kaleme aldığı radi

kal bir broşürde beyaz köle sahiplerinin otoritesinin esas olarak kölelerin, "ceha
let ve a lı�kanl ık la  beslenen" irrasyonel korkularına dayandığını ,  bu " içgüdüsel ür
küntü"nün, t ıpkı hayaletiere duyulan inanç gibi, bir kez defedildi mi bir daha hiç 
dönnıemcccsinc ortadan kaybulduğunu i leri sürmüştü (Gcggus, "Haiti and the 
Abolitionists", s .  1 1 5 ) .  Edinhurg Review'da James Stephen'a cevap yazan Henry 
Brougham "kölelerin itaat inin sadece direnmen in bedel lerinin rasyonelce hesap
lanmasından kaynaklandığına inanıyordu . . .  Daha piyasa kafalı olan Brougham 
etki ve tepki çerçevesinde düşünüyordu" (s. I ı 5- ı 6) .  Brougham köle ticaret inin 
i lga edi lmesi lehine öne sürdüğü savda da hesap ki tabı ve ihtiyaçları göz önünde 
bulunduruyordu, zira Haiti 'den sonra isyan risk i bin kat artmıştı; bkz. a.g .y. , s. 
1 I 6. Hegel ' in 1 8  ı 7 i la  ıR 1 8'de Edinhurg Rel 'iew 'u okuduğunu kesin olarak bi l iyo
ruz ki  onun bu ve diğer Britanya dergi lerini okumaya çok daha önce başlamış ol
duğuna dair spekülasyonlar söz konusudur (bkz. I 35. dipnot) .  Hegel ' in modern t i
n i  esas it ibariyle H ıristiyan olarak kavrarlığını göz önünde bulundurduğumuzda, 
bu tartışmada Stephen'ın tarafını tutmuş olabi leceği düşünülebi l ir. 

87. Geggus, "Hait i  and the Abol itionists", s. I I 3 .  
88. "Fransız plantasyoncu Drouin de Bercy bu olayın biliri lmesini ve halkın 

da ya kat iedi lmesini ya da tehcir edilmesini arzu etse de bunun felsefeci ler ve dev-
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sebebinin hürriyetin "devrimci ruhu" olduğunu yazmıştı . 89 Bu ru
hun, gerek ırklar gerekse de köleler ile özgür insanlar arasındaki sı
nırları aşıp bulaşıcı hale gelebilmiş olması, soyut bir "doğa" ontolo
j isine dönmeksizin, özgürlük arzusunun salıiden de evrensel oldu
ğunu, dünya-tarihsel bir olay ve hatta paradigma değiştiren bir ör
nek olduğunu öne sürmeyi mümkün kılan şeyin ta kendisiydi. He
gel Tinin Fenomenolojisi'ni yazmadan evvel,  karşılıklı tanıma te
masını Sittlichkeit çerçevesinde ele almıştı: yani toplum düşmanı 
suçlular ya da dinsel cemaatin karşılıklı i l işkileri veya kişisel duy
gutanım açısından.  Ama daha otuzlarının başlarında olan bu genç 
hoca, şimdi, cüret l i  bir hamleyle (yerleşik felsefi söylem için daha 
kabul edi lebi l ir olan) bu önceki versiyonları reddediyor; daha önce 
Hobbes'tan Rousseau'ya kadar pek çok kişinin yaptığı gibi, kölelik 
karşısında bir tür mitik doğa durumu metaforuyla değil ,  kölelere 
karşı efendiler metaforuyla yola çıkıyor ve böylece, eserini görün
mez bir mürekkep gibi sarıp sarmalayan çağdaş, tarihsel gerçekl ik
leri bu metne dahil ediyordu. 

8 

İsterseniz şimdi de Hegel'in efendi-köle diyalektiği ni biraz daha ay
rıntılı olarak ele alıp bu ilişkinin bel irgin özell iklerini mercek altına 
alal ım. (Bu bağlamda, hem Tinin Fenomenolojisi'ne hem de ondan 
hemen önce gelen 1 803- ı 806 J ena metinlerine başvuracağı m. )90 

Jet adamların ın  üzerinde uzun uzun fikir yürütmeleri gereken, kayda değer bir 
olay olduğunu düşünmüştü" (Geggus, "Haiti and the Abol itionists" , s. 1 1 3) .  

89 .  Bkz. Rainsford, Historical Account, 2.  bölüm. 
90. Jena metinleri iç indeki değişim lere ve dolayısıyla Hait i  Devrimi 'n in tarih

sel bağiarnı içinde Hegel ' in efendi-köle diyalektiği fikrinin gel iş imine hakkını 
vermek başl ı  baş ına bir makale ister. Burada dört başı marnur bir akademik izaha 
kalkışmayacağım. Hegel ' in 1 803'teki Adam Smi th okumasın ı dönüm noktası ola
rak gören bir hipotez öne sürebi l i rim  sadece. İ l k  Jena Systementwürje'de ( 1 803-4) 
Hegel " tanınma muharebesi"ni öyle temalaştırır ki hem klasik etik cemaat (Sitt
/ichkeit) kavramından hem de Hobbes'un bireyin kendini koruması (doğa duru
mu)  kavramından kopolduğunun işareti veri l ir. (K imi  k ısımlarının üzeri ç izi l ip 
yeniden yazılmış ve en azından bir sayfası kayıp olan) o can alıcı ,  son "22. frag
man",  "karşı l ık l ı  tanıma"nın "mutlak zorun lu luğu"na i l işkin bir tartışmayla baş-
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He gel efendinin konumunu hem siyasi hem de ekonomik bir çer
çevede kavrar. System der Sittlichkeit'ta (Ahlak S istemi, 1 803) şöyle 
der: "Efendi genel olarak bol miktarda fiziksel ihtiyaca sahiptir, do

layısıyla diğeri [köle] yeterince fiziksel ihtiyaca sahip değildir. "91 İlk 
bakışta, efendi "bağımsız" durumdadır ve efendiliğin "özü de kendi 
için olmaktır" ; halbuki ' 'diğeri " ,  yani köle "bağıml ı"  durumundadır 

lar; mülkiyete veri len zararın i nlikarnı "ölümüne" al ınmalıdır (Hegel ,  Jenaer 
Systementwürf"e 1, s. 2 1 8n2). He gel ailenin mülk sahibi reisi konusunda şunları ya
zar: "Hayatını verme deği l ,  yara alma riskine girerse" , "ötekin in kölesi olur [er 
wird der Sk/av des andern l "  (s. 22 1 ;  Almanca kelime normalde Skla\'e'dir; burada 
ve eserlerinin çeşitl i yerlerinde Hegel ' in karş ı l ık l ı  tanıma diyalektiği bağlamında 
ik i  terimi birden, yani hem Knecht hem de Sklav(e) 'yi kul landığım kaydedel im) .  
Pek i  ya "mülk" zarar verenin  ta kendisi ,  kendi şahsiyetine veri len zararı h iç ödün 
vermeden özgürlüğünü ortaya koymak suretiyle onaran kölenin ta kendisiyse? 
Hegel bu soruyu gündeme getirmez, ama "halkın" (das Volk) "görenekleri"ni ve 
herkesin ortak "çal ışma"sını tartışmaya geçer. Bu  da onu çarpıcı bir şek i lde Hob
besçu olmayan bir istikameıe, modern fabrika emeğinin gelişmeyi önleyici ,  tekra
ra dayal ı  çal ışma tarzının ( Smith ' in toplu iğne üretimi örneğindeki işbölümünün) 
eleştirisine götürür; bkz. Hegel ,  a.g.y. , s.  227-28). Ardından Hegel küresel ekono
mideki emekçi lerin birbirlerine denetimsiz ve "kör" bir şeki lde bağl ı  oluşunu, kar
ş ı l ık l ı  "bağımlı  l ığa" (Ahhiingigkeit) dayal ı  "feci bir s istem" (unJ,:elıeures System) 
oluşturan ve "vahşi bir hayvan gibi terbiye edi lmesi gereken" piyasa mübadelesi
nin "bürgerliche Gesel lschaft " ını e leştirel bir şek i lde tasvir eder (s. 229-230). 22. 
Fragman tam da Hegel ' in,  "şey" in (das Ding) genel l iğinin "tanınd ığı" (anerkannt) 
biçim olarak "sahip olma" (Bcsirz) hakkındaki tartışmasının onu özel mülkiyet ya
sa�·;ında kölenin (varoluşunun tek gayesi çal ışmak olan) bir şey olarak görülmesi 
çel işkisiyle karşı karşıya getireceği noktada ( 1 804'te ! )  biter! Köle nev i şahs ına 
münhasır bir metadır, zira burada mülkiyet özgürlüğü i le kişinin özgürlüğü dolay
sız bir çel işki  içindedir. Hegel ' in elyazmasının birdenbire kesi lmiş olmasının se
bebi bu mudur? Bu bağlamda, Saint-Domingue'deki kölelerin isyanı (vurgunun 
mübadeleden emeğe kaydın lması yoluyla) bir ekonomik sistem (sonsuz ihtiyaç
lar sistemi)  ile siyaset, yani ölümüne bir mücadele yoluyla anayasal dev letin ku
rulması aras ında bağ kurmak suretiyle Hegel ' i  sözleşme karşı l ık l ı l ığının kötü son
suzluğundan ( "feci sistem") kurtarmıştır. 

9 1 .  Hegel ,  System der Sittliclıkeit, s. 35; aktaran Harris, "Concept of Recogni
tion", s. 234; Harris şöyle bir yorumda bulunur: "Yasal k iş i l ik  kavramı mülk iyelin 
'kayıtsızlığı '  (yani, evrensel ifadesi) olarak para kurumuyla e l  ele ortaya çıkar. Ar
dından bu biçimsel tanıma dünyası mülklerinin kapsamt iilçüsünde (yani , en niha
yetinde para çerçevesinde) efendi ler i le kölelere dönüştürü lür" (s. 233) .  

Hegel' in Adam Smith okumasının ve "hayatın iktidarının eşitsizliğiyle birl ikte 
tesis edilen" efendi (Herr) ile köle (Knecht) i l işkisinin i lk  kez kayda geçiri ldiği yer 
System der Sittlichkeit'tır (s. 34) - gerçi bu iki tema henüz bir araya gelmemiştir. 
Hegel "ampirik olarak bitmek tükenmez" bir "ihtiyaçlar sistemi" olarak "artık"ın 
mübadelesi -bir halkın "çözülmesi"ne (yani "doğa durumuna" dönmesine?) yol 



66 HEGEL, HAİTİ VE EVRENSEL TARİH 

ve köleliğin "özü de bir başkası için yaşamak veya var olmaktır".n 
Kölenin ayırt edici n i teliği , tan ınmıyor olmasıdır. "Bir şey" olarak 
görülmektedir; " şeylik" köle bilincinin özüdür - zaten Code No
if·'daki yasal statüsünün özü de budur.'13 Fakat diyalektik geliştikçe, 
efendin in bariz hakimiyeti tersine dönerek efendinin aslında tama
men köleye bağımlı  olduğunun ayırdına varması haline gelir. He
gel ' in anal izinin bu durumu betimlemeye ne kadar uygun olduğunu 
görmek için, efendi figürünü kolektifleştirmek yeterl idir: Kölelere 
sahip olan s ınıf, zenginliğini oluşturan "bolluk" için, tamamen köle
lik kurumuna bağımlıdır aslında. Dolayısıyla bu sınıf, kendi varolu
şunu ortadan kaldırmadan, tarihsel i lerlemenin fail i  olamaz .94 Daha
sı (bu figürü de kol ektifleşti recek olursak) kölel er şeyler, nesneler 
deği l ,  maddi doğayı dönüştüren özneler olduklarını ortaya koymak 
suretiyle özbil ince ulaşırlar.Y5 Hegel'in metni söz konusu gerçekleş-

açan o "uçsuz bucaksız" t icaret- i le i lgi len ir  (s. 82, 84-85).  Özel mülkiyetİn müba
deles inde "şeylerin d iğer şeylerle e� i t l iğinin olması" yasal hakk ın temel i  hal ine ge
l ir, fakat bu ancak "bağlayıcı orta terim" olarak sözlc�me yoluyla olur. Ba�ka şey
ler hakkında söylenebi leceğin in aksine, bireyin hayata "sah ip olduğu"nu söyle
mek imkansızdır; dolayısıyla, "efendil ik" { llerrschaji] ile "köle l ik"  { Knccht· 
sclıajf l arasındaki bağlantı b ir  " i l işkisizl ik" bağlantısıdır (System der Sittlichkeit, s. 
32-37). Hegel �öyle der: "Pek çok halk arasında kadın lar aileleri tarafından sat ı l ı r
ama erkek i lc kadın aras ındaki ev l i l i k  sözle�mesinin temel i  bu olamaz. "  (Peki 
onun kendi kültürüne, köle lerin a l ınıp sat ı ldı  ğı Avrupa kültürüne ne demel i?) "Esir 
[Knecht] i le hiçbir sözleşme söz konusu deği ldir, ama esir ya da kadın hakk ında bir 
başkasıyla sözleşme yapı labi l ir" (s. 37) .  Bu nedenle, "kölelerin durumu" [Skla
venstand) bir toplumsal sınıf (Stand) deği ldir, z i ra ancak biçimsel olarak bir evren
seldir. Köle Ider Sklavel efendisiyle bir tek i l l ik  [Einzelnes] olarak i l işkil idir" (s. 
63). Haym'a göre, System der Sittlichkeit'ın yazılmas ına kaynak lık eden ders el
yazması (kaybolduğundan ötürü) ne yazık ki "salt tarih"e dönüşmüştür (H ege/ und 
seine Zeit; aktaran Harris ,  "Concept of Recognition", s .  1 64); bu "salt tarih" in  s ırf 
ney le i lg i l i  olduğunu bi lmek bi le i lginç olurdu. 

92. Hegel ,  Plıenomenology ofMind, s. 234. 
93. Hegel , a.g .y. , s. 235 .  
94.  Demek k i  tarihsel fa i l l ik ,  "ancak efendi insan l ığı mümkün k ı ld ıktan sonra 

olsa da, tarihi icat edecek köleye geçer" (Kclly, "Hegel 's 'Lordship and Bondage' " , 
s. 270). 

95. Emek üzerindeki vurgu i lgi çekicidir. Köle emek yoluyla kendi öznefiğini 
maddi leşt irir. Hegel (modern emeğin emekçiyi insanl ıktan çıkaran etki leri göz 
önünde bulundurulduğunda, tıpkı Adam Smith gibi) zanaate ya da tarım emeğine 
ayrıcalık tanıyor gibidir. Ama Hegel' in (aşağıda tartışılan) tarih felsefesi hakkın
daki derslerinden geriye doğru okursak, emeğe yönelik bu tavır, kölenin b i l incin
de yaşanan dönüşümü, doğayı b izatihi özne l l ik olarak gören ' 'Afrikal ı" t inden, do-
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me noktasında muğlaklaşıp suskun kalır.96 Ama Tinin Fenomenolo

jisi'nin bağlamını oluşturan tarihsel olaylar düşünüldüğünde, yapıla
cak ç ıkarım açıktır. B ir  zamanlar köleliğe razı gelenler, boyun eğe
rek yaşamak yerine ölümü göze aldıklarında insanlıklarını göster
miş olurlar.'-'7 Onları düpedüz "bir şey" sayan yasa (Code Noir!)  bağ
layıcı o larak görülemez artık;9K Hegel'e göre, gerçi ilk başta özgürlük 

ğa üzerinde çal ışmanın ki� inin öznel l iğinin ifadesi sayı ldığı modern tine doğru 
yaşanan dönüşümü tasvir eder. 

96. Metinde şöyle den ir: "Gelgelel im, kölenin bu bi l inci çalışma ve emek yo
luyla, kendine gel i r" -kölenin "olgusal ve nesnel olarak kendi kendine var oldu
ğunun" bi l incinde olması bakımından olumlu bir �eki lde;  nesnel leşmiş bi l inç ola
rak olumsuz bir şeki lde: "Zira [kölenin bi l inc i ]  şeye şeki l  vermekle, kendine has 
olumsuzluğunun, kendi başına varoluşunun ayırdına ancak bir nesne olarak, kar
şısındaki fi i l i  biçimi iptal etmesi sayesinde varır. Fakat bu nesnel olumsuz unsur 
tam da önünde t ir t ir ti trediği yabancı, dış gerçekl iktir. Ş imdiyse, bu dıştaki yaban
cı olumsuzu yok eder, kendini kalıc ı l ık unsurunda bir olumsuz olarak oluıniayıp 
kurar ve böylece kendisi iç in kendi kendine var olan bir varl ık hal ine gel ir" (He
gel ,  Phenomenology of Mi nd, s .  238-39). Marksist ler kölenin özbi l ince varışını i�
çi s ın ıfın ın yan l ı�  bi l inçten kurıu lu�unun bir metaforu olarak yorumlamıştır: Ken
dinde sınıf kend isi için bir sın ıfa dönüşür. Ama Hegel ' i  bir adım daha atıp devrim
c i  pratiğe geçmemekle eleştirmişlerdir. Ben burada Saint-Domingue' l i  kölelerin ,  
Hegel' in bi ldiği  gibi ,  bu adımı onun için atmış olduğunu i leri sürüyorum. 

97. Bazı s iyah uzmanların ,  Hegel'e karştt olduğunu zannett ikleri savlarının 
asl ında Hegel ' in as ı l  maksadına yak ın olduğunu i leri sürüyorum. Örneğin Paul 
Gi lroy ( I 889'da ABD'nin Haiti büyükelçis i  olan) Frederick Douglass'ın, (Gil
roy'un tabiriy le) Hegel ' in efendi-köle "alegorisi"nin bir alternati fini sunduğunu 
düşün ür: "Douglass'ın versiyonu oldukça farkl ıydı. Ona göre, köle plantasyon kö
lel iği nin temel indek i o daimi insanl ıkdışı durum yerine ölme olas ı l ığını tercih 
eder akt i f  bir biçimde" (Gilroy, Black Atlantic, s. 63). Öte yandan Orlando Patter
son kölel iğe damgasını vuran "toplumsal ölüm"ün olumsuzlamanın olumsuzla
ması olarak ( Hcgel ' in kastı olduğunu düşündüğü) emeği deği l ,  özgürleşmeyi ge
rektirdiğini iddia eder; ama (en n ihayetinde t ıpkı Hegel gibi) bunun devrimci de
ğ i l  kurumsal bir süreç yoluyla mümkün olabi leceğini  düşünür; bkz. Patterson, 
Slcıvery cı nd Social Death, s.  98- 1 O I .  

98. Hegel ' in 1 798'de zikrettiği şu ifadeyle karşı laştırın :  '' İnsan l ığın kanaat İy
le artık uyuşmayan ve tinin terk etmi� olduğu kurumlar, anayasalar ve yasalar su
n i  bir şekilde can l ı  tu tu lamaz" (aktaran Gooch, Germcıny cınd the French Revolu
rion, s. 297) .  Napolyon'un hükmü geçmiş Code Noir'ı yeniden uygulamaya geçir
me girişiminin dünya-tarihsel bir edi m olmayaca,�ım kaydedel im; o sıralar dünya 
tarihinin tarafında olan ülke Napolyon'un Fransası deği l ,  Haiti 'ydi. Aynı şey Al
manya için de söylenebi l i rd i :  "A lmanya artık bir devlet olmadığını bizzat kendi 
tecrübesiy le, Fransa Cumhuriyeti i le savaşarak idrak etmişti (aktaran Wi l l iams, 
H exe/'s Ethics of Recognition, s. 346). B i l inç ancak işgalci Fransız ordusuna kar
şı bir direniş mücadelesine giri lerek kazanılmıştı .  
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yerine hayatı ,  salt kendini korumayı seçmesi nedeniyle, özgür olma
masının sorumlusu kölenin ta kendisidir.'�9 He gel Tinin F enomenolo

jisi'nde özgürlüğün kölelere gökten zembi lle inmeyeceğini vurgular. 
Köleler kendi kendilerini ölümüne bir sınavdan geçerek özgürleşti
rebilir : "Özgürlük ancak hayat tehl ikeye atıl ırsa kazanılır . . .  Hayatı
nı ortaya koymaını ş olan birey, hiç şüphesiz, bir Kişi olarak tanınabi
l ir [kölelik karşıtlarının gündemi ! ] , ama bu tanınmanın bağımsız b ir 
özbi i inç mahiyetindeki hakikatine ulaşmamıştır. " 100 Bu özgürleşme
nin, kölelikten kurtulmanın amacı bu sefer de efendinin boyunduruk 
altına alınması olamaz; böyle yapılsaydı efendinin "varoluşsal ç ık
mazı" 10 1  tekrarlanmış olurdu sadece; amaç, kölelik kurumunun top
tan ortadan kaldırılması dır. 

Bu efendi-köle diyalektiğinin rahatlıkla bu şeki lde yorumlana
bildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, Hegel ve Haiti meselesi 
nin bunca zaman neden gözardı edildiğini anlamakta güçlük çeke
riz. Hegel uzmanları bu soruyu bırakın cevaplamayı ,  geçen iki yüz
yıl boyunca sormayı bile başaramamı ştır. 1 02  

99.  Hegel kölen in sorumluluğu üzerindeki vurguyu bırakmamı�tı . Hukuk 
Felsefesi'nde ( 1 H07 ) şöyle der: "Eğer bir i nsan köleyse, kendi iradesi kölel iğinden 
sorumludur, bir halk ın boyunduruk altına al ınmış olmasından sorumlu olan da o 
halkın kendi iradesid ir. Bundan dolayı.  köleliğin suçu yalnızca köleleştirenlerin 
ya da fatihterin deği l ,  aynı zamanda köle lerin ve fethedilenlerindir" (Philosophy 
ofRight, s. 239). 

1 00. Hegel ,  Phenomeno/ogy (!f'Mind, s. 233 .  
ı O 1 .  Bu teri m Kojeve'in şu k itabından alınmıştır: Introduction to the Reading 

ofHegel. Çevirmen Raymond Queneau, Kojeve' in  bu derslerin in notlarını topla
mış ve Fransızcaya çev irerek I 947'de basmıştır (Türkçesi : H ege/ Felsefesine Gi
riş, çev. S. H i lav, İstanbul :  YKY, 20 ı 2) .  

ı 02. B i ldiğim kadarıyla Tavares bunun tek i stisnasıdır; yine de Afrika kölel i
ği hakkındaki pek çok yazıda Hegel ' in efendi-köle diyalektiği i le bağlantı kurul
muştur. Örneğin Dav is ' in Slavery in the Age of Revolution adlı kitabın ın  sonuç 
kısmına bakı labi l i r  (s. 560). Davis burada "biraz fantezi yapıp" Hegel ' in efendi
köle diyalektiğini  Napolyon i le Toussaint Louverture arasındaki hayali bir diya
log yoluyla yorumlamayı önerir. W. E. B. Du Bois'nin, bu metin leri Hegel ' in me
tinleriyle birlikte yorumladığı kölel ik  hakkındaki yazı larına dair çeşitl i izahiara 
da bakı tabi t ir; örneğin, bkz. Wi l l iamson, The Crucib/e of Race; Zamir, Dark Vo
ices; ve Lewis'in W. E. B. Du Bois: A Reader' ın ın girişi . Ayrıca bkz. Fanon, Yeryü
zünün Lanetli/eri. Fanon bu k itabında Avrupa felsefesin i  Avrupa'nın (beyaz) he
gemonyasına karşı bir s i lah olarak kul lanır ve efendi-köle diyalektiğini hem top
lumsal açıdan (bunun için Marx'a başvurur) hem de psikanal it ik açıdan (bunun 
için de Freud'a başvurur) yorumlar; bu çabasının temel indeki hedef, Üçüncü Dün-
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9 

Bu ihmalin temel bir sebebi, Marksistlerin Hegel ' in diyalektiğini 
toplumsal bir yorumla kendi lerine mal etmiş olmasıdır. 1 840'1ardan 
bu yana, yani Marx'ın i lk yazılarından beri , efendi ile köle arasında
ki mücadele düz anlamından soyutlanmış ve bir kez daha bir meta
for olarak yorumlanmıştır - ama bu sefer sınıf mücadelesine i l işkin 

bir metafor olarak tabii .  Yirminci yüzyılda, bu Hegelci-Marksist yo

rumu,  Georg Lukacs ve Herbert Marcuse'den; Tinin F enomenoloji

si hakkındaki dersleri yle, He gel'in metinlerini Marksist bir çerçeve
den parlak bir yeniden okumaya tabi tutmuş A lexandre Kojeve'e ka
dar pek çok kişi güçlü bir biçimde savunmuştur. 103 Bu noktada asıl 
sorun, söz konusu metinleri okuyan onca insan arasından, bilhassa 

(beyaz) Marksistlerin gerçek köleliği önemli bir mesele olarak gör
memiş; aşamacı tarih anlayışları nedeniyle kölel iği -ne kadar çağ
daş olursa olsun- modemlik öncesi bir kurum olarak değer1endir
miş, bu hikayeden çıkarıp atmış ve geçmişe havale etmiş olmaları
dır. 1 04 Ancak Hegel' in kendine yeten bir Avrupa hikayesi anlattığını, 

bu hikayede "kölel iğin" uzun zaman önce terk edi lmiş antik bir Ak
deniz kurumu olduğunu varsaydığımız takdirde , bu hikaye biraz ol
sun makul hale gelir mi - biraz olsun diyorum, zira I 806'da Avrupa' 
da bile, sözleşmeli uşaklık ve sertlik henüz ortadan kaybolmaınıştı 
ve fi i l i  köleliğe göz yumulması için yasalara hala itiraz edil iyordu. 1 0� 

ya uluslarının kolan i olmaktan kurtulup Avrupa'n ın ikiyüzlü hümanizmini reddet
ınesi ve böylece kendi kültürel değerleri çerçevesinde eşit olarak tanınması için 
�iddetl i mücadelenin zorunluluğunu teori leştirmekt ir. Mart in ik doğumlu Fanon 
Hegel ile Hait i  arasındaki bağiantıyı fark etme iht imali en çok olan k işiydi belk i  
de,  ama bununla i lgi lenmemiştir. 

1 03 .  Kojeve'in Hegel okuması onu bir önceki d ipnotta zikredilen Marksist ler
den ayıran (Heiddergerci  bir anlamda) fenomenoloj ikt ir, zira tanınma diyalektiği
ne bir tarihsel aşamalar mantığı olarak değ i l ,  varoluşsal-ontoloj ik  bir sorun olarak 
yaklaşır. Kojeve Hegel ' in tartışmasını aynı anda antik kölel iğe ve Aristote les' in 
yazı larıyla bağlar ve böylece onun sınıf mücadelesi şekl indeki  modern biçimin i  
görünür kı lar. 

\ 04. Modern kölel iğe yöne lik bu Marksist yaklaşımın açık bir örneği olarak 
tarihç i Eugcne Genovese ' in çal ışmalarına bakı labi l ir  (sözgel imi ,  The Political 

Economy ofS/aı•ery). 
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Resmi Marksİzınde örtük bir ırkçıl ık unsuru vardır, bunun temel 
sebebi i se tarihin teleolojik bir i lerleme olarak anlaşılmasıdır. (Be
yaz) Marksistlerin, Jamaika doğumlu Eric Wil l iams' ın Capitalism 
and Slavery (Kapital izm ve Kölelik ,  1 944) adl ı  k itabında Marx'tan 
i lham alarak geliştirdiği -ve Trinidad doğumlu Marksist tarihçi C. 
L. R .  James'in Black Jacohins'te (S iyah Jakobenler) desteklediği
teze , yani plantasyon kölel iğinin esas it ibariyle kapital ist sömürü
nün modern bir kurumu olduğu tezine direnmeleri bunun gösterge
siydi .  ı ı��ı He gel araştırmaları alanında, Ludwig Si ep ve daha nicclcri, 
Marksistlerin Hegel ' i  sınıf mücadelesi çerçevesinde yorumlamala
rını, anakronistik bularak hak l ı  bir şekilde eleştirmiştir. Ama bunun 
felsefeci ler arasındaki sonucu, meseleyi toplumsal bir bağlama yer
leştirmeyi tümüyle bir yana bırakma eğilimi olmuştur. 1 07 Hegel'in 

1 05 .  Bkz. önceki 2 1 .  d ipnot ve "Evrensel Tarih" ,  s. 105-6. Prusyal ı serfler Ti
nin Fenomcnolojisi'nin yayımlanmasından bir y ı l  sonra özgürleşecekti . Britanya
l ı lardan üç y ı l  önce, yani 1 804'te, köle l ik ticareti ni ilk bit irenler Danimarkal ı lar 
olmuştu .  Britanyal ı lar kölel iği I 83 1 'de i lga etti ;  Fransa ise kesin olarak I H4H'de: 
Rusya (ve ABD) ise 1 86 1  'e kadar beklediler - fakat B ri tanyal ı  köle l ik kar� ı t ları , 
Fransızları Hai t i 'yi yeniden fethetmekten vazgeçirme konusunda Avrupa it t ifa
k ı 'n ı ikna etmek bak ımından Çar I .  Alexander'ı b ir  müttefik olarak görüyorlardı .  
Thomas Clarkson A ix-la-Chapel le  Kongresi'nde ( 1 H 1 H)  çarla bulu�muş ve "ona 
Haiti Kral ı 'nJan [ Henri Christophe 1 bir mektup göstermiş ve onu kra l ın maharet
leriyle etk i leınek istemişt i" (Geggus, " Hait i and the Abol it ionists", s. 1 20). 

I 06. James' in Black Jacohins k itabının gözden geçiri lm iş ikinci bask ıs ında 
( 1 963) kölelerin koloni lerdeki mevcud iyet in in "özü it ibariy le modern bir hayata" 
denk  düştüğü tezi b i lhassa desteklenir (s. 392) .  Du Bois de bu görüşü savunmuş
tur: "Amerika'daki zenci köleler modern emekçi ler aras ındaki en kötü ve en düşük 
koşu l ları temsi l  ediyordu" (Black Renmstruction in America, s.  9; vurgu benim) .  
Söz konusu olan şey tarihsel yorumlar olduğundaysa, siyah araştırınac ı lar Avrupa 
söyleminin aşamacı l ığ ın ı  genelde kabul etmiş lerdir. 

1 07 .  Bu bağlamda, Marx'ın Hegel 'deki karşı l ı k l ı  tanımaya dai r toplumsal oku
masın ın ,  romantiklerin d ı�avurumcu antropoloj isi (emek),  Feuerhach'ın aşk kav
ramı ve İngi l iz u lusal ekonomisi arasında bağ kurması açısından "hay l i  sorunlu" 
olduğunu söyleyen A lex Honneth'in konumu örnek kabil indendir (The Strugg/e 

for Rcmgnition, s. 1 47 ). Ludwig S iep'in yorumunda Hegel ' in Bobbes'tan efendi 
köle diyalektiğiyle uzaklaştığının vurgulandığ ın ı ,  bunun asl ında burada savun
makta olduğum görüşü destekleyen bir okuma olduğunu kaydedel im.  Bkz. S iep, 
A nerkennang als Prinzip derpraktische Philosophie; S iep'in şu etki leyici makale
sine de bakı labi l ir: "The Struggle for Recognit ion" ,  s .  273-88.  Efendi-köle diya
lektiği hakkındaki yak ın  döneml i  tartışmalarda (Gi l les Deleuze, Jacques Derrida 
ve Judith But ler) Kojeve'in okuması i le N ietzsche'n in efendi-köle izahı karşı kar
şıya konulup tart ışmanın toplumsal an lamı değiştiri lmektedir. Nietzsche dev lete 
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sınıf mücadelesi çerçeves inde yorumlanması gerçekten de anakro
nistiktir; ama bu durumun yorumcuları Hegel ' in zamanındaki tarih
sel olaylara bakmaya yönettmesi gerekirdi,  toplumsal bir yorumu 
toptan çöpe atmaya deği l .  

Gelgelel im, yorumlarını Marksizmden hareketle oluşturan araş
t ırmacılar, Hegel ' in yirminci yüzyı la kadar yeterince takdir edi lme

yen dertlerine bütün yanlarıyla ışık tutmuştur. Hegel ' in 1 803'te Adam 
Smith'in Milletierin Zenginl(�i'ni  okuduğu ve böylece sivil toplu
mu, yani "die hürgerliche Gesellschaft" ı  modern ekonomi olarak, 
burjuva mübadeles in in eylemlerin in yarattığı toplum olarak kavra
maya baş ladığı bu sayede anlaş ı lmıştır. Ama Marksistler Hegel ' in iş
bölümü tartışmas ında Smith ' in  (efendi-köle diyalektiği model ine 
kes inl ikle uymayan ! )  topluiğne üret imi örneğini anınasından heye
can du ysalar da, Smith ' in  Milletierin Zenginl(�i'nde modern kölel iği 
ekonomik açıdan tart ışmış olması hakkında bir yorumda bulunma
mışlard ır. 10� 

Hegel' in siyaset anlayış ının modern olduğu, Fransız Devrimi 
olaylarının geçmişten bel irley ic i  bir kopuş olarak yorumlanmasına 
dayandığı ve Thıin Fenomenolojisi'nde doğrudan adını anınasa da 
Fransız Devrimi'ne gönderme yaptığı uzun zamandan beri kabul 
edi lmektedir. 1 1�) iyi de Hegel neden sadece iki bakımdan, yani Adam 
Smith'in ekonomi teoris ini  ve s iyaset modeli olarak da Fransız Dev
rim i'ni benimsemiş olması bakımından modern sayı lmaktadır? Kö
lelik zaten Hegel' in yaşadığı dönemin en hararetli konusuykcn ko
loni lerde köle i syanları patlak verir ve koloni leri n en zengin inde ba
şarı l ı  bir köle devrimi gerçekleş irken , Hegel neden Aristoteles'tc ta
k ı l ıp kalmış olsun ki veya takı l ıp kalmış olabi l ir miydi sahiden? 1 10 

ve onun yasalarımı. Hcgcl ' in kar� ı l ı kl ı  tan ımanın ve dolayıs ıyla somut özgürlüğün 
cis imle�mi� hali olarak olunı ladığı kurumlara tes l im olanları köle zihn iyeti içinde 
olmakla cle� ı irir. 

IOH .  Kolon i lerdek i kölel ik ve köle ticareti iç in bkz. Smith, An lnquiry, s. 1 05-
75 ve bu bölüm, s. l 6- 1 7 . 

1 09. Ba�ka açı lardan anlaşamayan uzmanlar (örneğin,  H yppo l i te. Genesis 
and Structure ve Forster, llege/'s /dm r�(a Phenomenology r�(SfJirit) bu noktada 
fikir birl iği iç indedir. Ayrıca bkz. Riedel , Between Tradition and Revolution. 

l l  O. Schel l ing'in Hege l'e gönderdiği 5 Ocak 1 795 tarih l i  mektuptaki yoru
nıuyla karşı laştıra l ım: "Kendi zamanın ın hareketi tarafından yukarı kaldırı l ıp  i le
riye doğru sürüklenirken, kend is in i  k im ant ik çağların tozuna gömmek ister k i?"  
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Hegel gerçek köleler ve onların devrimci mücadelelerinden hiç 
şüphesiz haberdardı.  Karİyerinin belki de en siyasi ifadesi yle, Haiti' 
deki sansasyonel olayları Tinin Fenomenolojisi'ndeki argümanının 
temel taşı olarak kullanmıştır. ' "  Karayipl i kölelerin efendilerine 
karşı gerçekleştirdiği fii l i  ve başarıl ı  devrim, tanınmanın diyalektik 
mantığının dünya tarihinin tematiği, özgürlüğün evrensel olarak 
gerçekleşmesi h ikayesi şekl inde görünür hale geldiği andır. Tarihi 
nasılsa öyle aniatma çabasında olan Minerva'mn editörü Archen
holz bunu dergisinin sayfalarında bizzat di le getirmediyse de, bu 
dergi yi uzun zamandır okuyan He gel böyle bir vizyona ulaşabilecek 
biriydi .  Teori i le gerçeklik bu tarihsel anda kesişmişti .  Ya da, Hegel
ci dil le söylersek, rasyonel olan, yani özgürlük, gerçek olmuştu. He
gel' in felsefenin akademik teorinin sınırlarından kurtulup dünyanın 
tarihine dair bir tefsir hal ine gelmesini sağlayan argümanının öz
günlüğünü anlamak açısından can alıcı nokta işte budur. 

lO 

Yapılmayı  bekleyen çok araştırma var. Hegel'in diğer metinlerinin 
Haiti bağlantısı akılda tutularak okunınası gerekir. 1 1 2 Sözgelimi, He
gel ' in Tinin Fenomenolojisi'nde sözde bir bilim olan frenoloj iyi eleş
t ird iği kısım, h aHi var olan biyolojik ırkçıl ık teori lerinin bir eleştirisi 

( He gel ,  H ege!, The Letters, s. 29). Fransız Devrimi zamanında, antik dönem düşü
nürleri, ş imdiyi geçmişe havale etmenin bir aracı deği l ,  şimdiye ait bir söylemdi
ler. Aristoteles o zamanlar yaşayanların aras ında çağdaşları gibi dolaşnı ışt ı .  

1 ı ı .  Bu bağlamda, Theodor Hacring' in ı 933'teki Hegel Kongresi'ndeki sav ı 
na değini  leb i l i r. Hacring Tinin Fenomenolojisi'nin oluşumunu incelemiş ve en so
nunda, bu ki tabın bir plan uyarınca organ ik ya da dikkat l i  bir şeki lde yazı lmadığı ,  
b i lakis neredeyse hayal edi lemeyecek kadar kısa b ir  zaman içinde, özel l ikle de 
1 806' ın yazında, içten ve dıştan gelen haskı lara cevap mahiyetinde bir dizi ani ka
rar net icesinde kaleme al ındığı şekl indeki "şaşırt ıc ı"  sonuca vannıştır. Bkz. Pög
geler, Hegels ldee, s .  1 93 .  Hacring'in gözlemleri burada i leri sürdüğüm savla bağ
daşmaktadır. 

1 ı 2. Örneğin, Norbert Waszek' in He gel ' in İskoç Aydınlanması fel sefeci lerini 
okuması hakkındaki eserinin fi loloj ik t it izl iği bir model sunuyor ve Hegel ' in 
Smith'i al ımlama tarzına Hegel ' in s iv i l  toplum felsefesi anlayış ımızı temelden de
ğiştirecek şeki lde ış ık tutan bir inceleme teşki l ediyor; bkz. Waszek, Scottis/ı En
lightenment. Sadece Minen·a üzerinde deği l ,  Saint-Domingue'deki olayların tartı-
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olarak görüldüğünde farkl ı  bir anlam kazanır. 1 13 He gel ' in The Philo

sophical Propaedeutic'te ( 1 803- 1 3) Robinson Crusoe'ya yaptığı 
gönderme de öyle; burada bir deniz kazası sonucunda bir Karayİp 
adasında kalmış, "doğa durumu"ndaki insanın ilk örneği olan bu 
adam ile onun kölesi Cuma arasında bağ kurulması gerektiği vurgu
lanır ki Robbes'un bireyci doğa durumu anlayışının örtük bir eleşti
risidir bu . 1 1 4 Hegel ' in Hukuk Felsefesi'ndeki ilk derslerinde (Heidel
berg, 1 8 1 7- 1 8) artık tamamen okunaklı hale geldiğini söyleyebile
ceğimiz bir pasaj vardır. Bu pasaj hayati bir mesele olan kölenin ken

di kendini özgürleştirmesi yle başlar: "Köle [Sklave] doğmuş olsam, 
beni bir efendi besleyip yetiştirmiş  olsa ve ebeveynlerimin ve atala

rımın tümü köle olsa bile, onu istediğim anda, kendi özgürlüğümün 
bil incine vardığım zaman yine de özgürümdür. Zira irademin kişili
ği ve özgürlüğü benim, kendi kişil iğimin elzem parçalarıdır. " 1 1 5  

Hegel b u  konudaki görüşlerini belirtmeye devam eder: Özgür
lük mülkiyet haklarına sahip olmak anlamına gelse de, başka birine 
sahip olmak hariç tutulur - "birini kırbaçlatırsam, bu o kişinin öz
gürlüğünü zedelemez. " ı ı o Hegel'in burada modem kölelikten bah-

�ı ldığı diğer A lman derg i leri ve kitapları üzerinde de ara�tırma yapmamız gereki
yor. Bkz. Schül ler' in paradigma değiştiren çalışması, Die Deutsche Rezeption ha
itianischer Geschichte. 

I l  3 .  "Efendi l ik  ve Kölel ik"in hemen ardından gelen "Stoacı l ık" ,  "Septisizm" 
ve " Mutsuz Bi l inç" başl ık l ı  kıs ımların (Ronsekranz' ın Hewls Leben 'da [s. 205 ] 
i leri sürdüğü gibi)  tarihin farkl ı  a�amalarına deği l ,  köleliğin mevcut gerçekl iğ i  
hakkında dü�ünmenin fark l ı  yol larına göndermede bulunduğu dü�ünülebi l i r. Fiz
yonomi ve frcnoloj in in ele�tiri ldiği uzun k ısma gel irsek (bkz. Hegel ,  Phenomeno
/ogy ofMind, s. 338-72), Hegel ile Haiti konusundaki sessizl iği ilk kez bozmuş ki
�i  olan Tavares Hegel hakk ında yorumda bulunanların " [bu] ele�tiriyi . . .  koloni 
tartışmasına hiç dah i l  etmemi� olmamasını" şaşırt ıcı bulur (Tavares, "Hegel et 
I'abbe Grcgoirc", s .  1 68) .  Tinin Fenomenoh�jisi'n in gerek Almanca gerek İngi lizce 
edi törleri Hegel ' in isim zikretmekten kaçınırken asl ında anatomisı Franz Joseph 
Gall ve fizyonomist Johann Kaspar Lavater'in eserlerine gönderme yaptığını  söy
lese de, bu adamların teori lerine içkin olan ırkç ı l ıktan hiç bahsetmezlcr. Gal l ' ın 
kar�ı la�tırmal ı  kafatası anatomisine karşı Hegel şöyle der: "Tin bir kemik  deği l
dir" ve dolayıs ıyla, der Tav ares, derinin rengine dair bir şey de değ i ldir (s. 1 67) .  

1 1 4. Hegel The Phi/osophical Propaedeutic'te efendi-köle i l i�kisinin özetinin 
yanına parantez içinde �u sözü zikreder: "Robinson Crusoe ve Cuma'nın Tarihi " 
(s .  62). Bu yorumun şuradaki şerhine dair bkz. Guictti , "A Reading of Hegel's 
Master/S lave Relationsh ip" ,  s. 48-60. 

1 1 5 . Hege l ,  Die Philosophie des Rechts, s. 55 .  
1 1 6. A .g-.y., s. 228. 
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settiği ve insanın kendi özgürlüğünün bi l incinde olmasının o kişinin 
gerek düşüncede gerekse de dünyada özgür hale gelmesini gerektir
diği aç ıktır. He gel'in Berlin 'deki ilk senesinde ( 1 8 1 8- 1 9) verdiği bu 
derslerin yeni versiyonunda kölenin özgürleşmesi özgürlüğün ta
rihsel olarak gerçekleşmesi ile açıkça birleştiri l iyordu: "İnsan ların 
özgür hale gelmesi demek ki özgür bir dünyanın parçasıdır. Köleli
ğin [Sklaverei] hiç olmaması etik gerekl i l iktir  [die sitt/iche Forde

rung ] .  Bu gerekl i l ik, ancak bir insanın olması gerektiği hal , kendi
nin kı ldığı dış dünya olarak göründüğü zaman yerine getiri lmiş 
olur. " ı 1 7 1 983 yıl ında bu dersleri yayıma hazırlayan editörün He gel' 
in "hayret verici bir sıklıkla kölelerden bahsettiğ ini" söylerken ya
şadığı şaşk ınl ığ ı  paylaşmayacağız. ı ı K  Bunu (her ne kadar başkaları 
pek fark etmemiş olsa da) Hegel'in geç dönemdeki eseri Öznel Tinin 

Felsefesi 'nde Haiti Devrimi 'ni doğrudan anmasının tey idi olarak de
ğerlendireceğiz. 1 1 9 

Fransız felsefeci Jacques d'Hont'un Hegel'in o y ıl lar esnasında 
radikal H ür Masonluk'la bağlantılı olduğu yolundaki argümanını ye
niden değerlendirmek ufuk aç ıcı olacak, zira H ür M asonluk hikaye
mizin i stisnasız her noktasının bir parças ı .  1 20 Minerva 'nın editörü 

I 1 7 .  Hegel, ax.v-
1 I X. Wannenmann' ın Heidelbcrg notlarına l l l ing' in dü�tüğü editör notları 

( Hege l ,  Die Philosophie des Rcchts, s. 295n69) .  
I l  9. Hegel ' in The Philosoplıy (�fSuhjective Spirit'i (EncycloıJedia'nın 1 1 8 30 1 

3. maddesi ) ,  bilhassa da "Antropoloj i "  ve "Fcnoınenoloj i "  k ıs ımları , son dcreec 
öneml i  bir belgedir; burada Afrika kültürüne karş ı  önyargıları ve Zenci ler hakk ın 
da  daha ırkçı i fadelerle birl ikte, He gel ' in tarih fe lsefesinin sonuçları ye r  al ır: efen
di -köle diyalcktiğine dair de I X07 tarihl i  Tinin Fcnomenolr�jisi'ndekinden daha 
kapsaml ı  bir izah bulunur. Burada Sklaı·e ve Kneclıt hala birbirleriyle dcği�t iri le
bi l i r  bir şeki lde kul lan ı lmaktadır; tarihse l yörünge kod lanmakta ve Avrupa köle
l iği antik çağiara bağlanmaktadır; y ine burada ölümüne mücade le hala zorunlu
dur: " Dolayısıyla, özgürlük iç in mücadele edilmesi . . . kişinin kendisini tıpkı baş
kaların ı  attığı g ibi ölüm tehlikesine atması gerek i r. "  Zenc i lerse "sat ı lmakta ve bu
nun iyi ya da kötü yanları üzeri ne zerrece düşünmeksizin kend i lerin in  satı lmasına 
izin vennektedir. "  Ama yine de: "Eğiti lemez oldukları söylenemez, zira zaman za
man Hıristiyanl ığ ı  azami bir minneıtarl ık la  kar� ı lad ık ları gibi . . .  Hait i 'de H ırist i 
yan i lkelere dayal ı bir dev let bi le kurmu�lardır"(Hege l ,  Philosoplıy oj'Suhjective 
Spirit, 3: 57, 3: 43 I, 2: 55 , 2 : 393) .  

I 20. Bkz .  d'Hondt, H ege/ Sccret . Bu k i tapta "gizl i "  Hegel ' in  radikal H ür Ma
sonluk' la olan bağlarıyla açığa çıktığı şekl inde özgün bir sav i leri sürülüyor (gerçi 
d'Hondt Saint-Domingue'den bahsetmiyor). 
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Archenholz da bu derginin düzenli muhabirliğini yapan (Hegel'in 
I 794'te buluştuğu) Konrad Engelbert Oelsner, ( eseriyle Hegel'in dik
katini çeken) Georg Forster ve He gel'in düşünsel temas içinde oldu
ğu kişi lerin çoğu da Masondu; 1 2 1 Haiti 'nin bağımsızlığı üzerine, bir 
bölümü çevri lerek 1 805'te Minerva'da yayımıanmış olan bir k itap 
yazmış İngi liz kaptan Rainsford da Masondu 1 22 ve (bu bağlamda d' 
Hont suskundur) Hür Masonluk Saint-Domingue'deki ayaklanma
larda hayati bir etkendi .  

Koloni lerdeki beyaz plantasyon iş letmeci lerinin "melez" çocuk
larının (bazıların ın anneleri de yasal eş konumundaydı) Fransa'ya 
geri götürülüp eğiti lmesi alış ı lmadık bir şey değildi .  Radikal Fran
sız H ür Masonların eşitlikçi localarının ırksal, dinsel ve hatta cinsel 
ayrımların en azından bir süre l iğine aşı labi ldiği mekanlar olmasına 
da değinmeden geçmemek gerekirY� Sonthonax'la hem Saint-Do-

1 2 1 .  D'Hondt Archenholz'un 1 760'lardan beri Hür Masonluk mensubu oldu
ğunu bel i rtir; bkz. H ege/ Secret, s.  1 2; ayrıca bkz. Ruof, Johan n Wilhelm \'On A rc
lıenlıol::., s. l l  ve R icgcr,./ohann Wilhelm von Archcnhol: als "Zcithiirga" , s.  1 76.  
D'Homlt'un "Fransız dü�üncesinin en J imnden ve en Mason kanad ı "  ve "Mina

w'da ima edi lenin 1 Clıroniquc di' S nwis'n in kurucusu 1 Condorcet ve Brissot 'nun 
ruhu olduğunu" söylediği ,  siyaseten rad ikal ve kozmopol i t  Clıroniquc des mo
is'den makalelerin bulunduğu Minerwı'yı bir Mason mecmuası olarak tartı�ınası 
hakkınd<J, bkz. Hegcl Secret, s. 23-29. D'Hondt, Hegel , Sch i l ler ve Hölderl in ' in 
öğrenci l ik  günlerinde el lerinden dü�ürmediği Minam'n ı n  i l k  sayıs ın ın kapağın
daki Mason imgelerin i  çözümler (s. H) .  D'Hondt Hcgc l ' in "ınaiyeti"ndcki Hür 
Masonlar olarak (Hegc l ' in Berlin'deyken Fransız Devrimi hakkındaki yazı ların ı  
i kt ibas ett iğ i )  Gcorg Foster' in ,  ( Hegel' le muhtemelen Masonik  bağlantı lar saye
sinde daha kolay hulu�rılU� olan ! yukarıya bak ın ız l )  Konrad Engclbert Oelsner' in;  
Wicland ,  Körner, Sömmering, Canıpe, Carvc ve G leim' ın ;  Hegel ' le aynı zamanda 
Jena'da bulunmış Archenholz'un dostu ve ortağı edebiyat tarihçisi Johann Samuel 
Ersch' in (Archenholz 1 ROO'de dergis in i  Jcna'ya taşımay ı düşünmüştü, ama bunun 
yerine Ersch Hal le'ye ta� ınmışt ı :  bkz. Hegel ' in Sche l l ing'e mektubu, 16 Ağustos 
1 803, Hegl'i. The Lctters, s. 66) ;  1 802'dcn hayal ının sonuna kaJar Hegel' in yay ın
cısı ve dostu olnıu� Johann Fricdrich von Corra'nın i s i m leri n i  z ikredcr. D'Hondt 
Hegel tarihç i lerinin Mincnıa'nın Hegel üzerindeki etkis in i  kayda ge<;irıneyi ihmal 
etmiş olduğunu ,  \'ünkü bu durumun "h iç şüphes iz" hoşuna gi tmediğini bel i rtir; fa
kat Hür Mason luk konusunda "Hegel ' in  kendis in in sergi lediği aşırı kctumluk" 
D'Hondt'a i lginç gelmektedir, ama D'Hondt bunun asl ı nda sansür ve pol is  yüzün
den zorunlu olduğunu söyler. 

1 22. Bkz. Rainsford, "Toussaint-Louverture" ,  s .  276-98, 392-408. Rainsford' 
un M asonluk bağlantısı iç in bkz. Gcggus, "British Occupation of Saint-Domingue" .  

1 23 .  Yerel Fransız Mason Iocaların ın siyah ları , Müslümanları , Yahudi leri ve 
kadınları da iç ine a ld ığ ı ,  ama Bordcaux'daki /oge anglaise ' in Yahudileri ve oyun-
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mingue komiserliğini hem bu kolonide ı 793 yılında köleliğin ilga 
edildiğini duyurmanın sorumluluğunu paylaşan adam olan Polverel 
ı 770'lerde Bordeaux'da Mason olmuştu ; 1 24 bu tarihlerde, daha son
ra Saint-Domingue'deki isyanın önderleri olacak şaşırtıcı sayıdaki 
genç melezler de bu l iman kentinde, kölelik ticaretinin yapı ldığı şe
hirde bulunuyordu . 1 25 Bu kişi lerden ikisi, Fransa'da avukatl ık eğiti
mi almış Vincent Oge ile Julien Raimond Fransız Devrimi'nin ilk 

yı l ında melezierin haklarını  savunmuşlardı .  Yaşadıkları başarısızlık 
onları çok farkl ı doğrultulara sürükledi. Amis des Noirs' ın desteğini 
alan ve muhtemelen Londra ve Philadelphia'daki Masonlar ve köle
l ik karş ıtlarıyla olan bağlantılarından istifade eden Oge özgür me
lezlerin yurttaşl ık hakları elde edebilmek için başlattıkları i syana 
önderl ik etmek üzere ı 790'da koloniye döndü, ama isyan başarısız 
olunca işkence gördü ve ertesi sene kolani mahkemesi tarafından 
idam edildi . 1 26 Raimond 1 796'da Frans ız hükümeti tarafından kolo
ni komiserl iğine atandı ve ilk başta Sonthonax' la, ardından, ı 80 ı 'de 
anayasayı kaleme almasına yardım ettiği Toussaint' la yakından ça
l ıştı . Bordelais'de yetişmiş üçüncü bir melez olan Andre Rigaud 

cuları dışladığı bi l inmektedir; bkz. Roberts, MytholORY of Seeret Societies, s. 5 1 .  
"Fransa'daki Mason locaları , mevkileri, i ş leri ya da it ikatları ne olursa olsun, 
Fransız halkının bir birl ik ruhunun verdiği can l ı l ıkla aynı  seviyede buluşabildiği 
yegane yerlerd i .  Hür Masonluk, eskiden Fransa'nın tüm soylu larını  bir araya ge
tirmiş eski sınıf ruhu yerine, tüm kademelerden ve ırklardan insanları içine alan 
bir dostluk örgütlüyordu" (Fay, Revolution and Freemasonry, s .  224). 

1 24. Etienne de Polverel' in adı Bourdeaux'daki iki  loca, L'Amitir! ve L'Har
monie sous Directoire i le bağlant ı l ıdır. Sonthonax Mason deği ldi (ama Amis des 
Noirs ' ın üyesiydi) .  Polverel kölel iğin i lga edilmesinden iki gün önce şunları yaz
mışt ı :  "Kölel ik olmasa Afrika ırkının mensuplarının çal ışmaya asla alışmayacağı 
söylenerek bu ırka uzun zamandır kara çalınmaktadır. En az renk aristokrasisi ka
dar saçma olan bu önyargıya i t iraz etmek isterim . . .  Sadece ve sadece kardeşler, 
yani her türlü t irantığın -monarşinin, soyluluğun ve hatta ruhbanl ığın- düşmanla
rı olan Cumhuriyetç i ler olacaktır" (Cauna, "Polverel et Sonthonax", s. 5 1 -52) .  
Emeğin erdemine yapı lan vurgu, " Mason" zanaatinin merkezi alegorik öneminde 
ortaya konulan bir Mason değeriyd i .  

1 25 .  Bordeaux tam da bu yı l larda ( 1 802-4) Nantes'ı geçerek köle ve şeker t i 
caret i nde önderl iği e l ine geçinnişt i .  Bkz.  Saugera, Bordeaux, port nr!grier. 

1 26. B lackbum Oge hakkında şunları söyler: "{Paris'tek i j  Ulusal Mecl is 'te 
melezierin haklarını savunmaya [çal ışan Oge] . . .  Londra'da Clarkson ve Kölel iğin 
İ lgası Cemiyeti'nden para topladıktan sonra koloniye dönmüştü. Oge ABD'ye de 
gitmiş ve orada s i lah satın almıştı .  Anlaşılan o k i  bu seyahatler Masonik  bağlant ı 
lar sayesinde yapılabi lmişt i "  (Overthrow ofColonial Slavery, s. 1 82) .  
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Amerikan Bağımsızlık Savaşı 'nda Fransız ordusunun safında sa
vaştı ve belki de (daha sonra rakibi olacak) Toussaint' ın ardından, 
Saint-Domingue'l i lerin 1 790'larda Britanyal ı lara karşı verdiği mü
cadeledeki en öneml i  generaldi . 1 27 B ir dördüncüsüyse, Fransızlara 
karşı Dessalines'le birl ikte savaşmış, Dessalines'in 1 806'da suikasta 
kurban gitmesinin ardından adanın güneyinde kurulan Haiti cum
huriyetinin başkanı olmuş Alexandre Petion'du. B aşkan Petion Si 
mon Bolivar'ı Latin Amerika'nın  (Hür Masonluğun da mühim bir 
rol oynadığı) bağ ımsızlık mücadeles inde köleliğin i lgası talebinde 
bulunmaya teşvik etmişti. Tarihçi de Cauna bu meşhur Saint-Do
mingue'l i  önder hakkında şunları söyler: "Onların da Bordeaux'daki 
Mason localarına girip girmemiş olduğunu araştırmak i lginç olur
du. Böyle bir araştırma henüz yapılmadı . " 1 2H Dahas ı ,  karşılıklı bir 
etkinin de olmuş olabileceğini ,  Hür Masonluğun gizli işaretlerinin 
bizatihi Saint-Domingue'nin devrimci kölelerinin ritüel pratiklerin
den esinlendiğini gözardı edemeyiz. Saint-Domingue'li kölelerin, 
1 79 1  'in Ağustos ayındaki kitlesel ayaklanmalarını doğuran g izl i 
kültü Vudu'ya i lginç bir biçimde "bir tür d insel ve dans edilen ma
sonluk" dendiği olmuştur. 1 2'> Melezlik ve kültür kaynaşması tarihi
nin büyük bir sayfası olan siyah/kahverengi /beyaz Atiantik'teki 
H ür Masonluğa dair çok daha az şey biliyoruz. 

1 27 .  James "gerçek bir melez, yani beyaz i le siyah bir anne babanın oğlu  
olan" R igaud'nun Bordeaux'da iyi  b i r  eğitim aldığını ve altın k uyumculuğunu öğ
rendiğini söy ler. R igaud Amerikan Bağımsızl ık Savaşı 'na giren Fransız ordusuna 
gönül lü olarak yazı lmış (Black Jacohins, s. 96-97). 

1 28. Cauna, "Polverel et Sonthonax" ,  s.  49. Sonthonax'ın duyurusundan : "Şu 
an köle olan tüm zenciler i le karışık kanl ı  kişi ler Fransız yurtlaştığının getirdiği tüm 
haklardan özgürce yararlanacaktır (Dorigny, " Leger-Fel icite Sonthonax",  s. 3).  

1 29. Dayan, Haiti, History. and the Gods, s .  25 1 .  Dayan şöyle devam eder: 
" I Peder] Cabon siyahların beyaz 'muhabbetlerinin '  vuduyla pek çok ortak noktası 
olduğunu anlamış olabi leceğini söyler: ' 1  79 1 Ağustos 'undaki olaylardan bir süre 
önce, siyahların kimi faal iyetlerinde bir tür siyah H ür Masonluk görmeye yönel i
yordunuz" (s .  25 ı ) . Kübalı romancı Aıejo Carpentier' in ı 982 tarihl i  El Si K lo de fas 
luces ( "Katedraldeki Patlama") adlı tarihsel kunnacasına da bakı labi l i r. Carpenti
er bu eserinde Oge'yi de katar ve Masonluk bağlantı larından açıkça bahseder. 
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ll 

"Minerva'nın baykuşu ancak alacakaranl ıkta uçar. " Hegel'in Tarih 

F els�fesi 'ndek i  ( 1 822) derslerinde, belki de Minerva dergisini düşü
nerek dile getirdiği ve sık sık al ıntılanan bu söz asl ında Tinin F eno

menolojisi 'nin  radikal siyasetinden geri çekil iş in bir işaretidir - bu
nun Hegel ' in Fransız Devrimi  konusundaki görüşü çerçevesinde ne 
ölçüde bir geri çeki l iş  olduğu uzun zamandır tartışılmaktadır. 1 30 

Ama en azından köleliğin ilgası bakımından, Hegel'in devrimci ra
dikal izmden geri çekildiği aşikardı .  u ı 

Afrika kültürünü tarih öncesine mahkum eden ve Yeni Dün
ya'daki kölel iğin suçunu bizatihi Afrikal ı lara atan Hegel kölelerin 
kolonilerde ( "mutlak" b ir köleliğin söz konusu olduğu) 1 32Afrika'da-

1 30. Bkz. d'Hondt, He gel et /es Franrais. Hegel ,  Tarih Felsefesi'nin sonunda, 
Fransız Devrimi 'nden hala "görkeml i bir zihinsel şafak" diye bahsedehil iyordu. 
Ama yine de Terör'ü "en korkunç tiran l ık"  diye n i teleyerek eleştiriyordu: " [Terör) 
ikt idarını yasal formal i telere başvurmadan icra eder ve verdiği ceza aynı ölçüde 
basitt ir - Ölüm. Bu t iranl ık devam edemezdi; zira tüm tema yü l ler, tüm çıkarlar ve 
akl ın kendisi, o yoğunlaşmış keskinl iğiyle fanatik bir biçim sergi leyen bu feci tu
tarlı Hürriyet'e karşı başkaldırmışt ı "  (Hegel ,  The Philosophy of History, s.  447 , 
450-5 1 ) . 

1 3 1 .  Hege l ,  1 830 tarih l i  Encydopedia of Logic' in  girişinde kısa ve öz biçim
de şöyle diyordu: "Hıristiyan Avrupa'da art ık hiçbir köle olmamasının hakiki  ne
deni sadece H ı ristiyanl ığın i lkesinde aranmal ıdır. Hıristiyanl ık mutlak özgürlük 
dinidir ve insan ancak Hıristiyanların tarafından böyle, yani sonsuzluğu ve evren
se l l iği iç inde görülür. Kölenin yoksun olduğu şeysc kendi k iş i l iğini tanımaması
dır; fakat k iş i l ik  i lkesi Evrensel l ik't ir" (s. 240-4 1 ) .  Burada (tarih felsefesi dersle
rinde modern dünya ya da Cermen dünyası diye adlandırd ığı) Protestanl ığı kasle
diyor g ibidir. Hegel Katol ikl iğin ("Roma" dünyasın ın) beslediği hiyerarşik ba
ğıml ı l ıklara devaml ı  olarak eleşt irel bir şeki lde yaklaşmıştı; Fransa'n ın 1 80 l 'de 
Val ikan'la Antiaşmas ı 'nı hoş karşı layamazdı .  Ve hatta Hait i 'nin devrim sonrasın
daki başarıs ızl ığının, kısmen, adanın gerek kuzeyinin gerekse de güneyinin resmi 
dini olan Katolikl ik yüzünden yaşanmış olduğunu düşünehi l ird i :  "Burada şunu 
açık l ıkla ifade etmek gerekir ki Katol ik  Dini 'nde rasyonel bir oluşum mümkün de
ği ldir"; " II .  Phi l ip  Hollanda'yı kölel iğe ne kadar zorlayabi Idiyse, Napolyon da İs
panya'yı özgürlüğü kabul etmeye o kadar zorlayabi l i rdi" ( Hegel ,  Philosoplıy (>l 
History. s. 449, 453). 

1 32 .  Bkz. Hegel ,  Die Vernunjt in der Geschichte, s. 225 (Türkçesi :  Tarihte 
Akti, çev. Ö. Sözer, İstanbul : Kabalcı ,  2003) Sibree'n in  çevirisi Karl Hegel ' in edis
yonuna dayanır; Hoffmeister ise Georg Lasson' ın  eclisyonuna dayanır. Almanca 
ve İng i l izce eclisyonları kar�ı laştırmal ı bir şek i lde not etmemin sebebini 1 39. d ip-



Şekil 8 "Siyahların Kurtuluşlarını  kutlamak için yaptıkları bir Tapınak." Marcus 
Rainsford'un An Historical Account (if. the Black Empire' ı  ( 1 805 ) için yapı lmış çi
zim. Yazarın isteğiyle yapılan gravür J .  Barlow'a ait .  Barlow'un bu kitap için çal ış
masına dair bkz. Honour, From the American Revolution to World War /, s.  95. 
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Şekil 9 Fransız Mason önlüğü, on sekizinci yüzyıl sonları. 

ki memleketlerinden daha iy i  bir durumda oldukları yolundaki ba
yağ ı ve aklay ıc ı argüman ı tekrarlayıp, aşamacılığı destekleyerek 
adını kötüye çıkarmıştır: "Kölelik kendinde ve kendisi için adalet

sizliktir, zira insanlığın özü Özgürlük'tür; ama bunun için insanın 
olgunlaşması gerekir. Dolayısıy la, birdenbire ortadan kaldırılma
sındansa, köleliğin aşama aşama i lga edilmesi daha bi lgece ve hak

kaniyetl idir. " m  Fakat bu eği 1 im ders lerinin en çarpıcı yanı deği ldi .  
Afrika "t ini"nin kusurları olduğunu düşündüğü şeylerden dolayı,  
Salıraaltı Afrikası'nm tümünün, bu "çocuklar diyarı" nın, "barbarl ık 

notta izah ediyorum. Hoffmeister'in edisyonu şöyle devam eder: "B ir kiş inin ken
di  özgürlüğünün bi l incine henüz varamamış olması ve dolayıs ıyla bir nesne, de
ğersiz bir şey hal ine gelmesi genel olarak kölel iğin temelidir. . .  Avrupal ı ların ta
nıştığı tüm Afrika kral l ık larında yerli bir unsurdur. . .  Bundan çıkardığımız ve yal
n ızca bizi alakadar eden ders şudur ki doğa durumu [yani, vernünfti[?er Staat' ın 
kurulmasından önceki durum) bir adaletsiz l ik  durumudur" (s. 225-26). 

l 33. Hege l ,  Philosophy <�f History, s .  96, 99 . Bkz. Hegel ,  Die Vernunjt in der 
Geschichte, s. 226. 
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ve vahşi J ik diyarı"nın dünya tarihi açısından hiçbir önemi olmadığı
nı yekten bir acımasızl ıkla dile getirebilmesiydi . 1 34 

Bu değişim Hegel ' in B erl i n  yıl ları zarfındaki genel muhafaza
karlığının bir parçası mıydı? Ya da y ine güncel olaylara mı tepki ve
riyordu? 1 8  I O' lar ve 20'lerde Haiti yine gündemdeydi ; Hegel'in o sı
ralar okumakta olduğundan emin olduğumuz Edinbıug Review da 
dahil  olmak üzere, Britanya basın ındaki kölelik karşıtları ve hasım
ları Haiti 'yi hararetle tartışıyordu. 1 35 

Köleliğin ilga edilmesine yönelik devamlı baskıların yapıldığı 

bir bağlamda, Haiti 'deki gelişmeler, bu "büyük deney" mütemadi

yen takip edil iyor ve hatta Haiti 'nin eski destekçi teri de eleştirilerini 
gittikçe artırı yordu. 1 16 En çok eleştirilen şeyler de Kral Henri Ch ri s-

I 34. "Afrika'nın bu en geniş k ısm ında, hiçbir gerçek tarih vuku bu lamaz. Yal
n ızca tesadüfler ya da birbirini  izleyen sürprizler vardır. Orada görülcbilecek hiç
bir hedef, hiçbir dev\et, hiçbir öznellik yoktur, sadece, birbirini mahveden bir dizi 
özne vard ır" ( Hegel ,  Die Vernun.tf in der Geschichtc, s.  2 I 6- I 7). He gel Herodo
tos'u anar ve yüzy ı l lar boyunca h içbir �eyin değişmemiş olduğunu ima eder: "Af
rika'da herkes büyücüdür"; ve Yoltaire ' in Ayd ınlanma döneminde çağdaşı o lan 
Charles de Brosses'ta rastlanan, Afrikaltiann " feti�c tapanlar" olduğu şeklindeki 
hikayeyi tekrarlar (s 220-22; kr�. Hegel ,  Philo.1ophy (dHistory, s.  94) .  

I 35 .  Bu gazeteden a ld ığ ı  kesik lerden anlad ığımız kadarıyla, Hegel 1 H I 7- I 9 
y ı l ları arasında Edinhurg Rl"view'u düzen l i  olarak okuyormw?; bkz. Waszck. "Hc
gcls Exzerpte aus der 'Edinburg Review' " .  1 820'1erdeyse bir Britanya mecmuası 
olan Morning Chronicle'ı okuyordu; bkz. Petry, "Hegel and 'The Morni ııg Chro
nicle"'. Muhafaza ed ilmiş kesikler Hait i 'yi ele almıyorsa da, " l iberal Edinhurg Re
view Christophe'un acımasız tiranl ığııı ı  Petion'nun erdemli ,  anayasal yönetimiyle 
karş ı laştırdığ ı"nda Hegel ' in Hait i tart ışmasındaki bu yeni aşamaya a�ina olduğu 
açıktır (Geggus, "Haiti and the Abo\ilionists" s.  \ 22). Haiti Minen·a'da yine gün
deme gelmiş ve General Pamphile de Lacroix 'n ın Hait i 'nin devrimi ve devrim 
sonrasındaki hükümetlerine dair "önyargıs ız" tarih inin geni� k ıs ımları A lmancaya 
çevri lerek yayımlanmışt ı ;  bkz. Schül lcr. Die Dcutsche Rezeption haitianischcr 
Gcschiclıtr!,  s .  256. 

1 36 .  1 820'1erde, "Bri tanyal ı  köle l ik  karşıtları [Christophe'un ]  kuzey k ral l ı 
ğ ıyla i l işk i  tesis  etmi�, Fransız kölel ik  karşıt larıysa [Petion'un ] cumhuriyetçi gü
neyle bağlantı lar kurmuşlardı . . .  Bu  bölünmeyi pek iştiren bir dizi etken vard ı :  
Frans ızların siyasi tercihleri (çünkü Haiti 'yle i lg i lenen tek  Fransız kölel ik karş ı t la
rı olan Gregoire ve Lafayette cumhuriyetç iydi ) ;  B ritanyal ı ların monarşiyi tercih 
etmesi; pek çoğunun ebeveyni  Fransa'da eğitim almış melezierin kültürel eği l im
leri, Christophe'unsa . . .  bir B ritanya kolonisinde doğmuş olması . . .  [Britanya! ı kö
lel ik karşıt ı ]  Wilberforce'un bu konuda tarafsız olduğunu beyan etmesi (Geggus, 
"Haiti and the Abol i t ionists" , s.  t 22). Fakat Christophe'le kişisel bağlantı lan var
dı ve ona, olumsuz Avrupa basınına karş ı uyardığı bir mektup yazmıştı . Wi lber-



Şekil J J  Kozmolojik diyagram, Haiti 
Vudusu, y irminci yüzyı l .  Haç şek i l l i  bir 
eksen boyunca toplanmış Vudu i lahları 
için yapı lmış  ritüel yer tablosu ( ı ·eve) .  
Kaynak : Desmangles, The Faces of 

God, s. 1 06. Vudu dans alanın ın 
merkez sütununun etrafına toz 
hal ine getir i lmiş maddelerle çizilen 
veve 'ler "yapı larını Fon ve 
Kongo'nun kutsal yer tablosu 
geleneklerinden almaktadır. . .  Süreç 
içinde, veve yer işaretlerin i n  çoğunun 
hakim haç şeki l l i  eksenlerinin etrafına 
Latin Katol ik i şaretleri , St. Jacques 

Şekil lO Kozmolojik diyagram, 
Fransız Hür Masonluğu, on sekizinci 
yüzy ı l  sonları . Ezoterik tasarım 
Jean-Baptiste W i llermoz'a ait 
(B ibliotheque nationale, Paris) .  
Lyonlu bir işadamı olan Wil lermoz, 
Bordeaux i le bağlantı ları olan S ık ı  
Riayet adl ı Tapınak Tarikat i 'n in 
başkanıydı ve insanları Adem'in 
iğvaya kapı lmadan önceki ası l  
durumuna geri getirmeyi hedefleyen 
mistik bir Mason tarikati o lan Elus 
Cohens' in kurucusu Mart ines de 
Pasqually'den hay l i  etkilenmişti .  
Grenoble'de dünyaya gelmiş olan 
Martines l 774'de Saint-Domingue'de 
öldü. Bkz. Hut in ,  
Les Francs-Mac,:ons, s. HS-90. 

Majeur'ün k ı l ıc ı ,  Dolorosa Ana'nın kalpleri ve 
hatta H ür Masonlukwı iç içe geçmiş gönye ile pergeli bile serpişt iri lmeye 
baş lamışt ı "  (Thompson, "The Flash of the Spiri t " ,  s. 33; vurgu benim) .  



Şekil 12 Taçl ı ,  iki başlı kartal, rife 
ecossais'nin ( İskoç töreni) en üst 
düzeni, 33 derecenin Yüksek Şu
ra'sın ın amblemi, Fransız H ür Ma
sonluğu, on sekizinci yüzy ı l  (Bibl i
otheque nationa\e, Paris). 

Şekil 13 Seneque Obin, 6 Numaralı Haiti Loncasr, ı 960. Burada ri te ecossais'nin 
iki başlı kartal ı tasvir edi lir. ı 80 I 'de, 33 derecenin ilk Yüksek Şura'sı hem Ameri
kal ı hem de Fransız biraderlerin kat ı l ımıyla Güney Carol ina'nın Charleston şehrin
de kurulmuştu; Fransız biraderlerden biri olan Kont de Grassey-Til ly "Saint-Do
mingue adasında yeni bir Yüksek Şura kurdu" ( Hutin ,  Le s Francs-Maçons, s. 1 30). 
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tophe'un acımasızlığı 1 37 ve özgür emek sisteminde adanın üretkenl i
ğ indeki düşüştü ( tam da burada Marksist bir eleştiri yapı labil irdi ) .  m 
Bu tartışmaların başkalarının yanı  sıra Hegel ' i  de Haiti'nin "büyük 
deneyi"ni  yeniden düşünmeye teşvik edip etmediğine dair elimizde 
herhangi bir kayıt  yok. Aşikar olan şey se, l 820'1erde Afrika incele
meleri konusunda daha bilgi l i  olmaya çalışan Hegel ' in aslında ah
maklaştığıdır. 

Hegel 1 822 ile 1 830 arasında her iki yılda bir tarih felsefesi hak
kındaki derslerini tekrarlamış  ve anlattıklarına okuduğu Avrupal ı 

force 1 8 1 7 'de Macaulay'a şunları söylemişti: "Şu ana kadar en çok Haiti mektup
ları m üzerinde çal ışt ım" (s. I 23 ); öte yandan Christophe "kendi ülkesinde yaşa
yan insanların ,  papazları yozlaşm ış ve k i l isesi kölel iği savunan Katol ik l iği bıra
kıp Protestan Hıristiyanl ığa geçmesini ne kadar çok istediğini yazmıştı . . . . Wi lber
force ise ahlak üzerine eserler yollayarak karşı l ık venn işti .  ingil izce ve Fransızca 
İnci l ler, bir siyasal ikt isat e lk i tabı ve Cizvi tlerin ve Engizisyon üzerine tarih ki tap
ları " (s. 1 23-24). 

1 37 .  1 8 1 7'deki "kelebek v ida skandal ı "yla "Haiti'de bulunan ve Cumhuri
yet'in ajanı olduğundan şüphenilen Sritanyalı bir  tüccarın Christophe'un emriyle 
işkence gördüğü" duyulmuştu (Geggus, " Haiti and the Abol itionists" ,  s. 1 25) .  

1 3R. Hait i 'deki gel i şmeler ekonomik eşitsizl iği dert etmeyen b i r  s iyasal eşi t l i 
ğin yetersizl iklerini  ifşa etmek bakımından Avrupa'nın i lerisindeydi .  1 794'tc Sa
int-Domingue'deki kölelere özgürlük  bahşeden belgeler içi boş olmakla cleştiri l i 
yordu, zira bu  belgelerde büyük toprak sahiplerin in mülkiyet haklarına karşı çıkı l
mazken l'ak tiyle kölelerin ekmesine izin veri lmiş olan küçük bahçeler art ık gerek
siz addedi lmişti : Gerçi eski kölelere "k imsenin sizi arzunuz hi lafına bir gün bo
yunca çal ı şıırma hakkı  yoktur" denmiş olsa da, k ime miras kalmışsa ya da kim sa
tın almışsa toprak onundu ve dolayısıyla eski kölelerin ,  " istek lerin(izin) karşı lan
masının tek yolu toprağın ürünü olduğu için" çal ı şması gerekiyordu (aktaran Fo
uchard, Haitian Maroons, s. 359-60). B i rkaç y ı l  sonra Toussaint, Sonthonax'ın 
toprak idaresi sistemini (emekçilerin askeri disipl inle yönetildiği geniş malikane
lerin idamesi) ben imsemiş ve Dessal ines'in kuzeydeki halefi olan Christophe bu 
sistemi genel leşt innişti ;  Polvcrel ' in toprağı onu ekip biçeniere dağ ı tma şekl indeki 
gerçekleşmemiş tekl ifıyse daha sonra Pet ion'nun cumhuriyet sisteminde k ısmen 
uygulamaya konacaktı ;  bkz. Cauna, " Polverel et Sonthonax", s.  52, 53. nQ3'ten 
sonra. Başkan Boyer'in (bi rleşik bir Haiti 'de) Christophe'un pol i t ikas ın ı  devam et
tirmesine rağmen, ekonomik veriml ik  umu lduğu kadar yüksek olmamışt ı .  Bo
yer' in  1 826 tarihl i  Codt> Rural' ı ["Kır Kanunu" 1 küçük ç ifti ik ierin varl ığın ı  yeni
den tasdik etse de, "Hait i l i lerin çoğunu . . .  esasen köle statüsüne indirgemi�ti" 
( Dayan, Hegel, Ilairi and the Gods, s. 1 4) .  Macaulay' ın  1 827'de Edinhurg Revi
ew'da yazdığı bir makale üretkenl ikten mahrum olmasından dolayı  Hait i 'dek i  "öz
gür emek"ten duyu lan "artan hayal k ırık l ığ ı"n ı  yansı tıyordu; kölelik karşıt ları da 
genel olarak Hait i  örneğine atıfta bu lunmayı bırakınıştı (Geggus, "Haiti and the 
Abolitionists" ,  s.  1 35 ,  1 36) .  
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dünya tarihi uzmanlannın eserlerinden ampirik malzemeler i lave 
etmiştir. 1 39 İşin ironik ama acı yanı şu ki, He gel ' in bu dersleri Avru
pa'nın Afrika toplumu konusundaki konvansiyonel uzmanlık bilgi
sini daha sadık bir şekilde yansıttıkça, daha az açık fikirli hale gelip 
daha çok bağnaz] aşıyordu .  140 

1 39. Tarih felsefesi hakkındaki derslerin E. Gans ve Karl Hegel tarafından ya
yıma hazırl anan ilk iki edisyonunda dünya kültürlerine dair tüm ampirik malzeme 
yer alın ıyordu ve dolayısıyla bu edisyanlar hacimce bir hay l i  incelmişt i .  Georg 
Lasson hazırladığı üç, o zamana kadarki en kapsaml ı  edisyanda ( 1 9 1 7 , 1 920 ve 
1 930) ampi rik malzerneye baştan başa yer veren ilk kişi olmuştu . Lasson edi toryal 
not larında önceki editörterin ehliyetsizl iği ve hatta i lkesizl iği konusunda yorum
da bulunmuştu: Eleştirel fi loloj in in kati i l kelerin in  çiğnenerek, "bu kadar çok 
önemli malzemenin editörlerce ! Gans ve Karl Hegel - ikincisi Sibree'nin İngi l iz
ce çevir is in in temel i  olmuştur] tamamen dışarıda bırakı lmış olması hayret verici
dir" (Hegel , Die Vemunft in der Geschichte, s.  274). Fakat Lasson Hcgel ' in ders 
defterlerinde yer alan etnoloj ik malumatın tümünü dah i l  edip etmeme konusunda 
şüpheye düştüğünü kabul eder, zira "bunların çoğunun", öze l l ik le de "Afrika sa
kinlerinin manevi özü"nün vadesi dolmuş olmalıydı" (s. 277). Lasson (ve Hoff
meister) edisyonunda yer alan A frika hakkmdaki malzemenin bir ek olarak sunul
duğunu ( "Anhang: Die Alte West-Afrika") ,  oysaki bunun Karl Hegel ' in baskıs ın
daki (ve Sibree'nin çeviris indeki )  girişe, y irmi bir sayfadan sekiz sayfaya indirile
rek dah i l  edi ld iğini kaydedel im. Hegel ' in tarih felsefesi derslerinin son edisyonu 
( 1 966) üç ayrı varyantı barındırır. Editörler, aralarındaki tüm o tart ışmalara rağ
men, bel irleyici bir " tam" ya da "ana" metin ortaya konulamadığı sürece, Hegel ' in 
tarih felsefesine dair yorumun "bi l imsel açıdan tatmin edici olamayacağı" sonu
cuna varır" ( Hegel,  Vorlesungen ü/Jer die Philosoplıie der Wdtgesclıichte, s.  530). 

1 40. Burada ortaya koyduğum yargıya ayrıntı l ı  bir inceleme sonucunda var
madım. Daha ziyade, "Evrensel Tarih"te tart ışt ığım gibi (s. 1 27-9), Hegel e l inde
ki kaynak ları kendi tarih felsefesine uygun hale getirmek üzere tahrif etmişt i .  
Efendi-köle diyalektiği Hegel'in yazı larında alegorikleşir ve her türlü bağıml ı l ık  
i l işkisine, gerek ölümüne mücadeleye, gerekse bir o kadar birinin b ir  başkas ın ın 
aşmaya çal ış t ığ ı  durumlara dair bir metafor hal ine gel i r. Bazı örnekler : 
Ansiklopedi'de ( 1 845), h izmetkarın tabiyeti "her insanın eği t imindeki (Bildımg) 
zorunlu bir uğrak t ır .  . .  i radeyi kıran bu disip l in  olmadan h iç k imse özgürleşip 
hükmetıneye layık hale gelemez"; Din Felsefesi 'nden : "Çatışmada takı l ıp kalmış 
savaşçt iardan deği l im ben; bi lakis ik is iyim de. Mücadelenin kendisiyim. Hem 
ateşim hem de su (Kelly, "Hegel's 'Lordship and Bondage' " ,  s .  27 I ) . Tinin feno
menolojis i  hakkındaki 1 825 yaz sömestrindeki efendi ile köle aras ındaki i l işkide, 
çalışmadaki özgürlük anın ın h izmetkar olmanı n  iyi yanı olduğu vurgulan ı r; bkz. 
Noerr, Sinnlichkeit und Herrschaft, s. 46-47. 
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Hegel ve Hait i  konusundaki sessizliğe son vermek niçin öneml i  pe
ki? Hegel' in en nihayetinde köleliğin devamına razı olduğu, üste l ik  
Hegel ' in tarih felsefesinin iki yüzyı l  boyunca Avrupamerkezci l iğin 
en hal inden memnun biçimlerine bir meşruluk temin etmiş  olduğu 
düşünüldüğünde (He gel belki  de daima biyolojik deği lse de kültürel 
bir ırkçıydı) ,  hak ikati el imizden kaçınayı başarmış bu tarih fragına
nını unutulmuşluktan kurtarmak niçin esrarl ı bir meraktan öte bir 
şey olsun? 

B una veri lebi lecek pek çok cevap vardır, fakat bunlardan biri 
hiç şüphesiz evrensel insan tarih i  fikrini beyazların tahakkümü tara
fından kullanılma şekil lerinden kurtarmanın mümkün olduğudur. 
Özgürlük hakkındaki tarihsel olgular kendi zamanımızda kul lanı l
mak üzere gal iplerin anlatı lanndan çekip alınarak kurtarılab i l iyor
sa, evrensel özgürlük tasarısının bırakın çöpe atı lmayı ,  kurtarı lması 
ve farklı bir temelde yeniden kurulması gerekiyor demektir. Hegel '  
deki  zihin aç ıkl ığı an ının o zaman yaşayan başkalarınınkiyle yan 
yana koyulması gerekir: Toussaint-Louverture, Wordsworth, Abbe 
Gregoire ve hatta Dessal ines. Dessal ines, beyazlara karşı tüm o gad
darl ığı ve h ıncına rağmen Avrupa ırkç ı l ığının gerçekliklerini  son 
derece açık  bir şek i lde görmüştür. Dahas ı ,  Hegel'in an ının eylemde
ki açık l ık  anlarıyla da yan yana koyulması gerekir: N apoiyon tara
fından koloniye gönderi lmiş Frans ız askerler, eski kölelerin "Mar
sei llaise" i  söylediğini duyunca, acaba yanl ış tarafta m ı  savaşıyoruz 
demişlerdi ;  Lec lerc'in kumandasındaki Polanya alayı kendilerine 
verilen em iriere uymayıp ele geçiri lmiş altı yüz Saint-Domingue' l i
yi boğmayı reddetmişlerdi . 1 4 1  Bu tür aç ıklıkların pek çok örneği var-

1 4 1 .  Bkz. James, Black .lacohins, s. 3 I R . Dessal ines duyduğu m innettarl ık 
yüzünden ve Polonyal ı ların memleketleri nde maruz kaldığı acıların farkında ol
duğundan (onları gayet yerinde bir ifadeyle " Avrupa'nın beyaz zenci leri " diye ad
landınnı�tı ,  zira Polanya'daki serfl iğin kölel ikten farkı yoktu) bağımsızlığın ar
dından Hait i 'de kalmalarına izin vermişti ( 1 805 anayasasının 1 2. maddesi uyarın
ca diğer tüm beyazların mülk sahibi  olması yasaklanmıştı; bkz. Dayan, He,:;el, 
Haiti and the Gods, s. 24; Dayan bazı Almanların ve siyahlada evl i  olan beyaz ka
dınların da kalmasına müsaade edi ldiğini bel irt ir). Pachonski ve Wilson "Hür Ma-
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dır ve bunlar hiçbir tarafa, münhasıran h içbir gruba ait deği ldir. Pe
ki ya bireylerin bi l inçleri özgürlüğün somut anlamını idrak etmek 
suretiyle iktidarın mevcut biçimien imlerinin sınırlarını her aşt ığın
da, bu duruma bir an olarak, ne kadar geçici de olsa, mutlak tinin 
gerçekle�tiği an olarak değer veril irse? O zaman ba�ka hangi sessiz

l ikterin bozulması gerekecektir? Disiplin altma sokulmamış daha 
ne hikayeler aniatı l acaktır? 

sonluğun 1 1 4. [ Polonya] Yarıtugay' ında pek çok taraftarı olduğunu ve ayn ı  za
manda . . .  San Domingo nüfusunda epey kök saldığı nı" bel irtir (Pachonski ve Wil
son, Polands' Carihhean Tragedy. s.  309; ayrıca bkz. s. 1 38, 283). 





İkinci K ı sım 

EVRENS EL TARİH 



İKİNCİ KISMA GİRİŞ 

Başlarken 

Bugünün neoliberal hegemonyası "Hegel ve Haiti "nin ruhunu sür
düren "Evrensel Tarih" in, modernliğin tarihsel kökenierinin etrafın
daki kimi bastırmaları ortaya çıkarması için zemin hazırl ıyor. Mev
cut gerçekl ikler medeniyet çatışmaları ve dışlayıcı kurtuluş arayışı 
fantaz i lerine karşı tarihsell ik lerin bu şek i lde yeniden ortaya konul
masını gerektiriyor. Makalede t ikel deney imlerin tarihsel özgüllük
leri işleniyor, evrensel olana, olguları kuşatıcı s istem ler ya da ho
mojenleştirici öncüller alt ında toplamak suretiyle deği l  s istemlerin 
çeperlerine, öncül lerin sınırlarına, tarihsel tahayyülümüzün hudut
Ianna bakmak suretiyle ve tüm bu sınırları aşmak , bozmak ve yık
mak amacıyla yak laşıhyor. O halde yapılması gereken şey, Aydın
lanma'nın evrensel tarih tasarısını , daha emekleme aşamasında bu
lunan ve henüz küreselleşmemiş kamusal alanımız bağlamında ye
niden tasavvur etmektir. Bu yeni bir hümanizm olarak tanımlanabi
l ir, ama öyle olsa bile, - izm ekinin ideoloj ik içerimlerinin tanıma da
hil edilmemesi gerekir. İ leri sürülmek istenen argüman basitçe şu: 
Dünyanın dört bir yanında, en maddi olandan en ahlaki olana varın
caya her düzeyde zorlu durumların yaşandığı bir zamanda, evrensel 
tarih öneml i dir. 

Üç Görüntü 

Diyalektiğin ruhunu izleyerek, mevcut durumu tersine çevirip Ha
i t i 'yi Avrupa'nın kurbanı olarak deği l  de Avrupa'nın kurulmasının 



92 HEGEL. HAİTİ VE EVRENSEL TARİH 

aktörlerinden biri olarak görürsek ne olur? Bu soru üç görüntüden 
oluşan bir resimli bulmaca şeklinde ele alınab i lir. 

Bunlardan ilki sanatçı Jean-Michel Moreau le Jeune'ün Voltaire' 

in Candide ' inin 1 787'deki ilk Oeuvres completes de Voltah·e baskı 
smdaki versiyonuna eşlik eden çizimierinden biridir. 1 Moreau'nun 
Candide için çizdiği dört resimden biri olan bu resimde kahramanın 
Hollanda'nın Surinam kolonisinde efendisi  tarafından kötürüm bı
rakılmış bir köleyle karşı laşması tasv ir edi l ir. Köle şöyle der: "Adet 
böyle . . .  Şeker değirmenlerinde çal ışırken parmağımızı değirmen 
taşına kaptırırsak elimizi keserler; kaçmaya çalışırsak da bacağımı
zı . "  Moreau'nun çiziminin altındaki metin kölenin son sözlerinden 
oluşur: "İşte Avrupa'da yediğiniz şekerin bedeli  bu."2 

Moreau 1 803 baskısı için çizimlerin i  gözden geçirirken bu sah
neyi tamamen dışarıda bırakmıştır. Mary Bel lhouse, Voltaire' in  ( i lk 
kez I 759'da yayımlanan) C andide ' inde Hollanda Surinam'ı Fransa' 
nın şeker zengini Saint-Domingue kolonisinin ikamesi olsa da, Mo
reau'nun daha sonra yaptığı bu elemenin kaynağında Saint-Domin
gue'de gerçekleşen köle devriminin olduğu gibi ikna edici bir iddi
ada bulunur. Haiti Devrimi'nin patlak vermesiyle birlikte Fransız 
görsel kültürünün genel olarak değişen mahiyetinin izlerini sürer: 
İ lk başlarda "çocuklaştırı lmış,  itaatkar, uzuvları kesi lmiş kiş i ler" 
olarak tasvir edilen siyahlar daha sonra beyazları "paramparça be
denlere" indirgeyen, fiz iksel açıdan şiddetl i ,  tehlikeli bir cinsel l ik
leri olan,  Avrupalı beyaz erkekleri iğdiş etmeye yönelik ruhsal bir 
tehdit teşki l eden aktörler olarak resmedilmiştir. J  Bir yorum aracı 
olarak psikanalitik mantığa başvuran Bel lhouse, Moreau'nun bu i lk 

ç izimini en ince ayrıntı lara varıncaya dek tahli l  eder ve "kara ten 
rengi, uzuvların kesi lmesiyle bağlantılandırı lan" kötürüm kölenin 

1 .  Bel lhouse, "Candide Shoots the Monkey Lover" başl ıld ı  (s .  74 1 -84). itina
l ı  bir araştınnanın ürünü olan makalesinde bu görüntüyü mercek altına al ır. 

2. Bel lhouse. a.g.y., s. 758. 
3 .  " Fransız görsel kül türünde siyah adamı çocuklaşt ırı lmış, itaatkar ve uzuv

ları kesi lmiş biri olarak tasvir etme şekl inde uzun zamandır süren gelenek Ağus
tos 1 79 1  'de Saint-Domingue'de muazzam bir şiddetin patlak vennesiyle bozul
muştur; Haiti Devrim i 'nin başlangıcına denk gelen bu tarih aynı zamanda Fransa' 
n ı n  ırksal görsel anlamiandırma rej imi içinde bir kopuşun başlangıcına da işaret 
eder" (Bel lhouse, a.g.y., s. 760). 



Şekil 16 Jean-Michel Morcau le Jeune, Vol taire' in Candide'i iç in 
yapı lmış ç iz im, 1 787. 
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aksine beyazların elinde "çeşitli 'fallik' i ktidar gösterenleri " (Can
dide' in değneği ,  tüfeği , bacakları) olduğunu keşfeder.4 

Bu görüntüye bu şekilde yaklaşı lmasına direnmemizi haklı  k ı la
cak şey ne olabi l ir? Başvurduğu yorumbilgisel yöntemlerin teorik 
üretkenliğin i uzun zamandır bildiğimiz Freud'u takdir etmediğimiz
den deği l  elbette. Ama psikanalizin teorik aygıtları dosdoğru kolek
tif bi l inçdışının siyasi analizine doğrultulduğunda kaybolan bir şey 

vardır, hem de yorum sürecinin her iki tarafında; yani  hem kişisel 
(psikoloj ik) olanda hem de siyasi (toplumsal) olanda. Evet, Beliho
use bu çizimierin " tek bir sabit okuma"ya el vermediğini kabul eder.5 
Öte yandan, eğer Moreau önceki çizimini sonraki baskıya dahil et
seydi 1 803 'teki Fransız sansürcülerin elinden kurtulamazdı deyip yo
rumu basitleştirerek duygutanımsal bir okuma yı toptan reddetmek, 
James Barlow'un Marcus Rainsford'un H ait i Tarihi ( 1 805) için yap
tığı çizimierde azat edilmiş kölelerin klasik ve serinkanlı devrimci 
kahramanlar olarak tasvir edi ldiğine işaret ederek tepki vermek, ya 
da ezici çoğunluğu beyazlardan oluşsa da Paris ayaktakımının da 
toplumsal ve cinsel açıdan çığrıodan çıkmış kiş i ler olarak resmedil
diğini bel irtmek kabalık olur. Bununla birl ikte, kötürüm edi lmiş kö
le imgesinde ifade edilmiş bir endişe varsa eğer, bu endişenin kay
nağının toplumsal durumun gerçekliği olduğunu ve bu gerçekliğin 
de erkeklerin hadım edilme korkularına indirgenemeyeceğini gö

zardı etmememiz gerekir. tı 
Moreau'nun çiziminde siyas i ve ekonomik iktidarsızl ık iç içe 

geçer. Karlı bir kurum olarak kölel iğin hem hacağını hem de elini 
kaybetmiş kölede açıkça görünür olan mevcudiyeti bile Avrupalıla

rı korkutuyordu ve bu korkunun beraberinde getird ikleri bakımın
dan toplumsal-ekonomik hiyerarşinin neresinde bulunulduğunun 
bir önemi vardı .7  Tüm suçluluk duygularının kökeni c insel değildir. 

4. Bel lhouse, a.g.y. , s. 758. S .  A.,(?.y. , s. 767. 
6. Lacancı teorisyenlere göre penisin fal lus olmadığının ve tüm ruhsal anlam

ların toplumsal bir dolayımı o lduğunun farkındayım. Sorun olan şey bu deği l .  Da
ha ziyade, anal izin odağı psikolojik olana kaydırıldığında, e leştirinin diyalektik 
geri l iminin,  ruhsal "sağlığın" paradoksal bir şeki lde sağl ıksız bir toplumsal ger
çekliğe uyarianınayı gerektirdiği argümanının kaybedi lmesi. 

7 .  Başkaldıran koloni kölelerinin yaptık ları fenalıktarla i lg i l i  şaiyalarla doğan 
hadım edi lme korkusunun Avrupa ırkçı l ığının kaynağı olduğunu düşünmek ve bu 
korkuyu fiziksel açıdan teh l ikel i ,  cinsel leştiri lmiş s iyah erkeklerin "fenal ık  resim-



İKİNCİ KlSMA GİRİŞ 95  

Candide figürü gündel ik hayatımıza yön veren i lkelerde fena halde 
yanlış bir şeye tanık olduğumuzda hissettiğimiz, yadsınamaz bir s i 
yasi deneyim olan o suçluluk duygusunu ifade eder. Resmi düzen
dek i  bariz ama kabul edi lmeyen, hakkında konuşu lan ama bil inme
yen bir şey, resmi düzenin kendi ahlaki doğruluk anlayışıyla çeliş
mektedir. Fakat herkes adına konuşan yetki l iler bu durumu hoşgör
düğü, i cra ettiği ve ondan nemalandığı için bu düzen sürer gider. B i
l inçli bir algı lamayla idrak edilebilen bu hakikat, S ibylle Fischer' in 
yerinde ifadesiyle, " inkar" edilir ve ahlaki tahayyül toplumsal itaat
le çatışma içine düştüğünü fark eder.x Siyasi suçluluk duygusunun 
kendi müphemlikleri vardır, çünkü doğru olanı yapma uğruna s ize 
toplum tarafından verilen görevi yapmayı reddetmek (ulus ya da sı
nıf, din ya da ırk yoluyla) sizin üzerinizde hak iddia eden kolektifin 
gözünde hain olmayı ve neticede kolektifin himayesini yitirme ris
kine girmeyi beraberinde getirir. 

Saint-Domingue'ye ayak bastıklarında, resmi düşmanları olduk
ları söylenen kendi kendini özgür leştirmiş kölelerin Fransız devrim 
marşını söylediğini duyunca acaba doğru tarafta mı  savaşıyoruz di
ye şüpheye düşen Fransız askerlerinden, ya da Polonya alayının Sa
int-Domingue'li esirleri boğmayı reddetmelerinden ve daha sonra 
bundan ötürü m innettarlık duyan Dessalines'in onları "S iyah Haiti" 
nin yurttaşlığına kabul etmesinden bahsederken akl ımda tam da bu 
vardı.l) Bu tür eylemlerde başvurulan ahlaki evrensel l iğin kipi olum
suzdur - bizatihi resmi değerlerin gözünden bakıldığında bile ko-

leri "ndeki görsel kl işelerle okumak tam da Bel ihouse'un araştırmasında parlak bi
çimde ortaya konulan tarihsel özgüllüğü kısa devreye uğratmak demektir. Bcl lho
use, Lacan' ın Ödip öncesi, arzu ve kayıp di l in i  benimsediği (sakatlanmış köle fi
gürlerini Lacan'ın "paramparça beden" i  olarak okuduğu) için maksadının hi lafına 
tarihdışı l ığa sürüklenir: "Psikanal it ik teoriye göre erkek başka erkekler karşıs ında 
kendin i ister istemez yetersiz görme tehdidini  hisseder, çünkü erkekl iğin üretimi 
bi l inmeyen, menedi lmiş bir imago ile yapı lan bir karş ı laştı rmaya dayanır. H iye
rarşi yapısının erkek öznel iği üzerinde böyle derin bir etkisinin olmasının sebebi 
budur" (Bel lhouse, a.� .y. , s .  767) .  Burada al ımlama farkı var mı sahiden? 

8. Fischer. Modernity Disavowed. Demokratik kurumların mevcudiyetine 
rağmen resmi inkarın bu kadar etk i l i  olması can sıkıcıdır. ABD Terör'e Karşı Sa
vaş'a g irebilmek için devaml ı  inkarda bulundu; b i l inen olguları inkar etti k i  bun
dan ülkenin tümü sorumlu hale geld i .  Böyle bir inkara kafa tutmak ancak bir top
l umsal hareketin harcıdır. 

9. Bkz. "Hegel ve Haiti " ,  s. 87-88. 
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şullar düzgün değildir; yani, benimsenen ahlak anlayışı başkalarına 
dayatılmaz. 10 Bu tür bir suçluluk duygusunun kökeni,  gerçeklik ile 
bireysel fantazi arasında deği l ,  gerçeklik i le toplumsal fantazi ara
sındaki boşlukta yatar. Böyle bir duygu yanlış şeylere onay veren 
suskunluğu kırmak suretiyle yorumlayıcı analizi s iyasi bir eleştiriye 
çev irebil ir. 

B ulmacanın ikinci parçası olarak, Spinoza'nın Ho I landal ı bir tüc
car arkadaşına gönderdiği mektubunda anlattığı şeyi ,  yani uykusun
da "daha önce hiç görmediğim siyah ve pis bir Brezi lyal ıyı" görmesi 
ni yorumlamak için Lacancı teoriye ihtiyacımız yok. 1 1  Spinoza çağ
ctaşı Hobbes'un atomcu bireyci l iğini devamlı eleştirmiş ve Hegel' 
den yüzyı ldan fazla bir süre önce, insanların birbirleriyle bağlantı l ı  
varl ıklar olduğunu vurgulamıştı . Bir felsefeci olarak, fiziksel açıdan 
güçlenmiş "çokluk"un haklarını savunmuş, ama tıpkı daha sonraki 
Aydınlanma düşünürleri gibi, gözlerini  bu çokluğun maruz kaldığı 
toplumsal dışlamalara kapamışt ı .  Warren Montag şöyle der: "Spino
za'nın yasal olarak söz almaktan mahrum bırakacağı .  . .  bir araya top
landığında her toplumda sayısal çoğunluk olan tüm o kişilerin, yani 
kadınların, kölelerin, ücretli emekçilerin, yabancıların yoğunlaşmış 
bir hal i  değilse kimdir bu Brezilyal ı? Gerçek iktidarların ı  h içbir ya
sanın, hiçbir anayasanın görünmez kı  lamayacağı ve varl ıkları tam da 
en l iberal biçimleriyle siyaset felsefesince bilfi i l  inkar edilmeye çalı
şı lan çokluktur onlar. " 1 2  

1 0. Bu d a  Avrupa anlatıs ın ın evrensel l ik üzerindeki hak iddiasının bir uzant ı 
sı değil ,  bi lakis tam da  o iddianın hakikatten yoksunluğun eleştirel i t:�asıdır. 

1 I .  "B ir sabah tam şafak sökerken çok derin bir uykudan uyandığımda, uyku 
sırasında gördüğüm şeyler, bi lhassa da . . .  daha önce hiç görmediğim . . .  s iyah ve 
pis bir Brezi lya imm görüntüsü sanki gerçekmiş gibi gözlerimin önüne geld i .  Dik
kat imi dağı tmak için gözlerimi bir k itaba ya da başka bir şeye yönelt İnce bu görün
tü büyük ölçüde kayboldu; fakat gözlerimi  böyle bir nesneden kaçırıp somut ola
rak hiçbir yere bakmazken, ayn ı  Etiyopyal ının görüntüsü aynı can l ı l ık la bel i rip 
durdu,  sonra da yavaş yavaş kayboldu" (aktaran Montag, Bodies, Masses ,  Power, 
s. 87). Montag şöyle der: "Spinoza'nın tüm eserlerine baştan sona, başka bir şeye 
benzeti lemez figürler, istisnasız demokrasinin istisnaları ve aynı  zamanda bu fi
gürlerin dış lanmasının imkansızl ığı musal lat olmuştur" (s. 86). 

1 2. Montag, a.g .y. , s.  87. Montag bu Brezi lya bağlant ısına dayanarak, sapkın
l ık  ithamıyla aforoz edilen bir Yahudi olan Spinoza'n ın pis köle i le  kendi si arasın
da bir  yakınl ık hissett iği ve dışianmış k iş i ler olarak "ortak bir mücadele içindeki 
'nesnel müttefik ler"' olduklarını idrak ettiği yorumunda bulunur (s. 88) .  
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Eleştirel tarihyazımı, geçmişi, kendi varoluşunun koşullarını unu
tan bir kolektifin bilinçdışından kurtarmaya yönel ik biteviye bir mü
cadeledir. Bu koşullar Voltaire'in kölesiyle yeniden önümüze sunu
lur: Kölenin olmayan eli He gel'in tasvir ettiği iş bölümünün etkileri
ni, zihin ile bedeni birbirinden ayıran yoğunlaşmış tempo ve körleş
tirİcİ tekran temsil eder. Demek ki  toplumsal olan ile psikolojik olan 
birbirine kopmaz bir şekilde bağlıdır. Aradaki bağ ise Hegel'in mo
dern üretim sürecini tanımlamak için kul lanmayı tercih ettiği keli
mededir: İngil izceye "emasculation" (hadım etme) diye çevrilen, ("ge
l işme önleyic i " ,  "körleştiric i" ,  "kırpıcı")  "Ahstumpfung" .  13 

Üçüncü parça olarak son bir kareden daha bahsetmek gerekir. 
Paris ve Saint-Domingue devrimlerinin arifesinde ölen Adam Smith 
köleler in çalışmasının efendilerinin gözünde özgür insanlarınkin
den daha değerl i olduğunu söylemiş ve kölel iği insanlığın i lerleme
s in in önünde duran katlanılmaz bir engel olarak görüp kınamıştı .  
Gelgelelim, tüm işleri kölelerin yaptığını bilmesine rağmen, şeker 

plantasyanlarından -özell ikle de Barbados ve Saint-Domingue'de
ki lerden- muazzam miktarda kar elde edildiğinin de farkındaydı. O 
halde, Smith'in tek zaafının küp küp şeker tüketiyor olması bir baş
ka inkar vakası değil de neydi? Bir görgü tanığı şunları yazar: 

Hiç unutmam, bir akşam 1 Adam Sm ithj çay masasının başı ndaki yaş l ı 
bir hanım ın kendis ine yaptığı oturma tek l ifine h iç aldırmadan masa etrafın

da devam l ı  dönüp arada da �eker kabından küp küp şeker çalarak kadınca

ğızı dumura uğratrnış, kadın da en nihayet şeker kabını onun bu keseye za

rar talan larından korumanı n  tek yolu olarak dizinin üstüne koymak zorun

da kalm ışt ı . Onun b itmek tükcnmek bi lmeyen şekeri kemirirkenki  hal i ke-

1 imelerle aniatı lamazd ı . 1 4  

1 3 . Avineri 'nin A hstumpfunt: çev irisid i r  bu (Hege/'s Theory of the Modern 
State, s. 94) .  

1 4. Aktaran Rae, L(le t�/'Adam Smith, s. 33H.  "Robert Chambers ' ın Traditions 
f�l Edinhur� ad l ı  k i tabında anlattığı h ikayenin muhtemelen aynısıdır bu, yalnız 
Chambers bu sahnenin Smith ' in kendi salonunda vuku bulduğunu, bahsi geçen 
'kadıncağız'ın kendi kuzeni Bayan Jean Douglas olduğunu bel irtir. "  Küp şeker 
zorlantısı Smith ' in,  belki  de nispeten genç bir yaşta "yaş l ı "  added i lmiş ve şeker 
kabın ı  dizine koyuşuyla kararsızl ığını bel l i  etmiş kuzenine duyduğu cinsel arzu
nun i kamesi miydi yoksa? Öyleyse, kiş ise l  olan i le s iyasi olan arasında diyalekti k  
b i r  i l işki olduğu fikri bizi şu  soruyu sormaya götürür: Her  şeyden önce, (caiz ol
mayan) bir c inse l arzu nesnesi olarak kadınla şeker arasında nası l  bir i l işki vardı? 





EVRENSEL TARİH 

1 .  Haiti ve Avrupa'nın Yaratılması 

Avrupa'da Kölelik 

KÖLELiK ,  Avrupa'nın kolonileştirici metropol lerinde kök salabil ir 
miydi? Bu sorunun cevabı tartışmaya açıktı. Koloni köleliğini mo
dern kı lan şey, bizatihi alışkanlık yapan ürünler tarafından yaratılan 
doymak bi lmez tüketici talebini kar�ı lamak için hem toprağın hem 
de emeğin pestil ini ç ıkarmak suretiyle azami değer elde etme teme
linde yükselen kapital ist biçimiydi. En güncel ekonomik güçlerin 

içinden olu�turulan plantasyon sistemi kolon ilerin yanı sıra niçin 
Avrupa'da da sanayi emeğinin hakim biçimi olmamtştt? Bugün 
Manchester tekstil devriminin enerji kaynağının Afrika) ı, iriandal ı 
ve İngi l i z  köleler olduğunu, ya da "özgür" ernekle e�zamanlı olma

yan bir kapital izm biçimini tasavvur etmekte zorlanıyor olmamız, 
ya da ekonomik modernleşmenin yalnızca Batılı (beyaz) ulusların 
icadı olduğunu zannetmemiz, büyük ölçüde olası alternatifleri t ıka
mak için kurulmuş ırk ,  ulus ve modern ilerleme gibi sınır kavramla
rın tarihsel tahayyül lerimize nası l  etki l i  sınırlar koymuş olduğuna 
i�aret eder. 

Bri tanya bağlamında Karayip köleleri , kölel ik karşıtı hareket , 
kapital ist sınıfm çıkarları ve özgür emeğin muğlak zaferleri arasın
daki bağlantı lan tasvir eden ve bu unsurların tarihsel olarak kaynaş

masının olumsall ığının altını çizen David Brion Davis "kölel iğin i�
levsel ya da faydacı  bir devlet ideal iyle i l l aki uyuşmamasını gerek-
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tiren içkin bir sebep yoktur" d iye yazar. ' B ir işgücü olarak köleliğin 
değerlendirilmesinde esas meselenin karları azami seviyeye çıkar
mak deği l ,  toplumsal düzeni muhafaza etmek olduğu on yedinci 
yüzyılda ve on sekizinci yüzyıl ın başlarında, Avrupalı ların köleleş
tirilmesi hiç de sarsıcı bir fikir değildi . Thomas Hobbes , John Locke 

ve Samuel Pufendorf ülke içi kölel iği onaylıyor ve bunun " efendisiz 
insanlar" diye adlandırılan ve sayı lan giderek artan kişi leri -aylak
lar, suçlular, başıboşlar ve fakirleri- toplumsal disip l in altına alma 
sorununu çözmek açısından hayırl ı bir yol olacağını düşünüyordu.2 
Kölelik cezasına çarptırılanları çalıştırmak yaygın bir uygulamay
dı .3 Hapishane kölel iğ i ,  işç i leri koloni lere göndermenin, bedenleri

ni  satmanın ve emeklerini kölelerin karşıs ındakiyle aynı vurdum
duymazl ık ve acımasızl ıkla sömürmenin yerleşik bir yoluydu. 

Ama on sekizinci yüzyı l ın ortalarında ani bir değişim yaşandı :  
" 1 760'1ara gel indiğinde, toplumsal yararl ı l ığın e n  hararetli savunu
cuları bile İngi ltere'nin yoksulları için en uygun koşul  olarak köle/i-

1 .  Davis.  Problem ofS/m·cry in the Age ofRevolution, s .  263. 
2. "Thomas Hobbes'a göre kölel ik iktidarın mantığının kaçını lmaz bir parça

sıydı; yöneti lme kar� ı l ığında yiyecek içeceği ve güven l iğ i  temin edi ldiği takdirde 
kölen in  şikayet etmesi söz konusu olamazdı. Dolayısıyla köle l iğ in toplumsal di
sipl in  aç ısı ndan gayet yararlı bir araç olduğu ve bunun Avrupa'nın ayi aklar, hırsız
lar ve başıboşlar sorununu çözebileceğ i . . .  konusunda Samuel Pufendorf da ben
zer görüşteydi .  John Locke İngi ltere'nin topraksız yoksul ları, özel l ikle de bu tür
den ailelerin 'çalışmayı  kanıksaması' gereken küçük çocukları için zorunlu çal ış
t ırma uygulamasını öneriyordu. Kölel ik  karş ı t ı  düşüncenin ana kaynaklarından 
biri o lan Francis Hutcheson da, bi lhassa 'toplumun aşağı tabakaları 'nda, çal ışkan
lığı teşvik etmek ve tembel l iğ i  s ın ırlandı rmak bakımından h içbir şeyin kalıcı esa
ret kadar 'tesirl i '  o lmadığını i leri sürüyordu. Bundan dolayı kölel iğin 'münasip bir 
şek i lde nasihat edi l ip  geçici kölel ik denemelerinden geçirildikten sonra bi le ken
di lerini ve ai lelerin i  faydalı bir iş yaparak gcçindiremeyeceği anlaş ı lan aylak ipsiz 
sapsızlar için olağan bir ceza' olması gerektiğini  iddia ediyordu" (Davis, a.g .y. , s. 
263-64). 

3 .  "Avrupal ı  ve Amerikalı tarih yazarları ve okurlımnın neredeyse tümü orta
çağın sonlarında Batı Avrupa'nın kuzey kesim inde kölel iğin ortadan kaldırı l ını� 
olduğunu zanneder. Gelgelel im Fransa'da, İspanya' da,  İngiltere'de ve Hollanda' da, 
on be� inci yüzyı l ın  ortalarından neredeyse on dokuzuncu yüzyıl ortalarına kadar 
Avrupal ı lar Avrupal ı ları gaddarca köle leştirm işt ir. Kürek ınahkumluğuyla başla
yıp . . .  amme işletmelerinde köle olarak çalışma cezasıyla devam eden . . .  köle l ik 
cezasından bahsediyorum" (Patterson, Slavery and Social Death, s.  44 ) . Yakın za
man önce ABD'de, özel işletmelerde yasadışı göçmen emeği yerine cezai köle 
emeği kullanı lması öneri lmişt i .  
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ği önermekten çekinıneye başlamıştı. "4 Bu  çekingenliğin artmasının 
sebebi Yeni Dünya'daki kölel ik gerçekliğinin farkına varılmasıydı, 
zira kolon i lerdeki köle nüfusu mantar gibi çoğalıyor ve üretim hız
la artıyordu. Sistemin acımasızlığı hem dehşet verici ama hem de 
emeği disipl in altına almaya yönelik bir teknik olarak bariz biç imde 
etkil i olduğu için, yol açtığı sonuçlar gözardı edilemiyordu. Yeni 
Dünya plantasyonlarındaki köle emeği sistemi ile B ri tanyalı sanayi
cilerin deneyleri ve Adam Smith'in anlattığı üretim buluşları arasın
da "en azından yüzeysel bir benzerlik vardı" .5 Her ne kadar daha 
sonraki tarihçi ler kapitali st modernleşmenin köle emeğin in verim
sizl ikleriyle uyuşmadığını iddia edecek olsa da, o zamanlar (ve as
l ında her zamanki) mesele,  emeğin en etkil i  olarak nasıl sömürüle
ceği değil ,  emekçitere nasıl baş eğdirileceği meselesiydi. 

Afrika köleliğinin hacmi artıp köle sahibi koloniter ile köleleri 
reddeden Avrupa arasındaki s ın ır  daha geçirgen (ve dolayısıyla kur
gusal) hale geldikçe, bu sınırları pekiştirrnek için daha katı yasaların 
ç ıkanlması açık bir inkar örneğidir. Kolonilerdeki köleler özgürlük 
arzularını ortaya koyarak daha sık isyan ettikçe, Avrupalılar Zenci
lerin doğal olarak köleliğe yazgılı olarak görüldüğü teori lere o kadar 
açık hale gelmişti.6 "Kölelik ırkçıl ıktan doğmamıştı; bilakis, ırkçılık 
köleliğin sonucuydu" diye yazmıştır Eric Wi l l iams 1 944 yıl ında; 
son zamanlarda yapılan araştırmalar da bu tespiti doğrulamaktadır.7 
Avrupalılar, özgür Avrupa'yı koloni pratiklerinden ayırmak üzere 
ulus ile koloniter arasındaki mekansal ayrım lar, ırksal bir ayrım ola-

4. Dav is, Prohlcm o{Slavery, s. 264. 
S.  A .g .y. , s .  459. " ingiliz toplumu bir yandan kölel ik kurumunu gittikçe daha 

fazla kınıyor, diğer yandansa ernek disip l in inde plantasyon modeline doğru yöne
l iyor gibi görünen deneyleri onayl ıyordu . . .  Köle sahipleri de sanayici ler de gide
rek artan bir şeki lde gözetim ve denetimin yanı sıra işçilerin karakterlerini ve al ış
kanl ık ların ı  deği�tirmeyi de dert ediyorlard ı"  (s. 458) .  

6.  Jamaika'daki Tackey İsyanı ( 1 760) tam da bu teorilerin aksini  kanı t layan 
bu türden isyanl arın ilkiydi: " Bunun ardından aniden büyük olaylar ve isyanlar 
patlak verd i :  Berınuda ve Nev is ( 1 76 1  ), Surinam ( 1 762, 1 763, 1 768-72), Jamaika 
( 1 765 , 1 766, 1 776), Britanya Honduras'ı ( 1 765, ı 768, 1 773) ,  Grenada ( 1 765) ,  
Montserrat ( 1 768), St .  Yincent ( 1 769-73) ,  Tobago ( 1 770, 1 77 ı ,  ı 774) ,  St .  Croix 
ve St. Thomas ( 1 770 ve sonrası) ve St. Kitts ( 1 778)" (Linebaugh ve Rediker, 
Many-Headed Hydra, s. 224) 1 760'1arda ve 1 770'1erde bunun K uzey Amerika kı
tasında da çeşi t l i  yankı ları oldu. 

7 .  Wi l l iams, Capitalism & Slavery, s.  7 .  
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rak Zenci köleliği ve kişi lerin korunmasına i l işkin olarak yasal ay
rımlar biç imine bürünen kavramsal fark bariyerleri inşa ediyorlardı. 
Bu bağlamda aç ı lan davalar hay l i  çarpıcı dır, zira Avrupa'daki Afri
kal ı köleler kölel iklerine dayanak olarak sunulan yasall ığa itiraz et
mek için kadim özgürlük i lkelerine başvuruyor ve Fransa ve İngilte
re'de yerleşmiş o lan inancı ,  yani bu ülkelerden herhangi birine ayak 
basan herkese özgürlük güvencesi verildiği inancını  sınıyorlard ı .  
Bu davaların ayrıntı ları farkl ı  farklıdır, lakin sonuç aynıdır: Hürriyet 
aşkı ırk temel inde ayrım yapılmasını icap ettiriyordu. Köle ve Zenci 
(negre) söylem düzeyinde eşanlaml ı  olarak görülmeye başlamıştı . 

Fransa'da mahkemeler Hürriyet i lkesinde coğrafi bir ayrımı uzun 
zaman önce kabul etmiş, 1 685 tarihli Code Noir'ı koloniler için "zo
runlu ve resmi"  bir yasa olarak kabul etmişti.x Ama Avrupa'daki 
Fransız toprağının kendine has, kutsal bir yer olduğu iddia edil iyor
du. Kölelerin efendilerinin yanında sınırlı bir şekilde i karnet etmesi
ne müsaade eden I 7 I 6 tarihli bir kral iyet fermanı ,  köleliğin Fransa' 
da toptan yasadışı olduğu şekl indeki ırk temell i  olmayan bir gerek
çeyle yüzlerce köleye özgürlük balışeden pariement' ler tarafından 
devamlı olarak görmezden gel iniyordu. Fransa'daki Afrikal ı ları n sa
yısı n ispeten daha azken, böyle bir alicenaplık, her ne kadar çok az 
bir bedel i  olsa da, u lusun kendisi hakk ındaki tasavvuruyla uyumluy
du . i steni len şey bir kurum olarak kölel iğin ortadan kaldırılması de
ğildi .'1 "Fransa'ya seyahat etmiş olanlara özgürlük bahşetmenin al
tındaki niyet köleliğ in metropoJe girmesini engellemekti, koloni ler
deki azat edilmişlerin sayıs ını artırmak değil ' '  der Sue Peabody. Bu 
konu hakkındaki kitabında on sek izinci yüzy ı l  boyunca yaşanan bir 
değişimin izlerini sürer Peabody; yasal söylernde ırk kategorisinin 
nas ı l  ortaya çıktığını ve " Fransa'da köle yoktur" ilkes inin Afrika l ı  s i 
yahları bir istisna haline getirecek şekilde yorumlanmaya başladığı
nı gösterir. 1 0  

8 .  Peabody, "No S!aves i n  France ", s. 36. 
9. Peabody "asl ında Fransa i le özgürlük arasında mi tse l bir i l işk i "  olduğundan 

bahseder (a.g.y. , s.  39). 
1 0. "Fransızların soyut özgürlük methumunu savunması ile koloni lerde devam 

eden ve hatta büyüyen kölel ik gerçekl iği ,  neden şu değil de bu halk ların köleleşti
r i ldiğini izah edecek bir gerekçelendirme gerektiriyordu . . . K ısa vadede bu gerek
çenin ırkç ı l ık  olduğu anlaşı ldı" (Peabody, a.g .y. , s. 68-69). 
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Irksal ayrımların belirmesi bir yandan efendilerin mülkiyet hak
kını güvence altına al ı rken, bir yandan da köleler ile hürriyet aras ın
daki sınırı inzibat altına almıştı . Bu bağlamdaki dönüm noktası H in
distan'da doğmuş olan Francisque'in kara derisine rağmen bir negre 

olmadığının ispatlanması ve dolayısıyla Hürriyet i lkesinin uygulan
masıyla sonuçlanan Francisque-Brignon davas ıydı .  ı ı 1 777'de, Po/i

ce des Noirs adıyla bi l inen bir dizi fermanla ister köle ister h ür olsun 
Zenciterin ve melezterin ü lkeye göç etmesi yasak lanmış ve artık 
Hürriyet i lkesinin temelinde yatmaya başlayan ırksal ayrımları be
l irsizleştirecek türden toplumsal ve cinsel bütünleşmeler engellen
ıneye çal tşılmıştıY 

İngi ltere'deki esas yasal muharebe ise ı 772'de yaşanmış ve mah
keme köle James Somerset' in lehine karar vermişti . Somerset' in 
avukat ı  şu meşhur lafı etm işt i :  " İngiltere köle lerin nefes almayacağı 
kadar saf bir ortamdır" -tarihsel açıdan Fransızların " Fransa'da köle 
yoktur" iddiasından daha doğru olmayan bir mittir bu 1 1- ve motivas
yon aynıydı: " fDavy ] aynı zamanda İngiltere'nin bir Zencinin nefes 
alamayacağı kadar saf bir yer olduğunu da aç ıklıkla ortaya koymuş 
oluyordu. Zenciterin ülkesine akın etmesini ön lemek istiyordu." ı..ı 

I I .  Francisquc'nin avukat ları �öyle demi� :  " 'Burnunun biraz büyük, dudak la
rın ınsa birazcık k<ı l ın  o lduğu doğrudur. Gelgel im, rengine bakınazsak, Afrikal ı  g i 
b i  görünmek iç in sadeec s iyah bir dcriye iht iyacı o lan çoğu Avrupal ıdan daha Av
rupal ı  gibi görünmektedir. '  . . .  Avukatlar Afrikal ı ların yüz hat larını u�ak l ık larına 
bağlanu�lar: 'Soysuz gürlinü� leri (jigure ignohle) yüzünden, Afrika zenci leri kö
lel iğe daha yazgı l ı  gibi görünüyorlar"' ( Pcahody, a g.y. ,  s. 65-66) .  

1 2 . Fransız dev leti , Zenci ister köle ister özgür olsun, ırklararası cv l i l iği ya
saklamaya çalı�m ı�t ı r. Kral tarafından kendis ine Po/ice des Noirs'ı uygulama gö
revi verilen Poncct uc la Grave zührevi  hasta l ık ların yayı l ınasın ı  Afrikal ı lara, ı rk
lararası cinsel hirlqme sonucunda ya�anan "hula�ma"ya bağlıyordu. Bu kararna
mcler devrim s ırasında a� ındırı lmı� olsa da, N apoiyon bunları 1 X02'dc yeniden 
yürürlüğe koydu (Peabody, a.g._\'., s.  1 24-25 ) .  Fark l ı  ırk lar arasında ya�anan c in
sel l ik ten, öze l l ik le de anavatandaki siyah özgür erkeklerden İngi l tere'de de korku
luyordu.  Özgürlük savunusunda Sonıerset ' i  müdafaa eden Çavu� Davy yine de 
Zenc ilcrin İngi ltere'ye akın etmesin in önlenınesin i  istiyordu: " 'Zira art ık  bazı �o
cuklar kaza eseri karı�ık renk l i  doğuyor.' Böyle bir göçü önleyecek bir yasa çıka
rılmadığı takdirde, diyordu Davy, 'soyumuzun nası l ,  yani hangi renkten olacağını  
bilemiyorum"' (Davis, Problem ofSlm·ery, s .  49S ) .  

1 3 . Bkz. Peabody, a.g.y. 
1 4. Davis, Problem <4' Slaı·cry, s.  495 . "Somerseı' in avukatı 'yabancı lüzuın

suz sakinler. . .  devletin kalbindek i bir dü�manlar u l usu' diye tanımlanan, sayıları 
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Somerset davasında kölelik  özü itibariyle "Britanya' ya yakışmayan" 
bir şey olarak, olsa olsa ticari ve kolonyal "öteki dünya"nın tal ihsiz 
bir parçası olarak müsamaha edilebilecek "bir yabancı i sti lası" ola
rak tanımlanmıştı . 1 5  İşin çarpıcı yanıysa verilen kararın koloni köle
l iğinin yeni bir şey, "İngiliz örfve adet hukukuna yabancı ve eski vil
leinlikten* 'tamamen farklı ' bir yenil ik"  olarak kabulüne dayanma
sıydı . 1 6 Hal böyleyken İngiltere'nin kadim hürriyetleri arasında yer 
almıyor ve Parlamento, tıpkı köle ticaretini ve koloni idaresini  dü
zenlediği gibi ,  onu da müspet hukukta düzeniernekte serbest kal ı
yordu. Britanya'nın Somerset davasında aldığı  kararın tüm o kendi 
kendini alkışiayan ahlaki hakşinaslığına rağmen, "İngiliz mahkeme
leri kolonilerdeki köle yasasının altını oyacak hiçbir i lkeyi onayla
mamıştı . " 1 7 

Avrupa'da yasadışı çalıştırı lan köle emekçi ler var mıydı? Bu ko
nuda esas l ı  belgelerin olmaması bizi şaşırtmamalıdır, zira yasadışı 
göçmen emeği tam da böyle bir şeydir. Ülke içinde yasal kararların 
eşit olarak uygulanmadığma dair mebzul miktarda kanıt  vardır or
tada; adl i  ademi merkezi leşme kuraldı ve kölelik karşıtı yasaların 
uygulamaya konmasında en gevşek davranılan yerler muhtemelen 
l iman şehirleriydi .  Zaten yasanın kendisi, yasaklanmasım gerekl i  
gördüğü şeyler itibariyle, Avrupal ı köle emeğinin varlığına dair ka
nıtlar sunar. Davis şöyle der: " ı 773'te Portekiz, yerli işçiler karşısın
da haksız bir rekabet yarattıkları söylenen Brezilyal ı kölelerin yahut 
özgür siyahların ülkeye girişini yasaklamıştı . "  ı H Britanya'da ı 77 ı '  
de görülen bir davada, gerçek durumu tasvir etmekten ziyade böyle 
olmasını sağlamaya çalışırmış gibi görünen bir retorikle, Amerika' 
da ne yazık ki  köleliğe ihtiyaç duyulduğu teslim edil iyordu:  "Fakat 

1 4.000 ile 1 5 .000 arasında gezinen serbest siyahların nüfusunun artması tehl ike
sinin al t ını  ç izmişt ir .  . . 1 770'lere gel indiğinde Londra'da ortada bırakı lmış işsiz s i 
yahlardan duyulan korku giderek artıyordu" (s .  495) .  

* Feodal dönemde yarı özgür yarı köle durumundaki köylü lerin statüsü. -ç.n.  
1 5. Aynı zamanda, "say ı ları g iderek artan İngi l i z  kadınlar ve çocuklar ceza 

olarak maden ocaklarına, değirmenlere ve ıs lah ev lerine gönderi l iyordu; buralar
daki insan l ık dışı çalışma koşulları , fiziksel cezalar, cinsel sömürü ve aile üyeleri 
nin birbiri nden ayrı lması ,  köle l ik karş ıtların ın esas hedefleri olarak seçtiği 'İngi
l izliğe yakışmayan' fenalıklara çok benziyordu" (Davis, a.R .)'. , s.  402). 

1 6. Davis, a.g.y. , s. 376. 1 7 .  A.f: .y. , s. 50 1 .  
1 8. A .g.y. , s. 495. 
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İngiltere'de zenciterin köle liğine lüzum yoktur. " '<;� A lman şair Klop
stock'un, Danimarka kralını "Avrupalı güçler arasında insanlara ar
tık mal (Waare) muamelesi edilmemesi gerektiğini ilk kez beyan 
eden kişi " olmakla övdüğü ve Danimarkal ı ların tarımsal emek (Fel

darbeit) için Zenci köleleri kullanmayı artık bırakması gerektiğini 
söylediği mektubu i lginçtir. 2° Klopstock tarafından tasvir edildiği 
hal iyle Danimarka kralının yasağı " insanlar"a mal muamelesi edil

mesini ortadan kaldırmak bakımından evrenseldi (Danimarka kö
le ticaretini i lga eden ilk Avrupa ü lkesiydi2 ' )  ve şu ana kadar anlat
tığımız davaların aksine, Afrikalı köle emeğinin istisna kı lınması
na karşı çıkmıştı; öte yandan, Danimarkalıların 1 848'e kadar kendi 
kolonilerinde köle emeği çalıştırdığı göz önünde bulundurulursa, 
Klopstock "tarımsal emek" derken bizatihi Danimarka sınırları da
hil inde çal ışanları kastediyor olsa gerekti .  Klopstock'un 1 793'ün 
Ocak ayında Minerva'da yayımlanan bu mektubu Saint-Domingue' 
deki kölelerin kendi kendi lerini özgürleştirmesinden sonra kaleme 
alınmıştı . On yıl içinde, tam da Haiti Devrimi'nin başarısı Avrupa' 

1 9. Aktaran Davis, a.R·Y· · s. 488. 
20. "Der König von Dannemark . . .  der zuerst unter alien europaisehen Mach

ten befohlen hat , dass die Menschen n icht langer wie Waare betrachtet werden, 
und die Danen nicht mehr zu ihrer Peldarbeit Neger-Sklaven brauchen sol lten" 
(aktaran Saine, Black Bread- White Bread, s. 277). Klopslock burada 25 Mart 1 79 1  
tarih l i  "Sertlerin N izamı"  ba� l ık l ı  Danimarka fermanına m ı  atı fta bulunuyordu? 
Danimarka'n ın kayda değer reformlarında Danimarka'da tarım alanında çal ışan 
emekçi ler i le Karayip'teki plantasyonların sıcak ik l iminde çalışan lar arasında ba
riz bir ayrım yapılmışt ı .  K ısmen koloni lerde köle üretiminden, kısmen de Dani
marka'da tarım alan ında çal ışan sertlerin emeğiyle edin i lmiş bir serveti miras al
mış Danimarkat ı aristokrat Ernst Schimmclmann'dan mal i destek al ıyordu K lops
tock, karısıysa Kopenhag' ın  kuzeyindeki yazl ık konutlarında bir salon i�letiyordu. 

2 1 .  1 6  Mart 1 792'de, Kral na ibi VI .  Frederi k köle ticaret in i  ilga eden bir fer
man yayımlam ış ve bu ferman 1 Ocak 1 HOJ'te yürürlüğe girmiştir. Kral tebaas ın ın 
çağuna k ıyasla daha az ırkçıydı ve reform hareketine öncülük etmişti .  1 802'de, 
köle Hans Jonathan ' ın " Danimarka'daki mevcudiyet inin kendis in i  doğrudan doğ
ruya özgür k ı l ıp  kı lmadığına" karar veri lmesi için yaptığı yasal bir başvuru dava
cının aleyhine sonuçlanmıştı :  "30 yıl önceki Somerset davasına ve davadan bir se
ne önce Danimarka'nın transatiant ik  t icaret inin askıya al ınmış olmasına rağmen, 
başvuruya olumsuz cevap veri lmiş olması i lg inçtir" ( Hal l ,  Slave Society, s. 35). 
Hall bir önceki dipnotta bahsettiğim Danimarka fermanın adını anar, fakat bu ter
manın muhtevasını açık l ığa kavu�turmaz ve hatta Danimarka'daki siyah köle 
emeği meselesini hiç ele almaz (s. 36). 
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yı küresel olayların etkisinden tecrit etmenin bir yolu olarak ırkç ı l ı 
ğ ın  artmasına sebep olmuştu. Ama bu hikaye tek tarafl ı bir hikaye 
deği ldir. 

Tamamlanmamtş Devrim 

Toussa int Loverture'ün 1 80 l tarihl i  anayasası ,  hiç şüphes iz, Hürri
yet i lkesini köleli kten kurtulmak için başka yerlerden iltica talebin
de bulunan siyasi mültec iler dahil olmak üzere ırka bakmaksızın tüm 
ülke sakinlerini kapsayacak şeki lde geniş letmek suretiyle evrensel 
tarihi en uç noktasına çekmiş ve Frans ız  Jakobenleri (en azından ge
çic i  olarak) kendi lerini izlemeye zorlamıştır.22 Kölel ik durumunun 
böyle sona erdiri lmesinin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Artık iş
kenceye ve hiçbir fiziksel gaddarl ığa cevaz veri lmiyordu. Öneml i  
olan şey yasal statüydü. Ama Hai t i  deneyimi Avrupa'ya çok farkl ı  bir 
ders daha vermiştir; bir başka deyişle, özgür emeğin il laki disipl insiz 
emek ol ması  gerekmediğini ,  anayasada ı rksal ayrım ların hükümsüz
leşti rilmesinin deri rengi ve sınıfa dayal ı toplumsal hiyerarş ilerin 
muhafaza edi lmes ine mani olmadığını ,  melezierin üstünlüğünün ve 
devlet tarafından sunulan imtiyazların Haiti toplumunun kal ıcı özel
likleri hal ine geld iğini göstermiştirY Ne Louverture ne de Dessal i
nes plantasyon çal ışma sisteminin devam etmesinden başka bir şey 
istiyordu; bu si stemde azat ed ilmiş köleler ücretl i emekçi olarak ça
l ı şıyordu, fakat s istem hala ihracat için azami üretimin sağlanmasına 

22 . Louvcrturc'ün 1 80 1  'de ( hala Fransa'n ın  kolonisi  olan) Saint-Donı ingue 
için kaleme aldığı anayasada tereddütsü?. bir ifadeyle �öy le den i l i r :  "Bu topraklar
da köle l ik  var olamaz, köle l ik  sonsuza kadar i lga edi lmi�t ir. Burada herkes özgür 
ve Fransız olarak doğar, ya�ar ve ölür. "  Dahas ı :  " Rengi ne olursa olsun tüm insan
lar burada her işe kabul edi leb i l ir" (aktaran Fischer, Modcrnity Disamwed, s. 
266).  Fischer "evrensel" olduğu söylenen Fransız Haklar Beyannamesi 'n in asl ın
da Fransız yurtta�larıy la s ın ırl ı olduğu, ama Saint-Domingue anayasasında sade
ce ü lke iç inde güvence al Lina a l ınan hakların kapsamın ın ,  uygulanabi l i rl i k  açısın
dan daha evrensel olduğu, yani kel i menin tam anlamıyla, ü lkeye ayak basan her
kes iç in  geçerl i  o lduğu sonucuna varmakta hak l ıd ı r. 

23. Fischer bu çel işki leri tasvir  eden Troui l lot'ya başvurur: " Hait i  dev leti ve 
Haiti u lusu birbirine ters ist ikametlerden yola çıkmışt ı " ;  kendis i  de şöyle yorum
da bulunur: " U l us kölel ikten kurtu lma nıefhumları etrafında birleşmiş, dev ietse 
kolon i zamanlarından elde kalan ve sıkı düzene soku lmuş bir işgücünü gerekt iren 
toplumsal ve ekonomik kurumları miras almışt ı r" (Modernity Disavowed, s .  269). 
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yönel ikti .24 Söz konusu model asi köleleri örgütleme kapasitesi ol
duğunu zaten ortaya koymuş olan askeri disiplindi. Dubois şöyle 
der: "Askerleşmiş erkek köle figürünün Fransız Karayibi'ndeki öz
gürleşmenin şeki l lenmesinde hayati bir önemi vardı ; buradaki as
kerlik hizmeti eski kölelerin özgürlüğe en çok eri�ebildiği alan ola
caktı . " 25 Bu durum nas ı l  bir arka plandan gelindiğine bakı lmaksızın 
bell i  bir toplumsal hareketl i l iğe olanak tanımış olsa da, "zirai mil ita
rizm" (caporalisme aRraire) diye adiandınimaya ba�lanan bir siste
min, yani plantasyonlarda emek sömürüsünün devam etmesine ide
oloj ik me�ruiyet de sağlıyordu.16 Amerikalarda, toplumsal tabaka
laşma kolonyal bağımsızlık ideoloj isiyle bütünleşmiştiY Demek ki  

2 4 .  Toussaint ' in I 8 0  I tari h l i  anayasasın ın  6.  maddesinde şöyle deniyordu :  
"Esas i t ibariy le tarıma dayanan kolon i ,  plantasyon ların ın  işley iş inde en u fak b i r  
aksak l ığı  kaldıramaz . . .  bun ların her biri plantasyonı.:ular i le işçi lerin b i r  araya ge
t i r i lmesi n i  gerektiren bir ' imalathanc'd ir. "  Dessa l ines' in anayasasında temel ola
rak bozu lmadan kalan sıkı düzene soku lmuş bir emek sistem i olan "zirai  mi l i ta
rizı n " in başlangt<.: ıydı bu ( bkz. Fischer, Modernity Disaı.·owl'ti, s.  266-67) .  Toussa
int ' in dış pol it ikasında J i rondenlcrin devrimci enternasyonal izmi bcnimseniyor
du. Hem o hem de Dessal i ncs, J i ronden lerin ve Napolyon'un dış pol i t ikasını andı
ran devrimci enternasyonal ist bir  hareketle, köle leri özgürleşi irmek üzere komşu 
Santo Domingo'yu i şgal etmişlerd i .  Toussaint' in Santo Domi ngo'nun (küçük ba
ğımsız ç i ftç i lerin hakim olduğu) batı kes imin i ,  zirai m i l i tarİst model uyarınca, di
s ip l in  al t ına sokulmuş işgüçleri olan plantasyonlara dönüştürmeye yönel i k  planla
rı vard ı .  

25.  Du bois ,  A Co/onv of"Citi:ens, s. I 62 .  Toussaint ' in "pol i t ikaları,  ekonomik 
yöne l imi  ve felsefesi"  i l e  Saint-Doın inguc köylü leri arasındaki "derin ayr ı l ık"a  
dair b ir  tart ış ına iç in ,  bkz .  F ick,  The Making ofHaiti, s. 209, 2 I 1 ,  222, 217-50. To
ussaint' in rej imin in  sonunda. "genel özgürleşme, pek çok açıdan. büyük çoğunlu
ğu oluşturan siyah emekç i lerin gündel ik  hayat larında an lam l ı  hiçbir  karş ı l ığı  ol
mayan siyasi bir soyutlamadan ancak birazcık daha önemli sayı labi lecek bir şeye 
dönüşmüştü" (s. 222) .  

26.  "Saint-Domingue'deki  plantasyon emekç i lerini denet i m  alt ına a lma çaba
sı, Sonthonax' ın ardından gelen İdarec i lerin, özel l ik le  Toussa int  Louverturc'ün 
gözünde devam l ı  bir dert olmuştu.  1 790'1arın sonlarında Toussaint Louvcrture, 
öze l l i kle de koloni için gerekl i  erzakı ve ordu için s i lah ve müh iınmatı sat ın  alma
nın bir yolu olarak, ihracat iç in meta üretmek üzere plantasyon ekonomis in in  ye
n iden inşa edi lmesiyle i lg i leniyordu. Bu  bağlamda, Sonthonax' ın pol i t ikalarına 
dayanan, Guadeloupe'dek i H ugues'n in  s istemine benzeyen ve plantasyon emekçi
lerin i  plantasyonlarda çal ışmaya devam etmeye mecbur eden bu s istemi dört başı 
maınur hale getirmiştir ( Dubois, " lnscribing Race", s .  1 03 ) .  

27.  Topl umsal imtiyaz h iyerarşi leri arasında Kreol i le Afrika doğumlu ,  melez 
i le s iyah, esk iden köle olan i le özgür, toprak sahib i  i le plantasyon işç is i ,  subay i le 
piyade eri g ibi kar� ı t l ık lar yer a l ıyordu. Yenezücla'dak i kolonyal bağımsızl ığın 
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tarih Haiti 'nin erdemi ve Avrupa'n ın günahından ibaret deği ldir. Her 
iki modemlik deneyiminin de "karanlık bir yüzü" vardır.28 

Devrim Çağı'nda hürriyet ve eşitlik her yerde bel irl i  kısıtlamala
ra tabiydi .  Eritanyalı kölelik karşıtları Toussaint ' in rejimindeki iş 
hayatını yakından takip ediyorlardı,  çünkü akıl larını en çok meşgul 
eden konu işçi d isipliniydi. "Reformcu lar, her şeyden önce, idare et
mesi zor beyazlarta -bir ara [ 1 700'lerin ortalarından önce] l iberal le
rin . . . köleleştirilmelerini istediği ' ipsiz sapsızlar' sınıfıy la- özdeş
leşt irmiş  oldukları türden davranışlardan korkuyordu. "29 Davis Bri
tanya'daki köle l ik karşıtı yazılarda " neredeyse takınıı lı bir şekilde 
hiyerarşik düzenin ideal leştiri ldiğini"  tespit eder ve bu k iş i lerden bi
ri olan Papaz James Ramsay'in "şeker p lantasyonlarındaki disipline 
olan hayranlığını hiç gizlerneye çalışmadığını" kaydeder.:ıo Kölelik 
karşıtı metinleri bağlamları iç inde okumak gerektiğinin altını ç izen 
Dav is şöyle bir sonuca varır: "Reformcu lar suç, fakirlik ve emek di
s iplin i  sorunlarıyla boğuşurken, başlarına bil inçdışı olarak köle 
plantasyon unun hayali musaHat oluyor gibiydi . . .  Köle sahipleri de 
sanayici ler de gözetim ve denetimin de ötesinde işçi lerin karakterle
rini ve alışkanl ıklarını değiştirmekle i lgileniyordu gittikçe daha faz
l a. " 1 1 İngil iz köle karşıtl ığının izlerini süren Davis  bir toplumsal ör
gütlenme i lkesi olarak Özgürlük'ün karmaşıkl ığını açık bir şeki lde 
ortaya koymay l  başarır� yeni oluşmakta olan bir sanayi toplumunun 
ipl ikleriyle dokunan bu ilke "emek sömürüsüne hayl i  seçici bir kar
şılık veri lmesine" sebep olmuştu .32 Köle l ik karşıtlarının başarısı , 

önderi olan Simon Bollvar H aiti Devrimi 'ne dayanarak "bağımsızhğın anahtarını 
kölelerin özgürleşmesinin sunduğu" sonuçuna varmıştır. Ama "Kurtarıcı Bol fvar 
bi le köle sahiplerine kendi pol i t ikaların ın  askeri zorunluluktan doğduğu ve genel 
özgürleşme i le karıştınlmaması gerektiği konusunda teminat vermiştir. 1 8 1 9 i l a  
1 R20 y ı l ları esnasın<..la, batı Yeni Granada'daki yurtsever ordu takriben üç bin Zen
ci köleyi askere kaydetmiş, fakat General Francisco de Pau la Santander bu tür as
ker al ımlarına son vermiş ve ordunun ihtiyaç duymadığı tüm zencilerin maden 
ocak larına geri gönderilmesini emretmiştir" ( Davis, Prohlem (�lSiavery, s.  8 I ) . 

28. Bu tabir şuradan al ınmı�tır: M ignolo, Darker Side of'Renaissance. 
29. Davis, a.f: .y. , s.  304. "Gerçekten öneml i  olan mesele, ki bunun ırksal özel

l ik lerle hiçbir alakası yoktur, özgürleşmiş  kölelerin bu kolayca denetim alt ına a l ı 
namayan nüfusu artırıp artınnayacağıydı. Azat edi lmiş siyahlar ça l ı şmaya gele
çekler miydi gelmeyecekler miydi?" (s. 304) 

30. Davis, a.J:.y. , s. 377. 3 I .  A .g.y. , s. 458. 
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yani Britanya'nın köle ticaretine l 807'de son vermesi i le B ri tanyalı 
işçileri koruyan önceki yasalar sistematik olarak kaldırılm ış olduğu 
için kendine özgü bir emek disiplini biçimine dönü�meye mahkum 
"özgür" emek fikrinin doğuşu aynı zamana rastlam ı ştı. 33 

O halde önemli olan �ey bizatihi emek sömürüsü deği l ,  emek sö
mürüsüne gönüllü itaat kurmacasının muhafaza edi lmesiydi.34 Mah
kemeler "ömür boyunca kömür ocakları ve tuzlalarda çalı �maya 
mahkum" İngiliz ve İskoç işçiler bağlam ında, " sanayi kölel iğini bir 
insan hakl arı ihlali"  olarak kınamamıştt ,  zira " itibari ücretleri kabul 
etmiş bir işçi, aslında devamlı olarak bağımlı kalsa bile, özgür olarak 
tanımlanabilirdi. " 35 Avrupa'da ırkçı fark l ı l ık mefhumlarıyla destek
lenen özgür emek ideoloj isi B ritanya işçi sınıfı için bir mağlubiyetti ;  
zira e n  nihayetinde özgürlük B ritanya'nın tarihsel üstünlük, yani 
"ahlaki ve ekonomik ilerleme güçlerine önderlik etme"ye yazg ı l ı  ol-

32. Davis, a.g.y. , s. 403. Davis köle l ik karşı t l ığı  i le toplumun emek dis ipl in i 
ne duyduğu ihtiyacı birbirine bağlayan savın "sanayici lerin kölel ik karşıt ı öğreti
yi sırf dikkatleri kendi sömürü biçimlerinden uzak laştırmanın bir yolu olarak sa
vunduğu şekl indeki basi t  izlenime düşmernek için, gayet özenl i  bir şeki lde ve ge
rekl i  şerhler düşülerek gel iştiri lmesi gerektiğin i "  bel irtir, ama şunları da sözlerine 
ekler: " Kölel ik karş ı t ı  hareket bel irleyici toplumsal bağlamından, yani h ızla çoğa
lan ve kırdaki fakirierin giderek şeh irlere akmasına yol açan çitlemelerden, ge
miyle Amerika'ya gönderi lmesi artık mümkün olmayan mahkumtarla nası l  başa 
çıkılacağı meselesinden, vagonla ya da mavnayla Londra'dan değirmen kasabala
rına yol lanan faki r  çırak t icaretinden, giderek artan yararlı l ık ,  veriml i l ik ,  üretken
lik ve düzen arzusundan ve J. R. Poynter' ı n  bel irttiği gibi, 1 790'1ar kuşağın ın gö
zünde neredeyse "her derde deva bir i l aç" olan, küçük çocukların sanayide çal ışt ı 
rılmasından ayrı ele al ınamaz" (Prohlem ofS/avery, s. 455-56). 

33. Dav is " 1 807'de kazanı lan insani zaferin ,  kabaca, geleneksel t icaret adet
lerini ve İngi l iz  işçilerin s ınırlayıcı pratiklerin i  korumuş yasaların çoğunun kald ı 
rı lmasıyla kesişmesin i"  önemli b i r  olgu olarak görür. "E .  P. Thompson'a göre, 
1 809'a gelindiğinde. 'yün sanayis inde -çırakl ığ ı ,  kumaş kabartma tezgahını  ve 
dokuma tezgah ların ın  sayısını kapsayan- tüm koruyucu yasalar yürürlükten kal
dırı lmıştı .  Fabrika, kumaş kabartma tezgahı ,  k ırpma makinesi ,  vasıfsız işç i lerin 
ve çocuk işçi lerin çal ıştırı lması için yol açıktı art ık" '  (a.g.y. ,  s .  452). Keza, Dav is  
iğneleyici bir d i l le, kölel iğin kolon i lerde " lafta" i lga edi ldiği 1 834 yı l ında, Yoksul 
Kanunu Değişik l iği 'nin İngi l iz  işçi leri sosyal güvenceden kurtardığını ve işsiziere 
açl ıktan ölme ya da aşağ ı layıcı düşkün lerevine gi tme seçeneklerinden birin i  ter
c ih etme fırsat ın ı  verdiğini" bel irtir (s. 357). 

34. " İngil iz  ve İskoç mahkemeleri birinin meşru bi r şeki lde köle olmaya razı 
olabi leceğini  kabul etm iş olsalard ı ,  'gönül lü emek'ten dem vuran tüm yasal kurgu
ları tehlikeye atmış olurlard ı"  (Davis, a.!? ·Y· · s.  490) .  

35 .  A.g.y. , s. 490. 
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ma iddialarına işaret eden kuşatıcı terim haline gelmişti.36 Serbest 
mülkiyet, artı serbest emek, artı serbest t icaret üst üste eklenerek, ta
savvur edilmeye yeni başlanan modern Serbestiyeı/Özgürlük ölçü
tünü oluşturmuştu. Britanya'da ortaya çıkmakta olan emek s istemi 
"gönüllü olmayan milyonlarca emekçiyc dayanıyor olabilirdi ,  ama 
bu, tanım i tibariyle, 'serbest/ özgür bir dünya'ydı. "�7 

Tüm bunların makine emeğin in büyük ölçüde devreye sokulma
sından önce olup bitmiş olması önemlidir. Modernl iğin Avrupa'yla 
eşanlamlı olduğunu zannedince, modem kapitalizmi n  önemli ölçü
de, Avrupa'daki gelişmelerin pek çok açıdan i lerisinde olan koloni 
sisteminin ürünü olduğunu anlayamadık. A ime Cesaire şöyle yaz
mıştır: "Saint-Domingue'yi incelemek, Batı medeniyetinin kökle
rinden, kaynaklarından birini incelemek demektir. "�K Ama bu içgö
rüyü muhafaza edip daha i leriye gitmemiz gerekir. Karayipli  asilere 
haklarını verecek olursak, Batı medeniyetinin ta kendisi çözülerek 
asi lerin iç inde hareket ett iği gözenekl i  ve hudutsuz mekanın tarihi
ne dönüşmüştür. 

Fabrika Avrupa'yı İş[?al Ediyor 

Tarihçiterin sınai i lerleme i le eşanlamlı  olmuş "factory" [fabrika] 
sözcüğünün Avrupa'nın koloni leştirme tasarısının bir icadı olmasını  
bu kadar az dikkate almış o lmasını şaşırtıcı buluyorum. Manches
ter' ın sanay i  atı l ımından yüzyıllar önce, ilk "fabrika" Portekiziiierin 
feitoria'sı ,  ya da nüfusun az, seyrek olduğu yerlerde kurulan ticaret 
pazarıydı (trading post); ülke içindeki imalat tesi slerinden (jahrica-

36. Davis, a.R·Y.· s.  50. Davis'e göre, köle ticaretinin son bulması İngi l tere'nin 
"muzaffer ticaret imparatorluğu"nun "ahlaken doğrulanması"ydı (s. 7 1  ) . 

37 .  Davis, a .g .y . ,  s. 62. On dokuzuncu yüzyı l ın  ortalarında Manchester' l ı  ka
pital istlerin siyasi programı olan "serbest/özgür ticaret" ,  İngi ltere dahi l inde yeni
den ihraç edi lmek üzere işlenmişse o mal ın ticaretinin vergi lendirilmemesi anla
mına gel iyordu. Yüzyı l ın sonlarına gelindiğinde, bu hüsnütabir bırak ı l ıp  açıkça 
emperyal i st bir politika izlendi .  "Özgür dünya" nın düzensizleşti rme, özel mülki
yet, "özgür" emek i le eşanlaml ı  hale geldiği ve "serbest/özgür ticaret" in çoğu za
man emperyalist bir  gündemi ima eden siyasi bir platform olarak yeniden canlan
dmldığı günümüzde, "serbestlik/özgürlük" teriminin kullanımlarındaki bu muğ
lak l ık lara yabancı deği l iz. 

38.  Cesaire, Toussaint Loverture, s. 23. 
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çao) tamamen farklı bir ticari teşebbüs olan bu pazarlar Afrika'nın 
kıyı l imanlarında bir köprüba�ı i ş levi görüyordu.39 Britanyalı l ar te

rimi tam bu anlamda benimsemişti .  Fabrikalar, kraliyet imtiyazna
meleri ile kendilerine tekeJ ler bahşedilmiş,  yabancı ülkelerde ya da 
kolonilerde ticaret yapan, ş irket karargahları, ambarlar ve toptan iş
leme merkezleri i şlevi gören bu yabancı karakaHara ajan\ar ("fak

törler") gönderen şirketlerdi .  Britanya fabrikaları Hudson Körfezi , 
St Petersburg, Lizbon, Quidah ve H indistan'ın doğusunun iç taraf
lannda meşhur tesislerdi :�0 Riskli bir faaliyet olan uzun mesafeli "ti
caret"e -yurtdışından değer elde etmeye karş ı l ık gelen bir hüsnüta
birdir bu- finansman sağlayan ve (ülke içi imalat için fazla speküla
tif bulunarak yasaklanmış olan) anonim ortak l ık s istemiyle sermaye 
biriktiren modern şirket biç imi fabrikatarla ba�lamıştır. Emperyal 
tasarı ların ajanı olan fabrikalar müstahkem asker\ karargahlarla ay
nı arazileri paylaşıyor, koloni savaşiarına bayağı bayağı dah i l  olu

yorlardı .  Ülke içi  üretimde d ikkate almak zorunda kaldıkları "adi l "  
k azanç anlayı�ına da hiç aldırmadan muazzam miktarda kar sağ l ı-

39. Sözü geçen terimierin çeşit l i  kolon i güçlerin in d i l lerindeki izlerin i  d ikkat
le tak ip etmek faydal ı olabi l ir. Adam Smith toplu iğne üretimi tesisini "manufac
rory" ( imalathane) diye tanım lamı�t ı ;  Fransızların buna verdiği isim (kaynak Di
derot'nun Ansiklopedi's idi r) epinglier'dir; koloni lerdeki �eker imalathanesine ve
ri\en isim .'lur rerie'dir (Framm.ca usine söı.cüğü Sanayi Devrim i'yle bir\'ıkte kulla
nı lmaya ba�lar). Amerika bağlamında çok az bir fark l ı laşma var gibidir. Burada 
"factory" ( fabrika) sözcüğü önce imalathane ya da fahrica anlamında ku l lan ı l ı r 
-bu hiç de �aşırtıcı deği ldi, zira tüm ü lke kolonyalizmin ürünüydü- "trading post" 
(ticaret merkezi) tabiri ise kendi Batı s ınırındaki koloni le�tirme tasarısını tarif et
mek iç in ayrı l ıyordu. Ülke içindeki sanayileri �irket leştirme öıgürlüğü Avrupa'ya 
yava� yavaş gelmişti , ama ABD'de n ispeten hızl ı gel işmişti .  

40. Doğu Hind istan Şirketi 'nin Dakka'da ihraç amaçl ı  musl in  üretilen bir fab
rikası vardı ama buray ı 1 R 1 8'de kapattı ,  çünkü pamuklu teksti l  ürünlerin in imala
t ındaki önderl ik ,  1 X20'1er ve 1 830'Iarda makine emeğinin devreye sokulduğu İn
giltere'ye geçmişti. Hindistan yabancı para havaiclerini hammaddelere dönüştü
ren tek mamul ihraç malında feci kayıplar yaşamı�tı .  H indistan' ın tekstil sanayi
s indek i üstün maharetlcri koloni politikası sonucunda bi lfi i l  yok edi lmişti ve hal 
böyle olunca dışarıdan yünlü mal lar i thal etmek durumunda kalmışt ı .  1 850'1erde, 
Hindistan' ınki lerin yerin i  alan İngil iz pamuk bezleri "Britanya İmparatorluğu'nun 
temel direği" olmuştu (Farnie, The Enxfislı Cotton lndustry, s.  96-99). Hegelci 
Dünya Tarihi anlayışlarının " Doğu Hindistan Şirketi 'nin kolon i projesinin bir ara

cı" haline gelişine dair bir izah için bkz. Guha, History at the Limit of World His
tory. s. 5 1 ;  Türkçesi: Dünya Tarihinin Sınomda Tarih, çev. Erkal Ünal, İstanbul : 
Metis, 2006. 
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yorlardı .  Manchester'daki i lk fabrikaları, artık anavatanı i�gal etmek
te olan koloni sisteminin bir uzantıs ı  olarak görmek yanı l t ıc ı  olmaz. 

1 8 1 5  y ı l ındaki Manchester "üretim yerine toptan alım satım, pa
zarlama ve mübadelenin hakim olduğu bir değişim"den geçen "bir 
antrepo kentiydi" .4 1  Şehir Cottonopol is (Pamuk Şehri) adını alm ıştı ; 
çünküAvrupa'daki nihai sat ı�ın taptancı ara durağı olarak, koloniler
deki pamuk plantasyanlarını işlenip yeniden ihraç edilecek ipl ik ile 

bağlantı tandıran küresel teşebbüsün merkezi bir noktasında bulunu
yordu.42 Üretimi ta�eron olarak c ivar köylerdeki yer l i  i�çilere yaptı
ran yerl i imalat firmaları, bu dı� yönelimli  t icari faaliyete kuşkuyla 
baksalar da bu ikisi her iki türden işletmeye de (yani hem ta�eron i� 
yaptı ran yerl i firmalara hem de dış ticaret amacıyla iplik eğinne işi
ne girmiş ticari fabrikalara) kiralanan Manchester antrepolarında 
aynı mekanı payl aşabi l iyorlard ı .  Bu iki kapital izm biçiminin bir or
tak ç ıkar an layışı gel i�tirmesi ve bu anlayı�ın gerçekl iğini kurması 
biraz zaman almı�tır.4J Şu an mercek altına aldığımız devrimci dö
nemde hal böyle değildi .  Zaten yüksek oranda mekanikle�miş üre-

4 ı .  Lloyd-Jones ve Lewis, Manchester and the Age of the F actor_v, s.  32. Şe
hirdek i gayrimenkul kayıt larına dayalı bu ekonomi tarihi monografis inde, vergi 
gel irleri yaratan mal varl ıkları olarak antrepoların buralarda bulunan pamuk fab
rikalarından çok daha büyük bir önem ta�ıd ığı ortaya konulur. Manchester'daki i�
letmelerin küçük ölçekl i  mahiyeti "antrepo yerine fabrikayı vurgu ladığımızda ve 
ipl ikç i  firmaların çoğunun büyük değil küçük olduğunu bi lmezsek anla� ı lmaz . . .  
Bunlar hep işçiye açt ı ,  ama küçük ölçekl i  kalmışlard ı "  (s. 37) .  

42. Manchester'da eğri len ip l ik "mamul bir ürün deği l ,  i thal edi lmiş bir ham
madde" olarak görü lüyordu. Bu ipl iği kadın lar, hatta çocuklar eğiriyordu (Lioyd
Jones ve Lewis, a.g.y . •  s. 66). 

43. " 1  S20'lerin ortalarından it ibaren mekanik  yolla çal ışan dokuma tezgahı 
n ı n  hızla yayı lması aradaki farkları hiç kuşkusuz ortadan kald ırmı�tı . . .  ama h u  
I SOO'de görülemezdi ,  1 R 1 5 'te d e  kaçını lmaz bir sonuç deği ldi zaten. Mekan ik yol
la çal ışan dokuma tezgahı on dokuzuncu yüzy ı l ın  i lk  y irmi yı l ında kaplumbağa 
hızında yay ı l ıyordu . . .  yaklaşık olarak 1 800 i le  1 820 arasında cğirici ler i le imalat
çı lar arasında bir çıkar ayrı l ığ ı ,  aşırı bir biçime bürünebi lecek bir ç ıkar çat ışması 
olduğuna şüphe yoktur. "  S ın ıf  çıkarı ancak 1 820'1erde zafere u laşmış ve "Man
chester iş dünyası camiası "  "birbirinin kuyusunu kazmak yerine bir iç tutarl ı l ık"  
kazanmışt ı .  İ ki tür fırmanın  yatay olarak bütünleşmesi ve gerek imalat gerekse de 
eğirme alanında mekanik yol la çal ı şan dokuma tezgahlarının ciddi bir şek i lde kul
lanılması ,  yani antrepo binasıyla fabrika tesis inin bir noktada birleşmesini  bera
berinde get iren bir bütünleşme biçimi bu sürece katkıda bu lunmuştu. O zamandan 
önce, "fabrikanın tek bir binayla özdeş olduğu varsayı l ırsa mesele basitleşt iri lmiş 
olur" (Lioyd-Jones ve Lewis, a.g.y., s .  1 6, 64) .  
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tim de Manchester fabrika emeğinin tipik bir özel l iği sayılmazdı.44 

Burada di le getirilmeye çalışı lan şey şu asl ı nda: Ulus, ı rk ve hatta 
kölel ik, özgürlük gibi siyasi statü türünden ayrımları göz önünde bu
lundunnadan ele al ındığında, modern işgücünün gel i şiminde kayda 
değer bir tutarl ı l ık ve sürekl i l ik söz konusudur. 

O zaman yaşayanlar bu tutarl ığı  tespi t  etmişti elbette, ama tarih
çi ledn tarihi  onların gözünden anlatması için şimdiki küreselleşme 
çağımıza kadar beklemek gerekti .  Atiantik hakkında muhteşem bir 
eser ortaya koyan Peter Linebaugh ve Marcus Rediker, on yedinc i 
ve on sekizinci yüzyılda "rengarenk bir tayfa" (a motley crew) olan 
i şçilerin, " Atlantik proletaryası "nı meydana getiren mülksüz, emek
çi sın ıfiara mensup "envai çe�it şahsiyet" in yaşantı larını ve ortak si
yasi algı larını derlemiş lerdir: denizci ler, köleler, sözleşmeli hizmet
karlar, piyade erleri , l imanlan inşa eden, gemileri sefere çıkaran, or
mandaki tüm ağaç ve çal ı l ıkları kesen, savaş yapan, tarlaları i şleyen 
ve özgürlük talebiyle devamlı  kaçma ve i syan etme tehdidi oluştu

ran "odun kesici leri ve su taşıyıcı ları " - yani tam da hem kolonide 
hem de anavatandaki hukuk ve düzen güçlerinin canını feci sıkmış 
gönül lü  olmayan emekçiler ve efendisizlerden oluşan en alt sın ıfY 
Haiti 'deki yeni rej im modern kölel ik i le modern özgür emek arasın
daki bağları ve ortakl ıkları kabul etmemiş olabi l ir, ama rengarenk 
tayfa o yoldan yürümemişti .  

Rengarenk Tay{a 

L inebaugh ve Rediker'in The Many-Headed Hdyra başl ık l ı incele

mesi Britanya'nın hakim iyetindeki Atlantik'e odaklanıp emekçi s ı -

44.  Lloyd-Jones ve Lewis, makineli tezgahlar belirleyici unsur olarak vurgu
lanınca (kolonyal kapital izme kar�ıt olarak) sanayi kapital izminin temel yapısal 
özel l iğinin, yani " i�çinin köle değ i l ,  özgür olduğunun ve Sanayi Devrimi'nin fab
rika i �ç i lerinin kendi emek güçlerine sahip oldukları "nın gözden kaçırıldığın ı  be
li rtirlcr (s .  84) .  Keza Dav is, Stephen A. Margl in' in izinden giderek şöy le der: "Yo
ğunlaşmı� ve bağımlı bir güç olan ücret l i  emekçi lerin ortaya çıkı� ına kaqı konul
maz biçimde yol açan �ey teknoloji deği ldi .  Pek çok sanayide, en azından, çalışan
Iann devam l ı  olarak gözetim altında tutul up çal ışma saatleri ile boş saatierin oran
ları nın denet lenmesini gerektiren şey müteşebbisin yeni toplumsal ve idari ro l üy
dü" (Prohlem ofS/arery, s. 459). 

45. Linebaugh ve Rediker, Many-Headed Hydra. 



ı 1 6  H EGEL, HAİTİ V E  EVRENSEL TARİH 

nıfların yeni küresel düzenin kurulmasındaki rolünü onların bu dü
zene karşı giriştikleri isyanları ortaya koyarak görünür kılar. Farkl ı  
etnik  gruplardan insanların içinde olduğu rengarenk tayfanın i lk  ör
nekleri , binlercesine ü lke içinde ya da ülke dışında B ri tanyalı ticaret 
fi folarının gemi lerinde hizmet etmesi için baskı yapılan ya da düpe
düz zorla çal ıştırı lan denizci lerdi. Afrika ve Asya kıyı larına demir 
atan "fabrika gemileri " ,  "kıtalar arasında i letişim araçlarını ,  hatta 
daha da ötesi bu farkl ı  kıtalardan gelen çalışan insanların i lk kez ile
tişime geçtiği yeri " meydana getiren birer "enternasyonal izm sera
sı"yd ı .4tı Gemi isyanları siyasi eylemlerdi .  Korsan tayfalar, içinde 
çeş itl i ırklardan, etnik aidiyetlerden insanların bulunduğu "hidraar
ş i ler" , adaleti tesis eden, zenginl iği paylaşan ve savaş açan, kendi 
kendini yönetebi l i r  durumdaki karş ı-rej imler haline gelmişlerdiY 
Kolani k ıy ı larındaki şehirlerde, kaçak köleler i le Avrupalı göçmen
ler, kendi kendi lerine örgütlenen kıyıboyu isyan hücreleri hal inde 
güçlerini birleştirmiş ve gerek New York City'de 1 74 J 'de gerçekle
şen isyanın gerekse Amerikan Bağımsızl ık Savaşı 'nın radikal kana
dını oluşturmuşlardı (yazarlar George Washington'ı ve mülk sah ibi ,  
köle sahibi seçkinleri karşı devrimci ler olarak nite ler).4K 

Linebaugh ve Rediker on yedinci yüzyıldaki cadı avları , dinse l  
muhaliflerin sürgün edi lmesi, ortak mülk ierin çitlenınesi (enclosure) 
ve mülkiyet s uçlarına verilen ağır cezalar arasında bağ kurarak bun
ların Atiantik'in her iki yakas ındaki iktidar hiyerarş i lerince gerçek
leştirilen bask ılar olduğunu söyler.4l) Komünist tesviyecilerin (level
lers), ahlak kural larına karşı gelen Hıristiyanların (antinomians), 
asi kölelerin ve devrimci radikallerin protestolarını tasvir etmek 

46. Linebaugh ve Rediker, Mmıy-fleaded J-lydra, s .  I 5 I -52. Yaygın eği l imin 
aksine, bu yazarlar "factory 1 fabrika ] teriminin e timotojik olarak 'ticari bir temsi I
ci' ve özel l ik le  de, fabrikaların i lk ortaya çıktığı Batı Afrika'daki ticari temsi lc i  i le 
birl ikte anı lanfactor [faktörJ kel imesinden evri ldiğine" dikkat çeker (s. 1 50) .  

47. Linebaugh ve Rediker, a.g.y. , s.  1 42-73. 
48. A .g .y., s .  1 78, 206, 2 1 1 -47. 
49. Yazarlar. S i lvia Federic i 'nin izinden giderek, I 550 ile I 650 ..ırasında doru

ğa çıkan "bağımsız kadın kchanet i"nin suç olarak sayı lmasını "aynı anda çal ışma
nın kapi tal ist tarzda yeniden örgütlenmektc olduğu ü lkelerdeki Çitlemeler, köle 
ticaretinin başlaması ve ipsiz sapsıziara karşı ç ıkarıl<ın yasalar i lc birl ikte"  tasvir 
ederler (Federici'den aktaran Linebaugh ve Rediker, a.g.y. , s. 52). Ayrıca bkz. Fe
derici ,  Caliban ve C adı. 
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üzere b u  dönemde devamlı  o larak beklenmedik bir şekilde ortaya 
çıkan çok-başl ı  hidra (İncil 'de adı geçen, bir başı kesi l ince iki başı 
çıkan canavar) metaforunun izlerini sürerler. "Nitek im rengarenk 
tayfa dehşet verici olduğu anlaşı lan bir aşağıdan devrim imgesi sunu
yordu . . .  Kolon i eliti kolayca canavarl ık imgelerine başvurup ayak
takımını 'Hidra', 'çok-başlı bir canavar' ,  'sürüngen' ve 'çok-başl ı  bir 
güç' diye adlandırıyordu. Çok-başl ı l ık çığrından çıkmış bir demok
rasiyi  ak la getiriyordu. "50 Asilerin eylemlerinin örgütsel ve teorik 
tutarl ı l ığ ının o lmadığı söylenemezdi .  Bir bütün olarak rengarenk 
tayfaya tercüman olduklarını iddia ett ikleri sözcü lerin yazı larından 
alıntılar yapan Linebaugh ve Rediker seyahat hal indeki bu tarihsel 
aktörlerin aydınlanmış bir bil inçleri olduğunda ısrarl ıdırlar: "Çeşit
l i  etnik gruplardan insanların içinde bulunduğu bu proletarya keli
menin esas an lamıyla 'kozmopolit 't i " .5 1  Mesajları ı rkçı mil l iyetçi l ik 
deği l ,  küresel hümanizmdi .  

David Brion Davis  kölel ik karşıtlarının hukuki argümanların ın 
hürriyet i le emek, köle işçi ler i le özgür işçi ler arasında bir ayrım 
koyduğunu söylerken, bu yazarlar kolonilerdeki kölelik ile İngilte
re'deki köle gibi çalı şan işçi lerin çal ı şma koşul ları arasındaki kop
maz bağa işaret eder ve her iki durumun da ortadan kaldırı lması ta
lehinde bulunmuş radikal düşünörteri keşfeder.52 Afrikalı -Amerika
lı karıs ı  Catherine ile Amerikan koloni lerinde askerlik yaptığı s ıra
da tanışan i riandal ı "proleter teori s yen" Edward Despard l 790'lar
da yargıcın sözleriyle "Evrensel Eşitl ik gibi çı lgın ve Tesv iyeci i lke
yi" teşvik etmek amacıyla Londra'da bir komplo kurmakla itharn 
edilerek mahkum edilmiş ve hain olarak yaftalanıp asılmı�t ıY Me-

50. Linebaugh ve Redikcr. u.g .y . •  s .  233-34. Ahlak kuralları na kar�ı ç ıkan H ı 
ristiyan lar (antinomianism) hakk ında: "Bu hidran ın b i r  kesişte kopanlamayacak 
kadar çok kafası vardı" (s. 2R2) .  Saint-Doıninguc'deki  işgalci Fransız kuvvetinin 
başı olan General Leden.: ' in Napolyon'a gönderdiği mektupta aynı kaygıy ı  i fade 
euiğini bel irte l im :  'Toussaint' i almak yetmez. a l ınmas ı  gereken 2000 önder daha 
var"(Jaınes ,  Black Jacohins. s. 346). Yakalandığında Toussaint'in şöyle dediği ri
vayet edi l ir : "Beni dev irmekle San Domingo'da ancak hürriyet ağac ın ın gövdesi
ni kesmiş oldunuz. Fakat köklerinden yen iden büyüyecektir, çünkü sayısız ve çok 
derin kök leri vardır" (s. 334). 

5 ı .  Linebaugh ve Rediker, Many-Headed Hydra, s.  246. 
52. Dav is. a.g .y. , s. 376; Linebaugh ve Rediker, a.g .y., s .  305 . 
53 .  Linebaugh ve Rediker, a.g.y. , s. 28 ı ,  248-86. 
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lez Methodİst papaz Robert Wedderburn, B ri tanyal ı kolon i plantas
yoncularını "San Domingo'da olup bitenler sizin başınıza da gele
cek" diyerek uyarıyor ve Kitabı Mukaddes'e göre 50 y ılda bir ger
çekleşen, Yahudi kölelerin serbest bırakıldığı, yabancı elindeki top
rakların ası l  sahibine ya da mirasç ısına veri ldiği, tarım işlerinin tat i l  
edi l ip toprağın sürütıneden bırakıldığı dönemi (Jubilee) hem kolo
niye hem de anavatana dair bir s iyasi ve ekonomik özgürleşme va
adi o larak yorumluyordu; 1 8 1 9'da Manchester'da gösteric i lerin öl
dürüldüğü Peterloo Katlİarnı'ndan sonra, İngiliz proletaryasının s i 
lahlanmas ı gerektiğini savunmuştu .5..ı 

Devrim Çağı 'nda, "aşağıdan evrenselc i l ik " in bu tür savunucula
rı tek b ir  ırktan, insan ı rkından bahsediyorlard ı ;  tarihin sonraki sey
rinde ortaya konulduğu halinden çok daha kapsamlı b ir  şek i lde d i le 
geti ri l en bir fik ird i bu . Olaudah Equianno, Lydia Priest Hardy, Tho
mas Hardy, Will iam Blake, Thomas Paine ve Constantin François  
Volney kendi lerini "dünya yurttaşları" d iye tan ımlayan yazarlard ı .'i.'i 
Onların radikal kozmopolit yazı ları "evrensel devrim taleplerinin 
büzüşüp dar, ı rkç ı bir mil l iyetç i l iğe dönüştüğü" resmi tarih vers iyo
nuna karş ı dünyanın dört bir yanında dolaşıma giriyordu.56 Küresel 
sömürünün en yeni kurbanlarının yanında saf tutan bugünün koz
mopol itleri Linebaugh ve Rediker bu "insan ırk ı  pfan ı "nın başarı
s ızl ığa uğramasından ötürü üzgün olduklarını ifade ederler: "Geride 
bırakılan şey ulusal ve k ısmi oland ı :  İngili:: işçi s ın ıfı , siyah Haiti , 
İrlanda diasporas ı . "57 

54. A .g.y. , s. 3 1 3- 1 4. :uo. 2�n-326. 
55.  Volney mcdeniyetin köklerinin Afrika'da yatt ığını söylemiş. "son derece 

olağanüstü ve son derece alımlı bir görüntü" diye nitelendirdiği insan çe�i t l i l iği
nin "rengarenk görünümü"ne methiyeler düzmüş, "rengarenk tayfayı evrensel bir 
ideal mertebesine" yükseltmişti (Linebaugh ve Rediker, a.g .y. , s. 343) . 

56. Lincbaugh ve Rediker, a.g .y., s. 1 34. 
57. A .. � .y. , s. 286. 
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2. Sınırların Dışında Tarih 

Tarihyaztmımn Siyaseti 

Linebaugh i le Rediker' in yazdığı tarih, en az ından kimi örneklerde 
ırksal farkl ı l ık aşı larak kölel ik  ile özgür emek arasında bir bağlant ı 
kurulmuş olduğunu gösterdiği için aynı konuların çoğunu Britanya 
hukuk teoris inin ve kölel ik karş ıtı yazı ların gözünden inceleyen Da
vis'in eserini tamamlar gibi görünür. Hal böyleyken, kamusal alan
da bu yazarların ciddi bir münakaşaya girmiş olması şaşırtıcı ol
muştur: Dav is The Many-Headed Hydra 'yı e leştiren bir makale yaz
mı�. Linebaugh ve Rediker da buna sert bir cevap vermiştir. Davis 
bu kitabın "Atlant ik perspektifin i "  takdir edip yazarların anlatt ığı 
"büyüleyici kişisel hikaye ler" (Despard'ların, Wedderbum ve diğer
lerinin h ikayeleri) dahil olmak üzere kimi kısımlarının "yüksek bir 
övgü ye lay ık" olduğunu söylese de, bu araştırmanın olgusal hatalar
la ve yanıltıcı yorumtarla dolu olduğunu bel irt ir ve bunu yazarların 
" Marksist" mesaj verme kaygısına bağlar. Buna karş ı l ık olaraksa, 
Linebaugh ve Red iker Dav is'i "kızı l  avcı l ığı" yapmakla suçlarY 

Her iki tasv irde de hedef ıskalanır. The Many-Headed Hydra 
proJetaryayı sanayi öncesi bir çerçevede tasavvur etmesi, kapsam 
olarak Atlantik'i ele almas ı ,  kad ın önderlerin önemini vurgulaması ,  
H ıri stiyan radikal lere yakınl ık duyması ,  ırk ı  en az sınıf kadar dert 
edinınesi ve s iyasi bir örgüt lenme biçimi olarak öncücülüğe uzak 
durması hakımından Marks ist ortodoks iye karşı büyük bir meydan 
okumadır. s•! Kitabın ele aldığı konuysa, sınıf mücadelesin in ya da sı-

5R.  Bkz.  Dav is .  " 'S iavcry - White ,  Black, Mus l im,  and Christian ' ' :  Rediker, 
L inebaugh ve Dav is ' i ı ı  cevabı "An exchange" .  Bundan sonraki al ınt ı ların kaynağı 
internetteki yazı�malard ı r: dolay ıs ıyla künye verilmeyecektir. 

W. Asl ına bakı l ı rsa Linebaugh ve Rcdiker s ın ı f  indirgemeci l iğ inden kayda 
değer ölçüde azadcdir, z ira ortaya koydukları izah, kapi talist s ın ıf  ı; ıkarların ı  ya da 
proleter s ın ıf � iddet in i  yansıtan eylemiere değ i l ,  rengarenk tayfanın  "büyük bir 
�iddet le kar� ı la� ı rken bile kapitalist toplumsal örgüt lenme biçimlerine kar�ı pratik 
alternat i fler kurmak için ı srarla sergi lediği  çabalara" odaklanır (Rediker, Lineba
ugh ve Davis' in cevabı "An exchange" ) .  Davis' in "özgür  emek" tabirinin yol açt ı
ğı  ideoloj ik şaşırtmacayı öne ç ıkanın an latısı bel i rl i aç ı lardan kavramsal olarak 
Marks ist tarih geleneğine daha yakındır. 
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nai-kapital ist gel işmenin demir yasaları filan deği l ,  proleter işçile
rin ticari-kapital ist sömürüye karşı giriştikleri başarısıziıRa URra

mış devrimci harekettir.60 Kendini "merkezin solundakiler"den sa
yan Davis yazarları siyasi dertleri olmalarından ötürü değil, sunum
larının s iyasi etkilerinden dolayı e leştirir. Tarihi ,  iyi lerle kötülerin 
çarpıştığı bir ahlak hikayesi olarak siyasileştiren ve böylece olayla
rın olumsal l ıkların ı ,  karmaşıkl ıklarını ,  insani aktörlerin kusurlu bi l
gilerini ve niyet etmeyerek de olsa yol açtıkları sonuçları gözden 
kaçı ran, tarihi kahramanlar ile kötü adamlar aras ındaki romantik bir 
mücadeleye çeviren yazı lara ihtiyatla yaklaşır. Gerek Sol'un gerek
se de Sağ'ın tarihsel izahlarının zaman zaman yol açtığı siyas i  istis
marlar göz önünde bulundurulursa, Dav is ' in bu ihtiyatının temelsiz 
olmadığı anlaşı labil ir. İşin tuhaf yan ı ,  bir tarafın meslek standartla
rına doğru geri çekildiği ,  diğer tarafınsa kızıl avcı l ığı suçlamasında 
bulunduğu Soğuk Savaş senaryosunun bir tekran olan bu hararetli 
fikir teatisinin okura h iç temas etmemesidir. Bu eski Sol - Yeni  Sol 
ayrı l ığ ı ,  tartı şman ın her iki  tarafındaki eserleri okuma deneyimiyle 
alakasız  gibi görünmektedir. 

Baştan savma yapı lmış araştırmaları kimse savunamaz. Beşer 
daima şaşacak olsa da (ve bir alandaki ilk çabalar son derece kırı l
gan olup sonra yapılacak yorumların düzeltici gücünden yoksun 
olacak olsa bile), yanlış yapmamaya yönelik neredeyse nevrotik bir  
takıntı tarih yazarları için mesleki bir zorunluluk, okurun güvenini  
talep ederken sahip olunması gereken asgari sorumluluktur. Amö 
Linebaugh ve Rediker mesleki standartların ötesinde bir şeyin daha 
söz konusu olduğunu söylemekte hakl ıdır. Olgu ilc ideoloj i ,  hakikat 
ile çarpıtmayı birb irinden fazlaca ay ıran Dav is tarihsel soruşturma
nın anlamı konusundaki daha temel meseleye değinmemektedir. Bu 

60. Yazarların kendi sözlerin i  al ınt ı layal ım: "Bu  kitap gizlenıni� ik i  tarihi  aç ı 
ğa çıkarmayı amaç l ıyor. Bunlardan i lk i ,  dönernin yönet ici s ınıflarının Atiant ik ka
pital izmini  i nşa ederken Avrupal ı ,  Afri ka! ı ve Amerikalı i şç ilere karşı sürek l i  baş
vurduğu sakatlama, idam, terör ve ölene kadar çal ışıı rma uygulamalarıdır. Sergi
lenen ş iddet pek çok tarihçinin kabul etmek isteyeceğinden çok daha fazlaydı .  
İkincisi ve daha umut verici olanıysa, Atiantik'tek i  ş iddete d i renen farkl ı  etnik 
gruplardan işçi lerin aralarındaki bağlardır. Bu bağlantı lar şu ana kadar pek çok ta
rihçinin görebi lmiş olduğundan daha öneml iydi - zira geçmişe dair birçok izaha 
rehberlik etmiş  ırk, sınıf ve ulus kavramlarının körleştirici etki leri olmuştur (Re
diker, Linebaugh ve Davis' in cevabı "An exchange" ). 
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da  bizi kaçınılmaz olarak, tarih felsefesinin özüne ve onun merkezi 
sorusuna götürür: Kolektif hayat ın, insan hayatının zaman içindeki 
geli şimini nasıl anlam landıracağız? Bu soruyu bugün küresel bir 
bağlamda, yani evrensel tarih olarak yeniden düşünme ihtiyaci  yüz
yı l lar boyunca, en azından Hegel ,  Haiti ve Devrim Çağı 'ndan beri 
hiç bu kadar kuvvetli bir şeki lde hissedi lmemiştir. 

N için tarih yazarız? Tarihyazıruma hangi hakikati ortaya ç ıkar
ması için başvurulur? Bu bağlamda, özenli veya özensiz bir biçimde 
aktarılmış olgu lar tek başlarına yeterl i bir yanıt sunamaz. Dahası ,  ta
rihin anlamına i l işkin esas soru zamanın dışında değil de ancak in
san eyleminin yoğunluğu içinde sorulabi leceğine göre, bu sorunun 
soru lma şeklinin, araştırma yöntemlerinin ve neyin meşru bir cevap 
sayı labi leceğini be lirleyen ölçütterin siyasi içerimleri vardır. Davis' 
in sahiden de bir tarih felsefesi vardır ki bu felsefenin kaynağı bilgi 
üretimini eleştiri olarak anlayan Avrupa Aydınlanması 'nda buluna
bil ir. Olgular, Davis ' in gözünde (Batı köleliği konusunda kaleme al
dığı harika kitaplarında) haşlı haşma bir siyasettir ve bu siyasetin 
amacı mitleri bozmaktır. Davis' in t it iz araştırmaları resmi tarihe nak
şedilmiş ve mevcut hakimiyetlerini korumak isteyen muktedirler ta
rafından kul lanılan yaygın yanl ış  kanıları bozar. Linebaugh ve Re
diker ise bir ad ım öteye geçme niyetindedir, ama bu adımı atarken 
hakim anlatıyı al tüst etmekle kalmayıp statükoyu eleştirmekten faz
lasını yapan, yani değiştirme eylemine i lham veren başka, karş ıt bir 
an iat ı  kurmak isterler. Açıkça bel irttikleri amaçları bugünün küre
sel direnişini eski zamanların küresel direnişiyle bağlant ıtandırmak 
ve "proletarya bedenini bir canavar fhidral gibi tasavvur edi lmek
ten kurtarmak"/'1 Louverture'ü, Despard'ları, Wedderburn'ü ve di
ğerlerini günümüzün "Afrika'dan Karayiplere ve Seattle'a varınca
ya kadar kölel iğe direnip ortak mülkleri geri almaya daima hazır 
olan" "gezegen gezginci leri "ne bağlamaktır.('2 Karşı-mit gene de bir 
mittir, diyecektir Davis ve olası tehlikelere işaret etmekte hakl ı  da 
olacaktır. Ama tarihi bi lme konusunda katı ,  pozitivist bir ampirizm 
gibi bir seçenek söz konusu değildir, zira kavramdan yoksun olgula
rın manası yoktur. i ngi ltere bir kavramdır, olgu deği l ;  keza "Avru-

6 1 .  Rediker, Linebaugh ve Davis' in cevabı " An Exchange" .  
62 .  Linebaugh ve Rediker, Many-Headed Hydra, s .  353. 
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pa", "Aydın lanma" , "ekonomi" ,  " i lerleme" ve "medeniyet" de öyle. 
Bu  tür kavramların mitik olup olmadığı tarihsel olarak değişen ko
lektif, değerlendirmeye dayalı bir yargı d ır. Siyasi mesel e işte tam da 
budur. 

Tarihin kolektif öznesi kimdir ya da nedir? Ulus mudur? Mede
n iyet mi yoksa? S ınıf mı? Hegel ' in kurnaz aktörü, Akıl mı? Bu kav
rama kategorilerinin her biri mevcut fenomenleri an laml ı  kı lsa da, 
bize geçmişin kal ıntı larıyla dolu bir halde, ütopik hayal lerin ve kül
türel kör noktaların, s iyasi mücadelelerin ve iktidar etk i lerinin tor
tulu tarihiyle beraber gel ir. Tarihsel olarak miras alınmış kavram lar 
aktörlerin kolektif bil incini oluşturur, bu aktörler de tarihi yaratır. 
işin paradoksal yanı ,  kolektif aktörler kendi leri ni evrensel tarihin 
bayraktan i lan ettiğinde ve hatta tam da bu avangart iddiada bulun
duğunda bile, kendi kimliklerini başkalarına, dışarıdaki lere karş ıt 
olarak kurarlar. Bu da sorgulamamızı "Hegel ve Haiti "nin sonunda
ki düşüneeye geri getirir. Evrensel tarihi dışlayıcı kavramsal çerçe
veterin sınırlarının dış ında yeniden tahayyül etmek mümkün mü
dür? Biz insanlar, Hegel'i bir şeki lde tersine çevirerek, kendim iz i ta
rihin araç ları olarak görmeyi, tikel eylemlerimizin ancak tarihsel 
olarak gelişen bir kuşatıcı kavramın -bu kavram insan özgürlüğü 
bile olabi l ir- kapsarnma gird iğinde anlam kazandığını redderlebil i r  

miyiz? Kolektif öznel l ik insanlık kadar kapsayıcı bir şey o larak ta
hayyül edi lebi l ir mi? Bugün evrensel tarihe giden bir yol var mıdır? 

Gö:eneklilik 

Bu yolda atılacak i lk adım hem tarihsel olay ların olumsall ığını hem 
de bu olay ları kavramamızı sağlay an tarihsel kategori lerin be l irle
nemezliğin i  kabul etmek olacakt ır. Siyah Atiantik'in bir yakasından 
diğer yaka sına yayı lan Afrikal ı diasporas ın ı  kavramaya çabalarken 
ırk ya da ulus gibi hiçbir tanımlay ıc ı kavramın yeterli olmadığı so
nucuna varm ış Pau l Gi l roy gibi tarihçiler bu adımı atm ıştı .  Tek tek 
somut insanların kolektif deney im leri , varoluşların ın ancak kısmi 
bir veçhesinin an iaşı lmas ına yeten "u lus" ,  " ırk " ve "medeniyet" gibi 
tanımlayıcı kategori lerin kabına s ığmaz� zira bu insanlar kültürel 
ikil ikleri aşar, kavramsal çerçeveterin içine girip ç ıkar ve bu süreç 
içinde , yeni kavramsal çerçeveler yaratır. On ların dünyaların ın  dü-
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zenleyici sınırlarına damgasını gözenekl i l ik vurur (aynısı bugün bi
zim için de geçerl idir) . Etnik aidiyetler, "kültürlerin özü itibariyle 
daima homojen u lus-devletlerin sınırlarıyla uyumlu kalıplarla aktı
ğı şekl indeki düşüncesizlikle malu l  varsayım"a dayandıklarında, si
yasi yargıları yanlış İstikamedere sokar. 63 

Burada bir diyalektik iş başındadır. Dikkatimizi kavramların gö
zenekli l iğine çevirince bel irl i olguları anlaml ı  kı lan gözenekl i l ik 
kavramı da sernantİk bir güç edinmiş olur. Hal böyle olunca Hallan
dalı tüccarların İspanyol ticaretini devam ettirmiş ve Portekiz kolo
nilerinde yerleşmiş olmas ı  birdenbire önem kazanır.64 "On beşinci 
yüzyıldaki Portekiz . . .  bir metafordur."65 "Britanya" donanmasının 
belki yarısından çoğu Eritanyalı değildi .(ı(ı Yerl i Amerikal ı lar arasın
da: " 1 669'da Oneİda'nın üçte ikisi Algonkinler ve H uronlar'dan olu-

(ıl. Gi lroy, Black A tlantic, s .  5.  B u  k i tapta, kü l türlerin "Jeği�mez, etn ik fark
l ı l ık lar" olarak mi l l iyetç i ,  "aşırı bi.itün leştiric i "  bir çerçevede kavranınasına ve 
modernl iğin '"siyah' ve 'beyaz' halk ların tarihleri ve deneyinılerindeki mutlak bir 
kopw( olarak anlaş ı l ınasına karş ı ,  "başka, daha zorlu bir seçenek [öneri l i r ] :  kreol
leşmenin, mct is l iğ in ,  ınestijazeıı in ve melezl iğin teori leştirmesi .  Etnik ınutlakç ı l ı 
ğ ın gözünden bak ı ld ığında, kirlenme ve sall ığ ın bozu lması teranesi olurdu bu .  Bu  
terimler ı rksal siiyleın i aşan ve  bu  söy lemin fai l ierince zaptedilcıneyen kü ltürel 
değişim ve durmak bi lmez sürek l i l i k  (ve sürcksizl ik)  süreç lerini adlandırman ın 
pek de tatmin edic i  olmayan yol larıdır" (s .  2}.  Dayan, G i l roy'un melezl iği olumla
masın ı .  kölel iğ i .  ırkç ı l ığı ve ekonomik söınürüyü bir mecaz hal ine getirmesini 
elqtirir (bu ele�t i riy i  d i le  getiren ba�kaları da vardır) ve bu suretle kolonidek i kö
le sisteminin i ıısan l ı kd ı� ı l ığını  ve vah�i l iğini ve bugün Siyahlara karşı mütemadi
ycn uygu lanan �iddeti gözden kaç ırd ığ ın ı  idd ia eder (Dayan, "Paul Gi lroy's S la
ves, Sh ips. and Routes" ,  s. X). Ben burada fark l ı  bir sav üne sürüyorum. Gözenek
l i l ik ,  melezl iğin aksine. kü l türe l  bir biçimi adlandırmaz. Daha ziyade, Yeni Dün
ya'daki koloni lerde yaşayan mütehakkim ler ile kölelerin (ayrıca da yerli nüfusun) 
yaşantı ların ın  önceden kuru lmuş kavramsal ayrıın iara her defasında kafa tuttuğu
nu vurgular. Tamam, deneyimleri çeki len acı lar bakı m ından son derece eşi tsizdi  
ve bu da kapital ist kolonyal tasarın ın vahşi  b ir  ırkçı l ığa bürünmü� insanl ıkd ı ş ı l ığ ı 
nı yans ı t ıyordu; bununla birl i kte, ya�anan deneyimler bu tasarının b ir  şek i lde için
de olanları kendi dünyalarını  her defasında yeniden tahayyül etmeye zorlam ı ştı. 

64. S imon Scharna'n ın u lusal kaynaşma vurgusuy la karş ı laşt ı rın  (hkz. " Hegel 
ve Hai t i" ,  2 .  k ıs ım) :  "Hol landa o den l i  bir göçmen ülkesidir ki Hol landal ı  tanımı
n ın kendis i  sorun ludur" ( B iakeley. Black.,· in the Dutch World, s. ) ) .  

6 5 .  Portekiz "as l ında köken it ibariyle hem ulusal hem ulusüstü olan s iyasi ve 
ekonomik güçlerin bir karışı ın ın ı "  ifade ediyordu. '"Portekiz' terimi ,  bir ulusu 
simgelesc de, bahsi geçen güçleri ve önemlerini de karanl ığa göınmüştür" (Robin
son, Black Manüm, s .  1 45) .  "Ulusun Avrupa'nın toplumsal tarih i  için bir analiz 
birimi olmadığını  yeni yeni anlamaya başlıyoruz" (s. 25). 
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şuyordu. Hatta Cizvitler Iroquois halkına kendi dil inde vaaz verme
nin zor I aşmasından yakınıyordu. "67 Napolyon'un köleliği yeniden 
tesis etmek üzere Hait i 'ye yolladığı "Fransız" ordusunda Almanlar 
ve Polonyal ı lar bulunuyordu. Ticari cemiyetler kara kütleleri deği l  
şehirler arasında bağlantı koruyordu; ülke sınırları rutin olarak gö
zardı ediliyordu ve kaçakçıl ık tam anlamıyla sıradan bir işt i . 6x 

Zaptolunamayan bağlantıları ifşa eden gözenekl i l ik kavramı fe
minist meselelerle de a]akal ıdır. "Ticaret" (commerce) sözcüğünün 
çeşitli di l lerde cinsel bir anlamı vardır. Kadın ticareti ticari köleliğin 
i lk örneğiydi .69 Cinsel t icaret ırkın kavramsal sınırların ı  bozuyor, in
ceden ineeye ayrıntı landırılarak alt kategorilere bölünen " ırksal ka
rışım" kavramları icat edilmesine ve birbirleriyle cinsel münasebe
te girmemesi gerektiği vazedilen ırkların i l işkiye girmesi (miscege

nation) diye sınıflandırı lan ve bel irl i  akrabal ık ittifakların ın top
lumsal ölümünü ilan eden "özümsenemez" gruplar kavramına yol 
açıyordu.7n Bulaşmadan duyulan korkular kavramsal ayrımiara yö-

66. On yedinci ve on sekiz inci yüzy ı l ın seyrüsefer kanunlarıyla bu eği l im de
net im altına al ınmaya çal ış ı lmıştı . 

67 . Wolf, Europe and the Peop/e Witlıout History, s. 1 67 .  "Devlet birimleri ya 
da antropologlar tarafından daha sonra ayrı etn ik gruplar olarak tanınan yerli 
'ulus lar' ya da 'kabi leler' in  çoğu bizatihi kürk ticaretinin yayı lmasına kar� ı l ı k  ola
rak şek i l lenmi�t i ;  yerl i Amerikal ı lar bu sürecin en az tüccarlar, misyonerler ve 
hatta gaspçı Avrupal ı ların askerleri kadar etkin kat ı l ımcısıydı" (s. 1 94 ). 

6R. "Çay 1 785'e kadar İngi ltere'nin 'aş ı lamaz hudutları'ndan gayet rahat bir 
�ek i lde geçiri lerck kaçır ı l ıyordu" (Braudel ,  Civilizarion and Capita/ism, 3, s. 
294) .  Braudcl �ehir merkezlerinin gözenekl i l iğ in i  vurgular: "Lizbon ve Lizbon 
üzerinden Portekiz'in tümü yabancı ların k ısmi denet imi altındaydı" (s. 1 4 1 ); Ant
wcrp'te, "yabancı lar alana hakimdi - Hansal ı tüccarlar, İngi l iz ,  Fransız ve hepsin
den evvel güneydeki, yani Portek izl i ,  İspanyol ve İ talyan tüccarlar" (s.  1 45) .  Bra
udel Avrupa'nın modern l iğ in ba� larındaki ekonomisini dev let ikt idarıyla i l işki l i  
olarak öyle anlat ır  k i  bu tasvir günümüzdeki küreselleşmeyi resmetmek için de 
kul lanı lab i l i r: "B i r  yanda u lus dev letler, yani  iktidann yeri i le  d iğer yanda �eh ir  
merkezleri , yani  zenginli.�in yeri arasında uçurum açı lmıştı " (s. 2RR). 

69. Kadınlar alanındaki köle ticaret i ,  yani kad ınların seks işç i l iği  yapmak üze
re satı lmas ı ,  günümüzdeki küresel leşmenin can l ı  bir faa l iyet alanıdır. Bkz. www. 
protectionproject.org. 

70. Burada Patterson'ın Slavery and Social Death adl ı  çalışmasından faydala
n ıyorum. Patterson, kölel i k  " içeri sokulduğu"nda, yan i köleler yabancı lar olarak 
toplumun içine getiri ldiği ve (evlat edinme yoluyla) özümsencmediği zamanlar
da, kölelerin toplumsal ölümü tecrübe ettiğini bel i rtir. Patterson'm referansların
dan biri, kölel iği  "akrabal ığın ant i tezi" olarak tartışan ve kölelerin akrabal ık  itti-
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nelen tehditler olarak ortaya ç ıkıyordu . 7 1  Napolyon General Lec
lerc'e siyahlarla yatmış tüm beyaz kadınları Saint-Domingue'den 
kovma emri vermişti.72 Ruhsal fantazilerden ibaret olmayan bu tür 
korkular, kadınların c insel fai ll iklerin in, ekonomik aç ıdan güçlü ve 
siyasi aç ıdan denetlenemeyen sın ır-bozucu fi i l i  potansiyel lerinden 
de kaynaklanıyordu. Bu bağlamda, Joan Dayan'ın Haiti  hakkındaki 
kitabında harikulade bir şekilde ele aldığı özgür melez kadın figürü 
büyük bir önem taşırY 

Genişlemiş bir toplumsal alan olarak Atlantik'te, daha önce bir
birleri arasında h içbir bağlantı olmayan mi lyonlarca heterojen insa
nın yaşadığı tecrübeler tüm mevcut kolektif anlam düzenlerini teh
dit ediyordu. Atiantik'ten hiçbir kültürel miras köklü bir dönüşüme 
uğramadan taşınamıyordu. Tüm katı l ımcı lar için sahiden de bir Ye
ni Dünya olan yerin varoluşsal sın ırlarını gözenekli l ik şekil lendiri
yordu. Burası şiddete başvurularak yeniden düzene sokulacaktı .  
Ama geçişin bel irlenemezliği içinde, yeni bakış aç ıları şekil lenme
ye baş lamıştı. Zamana uygun bi lgi ler üretmeye, tarihsel gelenekle
rin içini oyarak onları yeniden icat etmeye dönük çeşitli çabalar ser
gileniyordu . Tarihler ayn ı  anda hem cinsel, hem toplumsal, hem eko
nomik  hem de s iyasi bir mahiyeti olan insan ağları boyunca yeniden 

fakları üzerindeki toplumsal etk isini köle emeğinin ekonomik sömürüsünden ayı
ran Fransız anlropolog Mcil lassoux'nun eseridir: "Köle l ik, !Jir siJnıiirü hiçimi ola
rak, ancak aynı toplumsal durum içinde bulunan ve sürekli ı·e kurttmsal olarak ye
nilenen, helir/i hir hireyler slll�fi olduğunda var olur; böylece, bu sınıf kendi i� lev
lerini devaml ı  olarak yerine getirdiği için, sömürü i l i�k i leri ve bundan nemalanan 
sömürücü s ın ı f  da düzenl i ve sürekl i  olarak yeniden olu�turulabi l i r" (Mei l lassoux ,  
Anthropology ofSlavery, s. 36) . Yabancı ,  köle ve özgür kategorileri arasındaki bi
yoloj ik yeniden üret im bir akrabal ık itt ifakı anlamına gelemez; kadın lar evl i l ik  it
t ifakları kurmak üzere mübadele edi ld iği ve toplumsal statünün babadan miras 
al ındığı toplumlarda, ekonomik olarak sömürülen bir köle s ınıfın ın yeniden üre
t i lmesi sistem i ,  beyaz bir plantasyoncu adam i lc siyah bir köle kadından özgür bir 
melez kızın doğmasıyla teh l ikeye düşer; öte yandan, beyaz bir plantasyoncu ka
dın i le siyah bir erkek kölenin i l i�kiye girmesi beyaz kadının ürcme gücünün top
lumsal değerinin kaybolmasına sebep olur. 

7 1 .  Bu metaforun gücünün kaynağı kelimen in tam anlamıyla bulaşmaydı ,  zi
ra "�eker koloni leri Avrupa'dan, Afrika'dan ve Yeni Dünya'dan ta�ınan hastal ık la
rın eridiği bir pota [olmu�tu ]" (Sheridan, Doctors and Slaves. A medical and de
mo�raphic histor.v r�fslavery in the British West lndies , 1680-1864), s. 40. 

72. Sala-Mol ins, Le Code Noir, s. 275 . 
73. Dayan, Haiti. History and the Gods. 
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tahayyül edil irken, mitik dürtüler ister istemez bir rol oynuyordu.  
Birbirlerin i o ana dek eşi görü lmedik derecede tanıyan insanların 
oluşturduğu kümelenmelerde, bu yeni dünya anlamlı  bir yer olarak 
düşünülmeye çal ış ı lmış ve bunun sonucunda hararetl i  bir çabayla 
kozmolojik spekülasyonlar yapılmıştı .  Tarih felsefesi ortaya böyle 
çıktığında, tematiği de evrensel insanl ık olur. 

Sımr!t Ufuklar 

Kant, hayat ının sonlarına yaklaştığı  1 798'de, Fransız Devrimi'nin 
kamuoyuna insanların kendi kendi lerini oluşturdukları bir anayasa 
uyarınca yönetme hakkı olduğu fikriyle nasıl i lham vermiş olduğu
nu, onda pek görülmeyen bir tutkuyla anlatm ışt ı .  Gözlemci ler olan 
bitenler kendi çıkarlarına ya da maddi kazanç larına karşı olduğunda 
bile devrimci lerin tarafını  tutuyorlardı .  Bu "büyük siyasi değişim ler 
dramas ı " ,  "çekilen ıstıraplara ve yapı lan zulümlere [rağmen] . . .  bu 
olaya tanık olan, ama olayın iç ine kapılmayan tüm insanların kal
b inde ve arzularında neredeyse coşkuya yaklaşan bir duygudaşl ık 

doğurmuştur. " Bu tür kolekt if coşkuların tarihsel deneyimi "asla 
unutulamaz" ,  devrim başarısızl ığa uğrasa bile bu böyledir, zira " in

san ırk ının iç indeki  ah lak bir tema yü le" şahitl ik etmektedir ve hu te
mayül insanl ığ ın tarihsel ilerleyişi için bir umut kaynağıdır: " Uçsuz 
bucaksız geleceğe [bir] pencere aç ılmaktadır. "74 

" Hegel ve Haiti"nin iddias ı genç Hegel ' in de Saint-Domingue 
Devrimi 'ni böyle bir coşkuyla değerlendirdiğiydi. Olayları basın 
yoluyla takip eden Hegel (Spectator [seyirc i ,  izleyici] ve Ohscrver 
[gözlemci] g ibi gazete adları yaygındı 75) zaman zaman küresel bir 
bakış aç ısına ulaşıp Saint-Domingue kölelerinin ayaklanmasını ev
rensel özgürl üğün bir tezahürü olarak görmüştü k i  tarihin yapısı ve 
anlamı da bu özgürlüğün gerçekleşmesiydi ona göre. He gel bu anla
mı idrak etmişti, ama önemsiz bir mesele olduğunu düşündüğü am
pirik tarihe kafa yormak için pek sabır göstermemiş,  onu "tembel 
varoluş" (jaule Existenz) olarak nitelendirip bir kenara atmıştı .70 

74. K ant, "The Contest of Facuhies" ,  s. 1 82-85. 
75 .  Bu tür adlar kolon i gazetelerinde (örneğin Saint-Domingue'de çıkan l'Oh

servateur co/onia/'de gerekse de Avrupa'da yaygındı .  
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Kavram, içeriğin önüne geçiyor, Hegel 'in felsefi sistem düşkünlüğü 
ise tarihsel olgulara gösteri lecek dikkati bastırıyordu. 

Kıtanın kıyı larını hiç terk etmeden masa başında gözlem yapmış 
olan Hegel , bir "Fel sefi Dünya Tarih i "  geliştirdiği sırada Avrupa'nın 
ötesindeki ufukları pek iyi görebileceği bir noktada değildi .  77 Geliş
t irdiği o diyalektik sentez, çatışmaların ve çelişkilerin seküler dev
lette tecessüm etmiş kuşatıcı bir rasyonel gel işme içinde birbirleri
nin yerini alması  fikri ,  kil isenin kıyamet zamanı anlatı lanndan bir 
kopuştu ,  fakat yine de Hıristiyanl ıktaki ilahi plan teleoloj isine tutu

nuyordu. Felsefesiyle Protestanl ığı  Akıl k isvesinde açıkça olumlu
yor ve tarihin tematiği olarak insan mutluluğunu bir kenara atarken 
Hıristiyanl ıktaki dünyevi çilec i l  ik öğeleri muhafaza ediyordu.n Bü
yük insanların eylemlerinin mucizevi müdahalelerin yerine geçtiği 
siyaset pratiğini bu i lerlemenin bir aracı olarak görüyor ve bu prati
ğin gerçekleştiği salıneyi küresel bir ölçekte tahayyül  ediyordu. Ona 
göre, Avrupa ve Avrupa'nın koloni leştirdiği Amerika tarihin "mo
dern zamanda"ki başat fai liydi ve kolonileştirme tasarısını Akıl ' ın 
dünyadaki gel işimi olarak hak l ı laştırıyordu.79 Bat ı ,  zorunlu olarak 
ortak bir amaca doğru i lerleyen tüm insanlığın tarihsel avangardı 
i lan edi lmişti .xo 

Robert Bernasconi Hegel' in 1 820' lerde Tarih Felsefesi hakkında 
verdiği derslerin çeşitli varyantiarını tahli l  etmiş ve bunları Hegel' 

76. Hegel'in "tembel varoluş"u gözden çıkarı�ına da ir bir eleştiri için bkz. 
Adorno, Negatiı·e Dialecrics, s. 8 .  

7 7 .  " Dersler' in  b u  bölümünün konusu Dünya'n ın felsefi Tarih'idir (Hegel ,  Phi
/osophy ofHistory, s.  1 ) .  Hegel gençl iğinde Almanya ve İsviçre'nin pek çok yeri
ne gitmiş, ama 1 820'lere kadar Paris, Belçika, Hol landa, Avusturya ve İ talya'ya 
ayak hasmam ı�t ı . Deniz seyahati hakkında sıkça romantik latlar etmiş, ama deni
zi ancak k ıyıdan seyretmişt i .  

7R. "Dünya Tarih i  mutluluk t iyatrosu değildir. Mut luluk sayfaları onun iç in
deki hoş sayfalard ır, zira bunlar uyum dönemleri, yani  anıilezin askıda olduğu dö
nemlerdir" (Hegel ,  a.g.y. , s .  26-27) .  

79. A .g .y. , s. 83-87, 4 1 2-57. 
80. " İ ngi ltere'nin maddi varoluşu t icaret ve sanayiye dayanır ve İngi l i zler 

dünyaya medeniyet götürme misyonunun ağır sorumluluğunu üstlenmi�tir; zira 
ticari ruhları onları her denizi ve her toprağı katedip barbar halktarla bağlar kur
maya, ihtiyaçlar yaratıp sanayiyi canlandırmaya ve en öneml is i  onların arasında 
ticaret yapmak için gerekl i  şartları tesis etmeye, yan i  hukuksuz bir şiddet hayat ı 
n ın bırakı lmasın ı ,  mülk iyete saygı duyulmasını ve yabancılara nezaketle yakla� ı l 
ınasını sağlamaya teşvik eder" (Hegel, Plıilosophy of History, s .  455) .  
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in Afrika konusunda danı�tığı kaynaklarta kar�ılaştırmış, neticede 
Hegel ' in kendi ilerleme formülüne uymayan kar�ı kanıtları gözardı 
ederek olguların yerine kendi tarih şemasını geçirdiği sonucuna 
varmıştır. � 1  Hegel "esas Afrika" (das ei genttiche Afrika) diye adlan

dırdığı Salıraaltı Afrika'yı  "tecrit olmuş" -halbuki başvurduğu kay
naklarda buralarda M üslümanların ticaret yolları olduğu bel i rt i l i
yordu- ve "tarihdışı ", yani durağan ve tarih içinde hiç değişmeyen 
bir yer olarak tanımlamaktaydı.82 Bernasconi birçok Hegel araştır
macısına karşı ç ıkarak Hegel'in felsefesine sızan kültürel ırkç ı l ığın 

Hegel'in başvurduğu kaynakları suçlayarak aklanamayacağını söy
ler.83 Aksine Hegel, uzmanların (Karl R itter, T. E. Bowdich ve baş
kalarının) sözlerini "güvenil ir" bir biçimde aktarmıyordu.x4 Yam
yamlık ve insan kurban etme hikayelerini "süslüyor" ve " sayıları 
k atlamak zorunda kalıyor", belirli bir gel iş im şe masının mantıklı 
görünmesini sağlamaya yönelik felsefi hedefine ulaşmak için tahri
fatlar yapıp mü balağalar ediyordu.H� Gayet kısmi bilgilerine rağmen 
Afrika'ya " sistematik bir şekilde" yaklaşıyordu ve bunu yapmaktaki 
amacı ,  fetiş lere tapan Afrikalıların duyusallığından (Sinnlichkeit) 
Hıristiyan maneviyalının üstünlüğüne doğru yükselmeye dayanan 
bir felsefe tarihi oluşturmaktı . Ho Kurduğu bu şema Avrupalı ların da-

8 1 .  Bernasconi ,  "Hegel Ashanti Mahkemesinde" ,  s. 65-97. Bu derslerin eleş
tirel-tarihsel bir baskısı yoktur (ayrınt ı l ar için bkz. " Hegel ve Hait i " ,  s. 86n 1 39. 

82. Bernascon i ,  a.g.y. , s. 68. "Esas Afrika [ das eigentliche Aji"ika] dünya tari
h i  yorumu yapmaya girişıneden önce devreye sokulur.  . .  k i  daha sonra terk edi le
bilsin" (s. 93, çeviri biraz deği�tirildi -ç.n . ). Afrika "bir sıfır noktası ya da taban 
noktası işlevi görüyordu" (s. 82). 

83. "Hegel ' in e l indeki kaynaklar konusunda ara�tırma yapı ldığında bu kay
nakların Hegel ' in kendisinden daha doğru ve daha tam olduk ları ve Hegel' in kolay 
kolay mazur görülemeyeceği anlaş ı lmaktadır'' (Bernasconi ,  a.g .y. , s. 97) .  Bernas
coni'nin bu hakkaniyet l i  anal izi "Hegel ve Haiti"de " Avrupa'n ın Afrika toplumu 
konusundaki kon vansiyone l uzman l ı k  bilgis ini  yans ı tt ıkça" "Hegel'in asl ında ah
maklaştığ ı"  sözlerin i ederken sergi tediğim patavatsızlığı düzeltmek açıs ından ge
rekl i  görünüyor (bkz. s .  86). 

84. Bemasconi ,  a.g.y. , s. 73. Hegel ' in bu eği l imine Adam Smi th ' in  toplu iğne 
fabrikası örneğindeki sayı ları özensizce zikretmesinden aş inayız zaten (bkz. bu 
kitaptaki " Birinc i K ısma Giriş", s. 1 6, 3 .  dipnot) .  

85 .  Bernasconi, a-R.y. , s. 76, 78. 
86. Bemasconi ,  a.f?._Y. , s.  97, 82-83 . Hegel Afrikalı ların " insandan daha yük

sek bir şey olduğu duygusundan yoksun oldukları "n ı  ve "kölel iğe yanl ış  bir şey 
g ibi bakınadıklarını "  i leri sürüyordu; dolayısıyla, Afrikal ı ların Avrupa kültürüne 
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ha sonraları Afrika kıtasını  sömünne süreçleri açısından "güçlü bir 

gerekçe" olmuştuY 
Ashanti şefi Kwaku Dua 1 842'de bir Britanya valisine şunları 

söy lemiş: "Hatırlıyorum da ben küçük bir çocukken İngil izlerin Af
rika sahil ine köle yüklü gemi leriyle geldiklerini ve onları yemek 
için ülkelerine götürdük lerini  duymuştum; ama bunun yanlış  bir 
bilgi olduğunu uzun zamandır bi l iyorum artık. "88 Hegel kolayca al
danabilen Avrupah okurlarına kana susamış Aslıanti ler hakkında 
kasten abart ı l ı  hikayeler anlatsa da K w ak u Dua aksine gayet makul 

biri g ibi görünmektedir. Fakat Hegel'in Afrika'nın önemsiz bir yer 
olarak görülüp dışlandığı bir Avrupa h ikayesine Haiti'yi dahi l  ettiği 
tarihsel ana dönmekteki amaç, Alman felsefeciyi k ınamaktan ziya
de kendimizi selamete çıkarma yolunda bir adım daha atmak tır. 89 

Bugün herhalde ancak pek az kiş i  kendisini Hegelci diye tanım

layacak olsa da, Hegel'in varsayımları pek çok kişi tarafından hala 

maruz kalmasının, bu süreç kölel ik konumunda başlamış olsa bile, faydal ı  etki le
ri  olduğunu iddia etmişti .  Kölel ik yanl ışt ı ,  lak in "Avrupalı lar, Afrikalıları köle 
olarak Afrika'dan dışarı çıkartarak sırf insan olarak var olmaktan -henüz özgür ol
masalar da- kurtarınışiardı (s. 84, 87) .  "S iyahlar kölel iğe karşı ayaklandık ları za
man bile -ki Haiti'de gayet başarı l ı  bir şeki lde yapmış lardır bunu- He gel bu olgu
yu onların Avrupalı ların özgürlük hakkındak i görüşlerini  tanımalarının bir sonucu 
olarak görür" (s. 95) .  

87.  A .g.y. , s. 96 .  "Barbarl ık gerekirse şiddet ku l lan ı larak düzelti lmesi wrunlu  
olan b i r  yanl ışt ır .  . .  Hegel sözde 'uygar' halkların uygarlığın daha önceki aşamala
rında bulunan diğer halkiara meşru olarak müdahale edebileceklerine inanıyordu 
genel olarak . . .  Kolonyal izm/Sömürgeci l ik Afrika'nın boyun eğmek zorunda ol
duğu bir kaderd i "  (s. 92) .  "Afrikalı ların Avrupalı lar tarafından köleleştiri lmesine 
insanın i lerlemesi açısından olumlu bir rol vererek, köleliğin kaldırı lmasını red
dedenlerin elini rahatlatrnıştı.  Bu yüzden Amerika'daki köle sahiplerinin onu ken
di lerine bir müttefik olarak görmüş olmaları şaşırtıcı değildir" (s. 9 1 ,  çeviride çok 
ufak bir değişik l ik yapı ldı -ç.n. ) .  

88. Bu söz Winniet'e söylenmiş .  aktaran Bernasconi ,  a.g.y. , s.  79 .  Kwaku Dua 
insan kurban etme pratiğini kabul ediyor, idam etme ya da affetme yetkisinin hü
kümdarın yönetiminin önşartı olduğunu söylüyordu: "Kurban etme törenlerini ya
saklarsam, kendimi insanları en etk i l i  itaat ettirme aracından mahrum etmiş olu
rum" (s. 79). Bashayağı Schmittçi bir savdır bu (bkz. Schmitt, Political The
ology). Ashanti kabilesi Britanyalı lara karşı amansızca sav aşmış, fakat nihayetin
de 1 896'da tesl im olmuştu. 

89. Bernasconi şöyle der: " Hegel' in . . .  okuyucusunun kendis ine sorması gere
ken soru . . .  Hegel ' in bu açıklamasının ne kadaretkisi alt ında" olduğumuzdur("He
gel Ashanti Mahkemesinde", s. 70). 
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paylaşılmaktadır. İnsanlığın kolektif tarih inde neyin önemli  oldu
ğunu ş iddete başvuran siyasal eylem belirler. İ lerleme fikri askeri 
b ir tasarı olarak demokrasinin başkalarına dayat ı lmasını hakl ılaştı
rır. İnsanlığın i leri , medeni halklar i le geri kalmış, barbar halklar di
ye ikiye bölünmesi fikri terk edilmemiştir.90 Gelişmiş (Hıristiyan) 

uluslarca oluşturulan ve tüm dünyanın takip etmeye mahkum oldu
ğu evrensel tarihin sözümona seküler şeması Batı 'nın siyasi söyle
mine halen yerleşik halde durmaktadır. Kültürel ırkçılığın da üste
s inden gelinmemiştir. 

İnsan kolektiflerin i  salt hayatta kalmaya dayalı bir tür sosyal
Darwin İst ölçüte göre değerlendirmek için ortada hiçbir bil imsel 

gerekçe yoktur. Kolektif bilgeliği medeniyet hakimiyetinin ürünü 
olarak görmek yerine, bu iki değişkenin arasında pekala ters bir 
orantı olduğunu düşünebiliriz: B ir medeniyet dünyada ne kadar bü
yük bir iktidar uygularsa, o medeniyelin düşünüderi kendi inançla
rının naifl iğini o kadar az idrak edebilmektedir. İnsanl ık daha iyisi
ni yapabi lir. 

3. Yeni Bir Hümanizm 

Atiantik Kozmo/ojileri 

Yıldızlara bakarken Kant'ın akl ı  "hayranlık ve hürmetle" doluyor
du.9 1 Daha kibirli Hegel ise kayıtsızdı . Şair Heinrich Heine o s ıralar 
artık meşhur olmuş felsefeciyi Berlin'de ziyaret ettiğinde bir pence
renin başında durduklarını ve kendisinin yıldızlı geceden duyduğu 
coşkuyu ifade ettiğini yazar. "Yıldızlar" deyip yutkunmuş Hegel ,  
"gökyüzünde parıldayan birer cüzamdan ibarettir. "l)2 Atlantik' i  boy-

90. Bernasconi 'nin sonuç yargısında bu kaygı lar payla� ı l ır :  "Sosyal gel işme 
gibi k imi çağdaş fik irlerin ,  en iyi tan ımlamayla "sömürgec i"  diyebi leceğimiz bir 
modele ne ölçüde hiila bağl ı  oldukları i se şimdi l ik bir soru i�areti olarak kalmak
tadır" (s. 97). 

9 ı .  Kanı, y ı ldızlara bakmanın insana hu�u veren yücel iğini  " içteki ahlak ya
sasını " .  en sonsuz olandan en kiş isel olana dek duyusal dünyanın sınırlarını işaret
leyen deneyimleri h issetmeye benzetiyordu (Kanı, Critique of Practica/ Reason, 
s.  203) .  

92 .  Aktaran B lumenberg, Genesis of the Copemican World, s. 7 ı .  
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dan boya geçmek zorunda kalanlar içinse y ı ldızlar hayatta kalmayı 
sağlayan şeylerdi. Boylamı ölçen deniz kronometresinin icadından 
evvel, Atiantik denizcileri y ı ldızl ı  gökkubbenin insafına kalıyor, 
yolların ı  denizcilerin kadim işareti olan ve H idra diye bil inen güney 
takımyıldızı sayesinde buluyorlardı .'n Amerikalarda satılan kölele
rin kökeni ,  kendi lerine Afrika kıyıs ına yaptıkları kara yolculuğunda 
yı ldızların nası l  bir konumda olduğu sorularak bel irleniyordu.94 

Yeni  Dünya'daki mekan hesaplamalarında astrolojik işaretierin 
merkezi bir önemi vardı .  Gökkubbenin zamanı insan tarih i  hakkın
daki spekülasyonlar için kullanışsız bir araçtı ama çeşitl i kültürler
den geriye gözle görülür kanıtlar kalmışt ı .  Yeni  Dünya'da ortak bir 
dil ,  ortak anlamlardan oluşan fonetik bir sistem yoktu. Bu durum 
Afrikalı  köleler, rengarenk tayfa ve hatta Amerikal ı  kolonkiler için 
de geçerliydi.95 Hür Masonluk bu ortamda serpi lmişti . Masonluk 
hareketi sözel olmayan i letiş im araçlarına yönelik b ir meraka, dün
yanın dört bir köşesindeki göstergeler, s imgeler, insan eliyle yapılan 
şeyler ve geçmişteki m imari mucizelere dair evrensel bi lgi arayışı
na önayak olmuş ve tüm bunları içrek bir şeki lde bilgeliğin g izli 
kaynağı olarak yorumlamıştır.'��'� Babil Kulesi'nin çökmesinden ön-

93. Linebaugh ve Rediker, Many-Headed Hydra, s. 353. Saatçi ve amatör bir 
bi l imci olan John Harrison tarafından icat edi lm iş deniz kronometresi ( I  773'te 
resmen tanınmıştı bu icat) gemi lere yaygın bir şeki lde ancak on sekizinci yüzy ı l ın 
sonlarında yerleştiri lmiş. Bkz. Sobel ,  LonRitude. 

94. " Kaç gündür seyir hal inde oldukları, seyirde kaç pazarda sat ı ldıkları , se
ferlerinde güneşin hangi taratlarında doğup battığı ya da ülkelerinin 'bu yı ldız' ın 
sağında mı yoksa solunda m ı  olduğu" sorularak kölelerin nere l i  oldukları öğren
meye çal ış ı l ıyordu. ( Debien, Les Esc/aı·cs aux Antillesfrançais, s. 37). 

95. Haiti kreolü.  tıpkı diğer kreoller gibi ,  bir "temas di l i" olarak gel i şm işti, ke
za rengarenk tayfa tarafından konuşulan "karma" lpidgin1 d i l ler de öyle gelişmiş
li. Genel olarak yirminci yüzyı l ın başına kadar di lbi l im bil inmediği iç in bu di l in 
evrimi iyi bir şekilde belgelenmemiştir. Şu an (Fransızca ilc birl ikte) Hai t i 'n in res
mi di l idir. Esas olarak Fransızcaya dayanan (koloni plantasyoncusunun sınıf di l i 
ne ne kadar yakın olmuş o lduğu bir tartışma konusudur) bu d i l  (etnodi lbi l imsel 
altkatman olarak) Fon'dan, (tümü Nijer bölgesinde yer alan) Ewe/Anglo-Ewe, 
Wolof ve Gbe'den ve ( İslam yoluyla) Arapçadan öğeler barındırır. Bkz. Angi ade, 
lnventaire Etymologique. 

96. Avrupal ı ların dünyanın dört bir köşesine seyahat etmesinden i lham alan 
Masonlukta, başka geleneklerin, özel l ikle de Orta ve Uzak Doğu'daki gelenekle
rin (Yahudi m istisizmi ,  Zerdüştlük, Mıs ı r  paganl ığı ,  Sufi mistisizmi . Hint i iierin 
Vedantası )  aydınlutıcı bir potansiyeli olduğuna inanı l ıyordu. M asonlar gerek es-
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ceki ortak insanlığı anlamanın olası anahtarları olarak, Mısır pira
mitlerinden Amerikan yerli lerinin işaret dillerine kadar uzanan gör
sel bir imgeler dünyasına başvuruluyordu.97 

Atiantik'in bir yanından diğerine uzanan gözenekli mekanında, 
Mason aidiyetiyle kurulan bağlar, ü lke, etnik aidiyet ve hatta ırk 
bağlarından çoğu zaman daha kuvvetliydi ve Devrimler Çağı'ndaki 
tarihsel olayları anlamak açısından hayati bir önemi haizdi. Ama ge
nelleme yapmanın kolay olmadığı bil inir. Hür Masonluğun Yeni 
Dünya'da gelişmi ş  olduğunu söylemek tam olarak ne anlama ge
l ir?98 Localann l isteleri ve bu locaların mensupları olan tarihsel ak
törler kendi başlarına bize pek bir şey söylemez. Rakamlar, ne kadar 
etki leyici olsalar da, asl ında muğlaktır ve koşul lara bağlı olarak bizi 
yanl ış kanıtara sürükleyebilir; örneğin, küresel bir Hür Masonluk 
komplosunun olduğu şekl indeki mitin bugün hala sıhhat ve afiyette 
olmasına yol açabil ir. Zaman içinde değişen çeşitl i Masonluk ger
çekl ik leri vardır ve bunların toplumsal rol leri epey farkl ıl ık göster
miştir. Mason olmak nedensel olarak sorumlu tutulabileceği tanım
lay ıcı niteliklerden yoksun bir ontolojik kategoridir (tıpkı H ıristi
yan olunca illa erdemli, Marksist olunca devrimci ve Müslüman 

rarl ı  b i lg i lerde (gizli ritüe l ler, ortaçağ s imyacı l ığı  ve Rönesans büyücülüğü) ge
rekse de seküler Aydınlanma'da (deneysel bil im, özgür bas ın, demokratik yöneti

şim) kendilerini evlerinde hissediyor ve kamusal alana etk in bir şeki lde kat ı l ıp 
u lusüstü bir yayımlar ağına katk ıda bulunuyorlardı .  Aydınlanma'nın, Habermas'ın 
ilgi ve etki uyandırmış anlatısında dışarıda bırak ı lan bir tarafıdır Masonlar (Ha
bermas, Structural Transformation (�{'the Puhlic Sphere). 

97. Masonların Amerikan yerl i lerin in  işaret di l i  hakkındaki spekülasyonları 
için bkz. Denslow, Freenıasonry and the American lndian. On sekizinci yüzyı lda 
ortaya ç ıkan spekülatif Hür Masonluk varl ığ ın ı  Avrupa'n ın  antik kökenierine dair 
arkeolaj ik  kazı ların başlamasına önayak olmasına olduğu kadar Yeni Dünya'dak i 
kültürel karışıma da borç luydu. Hatta bu girişimler b irbir ine koşut bir şeki lde i ler
l iyordu, zira Avrupa l ı lar bugünün okuma yazma bilmez (" tarih öncesi " )  halkların
da kendi i lkel geçmişlerini gördüklerine inanıyordu. 

98. Loncalar hem Karayip  adalarındaki koloni lerin hem de Amerika'daki ko
lon ilerin çeşit l i  yerlerinde bulunuyordu. Lonca, beyaz kolonici lerin nazarında 
"kolonyal Saint-Domingue'nin b i ldik bir veçhesiydi" (Nichol ls ,  From Desalines 
to Duralier, s. 23) ve siyah Haiti 'de sivil toplumun temel teşki )at larından biri ola
rak yeniden tesis edi lmişt i . Devrim Çağı'nda, Haiti, Mart inik, N ikaragua, Anti
gua, Virj in Adaları, Bermuda, Honduras ve Granada'da ve Kuzey Amerika'nın gü
neydoğusundaki Cherokee kabi leleri arasında da loncalar mevcuttu (verdikleri bu 
bilgiden ötürü Richenel Asa no ve Linda Rupert'a teşekkür ederim). 
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olunca terörist olunmadığı gibi). Hür Masonluk paranoyağın boş 

göstergesidir. Hareket içinde içsel tekbiçimlil ikler ve ortak gizli bil
giler olsa da, on sek izinci yüzyı lda kurulmu� modern Masonluğun 

içkin çel işkileri de vardı .  Toussaint, M ason olmuştu, fakat onu devi
ren Napolyon da, iddia edi ldiğine göre, Mason olmuştu.99 Bu kar
deşli k  bir eşitler cemiyetiydi, ama li yakata dayalı bir h iyerarşiye gö
re örgütlenmişti ve toplumsal eşitl ik genelde locanın kapısında biti
yordu. Masonlar kendi lerine kökleri taş ustaları ve el işç i lerine ka

dar uzanan metaforik bir soykütüğü çıkarınışiardı ama pratikte ikisi  
de değil lerdi .  Daha ziyade bir nevi " toplumsal mimarlar"dı onlar, 
ama bunun pek çok farkl ı  anlamı olabi l i rdi .  Hepsi de kozmopolitiz
mi  savunuyor, küresel kardeşl ik fikrini coşkuyla benimsiyordu . ıw  
Bazıları üyel iğe kabulde son derece kapsayıcıydı . 1 0 1 Fakat bunların 
sadece çok az miktardaki bir k ısm ı  ırksal açıdan kannaydı ,  münha
sıran siyahlardan oluşanlar da vardı . 1 02 

99. Napolyon 'un 1 798'tlc Mal ta'da Mason olduğu iddia edi l i r; bu iddia bir mik
tar su gütürsc de, bu harekete yakın olduğu ve bazı Mason ları üst mevk ilere atadığı 
aç ıktır. 1 798'de M ısır'tla askeri bir macera ya kalkı�masıyla bu ortakl ık  güçlenmi�
t i ,  zira i�galci subaylar oraya loncaları götürmüştü. O zamandan bu yana pek çok 
Frans ız devlet ba�kanı H ür Mason luğa bağl ı  olmuştur. Pek çok kişinin gözündey
se, kolonyal (ve postkolonyal) seçkin leri üyel iğe kabul etmesinden ötürü Avrupa 
emperyalizminin bir s imgesidir masonluk. 

1 00. Londra'daki localara Mason olarak kabul edilen Amerikan yerl i leri Ame
rikal ı Devrimcilere karşı B ri tanya'n ın safına geçmişti; tüm taraflardak i  Masonla
rın gerek bu mücadele, gerekse de Fransız-Kızı lderi l i  Sava�ı 'nda mahkum olarak 
esir a l ınan yoldaş Masonlara merhametle yaklaştığı iddia edi l i r. 

1 O 1 .  Carpentier'in sağlam bir araştırma ürünü olan ve Karayiplcr'de geçen ( ta
rihsel bir figür ve Mason olan Oge'n in  de arz-ı endam ett iği) tarihsel romanında, 
siyaseten radikal olan Yabancı l ar Locası 'n ın "sağl ık l ı  bir demokratik atmosferi " 
olduğu söylenir; burada Avrupalı soylular " Martinik kökenl i  renkl i  bir yurtsever
le, misyonerlik yaptığı yerin hasretini çeken Paraguay lı eski bir Cizv it rahibiyle, 
propaganda metinleri basınakla i tham edi l ip ülkesinden sürü len Flaman bir mat
baacıyla, gündüzleri i�portacı l ık geceleriyse hat ipl ik yapan, H ür Masonluğun Avi
la'da o n  altıncı yüzyı ldan beri var olduğunu iddia eden, buna kanıt olarak.sa yakın 
zamanlarda, meşhur Yahudi mimar Mosen Rubf de Braquemonte tarafından inşa 
edi len Our Lady of the Assunıption Ki l i sesi 'nde ke�fedi len kimi pusu la tasarımla
rını, gönyeleri ve tokmakları gösteren sürgün edi lmiş bi r ispanyol la  dostluk kura
bi l iyordu" (Carpentier, Explosion in a Cathedral, s. 1 02�3). 

1 02. B un ların bazılarının uzun ve öneml i  tarihleri vardı ;  örneğin, Prince Hall 
M ason Locası Porto Riko'da kurulmuş ve on dokuzuncu yüzyı l ın  sonlarında ve si
yah, Mason, Afro-Hispanik, Karayipl i ve "Guarionex" gibi çe�i t l i  kimlik lerden olu-
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Yurttaşl ık  için bir  talim sahası olarak tüm localarda sivil erdem
ler icra edil iyordu. Üyelerin toplumdan geri çeki l iş i  hakim kültürel 
ethosa muhalefet etmeyi m ümkün kıl ıyor ve dış dünyanın henüz ha
zır olmadığı türden ütopik düşüncelere cesaret veriyordu - tahmin 
edilebileceği üzre, sivil yetkili lerin sinirin i  bozan yapısal unsurlar 
da bunlardı .  Loca gizli l iği özü itibariyle siyasiydi ,  z ira locaya üye
l ik ulusaşırı bağl ı lıkları , alternatif toplumsal kimlikleri ve birbiriyle 
rekabet içindeki otorite kaynaklarını beraberinde getiriyordu. Gel
gelelim, locaların siyasi bağl ı l ıkları farklı farklıyd ı :  On sekizinci 
yüzyı l ın başlarında Britanya'daki localar siyasi eyleml i l iğe bilinçli 
bir şekilde karş ı duruyor, Avusturya'daki localar bell i  bir süre bo
yunca kraliyetten himaye görmekle övünüyor ve "Hegel ve Haiti"de 
tartışı lan başka localarsa s i lah l ı  devrimcilerin doğumuna gebel ik 
ediyordu. 103 

H ür Masonluk kolonileştirmeyle birl ikte yayıldı ,  ama koloni leş
tirme de onu değiştirdi .  Bu bağlarnın belki de en önemli veçhesi ya
bancı bir di yardak i  yabancılara güvenme gereğiydi. "Localar l iman 
kentlerinde ve ticaret yapan toplu luklar arasında ticari kulüpler ya 
da iş iç in birbirine referans veren kişi ler topluluğu olarak baş lamış
tır. " 1 04 Masonluk, tıpkı diğer gizli cemiyetler gibi , kurgusal akraba
l ık i l işkileri yaratmış  ve locanın kardeşlerinin birbirlerine yardım 
etmesin i  sağlamıştır (Kübal ı s iyah locaları köleleri azat etmek için 

şan "ulusaşırı fark l ı l ık " ın ı kabu l eıtirmeyi başaran (devrimci ınahlas ın ı  i8yanla
rından ötürü İ spanyol koloni yetki l i leri tarafından mahkum edi l ip 1 502'de ölen 
Santo Domingo'lu bir yerli kabi lc şefin in adından alan) siyah bir Porto Rikolu 
olan Shomburg'u üye l iğe kabul etmişti (bkz. Arroyo, "Technologies", s. 4-25). 

1 03 .  Bkz. "Hegel ve Haiti " ,  s .  74-75, 77 .  Mozart'ın 1 784'te Viyana'da dah i l  ol
duğu Joeanın amacı ,  devrimci ağ lar oluşturan localarınkinin aksine, sosyal leşrnek 
ve içmekten ibarett i .  Habsburg imparatoru l l .  Joseph ilk başta u lusal yurtseverl i 
ğin kurucularından biri olarak gördüğü bu harekete yakınl ık duyuyordu, ama 
1 785'e gel indiğinde hareketin fazla güçlü hale gelmiş olmasından korkmaya baş
lamıştı .  Mozart'ın Sihirli Flüt operası ile Hür Masonluk arasındaki bağ l antı lar ar
tık pekalil bi l inmektedir. Meşhur m imar Karl Friedrich Schinkel 1 8 1 6'da Ber
l in'de, Hegel orada profesörlüğe başlamadan bir yıl önce açı l ışı yapı lan Sihirli 
Flüt'ün sahne tasarımını yapmıştı .  Mozart ' ın tamamladığı ( 1 5  Kasım 1 79 1  tarihl i)  
son eseri olan K623 " Küçük Bir Mason Kantat ı"  diye bil inmektedir. Kanıat ın söz
leri yeni bir tapınağın açı l ış ı  için bizzat Mozart tarafından yazı lmış g ibi görün
mektedir: "Bu zincirin etrafın ı  saracak; t ıpkı bu kutsal yeri sardığı g i bi 1 Ve de 
bütün yeryüzünü . "  Bkz. Landon, Mozart and the Masons. 

1 04. Lipson, Freemasonry in Federalist Connecticut, s. 7.  
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para toplamışlardı) . 1 05 Tarih boyunca farkl ı  cemaatler arasında tica
ri alışverişlerin yapıldığı ve geleneksel toplumsal i l işkilerin güveni
lir insani ağlar kurmak iç in yetersiz  kaldığı ticaret yolları etrafında 

yayılmış gizli cemiyederin bir örneğiydi Mason locaları .  
"Peki Hür Masonluk vudu ayİnine katkıda bulunmuş mudur? " 

Antrapolog Alfred Metraux, Haiti 'nin dinsel kültüne dair yaptığ ı  in
celemesinde "bu soruya olumlu cevap veril ir" diye yazar. 1 06 Vudu 
zamanla ve Haiti Hür Masonluğu i le olan i l işkisiyle bağlant ı l ı  ola
rak değişmiştir. Fakat Devrim Çağı'nda yaşayanlar Vudu'yu, yaban
c ılara kucak açmasını  ve bağdaştırmacı epistemoloj isini hesaba ka
tarak, gayet makul bir şekilde "dinsel ve dans edilen türden bir ma
son luk" olarak görüyorlardı .  107 

Yeni Dünya'ya getirilen ve çoğu zaman hiçbir ayrım yapı lmadan 
bir k itle olarak resmedilen milyonlarca köle, di l ,  din,  adetler ve si
yasi kurumlar bakımından asl ında t ıpk ı  kolonilerdeki Avrupalı lar 
gibi çeşit çeşitt i .  Devrimden hemen önceki on - on beş y ı l  zarfında 
Saint-Domingue'ye akın akın getiri len kölelerin ağırl ıklı olarak Kon
go ve Benin kıyılarından gemilere yüklendiği doğruysa da, oraya iç
te patlak veren ve dışarıya karşı açı lan savaşlarda -yüzyı l  boyunca 
ş iddetle devam etmiş ve 1 780'lerde doruğa çıkmış Kongo iç savaş
ları ve (şimdi Benin olan) Dahomey'in Oyo'ya ve diğer komşulara 

1 05 .  Kendisi de bir Mason olan Benjamin Frankl in �öyle yazıyordu: "Evren
sel h ir  di 1 konuşurlar ve üyel iğe kabul edi lenlerin dünyanın her köşesinde ihtimaın 
ve yardım göm1esi için aracı olurlar . . .  birbirlerine karşı son derece hasmane duy
gu ları olan, birbirlerinden son derece uzak yerlerde yaşayan ve son derece fark l ı  
ko�u l larda bulunan insanların 1 Yahudiler, Müslümanlar, siyah lar, Amerikan yer
I i leri ] birbirlerinin yardımına koşmasın ı  ve kardeş bir Masona destek verebi imiş 
olarak toplumsal bir keyif ve tatmin duygusunu yaşamasını  sağlamışlardır" (akta
ran Clawson, Con.\·tructing Brotherhood, s.  77) .  

1 06. Metraux , Le Vaudou hai'tan,  s. 1 40. İsv içre'de doğmuş ve Paris'te eğitim 
görmüş olan Mctraux. Vudu ay inleriy le çok i lgi lenen Parisli Sürrealistler kuşağı
nın bir çağdaşıydı ; Sürreal i st ler arasında bazı k iş i ler, örneğin Michel Leri s bu ay i
ni İcra edenleri i lkel "öteki"  olarak deği l ,  tam da öteki l ik kavramının, a l ış ı lagelmiş 
etnografi lerin temelinde yatan birbirinden tamamen ayrı  kültürler olduğu fikrinin 
istikrarın ı  bozan bir modernl ik  fenarneni olarak görüyordu. Bu ay indeki ritüel le
rin teatra l l iğini vurgulayan Metraux Vudu'nun egzoti k  ve i lke l  bir kal ınt ı olarak 
değ i l ,  bi r çakışma, çatı�ma ve yaratma yeri , "öteki Batı "ya ait bir kent dini olarak 
incelenmesi gerektiğini i leri sürer. Bkz. J. M ichael Dash, "Le Je de l ' autre" , s.  84-
95 .  Bu konuda Metraux'ya yakın duruyorum. 

1 07. Bkz. "Hegel ve Haiti", s.  77n l 29. 
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Şeki1 19 Vudu töreni ( 1 970) . 
Fotoğrafçı Leon Chalom. 
Kaynak: Dayan, Haiti, 

History and the Gods. 

açtığı , sonuçları değişen ve yoğunlukları artan çeş itl i savaşlarda
esir düşerek iç kesimdeki çeş itli yerlerden getirilmişlerdi . ı ox Bir  za
manlar birbirine düşman olan, muharebe meydanında köleleştirip 
yerl i tüccarlar aracı l ığıyla insan mallar olarak Avrupal ı lara satı lan 

I 08. 1 780 i le 1 790 arasında sürgün edilen 62.000 civarındaki Kongolu dahi l 
olmak üzere, "Saint-Domingue'deki (Hait i )  kölelerin üçte ikisinin devrimin arife
sinde Afrika'da doğmuş, büyümüş ve sosyalleşmiş olması ,  üzerinde düşünmeye 
değer bir meseledir" (Thornton, " ' ! am the Subject of the King of Congo' " ,  s. 1 83) .  
Kongolular on yedinci yüzyılın onalarından beri iç savaşla boğuşuyordu. Oyo 
İmparatorluğu doğudaki Benin halk larının kaybedi lmesi pahasına kazanı lmış ve 
on sek izinci  yüzyı l ın sonlarına gel indiğinde, bu imparatorluk daha sonra Yoruba
land diye anılan bölgenin yarısından çoğunu kontrolü altına almıştı. Bu kuşağın  
muharebe tecrübesinin önemine ve asi kölelerin bunca başarı sağlayan askeri tak
tiklerio biçimine dair bir izah için bkz. Thomton, "African Soldiers in the Haitian 
Revolution", s. 58-80. 
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Şekil 20 Masonların cemaate kabul merasimi, on dokuzuncu yüzy ı l  sonları . 
Kaynak: Serge Hutin, Les fi·ancs-ma�·ons, s. 1 50. 

1 37 

bu kişi ler, olağanüstü bir tesl imiyet sürec inden geçiri lmi�. vekale
ten i�kenceye tekabül  edecek bir şeki lde otorite sahibi oldukları böl
gelerden zorla başka bir yere taş ınmışlardı .  Vudu'nun, bir anda pat
lak veren bir kü ltürel yaratımla, bir itimat cemaatine dönüşmesini 
sağlayan şey mağlubiyet, kölelik, sürgün, Atlantik'i bir yanından di
ğer yanına geçerken yaşanan dehşet verici anlar ve plantasyonda ça
l ışmanın yarattığı ortak travmaydı . ıo\1 

Vudu gizli bir cemiyet olduğu kadar bir kamusal dindi de. Tıpkı 
H ür  Mason]uk'taki gibi, ortak bir di l  olmayınca görsel yolla i letişim 
kurmak zorunda kalını Jdığı için, amblemler, gizli işaretler, mimetik 
performans ve ayin temel önem arz eder olmuştu . Yine tıpkı Hür 
Masonluk'taki gibi, ortak bi lgi tüm insan kültürlerinden alınan öğe
lerin bir  alaşımı ,  hiyerarşik olarak kapalı deği l  açık ve eklenmeye 
dayal ı bir alaşım olarak tasavvur edil iyordu. Kozmolojik spekülas-

1 09. Şunlar da bununla i l işk i l i  fenomenlerdir; Candomble (Brezilya) , Santa
ria (Küba, Porto Riko ve Panama) ve Shang6 (Trinidad). 
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yon burada soyut muhakemeden farklı bir şeki lde işler. Felsefi i lke 

sentez değil bağdaştırmacılıktır, birbiriyle özdeş olmayan kültürel 

alanlar arasındaki mütekabiliyetlerdir. Hegel ' in deyişiyle "tembel 
varoluş"un malzemesi olan dünyevi artık asla aşı lmaz. Çel işk i l i  te
rimlerin kuşatıcı bir kavram altında toplandığı Hegelci sentezin ak
sine ,  işaretler ayrık, kopuk, moleküler kalır ve bütün içindeki kök
saplar olarak birbirine bağlanır. Bu anlam sisteminin sınırları göze
neklidir. Mason ya da Vudu amblemlerinin hiçbir s ınırı yoktur ve bu 

an lamda birbirlerine sızabi l irler ki sızmışlardır da. Ortodoks haçı ,  
inşaatçt iarın pusulaları, gökkuşağı i le  y ılan,  kafatası ve çapraz ke
mikler hem Vudu'da hem de H ür Masonluk'ta benimsenen amblem
lerdi . Ama bu Yeni Dünya pratikleri birbirleriyle hiç de aynı değildi ;  
bunun sebebi Afrika insanlığının özüne i l i şkin bir "ötek il ik" deği l ,  
özü itibariyle insanlıkdışı modern köle lik deneyimiydi . Metraux ıs
rarla vurgular: "Bugünkü Haiti l i lerin atası olan Afrikalı kabile lere 
özgü siyasi ve toplumsal çerçeveler kölelik/e ha ş at edilmişti. "  1 1 0  Av

rupa H ür Masonluğu'nda bununla kı yaslanabi l ir hiçbir şey yoktur. 

Ale�orik Tarz 

Amblemler ancak yorum landığında anlam kazanan sessiz işaretler
dir ve bu bağlamda yorumlama tarzının belirley ici bir önemi vardır. 
Vudu, tarihi bir felaket olarak deneyimleyen alegorik bir görme bi
ç imiyle yoğrularak şeki l lendirilmişti . 1 1 1  Tarih tarafından mağlubi
yete uğratı lmış ların, toplumsal i l işki leri t ime t ime edi lmişlerin, sür
günde yaşayanların gözünde anlam, fiziksel mesafe i le kişisel kay
bın yoksullaştı rdığı  bir dünyanın nesnelerinin içinden akar. Vudu' 
da, tek bir kültürün deği l ,  çeşit l i  kültürlerin paramparça edi lmiş ko
lektif hayatı bir enkaz olarak, çürümüş halde kalmıştır. Amblemie
rin içi oyulmuş, anlamları keyfileşmiştir. 1 1 2 Yaygın bir amblem olan 

kuru kafanın farkl ı  bir çeşidi olan kafatas ı ve çapraz kem ikler sade
ce hayatın geçici l iğini deği l , anlamın geçici l iğini ,  hakikatİn fani l i -

ı ı o. Metraux, Voodoo i n  Haiti, s .  59 (vurgu benim). 
ı 1 ı .  Bu anlayış Watter Benjamin'e dayanır. Ona göre, "alegori toplumsal kar

gaşa ve sürüncemeli savaş dönemine, i nsan ıstırabıyla madd i mahvoıuşun tarihsel 
deneyimin özü olduğu zamana has bir algı lama biçimiydi" (bkz. Buck-Morss, 
Görmenin Diyalekti.�i, s. 1 82-225) .  
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ğini de simgeler. 1 1 3 Tanrılar tamamen uzaktadır. Yaşayanları terk et
miştir. Hatırlanmaları , geri çağrılmaları, fiz iksel olarak yeniden ci
simleştiri lmeleri gerekir; nasıl k i  ineelikle hazırlanan veve 'lerin, ya
n i  tozları yere serperek çizilen ve dansçı ların ayak hareketleriyle si
l inen Vudu kozmogramlarının her seferinde yeniden yarat ılması ge
rekiyorsa, her Vudu ayİninde de bir müminin bedeninin kelimenin 
tam anlamıyla "ele geçiri lmesi" gerekir. 1 14 

Alegorik deneyimdir bu; bu deneyimde kültür bir enkaz olarak 
var olur. Hür Masonluk'taki kozmotoj ik  spekülasyonlarsa, amaçları 
ebedi hakikati açığa ç ıkarmak olan simgelerin tarihaşırı d iyarında 
yer alır. B ilgi yakın geçmişin kültürel fragınanlarından deği l ,  antik  

1 1 2. Geleneksel anlamdan arındır ı lmış dünyadaki nesneler çe� i t l i  içerik terin 
kalınt ı larıyla doldurulabi l ir. Bunlar, aşkın bir hakikale işaret etmek şöyle dursun, 
anlamın  ikame edi lebi l irliğ in in göstergeleridir - iriandal ı  Aziz Patrick' in peşine 
taktığı yı lan lar imgesi " I Dahomey'de kutsal say ı lan i gökyüzü yı lanının çeşit l i  te
cessümlerine" dönüştürülür (Thompson, Flush (){the Spirit, s .  1 76) - ya da, toptan 
ıskartaya ç ıkartı labi l i rler. Anlamların çürüme sürec inin Afrika'da, öneml i  ölçüde 
köle ticaret inin sebep olduğu savaşların yol açtığı toplumsal karga�anın bir sonucu 
olarak çoktan başlamış olması ihtimal dahil indedir. Hegel ,  gözlemci lerin Afrikal ı 
ların kendi "fetişlerin i"  att ığı ,  bunun da inanç sistemlerinin keyfi l iğinin (ona göre, 
i lkel l iğinin) kanıtı olduğu iddiasını boşa çıkardığı şekl indeki yorumlarına atıfta 
bulunur. Hegel zaten her zaman böyle olduğunu varsayar k i  ası l  bu varsayımı  sor
gu lamak gerekir. Bu prat ik Afrika kültürlerin in ekonomik ve siyasi temel leri nin,  
Avrupa'nın köle ticaretinin etkisiyle dağı lmasın ın sonucunda ortaya çıkmamış  
mıydı? 

1 1 3 . Aynı göstergenin çok farkl ı  bağlamlarda ortaya çıkması simgesel birl iğe 
değ i l ,  anlamların alegorik keyfi l iğ ine işaret eder. On sek izinci yüzyı lda, kafatası 
ve çapraz kemikler hem Prusya ordusunun hem de korsan gemi lerinin amblemiy
di; Britanya alaylarının rütbe ni�anları da George Washington' ın Mason önlüğün
deki imge de bu amblemden oluşuyordu. Bu göstergenin anlamı on dokuzuncu 
yüzyı lda uluslararası teamüJde zehir s imgesi olarak sabit lenince sembolik gücü 
de kaybolmu�tur. 

1 1 4. Bkz. Şek i l  14 .  Yudu tapınaklarının zemininde üret i len bu imgelerin ka
s ı t l ı  bi r geçic i l ik verilen kutsal bir sanat biçim i olması çarpıcıd ır. Hiçbir gelecek
leri yoktur bunların .  Vel'l� ' lerin içeriğin i  "geometrik düşünce" diye tanımlayan 
Thompson "Vudu sanatının bütününde her evren bir diğerine yaslanır" der. V eve' 
terin geometrik biçimine bir içerik b irl iği de atfeder: "Bir başka deyişle, gökyüzü 
i le yeryüzünün kesiştiği noktada bu ikisinin çaprazlamasına kesi�mesinden fazla
sıdır bu. Net icede, bu veve kompleksi Haiti kültürel tarihinin dokusunu oluşturan 
Dahomey, Kongo ve Roma Katol ik güç leri için geometrik bir odak sağlar" (a .g.y. , 
s. 1 9 1 , 1 1 6). Burada Thompson'ın meti nsel taml ık yorumunun gerçek olmaktan 
ziyade ütopik olduğunu ve büyük ölçüde daha sonraki yarumcu ların kurgusal bir 
yaratımı olduğunu söylemeye çal ış ıyorum.  
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çağların ve çok eskide kalmış medeniyetlerin büyük anıtlarından ha
reketle aranır. Amblem incelemeleri alanına gelecek olursak, sim
geler zamansızl ığı  ve sistematik taml ığ ı  hedefler: " Hür Masonluk 
insanların içinde tüm değerli bilgi lerin olacağı  ve kaybedilmiş geç
m işin hatırlanacağı bir İnsanlık Tapınağı inşa etmesi gerektiğini . . .  
vazediyordu." 1 1 5  Anlamların kalıcı l ığına duyulan bu tür bir güven 
halihazırda gönül rahatlığıyla yaşayanların, zamanın akışını i lerle
me diye görenlerin ve maddi çürümeye rağmen tarihin haHi sapa
sağlam olduğunu düşünenierin l üksüdür ki Afrika kökenli Amerika
lı kölelerin deneyimi bunun tam zıddıydı .  

Afrikalı dinsel ve toplumsal unsurların Haiti'deki k ültürel biçim
lerde yeniden ortaya konuşunu konu alan etki leyici etnografik ince
lemeler yapılm ıştır. 1 1 tı Yeni Dünya'da kökenierden geriye hiçbir şey 
kalmadığı değ i l  söylemek istediğim. Ama insani  açıdan bakı ldığın
da, acımasızca köleleştiri l ip yurtlarından sürülmüş bu insanların, 
sanki diplomatik bir kültürel mübadele seferine çıkıyormuşçasına, 
ayİnlerini ve tanrılarını da gümrük denetiminden geçmiş bagajlar
mış gibi köle gemisi arnbariarına taşımış olmaları akla hayale sığa
cak bir şey değildir. Dahomey (Fon) ve Yoruba (Nago) i lahları Haiti 
panteonunda Kongo ilahlarının, her biri de Katolik azizierin yanı 
başında yeniden s ıralanırlar, ama eşsiz halelerini kaybetmeleri , ika
me edi lebil ir  eşdeğerl ikler hal ine gelmeleri güçlerinin son derece 
derin bir başkalaşım geçirdiğini ima eder. 1 1 7  Herskov its Hait i l i lerin 
yaşayan ölü fantazisi zomhi'nin köklerinin bir Dahomey efsanesin
de yattığını söylemiştir. ı ı x  Ama Dayan "özgürlükten yoksun ruhsuz 
bir kabuktan ibaret" ve "kaybın ve m ülksüzleşmenin nihai gösterge
s i "  olan bu figürün koloni köleliğinin "kendine has duyusal tahak
kümü" ve Haiti 'nin bağımsızl ığının ardından ortaya ç ıkan mecburi , 
serbest çalışma koşulları karşısında eşi görülmedik bir anlama bü
ründüğünü söylemekte kesinl ikle hakl ıdır. 1 1 lj 

ı 1 5 . Curl, Art and Architecture (�f Freemasonry, s. ı 36. 
ı ı 6. Bu alanın önderleri şunlardır: Melvil le J .  Herskovits, John M .  Janzen, 

Robert Farris Thompson ve John K. Thomton. 
1 1 7 .  Yoruba, Fon (Dahomey) ve Haiti 'deki muadi l  tanrı adlarının l istesi için 

bkz. Thompson, Flash (�{the Spirit, s .  1 66-67. Kongo kökenl i  loa ( i lahlar) içinde 
Simbi, N kita ve Mbumba yer al ır. 

ı 1 8 . Herskovits, Dahomey, s. 243.  
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Kuzey Kongo'da bulunan Lemba adındaki gizli cemiyederin Hai
t i'deki aynı adı taş ıyan Vudu pratiklerinin "hakiki kaynağı" ı ıo oldu
ğunu söylemek, hele k i  Lemba köle tüccarlarının bir örgütü iken V u
du pratiklerinin bu tüccarlarca satılan kişilerce i cra edildiğini hesaba 

katacak olursak, ne anlama gel ir? Bantu di l indeki bir sözcü k  olan 
Lemba her iki  durumda da "uzlaşı" ,  "barışı  muhafaza etme" anlamı
na gelir, fakat son derece farkl ı  bağlamlarda. Afrika'ya has Lemba 
Atıantik'teki si lah ve köle ticaretinden elde edi len maddi kazançların 
yol açtığı şahsi ve toplumsal ıstırapları sağaltıyordu ( "Avrupa si lah
hanelerinden arta kalmış  işe yaramaz döküntüler" den ibaret on bir 
si lalım değeri , silah ticaretinin sebep olduğu savaşların sonucunda 
köleleştiri lmiş bir insanınkiyle aynıydı ı 2 1 ) . İç kısımlardaki ticaret 

yolları üzerinde icra edilen Lemba, kıyı  şehirlerinden kölelerin e lde 
edi ldiği iç kesimlere kadar uzanan bir ağ oluşturmuş tüccar kabileler 
arasında ortaya çıkmışt ı . 1 2 2  Bu  kabilelerio seçkin üyeleri , "zengin 
(ya da servet edinen) ve nüfuzlu tüccarlar, yargıçlar, şifacılar, kahin
ler ve şefi er" 1 23 evl i l ikleri takdis  etmek, p iyasa yasaların ı  idame ettir
mek, serveti ritüellerle bölüştürmek ve çatışma çözme ve toplumsal 
denetim işlevi gören ideoloj ik büyüler yapmak gibi din adamlığı iş
levleriyle donatı lmıştı . 1 24 Üyeleri "ticarette başarı kazanmayı ,  nüfuz 
ve kamusal itibar edinmeyi amaçlayan, hatta kafalarını bunlara tak-

1 1 9 .  Dayan, Haiti, History and the Gods, s.  37. " Hissizliğin, anoniml iğin ve 
kaybın en güçlü simgesi olarak" zomhi, "koloni leştinne hikayesini" ve "yinninci 
yüzyı lda Amerika'nın Haiti 'yi işgal etmesiyle iyice keskinleşmiş zorla çalıştınna 
ve aşağı lamayı anlat ır" .  B ugünkü vudu icracı larının sıkça yakardığı lwa'nın [ loa] 
kökeni Afrika değildir (s. 36). 

1 20. " ! Robert Farris] Thompson fbkz. Flash of the Spirit] Lemha'nın hakik i  
kaynağın ı ,  aynı  adı taşıyan Kuzey-Kongo sağaltına kül tü  olarak Haiti diniyle bağ
lantısı içinde i lk  tespit eden kişidir" (Janzen, Lemha, s. 280). Janzen bu tarihsel 
bağlantın ı n  "kırı lgan" olduğunu tesl im eder; bununla birlikte, yapısal benzerl ikler 
de inkar edilemez (s. 278). On yedinci yüzyı l Kongosu 'nun köle limanı olan Loan
go'da, cadı la rı n ölülerin ruhlarını köleliğe ve mecburi çal ışmaya zorlamasını  önle
mek için İcra edilen n 'kisi pratiğine dair bir tartışma için bkz. a.?,.y. , s. 53 .  

1 2 1 .  Janzen, a.g.y. , s. 34. 
1 22. A.?, .y. K uzey Kongo'da yaşayan Vi! i adındaki tüccar kabileler yakından 

bağlant ı l ı  olan Lemha kültü bir l iman kenti olan Loango'da, "taşınabi lir Lemha 
mabetierin i  iç kesimlere nakleden seyyarlar aracı l ığıyla " ticaretin bitiş noktasına" 
bağlanan "Avrupalı tüccarla temas içindeki yerleşik tüccar seçkinler" arasında ic
ra edi liyordu (s. 54, 324). 

1 23 .  Janzen, a.g.y. , s. 3 1 7 . 
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Şekil 21  Hector Hyppol ite, "An Av an, An Avan ! "  ( İ leri, İ leri ! ), ı 947 civarı . 

m ış kişi lerdi . " 1 25 "Güçlü bir eşitl ikçi  etiği "  olan bir toplumda, i cra et
tikleri bu ticaret pratikleri çeşitli toplumsal i l letlere yol açıyor ve 
bunları sağaltması için de Lemba'ya başvuruluyordu. 1 26 

Afrika'ya has Lemba bir kefaret ayiniydi .  Zengin tüccarların v ic
dan azaplarını dindiriyor, başarısız olanların da kıskançl ıklarını ya-

ı 24. Lemha kamusal düzeni siyasi merkezler deği l de ulaşım yıl ları etrafında 
şekillendirmeyi amaçlayan bir devlet-dışı hareketti .  Harekete dahi l  olmak için ya
pı lan evl i l iklerin tüccarlar arasında birl i k  ve ittifak sağlamak açısından ki l i t  bir 
önemi vardı :  "Şifa verici bir ideoloji olarak Lemha'n ın tam te�ekküllü bir sosyal 
devlet model i  olduğuna . . .  kuşku yoktur; on yedinci yüzyı ldan yirminci yüzyı la 
kadar bölgenin en kuşatıc ı  kurumu olarak, ticaret ekonomisini tarımsal üretim 
ekonomisiyle kayna�tırmak için törensel bir bağlam ve bu iki ekonominin kesişi
minde yaşayanların hayatların ı  rahatlatmak için t ıbbi semboliımin oluşturulabi le
ceği bir bağlam yaratmak gibi k i l it bir rol oynamıştır" (Janzen, a.g.y. , s.  32 ı. 323). 

ı 25 .  Janzen, a.,ı:.y. , s. 3 ı 7 . 
ı 26. Janzen, a.g .y. , s. 3 ı 8. "Lemha tarafından takdis edilen kabile ittifakları 

geniş  bir bölgenin dört bir köşesinde, özel l ikle de iç kesimde bulunan ve bir tür 
toplumsal denetim gerektiren ! kölelerin ve si lahların al ınıp sat ıldığı ] uluslararası 
t icaret yol larında bir toplumsal-siyasal i l işki ağı oluşturuyordu. Böyle bir servet 
ve nüfuz kuvvetli haset ve k ıskançl ık akıntılarını da beraberinde getiriyor. . .  bu 
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tıştırıyor ve böylece Avrupa-Atiantik ticaretinin bölgenin toplumsal 
dokusunu tamamen mahvetmesini önlüyordu. Janzen ve başkaları
nın iddia ettiği gibi, Eski Dünya'daki Lemba pratikleri i le Yeni  Dün
ya'dakiler arasında çarpıcı benzerlikler olduğu görülebi liyorsa da 
bunların tarihte oynadığı roller arasında köklü süreksizlikler vardı .  
Yeni  Dünya kölelerinin katlanmak zorunda kaldığı sefaletieri Afri
ka'ya has Lemba doğurmuştu . Gemilerle Saint-Domingue'ye yollan
mış köleler arasındaki uzlaştırma görevi -ki bu pek de serveti böl üş
türme meselesi sayılmazdı- birbiriyle savaşmış eski düşmanlar ara
sında ve hiçbir ortak arka planı bulunmayan, birbirlerini çok az an
layan ve hatta, okyanusu aşmadan evvel birbirlerinin kültürel var
l ıklarının muhtemelen hiç farkında olmayan, işçi  güruhları şeklinde 

istif edilmiş kişi ler arasında güvene dayalı kardeşl ik ittifakları ku
rulmasıyla alakalıydı. 

Haiti'deki Vudu tapınaklarındaki veve ' ler ve sunak düzenleme
leri Lemba üyelerinin Afrika'nın çayırl ıklarında ölçüp biçerek ha
zırladıkları kozmogramları ufak çapta kopyalıyorsa, Dahomey i lah
larının adları  Vudu loa'nın Rada kültünde yeniden ortaya çıkıyorsa, 
kısacası ,  kü ltürel dilin sözcükleri ve yapısı  aynı kalm ışsa da bu dil
de tarihsel olaylara karşı l ık olarak söylenmiş şeyler yepyeniydi. 1 27 

müreffeh ve nüfuzlu şahısların zihin lerinde hayal, kabus, büyücülük, sald ırı , kı
sırl ık, ölüm korkuları gibi semptomların ve daha başka bir sürü semptomun uyan
masına sebebiyet veriyordu." "Kıyı ticaretini güçlükle kabul eden bireyler" ara
sında ortaya çıkan ve sağalt ı lması için de Lemha'ya başvurulan ıst ıraplardır bun
lar (s. 3 1 7- 1 8). 

1 27 .  Janzcn Hait i'deki Afrika etki leri hakkında yazı lan metin leri şöyle özet
ler: "Gerek dini törenlerde gerekse de bu konudaki araştırmalarda hakim Batı Af
rika etkisinin Dahomey etkisi  olduğu tes l im edi l ir, buna kanı t  olarak da ruhların 
(loa) kültsel sözdağarcı ğı ,  kült kompleksleri ( I'Odou [aynen böyle]) ,  kült önderli
ği (houngan, mamho), kült lerin bulunduğu yerler (hounsi) vs. gösteri l ir; gerçi bu
rada bi le Kongo etkisi ihtimal dahi l indedir .  . . Dahomey i lahları toplu olarak Rada 
diye bi l in i r  (bunun kökeni de köleci l ik yapı lan l iman kasabası Arada'dır ki onun 
adı da Al lada'dan gel i r) ;  yakın zamanlardaysa Kongo ve Bantu kökenli olan i lah
Iarın Petro i lahlar döngüsünde s ıkça yeniden ortaya çıktığı tespi t  edi lmişt ir" 
(Lemha, s. 277). Ama Dayan sadede şu sözleriyle gel ir: "Brise Pimba, Baron Ra
vage, Ti-Jean Danıor, Ezi l i -je-wouj (kırmızı gözlü Ezi l i) ve Jean Zombi gibi , is ya
nın adlarını ,  int İkarnın izlerini taşıyan Petwo tanrı ları efendi ler ile köleler arasın
daki tuhaf sarmaş dolaşt ığı anımsatır; beyaz, siyah ve melez; eski dünya ve yeni 
dünya. Bu hatıra ayinleri tarihin birikinii leri olarak görülebi l ir. Lime l ime beden
ler geri döner" (Haiti, History and the Gods, s. 35) .  
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Bunun en apaçık örneğiyse, Haiti Devrimi'nde payları olduğu söy
lenen gizli  savaşçı cemiyetleriydi. 1 28 Kongo'da, Dahomey'de ve Af
rika'nın çeşitli yerlerinde savaşçı cemiyetler vardı , ama bunların 
amaçları asla köle isyan ı  gibi bir olaya önayak olmak değildi .  B ila
kis:  "Köle ticareti Dahomey'deki savaşçı hayat tarzını şiddetlendir
mişti ",  çünkü savaş esirleri tüccarlara satıl ıyordu. 129 Vudu'nun Afri
ka'daki hiçbir öncülünde efendi ile köleden oluşan kurumsal düzen
lemeyi toptan ortadan kaldırma fikri akla gelmemişti. Bunu hiçbir 
Avrupa ulusu da yapmamıştı . Saint-Domingue'de dile getirilen kök
lü köle karşıtl ığının siyaseten herhangi bir öneeli yoktu. 

Burada belirmeye başlayan evrensel tarih tanımı şudur: İnsan 
evrensell iğ i ,  birbirinden ayrı , çeşitli kültürlere eşit hak vermekten 
ve bu suretle,  insanları dolaylı olarak kolektif kültürel kimlikler do
layımıyla insanlığın bir parçası olarak tanımaktan ziyade kopuş nok
tasındaki tarihsel olayda ortaya çıkar. Kültürleri patlama noktasına 
kadar gerilmiş halklar, tam da tarihin süreksizliklerinde, kesintiye 
uğradığı anlarda, kültürel sınırları aşan bir insanlığı ifade eder. Söz 
konusu insanl ığın neler söylediğini ancak bu ham, özgür ve kırı lgan 
durumla empatik bir özdeşleşme iç ine girdiğimiz takdirde anlama 
i mkanımız doğar. Ortak insanlık kültüre ve kültürel farklı l ıklara 
rağmen var ol ur. Bir kişinin kolektifle özdeş olmaması ona bugünkü 
şevk ve umudun kaynağ ı  olan evrensel, ahlaki hissiyata başvurma 
şansı olan örtük dayanışmalar içine girme olanağı tanır. Ortak bir 
insanlık bil inci kültür sayesinde değil  kültürü ihanete uğratma teh
didi sayesinde ol uş ur. 

1 28. Bunu Thompson'ın savaşçı ların başarısının büyük ölçüde eski savaşçı l ık  
deneyimleriyle açıktanabi ieceği yolundaki iddiasını reddetmek iç in  söylemiyo
ruz. "Hait i 'nin asi kölelerin i  Haitil i  plantasyon işçi lerinden ziyade Afrikalı eski 
muharipler olarak görmek pekala tarihteki en büyük köle isyanının başarısının al
tında yatan gizem i çözmeye yarayacak anahtar olabil ir" (Thornton, "African Sol
diers in the Haitian Revolution" ,  s.  74). 

1 29 .  Thomton, Flash of the Spirit, s.  1 65.  Thompson Eski Dünya ile Yeni 
Dünya arasındaki sürekl i l ik lere hayretle bakar: " Yoruba, Yoruba olarak kalır", 
hem de "boyun eğmez bir komünal iradenin zaferi"ni yansıtan d iasporaya rağmen 
(s. 1 6) .  B izat ihi  "Yoruba kültürü"nün on dokuzuncu yüzyı l ın  sonlarında yapı lan 
bir kültürel icat olduğu düşünüldüğünde, bu kalıcı l ık varsayımı inandırıcı l ıktan 
yoksundur (bkz. Matory, "The Engl ish Professors of Brazi l " ,  s. 72- 1 03). 
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Kavşaklarda 

Haiti 'nin dinsel pratiğin in hakik i  kaynağı I 79 1 'deki isyana yol açan 
kölel ik deneyimidir. Evrensel tarihin hakiki kaynağı ise bu olayın 
Haiti 'ye özgü ifade ediliş tarzında, hele hele söz konusu olayın Fran
sız Devrimi aniatı larına dahi l  edilmes inde değildir. Evrensell ik,  kö
lelerin mevcut durumun insanın katlanamayacağı bir noktaya geldi
ğini ,  bu noktanın da medeniyet in  ihanetine ve kültürel anlayı�ın sı
n ırlarına, insandlŞlhğtyla bir kültür haydutunun tertipteyeceği her 
türlü şeyi geride bırakan insan tarihinin rasyonel olmayan ve rasyo
nel le�tiri lemeyen seyri ne işaret ett iğini idrak ettiği anda yatar. 1 30 Ay
nı zamanda, Hegel ' in efendi ile köle diyalektiğinin sustuğu noktaya 
sürükleniriz. Özfarkındalığın eyleme yol açması gerekir, ama ey
lem tam da evrensel insanl ık  fikrinde bah is konusu olan �ey i teh l ike

ye atar. Asinin açmazı o zaman da bugün de şöyledir: Görünürde ah
laki hissiyatla hakl ı laştırılan şiddetli d ireniş , o hissiyata aykırı yeni 
zulümlere giden yolun taşlarını döşer, zira insanl ığın düşmanına kar
şı her türlü barbarl ık mubahtır. Bu çel işk iden kurtutmayı ne tür bir 
diyalektik anlayış,  ne tür bir siyasal mücadele sağlayacaktır? 

Tarihsel yargı,  taraf tutmaya çağrı ldığı zaman, bu ahlaki açmazı 
yeniden ortaya koyar. Ayaklanmayı başlatan Bois Ca'iman'dak i köle 
ayininde bu durum aynen tecrübe edi lmiştir (bkz. Şekil  22). I 79 I ' in 
ağustos ay ında Saint-Domingue'nin kuzeyinde patlak veren bu ola
ya dair yazı l ı  kaynaklar çok azdır ve güven ilemeyecek derecede do
layi ıdır. Tam olarak nelerin olup bittiği ve hatta olduğu söylenen le

rin olup olmadt,�l hiç durmadan tartışı t ı r. ı .ı ı  Gelgelel im, Haiti Dev
rimi'nin başladığı an sıfatıyla, birbiriyle çe l işen tüm idd iaların ta
rihsel kanıtı olarak zikred i l ir. Şöyle fragınanlardan bahsedi l ir: bir 
komplo; bir gece Bois ca·iman'daki k i tlesel buluşma; ormanda top
lanmış köleler; Boukman adındaki irikıyım siyah bir adamın yaptı
ğı ateşli konuşma; karde�lik adına edilen kan yemin i ;  Fatiman adın-

ı 30. Dayan'ın ele�tirel "Nerede, ah nerede kölenin bakış açıs ın ı  bulacağız?" 
yakınmasına bir cevap olarak, kölelerde olayın evrensel l iğ ine dair bir farkındal ık  
olduğunu iddia etmek haddini bilmezl ik o lur  ("Paul Gi lroy's S laves, Ships, and 
Routes' ' ,  s. S ) .  

ı 3 ı .  B kz. Geggus, "Bois Ca"iman Ceremony" , s.  4 t -57. 
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daki siyah bir rahibenin önderl ik ettiği kutsal bir ay in ;  s iyah bir do
muzun kesi lmesi ;  ayin kapsamında şarkı lar söylenip danslar edil
mesi .  Günler sonraysa, şiddet sökün eder. Bu buluşma "sahici" bir 
Vudu ayini miydi? 1 32 Afrika geleneklerinin "harmanlanması" mıydı 
ve eğer öyleyse ne gibi bir saikle yapılmışt ı  bu harmanlama? 1 33 Edi
len dans , Vudu şaiyalarının plantasyoncuları korkudan dehşete dü
şüreceğinin farkında olan önderlerin ,  zorla çal ışt ırılan mahkfimlara 
si lah dağıtmak ve parola vermek için kullandığı bir bahaneden mi  
ibaretti? 1 34 "Aşağıdan bir  devrim" 1 15 eylemi ,  "ki tlelerin kendi başla
rına sürdürdükleri bir faali yet" miydi?" Modemlik öncesi emekçi le
rin köylülük direnişinin geleneksel biçimlerinden s ıyrılıp nihayet 
bizatih i kölel ik sistemini alaşağı etmeyi amaçlamasının mı bir örne
ğiydi?m Yoksa ayin,  bel irli Afrika motiflerini "destek göreceğini 
hesap ederek" kullanmış olan seçkin önderlerce mi  başlatı lmıştı? 1 37 
Bu hadise ortada özenle hazırlanmış bir örgütl enme olduğunu mu, 
yoksa tam aksini mi  gösteriyordu? "Vaktinden önce patlak vermiş 
bir ayaklanma" , gizli plan uygulamaya konmaya başlamadan disip
lin in bozulmasıyla baş lamış bir isyan m ıydı bu? n" 

Peki isyanın ideoloj isine ne demeli? Asi lere cesaret veren şey 
Paris'ten gelen haberler, hatta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
miydi? Yoksa Fransız Devrimi ,  Fransız cumhuriyetçi f iğini deği l  de 
"herkes için hürriyet" i  arzu eden önderlerin gözünde bile merkezi 
bir önem taşımıyor muydu? ı .w Bois ca·iman'daki kan yemininin Da-

1 32. "B iraz abartarak, vudunun birleştirici ve devrimci bir güç olarak kazan
d ığı şöhretin Bois ca·iman ayin iyle birl ikte başladığı söylenebil i r  (Geggus, a.g.y. , 
s. 5 1 ) . Geggus bu şöhretin de abart ı ldığını düşünür. 

1 33 .  Geggus, a.g.y. , s.S 1 .  
1 34.  Fouchard, H aitian Maroons, s. 224. 
1 35 .  Fick ' in Making ofHaiti adl ı  kitabının altbaş l ığı budur. " [ Fransa'dan ] Des

salines, Christophc, Clervoux ve diğer beyaz olmayan general lerin çek i l ip  karşı ta
rafa geçmesini hem mümkün hem de askeri açıdan anlaml ı  k ı lan şey . . .  nüfusun çe
şit l i  kesimlerin in, hemen hiç bil inmeyen , d ikkati çekmeyen bireylerin ve ayrıca 
popüler önderlerin . . .  kendi kendilerine sürdürdükleri faaliyerlerd i "  (Making rl 
Haiti, s. 248-49). 

1 36. Genovese, Rebellion to Revolution; bkz. Fick, a.g.y. , s .  6 1 .  
I 37. Geggus, a.g .y., s. 5 I .  isyana sadece tarlalarda çal ı şan köleler değil ,  ev ler

de çal ışan köleler ve hür siyahlar da kat ı lmıştı ki bu da bel irley ici olan şeyin top
lumsal statü deği l  hürriyet arzusu olduğunun göstergesiydi .  

1 38 .  Geggus, "Bois ca·iman Ceremony",  s. 47 . 
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horney dil inde yapıldığı görüşünü o bölgede Kongolu kölelerin ço
ğunlukta olmasıyla "bağdaştırmak zordur" , çünkü o bölgede devri
min arifesinde Kongo lehçesinde siyasi bir i lah inin söylendiği kay
dedilmiştir. 1 40 Boukman'ın vaazında seslendiği "Yüce Rab"bin ge
nel olarak pagan, özel olarak da Dahomey'in kurşun tanrıs ı  olduğu 
bel irti lmiştir, ama Portekizl i Katalik misyonerler Kongo Kralı'nı  

1 49 1  'de Hıristiyanl ığa döndürdüğünden beri Kongo'nun çoğunluğu 
resmen Hıristiyandı .  14 1 

Tüm bu yorumlar belki de hiç olmamış bir olay hakkında i leri 
sürülmüştür. Bu olay ın sırf yorumun var olabi lmesi için vuku bul
mas ı  f?erekmiştir bi le denebi l ir belki .  Bois ca·iman birbirinden son 
derece farkl ı  s iyasi yargılar için anlamlandırıcı bir güç kazanmıştır. 
Haiti 'nin gerçek modernliğe girdiğini, çünkü makbul tek hikaye 
olan Avrupa hikayesine katı ldığını anlatmak için kullanı l ır. Ya da, 
Hait i 'yle birl ikte, tarihin bu anlatıy ı aşıp Avrupa'yı geride bıraktığını 
kastetmek için kullanı l ır. Hatta ve hatta, Haiti 'nin t ıpk ı diğer uluslar 
gibi, tıpk ı Avrupa g ibi , askeri şerefleri , " kurucu babalar" şeceresi ve 
kanl ı  bir şek i lde, insan hayatları kurban edilerek doğmasıyla tam te
şekkü l lü  bir ulus haline geldiğini söylemek için kullanı l ır. Haiti'nin 
geçmişteki devrimci şanını sah iptenrnek için veri len bu mücadele 
dikkatleri Haiti 'nin bugünkü ac ınas ı gerçeklerinden uzaklaştırır. Hai
ti bugün Batı Yarıkürcsi 'nin en yoksul ü lkesiyken ve Haiti halk ın ın 
siyasi iradesinin ifadeleri bugün, yani iki yüz yıl sonra bi le yabancı 

1 39.  Fouchard, H aitian Maroons, s. 224. Bkz. Du bois, Aı·engers l�l the New 
World, s .  1 07 .  Du bois, Bois ca·iman'ı " isyanın planlanması ve icra edilmesinde di
nin sergi lediği karmaşık ve deği�ken mevcudiyeti an latan bir kısaltma" olarak gö
rür (s .  1 0 1 ) . 

1 40. Geggus, a.g .y .• s. 50. Ayrınt ı l ı  tartışmalara da konu edi lmi� olan bu i l ahi
de Kongo i lahı Mbomba'ya (gökku�ağı) seslenildiği iddia edi l ir. Bu i lahide tüm 
KiKoııgo lehçelerinde "bağlamak" ya da "birleştirmek" anlamına gelen (ama Kon
go'daki H ı ristiyanlar arasında "kurtarmak , korumak, serbest bırakmak" anlamına 
da gele bi len) "kanga" sözcüğü yer a l ı r  ve bu sözcüğün Kongo'da siyasi bir önemi 
vardır. Çev iris i :  "Ah!  Ah ! Mbomba [Gökkuşağı ]  S iyah adamları zaptet 1 Beyaz 
adamları zaptct / Cadıyı zaptel / Ünlan tut. [Kanga li. ] . "  Çev irinin müphemiklerine 
ve dolay ısıyla yorumun zorluk larına dair kapsaml ı  bir tartı�ma için, bkz. Thorn
ton. '"I am the Subject of the K ing of Congo' " ,  s.  2 1 0- 1 3 .  

1 4 1 .  Resmi Katol ik Ki l ise plantasyoncu ları destekiemiş olsa da, bazı Cizvit 
papazlar efendi lerine karşı şiddet ey lemlerine girişen (örneğin, onları zehirierne 
giri�iminde bulunan ) bireyleri savunmuşlard ı .  Bkz.  Fick .  Making of"Haiti, s. 65. 
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güçlerin müdahalesiyle baltalanıyorken, Haiti 'yi tarihsel önem arz 
eden bir kale olarak tartışmak insana kabalıkmış gibi geliyor. 

Haiti çok erken yaşadığı küresel ekonomiye bağımlılık yüzün
den yoksullaşma deneyimiyle, Batı'nın soykırım politikalarına kar
şı ilk mücadeleleri vermeye başlamasıyla ve postkolonyal dönem
de, hiyerarşik bir biçimde kendi topl umsal seçkinlerini yaratmasıy
la gerçekten de modernlik tarihinin öncü kıtasında durur. 142 Haiti de
neyimi modern fenomenlerden biri değil ,  modem fenomenlerin il

kiydi. Haiti 'n in kurucu babaları azat edilmiş köleleri ihracaat için 
üretim amacıy la yeniden plantasyanda çalışmaya çağırmak için 
ideolojik bir şek i lde mil l iyetçi bir birl ik söylemine başvurmuştur ki 
bunun pek de modası geçmiş olmayan modern bir siyasi stratej i ol
duğu söylenebilir. Hait i l i  seçkinler tarihte kendi s iyasi kimliklerini 
tanımlamak için "siyah" sözcüğünü benimseyen ilk kişilerdi - o za
manlar (şimdi de olduğu gibi) k işinin ten rengine dayalı toplumsal 

hiyerarşi lerle tamamen bağdaşan bir konumrlu bu . 141 Radikal koz
mopolit Hür Masonlar bir zaman lar kölelerin özgürleşmesini sa
vunmuşsa da Haiti 'deki ulusal H ür M asonluk asl ında t ıpkı dünyanın 
dört bir köşesine yayı lan bu hareketin tamamı gibi , iktidarın statü

kosuyla uzun zamandır barış ıktı. Haitili siyasi önderler daha bağım
sızl ık kazanılmadan önce Vudu din adamlarına zulmetmiştir. (Des
sal ines Toussaint' in  emriyle Vudu yapan el l i  k iş iyi  katletmişt i ;  ne de 
olsa bu kişi lerin isyan tanımı general lerin ikt idar tekelini tehdi t  edi
yordu . 1 44) Vudu pratiği "modern" Haitili seçkinlerce utanılası bir şey 
olarak görülüp toplumun çeperlerine itilmiştir, ama yoksul  köylüle
ri manipüle etmek için haHi kullanılmakta ve dolayısıyla her türden 
siyasi muhalefet için bir iktidar kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ha
iti 'nin tarihini iyi ile kötünün mücadelesi olarak anlatmak ahlaki 

yargıda bulunma yetimizi köreltir. Geçmişte yaşanan acılar gele
cekte erdeml i  bir şek i lde yaşamayı güvence altına almaz. Ahlaken 
saf olan ancak çarpıtılmış bir tarihtir. 

1 42 .  Fransızlar, i syanın anısının tamamen si !inmesi için, var olan tüm kölele
ri yok edip onların yerine yeni köleler get irmeyi c iddi  ciddi düşünmiiştü. Bkz. 
Fick, a.g.y. , s.  220-23. 

1 43 .  Bu "renk önyargısı"nın devamlı l ığına dair bir tartışma için bkz. N icholls, 
From Desalines to Duwılier, l .  Bölüm. 

1 44. Trouil lot, Si/encin� the Pas!, s. 37-40, 66-69. 
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Ortak İnsanlıkdışılık 

Eleştire l  entelektüel bu söylemin neresinde bir dayanak bulacaktır? 
Haiti hikayes ini  Avrupamerkezciliğin içine çekilmekten kurtarmak 
yeterli midir? " Birden fazla modernlik" olduğunu kabul edip "çoğul 
evrensellik" s iyasetini benimseyerek istirahate çekilebil i r  miyiz -
hele ki bu çoğullukların insanl ıkdışıl ıkları çoğu zaman çarpıcı bir 
şekilde tastamam aynıyken? B ugün eleştire l  teori pratiği kendi aka
demik tartışmalannın hapishanesinde tıkı l ıp kalmıştır. Tıpkı küre
sel olarak b irleşmiş, bir nevi  anonim şirket haline gelmiş bir sanat 
dünyasına hapsolmuş sanatç ılar gib i ,  bizler de küresel olarak geniş
letilmiş bir teori dünyası içine tıkı lmışızdır. Kendi hegemonya m ü 

cadelemizi geçmişe yansıtmanın, bu mücadeleyi çok uzun zaman 
önce ölerek suskunluğa gark olmuş tarihsel aktörlerin sırtında de

vam ettirmenin faydası yoktur. Geçmişe dair anlatımızda onları kah
raman ya da kötü adam ilan ettiğimizde bize karşıl ık vermeleri müm
kün değ i ldir. 

B ugün sinizm genç akadem isyen kuşağını kolayca ayartıyor. 
Eğer bu kuşağın tarihsel hakikat arayış ı  "baş döndürücü" bir müp
hemliğe yol aç ıyorsa, eğer zaman "belirlenemezlik ve akış"tan iba

retse, o halde siyasi kültür endüstrisinin devamlı  olarak i�portac ı l ı
ğını yaptığı tarihsel hafıza kaybına niçin boyun eğmiyoruz'? ı.ıs N için 

tarihi paşa gönlümüz nas ıl istiyorsa öyle uydurmuyoruz, hele yakın 
zamanlarda bir ABD başkanı iktidar elde etmeyi ve iktidarı e lde tut
mayı sağlayan bu tekniğin müthiş bir örneğin i  sergilemişken? 

Eleştirel düşüncenin olgu lardan güç almasının tek koşulu, o ol
guları barındıran söylem dünyalannın eşiğine iti lmesidir. Bois Ca
"iman'daki gece buluşmasına dönelim. B oukman adındaki koca si
yah adam şu sözleri söylemiş:  "Gözyaşlarımıza susamış beyazların 
tanrısınm suretini atın ve hepimizin kalplerinde konuşmakta olan 
hürriyet in sesine kulak verin (coute la liherte li pa/e nan coeur nous 

1 45 .  Palmie, Wizards and Scientists, s. 1 40. Teorik söylem üstadı Palmie, bir 
bel irlenemezl ik ontolr�jisi olarak tanımlanabilecek konumun, tarihsel yorumu as
l ı nda hayal edilebilecek en basit teze (her anlam bel i rsizdir; her türlü gerçekl ik 
kannaşıktır} indirgeyen konumun bir savunucusu olarak öne \�ıkar. Tarih düzJenir, 
geçmişle diyalektik bir karşılaşma yaşama ihtimali de yok edil ir. 
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rous) . " 146 Bu konuşmanın şüphel i  denecek kadar tali bir kaynağı 
vardır, ama tarihçilerio çoğu bunun sahici l iğine güvenmektedir. 1 47 
S iyah Jakobenliğin h ürriyet anlatısıyla uyuşmakta, kraliyet taraftarı 

Katalik papazlara karşı hayranlık duyulası bir özerkl ik sergilemek
tedir. Bois Calman asla burjuva dünyasının içine alınamayacaksa 

da, Boukman'ın dayanışma çağrısının Paris'teki kapal ı bir tenis kor
tunda edilen devrimci yemini aşan bir yoğunluğu olsa da, yine de 
geleneksel evrensel özgürleşme anlatısı içinde okunabil ir. 

Peki ya İngil izce konuşulan Jamaika'da doğmuş ve okuryazar 
olduğundan ve Kitah' ı  okuyabildiğinden ötürü Boukman (Bookman 
1 Alim) adı veri lmiş adamın okuduğu o Kitabın İncil olmadığını öğ
renirsek ne olur? Peki ya eldeki olgular, Bois Ca'iman'da CO§kuyla 
"hepimizin kalplerinde kon uşmakta olan hürriyet in  ses ine kulak ve

rin" diyen, köleleri efendi lerine karşı silahl ı  bir ayaklanmaya çağı
ran koca s iyah adamın, Ati antik'in bir yakasından diğerine geçen 

tüm Afrikal ıların yüzde 4 ile y üzde J 4'ü arasındaki leri gibi, 1 4H Bois 
ca·iman'daki " Vudu" ayinini yöneten Fatiman -Fatma- gibi , eli kö
lelik yüzünden kesi lmiş ve koloni mahkemelerinde 1 750' lerde Sa-

1 46. Geggus, "Bois Ca'iman Ceremony" ,  s.  49. 
1 47 .  Bunu köle bir tanık an latmıştır. Geggus bunun Bois Ca'iman'dan önceki 

önderler buluşmasında gerçekleşmiş olabi leceği kan ı s ındadır ("Bois Ca'iman Ce
remony" . s. 52). 

1 48 .  Özel olarak, Saint-Domingue hakkında: "On alt ınc ı yüzyı l i le on doku
zuncu yüzyı l  arasında, Saint-Domingue'ye aktarılan Afrika l t iarın yaklaşık olarak 
%6,85'inin kökeni Senegambia'yd ı :  %4,5' i  Sierra Leonc'den, %4'ün çok az alt ın
daki bir oranıysa Mozambik'ten gelmişti .  Bu alanlar, azalan bir iht imal sırası için
de, köken olarak Müslüman ların Saint-Domingue'ye gelme i htimal lerin in en çok 
olduğu yerleri temsil eder . . .  ayrıca Benin Körfezi'nden ihraç edi lmiş Müslüman
lar da vardı e lbette (oranları toplarnın %27'sine tekabül ediyordu);  gerçi bu bağ
lamda, Usman dan Fodio'nun i leride Kuzey Nijerya hal i ne gelecek bölgede baş
lattığı, savaş esirleri yaratan cihat ancak 1 804 yı l ında patlak vermiş ve dolay ısıy
la Benin Körfezi'nden gelen M üslümanların sayısının mühim bir seviyeye ulaş
ması iç in birkaç y ı l  geçmesi gerekmiştir. Bu nedenle, Saint-Domingue'deki Müs
lümanların köleleştiri lmiş nüfusun yüzde onundan daha fazla olmadığı, hatta bu 
orandan çok daha az olduğu pekala varsayı labi l ir" (Gomez, Black Crescent, s. 
83). "Marun önderi Macandal en iyi bir derviş (marahout) savaşçı olarak tanımla
nabi l ir" (Diouf, Serı·ants ofAllah, s. 1 52) .  Muharebede öldürülen Boukman'ın ba
şı  kesi lmiş ve kcllesi "aleme ibret olsun diye "  meydandaki bir kazığa geçiri lerek 
serg i lenmişti (Fick, "Saint-Domingue S lave lnsurrection" ,  s.  25). Kolonkilerin in
sanları başkaldırmaktan ca ydırmak için giriştikleri bu eylemler n iyetien i lenin tam 
aksine yol açmışt ı .  
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int-Domingue'deki plantasyoncu ailelerini zehirlerneye teşebbüs et
mekle itharn edi l ip (Hıristiyanlıkta sapkınlığa verilen ceza uyarın

ca) yakılarak öldürülen selefieri marun M akandal g ibi 1 49 Müslüman 
olarak yetiştirildiğine işaret ediyorsa? 

Plantasyon köleleri arasında küçük ama birçok mensubu eğitim
li  bir azınlık olan ve tam da bu sebepten ötürü çoğu kez ev hizmetle
rinde kullanmak üzere tercih edi len Müslümanların Yen i  Dünya'da
ki köle isyanlannın (bunların en bariziyse 1 835'teki  Bahia i syanı
dır) önderleri olduğu bil inse de üzerinde durulmamıştır. 150 Müslü
manların mevcudiyeti vurgulanınca B atı'nın yorum siyasetinin ne
redeyse derhal çatallanmasına sebep olan küçük bir düşünsel bom
ba yerleştirilmiş olur. Bir yol, as i kölelerin davranışlannın pek mak
bul görünmeyen yanlarını  budamaya ve bunları İs lamın etkisine, ör
neğin intikam almak amacıyla sivil mi asker mi olduğuna bakmak

sızın sırf beyazları katiederek adalet sağlama fikrine, atfetmeye gö
türür. 1 5 1  Tomurcuklanma halindeki bu  "terörle mücadele" anlatısın
da, Saint-Domingue'l i  kölelerin muharebe meydanında plantasyon
cuların tabiriyle " intihari bir coşkuyla" ölüme koşması intihar bom
bacılığının bir çeşid i haline gelir. 1 5 2  

1 49. " iddia edildiğine göre I Makandal i Müslüman olarak yeti�tiri lmi�ti ve 
Arapçaya son derece hakimdi . . .  B i r  yoruma göre Makandal i şeker değirmeninde 
gece vardiyasında çal ıştığı s ırada el in i  makineye kaptırıp kaybettikten sonra firar 
etmi�ti" (Fick , Makinf( ofHaiti, s. 60) .  " Moreau de Saint-Mery . . .  Portekizti lerin 
Katolik yaptığı Kongolular arasında 'Muhammetç i l ik' ve 'putperest lik' fikirlerini  
de muhafaza eden bazı ki�i ler vardı"  demişt ir  (s .  29 1 ). Ayrıca bkz. James, Black 
.lacohins, s. 20-22 ve ayrıca Fouchard, H aitian Maroons, s. I 4 I ,  I H4. 

1 50. Yeni Dünya'daki Müslümanlar hakkında bkz. Gomez, Black C rescent ve 
Diouf, Servan/s (�{Allah. Saiııt-Domingue'deki Müslüman köleler hakkında, ayrı
ca bkz. Fouchard, Haitian Mamons, s. 1 4 1 ,  I 84; Dayan, Haiti. History and the 
Gods, s.  245; Debien, De I 'Aji-ique a Saint-Domingue, s. 7 .  Bahia hakkında, bkz. 
Re is , Slaı•c Rehellion in Bra:il ( Bahia asileri kendi lerini azat etmek istiyorlardı, 
tüm köleleri değil) .  

15 I .  isyana sempatiyle bakan anlatımlarda bile beyazlara yapı lan feci işken
celer ve zulümler tesl im edi l ir. C. L. R. James ve Eugene Genovese'e atıf yapan 
Fick şöyle der: "Gaddarca olsalar da, bu intikam eylemleri . . .  geçmişte kend i leri
ne zulmedenlerin soğukkanl ı l ık, grotesk bir vahşi l ik ve sadist bir hesap kitapta 
yaptığı işkenceyle karşı laşt ırı ldığında . . .  şaşırt ıcı  derecede ı l ıml ıydı (Fick, "Saint
Domingue S lave lnsurrection" ,  s .  2 I ) . 

I 52. Bkz. Geggus, H aitian Revolutionary Studies, s. 78;  gerçi Geggus söz ko
nusu coşkunun " intihari" diye tan ımlanmasına şüpheyle yaklaşır. 
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B ir seçenek daha vardır. Boukman'ı bir c ihat vaizi olarak kabul  
edebil iriz.  Ama eğer bu yoldan gidersek, uzun zamandır saygı du
yulan eleştire l  radikal hürriyet anlatısı tehlikeli  bir genişlemeye ma
ruz kalır. Ahlaki hissiyatları şevkle tutuşan Haiti savunucuları Des
sal ines'in yaptığı ırksal katl İarnı  " Amerika'dan intikam aldım" şek
linde gerekçelendirmesine atıfta bulunduğunda, entelektüel ler Des
sal ines'i "ne almışsa onu vermek" için yola koyulmasını savunarak

· 

köleleri temize çıkardığında, Hürriyet hikayesinden s iyasi cihadın 

göze göz dişe diş mantığını dışlamanın hiçbir açık gerekçesi kalmaz 
- cihadın aracı n ı ,  yani düşmandan şedit bir intikam alma politikası
nı değil ,  dinsel hedefi reddetme gibi sahtekar bir gerekçe kalır orta
da; sanki,  bu kapsayıcı yelpaze, yani küresel kü ltürlerin çoklu-ev
renselliği içinde, tastamam , ümitsizce yanl ış olan (bir m i lyardan 
fazla insanın kendini mensubu saydığı) tek bir kültür vardır. 1 53 Bu 

tarihsel karşı laşmadan doğan ve acilen cevaplanması gereken siya
si soruysa şudur: Avrupa-Amerika'nın pek muhterem "Ya Özgürlük 
Ya Ölüm" s loganı B atı düşüncesi ve pratiğinde nası l oldu da kepaze 
ilan edilen o İslami c ihat geleneğinden yal ıtıldı? 

Öncü , kendi şiddetin i ,  evrensel insanlık adına, ulvi hakikat diye 
haklı laştırır. Bu kavşakta, U same bin Ladin ile Jean-Jacques Dessa

l ines ve Vladimir Lenin ile George W. B ush buluşur. Eğer bu yolu 
izlemek istemiyorsak, ki  ben şahsen istemiyorum, tarihin haritasını 
çıkarırken kul landığımız araçları en baştan yeniden oluşturmamız 

gerekir. 

1 53 .  Dessal ines'in sloganı hakkında bkz. Dubois, Avengers of the New World. 

"Ne almışsa onu vermek" hakkında bkz. Dash, "Theater of the Haitian Revoluti
on" ,  s. 1 9. 
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Müntekim Melekler 

"Bu yamyamJar bize ne yaptıysa biz de onu yaptık, savaşa 

savaş, suça suç, zorbal ığa zorhalı  k;  evet, ülkemi kurtardım: 

Amerika'dan intikam aldım."  

DESSALINES, 22 N isan ı 805 1 54 

"Hait i l i  ressam lar Tanrı 'yı ve melekleri s iyah, şeytanı ise 

beyaz olarak resmediyor." 

BARON DE VASTEY, ı 8 ı 6 ' '' 

1 5 5 

Haiti Devrimi evrensel tarih için ancak muhayyilemizde bir zaferi 
temsil eder. Bu da önemsiz bir şey değildir. Duygudaş tahayyül bel
k i  de insanl ık için en büyük umudumuzdur. İş in sorunlu tarafı, bu 
insanl ığı  asla yeterince kapsayıcı bir şek i lde tahayyül edemiyor ve 
ancak zıt bir öteki yi, insan l ığın sın ırlarının ötesinde yer alan kolek
tif bir düşmanı dış iayarak tahayyül edebil iyor gibi görünmemizdir. 

Böyle olunca da kurukafayı (tarihin kurbanlarının iskeletten oluşan 
kalınt ı larını) meleğin yüzüne (tarihin kurtarıcısına) dönüştürmeyi 
amaçlayan her türlü s iyasi hareketin bir insan cehenneminin kapısı
n ı  aralaması çok daha ihtimal dahil indedir. Dünyay ı rayına sokma
ya niyetleneo tahayyül mütecav ize karşı şiddeti bir erdem haline ge
tirir. Eğer aydınlanmış  eleştiri bu noktada durursa, iradi olarak ka
zılmış ve varl ığıyla başarısızlığa neden olan bir siperin, insanl ığın 
tekrar edip duran kurban ile intİkarncı döngüsünün ötesine geçebi l
mesi için dağıtı lması gereken bir sİperin ardına saklanmış olur. 

Gelin şunu teslim edel im:  Haiti Devrimi olayları Hegelci, Mark
sist, i slami  ya da başka türden bir tarihsel kurtu luş hikayesi içinde 
zaptedi lemez. Köle ayaklanmasının içinden bakıldığında gerçekten 

de aç ık bir tarihsel aniatı belirmez. "Devrim sıras ında köleler ara
sında etn ik gruplar arası çatı şmalar bitmemişt i . "  1 5(l isyancı lar yekpa
re bir kitle değildi .  Bağl ı l ıklar değiş iyordu; on yıl kadar süren ve ye
rinde bir ifadeyle "savaş içinde bir savaş" diye tan ımlanan mücade-

ı 54. Aktaran Dayan, Haiti. History and the Gods, s. 4. 
ı5s. Vastey, Rejlexions, s. 22. 
ı 56. Geggus, " Bois ca·iman Ceremony", s.  5 ı .  
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le sırasında çeşitl i  h izipler, B ritanya'nın da İspanya'nın da, Fransız 

cumhuriyetçilerinin de Fransız kralcıların da desteğini arayabili
yordu. 1 57 Köle önderleri birbirleriyle mücadele, birbirlerine ihanet 
ediyordu.  (İspanyol lara) silah karşılığı köle verilen eski Afrika te
amülüne geri dönüldüğüne dair kayıtlar vardır. m Bu tür koşullarda 
insanl arın birbirine güvenınesi neredeyse imkansızdı .  Gordion dü
ğümünü siyasi soyutlamaya başvurarak -tüm beyazları (ya da tüm 

siyahları ) düşman görerek- kesme eğil imi çok güçlüydü muhteme
len. Haiti Devrimi iç savaş ve yabancı işgal i koşul larında veri len bir 
kurtuluş mücadelesinin tüm varoluşsal bel irsizliklerini ve ahlaki 
müphemliklerini yaşamıştı . ' -w 

Tarihsel aktörlerin teatral olarak tutarlı roller oynadığını ne ka

dar az düşünürsek , karşı karşıya kaldıkları insani çıkmazlar evren
sel olarak o kadar çok anlaşılır hale gelir. Belki de emperyalizme 
vurulacak en büyük darbe evrensel insanlık fikrine sadakat beya
nında bulunmak ve her türlü siyasi ,  dinsel ,  etnik , sınıfsal ya da me
deniyete dayal ı kolektifliğin bu fikri sırf kendi mülkiyetine geçir

mesini reddetmek t ir. Herhangi bir kolektifl iğin bu fikri kendine mal 
etmesinin meşru olduğuna inanmak siyasi ç ı lgınl ıktır. Özgürlüğün 
loa'sı -C. L. R.  James'in deyişiyle "şeyin tini " 1 60- bir savaş gan ime
ti olarak alınıp götürülebilecek ya da en yüksek teklifi veren kişi ta
rafından satın alınabilecek bir şey değildir. 

Ten rengi ya da ırk ına bakılmaksızın tüm yurttaşların "s iyah i lan 
edildiği I 804 tarihli  Haiti Anayasası "cüretkar ve i deolojik aç ıdan 
büyüley ici  bir inisiyatif' ' 16 1  olarak tanımlanmıştır - büyüleyici ,  evet ,  
ama ayrıca da sorunlu.  Anayasada halihazırda mevcut olmayan bir 
birlik tahayyül  edi liyordu; Dessal ines'in 1 806'da yeni Hai ti yurttaş
l arının bir hizbi tarafından suikasta kurban gitmesi ve bunun netice
sinde ülkenin,  Henri Christophe'un kuzeydeki krall ığı  ile Pet ion' 
nun güneydeki cumhuriyeti arasında iki s iyasi rej ime bölünmesi 
( iki önder de devrime kendi adi arına sahip çıkıyordu ) ortada bir bir-

1 57 .  Trouillo\, Silerıcitıg tlıe Past, s. 40. 
I 58 .  Fouchard , H aifian Maroons, s. 347. 
I 59. ABD'nin 2003 yı l ında Jrak'ı işgal etmesinin bir sonucu olarak buna ben

zer bir "savaş içinde sava�" durumunun ortaya ç ıktığı rahat l ıkla i leri sürülebil ir. 
I 60-James, Black .lacohins, s. 39 1 .  
I 6 I . Beckles, " 'U nnatural and Dangerous lndependence' " , s.  1 64. 
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l iğin olmadığının göstergesiyd i . 1 62 Dahası ,  ideoloji olarak ,  Haiti 'nin 
siyah kiml iği devrimin gebelik etmiş olduğu evrensel özgürleşme 

fikriyle geri l im içinde olan ulusal bir m it i şlevi görüyordu. 1 03 Chris
tophe'un danışmanı ve sözcüsü Baron de Vastey şu ifadesiyle Ro
bert Wedderbum ile Thomas Paine'in sözlerini yankı l ıyordu: "Sa
vunduğum dava tüm insanl ığın davası .  Beyazlar, sarı lar ve siyah lar, 
hepimiz kardeşiz. " 1 04 Ama hem o hem de başkaları Haiti 'nin kendi 
kendini Avrupa uluslarının seviyesine ç ıkaran bir ulus olduğu söy
lemini ürettiklerinde, "ulusal sınırların ufak bir rol oynadığı" başta
ki özgürleştirici tasarı "ulusal çıkar ile u lusal sınırlara hürmet in ön
celik kazandığı bir tikelc i l ik"e dönüşmüştü. 1 05 

Haiti l i ler kendi lerini "hiç şüphesiz etnik-ulusal" bir çerçevede, 
"s iyah haysiyetinin ve siyah iktidarının bir simges i"  olarak görüyor
du. Haiti'yi düşmanı karşıya alarak tanımlamak ve Avrupa medeni-

1 62 .  Chrislophe ( Kral I .  Henry ) ,  Dessal ines'in ba�ına gelenin  kendi başına 
gelmemesi için, hir ayak lanma sıras ında int ihar etmiş. Christophe'un saltanal ına 
dair, onu Avrupa l ı  kral ların "tak l idinden ibaret"rniş gibi görmeyi reddeden kap
saml ı  bir yorum için bkz. Trou i l lot, Silencing the Pmt, s .  40-69. 

1 63 .  Dolayıs ıy la, "ten rengi beyaz olmayan ve s iyah Hai t i l i lerin neredeyse tü
mü siyah ı rka ya da A frika ı rkına ait olduklannı "  kabul etse de ve hatta bağımsız
l ık iddiaların ın temel i  olarak bu ırksal fark l ı l ıktan gurur duymuş olsa da, Haiti 'dc
ki siyaset en başından beri " büyük ölçüde esas olarak ten rengiyle bel i rlenen . . .  ve 
Saint-Domingue'dcki kolonyal 'kast' ;ıyrımlanndan doğmuş . . .  iki  seçki n grup ara
s ındaki bir ikt idar mücadelesiyle alakal ıydı" ( N icholls, From Dessalines to Duva

lier, s.  1 -2 ,  7 ) .  Fouchan.l'ın kendi ulusunun ı rkç ı l ığından duyduğu ıst ırabı d i le ge
t irdiği e leştirisi iı,:in bkz. Haitiwı Maroons, s .  35S.  

1 64. Vastey, R�flexions, s.  1 1 2 .  Fransızların köle ayaklanması s ı rasında yapt ı 
ğı tart ışmaya, Saint-Domingue'den hürriyet fikrin i  ka:t.ımak için mevcut t üm köle
leri yok etmenin ve onların yerine isyan ı hiç hat ı riamayan yen i  köleleri get irme
nin gerekl i  olabi leceği fikrine öfkeyle kar�ı çıkan kişi de Vastey olmuştu: 
"Al lahım yarabbim! Ne aydınlanma, ne aydınlanma ! Köle ticareti dı�ında insan
ları medeni le�t irip aydın latmanın ne yol ları varın ı� meğer t "  (s .  4�). 

1 65 .  Fischcr, Modernity Disaı·ov.·ed, s .  259. Bu y ı l larda Haiti 'de çıkan dergi
ler hakkında yorumda bulunan Nichol ls bu derg i lerin Afrika'ya yönel ik "k ısmen 
muğlak" tavırlarından bahseder. "Afrikal ı ların özleri it ibariyle a�ağı olduğu kahi
l inden her tür fikri hararetle redderseler de, çoğu kez Afrika'nın barbar bir kıta ol
duğunu ve kendi zamanlarında dikkate değer tek medeniyelin Avrupa medeniyeti 
olduğunu varsaymı� lard ı .  'Günün birinde A frika'yı  Avrupa medeniyeri sev iyesine 
ı,:ıkarma umudunuzu gerçeğe dönüştürmek için' diye yazmıştı Kral Henry [ Bri tan
yalı kölel ik  karşı t ı  Thomas 1 Clarkson'a, 'yapmamız gereken ne varsa yapmamız 
gerekt iğinin farkındayız"' (N ichol ls ,  From Dessa/ines to Du ralier, s.  42-43) .  
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yeti bağlamt içinde "siyahların, tıpkı beyazlar gibi, insan olduğu
nu" 1 67 ve -( er il) askeri mahareti ,  ( ihracata yönelik) ticareti, (plantas
yon) tarımı ve (zorla çalıştırılan "özgür" işçilerce inşa edilen) abide
vi bir kraliyet sarayı olan- "Avrupa standartlarına uygun medeni bir 
ulus" ı os kurmaya muktedir olduğunu iddia etmek suretiyle, evrensel 
insanlık davasına bu olayda yapılan katkının gözden kaçmasına da
veti ye çıkarmı�lardı .  1 69 Haiti 'nin özgürleştiri lmiş bir hükümranlık 
alan ı ,  herkesin sığınabileceği bir l iman şekl indeki siyasi tahayyülü 
devletçi siyaset için fazlasıyla büyüktü . Hem özgürlüğün hem de 
yurttaşlığın o zamana kadar eşi görülmedik bir şeki lde ırksall ığın ve 
ulusall ığın ötesine taşınması, siyaseten bir ulusal kimlik tanımı ola
rak temel lük edilmeye uygun değildir. 1 70 

Tarihsel kopuş deneyimini tanımı itibariyle geçici olan bir açık
lık am olarak kavrarsak, Saint-Domingue'l i kölelerin dünya-tarihsel 
önemi olan katkısını ,  yani Avrupa'daki mevcut Aydınlanma düşün-

1 66. Nichol ls, axy., s.  3,  4 1 .  Nicholls ,  ister siyah ister melez olsun, Hait i l i  
entelektüel lerin "kültürel mesclelerde Hait i 'nin Avrupa tarzı medeniyetin in yo
lundan gitmesi gerektiği hususunda mutabık olduğu" on dokuzuncu yüzyı l  i le 
zenci l ik  (negritudc) fik irlerinin Avrupa model in in toptan sorgulanmasına ve Afri
ka kimliğinin farkl ı  ve ayrı bir model olarak savunulmasına yol açtığı yirminci 
yüzyıl arasında bir ayrım yapar. 

1 67.  Christophe'dan aktaran N icholls, a.g.y. , s. 42. Christophe ırksal farkl ı l ı 
ğın özü it ibariyle eş i ts iz  b ir  şey olmad ığını ,  "medeniyet i le bilginin sonucu "  oldu

ğunu söylüyordu (s. 41 ). 
1 68. Yastey, Rejlexions, s. H3-84. 
J 69. Petion kölelerin Haiti toprağına bir Britanya uskunas ından kaçmış oldu

ğu yolundaki ş ikayete şöyle karşı l ık  vermişt ir: "Devletin hükümranl ık alanına ayak 
bastık ları andan i t ibaren, cumhuriyet in anayasasının 44. maddesine göre Haitili 
olarak tanınmalan gerekir ve onları talebiniz uyarınca sizlere tes l im etmek yetki 
alanı m dah i l inde değild ir. Her ülkenin kendi yasaları vardır .  . .  bu memlekete ayak 
basan kiş i lerin korunınası gerekir, zira . . .  bu kiş i lerin artık bir yurttaşı olduğu ülke
nin yasaları . . .  bunu yapmasını  gerekt irir" (aktaran Beckles, "Unnatural and Dan
gerous Jndependence", s. 1 70-7 1 ). Avrupa'da kölel iğe dair öne sürülmüş yasal sav
ların Pet ian'nun anlat ımındaki yankı larına dikkat çekmeden geçmeyel im. 

1 70. Hait i 'n in özgürlüğü Afrikal ı siyahlar d ışında Yerl i leri , Polonyal ı ları ve 
diğer kesimleri de kapsıyordu. Fischer'i arkamıza alarak, ırksal köle karşıt l ığı fik
rinin kavramsal odağının ulus-devlet olmadığı sonucuna vannaınız gerek (Fisc
her, Modernity Disavowed, s.  1 5). Maalesef "radikal kölel ik karşıt l ığının in karı 
Karayipler'de" (ve Avrupa'nın siyasi söyleminde) "ortaya çıkan ulusal kü ltürlerin 
kurucu bir unsuru olmuştur" (s. 274) .  Trouillot i le karşılaştırın: "Haiti koloni dö

nemi sonrasındaki ulus i nşasının tüm denemelerini  erkenden tecrübe etmişt i "  
(Troui l lot, Silenc·inR the Past, s. 68). 
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cesinin çok ötesine geçen kölel ik i l i şk i lerine son verilmesi fikrin i  
kaybetme tehlikesine girmiş olmayız. Kaldı ki bu fikir bugünün kü
resel ekonomi koşullarında hiç de gerçekleşmiş durumda deği ldi r: 
Seks kölel iği gemi azıya almıştır, sözümona medeniyetlerin hepsi 
göçmenlere borçlarını para deği l de doğrudan çal ıştırma yoluyla 
ödettirmekte ve Marx 'ın ücret köleliği adını verdiği "özgür emek" 
mitini işçi sınıfının mi lyonlarca üyesi bir gerçeklik olarak yaşamak
tadır. 1 7 1  Radikal kölelik karşıt l ığı herkese ait olduğu için hiç kimse
ye ait olmayan bir insan icadıdır. Bu tür fikirler bel irli kolektifterin 
malı değil ,  olayların kalıntılarıdır ve başarısız olsalar bile asla unu
tutamazlar. 

Evrensel Tarih Tasansı 

İnsan evrensell iğine dair bu yaklaşımda, Batı'nın i lerleme ya da kül
türel sürekl i l ik,  sınıf mücadelesi ya da hakim medeniyetler hakkın
daki tutarl ı anlatı larının düzenini bozar gibi görünen kolektif ey
lemler dahi l  olmak üzere, tam da Hegel'in elinin tersiyle ittiği o "ta
rihsel olmayan tarihler"e kıyınet veri l ir. Tarihsel anomali ler artık 
merkezi önem kazanır - sözgelimi, gerek azat edi lmiş kölelerin 
kendi lerine eskiden olduğu gibi plantasyonda çal ışmaya devam et
meleri gerektiği söylendiğinde Toussaint' in yeni "askeri ziraatçi t  ik" 
sistemine direnmesi, gerekse de kadınların kendi görevlerinin,  ça
l ışma saatleri ve koşul larının erkeklerinkiyle aynı olduğunu söyle
yerek o zamana kadar hiç dile getiri lmemiş eşit işe eşit ücret talebin
de bulunması (Avrupa'ya özgü, "medeni "  norm addedilen üçte ikilik 

oranı reddetmesi) böyle anomali lerdendir. "Basitçe ifade etmek ge
rekirse, kadınlar kendi lerini birey ve eşit işç i ler olarak görüyordu" 
ve erkekler buna itiraz etmemişti . 1 72 Fransız temsilci Poverel erkek -

I 7 I .  " Kölel iğe geriye dönüp fosi l le�mi� bir tema olarak bakmanın daha za
manı gelmedi ,  zira kölelik hala başka adlar altında varlığını sürdürüyor" (Dayan, 
Haiti, History and the Gods, s. I I ) . 

I 72. Fick, MakinJ: ofHaiti, s. I 70. Fick dikkatini bu talebe yöneltİrken onu in
san özgürlüğü fikrine dair kapsaml ı  bir anlayı� ın bir parçası olarak ele alır. Haiti l i  
tarihçi Fouchard da  "Siyah kadınlar erkeklerle ayn ı  ücreti talep edecek kadar cü
retkar olduklarında" diyerek bu uğrağı tes l im eder ve "baş tak i bu feminist talebin 
çok da önemsenmeden din lenmiş olmasın ı  ve fiziksel güçteki e�itsizl i kler hakkın-
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leri bu talepten ca ydırmak için  c insiyete dair daha i lkel fiki rlere ba� 
vunnak zorunda kalmıştı. 1 73 

Haiti deneyiminin anomal i lerin i bu sürecin ilerici uğrak ları ola
rak görüyorsak , tarihin rutininde kölel iğin gaddarl ıkları vardır de
mek ki . Metraux'nun 1 960 y ı lmda yaptığ ı şu yoruma kulak kesilmek 
zorundayız: "Plantasyonlarda yapılan zulümler, Av rupal ıların ken

disi de totaliter rejimlerde aym pratikterin kurbanı olmasaydı ,  ina
nılmaz görünebi l irdi . " 1 74 Keza, " Hegel ve Hait i "de tartı ştığımız gibi, 
Sala-Mol in' ın Avrupalı Aydın lanma felsefeci lerinin kölel iğe sövüp 
sayarken iş köleliğin gerçekten var oldu,�u durumlara xeld(�inde 
suskun kalmasmdan duyduğu ahlak i  infial i  kolayca paylaşabilsek 
de, benzer bir ahlaki  ayıbın �u anda da vuku bulduğunu, gelecekteki 
kuşaklann bunu,  yani siyasi  kolektifterin kend i ler in i insan haklar ı 
ve hukukun egemen l iğin in savunucu ları i l an ederken savunduk ları 
bu şeyleri düşman olarak görü len bir sürü kesime layık gömıemesi
n i , insanlığın kendi ayrıcal ık l ı  üyelerin in  tekel inde olduğunu san
malarını  -zaten on ların savaşları hak l ı  bir savaşt ır, terörist eylem le
ri ahl ak i  bir  görevd i r, başkalarını  öldürüp yok etmeleri meşruiyetini 
akı ldan, ya da i lerlemeden ya da tanrıdan al ır- en az önceki kadar 
ac ınası bu lacağ ı n ı (k i  ah laki umudumuz budur) inkar edemeyiz.  

Evrensel tarih hem tarihsel fenomenleri hem de kendi tahayyü
Himüzü özgürleştiri r: Geçmiş i  özgürle�tirerek kendimizi özgürleşti 
ririz. Tahayyülümüzün çevres indeki duvarların tuğla tuğla yıkılma
sı, geçmişin anlamını bizi şu ana hapsedecek şekillerde öı ıceden be
l irleyen kültürel yerleşikliğin unufak edi lmesi gerekir. Bizler kültü
rel sınırların ardında var oluruz; bu sınırları savunmak bizim değil 
s iyasetç i lerin yararınadır. Olgu ları i l işti r i ldikleri kolektif tarihler
den azat etme mücadeles i ,  b i reysel deneyimin melez olmaktan çok 
insan i olarak ni telenebi leceği küresel bir toplumsal alanın gözenek
l iğ in]  ifşa etme ve bu alanı genişletme mücadelesid ir. Kolektif k im
l iklerin dışlayıc ı  bağl ı l ık larından kurtulmak tam da tarihte i lerleme
y i mümkün k ı lan şeydir; bunu söy lemekle küresel t icaretin karş ı l ık-

dak i mü lahazalarda boğulup gitmesini ' '  eleştirir (Fouchard, Haitian Muroons, 
s.  223 ). 

1 7 3 .  "Afrikalılar, kadınlarınızın akla kulak vermesini istiyorsanız, önce ken
din iz akla kulak verin "  (Pomeral'dan aktaran Fick, Making ofHaiti, s. 1 7 1  ). 

1 74. Metraux, Voodoo in Haiti, s. 1 6. 
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l ı  anlayışı, barışı ve  hatta evrensell iği teşvik ettiğin i değil -küresel 
ticaret doğrudan doğruya si lah satışlarıyla, yeni savaşlar başlatmak
la ve emekçi lerin aşağılanıp yerlerinden edi lmeleriyle bağlantılı
dır- (emperyalistlerin de anti-emperyalistlerin de kendi çıkarına kul
landığ ı) uzun mesafel i ticaretin korkulan " riskleri "nden birin in in
sanın kendi dünyasın ın ve kendi özalgısının kültürel eşiğinden düş
mesi korkusu olduğunu söylemiş oluruz. B ir gün bu korkunun dün
yanın düz olduğu inancına sarılmak kadar çocuksu ve i lkel olduğu 
anlaş ılabi l ir. 

Tarih i  sadece ikt idar teksesli tutar. Tarihsel aktörlerin n iyetleri
nin ne olduğu sorusuna dair asla eksiks iz bir yanıtımız olmayacak; 
böy le bir yanıtımız olsaydı bile, tarihin hakikati o olmazdı .  Hakika
tİn çoğul olduğunu ya da kısmi bakış  açıları olan kolektif kiml ikle
rin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütün olduğunu filan iddia et
miyoruz. Hakikat tekildir, ama hep süregiden bir sorgulama süreci
d i r, çünkü zemini devaml ı  hareket halinde olan bir ş imdiki zaman 
üzerinde inşa edil ir. Tarih elim izden kaçmaya, sadece insan olan 
bizlerin önceden kestiremeyeceği yerlere gitmeye devam eder. Ta
rih üzerine düşünmenin siyasetinin nötr bir mahiyeti olması gerek
tiğini öne sürüyorum, ama "hakikat [uçlarda değil }  ortadadır" kabi
l inden taraf tutmaz bir mah iyet deği ldir bu; dü.�man taratların ara

sındaki uzarnın gözeneklil iğ in in vurgulandığ ı ,  bu uzarnın üzerine 
canhıraş mücadele verilen belirsiz bir yer, ama hiç şüphesiz, insan
lık fikrinin görünmeye devam edebileceği kadar özgür bir yer oldu
ğunun vurgu landığ ı radikal bir nötrlüktür. 

Tarihsel anlamın tekbiçiml il iğ i  ile bel irlenemezl iği arasında, 
geçmişle diyalektik bir karşı laşma yaşanır. Ahlaki tahayyülümüzün 
sınırlarını genişletirken,  daha kendisini keşfetme imkanına kavuş
madan önce tarihsel bir uzamı görmemiz gerekir. B izi o yinelenip 
duran kurban ve saldırgan döngüsünden kurtarabilecek olan geçmiş 
ile şu an aras ındak i  karşıl ıkl ı  tan ıma , ancak geçmiş tarihin haritasın
da tanındığı takdirde gerçekleşebi lir. Yerinde olmasa bile,  resmin 
iç indedir. Böyle bir özgürleşme, ulusal s ınırlar üzerinde deği l ,  onlar 
olmadan yapılan bir hafriyat çal ışmasının sonucunda gerçekleşir. 
Bu kazı sürec inde bulunacak en zengin bulgular kültürün uçlarında 
durur. Evrensel insanlık uçlarda görünebi l ir. 
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B u  tasarının sonu yoktur; olsa olsa sonsuz bir bağlantılar yuma
ğı vardır. B u  bağlantılar tahakküm kurulmadan birbirine bağlana
caksa sentetik değil, yanal, eklemeli ve bağdaştırmacı olacaklardır. 
Evrensel tarih tasarısı sona ermez. Hep yeniden başlar, başka bir 
yerde. 
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