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GİRİŞ

Mahatma Gandhi’nin ismi sık sık anılsa da eserleri nadiren 
okunur.

Amerika’nın köklü araştırma üniversitelerinden birinin kü-
tüphanesinden toplu eserlerini alırken, her biri 500’er say-
faya ulaşan neredeyse 100 ciltlik külliyatından yalnızca bir 
cildinin daha önce ödünç alındığını fark ettim. 

Gandhi, ismi şiddetsizlikle eşanlamlı hale gelen bir mantra-
ya indirgenmişti. 

Halbuki düşünceleri ve pratikleri bu formülün ortaya koy-
duğundan çok daha karmaşık ve çelişkiliydi. 

Tarihin bize miras bıraktığı Gandhi, aslının sulandırılmış, 
sakarin bir versiyonuydu. Bir sineği bile incitmeyecek, hatta 
istese bile yapamayacak bir aziz, öbür dünyada yaşayan bir 
eksantrikti. 

Gerçek Gandhi hakikaten de neredeyse bir aziz ve öbür dün-
yada yaşayan bir eksantrikti ama aynı zamanda halkının ve 
rakiplerinin şartlarını ve kısıtlarını kendi döneminde yaşa-
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yan herkesten daha iyi hesaplayabilen son derece kurnaz 
bir siyasi taktikçiydi de.

Gerçek Gandhi şiddetten nefret ederdi ama korkaklıktan daha 
çok nefret ederdi. Takipçileri, şiddetsiz bir şekilde direnme-
nin yolunu bulamadıkları zaman onlara, kendilerine saldıran 
ya da hakaret eden kişilere karşılık vermeyi öğütlerdi. 

Gandhi, şiddetsizliğin ve cesaretin faziletlerini aynı anda 
öğütlediyse bu, şiddetsizliğin şiddetten daha çok cesaret 
gerektirdiğine inandığı içindi. 

Şiddet kullanan savaşçı, düşman ateşini elinde silahla kar-
şılar. Halbuki şiddet kullanmayan direnişçinin, düşman ate-
şine paldır küldür “yüzünde bir gülümseme” ve “neşeyle” 
dalması beklenir. 

Gandhi’ye göre şiddetsizliği direnmek için değil, zalimden 
kaçmak için bir bahane olarak kullananlar yaşamayı hak et-
meyen, insan ırkının en aşağılık örnekleriydi. 
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Cesarete şiddetsizlikten daha fazla değer veren, şiddetsizliği 
gerektirdiği azami cesaret nedeniyle kıymetli bulan ve bu ce-
sareti bulamayanlar için şiddeti savunan tartışmalı Gandhi, 
büyük ölçüde unutulmuştu ya da tarihten silinmişti.

Fakat herkesin hatırladığı Gandhi’nin bile karmaşık yanları 
vardı. 

Gandhi’nin yaygınlaştırdığı satyagraha öğretisinin basitliği 
aldatıcıydı. 

Şiddetsiz direnişin kötülük olduğuna işaret etmişti, değil mi?

Fakat Gandhi, şiddeti baskıcı iktidarın her türüyle aynı ke-
feye koyuyordu.

Yine de yoksul Hint işçi ve çiftçilerine, sömürücü sınıfların 
iradesini kırmak için gizli güçlerini harekete geçirmelerini 
tavsiye etmişti. 

Ayrıca Gandhi’nin şiddetsiz direniş söylemiyle kime ulaş-
maya çalıştığı da hiçbir zaman netleşmemiştir. 
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Arada Hitler’in bile kalbini eritmekten bahsettiği anlar ol-
muştu.

Ama diğer zamanlarda Gandhi, oruçlarını genel olarak ama-
cına sempati besleyen halka yöneltmişti. Bir avuç tutucuyu 
saf dışı bırakmak için, halihazırda yanlış olduğunu bildiği 
şeylere karşı harekete geçmeleri için vicdanlarını ‘hızlan-
dırma’ işini üstlenmişti. 

Bu küçük kitap, Gandhi’nin şiddetsiz direniş öğretisinin 
özüne inmeyi amaçlıyor.

Her ne kadar Gandhi’nin vaazları, apaçık tezatlarla olsa da 
her zaman rasyonel analize tâbi olmayan dinî inançlarla 
desteklense de arkasında bıraktığı kayıtlardan tutarlı bir 
öğretinin önemli noktalarına ulaşmak mümkün. 

Fakat benimki yalnızca ya da en başta akademik bir çalışma 
değil. 

Kamu hizmetinin getirdiği zengin hayat deneyimini keskin bir 
zekâyla birleştiren Gandhi, siyasetin doğasına ilişkin göz ardı 
edilemeyecek kadar kıymetli pratik içgörüler çıkarmıştır. 

Gandhi’yi okumaya birkaç yıl önce, İsrail’in Filistin toprak-
larını işgalini sonlandırmak için şiddetsiz bir strateji üzeri-
ne düşünürken başladım. 

Fakat Gandhi’nin fikirlerinin uygulama alanı, Arap Baha-
rı’nın ortaya çıkmasıyla ve dünyanın dört bir yanındaki şid-
detsiz direnişlerle birlikte ciddi şekilde genişledi. 

Gandhi’nin ismi, her yerde, ezici çoğunluğu susturan siya-
si sisteme ve onları geleceksiz bırakan ekonomik sisteme 
meydan okuyanların diline pelesenk oldu. 



15

NORMAN FINKELSTEIN

Benim de yaşadığım New York’ta, şiddetsiz sivil itaatsizlik 
fikri, genç insanların hayal gücünü harekete geçirdi ve Wall 
Street’in kale duvarlarını bile al aşağı edebilecekleri umu-
duyla onlara güç verdi. 

Gandhi yetişkin hayatının büyük kısmını, güçsüz yüzde 
99’u açgözlü yüzde 1’e karşı örgütlemeye adamıştı. Önce-
likle Hindistan’daki İngiliz işgalini sonlandırmayı kafasına 
koymuş ama aynı zamanda bu yabancı işgalcilerin yerini, 
rüşvetçi bir yerli Hint grubunun alması ihtimaline de karşı 
çıkmıştı. 

Gandhi, yalnızca sözde değil, gerçek iktidarın büyük Hint 
halk kitlelerine devredileceği, zenginliğin adil bir şekilde 
dağıtılacağı fakat servet peşinde koşmanın artık yaşamın 
amacı olmayacağı bir siyasi sistemin temellerini atmak is-
tiyordu. 

Yalnızca eski dünyanın kökünün kazınabileceğine değil, 
yeni bir dünyanın şiddetsiz bir şekilde var edilebileceğine 
de ikna olmuştu. Hatta şiddetsiz bir şekilde yapılmadığı tak-
dirde, yeni dünya eskisinden pek de farklı olmayacaktı. 

Şimdi yeni bir nesil, yeni yaşam biçimleri tecrübe ve tasav-
vur ediyor. İktidarı yeniden paylaştırmanın ve ayrıcalıkları 
kaldırmanın yollarını arıyor. Gandhi’nin yaşam deneyimi 
ve düşünceleri; idealist fakat disiplinli, cesur fakat tedbirli, 
daha parlak bir gelecek yaratmak için kollarını sıvayan bu 
gençler için bulunmaz bir hazine sağlıyor. 
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1. İÇ SES

Gandhi’nin şiddetsiz direniş ya da satyagraha1 öğretilerinin 
kapsamlı ve tutarlı bir tablosunu sunmak kolay bir iş değil. 

Giriş kısmında da belirttiğim gibi, Gandhi’nin toplu eserleri 
100 küsür kallâvî ciltten oluşuyor. Ben bu külliyatın hemen 
hemen yarısını2 ve bununla birlikte pek çok antolojiyi3, biyog-
rafiyi, akademik çalışmayı da okudum. Bu yüzden görüşlerim 
bir anlamda taraflı ve kısmi olabilir. Gandhi’nin düşüncele-
rini tam kapsamıyla yansıtamayabilirim. Okumalarım daha 
çok Gandhi’nin öğretisinin en zorlu testlere tâbi tutulduğu 
1930-1947 arası döneme odaklandı. Fakat bu dönem aynı za-
manda onun düşüncelerinin olgunluğa eriştiği dönem.

Eksik okumam nedeniyle, Gandhi’nin düşüncesindeki kritik 
geçişleri ve kopuşları kaçırmış olabilirim ve sonuç olarak, ha-
reketli bir tablo yerine iş üzerindeki zihninin bir enstantane-
sini sunacağım. Fakat durmaksızın kendini denetlediği uzun 
ve zengin yaşamına rağmen, Gandhi temel inançlarına sadık 
kaldı. “Ne zaman yazdıklarımı mukayese etmem gerekse, 15 
yıl önce yazdıklarımla en son yazdıklarım bile olsa ikisi ara-
sında hiçbir tutarsızlık görmedim.”4 diye gözlemliyordu. 
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Gandhi, yerel hataları5 ve yargılarının tersine döndüğü yerle-
ri6 kabul ediyordu ama “Mağlup İlah” sözünden caymaları ya 
da “İkinci Kez Düşünme” tezahürleri yoktu. Yegâne sistema-
tik felsefi yorumu, 1909 yılında hızlıca kaleme aldığı incecik 
ve kendine münhasır görünen kitabı Hind Swaraj’dı (Hint Ev 
Kuralları)7. Hayatının daha sonraki çeşitli dönüm noktaların-
da bu kitap üzerine derinlemesine düşünen Gandhi, kitaptan 
tam bir tatmin duyduğunu ifade etmişti.8

Yine de Gandhi’nin hayatı ve yazıları tezatlarla doludur. Bu 
konuda “Budalaca tutarlılık, küçük zihinlerin saplantısıdır.” 
diyen Ralph Waldo Emerson’dan alıntı yapmaktan hoşla-
nırdı.9 Onu anlamaya çalışan küçük zihinlerin bahtsızlığı, 
tutarlılığa çok az kıymet veren Gandhi’nin, bu nüktenin is-
tikrarlı bir savunucusu olmasıydı: “Tutarsızlık suçlamaları 
önemli olmamalı. Kamuya hizmet eden biri için önemli olan, 
kendi vicdanının onayını almasıdır.” Fakat Gandhi aynı za-
manda kendisinin istikrarlı bir şekilde tutarlı olduğunda da 
ısrarcıydı: “Tutarsızlık yalnızca görünüştedir. Pek çok arka-
daşımıza, benim farklı durumlara cevap vermem nedeniyle 
böyle görünmüş. Görünen tutarlılık, aslında düpedüz inatçı-
lık olabilir.”10

Durum şu ki Gandhi’nin eylemleri sözleriyle sıkça çelişiyor-
du. Kendini savunmak için bir teorinin uygulama aşamasın-
da tutarsızlığın kaçınılmaz olduğunu öne sürmüştü: “Benim 
şiddetsizlik teorim, pratik olandan sapamaz”; “hiç kimse 
şiddetsizlik gibi büyük bir ilkeyi bütünlük içinde uygula-
yamaz”; “saf, katıksız bir şiddetsizlik, Öklid’in çizgisi kadar 
imkânsızdır.”11

Siyasi kariyerinin başında Gandhi, Boer ve Zulu savaşları-
nın İngiliz tarafında yer almak üzere bir ambulans birliği 
toplamıştı.12 Birinci Dünya Savaşı sırasında da yine İngiliz 
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Ordusu için bir ambulans birliği toplamayı önermiş ve si-
lahlanıp İngiltere’nin tarafında savaşmaları için Hintlileri 
toplamıştı.13

Dünyanın en ünlü şiddetsizlik taraftarı, daha sonra Hintli 
komünler arasındaki isyanları bastırmak için “askere ça-
ğırmayı ve bir avuç adamın vurulmasını” yaptırıma bile 
bağladı.14 Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngilizlerin 
bağımsızlıklarını kabul etmesi ve Kaşmir’in ayrılığını önle-
mek için bölünmeden sonra Hint taburlarının konuşlandırıl-
ması karşılığında, Hindistan’ın İttifak Kuvvetleriyle askerî 
işbirliğine de razı oldu.15

Gandhi ömrü boyunca siyasi hayatının başlarındaki aktif 
savaş yandaşlığının şiddetsizlik öğretisiyle çelişmediğinde 
ısrar edecekti.16 Fakat bu aşamada (ve pek çok başka aşama-
da) kurduğu mantık pek de ikna edici değildi.17 Avukatlık 
eğitimi almasına rağmen, Gandhi ikna edici bir mantıkçı de-
ğildi. Kurnaz bir eleştirmen tarafından sorguya çekildiğin-
de hazırcevaplığa ve laf kalabalığına sığınırdı. “Bütününe 
bakıldığında tezinizin tutarlı olduğunu düşünmüyorum ya 
da ifade ettiğiniz çeşitli açıklama ve görüşlerin birbirleriy-
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le ilişkili olduklarını…”18 demişti ilk eleştirmenlerinden biri 
haklı olarak.

Fakat Gandhi, yalnızca eylemleriyle sözleri arasındaki me-
safeyi görmekte başarısız olmadı. Aynı zamanda, durum bir 
açıklama gerektirdiğinde, bulunduğu pozisyonun tam yet-
kisiyle açıklama yaptı. Milyonlarca Hintlinin, vergi grevleri 
ve sivil itaatsizlik eylemleriyle İngiliz tuz tekelini protesto 
ettiği Tuz Yürüyüşü’nü tartışmalı bir şekilde askıya alma 
kararını meşrulaştırmak için tek söylediği şu oldu: “Sona 
erdirildi, çünkü öyle olması gerekiyordu.”19

Dahası, sözleriyle çelişen yalnızca Gandhi’nin eylemleri değil-
di. Açıklamaları da pek çok zaman alenen birbiriyle çelişiyor-
du. Genel olarak modern tıbbi prosedürlere insanı bıktıracak 
kadar karşı çıkabilir20, yine de sonra “Batı her zaman cerrahî 
buluşları ve bu yönde katettiği geniş kapsamlı ilerleme saye-
sinde hayranlığımı kazanmıştır.” diyebilirdi.21 “Her tür ahlâ-
ki tutum imtihanında, niyet baş unsurdur.” derken, aynı anda 
“İnsan, onlara sebep olan sâiklerle değil, eylemleriyle yargı-
lanmalıdır.” da diyebilirdi.22 Bir şiddet türü olarak “insanla-
rın, canlı nöbetçi duvarları nedeniyle kapatılmış yerlere gire-
memesine”23 üzülürken, aynı zamanda yazıştığı bir Hintliye, 
sinemadaki koltuğunu gasp eden İngiliz askerinin karşısında 
“askerin görüşünü engellemek için kasten ayağa kalkmasını” 
öğütleyebilirdi.24 Bir nefeste “savunmasız bir kız kardeşin ya 
da annenin şeytani bir zorba tarafından tacizle tehdit edildiği 
klasik durumda” bile şiddetin meşru olmadığını söylerken25, 
bir sonraki nefeste “kendini yardıma ihtiyacı olan bir kız ço-
cuğunu kurtaramayacağı bir durumda bulsa bütün dünyaya 
karşı” şiddet kullanmayı “savunabilirdi.”26

Gandhi, İkinci Dünya Savaşı sırasında “kalbinin tamamen 
İttifak Kuvvetleri’nden yana olduğunu”, çünkü “bu savaşın 
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Batı’nın evrildiği demokrasiyle Hitler tarafından temsil edi-
len totaliterlik arasında kesin bir karara varılmasını sağla-
yacağını,” “Faşizm ile kendi savaştığı [İngiliz] emperyalizm 
arasında temel bir fark olduğunu” iddia edebilmiş ve İkinci 
Dünya Savaşı’nın hemen ardından da “İtilaf Devletleri’nin 
zafer kazanması çok daha kötü olurdu. İtilaf Devletleri, şid-
dete iman etmişlerdi. İttifak Devletleri bunu yapmadı. En 
azından barış ve özgürlüğe, doğruluk ve şiddetsizliğe gös-
termelik bir bağlılık gösterdiler.” demiştir.27 Yine hemen 
hemen eşzamanlı olarak, “Hitler ve Churchill taraftarlığı 
aslında aynı şeydir.” ve “Nazizm ve Faşizm’e karşı olduğu ka-
dar, köleleştirici İngiliz emperyalizmine karşı da savaşmak 
mecburiyetindeyim.” diyebilmiştir.28 Fransız liderlerinin 
Nazi saldırısına direnmeme kararından, “özgürlüğün tadını 
çıkaracak olanların toplu imhası pahasına elde edilecek bir 
özgürlük ülküsünün gülünç olması” nedeniyle, övgüyle söz 
edebilmiş fakat aynı zamanda “bir ülkenin başına gelebile-
cek en kötü şeyin bağımsızlığını yitirmesi olduğunu”29 ve 
Naziler tarafından işgal edilen ülkelerin, işgalcilerle işbirli-
ği yapmak yerine kendilerini imha etmeyi seçmeleri gerek-
tiğini de savunabilmiştir.30

Kuşkusuz alçakgönüllü olan Gandhi, yine de her zaman, bu-
nun tutarsızlığına işaret eden aleyhtarlarının hakkından 
geldiği yanılsamasında olmuştur. Fakat bildirilerinin ve po-
litikalarının eleştirisini yapanlara fikirlerini açıklamaları 
için adil bir alan sağlamaktan da asla çekinmediği söylen-
melidir. Entelektüel ya da siyasi bir tartışmayı naklederken 
koşulları kendisini haklı çıkaracak ya da karşısındakini de-
ğersizleştirecek şekilde değiştirmemiştir. 

Eğer Gandhi açık ettiğinden daha tutarsız olsaydı, belki ken-
disini “temelde bir eylem adamı ve reformcu”, “pratik bir ide-
alist”, “mantığı olayların önüne koymayan, ikinci plana atan 


