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Yazar Notu
Elinizdeki bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Siyasal Düşünceler Tarihi dersi dünden bugüne insanlığın düşünsel gelişiminin siyasal boyutlarını irdeleyen bir
içerik taşımaktadır. Bugünkü düşüncenin kökleri niteliğini taşıyan ilkel yapılı toplulukların düşünüş biçimleri ilk
üzerinde durulacak konuyu oluşturur. Böylelikle, ilkel yapılı topluluktan uygar topluma geçişin siyasal
düşüncelere yansıyan izleri sürülecektir.
Bu amaçla, Yunan Site Devleti’nde denenmiş yönetim biçimleri ile bunlara kaynaklık eden siyasal
düşünür (Sokrates, Platon, Aristoteles vb.) ve düşünceler üzerinde durulacak önemli bir konu başlığını
oluşturmaktadır. Öyle ki, Politika sözcüğüne kaynaklık eden Polis klasik Yunan uygarlığının beşiği sayılan kent
devletini simgeler. Bu yapının yönetim biçimine bakıldığında, sırasıyla önce krallık, sonra Aristokrasi (azınlık)
yönetimini ve en sonra da demokrasi görülmektedir.
M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren ise Yunan site devletleri, Makedonya kralı karşısında bağımsızlıklarını
kaybetme olgusu ile karşı karşıya kalmışlardır. Makedonyalıların hakimiyetinin kurulduğu bu dönem,
Yunanistan'ın klasik çağından ayrılarak Helenistik dönem olarak anılmaktadır. Yine Yunan kültürünün eski
dünyanın doğusuna doğru yayıldığı bu dönemde gelişen felsefe okullarının site devletlerinin çöküşüne tepkisel
yaklaşımları üzerinde ayrıntılı durulacaktır.
Antik dönem incelemeleri sonrasında Orta Çağın yarattığı düşünsel devinimlere geçilecektir. Bu
dönemin genel özelliği ortaya attığı düşünce tarzındaki değişmezlikle aklı inancın emrine sokmuş olmasıdır.
Ortaçağ düşüncesinin başlıca özelliği bütün sorunların dine dayandırılması ve dinin ilkelerine göre çözüm
aranmasıdır. Bu sorunlar arasında Tanrı, ruh, evren, yaratılış, ölümsüzlük gibi kavramlar bulunmaktadır. Bu
dönemin söz konusu ortamı Hristiyan ve İslam dünyası olarak ayrı ayrı ele alınacaktır.
15. Yüzyıl sonlarından itibaren ise ekonomi alanında tümden ve hızlı biçimde çözülmeye başlayan
feodal ilişkilerin ardından yeni tarım dışı zenginlik kaynakları toplumsal ve siyasal dönüşümlere de hız
kazandırmıştır. Orta Çağ yapılanmasına her alanda karşıt olan yeni ve köklü değişikliklerle 18. Yüzyıla kadar
Monarşiler Dönemi diye adlandırılabilecek merkezi bir yönetim süreci yaşanmıştır.
Bu süreç içerisinde liberal demokratik değerlerin gelişim gösterdiği ve ardından parlamenter
demokrasiye geçişin hızlandığı ve de tüm bu sürece Batı dünyasının haklar ve özgürlükler bildirgelerinin de
kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. İşte bu derste uygarlık tarihinin günümüze kadar genel hatlarıyla çizilen bu
gelişim seyri üzerinden hareket edilerek toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerle etkileşimli halde yeni
siyasal değerler geniş hatlarıyla ele alınacaktır.

Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL
İstanbul, 2021.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
YAZAR NOTU
KISALTMALAR
1. İLKEL TOPLULUKTA DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ
1.1. Eskitaş Çağında İnsanın Düşünüşü
1.1.1. Somut Düşünüş
1.1.2. Analojik Düşünüş
1.1.3. Sihirsel Düşünüş
1.2. Ortataş Çağında İnsanın Düşünüşü
1.2.1. Sorun Çözücü Düşünüş
1.2.2. Totemci Düşünüş
1.3. Yenitaş Çağında İnsanın Düşünüşü
1.3.1. Düşüncenin Odağına İnsanın Geçişi
1.3.2. İnsanın Yaşamının Bitkilerin Yaşamına Benzetilmesi
1.3.3. Kadınların Düşüncede Saygınlık Kazanması
1.3.4. Dinsel Düşünüşün Belirmeye Başlaması
1.3.5. Sihirsel Düşünüşten Dinsel Düşünüşe Geçiş
2. İLKEL YAPILI TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞ VE
UYGARLIĞIN YAYILMASI
2.1. İlk Uygar Toplum
2.2. Kentin ve Kent Devletinin Ortaya Çıkışı
2.3. Toplumsal İşbölümü
2.4. Gelişimde Önemi Açısından ‘Toplumsal Artı’
2.5. Uygarlığın Yayılması
2.6. Yunan Öncesi Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler
Dinsel Siyasal Düşünüş
2.6.1. İlk Uygarlıklarda Düşünüş
2.6.2. Tarımcı Uygar Toplamların Dinsel Dünya Görüşü
2.6.3. Dinsel Düşünüşün İdeolojik Öğeleri
2.6.4. İlk Uygarlıklarda Siyasal Düşünüş

2.6.5. Mezopotamya'da, Mısır'da, Anadolu'da Siyasal Düşünüş
2.7. Yunan’ın Çağdaşı Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler ve Siyasal Düşünüş
(Hindistan’da, Çin’de, İran’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş)
2.7.1. Hindistan’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş
2.7.2. Çin’de Dinsel ve Siyasal Düşünüş
2.7.3. İran’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş
3. ESKİ YUNAN'DA SİYASAL DÜŞÜNCE
3.1. Site Devletinin Genel Özellikleri
3.2. Platon Öncesi Siyasal Düşünce
3.2.1. Sofizm Akımı
3.2.2. Sokrates
3.3. Platon (Eflatun) (M.Ö. 427-347)
3.3.1. Platon’un İdealar Öğretisi
3.3.2. Yönetimlerin Sınıflandırılması
3.3.3. Devlet’deki Görüşleri
3.3.4. Yasalar’daki Görüşleri
3.3.4.1. Yasalar’ın İkinci En İyi Yönetimi
4. ARİSTOTELES VE YAPITLARI
4.1. Aristoteles (M.Ö. 384-322)
4.2. Aristoteles’in Devlet Anlayışı
4.3. Yönetim Biçimleri Üzerine Görüşleri
4.3.1. Aristoteles’in vatandaşlık Anlayışı
4.3.2. Aristoteles’in Demokratik Düşünceleri
4.3.3. Aristoteles’in Kurulabilir En iyi Yönetimi ve Orta Sınıf
4.3.4. Aristoteles’in İdeal Devleti
4.3.5. Aristoteles’in Halkların Eşitsizliği Düşüncesi
4.4. Güçler Ayrılığı ve Anayasa
5. HELENİSTİK DÖNEMDE SİYASAL GELİŞMELER
5.1. Helenistik Dönemde Siyasal Düşünce
5.1.1.Septisizm (Şüphecilik)
5.1.2. Epikürcü Okul
5.1.3. Stoacı Okul
5.2. Roma İmparatorluğu Dönemi
5.2.1. Genel Özellikler

5.2.2. Karma Yönetim ve Önderleri: Polybios, Ciceron
5.2.2.1. Polybios (M.Ö. 204-120)
5.2.2.2. Ciceron (M.Ö. 106-44)
6. ORTA ÇAĞ'DA DEVLET ANLAYIŞI
6.1. Hristiyan Dünyasında Siyasal Düşünce
6.1.1. Aquino'lu Thomas (1224 - 1274)
6.1.1.1. Toplum ve Devlet Görüşü
6.1.1.2. Yasa / Hukuk Anlayışı
6.1.1.3. Yönetim / Siyasal İktidar ve Kaynağı
6.1.2. Dante Alighieri (1265 - 1321)
6.1.2.1. Yaşamı ve Eserleri
6.1.2.2. Evrensel Krallık / Monarşi
Birinci Kitap
6.1.2.3. Tanrının Lütfü Olan Roma İmparatorluğu
İkinci Kitap
6.1.2.4. Dünyevî Otoritenin Kiliseye Dayanmaması
Üçüncü Kitap
6.1.3. William Of Ockham (Ockham'lı William)
6.1.3.1. İnancın Özgürlüğü
6.1.3.2. Kilise ile Devletin Ayrılması
7. ORTA ÇAĞ’DA İSLAM DÜNYASI
7.1. Toplum ve Devlet Anlayışı Açısından Ortaçağ İslam Dünyası
7.2. Siyasal Düşünce Çerçevesinde Orta Çağ İslam Dünyası
7.2.1. İbn-i Haldun (1332-1406)
7.2.1.1. Tarih Anlayışı
7.2.1.2. Toplumsal Yaşam Üzerine Görüşleri
7.2.1.3. Devlet Anlayışı
8. YENİÇAĞ / MODERN SİYASAL DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU
MUTLAKİYETÇİ DEVLET GÖRÜŞÜ
8.1. Yeniçağ’ın Kazanımları
8.2. Yeniçağ Düşünürleri
8.2.1. Niccolo Machiavelli (1469-1527) Hayatı ve Yapıtları

8.2.1.1. Prens / Hükümdar
8.2.2. Jean Bodin / Devletin Egemenliği
8.2.2.1. Jean Bodin’in Siyaset Felsefesinde Egemenlik İlkesi
8.2.2.1.1. Egemenlik Mutlaktır
8.2.2.1.2. Egemenlik Süreklidir
8.2.2.1.3. Egemenlik Bölünemez ve Devredilemez
8.2.2.3. En İyi Yönetim Biçimi Olarak Monarşi
8.3.1. Thomas Hobbes Yapıtları / Kişi Yararına Mutlakçılık
8.3.1.1. Hobbes’da Toplumun, Devletin Kökü
9. AYDINLANMA VE LİBERALİZMİN DOĞUŞU
9.1. Aydınlanma Düşünce Sistemi
9.2. Aydınlanma Düşünürlerinin Yapıt ve Fikirleri
9.2.1. John Locke (1632-1704) Yapıtları / Fikirleri
9.2.1.1 Locke’un Hayatı
9.2.1.2. Locke’un Siyaset Felsefesi
9.1.4. Montesquieu (1689-Yapıtları / Fikirleri
9.1.4.1. Montesquieu ve Aristokratik Liberalizm
9.1.4.2. Kanunların Ruhu (De L’Esprit des lois)
9.1.4.3. Siyasal Özgürlük Kuramı
9.1.4.4. Erkler Ayrımı
9.1.4. Voltaire (1694-1778) Yapıtları / Fikirleri
9.1.4.1. Aydınlanmacı Fikirleri
9.1.4. Jean-Jacques Rousseau ve Halkın Egemenliği
9.1.4.1. Jean-Jacques Rousseau’nun (1712-1778) Hayatı
9.1.4.2. Toplum Sözleşmesi
9.1.4.3. Rousseau’da Egemenlik Kavramı ve Açılımı
9.1.5. I. Immanul Kant (1724-1804) Yapıtları / Fikirleri
9.1.5.1. Kant’ın Hayatı
9.1.5.2. Kant ve Felsefesi
9.1.5.3. Kant’ın Ebedi Barış Felsefesi
10. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BATI SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE
TARİHİ BİLDİRGELER
10.1. Batıda Hak ve Özgürlüklerin Tarihsel Gelişimi
10.2. İngiliz Hak ve Özgürlük Bildirileri

10.2.1. Magna Carta Libertatum - Büyük Şart (1215)
10.2.2. Petition of Rights - Haklar Dilekçesi (1628)
10.2.3. Habeas Corpus Act (I679)
10.2.4. Bill of Rights - Haklar Bildirisi (1689)
10.2.5. Act of Settlement (1701)
10.3. 1776 Virginia Haklar Bildirisi
10.4. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
11. SİYASAL DÜŞÜNCEDE BARIŞ PARADİGMALARI
11.1. İdealizm Geleneğinde Barış Kavramı
11.2. Liberal Görüşte Barış
11.3. Demokratik Barış Teorisi
11.4. Realizm Geleneğinde Barış Kavramı
11.5. Marksizm Geleneğinde Barış Kavramı
11.6. Eleştirel Kuram ve Küresel Siyaset Kuramı
11.7. Postyapısalcı Düşüncenin Barışa Yaklaşımı
12. SİYASAL MODERNLEŞME
12.1. Siyasal Modernleşme / Çoğulcu Demokrasi
12.2. Modernleşmenin Siyaseti Üzerine Tartışmalar
12.2.1. Siyasal Gelişimin Kategorileri
12.2.2. Toplumsal Mobilizasyon Yaklaşımı
12.2.3. Daniel Lerner’ın Siyasal Modernleşme Modeli
12.2.4. Alex İnkeles’de Modernleşmenin Sosyo-psikolojisi
12.2.5. Samuel N. Eisenstadt’ın Modernleşme Kuramı
12.2.6. Samuel N. Huntington’ın Modernleşme Yaklaşımı
12.2.7. Robert Dahl’ın Çoğulcu Demokrasi Modeli’nde ‘Ortak İyi’ Tartışması
12.2.8. Michel Foucault’da Söylemin Düzeni’nden Düzenin Söylemine
12.2.9. Amartya Sen’in ‘Özgürlükle Kalkınma’ Modeli Bağlamında Modernleşme Yaklaşımı /
Katılımcı Demokrasinin Olabilirliği
12.2.9.1. Pozitif Özgürlükler ve İnsani Gelişme Endeksi
12.2.9.2. İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Hakkı
12.2.9.3. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)
13. ADALET TEORİSİ / SOSYAL VE EKONOMİK DEĞER DÜZENLEMELERİ
13.1. Adalet Olgusuna Tarihsel Çözümlemeler
13.2. İnsan Hakları ve Hakkaniyet Olarak Adalet

13.2.1. İyiden Önce Gelen Hak(lar) ve Özgürlük(ler) Ayrımı
13.3. Sosyal Adalet
13.3.1. Sosyal ve Ekonomik Değer Düzenlemeleri
13.4. Rawls, Hayek ve Nozick Karşılaştırması
14. DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN MEŞRUİYET GARANTÖRÜ
KAMUSAL İLETİŞİM
KAMUSALLIĞIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ
14.1. Siyasal Kamusal Alan ve Kamu Otoritesi
14.2. Siyasal Toplumun Sivilleşmesi
14.3. Bir Siyasal Kuram Modeli Arayışı
14.4. Demokratik Hukuk Devletinin Meşruiyet Garantörü
Kamusal İletişim
KAYNAKÇA

YAZAR NOTU
Siyasal Düşünceler Tarihi dersi ilk uygarlıklardan başlayarak günümüze kadarki süreçte
insanlığın düşünsel gelişimini irdeleyecek ve de özellikle bu gelişimin siyasal boyutlarını
tartışmaya açacaktır. Bu şekilde öğrencilerimize siyasal düşüncenin temelleri ile gelişim
gösterdiği boyutları aktarılmış olunacaktır. Bu perspektifi ile öğrencilerimizin sosyal teoriyi
anlama ve değerlendirme kapasitelerine temel oluşturacak bu ders notları, alanın temel
kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmış bir özet metindir. Daha ileri seviyede okumalar için
kaynakçada yer alan referans yapıtlar önerilir.
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AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

BM

Birleşmiş Milletler

Hz.

Hazreti

İ.Ö.

İsa’dan Önce

İ.S.

İsa’dan Sonra

M.Ö.

Milattan Önce

M. S.

Milattan Sonra

1. İLKEL YAPILI TOPLULUK VE İLKSEL DÜŞÜNÜŞ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ilkel toplulukların düşünce biçimi nasıldı ve ne şekilde bir gelişim evresi
yaşandı, bu konular üzerinde geniş bilgi edinilecektir. Bu amaçla, Eskitaş Çağı, Ortataş Çağı
ve Yenitaş Çağı düşünce biçimleri sınıflandırılarak örneklemeler üzerinden aktarılacaktır.
Tüm bu tarihsel gelişim süreçleri üzerinden de özellikle Yenitaş Çağında yaşanan sihirsel
düşünüşten dinsel düşünüşe geçiş aşamasını derinlemesine sorgulayabilecek bilgilenim
sağlanacaktır. Bu edinimin sistematiği de aşağıdaki gibi olacaktır;
1. İLKEL TOPLULUKTA DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ
1.4. Eskitaş Çağında İnsanın Düşünüşü
1.4.1. Somut Düşünüş
1.4.2. Analojik Düşünüş
1.4.3. Sihirsel Düşünüş
1.5.

Ortataş Çağında İnsanın Düşünüşü

1.5.1. Sorun Çözücü Düşünüş
1.5.2. Totemci Düşünüş
1.6.

Yenitaş Çağında İnsanın Düşünüşü

1.6.1. Düşüncenin Odağına İnsanın Geçişi
1.6.2. İnsanın Yaşamının Bitkilerin Yaşamına Benzetilmesi
1.6.3. Kadınların Düşüncede Saygınlık Kazanması
1.6.4. Dinsel Düşünüşün Belirmeye Başlaması
1.6.5. Sihirsel Düşünüşten Dinsel Düşünüşe Geçiş

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Eskitaş çağında insanın düşünüşü nasıldı, örneklendiriniz?
2. Ortataş çağında insanın düşünüşü ne şekilde gelişmiştir?
3. Yenitaş çağında insanın düşüncesindeki değişimler ne şekilde oluşmuştur?
4. Sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe nasıl geçilmiştir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
İlkel topluluğun düşünce

İlkel Topluluğun Düşünce

İlksel düşüncenin nasıl

Biçimleri (İlksel Düşünüş

geliştiği ve geçirdiği

ve Gelişim Evreleri)

gelişim evreleri

biçimleri sınıflandırılarak,
Eskitaş, Ortataş ve Yenitaş
çağlarındaki gelişimler
örneklemeler üzerinden
kategorize edilecektir.

Anahtar Kavramlar



İlkel Topluluk,



İlksel Düşünce,



Eskitaş Çağı,



Ortataş Çağı,



Yenitaş Çağı.

Giriş
Yeryüzüne çıktığı andan itibaren çevresine hakim olabilmek için birçok karmaşık
problemlerle uğraşmak zorunda kalan insan, bu karmaşıklığı ancak tabiatın kendi kurallarına
uyarak çözmeye çalışmıştır. Bu konuda pozitif ilerlemenin sağlanabilmesi için hatırlama ve
hayal etme yanında, ortak sembollere dayanan iletişim sisteminin gelişmesi gerekli olmuştur.
Araç yapmaya başlamasıyla insan sıfatını kazandıktan sonra, araç yapmanın toplumsal
yapıda yarattığı gelişmeler, insanın yaşamında biyolojik evrimin rolünü ikinci sıraya itip,
toplumsal evrimin rolünü birinci sıraya geçirmiştir. Toplumsal evrim, yetişkinlerin
öğrendiklerini, çocukların, yeniden öğrenmek zorunda kalmadan taklit edip kendilerine
kazandırmalarıyla; daha sonra, erginlerin, öğrendiklerini görenek, dil, yazı vb. ile gençlere ve
sonraki kuşaklara aktarmaları ile deneyim, bilgi birikimi ve bilgi iletişimi ile gerçekleşir.
Erkeklerin avcılıkta kadınların toplayıcılıkta uzmanlaşmaları ile başlayan birinci
toplumsal işbölümü daha başka toplumsal ve düşünsel etkiler de yaratmıştır. Kadın ve erkek
yalnız korunma, üreme alanında değil beslenme alanında da birbirlerine bağlanmışlardır.
Takım avı, avlananlar arasında iletişim gereksinimini artırmıştır. Dil1 gelişmeye başlamıştır.
Konuşmanın gelişmesi, düşünmenin gelişmesi demektir. Daha önemlisi soyut düşünüşe
geçilebilecek köprülerin kurulması demektir. Ateşin de (zamanımızdan yarım milyon yıl
kadar önce) denetime alınması üzerine gündüzün erkeklerin avcılık, kadınların toplayıcılık
için ayrıldıkları kamp yerleri, akşamları kamp ateşi başında toplandıkları ve kimi sesleri
kullanarak ve hareketlerle o gün başlarından geçenleri birbirlerine anlatmaya çalıştıkları,
zaman zaman alevleri seyrederken düşlere dalıp, zaman zaman coşup bağırıp çağırıp
eğlendikleri şenlik yerine dönüşmüştür. Bu, insanların duygusal, düşünsel yaşamlarını
geliştirip zenginleştirmelerine, geçim etkinlikleri dışında etkinlikler geliştirmelerine
yaramıştır. İşte bu bölümde bugünkü düşüncenin kökleri niteliğini taşıyan ilkel toplulukların
yaşayış ve düşünüş biçimleri üzerinde durulacaktır.

1

Dil ve düşünce, insanı insan eden insanca özelliklerin başında geliyor. İnsan, dünyaya açılan ilk canlıdır. İnsanın dünyaya
açılmasını dili ve düşüncesi sağlamıştır. Dil, insangillere, kendisini öteki canlılara pek üstün kılan hızlı bir gelişme
sağlamıştır. İnsanın dilini kullandığı günden beri yepyeni bir diyalektik gerçekleşmeye başlamıştır. Bu diyalektik, dil düşünce
diyalektiğidir. İnsanın özgürlüğü, diliyle gerçekleşmektedir. Düşüncenin dile bağlılığı (identik birliği) tanıtlanmıştır. İlk
düşünen ilk konuşandı. Konuşmadan düşünme yetisi, uzun bir süre sonra gelişmiştir. Dil ve düşünce, birbirlerini karşılıklı
etkileyerek, genel diyalektiğin içinde, çok hızla gelişen özel bir diyalektiğe başlamış bulunmaktadırlar. İnsan, sözcüklerle
özetleyerek dünyanın fizik yükünden kurtulmuştur, bilgi elde edebilmek için harcamak zorunda bulunduğu gücü ve süreyi
kazanmıştır. Artık gitmesi, görmesi, dokunması, bulması, işitmesi, araması, koklaması, tatması gerekmez. Düşünmesi yeter.
Dil ve düşünce diyalektiği, geçmişle geleceği birleştirmiş, uzaklığı yakına getirmiştir. Bkz., Hançerlioğlu, O., Düşünce
Tarihi, (Bölüm I), İstanbul, Remzi Kitabevi Yay., 1995.

1. İLKEL YAPILI TOPLULUĞUN DÜŞÜNCE BİÇİMİ2
İlkel insanlar ne düşünüyorlardı ve nasıl düşünüyorlardı?
Düşünce tarihinin temelinde evreni anlama ihtiyacı yatmaktadır. Bu ihtiyaç, insanlığın uzun
tarihi geçmişinde duygu, inanç, düşünce ve siyasi sistemlerin doğuşunda etkili olmuştur.
Dolayısıyla, insanı çevresine hakim olmaya zorlayan ihtiyaçlarla, tabiatı anlama merakı
siyaset kurumunun doğuşunda rol oynayan faktörler arasında en önemlilerindendir.3
Antropologların Eskitaş (Paleolitik) Çağ ya da ilkellik dönemi dedikleri çağda,
insanlar toplayıcılık, avcılık ve balıkçılık yaparak hayatlarını devam ettirmişlerdir. Daha sonra
çevresini kontrolü altında tutacağının bilincine varan insan, günlük hayatında kullanabileceği
çeşitli aletler yapmıştır. Bu şekilde tabiata hakim olmaya çalışan insan, diğer insanlarla
yardımlaşabilmesi sayesinde varlığını sürdürebilmiştir.4

1.1. Eskitaş Çağında İnsanın Düşünüşü
Düşüncenin çeşitli dereceleri vardır. Bunlar, edilgin düşünce (örneğin dün bir bay ya da
bayanla tanıştırılmanızı anımsamanız); etkin düşünce (onunla yeniden görüşmenin yollarını
aramanız); sentezci düşünce (bu yolda daha önceki deneyimlerinizden kazandığınız bilgileri
bir araya getirerek bir plan hazırlamanız). Bunlar somut düşüncenin konusu somut nesneler
olan düşüncenin aşamalarıdır. Bunları soyut düşüncenin, nesnelerin türleri, nitelikleri ile ilgili
olan ve bunların kavramları kullanılarak yürütülen düşünce aşamaları izler:5


Sistemli düşünce (örneğin kadın erkek ilişkileri üzerine tüm deneyimlerinizin size
kazandırdığı düşünceleri bir araya getirip, değerlendirip, tutarlı bir görüşe varmanız);



Kuramsal düşünce (bir an için somut ilişkileri bir yana bırakıp, somut ilişkilerden
çıkarılmış ya da kafada türetilmiş kavramlarla, ilgili tüm somut ilişkileri
açıklayabileceğini sandığınız varsayımlar geliştirmeniz) ve
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Siyasal düşünce tarihinde ilkel yapılı topluluğun düşünüş biçimleri tartışması üzerinden ilksel düşünüş formlarını kapsayan
bu bölüm, Alâeddin Şenel’in, Siyasal Düşünceler Tarihi /Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve
Siyasal Düşünüş (Ankara, Bilim ve Sanat Yay., 7. Basım, 2019, ss.27-39) yapıtından yararlanılarak hazırlanmıştır.
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İşçi, M., Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul, Der Yay., 2012, s.18.
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A.g.e., s.16.
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Şenel, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, s.27.



İdeolojik düşünce (belli bir sınıfın üyesi olarak edindiğiniz düşünceleri, o sınıfın bakış
açısından değerlendirip, o sınıfın yararına sonuçlar verecek soyut, sistemli, kuramsal
bir genel görüşe, bir dünya görüşüne dönüştürmeniz, örneğin insanlığın başından beri
kadın-erkek ilişkilerinin daha çok egemen sınıfın erkeklerinin yararına olacak biçimde
düzenlendiklerini düşünmeniz).
Eskitaş çağının düşünüşü bunlardan hangisiydi?6

1.1.1. Somut Düşünüş
Eskitaş çağı insanının düşünüşü, ayının karşısında "İşte bir ayı, şimdi beni yiyecek" derken
edilgin; "bir araç yapıp kendimi savunmalıyım" derken etkin; araç yapımı için sivri taş ile
sopayı bir araya getirmeyi düşünürken de sentezcidir. Ancak bunların tümü de somutun
düşünceleridir. Sonuç olarak denilebilir ki, ilkel insan somut şeyleri düşünüyordu.
Konuşmanın başlayıp gelişmesi bilgi birikimini hızlandırmış ve insanı soyut düşünüşün
kıyısına ulaştırmıştır. Soyut düşünüşün gelişmesi için, uygar toplum döneminde sınıf
farklılaşmasını, din adamları sınıfının doğuşunu, tapınak okullarının açılmasını beklemek
gerekecektir.7

1.1.2. Analojik Düşünüş8
İlkel topluluğun insanlarının nasıl düşündüklerine gelince, bu biraz daha tartışmalı ve
karmaşık bir sorundur. Karmaşık sorunları çözmenin (veya çözdüğünüzü sanmanın, ya da
iyice kördüğüm etmenin) bir yolu, onları daha yüksek soyut düzeylerde ele almak ise, bir
başka yolu, o sorunları, karmaşıklaşmadan önceki geçmişlerinden tutturarak kavramaya ve
çözmeye çalışmaktır. Bu ikinci yolu, tarihsel yolu izlemek gerekirse;
Toplumlarda somut düşünüşün ilerlemesi için bile anımsama, düşleme yetmez,
iletişim gereklidir. İçlerinden yaşlı birinin verdiği bir sinyal ile hep birlikte antilop yavrusuna
saldırıp onu parçalayan babunların, bir tehlike karşısında çığlık çığlığa biraraya toplanan
şempanzelerin davranışları örneklerinde görüldüğü gibi, yüksek primatların "sinyalleşme"
düzeyinde bir iletişim düzenekleri (sistemleri) vardır.
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İnsan, düşünmeden önce yaşamak zorundadır. Toplumsallık eğilimi (içtimailik meyli), insanın yaşama zorunluğunun
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İlk insanlar da ağaçtan yere inilince, sesli iletişimin özürlerine karşı artık çığlığı atıp
ağaçlara kaçma olanağı bulunmayacağından, sessiz "işaretleşme" ile iletişim yollarını arayıp
bulmuş olmalılar. Takım avının gerekleri işaretleşme ile iletişimi daha da geliştirecektir.
Kamp yaşamı ise sesli iletişimi geliştirip konuşmanın doğmasında önemli bir rol oynamış
görünür.
Sinyaller, her şeyi anımsatan simgelerdir. Konuşmadaki sözler de birer simgedir.9
İşaretleşmede ise daha çok bir şeyin taklidi yapılır. Dolayısıyla ilkel düşünüşün (ve genel
olarak insan düşünüşünün) sinyalleşmelerle "simgeci", işaretleşmelerle "benzetmeci"
temellerinin atıldığı söylenebilir.
Taklitçilik kendini, sürü üyelerinin birbirlerini, çocukların yetişkinleri, yeni kuşakların
eski kuşakları taklidinde ve araç yapımında (arkeolojik bulgularla kesin olarak kanıtlandığı
gibi) eski araçların tıpatıp kopya edilmesinde de gösterecektir. Taklitçiliğin ekonomik ve
toplumsal yapıdaki görünümü görenekçilik, gelenekçilik ve sonuçta durağan bir toplumsal
birliktir. Ama bizi burada onun düşünsel yapıdaki etkisi ilgilendiriyor, işaretleşmeye dayanan
iletişim ve taklitçi davranış, ilkel insanın "benzetmeci" bir düşünüşe sahip olmasına yol
açacaktır.
İlkel insan çevresindeki sonsuz sayıda nesneyi ve olayı ancak benzerleri biraraya
getirerek, "sınıflandırarak'' kavrayabilecektir. Benzerleri biraraya getirerek sınıflandıran
düşünce, farklılıklarını da karşı karşıya koyarak sınıflandırır. Benzetmeci düşünüşün eskitaş
çağından dolaysız kanıtı, uzman avcı toplulukların mezarlarında ölüler üzerine canlansın diye
kırmızı toprak boya serpmeleridir. Ölülerini gömmeleri, soyut bir öte dünya inancına sahip
olduklarını değil, mezarlarına konan butlara ve av araçlarına bakılırsa yer altında da
yeryüzüne benzer bir yaşam süreceklerine inandıklarını gösterir. Sonuç olarak, ilkel insanın
düşünüşünün benzetmeci, simgeci ve sınıflandırıcı olduğu söylenebilir.
Soyut düşüncenin gelişmediği bir ortamda soyut şeyler, örneğin avcı ve toplayıcı
tahminin tümü anlatılmak istendiğinde, bu bir somut simgenin yardımı ile yapılabilir.
Toplumbilimci Durkheim, somut bir hayvan ya da bitki (totem) simge kullanılmadıkça ilkel
insanın karmaşık klan örgülünü kavrayamayacağını söyleyip, buradan giderek, insanın
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Somut varlıkları ses aracılığı ile işaretlemenin ötesinde soyut dil kategorileri oluşturabilmek, kavramları birbirine iliştirmek,
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insanı ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmiştir. Doğanın bir parçası olan insan, dilin keşfi ile doğanın içinde ayrıksı bir noktaya
yerleşir ve doğaya güç uygulayabilir konuma geçer. İnsanın doğadan kopuşu böylece temel bir durum olarak ortaya çıkar,
insan doğanın içinde yer alsa da ona güç uygulayan bir karşı doğaya dönüşmüştür. Bu karşı doğa ‘kültür’ dediğimiz
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ve düzen oluşturur. Bkz., Fischer, E., Sanatın Gerekliliği, İstanbul, Payel Yayınları, 2010.

totemine, tanrısına tapınırken aslında toplumuna tapındığı sonucuna varan bir din açıklaması
geliştirmiştir.
Gerçekten ilkel toplulukların kendilerini çoğu kez yedikleri bir hayvan, bitki ya da
çevrelerinin bir doğal özelliği ile adlandırdıkları görülür ki buna "totem" denmektedir.
Zamanımızın bilimsel düşünüşü de simgecidir. Ama ilkelin simgeci düşünüşü soyutu somut
ile anlatma zorunluluğundan doğmuş iken, zamanımızın simgeci düşünüşü ise, tam tersine,
genel ve karmaşık somutları ve soyutları basitleştirerek anlatmak gereksiniminden doğmuştur.
Ayrıca zamanımızın insanının, simge ile simgelediği nesnelerin farklı şeyler
olduğunun bilincinde olmasına karşılık, ilkel düşünüşte simge ile simgeleneni karıştırma
eğilimi vardır. Bir noktada benzer ya da farklı olan iki şeyin (bu ara simgeyle simgelediği
şeyin) her noktada benzer ya da zıt olacağı düşünülür. Buna en güzel örnek olarak, antropolog
Evans Pritchart'ın Nuer Symbolism adlı yapıtında çağdaş ilkel topluluklardan Nuerler'in
düşünüşleri hakkında yaptığı açıklamalar verilebilir. Nuerler, ikizleri, kuşlar gibi
birbirlerinden ayırt edilmez bulup, insan değil kuş sayarlar; kuşlar yuvalarını havada
yaptıklarına, tanrıların da havada olduklarına göre ikizlerin tanrıların çocukları olduklarını
düşünürler; timsahlar da kuşlar gibi yumurtladıkları için onları da ikizlerin akrabaları
sayarlarmış. Dolayısıyla Nuerler’e göre, "ikiz olmayanlar timsah yiyebilir, ama ikizler
akrabaları olan timsahları yememelidir.” Bu nedenlerle timsah yemek tabuya dönüşmüştür.
Bu örnekte de ilkel düşünüşün analojik (benzetmeci) bir düşünüş olduğu görülmektedir. L.
Levy-Bruhl, La mentalité primitive (1922) adlı yapıtında günümüz insanının mantıksal,
bilimsel düşünüşüne karşılık, ilkel toplulukların düşünüşünü prelojik (mantık öncesi) bir
düşünüş saymıştı. Oysa analojik düşünüş mantıksal düşünüş yollarından biridir. Dolayısıyla
bu niteleme doğru görünmüyor. Strüktüralizm (yapısalcılık) okulunun kurucularından C.
Levi-Strauss, La pensée sauvage (Yabanıl Düşünce, 1984) adlı yapılında, ilkel toplulukların
düşünüşüyle çağımız insanının düşünüşünün arasında böyle bir nitelik farkının bulunmadığını
söyler. İlkellerin benzerleri ve zıtları biraraya koyup sınıflandırarak düşündükleri, somut
doğadan aldıkları simgeleri toplumsal ilişkileri belirtmekle ve soyut düşünceleri dile
getirmekte kullandıklarını bilinip ona göre incelenirse, düşüncelerinin hiç de mantıksız
olmadığının görüleceğini ileri sürer.
Ancak Levi-Strauss, bu yerinde açıklamalarında biraz fazla ileri gitmektedir: İlkel
insanın benzerleri ve zıtları sınıflandırıcı bir kafa yapısına sahip olduğunu, bu kafa yapısının,
onun yalnız düşüncelerini değil, toplumuyla ve doğayla ilişkilerini de zıtlıklar biçiminde
sınıflandırarak düzenlemesine yol açtığını söyleyerek, kafa yapısının toplum yapısını
belirlediği sonucuna varan bir idealizme düşer.

İlkel düşünüş ve mitolojik düşünüş üzerine yapıtları bulunan G.S. Kirk, ilkel insanın,
kafa yapısı sınıflandırıcı ve zıtlıklarla düşünücü olduğu için çevresiyle, toplumla ve doğayla
sınıflandırıcı ilişkiler kurduğunu kabul etmez. Fakat ilkelin çevresinde, onun zıtlıklarla ve
sınıflandırıcı biçimde düşünmesine yol açacak olan erkek-dişi, öznel-nesnel, insan-doğa,
istenen-istenmeyen gibi zıtlıkların bulunduğunu söyler.
Dolayısıyla, düşüncelerinin çevrelerini değil, çevrenin düşüncelerini belirlediğini ileri
sürerek, Levi-Strauss'un görüşlerini doğru tabanlarına oturtmuş olur. Gerçekten, ilkel insanın
dünyasındaki birinci toplumsal işbölümü ile daha da belirginleşen kadın-erkek; geçim
ilişkilerinde önem kazanan insan-doğa; insan-insan ilişkilerinde geçim, üreme sorunlarında
önem kazanan benim topluluğum-öteki topluluklar zıtlıkları onun düşüncesine yansımış,
böylece o da tüm dünyayı böyle bir zıtlıklar dünyası olarak görme eğilimi göstermiş olabilir.
Before Philosophy (Felseden Önce, 1954) adlı yapıtları ile felsefî düşünüşün
çıkışından önceki düşünüş biçimini inceleyen H. Frankfort ve arkadaşları, ilkel insanların
düşünüşünün prelojik değil emosyonel (duygu yüklü) olduğunu, mantıksal düşünüş sürecinin
içine duygularını (isteklerini ve nefretlerini) kattıklarını; ayrıca bizim çağrışım yaptığımız her
durumda onların nedensellik ilişkisi kurduğunu ileri sürerler. Ernst Cassirer de, The Myth of
the State (Devlet Efsanesi, 1944) adlı yapıtında, ilkel mitosları inceleyerek, sözcüklerin
semantik yüklemleri yanı sıra majik yüklemlerinin olduğunu ve insanlığın düşüncesinin, buna
uygun olarak, biri mitoscu öteki mantıksal, iki çizgide geliştiğini söylemiştir.

1.1.3. Sihirsel Düşünüş10
Benzetmeci, simgeci ve sınıflandırıcı düşünen ilkel insanın düşüncelerinin başlıca konusunu,
kuşkusuz en önemli sorunları olan geçim ve savunma oluşturuyordu. Mağara ve kaya
resimlerinden daha çok hayvan figürleri çizdiklerini ya da üremenin hayatlarındaki önemini
farkedip abartılmış gebe kadın heykelcikleri çizdikleri görülür. Ortataş çağına dek insanların
pek az görünmesi ilginçtir. Bu özellik yaşamlarında başrolü kendilerinden çok doğanın
oynamasıyla açıklanabilir.
Üretimin başlamadığı bir dünyada, insan doğaya egemen değildir. Bu nedenle, insandoğa ilişkileri düzensiz, rastlantısaldı. Buna uygun olarak rastlantısal ilişkilerin kafada
çağrıştırılması biçiminde başlayan düşünce de rastlantısal olacaktır, rastlantısal nedensellik
bağları kuracaktır. İnsan, rastlantısal yer ve zaman çağrışımlarıyla, bir olay sırasında dikkatini
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çekip belleğine yerleşmiş olan şeyleri, o olayın sorumlusu (yapanı, nedeni) olarak görecektir.
Rastlantısal hatta keyfî nedenler görecek, keyfi açıklamalarda bulunacaktır.
Aslına bakılırsa, ilkel insanların kurdukları bu tür neden sonuç ilişkileri pek o kadar
rastlantısal ve pek o kadar keyfi değildir. Rastlantısal denilen çağrışımlar benzerliklere ve
zıtlıklara dayanmaktadır ve keyfi dediğimiz açıklamaların temelinde istekler ve istememekler
yatmaktadır. İnsan böylece düşündüğü nedenleri etkileyerek isteklerine uygun sonuçlar elde
etmeye, ya da istemediği sonuçlardan kaçınmaya çalışacaktır. Ancak, düşündüğü, diyelim ki
uydurduğu neden, genellikle asıl neden değil, o olayla aynı zamana ya da aynı uzaya rastlayan
herhangi bir şey veya herhangi bir olaydır. Benzetmeci düşünüş alışkanlığı, şeylerin
benzerlerini şeylerle karıştıracak, bazen o şeyin ufak bir parçasını (örneğin boynuzu) bazen o
şeyin benzerini (örneğin resmini, heykelciğini) etkileyerek, o şeyi etkilemeye çalışacaktır.
Mağara duvarlarına hayvanları çizmekle dışarıda da avlanacak hayvanlar bulacaklarına, bir
gebe kadın heykelciğini yapmakla, topluluğun kadınlarının sık sık doğacaklarına inanmaya
başlayacaktır.
Böyle bir düşünüşle, gerçek nedenleri değil benzerlerini, yakıştırılmış nedenleri
etkileyerek sonucu etkilemeye çalışmaya, çok iyi bilindiği gibi, sihir (büyü) denir. Analojiye
dayanan böyle bir düşünüşe “sihirsel düşünüş” denilebilir. Malinowski de, Türkçe'ye çevrilen
Büyü Bilim ve Din (1964) adlı yapıtında, ilkellerin sihirsel düşünüş biçimlerine sahip
olduklarını söyler. L.S.B. Leakey de

Türkçe'ye İnsanın Ataları (1971) adıyla çevrilen

yapıtında, bazı çağdaş ilkel Afrika topluluklarının kaybolan hayvanlarını ararken akşam
olması üzerine aramaya son verince, kaybolmasın ya da biri almasın diye, hayvanın resmini
kayalara çizerek, sabahleyin bıraktıkları yerden aramaya devam etmek üzere hayvanı olduğu
yerde durdurduklarına, çizdikleri tabu ile onu koruduklarına dair inanışlarından hareketle,
uzman avcı toplulukların mağara duvarlarındaki yaralı hayvan resimlerinin aynı amaçla
yapılmış sihirler olabileceğini ileri sürer.
Sihirsel davranış ve düşünüş, gerçek nedenlerle değil gölge nedenlerle uğraştığı için,
örneğin doğadaki hayvanların sayılarını artıramaz. Ama avlanan hayvanların sayısını
artırabilir. Şöyle ki, ava çıkmadan önce yapılan av sihiri töreni, avcıları fizik ve psikolojik
olarak ava hazırlar. Törende, mutlaka başaracakları inancı ve bu inancın bilediği azim
güçlenir. Üyeler koca hayvan karşısında tek başlarına duydukları korkuları unuturlar;
topluluğun gücünün bilincine varırlar. Sihirin bu işlevi ve gücü, ideolojilerin işlevini ve
gücünü açıklayıcı ipuçları taşımaktadır. Ayrıca sihirsel eylemler ve törenler, topluluk üyeleri
arasında duygusal bir birliktelik duygusu da yaratıyordu. Olgularla (gerçeklikle) tutarlı
olmayan sihirsel düşünüş, düşünüş düzeyinde tutarlı görünebiliyordu. Şöyle ki, bir sihir

işleminden sonra, sihirin amacına uygun sonuç veren herhangi bir olay sihirin başarısı olarak
görülüyor, ters yöndeki olayların nedeni daha güçlü bir karşıt sihirin varlığının sonucu olarak
yorumlanıyordu. Böylece sihirsel düşünüş, olaylarca onaylanmadığı halde, olaylar insanların
denetimine girinceye kadar uzun süre varlığını sürdürebilmiştir.

1.2. Ortataş Çağında İnsanın Düşünüşü
Ortataş çağının avcı ve toplayıcı topluluklarında insanın, eskitaş çağı düşünüşünü kaldığı
yerden alarak sürdürdüğü anlaşılıyor: Resimlerinde insanların çoğalışı, doğa karşısında
etkinliği artan insanın, doğanın yanı sıra kendisinin de düşüncenin odağı olmaya başladığını
gösterir. Ortataş çağı resimlerinin eskitaş çağının uzman avcılarının resimleri kadar gerçekçi
olmayıp şematik oluşları, bazı yazarlarca ortataş çağı topluluklarının uzman avcı topluluklara
göre yalnız ekonomilerinin değil kültürlerinin de gerilediğinin kanıtı olarak yorumlanır.
Bazıları ise, uzman avcıların gerçekçi resimlerinin somut, tekil hayvanların resmi, dolayısıyla
somut düşünüşlerinin işareti olduğunu, ortataş çağının şematik resimlerinin ise türleri
anlattığını, dolayısıyla örneğin "bizon türü kavramı" gibi kavramlara sahip soyut düşünüşün
belirtisini oluşturduğunu söylerler. Ortataş çağında düşünüşün gerilemeyip geliştiği görüşü
benimsenirse, bu gelişmenin hangi yönlerde olduğunun da açıklanması gerekmektedir.11

1.2.1. Sorun Çözücü Düşünüş
Ok ve yayın uzman avcılar (yukarı eskitaş çağı) zamanında mı ortataş çağında mı bulunduğu
tartışmalı. Ama Ortataş çağının tekil orman avcılığında kullanıldığı kesin. Yay, kompozit
(birden çok parçanın biraraya getirilmesiyle oluşan) bir araç olarak "sentezci düşünüş"ün;
hayvanlara yaklaşarak avlanmanın tehlikeleri sorununa bir çözüm getirdiği için "sorun çözücü
düşünüş"ün görünümleri olarak yorumlanabilir.12

1.2.2. Totemci Düşünüş
Ortataş çağında sihirsel düşünüş sürmüştür. Ayrıca sihirsel düşünüş, olasılıkla totemci
düşünüş biçimini almıştır. Totemci düşünüş, yine olasılıkla uzman avcılarda başlayan, klanını
bir totem ata ile özdeştiren ve kendinin o totemin soyundan geldiğine inanan, öteki toplulukları başka totemlerin soyu sanan ve topluluklar arası ilişkileri totemler arası ilişkiler
biçiminde sınıflandırarak düşünen, ona göre kurallar, tabular koyan "totemizm"in düşünüş
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biçimidir. Totemci düşünüşe sahip klan13 insanının iki büyük özelliği, doğayı bir canlı gibi
düşünüp ona bir canlı gibi davranması ile insan-insan ilişkilerinde, kendi topluluğu üyelerini
kardeş sayıp ona göre davranırken (örneğin her şeyini paylaşabilirken); aynı kabileden
olmayan toplulukların insanlarını avladığı hayvanlardan farklı olmayan bir düşman gibi görüp
ona göre davranmasıdır.14

1.3. Yenitaş Çağında İnsanın Düşünüşü
Üretim başlamadan önce, ilkel insanın doğa karşısındaki konumu edilgin idi: Doğanın
verdiğiyle yetinmek zorundaydı ve yaşamında baş rolü doğa oynuyordu. Avcılıkla geçinen bir
Eskimo'nun söylediği (Godfrey Lienhardt, Social Anthropology'sinden alınan, 1969) şu
sözler, ilkel insanın üretim öncesi düşünüşü hakkında bir fikir verebilir; "Hiç bir ayı
gelmemiş, çünkü buz yok ve buz yok, çünkü rüzgâr yok ve rüzgâr yok, çünkü güçleri
darıltmışız."15
Üretimin başlamasıyla insan doğa karşısında böyle edilgin bir konumda olmayacaktır.
Doğayla düzenli bir etkileşim içine girecektir.16 Tarım yılının düzenliliği ve doğa karşısında
etkinliği, O’na olayların nedenlerini kavrama, neden sonuç ilişkilerini yakalama şansı
verecektir. Örneğin tohumu ekince üç beş ay sonra çıkacağını; sularsa gürbüz, sulamazsa cılız
yetişeceğini bilecektir; su ile ekinin verimi arasındaki nedensellik bağını kavrayacaktır. Bu
durumda onun, sihirsel düşünüşü bırakıp bilimsel düşünüşe geçmesi gerekir. O kadar iyimser
olmamak gerekir aslında. Tarımsal üretimin başlamasıyla insan, doğayla etkileşime girişmiş,
yağmur yağmayınca bahçenin sulanmasında olduğu gibi, doğanın kaprislerinden kurtulmaya,
doğayı denetlemeye başlamış ise de, bu yolda daha yan yoldadır. Ekini ekip tarlasını
sulayabilir, ama bir su baskınının emeklerini silip süpürüp kendini aç bırakmasını önleyemez.
Bu durumda, ekinin geleceğinin ve onunla ilişkili olarak kendi yazgısının yarısı kendi elinde
ise, yarısı doğanın elindedir. O halde böyle bir ortamda insan düşünüşünde ne gibi
değişiklikler doğabilir?17
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1.3.1. Düşüncenin Odağında İnsan
Eskitaş çağında doğa karşısında edilgin olan, dolayısıyla düşüncesinin odağı doğa olan insan,
kendine de bu odaktan bakıyor, topluluğunu doğada onu en çok ilgilendiren bir hayvan ya da
bitki ile özdeşleştiriyordu. Üretimle doğaya karşı etkin bir tutum takınınca, düşüncesinin
odağını da insan oluşturmaya, bu kez doğaya insan odağından bakmaya başladı. Köyünde her
şeyi bir insanın, irade sahibi bir varlığın yaptığına bakarak, doğada, denetleyemediği işleri
yapan, insan gibi irade sahibi, ama insandan çok daha güçlü bir varlık olacağını düşündü.
Böylece, örneğin tarlasını sulamamışsa oğlunu, ama aşırı bir kuraklıkta dere kurumuş ve
ekinler kavrulmuş ise bundan insan gibi irade sahibi bir varlık olarak gördüğü güneşi sorumlu
tutacak; onu insan biçimli bir tanrı olarak düşleyecekti.18
Kısacası, insan, yenitaş çağında, olayların neden olduğunu değil, onları kimin
yaptığını araştırdı. Çiftçiler doğadaki düzeni düzenleyen bu insanüstü varlığın toprak ana,
çobanlar, güneş, fırtına vb. doğa güçleri olacağını düşündüler. Doğa güçleri (üretimi etkileyen
doğa güçleri; yer, gök, güneş vb.) insanın düşünüşünün konusu oldu. Bunlar insan biçiminde
düşünüldüğü için de, insanın düşüncesinin odağının insan olacağı söylenebilir. İnsan, yenitaş
çağında doğa güçlerini öncelikle irade/istenç sahibi varlıklar gibi düşünmüştür.19

1.3.2. İnsanın Yaşamının Bitkilerin Yaşamına Benzetilmesi
İkincisi, üretimle, insanın ilgisinin odağı hayvanlardan bitkiler dünyasına kaymıştır. Bitkiler,
yokken var olur gibi topraktan çıkmakta (yoktan var eden, yaratan varlık kavramına hazırlık)
sanki topraktan doğmaktadırlar. Çapayla küçük sulama tarımını kadınların yaptığı bir
dünyada, ilkel insanın benzetmeci kafası, toprağı, üretimin öteki sorumlusu kadına benzetip,
ekinlerin "toprak ana"dan doğduğunu düşünecektir. Sonra, bitkiler bir süre yaşadıktan sonra,
sonbaharda ölmektedir. Ama bu, tümüyle yok oluş değildir. Tohumlar yerin altına
gömülmekte, orada bir süre farklı bir yaşam sürdükten sonra (öte dünya, cennet, cehennem
kavramlarına hazırlık) yeniden doğmaktadır. İnsan, yaşamını uzman avcılık döneminde
hayvan yaşamına benzetmişken, çiftçilikte bitki yaşamına benzetecektir. Ölümün acı gerçeği
karşısında, kendinin de ölüp gömüldükten sonra, bitkiler gibi yer altında farklı bir yaşam
sürüp yeniden dünyaya geleceğine inanmaya başlayacaktır.20
Bu düşünüşün somut örneği, arkeolog Kalhleen Kenyon'un kazdığı, Lut Gölü
kıyısında bulunan İ.Ö. 8. bin yılda tahıl üretimiyle uğraşan bir köy olan Jericho'da bulunan
18
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nesnelerdir. Bunlar, ölen kadın ve erkek atalarının etleri sıyrılan kafataslarının, üzerlerine sıva
ile yüz yapılarak balçık gövdelere oturtulması ile dikilen ve "ata kültü" olarak yorumlanan
heykellerdir. Uzmanlar, çağdaş ilkellerin düşünüşlerinden yararlanarak, bunları, atalarının
ölmediği, başka bir dünyada yaşadıkları, yeni doğan çocuklar olarak dünyaya geri dönecekleri
inancının kanıtları olarak yorumlarlar. Ayrıca atalara saygı (ata kültü) insanın doğada etkin bir
duruma yükselişinin düşünüşteki etkisini de yansıtır.21
Bunlar tarımsal22 üretime başlamış insanın neler düşünebileceği yolunda yapılmış
spekülasyonlardır. Ama havada spekülasyonlar değildir. Uygarlığın başlarında (I.Ö. 2600
dolaylarında) atı, arabası, arabacısı, yiyecekleri, giyecekleri, eşleri, hizmetçileri ile birlikte 58
kişiyi yanına alarak öte dünya yaşamına hazırlıklı giden Ur Kralının mezarının örneğinde
görüldüğü gibi arkeolojide; şeflerini yaşlanınca gençleşsin diye öldürüp toprağa gömen
(eken!) çağdaş Afrika ilkelleri örneğinde görüldüğü gibi etnolojide ve mitolojide dayanakları
bulunan spekülasyonlardır. Sümer mitolojisinde İnanna ile Dumuzi (Akatça adlarıyla İştar ile
Tammuz) adında bir Tanrı çifti vardır. İnanna'nın kocası Dumuzi, (adı verilen) temmuz
ayında ölür ve öte dünyaya gider. Bunun üzerine doğa kısırlaşır, bitkiler sararır, hayvanlar
üremez olur. İnanna kocasını aramak için yeraltına iner, ancak yeraltında her kapısında bir
giysisini çıkarması koşuluyla ilerlemesine izin verilir. Ve daha nice serüvenlerden sonra
kocasını yeryüzüne getirmeyi başarır. Siz o zaman görün doğadaki şenliği, çiçeklenmeyi,
üremeyi. Anlaşılan onunla birlikle doğaya bahar gelir. Bu mitos neredeyse tarıma geçen tüm
toplumlarda görülür. Mısır'da İsis-Osiris, Hititler'de Telepinus, Fenikeliler'de Adonis, Eski
Yunanlılar’da Demeter ve Kore (hatta Hristiyan toplumlarında dirilip yeniden dünyaya
geleceğine inanılan İsa ile Meryem) mitosları, aynı düşünüşün ürünü ya da uzantısıdırlar.23

1.3.3. Kadınların Düşüncede Saygınlık Kazanması
Üçüncü olarak, üretimde baş rolü kadınların oynadığı yenitaş çağı topluluklarında insanlar,
bitkileri var eden irade sahibi ve kudretli varlığın "ana tanrıça" olduğunu düşünürler. Hızlarını
alamayıp, yalnız bitkileri değil hayvanları, insanları da onun doğurduğunu ya da yarattığını
ileri sürerler. Yenitaş çağının başlarında kadının yıldızı parlamış görünmektedir. Çiftçi
topluluklarında tanrı, birden çok ise baş tanrı, ana tanrıçadır. Ama bu parlaklık kısa sürecek,
21
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kadınların yaptığı çapayla küçük sulama tarımından, erkeklerce yapılan büyük sulama
tarımına, hele saban tarımına geçilince, ürerim alanında kadının ikinci plana çekilmesiyle,
erkeğin üstün statüde olduğu çoban toplulukların çiftçiler üzerine egemen sınıf olarak kurulup
uygar topluma geçilmesiyle de baş tanrılık erkek tanrıların (çoğunlukla da egemen topluluğun
tanrısının) eline geçecektir.24

1.3.4. Dinsel Düşünüşün Belirmeye Başlaması
Görüldüğü gibi, yenitaş çağının çiftçi topluluklarında geçim biçimlerine uygun olarak, dinsel
düşünüşün öğeleri bir bir oluşmaktadır. Ancak tam anlamıyla dinsel düşünüş daha ortaya
çıkmamıştır. Bir yandan önemini gittikçe yitirerek de olsa, sihirsel düşünüş varlığını
sürdürürken, öte yandan dinsel düşünüşün en önemli öğelerinden biri olan "tapınma" öğesi
daha görünürlerde yoktur. Yenitaş çağı eşitlikçi topluluklarının kafalarında "boyun eğme,
yalvarma, yakarma, dize, ayağa kapanma" kavramları yoktur. Bu kavramlar yönetenyönetilen farklılaşmasının ortaya çıktığı eşitsiz, sınıflı uygar toplumda oluşacaklar. Uyrukların
yazgısı nasıl kralın elinde ise, insanların ve tüm varlıkların yazgısını elinde tutan bir yaratıcı
anlayışı gelişecektir. Ve bu anlayışa cenneti cehennemi ile sınıflandırılmış öte dünya
kavramlarının eklenmesiyle, dinsel düşünüş tamamlanarak, tarımsal üretimin egemen olduğu
uygar toplumların düşünüşü olacaktır.25

1.3.5. Sihirsel Düşünüşten Dinsel Düşünüşe Geçiş
Yenitaş çağı, ilkel topluluktan uygar topluma geçiş çağı olarak yorumlanabilir. Buna uygun
olarak, düşünüşü de sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe bir geçiş düşünüşüdür. Dolayısıyla
sihirsel düşünüş ile dinsel düşünüşün yan yana oldukları bir düşünüştür. Eskitaş ve ortataş
çağlarının ilkel yapılı topluluklarında olduğu gibi, yenitaş çağının toplulukları da,
katmanlaşmaya/sınıflaşmaya, toplumsal ve siyasal farklılaşmaya uğramamış ilkel yapılı
topluluklar (yalın topluluklar) oldukları için, onlarda bir siyasal düşünüşün varlığından söz
edilemez. Ancak uygar toplumun siyasal düşünüşünün dayandırılacağı bazı temellerinin bu
çağın dinsel düşünüşünde atılmış olduğu ifade edilebilir.26
Bu şekilde ilksel düşünce Asya’dan başlamış olup Afrika’nın kuzeyi ve Akdeniz
çevresine yayıldıktan sonra Sicilya yoluyla Roma’ya oradan da Avrupa’ya geçmiştir.27
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlkel topluluklar, kadın-erkek işbölümü dışında tüm üyeleri aynı işi yapan, dolayısıyla
toplumsal farklılaşmaya uğramamış, sınıflara bölünmemiş, bu nedenle eşitlikçi bir toplumsal
yapıya, sihirsel düşünüş biçimine sahip olan birlikler idi. Uygar toplumlar ise, kadın-erkek
işbölümü yanı sıra öteki işbölümlerinin görüldüğü, üyeleri, aileleri farklı işleri yapan, farklı
mesleklerde uzmanlaşmış olan, dolayısıyla toplumsal farklılaşmaya uğramış, sınıflara
bölünmüş eşitsizlikçi bir toplumsal, bunun yanı sıra bir siyasal yapıya ve ilkin dinsel sonra bilimsel düşünüşlere ve bunlara dayanan ideolojilere sahip olan insan birlikleridir. Tarihsel
araştırma açısından uygar toplumun bir özelliği de toplumsal gelişmeleri yansıtan kaynaklar
arasına yazılı belgelerin girmesidir.
İlkel topluluktan uygar topluma geçiş, tarım dışı alanlarda uzmanlaşacak kimselerin
beslenebilmesi için gerekli toplumsal artı’nın (o zamanki biçimiyle "artı ürün"nün)
üretilmesiyle gerçekleşebilmiştir.
Eskitaş çağı toplulukları (dar anlamıyla) üretimi bilmedikleri için; Yenitaş Çağı
toplulukları ise, üretimi bilmekle, dolayısıyla bir toplumsal artı üretme gizilgücüne sahip
olmakla

birlikte,

katmanlaşmamış

toplumsal

yapılarından

dolayı,

toplumsal

artı

üretememişleridir. Toplumsal yapılarının iç gelişmesiyle bir toplumsal artı üretme ve toplumsal, yapısal değişikliklerle uygar topluma geçebilme yetenekleri henüz gelişmemişti.
Onları toplumsal atı üretme gizilgüçlerini kullanmaya zorlayacak bir dış etki gerekli idi. Bu
dış etki doğal ya da (öteki topluluklarca dayatılan) toplumsal bir zorlama olabilirdi.
Toplumsal artı, ekonomik, toplumsal ve siyasal farklılaşmalara yol açarak, giderek ilkel yapılı
topluluktan uygar topluma geçilmesi olanağını yaratmıştır. İşte bu bölümde, tarihte uygar
topluma geçişe bu dış etkilerin aracılık ettiğine ilişkin düşünsel temeller edinilmiştir.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış

( )

( )

2- Ortataş Çağı ilkel topluluğunda analojik düşünce ortaya ( )
çıktı.

( )

3- Totemci düşünce Eskitaş Çağı düşüncesidir.

( )

( )

4- Yenitaş Çağı düşüncenin odağına insanı almaz.

( )

( )

5- Sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe geçiş Yenitaş Çağında ( )
görülür.

( )

1- Somut düşünüş Eskitaş Çağı düşünüş biçimine girer.

Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.y, 4.y, 5.d
IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1-İlksel düşünce nedir betimleyiniz, gelişim evrelerini kategorize ediniz.
2- Eskitaş Çağı düşünüşünü nasıl gelişim göstermiştir?
3-Ortataş Çağı toplulukları ne şekilde düşünce biçimi geliştirmişlerdir?
4-Yenitaş Çağı düşüncesinin odağında neler yer almıştır?
5-Sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe geçiş ilkel topluluğun hangi evresinde ve nasıl
gerçekleşmiştir?

BÖLÜM SORULARI II
1. Totemci düşünüş aşağıdaki çağlardan hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Eski Çağ
Antik Çağ
Orta Çağ
Yeni Çağ
Yakın Çağ

2. Ünlü antropolog Kasper Malinowski’nin ilkellerin sihirsel düşünüş biçimlerine sahip
olduklarını vurguladığı kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Mukaddime
Politika
Devlet
Büyü Bilim ve Din
Sihirsel Düşünüş

3. İlkel toplulukların düşünüşünü anlatan la pensée sauvage (yabanıl düşünüş) adlı yapıt
aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a.
Thomas Hobbes
b.
Jean Bodin
c.
Niccola Machiavelli
d.
John Locke
e.
Claude Levi-Strauss
4. “İlkel
düşünüş
ve
mitolojik
düşünüş
üzerine
yapıtları
bulunan…………………………., ilkel insanın, kafa yapısı sınıflandırıcı ve zıtlıklarla
düşünücü olduğu için çevresiyle, toplumla ve doğayla sınıflandırıcı ilişkiler
kurduğunu kabul etmez.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

G.S. Kirk
C. Levi-Strauss
J. Locke
N. Machiavelli
T. Hobbes

5. Türkçe'ye İnsanın Ataları adıyla çevrilen yapıtında, bazı çağdaş ilkel Afrika
topluluklarının kaybolan hayvanlarını ararken akşam olması üzerine aramaya son
verince, kaybolmasın ya da biri almasın diye, hayvanın resmini kayalara çizerek,
sabahleyin bıraktıkları yerden aramaya devam etmek üzere hayvanı olduğu yerde
durdurduklarına, çizdikleri tabu ile onu koruduklarına dair inanışlarından hareketle,
uzman avcı toplulukların mağara duvarlarındaki yaralı hayvan resimlerinin aynı
amaçla yapılmış sihirler olabileceğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. K. Malinowski
b. C. Levi-Strauss
c. L.S.B. Leakey
d. J. Bodin
e. G.S. Kirk
Yanıtlar:
1.
2.
3.
4.
5.

a
d
e
a
c

2. İLKEL YAPILI TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA
GEÇİŞ VE UYGARLIĞIN YAYILMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilkel topluluktan uygar topluma geçiş aşamaları üzerinde durulacak, kent
devletlerinin ortaya çıkış koşulları, toplumsal işbölümünün gelişimi ile ilgili bilgi
edinilecektir. Tarım toplumuna dönüşümle uygarlığın yayılması ve tarımcı uygar toplumlarda
toplumsal, siyasal ve dinsel farklılaşmalar aktarılacaktır. Daha sonra da ilk uygarlıklarda
siyasal düşünüşün gelişimi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bu amaçla Mezopotamya’dan,
Mısır’dan ve Anadolu’dan örnekler verilecektir. İlk uygarlıkların ardından da Yunan’ın
çağdaşı olan Hindistan’da, Çin’de ve İran’da dinsel ve siyasal gelişmeler ayrıntılı aktarılarak
bu tarihsel süreçlerle ilgili bilgi donanımı sağlanacaktır. Bölümün sistematiği aşağıdaki gibi
oluşturulmuştur;
2. İLKEL YAPILI TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞ VE
UYGARLIĞIN YAYILMASI
2.1. İlk Uygar Toplum
2.2. Kentin ve Kent Devletinin Ortaya Çıkışı
2.3. Toplumsal İşbölümü
2.4. Gelişimde Önemi Açısından ‘Toplumsal Artı’
2.5. Uygarlığın Yayılması
2.6. Yunan Öncesi Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler
Dinsel Siyasal Düşünüş
2.6.1. İlk Uygarlıklarda Düşünüş
2.6.2. Tarımcı Uygar Toplamların Dinsel Dünya Görüşü
2.6.3. Dinsel Düşünüşün İdeolojik Öğeleri
2.6.4. İlk Uygarlıklarda Siyasal Düşünüş
2.6.5. Mezopotamya'da, Mısır'da, Anadolu'da Siyasal Düşünüş
2.7. Yunan’ın Çağdaşı Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler ve Siyasal Düşünüş
(Hindistan’da, Çin’de, İran’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş)
2.7.1. Hindistan’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş
2.7.2. Çin’de Dinsel ve Siyasal Düşünüş
2.7.3. İran’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İlkel yapılı topluluktan uygar topluma geçiş nasıl gerçekleştirilmiştir?
2. Kent devletlerinin ortaya çıkış koşulları nelerdir?
3. İlk uygarlıklarda siyasal düşünüş nasıl gelişmiştir, Mezopotamya’dan, Mısır’dan
ve Anadolu’dan örnekler veriniz.
4. Yunan’ın çağdaşı Hindistan’da ve Çin’deki siyasal ve dinsel gelişmeler nasıl
gerçekleşmiştir, aktarınız.
5. İran’da gelişen Zoraastercilik nasıl bir dinsel düşünüştür, yönetim anlayışına
etkileri nasıl olmuştur belirtiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İnsanlığın nasıl uygar
toplumsal düzenler
oluşturabildiği, ilk tarihsel
süreçlerde bu amaçla ne gibi

İlkel Topluluktan Uygar
Topluma Geçiş

İlkel topluluklardan uygar

aşamalardan geçildiği geniş

topluma nasıl geçildiği

hatlarıyla aktarılacak; söz

edinilecek, söz konusu

konusu bu ilk tarihsel dönemler

tarihsel süreçte Yunan

Yunan Uygarlığı öncesi ve

öncesi uygarlıklarla

sonrası olmak üzere iki

Yunan’ın çağdaşı olan

kategoride incelecek ve bu

uygarlıklarda dinsel ve

sınıflandırma dahilinde

siyasal gelişmeler

Mezopotamya’da, Mısır’da,

hakkında ayrıntılı bilgi

Anadolu’da, Hindistan’da,

kazanımı sağlanacak

Çin’de ve İran’da dinsel ve
siyasal düşünüşün nasıl
geliştiği ve etkileşimleri
örneklemeler üzerinden
ayrıntılı incelenecektir.

Anahtar Kavramlar


İlkel yapılı topluluk,



Uygarlık,



Uygar toplumsallık,



Dinsel Düşünüş,



Siyasal Düşünüş.

Giriş
Yenitaş çağında yerleşik, kendine yeterli, dışa kapalı, barışçı çiftçi topluluklarla, onların tam
zıddı bir yaşam biçimine sahip olan göçebe, kendine yetersiz, dışa açık, savaşçı çoban
toplulukların farklılaştıkları görülmüştür. Tarihte ilkel yapılı topluluktan uygar topluma ilk
geçişin bu iki dış etkinin birleştiği yerde ve zamanda gerçekleştiği ifade edilir. Bu iki topluluk
arasında barışçı (alışveriş) ilişkilerden çok savaşçı (yağma) ilişkiler söz konusu olmuştur. Bu
ilişki sistemli, kurumlaşmış bir biçim almadıkça, belki bazı toplulukların yok olmasına neden
olacak, ama çoban ve çiftçi toplulukların yapılarını değiştirmeyecektir. İ.Ö. 6000
dolaylarında, iklimdeki doruğuna ulaşan sıcaklık artışı, göçebe toplulukların da tarım yapılan
vadilerde ve dağ yamaçlarında toplanıp yoğunlaşmalarına yol açmıştır. Bunun sonucu
yağmacı göçebeler, vurkaç yağmalamalar yerine, yağmaladıkları topluluğun üzerine egemen
askeri bir sınıf olarak kurulup, onu bir yandan öteki yağmacılara karşı korurken, bir yandan
zorla (daha sonra aynı zamanda ikna yolu ile) kendilerini besleyecek bir toplumsal artı
ürettirme yolunu bulmuş görünürler.
Franz Oppenheimer, The State (Devlet) adlı yapıtında, devletin kuruluşunu savaşçı
göçebe toplulukların onların zıddı yaşam biçimine sahip yerleşik topluluklar üzerinde sistemli
bir yağma düzeni ve egemenlik kuruluşları ile açıklamıştır. Bu bağlamda bu bölümde, ilkel
yapılı topluluktan uygar topluma geçişin siyasal düşüncelere yansıyan izleri sürülecektir.

2. İLKEL YAPILI TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞ28
2.1. İlk Uygar Toplum
Üretimin ilk başladığı bölgelere uygarlık; bin, iki bin yıl sonra, üstelik dışarıdan gelmiştir. Bu
da, yenitaş çağının üretime başlamış eşitlikçi topluluklarının, iç gelişmeleriyle uygar topluma
geçebilme yeteneklerinin olmadığını gösterir. Örneğin uygarlık Çatalhöyük yöresine
Sümer'de başlayışından bin yıl kadar sonra girebilmiştir. Buna karşılık, tarıma (ilk başlayan
kuzeydeki dağ yamaçlarından iki bin yıl sonra) I.Ö. 5. binyılda başlayan, Sümer adı verilen
Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki Aşağı Mezopotamya, İ.Ö. 4. binyılın ortasında dünyanın
uygar topluma geçilen ilk bölgesi olmuştur. Sümer, uygarlığın yalnızca "ilk" değil, aynı
zamanda, Eski Dünya'da (Afro-avrasya’da) uygarlığın buradan öteki bölgelerine yayıldığı
"tek" kaynağıdır.29

2.2. Kentin ve Kent Devletinin Ortaya Çıkışı
Toplumsal artının toplandığı tapınağın bulunduğu köyler, nüfusları artarak, içinde çeşitli
sınıfları barındıran kentlere dönüştüler. Kent ve çevresindeki köyler, kendilerine
yeterliliklerini yitirip, birbirlerinin ürünlerine ve hizmetlerine muhtaç duruma düştüler.
Böylece kurulan ekonomik, toplumsal, askeri ve siyasal bütünleşme ve bağımlılık, tapınmakla
ve dinsel düşüncelerle sağlanan duygusal ve düşünsel (tinsel) bir bağlılıkla perçinlenmiştir.
Bu bütünleşme sonucunda, toplumsal artı üreten sınıflı yapısı, artıyı denetleyen egemen sınıfı,
düzeni içte ve dışta koruyan ordusu, ekonomik, toplumsal, siyasal işleri yöneten yönetici
kadrosu ve farklı sınıf ve meslekten kimselerin nasıl davranacaklarını saptayan yasaları, bu
yasaları uygulayan memurlarıyla; bu zor araçları yanı sıra, halkı istenen davranışları gönüllü
olarak yapmaya yönlendiren dinsel ideolojisi ile devlet düzeninde örgütlenmiş uygar toplum,
ilk biçimi olan "kent devleti" olarak belirmiştir. Bu gelişmeler, çalışan-çalıştıran sınıflarıyla
ekonomik ve toplumsal farklılaşmanın yanı sıra, yöneten-yönetilen siyasal farklılaşmasının
doğuşunu anlatmaktadır.30

28

İlkel yapılı topluluktan uygar topluma geçiş konusunu ele alan bu bölüm hazırlanırken, Alâeddin Şenel’in Siyasal
Düşünceler Tarihi /Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş (Ankara, Bilim ve Sanat
Yay., 7. Basım, 2019, ss.41-115) yapıtı ile Metin İşçi’nin Siyasal Düşünceler Tarihi (İstanbul, Der Yay., 2012, ss.19-55)
kitabından yararlanılmıştır.
29
Şenel, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, ss.43-4.
30
A.g.e., s.45-6.

2.3. Toplumsal İşbölümü
Tapınaklarda toplanan toplumsal artı, din adamları ve askerlerin yanı sıra, büyük sulama
işlerinde çalışan kitlelere araç gereç sağlayan; tapınak yapım, onarım ve süslemesi işlerini
yapan zanaatçıların beslenmesinde de kullanılmıştır. Sümer kentlerinin en büyük yapıları olan
tapınakların, yatak evleri, depolar yanı sıra, yapımevlerini, işlikleri içermesi, din adamlarının
yetenekli gençleri tarım işlerinden alıp tapınaklara bağlı zanaatçılar olarak beslediklerini
göstermektedir. Ayrıca bu toplumsal artı ile tapınak adına dış ticareti yürüten tacirlerin de
beslendiğini biliniyor. Toprak, su kanalları gibi üretim araçlarının tapınağın tekeline geçmesi,
sermaye-emek farklılaşmasının bir görüntüsüdür. Bunun doğal sonucu, üretim araçlarından
yoksun olanların, para ekonomisinin gelişmediği bir toplamda köle olmaları, dolayısıyla
efendi-köle sınıf farklılaşmasıdır. Ancak başlangıçta emek daha çok angarya biçiminde
sağlanır ve köleler özel mülkiyetin gelişine dek kamu (tapınak) köleleridir. Böylece insanlık
tarihinde üçüncü toplumsal işbölümü ile köylüler, zanaatçılar, askerler, tacirler, köleler
katmanlarının/sınıflarının yaratılmış olduğu söylenebilir.31
Tarım-sanayi farklılaşması ile üçüncü toplumsal işbölümü, uygarlığa giden yolları
döşemiştir. Bu işbölümü ile ev ekonomisi içinde ve daha önce kadınlarca yürütülen
çömlekçilik, şarapçılık, dokumacılık gibi işler, erkeklerin eline geçip aynı zanaatçılarca
yürütülmeye başlanmıştır. Daha önce aile ekonomisi içinde erkeğin yaptığı doğramacılık,
yapıcılık gibi işler de bağımsız zanaatların konusu olmuştur. Bunlara maden işleyiciliği
(metalürji), tekne yapımcılığı gibi daha birçok zanaatlar eklenmiştir.32 Gerçekten, ilk
tekerlekler yanı sıra, döner tablalı çömlekçilik, maden dökümcülüğü, suda giden ulaştırma
araçları, heykelcilik, anıtsal yapılar ve daha birçokları, ilk uygar toplumlarca ve tapınak
çevresinde gerçekleştirilmiş buluşlardır.33

31

A.g.e., s.46-7.
A.g.e., s.47.
33
Sümer teologları, astronomi, din, matematik alanlarında soyut, kuramsal düzeyde bilgi birikimini hızlandırıp geliştirdiler.
Örneğin takvimi, yazıyı buldular. Teologların bu buluşlarının en önemlisi olan yazı, tapınak hesaplarını (örneğin vergi
hesaplarını) tutarlarken kişilerin adlarını işaretleme gereksiniminden doğmuştur. Sümer yazısı (Yeni Dünya toplulukları
yazıları dışında) dünyanın tüm yazılarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilen ilk örnek olmuştur. Takvimi kurmalarıyla
Sümer teologları, ekim-biçim için en uygun tarihleri saptayarak, ırmakların ne zaman taşıp ne zaman çekileceğini
hesaplayarak, çiftçilere büyük bir hizmette bulundular. Bu, onlara çiftçilerin gözünde büyük bir saygınlık kazandırdı.
Mevsimlerin gelişini yıldızlara bakarak önceden bilebilen teologlar, tanrılarla konuştuklarını ileri sürdüler. Böylece
buyruklarını tanrıların buyrukları gibi sunmanın bir yolunu bulmuş görünürler. Ne var ki, o zamanlar teologlar (zamanımız
din adamlarından farklı olarak) ötedünya işlerinden çok, (…), bu dünya işleriyle doğrudan üretimi artıracak işlerle
uğraşmışlardır. Tapınaklardaki (Ziggurat’lardaki gibi örneğin) yapımevleri, tanrılar, tanrıçalar için açılan kanallar ve ilk
tapınak yazılarının dinsel metinler değil tapınak hesapları olmaları, bunun kanıtlarıdır. Bkz., Şenel, A., Siyasal Düşünceler
Tarihi, s.47-8.
32

2.4. Gelişimde Önemi Açısından ‘Toplumsal Artı’
Tanrının (tapınağın) topraklarından elde edilen toplumsal artı, din adamları ve zanaatçılar
yanı sıra askerleri de beslemiştir. Bunlara ek olarak, tapmak adına iç ve dış alışverişi yöneten,
ancak daha bir sınıf oluşturacak kadar kalabalıklaşmamış olan tacirleri de. Toplumsal artı, din
adamları, zanaatçılar ve askerler gibi üretici güçleri geliştiren sınıfların beslenmesi yanı sıra,
doğrudan üretici güçlerin geliştirilmesinde kullanılmıştır. Gerçekten, toplanan artının önemli
bir bölümü, kanal, baraj ve setler düzeneğinin kurulması, geliştirilmesi ve bakımı yolunda
harcanmıştır.34

2.5. Uygarlığın Yayılması
Uygar toplumun yapısı kent devletlerinde gelişip yerleştikten sonra, uygar toplum biçimi
Mezopotamya'dan Eski Dünya’nın (Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya’nın) öteki bölgelerine
yayılmaya başlamıştır. Yayılma ticari ve düşünsel etkilemeyle, savaş ve üretim
teknolojilerindeki gelişmelerle gerçekleşmiştir.35

2.6. Yunan Öncesi Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler
Dinsel Siyasal Düşünüş
Aslında, uygarlıkları (uygar toplumları) Yunan öncesi, Yunan çağdaşı, Yunan sonrası
uygarlıklar olarak ayırmaktan çok, ilk (birincil) uygarlıklar ve uygar topluma onların etkisiyle
geçen sonraki (ikincil) uygarlıklar olarak ayırmak daha doğru bir yaklaşımdır. Ancak burada
çağdaş düşünüşü en çok etkileyen Batılı toplumların düşünüşünün gelişmesi üzerinde
durulacaktır. Bu nedenle, Batı düşünüşü tarihinin başlangıç noktası sayılan Yunan düşünüşü
ile onun beslendiği Yunan öncesi düşünüşü ve ondan farklı yönlerde gelişebilen Yunan'ın
çağdaşı düşünüşleri karşılaştırabilmek amacıyla bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilmiştir.36

2.6.1. İlk Uygarlıklarda Düşünüş
İlkel topluluktan uygar topluma geçiş toplumu olarak nitelendirilebilecek olan yenitaş çağı
topluluklarında dinsel düşünüşün birçok öğesinin oluştuğu görülmüştü. Uygar toplumun,
geçimin daha çok tarıma dayandığı döneminin egemen düşünüş biçimi olan dinsel
düşünüşünün klasik biçimini alabilmesi için gereken öğe olan "tapınma" kavramı uygar
34

A.g.e., ss.48-9.
A.g.e., s.50.
36
A.g.e., s.57.
35

toplum döneminde sağlanmıştır. Daha önemlisi dinsel düşünüşün öğeleri sistemli bir bütün
biçimine sokularak, bir dünya görüşü, bir ideoloji yaratılmıştır. Bu dünya görüşünün ve
ideolojisinin bir boyutu olarak “erkin kaynağı” üzerine bir "siyasal düşünüş" geleneği
başlatılmıştır.37

2.6.2. Tarımcı Uygar Toplamların Dinsel Dünya Görüşü
Yenitaş çağında oluşmaya başlayan dinsel düşünüşün öğeleri sınıflı ve siyasal farklılaşmaya
uğramış uygar toplumun getirdiği "tapınma" kavramı ile tamamlanarak, dinsel düşünüş,
cennetli ve cehennemli bir öte dünya kavramının sunulmasıyla gelişecek ve tektanrıcılık ile
tümdengelimci düşünüş ile doruğuna erecektir. Geri teknolojisine, doğru neden-sonuç
ilişkilerini yakalamaya elverişli olmayan sihirsel düşünüşüne karşın ilkel topluluğun insanı,
yaşamını denetleyen doğa güçlerine tapınmazken, üretime başlamış, doğayla karşılıklı
etkileşim içine girmiş olan, doğa güçlerini yarı yarıya denetleyebilecek bir düzeye yükselmiş
olan uygar toplumun insanının, insanbiçimli (antropomorfîk) insanüstü varlıklar olarak
düşündüğü doğa güçlerine, ya da egemen topluluğun tanrılaştırılan totemlerine, çoğu zaman
insan ve hayvan karışımı varlıklar biçimine sokulan totemlerine boyun eğmiş, onlara tapınır
görünmesi şaşırtıcıdır. Bu tutumun nedeni, İnsan-doğa ilişkilerine değil, insan-insan
ilişkilerine bakılarak görülebilir.38
Sınıflı ve siyasal farklılaşmaya uğramış insansal toplumda kişinin yarını (yazgısı)
kişisel çabası dışında, yalnızca doğanın denetleyemeyeceği kaprislerine değil, aynı zamanda
egemen sınıflara ve yöneticilere de bağlıdır. Bu durumda, doğanın ve doğayla birlikte kendi
yazgısının insanüstü varlıkların elinde olduğunu düşünme eğilimi gösterecektir; aynı düşünce
eğiliminde olan din adamlarının bu yolda ileri sürdükleri görüşler kendisine akla yatkın,
inanılır görüşler olarak görünecektir. Denetleyemediği doğal ve toplumsal güçler, bir
yöneticiye benzetildikten sonra, uyruk ile yönetici ilişkileri insan-doğa ilişkilerine uzatılacak,
egemen sınıflar ve mutlak yöneticiler karşısında elinden boyun eğmekten, yalvarmaktan,
yakarmaktan başka bir şey gelmeyen kişi, yaşamı, yazgısı ile ilgili doğal ve toplumsal güçleri
temsil eden tanrılara, ya da egemen topluluğun tanrılaştırılmış totemlerine de yalvarıp
yakararak "tapınacaktır". Tapınma kavramının da tamamlanmasıyla, doğanın ve insanların
yazgısını elinde tutan, yaratıcı, yok edici tanrı (ya da tanrılar) düşüncesi, dinsel düşünüşü
klasik biçimine ulaştıracaktır.39
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Gerçekten birçok yazar, örneğin Malinowski, (Büyü, Bilim ve Din'de) sihir ile dini
ayıran ölçütün dindeki tapınma kavramı olduğunu kabul etmiştir. Öte yandan sihirin hem
uygar toplumların (örneğin Hitit, Asur, Aztek) yasalarında, hem kutsal kitaplarında (örneğin
Kitabı Mukaddes'de, Kur-an'da) çoğu kez ölüm cezası ile olmak üzere yasaklanması da sihir
ile dinin ayrı toplum biçimlerinin ürünü oluşlarının şaşmaz bir kanıtını oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, tarıma dayalı, sınıflaşmış uygar toplumların "dinsel düşünüş" biçimine sahip
oldukları söylenebilir. Bu dinsel düşünüşün, örneğin egemen topluluğun totemlerinin
tanrılaştırılmasında görüldüğü gibi, ideolojik bir boyutu da vardır. Yönetici tanrı
benzetmesinin geliştirilmesiyle siyasal boyutu geliştirilecek, bu boyut, imparatorluklar
döneminde tüm insanların tek yöneticisi (imparator) ile tüm evrenin tek yöneticisi (tek tanrı)
benzetmesiyle ve cennetli cehennemli (sınıflandırılmış) bir öte dünya kavramının
geliştirilmesiyle, en olgun biçimini alacaktır.40
Dinsel düşünüşün oluşmasında, yönetici-tanrı “benzetmesinde” görüldüğü gibi,
sihirsel düşünüşün yöntemi olan analoji önemli bir rol oynamıştır. Ama, dinsel düşünüş
olgunlaşıp klasik biçimini aldıktan sonra, tanrıya ve ona yakıştırılan güçlere inanç (iman) ön
plana geçmiştir. Tüm öteki düşünceler bu inançtan türetilmeye başlanınca, analoji yerine
dedüksiyon (tümdengelim) dinsel düşünüşün tipik ve egemen mantığı olarak yerleşecektir.
Başlangıçta antropomorfik (insanca duygu, düşünce ve zayıflıklar taşıyan) tanrı kavramı,
tümdengelimci mantıkla, yerini “yetkin yaratıcı” kavramına bırakacaktır. Tanrılar, insanüstü
varlıklar sayılınca, insanca nitelik ve zayıflıklardan arındırıla arındırıla, tanrı anlayışı soyut
("münezzeh", her türlü somut nitelikten tenzih olmuş, arınmış) yetkin bir tek tanrıya doğru
evrim gösterecektir.41

2.6.3. Dinsel Düşünüşün İdeolojik Öğeleri
Oluşturulmasında topluluğun hemen her üyesinin eşit ölçüde rol aldığı sihirsel düşünüşten
farklı olarak, hem oluşturulmasında hem yorumlanmasında egemen din adamları sınıfının
başlıca rolü oynadığı dinsel düşünüş, ideolojik bir boyut kazanmıştır. Bir düşünüşe "ideolojik"
etiketini takabilmenin ölçütü, doğru ya da yanlış olması değil, belirli bir sınıfın bakış açısının
ürünü olup olmamasıdır. Dinci düşünüş, sınıflı uygar toplum döneminde sistemleştirildiği ve
egemen sınıfın bir kolu olan din adamlarınca sistemleştirildiği için, ideolojik boyutu olan bir
düşünüştür. Dünyayı egemen sınıfların bakış açısından algılar, değerlendirir ve koyduğu
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kurallarla ona daha çok egemen sınıfların duygu düşünce, istek ve çıkarlarına uygun bir biçim
vermeye çalışır; ya da ortada böyle biçimli bir düzen varsa, onu sürdürmeye çalışır.42

2.6.4. İlk Uygarlıklarda Siyasal Düşünüş
İnsanlığın incelenen ilk uygarlıklarında, dinsel düşünüşe bağlı siyasal düşünüş örnekleri ile
karşılaşılmaktadır. Söz konusu düşünceler, bireysel düşünürlerin, filozofların ürünleri
olmaktan çok, mitoslarda, yasa derlemelerinde ve benzeri kaynaklarda olmak üzere, kolektif
düşünüş ürünleridir. Yine, Eski Yunan'dan başlayarak görüleceği gibi herhangi bir düşünce
okulunun değil, egemen düşünüşün ürünleridir. Toplumsal artı başlıca tarımdan sağlandığı
için, yalnızca ondan beslenen egemen sınıfın düşünüşü vardır. Yunan'daki gibi, tarım yanı sıra
ticaretten, zanaatlardan toplumsal artı sağlayan, dolayısıyla dünya görüşleri ve çıkarları farklı
egemen sınıflar yoktur ki onların ayrı ayrı düşünüşleri olsun. Egemen sınıflar dışındaki
sınıfların sistemli düşünüşler geliştirmelerine olanak bulunmadığı, geliştirmişlerse bile yazılı
belgelere pek geçirilmediği için, günümüze kalanlar çoğunlukla egemen sınıfın düşünüşüdür.
Ender olarak halktan kimselerin görüşlerinden söz edilebilmektedir.43

2.6.5. Mezopotamya'da, Mısır'da, Anadolu'da Siyasal Düşünüş
2.6.5.1. Mezopotamya'da Siyasal Düşünüş
Mezopotamya44 (Verimli Hilal) toplumlarının dünya görüşlerinde, evreni bir devlet gibi
örgütlenmiş gördüklerini, tanrılarını yöneticilerinin benzerleri olarak düşündüklerini, yönetici
uyruk, hatla efendi-köle ilişkisini ise tanrı -kul ilişkisine uzattıkları belirtilebilir.45
"Sümer Kralları Listesi" Sümer46 siyasal düşünüşünü yansıtan yazılı belgelerin en
eskilerinden biridir. Erek kralı Ututhegal (İ.Ö. 2125 dolayları) zamanından gelme olduğu
sanılan bu yazıya göre, krallık ilkin gökten iner ve gökten indikten sonra Eridu47 kenti krallık
kenti olur ve kral Aluim 28.800 yıl Sümer'i yönetir. Onu Eridu'nun öteki kralları izler. Sonra
tanrılar Eridu'yu bırakırlar ve krallığı Battibira'ya verirler. Enmenluanna 43.200 yıl yönetir.
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Sümer adı verilen Aşağı Mezopotamya’da kente dönüşen ilk köyün Irak’da dünyanın en eski kenti sayılan Eridu olduğu
sanılmaktadır. M.Ö. 5000’lerde Sümer kent-devletlerinin kurulduğu ve ilk uygarlığı yarattıkları görülür. Bu konuda daha
geniş bilgilenim için bkz., Sander, O., Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, 8. Basım, Ankara, İmge Yay., 2000, ss.28 vd.
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Sonra başkaları... Sonra krallık başka kentlere geçer. Sonra sel ülkeyi silip süpürür; krallık
gökten ikinci kez iner. Böyle sürer gider liste.48
İçinde Sargon gibi yaşadığı kesin olan kralların adlarının bulunduğuna bakılırsa, liste
bir dereceye dek tarihsel gerçekleri yansıtmaktadır. Ne var ki Sümer teologları,49 krallık
sürelerini biraz abartmışlardır. Ayrıca tüm Sümer’in başından beri krallık yönetimi altında
siyasal bir birlik ve bütünlük içinde yaşadığı düşüncesini aşılamak istemiş görünürler. Oysa,
örneğin “Gılgamış ve Agga” adlı bir başka metinden bilinmektedir ki, Sümer, bu iki rakip
kralın savaşan kentleri gibi, daha önce birbirleriyle çatışan özerk kent devletlerine
bölünmüştü. Ve yine “Gılgamış ve Agga” belgesinde, Gılgamış’ın savaş kararı almadan önce
kentin “uluları” ve “askerler” denen kesimlerine ayrı ayrı danışmasından anlaşılacağı gibi,
kent devletlerinde ilkin ilkel demokrasi düzeni vardı. Bu da demokrasinin, Eski Yunan buluşu
olmayıp, uygarlığın başında dünyanın çeşitli bölgelerindeki ilk uygar toplumların birçoğunda
yaşanan kent devletleri döneminde görülebilen bir düzen olduğunu gösterir. “Sümer Krallar
Listesi” içindeki krallığın gökten indiği sözlerinin bile (bunun “krallık din adamlarından
askerlere geçti” biçiminde anlarsak) bir gerçeklik payı vardır. Ama aynı deyiş, krallığa
tanrısal bir nitelik vererek, onun dinsel düşünüşe uygun biçimde kutsayıp, yasallaştırıp
destekleyen ideolojik bir amaç da taşımaktadır.50
Adı “Sümer Krallar Listesi” içinde de (Tufandan sonraki üçüncü krallık kenti olarak)
geçen Uruk’un kralı Gılgamış hakkında zamanımıza kalan bir yazı, bilindiği gibi Gılgamış
Destanı olarak tanınır. Ama pek bilinmeyen, destanda (felsefe, psikoloji, edebiyat vb. yanı
sıra) tarih, toplumbilim ve ideoloji öğelerinin bulunduğudur.51
“Urukagina Reformları” (ya da “Urukagina Yasaları”) adıyla bilinen metin de, Sümer
siyasal düşünüşünün en önemli belgelerinden biridir. Urukagina, Sümer kent devleti Lagaş’ın,
onu İ.Ö. 2415-2400 dolaylarında yöneten kralıdır. Metinden anlaşıldığına göre, siyasal erki
(iktidarı) yozlaşmış rahip yöneticilerin elinden alan bir asker yöneticidir. Dolayısıyla metin,
erkin

rahip

yöneticilerden

asker

yöneticilere

geçirilişi

sırasındaki

düşünceleri

yansıtmaktadır.52
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2.6.5.2. Mısır Siyasal Düşünüşü
Yenitaş çağı topluluklarından hızla uygarlığa ve monarşiye geçen Mısır'da kral,
Mezopotamya yöneticilerinden farklı olarak tanrının vekili değil bir tanrı sayılmıştır.

2.6.5.2.1. Tanrı Kral İnancındaki Siyasal Düşünüş
Firavunun tanrı sayılmasının nedenleri, tüm Mısır'dan sağlanan toplumsal artının, Nil'in
elverişli ulaşım olanaklarından dolaya tekbir merkezden denetlenebilmesi ve iki yanı çöllerle
göçebe toplulukların saldırısına karşı korunmuş olmasından dolayı, Mısır'da, kararlı bir
siyasal düzenin kurulabilmesi olarak görünür. Firavun, yaşarken Mısır'a egemen olan
topluluğun tanrılaşmış totemi olan Horus ile, ölünce (olasılıkla egemenlik altına alınan
toplulukların tarımsal tanrısı olan) Osiris ile özdeşleştirilir. Yaşarken, güneş Unri olan
baştanrı Ra'nın oğlu olarak onun buyruklarını yerine getirir; ölünce, yeryüzünde bir tanrı kral
olarak denetlediği soylularının arkasını bırakmaz, tanrı Osiris olarak onları öte dünyada
yargılar. Onun bir tanrı olması yönetiminin yasallığının güçlü dayanağıdır.53
Mısır'ın Firavunu, Eski Krallık döneminde, ölümsüzlüğü (tanrı sayılması nedeniyle)
yalnızca kendinin ayrıcalığı olarak tutarken, Orta Krallık zamanında, soyluları kendine
bağlamak için, onlara ölümsüzlük bağışlamaya başlamıştır. Elbette buyruklarına uymayanı
bundan yoksun edecektir. Öte yandan bu bağış, ölümsüzlük bağışladığı soyluların, öte
dünyada yargılanacağı düşüncesiyle, kendine karşı gizli suçlar işlemelerini de (vicdanlarını
da) denetlemeye yarayacaktır. Bu nedenlerle, öte dünya kavramı Mezopotamya'da
olduğundan iyi işlenmiştir. Ölümsüzlüğün soyluların ayrıcalığı olması, öte dünya kavramının
sınıflı toplumun düşüncesinin bir ürünü olduğunu gösterir. Yeni Krallık döneminde
ölümsüzlük, dolayısıyla öte dünyada yaşama ayrıcalığı halka da tanınınca, bu kez öte dünyayı
cenneti cehennemiyle sınıflandırmak yoluna gidecektir.54
Mezopotamya'da tanrıların vekili olan kral, din adamlarınca tanrı adına az çok
denetlenebilmişken (ki tanrılaşmamasının nedenlerinden biri de budur) Mısır'da mutlak
monarşi din adamlarının denetimi altında kalmıştır. Mısır'ın merkezi mutlak yöneticisi olan
Firavun’un ağzından çıkan (kendisi aynı zamanda bir tanrı sayıldığı için) yasadır. Bu nedenle
olacak, bir Mısır yasa derlemesiyle karşılaşılmıyor.55
Mısır yöneticisi bir tanrı olduğu gibi öteki tanrılar da ona yardımcıdır. Tanrılar
Firavuna, uyrukların başkaldırması durumunda kendisine yardımcı olacaklarını söylerler,
53
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ayrıca egemen sınıfa karşı bir genel başkaldırı olursa, güneşin parlamayacağını, Nil’in
kuruyacağını, demek ki bu iki tanrının Mısır halkına yardımcı olmayacaklarını söylerler.
Mısır’ın verimliliğinin nedeni onu bir tanrının (Firavunun) yönetmesidir. Dolayısıyla Mısır
ülkesi onun mülkü sayılır. Ülkeden elde edilen toplumsal artı ona gelir; toplumsal artıyı o
kullanır. Mezopotamya’nın bölünmüş ve kararsız siyasal yaşamından farklı olarak, merkezi,
kararlı Mısır İmparatorluğunda, tek yönetim merkezi olgusuna koşut bir tektanrıcı dinsel
düşünüş yolunda girişimler olmuştur.56

2.6.5.3. Anadolu Siyasal Düşünüşü
Hititler Mezopotamya uygarlığının dinini ve düşüncesini benimsemişlerdi. Bunun
örneklerinden biri, insan-tanrı ilişkisini insan-insan, daha doğrusu efendi-köle ilişkisine
benzeten şu parçadır: "İnsanlarla tanrıların huyları benzerdir; hatta efendi-hizmetçi
ilişkilerinde aynıdır. Hizmetçi efendisi karşısına temiz çıkar, efendisine yiyecek, içecek verir;
o zaman efendi hizmetçisine iyi davranır. Hizmetçi tembelse, efendisinin buyruklarına
uymazsa, efendi onu cezalandırır, kulağını, burnunu keser, gözünü çıkarır, öldürür,
akrabalarından hesap sorar, ailesini de yok eder. Herhangi bir insan da tanrının canını sıkarsa,
tanrı da onu, karısını çocuklarını, kölesini, cariyesini cezalandırır."57
Hitit başkenti Hattuşaş teologları çoktanrıcı Mezopotamya dinsel düşünüşünü
benimsedikten sonra, yerel tanrıları ve Hitit krallarının yeni fethettikleri ülkelerin tanrılarını
bir araya topladıkları bir panteon (tanrılar birliği) geliştirdiler. Bu panteonun başı, baş tanrısı,
Arinna kentinin Güneş tanrıçası idi. Güneş tanrıçası Hitit krallarının efendisi ve krallığın,
kralların koruyucusu idi. Hitit kralları savaşları onun adına yapar ve savaşları onun
kazandığını söylerlerdi.58 İ.Ö. 1300 dolaylarında çıkarılan Hitit Yasa Derlemesi'nin Asur hatta
Babil derlemesinden daha yumuşak cezalar koyduğu görülür. Ölüm cezaları, ırza saldırı ve
sihir yapma gibi bayağı suçlar için konmuş, öteki bayağı suçlar için konmamıştır. Ama
(efendiye boyun eğmeyen köle ile devlet büyüklerine karşı gelenin başının kesileceği, kralın
adaletine karşı baş kaldıranın evinin bir yığın ölüye dönüşeceği söylenerek) siyasal suçlarda
aynı ılımlılık gösterilmemiştir.59
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2.7. Yunan’ın Çağdaşı Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler ve
Siyasal Düşünüş
(Hindistan’da, Çin’de, İran’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş)
Yunan öncesi uygarlıklarda olduğu gibi, Yunan’ın çağdaşı olan uygarlıklarda da dinsel
düşünüş ile siyasal düşünüş içiçe geçmiş, karşılıklı etkileşim halindedir. Dolayısıyla siyasal
düşünüşün özerk şekilde gelişim gösterdiğinden söz edilemez.

2.7.1. Hindistan’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş
Dinsel düşünüş ile siyasal düşünüşün iç içeliği, eski İbranilerde olduğu gibi Hindistan’da da
yönetim sistemini olumsuz etkilemiştir. Fakat felsefi düşünüş ve daha doğrusu insan ve evren
hakkında açıklamalar yapmaya çalışan sistemci araştırmaların, Hindistan’da büyük bir
gelişme gösterdiği ve uygarlığın ilk örneklerinin ortaya çıkmasına öncülük ettiği bilinen bir
gerçektir. Bundan dolayı sınıfların bu derece kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı Hint
düşünce sistemini60 hiçbir toplum bu derece başarıyla temsil edememiştir.61

2.7.1.1. Budünyacı Hint-Avrupa İnançları
Hindistan’ın yerli halkına Dravid adı verilmektedir. M.Ö. 1250 yılları civarında Kuzey
Batıdan gelen Aryan adlı bir kavim, Dravidleri güneye doğru sürerek bütün Kuzey Hindistan’ı
istila etmiştir. Araştırmalara göre Aryan sözcüğü, soylu, inanan ve çiftçi anlamına
gelmektedir. Aryanlıların istila hareketi M.Ö. 2000 yıllarına kadar sürmüştür.62
Aryanlar da Hindistan’a Hint-Avrupa tanrılarıyla ve budünyacı bir din ile gelmişlerdir.
Örneğin (Yunan Zeus’un Aryan karşıtı) İndra büyük savaş önderleri, kentler yıkan, en güçlü
tanrıları olan fırtına tanrısıydı. Savaş arabasıyla ve davranışlarıyla Aryan soylularını
simgeliyordu. Aryanlar ayrıca, yer, gök, hava, su gibi öteki tanrılaştırılmış doğa güçlerine
tapıyorlardı. Aryan topluluklar içinde daha göçebelik döneminde iken ortaya çıkmış olan din
adamları, düzenledikleri kurban törenlerinde, bu tanrılardan savaşta başarı, yaşamda uzun
ömür, sağlık ve bol bol erkek çocukları istiyorlardı. Dolayısıyla, tümüyle budünyacı bir
inancın sürdürücüleriydiler. Aryanlar yerleşip, yerliler üzerine egemen sınıf olarak kurulunca,
kast toplumu oluşmaya başlayınca, herkes için savaşta başarı, yaşamda zenginlik isteyecek
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budünyacı bir din, böyle bir toplumun gereksinimlerine uymaz oldu. Aşağı sınıflar için de bu
değerleri savunmak, aynı şeyleri istemek eşitsizlikçi düzene uygun düşmeyecekti.63

2.7.1.1.1. Brahmancılık
Aryan topluluklarda kurban törenlerini yöneten, şamanları andıran inanç uzmanları,
Hindistan’a yerleşmeden sonra, en üst kastı oluşturan bir din adamları sınıfına dönüşmüş
görünüyorlar. Eski Aryan inançlarıyla egemen oldukları toplumun inançlarını birleştirerek,
yeni bir inanç geliştirmişlerdir. Kast düzenini açıklayan ve haklı gösteren öğretiler öne
sürmüşlerdir. Bu kimselere “Brahmanlar”, yarattıkları dine “Brahmancılık” (Brahmanizm),
kitaplarına “Brahmanalar”, tanrısına ise “Brahma” denir.64

2.7.1.1.1.1. Kast Düzeni ve Varna Öğretisi
Aryan din adamları olan Brahmanlar, kendilerinin en üst tabakayı oluşturdukları kast
düzeninin nedenini açıklamak gereğini duyarak “Varna Öğretisi”ni geliştirdiler. Varna’nın
Sankritçe anlamı “renk”tir, dolayısıyla yöneten ve yönetilen halkların renkleriyle, dolayısıyla
ırkla ilişkili bir anlatım olduğu düşünülebilir. Bu öğretiye göre, tüm evren Brahma denilen bir
Tanrı idi. Brahma kafasından Brahmanları (din adamlarını) yaratmıştı; ya da din adamları
tanrı Brahma’nın kafasını oluşturuyorlardı. Bu nedenle onların görevi düşünmek ve dua
etmekti. Ksihatriyalar (askerler) tanrının kollarını oluşturuyorlardı; görevleri savaşmak ve
toplumu yönetmekti. Bunun gibi öteki kastlar da Brahma’nın o ya da bu organını oluşturup,
ona uygun işler üstlenmiş oluyorlardı.65 Böyle bir öğretide, din adamlarının, içinden
yöneticilerin, kralların çıktığı askerler kastının da üstüne konması, onun, din adamlarının
dünya görüşünü yansıtan ideolojik bir düşünüş olduğunu sergilemektir. Öte yandan
Brahmanizm, tektanrıcı dinlerin ‘ötedünya’ kavramı benzeri ‘bir dahaki yaşam’ kavramını
koyarak, dinin umutlarını erteleyerek düzene boyun eğilmesini sağlama işlevini de
görecektir.66
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2.7.1.1.1.2. Reenkarnasyon Öğretisi ve Toplumsal Adalet Kavramı
Brahmanlar kast düzeninin nedenini tanrıya dayandırarak açıkladıktan sonra, sıra, pek adaletli
görünmeyen bu düzenin yalnız tanrısal değil aynı zamanda adaletli olduğunu göstermeye ve
herkesin içinde bulunduğu kasta razı olmasını sağlamaya geliyordu. Bunun için de Varna
öğretisini tamamlayan “Reenkarnasyon öğretisi”ni geliştirdiler. Reenkarnasyon, ruhun
ölümden sonra yeni bedenlere girerek birçok kereler yeryüzüne gelmesi ‘ruhgücü’ demektir.
Bu öğretiye göre, herkesin içinde bulunduğu kast, ruhunun daha önceki bedenlerinde yaşadığı
yaşamın, verdiği sınavın karşılığı olarak verilmiştir. Kişinin ruhu, içinde bulunduğu bedende
iyi bir sınav verirse, bu demektir ki bedeninin ait olduğu kastın kurallarına uygun yaşarsa,
kendini üst kasttakilere göre üstün görür ve bununla ilgili kurallara uygun davranırsa,
öldükten sonra bir dahaki dünyaya gelişinde tanrı onu bir üst kasttan doğacak bedene sokarak
yollayabilir. Yok eğer kastında iyi bir sınav veremez, aşağı kasttaki kimselerle yasaklanmış
olan ilişkileri kurar, ya da yukarı kasttakilerinin işlerini yapmaya kalkarsa, tanrı onu, işlediği
suçun derecesine göre, daha alt kastta doğacak bedenlere, hayvanların bedenlerine, hatta,
davranışları onu hak ettirmişse, bir pislik böceğinin bedenine sokarak yollayabilir. Ondan
sonra çabalasın dursun yeniden insan bedenine ve yukarı kastlardan insanları bedenine
girebilmek için.67
Kastının davranışlarını gösteren bir insanın ruhu, her yeniden dünyaya gelişinde kast
basamaklarında birer birer yüksele yüksele, brahmanlar kastına çıkar; oradan, artık bedene
hapsolma, sınavı verme zorunda kalmamak üzere, geldiği tanrısal, yüce ruha katılıp onunla
birleşerek, sonsuz mutluluğa ulaşabilir. Böyle bir öğretinin, en aşağı kasttan olan insanların
bile kastlarını kabullenmelerine yol açacağı gibi; bir dahaki gelişlerinde daha aşağı kastlara
düşmemek için kastlarının kurallarına uymalarına ve daha yüksek bir kasta çıkma umuduyla
yaşama istekliliklerini yitirmeden yaşamalarına yardımcı olacağı ortadadır. Brahmancı
düşünüş, salt dinsel bir düşünüş gibi görünmesine karşın, kişinin içinde bulunduğu kastı onun
siyasal konumuna da saptayacağı için, siyasal düşünüş ögelerini de içerir. Gerçekten, alt
kastların insanları yönetilen durumundadır. Yöneticiler ancak ksihatriyalar (askerler)
kastından çıkabilir. Yönetilen kastlardan olup yöneticiliğe kalkmak büyük günahtır.68

67
68

A.g.e., s.107.
A.g.e., s.108.

2.7.1.1.2. Upanishad’lar ve Dünyadan Kaçış
Brahmanların kendilerini tanrıların da önüne geçirecek dereceye varan üstünlük savları, asker
ve yönetici üst tabakaları korkutmuş tanrılarına bağlı alt tabakaları ise incitmiştir. Ayrıca
reenkarnasyon öğretisi, alt tabakaları yeterince doyuramamıştır. Bunun üzerine Upanishad’lar
adı altında toplanan metinlerle yeni bir inanç türemiştir. Upanishad’lar’da Brahmancılıktan
daha tinsel bir dünya görüşü savunuluyordu ve din adamları (brahmanlar) insan-tanrı
ilişkisinde aracı olmaktan uzaklaştırılıyordu.69
Upanishad, (upa) yakın ve shad (oturmak) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.
Gerçeğe ustaya yakın oturanlar ve gizli bir şekilde erenler anlamını taşımaktadır.70 Bugün
dahi Hindistan’da insanlar güne, Upanishad’ların üzerinde düşünerek başlarlar. Bu kutsal
metinlerde yer alan birlik, özgürlük, ruhun temizliği ve mutluluğu konusundaki sözler71
düşünce tarihinde oldukça derin etkiler yaratmıştır.
Bu inanca göre, kutsal kişinin amacı zenginlik, sağlık, uzun ömür, yani bu dünya
yaşamı olmamalıydı; tersine yeniden doğuşlar çemberinden, yani budünya yaşamından
kurtulmak olmalıydı. Bu yolda başarıya ulaşmak için, insan din adamlarına değil kendisine
başvurmalı, kendisini denetlemesini öğrenmeliydi. İnsan,

bedenini dünya nimetlerinden

yoksun ederek, çile çekerek (çilecilik, fakirlik, yogilik) kendisini denetlemesini öğrenebilirse,
bedeninin isteklerini duymayabilir, günlük tasalardan uzaklaşabilir ve görünümlerin
arkasındaki gerçeğin gizemli görüntüsüne ulaşabilirdi. Buna ulaşınca da, bireysel ruh evrensel
ruh ile buluşur, onun içinde eriyerek sonsuz mutluluğa ulaşır ve yeniden doğuşlar
çemberinden kurtulmuş olurdu.72

2.7.1.1.3. Hindu Dini (Hinduizm)
Brahmancı Yol + Upanishadcı Yol
Upanishad’lar, aşağı kastların yoksulluklar karşısında onların bu dünyaya küsme, budünyadan
kaçma eğilimlerini dile getirmiştir. Toplumsal, sınıfsal kurtuluş ardında koşan direnişçi, etkin
bir ideoloji değil, yenik tabakanın bireysel kurtuluş ardında koşan insanlarının edilgin
ideolojisidir. Ancak Upanishad’larda istenen toplumdan, aileden kopup, orman içlerinde çile
çekme, aşağı kastların sıradan üyelerinin başarabilecekleri bir iş değildir. Bu nedenle olacak,
yaygın bir inanç biçimine gelememiştir. Öte yandan brahmanlar, bu inançla uğraşmanın da
69

A.g.e., s.108.
İşçi, M., Siyasal Düşünceler Tarihi, s.26.
71
Bkz., Challaye, F., Dinler Tarihi, Çev., S. Tiryakioğlu, İstanbul, Varlık Yay., 1963, s.54’den aktr., İşçi, M., a.g.e., s.27.
72
Şenel, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, s.108.
70

bire yolunu buldular. Brahmancı yolun kişinin gençliğinde, Upanishadçı yolun bedenin
gücünü yitirdiği yaşlılığında izlenecek doğru yol olduğunu söyleyerek, Hindu inancını
geliştirip, Upanishadcı düşünüşü içlerine alarak fethetmiş oldular.73
Hinduizm dinine inananlar için kutsal kabul edilen, bu düne inananlar için açığa çıkmış
bilgiler içeren “Vedalar”, Aryan din edebiyatının tamamını kapsamaktadır. Veda bilgi
manasına gelmektedir. Birçok Hindu, Vedalar’ın yaratılışın başından beri var olduğuna inanır.
Vedalar’ın en yeni bölümleri M.Ö. 500’lerde çıkmışken, en eski metin yaklaşık Ö.Ö. 1500
yıllarına aittir. Birçok Hint bilimciye göre, metinler yazılmadan önce uzun bir süre devam
eden sözlü gelenekten gelmiştir. Vedalar dört ana bölüme ayrılır;74
a. Munturas (İlahiler ve dulara),
b. Brahmanas(Yalvarış, büyü ve kurbanlarla ilgili sözler),
c. Aranyakas (Ormanlarla ilgili öğütler),
d. Upanishadlar (Gizli düşünce ve uygulamalar).

2.7.1.1.4. Budacılık (Budizm) ve Orta Yol
Hint toplumunda daha çok yukarı kastların dünya görüşü ile daha çok aşağı kastların dünya
görüşünü dile getiren iki inanç sistemi (Brahmancılık ve Upanishadcılık yolları) ortaya
atılmıştı. Birbirine zıt iki yolun bulunduğu yerde çoğu zaman bir üçüncüsü ‘orta yol’ ortaya
çıkar. Kaldı ki Hindistan’da bu yolun yolcuları, orta kastlar da hazırdır.75
Prens Guatama (İ.Ö. 500 dolaylarında) zengin bir kralın oğlu olarak doğar. Sarayın
duvarları içinde el bebek gül bebek büyütülür. Gençliğinde sarayın duvarları dışındaki yaşamı
görünce, Hint halkının yoksulluğu ve çektiği acılar onu sarsar. Hele halkın yaşamını saraydaki
yaşamla karşılaştırınca, yaşamın maddi yönlerinden, maddi isteklerden iğrenmeye başlar.
Karısını, çocuğunu, sarayı bırakıp yollara düşer; ormanlara gider, Upanishadcı çilecilere
katılır. Bedeninin maddi isteklerini susturmak için kendini acı çektirir. Bir gün aç susuz
yollarda yürürken düşüp bayılır. Ayılınca yalnız fizik olarak değil, düşünsel olarak da
ayılmıştır. Bedeninin istekleri düşüncelerini doldurmasın derken, onları bastırmak için
uğraşmaktan başka bir şey yapmadığını, tanrıyı düşüneceğim diye çabalarken açlıktan bayılıp
hiçbir şey düşünmez duruma düştüğünü anlar. Bunu anlayınca da kendini aydınlanmış (Buda)
sayar.76
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Maddi şeylerden uzaklaşıp tinsel değerlere yönelmenin yolunun, gereksinmeleri
tanımamak, onları bastırmak değil, onları oburlaştırmadan doyurarak (hafif bir perhizle)
susturmak olduğunu düşünerek, bulduğu yeni “doğru yol”u (orta yolu) insanlara öğütlemek
üzere yeniden yollara düşer. Bireysel duyguların ve maddi isteklerin hafif bir perhizle
susturularak ruhun yeniden doğuşlar çemberinden kurtarılabilip evrensel ruh içinde eriyerek
“nirvana”ya (sonsuz mutluluğa) ulaşılabileceğini anlatmaya ve yaşamıyla da bu “doğru yol”a
örnek olmaya başlar. “Benim öğretim, yüksek ve aşağı, yoksul ve zengin arasında hiçbir
ayrım yapmaz. Gökyüzüne benzer. Herkese yer vardır ve herkesi arındırır” diyen Buda, kast
ayrımına karşı görünür. Bunu (alt kastlardan bir kadının elinden su içmesi gibi)
davranışlarıyla da gösterdiği bilinir. Ancak kast ayrımına karşı bilinçli ve azimli bir savaş
açmış görünmez. Buna gücünün yetmeyeceğini anlamış olmalı. Ayrıca hiçbir canlıyı
öldürmeyeceksin buyruğu, aşağı sınıfların kast toplumunu yıkmak üzere eylemli kalkışmasına
elverişli değildir. Böyle bir buyruğu bulunan inanç, savaşa karşı tutumundan dolayı devlet
dini olarak da benimsenemezdi. Öte yandan, insanlar arasında ayrım yapmayacağını söyleyen
bir inancın kast yapısı niteliği olan bir toplumda benimsenme şansı da yoktur.77 Bu nedenle
olmalı ki, Budizm doğduğu yer olan Hindistan’da benimsenememiş, Asya’nın içlerine doğru
yayılmıştır. Bu inancın temeli dört öğüde dayanır;78
a. Hayat acıdır, üzüntü ve ızdıraplarla doludur.
b. Acıların kaynağı aç gözlülüktür.
c. Beden isteklerine bağımlılıktan kurtulan kişi için, ölüm korkusu yoktur.
d. İnsanı kurtuluşa götüren yol sekiz basamaklıdır. Bunlar;


Doğru inanmak,



Doğru düşünmek,



Doğru konuşmak,



Doğru davranmak,



Doğru yaşamak,



Doğruya yönelmek,



Doğruları kavramak,



Doğruya ulaşmaktır.

Budizmin ortaya koyduğu bu dört kural, sosyal ve siyasal hayatta önemli sonuçlar
doğurmuştur. Her şeyden önce bilgelik ve aydınlık Nirvana’ya erişmekle elde edildiğine göre,
kişi hangi kasttan olursa olsun Nirvana’ya ulaşabilirdi. Böylelikle Budizm kast sistemini
77
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kabul etmeyerek, insanalar arasında eşitliği savunmuştur.79 Budizm, ırk, renk, doğuştan statü,
yurttaş olup olmamak gibi ayrıcalıkları reddederek, bütün insanlığı kucaklayacak evrensel
anlamda eşitliği savunmuştur.80
Görüldüğü gibi, Hindistan’da siyasal düşünüş, tümüyle dinsel düşünüş içinde gelişmiş
olup, ondan ayrı, özerk bin siyasal düşünüş geliştirilememiştir.

2.7.2. Çin’de Dinsel ve Siyasal Düşünüş
Hindistan’da siyasal düşünüşün geliştirilememiş olmasına karşılık, Çin’de Eski Yunan siyasal
düşüncesiyle karşılaştırılabilecek bir siyasal düşünüşün geliştirilmiş olması, bu ülkede
düşünceyi tekeline alan ve her türlü düşünüşü dinsel düşünüş içinde sunan örgütlü bir din
adamları sınıfının bulunmayışına verilebilir.81

2.7.2.1. Şanglar’ın Tanrı Kral Kültü
Şang hanedanı zamanında kralın öldüğünde kurban edilen yakın çevresi ile birlikte
gömülmesi göreneğinin arkeolojik kanıtları var. Sümer (Ur kral mezarlığı) ve Mısır (Abydos
mezarları) uygarlıklarının şafağında görüldüğü gibi, kralın tanrı sayıldığı bir dönemin Çin’de
de yaşandığını gösteriyor. Çu hanedanından sonra ‘Savaşan Devletler’ dönemine son veren
Şih Huang-ti’nin, ordusunun atları ve arabaları ile birlikte tüm savaşçılarının pişmiş toprak
(terra cotta) yontularını İ.Ö. 220 dolaylarında yaptırıp gömdürmesi ürünü “Yeraltı Ordusu”
arkeolojik buluntusu insan kurbanından vazgeçilmesinin ipucu olabilir. 82

Resim 1. Çin tarihinde 11 hanedanlığa başkent olmuş Xian’da Terracotta Askerleri
arkeokultur.com/27.01.2021
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2.7.2.2. Çu’ların Gök’ün Oğlu ve Yer-Gök İlişkileri Kuramı
Çu’lar,83 Şang hanedanına (İ.Ö. 1051’de) son verirlerken, insan kurbanı göreneğini de
kaldırmışlardır. Bununla birlikte eski “tanrı kral” yasallık kuramına da son vermiş olmalılar.
Bu nedenle ve imparotorluğu kuvvete dayanarak ele geçirmelerini hoş göstermek için, yeni
yasallık kuramı geliştirmek gereksinimini duymuşlardır. Yeni kuramı geliştirirken, tanrı kral
düşüncesini almamışlarsa da “Gök”ün (tanrının) Oğlu” denen, tanrının yeryüzündeki vekili
olan imparator düşüncesini tanrı kral düşüncesinden etkilenerek türetmiş olabilirler. Böylece
Gök’ün (Gök Tanrı’nın) Çin imparatoru yeryüzündeki vekili olarak atadığı savı, Çin siyasal
düşünüşünün temelini oluşturmuştur. Bu öğretiye göre, insan biçimli bir tanrı olarak
düşünülen Gök, yeryüzünün yönetimini özel olarak seçtiği bir adamına “Gök’ün Oğlu”na,
demek ki imparatora veriyordu. İmparator dine saygılı ve doğru davrandıkça, yani başrahip
olarak incelikli geleneksel törenleri gereğince yaptıkça, ülkeyi adalete uygun yönettikçe,
vekilliği onda bırakıyordu; böyle davranmayınca, Gök, vekilliği ondan alıp, başka birini vekili
olarak seçiyordu.84Çu’lar döneminde çok önem verilen dini törenlerin eksiksiz yapılmasına
özen

gösterildiğinden

ve

törenlerde

yapılan

yanlışların

kötülüklere

yol

açacağı

düşünüldüğünden, bu törenler bilgili kişiler tarafından yönetilmekteydi. Bu kişiler
Şamanlardı. Şamanlar bu inançlardan istifade ederek, dini törenleri karmaşık hale getirmişler,
böylece statülerini sağlamlaştırıp, güçlerini artırmışlardır.85
Bu öğretiden çıkan sonuca göre, Gök’ün yeryüzünde tek bir vekili olabilirdi; o da
imparator idi. Sonuçta, Gök’ün (Gök Tanrı’nın) Çin İmparatorunu, yeryüzündeki vekili olarak
atadığı savı, Çin siyasal düşünüşünün temelini oluşturmuştur. İmparatorluk hanedanı güçlü
olduğu sürece, onun yasallığını destekleyen, böylece birliğin sağlanmasına katkıda bulunan
bu düşünce imparatorluğun yararına çalışmıştır. Ama imparatorluk zayıfladığı zaman, yine
aynı öğretiye dayanarak feodal beyler imparatorun Gök’ün buyruklarını yerine getirmediği,
dolayısıyla Gök’ün onu vekillikten attığı savıyla, imparatora karşı çıkabileceklerdir. Dahası,
imparatoru yenilgiye uğrattıkları zaman, Gök’ün kendilerini atadığını öne sürebileceklerdir.
Böylece bu yasallık kuramı, imparator güçlü olduğu zaman ondan yana çalışan, zayıfladığı
zaman ona karşı kullanılan bir silah haline dönüşmüştür.86
“Gök’ün Oğlu” (vekili) kuramı, gökyüzü ile yeryüzü, Gök (tanrı) ile imparator
arasında ilişkiler kuran incelikli bir kozmoloji ile desteklenmiştir. Buna göre, yeryüzünün
83
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mutluluğunun koşulu, yeryüzü olaylarının gökyüzü düzeniyle uyum içinde olmasıdır. Bu
uyumu imparator, yeryüzündeki (doğal olsun, toplumsal olsun) olayları gökyüzü düzenine
uygun biçimde yöneterek sağlayabilirdi. Böyle yönetmezse uyum bozuluyordu; yeryüzü
kıtlık, sel, savaşlar gibi yıkımlara uğruyordu. “Gök’ün oğlu” kuramı gereğince, Gök’ün
yeryüzünü yönetecek tek bir temsilcisi olduğuna göre, tüm öteki (yerel) yöneticiler ancak
imparatorun vekili olarak yönetebilirlerdi. İmparatorun vekillik verdiği yerel yönetici olur;
vekilliğini geri aldığı yönetici (kuramda) yöneticilikten düşer. Gerçekten, Çu’lar döneminde,
yerel soyluların imparatorluk sarayında yetiştirip, imparator tarafından yerel yöneticiliklere
(kurama uygun) atandıkları bilinmektedir. Ancak ‘Savaşan Devletler’ döneminde durum
değişmiştir.87

2.7.2.3. Savaşan Devletler Döneminde İnanç Aşınması
Yeni Düşüncelerin Doğuşu
İ.Ö. 403-221 yılları arasında iki yüzyıla yaklaşan ‘Savaşan Devletler’ kargaşa döneminde,
gök-yer uyumu kuramına duyulan inançlar aşınmıştır. Çünkü bu süre içinde, yer-gök
uyumunu sağlayacağı söylenen geleneksel dinsel törenler, her yıl titizlikle uygulandıkları
halde, uyum görülmediğine, kargaşa ve savaşlar sona ermediğine göre, bu törenlerin gerçekte
gök-yer uyumu kurmaya yaramadığını düşünenler çıkmıştır. Savaşan devletler kargaşa
dönemi, siyasal bakımdan verimsiz geçmişse de düşünsel bakımdan verimli olmuştur.
Dolayısıyla aynı zamanda, bu dönemden yüz yıl kadar önce yaşamış olan Konfüçyüs’ün
düşüncelerini yorumlayıp yeniden sunan, sonunda onların benimsenmesini sağlayan
Mençius’un yanı sıra; cinsel serbestlikten ve ortak mülkiyet düzeninden yana olan Mih-Teih
(İ.Ö. 450 dolayları); tüm insanların doğuştan iyi olduklarına inanıp eşitliklerini savunan MenÇu; insanların kötü yaratıklar olduklarını, yola getirilmelerini söyleyip, zengin-yoksul, soyluavam ayrımlarını yerinde bulan Hsün-Çu ve Çin’in anarşist düşünürü sayabilecek Lao_Çe
gibi düşünürlerin çağın büyük sorunlarına çözümler aradıkları bir ‘Büyük Bilginler Çağı’
olmuştur.88

2.7.2.4. Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük
Çin’in en önemli filozoflarından kabul edilen Konfüçyüs ‘un gerçek adı Kong Fu Tseu’dur.
M.Ö. 551 yılında Shantung bölgesindeki Lu eyaletinde, soyu fakat varlıklı olmayan bir ailenin
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çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.89

Kendini iyi yetiştiren Konfüçyüs, büyüyünce genç

soylulara dersler verdi. Öğrencileri arasında yoksul ama yetenekli olanları da vardı. Hiçbir
kitap yazmadı. En önemli düşüncelerini cümlelere döker ve ezberletirdi. ‘Büyük Bilgi’yi ve
öteki yapıtları, öğrencileri, böyle ezberlediklerini anımsayarak yazacaklardı. Büyük bilgeler
döneminde yetişen düşünürlerin çoğu unutuldu, kimilerinin düşünceleri yalnızca tarih
kitaplarının sayfaları arasında kaldı. Ama Konfüçyüs’ün düşünceleri, ölümünden sonra
benimsenip Konfüçyüsçülük adı ile bir akım oluşturdu. Bu akım yirminci yüzyıla dek Çin
düşünüşü ve toplumu etkilemeyi sürdürdü.90

2.7.2.4.1. Konfüçyüs’ün Düşünceleri
Siyasal kargaşalar sonucunda, eski saygınlıklarını yitirmiş olan soylular, ellerinden alınan
toprakların ve yerel yöneticiliklerinin kalıtsal (atadan kalma) hakları olduğunu ileri
sürüyorlardı. Konfüçyüs bu savı daha akıllıca bir sava dayandırdı. Ve soyluların kalıtsal
haklarından dolayı değil, yüksek niteliklerinden dolayı halkı yönetme haklarının olduğunu
ileri sürdü. Hatta bunu bile açık açık söylemeyip, tersine, soyluluğun her zaman soydan
gelmediğini, soyluluğa yatkın gençlerin, bu yatkınlıklarını geliştiren bir eğitimden geçirilerek
yöneticiliğe yükseltileceklerini söylemiştir.91 Bu şekilde devlet yönetiminde soyluların değil
bilgelerin yönetimini savunduğu görülür.
Konfüçyüs, varlıklarından kuşkulanmamasına karşın, tanrılarla, ruhlarla ilgili
düşünceler geliştirmemiştir. Bilemeyeceğimiz şeyleri düşünmektense bilebileceğimiz insanlar
arası ilişkileri düzenlemenin daha doğru olacağını düşünmüştür. İnsanlar arası ilişkilerin
(uygar toplumun farklılaşmış yapısına uygun olarak) eşitsizlikçi bir toplum anlayışına göre
düzenlenmesinden yanadır. Buna göre, kadın kocaya, çocuklar ana babaya, küçükler
büyüklere koşulsuz boyun eğmeliydiler. Onlar da ötekilerini sevmeliydiler. Öte yandan insan
kendine eşit olmayan biriyle dost olmamalıydı.92 Konfüçyüs her şeyden önce insanla
ilgilenmiştir. Konfüçyüs’ün doktrini, Çin’in yüksek tabakası için ahlaka bir rehber
oluşturmuştur. Siyasal düzenin özünü insanın kendinde aramış, böylelikle siyasetle ahlakı
birleştirmiştir.93
Konfüçyüs’e göre, insanlara örnek olmak aydınlarla üst sınıfın görevidir. İnsanlara
örnek olmanın kuralı ise, yumuşak huylu, sakin olmak, halinden şikayetçi olmamak,
89
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aşırılıktan kaçınmak, ilkelerinden taviz vermemek ve öğrenme isteğini canlı tutmaktan
geçmektedir. Ona göre idarecilerin en önemli görevi, halkı bolluk ve mutluluk içinde
yaşatmak olmalıdır. Bu konuda dile getirdiği düşüncelerinden biri şöyledir; “İdareci rüzgar
gibidir, halk ise ota benzer, rüzgar esince otlar eğilir.”94
Konfüçyüs’ün devlete yönetici yetiştirmeyi amaçlayan üç yüz kuralı vardır. Bu
törensel davranış kuralları soyluların tüm davranışlarını düzenlemiştir. Konfüçyüs’ün bu
düşünceleri ölümünden sonra benimsendi. Hatta, Çu hanedanı, mandarin sistemiyle devlet
memurları için açtığı giriş sınavlarında, adayları Konfüçyüsçü bilgiden sınava geçirmiştir. Çin
aydınları, Konfüçyüsçü klasik yapıtları okuyup, inceleyip yorumlayarak, ortak değerler ve
ortak kültür çevresinde toplanarak, halktan ayrı bir sınıf oluşturdular.95

2.7.2.5. Lao-Çe’nin Düşünceleri: Eşitsizlikçi Topluma Tepki
Lao-Çe (Tse), Çin dilinde bilge, ihtiyar ve usta anlamına gelmektedir. Nasıl ki, Upanishad’lar
Vedalar’ın, Romantikler Klasiklerin, Rousseau Voltaire’in karşıtı ise Lao-Çe de
Konfüçyüs’ün karşıtı görülür.96
Lao-Çe (Lao Tse) eskiçağın şaşırtıcı düşünürlerinden biridir. Çağının düşünce
akımlarının dışında, uzağında bir yerlerde durur. Ona göre insanlar doğuştan iyidirler ve
doğuştan birbirlerine eşittir. Tao (doğru yol) da öyle herkesin ulaşamayacağı yerlerde
değildir; burnumuzun dibindedir. Bu yola çok şey bilinerek varılmaz. Çok şey bilmenin kendi
başına hiçbir değeri yoktur. Üstelik insanlar arasında bilenler bilmeyenler biçiminde haksız
ayrımlara yol açabilir. Zenginlik mi? O da kişiyi soylu amaçlarından saptırır. Soylu amaç ise
mutluluk sağlayan yalın bir yaşamla yetinmektir. Eğer bir toplumda durmadan adaletten söz
ediliyorsa, o toplumda biliniz ki adalet yoktur; olsaydı adaletle ilgili düşüncelere gerek
duyulmazdı. Yine bir toplumda merhametten söz ediliyorsa, o toplumda yoksulluk var
demektir; olmasaydı merhamete gerek duyulmazdı. Devleti kaçınılmaz bir kötülük olarak
gören Lao-Çe, devletin olabildiğince az, fakat açık yasalar çıkarmasını; mutlaka gerekli
olandan fazla vergi alınmamasını isteyen düşünceleriyle İ.S. 19. yüzyılın anarşist
düşünürlerini anımsatır.97
Lao-Çe, ideal devletin ordu ve diğer kuvvetlerden yoksun olarak ve otoritesini
sınırlayarak ve genişleme siyaseti olmadan varlığını sürdürmesini öğütlemektedir. Ona göre,
94

Challaye, F., Dinler Tarihi, s.83.
Şenel, A., a.g.e., s.114.
96
İşçi, M., Siyasal Düşünceler Tarihi,s.39.
97
Tao (doğru yol) için bkz., Şenel, A., a.g.e., s.115; Aynı zamanda, bkz., İşçi, M., Siyasal Düşünceler Tarihi, ss.39-41.
95

devletin bütün sorumluluğu, çevresindeki komşularla dostluk içinde olmak ve vatandaşlarını
mutlu yaşatmaktır. Bu tür bir devlet anlayışı karışıklık, düzensizlik ve savaşlardan dolayı çok
sıkıntı çekmiş olan kitlelerin, birlik ve bütünlük içinde yaşaması, sıkıntılarının giderilmesi ve
isteklerin karşılanması demektir.98

2.7.3. İran’da Dinsel ve Siyasal Düşünüş
İran uygarlığı Medler, özellikle de Persler tarafından geliştirilmiştir. Medler ve Persler HintAvrupa dili konuşan göçebe çoban kökenli halklardandır. Hint-Avrupa halkları sözü, ne bir
ırkı ne de bir ulusu belirtir. Aynı dilden türedikleri sanılan diller grubuna giren dilleri konuşan
toplulukların adıdır. Medler ve Perslerin de ilkin, öteki Hint-Avrupa halkları gibi güneş,
fırtına vb. kişileştirilmiş doğa güçlerine tapındıkları anlaşılıyor. Buna uygun olarak, öteki
Hint-Avrupa halkları gibi budünyacı bir dünya görüşüne sahip oldukları söylenebilir.99

2.7.3.1. Hint-Avrupa ve Ortadoğu İnançlarının Karışması
Medler ve Persler, Ortadoğu uygarlıkları ile ilişkiye geçince, onların dinsel inançlarından
etkilenmişlerdir. Bunun sonucunda, budünyacı Hint-Avrupa değerlerinin karmaşık dinsel
sistemler içinde sunulduğu görülür. Medler’in yönetimi sırasında, Magi denen din
adamlarının yönetimi etkileyecek ölçüde ağırlıkları olduğu bilinir. Bunların temsil ettiği dine
‘Magicilik’ denir.100 Pers İmparatorluğu’nun genişlemesinde Magicilik, Zerdüşilik gibi
dinlerin yanı sıra çok kuvvetli atlı birlikleri olan süvarilerin etkili olduğu bilinmektedir.101

2.7.3.1.1. Zoroastercilik
İ.Ö. 6. yüzyılda Zaratustra adında bir düşünür ya da bir peygamber ortaya çıkmıştır.
Türkçe’de Zerdüşt denen, ama bilim dünyasında adının Latince biçimi ile, Zoroaster olarak
tanınan bu kişi, bazı yazarlara göre tüm eski halk inançlarını yadsıyarak, bazılarına göre ise
Magiciliği köklü bir reformdan geçirerek Zoroasterciliği ortaya atmıştır.102 Zoroasterciliğin
daha çok saray tarafından benimsenmiş olduğu görülür.
Soyluların ve Kralların Dini
Tek bir düşünür tarafından ortaya atılan Zoroastercilik inancının, halk arasında değilse bile,
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Pers soyluları arasında ve Pers sarayında benimsendiği görülür. Örneğin Darius’un Behistan
Dağı’na (İ.Ö. 486 dolaylarında) oydurduğu söylevinde, bu dinin ilkelerine rastlanır. Nakşi
Rüstem yazıtında ise, Darius “Ahura Mazda yeryüzü düzeninin bozulduğunu görünce onu
bana verdi; ben de yeryüzüne düzen verdim” demektedir. Buna göre, Pers kralları, Ortadoğu
düşüncesine uygun biçimde tanrının temsilcisi ve ajanı olarak görünürler. Ayrıca Pers
kabartmalarında bu dinin iyilik tanrısı olan Ahura Mazda’yı Pers Büyük Kralının başı
üzerinde, kanatlı bir güneş kursu biçiminde gösterilmiş olarak, her zaman kralı korurken
görülür. Buradan, Zoroasterciliğin bir devlet, hatta bir krallık hanedanı dini olabileceği
çıkarılmaktadır. Dolayısıyla bir imparatorluk dini sayılabilir.103 Bu imparatorluk dini iyilik
güçleri ile kötülük güçleri arasındaki evrensel savaşa dayandırılmıştır.
İyilik Kötülük Güçlerinin Evrensel Savaşı İnancı
Zoroasterciliğe göre, ulu, cisimsiz bir iyilik tanrısı olan Ahura Mazda, kötülük tanrısı (ya da
kötülük güçlerinin temsilcisi) olan Ahriman ile evrensel (her yerde ve her zaman süren) bir
kavgaya tutuşmuştur. Bu kavga, Ahura Mazda’nın kozmik bir ergimiş metal seli göndererek
evreni kötülerden ve kötülüklerden arındıracağı son hesaplaşma gününde Ahriman’ı
yenmesiyle sona erecektir. Ama o zamana kadar, her insanın görevi, Ahura Mazda’nın iyilik
güçlerinin yanında yer almak ve kötülük güçlerine karşı savaşmaktır. İnsan böyle davranırsa,
bu dünyada gönence, ötedünyada ölümsüzlüğe kavuşacaktır.104
Budünyacı Değerlerin Savunusu
Ahriman’ın buyruğunda olan, kendileriyle savaşılması gereken kötülük güçlerinden bir
bölümünün, soğuk, hastalık, yoksulluk, yabanıl hayvanlar, ürünü yakma gibi şeyler oluşu, bu
dinin ‘budünyacı’ niteliğini açıklar. Öteki bölümünün, insanı günaha sokan tutkular, gurur ve
zorbalık, doğal olmayan cinsel düşkünlükler, kan dökme olması ise, Zoroasterciliğin insanları
doğru davranışlara yöneltmek isteyen etik (ahlaksal) yönünü göstermektedir. Bunların
dışındaki kötülük güçleri, yaradandan kuşkulanmak, putlara, hayaletlere tapmak, sihir yapmak
gibi her dinde bulunan yasakları temsil eder. Zoroastercilikte bu dünyayı hor görüp
ötedünyayı yüceltme gibi bir ötedünyacılık işlenmiş olmadığı gibi ötedünya kavramı
ölümsüzlük vaadi noktasında bırakılmıştır.105
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Çalışmayı kötülük güçlerine karşı en etkili savaş biçimi gören, tarlayı ekenin dua eden
kadar saygıdeğer olduğunu söyleyen, kanlı kurbanları kesinlikle yasaklayan, oruç tutmayı
insanın kendisine işkence etmesi sayarak hoş göremeyen, asetizmi (insanın kendini çilelere
sokarak benliğini öldürüp tanrıya kavuşma girişimlerini, çileciliği) insanı başkasının sırtından
geçinen bir asalak yaptığı için günah sayan Zoroasterciliğin, üretime katkı yapmaktan
uzaklaşıp asalaklaşan Ortadoğu din adamlarının geliştirdikleri inançlara karşı bir çalışma
ahlakı getirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Zoroastercilik insanlar arası sevgiyi başlıca ahlak değeri
olarak sunmuştur.106 Bu inanışa göre, bütün kainatta iyiliğin zafer kazanması için bütün
insanlar kötülerle savaşmalıdır. Bu savaşta insana düşen görevler şunlardır: Dindarlık, samimi
olmak ve çalışmak.107

2.7.3.1.2. Zoroastercilikte İyi Yönetimle İlgili Düşünceler
Eşitsizlikçi
Haksız kazanılan zenginliği aşağılamakla birlikte, haklı yollarla zenginlik edinmeyi öven
Zoroasterci inançta, yukarıda görülen yüksek felsefi ve etik ilkelerin yanı sıra, iyi yönetime
ilişkin düşünceler de vardı. Bunlardan birinde iyi yönetimin, bölgenin zenginliğini sürdüren,
yoksulları sıkıntıdan kurtaran, yasaları, görenekleri saptırmadan uygulayan ve uygun yasalar
koyan bir yönetim olacağı söylenmektedir. Bir diğerinde, “iyi krallar yönetimi alsınlar kötü
monarkların bizi yönetmelerine izin verme” denmektedir.108
Çifttanrıcı Zoroasterciliğin Tektanrıcılığı Etkilemesi
Zamanında tutunamamış ve yaygınlaşamamış bir inanç olmakla birlikte Zoroastercilik,
kendinden sonraki dinleri ve düşünceleri etkileyecek kadar güçlü idi. Gerçekten Zoroasterci
düşüncelerin İran’da ve Ortadoğu’da Manescilik (Manişeizm), Mazdekçilik, Mitracılık gibi
dinleri ve mezhepleri etkilediğini ve örneğin melekler (iyilik güçleri), şeytan (Ahriman) ve
kıyamet (Ahriman ile son hesaplaşma günü) kavramlarının tektanrıcı dinlere Zoroastercilikten
geçtiği düşünülmektedir. Dahası, Zoroasterci inancın (iyilik ve kötülük tanrılarıyla),
yeryüzündeki kötülüğü herhangi bir tek tanrılı dinden daha akla yakın olarak açıkladığı ifade
edilmektedir. Bu nedenle olacak, tektanrıcı dinler Zoroastercilikten yararlanarak ‘Şeytan’
kavramını geliştirme yoluna gitmişlerdir.109
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Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Siyasal düşünce, genel olarak ilkel hayatın sona ermesi ve toplumların örgütlenmesi
sonucunda ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar siyasal düşüncenin evriminde, öncelikle doğu
toplumlarının, daha sonra da Ortadoğu ile Güneydoğu Asyalıların önceliklerini göstermiştir.
İlk çağlarda felsefe bütün bilimleri kuşatmakta ve metafizik konulara ağırlık vermekle
birlikte, aynı zamanda toplum kuralları ile devlet yönetimi hakkında değişme ve gelişmeleri
de kuşatmaktaydı. Bu dönemlerde her şey dine dayandığından, doğal olarak devlet de buna
koşut bir gelişme göstermiştir. O zamanın hükümdarları da bu gelişmelere uygun olarak
yönetimlerini güçlendirmek amacıyla, kendilerini adeta insanların kurtarıcısı ve kaderlerine
hükmeden ilahi özelliklere sahip kimseler olarak göstermeye çalışmıştır. Bu zihniyetin olduğu
yerlerde, otoritenin tek kişide toplandığı irsi monarşik yönetimler baş göstermiştir.
Dolayısıyla, siyasi ve merkezi totaliter düzen ilk çağın yönetim biçimi olarak filozofların
siyasi düşünceleri üzerinde de belirleyici olmuştur.
Diğer taraftan, ilk olarak su kıyılarında kurulan medeniyetlerde aileler, kabileler ve
köyler arasında bütünlüğün sağlanması için cinsiyete dayalı bir iş bölümü yayılmaya
başlamıştır. İnsanların tek geçim kaynağı olan avcılık ve bahçe tarımında, başarılı olmak için
bu tür iş bölümü ile birlikte güçlü bir otoriteye ihtiyaç doğmuştur. Bütün bu şartlar içinde
hayatını devam ettirmek isteyen insanların, dini kurumlara sığınmaları, buna paralel olarak,
üstün statüye sahip din adamları sınıfının doğmasına yol açmıştır.
Nil Vadisinde kurulan eski Mısır Krallığı ile Dicle ve Fırat’ın suladığı topraklarda
kurulmuş olan Mezopotamya şehir devletleri, o döneme göre modern bir yapılanma
göstermişlerdir. Eski Çin Medeniyeti de aynı şekilde Yang-Çe ve Huang-Ho nehirleri
çevresinde doğmuş ve gelişmiştir. Hint devletleri de İndus ve Ganj nehirleri çevresinde ortaya
çıkmıştır. Yönetim farklılıklarına rağmen siyasi açıdan bu devletlerin hepsi birbirine
benzemekteydi. Otoritenin merkezileşmesi ve devletin teokratik yapısı ile ortaya çıkan çeşitli
sosyal teşkilatlanmalar bu devletlerin ortak özelliklerindendir. İlk medeniyetlerin bu
bölgelerde kurulması, aynı zamanda siyasi düşüncelerin ilk tohumlarının da buralarda
atılmasını sağlamıştır. İşte bu bölümde ilkel yapılı topluluklardan uygar topluma dönüşüm
evreleri hakkında bir altyapı sağlanması amacıyla bu aktarımlarda bulunulmuştur.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış

( )

( )

2- Mezopotamya ilk uygar kent devletlerinin kurulduğu ( )
bölgedir.

( )

3- Varna öğretisi Çin uygarlığında görülmüştür.

( )

( )

4- Reenkarnasyon düşüncesi Brahmanizmde geliştirilmiştir.

( )

( )

5- Lao-Çe’nin düşünceleri eşitsizlikçi toplumsal düzene tepki ( )
içermektedir.

( )

1- Uygarlığın oluşması sanayileşme ile başlamıştır.

Yanıtlar: 1.y, 2.d, 3.y, 4.d, 5.d

IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1- Uygar toplumun ilk örnekleri olan kent devletler nasıl oluşmuştur?
2- Toplumsal artının önemi ve işlevinden söz ediniz.
3- Yunan uygarlığı öncesi toplumlarda dinsel ve siyasal düşünüş nasıl gelişim göstermiştir?
4- Yunan uygarlığının çağdaşı olan toplumlarda dinsel ve siyasal düşünüşün gelişim
aşamalarını aktarınız?
5- Konfüçyüsçülük hangi dünyevi görüşlere dayanıyor, belirtiniz.

BÖLÜM SORULARI II

1. Konfüçyüs’ün savunduğu toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eşitsizlikçi toplum
b. Geniş toplum
c. Soylu toplum
d. Eşitlikçi toplum
e. Sosyal toplum

2. Yunan uygarlığı öncesi eski uygarlıkların hangisinde Tanrı sayılması nedeniyle kralın
ölümsüzlüğüne inanılmıştır?
a. Sümer uygarlığı
b. Mısır uygarlığı
c. Babil uygarlığı
d. Çin uygarlığı
e. Hint uygarlığı
3. Budizm ilk hangi uygarlıkta görülmüş dini içerikli bir düşünüştür?
a. Mısır uygarlığı
b. Çin uygarlığı
c. Hint uygarlığı
d. Sümer uygarlığı
e. Babil uygarlığı
4. ‘Gök-yer uyumu’ kuramı hangi eski uygarlıkta ortaya atılarak siyasal düşünüşü
etkilemiştir?
a. Çin uygarlığı
b. Hint uygarlığı
c. Mısır uygarlığı
d. Yunan uygarlığı
e. Sümer uygarlığı
5. ‘Tao’ (Doğru yol) düşüncesi hangi eski düşünür tarafından ortaya atılmıştır?
a. Konfüçyüs
b. Protagoras
c. Eflatun
d. Sokrates
e. Lao-Çe
Yanıtlar:
1.
2.
3.
4.
5.

a
b
c
a
e

3. ESKİ YUNAN'DA SİYASAL DÜŞÜNCE

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Eski Yunan uygarlığının gelişim aşamaları üzerinde ayrıntılı durulacak,
böylelikle de Yunan uygarlığının temel taşı site devletlerinin yönetimsel özellikleri ile
toplumsal gelişimleri özellikle Sokrates ve Platon üzerinden edinilecektir. Bölümle ilgili alt
okuma başlıkları aşağıdaki gibidir;
3. ESKİ YUNAN'DA SİYASAL DÜŞÜNCE
3.1. Site Devletinin Genel Özellikleri
3.2. Platon Öncesi Siyasal Düşünce
3.2.1. Sofizm Akımı
3.2.2. Sokrates
3.3. Platon (Eflatun) (M.Ö. 427-347)
3.3.1. Platon’un İdealar Öğretisi
3.3.2. Yönetimlerin Sınıflandırılması
3.3.3. Devlet’deki Görüşleri
3.3.4. Yasalar’daki Görüşleri
3.3.4.1. Yasalar’ın İkinci En İyi Yönetimi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yunan Site Devletinin özelliklerini ayrıntılı belirtiniz.
2. Sofizm akımının savunduğu görüşleri irdeleyiniz.
3. Sokrates’in savunduğu rasyonalist düşünceyi açıklayınız.
4. İdealar öğretisi nedir, temellerini belirtiniz.
5. Platon’un yönetim olgusu ile ilgili görüşlerini yapıtlarından yola çıkarak
inceleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Eski Yunan uygarlığındaki Site
Devletlerinde gelişen Sofizm
akımından başlayarak,
Sokrates’in rasyonalist
düşüncesi geniş hatlarıyla

Eski Yunan Site
Eski Yunan'da Siyasal
Düşünce

irdelenecek, ardından da

Devletlerinde sosyo-politik Platon’un idealar öğretisi
gelişmeler ayrıntısıyla

tartışılacak ve yönetim

aktarılarak uygar

biçimleri ile ilgili görüşleri de

düşüncenin sosyo-politik

Devlet ve Yasalar adlı iki temel

temelleri edinilecektir.

yapıtından hareketle
irdelenecektir. Böylelikle Eski
Yunan uygarlığının dayandığı
özellikle siyasal düşünsel
temeller ortaya konmuş
olunacaktır.

Anahtar Kavramlar


Eski Yunan Uygarlığı,



Site Devleti,



Sofizm,



Sokrates,



Rasyonalizm,



Platon,



İdealar Öğretisi,



Yönetimlerin Dolaşımı Kanunu.

Giriş
Politika sözcüğüne kaynaklık eden Polis klasik Yunan uygarlığının beşiği sayılan kent
devletini simgeler. Bu çerçevede Yunan yarımadasını, Anadolu'nun Batı kıyılarını, Ege
adalarını, Güney İtalya ile Sicilya'yı kapsayan toplumsal ve siyasal bir örgütleniş biçimi
olarak tanımlanır. Biraz daha yakından bakıldığında Polis'in belirli bir toprak üzerinde
kurulmuş siyasal, sosyal, askeri ve ekonomik bir bütün olduğunu, sınırları içinde birden fazla
şehri ve bunların etrafında uzanan kırsal bir bölgeyi kapsadığı görülür. Bu haliyle Polis aynı
zamanda dini bir birim niteliği taşır; onun koruyucuları, yol göstericileri olan tanrıları vardır.
Polis'i oluşturan insanların bu nedenle onunla çok sıkı ve güçlü bağları kurulmuş olup bunlar
ancak ve ancak sınırları çizilmiş bu çerçeve içinde yaşabileceklerine inanmışlardır. Zaten
Polis'in tanrılarının himayesinden yoksun Yunanlıların yaşamını sürdürebilmesi de
olanaksızdır. Bu nedenle kişilerin tüm faaliyetleri Site Devletinin; Polis'in çıkarına hizmet
etmeye yöneliktir, ancak onun yurttaşı olduğu zaman varlık ve değer kazanabilir. Böyle
olunca, siyasal, dini ve ekonomik bir kuruluş olan Polis, kişiyi maddi ve manevi tüm değerleri
ile kendisine bağlar, hükmü altına alır.
Bu yapının yönetim biçimine bakarsak, sırasıyla önce krallık, sonra Aristokrasi
(azınlık) yönetimini ve en sonra da demokrasi görülür. Ne var ki, bu gelişme ve değişim
evreleri, pek kolay ve düzenli olmamış, o kadar ki, bu çerçevede Yunan Site devletinin de
kendi açısından sanki bir "İlk Çağ, Orta Çağ, Aydınlık Çağ ve Yeni Çağ" yaşadığından söz
edilmiş, bazı düşünürlerce böyle bir sıralamaya gidilmiştir.
Bu bölümde Yunan Site Devleti’nde denenmiş yönetim biçimleri ile bunlara kaynaklık
eden siyasal düşünür ve düşüncelere yer verilecektir.

3.1. Site Devletinin Genel Özellikleri110
Yunanlıların siyaset düşüncesi VI. yüzyıla gelinceye kadar açık seçik biçimde açıklanmış
değildir. Hiç kuşkusuz Homeros dünyası, Heseidos ahlakı özet halinde de olsa siyasetle ilgili
düşünceler ileri sürerler; ancak bunların dayandıkları uygarlıklar abartlı yorumlarla
özetlenmiş görünmektedir. Eskiler kendi siyasal düşüncelerini açıklamak için kültürlerinin
temelini oluşturan bu yazarlardan alınmış formüllere, imajlara ya da örneklere
başvurmuşlardır sürekli olarak; ancak burada gerçek bir etkiden çok edebi bir yöntem söz
konusudur.111
Eski Yunan toplumu ve kültürü, siyasal kurumları ve siyasal düşünüşü ile çağdaş Batı
toplumları, Batı kültürü, siyasal kurumları ve siyasal kuramları arasında büyük benzerlikler,
hatta koşutluklar vardır. Bunlar yalnızca, Batı’da Hümanizma ve Rönesans çağlarında
incelenen Yunan kültüründen esinlenilmiş olunmasıyla açıklanamaz. Görünüşteki bu
benzerliğin altında (salt kültürel esinlenmeden öte) her iki toplumun benzer ekonomik ve
toplumsal gelişme aşamalarından geçmiş olması gerçeği yatsa gerektir.112
Yunanlıların ve deyim yerindeyse klasik Antikite’nin siyasal yaşamı, bizim Modern
devletlerimizdeki rolün aynısı oynayan ama ondan çok farklı olan Site’nin varlığıyla
koşullanmıştır. Bütün spekülasyonlar siteyle ilgilidir; onlar için sadece Site uygarlğı vardır ve
Site tıpkı buydağ gibi Tanrıların bir bağışıdır. Site kent yerleşimine indirgenemeyen bir
siyasal birim’dir; bünyelerinde bir ya da birçok kenti ve bağlı köyleri barındıran sınırlı bir
bölgenin üniter siyasal ve ve toplumsal örgütlenmesidir.113
Site toplumu doğa tarafından meydana getirilmiş, onun içinden çıkmıştır. Öyleyse
toplumu kurmak değil, onu düzenlemek söz konusu olabilir. Bu düzenleme yapılırken de
toplumun uygarlık ve kültür değerlerine bağlı kalınacaktır.
Toplumun böyle kendiliğinden ortaya çıkması onu basit bir halk topluluğu, insan
kalabalığı şeklinde ele almamızı gerektirmez. Burada Site yurttaşlardan önce gelir, onun için
yurttaş önce bir "Site bireyi" gibi düşünmeli, sosyal ve politik olayları hep aynı açıdan yani
Site'nin bir parçası olarak ele almalı, düşünmelidir. Bu haliyle Site devletinin baskıcı, otoriter
kimliğe bürünememesinin çok önemli bir sebebi vardır; yasaların üstünlüğü, çünkü Site'yi
sürdürecek, gelişmesini sağlayacak düzenlemeleri de yine Site'nin yurttaşları yapacaklardır ve
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bu düzenlemeler hep adaletten, eşitlikten yana olacaktır. Evet, Site'ye bağlılık esastır ama bu
yasalar114 ve hukuk düzeni içinde bir bağlılık olacaktır.
Dinsel yaşamda birlik ilkesinin gereği olarak aynı dine bağlanan Yunan dünyasının
uygarlık anlayışına kesin baş eğen bu toplum, Polis'i insan erdeminin gerçekleşme olanağı
bulduğu siyasal biçim olarak görür. Bu haliyle, toplumu oluşturan kişilerin "birlikte yaşama
arzusu taşıdıkları" söylenebilecektir.
Yunan felsefesi ve inanışına göre yalnızca Polis adil bir düzenin sağlandığı yerdir,
çünkü orada yasaların mutlak egemenliği ve üstünlüğü geçerlidir. Öte yandan, toplumdaki
sosyal yapıya bakıldığında da şöyle bir sınıfsal düzen görülür:
Köleler; bu kesimin hiç bir hakkı ve özgürlüğü yoktur. Yunanlıların gözünde üretim
aracı olan kişiydi ve bugünkü makinenin yerini tutmaktaydı. Kolayca alınıp satılabilirdi,
zenginler servetlerini bunlara yatırarak onların ürettikleri ile geçinirlerdi. Böylece sitenin
maddi gereksinimlerini sağlayan köleler sayesinde yurttaşların çeşitli kültürel etkinliklerle ve
siyasetle uğraşabilmeleri için gerekli boş zaman yaratılmış oluyordu.
Yabancılar; Polis'e yerleşmiş olan yabancılar özgür olmalarına karşın hiçbir yurttaşlık
hakkına sahip değillerdi, genellikle zanaat ve ticaretle uğraşan varlıklı kimselerdi.
Özgürlükleri bağışlanan köleler de bu kesimin içinde yer alıyorlardı. Yurttaşlık, bu sınıf için
çok önemliydi. Onun için yerleşmiş yabancıların bazıları evlilik ya da evlat edinme (hatta
rüşvet) gibi yollarla kendilerini yurttaş kütüklerine yazdırmayı başardılarsa da nüfusun bu
yoldan arttığını gören yöneticiler, durumu önleyici tedbirler alarak vatandaşlığa geçişi
engellemeye uğraşmışlardır.
Yurttaşlar; Özgür, bağımsız ve siyasal yaşama da katılarak sitenin yönetimini
belirleyen gerçek yunanlılardır. Zaten bütün yönetim de onların elindedir. Bu nedenle
özgürlük denilince Polis'de yurttaşların özgürlükleri anlaşılır ki, bu da siyasal katılma ile
kendini belirler, demokrasi denilince de yine bu sınıfın yönetimi, dolayısıyla da "azınlık
demokrasisi" akla gelir. Gerçekten de, 350.000'e ulaşan demokratik Atina sitesinde
yurttaşların sayısı 40-45.000 dolaylarında olmuştur, kadınlar ise yurttaş olmalarına rağmen
siyasal haklara sahip değillerdir.
Bu noktada, böylesi bir düzenin nasıl bir siyasal rejim öngördüğünü ya da siyasal
rejimleri nasıl bir tasnife bağladığını görmek gerekiyor. M.Ö. V. yüzyılda dönemin geçerli
siyasal rejimlerini HERODOT şöyle sıralamıştır:
Monarşi; tek kişinin kendini ve uyruklarını zafere götürmek için yönetimi.
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Oligarşi; doğuştan, servetleri nedeniyle, dinsel ya da askeri sınıfa dahil olmaları
nedeniyle "üstün" olarak nitelendirilen kişilerin azınlık yönetimi
Demokrasi; köylülerden, sanatkarlardan, tüccarlardan ve denizcilerden oluşan
yurttaşlar topluluğunun, yani çoğunluğun yönetimi.
Yurttaşların Site'deki genel nüfus oranına bakıldığında aslında çoğunluk değil, ama bir
tür azınlık yönetimi gibi gözüken demokrasinin de, sırası gelmişken, temel ilkelerini
açıklamakta fayda var.
 Demokrasinin Temel İlkeleri;115
Yukarıdaki Herodot ayırımında öteki iki rejimin karşıtı gibi düzenlenen demokrasi,
bilindiği gibi halkın yönetimi olarak tanımlanır. Bu çerçevede temel ilkeleri de şöyle
sıralanabilir:


Siyasal Eşitlik

Demokrasilerde ilk kriter budur; devletin demokratik olması demek bu açıdan; yasanın
herkes için eşit uygulanması, göreve katılmada eşitlik tanınması, nihayet iktidara katılmada
eşitlik olarak anlaşılmalıdır.


Sosyal Eşitlik

Aslında Site'de gerçek bir sosyal eşitlikten söz etmeye olanak yoktur. Bu olsa olsa
gelişen gemicilik (armatörlük) ile ticaretle uğraşan sınıfların (o dönemin burjuvazisinin)
aristokratlar elindeki Polis'in siyasal yönetiminden, toplum içindeki ekonomik yerleri ve
güçleriyle orantılı olarak pay istemeleri olarak anlaşılabilir. Böylece hem toplumsal yapıdaki
sivrilen çatışmalar yumuşamış, hem de giderek yayılma siyaseti güden Site Devletinde yeni
sınıflar da iktidardan pay almış olurlar.


Halkın Yönetimi

Egemenlik toplumda bütünüyle eşit haklara sahip olmaktır ve bu egemenlikten herkes
yararlanmak durumundadır. Yurttaş olmak zaten bir işlevi yerine getirmektir.116 Yurttaş
olmanın bir fonksiyon ifade ettiği Site'de egemenlik bütünüyle bu kitleye aitti. Halk meclisi
en üstün yetkiye sahipti, sınırsızdı, yargı dahi onun elindeydi. Yürütmeyi elinde tutan yüksek
memurlar, mutlak biçimde rejimi tek kişinin sultasından korumakla yükümlüydüler. Aksi
halde sivrilen, öne çıkan memurlar derhal başka yere atanırlardı.
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Memurların tayinleri bu yüzden kura usulüyle yapılırdı, böylece herkese eşit şans
tanınmış ve hizipleşmeye, gruplaşmaya yol açılmamış olunurdu. Bu durum aynı zamanda
egemenliğin halkta olduğunu ve kimseye devredilemeyeceğini de belirtiyordu.
Polis'de Anayasa'ya da üstünlük tanınmazdı, Meclis'i engelleyecek bir güç yoktu,
yalnızca önceden çıkarılmış yasalar dışında. Böyle olunca, hukuka aykırılık iddiası
yapıldığında yasa koyucu derhal durumu inceler ve yürürlükte olanlara ters düşecek yasa
teklifleri getirilmişse geri çeker, bu suretle söz konusu uyarı fonksiyonunu da yerine getirmiş
olurdu.


Özgürlük Anlayışı

Eski Yunanda özgürlük anlayışı her şeyden önce "köle olmamak"tır. Kişi özgürlüğü,
beden üzerinde baskının (işkenceyi) yasaklanmasıyla güvenceye kavuştu. Bunun "hukuksal
özgürlük" ile tamamlanması ile kişinin fiziksel bütünlüğü ve dokunulmazlığı sağlanmış oldu.
Siyasal özgürlük ise şöyle tanımlanıyordu; yalnız yasaya itaat ve boyun eğme hakkı, bu
anlamda demokrasi de "eşitlik içinde yasaya boyun eğme" biçiminde anlaşılıyordu.
Böylece Site devletinde geçerli özgürlük anlayışının iki yönü de ortaya çıkmış
oluyordu; kişisel tüm baskılardan bağımsız, uzakta kalmak ama hukukun genel ilkelerine itaat
etmek. Bir başka deyişle yasayla özgürlük ama yasalara da bağlı kalmak.. Bu durumda kişi
uyması zorunlu yasalar dışında yaşamını dilediğince sürdürebilecektir. Anlaşılacağı gibi,
özgürlüğün sınırını yasalar çizecek, yasayla güvence altına alınmış bu alanda kişi serbestçe
özgürlüklerini kullanabilecektir.


Yasa Anlayışı

Yasanın117 üstünlüğü ve egemenliği bütün Site'de geçerlidir. Çünkü, kaynağının doğa
ve onun düzeni olduğuna inanılır ama nitelik itibariyle daha sistemli ve herkes için aynı
ölçüde geçerli ve bağlayıcıdır. Önceleri bütün yasaların tek, kutsal, yüce bir YASA'nın ürünü,
sonucu olduğuna inanılırken, sonraları yasayı koyanın yine insan olduğu görüşüne varılarak
Tanrı'nın bu yetkiyi kullanabilme gücünü insanlara tanıdığı inancı egemen olmuştur. Bu
görüş, toplumu ve devleti oluşturan kurumların göreliliğini düşündürmüş, bu açıdan yasalara
yaklaştıklarında, üzerinde kesin anlaşmaya, mutabakata vardıkları ölçüde geçerli ve sürekli
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“İnsanların tüm yaşamı, büyük ya da küçük bir Sitede yaşasınlar, doğa ya da yasalarla yönetilir. Doğada kural yoktur ve
bireylere göre değişir, yasalar ortaktır, düzenlenmiştir, herkes için aynıdır…Doğruyu, güzeli ve yararlı olanı isterler;
aradıkları budur. Ve bu bir kez bulunduktan sonra herkes için eşit, genel ve tekbiçimli düzen kurulmuş olur; Yasa dedikleri
budur. Herkesin bu yasaya itaat etmek zorunda olmasının nedenlerinden biri de her yasanın bir icat ve Tanrıların bir bağışı
olması, aynı zamanda da bilge kişilerin öğütleri, Sitedeki herkesin yaşamını uydurmak zorunda olduğu ortak bir sözleşme
olmasıdır” (pseudo-Démosthène, C. Aristogiton, I,15-16). Bu parça Yunan düşünürlerinin Yasa konusundaki tavrını çok iyi
yansıtmaktadır; bu düşünürler bu bağlamda saygı doludurlar ama Tanrısallık, üstünlük ve evrensellik iddialarında, kuramsal
anlamda biraz karışıktır kafaları. Bkz., Touchard, J., Siyasal Düşünceler Tarihi, s.40.

olacaklarını anlamışlardır. Halkın o konuda tam bir fikir ve inanç birliği içinde olmaları,
normun geçerliliğini sağlamıştı.

3.2. Platon Öncesi Siyasal Düşünce
Eski Yunan’da feodal bir niteliğe sahip olan Kahramanlık Çağı’ndan (İ.Ö. 9.-8. yüzyılların)
VI. yüzyıla gelinceye kadar siyasal düşünüşünün özellikle Homeros destanlarından yansıdığı
üzerinde durulmuştu.118 İyonya’da bir doğa felsefesinin, Güney İtalya’da bir din felsefesinin
(İ.Ö. VI. yüzyılda) geliştirilmesine karşılık, Yunan Yarımadası’nda (yüzyıl kadar sonra) daha
çok insanla ve toplumla ilgilenen, ama hem doğa hem de doğaüstü ile ilgili konuların da ele
alındığı bir düşünüş belirmeye başlamıştır. Böylelikle bütüncül bir dünya görüşü olma eğilimi
gösteren genel felsefe sistemleri geliştirilmiştir.
O nedenle, burada Eski Yunan’ın yalnızca kent devleti döneminin siyasal düşünüşü
izlenecek, toplumsal ve siyasal yapısı ana çizgileriyle açıklanan Polis'in yönetim biçimine
ilişkin dönemin düşünce akımları ana hatlarıyla irdelenecektir. Bunlardan özellikle ikisi,
önemleri ve çağın özelliklerini sergilemesi, ışık tutması nedeniyle aktarılacaktır. Önce Sofizm
akımı, sonra da ünlü düşünür Sokrates'in düşünceleri üzerinde durulacaktır.

3.2.1. Sofizm Akımı119
Bireyin Doğuşu – Sosyal Sözleşme ve Kuvvet Teorilerinin İlk Belirtileri
Yunanca "bilgi" anlamına gelen sophos (sophia) sözcüğünden türeyen Sofist; bilgin, bilge kişi
demektir. Sofizm, M.Ö. V. yüzyıl ortalarında Yunan yarımadası ve çevresinde ortaya çıkan
bir düşünce akımıdır. Sofistler belli bir okul değil, çeşitli filozof gruplarıdır. Antik Çağ
Felsefesinin "Aydınlanma Dönemi" olarak kabul edilirler. Sofizm, düşüncede ve insanın ele
alınışında yeni bir başlangıçtır, Antik Yunan Siteleri'nin aristokratik değerlerinin,
inançlarının, düşünme biçiminin yıkıldığı döneme rastlar.
Bu akımın başlıca düşünürleri arasında Protagoras, Gorgias, Kritias, Antiphon,
Hippias sayılabilir. İnsanı düşüncelerinin odak noktası olarak alan ve onu ahlaki bir değerden
çok çıkarlarına ve kendine hizmet eden bencil bir yaratık olarak kabul eden bu düşünce
akımının önde gelen düşünürlerinden Protagoras'a göre;
“Metron antropos panton = İnsan her şeyin ölçüsüdür".
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Bkz., dipnot 2.
Bu içerik için bkz., Şenel, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, Bilim ve Sanat Yay., 1999(1982), ss.129-162, ayrıca
2019 basım, ss.139-142.
119

Böyle olunca, Polis'i meydana getiren kurumlar da, tanrı iradesinin değil, insanın, onun
iradesinin ürünleridir. Bu anlamda Devlet de insan yapısıdır, onun tarafından kurulmuştur.
Peki ama Devlet doğadan çıkmamış insanlar tarafından kurulmuş olduğuna göre kökenini,
kaynağını nereden alır?
Sofistler bu konuda iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir;120 birinci gruba göre (öncüsü
Protagoras) Devlet; bir toplum sözleşmesi sonucu oluşmuştur. Hukuk kuralları bu
sözleşmenin kurallarıdır. Herkes sözleşmeye katıldığına göre toplum nimetlerinden eşit pay
alacak böylece eşitlik ve demokrasi tüm toplumda egemen olacaktır.
İkinci gruba göre ise; Devletin temelinde kuvvet, güç yatmaktadır. Devleti güçlü
insanlar kurmuştur, onların yasaları geçerlidir. Bu nedenle eşitlik ve demokrasi ilkelerinden
söz etmek mümkün değildir, efendi-köle ayırımı doğaldır, geçerli kuraldır. İktidar, adaletin ne
olduğunu kendi çıkarları doğrultusunda saptar ve çıkardığı yasalarla yönetilenlerin adaleti bu
şekilde anlamalarını sağlar.
Böylece Sofistler kişiyi sosyal bağlardan kurtarıp kendine döndürdüler, insan yararına
olanın doğal olduğunu savunarak bireyci görüşü yücelttiler. Eğitimle de vatandaşa yurttaşlık
erdemi vermeyi denediler. Bu yönden doğuştan erdem üstünlüğünü savunan aristokratların
görüşlerini yıktılar. Onlar, doğadaki değişimi gözlemleyerek insanların da eğitimle
değişebileceğini, ruhun ve bedenin eğitimi ile becerikli ve erdemli insanlar olabileceğini
söylüyorlardı. Sofizmde, bilgi insana evrenin kapılarını açan ama öğrenilebilen, aristokratların
tekelinde olmayan soylu bir araçtı.
Özünde orta sınıfların görüşünü taşıyan Sofizm, yavaş yavaş bu sınıfların ekonomik
hayata katılmaları ve söz sahibi olmalarının sonucunda güçlenmiştir. Köleliği, Site'nin katı
sınıfsal ayırımlarına karşı demokrasiyi ve kadın sorunlarını tartışmaya açtıkları için çağdaşları
tarafından hor görülmüşler, para karşılığı öğrencilere ders verdikleri için bilgi arabulucusu
suçlamasıyla eleştirilmişlerdir.
Oysa ki, sofistler benzer görüşler kadar birbirinden farklı görüşleri öne sürebilmişler,
çeşitli siyasal düşünceleri savunabilmişlerdi. Ortak yanları insanı konu almalarıydı. Bu
yaklaşımları, düşünceye esneklik ve değişen toplumsal gerçekliğe uyabilme yeteneği
kazandırmıştır. Bu açıdan sofistler ‘serbest düşün emekçileri’ sayılabilir. Konumları gereği
olarak, bilginin, erdemin, siyasal bilgilerin ve siyasal erdemin doğuştan aristokratların
kalıtımsal niteliği olduğu savlarına karşı çıkmışlardır. Bu da demokratik bir anlayıştır.
Dolayısıyla, sofistler bir bakıma aristokratik düşünüşün temeline saldıran düşünürler olarak
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Sosyal sözleşme teorisinin ilk belirtileri olarak bkz, Göze, A., Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul, Beta Yay.,
Tıpkı 18. Basım, 2020, ss.12-14.

görülebilir. Bu yaklaşımlarıyla, Yunan düşünüşüne çok çeşitli katkılarda121 bulunmuşlar,
düşünce tarihinde de Rölativizmin (Relativism) öncülüğünü yapmışlardır.

3.2.2. Sokrates122- Yasalara Saygı
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan Atinalı Sokrates, eski Yunan düşün yaşamının en
büyük bilginlerinden biri olarak kabul edilir. İçinde yaşadığı Polis'in sorunlarını, yönetim
anlayışını, toplumsal alanda ortaya çıkan davranış ve düşünce biçimlerini ele alıp tüm
yönleriyle irdeleyen bu ünlü düşünür, hem çağına hem de sonraki dönemlere, günümüze
kadar uzayan çizgide damgasını vurmuştur. Sokrates yazılı hiç bir eser bırakmamıştır, onun
düşüncelerine dair bilgilerimiz, Ksenophon'un anılarına, Platon ve Aristoteles'in eserlerine
dayanmaktadır.
İonyalı tabiat bilimcileriyle Sofistlerin saldırıları karşısında zamanla gelenekçi
değerlerin yok olmaya yüz tutması Yunanistan’da eğitim eksikliğini gündeme getirmiştir.
Artık eski düşünce sistemleri yerine, yeni bir yapının inşası zorunluydu. İşte Sokrates bütün
enerjisini bu eksikliği gidermeye yani, ahlaki eğitimin tesisine vakfetti. Ancak, bunun için iyi
ile kötü hakkında gerekli bilgiye ihtiyaç vardı. Onun, bu bilgiyi elde etme metodu, yeni ve
sistemli düşünceye zemin hazırladığı gibi ahlak ve genel bilgiyi de ihtiyaç haline getirmişti.
Buna düşünce tarihinde Akılcılık (Rationalism) adı verilmektedir.
Akılcılık, genel anlamda aklın önceliğini ve üstünlüğünü yani bilginin kaynağı olarak
insan zihnini kabul etmektedir. Bilgi edinmede aklın birinci derecede belirleyici olduğunu
savunan doktrindir. Burada bilginin elde edilmesinde deney verilerinden daha çok, aklın
ilkeleri ya da doğuştan bilgiler geçerli sayılmaktadır.
Sokrates doğru bilgiyi elde etmeye değil, onu aramaya yönelir. Onun akla, düşüncenin
objektifliğine ve bireylerin üstünde birçok normun bulunduğuna dair sonsuz bir inancı vardır.
Sokrates evrenle değil, daha çok sosyal hayat ve insanla ilgilenmiştir. Kişisel çıkarlardan çok
toplum çıkarlarını esas almıştır ve de akıl yoluyla gerçeğe ulaşılacağına inanmıştır. O günkü
Site Devletinde eksik gördüğü tek şey, iyiyi kötüden ayırabilme özelliği olan erdemdir.
Erdemle mutluluk arasında ilişki kurmaya çalışmıştır. Bilgide temelini bulan bu erdem, insanı
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Burada Sinizm – Sinik Okul ( Kynik Okul)’dan da kısaca söz etmek gerekirse; M.Ö. V.-IV. Yüzyılda Antisthenes
tarafından kurulan, en ünlü temsilcisi Diogenes olan akım, sitenin değerlerini eleştirir, reddeder ve doğal yaşama dönmeyi
önerir. Sinik’ler için önemli olan, kişinin nefsine hakim olabilmesi, maddi zenginliklerden uzak durabilmesi, çok az şeyle
mutlu olabilmesidir. Bunları yapabilen kişi gerçek anlamda ‘İnsan’dır. İnsan için en büyük iyilik ise erdemdir. Erdem insanın
kendi kendine yetebilmesidir. Kendi kendine yetebilen kişi ise, gerçek anlama özgürdür. Özgürlük insanın aklını, iradesini
kullanarak duygu ve tutkularını denetim altına almasıdır. Erdem, bilgelik öğrenebilen bir özelliktir ve belli bir yaşama biçimi
ile ortaya konur. Sinizm siyasal bir program, bir eylem öngörmez. Bireylere yöneliktir, hedef bireylerin mutluluğudur, bunun
için de Polis’e ve onun yapay değerlerine ihtiyaç yoktur. Bu yaklaşımlarıyla Sinizmin, o zamana kadar birey için her şey
demek olan Polis düzenine ağır darbe indirdiği de kuşkusuzdur. Bkz., Göze, A., a.g.e., ss.15-16.
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mutlu kılarak ruha esenlik kazandırıyordu. İşte Sokrates’in ahlak anlayışının temel ilkesi bu
mutluluğu elde etmektir.
İnsan her konuda akıllı ve ölçülü hareket ederek gerçek mutluluğa erişebilir.
Toplumun mutlu olabilmesi için de erdemli ve liyakatli kişiler tarafından yönetilmesi gerekir.
Erdem doğuştan kazanılan bir özellik olmadığından, toplumu soylu bir azınlık değil, eğitilmiş
bilge kişiler yasalara dayanarak yönetmelidir. Sokrates'in görüşleri ana çizgileriyle şöyle
özetlenebilir;


Eski devrin aristokratik düşünce sistemiyle (aristokratik yönetim ve geleneksel hukuk)
yeni doğan orta sınıf + zenginler ittifakının hak ve yararlarını bağdaştırmak istemiştir.
Bu yüzden hem Sofistlere yakın, hem de onlara karşıdır.



Sokrates, düşünceyi ve insanı bizzat felsefenin konusu ve temel sorusu yaparak bir
çığır açmıştır. O, bilgi ile bilgeliği birbirinden ayırır. Ünlü savunmasında şöyle der: "
...size bu şöhretimin nereden çıktığını anlatacağım..bu şöhret bende bulunan bir nevi
bilgiden, sadece ondan çıkmıştır. Bunun ne biçim bir bilgi olduğunu soruyorsanız
derim ki bu, herkesin elde edebileceği bir bilgidir. Oysa bilgelik, neyi bilmediğini
bilmektir.”



Sokrates "bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir" derken, tüm değerleri şüphe ile
karşılamış, erdemin doğuştan kazanılan bir yetenek olmadığını, öğretilebilir, eğitimle
elde edilebilir olduğunu söyleyerek Sofistlere yaklaşmıştır. Böylece erdemin salt
aristokrasinin tekelinde olmadığı, kişi mutluluğunun erdeme dayandığı, bunun
yolunun ise bilgiden geçtiğini belirterek insanın önemini vurgular. Sokrates'in amacı,
herkesin vücudundan ya da servetinden çok ruhun terbiyesine önem vermesi
gerekliliğini vurgulamaktır.Çünkü "her türlü iyilik ancak erdemden gelir." İnsanın
hedefi Sokrates'e göre tektir; kendini tanımak! Çünkü, kendisiyle uyumlu insan,
toplumla da uyum içinde olacaktır.



Öte yandan, amaç olarak kişisel çıkarlardan çok toplumun çıkarlarını ön plana alması,
akılla insanların ortak değer ve gerçeklere ulaşabileceğine inanması onu Sofistlerden
uzaklaştıran görüşler olarak kabul edilebilir. Sokrates de sofistler gibi gelenek ve
töreler üzerinde tartışmayı kendine ilke edinmiştir. O, bu yönüyle bir aydınlanmacıdır.
Ancak, sofistler yalnızca utilitarizmi (faydayı) esas alırlarken, Sokrates ahlakçıdır.



Böyle olunca, politika da Aristokratların iddia ettiği gibi en yüksek sanat olarak en
yetenekli ve uzman sayılan aristokrasinin tekelinde değildir. O da bilgi yoluyla
öğrenilebilir olunca, aristokrasinin bu alandaki üstünlüğü sona ermeli, zengin ve orta

sınıf çocukları da bilgi yoluyla erdemi ve politika sanatını öğrenebilmelidirler. "Kamu
görevlileri kura ile seçilmemelidir; bu atletleri yarışmaya uygun kimseler arasından
seçmek yerine kurayla seçmeye ya da daha bilgili olanı değil de kurada kazananı
seçmek zorundaymışçasına dümenciyi gemi personeli arasından kurayla belirlemeye
benzer." derken bilginin, uzmanlığın siyasette ve devlet yönetiminde ne denli önemli
olduğunu açıklamakta, böylece bilgeler yönetiminin, dolayısıyla "entelektüel elitizm"
akımının geçerli olmasına inandığını açıklıkla vurgulamaktadır.
Görüldüğü gibi, zaman zaman Sofistlere yaklaşan, çoğu kez ise onlardan uzak durmaya
çalışan Sokrates, toplumu bilgili ve erdemli kişilerin azınlık yönetimine terk ederken, kişitoplum diyaloguna bu açıdan yaklaşır ve yasa anlayışı ile de bu çerçeveyi tamamlar; toplumda
iki türlü yasa geçerlidir; yazılı yasalar; toplumu yönetenlerin yaptıkları yasalar ile yazısız
yasalar; yani genel ahlâk kuralları. İşte bu yasalara tüm Site halkı uyacaktır, beğenseler de,
beğenmeseler de, çünkü amaç site devletinin varlığı ve sürekliliğidir.123

3.3. Platon (Eflatun) (M.Ö. 427-347)
Platon öğretmeni (hocası) Sokrates’in eşitsizlikçi düşüncelerini alıp geliştirmiştir. Platon gibi
aristokratik düşünürler, sofistlerce budanan aristokratik değerleri Sokrates’in sağladığı
“bilgelerin yönetimi” düşüncesi üzerinde, yeni temellere dayandırarak canlandurmışlardır.
Atinalı seçkin ve büyük bir ailenin çocuğu olan Platon, ailesinin sosyal statüsü dolayısıyla çok
iyi bir eğitim görmüş; başta din bilgileri, güzel sanatlar, felsefe alanlarında çok iyi
yetiştirilmiştir. Yirmi yaşında Sokrates ile tanışması Platon'nun yaşamında köklü değişiklikler
yaratır ve daha önce yaptığı tüm çalışmaları bırakarak yalnız felsefeye yönelir.
Sokrates'i Site yönetiminin erdemli yurttaşların elinde mutlu bir yaşama ulaşacağı
görüşlerinden etkilenerek politikaya atılmak ister. Ancak, Site hocası Sokrates ölüme
mahkum edince politik yaşama katılmamaya kesin olarak karar verdiği gibi Site'den de
uzaklaşır. Bilgisini arttırmak için Mısır'a, İtalya'ya, Sicilya'ya uzun seyahatler yapan Platon
buralardaki toplumsal yaşamı ve yönetim biçimlerini gözlemleyerek yurttaşların eğitimi ve
ideal bir site düzeni üzerinde yoğunlaşmıştır. Sonunda Atina'ya dönen filozof, öğretilerini
yaymak için Akademia olarak anılan okulunu kurmuş ve ölene kadar burada ders vermiştir.
Platon hocası Sokrates'den ve onun ölümünden çok etkilenmiş olmakla birlikte, yalnız
Site ve toplum sorunlarıyla değil, Yunan felsefe dünyasının tümünü öğrenmek istemiş, felsefe
alanındaki çalışmalarını "İdealar Kuramı”yla ortaya koymuştur. Dolayısıyla hem Yunan
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felsefesinin ve hem de siyasal düşününün en önemli kişilerinden biri olan Platon, yaşadığı
toplum olan Atina Sitesi'nin yönetim biçiminin en ideal biçimde nasıl düzenlenmesi gerektiği
üzerinde durur ve eserlerinde bu ideal devleti arar.124

3.3.1. Platon’un İdealar Öğretisi
Platon’un filozofların yönetimi savına evrensel bir temel kazandırmak için, aklın üstünlüğünü
kanıtlama yolunda varlığı nesneler ve idealar olarak ikiye ayırdığı bilinmektedir. Buna uygun
olarak, evreni de, duyumlarla kavranan ‘nesneler evreni’ ve akılla kavranabilen ‘idealar
evreni’ olarak ikiye ayırır. Gerçek evren idealar evrenidir; nesneler evreni onun bir gölgesi,
daha doğrusu kötü bir kopyasıdır. Gerçeğin bilgisi de, nesnelerin değil, ideaların bilgisidir.
İdealar evreninde her varlığın tek bir ideası, nesneler evreninde onun çeşitli derecelerde bozuk
yüzlerce binlerce kopyaları vardır. İdealar evreninde bu varlıkların yetkin asılları
bulunmaktadır. İdealar yalnızca nesnelerin düşünceleri (kavramları) değildir, fakat nesnesel
karşılığı bulunmayan adalet, eşitlik vb. ideaları da vardır. Ve idealar evreninde idealar, en
üstlerinde Platon’un tanrı ile özdeşleştirdiği ‘iyi ideası’nın bulunduğu bir sıradüzeni
içindedirler.
Platon böylece, bizim kavrayışımızı tümüyle tersine çevirmeye çalışmaktadır.
Gördüğümüz nesnelerin değil bunların adlarının, kavramlarının, düşüncelerinin; masanın
değil, masa kavramının gerçek olduğunu; masanın ise masa ideasının bir gölgesi olduğunu
söylemektedir.
Felsefede gerçek varlıkların nesneler (madde) olduğunu, bunların kavramlarının,
düşüncelerinin ise, kafamızdaki yansıları olduğunu kabul eden ‘materyalizm’e karşılık,
kavramların, düşüncelerin (ideaların) gerçek varlıklar olduğunu ileri süren ‘idealizm’ denen
tutumdur bu. Bu nedenle Platon’un felsefesine idealist felsefe denir.125

3.3.2. Yönetimlerin Sınıflandırılması126
Platon Devlet Adamı’nda ideal ve tarihsel yönetim biçimlerini bir yana bırakıp, var olan
yönetim biçimlerini, iyilik derecelerine göre sınıflandırır. Yasaya (yani kişisel, sınıfsal çıkara
değil, toplum yararına) inançla bağlı olan tek kişinin yönetimi monarşi, altı yönetim biçimi
içinde en iyisidir. Ama tekin yönetimi eğer yasasız yönetim ise, tiranlıksa, yönetimlerin en
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kötüsüdür. Bu düşüncesinin altında tekin yönetiminin en etkili yönetim olacağı görüşü
yatmaktadır.
Az sayıda kimsenin yasaya bağlı, demek ki, sınıf çıkarını değil toplum yararını izleyen
yönetimi olan aristokrasi, iyilik sırasında monarşiden sonra ikinci gelir. Az sayıda kimsenin
yasasız yönetimi (sınıf çıkarını kollayan yönetimi) olan oligarşi, kötülükte tiranlıktan sonra
ikinci gelir. Çünkü azlığın yönetimi, tekin yönetiminden daha az, çokluğun yönetiminden
daha çok etkilidir.
Çokluğun yönetimi olan demokrasi ise, en az etkili olan yönetimdir. Bu nedenle
çokluğun yasaya bağlı, yani sınıf çıkarını değil toplum yararını gözeten yönetimi olan yasalı
demokrasi, yasaya bağlı yönetimlerin en az iyi olanıdır. Aynı nedenle çokluğun yasasız
yönetimi yani toplumun yararını değil sınıf çıkarını izleyen yönetimi olan yasasız demokrasi,
yasasız yönetim biçimleri arasında en az etkilisi en az zararlısı, en az kötüsüdür.
Böylece yönetim biçimlerini en iyisinden en kötüsüne doğru şöyle sıralamış olur:
1. Monarşi, 2. Aristokrasi, 3. Yasalı Demokrasi;
4. Yasasız Demokrasi, 5. Oligarşi, 6. Tiranlık.

Yönetim biçimlerini sınıflandırıp değerlendirdikten sonra, yaşlılık döneminin yapıtı
olan Yasalar diyaloğunda, çeşitli yönetimlerin iyi yanlarını birleştirerek ‘Karma Yönetim’
denilebilecek bir yönetim biçiminden de söz etmiştir.
Politeia (Devlet), Politikos (Devlet Adamı) ve Nomoi (Yasalar) adlı eserlerinde
dönemin felsefe anlayışı açısından siyasetle ve siyasal rejimlerle ilgilenmiş, bu çerçevede
Atina Sitesi onun için hep inceleme alanı olmuştur. Burada önce "Devlet" adlı eserindeki
görüşlerini, sonra da bu görüşlerini değiştirdiği 'Yasalar" isimli eseri ele alınacaktır.

3.3.3. Devlet’deki Görüşleri127
Toplumun doğuş nedeni ve toplum düzeni, insanların birbiriyle ilişkilerinden, ihtiyaçlarını
karşılayabilme zorunluluğundan ve işbirliğine gerek duymalarından ortaya çıkmıştır. Platon,
bu konudaki görüşlerini şöyle ifade eder; "Bence toplumu yapan, insanın tek başına, kendi
kendine yetmemesi, başkasını gereksemesidir... bir insan bir eksiği için, bir başkasına
başvurur, başka bir eksiği için de bir başkasına. Böylece birçok eksikler birçok insanların bir
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araya toplanmasına yol açar. Hepsi yardımlaşarak bir ortaklık içinde yaşarlar.. Bu türlü
yaşamaya toplum düzeni deriz."(Politeia) Böylece toplumu oluşturan insanlar, aynı çerçevede
politik yapısıyla birlikte Site'yi de ortaya çıkarmışlar, onun birer parçası olarak her meslek ve
etkinliğin Polis için olduğuna inanmışlardır.
Site'nin sınıfsal yapısı üçe ayrılır;
a)

Çalışanlar, toplumun maddi gereksinmelerini ve isteklerini karşılar.

b)

Savaşçılar; düşmanı kovmak, uzak tutmak ve iç güvenliği sağlamakla görevlidirler.

c)

Yöneticiler; bunlar soylular sınıfı olup düzen ve ahlak temsilcileridirler; olgun, bilge
kişidirler, toplumu yönetmekle görevlidirler.

Platon' un İDEAL DEVLET anlayışının temel özellikleri de şöyle sıralanabilir;


Eğitim

İnsanların eşitliğine inanmayan Platon, eğitimle, yukarıda gösterilen sınıfların, daha çocuk
yaştan başlayarak topluma uygun yönde ve anlayışta yetiştirilmelerini önermiştir. Bu eğitimin
müzik ve güzel sanatlar olarak iki yönünü şöyle açıklar: "...Öteden beri sürüp gelen yetiştirme
yolundan daha iyisini bulmak zordur. Bu yol beden için idman, ruh için müziktir."(Politeia)
Özellikle savaşçılar ve yöneticiler sınıfları üzerinde duran Eflatun, savaşçılar için bu tür bir
eğitimi zorunlu görürken, yöneticilerin de mutlaka bilge, filozof olmalarını şart koşar. Akıl ve
ruh üstünlüğüne sahip kişiler, bu yeteneklerini iktidarla bir araya getirdiklerinde en ideal, en
mükemmel devlet yönetimine kavuşulmuş olacaktır.


Mülkiyet

Yöneticiler ve savaşçıların mülk edinme hakları yoktur. Bir başka deyişle Platon toplumda
özel mülkiyete karşıdır. Çünkü bu yola bir kere girdiler mi, kendi aslî görevlerini unuturlar,
devlet yerine bunları koruma hırsına kapılabilirler. Yönetici ve savaşçıların mülk edinme
haklarına karşı çıkma nedenini şöyle açıklar: "Gümüş ve altına gelince, diyeceğiz ki onlara:
İçlerinde Tanrının koyduğu altın ve gümüş saklayanların, insanların vereceği altın ve gümüşte
gözü olmaz. Kendi altın yaradılışlarını dünyanın altınıyla kirletmek günahtır. Çünkü, dünya
altını yüzünden türlü kötülükler işlenmiştir. Oysa ki, içlerindeki altın tertemizdir. Şehirde
yaşayanlar arasında yalnız onlar için, altına, gümüşe dokunmak onu kullanmak, ona
eşyasında, evinde yer vermek, onunla süslenmek, altın ya da gümüş kupalardan içmek
yasaktır. Böylece hem kendilerini, hem de devleti korumuş olacaklardır. Ama, toprakları,
evleri, paraları oldu mu, koruyucu olacak yerde kendileri de mal sahibi ve çiftçi, yurttaşların

yardımcısıyken düşmanı, zorba efendisi olurlar."(Politeia) Bu nedenle parayı da ortadan
kaldırmak ister, ancak çalışanlar arasında belli ölçüde geçerlidir, ama burada da aşırı servet
ayrılıklarına yol açmaması şartıyla...


Aile Kurumu

Kadın-erkek eşitliğine inanan Platon, eğitimle kadınların da erkeklerle aynı işlerde
çalışabileceklerini şöyle savunur; "... Kadınların erkeklerle aynı işi yapmalarını istersek,
onları da erkekler gibi yetiştirmemiz gerek... Erkekleri müzik ve jimnastikle eğitiyorduk....
Öyleyse, kadınların da bu iki sanatı edinmelerini, ayrıca savasçı olmalarını, aynı şartlar içinde
yaşamalarını isteyeceğiz."(Politeia)
Özellikle savaşçılar ve yöneticiler için çocuk ve kadınların ortak olacağını söyleyen
düşünür, çocukların ana babalarını tanımalarına da gerek olmadığını, zira bunların
yetiştirilmeleri, büyütülmeleri ve eğitimlerinin devlete ait olacağını öngörmektedir.
"Doğan çocuklara gelince, bunları özel bir kurula bırakmalı, bu kurulda kadınlar da
olacak erkekler de; çünkü devlet işlerinde her iki cins de ortaktır.... Bu kurul en seçkin
yurttaşların çocuklarını bir yuvaya yerleştirir, onları şehrin belli bir semtinde oturacak bakıcı
kadınlara emanet eder. Seçkin olmayan yurttaşların çocukları da gözden uzak uygun bir yerde
bakılır."(Politeia) Bu noktada kadının ortak olması düşüncesinin Platon'da onun metalaşması
şeklinde değil, tersine, kendi kimliğini bulması, toplumda eşit statüye sahip olması ve erkeğin
boyunduruğundan kurtulması olarak anlamak gerekir.


İdeal Devlet ve Yasa

İdeal devletinde yönetimi filozof ya da filozoflara vermeyi uygun gören Platon'a göre Site'nin
tümüyle hukuk ve yasa dışı olması da düşünülemez. Zira "gerçek devlet yeryüzünde
gerçekleştirildiğinde, onunla birlikte ya da hemen onun ardından gerçek (ideal) yasa da bu
dünyaya indirilir. (...) Bir kısmı filozof yasa koyucu tarafından saptanan, diğer bölümü
kendiliğinden ortaya çıkan ideal yasalar, herkesi kendilerine bağımlı kılarlar. (...) Filozofun
her sözü, her uygulaması kendini dışarıya vurmasıdır, ideal yasaların da bundan başka bir
anlamı yoktur. Filozofun yasalara uyması gerçekte kendisine, yani ruhunun akılsal yönüne
uyması demektir."(Politeia)
Anlaşılıyor ki, Platon, yönetimi filozoflara yani bilgili kişilerin azınlık yönetimine
verirken, onların getirdiği her buyruğun toplumun, yurttaşların ve devletin yararına, düzenine
uygun olacağı varsayımından hareket ediyor. Bu nedenle de yasaların işlevlerini şöyle
belirliyor; yurttaşları da inandırarak ya da zorlayarak birleştirmek, her yurttaşın toplum içinde

göreceği işi belirlemek ve bütün toplumu mutluluğa götürmek. Zaten gerçeği elinde
bulunduran ve bu yüzden tannsal bir varlık olan filozofun yaptığı, uyguladığı yasalar hiç bir
zaman değişmez.

3.3.4. Yasalar’daki Görüşleri128
Gençlik döneminde yazdığı "Devlet" adı eserindeki görüşlerini uygulamaya koyamayan ve
ütopik olduğunu gören Platon, bu defa yaşlılık döneminde yazdığı eseriyle devletin yapısı ve
yönetimine ilişkin görüşlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Ortaya attığı bu yeni toplum ve
siyasal iktidar düzeninin ana çizgileri şu şekilde sıralanabilir;
1.

Platon'un "Yasalar" adlı eserinde artık insanın üstünlüğünden dinin ve tanrının

yüceliğine yöneldiği görülür. İnsan her şeyin ölçüsüdür görüşüne karşılık (supra; sofistler),
her şeyin ölçüsü tanrıdır diye karşı çıkarak, toplum düzeninde tanrının yerine ve önemine
işaret eder. Ancak yasaların önemini yine öne çıkararak en iyi devlet düzeninin en iyi
yasaların oluşturulmasıyla gerçekleşeceğini söyler. Zaten, ikinci en iyi devlette, yasaların
varlık nedeni adaletsizliği önlemektir ve yasa koyucu ancak akıl aracılığı ile toplumun
gereksinimlerine uygun yasaları koyar. "Herkesin bütün insanlarla ilgili olarak şunu
düşünmesi gerekir: hizmet etmesini bilmeyen övgüye değer bir efendi olamaz ve insan
gereğince yönetmiş olmaktan çok gereğince hizmet etmiş olmakla övünmelidir: önce yasalara
hizmet edilmeli ki, bu tanrılara hizmet etmek demektir...''(Nomoi)
2.

Orta sınıfa ve tarıma dayalı bir devlet düzeni öngörür, bu düzende niteliklerini

ve sınırlarını belirlediği özel mülkiyeti tanır, ama yaklaşımı aşırı zenginliklere, sınıflar arası
eşitsizliğe yol açacak bir mülkiyet anlayışı değildir. Mülkiyet ve para kazancı yurttaşlar
arasında anlaşmazlık yaratacak ölçüde değil, herkesin görevine ve sosyal statüsüne uygun
biçimde olmalıdır. Öyle ki herkes payına düşeni adil biçimde alabilsin. Platon, paranın
amacına uygun kullanımını çarpıttığı görüşüyle geniş çapta zanaatten doğan ticaretin, faizin
ve hayvancılığın yasaklanması gerektiğini söyler. Çünkü para, ruha ve bedene özen gösterme
amacıyla kullanılmalıdır.
3.

Yöneticinin akıl buyruğu olan yasalar yerine yurttaşların da katılımda

bulunacağı yasa anlayışının geçerli olması gerektiğini savunur ve bu görüşünü şöyle açıklar;
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"yasanın yönetenlere bağımlı olduğu ve hiçbir otoritesinin bulunmadığı bir devlet, yok
olmanın eşiğindedir; buna karşılık yasanın efendi, yöneticilerin ise yasanın kölesi olduğu bir
devlet, tanrıların bağışlayabileceği her türlü iyiliğe sahip olarak varlığını sürdürür."
4.

Bu devlet düzeninde aileye gereken önemin verilmesini ileri sürerek eski

görüşünü terk ederse de yine de devletin bu kurum üzerinde sıkı denetimini reddedemez.
Eşlerin evlilik yaşları (kızlarda 16-20, erkeklerde; 30-35 yaşlar), çocukların yetiştirilmesi,
müzik ve beden eğitiminin sağlanması gibi konulardaki düzenlemeler, yine devlet
tekelindedir. Ama yine Platon’a göre, insanlar ".. kendi hoşuna giden evliliği değil kente
(Site'ye) yararlı evliliği istemelidir, çünkü evlilik çocuk yapmak için kurulan bir ilişkidir, bu
yüzden de evliliklerde ne zengin olma arzusu ne de varlık eşitliği aranmamalıdır.” (Nomoi)
5.

Eğitim yine en önemli konulardan biridir. Platon'a göre, eğitimin özü, oyun

çağındaki çocuğun ruhunun yetişkinliğinde mükemmel bir insan olması için yönlendirmektir,
"..insan evcil bir yaratıktır; yine de doğru bir eğitim alırsa ve yaradılışı da buna uygun olursa,
genellikle tanrıya en yakın ve en uygar bir yaratık olur, ama yaratılışı buna el vermez ise ve
iyi de yetiştirilmez ise, yeryüzündeki en vahşi yaratık olar. Bu yüzden yasa koyucu, çocuk
eğitiminin yan işler arasına konulmasına izin vermemeli, tersine her şeyden önce çocuklarla
ilgilenecek olan kişiyi gereğince seçmekle işe başlamalıdır."(Nomoi)

3.3.4.1. Yasalar’ın İkinci En İyi Yönetimi
Platon, Sparta’dan devletin sürekli olmasını sağlayan egemenliğin dağıtılması, güçlü olmasını
sağlayan egemen sınıfın askeri sınıf olması özelliklerin alıp; buna bilgiye önem veren bir
yöneticiler sınıfını ekleyip, ikinci en iyi yönetimini çizer.
Platon’a göre, keçilerin başına sürüyü gütmesi için keçi, sığırların başına sığır
konamayacağı gibi, çokluğun başına da onları yönetmesi için sürüden, sıradan biri konamaz;
çokluğun başında üstün kimseler bulunmalıdır. Bundan sonra Platon, kimlerin yönetip
kimlerin yönetilmesi gerektiğini araştırır. Aristokratlar avamı, yaşlılar gençleri, bilgeler
bilgisizleri, kurada kazananlar yitirenleri yönetmelidir. Hepsini toplanırsa;
Aristokratlar yönetmeli + Yaşlılar yönetmeli + Bilgeler yönetmeli = Yaşlı aristokratlar
arasından bilge olanların yönetimi ortaya çıkar.
Peki kurada kazananların kurada yitirenleri yönetmesi hakkı ne olacak?

Kura

demokratik bir seçim aracı, böyle bir yönetim anlayışı demokratik bir yönetim anlayışıdır.
Esasen Platon’un böyle bir hakka hiçbir saygısı ve sevgisi yoktur. Ama yine de kabul etmiştir.
Bunun da nedenini şöyle açıklamıştır: Toplumu yönetenler yalnızca aristokratlar olur, halka

yönetime katılması için hiçbir hak tanınmaz ise halk ayaklanıp böyle bir düzeni yıkmaya
kalkışabileceği için halkın böyle bir ayaklanmaya kalkışmaması için bu hakkı da tanımıştır.
Platon Yasalar’da bundan sonra ‘ikinci en iyi’ dediği karma yönetiminin iskeletini
kurmaya başlar. Servette ve mülkiyette aşırılıkların, eşitsizliklerin özel ve toplumsal
kavgalara yol açtığını söyler. Bu nedenle toprak mülkiyetini eşitleştirmek gerekir. Bunun için
de vatandaş sayısı (aile sayısını) belli, değişmez bir sayı olarak saptanmalı diye düşünür.
Yasalar’daki en iyi ikinci devletinde toplumda üç ana sınıfı (vatandaşlar, metoikoslaryabancılar, köleler) öngörür, ayrıca vatandaşları da zenginliklerine göre dört servet sınıfına
ayırır. Bunlar;
1.

Toprağı ve toprağın değerinin üç katı serveti olanlar;

2.

Toprağı ve toprağın değerinin iki katı serveti olanlar;

3.

Toprağı ve toprağın değeri kadar taşınır serveti olanlar;

4.

Hiç taşınır serveti olmayıp yalnızca toprağı olanlardan oluşan sınıflardır.

Bundan sonra kenti, bölgeler arasında servet eşitliğine özen göstererek, on iki eşit parçaya
ayırır. Platon daha sonra da ikinci en iyi devletin siyasal kurumalarını düzenlemeye geçer.
Bunlar da Halk Meclisi, Senato ya da Üç yüz Altmışlar Konseyi, Yasa Bekçileri
(Koruyucuları) Kurulu, Şafak Konseyi ve memurluklardır.
Devletin Siyasal Organlarını/Kurumlarını şöyle açıklar;


Yasa Bekçileri (Koruyucuları); Yurttaşlar tarafından üç dereceli bir seçimle saptanır;
önce üç yüz kişi seçilir, sonra bunların iki yüzü elenir, en sonunda geri kalan yüz kişi
arasından otuz yedi yasa koruyucusu seçilir. 50-70 yaş arası kişilerden oluşan bu
kurulun görevi, yasalara uyulup uyulmadığını kontrol, yurttaşların servet durumlarını
inceleme ve kaydını tutmaktır.



Senato ya da 360'lar Konseyi; Otuzar kişilik on iki gruba ayrılırlar, her ay bir grup
devlet işleriyle ilgilenir.



Halk Meclisi; Başta zengin yurttaşlar olmak üzere tüm yurttaşlara açık olan bir
Meclistir. Site'nin günlük işleriyle uğraşan memurların seçimini yapar. Bütün
memurların üzerinde ise, elli ile yetmiş beş yaşlarında on iki yurttaştan oluşan
"Yüksek Denetçiler Kurulu" vardır.
Hemen belirtilmeli ki, Platon'un gözünde Halk Meclisinin devlet yönetimine ilişkin
önemli bir rolü yoktur, çünkü kalabalıklar, sağlıklı doğru karar alma yeteneğine sahip
değildir. Bu nedenle Senatoyu da kalabalık bularak on iki gruba bölmüştür. Halk

Meclisi, her şeyden önce bütün vatandaşlara yönetime katıldıkları duygusunu aşılayan
böylece consensus'un sağlanmasında etkili olan ideolojik bir kurumdur.


Şafak Konseyi (Tan yeri ağarırken toplanıp güneş yükselene kadar görev yapar);
Yaşlı ve genç kişilerden oluşan karma bir yapıya sahiptir. En yaşlı on yasa
koruyucusu, eğitimciler ve bunların seçecekleri otuz kırk yaş arasındaki üyelerden
meydana gelir. Görevi, yasaların ve devletin devamlılığını sağlamaktır. Bir anlamda
Polis'in ruhudur, aklıdır. Devletin tüm kurumlarını denetlemek ve yönetmek hakkı
tanınmıştır.

Görüldüğü gibi Platon, farklı yapıda da olsa her iki devlet anlayışını da ideal devlet üzerine
kurmuş ve Site'nin düzenli, kurallara uygun ve devamlı yaşamını sürdürebilmesi için gerekli
bulduğu sosyal ve siyasal tüm kurumları bir araya getirmiştir. İlkiyle ikincisi arasındaki
yapısal farklılıklara rağmen O'nun devletin üstünlüğünden ve yüceliğinden yana olduğu
açıkça bellidir. Yasalar'da farklı siyasal yapılara başvurması ve sosyal sınıfları yeni baştan
düzenlemesine karşın aileden eğitime ve sonra da yönetime kadar uzanan çizgide her
fonksiyonun, her erkinliğin devlet denetimine bırakılması, adeta "her şey devlet içindir"
görüşüne götürüyor insanı. Bu görüşün sonraki yüzyıllarda totaliter devlet anlayışının
temelini, ana çizgisini oluşturduğu savunulmaktadır.
Platon’un Etkisi;129 Platon’un Akademia’sında eğitim İ.S. 529’da, Hristiyanlık için
tehlikeli görülüp kapatılmasına dek, dokuz yüzyıl boyunca sürmüştür. Okulla birlikte
Platon’un düşünceleri de varlığını sürdürmüştür. Görüşleri İ.S. 13. yüzyılda Aristoteles’in
felsefesinin benimsenmesine dek, Hristiyanlığın felsefi temelinin oluşturulmasında ve
savunulmasında kullanılmıştır. İdealist felsefesi günümüze dek pek çok düşünürü etkilemiştir.
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Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
İonia’da doğa felsefesinin, Güney İtalya’da bir din felsefesinin İ.Ö. 6. Yüzyılda
geliştirilmesine karşılık, Yunan Yarımadası’nda, yüz yıl kadar sonra daha çok insanla ve
toplumla ilgilenen, ama hem doğa hem de doğaüstü ile ilgili konuları da ele alan, böylece
bütüncül bir dünya görüşü olma eğilimi gösteren genel felsefe sistemleri geliştirildi. Bu
sistemi Sokrates öncesi ve Sokrates sonrası olmak üzere iki ana kısımda ele alan yaklaşımlar
da vardır.
Sokrates’in toplumu, halkın, çoğunluğun değil, bilgili, erdemli bir azlığın yönetmesini
istemesi, aristokratların görüşüne benzerse de bir nokta da onlarınkinden ayrılır. Bu azlığın,
toplumu yönetme hakkını soyluluklarından değil bilgeliklerinden alacağını belirtmiştir.
Kendini bilge olarak yetiştirmek olanağı daha çok soyluların elinde olsa bile, sonunda
toplumun yönetimi sıradan aristokratların değil, aristokratlar arasında da kendilerini bilge
olarak yetiştirebilmiş bir azlığın elinde olacaktır.
Platon’a gelince; Akademia’sı dokuz yüzyıl açık kalmıştır. İdealist felsefesi günümüze
dek pek çok düşünürü etkilemiş durumdadır. Yapılan araştırmalar, Platon’un siyaset
felsefesinin onun düşünüşünün odak noktasını oluşturduğunu, genel felsefesinin siyasal
görüşlerini desteklemek için geliştirdiği bir sistem olduğunu ortaya koymuştur.
Platon, bilgelerin, filozofların yönetmesi gerektiği yolundaki aristokratik, eşitsizlikçi
görüşlerine evrensel bir temel kazandırmak için, aklın üstünlüğünü ve yönetimin akla ait
olduğunu felsefi düzeyde kanıtlamaya girişir. Bunun için de varlığı nesne (madde) ve idea
(düşünce) olarak ikiye ayırır. Bu ayrım benimsetilebilirse, nesnenin kendi kendini yönetmeyip
düşünce tarafından yönetileceği görüşünün kaçınılmaz olarak kabul edileceğini öngörmüştür.
Aynı zamanda, insanın da nesne ve düşünce olarak iki kısımdan oluştuğunu, düşüncenin
bedeni yöneteceğini ifade etmiştir. Ne var ki bazı insanlarda akıl, düşünce çok, bazılarında
azdır. Aklın kıt olduğu insanlarda, o kimseyi beden (bedenin istekleri) yönetmeye kalkarsa,
bunun ne kadar kötü sonuçlar doğuracağını gösterir. Hele böyle kimselerin kendilerini
yönetemezken toplumu yönetmeye kalkmaları, toplum için bir yıkım olur. Tersine onlar
kendilerini bile yönetmemeli, fakat başkaları tarafından yönetilmelidirler, ki bu onların da
yararına olur. Onları, dolayısıyla toplumu akıllılar, bilgeler, filozoflar yönetmelidir.
Ne var ki toplumu yönetmek, insanın kendisini yönetmesi gibi öteki işler arasında
yapılabilecek kolay bir iş değildir. Bu kimselerin önce evren, dünya, yaşam, toplum hakkında
çok derin bilgiler (felsefi bilgiler) edinmeleri, sonra tüm zamanlarını başka işlerle

uğraşmaksızın yönetim sanatına ve bilimine ayırmaları gerekir. Onlar halkı yönetecek, halk da
onları besleyecektir. Böylece toplumu, çalışan / çalıştıran; yöneten / yönetilen olarak iki sınıfa
ayırmış olur. Bu iki sınıf birbirlerinin işlerine karışırlarsa düzen bozulur, her şey alt üst olur.
Platon buna olanak vermemek için, oturup kurumları değişmeyen kapalı, durağan bir toplum
tasarısı çizer. Platon’un siyasal inançlarını gerçekleştirmek, siyasal amaçlarına ulaşmak için
izlenmesini öğütlediği yol, ana çizgileriyle budur.
Tüm bu çerçevede, Eski Yunan Uygarlığının site devlet anlayışı, düşünsel ve
yönetimsel seviyede aktarılmıştır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru
1- Yunan felsefesi ve inanışına göre adil bir düzenin ( )

Yanlış
( )

sağlandığı yer olan Polis eşitlikçi bir toplum yapısına sahiptir.
2- Ünlü sofist Protagoras'a göre "İnsan her şeyin ( )

( )

ölçüsüdür".
3- Akılcılık, genel anlamda aklın önceliğini ve üstünlüğünü ( )

( )

yani bilginin kaynağı olarak duyguları kabul etmektedir.
4- Platon’a göre, gerçek evren nesneler evrenidir; idealar ( )

( )

evreni onun bir gölgesi, daha doğrusu kötü bir kopyasıdır.
5- Platon Devlet Adamı’nda ideal ve tarihsel yönetim ( )
biçimlerini bir yana bırakıp, var olan yönetim biçimlerini,
iyilik derecelerine göre sınıflandırır.
Yanıtlar: 1.y, 2.d, 3.y, 4.y, 5.d

( )

IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1- Eski Yunan Uygarlığının Site Devletlerinin toplumsal ve siyasal yapısından genel
hatlarıyla söz ediniz
2- Tarihteki ünlü Sofistler kimlerdi, savundukları görüşleri özetleyiniz.
3- Sokrates’in bilge kişiliğini oluşturan temel görüş ve yaklaşımları nelerdi, açıklayınız.
4- Platon’un ‘Devlet’ adlı yapıtında ortaya koyduğu yönetim ile ilgili görüşlerini irdeleyiniz.
5- Platon’un ‘Yasalar’ adlı yapıtında ‘İkinci En İyi Yönetim’ olarak savunduğu yönetim
biçimini açıklayınız.

BÖLÜM SORULARI II
1. İdealizm akımına öncülük eden Antik Yunan düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sokrates
b. Platon
c. Aristoteles
d. Thales
e. Gorgias
2. İslam dünyasında ‘Eflatun’ olarak bilinen Antik Yunan düşünürü aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Protagoras
b. Sokrates
c. Platon
d. Aristoteles
e. Thales
3. Rationalizm (Akılcılık) ilk hangi düşünce tarihinde bilgiyi elde etme metodu olarak
geliştirilmiştir?

a. Antik Çağ
b. Eski Çağ
c. Orta Çağ

d. Yeni Çağ
e. Yakın Çağ
4. Platon’un “Yasalar” adlı yapıtında hazırladığı İkinci En İyi Devlet yapılanmasında
aşağıdaki kurumlardan hangisi yer almaktadır?
a. Senato
b. Lordlar Kamarası
c. Avam Kamarası
d. Şafak Kurulu
e. Temsilciler Meclisi
5. Antik dönemde var olan yönetim biçimleri iyilik derecesine göre sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi en iyi yönetim biçimlerinde ilk sıraya yerleştirilmiştir?

a. Aristokrasi
b. Monarşi
c. Oligarşi
d. Cumhuriyet
e. Politea
Yanıtlar:

1. b
2. c
3. a
4. d
5. b

4. ARİSTOTELES VE YAPITLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Eski Yunan uygarlığının en ünlü düşünürlerinden Aristoteles’in devlet yönetimi
ile ilgili realist yaklaşımları yapıtları üzerinden irdelenecektir. Bu amaçla bölümün planlaması
aşağıdaki sistematiğe göre hazırlanmıştır;
4. ARİSTOTELES VE YAPITLARI
4.1. Aristoteles (M.Ö. 384-322)
4.2. Aristoteles’in Devlet Anlayışı
4.3. Yönetim Biçimleri Üzerine Görüşleri
4.3.1. Aristoteles’in vatandaşlık Anlayışı
4.3.2. Aristoteles’in Demokratik Düşünceleri
4.3.3. Aristoteles’in Kurulabilir En iyi Yönetimi ve Orta Sınıf
4.3.4. Aristoteles’in İdeal Devleti
4.3.5. Aristoteles’in Halkların Eşitsizliği Düşüncesi
4.4. Güçler Ayrılığı ve Anayasa

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Birçok eser vermiş olan Aristoteles'in devlet üzerine temel görüşlerini içeren
önemli yapıtı hangisidir?
2. Aristoteles’in önerdiği iyi yönetim biçimlerini sırasıyla belirtiniz?
3. Aristoteles’in site yönetiminde uygun gördüğü vatandaşlık anlayışı nasıldır?
4. Aristoteles’te ‘Orta Sınıf’ anlayışını açıklayınız.
5. Aristoteles’in demokratik düşüncelere neye dayanmaktadır, irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Aristoteles’in site devletlerinin
anayasaları üzerinden yaptığı

Aristoteles'in yönetim
Aristoteles ve Yapıtları

biçimleri üzerine
sınıflandırma çabasının
temelleri anlaşılacaktır.

ampirik incelemeler sonrası
ortaya koyduğu iyi ve kötü
yönetim biçimleri, bunların
içinden en iyi yönetim biçimin
hangisi olduğuna ilişkin
değerlendirmeleri ile orta sınıf
anlayışı irdelemesi yapılacaktır.

Anahtar Kavramlar



Eski Yunan Uygarlığı,



Aristoteles,



Politika,



Realizm,



İdeal Devlet,



Orta Sınıf.

Giriş
Aristokratik eşitsizlikçi düşünüşü bir genel felsefe biçiminde sistemleştiren bir başka Yunan
düşünürü Aristoteles’tir. Ancak O’nun düşünüşünde aristokratik önyargıların yanı sıra orta
sınıf değerlerinin de bulunduğu görülür. Birçok bakımdan hocası Platon’un düşüncelerini
izlemişse de bazı noktalarda ondan ayrılmıştır. Düşünüşünde, Platon’dan farklı olarak,
ideolojik öğelerden çok bilimsel öğelerin ağır bastığı söylenebilir.
Aristoteles Platon’un değinmediği bazı konulara değinmiş, ayrıca Platon’un değinip
geçtiği bazı konular üzerinde de daha fazla durma gereği duymuştur. Bu çalışmada
düşünceleri üzerinde ayrıntılı durulacaktır.

4.1. Aristoteles (M.Ö. 384-322)
Aristoteles Batı Trakya'da bulunan Stageria kasabasında doğmuştur. Babasının Makedonya
Kralı II. Philippos'un doktoru olması dolayısıyla Aristoteles'in çocukluğu saray çevresinde
geçmiş ve iyi bir eğitim almıştır. Genç yaşlarda doğduğu bölgeden ayrılarak Atina'ya gelmiş
ve Platon'un Akademia'sına katılmıştır. Yirmi yıl Akademia'da kalan Aristoteles, Atina'dan
ayrılarak M.Ö. 343'de Assos'a gelmiş, sonraları Makedonya Krallığı'nın tahtına geçecek olan
Büyük İskender'in hocalığına tayin edilmiştir. İskender'in babası II. Philippos'un ölümü
üzerine tekrar Atina'ya dönen filozof Lyceum okulunu kurmuştur. Ancak, M.Ö. 323'de Büyük
İskender'in ölümünden sonra korunmasız kalan Aristoteles bir meteios (yabancı) olarak
yaşadığı Atina'dan tekrar ayrılmak zorunda kalmış ve M.Ö. 322'de Khalkis'de ölmüştür.
Babasının tıp doktoru olması Aristoteles'in doğa bilimlerine ilgisini, gözlemciliğini ve realist
düşünme biçimini etkilemiştir.130
Mantık, fizik ve biyoloji üzerine çalışan Aristoteles, tümdengelimin temel metodu olan
üçlü tasımı bulmuştur. Mantıkla ilgili Organon (araç, düşünce aracı) adlı yapıtında, gerçeğin
tümel olduğunu söyledikten sonra, nesnelerle ve olaylarla düşünce arasındaki bağlantıyı daha
sağlam olarak kurmaya çalışır. Platon’un idea, kendinin form dediği şeyin nesnelerin dışında
değil içinde olduğunu; nesnelerin özünü oluşturduğunu söyleyerek, düşünceler dünyasını
nesneler dünyası içine almış olur. Doğru bilgi kavram olarak akıl ile kavranmış tümelden
duyumlarla algılanan tekilin bilgisini çıkarmakla sağlanır ki, bu Aristoteles’e göre
tümdengelimle yapılır.
Tüm insanlar ölümlüdür,
Sokrates bir insandır,
Sokrates (de) ölümlüdür.
Bu akıl yürütme biçiminin önemi, onun büyük önermedeki anlamı totolojik biçimde açması,
yinelemesi değildir. Bilginin tekilin değil tümelin bilgisi (bir türün ortak niteliklerinin, bir
kategorinin bilgisi) olması gerektiğini göstermesidir.131
Aristokratik eşitsizlikçi düşünüşü bir genel felsefe biçiminde sistemleştiren bir
düşünürdür Aristoteles de. Ancak Onun düşünüşünde aristokratik önyargıların yanı sıra kentli
orta sınıf değerlerinin de bulunduğu görülür. Kendinden önceki ve zamanındaki bütün
bilgileri toplayıp geliştiren Aristoteles, çağının en büyük felsefe sisteminin kurucusudur.
Onun sistemi çağının bütün bilgilerini kuşatan bir yapı göstermektedir. Bu konuda hocası
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Platon’u da geride bırakarak, eski Yunan mitolojisi yerie pozitf bilim zihniyetini koymuştur.
Onun için Aristoteles’in sistemi çağlar boyunca bütün felsefi ve siyasal sistemlere kaynak
olmuş ve eserleriyle kendinden sonraki yüzyıllara hitap etme olanağını elde etmiştir.132

4.2. Aristoteles’in Devlet Anlayışı133
Bir çok eser vermiş olan Aristoteles'in devlet üzerine temel görüşlerini içeren önemli yapıtı
Politika’dır. Platon' un etkisinde kalan, ama yaşadığı dönemde Polis' in çöküşü karşısında
etkilenerek hem onun yeniden eski haline dönmesini sağlamak, hem de bu çerçevede en iyi
yönetimin nasıl olabileceğini araştırmak isteyen düşünür, hem felsefesi, hem de siyaset teorisi
ile sonraki çağlara ışık tutmuştur. Platon'dan farklı olarak siyasal düşüncelerini gözlemlere,
araştırmalara ve karşılaştırmalara dayandırmaya çalışmıştır. Bu haliyle Site'nin koşullarını ele
alırken, "olan"ı incelemiş ve çözümlemeye çalışmıştır. Ama sonraları, O da Platon gibi ideal
bir devlet düşleyerek bu yönde tasarımlar üretmiştir.
Aristoteles'e göre, devlet, Platon'un belirttiği gibi insanların basit ve gerekli
ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve eşyaların değişimi ve karşılıklı ilişkiler üzerine kurulmuş
basit bir topluluk değildir. İnsanı sosyal-siyasal bir hayvan olarak tanımlayan ve bu açıdan tek
başına

yaşamasının

olanaksız

olduğunu

açıklayan

düşünür;

mutluluğa

ulaşmak,

gereksinimlerini karşılamak için biraraya gelen bireylerin toplumu, dolayısıyla da devleti
meydana getirdiklerini savunmuştur. Bu siyasal toplumun adı Polis'tir.
Aristoteles için, "... içinden çıktığı daha eski topluluklar nasıl doğalsa, şehir devleti de
öylece yetkinlikle doğal bir topluluk biçimidir. Bu birlik, ötekilerin amacıdır ve bunun
doğasının kendisi bir amaçtır. ... besbelli ki, insan atının ya da topluluk içinde (sürü halinde)
yaşayan başka herhangi bir hayvanın olmadığı anlamda bir siyasal hayvandır. ... şehir ya da
devletin, aileden de, aramızdaki herhangi bir bireyden de önceliği vardır. Çünkü bütün,
parçadan önce gelmelidir. .... Öyleyse, devletin hem doğal hem de bireyden önce olduğu
apaçık ortadadır."
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Aristoteles’e göre insanlar biraraya gelerek önce aileyi, sonra da köyler ve kasabaları
meydana getirmişlerdir. Aile bu nedenle toplumun temelidir. Ailelerin iyi yaşamak için
birleşme güdüsünden Site; yani Devlet doğmuştur. Uygarlık toplumun iyi, rahat, huzurlu bir
yaşam sürmesiyle mümkündür. Bu da ancak toplumun onuru, erdemi ön plana alması ile
gerçekleşebilir.
"... devlet bazılarının sandığı anlamda doğal bir birlik değildir ve toplumlar için en
yararlı olduğu söylenen şey, gerçekte onların çökmelerine yol açar; oysa bir şey için
gerçekten iyi olan, onun korunmasına yarar (yaşamasını sağlar). Bir devlette aşırı birliğin kötü
bir şey olduğunu şu da göstermektedir: Aile, bireyden daha çok kendi kendine yeter, devlet de
aileden; insanların kurdukları topluluğun kendi kendine yeterli olduğu ana erişilince, o zaman
bir şehir ya da devlet meydana getirmiştir. Daha çok kendi kendine yeterlik, daha az kendi
kendine yeterliğe yeğlenmek (tercih edilmek) gerektiği için, daha az (ölçüde) birlikte daha
çoğuna yeğlenmek gerekir." Bir başka deyişle, polis, kendi kendine yetebilen en ideal toplum
biçimidir.
Aristoteles, Sitenin öğelerini ise şöyle sıralar; halk, vatandaş ve ülke. "Bir devletin
meydana gelmesi için bulunması zorunlu olan ilk öge; insanlardır... İkincisi ise ülkedir..." der.
Burada halk, maddi-manevi ihtiyaçları karşılayan kişiler grubudur.
Yurttaş; Site'nin temelini oluşturur. Doğuştan ya da sonradan kazanılır. Seçimlere
katılır, meclislere üye olur, kamu gücünde payı olan kimselerdir. "Öyleyse yurttaş kimdir?....
yurttaşı bütün ötekilerden etkinlikle ayıran Yargı'ya ve Yetki'ye katılması, yani yasal siyasal
ve yönetsel görevler almasıdır. Gündelik amaçlar için, yurttaş çoğu kere, hem babası hem
anası yurttaş olan bir kimse diye tanımlanmaktadır; başkaları daha ileri giderek iki üç, hatta
daha çok kuşakta yurttaşlık aramak isterler. Yurttaşlardan doğmuş olma tanımı kısa ve kolay
bir belirleme yöntemi getirmekle birlikte, bazen üç ya da dört kuşak geriye gidilmesine karşı
çıkar, bir büyük dedenin yurttaşlığının nasıl belirlenebileceğini sorarlar. Bunlara verilecek
cevap basittir: Bizim tanımımıza göre, yönetime katılmışlarsa, onlar da yurttaştırlar." (Krş.
supra, Site'nin sınıfsal düzeni)
Ülkeye gelince; nüfusu, yüzölçümü, büyüklüğü, coğrafik konumu ile tümüyle Site'nin
vatandaşlarının mutluluğuna, gelecekteki amaçlarına uygun olmalıdır. Bu noktada yönetenle
yönetilenin birbirlerini tanıyacak kadar yakın olması ülke için bir başka kiriterdir.

4.3. Yönetim Biçimleri Üzerine Görüşleri134
Aristoteles'in yönetim biçimleri üzerine düşünmesi ve onları sınıflandırma çabasının
temelinde de hep aynı kaygı, kişinin ve dolayısıyla Site'nin iyiliği ve mutluluğu saklıdır. Bu
çerçevede üçü iyi üçü de kötü olmak üzere altı yönetim biçimi belirler;
Monarşi, Aristokrasi, Cumhuriyet ve onların bozulmuş şekli olan
Tirani, Oligarşi ve Demokrasi.
Egemenlik ya bir adamın, ya da bir azlığın ya da çokluğun elinde bulunacaktır. Bir
Kişi, Azlık ya da Çokluk, ortak yarar sağlama amacını güderek devleti yönettikleri zaman, bu
anayasaların doğru olması gerekir; fakat yalnız bir kesimin - bu kesim ister Bir kişi, ister
Azlık ya da Kütle olsun - çıkarlarını gözetirlerse, söz konusu anayasa bir sapmadır. Çünkü ya
katılımcıların yurttaş olmadıklarını söylememiz ya da bunların ortak iyiliği paylaşmaları
gerekmektedir. Doğru anayasalara genellikle verilen adlar şunlardır:
1. Tekin genel yararı izleyen yönetimi – Krallık / Monarşi
2. Azlığın genel yararı izleyen yönetimi – Aristokrasi
3. Çokluğun genel yararı izleyen yönetimi – Siyasal Yönetim / Politeia
Bunlara karşılık olan sapmalar da şunlardır; Krallıktan tiranlık, aristokrasiden oligarşi, siyasal
yönetim (politeia) ya da çokluğun anayasal egemenliğinden demokrasi. Çünkü tiranlık tek
yöneticinin çıkarı için tek’in yönetimidir, oligarşi varlıklı adamların çıkarı için, demokrasi
yoksulların çıkarı için. Üçünden hiçbiri bütün topluluğun yararını amaçlamaz.
Monarşi ya da krallık; tek kişinin yasalara uygun biçimde yönetimidir. Ne var ki,
monarşiler de ülkelere göre çeşitlilik gösterir. Örneğin mutlak monarşide tüm iktidar tek
kişidedir, kişi toplumda her şeyin, herkesin efendisidir, ailedeki babanın otoritesini andıran bir
otoriteye sahiptir.
Bir başka türünde, kişinin savaşta kazandığı başarı nedeniyle toplum tarafından başa
getirildiği görülür. Bu yol benimsenirse artık krallık babadan oğula devam eder gider. Ama
türler ne kadar çoğaltılırsa çoğaltılsın Aristoteles'e göre monarşilerin tek bir ortak yanı vardır;
o da kralın yasalara bağlı olması ve bütün eylem ve işlemlerinde onlara uyması. Bu kural
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bozulduğunda yönetimin de biçim değiştireceğini ve tiraniye dönüşeceğini söylüyor bu
yüzden.
Aristokrasi; soylular, seçkinler yönetimi olarak ortaya çıkan bu yönetim biçimi,
bilindiği gibi özünde bir azınlık yönetimidir. Temel ilkesi erdemdir. En iyi, en mükemmel, en
seçkin kişilerin bir araya gelip yönetime geçmeleridir. Burada aranan servet, zenginlik değil,
kişilerin kendi üstün yetenekleridir.
Devlet görevlerinin ve ayrıcalıkların, onları alacak kimselerin üstün ve erdemine göre
olması, aristokrasiye özgü bir niteliktir. Aristokrasinin yol gösterici ilkesi erdemdir;
oligarşininkinin servet, demokrasininkinin özgürlük olması gibi.
Cumhuriyet / Politeia; Yurttaşlar topluluğunun yasalara uygun, eşit ve toplumun
iyiliğini gözeterek yönetime katılmasıdır. Bir başka deyişle iktidar doğrudan halktadır.
Aristoteles'e göre Cumhuriyette iki rejimin en iyi yönleri bir araya getirilmiştir; demokrasi ve
oligarşi. Demokrasinin eşitliğe, oligarşinin de zenginliğe önem vermesiyle ortaya çıkan karma
anlayış, bu yönetim biçiminde kendini göstermiştir. Politeia’da amaç, hem zenginlerin ve hem
de yoksulların çıkarlarını, yani hem seveti hem de kişi özgürlüğünü korumaktır.
Bu "iyi" yönetimlerin bir de bozulmasıyla ortaya çıkan "kötü" yönetim biçimleri vardır.
Bunlar da aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Tirani (despotluk); Aristoteles'e göre en kötü rejimdir. En belirgin özelliği,
monarşide gördüğümüz yasalara saygı ilkesinin burada tümüyle ortadan kalması, baştakinin
sorumsuzca ve kimseye hesap verme gereği duymadan toplumu kendi çıkarı doğrultusunda
yönetmesidir.
Oligarşi; Bu da aristokrasinin soysuzlaşmış, bozulmuş şeklidir. Birden fazla kişinin
toplumu, devleti kendi çıkarı yönünde ve "servet" elde etme amacıyla yönetmesidir. Eğer
zenginlerse, bu defa da servetlerini artırmak için çaba gösterirler, yasaları tanımazlar, ellerine
geçirdikleri iktidarı bırakmamak için yasal düzenlemelere bile başvururlar.
Demokrasi; Cumhuriyet'in bozulmuş şeklidir. Düşünür şöyle tanımlıyor bu rejimi;
"Demokrasi, herhangi bir bakımdan eşit olan insanların mutlak olarak eşit oldukları
düşüncesine dayanır." Böyle olunca, kendilerini her bakımdan eşit ve özgür sayan halkın
tümü yönetime katılmak ister, bu da rejimin niteliğini belirler. Artık zengin, fakir, erdemli,
erdemsiz, bilgili, bilgisiz ayırımına bakılmaksızın herkes iktidara katılmıştır, toplumda ve
yönetimde söz sahibidir. Çeşitli türleri vardır ama en belirgin özelliği yasalara saygının
azalması, giderek kaybolmasıdır, çünkü günlük olayların getirdiği sorunların çözülmesi için
alınan kararlar, bir anlamda yasa yerine geçmeye başlamıştır. Bu noktaya gelince de

cumhuriyet rejiminde gördüğümüz anlamda yasalardan söz etmenin (genel anlamda yasalar)
imkansız olduğu kendiliğinden ortaya çıkar.
Platon, iyi (doğru/gerçek) yönetimlerle kötü (eğri/bozuk) yönetimleri ayırmada onların
yasalı yasasız olmalarına bakmıştı. Buna karşılık, Aristoteles “genel yarar” ile “kişiselsınıfsal çıkar” kavramlarını da kullanmaktadır. Bu farkın Platon’un siyasal soruna
epistemolojik, Aristoteles’in ise etik yaklaşımının bir yansıması mı olduğu üzerinde
durulmalıdır. Aralarındaki bir fark da, Platon’un çokluğun yönetimini “yasalı demokrasi” ile
“yasasız demokrasi” olarak ikiye ayırmasına karşılık, Aristoteles’in bu yönetimlere
“politeia” ile “demokrasi” adlarını vermesidir. Politeia, demokrasi ile oligarşinin karışımı
bir düzen olup “ılımlı demokrasi” olarak çevrilebilir. O zaman, Aristoteles’in “demokrasi”
dediği yönetim biçimine – eğitsel tasalarla – “aşırı demokrasi”135 denilebilir.

4.3.1. Aristoteles’in vatandaşlık Anlayışı136
Her yönetim biçiminin farklı bir vatandaşlık anlayışının olduğunu söyledikten sonra kendi
vatandaşlık anlayışını ortaya koyar. Köleler, yabancı zanaatçılar yanı sıra, siyasal erdemleri
geliştirmeye elverişli olmayan işlerde çalışan, erdemleri körelmiş yerli özgür zanaatçılarla,
gündelikçilere de siyasal hakların tanınması gerektiğini söyler. Bu Atina demokratlarının
vatandaşlık anlayışının da gerisine düşen, ama özellikle oligarşik Yunan devletlerinin
yabancısı olmayan bir vatandaşlık anlayışıdır.
Sonra Aristoteles, siyasal erdem üzerinde bozucu etkileri olacağı için vatandaşların
ticaretle uğraşmalarını istemez. Kala kala vatandaşlık erdemini geliştirecek boş zamanı olan
aristokratlar kalır ki, Aristoteles de ancak onları vatandaşlık hakkına layık bulur.

4.3.2. Aristoteles’in Demokratik Düşünceleri137
İdeal devlet düzeninin ne olacağını araştırmaktan çok, iç savaşlar, devrimler kısır döngüsü
içine düşmeyen kararlı bir yönetimin koşullarını araştıran Aristoteles, devletin başına kimlerin
geçmesi gerektiği sorununu tartışır. Hep iyilerin (Aristokratların) başta kalması, başkalarını
yönetim makamında bulunma onurundan yoksun etmiş olur. En seçkin kimselerin başta
olması, bu onurdan yoksun olanların sayısını artırır. Bu nedenle en doyurucu yol, iktidarı
çokluğun eline vermektir. Burada Aristoteles’in iktidarı çokluğun eline vermekte pek istekli
olmadığını, bunu neredeyse bir zorunluluk olarak gördüğü söylenebilir. Ama bu zorunluluğu
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kabul ettikten sonra, çokluğun yönetimini savunmak için bir takım kanıtlar sunmak gereğini
duyar.
Böyle bir yaklaşımla, Aristoteles, halkın teker teker aristokratlardan üstün olmamakla
beraber, bir araya geldiklerinde (Mecliste) erdemlerini birleştirecekleri için, oldukça akıllı
kararlar alabileceğini söyler. Bazıları sorunun bazı yanlarını, öteki bazıları öteki yanlarını
görerek, birlikte her yanını kavrayabileceklerdir. Dahası, çokluk bozulmaya azlıktan daha az
elverişlidir. Bireyler kendilerini öfkelerine ve tutkularına kaptırmaya daha çok eğilimlidirler.
Oysa, kitleyi oluşturan insanların hepsinin birden yanılacağını ileri sürmek kolay değildir.
Aristoteles kamuoyunun yargılarının yerinde olacağı görüşünü de çokluk yönetimin
destekleyen bir kanıt olarak sunar. Örneğin bir evin kullanışlı olup olmadığını, mimarından
çok o evde oturanlar; bir yemeğin lezzetini de aşçısından çok konuklar daha doğru
değerlendirir.

4.3.3. Aristoteles’in Kurulabilir En iyi Yönetimi ve Orta Sınıf138
Aristoteles Politika’da “var olan koşullar içinde kurulabilir en iyi devlet” ile ilgili görüşler de
geliştirmiştir. Bu yolda kendisine ahlak felsefesinin “doğru orta” ilkesi rehberlik etmektedir.
Buna göre mülk sahibi olmada en iyi durum aşırı zenginlik ve aşırı yoksulluk olmayıp “orta
halli” olmaktır. Çünkü aşırı zenginlik de aşırı yoksulluk da erdemli yaşama olanak vermez. En
akıllı yaşamı orta derecede zenginlik sağlar. Zenginlikte ve soylulukta aşırı olanlar ile çokluk
olanların akla uymaları güçtür. Çok zenginler boyun eğmeye alışamazlar; çok yoksullar da,
olduğu gibi kendi deyişiyle “çok aşağılıktırlar, boyun eğmesini bilmez, ancak zorbalıkla
yönetilmekten anlarlar.”
Çok zenginlerle çok yoksullardan oluşan bir devlet, özgür vatandaşlarda değil,
efendilerle kölelerden kurulu bir devlettir. Oysa devlet olabildiğince eşit ve benzer
insanlardan, eşit siyasal haklara sahip vatandaşlardan kurulmalıdır. Eşit ve benzer insanlar
orta sınıflarda bulunur, bu nedenle orta sınıftan vatandaşların egemen olduğu devlet en iyi
devlettir.
Bir devlette en güvenilir sınıf orta sınıftır; komşularının malına göz dikmezler,
kendilerinin malına göz diken olmaz. Ayrıca orta sınıf, zenginler sınıfı ile yoksullar sınıfı
arasında dengeyi sağlar, araya girerek iki uçtan birinin egemen olmasını önler. Halkın bir
bölümünün çok varlıklı bir bölümünün çok yoksul olduğu yerde, ya aşırı bir demokrasi, ya
koyu bir oligarşi yönetimi doğar, ya da tiranlık. Vatandaşların orta halli bir yaşam
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sürdürdükleri bir devlette, iç çatışmalardan uzak yaşayan mutlu bir toplum gerçekleştirilebilir.
Orta sınıfların geniş olduğu toplumlarda, devrimlerin patlak vermesi olasılığı azdır. Orta sınıf
öteki iki sınıfın toplamından kalabalık olmalı, siyasal yaşam bu sınıfın denetimi altında
bulunmalıdır.

4.3.4. Aristoteles’in İdeal Devleti139
Aristoteles Politika’nın yedinci ve sekizinci (son) kitaplarında kurulabilir en iyi devlet olarak
gördüğü orta sınıf devletinden ayrı, “ideal devlet” denilebilecek bir devletin taslağını
sunmaya girişir. Ancak Aristoteles uzmanlarına göre, yapıtının bu bölümünü daha önceki
bölümlerden önce yazmıştır (daha doğrusu daha önce anlatmıştır) dolayısıyla bu bölümler
onun Platon’un etkisi altında bulunduğu ( Platonik) döneminin ürünü olarak görülmelidir.
Aristoteles, en iyi yönetim biçimini ortaya çıkarmak için önce en iyi yaşayış biçimini
araştırır. Gerek birey, gerek devlet için en iyi en yetkin yaşam ruhun iyiliğini sağlamaya
çalışan erdemli bir yaşamdır. Buna uygun olarak da bir toplumda erdemce en üstün olanların
ardından gitmek gerekir. Dolayısıyla erdemlilerce yönetilen, erdemi amaç edinen yönetim en
iyi yönetim olacaktır.
Devletin gereçlerinden (malzemelerinden) biri nüfustur. Nüfusta önemli olan sayı
çokluğu değil kuvvettir. Bunun için de vatandaşların iyi askerler olarak yetiştirilmeleri
gerekir. Köleler, yabancılar ve konuklar devletin nüfusundan sayılmazlar. Toplumun nüfusu,
kendine yeterliliği sağlayacak kadar olmalıdır. Bundan azı ya da fazlası kendine yeterliliğe
uymaz. Vatandaşların sayısı, yönetenlerin yönetilenleri tanıyabileceğinden fazla olmamalı;
kentin büyüklüğü ise bir tellalın yüksekçe bir yerden bağırdığında herkesin duyabileceği
genişliği aşmamalı. Aristoteles’in ideal devleti de bir kent devletidir.
Devletin öğelerinden biri de mülkiyettir. Aristoteles, ideal devleti için orta derecede
bir zenginliğin sağlanmasını, taşınılmaz mallar (topraklar) üzerinde özel mülkiyet, ama ortak
yararlanma düzeninin kurulmasını ister.
Mutluluğu ve erdemi amaç edinmiş bir devlette, vatandaşların (siyasal haklara sahip
olan kenttaşların) tacir, zanaatçı ve gündelikçi olmamaları gerekir. Çünkü bu işler erdemi
zedeleyici işlerdir. İdeal devlette vatandaşlar yalnızca askerlik ve (yargıçlığı da kapsayan)
yönetim ileriyle uğraşmalıdır. Vatandaşlar sınıfının üyeleri gençken asker, yaşlanınca yönetici
olacaklardır. Böylece Aristoteles’in ideal devletinde bir asker yönetici vatandaşlar sınıfı; bir
siyasal haklara sahip olmayan çiftçi, zanaatçı, tacir ve gündelikçileri kapsayan yönetilen
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üretici sınıfı; bir de köleler olarak üç sınıfın bulunacağı anlaşılır. Bu, Platon’un ideal devletine
yakın modeldir. Bir farkla ki, Platon’un ideal devletinde koruyucular (askerler) katmanının
“en yetenekli” üyeleri yaşlandıklarına yönetici olabileceklerdi. Aristoteles’in ideal devletinde
gençken savaşçı olan tüm vatandaşların (kettaşların) yaşlanınca “hepsi” de yönetici
olacaklardır. Dolayısıyla, Aristoteles’in ideal devleti daha çok Platon’un “ikinci en iyi
yönetim” dediği düzene benzemektedir.
Tüm bu özelliklerini toptan değerlendirirsek Aristoteles’in ideal devletinin bir
“askerler ve bilgeler aristokrasisi” olduğu söylenebilir.

4.3.5. Aristoteles’in Halkların Eşitsizliği Düşüncesi140
Aristoteles’in eşitsizlikçi inançları, onun kurulabilir en iyi yönetiminde ve ideal devletinde
görüldüğü türden kent devleti içinde eşitsizlikçi düzenlemelerini aşarak, dünya çapında
eşitsizliğe kadar uzanır. Ona göre soğuk ülke insanları olan Avrupalılar cesur ama akılca
geridirler. Bu nedenle özgür yaşarlar, ama iyi, sürekli yönetimler kuramazlar. Sıcak ülkelerin
insanları olan Asyalılar, akıllı ve bulucudurlar; ama cesaretleri kıt olduğu için her zaman
buyruk altında köle gibi yaşamışlardır. Bu iki halkın oturdukları ülkelerin arasındaki ılıman
bölgelerde oturan Hellenler ise hem cesur hem akıllı olduklarından, hem özgür yaşayan hem
de en iyi yönetimleri kuran efendi halktır.

4.4. Güçler Ayrılığı ve Anayasa141
Aristoteles’in en önemli özelliği, bir anayasa çerçevesinde toplumun siyasal güçlerinin
düzenlenmesi, görev ve etki alanlarını belirtmesidir. Bunun için 158 sitenin anayasasını
inceleyen düşünüre göre "Site; Anayasanın ta kendisidir, Anayasa devleti yaratır, eğer o
değişirse artık devletin kendisi de değişmiştir."
“Anayasa devletlerin erk görevlerinin (makamlarının) dağılımı, egemenliğin ve her
topluluğun gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefin belirlenmesi için benimsedikleri düzenleniş
biçimidir.”
Anayasaya böylesine önem veren Aristoteles'e göre böyle bir Anayasa anlayışının
egemen olduğu devlet biçiminin en ideal devlet olması gerekir. Bu ideal devlet, "orta sınıfa"
dayanır ve beraberinde güçler ayrılığını getirir. Bunlardan ilkinin görevi yasa koymak
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kaldırmak, devlet memurlarını denetlemek, anlaşmalar yapmak, barışa karar vermek olarak
sayılabilir ve tümüyle Meclis'e aittir. Sonraki dönemde hazırlanan Anayasalara bakıldığında
bu faaliyetlerin Yasama gücü başlığı altında toplandığı görülür.
İkinci kuvvet, güç; yürütme işini üzerine alır ve memurlar tarafından yerine getirilir.
Devletin gelir ve giderini ayarlamak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak, özel
anlaşmaların ve mahkeme kararlarının kaydedilmesi, askeri, malî işlerin yürütülmesi hep bu
memurların ya da "Bakanların" işidir.
Üçüncü erk ise "Yargı"dır. Bu işlev, mahkemeler eliyle düzenlenir, sekiz çeşittir. Her
mahkeme, kendi yetki alanına giren uyuşmazlıkları çözer. Kararların verilmesine yurttaşların
da katılmasını isteyen Aristoteles, bu katılımın kimi zaman kurayla, kimi zaman seçimle, kimi
zaman da hem seçim hem de kuranın birlikte kullanılmasıyla gerçekleşebileceğini söyler.
Bu noktada, adalet anlayışına da kısaca değinmek gerekiyor. Düşünüre göre adalet bir
yönüyle yasalara uygunluk, öteki yanıyla da eşitlik anlayışıdır. Bu iki ilkenin toplumsal
düzeyde bir araya gelmesi ile iki adalet anlayışı ortaya çıkar; dağıtıcı adalet ve denkleştirici
adalet.
Dağıtıcı adalet; Yetenek bakımından eşitliğe dayanır, aritmetik ya da geometrik
orantıya bağlıdır. Şan, şeref ve zenginliklerin dağıtımında sözü edilen adalettir.
Denkleştirici adalet ise; sayıca eşitliğe, görünüşte eşitliğe dayalıdır. Demokrasilerde
rastlanılan adalet tipidir. Aritmetik orantıya dayanması da bundandır.
Görüldüğü gibi Aristoteles siyasal rejim ayırımında kullandığı temel yaklaşımı burada
da koruyor; yeteneğe dayalı adalet anlayışı, yani aristokrasi; siyasal elitlerin yönetimi ile
sayısal eşitliğe, herkesin katılımına dayalı demokrasi yöntemi... Zaten yönetim sistemi ana
çizgileri ve temel Özellikleriyle hep bu iki rejimden kaynaklanmıyor muydu?
Bu iki düşünür Platon ve Aristoteles bir arada ele alınır, getirdikleri devlet anlayışları
ve siyasal rejim sistemleri karşılaştırdığında nasıl bir sonuca varılabilir?
Platon'un ideal devlet anlayışının ana çizgileri incelendiğinde, gelecekteki yöneticileri
de etkileyecek güçte ilkeler, kurallarla dolu bir yönetim biçimi görülür. Öyle ki, düşlediği
ideal devlet tipi ile dönemin Site devletini içine düştüğü bunalımdan kurtarmak isteyen
düşünür, giderek devletin üstünlüğüne dayalı, baskıcı, totaliter bir devlet anlayışının kurucusu
olmuştur. Özellikle aile, özel mülkiyet, çocukların eğitimi, kadın-erkek ilişkisi gibi konularda
getirdiği öneriler tarihsel gelişim içinde uygulama alanı bulmuştur (İtalya, Almanya ve tüm
faşist rejimler).
Aristoteles’e gelince; daha realist, gerçek bir siteyi tüm boyutlarıyla ve
gereksinmeleriyle kurmayı ve yönetimi planlayan düşünür, bu çerçevede Atina Site'sinin

sorunlarına çare ararken, siyasal rejimin temel dayanaklarını da ortaya koymuştur. Devlet'in
öğelerinin belirlenmesi, rejimlerin tasnifi, özellikle Cumhuriyetin niteliğinin açıklıkla
tanımlanması, güçler ayrılığı, yasaların Anayasaya uygunluğu ve Anayasanın üstünlüğü gibi
ilkelerin sonraki dönem Anayasa hukukçuları ile siyaset bilimcilerine ışık tuttuğu inkar
edilemez bir gerçektir.
Sonuç olarak, bu dönemin bu iki düşünürü birlikte ele alındığında, birbirinden farklı
gibi gözüken ama aslında siyasal rejimler tarihi açısından yekdiğerini tamamlayan bir bütünü,
büyük bir ileri görürlükle sergiledikleri hayranlıkla tespit edilebilir. Gerçekten de totaliter ve
demokratik rejimler tarihsel süreç içinde yekdiğerini izlemiş, zaman zaman tarih sahnesinde
yerini almış yönetim biçimleri olarak karşımıza çıkmışlardır.

Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Aristoteles’in doğrudan siyaset üzerine olan yapıtları, Politika ile Atinalıların Devleti’dir.
Atinalıların Devleti, 1891 gibi çok geç bir tarihte Mısır’da bulunmuştur. Bu yapıtın
Aristoteles’in zamanının 158 devletinin anayasaların incelediği ‘Siyasal Kurumlar’ adı altında
yazmayı düşünüp ömrü yetmediği için yazamadığı kitabın Atina anayasası hakkındaki parçası
olduğu sanılıyor. Yapıt Atina’nın siyasal gelişmeleri ve düzeni hakkında bilinenlerin çoğunun
kaynağıdır.
Politika’ya gelince, bu yapıtın onun Lykeion’de çeşitli zamanlarda vermiş olduğu
derslerin öğrencileri tarafından tutulan notların öğrencileri tarafından sonradan yapılmış bir
derlemesi olduğu sanılıyor. Aristoteles’in siyasal düşünceleri daha çok bu yapıttan
izlenmektedir.
Aristoteles, Politika’ya toplumların en yükseğinin öteki toplumları içine alan ve en
yüksek iyiliğe ulaşmak amacında olan kent devleti (polis) olduğunu söyleyerek girer. Her
varlığın yöneldiği bir erek vardır. Bu erek kendi kendine yeterliliktir. Doğadan ve doğuştan
toplumsal bir yaratık, siyasal-toplumsal hayvan (zoon politikon) olan insanın bu toplumsallık
eğilimidir ki, gereksinimleri karşılamak yolunda toplumu doğurmuştur. Toplum, mutlu bir
yaşamı gerçekleştirmek için gelişir ve kendine yeterli bir toplum olan kent devleti biriminde
en yüksek ereğine ulaşır.
Toplumlar, Aristoteles’e göre kendini oluşturan bireylerin varlıklarından ayrı,
bağımsız benlikleri olan, doğanın yarattığı canlı varlıklardır. Burada Aristoteles’in toplumu
bir canlıya benzeten ‘organizmacı toplum görüşü’ ile karşılaşılır.
Aristoteles’in hiyerarşik dünya görüşü M.Ö. 13. yüzyıldan sonra, Platon’un
felsefesinin yerine, ortaçağın eşitsizlikçi toplumsal düzeninin düşünsel temeli olarak
benimsenmiştir. Öyle ki, Aristoteles’in felsefesi, ortaçağ teolojisini ve siyasal düşünüşünü
biçimlendiren en önemli esin kaynağı olmuştur. Sonuç olarak, Aristoteles, Platon ile birlikte
düşünce tarihi boyunca birçok düşünürü etkilemiştir.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış

1.Mantık, fizik ve biyoloji üzerine çalışan Aristoteles’in üçlü ( )
tasım modeli tümevarımcı değildir.

( )

2. Aristoteles’in site devletlerinin anayasalarını incelediği ( )
yapıtı Poetika’dır.

( )

3. Aristoteles dünya çapında halkların eşitliği düşüncesini ( )
savunur.

( )

4. Aristoteles’in ideal devletinin bir “askerler ve bilgeler ( )
aristokrasisi” olduğu söylenebilir.

( )

5. Aristoteles’e göre adalet bir yönüyle yasalara uygunluk, ( )
öteki yanıyla da eşitlik anlayışıdır. Bu iki ilkenin toplumsal
düzeyde bir araya gelmesi ile iki adalet anlayışı ortaya çıkar;
dağıtıcı adalet ve denkleştirici adalet.

( )

Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.y, 4.d, 5.d
IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Aristoteles’in site yönetiminde ideal devlet anlayışı neye dayanmaktadır?
2. Organon’daki üçlü tasım nasıl bir yöntemdir?
3. Aristoteles’e göre siyasal yönetim (politeia) nasıl bir yönetim şeklidir?
4. Aristoteles’in ahlak felsefesindeki ‘doğru orta’ ilkesi neye rehberlik eder?
5. Aristoteles’in adalet anlayışını tanımlayınız ve türlerini açıklayınız.

BÖLÜM SORULARI II
1. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in yapıtları arasında yer alır?
a. Devlet
b. Yasalar
c. Leviathan
d. Toplum Sözleşmesi
e. Poetika
2. Günümüz adalet teorisinde yer alan iki temel yaklaşımı ilk ortaya atan düşünür hangi
çağda yaşamıştır?
a. Antik Yunan
b. Eski Çağ
c. Orta Çağ
d. Yeni Çağ
e. Yakın Çağ
3. Antik Yunan’da devlet üzerine temel görüşleri içeren başyapıt niteliğindeki ‘Politika’ adlı
kaynakta kaç Yunan kent devletinin anayasası incelenmiştir?
a. 150
b. 152
c. 154
d. 156
e. 158
4. Ünlü Antik Yunan düşünürü Aristoteles hangi yüzyılda yaşamıştır?
a. II. Yüzyıl
b. III. Yüzyıl
c. IV. Yüzyıl
d. V. Yüzyıl
e. VI. Yüzyıl
5. Bir kişiden çoğunun, ama bir azlığın yönetiminin bozulmuş haline ne ad verilir?
a. Tiranlık
b. Demokrasi
c. Politeia
d. Oligarşi
e. Despotizm
Yanıtlar:
1. e
2. a
3. e
4. c
5. d

5. HELENİSTİK DÖNEMDE SİYASAL GELİŞMELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Helenistik dönem siyasal gelişmeleri üzerine altyapı sağlanacaktır. Bu amaçla,
dönemin üç önemli okulunun çalışmaları üzerinde ayrıntılı durulacaktır. Ardından da, Antik
Dönem Helenistik yapılanmanın Roma İmparatorluğu süreci irdelenecektir. Bu çerçevede
oluşturulan içerik aktarımı şu aşamalardan oluşacaktır;
5. HELENİSTİK DÖNEMDE SİYASAL GELİŞMELER
5.1. Helenistik Dönemde Siyasal Düşünce
5.1.1.Septisizm (Şüphecilik)
5.1.2. Epikürcü Okul
5.1.3. Stoacı Okul
5.2. Roma İmparatorluğu Dönemi
5.2.1. Genel Özellikler
5.2.2. Karma Yönetim ve Önderleri: Polybios, Ciceron
5.2.2.1. Polybios (M.Ö. 204-120)
5.2.2.2. Ciceron (M.Ö. 106-44)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Helenistik Dönemi ortaya çıkaran koşullar nelerdir, belirtiniz.
2. Helenistik Döneminin üç büyük okulunun yaklaşımlarını irdeleyiniz.
3. Roma İmparatorluğu dönemi Helenistik yaklaşımları inceleyiniz.
4. Romalı düşünür Poliybios’un yönetim anlayışını açıklayınız.
5. Stoacı düşünceyi benimseyen Romalı düşünür Ciceron’un yapıtlarından yola
çıkarak devlet anlayışından söz ediniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yunan ve Roma
İmparatorluğu Helenistik
süreci ayrı ayrı
inceleyerek, kurulan üç
Helenistik Dönem Siyasal
Gelişmeler

büyük okulun yaklaşımları
edinilecek. Ayrıca
Helenistik Roma
İmparatorluğu dönemi
karma yönetim
anlayışlarını gözlemleme
olanağı bulunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Helenistik Dönemin hem
Yunan hem de Roma
İmparatorluğu Dönemi
okulları; Şüphecilik,
Epikurosculuk ve Stoacılık ayrı
ayrı ve karşılaştırmalı
incelecek, ardından özellikle
Helenistik Roma’da karma
yönetim anlayışını savunan
Polybios ve Ciceron’un
yapıtları üzerinden karma
yönetim modeli irdelenecektir.

Anahtar Kavramlar


Helenistik Dönem,



Şüphecilik,



Epikurosculuk,



Stoacılık,



Karma Yönetim Modeli.

Giriş
M.Ö.5. yüzyıldan itibaren Yunan site devletleri, Makedonya kralı karşısında bağımsızlıklarını
kaybetme olgusu ile karşı karşıya kalmışlardır. Site devletinin, iki büyük düşünürün
öngördüğü ideal yönetim biçimi ve siyaset felsefesine rağmen çöküşü, ne yazık ki
önlenememiş, tarihsel gelişimin ve toplumsal yapıdaki öğelerin diyalektik sonucu olarak, yeni
yönetim modelleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Makedonyalıların hakimiyetinin kurulduğu bu
dönem, Yunanistan'ın klasik çağından ayrılarak Helenistik dönem olarak anılır. Yunan
kültürünün eski dünyanın doğusuna doğru yayıldığı bu dönemde gelişen felsefe okulları, site
devletlerinin çöküşüne tepkisel yaklaşmışlardır. Helenistik okullar şeklinde adlandırılan bu
okullar, insanlar arası huzuru sağlamaya yönelik düşünceler üretmişlerdir. Platon ve
Aristoteles'ten farklı olarak; bireyi bütünün içinde bir parça olarak değerlendirmektense,
bireyi kendi davranışları ile ele almışlardır. İşte bu dönemde, yeni gelişmelerin ve evrimin
habercisi olan bu okullardan Sceptisizm, Epikürcü Okul ve Stoa Okulu üzerinde ayrıntılı
durulacaktır.
Yunan kent devleti toplumu çökmeye başlayıp, bireyi bu topluma bağlayan bağlar,
vatandaşlık bağları zayıflayınca, Stoacılar bireyi kent devletini aşan bir topluma, tüm insanlık
toplumuna bağlayacak (kozmopolit) değerler yaratmaya çalıştılar. Epikuroscular ise bireyi
kent devletinden dar bir çevreye, dostlar, bilgeler çevresine bağlayacak düşünceler ve değerler
öne sürdüler. Ayrıca Epikuroscular, kent devleti toplumunun sınıf savaşlarına battığı, kaba
gücün ve bayağı entrikaların egemen olduğu, politikanın erdemli kimselerin uğraşacağı bir iş
olmaktan çıktığı bir dönemde politikadan uzaklaşımı, siyasal yaşama sırt çevirişi temsil
ederler.

5.1. Helenistik Dönemde Siyasal Düşünce142
Aristoteles’in düşünceleri ölümünden sonra Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar arasında
etkisini sürdürmüştür. Büyük İskender’in Orta Doğu, Mısır, İran ve Hindistan’a yaptığı
seferler sırasında Yunan kültür ve medeniyeti Doğu medeniyetleri ile karşılaşarak
zenginleşmiştir. Bunun sonucunda, “Helenistik” denen yeni bir düşünce sistemi ve bundan
kaynaklanan kültür ve medeniyet ortaya çıkmıştır. Düşünce tarihlerinde bu döneme “Roma
Felsefesi” dönemi de denir, bu düşünce sistemi bir taraftan doğu ve batı kültürlerini
uzlaştırırken, diğer taraftan Romalı düşünürler tarafından yeni bir metotla ele alınmıştır.
Aristoteles’in yaşadığı yıllarda Yunan site devletleri Makedonya ordularının
saldırısına uğrayarak siyasi bağımsızlıklarını yitirmiştir. Makedonya kralı İskender’in orduları
Yunanistan üzerinden geçerek Hindistan’a kadar yoluna devam ettiler. Bu gelişmeler sonunda
Yunan düşüncesi kendi içine kapalı olmaktan çıkmış, Doğu ve Akdeniz kültürleriyle karışarak
Helenizm denen düşünce çığırının temelleri atılmıştır. Bir başka ifadeyle, Helenizm Yunan
kültür ve değerleriyle şark kültür ve medeniyetinin sentezidir. Helenistik Medeniyet M.S. VII.
yüzyıl ortalarına kadar yaklaşık bin yıl süren bir dönemi kapsamaktadır.
Helenistik düşünce sisteminin başlıca özellikleri şöyle sıralanmıştır:143
 Bu dönemde öncelikle bütün bilimler felsefeden ayrılmaya başlamıştır. Bu düşünce
zamanla ahlaki boyuta bürünmüştür. “Nasıl bir yaşayış insanı mutlu eder” temel
düşüncesi üzerinde durulmaktadır, dayanılan ilke budur. Böyle bir yaşayış için
bilgeliğe ihtiyaç duyulduğundan Helenizmin genel ideali de bilgiye ulaşmak olmuştur.
 Helenistik dönemde ayrıca dinle felsefe iç içe girerek, dini bir felsefe akımı
doğmuştur. Bu nedenle, Helenistik Roma Felsefesinin ağırlık noktasını ahlak ve din
oluşturmuştur. Dolayısıyla, buradan doğan düşünce akımları için varlık ve bilgi
konusu değer problemini çözmek için bir araç nitelik taşımıştır. Bu sebeple, Platoncu
ve Aristocu akımlara eklenen Epikuroscu, Stoacı ve Septik akımların amacı, değer
problemini çözmek olmuştur.
 Bundan böyle düşünce akımları belli adlarla tanınmaya başlamıştır. Buna paralel
olarak Helenistik dönemin bilgi konusu diyalektik, varlık konusu fizik ve değer
konusu da ethik olarak şekillenmiştir.
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 Helenistik devirde birbirine zıt düşünceler ve dinler bütünleşmiştir. Bir başka ifadeyle
eski dinlere bir de Hristiyanlık eklenmiştir. Hristiyanlığın akılla çelişen temel inançları
Helenistik düşünce yoluyla düzeltilmeye çalışılmıştır.
 Bu dönemde felsefenin çözmesi gereken iki sorun vardı. Bunlardan birincisi ahlak
sorunu, ikincisi ise gerçeklerin düşünce yoluyla açıklanması esasına dayanan, ruhun
temizliğe ulaşması olmuştur.
 Helenistik dönemde Yunan ve Doğu düşüncelerinin birbirleriyle kaynaşması
sonucunda, Roma İmparatorluğunu da etkilemiş ve bu durum Hristiyanlıkla zirveye
ulaşmıştır. Buna göre, ilk çağ düşünce sisteminin Aristoteles’ten sonraki dönemleri
Helenizm, Roma ve Hristiyan düşüncesi olarak şekillenmiştir. Yunan kültürünün
Akdeniz çevresinde yayılarak bu bölgeyi kontrol altına alması demek olan Helenizmin
doğuşunda Hint, İran, Mısır ve Grek felsefesiyle Yunan sanatının etkisi olmuştur.
Grek felsefesi Aristo sayesinde gelişmiş ve en mükemmel şekle ulaşmıştı. Ondan
hemen sonra da metafiziğe ilgi azalarak, pozitif bilimler ön plana çıkmıştır.
 Helenistik ve Roma düşünce sisteminin diğer özelliği tek tek bilimlerin
bağımsızlığının temellerinin atılmasıdır. Özellikle matematik, tabiat bilimleri, filoloji
ve tarih bu bilimlerden bazılarıdır. Bundan dolayı felsefi düşünüş ve yaşayış
Helenistik düşüncenin en önemli metodu olmuştur.
 Helenistik Roma felsefesi ilkin tek kişinin mutluluğu sorununu ele almıştır. Bu görüşü
ile Hellenistik düşünce tamamıyla ahlakı boyut taşımakta ve dinle çatışmaktadır. Bu
da en açık olarak kendini Epikürizm de göstermektedir.
 Helen kültürünün Akdeniz çevresinde yayılmasından hemen sonra, bu çevrede büyük
ilim merkezleri ile kütüphaneler kurulmuştur. Bunların en ünlüsü İskenderiye’dir.
Düşünce tarihinin bu döneminde birçok din ve inanç birbiriyle karışmış felsefe de
buna dayanarak dini sıfata bürünmüştür.
 Özellikle ahlak felsefesi üzerinde duran Helenizmin ilk döneminde üç büyük ekol
doğmuştur. Bunlar Sceptisizm (Şüphecilik), Epikurosculuk ve Stoacılık’tır. Bu
akımların üçünün de hedefi insanı mutluluğa götüren yolun ne olduğu konusu
olmuştur. Bunların hedef aldığı mutluluk bilgece ve erdeme dayalı bir hayatın
özlemidir.
Bu dönemde Roma’da, özellikle Stoacılığın yeterli bir siyasal düşünce olarak kabul gördüğü
ve buna ek olarak “devlet” kavramının yüceltilerek ideolojik bir silaha dönüştürüldüğü
görülmektedir. Yayılmacı nedenlerle kuramsal düşünceye eğilimli olmayan Romalılar,
değişik siyasal düşünceleri tartışmak yerine, devlete ilişkin inanç ve görüşlerde olduğu gibi,

bir siyasal ideolojiyi yeterli bulmuşlardır. Roma’nın siyasal düşünceye başlıca katkısı ise,
geliştirdiği evrensel hukuk anlayışıdır. Bu anlayışın kuramda doğaya dayandırılması,
yüzyıllar sonra siyasal iktidara karşı öne sürülecek olan, bireyin doğuştan sahip olduğu ve
vazgeçilmez ve devredilmez olduğu varsayılan bireysel hak ve özgürlükler kuramının
düşünsel temellerinden olacaktır.144

5.1.1. Septisizm (Şüphecilik)
Grekçe araştıran, inceleyen anlamındaki skeptikos kelimesinden türetilmiştir. Her türlü akıl ve
duyu verilerinden şüphelenmeyi savunan görüştür. Bu akımın pozitif bilimlerin gelişmesine
büyük katkısı olmuştur. Şüphecilik düşünce tarihinde tenkitçilik (criticisme)’e paralel olarak
gelişmiştir. Bu görüşe göre bilgi duyuların ürünüdür. Herkesin duyu gücü farklı olduğuna
göre elde edilen bilgiler de farklı, yani göreli (relativ) olacaktır. Bu ekole göre, insan için
sadece duyu organlarının verileri vardır. Bunun dışında hiçbir gerçeklik yoktur. Gerçek,
insandan insana değiştiğine göne Protogoras’ın dediği gibi “gerçeğin ölçüsü sadece insandır.”
Herşey bize nasıl görünüyorsa öyledir.145
Şüpheciliğin en önemli temsilcisi Elisli Pyrhon’dur. Ona göre hiçbir konuda gereksiz
tartışmaların önemi yoktur. Çünkü varlıkların gerçek yapısı bilinemediğinden bu konuyla
uğraşmak anlamsızdır. Öyle ise sonunda mutsuzluk doğuracak davranış ve düşüncelerden
uzak durmalıdır. Bir başka ifadeyle, konularla ilgili kesin kararlardan uzaklaşmak gerekir.
Yapılabilecek en iyi şey tabiat yasalarına uymak olduğu savunulur bu akımın öncülerine göre.
Hiçbir konuda kesin sonuca varılamayacağını savunan şüpheciler, doğru bilgiye ulaşmak için
kesin yargıda bulunmaktan kaçınmamızı tavsiye etmektedirler. Böyle bir düşünceden
hareketle insanın ahlaki ve siyasi konuda ancak göreli (relatif) doğrulara ulaşabileceğinin
bilinmesi lazımdır. Aynı durum adalet ve siyasal kurumlar için de geçerlidir. Bütün insanlar
her zaman kendi çıkarlarını düşüneceğinden herkesin mutlu olacağı bir adalet sisteminin
kurulması zordur.146

5.1.2. Epikürcü Okul
M.Ö. 342 yılında Samos (Sisam) adasında doğan Epikuros'un kurduğu okuldur. Burada ele
alınmasının en önemli sebebi de toplumun bir "Sözleşme ürünü" olduğunu savunmasıdır.
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Hem iktidarın tarihsel gelişimi, hem de özgürlüklerin kaynağının açıklanması aşamasında sık
sık karşılaşılan bu kavramı teorik çerçevede ortaya atan bu okuldur.
Düşüncelerinin temel dayanakları şöyle özetlenebilir;147
 Ölüm korkusundan kurtulmayı, üzüntülerden kaçmayı insanın mutluluğa varması için
temel araçlar olarak görür. Önemli olan insanın hazzı yakalaması, bireysel
gereksinmelerini karşılayabilmesidir. Mutluluk onlar için doğal bir dünya görüşüdür.
İnsan kendini mutsuz eden düşüncelerden kaçmalıdır ancak bu durum zevk
düşkünlüğü olarak algılanmamalıdır, çünkü insan akıl sahibi ve muhakeme yeteneğine
sahip bir varlıktır. İnsan psikolojisine eğilerek yaşamın anlamını açıklamak isteyen
Epikürcülere göre, “haz” en üstün iyidir. Toplumsal yaşam ise bu iyiliğe hizmet ettiği
ölçüde değer ifade eder.
 Bunun için de, bireyciliğe ve bunun sonucu bencilliğe dayanan felsefesine rağmen,
yine insanın mutluluğa ulaşması için zorunlu olarak toplum içinde yaşaması
gerektiğini söyler.
 Bireyi ön planda tutan, toplum ve devleti yapay olarak kabul eden Epikür'e göre
Toplum Sözleşmesi şöyle ortaya çıkmıştır; insanlar ilk önceleri bir doğa
durumundadırlar, ancak birbirleriyle ilişkiye girdikleri anda, bencil olmalarından
dolayı herkes yekdiğeri ile çatışmaya başlar. Böylece ortaya haksızlıklar çıkar,
güvencesiz bir ortam oluşur. İşte insanlar, yine bencilliklerinden ve kendi haklarını
korumak için, başkalarının da haklarına saygı göstermeyi bir ödün verircesine kabul
ederler. Bu karşılıklı kötülük etmeme, haksızlık yapmama ve yaptırmamaya dayalı
ortamın sağlanabilmesi, zımni bir anlaşma, bir SÖZLEŞME ile sağlanır. Bu sözleşme
düşüncesi bizi kapsamlı bir hukuk anlayışına götürmektedir. Bütün hukuk, bir yerde
ve bir zamanda ortaya çıkan kötülük etmemek ve kötülük görmemek için yapılmış bir
sözleşmedir. Sözleşmeye ve yasaya rağmen kötülük edenler kurnazca otorite ve tanrı
korkusunu yayarlar ve gerçeği yanıltıcı sözlerle gizlerler.
 Böylece devlet, yani siyasal toplum ve hukuk, bu sözleşmenin birer ürünü olarak
karşımıza çıkar. Amaçları; insanları güven içinde tutup daha fazla haz elde etmelerine
yardımcı olmaktır. Yasalar da bu çerçevede getirdikleri yaptırımlarla düzenin sağlıklı
biçimde sürdürülmesine yardımcı olurlar.
 Adalet ise hiçbir zaman kendiliğinden var olmamıştır. "Bütün hukuk, herhangi bir
yerde ve herhangi bir zamanda, toplum içinde, kötülük etmemek ve kötülük
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görmemek için yapılmış bir anlaşmadan başka bir şey değildir". Böyle olunca, ancak
insanların ortak iradeleri ile bir araya gelerek yaptıkları anlaşma, sözleşme ile ortaya
çıkan siyasal toplum ve iktidar olmadıkça, yasalar, hukuk ve dolayısıyla da bunların
sonucu adaletten söz etmek mümkün değildir.
 Öte yandan, Sözleşmenin bir başka sonucu da, yönetilenlere bir takım haklar tanırken,
yöneticilerin de yetkilerini sınırlamıştır. Böylece ortaya çıkan toplum tipinde siyasal
iktidar ve yetki alanının belirlenmiş, düzen ve huzurun yasalarla, insanlar arası
ilişkilerin de karşılıklı saygı ilkesi gereği sağlanmış olduğunu görürüz.
Tüm bu açıklamalar değerlendirildiğinde, ortaya şöyle bir tablo çıkar; artık Site devletinin
sosyo-ekonomik yapısı, evrimin yeni koşullarına yetersiz kalmaktadır. Bu da Site devletinin
ortadan silinmesiyle birlikte yeni dönemi kucaklayacak yeni düşünce akımlarının ortaya
çıkmasına yol açmaktadır. İşte o dönemin önemli okullarından biri de Stoacı okuldur.

5.1.3. Stoacı Okul148
Daha önce de belirtildiği gibi, bütün değerleri ile birlikte yıkılan Yunan Sitelerinin yerini yeni
bir insan, toplum ve devlet anlayışı ile ortaya çıkan imparatorluk almıştır. Bunun örneğini
Yunan yarımadasını yavaş yavaş ele geçiren Makedonya İmparatorluğu oluşturmaktadır.
Böylece salt Yunanlılara tanınan doğuştan üstünlük, özgürlük ve eşitlik özelikleri, artık tüm
insanların yararlanabilecekleri birer ilke haline gelmiştir. Çok önemli siyasal kavramlar
ürermiştir. İ.S. II. yüzyıla kadar özellikle bir referans felsefesi olmuştur.149
“Siteye bağlı insan” anlayışından insanın uluslararası olduğuna işaret eden geçişi
sağlayan düşünce akımı da Stoacı okuldur. İleride üzerinde durulacak Roma İmparatorluğu
döneminde bu görüşün tutulması ve yaygınlaşmasının temelinde de aynı neden yatmaktadır.
Stoa, direklere dayanmış, üstü kapalı koridor anlamına gelir. Okulun kurucusu Finike asıllı
Zenon (M.Ö. 336-264) Atina'da derslerini sütunlu bir galeride verdiği için halk arasında böyle
anılmış ve üyelerine de Stoacılar denilmiştir.
Bilindiği üzere, Logos Akıldır, Doğadır, Tanrıdır. Doğaya uygun yaşam da her çeyden
önce insanın doğasına uygun yaşaması, bir başka ifadeyle akla uygun yaşamasıdır. Akla
uygun yaşayan insan sadece kendisi ile uyumlu halinde değildir, aynı zamanda evrenle uyum
halindedir. Çünkü akıl yalnızca insanda bulunmaz tüm evrene yaygındır. İnsan aklı Evrensel
Aklın bir parçasıdır. Evrensel Akıldan, Tanrısal Akıl Logos’tan tüm insanlar paylarını
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almışlardır. Evrenin Logos tarafından yönetildiği gibi, insanın da davranışlarına aklın hakim
olması gerekir. Doğa ile ve Akıl ile uyum halinde olan insan da, erdemin esası akıl
olduğundan, erdemli kişi olur.150
Stoacılara göre, yalnızca akıllı varlıklar olan insanlar toplumsal bir yaşam sürebilirler.
Çünkü onlar, evrensel düzenin temel parçaları olarak logos'tan yani evrensel akıldan
(mantıktan) pay alan Tanrının çocuklarıdır. Zaten bu evrensel akıl da tanrısal aklın ta
kendisidir. Böylece birlikte yaşayan insanlar, isteseler de istemeseler de bu tanrısal-doğal
yasanın hükmü altına girecekler, hepsi bu yasaya uymak zorunda kalacaklardır. Aralarında
ulusal, sınıfsal, ırksal hiçbir ayrımın kalmadığını kabul eden insanlar için bu noktada hepsinin
aynı yasaya boyun eğen kardeşler olduğu rahatlıkla söylenebilecektir.
Bu haliyle de insan artık belli bir Site'nin değil tüm dünyanın vatandaşıdır, yurttaşıdır.
Yaşadığı ülkenin sınırları böylesine genişleyince, artık bir "dünya devletinden" söz etmek
mümkün olacaktır, yani kosmopolisten. Demek ki, polis'in sınırları aşılmış, kosmopolise
varılmıştır. Aklın egemen olduğu, devlet farklarının kaybolduğu, evrensel aklın yani yasaların
buyruğuna boyun eğen eşit ve kardeş bir insanlar topluluğu, dünya devletini ve onun
yurttaşlarını meydana getirmektedirler. İşte Stoacı okulun görüşünün özü budur.
Stoacı düşünce akımının Roma İmparatorluğunda çok tutulması, orada Çiçero, Seneca,
İmparator Marc-Aurelius tarafından benimsenerek savunulması, yayılmacı politika güden
İmparatorluk yöneticilerinin ele geçirdikleri yeni ülkelerde bu görüş aracılığı ile
egemenliklerini kabul ettireceklerine inanmalarından kaynaklanmıştır.

5.2. Roma İmparatorluğu Dönemi
5.2.1. Genel Özellikler151
Bütün İtalya'yı egemenliği altına almak Roma Devletinin en temel amacıydı, bu uğurda
girdiği mücadelede yeni ülkeleri ele geçirdikçe büyümüş, ülkenin sınırları da gittikçe
genişlemiştir. Bu yayılmacı politikası sonucu yönetim biçimi de ortaya çıkan yeni yapıya göre
şekillenmiştir. Onun için bu dönemi belirleyen, tanımlayan en uygun kavram;
İmparatorluktur.
Romanın kendine özgü bir politika öğretisi olduğu ileri sürülemez. Kuramlardan çok
olaylarla ilgilenen bir ulus. Roma sitesinin amacı, bütün İtalya’yı egemenliği altına almaktı.
Bu amaca uygun olarak yeni yeni ülkelere el atılmış, ancak zamanla Roma vatandaşı ile ele
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geçirilen yeni toprakların ahalisi arasında uyuşmazlıklar baş göstermeye başlamıştır. Bu
anlaşmazlıkların temeli, yeni vatandaşlara tanınacak siyasi ve medeni haklar meselesidir.152
Dolayısıyla, bu büyüme politikası kendi sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
Gerçekten, Romalı yurttaş; patriciat ile ele geçirilen ülkelerin halkları; plebler arasında çıkan
uyuşmazlıklar, giderek yönetimin yapısını da etkilemiştir. Duruma uzun vadeli ve kalıcı bir
çözüm bulmak zorunluluğu doğmuştur. Öte yandan, Roma'da siyaset teorisine pek önem
verilmemiş, daha çok savaşmayı, yönetmeyi ve para kazanmayı düşünen bir devlet anlayışı
egemen olmuştur.
Böylesi bir devletin önüne çıkan sorunları çözümlemek için başvurması gereken araç
da hukuk kurumlarıdır. Amaç; savaşta ele geçirilen yerlerin bir hukuksal statüye
kavuşturulması, oradaki "pleblerle" Romalı "patriciat'ların ortak yaşamlarını sağlayacak bir
medeni hukuk statüsünün gerçekleştirilmesi olunca, doğal olarak tüm İmparatorluk sınırlarını
kapsayacak ve herkes için geçerli olacak, onlara kendini kabul ettirecek bir hukuk ve yasa
anlayışının ortaya konulması, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak kendini göstermiştir.
M.Ö. 450 yılında hazırlanan "On İki Levha Kanunu", bu anlayışın bir sonucu olarak
ortaya çıkmış ve Roma Hukukunun temelini meydana getirmiştir. Burada aile ön plana
çıkarılmış ve önemi gösterilmiştir. Aile reisi; özgür insan, yurttaş niteliklerine sahip olarak
evin mutlak hâkimidir. Kendisine, aile bireylerine ya da mal varlığına dıştan bir saldırı
olduğunda, yetkili mahkemeler önünde hakkını arayacak, tazminini isteyecek ve davayı
yürütecek kişi de yine aile reisidir.
Öte yandan, bu hukuk anlayışı çerçevesinde getirilen kurallar bütünü ile kişinin hak ve
ödevleri de düzenlenmiştir. Hatırlatmak gerekirse, eski Yunan'da kişi Site içinde erimiştir, asıl
amaç Site'nin devamlılığını sağlamaktır. Halbuki Roma'da devlet düzeni kişinin mutluluğunu
amaç edinmiş ve hukuki düzene bağlı bir siyasal örgüt olarak gözükmektedir. Hukuki düzen
ve siyasal gücün tek amacı kişidir.
Ne var ki, zamanla bu kadar büyüyen bir ülkeyi yönetmenin güçlükleri kendini
göstermeye başlamıştır. İmparator merkezde kalsa çeşitli bölgelerde ayaklanmalar baş
göstermekte, ele geçirilen toprakların halkı özgürlük savaşları vermektedir. Merkezi bırakıp
bölgeleri denetlemeye gitse, bu kez de idari işlerin akışı tıkanmakta, yönetimde aksamalar
ortaya çıkmaktadır.
Buna çare olarak M.S. 211 yılında alınan bir kararla Roma egemenliğinde
yaşayanların hepsine vatandaş niteliği sağlanmış, sınıf farkı ortadan kaldırılarak hem
çatışmalara son verilmek, hem de devlete sosyal bir dayanak sağlanmak istenmiştir. Zamanla
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anlaşılmıştır ki, bu formül de sorunu çözmeye yetmemiş, Akdeniz bölgesinde Hristiyanlığın
yayılma akımları da bu dönemde başlamış, M.S. 312'de Constantin, Hristiyanlara yapılan
baskılara son vermiş, 324'de Constantinople'u kurarak buraya yerleşmiştir.

5.2.2. Karma Yönetim ve Önderleri: Polybios, Ciceron
Roma'da siyaset teorisinden daha çok hukukun, toplumdaki sorunları çözümlemek için hep
öne çıktığı belirtilebilir. Jean Touchard’a (2015) göre, Roma’nın hukukun gelişmesinde ve
dolayısıyla Hukukun Romalıların yaşamında ve tarihinde oynadığı önemli rolü belirtmek
sıradan bir şey olmuştur. Bir Romalı ancak insanların ve şeylerin hukuksal statüsünü
irdelemek için eylemin gerekliliklerinin üstüne çıkmaya razı olur. Hukuk soyutlamanın ve
kabul ettiği teorinin tek biçimidir; ayrıca şunu da teslim etmek gerekir ki eylem olabildiğince
doğrudan bağlıdır ya da daha doğrusu eyleme çerçevesini verir. Yunanlı felsefi, siyasal ya da
ahlaksal terimlerle düşünür, Romalı ise hukuk terimleriyle düşünür.153
Roma tarihine, politika sorunların gerçekten ele alan yalnızca iki düşünüre rastlanır.
Biri, Yunan asıllı olmakla birlikte uzun yıllar Roma’da yaşayan Polybios, diğeri de
Ciceron’dur.154 Bu iki düşünür dönemin temel özelliklerine ve toplum yapısına uygun sade,
ama pratik bir yönetim biçimi üzerinde anlaşmışlardı: “Karma Yönetim”. Şimdi bu görüş
her iki düşünürde de ana çizgileriyle ele alınacaktır.

5.2.2.1. Polybios (M.Ö. 204-120)
Yunan asıllı Polybios Arkadia'da doğmuş ve yine doğduğu yerde ölmüştür. Ancak yaşamının
uzun yıllarını üstünlüğünü ve büyüklüğünü açıkladığı Roma'da geçirmiştir.155
"Evrensel Tarih" adlı eserinin altıncı cildinde Roma egemenliğine geçen toprakların
ahalisi ile Romalı vatandaşın kaynaşmasını savunan Polybios, Roma Devletinin en iyi
hükümet biçimi olduğunu göstermeye çalışmıştır. Aristoteles gibi O da altı yönetim biçimi
üzerinde durur. Bunların üçü iyi, üçü ise bozuktur.156 İyiler Krallık, Aristokrasi, Demokrasi
iken, kötüler Monarşi-Tirani, Oligarşi ve Demagojidir.
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dengeye vardığı için, devletin en iyisini kurabilmiştir. Bkz., İlhan F. A., a.g.e., 29-30.
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Siyasal iktidarın kaynağında kuvvet olduğunu savunan düşünüre göre güçlüler,
güçsüzleri yönetir, çünkü kendilerine sığınmışlardır. Öte yandan adalet düşüncesi de iyi-kötü,
haklı-haksız ayrımıyla başlar, ya da zayıfı koruyan biri ortaya çıktı mı, adalet de zorunlu
olarak varlığını hissettirir. Yönetim düzeyinde olaya bakıldığında, yöneticinin zorbalığı
bırakıp adil yönetime geçmesi ile adalet de doğmuş olur. Böyle bir düşünce yapısından yola
çıkan Polybios, yukarıda sıraladığı yönetim biçimlerinin bir zincirin halkaları gibi yekdiğerini
izleyerek arka arkaya tarih sahnesine çıktıklarını; örneğin monarşinin krallığa, krallığın
tiraniye, onun aristokrasiye, aristokrasinin oligarşiye, nihayet, onun da demokrasiye
dönüşmesiyle yine başa dönüleceğini, zincirin aynı biçimde tekrarlanacağını savunur.157
Buradan çıkardığı sonuç önemlidir; her devletin anayasası bu nedenle kendi içinde
aksaklıklar taşır, onun için en iyi yönetim; en iyi üç yönetimin kaynaştırılmasından meydana
çıkar, yani krallık, aristokrasi ve demokrasi. Bu açıdan çok beğendiği Roma Anayasasını
yorumlayan düşünüre göre, konsüller; krallık sistemini andırır, Senato; seçkinlerin,
aristokratların yeridir, nihayet halkın onayı ve denetimiyle de demokrasi devreye girerek
Polybios'un "karma" rejim modeli bu Anayasanın getirdiği kurumlar çerçevesinde
gerçekleşecektir.158
Polybios sonraki dönemlerde eleştirilmiş, yönetim sorununu salt iktidar boyutunda
çözmeye çalışıp sosyal yapıya ve sınıfsal dengeye önem vermediği için pratiği, gerçek
uygulamayı kucaklamadığı öne sürülmüştür. Polybios’un “Evrensel Tarih” çalışmasında dış
siyasal oluşumları iç siyasal durumun gelişmesiyle bağıntılı olarak ortaya koyması, onun
daima Eski Yunan’ın yetiştirdiği en büyük tarihçiler arasında yer verilmesini haklı kılan bir
başka doğru seziş özelliğidir. Polybios, Yunan siyasal düşünüşünün Roma’ya aktarılmasında
kendi kişiliği ile önemli rol oynadığı gibi, bu düşünüşe özlü bir anlatım kazandıran yapıtıyla
da, yüzyılların ötesinde Aquinolu Thomas gibi Orta Çağ düşünürlerinin yanı sıra, Locke ve
Montesquieu gibi Yeni Çağ yazarlarını da etkileyebilmiştir.159

5.2.2.2. Marcus Tullius - Ciceron (M.Ö. 106-43)
Romalı bir siyasal düşünür, hatip, avukat ve bir kez de konsül olarak görev yapmış olan bir
devlet adamıdır.160
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Tıpkı Polybios gibi Platon ve Aristo'nun etkisinde yetişen, stoacı düşünceyi
benimseyen Ciceron, De Pepublica (Devlet Üzerine) ve De Legibus (Yasalar Üzerine) adlı
eserlerinde görüşlerini şöyle açıklamıştır:161
Hukuk anlayışını Stoacı felsefeye dayandıran Ciceron'a göre yasaların kaynağı doğada
ve insanın aklındadır. Bilindiği gibi bu akıl, Tanrı'nın insana yansıtıldığı temel öğedir, güçtür.
Bu yüzden yasayı "yapılacak ve yapılmayacak olanı buyuran, bizim doğamıza işlenmiş yüce
akıldır" biçiminde tanımlayan düşünür, yasa ve hukukun kaynağının doğada olduğunu
vurgulayarak doğal hukuka bağlılığını açıklar. Böyle olunca, yöneticilerin de toplumu kendi
istekleri doğrultusunda değil fakat doğal yasalara uygun olarak yönetmeleri gerektiği ortaya
çıkar. Bu noktada insan yasalarının doğal yasalara aykırı olmamaları gerekir, yoksa bunlar
yasa olarak kabul edilemez.
O, bu konuda insanı, aklı sayesinde Tanrılarla aynı kategoriye koymaktadır. İnsan,
duyuları ve kavrama kabiliyetinin üstünlüğü sayesinde çevresini denetleyebilme özelliğine
sahiptir. Bu bakış açısı, insanın toplum dışında yaşamasının mümkün olamayacağı şeklinde
bir yargıya götürerek, siyaset felsefesine varmaktadır.162
Buradan hareketle Stoacıların "cosmopolis" düşüncesine varan Ciceron, aynı aklı
paylaşan insanların doğal yasanın koruması altında olduklarını, bu itibarla tek bir devlette
yaşayabileceklerini şu sözlerle açıklar; "tanrılar insanlara yurt olarak dünyayı vermişlerdir ve
her insan bir dünya yurttaşıdır". Pek doğaldır ki bu devlet, bu "cosmopolis", Roma Devletidir,
ancak o bu noktaya varabilmiş ve tüm insanları kendi otoritesi altında toplayabilmiştir. Bu
yaklaşım, Roma'nın yayılmacı, "emperyalist" ideolojisine de uygun düşer, destekler.
Devlet anlayışına gelince; Ciceron'un getirdiği formül hayli ilginçtir. Aristo'nun
görüşünden yola çıkarak insanın toplumsallığını kabul eder, ama onları bir yığın gibi değil,
geçirdikleri evreler sonucu halk aşamasına geldikleri şekliyle açıklar. Bu aşamada halk ile
devlet özdeşleşir; "Halk deyince herhangi bir biçimde bir araya toplanmış olan rastgele bir
yığını değil, ortak bir yarar ile uyum halinde olan ve hukuksal bağlarla birleşmiş bulunan
hayli büyük sayıdaki insanlar topluluğunu anlamak gerekir" şeklinde tanımlar.
Görüldüğü gibi, Roma İmparatorluğu'nun kurucu öğelerini halk - devlet - ortak yarar yasa olarak açıklayan Ciceron, yönetimi ve siyasal iktidarı kurumlaşmış siyasal toplum
üzerine oturtarak düşünce sistemini oluşturur.
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Ciceron da, Polybios gibi yönetim biçimlerini sınıflandırır, iyi kötü diye ikiye ayırır.
Onun için de iyi yönetimler; krallık, aristokrasi ve demokrasidir. Ne var ki, bu yönetim
biçimleri de kendi içinde kötüleşmeye, bozulmaya yönelik öğeler taşırlar. Onun için en
doğrusu, bunların iyi yanları alınıp birleştirilmeli ve bir mükemmel anayasada toplanmalıdır.
Böylece ortaya karma yönetim modeli çıkacaktır; "Devlette üstün ve kral niteliğinde bir
otoritenin bulunmasını, bazı yetkilerin seçkinlerin elinde olmasını ve bazı işlerin halkın
yargısına ve istencesine bırakılmasını doğru buluyorum" diyecektir.
Böylece kral-senato-halkoyu üçlemesi, burada bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.
Ancak Ciceron, Polybios gibi, bu kavramların hangi Roma kurumlarını karşıladığını
açıklamaz. Onun için önemli olan Cumhuriyetin, Roma İmparatorluğunun üstünlüğünün,
devamlılığının ve yayılmasının sağlanmasıdır, bu uğurda yönetimde monarşinin biraz ağır
basmasını bile kabul eder.

Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Hellenistik Felsefenin en temel özelliği, karşıt düşünceler arasında uzlaşma sağlamış
olmasıdır. Stoacılık Hellenistik Dönemin en önemli düşünce akımıdır. Septikler ve
Epikürcüler gibi Stoa Ekolü de M.Ö. 3. yüzyılda Makedonların baskısı sonucu Yunan site
devletlerinin dağılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu felsefe akımı Grek düşünce sistemi ile Roma
düşüncesi arasında bağlantı sağlamış ve Hristiyan dininin felsefileşmesine ortam
hazırlamıştır. Başlangıçta ahlakı özellik gösteren Stoacılık, bir Yunan düşüncesi şeklinde
ortaya çıkmasına karşılık zamanla değişime uğrayarak hukuki bir boyut kazanmıştır.
Stoacıların tabiata yön veren doğal yasalar bulunduğu yönündeki görüşleri hukuktaki
bu gelişmelerin felsefi kaynağını oluşturmuştur. Stoacıların dünya devleti ve dünya yurttaşı
görüşleri, herkes için geçerli olacak yasalarla kavimler hukukunun uzlaşmasını sağlamıştır.
Romalılar hukukun siyasal iktidarı güçlendireceği ve yaygınlaşmasını sağlayacak bir
fonksiyonu olduğunu, bu kurallara bağlı olan otoritenin de güçleneceğini anlamışlardı, onun
için otoritesi altındaki yerlerde kendine has bir düzen kuran Roma Devleti bu düzene aynı
zamanda hukuki bir sıfat kazandırma çabasına girmiştir.
“Yasaların

sözlerine

göre

değil

amaçlarına

göre

yorumlanması”,

Roma

hukukçularının hukuk tarihine yaptıkları en önemli hizmettir. Bütün bu faaliyetler
çerçevesinde Roma hukukçuları;


Yasa önünde eşitlik,



Sözünde durma,



Hakkaniyet,



Mülkiyet hakkının korunması,



Anayasaya uygunluk,



Kasdi davranışı değerlendirme gibi genel hukuk kavramlarına ulaşmışlardır.

Stoa felsefesinin etkisiyle halkı genel kurallara uyarak idare eden yöneticiler, kendilerini de
doğal yasalar (tabii hukuk)’ın yönettiği inancından hareketle, hukuk ve siyasi düşünce tarihine
hukuka göre düzenlenen yönetim anlayışını getirmişlerdir.
Stoacılık ahlaki temellere dayandığından Roma Devleti tarafından da benimsenmiş ve
yöneticiliğin ahlakı bir anlayışla yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu hukuk düzeni
emir ve yasaklar şeklinde ifade edildiğinden stoacılıkla bağdaşıyordu.
Böylelikle, insan hayatındaki düzeni ve disiplini görev anlayışıyla destekleyen
stoacılığın, yönetimin hukuki normlar sayesinde güçlenmesini sağlayarak, Roma Devlet
sisteminin oluşmasına en büyük katkıyı yapmış olduğu anlaşılmaktadır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış

( )

( )

2. Helenizm Yunan kültür ve değerleriyle şark kültür ve ( )
medeniyetinin sentezidir.

( )

3. Şüpheciliğin en önemli temsilcisi Protogoras’tır.

( )

1. Stoacılık Helenistik Dönemin ilk okuludur.

( )

4. Roma İmparatorluğu’nda“Siteye bağlı insan” anlayışından ( )
insanın uluslararası olduğuna işaret eden geçişi sağlayan
düşünce akımı Septisizmdir.
5. Stoacıların
‘cosmopolis’
düşüncesini
İmparatorluğu’nda Ciceron da savunmuştur.

Roma ( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.y, 2.d, 3.y, 4.y, 5.d

IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Helenistik Dönemi yaratan koşulları aktarınız.
2. Septisizm Okulunun ortaya koyduğu yaklaşımları inceleyiniz.
3. Stoacılık ne demektir, temel bakış açısını ayrıntılı irdeleyiniz.
4. Roma İmparatorlu’nda ‘Cosmopolis’ düşüncesine kaynaklık eden yaklaşım ve
görüşleri belirtiniz.
5. Roma İmparatorluğu’nda savunulan yönetim modelini dönemin ünlü düşünürlerinin
çalışmalarından hareketle açıklayınız.

BÖLÜM SORULARI II
1. Önceleri kurucusuna izafeten Zenoniyen olarak da bilinen, insanın özgürlüğünü esas alan
Helenistik Dönem düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kynisizm
b. Septisizm
c. Sofizm
d. Stoacılık
e. Epikürcülük
2. Hangi düşünce akımı sayesinde Antik Yunan’da polis’in sınırları aşılmış, kosmopolis’e
varılmıştır?
a. Stoacılık
b. Epikürcülük
c. Relativizm
d. Sofizm
e. Septisizm
3. M.Ö. (106-43) yıllara arasında yaşayan, “De Republica” (Devlet Üzerine) ve “De
Legibus” (Yasalar Üzerine) adlı eserleri olan, hukuk anlayışını kosmopolist stoacı felsefeye
dayandıran Romalı düşünür kimdir?
a. Polybios
b. Seneca
c. Epictetos
d. Marcus Aurelius
e. Ciceron
4. VII. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğunu derinden sarsan istilalardan sonra
İmparatorluğun çöküşü ile birlikte merkezi devlet sisteminin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla
görülen ......................... ekonomik sistem kapalı tarım ekonomisi şeklinde ortaya çıkmıştı.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kosmopolis
b. Feodal
c. Korporatif
d. Serbest
e. Polis (Kent)
5. Stoacılık hangi dönem düşünce akımları arasında sayılmaktadır?
a. Antik Yunan
b. Eski Çağ
c. Helenistik Dönem
d. Milet Dönemi
e. Orta Çağ
Yanıtlar:
1. d
2. a
3. e
4. b
5. c

6. ORTA ÇAĞ'DA DEVLET ANLAYIŞI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Orta Çağ’da devlet anlayışı üzerinde durulacak bu bölümde ağırlıklı olarak Hristiyan
dünyasındaki siyasal gelişmeler irdelenerek bilgi aktarımında bulunulacaktır. Bu amaçla
Aquinol’lu Thomas’ın, Dante Alighieri’nin ve Ochamlı William’ın katkıları ayrıntılı
sunulacaktır. Bu perspektifte bölüm çalışması aşağıdaki gibi sistematize edilmiştir;
6. ORTA ÇAĞ'DA DEVLET ANLAYIŞI
6.1. Hristiyan Dünyasında Siyasal Düşünce
6.1.1. Aquino'lu Thomas (1224 - 1274)
6.1.1.1. Toplum ve Devlet Görüşü
6.1.1.2. Yasa / Hukuk Anlayışı
6.1.1.3. Yönetim / Siyasal İktidar ve Kaynağı
6.1.2. Dante Alighieri (1265 - 1321)
6.1.2.1. Yaşamı ve Eserleri
6.1.2.2. Evrensel Krallık / Monarşi
Birinci Kitap
6.1.2.3. Tanrının Lütfü Olan Roma İmparatorluğu
İkinci Kitap
6.1.2.4. Dünyevî Otoritenin Kiliseye Dayanmaması
Üçüncü Kitap
6.1.3. William Of Ockham (Ockham'lı William)
6.1.3.1. İnancın Özgürlüğü
6.1.3.2. Kilise ile Devletin Ayrılması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Orta Çağ Hristiyan dünyasının temel özelliklerini belirtiniz.
2. Aquinolu Thomas’ın devlet ve yönetim hakkındaki görüşlerini ayrıntılı
açıklayınız.
3. Aquinolu Thomas’ın adil düzeni sağlama ve ortak yararı gerçekleştirme işlevi
verdiği yasalarla ilgili yaptığı sınıflandırmayı irdeleyiniz.
4. Dante Alighieri’nin Orta Çağ Hristiyan dünyasına katkılarını inceleyiniz.
5. William of Ockham,

Orta Çağda devlet ve kilise arasındaki ilişkinin nasıl

düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur, açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Orta Çağdaki Hristiyan

Orta Çağ’da Devlet
Anlayışı

Orta Çağ Hristiyan

dünyasının siyasal gelişmeleri

dünyasındaki siyasal

dönemin önemli düşünürleri

gelişmeler hakkında geniş

Aquinolu Thomas, Dante

bilgilenim, dönemin

Alighieri ve William of

önemli düşünürlerinin

Ockham’ın yapıtları üzerinden

yapıtları üzerinden

incelenecek, özellikle de devlet

sağlanacaktır.

ve kilise arasındaki ilişki biçimi
irdelenecektir.

Anahtar Kavramlar



Orta Çağ,



Hristiyanlık,



Aquinolu Thomas,



Dante Alighieri,



William of Ockham.

Giriş
Orta Çağ denildiğinde belli ilkelere dayanan, belli sorunları işleyen, başka dünyalara bakan,
duyularından çok olağanüstü olana yönelen bir dönem anlaşılır. Düşünce tarihinde Orta Çağ
bulanık ve sisli bir yere sahiptir.
Orta Çağ düşüncenin önüne engellerin konulduğu bir çağdır. Aklı inancın emrine
sokmuş olması bu dönemin en genel özelliği olarak görülmektedir. Orta Çağ, düşünce ve tarih
dönemleri olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Düşünce tarihi açısından, bilimsel
uyanışın ve özellikle pozitif bilimlerin dayandığı akıl ilkelerinin önem kazanmaya başladığı
zaman dilimi olarak kabul görmektedir. Tarihsel açıdan ise, Orta Çağ Roma
İmparatorluğu’nun parçalanışı ve Theodosiusun ölüm yılı olan 395’te başlayıp İstanbul’un
Türkler tarafından alınışı, yani Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılışı ile son bulan dönemi
ifade etmektedir. Özellikle Orta Çağı geriliğin sembolü haline getiren olayların, Kavimler
Göçü ve Dor istilası olduğu belirtilmektedir.
Orta Çağ düşüncesinin başlıca özelliği bütün sorunların dine dayandırılması ve dinin
ilkelerine göre çözüm aranmasıdır. Bu sorunlar arasında Tanrı, ruh, evren, yaratılış,
ölümsüzlük gibi kavramlar bulunmaktadır. Buna göre Orta Çağ, Hz. İsa’nın getirdiği tek
tanrıcı inanca dayanan görüşün temellendirildiği bir düşünce akımıdır. Buna dayalı olarak,
Batıda bir çok düşünce akımının doğmasına sebep olmuş, akıl ve inanç çatışmasına ortam
hazırlamıştır. Bu bölümde söz konusu düşünce ortamı üzerinde ayrıntılı durulacaktır.

6.1. Hristiyan Dünyasında Siyasal Düşünce163
Orta Çağ denilen dönem, M.S. 476'da Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasından başlayarak
Rönesans'a kadar, yani XV. yüzyıl sonuna kadar devam etmiştir. Dolayısıyla, geniş bir zaman
dilimini ve coğrafi bölgeyi kapsamıştır.
Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri; Hıristiyanlık dininin, dolayısıyla kilisenin
etkisi altında olmasıdır. Bu özellik, siyasal iktidar çevresinde ortaya çıkan temel çatışmanın
ana öğesi olmuştur; Kilise ile İmparator. Bu çerçevede, cismanî otorite ile ruhanî (kutsal)
güç arasında iktidarın paylaşımı konusunda ortaya çıkan çatışma ve çelişki, bütün süreci
etkilemiş, siyasal sistemin çökmesinin temel etkenlerinden biri olarak kendini göstermiştir.
Orta Çağın sosyo-ekonomik yapısı feodaliteye, kapalı tarım ekonomisine dayalıdır. Bu
çağda, birbiriyle iç içe bir çelişkiler ağının varlığı gözlemlenir. Bunlardan ilki, feodal düzene
bağlılıktan doğmuştur. Gerçekten, bu düzenin özelliği Süzeren - Senyör (vassaf) - Serf
arasındaki ekonomik ilişkiye dayanmasıdır.
Süzeren, genellikle kraldır, imparatordur ve kendisine şu ya da bu nedenle bağlılığını
kanıtlamış Senyöre ‘Fief’ (toprak parçası) vererek onu ödüllendirir. Ancak toprağın mülkiyet
hakkı kralda, intifa hakkı Senyördedir. Bu nedenle kralın mülkiyet hakkı "hukuki",
Senyörünki ise "fiili" niteliktedir. Senyör, kendisine emanet edilen toprak üzerinde fiili malik
sıfatıyla köylülere onu ekip biçtirme hakkına sahiptir. Bu haliyle topraklar üzerinde idarî,
malî, adlî yetkileri kendisinde toplamıştır. Gerçek kölelerle özgür köylüler arasında yer alan
serilerin görevleri içinde - toprakta çalışmanın yanı sıra - vergi vermek, beyin şatosunu
korumak, kral için savaşa gitmek de vardı. Öte yandan, toprağa bağımlılıkları dolayısıyla
Senyöre tabî oldukları için, onun tarafından mahkeme edilirler, harç ve cezalarını öderlerdi.
Bu düzen aynı zamanda, "toprağın sahibi olan siyasal iktidara da sahiptir" kuralının geçerli
olduğunu kanıtlar.
Böyle olunca, bu anlayışın bir sonucu olarak kamu hukuku -özel hukuk ayırımına
rastlanmaz, hepsi feodal düzenin içinde erimiştir. Dolayısıyla kişinin hak ve özgürlüklerinden
söz edilemez.
Öte yandan, Süzeren-Senyör ilişkisi ile yine Senyör-Serf ilişkisinin zaman içinde ve
gelişen ekonomik ilişkiler çerçevesinde (kapalı tarım ekonomisinin giderek parçalanması)
taraflar arasında çatışma ve çekişmeye yol açması, bu yapının getirdiği temel çelişki olmuştur.
Bir başka deyişle, feodal topluk örgütlenmesinin istikrar kazandığı on birinci yüzyıldan
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itibaren, bir yandan köylülerin piyasaya mal aktarabilecek bir düzeyde üretim yapma imkânı
bulmaları, diğer yandan manor düzenim (feodalitedeki köy düzeni) kontrollerinde tutan
senyörlerin piyasalarda satılan mallara talep eğilimlerinin artması, (...) toplumsal ilişkileri
değiştirmiştir. Bu değişim, ticaretin ve kent yaşamanın yeniden canlanmasıyla sonuçlanan ve
beraberinde siyasal düşünce alanında da bir dizi değişikliği getiren bir süreçtir ve modern
topluma geçişin ya da Orta Çağın sona erişinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır.
Belirtildiği üzere, dönemin ikinci önemli olgusu ve çelişkisi ise, kilise ile imparator
arasındadır. Gerçekten de toprağa da sahip olan kilise, ekonomik bir güç olarak dönemin etkin
kurumlarındandır. Sosyal sınıflaşmayı, zengin-yoksul ayırımını kabul eden kiliseye göre asıl
mutluluk, öteki dünyada idi, bu dünya geçiciydi. Zenginler yoksullara yardım edecekler,
karşılık beklemeyeceklerdi. Böylece ekonomik gücün etkisiyle söz sahibi olan kilise, giderek
siyasal iktidardan pay istemeye başlamıştır.
Bu durumda artık siyasal iktidar dinsel (ruhani) ve kişisel (cismani) olarak ikiye
ayrılmış, birini Papa, ötekini de İmparator temsil etmiştir.
Aynı yapı içinde Hıristiyan tanrı anlayışı, hukukun ve yasaların da kaynağını oluşturan
ve kilisenin gücünü artıran bir başka faktördür.
Üçüncü ve son çelişki de, senyörler arasında sürüp giden toprak paylaşma ve
genişleme isteklerinden doğan iç çatışmalardan kaynaklanmıştır. Gerçekten, bütün bu çatışma
ve sürtüşmelerle dolu dönemin içinde bir de Feodal beylerin birbirleriyle sürdürdükleri
savaşlar yer almıştır. Kralın merkezi otoritesinin erişemediği geniş imparatorluk sınırları
içinde birbirlerine üstünlük sağlamak, giderek ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen
senyörler, en zayıf anını bekleyerek yekdiğerine saldırarak, onun topraklarını, dolayısı ile
gelirini, rantını elde etmek istemişlerdir.
Anlaşılacağı üzere, hem sosyo-ekonomik yapı, hem de siyasal düzen bu kadar
çelişkiyi içinde taşıyamamış, sosyo-ekonomik ve politik nedenlerin etkisiyle parçalanarak
dağılmıştır. Bu bölümde bu dönemdeki siyasal düşünceyi ve iktidar anlayışını ortaya
koyabilmek için, üç önemli düşünürün görüşlerine yer verilecektir. Bunlar; Aquino'lu Thomas
(St. Thomas D'Aquin), Dante ve Ockham'lı William (William of Ockham)’dır.

6.1.1. Aquino'lu Thomas (1224 - 1274)
1224 yılının sonlarında Napoli yakınlarında Aquino kasabasına beş kilometre mesafedeki
Rocca Secca şatosunda soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Benedict tarikatının
okulunda ilk eğitimini almıştır. Daha sonra Napoli Üniversitesinde fen, tarih ve felsefe

okumuş, burada bir teoloji okulu kurmuştur. Ailesinin şiddetli muhaletine rağmen, heniz 16
yaşında iken saflık ve temizliği ilke edinen Dorminiken tarikatına katılmıştır. Paris ve Köln
Üniversitelerine gitmiş, yine Paris'de zamanın ünlü teologlarından Albert Magnus (Büyük
Albert)'un öğrencisi olmuştur. 25 yaşında iken önce rahip, daha sonra da ilahiyat doktoru
olmuştur.164 Albert Magnus'un Aristo'nun düşüncelerine olan bağlılığı Thomas'ı da etkilemiş,
eserlerinde izleri, yansımaları açıkça görülmüştür. Kurduğu sistem Katolik kilisesinin resmi
görüşünü yansıtmaktadır. A. Thomas Aristoteles’in görüşlerini Hristiyan dininin ilkeleriyle
uzlaştırmak için büyük çaba sarfetmişir. Teloji konusunda yazdığı eserler, ününü daha da
arttırmış ve eserleri Hristiyan din adamları, bilim çevreleri ve krallar tarafından kaynak olarak
kullanılmıştır.165Arkasında otuza yakın eser bırakmasına karşın, bunlar arasında en önemlileri
“Summa Conra Gentiles” (İnançsızlara Karşı), “Summa Theologica” (Toplu Dinbilim), “De
Regimine Principus” (Prenslerin Yönetimi)’dir.166 Aquino'lu Thomas, ömrünü çeşitli
kentlerde ders vererek eğitimcilikle tamamlamıştır.
XIII. yüzyılın önemli ve en ünlü düşünürlerinden biri olan A. Thomas, yaşadığı çağın
din ağırlıklı olmasına ve kendisinin de Dorniniken tarikatına bağlı bir din adamı olarak
yetişmesine

rağmen

savunduğu

görüşleriyle,

özellikle

iktidarın

kaynağına

ilişkin

açıklamalarıyla "Devlet ve Yönetim" konularına özgün, yenilikçi, dönemin düşünce yapısının
ilerisinde yaklaşımıyla büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Özellikle devletin insanın doğal
yapısından kaynaklandığına yönelik fikirlerinde Aristoteles’in açık etkisi görülür. Siyasal
iktiarın yetkilerini ortak çıkar ya da kamu yararı için sınırlandırmak istmiştir. Fakat, bu ortak
çıkarın ya da kamusal iyiliğin ancak son amaç açısından bir anlam taşıması karşısında, bu
sınırlandırmanın Tanrı adına Hristiyanlık açısından konulmuş olduğu gerçeği ortaya çıkar.
Ortak yarar, sadece dinsel açıdan söz konusudur.167
A. Thomas’ın siyasal düşünür olarak en büyük başarısı, Aristotelesçi, Romalı ve
Hristiyan unsurlardan bir sentez yaparak bunu sistematik bir bir felsefe olarak ortaya
koymasıdır. Klasik fikirleri Hristiyan düşüncesiyle birleştirmekle kilse ve devleti birbirleriyle
nasıl ilişkilendireceğine dair spesifik siyasi problemi de çözmüş oluyordu. Bu sentezin bir
sonucu olarak, erdemle siyaset arasındaki eski bağ tekrar kurulmuştur.168
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6.1.1.1. Toplum ve Devlet Görüşü
Toplumun dini yönlerine yaptığı vurgu dışında A.Thomas, büyük ölçüde Aristoteles’in
toplumun önemli niteliklerine ilişkin görüşlerini takip etmiştir. Doğa gibi toplum da daha
yükseğin daha aşağıda olanı yönettiği ve daha aşağıda olanın daha yüksekte olana hizmet
ettiği bir gayeler komleksidir. En iyi toplum, tabii ki, tüm üyelerinin kilisenin öğretilerine ve
toplumu yöneten yasalara ortak bir bağlılığının olduğu toplumdur.169
A. Thomas insanların tek başlarına değil, toplu yaşamalarının zorunluluk olduğu
konusunda Aristoteles ile benzer düşünmektedir. “Çeşitli gereksinmelerini karşılamak, yaşam
düzenini kurmak ve sürdürmek için birbiriyle karşılıklı alış veriş içinde olması gerektiğini
kavrayan insanoğlu, böyle bir düzenin ancak örgütlü bir toplumda gerçekleşebileceğini
anlamıştır. Bu toplumu kurmanın ve ona katılmanın iki yolu, iki aracı vardır; aile ve devlet.
İnsanlar önce aile içinde toplanır, bir araya gelir, bu en küçük sosyal birimde örgütlenir, sonra
da toplumu kurarak Devlet'i oluşturur, kurumlaştırır. Bütün bunları yaparken de tek bir hedefi,
amacı vardır; ortak yararı sağlamak. Zaten örgütlü siyasal topluma katılan kişi, topluma
sağladığı çıkar doğrultusunda toplumda yaratılan yarardan eşit pay alacak, böylece ortaklık
sağlanmış olacaktır. Bu anlamda ortak yarar, kişinin sağlamayı beklediği çıkar ile elde etme
hakkına sahip olduğu pay arasındaki eşitlikçi bağdır.”170
A. Thomas birçok pratik sebepten ötürü kolektif yerine özel mülkiyetten yanadır. İlk
olarak, yine Aristoteles’in tartışmalarına benzer şekilde, insanalar ortak sahip olunan şeylere
kıyasla kendilerine at olan şeyler konusunda daha duyarlıdır. Ayrıca, mülkiyet sahipliği tek
merkezde toplanmadığında mülkiyete dair karar alımı daha şeffaf olur. Son olarak, mülkiyet
sahipliği şeffaf olduğunda insanalrın birbirleriyel tartışmaya girmesi daha az muhtemeldir ve
bu da daha huzurlu bir toluma yol açar.171
Düzenin yürütülmesi, işlemesi böyle ortak yarara bağlanınca, örgütlü toplumun
yönetilmesi sorusu hemen gündeme gelir. Yönetenin belirlenmesi, siyasal iktidar kavramını
çağrıştırır, o da temel ana kurumu; yani Devleti. Bir yanıyla aileye, öte yanıyla da Devlete
dayalı bu toplum tipinde artık güncel sorun, adaletin nasıl sağlanacağıdır. A. Thomas'nın
cevabı çok basit; toplumun ortak ruhu, adalet düzenini sağlamaya yöneliktir, zaten ortak
yararın amacı da budur. Adil düzenin kurulması ile yasalarla sağlanır, bu da anayasa düzenine
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bağlıdır. Anayasanın ortaya çıkabilmesi için devletin varlığının zorunluluğu bilinmektedir.
Öyleyse ortak yarar giderek Devletle bütünleşir, onun varlık koşulu olur.172
İlgi kurduğu, üzerinde durduğu kavramlarla A. Thomas’ın kurmuş olduğu düzenin ana
bağıntıları şu şekilde özetlenebilir:
Ortak Yarar, adaletli düzeni zorunlu kılar.
ANAYASA DÜZENİ'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
Tüm bu bütün de DEVLET denilen örgütlü toplumda kimliğini bulur..

6.1.1.2. Yasa / Hukuk Anlayışı
Orta Çağ boyunca yöneticiler ve kilisenin hakemlik yapmaları gereken anlaşmazlıkları
çözmek için yararlanabilecekleri hukuk düzenleri mevcuttur. Bu hukuk düzenleri arasında
kilise hukuku (royal law), şehir hukuku (urban law), kraliyet hukuku (royal law), feodal
hukuk (feual law) ve malikane hukuku (manorial law) vardır. Thomas’ın siyaset felsefesinin
merkezinde bu hukiki düzenlemeleri hiyerarşik olarak düzenleyen hukuk teorisi bulunur. Bu
teori, Summa Theologica eserinin “Hukuk Üzerine İnceleme” diye adlandırılanü kısa ama
oldukça etkşli olmuş bir bölümünde vurgulanır (Summa Theologiae, I-II, 90-7). Kapsayıcı bir
sisteme dayanarak, A.Thomas bu muhtelif Orta Çağ hukuk türlerini birbiriyle bağlantılı bir
ukuk sistemi olarak düzenlemiştir. Bu sistemin kökünde onun yasa (lex) tanımı vardır:
“Toplumu gözetmekle sorumlu biri tarafından yapılmış, ortak iyiyi hedefleyen ve ilan edilmiş,
aklın buyruğu” (Summa Theologiae, I-II, 90,4).173
A. Thomas’ın, yasaların tanımına ve açıklamasına büyük özen gösterdiği
anlaşılmaktadır. O’na göre yasaların temel işlevi ortak yararı gerçekleştirerek adil düzeni
sağlamaktır. Yasa ile akıl arasında doğrudan ve kopmaz bir bağ olduğunu savunmuştur.174
Akılla açıklanan yasayı, aynı zamanda insan iradesinin de ürünü olduğu için ortak yararı
sağlamaya yönelik görür. Yasanın üç temel özelliği bu şekilde ortaya çıkmıştır:
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Akılla düzenlenmesi,



İradenin ürünü olması ve



Ortak yararı gerçekleştirmeyi amaçlaması.
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Yasanın özelliklerini açıklayan A. Thomas, aynı titizlikle kendi sınıflandırmasını da
ortay koymuş ve yasaları dörde ayırarak ele almıştır;175


Ölümsüz Yasa: Dünyanın tanrısal güç tarafından yönetildiğini, daha doğrusu

tanrısal aklın tüm evrende egemen olduğunu ve her şeyi düzenlediğini kabul etmek, bu aklın
kurallarının ölümsüz yasayı meydana getirdiğine inanmak.


Doğal Yasa: Ölümsüz yasanın insan aklına yansımasıdır. Bu sayede insanoğlu

iyi ile kötüyü ayırt eder, toplumun mutluluğu ve refahı için, ortak yarara yönelik gerekli
düzenlemeleri yapar.


İnsansı Yasa (pozitif yasa): Doğal yasanın uygulamaya taşınması, yaptırıma

bağlanarak toplumda geçerliliğin sağlanmasıdır. Bu niteliği ile toplumun ortak iyiliğini
gözetme amacı taşır.


Tanrısal Yasa: Doğal ve insansı yasaları tamamlayan, bize akıl yoluyla değil,

inançla ulaşan tanrının kullarıdır ki, insan aklı zaten bu geniş ve mükemmel ilkeler bütününü
kavramaya yetmez.
Yasayla hukuk arasındaki bağı ortak yarar kavramı ile kuran A. Thomas, hukukun son
amacının eşitliği sağlamak olduğunu açıklar. O’na göre, hukuk, evreni uyumlu bir şekilde
yöneten kapsayıcı bir varlık ihtiva eder. Bu varlık veya sistem, birbiriyle organik olarak
bağımlı yukarıdaki dört bölüm veya yasa türünden oluşur. Bu bütünlük akıl tarafından
sağlanır ve her bir yasa türü diğerlerinden gerektirdiği akıl türü düzeyi açısından farklıdır. Her
birinin bir telos’u, yani rayonel bir gayeyi destekleyen bir amacı vardır.176

6.1.1.3. Yönetim / Siyasal İktidar ve Kaynağı177
Siyaset bireysel ahlaki gelişim ve kolektif esenlik için kritik olduğundan devletin bir diğer
rolü bilge insanları korumak ve onların hikmet üretmelerini teşvik etmektir. Devletin ayrıca
ekonomik adalet sağlama yükümlülüğü vardır. Bu, muhtaçlara bakmak ve para kontrolü gibi
eylemleri içerir. Devlet siyasal ve ekonomik adaletsizlikleri düzelterek insan mutluluğunu
artırır. Devlet ayrıca toplumsal yapıları korur ve onların aşırı adaletsizliklerini mümkün
olduğunca düzeltir. Ancak devlet sınırlıdır. A. Thomas’a göre göklerin ilahi düzenine kıyasla
devletler sadece ikinci en iyi olabilir. Devletin kiliseye ve onun amaçlarına hizmet etmesi
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gerektiği gibi, Hristiyanlar da seküler yöneticilerin emrettiği her şeyde onlara itaat etmekle
yükümlüdür.178
A. Thomas, devletin ancak örgütlü bir toplum içinde ortaya çıkabileceğini, böyle bir
kuruluşun amacının da ortak yararı, ortak iyiliği sağlamak olduğunu savunurken, bu yapı
içinde siyasal iktidara da ele geçirilişi ve kullanılışı açısından çağına göre çok gelişmiş bir
açıklama getirmiştir. Toplumun mutluluğunu, ortak yararını, iyiliğini, gerçekleştirmek, düzeni
ve insanların güvenini sağlamakla yükümlü güç, Devlet içindeki motor gücü yani; siyasal
iktidardır. İşte bu iktidarın kaynağı Tanrı'dadır ama kullanılışı yeryüzündeki insanlara,
topluma aittir. Nedeni de basittir; çünkü insanlar getirecekleri kurumlar ve koyacakları ilkeler
bütünü ile ortak yararı sağlayacaklar, hukuka dayalı yasaların yönetimindeki devleti
kuracaklardır. Böylece yönetimin niteliği ile biçimini belirlemek görevi, toplumdaki insanlara
düşer. A. Thomas'a göre bu görüşün kaynağı, iktidarların haklılığı meşruiyeti sorunundan
kaynaklanmıştır. Bir iktidarın elde edilişi, kullanılışı, el değiştirişi o iktidarın kimliğini
belirler. Zorla, zorbalıkla iktidarın ele geçirilmesi ona haklılık kazandırmadığı gibi, meşru
yoldan iktidara gelenlerin giderek yetkilerini kötüye kullanmaları, ortak yarardan
uzaklaşmaları ile meşruiyetlerini de kaybedecekleri kesindir.
Tüm insanlar Tanrı huzurunda eşittir. Ancak akıllarını kullanma yetileri konusunda
eşit değillerdir. Dolayıısyal, tüm insnlar yönetme vasfına sahip değildir. Bu anlamdaü
bilginlerin daha az makul olanları yönetmesi gerektiğini destekler. Çünkü O’na göre, gerekli
yetenek, karakter, ölçü duygusu ya da kararlılık derecesine az sayıda insan sahiptir.179 Ancak
yönetici üç iyi yönetim biçiminin en iyi yönlerini harmanlayan karma rejime dayanarak
devleti yönetmelidir. Geniş katılım ve gerçek anlamda karma yönetimi destekler gibidir 180
A. Thomas için iyi bir yönetim biçimi, üç siyasal rejimin karmasından doğabilir:
Monarşi, Aristokrasi ve Cumhuriyet. Tıpkı Aristo gibi bu üç iyi yönetimin bozularak Tirani,
Oligarşi ve Demokrasiye dönüşeceğini ileri sürer. Onun için en iyisi üç yönetimin en
mükemmel yanları uygulamaya taşınarak karma bir yönetim modeli oluşturmaktır. Böyle bir
rejimde kral başta olacak, ortak yararı sağlamaya yönelik yasalara uygun olarak ülkeyi
yönetecektir. Ama onu yalnız bırakmaz Aquino'lu, hemen yanına bir "Danışmanlar Meclisi"
(Aristokrasinin simgesi) getirir. Bununla da yetinmez, "halkın denetimini" bu rejimin
güvencesi, garantisi olarak görür. Demek ki, kral - soylular - halk üçgeninden oluşan bu
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siyasal model, kökü, kaynağı Tanrı'da bulunan iktidarı, onun adına ama ortak yararı ve
hukuka dayalı düzeni sağlamak amacı ile insanlar eliyle uygulamaya koyacaktır.
A. Thomas, başta bulunan kral eğer kendisini bağlayıcı kuralların, yasaların dışına
çıkarsa ne olur, sorusunu da halkın direnme hakkı doğar şeklinde yanıtlamıştır. Bu durumda
kralı uyarmak, ona yasaların ve ortak yararın gücünü hatırlatmak halkın görevidir. Zulme
yönelen, kendi çıkarı için yasa koymaya kalkan, bir kral, bir yönetici için tek yol halkın
direnişidir, ama onu öldürmek ortadan kaldırmak yoluyla değil, sürekli uyarı ve direnişle
gerçekleştirilecektir bu işlem. Eğer bu da etkili olmazsa halk yasalara uymaya devam edecek
ama direnişe ve Tanrı'nın kralı doğru yola çekmesi için dualarına devam edecektir, çünkü
iktidarın kaynağı Tanrı'dadır..
Orta Çağ'ın güçlü dinsel baskısı altında, bir din adamı olarak yetişen A. Thomas'ın
açıklamalarında Hıristiyanlığın etkisi açıkça görülmektedir. Kurduğu toplum-iktidar-hukuk
düzeni üçgeninde hep tanrının gücünü, yüceliğini araması ve onunla kurumsal bağlar kurmaya
çalışması, düşüncelerinin her aşamasında ortaya çıkmaktadır. Ancak bir başka yönüyle de din
ve devlet işlerinin ayrılması, dinsel iktidar - cismani iktidar ayrımının habercisi olduğu da bir
gerçek.. "Doğal bir varlık olarak insanın özsel niteliğinin ürünü olan "dünyevî devlet" ne
kökeni, ne de işleyiş tarzı bakımından kilise otoritesiyle herhangi bir biçimde ilişkilidir. Doğal
bir ürün (insan doğasının zorunlu ve nihai sonucu) olarak (devlet), kendi doğal özünde içkin
olarak var olan amaçların peşinden koşar ve bu amaç da üyelerinin iyiliği, refahıdır".181
Devleti, toplumu insanın eseri, ürünü sayan Aquino'lu iktidarın kaynağını Tanrı'ya
bağlamış ama rejimin işlemesini de halkın katkısına dayandırarak karma yönetim modeli
yaklaşımıyla demokrasinin gerekliğine, gelecekteki önemli yerine işaret etmiştir. Sonuç
olarak, din adamı olmasına rağmen A. Thomas’ın düşünceleriyle bir sonraki çağın temel
özelliklerini kavradığı ve laikliğin kapılarını araladığı görülüyor.

6.1.2. Dante Alighieri (1265 - 1321)
Farklı toplumlarda farklı gelişim gösteren sekülerleşme süreci içinde, ilk adımlar hıristiyan
batı dünyasında atılmıştır. On üçüncü yüzyılın sonu ve on dördüncü yüzyılın başını kapsayan
dönemde konu düşünsel boyutu ile ele alınmaya başlanmıştır. Sürecin hıristiyan dininin kabul
gördüğü toplumlarda ve özellikle kilise iktidarına karşı olarak başlaması, diğer toplumlarda
uyarlanma sorunu yaşanmasına neden olmuştur.
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Kavramın ortaya çıktığı yerin ve sürecin başlangıcının hıristiyan dünyası olması,
sekülerleşmenin, hıristiyanlığın bir ürünü olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden
olmuştur. Sekülerleşme ya da laik siyasal örgütlenme ile hıristiyanlık arasında mutlak bağlantı
iddiaları, doğru değerlendirmeler olarak görülemez. Hıristiyanlığın egemen olduğu batı
dünyasında da sekülerleşme süreci son derece sancılı olmuştur. Gerek düşünsel gerekse
örgütsel çatışmalar yaşanırken temel sorun; dinî-dünyevî ayrımının arkasında yer alan akılinanç ayrımından kaynaklanmaktaydı. Bu ayrım ise, salt hıristiyan dininin egemen olduğu
toplumlarda değil, diğer semavî dinlerin egemen olduğu toplumlarda da temel sorundur. Kaldı
ki, aynı dinsel geleneği paylaşan Fransa, Almanya ve Anglosakson ülkelerinde modernleşme
ve sekülerleşme süreçleri birbirinden farklılık gösterir. Dolayısı ile, Orta Çağ'da siyasi
örgütlenmeye paralel bir örgütlenme gösteren hıristiyan dünyasında da, doğduğu andan
itibaren siyasi bir cemaat oluşturan islâmiyette de sekülerleşme sürecinde farklı bir biçimde
dinî-dünyevî çatışması yaşanmıştır.
Batıda kilisenin güçlü olduğu Orta Çağ'da papalar hıristiyanlığı yalnız bir din olarak
değil, insanların bütün işlerine uygulamak istenen bir düşünce olarak kabul etmiş ve kilise
dünyevî alana müdahale etmeyi meşrulaştıracak tezler geliştirmiştir.
Orta Çağı bu karanlıktan kurtaran Rönesans, Reform hareketlerinin rolünün yanı sıra
kilisenin gücüne başkaldırmada; İngiltere ve Fransa'da ulusal monarşilerin güçlenmesi de
etkili olmuştur. Her iki ülkede de krallar feodal aristokrasiye karşı merkezi idareyi
güçlendirmeye çalışmışlardır. Feodalite karşıtı bu gelişmenin yanı sıra krallar, papalık
egemenliğine ve papalık piskoposlarına yapılan ödemelere karşı büyük tepki duyuyorlardı.
Söz konusu gelişmeler sekülerleşmede önemli rol oynamıştır.
Sekülerleşme sürecinde, 1294 yılında papalık otoritesinin tavizsiz savunucusu olan
Boniface VIII'in papa olması kilisenin konumunu olumsuz etkilemiştir. Bütün bu gelişmeler,
ruhanilik karşıtı ve seküler otorite yanlısı siyasal düşüncenin gelişmesine neden olmuştur. Bu
düşüncenin önde gelenlerinden biri de Dante Alighieri' dir.

6.1.2.1. Yaşamı ve Eserleri
Dante Alighieri, 1265 yılında Floransa’da doğmuştur, önemli ve tanınmış ama varsıl
olmayan bir aileden gelmektedir. Bir hukukçunun oğludur, gerçek adı Durante iken bir çeşit
takma isim olan Dante adıyla tanınmıştır. İyi bir eğitim görmüş, müzik ve sanatla
ilgilenmiştir. Çok genç yaşlarda Beatrice adında bir kıza aşık olmuş, bu aşk onun birbirinde

güzel şiirler yazmasına sebep olmuştur. Beatrice’in genç yaşta ölümü üzerine kendisini
tamamen bilime vermiştir.182
Otuz yaşına geldiğinde siyasetle ilgilendiği ve 1300 yılında da Floransa’nın en
yüksek yürütme erki olan Altılar Kurulu’nun üyesi olduğu görülür.
Yaşamının

ilk

yıllarında

Firenze

(Florence)

Cumhuriyeti'nde

imparatorluk

yanlılarından oluşan Ghibellino'lar ile papa yanlılarından oluşan Guelfo'lar arasındaki çatışma
sertleşerek sürüyordu. Dante'nin ailesi Guelfo'lara mensuptu. Dante'nin politik kariyeri, 1295
yılında tıp loncasına (medical Corporation) girmesiyle başlamıştır. 1295'i takip eden beş yıl
içinde hızla yükselmiş ve bir çeşit yöneticilik olan Priore olmuştur. Bu esnada Floransa'da
Guelfo'lar beyazlar ve siyahlar olmak üzere bölünmüşlerdi. Siyahlar Papa VIII. Bonifacius
tarafından destekleniyordu. Dante, demokratik reformları sürdürme yanlısı olan beyazlar
yanında yer almıştır. Siyahların beyazlar karşısında zafer kazanması üzerine, beyazlar
yargılanmış ve Dante de iki yıl sürgün ve ağır para cezasına çarptırılmış; para cezasını
ödememesi üzerine ömür boyu sürgünle cezalandırılmıştır. Sürgünde iken beyaz Guelfo'lar ve
Ghibellino'lar ile birleşerek Floransa'ya dönmenin yollarını aramıştır. Ancak siyahlar,
beyazlar ve Ghibellino'ların oluşturduğu orduyu yenince dönme umudu iyice kalmamıştır.
Yaşamının son yıllarını İtalya'nın çeşitli kentlerinde sürgünde geçiren Dante, siyasal ve edebî
eserler ortaya çıkarmıştır, ilk çalışmalar, retorik, gramer, felsefe, edebiyat ve teoloji
üzerinedir. Brunetto Latini'nin öğrencisi olan Dante, ondan oldukça fazla etkilenmiştir.183
Dante’nin siyasal düşünce ile ilgili yapıtları Convivio (Şölen / Ziyafet), Epistolae
(Mektuplar), Monarchia (Monarşi) ve Divina Commedia (İlâhî Komedi)’dir. La Monarchia
(Monarşi), doğrudan doğruya siyasal niteliktedir. Tanrısal Komedi olarak da Türkçeye
çevirebileceğimiz Divina Commedia ise, genelde bir edebiyat başyapıtı olarak bilinse de,
aynı zamanda siyasal düşüncenin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. 184 Dante bu
esreinde, Orta Çağ yaşamını ve düşünce yapısını şiirsel anlatımla ortaya koyar. Eserde ozan,
ahirette imgesel bir seyahat yapar. 14.299 dizelik şiirsel anlatım içinde Dante'nin şair
Vergilius ve Beatrice'nin yardımı ile Cehennem, Araf ve Cennette dolaşışı anlatılır. Bu
imgesel yolculukta dünyadaki fenalıkların nedeni, evrensel bir imparatorun yokluğunda
bulunur.185
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Dante'nin eserlerinde ortaya koyduğu siyasal düşüncelerinin oluşumunda, Tevrat ve
İncil'in yanı sıra, Platon, Aristoteles, İbn-i Rüşt ve Aquino'lu Thomas'ın etkileri
görülmektedir. Dünyevî ve ruhanî iktidarların alanını ayırdığı, Orta Çağ düşüncesine farklı bir
boyut kazandırdığı "Monarşi" adlı eseri ile Dante, siyasal düşünce tarihine ve sekülerleşmeye
önemli katkıda bulunmuştur. Bu eserini Latince olarak üç kitap halinde yazmıştır. İlk kitap
imparatorluğun gerekliliğine, ikinci kitap Roma İmparatorluğuna, üçüncü kitap ta dünyevîruhanî iktidar ayırımına dairdir.186

6.1.2.2. Evrensel Krallık / Monarşi
İlk Kitap
Dante, bu yapıtında söze tüm insanlık üzerinde egemen olan tek bir dünya iktidarının çok
önemli olmasına karşın üzerinde en az durulan konu olduğunu belirterek söze başlamıştır.
Konu ele alındığında üç ana sorunun yanıtlanıp çözülmesi gerektiğini vurgular. Bunlar; böyle
bir evrensel devletin gerekli olup olmadığı, Roma halkının yönetiminde bulunup
bulunmayacağı ve bu yönetimin yetkesinin doğrudan doğruya Tanrı’dan mı yoksa Tanrı
hizmetindeki bir din adamı aracılığıyla mı olacağı sorunlarıdır.187
Dante’ye göre, Tanrı, hiçbir şeyi boş yere yaratmış değildir. İnsanoğlu da, tek başına
iken yapıp başaramayacağı işleri topluluk olarak başarmak üzere yaratılmıştır. Öte yandan,
her şey bizim mutluluğumuz içindir, en büyük mutluluk ise evrensel barıştır. O nedenle de
bizim uğraşımızın son amacı olarak evrensel barış belirlenmiştir. Tüm insanlık tek bir amaca
yönlendirilmiş olduğuna göre de, tek bir yönetime ve devlete sahip olunmalıdır. O halde,
açıktır ki, dünyanın iyiliği için tek bir dünya yönetimi ya da imparatorluk olmalıdır.188
Varlıkların ikili bir yapısı vardır: Biri, parçaların birbirleriyle olan, ötekisi de parçaların bütün
ile olan yapısal ilişkisidir. Parçalar arasındaki ilişkiler, yapıyı bütünleştirmek, birleştirmek
içindir. Bunun tersi söz konusu değildir. Bütün ise, evrensel dünya devletidir.189
Bilindiği üzere, hükümetler, üstün bir yargıya tabi olmadıkça yetkin / tam değillerdir.
İki hükümet arasında bir uyuşmazlık baş gösterdiğinde, biri ötekisinden daha üstün olmadığı
için, bunu yargılayarak çözmek olanaksızdır. Bunun için ikisinin de üstünde yargı yetkisine
sahip olacak üçüncü bir güç gerekir. İşte, bu yargı yetkisini de ancak dünya hükümeti ya
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da imparator elinde bulundurabilir.190 Adalet, onu gerçekleştirebilecek olan tarafından
uygulanırsa dünyada sözünü geçirir. Dünya yöneticisi için, bütün uyruklar eş değerdedir.
Herkesi yönettiği ve tümünün üzerinde olduğu için de hiç düşmanı olamaz.191
Ayrıca, tüm insanlar için ortak olan yasaları, hükümetler değil, ancak evrensel
hükümet koyabilir. Evrensel hükümet, insanların tümünün ortaklaşa sahip oldukları ilke
çerçevesinde yönetecektir. Bu da, barıştır.192
Dante'nin insan ırkı için tek bir yönetici ve bu yöneticinin de bir imparator ya da
hükmedici güç olduğunu savunması, insan ırkının adalet ve barış içinde yaşaması amacına
yöneliktir. Öngördüğü ‘Evrensel İmparatorluk!', devletin asıl amacı olduğunu düşündüğü
barışı, özgür yaşamayı sağlama fikrinin eseridir. Zira Dante'ye göre; insanlık ancak barış ve
birlik şartları içinde yaşadığında gayesine ulaşabilir. Dante bu nedenle ilk kitabında, dünyanın
tek bir monarşi ile idare edilmesi gerektiğini ispatlamaya çalışır. Bu iddialarının temellerini
Aristo'da ve Aquino'lu Thomas'da bulur.193
Dante'ye göre, insanların mutlu olması özgür olmalarına bağlıdır. Devletin amacı,
dünyevî yaşamın nihaî amacını, aklın egemenliğini gerçekleştirmektir. Bu amaç, evrensel
çıkarlar yani barış, özgürlük ve adalettir. Dante'nin siyasal düşüncesinde yer alan yetkisi sınır
tanımayan hükümdar, her şeye malik olduğundan, her türlü hırstan uzaktır. Bütün insanlar tek
bir devletin teb'ası olduğundan, teb'a hükümdara değil, hükümdar teb'aya hizmet eder. Bu
nedenle de, insanlar evrensel monarşide en fazla özgürlüğe kavuşacaklarından mutlu
olacaklardır.194
Dante'nin evrensel monarşi iddiası, ulusçuluğun ilk belirtilerinin ortaya çıktığı dönem
içinde kayda değer bulunmasa da; devletin barış, özgürlük ve refahı sağlama fonksiyonunu
öne çıkarması ve bu bağlamda dünyadaki çatışmaları önleyecek evrensel birliği ileri sürmesi
ile siyasal düşünce tarihinde önemli bir figür sergilemektedir. Dante'nin savunduğu evrensel
monarşi, insanların birliği için, ulus üstü bir siyasal yapı oluşturmaktadır. Dante, Romalıların
mirasçısı olarak gördüğü kendi ülkesine, İtalyanlara bu evrensel yapı içinde bir ayrıcalık
tanımaktadır. Ama içinde bulunduğu dönemde bir İtalyan ulusal devleti düşlemesi barış
özlemi nedeniyle mümkün değildir.195
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6.1.2.3. Tanrının Lütfü Olan Roma İmparatorluğu
İkinci Kitap
Dante, Monarşi’nin İkinci Kitabında tasarladığı evrensel imparatorluğun bir Roma
İmparatorluğu olması gerektiği konusunu işlemektedir. O’na göre; hem us ve hem de
Tanrısal istenç, Roma İmparatorluğu’nun haklı olarak var olduğunu kanıtlar. Tanrı’nın
istenci, haklılığın temelidir. Ayrıca, Romalılar, en soylu / asil halktı. Roma İmparatorluğu
işlevini ve amacını Tanrı’nın yardımı ile gerçekleştirmiştir; demek ki, Tanrı’nın istenci bu
yöndeydi. Roma yönetimi, ortak yararı ve iyiliği gözetmiştir. Romalılar’ın insanları
yönetmekteki yeteneği, onun yönetiminin doğal düzene uygun olduğunu kanıtlar.196
Romalılar’ın güç kullanarak, savaşla egemenlik sağlamış olmasına gelince; adaleti
gerçekleştirecek üstün bir yargıç bulunmadığında, Tanrı, sevdiği birini bunu kanı ve canı
pahasına sağlamak üzere görevlendirir; bu görev Romalılar’a verilmiştir. Kaldı ki,
Roma’nın yetkesinin / iktidarının Tanrısal olduğu İsa’nın Roma yasasına uyması ile de
kanıtlanmıştır.197

6.1.2.4. Dünyevî Otoritenin Kiliseye Dayanmaması
Üçüncü Kitap
Dante, Monarşi’nin Üçüncü Kitabı’nda İmparatorluk ve Papalık ilişkisini ele almakta ve
Papa’nın dünya devleti üzerinde olduğu, imparatorların papaların altında ve buyruğunda
olduğu savını çürütmek için kanıtlar öne sürmektedir. Kanıtları, genelde dinsel niteliklidir,
teolojiktir; ancak Papalık’ın savlarını usa vurarak da geçersizliğini ortaya koymaktadır.
İncillere’e ve Hıristiyan inancına göre söylediklerini bir yana bırakırsak, örneğin Papalık’ın
kimi üstünlük savlarına karşı öne sürdüğü kanıtlar şöyledir: Papalık’a göre; yeryüzü devleti ay
gibidir, kendi aydınlığı yoktur, güneş onu aydınlatır, yeryüzü devleti de aydınlığını
Papalık’tan almaktadır; öte yandan, Papalık bir mimar, devlet ise onun buyruğundaki işçidir,
onun söylediklerini yerine getirmekle yükümlüdür.198
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Dante’ye göre ise; ruhanî iktidar ile yeryüzü iktidarı tümüyle birbirinden ayrı
yapıdadır, ayrı şeylerdir, böyle bir kıyaslama yapılamaz. Kaldı ki, güneş de, ay da ayrı ayrı
şeylerdir, üstelik ay varlığını güneşe değil, Tanrı’ya borçludur. Üstelik, hem ruhanî ve hem de
dünyevî iktidar Tanrı’ya aittir. Tanrı, kendisine ait olan bir şeyi bir başkasına devretmez.199
Yine örneğin Papalık’a göre; İmparator Constantinus kendisini hastalıktan kurtaran
Papa’ya iktidarını devrettiği için imparatorluk Papa’nın egemenliği altına girmiştir. Ne ki,
Dante, hiç kimsenin hukuk çerçevesinde kendisine verilmiş bir görev ve yetkiyi başkasına
devir edemeyeceğini, böyle bir devrin geçersiz olduğunu belirtmekte ve buna ek olarak da
Kilise’nin ayrı, imparatorluğun ise ayrı bir temel üzerine kurulu olduğunu söylemektedir.200
Ayrıca, imparatorluğun evrensel tek bir güç olması gerektiğini, bu gücü zayıflatacak,
bölüp parçalayacak hiçbir uygulamanın söz konusu olamayacağını öne sürmektedir. Dante, bu
kanıtlarının yanı sıra bir hakka hukuksuz olarak el konulmasının hak doğuramayacağını,
Papalık ve imparatorluk iktidarlarının ayrı türden iktidarlar olduğu için bir kişide
toplanamayacağının, imparatorluğun varlığının ve geçmişinin Papalık’tan çok daha eski
olduğunun, her iki iktidar için de kimin başta olacağına yalnız Tanrı’nın karar verdiğinin
altını çizmektedir.201
Dante'nin seküler reaksiyon içinde önemi, dünyevî iktidarla ruhanî iktidarın alanlarını
birbirinden ayırması, dünyevî alanı papalıktan bağımsız kılma düşüncelerini ortaya atmasıdır.
Dante, her iki iktidarın kaynağını da Tanrı'da bulmaktadır ancak; Dante'nin de içinde
bulunduğu seküler reaksiyon, lâik düzeni hazırlayıcı nitelik taşımaktadır. Dante, Evrensel
Monarşiyi savunurken, devletin din dışı karakterini vurgulamanın yanı sıra, devletin görevinin
özgürlük, adalet ve barışı sağlamak olduğunu ortaya koymuştur.202

6.1.3. William Of Ockham (1280/1300-1349/1350)
XIV. yy.'ın ampirist eğilimli bir İngiliz filozofudur, doğum ve ölüm tarihlerinin değişik
kaynaklarda farklılık göstermektedir. İngiltere'nin Ockham kasabasında doğan William,
Fransisken tarikatına katılmış ve öğrenimini Oxford ve Paris üniversitelerinde yapmıştır.
Skolastiğin son döneminin en büyük ve nominalizmin tipik bir temsilcisidir.203
199
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O’na göre insanlık yoktur. Tek tek insanlar vardır. Bu yüzden, bilgi tek tek eşyaları
gözlemek ve aralarındaki benzerlikleri tespit etmek demektir. Bundan dolayı bilgini kaynağı
algılardır.204 William etik konusunda ise volontarist (iradeci)dir. O’na göre Tanrı’nın birliğini
ve sonsuzluğunu tanımlayamayız. Fakat Ona inanabiliriz. İnanç ise bilgi değildir. Bu konuda
iradenin akıla karşı önceliği vardır. Bundan dolayı mutluluğun kaynağı akıl değil iradedir. Bu
görüşleriyle William kiliseye rağmen siyasal değişmelerin öncülüğünü yapmıştır.205
Ockham'lı William'ınpolitika ve devlet öğretileri yönünden en önemli eserleri,
"Dialogus inter magistrum et discipulum de imperatorum et pontificum potestate" ve
"Breviloquium de potestate Papae"dir.206 Eserlerinde aklın ve inancın (imanın) konularını
ayırmaya çalışmış, papa ve kralın yetki alanlarını ayırarak, kendisinden önceki hıristiyan
düşünürlerden farklı bir düşünce sergilemiştir. Bütün çabası, çağındaki düşünceler çemberini
aşarak papaya karşı hıristiyan özgürlüğünü savunmaktır.207

6.1.3.1. İnancın Özgürlüğü
Bu Fransisken Papazının görüşünü, Orta Çağ düşüncesine getirdiği yeniliği anlayabilmek için,
Orta Çağ yazarlarınca işlene işlene Aquino’lu Thomas’ta en olgun aşamasına varan, ölümsüz
yasa kavramını göz önünde bulundurmalıyız.Bilindiği gibi, ölümsüz yasa, Tanrı’da var olan
Akıl’ın, yaratılmamış aklın kenisi, Tanrı’nın yaratma gücüdür.

Bütün eylemler bütün

hareketler bu yasaya göre ayarlanır. Ama, insanoğlu bu ölümsüz yasayı doğrudan doğruya
kavrayamaz. İnsan aklı Tanrı aklının kendisi değil de sadece bir benzeri, yaratılmamış bir
aklın yaratılmışlar alanında bir gölgesi olduğundan, ölümsüz yasaya bağlılığı da ancak bir
benzeri sayabileceğimiz doğal yasa ile gerçekleşir.208 Aquino'lu Thomas'a göre de; "(…)
bütün evren iahai akıll tarafından idare edilir. Bu nedenle, eşyanın idaresini yöneten ve
evrenin hükümranı Tanrı'da varolan akıl, bizzat hukukun niteliğini kendinde taşır. İlahi akıl,
fikirleri zamanla sınırlı olarak idrak etmediği ve düşünmediği için bu tür bir hukuka, ebedi
adını vermek gerekmektedir."209
Ve böylece ölümsüz yasayı Tanrı'da varolan akıl ve yaratma gücü olarak açıklayan
Aquino'lu Thomas, insan aklının da Tanrı aklının bir benzeri, gölgesi olduğunu ileri sürmüş
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ve doğal yasanın da, ölümsüz yasaya insan aklının katılımı ile gerçekleştiği sonucuna
varmıştır. Ockham'lı William ise, Tanrı'nın yüceliği ve Hristiyanlığa inananların papalığın
egemenliğine karşı korunması amacından hareket ederek, bu görüşlere karşı çıkar. Zira ona
göre ölümsüz yasa anlayışı, Tanrı'nın aslanlığını inkar etmek anlamındadır. İnsan aklı kutsal
değerleri kavrayamayacak kadar sınırlıdır. Bilgi ancak deney yolu ile elde edilebilir. Deneyle
ortaya konulamayan bir düşüncenin doğruluğu da ileri sürülemez. O halde kutsal kitabın
açıkladığı doğa üstü varlıkları akıl ilkelerine göre açıklamak olanaksızdır.210
Dolayısıyla insan aklı Tanrı aklının bir benzeri de olamayacağından, akıl yolu ile
Tanrı'ya varılamaz. Tanrı, bize akıl vererek yeryüzündeki işlerimizde akıl ve mantık yolu ile
çözümlemeye gitmemizi istemiştir. Buna karşılık Tanrı'nın birliği, varlığı, yalnızca inanç
konusu olabilir, çünkü bu konularda deney metodunu uygulamak olanaklı değildir.
Kanıtlanamadığı için Tanrı ve diğer doğaüstü varlıklar bu dünyadaki sorunların
çözümlenmesinde bir ölçü olarak kullanılamaz. Dünyadaki olayları anlamayı, çözümlemeyi
kendi aklımızla yaparız; aklımızın buyruklarına uyacak biçimde yaratılmamız, bizi güden
doğal yasamızdır. Bu doğal yasanın ölümsüz yasa ile hiç bir ilgisi yoktur.211
Ockham'lı böylece inanç ile aklı birbirinden ayırır. Bir teolog olan bu düşünürün
Tanrının aşkınlığından hareket ederek vardığı bu sonuç, insanoğlunu aklın aracılığıyla
Tanrı'ya bağlayan Orta Çağ anlayışına karşı bir yapı oluşturmaktadır. Aslında asıl çabası, aklı
özgürlüğe kavuşturmaktan çok, özgürlük dini olarak tanımladığı Hristiyan dini çerçevesinde
inancın özgürlüğünü korumaktır.212

6.1.3.2. Kilise ile Devletin Ayrılması
Akıl ile inancın birbirinden ayrılması, Ockhamlı William’ı hukuk alanında Kilise ile Devleti
birbirinden ayırmaya götürür. Düşüncesinin en olgun yönü de kendini burada gösterir.213
Devleti kilisenin buyruğuna vermek isteyen Aquino’lu Thomas’a, devlet ile kilise arasında
ortak ilişkiler arayan Dante’ye karşılık, Ockham’lı William, yeryüzü iktidarı ile yer ötesi
iktidarı, birbirinden ayrı iki kuvvete bağlar.214
William’ın felsefesi, manevi otorite ile dünyevi otoritenin birbirinden bağımsız
oldukları düşüncesine dayanıyordu. O her iki iktidarın kutsal hukuk çerçevesinde kalmak
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şartıyla aralarında ortak bir bağ kurulabileceğine inanıyordu.Papalık makamanın keyfi bir
şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla temsil sistemiyle denetlenmesini istemiştir.215
Çeşitli yönetim biçimleri üzerinde yaptığı araştırmalardan çıkardığı sonuç,
yönetimlern en iyisine iktidarı elde toplamakla varılacağıdır. Ama iktidarı elde tutanın kendi
çıkarını değil de toplumun çıkarını kollaması şartıyla.216 Gerçekten de, papalığa geniş bir
iktidar, sınırsız yetkiler tanırsak bütün Hristiyanlar köle durumuna düşer. Oysa, Hristiyanlık
yasası esasında bir özgürlük yasasıdır, insanların günahtan, kötülükten kurtulmalarını
kölelikten kurtulmalarına bağlar.217
Devletin iki ayrı koldan yürütülmesidüşünülemeyeceğine göre, son söz sahibi papa mı
lacak, yoksa imparator mu? Ockham’lı William, bu konuyu uuzn uzun tartıştıktan sonra
imparatorda karar kılar.218
Özgürlük sorunu, yönetimde halkın temsili sorunları ve kilisenin siyasete karışmasının
dinsel ilkeleri ihlal anlamına geldiği konuları üzerinde durarak, Orta Çağ düşüncesine yenilik
kazandırmıştır. Bütün dünyanın en mükemmel biçimde, bir tek kral, imparator ya da prens
tarafından idare olunabileceğini ileri sürerek, en iyi yönetim biçiminin monarşi olduğunu
savunmuştur. İmparatorun bütün pozitif hukukun üstünde olduğunu ancak doğal hukuk
ülkelerine karşı çıkamayacağını düşünürken, kral ya da prensin, uyruklarının ortak iyiliğini,
yararını koruması gerektiğini de özellikle belirtmiştir. Kral ya da prens, halkın menfaatine
aykırı bir tutum içerisine girerse, halkın itaat zorunluluğu kalmaz; zira uyrukları, köleleri
değildir. Kral ya da prens uyrukları arasında kendinden daha erdemli kişilerin olabileceğini,
bu özgür insanların aynı görevi daha iyi yapabileceğini unutmazsa, barış sağlanacaktır.219
Ockham’lı William, imparatorun yetkilerinin halktan alındığını ve imparatorun
halktan aldığı bu yetkiyi seçim yoluyla yine halka devretmesinin gereğine inanmıştır.
İmparatorun yetkilerinin papadan geldiğini ve taç giyme töreninin imparatorun yetkilerini
artıracağı düşüncesine de bu amaçla karşı çıkmıştır.220 Böylelikle dünyevî ve ruhanî iktidarı
iki ayrı kuvvete bağlayan William, dünyevî alanda kral ya da prense, ruhani alanda da papaya
mutlak yetki tanımamaktadır. İki iktidarı birbirinden ayırırken aralarında belirli ilişkiler
olduğunu da göz önünde bulundurmaktadır.221
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Sonuç olarak; iki başlı bir düzen öngörür, ama, çağında hakim olan görüşün aksine,
dünyevî otoritenin yetkilerini, diğerininkine nazaran artırır. Devletin yönetiminde imparatoru
son söz sahibi kılar. Böylece siyasal iktidarı papalıktan bağımsız kılmaya çalışır. Görüşlerinin
bir başka önemli yanı da, papalığın diğer kurumlar gibi eleştirilebilecek olduğunu ve hiç bir
kudretin sınırsız olmadığını ortaya koymasıdır. Ockham'lı insanları ne papanın ne de
hükümdarın mutlak iktidarına teslim etmek istemez. Papalığın iktidarına yaptığı hücum ve
eleştiriler, reform hareketine başlangıç oluşturmuş ve onun düşünceleri; gerek papalık
egemenliği karşıtları, gerekse halk egemenliği yanlıları arasında her zaman anılan fikirler
olmuşlardır.222
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aşağı yukarı bin yıllık bir dönemi kapsayan Ortaçağ içinde siyasal düşünce ile toplum
düzeninin değişikliğe uğraması normaldir. Ortaçağ ile beraber Avrupada her alanda
gelişmeler başlamış, bilim alanında syısız düşünür yetişmiş, ekol denen düşünce çığırları
doğmuştur.
3. yüzyılın başlarında yeni Platoncu İskenderiye Okulunun temsilcileri arcılığıyla
Platon’un düşünceleri Hristiyanlığa sokulmuştur. Kilise önceleri karşı çıktığı bu
düşüncelerden kendisini daha da güçlendirmek için yararlanmayı düşünmüştür. Böylece
neoplatonizm Hristiyan din esaslarıyla bütünleştirilmiştir. Fakat 6. yüzyılda başlayan kavimler
göçü patristik felsefeyi yok etmiştir. Ancak 11. yüzyıldan sonra vaktiyle patristik felsefenin
açtığı çığır yeniden canlanmıştır. 15. yüzyıla kadar süren ve düşünce tarihinde büyük bir yeri
olan bu düşünce çığırına skolastik adı verilmektedir. Ortaçağın sosyal, siyasi, ekonomik,
kültürel ve hukuki düzenini en iyi şekilde ifade eden kavram feodalite’dir.
Sonuçta feodal ekonomik düzen de kapalı tarım ekonomisi şeklinde ortaya çıkmıştı.
Bu durumda, feodalitenin siyasal yapısının özü de, güçlü merkezi devlet otoritesinin yokluğu
ile senyörlerin arazilerinde çalışanlar üzerinde büyük ağırlığının olması şeklinde belirginlik
kazandı. Bu iki özellik siyasi açıdan birbirini tamamlamaktadır. Çünkü bir merkezi otoritenin
olmaması aynı zamanda iktidarın çeşitli gruplar arasında parçalanmış olması demektir.
En genel ifadeyle, Ortaçağ Hristiyan düşünüşü Hristiyan din ve din adamı sıfatı
taşıyan filozofların ortaya koyduğu düşüncelerden ibarettir. Bu düşünce kendi arasında 1-5.
yüzyılda Hristiyanlığın yayıldığı dönemi, 5-10. yüzyılda karanlık çağ dönemi, 10-15.
yüzyıllar tartışma dönemi olarak kısımlara ayrılmaktadır. Bu bölümde bu dönemin en önemli
temsilcileri üzerinde durulmuştur.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
1. Orta Çağ M.S. 476'da Batı Roma İmparatorluğu’nun
yıkılmasından Rönesans'a yani XV. Yüzyıl sonuna kadar
devam eden tarihi bir süreçtir.
2. Aquino’lu Thomas’ın sınıflandırmasına göre ölümsüz
yasanın insan aklına yansıması insansı yasadır.
3. Seküler otorite yanlısı siyasal düşüncenin gelişmesine
önderlik yapan düşünürlerden biri de Dante Alighieri' dir.
4. ‘Evrensel Monarşi’ Aquino’lu Thomas’ın yapıtıdır.
5. Ockham'lı William'ın devlet teorilerini ilgilendiren en
önemli eserleri, "Dialogus inter magistrum et discipulum
de imperatorum et pontificum potestate" ve
"Breviloquium de potestate Papae"dir.

Yanlış

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.d, 4.y, 5.d

IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Orta Çağ Hristiyan dünyasında devlet ve kilise arasındaki ilişki nasıl düzenlenmiştir?
2. Aquino’lu Thomas’a göre siyasal iktidarın kaynağı neye dayandırılmalıdır?
3. Dante Alighieri hangi yönetim biçimini savunmuştur, nedenlerini irdeleyiniz.
4. Ockham’lı William’ın inanç özgürlüğü ile ilgili görüşlerini tartışınız.
5. Devlet ve kilise arasındaki ilişki Ockham’lı William’a göre nasıl kurulmalıdır?

BÖLÜM SORULARI II
1. Aquinolu Thomas hangi yüzyıl düşünürlerindendir?
a. Eski Çağ
b. Antik Yunan
c. Orta Çağ
d. Yeni Çağ
e. Yakın Çağ
2. Batı Roma İmparatorluğu hangi dönemde tarih sahnesinde yer almıştır?
a. İlk Çağ
b. Orta Çağ
c. Yeni Çağ
d. Orta Çağ
e. Klasik Çağ
3. Dante Alighieri’nin en tanınmış eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Retorik
b. Devlet
c. Yasalar
d. İlahi Komedya
e. Politika
4. İnancın özgürlüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aquino’lu Thomas’
b. Dante Alighieri
c. Ockham’lı William
d. Polybios
e. Ciceron
5. Ockham’lı William hangi çağ düşünürlerinden sayılmaktadır?

a. İlk Çağ
b. Antik Çağ
c. Orta Çağ
d. Yeni Çağ
e. Yakın Çağ

Yanıtlar:

1.
2.
3.
4.
5.

c
a
d
c
c

7. ORTAÇAĞ’DA İSLAM DÜNYASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Orta Çağ’da İslam dünyasınıdaki siyasal gelişmeler bu bölümde aktarılacaktır. Toplum ve
devlet anlayışı ile ilgili gelişmeler düşünürlerin çalışmaları üzerinden, özellikle de İbn-i
Haldun’un çalışmaları üzerinden aşağıdaki planlamaya göre irdelenecektir;
7. ORTA ÇAĞ’DA İSLAM DÜNYASI
7.1. Toplum ve Devlet Anlayışı Açısından Ortaçağ İslam Dünyası
7.2. Siyasal Düşünce Çerçevesinde Orta Çağ İslam Dünyası
7.2.1. İbn-i Haldun (1332-1406)
7.2.1.1. Tarih Anlayışı
7.2.1.2. Toplumsal Yaşam Üzerine Görüşleri
7.2.1.3. Devlet Anlayışı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Orta Çağ’da İslam dünyasında toplum ve devlet işleyişinden söz ediniz.
2. İslam devletinin temel özelliklerini belirtiniz.
3. İbn-i Haldun’un tarih anlayışı neye dayanmaktadır, açıklayınız.
4. İbn-i Haldun toplumsal yaşamı nasıl açıklamıştır, aktarınız.
5. İbn-i Haldun devleti nasıl tanımlamıştır, belirtiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İslam dünyasının gelişim
gösterdiği Orta Çağ’da toplum ve
devlet anlayışı Hristiyan

Orta Çağ’da İslam
Orta Çağ’da İslam Dünyası

dünyasının toplum ve
devlet anlayışı
algılanacaktır.

dünyasıyla karşılaştırılarak
aktarılacaktır. Bunun için Farabi,
İbn-i Sina gibi İslam
düşünürlerinin çalışmalarından
yararlanılacaktır. Özellikle İbn-i
Haldun’un Mukaddimesi’ndeki
analizlerinden ağırlıklı olarak
yararlanılacaktır.

Anahtar Kavramlar



Orta Çağ,



İslam dünyası,



İbn-i Haldun.

Giriş
İslam, etimolojik olarak barış ve hoşgörü anlamına gelir.Orta Çağ’da İslamiyetin siyasal
yapısı bir yandan Kuran’a dayanırken, diğer yandan Hz. Muhammed’in hayatı ve
müslümanlığı kabul eden çeşitli milletlerin etkisiyle zengin bir kültür hazinesi üzerine
oturtulmuştur.
İslam dünyasında devletin başında önceleri Peygamberin bulunmasının yanı sıra, örf
ve adetlerden güç alan yasaları ve istişareye (danışma) dayanan bir teşkilat yapısı vardır.
Beşeri ilişkilerin temel kuralları bu devlette ayetler ve Peygamberin davranışlarıyla teminat
altına alınmış ve sınırları belirlenmiş olup, kıyas (karşılaştırma) ve içtihata (yoruma) ihtiyaç
gösteren durumlar demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturulmuştur.
Ayrıca İslamda Hristiyanlıkta olduğu gibi ayrıcalıklı bir dini sınıf olan ruhban sınıfının
olmayışı, din ve devlet çatışmasını önlemiştir. Bu İslamda bütün insanlar eşittir, kurallar
bütün insanlık için geçerlidir, üstünlük sadece aklını kullanma ve çalışma konusundadır.
Allaha kul olmak insanca yaşamanın temel kriteri olarak kabul edilir. İslamiyet sosyokültürel, ekonomik ve siyasi hayatın tümünü düzenlemiştir. Bu çalışmada, Ortaçağ İslam
dünyasında devlet ve toplum anlayışı doğrultusunda gelişim gösteren siyasal düşünce
üzerinde ayrıntılı durulacaktır.

7.1. Toplum ve Devlet Anlayışı Açısından Ortaçağ İslam Dünyası223
Hristiyanlaşan Avrupa Orta Çağ’ın karanlığına gömülürken Arap dünyasında doğup gelişen
ve hızla yayılan islâm dini, hem kendisi bir din olarak ve hem de bir süre sonra bu dinsel
ortamda yetişecek filozof ve düşünürlerin yapıtlarıyla siyasal düşünce alanında yeni ufuklar
açacaktı.224
İslâm siyasal düşüncesine girerken ilk altı çizilmesi gereken tarihsel olgu,
Hristiyanlık’ın ilk aşamasında karşısında çok güçlü bir Roma İmparatorluğu bulunmasına
karşılık, İslâmiyet’in varlık kazandığı ilk aşamasında karşısında böyle güçlü bir devletin
bulunmadığı olmalıdır. Bu nedenle Hıristiyanlık siyasal iktidar karşısında edilgin olmak
zorunda kalırken, İslâm için böyle zorunluluk söz konusu olmamıştır. İslâm, ilk aşamadan
başlayarak, kendisi aynı zamanda bir devlet kuramı olarak da gelişmiş ve giderek kendi devlet
sistemini gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede, bu aşamada da hukuk kuralları niteliğinde kurallar
koyduğu görülür.225
Başka bir anlatımla, Hristiyanlık’ın çok daha sonraları açık bir biçimde bir siyasal
iktidar ideolojisi olmasına karşılık İslâm, daha ilk günden bu yolda ilerlemeye başlamış
bulunuyor. Öte yandan, bu olguya eşlik eden bir başka gelişim de, İslâm’ın kendisine düşman
kabilelerle savaşarak, silahlı savaşım vererek, varlığını kabul ettirmiş ve gelişmiş
bulunmasıdır. Kuşkusuz, Hıristiyanlık da ilk biçimiyle de, yoksullara ve ezilenlere seslenen
bir siyasal düşünce akımıdır; ne var ki, kendisine doğrudan siyasal iktidarı ve devleti konu
alan bir siyasal ideolojiye dönüşmesi zaman alacaktır. İslâmiyet’in varlık kazanarak
gelişmesinde böyle bir durum söz konusu olmamıştır.226
Altı çizilmesi gereken ikinci bir olgu da İslam’da kilise ya da benzeri bir kurumun
bulunmayışı olmalıdır. Hiç kuşkusuz, İslâm’ın kitabı Kur’an, İslâm siyasal düşüncesinin de
temel kaynağıdır. Siyasal düşünce açısından Kur’an’ı yorumlamakta başkalıklar vardır, ancak,
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tüm görüş ve anlayış başkalıklarına karşın temel yine Kur’an’ın bildirimleridir. İkinci temel
kaynak da, hadislerdir.227
İslâmiyet, Hristiyanlık gibi toplum içinde bir Kilise olarak değil, bu dinle
bütünleşmiş bir topluluk olarak ortaya çıkmıştır. İslâm toplumunda Kilise gibi, dini temsil
eden bir kurumun ortaya çıkmaması, dini bir organizma gibi sınırları belirsiz bir şekilde
toplum hayatına yayılması, şekli olarak "dini ve dünyevi" ayrımının yapılabileceği bir
kurumlaşmanın ortaya çıkmasına engel olmuştur.228 Böylece siyasal iktidar-dinsel iktidar
çatışması da gerçekleşmemiş olmaktadır.229
İslâm devletinde din ve devletin özdeşleşmiş olması, İslâm'da devlet yapısının
"teokratik" olduğu sonucuna götürür. Ancak, Hıristiyan teokrasisinden farklı bir yapı
sergilemektedir. Çünkü Hıristiyan teokrasisinde siyasal iktidarı kullanan hükümdar, bu
iktidarı doğrudan doğruya ya da papa aracılığıyla Tanrı'dan aldığını ileri sürer. İslâmlıkta ise,
tüm iktidar Tanrı'ya aittir ve hiç kimse, ne ortak ne de sahip olabilir. Tanrı dışında kendine
özgü iktidar sahibi kişi ya da kişiler kabul edilmemiştir. Tüm "ümmet" yani müslüman halk
yeryüzünde Tanrı'ya vekillik eder.230
İslâm devletinin temel özelliklerini sıralamak gerekirse, aşağıdaki içeriklere ulaşılabilir;231


Aslında İslâmlık, belirli bir yönetim biçimini öngörmemiştir, ancak siyasal iktidara
ilişkin genel, değişmez, sürekli temel ilkeleri içeren kurallar getirmiştir.



İslâm Peygamberi Muhammed'in dinî statüsünün yanı sıra yeni bir devlet kurması ve
Kur'an ve hadislerde hem dinî, hem de dünya ile ilgili hükümler bulunması; devletin
varlığının şeriata dayalı ilahî bir sözleşmenin erdemi olarak düşünülmesine neden
olmuştur. Devletle ilişkiler metafizik ve dinsel tabanlı olduğundan, dinsel muhalefet
vatana ihanetle eşdeğerdir.



İslâmlıkta mutlak iktidar Tanrıya aittir, siyasal iktidar Tanrı'nın koyduğu kurallar ile
sınırlıdır. Tek başına egemen olan Tanrı egemenliği, hükümdara değil, bütün
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müslümanlara yani ümmete vermiştir. Dolayısıyla halife Tanrı'nın değil ümmetin
temsilcisidir. Halife ya da sultan egemenliği doğrudan doğruya Tanrı'dan değil, halk
aracılığı ile almışlardır. Bu noktada da batı teokrasisinden farklı bir durum ortaya
çıkmaktadır.


Halk, halifeye egemenliği mutlak bir yetki ile verirse mutlakiyet, sınırlı bir yetki ile
verirse meşrutî yönetimden söz edilmektedir. İlk dört halife devrinde hilâfet, mutlak
bir vekâlete dayanıyordu.



Hıristiyanlıkta olduğu gibi, dinsel konularda dahi insanla Tanrı arasında aracı olarak
ne din adamlarına ne de kilise gibi bir teşkilâta yer vermeyen İslâmlıkta, Tanrı
karşısında tüm insanlar aynıdır, aynı konumdadır. İnsanlara düşen; mutlak egemen
olan Tanrı'nın buyruklarına uymaktır. İslâm ümmetinin tek bir ümmet olup, bu tek
ümmetin de tek bir siyasal birliği yani tek halifesi olduğu görüşünde İslâm düşünürleri
birleşmektedirler.



İslâm devleti, bir inanç devleti olduğundan insan unsuru arasında, müslüman ve
müslüman olmayan tebâ (kâfir-i zimmî) ayrımı yapar. Zimmîler, dinleri ayrı olmakla
beraber, İslâm egemenliğini tanıyan gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Eğer İslâm
ülkesine sığınmış olmakla beraber, İslâm egemenliğini tanımamış gayrimüslimler söz
konusuysa, bunlara da "kâfir-i müst'emen" denirdi. Müste'menlerin İslâm ülkesinde
kalabilme süreleri bir yıl ile sınırlıydı.



Ülke konusunda ise, İslâmlık bugünkü anlamında belirli bir toprak parçasını ülke
olarak kabul etmez. Zira islâmlıkta ülke, müslümanların inançlarını açıkça yaşadıkları
ve tüm gereklerini yerine getirdikleri alandır ve dünya üçe ayrılır. Müslümanların
elinde olan kısma "Dârülislâm"; müslümanların elinde olmayana "Dârülharp";
müslümanlarla barış halinde olana da "Dârülsulh" denir.



Devletin fonksiyonları açısından bakıldığında, İslâmlıkta yasama fonksiyonunun Tanrı
ve peygamberine ait olduğunu görülür. İslâmda ana kaynak Kur'an yani Tanrı'nın
koyduğu kurallardır. Kur'an'da hüküm bulunmazsa, sünnete yani peygamberin adet ve
hareketlerine bakılacak; bu da somut olay hakkında yeterli olmuyorsa kıyas; daha

sonra da "icma-ı ümmet" yoluna gidilecektir. Bu kaynakların hepsi "şeriat'ı
oluştururlar. İcma-ı ümmet, bir konu üzerinde, ümmet adına bilgi ve erdem açısından
seçkin kişilere belli bir zamanda "meşveret'te bulunmak, yani danışmaktır. Gerek
kıyas, gerekse icma-ı ümmet, Tanrı yasası olan Kur'an ve sünnet ile getirilen kurallar
doğrultusunda olmalıdır. İslâmlığın yalnız bir din değil, aynı zamanda bir hukuk
sistemi olması, bir yandan Tanrı karşısındaki görevleri içermesinin, diğer yandan da
günlük yaşamla ilgili kuralları getirmesinin sonucudur. Hukuk ve dinin aynı güç ve
otoriteden kaynaklanması sonucu, hukuka uymak sadece ahlâkî görev ya da sosyal
gereklilik değil, dinî bir sorumluluktur.


Yürütme fonksiyonu esas olarak halife'ye aittir. Siyasi iktidarı kullanan halife, bu
günün başkanlık sistemindeki başkana benzer ve "ümmetin icma ettiği imamlık"
olarak da tanımlanabilir. Yürütmede halife ve diğer kamu görevlilerinin yetkileri,
İslâm hukukunun genel prensipleri ve maslahatla sınırlıdır. İlk halife Ebu Bekir'in
seçilişinden sonra yapmış olduğu ilk konuşmada "Allah ve Peygamberi'nin yolundan"
ayrılması halinde müslümanların kendisine itaat borcunun olmadığını söylemesi,
devlet başkanının emirlerinin İslâm hukukuyla sınırlı olduğunu göstermektedir.

Siyasal iktidarın ve egemenliğin kaynağının Tanrı olduğu hadislerde açıkça anlatılmaktadır.
Orta Çağ İslâm dünyasında temel Haklar bağlamında bir inceleme yapıldığında şu tespitlerde
bulunmak olası olmaktadır; İslâmiyette insan hakları kavramı batıdaki siyasal düşüncenin
geçirdiği safhaları yaşamamıştır ve batıdaki anlamından farklıdır. İslâmiyette özgürlük, kişiye
kul olmaktan kurtulup, Tanrıya kul olmakla kazanılır. Tanrı da kullarına akıl, irade, özgürlük
ve dokunulmazlık vermiştir. Bir başka ifadeyle başkasına, kula kul olmayan insan özgürdür,
iradesini de serbestçe kullanır.232
İslâmiyette en çok üzerinde durulan hak, şahsi güvenlik hakkı'dır. İslâmiyetin ana
amaçlarından biri, insan yaşamını koruma altına almaktır. Can ve mal dokunulmazlığı ağır
ceza tehdidi ile sağlanmak istenmiştir. Can ve mal özgürlüğü çerçevesinde, kimseyi
müslüman olmaya zorlamama, gayrimüslim teb'aya ibadet olanağı sağlama yer almaktadır.
Tüm müslümanların sadece Tanrı'ya kul olmaları sonucu eşitlik hakkı vücut bulmaktadır.
Eşitlik hakkı, yani yasa ve mahkeme önünde eşitlik müslümanlar arasında söz konusu olup,
gayrimüslimler müslümanların güvencesi altındadır. Güvenlik ve eşitlik hakkının yanı sıra,
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mesken dokunulmazlığı, çalışma özgürlüğü, suçluların cezalandırılmasını isteme hakkı,
ganimet hakkı, yeraltı servetine katılma hakkı, şan ve şöhretin korunması gibi haklar da temel
haklar arasında yer almaktadır. İslâm hukuk sisteminde "adalet" kavramı üzerinde de çok
durulmaktadır. Adalet Tanrı'nın indirdiği ile hükmetmek, hak sahibine hakkını en kısa
zamanda vermektir. Kur'an'da önemle vurgulanan bu kavram, halifeleri de adaleti egemen
kılma yükümlülüğü altına sokmuştur. Kişilere tanınan bu haklara karşın, kişilerin de devlete
karşı saygı ve itaat yükümlülüğü vardır. Zira devlete itaatsizlik devlet gücünün zayıflamasına
yol açar. Ancak şeriat kurallarına aykırılık halinde itaat edilememesi uygundur.233
Tarih boyunca toplum araştırmaları, gücü elinde bulundurma şekline göre monarşi,
oligarşi, demokrasi, aristokrasi, teokrasi vs. gibi devlet biçimlerinin olduğunu, herhangi bir
sistemin de bunlardan birisine girmesi gerektiğini belirtmektedir. İslâmiyette ise, iktidarı
elinde bulunduran ilk halifeler bu makama bir tür seçimle gelmişlerdi, fakat burada kalış
süreleri sınırlı değildi. Yani hayat boyu bu makamda kalmak için seçiliyorlardı. Bu bakımdan
monarşiyi andırmakla birlikte seçimle iş başına gelmeleri demokrasi yönetimini
çağrıştırmaktaydı.234
İslâmiyette gore, bir ülkede farklı devlet şekilleri olabilir. Fakat devletin yapacağı işler
değişmez. Buna göre her devlet düzenden ve istikrardan yanadır, kargaşaya karşıdır. O halde
bu devletler adil olmalı, hukuk ilkelerine bağlı olmalı, keyfi ve haksız uygulamalarda
bulunmamalıdır. Bu ve benzeri hususları gerçekleştiren her devlet, İslâm nazarında makbul ve
meşrudur.235 Devlet modelinin şekli ne olursa olsun, milletin rızasına dayanması ve onun
iradesini temsil etmesi önemlidir.236
Bu durumda devleti, dinin bir gereği ve din tarafından belirlenmiş bir kurum olarak
görmemek gerekir. Devlet, insanların kendi insiyatifleri ile Allah tarafından kendilerine
yüklenen sorumlulukların yerine getirilmesi için kurulmuş tamamen beşeri bir kurumdur.237
Sonuç olarak, İslâm'da din-siyaset, gündelik hayat iç içe geçmiş ve birbirinden
ayrılamaz bir bütünlük göstermiş, din ve iktidar arasında sağlam bir birlikteliğin temelleri
atılmıştır. Daha doğrusu din olmadan siyasetin, siyaset olmadan da dinin olamayacağı
düşüncesi, adeta apriori olarak zihinlere kazınmıştır.238
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7.2. Siyasal Düşünce Çerçevesinde Orta Çağ İslam Dünyası
İslâm’ın ilk yüzyılını aşkın bir süre içinde gerek felsefe ve gerekse siyasal düşünce alanında
önemli bir gelişme görülmemiştir. VIII. yüzyılın sonlarından başlayarak her alanda büyük bir
atılım yapılmış, felsefede ve bilimde öncü olunmuştur. İlk bakışta bu tarihlerde başta Platon
ve Aristoteles olmak üzere, İslâm düşünürlerinin Yunan filozoflarını tanımaları söz
konusudur. Aynı zamanda, özgür düşünceye, araştırmaya, başka kültürlerden etkilenmeye
olanak sağlanmış olduğu ifade edilebilir. İslâm felsefesi ve bilimi bu dönemde başlıca
yapıtlarını vermiş ve bilimde ilerlemiş, Batı’yı da etkilemiştir.239
Hristiyan dünyasında kiliseye karşı siyasal doktrinler öne sürülürken, İslâm
dünyasında koşut gelişmeler görülmeyecektir. Bu olgunun İslâm açısından bir başka sonucu,
siyasal düşünürlerin işledikleri konu, çoğu kez, halifenin / devlet başkanının nasıl olması,
kendisinde hangi koşulların aranması gerektiği olacak ve daha çok devletin iyi yönetilmesi
için nelere dikkat edilmeli biçiminde gelişecektir.240
Platon’un idealizmi, İslâm düşünürlerinin dinsel inançları için uygun bir temel olmuş,
Aristoteles’in gözlemci ve bilimsel tutumu da bu açıdan esin kaynağı oluşturmuştur. İbn
Haldun’un Aristoteles’i bu denli önemsemesi ise aynı bilimsel anlayışı paylaşmasından ileri
gelmiş olmalıdır.241 Felsefi alana önemli katkıları olan İslam düşünürlerinin genel özellikleri
ise, felsefi sorunlara cevap ararken inanç ve aklı uzlaştırmaya çalışmalardır.242
İslam düşünürlerinden Farabi (870-950), aslen Farisi olan ailesinin Türkistan'a göç
etmiş olması nedeniyle, Türkistan'da Farab yakınlarında küçük bir köyde doğmuştur. Platon
ve Aristo'yu İslam felsefesine tanıtan Farabi'nin kullandığı metod, metafizik ve siyaset üzerine
kurulmuştur. Çok sayıda eseri olmakla birlikte, büyük kısmı kaybolmuştur, ancak 117 tanesi
bilinmektedir. Eserleri ile sosyoloji ve siyaset bilimine katkıda bulunan Farabi, Platonizm ve
Aristotelizm ile teolojinin sentezini yapmaya çalışmıştır. "Ara Ali al-Madina al-fadila" adlı
eseri, sosyoloji ve siyaset bilimine katkıda bulunan eserlerin ilk örneklerindendir. İnsanların
"etkin akıl" yolu ile mutluluğa ereceklerini ve Tanrıya ulaşacaklarını söyleyen Farabi, Aristo
gibi toplum halini bir gereklilik olarak görür. Ona göre insanlar kendi başlarına yaşayamazlar.
İnsanları Stoacıların da savunduğu gibi, dünya topluluğu içinde düşünür. Çünkü adalet ve
barış en iyi olarak evrensel toplum modelinde sağlanacaktır. Monarşi yanlısı olmakla beraber,
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filozof ve yüksek bilgili devlet başkanı olmadığında, yönetimin bir grup insana da
bırakılabileceğini ifade eder.243
İbn-i Sina (980-1036) da Yunan felsefesini incelemiş bir İslam- Türk düşünürüdür.
Batıda "Avicenna" olarak tanınır. Öz ve varlık ayırımını yapan İbn-i Sina, aynı zamanda
büyük bir tıp bilginidir. Siyasal düşünceleri hakkında fazla bilgi olmamasına karşın, din ile
devlet ilişkisi üzerinde durduğu bilinmektedir. Devletin hukuk düzeninin esaslarını Kuran' da
bulan düşünür, halifenin meşruiyeti sorunu üzerinde de durur. Halifelerin meşruiyetini
"bireylerin rızası"na bağlarken, seçim ya da miras yolu ile halifelik makamına geliş arasında
ayırım yapmaz. Ancak seçim yolunda rızanın açık olduğunu, miras yolu ile intikalde de
rızanın bireylerin buyruklara uyması ile ortaya çıkacağını ileri sürer. Bu görüşlerinin yanı sıra
bireylerin meşru olmayan yöneticiye karşı çıkma ve görevinden uzaklaştırma hakkının
olduğunu da ileri sürer.244
İbn-i Rüşd (1126-1198), İslamiyetin egemen olduğu dönem İspanya'sında dünyaya
gelmiştir. Aristo'nun büyük yorumcularındandır. Aristo'nun görüşlerini islamiyetle birlikte
yorumlamış, eserlerinin bazıları Latince'ye çevrilmiştir. Batı dünyası onu "Averroes" olarak
tanır. Orta Çağ Hristiyan düşünürleri, İbn-i Rüşd'ün şerhlerinin ve yorumlarının, Hristiyanlık
esasları ile bağdaşmadığını düşünmüşlerdir. Aristo'ya "Averroistik" yaklaşım, İbn-i Rüşd'ün
ölümünden uzun yıllar sonra Rönesans döneminde etkisini göstermiştir. O dönemde
entelektüel spekülasyon sorunu haline gelmiştir. İbn-i Rüşd, aslında dinin yüksek formu
olarak düşündüğü felsefenin müslümanlar için meşru bir öğreti olduğunu göstermeye
çalışmıştır. İbn-i Rüşd de, Farabi ve Platon'da olduğu gibi filozofların yönetici olduğu bir
devlet tasavvur eder.245
İbn-i Sina, İbn-i Rüşt'ün de bulunduğu filozoflar batıda da çok tanınmışlardır.
İçlerinde en çok bilineni İbn-i Haldun'dur. Batının skolastik düşüncesini oluşturanlardan farklı
olarak bu filosofların inancı inançla açıklamadıkları görülür. Dinî ilkeleri akıldan yola çıkarak
açıklamaya yönelmişlerdir. Son olarak, Batı skolastik felsefeyi oluşturanlar genellikle ruhban
sınıfına dahil olanlar olmasına karşın, İslâm filozoflarının din adamı kökenli olmadıkları ayrı
önem taşımaktadır.
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7.2.1. İbn-i Haldun (1332-1406)
Orta Çağ'da yaşamış olan İbn-İ Haldun, tarih bilimi, sosyoloji, hukuk sosyolojisi, siyaset
bilimi, siyaset sosyolojisinde bir öncüdür, öncü olmadığı yerde ise bir kilometre taşıdır. Bu
öncülük ve üstünlüğünü ise, tarihsel olayları ve gelişimi doğru yorumlamasına, tarihin ve
toplumların biçimlenmesinde ekonominin belirleyici olduğunun bilincine varmasına, metafizik ve teoloji yerine gözlenebilen gerçekleri kendisine temel almasına, özellikle de gerçeğin
bir bütün olduğunu ve değişik bilim dallarının verilerinin bir arada değerlendirilerek gerçeğe
varılabileceğini algılamasına borçludur.246 Düşünür siyasal düşüncenin gelişimine büyük katkı
sağlamıştır.
İbn-i Haldun, İspanya’da bulundukları bölge Hristiyanların eline geçmesi neticesinde
Tunus’a göç eden bir ailenin çocuğu olarak 19 Mart 1334’te dünyaya gelmiştir. Hayatını
1406 yılında Kahire’de kaybetmiştir. Ocham'lı William kuşağından sonraki kuşak
düşünürlerindendir. İyi bir eğitim görmüş; 17 yaşına kadar kelam, fıkıh, hadis gibi dini
ilimlerin yanı sıra matematik, felsefe, mantık, lügat, şiir gibi diğer ilimleri de tahsil etmiştir.
İbn-i Haldun’un yaşadığı dönem çalkantılar ve karışıklıklar dönemidir. Yaşamının büyük
kısmında siyasete karışmış, değişik sultan ve hükümdarlar yanında görev almıştır.
"Mukaddime"247 en bilinen eseridir, 1378 yılında tamamlamıştır.
İbn-i Haldun'un İslâm düşüncesi içindeki özgün yeri, her türlü dinsel dogmadan uzak,
realist bir yaklaşımla toplum sorunlarını ele almasından kaynaklanmaktadır. Benimsediği
yöntem, “Tanrının takdiri” gibi metafizik olmayıp, deney ve gözleme dayanmaktadır ve bu
durum, İbn-i Haldun'un derin bir inanç sahibi olmasına rağmen bilimsel bir zihniyete sahip
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Tüm bilimsel gerçeğin kökeninin Tanrı'da
olduğuna inanmış, ancak evrenin yasa ve kurallarını araştırmada inancın bir yöntem
olamayacağını; maddi ve somut, deneysel yöntemlerle gerçeğe ulaşabileceğini keşfetmiştir.248
İktidarın kentte oluşup buradan çevreye yayıldığına, bu nedenle merkezde olanların
devletin sağladığı nimetlerden daha çok yararlandığına, başkent ve öteki kentlerin karşılıklı
durumlarının da bu açıdan belirlendiğine ilişkin vardığı sonuçlar buna bir örnektir. İklim-
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çevre’nin toplumsal ve siyasal yaşam üzerine etkisi üzerine ortaya koyduğu gerçekler de aynı
çizgidedir.249

7.2.1.1. Tarih Anlayışı
İbn Haldun’a göre önceki tarihçiler oldukça bilinçsiz biçimde kendilerine gelen “ahbâr”250ın
doğruluğunu, yani doğal ve nedensel ilkelere uygunluğunu araştırmaksızın aktarmışlardır.
İbn Haldun bu sorunu çözmek için yeni bir bilim kurmanın gerekliliğini duymuş ve bu yeni
bilimin konusunu, yöntemini ve ilkelerini belirlemiştir. Bu yeni bilimin konusu “umran”,
yani toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimleridir. Başka bir deyişle toplumsal gelişmenin
tarihsel betimlemesini yapmak ve siyasal evrelerini ortaya koymaktır. Tarihsel olayların doğru
biçimde anlaşılması için bu bilim, tarihi öncelemek durumundadır. Başka bir deyişle, umran
ilmi, tarihin ölçütü ve temeli olmak durumundadır. Öyle ki umran ilmi aracılığıyla tarih,
yüceltme ya da yermenin konusu olarak değil, nesnelliği içinde algılanabilecek, efsane ve
hurafelerden arındırılabilecektir. Böylece İbn Haldun yaşadığı dönem itibariyle tarihe yeni bir
bakış açısı getirerek bir tarih felsefesinin oluşmasında öncü olmuştur. Ondan önce tarih
yazımı, nakil ve rivayetlerden ibaret görülmüştür. Oysa İbn Haldun’un “umran ilmi” adını
verdiği yeni bilim, tarihi, toplumsal olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisi içinde kavramanın
gerekliliğini vurgulamaktadır. Böylece İbn Haldun toplumların tarihsel gelişimine yeni bir
yöntem ve kendi iddiasıyla yeni bir bilimle yaklaşmıştır.251
İbn-i Haldun, tarihin "yüzeysel" (zahiri) yanı ve "iç yanı" derinliği bulunduğunu
açıklamaktadır. Ona göre, tarihin yüzeysel (zahirî) anlamı şöyledir: "... Dıştan bakılınca tarih,
eski günlerden ve devletlerden, eski çağlarda geçen olaylardan haber veren bilim olmaktan
öteye geçmez. Ağızdan ağıza geçen sözler, öyküler anlatılır." Tarihin bir de içsel yanı vardır,
onu da şöyle ifade etmektedir: "Derinliğine inilerek bakıldığındaysa, tutarlı bir bakıştır tarih.
Bir incelemedir. Olup-bitenlerin nedenlerini, nasıl başlayıp nasıl geliştiğini inceliğiyle ortaya
koymadır. Olayların nasıllarını, niçinlerini derinlemesine bilmedir. Bundan dolayı, tarih,
temel bilimdir". Gerçek tarih ve tarihçilik, işte tarihin içinde saklanan anlamı incelemek ve
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düşünmektir, İbn-i Haldun'a göre. Olayların meydana geliş nedenlerinin bilinmesi de
önemlidir. Bu anlamıyla tarih, olayların sosyolojik açıklamasına tekabül etmektedir.252
Dolayısıyla, Onun geleneksel tarihçilerden ayrıldığı nokta, öncelikli sorun
olarak siyasal ve toplumsal olayların altında yatan yasaların ne olduğu araştırması ve
tarihin bu yasalara göre yazılması gerektiğini ileri sürmesidir. Bu sorun İbn Haldun’un da
eserinin çeşitli

yerlerinde

ifade

ettiği

üzere

önceki

tarihçiler

tarafından

ele

alınmamıştır.253
Din ve dünya işlerini anlamak için tarihe başvurmak, ondan dersler çıkarmak gerekir.
Ancak, tarih iki açıdan ele alınıp incelenebilir. Birincisi, geçmişteki olayların ele alınıp
anlatılmasıdır; bu, tarihin görünürdeki anlamıdır. Bir de, tarihin içinde saklı bulunan anlamı
anlamak yolu vardır. Bu ise, neden-sonuç bağlantısını bulup ortaya çıkarmaktır. Öte yandan,
toplumlar, kentler, bölgeler, çevreler zaman içinde değişime uğrarlar. Zaman da akıp geçer.
Bu değişimler uzun süreleri kapsadığından ilk bakışta kavranmaları güçtür. Ne ki, değişimin
yasaları vardır. Bunlar kavranmazsa, tarihten yararlanmak isteyenler yanılgılara sürüklenirler.
Her oluşumun gerek kendisinden kaynaklanan ve gerekse etkilenme sonucu olan bir doğası
bulunur.254
İbn-i Haldun, bilimsel olmayan tarihçiliğin hatalarını, sübjektif ve objektif nitelikte
çeşitli nedenlerde bulur. Sübjektif nedenler, tarihçinin ruhi durumuna ilişkindir. Zira,
"...eğilim ve yan tutma, insanın gerçeği görmeye yarayan gözünde bir perde olur. Eleştirmeyi,
inceleme çabasını engeller. Ve yalanı benimsemeye, alıp aktarmaya sürükler." Objektif neden
ise, tarihi haberlerin doğru olup olmadığının araştırılmasına ilişkindir. Burada İbn-i Haldun,
haber nasıl olursa olsun, haberin doğruluğunu anlamak için, toplumsal yaşamın incelenmesi
gerekliliğini ortaya kaymaktadır.255 İşte gerçek tarih ve tarihçilik de budur. Oysa, der İbn-i
Haldun, o zamana kadar tarih yazarları gemişten haber aktarmakla yetinmişler, aktardıkları
bilgilerin doğruluğuu raştırmadıkalrı gibi, nedenlerini inceleme gereğini de duymamışlardır.
Bu tür aktarmalar sonucunda gerçeğe ulaşımasını, yanılgı ve yanlışlardan uzaklaşılmasını
sağlayacak sağlam bir görüş ve tutarlılığa varılamamıştır.256
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İbn-i Haldun, “ben ne zaman ki tarih yazarlarının kitaplarını gözden geçirdim, o
zaman geçmişin ve bugünün derinliklerine inebildim, işte o zaman gerçeği derinliklerinden
çekip çıkaracak gözdeki dalgınlık ve uykunun uyuşukluğunu kaldırıp attım” diyecektir.257
İbn-i Haldun, tarihçilerin içine düştükleri yanlışların ve yanılgıların en önemli
nedenini de, bunların zamanla toplumların değiştiğini gözden kaçırmış olmalarında görür.
Çünkü, “evrenin ve toplumların durumları, ilişkileri , gidişatı tek bir süreç –vetire- üzerinde
sürmez ve değişmeyen bir çizgide kalmaz”, “Durumlar değişir, durumlarla birlikte gelenek ve
görenekler değişir ve değişenler kendi cinslerine ya da benzerlerine ya da tümüyle başka
olanlarına, karşıtlarına” dönüşürler.258 İbn-i Haldun bu görüşleriyle tarih biliminin ilgi alanına
sosyolojik yaklaşım ve metodun girmesini sağlamıştır.

7.2.1.2. Toplumsal Yaşam Üzerine Görüşleri
İbn-i Haldun, toplumsal yaşamı insanlar için bir zorunluluk saymıştır. Toplumsal yaşamın
vazgeçilmezliğini ilk olarak ekonomik nedene bağlamıştır. İkinci neden olarak da güvenlik
konusuna işaret eder. O’na göre, bir kere, tek bir insan gereksinim duyduğu yiyecekleri tek
başına sağlayamaz. Buna ek olarak, her insan, kendisini koruyabilmek için başka insanların
yardımına gereksinim duyar. Örneğin, yırtıcı hayvanlar insanlardan çok güçlüdür, insan ancak
başka insanların yardımı ile bunlara karşı kendisini savunabilir. Öte yandan, gerçi bu tür
hayvanlar insanlardan çok güçlüdürler ama, Tanrı, buna karşılık insana düşünme yetisini ve
araç gereç yapmak için ellerini vermiştir. Bu araç gereçleri yapmak ve kullanmak da tek bir
insanın gücünü aşar, o nedenle de yine başkalarının yardımı gerekir.259
Toplumsal yaşam bir gerçek olarak ortaya çıkınca, insanların birbirlerinin saldırılarına
karşı korunmaları için de bir "düzenleyici"ye, otoriteye ihtiyaçları vardır. Bu düzenleyici
otorite, “İnsanların kendilerinen biri olacaktır; hepsine baskın gelen, hepsi üzerinde
egemenliği ve eziciliği olan biridir bu, öyle ki hiç kims kimseye saldırmasın, kimse kimsenin
hakkına el uzatmasın, egemen olmanın anlamı da işte budur.”260 İbn-i haldun, “düzenleyici
öndere kesin gereksinme vardır, insanlığın yaşamı onsuz kesinlikle olmaz” diyecektir.261
Böylece toplu halde ve siyasal yapı içinde yaşamak insanlar için bir zorunluluktur. Tıpkı
insanı sosyal ve siyasal bir varlık olarak kabul eden Aristoteles gibi.262
257
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Demek ki, İbn Haldun’a göre, toplumsal yaşam bir zorunluluktur ama bu yaşamın
varlığını sürdürebilmesi için içinden bir yasaklayıcı ve düzenleyici bir önder (iktidar)
çıkmalıdır. Böylece oluşan toplumların yaşam biçimini ve insanlarının fiziksel özelliklerini
iklim koşulları belirler. Pekiyi, bu toplumlar hangi aşamalardan geçerek gelişirler? İlk aşama,
göçebeliktir.263 Sonraki aşama ise, göçebelikten yerleşik düzene (topluma) geçiştir.
"Göçebeler, kırsal yaşam sürenler, tüm yaşam durumlarında yalnızca, zorunlu
gereksinmelerini sağlamaya bakarlar. Daha ötesine güç yetiremezlerken, yerleşikler yani
kentliler, gereksinmelerinden fazlasını ve tam yeterlisini elde etmeye önem verirler. Tüm
durumlarında ve çıkarlarında bu tutum içinde olurlar". Göçebe toplum, hayvan besleyerek ya
da köysel biçimde yerleşerek tarım yaparak, "zorunlu olanı" elde etme çabası içindedir.
Göçebe toplum diye ifade edilen ve "Mukaddime"de bedeviler olarak geçen toplumlar,
göçebe olmanın yanı sıra yerleşik de olabilir ve tarım yapabilirler. Zamanla zorunlu
gereksinmelerinin ötesinde zenginlik ve kudret sahibi olan göçebeler, yerleşik uygarlıkları
mağlup ederek, yerlerine geçmeyi başarırlar ve "daha uygar ve daha yerleşik duruma geçmek
için kentler, kasabalar kurma yoluna giderler". İbn-i Haldun, göçebe yaşamın yani çölde ve
kırda geçirilen yaşamın, kentsel yaşamın temeli olduğunu belirtir ve kentlerin ortaya çıkışını
zenginlik, bolluk ve rahat yaşam gereksinimlerine bağlar. Göçebe toplumlarda yani kabile ve
aşiret gibi ilkel toplum yaşamlarında, sosyal düzen kendiliğinden oluşan hukuk kurallarıyla
sağlanmaktadır. Bu hukuk kuralları meşruiyetlerini ve güçlerini, ayrı zümreye mensup
olmadan doğan (özellikle erkek nesebine dayanan kabile zümrelerindeki) bir dayanışma türü
olan "asabiyye bağı" denilen ilişkiden almaktadır. Devlet ise, ancak "medine" yani kent
aşamasında söz konusu olabilmektedir.264

7.2.1.3. Devlet Anlayışı
İnsanı ve toplumu organik bir düzlemde kurgulayan düşünüre göre insan doğası gereği
birlikte yaşamak zorundadır. Siyasal iktidarın ve şehir yaşamındaki yansıması olan devletin
ortaya çıkışında ne ilahi ne de beşeri bir irade söz konusudur. “insan, doğası gereği her
zaman toplum düzeni içinde ve bir iktidarın otoritesi altında yaşamak zorundadır.”265
Ancak insanların bir arada yaşamak için bir araya geldikleri her durumda bu birlikteliğin
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karşılaşabileceği çeşitli olumlu ya da olumsuz gelişmelerin belirli kurallar çerçevesinde
düzenlenmesi için aynı zamanda belirli bir nizama ihtiyaç olacaktır.266
Devletin kuruluşu bağlamında İbn Haldun’un ortaya koyduğu en temel kavram
“asabiyye”dir. İbn Haldun toplumsal birliğin oluşması ve sürdürülmesini, Arapça “tutmak,
bağlı olmak” anlamına gelen “asabe” kökünden gelen bu kavramla temellendirir. Farklı
araştırmacılar tarafından “yakınlık bağı”, “topluluk duygusu”, “dayanışma duygusu”, “ortak
ruh”, “toplumsal uyuşma”, “ toplumsal dayanışma”, “milliyetçilik fikri”, “askerî ruh” gibi
karşılıklar verilen bu kavram, İbn Haldun’un düşünce sisteminde toplumları ilkellikten
uygarlığa doğru ilerleyişinin temel güdüleyici toplumsal bağı olarak yorumlanabilir. Nitekim
toplumsal ve hukuksal düzenin kurulup sürdürülmesi olduğu kadar, ilkel toplumsal yaşam
biçiminden devlet kurmaya ve uygarlığa doğru ilerlemeye yönelten güç de asabiyye’dir.
Asabiyye bağları sayesinde iç ve dış saldırılara karşı engel olan yasakçı/düzenleyici/önder,
toplumun bütününe egemen olur ki bunun da adı devlettir. Devlet egemenliği, yakınlık
bağının (asabiyye) vardığı son basamaktır. Bir devletin doğuşuna ve onun üstünlüğüne yol
açar. Başka bir deyişle asabiyye’nin sonuç ve amacı devlet kurmaktır. Asabiyenin oluşmasını
sağlayan en temel bağ, kan bağı ya da nesep bağıdır. Doğal bir bağ olan bu bağ sayesinde
insanlar kendi yakınlarının uğradıkları saldırıya karşı onları korumak üzere harekete geçer.267
İbn-i Haldun’a göre bir devlet kurulduktan sonra “büyüme, olgunlaşma ve yıkılma”nın
doğal ve zorunlu yasasına tabi olur. Mukaddime’de bir devletin kuruluş, yükseliş ve çöküş
aşamaları özetle şu şekilde betimlenir: İlk aşama, yerleşik bir yönetimin elinden askerî
üstünlükle devleti ele geçirme, yani fetih aşamasıdır. Bu aşamada asabiye bağları oldukça
güçlüdür. İkinci aşamada hükümdar, egemenliği sadece kendine özgü kılacak biçimde
yönetimi akrabalık ilişkilerinden soyutlama işine girişir ve gücü tekeline alarak mutlak
hükümdar olur. Üçüncü aşama yükseliş aşaması olup ekonomik refahın arttığı ve buna paralel
olarak kültürel unsurların geliştiği aşamadır. Dördüncü aşama istikrar ve barışın egemen
olduğu, yönetimde yenilikçi hiçbir hareketin görülmediği eski yönetimlerin taklit edildiği ve
bundan ayrılmanın devleti yıkacağına inanıldığı aşamadır. Son olarak çöküş aşaması ise,
hükümdarın ekonomik ve toplumsal ilişkileri kişisel arzularına göre yönetmeye başlamasıyla
birlikte devlette iyileşmesi olanaklı olmayan hastalıkların ortaya çıkmaya başladığı ve
devletin yıkılışa geçtiği aşamadır.268 İbn-i Haldun, devlette biyolojik bir yapı görmüş ve
bireysel organizma ile devlet arasında ayniyet olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle, devlet
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için doğuş, gelişme, yaşlanma dönemlerinden sonra ölüp gitme kaçınılmaz bir sondur. Bu
"son"dan sonra devlet yıkılır ama toplum kalır ve yıkılan devletin yerini yenisi alır. Devletin
geçirdiği evrelerin her birinde temel dayanak "ekonomik" koşullardır.269
İbn-i Haldun’un devletlerin doğal tarihsel sürecini betimledikten sonra ele aldığı en
önemli sorun devletin ayakta kalmasını sağlayacak ve onu çöküşten kurtaracak öğenin ne
olduğudur. Bu bağlamda İbn-i Haldun toplumsal ve politik sorunları çözmek ve devletin
çökmekten kurtulması için çoğunluğun boyun eğeceği kesin ve uyulması zorunlu yasalar
koymanın gerekliliğini ifade eder.270 İbn-i Haldun'a göre, yönetimin iyi olması, iktidarın adil
olmasına bağlıdır. Adil bir iktidarın kararları tepki görmez ve "yönetim alanında bulunanlar,
ister yürekli ister korkak olsunlar, kendilerine güven duyarlar. Baskı olmayacağına
güvenirler". Kararları ezici, baskıcı, korkutucu ve cezalandırıcı olan yönetim, halkın dayanma
gücünü ve yürekliliğini öldürür.271
Devletlerin çöküşünü sosyolojik gerekçelerle izah eden düşünüre göre, devletin
yıkılmasının temel nedenleri içsel faktörlerden kaynaklanmakta, yıkılışa sebep olan bir dış
gücün saldırısı olsa da içeride yıkılışı gerektirecek gelişmelerin yaşanmasının yıkıcı dış
saldırıya sebep olduğunu düşünmektedir.272 İbn-i Haldun, Tanrı'nın insanların doğal
yapılarına iyiliği ve kötülüğü birlikte koyduğunu, insanların doğal yapılarında bulunan
kötülüklerden birinin de "zulüm" ve "başkalarının hakkına geçme" olduğunu belirtir. İşte
insanlar kent yaşamında bu kötülüklere karşı yargıçlar ve devlet adamları eliyle korunurlar.273
Yani yargılayıcı ve düzenleyici güç insanları birbirlerine karşı korur. Siyasal düzenin
temelinde bireyleri diğerlerine karşı koruması Hobbes'un teorisini hatırlatır.274
Devlet, teb'asının medenileşmesinde öncü olmalıdır. Devlet ve halk, birbirlerinden
ayrı bir kurum olarak değil, bir bütün olmalıdırlar, Zaten birbirinden ayrı düşünülemezler.
Teb'asından kopuk olan devlet, çok kısa zamanda yıkılır.275 İbn-i Haldun, devlet ile devlet
başkanlığını da şöyle ayırmıştır: "Devlet, topluluk başkanlığının üstünde bir şeydir. Çünkü
başkanlık, yalnızca ululuktur. Bu ululuğun sahibi de emirlerine uyulan bir kimsedir. Ama
onun hüküm ve kararlarında, uyanlar üzerinde bir baskı ve eziciliği yoktur. Devlete gelince; o,

269

Akad, M., Vural Dinçkol, B. ve Bulut, N., Genel Kamu Hukuku, s.85.
Yıldız, M., a.g.m., s.45.
271
Ibn Haldun, Mukaddime, Şark İslam Klasikleri, I, Çev., Zakir Kadiri Ugan, İstanbul, 1990, s.303’den aktr., Akad, M.,
Vural Dinçkol, B. ve Bulut, N., Genel Kamu Hukuku, s.86.
272
Özcan, O., a.g.m., s.77.
273
Ayrıca bkz, Göze, A., Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 105.
274
Akad, M., Vural Dinçkol, B. ve Bulut, N., a.g.e.,, s.86.
275
Yumuk, R., “İbn Haldun’da Devlet Görüşü”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1-2,
1978, s.258.
270

başlı başına bir ezicilikle egemen olma, ezicilikle hüküm yürütmedir."276 Devlet gemenliği
başka toplumlara karşı üstünlük sağlandığı ve bu üstünlüğün bilincine varıldığı zaman elde
edilir.277 Dolayısıyla, devletin sürekliliği için dışa karşı üstünlük önem taşımaktadır.
Görüldüğü gibi İbn-i Haldun, devletin merkezi bir cebir kuvvetinin örgütlenmesi olduğunu ve
egemenlik olmadan devletten söz edilemeyeceğini ortaya koymakla, devleti realist bir görüşle
açıklamıştır.278 XIV. yy'da topluluk ve devlet ayırımını yapan ve devleti gerçek sosyal yapısı
ile ele alan İbn-i Haldun, devleti sadece ortak hayat sağlama" amacı ile kurulmuş bir topluluk
olarak tanımlamamış, onun gerisindeki sosyal olay ve olguları da gözlemlemiştir. Bunlar;
toplumlararası rekabet, savaş, iktidar hırsı, korunma arzusu gibi şeylerdir.279
Diğer Orta Çağ İslam düşünürleri gibi, monarşinin normal bir yönetim biçimi
olduğunu savunur. Zamanındaki îslam düşünürlerinin hükümdarlık ile hilafet kurumlarını
karşılaştırarak açıklamalarına karşı çıkan İbn-i Haldun; halifeliğin şeriata dayandığını,
devletin ise sonradan kabul edilen siyasal kurallar uyarınca oluştuğunu açıklar. Tarihte pek
çok devletin, peygamberler olmaksızın kurulduklarını ifade ile, bunların sayısının "ehli kitap"
kavimlerinkinden çok fazla olduğuna dikkat çeker. Böylece ilahi vahye dayanan
peygamberlik ile, siyasal bir mevkii olan hükümdarlık arasında hiç bir mantıksal ve zorunlu
ilişki bulunmadığını kaydeder. Peygamberlik akılla açıklanamayacak bir şeydir. Muhammed
ve dört halifeden sonra islâm için mülk (devlet) örgütlenmesinin doğduğunu belirten İbn-i
Haldun, Muhammed ve halifeler devrini başkanlıktan hükümdarlığa geçiş olarak
tanımlamaktadır.280
İbn-i Haldun, halifelik rejimini İslâmlığın tek ve kaçınılmaz yönetimi olarak
görmemiştir. Halifeliği devlet özelliklerine yönelmede bir geçiş dönemi olarak yorumlamıştır.
Bu yaklaşımı ile de İbn-i Haldun, siyasal iktidar olgusunu, döneminin tecrübesi ışığında ve
kendi siyasal boyutları içinde incelemiştir.281 Sonuç olarak, İbn-i Haldun laik siyaset ve devlet
teorisi öngörmüştür. XIV. yüzyılda devlet düzeninin din kurallarına dayanmasının zorunlu
olmadığı yargısında bulunabilmiştir. İbn-i Haldun, Orta Çağ ile Yeni Çağ arasında bir köprü
niteliği taşır.282 Batı dünyasında İbn-i Haldun’unkine benzer nitelikte kuramların ancak
17. yüzyılda çıktığı görülmüştür.
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Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Orta Çağda 7. yüzyıldan itibaren Roma medeniyeti bütünlüğünü yitirmiş, ekonomik ve
kültürel üstünlüğünü kaybetmiştir. Bunun başlıca sebebi Asya ile Afrika’nın birleştiği noktada
başlayan ve Doğu ile Batı Roma İmparatorluklarının birbirleriyle bağlantısını ve Avrupa’nın
yakın doğu medeniyetleri ile ilişkilerini kesen İslam’ın yayılışıdır.
Hz. Muhammed ve 4 Halife Dönemi hariç 9. yüzyıla kadar kabile geleneğine dayalı
sultanlık hukukuna göre yönetilen İslam Devleti, bu tarihten itibaren Müslüman olmaya
başlayan Türklerin eline geçince, Orta Asya Türk gelenekleriyle renklendirilerek üç kıtaya
yayılmıştır.
İslam devlet anlayışında, devlet ve din tek bir kurum halinde örgütlenmiştir. Bu
nedenle de, İslam topluluğunun ya da cemaatinin içinde yer almak doğrudan siyasal yapıya
katılmaya da olanak sağlamıştır. Siyasal yapıyla dinsel yapı iç içe geçmiştir. Dolayısıyla
Hristiyan dünyasındaki gibi dinsel özerk kurumlaşmaya rastlanmamakta, kilise ve devlet
ayrımı gibi bir ayrım da ortaya çıkmamaktadır. Tüm ümmet, bir başka ifadeyle müslüman
halk yeryüzünde Tanrıya vekillik ettiğinden siyasal iktidarla dinsel iktidar ayrımına
gidilmemiştir.
Tüm bu durum ve oluşumların toplum ve devlet yönetimine yansımalarıyla ilgili Orta
Çağ İslam alimlerinin, özellikle de Batılıların sosyolojinin kurucusu olarak kabul ettikleri
İbn-i Haldun’un yaklaşımları bu çalışmada en özgün hatlarıyla aktarılmış durumdadır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
1. İslâm devletinde din ve devlet özdeşleşmiş olduğu için
devlet yapısı "teokratik"tir.
2. İslâmlıkta mutlak iktidar Tanrıya aittir, siyasal iktidar
Tanrı'nın koyduğu kurallar ile sınırlıdır.
3. Platonizm ve Aristotelizm ile teolojinin sentezini
yapmaya çalışan, "Ara Ali al-Madina al-fadila" adlı
eseri ile sosyoloji ve siyaset bilimine katkıda bulunan
İslâm düşünürü İbn-i Sina’dır.
4. Mukaddime adlı yapıtı ile tanınan İbn-i Haldun'un
İslâm düşüncesi içindeki özgün yeri, her türlü dinsel
dogmadan uzak, realist bir yaklaşımla toplum
sorunlarını ele almasından kaynaklanmaktadır.
5. Aristo'nun görüşlerini islamiyetle birlikte yorumlamış,
eserlerinin bazıları Latince'ye çevrilmiş, Batı
dünyasında "Averroes" olarak tanınan İslâm düşünürü
Farabi’dir.

Yanlış

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.d, 2.d, 3.y, 4.d, 5.y

IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. İslâm dünyasında devlet yönetimi nasıldır, açıklayınız.
2. İbn-i Haldun’un toplum ve devlet anlayışındaki realist bakış açısından söz ediniz.
3. Farabi’nin İslâm dünyasına katkılarını irdeleyiniz.
4. Türk- İslâm düşünürü İbn-i Sina din ve devlet ilişkisini nasıl açıklamıştır, aktarınız.
5. Dinin yüksek formu olarak düşündüğü felsefenin müslümanlar için meşru bir öğreti
olduğunu göstermeye çalışan İbn-i Rüşd’ün düşüncelerini irdeleyiniz.

BÖLÜM SORULARI II
1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ İslam düşünürleri arasında yer almaz?
a. Farabi
b. Eflatun
c. İbn-i Haldun
d. İbn-i Rüşt
e. İbn-i Sina
2. Avicenna hangi yüzyılda yaşamış bir düşünürdür?
a. İlk Çağ
b. Antik Çaş
c. Orta Çağ
d. Yeni Çağ
e. Yakın Çağ
3. Platon ve Aristoteles’ten en fazla etkilendiği bilinen İslam düşünürü aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Eflatun
b. İbn-i Haldun
c. İbn-i Rüşt
d. İbn-i Sina
e. Farabi
4. Arabistan'dan Ortadoğu'ya yayılan islamcı dünya görüşü hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
a. 3. Yüzyıl
b. 4. Yüzyıl
c. 5. Yüzyıl
d. 6. Yüzyıl
e. 7. Yüzyıl
5. İslamiyette bilgi kaynağı olarak meşverette bulunmak ne anlama gelmektedir?
a. Danışmak
b. Teba olmak
c. Hattat olmak
d. Kur’an okumak
e. Yargılamak
Yanıtlar:
1. b
2. c
3. e
4. e
5. a

8. YENİÇAĞ
MODERN SİYASAL DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU
MUTLAKİYETÇİ DEVLET GÖRÜŞÜ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde modern siyasal düşüncenin doğuşu üzerinde durulacaktır. Monarşiler dönemi
olarak tanımladığımız bu sürecin genel özellikleri aktarılacak ve önemli düşünürleri; Niccolo
Machiavelli (1469-1527), Jean Bodin (1530-1596) ve Tomas Hobbes’un (1588-1679)’un
çalışmaları üzerinden devlet yönetimi ile ilgili yaklaşımlar, aşağıdaki sistematiğe göre
irdelenecektir;
8. YENİÇAĞ / MODERN SİYASAL DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU
MUTLAKİYETÇİ DEVLET GÖRÜŞÜ
8.1. Yeniçağ’ın Kazanımları
8.3. Yeniçağ Düşünürleri
8.2.1. Niccolo Machiavelli (1469-1527) Hayatı ve Yapıtları
8.2.1.1. Prens / Hükümdar
8.2.2. Jean Bodin / Devletin Egemenliği
8.2.2.1. Jean Bodin’in Siyaset Felsefesinde Egemenlik İlkesi
8.2.2.1.1. Egemenlik Mutlaktır
8.2.2.1.2. Egemenlik Süreklidir
8.2.2.1.3. Egemenlik Bölünemez ve Devredilemez
8.2.2.3. En İyi Yönetim Biçimi Olarak Monarşi
8.3.1. Thomas Hobbes Yapıtları / Kişi Yararına Mutlakçılık
8.3.1.1. Hobbes’da Toplumun, Devletin Kökü

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

XVI. yüzyılın başından itibaren Rönesans'ın etkisiyle toplumların değişikliğe
uğrayan ekonomik, sosyal, politik ve kültürel değer ölçülerinden genel
hatlarıyla söz ediniz.

2.

Niccola Machiavelli’nin dünyaca tanınan yapıtı hangisidir, değerini belirtiniz.

3.

Niccola Machiavelli’nin hukuk düzeni ve adalet anlayışını aktarınız.

4.

Monarşik yönetimin temel özelliklerini ayrıntılı açıklayınız.

5.

Jean Bodin’in "Devletin Altı Kitabı" adlı yapıtında ortaya koyduğu
mutlakıyetçi özellikleri irdeleyiniz.

6.

Thomas Hobbes’da devletin mutlak egemenliği nasıl anlatılmaktadır,
açıklayınız.

7.

Thomas Hobbes toplum sözleşmesini neye dayandırıyor, belirtiniz.

8.

Thomas Hobbes egemenlik kavramı ile hukuk düzeni arasındaki ilişkiyi nasıl
açıklıyor, aktarınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Orta Çağ sonrası
Modern Siyasal

gelişen rönesans

Düşüncenin Doğuşu

hareketleri sonrasında

(Monarşiler Dönemi)

değişim geçiren devlet
yönetimi hakkında
bilgilenim sağlanacak.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Monarşiler Döneminin genel
özellikleri aktarılacak, özellikle
dönemin en etkili düşünürleri; N.
Machiavelli, J. Bodin ve T. Hobbes’un
çalışmaları üzerinden devlet
yönetiminde mutlakıyetçi bakış açısı
açımlanacaktır.

Anahtar Kavramlar


Monarşiler Dönemi,



Mutlakiyetçilik,



Egemenlik



Niccola Machiavelli,



Jean Bodin,



Thomas Hobbes.

Giriş
16. yüzyılda ekonomi alanında feodal ilişkiler, tümden ve hızlı biçimde çözülmeye
başlamıştır. Ticaret ve zanaatların tarım dışı zenginlik kaynakları yani sermaye, ulusal
ekonomilerdeki ağırlığını giderek daha fazla ölçülerde duyurmuştur. 16. yüzyılda oldukça
büyük bir sermayeyi elinde tutan burjuvazi, nitelik değiştirmiş; girişimci, üretici bir sınıf
haline gelmeye başlamıştır. Orta Çağın tüm kurumlarının ve ilişki biçimlerini, bu arada kendi
sınıfının Orta Çağdaki yerel birlikleri olan loncaların sağladığı ayrıcalıkları karşısına almıştır.
El sanatları ve ticarete dayalı yeni zenginliğin hızla artması ve bir sermaye birikiminin
oluşması burjuvayı güçlü kılan ve girişimciliğini arttıran önemli nedendir. Bu aynı zamanda
krallığın kasalarına daha çok vergi akması anlamına geldiği için, krallık yönetimleri ticaret
burjuvazisini korunması gereken bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. Ticaret burjuvazisi
için önemli olan, ticarete zarar veren çatışmaların ortadan kalkması düzenli ve güçlü
iktidarların kurulması olmuştur. Krallar ticaretin gelişmiş olduğu kentlere tüzel kişilik vererek
bu kentleri ve tüccarları soyluların baskı ve etkilerinden kurtarmıştır. Sermayenin birikmeye
başlamasıyla ortaya çıkan bankalar, krallara borç verecek denli güçlenmişlerdir. Orta Çağ
yapılanmasına her alanda karşıt olan bu yeni ve köklü değişikliklerle uzlaşma içinde olan tek
kesim krallıklar olmuştur.
Dolayısıyla dönemin krallıkları, gerek ulusal kaynakları işletme, gerekse ticareti içte
ve dışta koruma yönünden önlemler almaya yönelirken amaç, o zamana kadar süregiden
bölünme ve düzensizliklerden rahatsız olan bu yeni gücün (yani burjuvazinin) yararları
doğrultusunda güçlü bir merkezi yönetim kurmak olmuştur. Ekonomiye egemen bu yeni sınıf,
kazancı her bakımdan garantiye almanın yolunu, tüm yetkilerin kralın elinde (askeri, adli,
ruhani) toplanmasına bağlamıştır. Bu değişim sürecinden kilise de payını almıştır. Kralın
denetimine girerek yönetimdeki ağırlığını kaybetmiştir.

8.1. Yeniçağ’ın Kazanımları
Uygar toplumlar tarihi, özgürlüğü geliştirme yolundaki sonsuz bir çabadır. Özgürlük bir bütün
olarak görülmelidir ve onu yaşamın bir açısından azaltan herhangi bir şey olasılıkla diğer
açılardan da azaltacaktır.
Özgürlük bir anlamda, doğanın ve toplumun nesnel yasalarına egemen olmaktır.
Özgürlük kavramının felsefe alanındaki tartışılma süreci, özgürlüğün keşfi, özgürlüğün
devlet, toplum, birey vb. olgulara göre konumlandırılması, mevcut konumların eleştirisi gibi
aşamalar katetmiştir.
Çağdaş felsefenin temellendiği Rönesans dönemi, otoriteye ve geleneğe karşı
başkaldırı ortamını hazırladığı için, bu dönemde politik, ekonomik, kültürel özgürlük
taleplerinin kısmen gerçekleştiği ve özgürlük kaygısındaki düşünce sistemlerinin ortamda yer
bulabildiği söylenebilir.
Yeniçağ’da bilimsel nitelikte devlet ve siyaset üzerinde tartışmaların hız kazandığı
görülmektedir. Doğal hukuk üzerindeki görüşler gittikçe bilimselleşmeye başlamıştır.
Sofistlere göre insanın en önemli ölçüsü sayılan hukuk duygusu bu çağda insanın en önemli
varlığı olan akıl ile açıklanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, doğa bilimlerinde beliren
rasyonalite artık toplum bilimlerine de bu şekilde girmektedir. Bu çağda doğal hukuk insan
aklının ürünü olarak görülmeye başlanmıştır.

8.2. Yeniçağ Düşünürleri283
8.2.1. Niccolo Machiavelli (1469-1527) Hayatı ve Yapıtları
3 Mayıs 1469’da dünyaya gelen N. Machiavelli 21 Haziran 1527’de Floransa’da hayatını
kaybetmiştir. Orta derecede bir eğitim görmüş Machiavelli, çeşitli devlet görevlerinde ve
diplomatik temsilciliklerde bulunmuştur. Bu dış görevleri nedeniyle başka ülkeleri de
görmek olanağını elde etmiştir. İktidar ya da yönetici değişiklikleri yüzünden zaman zaman
kamu görevlerinden uzaklaştırılmıştır.
Machiavelli’nin İtalyası küçük devletçiklere bölünmüş ve ayaklanmalara sık sık
sahne olan bir ülkeydi. Ülkenin bazı bölümlerinde yabancı güçler egemenlikleri
sürdürmekte, dahası, bu devletçikler de zaman zaman birbirleriyle çatışmaktaydı. İşte, bu
durumdan etkilenmiş olan Machiavelli, tek çıkar yol olarak hiçbir etik kurala bağlı
olmayan ve sınırsız güç sahibi bir devlet yapısının yaşama geçirilmesini öne sürecektir.
283
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Gerçekten de, onun başlıca amacı, yabancı devletlerin etki ve işgallerinden kurtulmuş
ulusal ve güçlü bir İtalyan devletinin kurulmasıdır.284
Bu amaçla Prens adlı eserini yazmıştır. Hükümdar olarak da dilimize çevrilen bu
yapıt285, Machiavelli’nin görüşlerini en belirgin biçimde ortaya koymaktadır. Öteki yapıtları
ise, genelde siyaset ve askerlik alanlarında yapılması gerekenleri, kendi saptamalarını, dış
görevler sırasındaki izlenimlerini ve bunlardan çıkardığı sonuçları içeriyor. Söylevler
(Discours) olarak anılan Titus Livius’un İlk On Bölümü Üzerine Söylevler adlı yapıtı ise,
Hükümdar’dan sonra en çok tanınan çalışması olmuştur. Machiavelli, bu eserinde Roma
tarihinden

örnekler

vererek

İtalyan

cumhuriyetlerinin

genişlemeyebilmelerinin

ve

varlıklarını sürekli kılabilmelerinin yollarını göstermektedir.286

8.2.1.1. Prens / Hükümdar
Machiavelli, birleşik ve güçlü bir İtalyan devletin oluşturulması, yaşatılması ve
güçlendirilmesi amacının nasıl gerçekleştirileceği üzerinde dururken, öncelikle, bireylerin
doğal yapılarının bencil olduğu ve kendi başlarına bırakılacak olurlarsa sonuçta anarşi baş
göstereceği görüşünü kendisine temel almaktadır. Machiavelli’ye göre toplumsal ve
siyasal düzeni sağlayabilecek tek şey, hukukun (yasaların) arkasında bulunan güçtür.
Bundan çıkarılması

gereken sonuç, kamu düzeninin sağlanabilmesi için devletin

olabildiğince güçlü kılınması olacaktır. Bu açıdan bakıldığında devletin başta gelen görevi
ve amacı, kendisini olabildiğince güçlendirmektir. Bu görevin yerine getirilmesi ve amacın
gerçekleştirilmesi için, siyasal iktidarı ellerinde bulunduranlar her yola başvurabilirler.
Machiavelli’ye göre, hukuku güç yaratır ve yaşatır; çünkü, yasalar ancak onları
uygulayabilecek
önemlidir.

bir

güç

varsa yaşayabilirler.

Bu nedenle, güç, yasalardan daha

287

Machiavelli’ye göre; devletin varlık koşulu, güçtür. Ama bu güç, belirli kural ve
kalıplara bağlı olarak ve nesnel (objektif) bir biçimde kullanılan bir güç değil, fakat
olabildiğince yaygın olarak, sınırsızca kullanılan bir yapıda olmalıdır. Hükümdarın başlıca
284
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görevi, bu gücü sınırsızca arttırmaktır.288
Devlet

gücünü

geliştirip

arttırmanın

yolları

ise,

hükümdarın yurttaşların

yüreklerine korku salması, devlet yönetiminde gerektiğinde ahlâk dışı yöntemlere
başvurması ve buyruğu altında güçlü bir ordu bulundurmasıdır. Güçlü bir ordu, devletin
varlığını koruyup sürdürmesi, iç ve dış düşmanlara karşı bir güvence sağlayacağı için
gerekli olduğu gibi, hükümdarın istencinin herkese karşı geçerli kılınması için de bir
araçtır. Öte yandan, hükümdarın toplumca sevilmesi iyi bir şey ise de, asıl olan toplumun
ondan korkmasıdır. Çünkü, sevginin aksine her zaman için sözünü geçirir ve halkın siyasal
iktidara uymasını sağlar. Ayrıca, hükümdar, kendisini erdemli bir kişi olarak tanıtmalıdır
ama, gerektiğinde hiç de öyle davranmamalıdır. Böyle yapmazsa, kendisine karşı ahlâk dışı
yöntemlere başvuranlar karşısında çaresiz kalır.289
Söylevler adlı yapıtında, dinin bir toplumu bir arada tutma işlevi belirtilmekte ve bu
nedenle de hükümdarın kendisini, gerçekte öyle olmasa bile, dindar bir kişi olarak
tanıtmasının doğru olacağını söylemektedir.
Machiavelli, devletlerarası ilişkiler için de aynı yöntemleri öneriyor. Bu alanda da
devlet, amacını gerçekleştirmek için her yola başvurmalıdır. O ana değin geliştirilmiş olan
pacta sunt sevanda (ah- de vefa) güzel bir kural ise de, yaşamın gerçeklerine
uymamaktadır.290
Niccolo Machiavelli devlet ve siyaset alanında bilimsel sorgulamalarda öncülük yapan
Yeniçağ’ın en önemli düşünürlerinden sayılır. Rönesans dönemi İtalya’sında siyasal
dağınıklık karşısında nasıl merkezci, güçlü bir devlet kurulabilir sorusuna yanıt aramıştır.
Devlet olgusu üzerindeki sistemli biçimde düşünen Machiavelli, bu sorgulamaları sayesinde
otorite ve egemenlik gibi temel kavramları da bilimsel olarak açıklamıştır.
Machiavelli bu görüşleri ile siyaseti bilimsel araştırma konusu yapan düşünürlerin
başında sayılmaktadır. Mutlak otoriteye dayanan bütünsel bir devlet formüle etmeye çalışsa
da her zaman öncelikle özgürlüğü savunmuştur. Aslında, Machiavelli mutlak yönetimi
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İtalya’nın bölünmesinin önlenmesi için geçici bir çare olarak görmüştür. Esasında, hep
özgürlükçü bir halk hükümetini tercih etmiştir.

8.2.2. Jean Bodin / Devletin Egemenliği
Bodin, 1529 ya da 1530 yılında, Fransa’nın Angers kentinde burjuva sınıfına mensup bir
ailenin yedi çocuğundan birisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini bir rahip olmak
için Carmelites’de teoloji ve hümanizm üzerine almıştır291. 1545 yılında Yunanca ve
İbranice öğrenmek için Paris’e giden Bodin, burada bir taraftan dil eğitimine devam
ederken, diğer yandan da klasik ve hümanist düşünürler ile ilgili bilgilerini arttırmıştır292.
Paris’te geçirdiği süre, Bodin’e genç yaşta önemli bir bilgi birikimi sağlamıştır293.
1550’lerde, Fransa’daki hukuk eğitiminin merkezi olan Toulouse Üniversitesinde hukuk
eğitimi alan Bodin, aynı üniversitede 1561 yılına kadar öğretim üyeliği de yapmıştır294. Bu
tarihte öğretim üyeliğinden ayrılan Bodin, avukatlık yapmak için Paris’e gitmiş295, tarih,
iktisat ve doğa bilimleri üzerine de incelemelerde bulunmuştur296. Bu durum, onun çok
üretken olduğu ve birbirinden tamamen farklı üç farklı konuda yazılar yazdığı 1560’larda
açıkça

görülmektedir297. Bodin, 1566’da tarihsel verilerden yola çıkarak tarihin ve

hukukun genel ve evrensel ilkelerini ortaya koymaya çalıştığı “Methodus ad Facilem
Historiarum Cognitionem (Methodus)”i 1578’de, 1560’ların ortasında taslak olarak
hazırladığı evrensel hukuk hakkındaki “Juris Universi Distributio”’yu ve 1568’de de
enflasyon ekonomisi üzerine yazdığı “La Response a M de Malestroit”i yayınlamıştır298.
Yayınları ile Kraliyet Mahkemesinin dikkatini çeken Bodin’e bir dizi kamu görevi
verilmiştir299.
Saint Barthelemy katliamının Fransa’da tetiklediği dinsel iç savaşın ülkenin
geleceğini tehlikeye attığını gören Bodin, Fransa’nın bu krizi atlatabilmesinin yolunun
siyasetin ahlakileştirilerek bir an önce düzenin kurulması gerektiğini savunmuştur300.
Bodin, kralın mutlak erkini egemenlik kavramı ile pekiştirdiği ve en büyük eseri olarak
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kabul edilen “Les Six Livres de la Republique (Republique)”yi işte bu siyasal düşünce
iklimi içinde ve toplumsal koşullar altında kaleme almış301 ve Saint Barthelemy
katliamından dört yıl sonra, 1576’da yayınlamıştır302.
Bu kitap, kraliyet gücünü, barışın ve düzenin sağlanmasındaki en etkili güç olarak
gören ve bu nedenle kralın bütün dinsel mezheplerin ve siyasal partilerin üzerinde ulusal
birliğin merkezi olmasını isteyen ılımlı düşünürler için entelektüel bir temel oluşturmuş ve
aynı görüşü savunan

Politikler

Partisi’nin

Fransa’da

kraliyet

gücünü

yeniden

canlandırma programının doğrudan ve kapsamlı bir ifadesi olarak kabul edilmiştir303.
XVI. yüzyılın ortalarında Jean Bodin Les six livres de la Republique adlı yapıtında
egemenlik kavramının tarihsel gelişimini sistematik bir biçimde inceleyerek, onun
niteliklerini ortaya çıkarmış ve en iyi devlet biçiminin monarşi olduğunu ileri sürmüştür.
Bodin, hükümdara mutlak yetkiler tanımış, ancak aynı zamanda Monark’ı dinsel kurallarla da
bağlamıştır. Düşünür özgürlük sorununun derinine inmemiş olsa da özgürlüklerin doğal
yasalardan sayılması gerektiğini savunmuştur.

8.2.2.1. Jean Bodin’in Siyaset Felsefesinde Egemenlik İlkesi
Egemenlik ilkesi, Bodin’in devlet ve siyaset felsefesinin merkezinde yer alan bir ilkedir.
Kavra m olarak egemenliğin hukuksal ve siyasal niteliği ilk olarak sistematik bir
şekilde Bodin tarafından ele alındığı için, kavram Bodin ile özdeşleşmiş, hatta bu ilkenin
tarihinin Bodin ile başladığına yönelik genel bir kabul oluşmuştur. Bodin, “egemenlik” kavramına ilişkin getirdiği açılım nedeniyle modern devlet kuramının öncülerinden birisi olarak
görülmektedir. Bu önemi nedeniyle Bodin, modern devletin tarihsel gelişim çizgisinde
Machiavelli ile başlayıp Hobbes’a uzanan tarihsel sürecin ortasında yer almaktadır.304
Bodin, tarihin her aşamasında toplumsal bütün kurumların kendisinde toplandığı bir
siyasal iktidarın varlığına ve bu iktidarın özünü oluşturan mutlak, sürekli ve devredilmez
bir yetki olarak egemenliğe işaret etmiştir. Bodin, bu teorisini de bilimsel ve tarihsel
verilerle açıklamaya çalışmış ve egemenlik ilkesine ilişkin bu yaklaşımı siyaset felsefesi
alanında onun tara- fından gerçekleştirilmiş bir paradigma değişikliğine neden olmuştur.
Egemenlik ilkesi, Bodin’in devlet anlayışında öyle merkezi bir ilkedir ki, ona göre,
egemenlik olmazsa, siyasal toplumun birliğinin sağlanması mümkün olmaz ve toplum yok
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olur. Dolayısı ile Bodin’e göre egemenlik, bir devlet olmanın ilk ve asli koşuludur.305 Bodin,
Republic’te egemenlik ilkesinin temel özelliklerini şöyle açıklar:

8.2.2.1.1. Egemenlik Mutlaktır
Bodin’e göre, en yüksek buyurma gücü olan egemenlik, başka bir güç tarafından
sınırlanmamıştır. Çünkü bir Prense belli yükümlülük ve koşullar altında verilmiş olan
egemenlik ne egemenliktir ne de mutlak güç anlamına gelir. Egemen hiç kimseye ya da
kuruma danışmak zorunda değildir. Toplumdaki diğer iktidar odakları egemenden
doğmaktadır ona göre. Egemenliğin mutlak olmasının sonucu, egemenin hiç kimsenin
onayını almaksızın yasa yapmasıdır. Bu da egemenin yasaları istediği gibi değiştirebilmesini,
bozmasını ve yapmasını kapsar; yani egemen yasadan bağımsızdır. Bodin yasa ile hukuk
arasında bir ayırım yapar: yasa, egemenin buyruğudur sadece. Oysa hukuk; adalet,
hakkaniyet anlamına gelir. Ama Bodin’e göre, yasa hukuktan önce gelir çünkü o
egemenin iradesidir. Yasa görenekleri ortadan kaldırabilir ama göreneklere yasalara müdahale
edemez. Bodin der ki; eğer tek bir egemenden bahsedemiyorsak ya da egemeni
belirleyemiyorsak bu durumda devletten bahsedilemez306.

8.2.2.1.2. Egemenlik Süreklidir
Egemenliğin sürekliliği ilkesi, Bodin’in modern devlet kuramına getirdiği en önemli
katkıdır. Bu ilke, devletin zamanla sınırlı olmadığını, süreklilik içerdiğini göstermek
açısından önemlidir. Kralların fiziksel bedenleri gelip geçer, ama sürekli olan yalnızca kralın
temsil ettiği kamusal kişiliktir, yani devlettir. Bodin, egemen ile yöneticiyi birbirine
karıştıranları sert bir dille eleştirir. Yönetici yetki kullanır ve yetki geçicidir; dolayısıyla
egemen değildir. Yöneticinin otoritesi askeri veya sivil olabilir, ancak bu otorite egemenden
kaynaklanır ve egemenin saptadığı süreyle sınırlıdır. Yönetici, ancak egemenin el
vermesiyle meşru şiddet tekelini kullanır ve yasalar ile egemenin iradesine bağımlıdır. Ama
Bodin’e göre, Prensin yasalarına yönetici karşı çıkamaz. Bu, doğanın yasalarına uymayan
egemen için de geçerlidir. O halde yönetici için yapabileceği tek bir şey vardır; devleti
terketmek. Bu anlamda, Bodin’de, direnme hakkından bahsedilemez. Egemenliğin sürekli
olması, egemenin bu hakkını ömür boyu kullandıktan sonra, tacıyla birlikte kendinden
sonra gelene devretmesi anlamına gelir. Bu yüzden, Krallar ölmez asla. Fransa’da kral öldü
305
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yaşasın kral anlayışı da egemenliğin sürekliliğini ifade eden iyi bir örnektir.307

8.2.2.1.3. Egemenlik Bölünemez ve Devredilemez
Egemenlik, feodalite gibi, birçok unsur arasında bölünmemelidir. Egemeni bir tek şey
sınırlar: o da, egemenliktir. Egemen, egemenliğini, bu üstün erki, hiç kimseye devredemez.
Tam anlamıyla egemen olan devlettir; yani egemenlik devlete içkindir. Egemenlik çeşitli
devlet şekillerinde somutlaşır. Bodin üç devlet biçiminden söz etmiştir:
. Egemen tek bir kişinin elinde toplanmışsa, monarşi.
. Egemenlik bir azınlığın elinde bulunuyorsa, aristokrasi.
. Egemenlik halkın elindeyse, demokrasi.
Bodin’e göre bu devlet biçimlerinden egemenliğe en uygun düşen monarşidir. Ancak, Prens
ile Devlet birbirinden ayrılmalıdır. Prens yok olsa da devlet devam eder. Bodin egemenliği
tümüyle kişileştirme yoluna gitmez. Devlet ister istemez kralda somutlaştığı için,
egemenlik ile kral birbirine karışır. Egemenlik devlette soyut, kralda ise somut bir özellik
gösterir.308

8.2.2.3. En İyi Yönetim Biçimi Olarak Monarşi
Egemenliği, mutlak, sürekli ve bölünmez olarak tanımlayan Bodin’e göre egemenliğin tek
elde toplanması gerekir. Aksi durumda egemenlik bölünecektir ve egemenliğin bölünmesi
onun yok olması ile eş anlamlıdır. Eserinin I. Kitabında egemenliğin niteliklerini açıklayan
Bodin, II. Kitapta bu egemenlik anlayışının en iyi uygulanabileceği hükümet şeklinin hangisi
olduğunu açıklamaya girişmiştir. Bodin’e göre devlet şeklini belirleyen en temel kriter,
egemenliği elinde tutan kişilerin sayısıdır.309
Bodin, Heredotus’dan başlayarak, yönetim biçimleri üzerine çeşitli görüşler ileri
sürmüş, Platon, Aristoteles, Polybius, Cicero, Thomas More, Contarini ve Machievelli gibi
filozofların, bu yönetim biçimlerinden en iyisi olarak gösterdikleri karma yönetimi kendi
egemenlik anlayışı ile bütünüyle ters düştüğünü belirtmiştir. Bodin’e göre karma yönetim,
yönetimde söz sahibi olan farklı grupların sürekli birbirleri ile çatışma ve kavga içinde
olmaları sonucunu doğuracaktır. Ona göre egemenliğin emarelerinin bölünerek farklı toplum
kesimleri tarafından kullanılmasının ortaya çıkartacağı sorunların nihai çözümü silahlı
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çatışma olacaktır. Bodin, demokrasiyi ve aristokrasiyi bu olumsuzlukları nedeniyle uygun
birer yönetim biçimi olarak görmemiştir.310
Monarşi ise, doğaya en uygun yönetimdir. Ayrıca, monarşi, kralın devlet
görevlilerini başkalarının etkisi altında kalmadan seçmesine imkan tanıdığı için, en
yetenekli kişilerin ön plana çıkmasına zemin hazırlayan bir sistemdir. Ayrıca monarşi,
mutlak, sürekli ve bölünmez egemenlik anlayışının gerçekleştirilebileceği tek yönetim
biçimidir. Fakat monarşinin de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bodin’in monarşinin
olumsuzluklarını belirtirken kullandığı dil, bu olumsuzlukları monarşiye içkin olmaktan
ziyade dışsal, yani monarşinin kendi özünden kaynaklanamayan olumsuzluklar olarak
değerlendirdiği izlenimi yaratmaktadır.311

8.3.1. Thomas Hobbes (1588-1679) Yapıtları / Kişi Yararına Mutlakçılık
5 Nisan 1588 yılında dünyaya gelen Ünlü İngiliz düşünür Thomas Hobbes 3 Aralık 1679’da
hayatını kaybetmiştir. Hobbes, yoksul bir ailede büyümüştür, eğitimi ile amcası
ilgilenmiştir. Zeki olduğunun keşfedilmesiyle on beş yaşında Oxford’a giren Hobbes,
burada beş yıl skolastik eğitim görmüştür. Oxford’ta aldığı eğitim sonrası soylu ailelerin
yanında öğretmenlik/danışmanlık ve hatta sekreterlik yapmaya başlayan Hobbes, Avrupa’yı
gezmiş ve soylu aileler ile olan bağını da ölünceye kadar sürdürmüştür. Hiç evlenmeyip
yanında çalıştığı soyluların ilgilendikleri konulara göre araştırmalar yapıp yazılar
yazmıştır.312
Yazdıklarından hoşnut olmayan kesimlerin tepkisinden çekinen Hobbes, İngiliz İç
Savaşı döneminde, 1640-1652 tarihleri arasında toplam on iki yıl boyunca Fransa’da
yaşamıştır. Hobbes, Fransa’da kaldığı dönem boyunca, sonradan İngiltere kralı olacak olan
II. Charles’ı akademik konularda yetiştirmiştir. Bu nedenle, Hobbes II. Charles’ın 1660
tarihinde İngiliz tahtına geçmesiyle birlikte daha rahat yaşayabilmiştir.313
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8.3.1.1. Hobbes’da Toplumun, Devletin Kökü
Onyedinci yüzyılın devlet ve siyaset felsefesi açısından en önemli kişilerinden birisidir
Thomas Hobbes. Hobbes ile devletin kökeni üzerinde esaslı bir düşünme yolu ortaya
çıkmıştır. Hiç şüphesiz, Hobbes’a kadar pek çok filozof devlet olgusu üzerinde durmuştur.
Ancak Hobbes, devleti incelerken insana ve insan psikolojisine dayanmıştır. Bu anlamda
siyaset düşüncesine yeni bir anlayış kazandırmıştır.
Thomas Hobbes ilkçağlardan bu yana ortaya atılan toplum sözleşmesi kuramına da
oldukça bilimsel açıdan yaklaşır. Hobbes da bütün toplum sözleşmecileri gibi devletten önce
bir doğal durum (tabiat hali) öngörür. Doğal ortam içinde yaşayan insanlar her çeşit
özgürlüğe sahiptirler. Bu ortamda herkes kendini diğeriyle eşit sayar. Ancak doğal ortamda
her insan özgürlüğünü hep kendi çıkarı için kullanır. Bunu yaparken de başkalarının zarara
uğrayıp uğramadığını düşünmediği için güvensizlik baş gösterir. Hobbes’un deyişiyle “insan
insanın kurdudur” (homo homini lupus). İşte doğal ortamda bu güvensizlik içinde yaşamak
durumu bir sözleşme aracılığıyla bir hükümdara güvenliği sağlayacak yetkinin verilmesine
yol açmıştır. Söz konusu sözleşme artık devlet’i kurmuştur. Hobbes bu aşamada Leviathan’ı
haber verir.
Artık herşeyin üstünde olan bir güç vardır; o da devlet’tir. Devletin en iyi belirmiş
biçimi de monarşidir. Mutlakiyetçi görüşü benimsemiş olsa da Hobbes özgürlük sorununu da
iyice incelemiş ve özgür kişiyi kendi gücü ve aklı ile başarabileceği şeylerde istediğini
yapmaktan alıkonulamayan kimse olarak tanımlamıştır. Hobbes özgürlük üzerinde korku gibi
etkili olacağı düşünülen psikolojik etkenleri de incelemiş, aslında bunların özgür davranışı
kısıtlamayacağını ileri sürmüştür. Ancak özgürlük esas itibariyle toplum sözleşmesinin
sınırları içerisindedir. Hobbes özgürlüğü akılcı ve biçimsel hukuka uygun olarak açıklamıştır.
Kişi özgürlüğü ile devlet arasındaki ilişkiler üzerinde durmuş, devlet modeli olarak
mutlakiyetçiliği savunmuş olsa da bireyci özgürlüğü tanımıştır.
Hobbes, Aristoteles’in tersine insanın yaradılıştan politik olduğunu kabul etmez.
İnsanı benzerleriyle birarada olmaya sürükleyecek hiçbir doğal eğilimin var olmadığını
savunur. Ona gore, doğal yaşamda her insan kendinde her şeyi yapma hakkını görür. Bu hak
herkeste eşit olarak bulunduğuna gore, her insane ele geçirdiklerini gücünün yettiği ölçüde

kendinde saklamak isteyecektir. Bu yüzden, sık sık kavga, kargaşa çıkar. Sürekli savaş hali bu
yüzden vardır.314
Hobbes’a göre, insanlara dayanılmaz bir hayat sürdüren doğal yaşamanın son bulması
için bir tek çözüm yolu vardır: Korkunun, bir de güven isteğinin, insanları bir arada yaşamaya
ve belli bir iktidarın buyruğu altına girmeye zorlaması. Dolayısıyla, insanı toplumsal hayata
sürükleyen kendi iradesi ya da eğilimi değildir, bu korku ve bu güvensizlik halidir. O nedenle,
toplumu gerçekleştirecek kuvvetin, korkuyu gideren, insanlara güven duygusu veren bir
kuvvet olması gerekir. Bu bağlamda, Hobbes, otoritenin dayandığı kuvveti meşrulaştırmak,
haklı göstermek için sözleşme fikrine yönelir.315
Hobbes, yalnız toplumun değil, tüm egemenliklerin oluşumunu, kökünü sözleşmeye
bağlamıştır. Ancak, Hobbes’un düşüncesinde yapılan sözleşme yöneticileri bağlamayacaktır.
İnsanların, kendi istekleriyle haklarından vazgeçeceklerini, kendi aralarında yapacakları bir
sözleşmeyle bir egemene bağlanacaklarını şu şekilde açıklar:
“Senin de hakkını ona bırakman, benim yaptığım gibi senin de onu bütün hareketlerinde yetkili
kılman şartıyla; kendimi yönetmek hakkımı, bu kimseye, ya da bu kurula bırakıyorum,
yetkilerimi ona aktarıyorum. Leviathan ya da, daha saygılı bir dil kullanmak gerekirse,
ölümsüz Tanrının buyruğu altında barış ve savunmamızı kendisine borçlu olduğumuz o ölümlü
Tanrı işte böyle meydana gelir.”316

Siyasal toplum da bu şekilde sözleşme fikrinden doğmuştur. Seçilen yönetim biçimi ne olursa
olsun, devlet ve iktidar, yurttaşlar arası sözleşmeye dayanır. Hobbes devleti ne kutsal bir
hukuka, ne soydan gelme haklara ne de kesin olarak zorbalığa dayanır. Devleti kuran halktır.
Ancak Hobbes halk egemenliği destekleyen bir düşünür değildir. Egemenliği yurttaşların
kendi aralarında yaptıkları sözleşmeden alan kral, buna karşılık kendi haklarından vazgeçmiş,
herhangi bir sorumluluk yüklenmiş değildir. Halkın boyun eğmeye söz vermesiyle, kralın
istekleri toplumun istekleri olur. Bu nedenle, iktidarı elinde tutan, halk iradesinin temsikcisi
ya da vekili değil, önünde boyun eğilen buyruğu altına girilen bir varlıktır. Halkın iradesini
yerine getirmez, böyle bir anlaşması yoktur, kendi iradesini halka buyurur.317 Halk yönetimi,
soyluların yönetimi ve Krallık arasında Hobbes’un seçtiği yönetim biçimi krallık olmuştur.
Hobbes, insanların en çok otoriter bir devletin baskısı altında gelişebileceklerini inandığı için
Krallığı desteklemiştir.
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Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Monarşiler dönemi olarak da görülen bu dönemde ekonomik yapının özelliği dönemin
belirleyici özelliği olarak belirginlik kazanmıştır. Kent uygarlığının gelişmesiyle birlikte
ekonomik düzen de değişmiş, yarı açık niteliğini terk ederek kentler dışına taşan ve çeşitli
pazarlara ulaşan açık pazar ekonomisine geçilmeye başlanmıştır. Bu geçişi sağlayan motor
güç ise, XVIII. yüzyılda damgasını vuracak olan burjuvazinin öncüsü tüccarlar zümresiydi.
İleride burjuvazini öncüleri olan bu sosyal güç, mülkiyet hakkına sıkı sıkıya sarılırken
güvencesini de rejimin niteliğinde aramıştır..
O döneminin düşünürlerinin de sosyo-ekonomik koşulların etkisi altında kaldığı
açıktır. Machiavelli de Bodin de Hobbes da bu durumlar karşısında Monarşiyi savunuyorlar.
Yönetimin biçimi bu yüzden üçünde de aynı; tek kişinin mutlak egemenliği Dolayısıyla,
egemenlik anlayışında da benzer düşünüyorlar; yasa koyma ve kaldırma yetkisi kimde ise
egemen de odur.. Ve hukukun kaynağını saptarken onu gökten yere, insan aklının emrine
vererek indiriyorlar. Yasayı koyanın da uygulayanın da kral olması hep bu yüzden.
Tek kişinin egemenliği ve monarşik yönetimde din ve ahlak, düzeni sağlayan
kavramlar olarak gözükürken, adalet ilkesi de Devlete kesin bağlılığın değişmez kuralı oluyor.
Dolayısıyla, kralın tiranlığa kaymasına kesinlikle karşı oluyorlar. Hukuk düzeninin ön plana
alınmasının bir yandan araç olurken bir yandan da amaç olması buna bağlanabilir. Toplumsal
kargaşayı önleyecek ve toplumsal barışı sağlayacak bir araç. Kralın yetkilerini belirlemesi ve
kişinin özgürlük alanını ortaya koyması açısından da amaç sayılıyor. Sosyal güçler dengesi,
ancak bu düzene uyulduğu ve onun elverdiği oranda sağlanacaktır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
1. 16. Yüzyılda ekonomi alanında feodal ilişkiler,
tümden ve hızlı biçimde güçlenmiştir.
2. Niccola Machiaveli "Prens"te monarşileri,
"Konuşmalar"da Roma Cumhuriyeti'nin gelişmesini
işler.
3. Niccola Machiavelli’nin toplum düzeni için savunduğu
yönetim biçimi halkın yönetimidir.
4. Jean Bodin ‘Devletin Altı Kitabı’nda “egemenlik”
olgusunu kavramsallaştırmıştır.
5. Jean Bodin özel mülkiyet edinimini temel hak olarak
görmemiştir.
6. VII. Yüzyıl düşünürü Thomas Hobbes mutlakiyete
karşı görüşleri ile tanınmıştır.
7. ‘Leviathan’ Niccola Machiavelli’nin baş yapıtıdır.
8. Thomas Hobbes’un yaşadığı dönemde İngiltere’de
Cromwell iktidarı bulunuyordu.
9. Aristoteles'in tersine T.Hobbes, insanı doğuştan
toplumsal kabul etmez. Doğuştan bencil olan
insanoğlu, mutlak biçimde kendi yararını ve çıkarını
düşünmeye yöneliktir.
10. Thomas Hobbes'un mutlakçılığında egemenlik
bölünmez ve salt nitelikte değildir.

Yanlış
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Yanıtlar: 1. y, 2. d, 3. y, 4. d, 5. y, 6. y, 7. y, 8. d, 9. d, 10. y
IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Monarşiler döneminin genel özelliklerini irdeleyiniz.
2. N. Machiavelli ‘Prens’ adlı yapıtında nasıl bir iktidar analizi yapmıştır, açıklayınız.
3. N. Machiavelli ‘Söylevler’ adlı yapıtında neyi savunmaktadır, belirtiniz
4. Jean Bodin egemenlik olgusunu hangi özellikler üzerinden tanımlamıştır, açıklayınız.
5. Mutlak monarşik yönetimde N. Machiavelli’nin din ve kilise ile ilgili yaklaşımlarını
aktarınız.
6. Thomas Hobbes mutlak monarşiyi nasıl tanımlıyor, açıklayınız.

7. Thomas Hobbes, Niccola Machiavelli ve Jean Bodin’in egemenlik olgusuna ilişkin
yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak irdeleyiniz.
8. Thomas Hobbes için özgürlük kavramı ne anlam taşıyor, belirtiniz.
9. Thomas Hobbes’un en tanınmış yapıtı hangisidir, bu yapıtında neyi sorgulamıştır
genel hatlarıyla aktarınız.
10. Thomas Hobbes mutlak monarşilerde din ile kilise arasındaki ilişkiyi nasıl betimliyor
inceleyiniz.

BÖLÜM SORULARI II
1. XVI. yüzyılın en önemli eserlerinden ‘PRENS’te hangi yönetim biçiminin ahlak, din,
adalet, yasalar gibi temel kurumlarının taşıması gereken özellikleri üzerinde durulmuştur?
a. Tiranlık
b. Politeia
c. Meşruti Monarşi
d. Mutlak Monarşi
e. Oligarşi
2. Jean Bodin hangi yüzyıl Fransız düşünürüdür?
a. 14. Yüzyıl
b. 15. Yüzyıl
c. 16. Yüzyıl
d. 17. Yüzyıl
e. 18. Yüzyıl
3. “………………… başından itibaren Rönesans'ın etkisiyle toplumların ekonomik sosyal, politik ve
kültürel değer ölçüleri değişikliğe uğradı.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. XIV. Yüzyılın
b. XV. Yüzyılın
c. XV. Yüzyılın
d. XVI. Yüzyılın
e. XVII. Yüzyılın
4. “Soylularla krallar, tüm bir Orta Çağ tarihi boyunca birbirlerinin güçlerini sınırlamaya
çalışmışlardır. Bu iki güç arasındaki çatışmanın ilk örneği ……………………………..’dır.”
a. Magna Carta
b. Haklar Dilekçesi
c. Habeas Corpus
d. Özgürlük Manifestosu
e. Haklar Bildirgesi

5. Niccola Machiavelli’nin Roma Cumhuriyeti’nin gelişimini incelediği yapıtı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Prens
b. Söylevler
c. Yasalar
d. Monarşi
e. Politeia
6. Thomas Hobbes’un ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Devlet
Politika
Leviathan
Yasalar
Monarşizm

7. XVII. Yüzyıl düşünürleri için en iyi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Monarşizm
Oligarşi
Politea
Cumhuriyet
Aristokrasi

8. Jean Bodin’in savunduğu en iyi yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Yanıtlar:
1. d
2. c
3. d
4. a
5. b
6. c
7. a
8. c

Cumhuriyet
Aristokrasi
Monarşizm
Oligarşi
Politea

9. AYDINLANMA VE LİBERALİZMİN DOĞUŞU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Aydınlanma ve liberalizmin doğuşu bu bölümde ele alınacak temel konulardır. Özellikle de J.
Locke, C. Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau ve I. Kant’ın çalışmaları çerçevesinde,
aşağıdaki planlamaya göre Aydınlanma Dönemi ve liberal parlamenter sistemin
gerçekleşmesi üzerinde durulacaktır.

9. AYDINLANMA VE LİBERALİZMİN DOĞUŞU
9.1. Aydınlanma Düşünce Sistemi
9.2. Aydınlanma Düşünürlerinin Yapıt ve Fikirleri
9.2.1. John Locke (1632-1704) Yapıtları / Fikirleri
9.2.1.1 Locke’un Hayatı
9.2.1.2. Locke’un Siyaset Felsefesi
9.1.4. Montesquieu (1689-Yapıtları / Fikirleri
9.1.4.1. Montesquieu ve Aristokratik Liberalizm
9.1.4.2. Kanunların Ruhu (De L’Esprit des lois)
9.1.4.3. Siyasal Özgürlük Kuramı
9.1.4.4. Erkler Ayrımı
9.1.4. Voltaire (1694-1778) Yapıtları / Fikirleri
9.1.4.1. Aydınlanmacı Fikirleri
9.1.4. Jean-Jacques Rousseau ve Halkın Egemenliği
9.1.4.1. Jean-Jacques Rousseau’nun (1712-1778) Hayatı
9.1.4.2. Toplum Sözleşmesi
9.1.4.3. Rousseau’da Egemenlik Kavramı ve Açılımı
9.1.5. I. Immanul Kant (1724-1804) Yapıtları / Fikirleri
9.1.5.1. Kant’ın Hayatı
9.1.5.2. Kant ve Felsefesi
9.1.5.3. Kant’ın Ebedi Barış Felsefesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. John Locke’un liberal anlayışını açıklayınız.
2. Parlamenter sistemin dayanaklarını John Locke nasıl açıklamaktadır?
3. John Locke’un beş yıl boyunca geçirdiği sürgün hayatı sırasında yönetim
üzerine düşünmek ve yazmak olanağı bulduğu yapıtını belirtiniz ve bu
yapıtındaki yaklaşımlarını irdeleyiniz.
4. Jean-Jacques Rousseau siyasal rejimin temel ilkesi olarak kabul ettiği güçler
birliği ilkesini nasıl açıklıyor, aktarınız.
5. Jean-Jacques Rousseau’da toplum sözleşmesinin dayanakları nelerdir,
irdeleyiniz.
6. Montesquıieu’nun 1721 yılında imzasız olarak yayınlanan eseri ‘Acem
Mektupları’nda üzerinde durulan konular nelerdir, belirtiniz.
7. Montesquıieu ‘Kanunların Ruhu’nda neyi kanıtlamaya çalışmak istemiştir.
8. Montesquıieu yasalarla özgürlük arasındaki bağlantıyı nasıl kurmaktadır.
9. Voltaire’in Aydınlanmacı fikirlerini açımlayınız.
10. Kant’ın ebedi barış yaklaşımını irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Liberal düşünce ile ilgili

Aydınlanma Dönemi,
Liberalizm ve Parlamenter
Sistem

Aydınlanma Dönemi

yaklaşımlar temel yapıtlar

düşünürlerinin liberal

üzerinden ayrıntılı irdelenecek,

anlayış ve parlamenter

böylelikle de ünlü düşünürlerin

sistem ile ilgili görüşlerini

liberalizm ve parlamenter yapı

ayrıntılı irdelemek.

ile ilgili değerlendirmeleri
edinilecektir.

Anahtar Kavramlar
 Aydınlanma Düşüncesi,


Liberalizm,



Parlamenter Sistem,



Toplum Sözleşmesi,



J. Locke,



C. Montesquieu,



Voltaire,



J.J. Rousseau,



İ. Kant.

Giriş
Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında, XVII. ve XVIII. Yüzyılların devlet yönetimi,
özgürlük, eşitlik, güvenlik, meşruiyet, toplum sözleşmesi, bireysel haklar vb. kavramlar
etrafında yapılan tartışmalarda ve oluşan literatürde, değişim ve dönüşüm çağı olarak büyük
rol oynadığı görülmektedir. Rönesans ve reform hareketlerinin tetiklediği toplumsal dönüşüm
ve zihinsel değişim evrelerinin, siyasetten felsefeye, edebiyattan, ekonomiden ve sanattan
yönetime kadar her alanı etkilediği görülmüştür. Bu tarihsel süreç içerisinde, toprak
reformunu, sanayi devrimini, İngiliz, Amerikan ve Fransız Devrimleri gerçekleşmiştir.
Bütün bu tarihî olgu ve olayların gerçekleşmesinin arka planında, bu gelişmelere düşünsel
katkıda bulunan büyük düşünürler yer almaktadır. İşte bu bölümde, XVII. ve XVIII.
yüzyıllarda Avrupa düşünce hayatına damgasını vurmuş düşünürlerin katkıları üzerinde
durulacaktır.

9.1. Aydınlanma Düşünce Sistemi
Aydınlanma, Avrupa’da 1688 İngiliz Devrimiyle başlayıp 1789 Fransız Devrimiyle en üst
noktasına erişen bir düşünce hareketidir. Avrupa insanının bireysel ve toplumsal
yaşamını yeni bir anlayışla oluşturma çabası olarak niteleyebileceğimiz bu dönem, batı
uygarlığının tarihsel gelişiminin ve değişiminin düşünsel ve kültürel sonucudur. İlk önce
İngiltere’de başlayan toplumsal değişim (kapitalizmin doğuşu) daha sonra Fransa’da
özgürlük hareketi olarak devam emiştir. Nihayet Almanya’da felsefi temellerini
oluşturarak tüm dünyayı etkileyecek modernleşme/batılılaşma hareketine dönüşmüştür.318
Batı uygarlığının 18. yy’da vardığı Aydınlanma dönemi, aslında Orta Çağ’da
gelişen tüm düşünce ve inançlardan kopuşun yaşandığı Rönesans dönemindeki düşünsel
ve toplumsal değişimlerin üzerinde yükselmiştir. 15 ve 16. yy’da Avrupa insanı, Orta
Çağ’ın dinsel ve geleneksel değerlerin kendilerini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için
yeterli olmadığını anlamış ve onların yerine yeni değerler oluşturma çabası içine girmiştir.
İşte her şey insan için olmalıydı düşüncesi ile başlayan hümanizm anlayışı Orta Çağ’ın
Tanrı/din merkezli evren, toplum ve insan açıklaması yerine insan merkezli bir evren,
toplum ve birey açıklamasını dile getirmektedir. Böylece Tanrı devleti yerine tekrar
yeryüzü devleti; dinsel bir kozmoloji yerine fiziksel bir kozmoloji; insanın kul olarak
görüldüğü bir toplum/devlet düzeni yerine insanın birey/kişi olarak kabul edildiği bir
toplum/devlet düzeni öne sürülmeye başlanmıştır.319
Aydınlanma insan zihninin skolastik düşünceden kaynaklanan çeşitli otoritelerden
kurtuluşudur. İnsan aklının çeşitli spekülasyonlar karşısında bağımsızlığını kazanması ve
Rönesans ile başlayan uyanışı devam ettirerek insanın bizzat kendi varlığını ispata
yönelmesidir.320
Aydınlanma düşünce sistemi bireyselci yaklaşımın habercisidir. Özü itibariyle, evrenin
sırlarının akılla çözülebileceğini ve bu yolla kazanılan bilginin insanları özgürleştireceğini
savunur. Aklın önündeki engellerin kaldırılması Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturur.
Dolayısıyla, insanın kaderinin aklın ilkelerine bağlar, bu şekilde düşünceyi dogmatik
kalıplardan arındırmış olur. Bu dönem bilimsel açıdan gözlem ve deney metodunun ilk
başarılarını elde etmiştir. Bu dönem akımları Tanrı, akıl, insan, tabiat ve bilime ilişkin
kavramları bilimsel metotla yeniden ele almışlardır. Bu anlamda, değişik alanlarda yaşanan
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yenilikler ve gelişmeler insana yeni ufuklar açmıştır.321
“Modern felsefe” denilen bu dönemde, farklı soru ve sorun alanlarının açıldığını ya da
bazı Antik soruların daha derin bir problem alanı haline getirildiği görülmektedir. Bu
soruların ya da problem alanlarının en önemlilerinden birisi “bilginin kaynağı”na yönelik,
bütün bilgi felsefesinin temelinde duran sorudur. Yeni insan ve toplum anlayışlarının inşası
olarak Aydınlanmanın gerçekleşmesi için kabul edilen temel ilkeler şu şekilde belirginlik
kazanmıştır:322
Akılcılık: Bu ilke, insan aklının her türlü rehberliği yapacak güçte olduğunu ve başka
hiçbir kaynağa gerek olmadığını dile getirir. Aydınlanmacılara göre akıl, hem doğru
düşünmeyi hem de doğru eylemi verecek tek kaynaktır; yeter ki onun bu işleyişini
engelleyecek dış faktörler olmasın. Çünkü aklın doğruya ulaşmasını engelleyen en önemli
unsurlar kilise (bozulmuş dini inançlar),

devlet

(toplumsal sözleşmeye ve hukuka

dayanmayan devlet), batıl inançlar, bilgisizlik, yöntemsizlik ve önyargılardır. Yapılması
gereken ise, aklın aydınlanmasını sağlamaktır. Bunun için de aklın aydınlanmasını
engelleyecek her tür karşı unsuru gidererek bilimsel bir çevre hazırlamaktır.
Bilimcilik: “Aydın insan gerçeği ve doğruyu arayan ve onu bulmak için kendine bilimi
rehber edinen bireydir” ilkesi aydınlanmanın bir diğer ilkesidir. Evrenin ve toplumun
yasalarını verecek tek bilgi kaynağı bilimdir düşüncesi, Aydınlanmanın değişmez ilkesidir.
İnsanlığın ilerlemesini, bilimin ve teknolojinin ilerlemesiyle eş tutan Aydınlanmacılara göre,
insan bilimde ne kadar çok ilerlerse o kadar çok güç, mutluluk, huzur ve refah sahibi olur.
Aydınlanmış

din:

Aydınlanma

düşünürleri,

kılavuzluğunda teist din anlayışına,

aklın

ve

bilimin egemenliğinde

ve

kilisenin baskıcı öğretisine karşı çıkarak, dinde de

yenileşmenin ve değişmenin yani aydınlanmanın gerekli olduğunu savundular. Mucizeleri,
batıl inançları ve çelişkileri içermeyen yeni din yorumları öne sürdüler. Özellikle deist din
anlayışı, bir yaratanın yani Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte insanı evreni anlamakta
ve yönetmekte kendi aklının egemenliğine bırakmaktaydı. Yine materyalist ya da ateist din
yorumları da bu dönemin din anlayışları içinde yer almaktaydı.
Metafiziğin reddi: Aydınlanma düşünürleri,

bilimsel bilginin temelinde olgu, gözlem ve

deneyin olduğunu ileri sürdükleri için doğal olarak metafizik öğretileri reddettiler. Böylece
evrende ya da toplumda özsel ve ereksel nedenler aramak yerine nesnel, olgusal,
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maddesel nedenlerle olay ve olgular açıklandı.
İlerlemecilik: Aydınlanmacılar bilim ve teknolojideki ilerlemenin yanı sıra tarihte de bir
ilerleme olduğunu savundular. Onlara göre, insanlık tarihi düzgün doğrusal olarak daha
iyiye doğru yani yoksulluktan zenginliğe; basitten karmaşıklığa; doğaya bağımlılıktan
özgürlüğe, kısaca her alanda olumluya doğru gitmektedir.
İnsancılık: Aydınlanmacı düşünürler, ilerlemenin insan için olması gerektiği görüşünde
hem fikirdir. İnsan kendisi olma çabasını giderek daha çok gerçekleştirmektedir.

Doğal

durumunu terk eden insan, toplumsal varlık olarak özgürleşmesini ve daha mutlu olmasını
sağlayacak gelişimini sürdürecek bir hümanizm içine girmiştir. Artık her şey daha çok
bireyin mutlu olmasını sağlayacak olanakların yaratılmasına doğru gitmektedir. Toplum ve
devlet, insan yani birey için vardır ve onun insanca yaşaması için gerekli olanakları
sağlamakla yükümlüdür.
Bireycilik: “Aklını kullanma cesaretini göster” temel ilkesi aslında, Aydınlanmanın temel
bir ilkesinin de birey yani kişi olma olduğunu ifade etmektedir. Aydınlanma, düşünen,
sorgulayan, bilen, araştıran ve eleştiren özgür bireylerin oluşmasıyla gerçekleşeceğini
öne süren aydınlanmacılar, Descartes’in

“Düşünüyorum o halde varım” ilkesiyle

özneciliği savunmaktadırlar.
İnsan hakları ve özgürlük ilkesi: Aydınlanma ancak insan hak ve özgürlüklerinin
tanımlandığı, korunduğu ve yasal güvenceye alındığı toplumlarda gerçekleşeceği için,
Aydınlanma düşünürleri bireyin haklarını, özellikle Locke’un temel ilkeleri olan “yaşam,
özgürlük ve mülkiyet hakları”nı ortaya koyacak ahlak ve politik sistemleri öne
sürmüşlerdir. Böylece insan hak ve özgürlükleri aydınlanma döneminin bir sonucu olarak
gelişmiş ve insanlığa mal olmuştur
Evrenselcilik: Her şeyi akıl ve bilim ölçütü ile değerlendiren Aydınlanmacı düşünürler,
evrenin ve toplumun yasalarını bulmakla da evrenselci bir anlayışı savunmaktalar.
Bilimin, bilgi için tek kaynak; aklın doğruyu, iyiyi ve güzeli belirlemesi; insanlığın ve
tarihin daha olumluya doğru ilerlemesi düşüncelerinin temelinde evrenselcilik ilkesi
vardır. Bu ilkeye göre mutlak ve evrensel olan insan aklı tarafından bulunabilir ve tüm
diğer insanlara eğitim yoluyla öğretilebilir. Kısaca insanlık evrensel olan ilkeler
doğrultusunda yeniden oluşturulabilir.
Aydınlanma döneminde bilim ve felsefede yaşanan bu gelişmeler zamanla din ve siyasal
düşüncelerde de önemli değişimler yaratmışlardır. Deney ve aklın başarıları karşısında,
Hristiyanlığın evren ve tabiat görüşü temelden sarsılmaya başlamıştır. Bu gelişmeler

çerçevesinde, devlet artık Tanrı’dan kaynaklanan bir kurum olarak değil, hizmet kurumu
olduğu düşünülmeye başlanmıştı. Dolayısıyla, devletin hukuku da evrensel boyutlu doğal
hukuka yönelmeliydi.323 Ana teması insan olan Aydınlanma düşünce sistemi laik dünya
görüşünü hayatın her alanında gerçekleştirmeyi tasarlayarak liberalizmi doğurmuştur. 18.
Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi İngiltere’de John Locke’un öncülüğünde başlamıştır.324

9.2. Aydınlanma Düşünürlerinin Yapıtları ve Fikirleri
9.2.1. John Locke (1632-1704) Yapıtları / Fikirleri
9.2.1.1 Locke’un Hayatı
John Locke, İngiliz filozofu, siyaset teorisyeni ve empirisizmin kurucusu olarak kabul edilir.
Ağustos 1632 tarihinde Bristol yakınlarındaki Wrington, Somerset’de hali vakti yerinde olan
orta sınıf Protestan bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.325
İlk eğitim süreçlerinde Latince, Grekçe, İbranice ve Arapça gibi daha sonra kendisine
yarar sağlayacak olan klasik dilleri öğrenmiştir. Öğrendiği bu klasik diller Locke’a 1652
yılında Oxford’da gönülsüz olarak üniversite eğitimi gördüğü Christ Church okulunun
kapılarını açmıştır.326 Ancak genç Locke’un kafasında din adamı olmaktan ziyade tıp
bilgisini geliştirmek vardır. Bu yüzden Oxford’da kaldığı ilk günlerden itibaren deneysel
bilimlerle tıp ilmine yönelmiştir. Locke dört yıllık bir eğitimden sonra Christ Church’teki
öğrenimini 1656 yılında tamamlayarak “Bachelor” unvanıyla Edebiyat Fakültesini
bitirmiştir. 1656–1658 yılları arasında bir yandan master çalışmalarını başarıyla yürütürken
diğer yandan da özel olarak ilgilendiği tıp ilminde aşama kaydetmeye çalışmıştır.327
Locke, 1665 yılında Brandenburg’da diplomatik bir göreve atanmıştır. Fakat Locke’un gayesi
bu görevi devam ettirmekten çok master öğrenimi sırasında yakından ilgilendiği tıp alanında
diploma almaktır. 1666 yılını bu amaç için harcamasına karşın, resmi tıp öğrenimi
görmemiş olması bütün çabalarını boşa çıkartmıştır.328
Locke’un beklediği fırsat otuzlu yaşlarında karşısına çıkmıştır. Shaftesbury kontu
Antony Ashley Cooper’la tanışması hayatının dönüm noktasını oluşturmuştur.329 Kont
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Cooper Locke’un geniş bilgisine hayran kalır ve ona kendisinin danışmanı ve özel hekimi
olmasını teklif eder. Bu teklifi kabul eden Locke için artık Londra günleri başlamıştır.330
Locke bu görevlerini yürütürken çok arzu ettiği tıp doktorluğu diplomasını almak için de
çalışmalarına devam etmiş ve 1675’te de tıp diploması almaya hak kazanmıştır.331
1675 yılında yoğun çalışma temposuna ara vermek için gittiği Fransa’dan 1679 yılında
dönen Locke, kendisini tam bir siyasi karmaşanın ortasında bulmuştur. O zamanın
İngiltere’sinde, kralın yetkilerini genişletmeye çalışan Tory’lerle, bu yetkileri sınırlamak
isteyen Whig’ler arasında zorlu bir çekişme söz konusudur. Shaftesbury kontu, kral II.
Charles’a karşı Whig’lerin safında yer almıştır.332 Ancak, 1681’de iktidardan düşen
Shaftesbury Kontu hainlikle yargılanmış, bunun üzerine İngiltere’den uzaklaşıp Hollanda’ya
yerleşmiştir. Konta yakın olduğu için Locke da 1683’te İngiltere’den ayrılarak Hollanda’ya
gitmiştir.333 Hollanda’da kaldığı altı yıl oldukça verimli geçmiştir. Sürgün hayatı bitip tekrar
İngiltere’ye dönebildiği 1689’dan sonra eserlerini kaleme alarak yayımlamıştır.
Eserleri;
1690 yılında yazdığı “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme”,
1689-1692 yılları arasında yazdığı “Hoşgörü Üzerine Mektuplar”,
1693 yılında yazdığı “Eğitim Hakkında Düşünceler”,
1690 yılında yazdığı “Hükümet Üzerine İki Deneme” ve “Hristiyanlığın Akla Uygun
Oluşu”dur.

9.2.1.2. Locke’un Siyaset Felsefesi
Yine bir İngiliz düşünür John Locke, insan hakları ve özgürlük konularındaki yapıcı görüşleri
ile önemli tartışmaları başlatanların başında gelir. Bu dönem, İngiltere’de başlayıp Avrupa’ya
yayılan Reform hareketlerinin yapılanmaları sona erdikten sonra gözlenen Aydınlanma
Çağı’dır. John Locke da toplum sözleşmesine dayanarak devlet’i açıklar. Yalnız Hobbes
düşüncesinin aksine doğal durumda insanların güvensiz ve çıkara yönelik hareket eden
insanlar olmadığını, akıllı varlıklar olarak mutlu bir yaşam biçimine sahip olduklarını
varsayar. Ayrıca insan doğal durumda özgürdür de.
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Ancak Locke’a göre, mutluluğun en temel koşulları olarak görülmesi gereken yaşama
hakkı ile mülkiyet, doğal durumda bazı tehlikelere maruz kalabilir. İşte O’na göre insanlar bu
sakıncaları gidermek için bir sözleşme ile devlet’i kurmuşlardır. O nedenle devletin en temel
görevi insanların yaşama ve mülkiyet haklarını korumaktır. John Locke’a göre de bu asli
görevleri en iyi bir biçimde yerine getirecek olan devlet, halka dayanan, gücünü halktan alan
devlettir.
Locke siyaset felsefesinin temellerini “Hükümet Üzerine İki İnceleme” isimli
eserinde ortaya koymuştur. John Locke da, devletin varlığını sosyal sözleşme teorisine
dayalı olarak açıklamaya çalışan düşünürlerden birisidir. Devleti, toplum sözleşmesinin
merkezine koyan ve meşruiyeti güvenlik olarak gören Hobbes’un aksine Locke, bireyi ve
bireysel hakları toplum sözleşmesinin merkezine koymuştur. Locke, özgürlük arayışını
meşruiyet kaynağı olarak kabul eder. Ona göre doğal haklar ve özgürlükler bütün siyasal
iktidar ilişkilerinin meşruiyet gerekçesidir ve bunlardan kaynaklanmayan hak ve yetki
siyasal iktidar adına kullanılamaz.334
Özgürlükleri koruyamayan, zulme kaçan devlete karşı koyma, direnme hakkını da
doğal bir özgürlük olarak tanır. Locke, bireye her açıdan değer tanır. İnsanın insan olarak
sahip olduğu hakları ve özgürlükleri önemle vurgular. Bu düşünceleriyle, devletin görevlerini
ve işleyişini özgürlük çerçevesine oturtan bir düşünür olarak, Liberalizm’in de öncülerinden
biri kabul edilmektedir.
John Locke modern medeniyetin bekası olarak gördüğü özgürlükler alanını üç unsura
dayanarak açıklamıştır:
1. Seküler ve sınırlı devlet,
2. Hukukun hakimiyeti,
3. Piyasalarda serbestçe kullanılan mülkiyet hakkı.
Yönetim işi halkın çıkarına / faydasına olacak şekilde yapılmalıdır. J. Locke halkın devlete
değil, devletin halka ait olduğunu söylemiştir. Özgür insanların, doğal özgürlüklerinden daha
fazla istifade etmek için kurallarla bağlı devlet fikrini benimsemeleri gerektiğini savunmuştur.
J. Locke insanların ihlal edilemez insan haklarından istifade etme yolunda doğal bir
hakka sahip olduklarını ileri sürmüştür. Mülkiyet sahipleri, başkalarına zarar vermedikleri
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sürece, hiç kimseye hiçbir şey ispatlamak mecburiyetinde değildir. Çalışmalarına ve
varlıklarını diledikleri gibi kullanmalarına müsaade edecek bir devlete ihtiyaçları yoktur.
Devletin en önemli görevi özel mülkiyetin korunmasıdır. Özel mülkiyetin korunması
sayesinde insanlar emeklerinin mahsullerini ticarete konu yapabilirler ve böylelikle toplam
refah artar.
Locke hukuk ve yasama faaliyeti arasında bir ayrım yapmıştır. Devletlerin parlamenter
rızaya dayanan vergileme dışında kişilerin özel mülkiyetinden bir şey alma otoritesine sahip
olmadığına inanmaktadır. Yöneticilerin ve kanun yapıcıların özel mülkiyeti gasp ettikleri
yerde hukuka aykırı davranıyor olacağını kaydetmiştir.
Üç asır öncesinde J. Locke’un belirttiği gibi, hiçbir şey sıradan insanlara devletin
güvenli mülkiyet haklarını tanımasından ve bu hakları korumasından daha faydalı olamaz.
John Locke’un özel mülkiyet tanımı, İngiltere, Avrupa ve Kuzey Amerika’da daha sonraki
ekonomik gelişmelerin de temel zeminini hazırlamıştır.
Locke’un, özellikle siyasal iktidar anlayışından doğa ve savaş durumuna, bireysel
haklardan özgürlüğe, mülkiyet anlayışından siyasal toplum ve hükümetin amaçlarına,
kuvvetler ayrılığından hukukun hakimiyetine, devletin sınırlandırılmasından hükümetin
çözülmesine ilişkin yapıtlarında ortaya koyduğu görüşleri, siyaset felsefesinin temel taşlarını
oluşturmuştur. Locke tarafından ilk defa sistematize edilen bu temel taşlar, liberal düşünce
sisteminin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda da, siyaset ve devlet felsefesi,
siyaset sosyolojisi, hukuk felsefesi vb. alanlarda en çok tartışılan konular arasına
girmiştir.335

9.1.4. Montesquieu (1689-Yapıtları / Fikirleri
9.1.4.1. Montesquieu ve Aristokratik Liberalizm
Fransız İhtilalinin hazırlayıcılarından kabul edilen Montesquieu’nün tam adı Charles Louis de
Secondat Cont de Montesquieu’dur. İyi eğitim almış, tabiat bilgisiyle ilgilenmiş ve hukuk
okumuştur. Aristokrat bir aileden geldiği için daha küçükken siyasetle uğraşması düşünülmüş
ve eğitim şekli ona göre belirlenmiştir. Eski Yunan ve Roma kültürüyle desteklenen eğitimi
kendisini stoacılığa yaklaştırmıştır. Aldığı eğitmin ardından hukukçu olan Montesquieu, 1716
yılında vefat eden amcasının yerine Bordeaux başyargıçlığına getirilmiştir. 1721 yılında
isimsiz olarak yayımladığı « Acem Mektupları » adlı yapıtında, devlet ve kiliseyi istibdatla
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suçlamıştır.Yapıtta, Paris’i ziyarete gelen iki hayali İranlının gözünden Avrupa’nın kusurlu
yönlerini eleştirmiştir. 1727’de Fransız Akademisi üyeliğine seçilmiştir.336
Montesquieu, Voltaire gibi, İngiliz siyasal sisteminin Fransa’da kabul görmesine
çalışmıştır. 1734’de « Romalıların Büyüklük ve Yıkılış Sebepleri Üzerine Düşünceler »
(Consierations sur les Causes de la Grandeur et de Decadence des Romains) adlı yapıtını
yayımlamıştır. Bu yapıtında Montesquieu, zafer ve yenilgilerin değil, hürriyetin toplumların
karakteriyle ilgisi ve vatan sevgisinin milletlerin kaderindeki rolünün önemi üzerinde
durmuştur.337 1748 yılında ise en önemli yapıtı « Kanunların Ruhu » (De L’Esprit des lois)’nu
yayımlamıştır.

9.1.4.2. Kanunların Ruhu (De L’Esprit des lois)
Montesquieu bu yapıtında siyasi bağımsızlığın ilkeleri, şartları ve gerekçeleri üzerinde
yorumlar yaparken, bu konuda İngiliz bağımsızlık sistemini örnek olarak ele almıştır.
Kanunların ruhunu hem tabiat olayları ve hem de tarihi gerçekler açısından değerlendirmiştir.
Tarihi olayları da doğal hukuk çerçevesinde ele almıştır. Hukukun insan hayatındaki önemini
belirten Montesquieu, kanunların insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini, yani relatif
olduğunu, kurumların ise zorunlu ihtiyaçlardan doğduğunu ispata çalışmıştır.
Montesquieu aynı zamanda, kanunların yaşama tarzı, iklim, töreler ve bir milletin
karakteri ile yakından ilgili olduğunu belirtmiştir. Her milletin kendine göre bir manevi yapısı
vardır, bu nedenle bir millet için yapılan kanunlar o millete tam uygun olmalıdır. Ona göre
toplumların iyi yönetilmesi için hayali kanunlar yapılamaz. Çünkü kanunlar, eşyanın
tabiatından doğan zorunlu ilişkilerdir.338

9.1.4.3. Siyasal Özgürlük Kuramı
Montesquieu’nün politika öğretisi dengeye, iktidarın iktidarla sınırlanmasına dayanır.
Yöneticilerin Devlet gücünü kendi çıkarlarına göre kullanması ancak ikinci bir iktidarın
varlığıyla engellenebilir. Bunu sağlamak için, Devleti ortaya çıkaran çeşitli kuvvetleri
birbirinden ayırmak, değişik erklere vermek gerekir. Siyasal özgürlüğü güvenliğe bağlayacak
iktidarlar dengesi başka türlü kurulamaz.339
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Özgürlük kavramı üzerinde büyük bir ilgiyle duran Montesquieu, “bu kadar değişik
anlama gelebilen, zihinleri bu kadar uğraştıran başka bir kelime yoktur.”der. Siyasal özgürlük,
bir bakıma, herkesin dilediğini yapabilmesidir. Demokrasinin kurulduğu ülkelerde halk
çoğunluğunun, hiç olmazsa biçimsel bakımdan, her dilediğini yaptığı kabul edilir. Ancak
Montesquieu’nün anladığı özgürlük bu değildir. Bir devlette, yasalarla yönetilen bir
toplumda, siyasal özgürlük dediğimiz, gerekeni yapabilmek, gerekmeyeni de yapmaya
zorlanmamaktır. Daha açık ifadeyle, özgürlük, yasalarca yasak edilmeyeni yapabilmek
anlamına gelir.340
Böyle bir özgürlüğe, devlet yetkilerinin kötüye kullanılmadığı ılımlı yönetimlerde
rastlanabilir ancak. Ne var ki, iş başına geçen her kişi, elindeki yetkileri kötüye kullanmaya
kalkışabileceğine göre, bir yönetim biçimin ılımlaştırmanın tek yolu, hem yurttaşların kişisel
yetkilerini, hem de devlet içindeki çeşitli iktidarları birbirleriyle sınırlamaktır.341

9.1.4.4. Erkler Ayrımı
Onsekizinci yüzyıl düşünürlerinden Montesquieu’ye göre toplumlar, yaşadıkları yerlere ve o
yerlerde hakim olan iklime göre biçimlenirler. Dolayısıyla, değişik bölgelerde, değişik
karakterli uluslar oluşur. Her ulus da kendi yapısına göre bir devlet kurar. Montesquieu bir
gerçekçidir ve toplum sözleşmesini kabullenmez. O’na göre insan toplulukları devleti
oluşturmuşlardır. Önemli olan da bu devleti incelemektir.
Devlet biçimleri içinde en iyisinin kişi özgürlüklerine dayanan devlet oldugunu
savunur. Montesquieu özgürlük kavramını tanımlamanın zorluğunu anlatır. Özgürlüğün her
anlayış biçimine göre degişebileceğini ileri sürer. Bu nedenle yine gerçekçi yaklaşarak
özgürlüğü gerekeni yapmak, gerekmeyeni de yapmaya zorlanmamak şeklinde tanımlar.
Düşünür için, bir devlette özgürlüklerin güvencesi, hükümet biçimine sıkı sıkıya bağlıdır.
Özellikle siyasal özgürlüklerin gerektiği tarzda kullanılabilmesi için, devlet gücünün
sınırsızlaşmaması sağlanmalıdır. Ki bu da siyasal iktidar sahiplerinin yetkilerini akılcı
ölçülerle kısıtlamak yoluyla olur.
Her devletin yasama, yürütme ve yargı adı verilen üç ana erki bulunmaktadır. Bu
erklerin tek elde toplanması zorbalık rejimlerine yol açar. Esas olan devlet biçiminin adı
değil, o devletin yapısında bu üç temel erkin ayrı ellerde toplanmasıdır. Bu görüşleri
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çerçevesinde Montesquieu tanınmış erkler/güçler ayrımı kuramını ortaya koymuştur.
Montesquieu’ye göre özgürlüklerin ve demokrasinin güvencesi ancak güçler ayrımının
yaşandığı bir devlette gözlemlenir. Bu görüşleriyle Montesquieu Fransa’da 1789 Devrimi’ni
hazırlayan akımın en etkili öncülerinden sayılmaktadır.

9.1.4. Voltaire (1694-1778) Yapıtları / Fikirleri
Fransız düşünürün asıl adı François - Marie Arouet'dir. Hayatı boyunca ifade özgürlüğünü
savunmuş ve bunu yapıtlarına yansıtmıştır. Voltaire yapıtlarında olduğu kadar yaşamında da
dinsel hoşgörünün yerleşmesi, maddi refahın artırılması, işkence ve yararsız cezalandırmanın
kaldırılarak insan haklarına saygı gösterilmesini savunmuştur. Adaletsiz bulduğu yargı
kararlarına müdahale ederek zaman zaman davaların yeniden görülmesini sağladı ve böylece
çağın öncü filozoflarından olmayı başardı.
Voltaire bilimsel ve tarihi yapıtların yanında çok yönlü bir yazar olarak şiirler,
oyunlar, denemeler, romanlar gibi hemen hemen tüm edebi formlarda çalışma yaratma
yeteneği ile dikkat çekmiştir. En çok hiciv bir romanı olan Candide‘i yazmasıyla tanınmıştır.

9.1.4.1. Aydınlanmacı Fikirleri
Aydınlanma Döneminin bir diğer büyük ismi de Voltaire’dir. Montesquieu’nün çağdaşı
olarak İngiltere’de başlayan bilinçlenmeyi dikkatle izlemiştir. İngiltere’den Fransa’ya
döndükten sonra İngilizler Üzerine Mektuplar adlı eserini yazmış, ancak bu eseri yakılmıştır.
Bunun üzerine daveti üzerine Prusya Kralı II. Friedrich Wilhelm’in uzunca bir süre
danışmanlığını yürütmüş ve Prusya Kralının hukuk devleti anlayışından çok fazla
etkilenmiştir.
Voltaire özellikle bütün insanların sahip olmasını özlediği düşünce, vicdan ve söz
özgürlüklerini o güne kadar görülmemiş derecede canlı, ateşli ve heyecanlı olarak savunması
dolayısı ile büyük bir etki yaratmıştır. Aynı zamanda Kilise’nin akla aykırı dogmalarına karşı
takındığı tutumu ile de büyük ün kazanmıştır. Voltaire bütün eserlerinde özgürlüğü ve
hoşgörüyü övmesi, bağnazlığı ince bir şekilde eleştirmesi, inanç bakımından bütün insanları
eşit görmesi açısından ilerici düşünürlerden sayılır. Döneminde, laik düşüncenin en etkili
savunucularından kabul edilmiştir.

En ünlü eseri Candide’de342 savaşın anlamsızlığını, yobazlığın sonsuz zararlarını,
tutku ve kıskançlığın yanlışlığını dünyanın pek çok farklı yerindeki olaylarla sergileyen
Voltaire, en sonunda roman kahramanı Candide’i hikaye boyunca ‘yaşamda olabileceklerin
en iyisi nedir’ sorgulamasında, İstanbul’da karşılaştırdığı bir dervişin her şeye karşın
‘Bahçemizi ekip biçmek gerek’ sözüyle aydınlatır. Voltaire’e göre, toplum daha düzenli ve
haklı bir yapıya dönüştürülebilir, insanlara düşen temel görev bu olmalıdır. Düşünür için de
hoşgörü gerekli ilk erdemdir ve insanın ancak çalışması, emeği sayesinde haklılıkla
yaşayabileceğine vurgu yapar.

9.1.4. Jean-Jacques Rousseau ve Halkın Egemenliği
9.1.4.1. Jean-Jacques Rousseau’nun (1712-1778) Hayatı343
XVIII. yüzyıl Fransız düşünürüne politik düşüncesi ve devlet öğretileri bakımından büyük bir
önem verilir. 1712 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde doğmuştur. Aydınlanma çağında
yetişmiş düşünür, uygarlık eleştirisi ve doğaya dönüş önerisiyle romantik akıma öncülük
etmiştir. Monarşiye karşı halk iradesinin üstünlüğünü savunmasıyla Fransız Devrimi'ni ve
özellikle Jakobenleri etkilemiştir.
Annesi doğumdan birkaç gün sonra ölmüştür. Ancak annesinin sanatçı kişiliğinin
yansımaları Russeau’da görülür. Saatçilik yapan babası da tutucu Cenevre'nin toplumsal
hiyerarşisine ters düşen davranışlarından ötürü Cenevre’den ayrılmıştır. Rousseau’nun
eğitimini amcası üstlenmiştir. On yaşında eğitimine bir din adamının yanında başlayan
Rousseau, daha sonra sonra bir gravürcü ustasının yanında çalışmıştır. 1728-1738 yılları
arasında değişik işler yaparak, Fransa, İtalya ve İsviçre’de dolaşmıştır. Madame de Warens'le
tanışması yaşamında bir dönüm noktası oluşturmuştur. Rousseau Madame de Warens'in evine
yerleştikten sonra tutkuyla okumaya başlamıştır. Rousseau 30 yaşında Paris'e gittiğinde artık
başkentin gittikçe liberalleşen kültür yaşamını etkileyebilecek bir düşünür, yazar ve
müzikçidir. Paris’te Denis Diderot'yla birlikte, Aydınlanmanın temel yapıtlarından olan
Encyclopedie'nin çevresinde toplanmış "filozoflar" arasında yer almıştır. 1749 da
Encyclopedie’nin müzik bölümünü kaleme almıştır.
Rousseau, uygarlıkla ilgili düşüncelerini ilk kez 1750'de, Dijon Akademisi'nin "Bilim
ve sanattaki gelişmeler, ahlaki yaşamda bir gelişme sağlamış mıdır?" konulu tartışması için
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yazdığı Discours sur les Sciences et les arts (Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev)’da
açıklama fırsatı bulmuştur. Ödül alan bu denemesinde insanın doğal durumda iyi olduğunu,
ama toplum ve uygarlığın gelişmesiyle kötüleştiğini, yozlaştığını savunmuştur. Paris'in
gösterişli yaşamından sıkılan Rousseau 1754'te tekrar Cenevre'ye dönmüştür. Bu arada Dijon
Akademisi'nin ortaya attığı "İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kökeni nedir ve bu eşitsizlik,
doğal hukuk açısından doğru mudur?" sorusunu yanıtlayan İnsanlar Arasındaki
Eşitsizliğin Kaynağı ve Temeli Üzerine Konuşma, ilk denemesindeki görüşünü geliştirdiği
başyapıtı niteliğindedir. Bu çalışmasında insanların doğuştan gelen farklılıklarını bir yana
bırakarak, sonradan toplum hayatı içerisinde edinilmiş eşitsizlikleri tartışmaya açmıştır. Ona
göre, insanlar arasındaki eşitsizlik ayrı bir sorun olarak değil, insanın doğallığını ve saflığını
yitirmesine yol açan uzun toplumsallaşma sürecinin bir parçası olarak görülmelidir.
Rousseau insanlar arasındaki eşitsizliklerle ilgili görüşlerine karşın yine de tamamıyla
umutsuz olmamıştır. Fransız Devrimi'ni hazırlayan temel metinlerden olan 1762’de
yayımladığı Du Contrat Social (Toplum Sözleşmesi)’de "İnsan özgür doğar, oysa her
yerde zincire vurulmuştur" dedikten sonra insanın özgürleşmesinin koşulunu da
belirtmiştir. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı'nda sözünü ettiği sahte toplum
sözleşmesinin yerine, genel iradeyi (volonte generale) dile getiren gerçek bir toplum
sözleşmesi yapılabilmelidir. Özgür bir kamu düzeni ancak bu şekilde kurulabilir. Gerçek bir
toplum sözleşmesine dayalı sivil toplumda her birey, kendi haklarını kamuya devredecek, ama
kamu genel iradeyi temsil edeceğinden insan yine kendi koyduğu yasalara uymuş olacaktır.
İnsan doğal haklarından vazgeçip yurttaşlık haklarını kazanarak girdiği sivil toplumda, daha
anlamlı olan siyasal özgürlüğe kavuşacaktır. İnsan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın
uygarlık tarafından değiştirilmemiş doğal halinin birçok açıdan daha üstün olduğu fikri ve
modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmıştır.
Başlıca Eserleri;
– Les Rêveries du promeneur solitaire (Yalnız Gezenin Düşleri)
– Discours sur les Sciences et les Arts (Bilimler ve Sanatlar Üzerine Konuşma),
– Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les hommes (İnsanlar
Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri),
– Emile ou sur l’éducation (Emile ya da Eğitime Dair),

– Du Contrat Social (Toplum Sözleşmesi),
– Les Confessions (İtiraflar)
– Lettre a D’Alembert sur les spectacles (Tiyatro Oyunları üstüne d’Alembert’e mektup)
– Julie ou la Nouvelle Héloise (Julie ya da Yeni Heloise)

9.1.4.2. Toplum Sözleşmesi
Onsekizinci yüzyılın insan hakları ve özgürlükler üzerinde yazdıklarıyla oldukça önemli
düşünürlerinden biri de Jean-Jacques Rousseau’dur. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı
ve Temelleri Üzerine ile Toplum Sözleşmesi, yapıtları arasında konumuzla en yakından ilgili
olanlarıdır.
Rousseau da, kendinden önceki bazı düşünürler gibi, toplum sözleşmesi kuramına
önem vermiştir. Rousseau’ya göre de, toplumlaşma olmadan önce bir doğal durum vardı.
Tıpkı John Locke gibi Rousseau da, doğal durumda insanların mutlu olduğu öngörüsünden
hareket etmiştir. Nedeni olarak da doğal durumda bütün insanların eşit olduğunu göstermiştir.
Doğal

durumda

ihtiyaçlar

doğrultusunda

düzen

kurma

ihtiyacının

devlet’i

oluşturduğunu ancak ilk haliyle bu düzenin daha çok güçlüyü koruduğu için eşitsiz bir yapı
oluşturmasını eleştirmiş, daha iyi bir düzen için güçlünün güçsüze hükmetmeyeceği, eşitliğe
dayanan, kişilerin en doğal hakkı olan özgürlüğü gözeten bir yapıyı öngörmüştür. Rousseau
için bu eşitlikçi ve özgür düzene de ancak bir toplum sözleşmesi ile gidilebilirdi.
Sözleşme, taraflar arasında eşitlik koşulu ile doğan ve karşılıklı yükümlülükler getiren
bir bağıttır. Düşünür için özgür ve eşit kişilerden oluşan halkın bütün bireyleri egemenlik
denilen üstün yönetim gücünün kaynağıdır. Ve bu bireyler, içlerinden birkaç kişiye
kendilerini yönetme yetkisini -karşılıklı istek (rıza) ile- devrederler. Yetkiyi devralanlar da
eşitlik ve adaletle halkı yönetmeyi üstlenirler. Halkın irade beyanı genel irade’dir ve bu üstün
bir güçtür. Sonuçta, yönetme yetkisini alanlar bu iradenin beyan ettiği istekleri yerine
getirmelidirler. Aksi takdirde sözleşme bozulacaktır, ancak bozulan sözleşme tekrar başkaları
ile yenilenebilir.
Doğuştan eşitlik ve aynı haklara sahip olmak görüşleriyle Jean-Jacques Rousseau her
şeyden önce bugün İnsan Hakları’nın temelini oluşturan fikirleri en güçlü bir biçimde
savunmuştur.

9.1.4.3. Rousseau’da Egemenlik Kavramı ve Açılımı
Rousseau’ya göre devletin var olabilmesi egemenlikle344 donatılmış olmasına bağlıdır. Bir
devlette tüm bireylerin itaat ettiği mutlak bir gücün, her şeyi yapabilen bir egemenin olması
şarttır. Yalnız bu egemen güç, bir monark değil; yurttaşların bütünü ve genel iradenin çıkış
noktası olan halktır.345
Genel irade ve egemenlik arasındaki bu ilişki Rousseau’da egemenliğin özelliklerini
açıklamaya ışık tutmaktadır. Rousseau’ya göre egemenlik devredilemez ve temsil
edilemezdir. Egemenlik koşulsuz halka aittir. Halk ile egemen kişi aynı olmadıkça
demokratik yönetim gerçekleşemez. Nasıl ki özgürlük bireyin vazgeçemeyeceği bir hak
olarak karşımıza çıkmakta ise egemenlik de halkın devredemeyeceği bir haktır.346 Halk
kendi iradesini bıraktığı (vazgeçtiği) anda halk olmaktan çıkar ve egemenlik bir efendiye
geçer.347
Aynı zamanda, Rousseau’ya göre egemenlik bölünemezdir. Çünkü irade ya geneldir
ya da özeldir. Dolayısıyla, genel iradenin kullanılmasının ifadesi olan egemenlik kavramı
bölünemez. Bu nedenle de yasama - yürütme şeklinde bir ayrım yapılamaz. Egemenliğin iç
ve

dış

egemenlik

olarak

ayıranlar

egemenliğin

kendisiyle,

uygulanmasını

karıştırmaktadırlar. Aynı şekilde yürütme yetkisinin belirli kimselere verilmesi de
egemenliğin bölündüğü anlamına gelmemektedir. Çünkü toplum yürütme gücünün
kendisinde olduğunu her an belirtebilir. Yasanın uygulandığı özel durumlar dışında egemen
gücü bölmekle yok etmek aynı şeydir.348
Bunların yanında, Rousseau’ya

göre

egemenlik

mutlaktır

ve

yanılmazdır.

Egemenliğin esasını oluşturan genel irade hata yapmaz, yanılmaz, her zaman doğru
yoldadır, haklıdır ve her zaman kamu yararına yöneliktir. Egemenliğin mutlaklığı
Hobbes’ten farklı olarak mutlak monarşiye değil millet iradesine dayanır.349 Yasalar
aslında, hak ve adalet gibi kavramların toplumsal hayattaki somut yansımalarını
oluşturmaktadır.
Son olarak da güçler birliği ilkesi Rousseau’da egemenliğin bölünmezliği ilkesine
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paralel olarak benimsenmiştir. Yasama sınırsız bir güce sahiptir ve halkı temsil eder.350 Bu
yönüyle Rousseau hem kuvvetler birliğini benimseyerek mutlak bir egemenlik anlayışını
hem de genel iradenin üstünlüğünü benimsemesi yönüyle de demokratik bir anlayışı aynı
çatı

altında birleştirmiştir.351 Yürütme ve

yargı

faaliyetlerinin farklı organlarca

yürütülebileceğini, ancak bunları yürütenlerin sadece yasamanın birer memuru olacağını
söyleyerek bu faaliyetleri yasama görevi ve organına bağlı olarak nitelendirmektedir.352
Rousseau ideal yönetim sorununu net bir cevapla çözümlememekle birlikte
sübjektif bir kriter getirerek işin içinden sıyrılmaktadır. Ona göre; “bir ulusun iyi yönetilip
yönetilmediğini anlamanın en pratik yolu düzenin sürekliliği ve kişilerin mutluluğudur.”353

9.1.5. I. Immanul Kant (1724-1804) Yapıtları / Fikirleri
9.1.5.1. Kant’ın Hayatı
Kant, 1724 yılında Almanya (Doğu Prısya) Königsberg’de doğmuştur, Ailesinin dördüncü
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kant’ın babası, Johann Georg Kant bir saraçtır. Annesi
Anna Regina Kant ise bir saraç ustasının kızıdır. Königsberg de bir kişinin mesleğini
yapabilmesi için ya baba mesleğini yapması ya da o işi yapan bir ustanın kızıyla evlenmesi
gereklidir.354
Filozofun, çocukluk ve gençlik dönemlerine dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır.
Kant’ın ailesi dindar bir ailedir, ilk dini eğitim almıştır. Daha sonra, Collegium
Fridericianum’a girmiştir. Burada okumak Kant’a çok şey kazandırmıştır. Ayrıca burada
aldığı eğitim sayesinde Latinceyi öğrenmiş ve Latin klasiklerini yaşamı boyunca
okumuştur. Kant 1740 yılında üniversite eğitimine başlamıştır. Üniversite de en çok doğa
bilimleriyle uğraşmıştır. Okuldan mezun olduktan sonra özel dersler vermiş, üniversiteye
girişi ise 1755 yılında olmuştur. Kant on beş yıl boyunca doçent olarak ders vermiştir. O
dönem de önceleri mantık, matematik, metafizik dersleri vermiştir. Daha sonra ki yıllarda
ise; mekanik, teorik fizik, fiziksel coğrafya, etik, hukuk felsefesi, antropoloji ve felsefi din
teorisi dersleri vermiştir. Kırk altı yaşında Mantık ve Metafizik profesörlüğüne
atanmıştır.355
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Kant hayatı boyunca Prusya’nın Königsberg şehrinde yaşamıştır. Kant’ın hayatı 18.
yüzyılın neredeyse tamamına yayılır ve bu dönem Batı dünyasında önemli değişikliklerin
yaşandığı bir süreci kapsamaktadır. Kant’ın felsefesi de yaşadığı dönemden bağımsız olarak
düşünülemez. Kant, yaşamının son sekiz yılında hatırlama gücünün zayıflığından dolayı
çalışmalarında bütünlük sağlayamamıştır. 12 Şubat 1804 yılında vefat etmiş, ancak hava
şartlarından dolayı cenaze işlemleri gerçekleştirilememiş ve cenazesi iki hafta boyunca
halka açık olarak sergilenmiştir. Mezarının üstüne filozofun Pratik Aklın Eleştirisi isimli
eserinden alınmış şu cümle yazılıdır: “…düşündükçe iki şey, ruhumu gittikçe artan bir
hayranlık ve saygıyla dolduruyor; üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlâk yasası.”356

9.1.5.2. Kant ve Felsefesi
Immanul Kant, Alman aydınlanmasının temsilcisidir. Kant, akılcı ve deneyci görüşlerin
tek başlarına insanı bilimsel bilgiye ulaştıramayacağı düşüncesiyle öncelikle insan aklının
bilme koşullarını, daha doğrusu neyi bilip neyi bilemeyeceğini araştırır. Saf Aklın
Eleştirisi adlı kitabında Kant, aydınlanma geleneğine uygun bir biçimde, metafiziksel bilgi
ile bilimsel bilgi arasındaki farklılığı göstermek amacıyla insan aklının eleştirel bir
çözümlemesini yapar. Böylece insan aklının deneyden bağımsız olarak ortaya koyduğu
bilgiler ile deneye bağlı olarak ortaya koyduğu bilgilerin sınırlarını ortaya koyarak bilimsel
bilgi ile bilimsel olmayan bilgilerin birbirinden nasıl ve hangi ölçüte göre ayrıldıklarını
gösterir. Bilimsel bilgiye kaynaklık eden saf aklın bilme olanaklarını, ilkelerini,
sınırlarını ve ölçütlerini belirler. Kant’ın amacı Newton’ın fiziğine felsefi bilgi temelleri
oluşturarak modern bilim ile felsefe arasındaki birlikteliği kurmak ve bu görevi de akla
vermekti.357
Kant’ın diğer bir amacı da, aydınlanmış ya da aydınlanacak birey için bir ahlak
öğretisi oluşturmaktı. Çünkü insan aklı ile nasıl bilim ve doğa yasalarını ortaya
koyuyorsa yine aynı akıl ile insan kendi bireysel ve toplumsal yaşamını düzenleyecek
ahlak yasalarını da ortaya koyabilirdi. İşte Kant ve aydınlanmacı düşünürler bu kalkış
noktasından yola çıkarak ahlak kuramları geliştirdiler. Böylece Kant, insan aklının
evrensel ahlak yasaları koyabilme ilkelerini, olanaklarını ve ölçütlerini araştırdığı Pratik
Aklın Eleştirisi adlı kitabını yazdı. Sonuç olarak Kant ve diğer aydınlanmacı düşünürler,
insan aklının evreni kavrayabileceğini ve daha mutlu ve özgür yaşayabilecekleri bir
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toplum düzeni oluşturabileceklerini savundular.

9.1.5.3. Kant’ın Ebedi Barış Felsefesi
Yakınçağ düşünürleri içerisinde özgürlüğü mantık açısından değerlendiren en büyük
ustalardan biri, İmmanuel Kant’tır. Edebi Barış Üzerine Felsefi Deneme adlı yapıtı siyaset
felsefesinin en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Özgürlük konusunda Kant’ın
düşüncesinin ana temeli şuna dayanmıştır: Özgürlük başkasına haksızlık vermeyen hareketleri
yapma imkanıdır. Kant’a göre hukuk, özgürlüğün düzeni olmalıdır. Kant, ayrıca irade
özgürlüğü ile ahlak arasındaki ilişkileri de incelemiştir. Cumhuriyet ile demokrasinin her
zaman aynı kavramı karşılamayacağını açıklamıştır. Kant'ın saf felsefe açısından özgürlük
konusunda ileri sürdüğü görüşleri oldukça aydınlatıcıdır. Kant, sonsuz bir barışa gitmenin
koşulları üzerinde dururken, bir dünya federasyonunun nasıl işleyebileceğini de araştırmıştır.
Kant’ın eleştirel dönemi 1781’de yayımladığı Salt Aklın Eleştirisi adlı yapıtıyla
başlamıştır. Yapıt baştan sona geleneksel felsefe tutumlarının eleştirisi üzerinde
yükselmektedir. Bu yapıtın ardından 1788’de Pratik Aklın Eleştirisi, 1790’da Yargı Gücünün
Eleştirisi yayımlanmıştır. Bunların dışında İlerideki Her Bir Metafiziğe Önsöylem, Ahlak
Metafiziğinin Temelleri, Ahlak Metafiziği, Dünya Yurttaşlığı Bakımından Bir Genel Tarih
Tasarımı, Aklın Sınırları İçindeki Din, Pragmatik Bakımdan Antropoloji gibi yapıtları
bulunmaktadır. Daha çok felsefe alanında eserleriyle tanınmış olan Immanuel Kant, devlet,
hukuk ve siyaset felsefesi ile ilgili yapıtlar ortaya koymuştur.
Uluslararası örgütler ve sorunlarla ilgili konularda ‘Felsefenin Copernicus’u’ diye
tanınan Kant’ın bu yapıtını kaleme aldığı 1795 yılları, Fransız İhtilali'nin ateşlerinin henüz
sönmediği, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunun başlangıcında bulunduğu, İtalyan ve
Alman Birliklerinin henüz gerçekleşmediği, İngiltere'nin demokratik monorşiye doğru
ilerlediği ve mutlak kralların tahtlarında büyük bir güvenle oturdukları bir dönemdir.

Ebedi barışın ön ilkeleri
Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme358 adlı yapıtın ilk bölümünde Kant devletlerarasında
ebedi barışın ön ilkelerini aktarır. İlk ilkeye göre, içinde gizlenmiş yeni bir savaş vesilesi
bulunan hiçbir antlaşma bir barış antlaşması sayılamaz. Gerçekten, böyle bir antlaşma, bütün
düşmanlıkların sona ermesi demek olan barış olamaz, bu ancak bir mütareke ya da bir silah
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bırakımı olabilecektir. Bu çeşit bir barışa ebedi sıfatını vermek ise kuşku uyandıran bir durum
yaratır. Bir barış antlaşması, belki o sırada tarafların dahi bilemeyeceği ileride doğabilecek
her türlü olası savaş nedenlerini ortadan kaldırabilmelidir.
İkinci ilkeye göre ise, ister küçük ister büyük olsun, hiçbir bağımsız devlet, diğer
herhangi bir devletin hakimiyeti altına miras, mübadele alım-satım ya da hibe yollarıyla asla
geçmemelidir.
Kant’a göre bir devlet, üzerinde kurulmuş olduğu toprak parçası gibi bir mülk
(patrimonium) değildir. Kendi hakkında ancak kendisinin karar verebileceği ve kimsenin
emrine ve arzusuna bağlı olmayan bir insan topluluğudur. Devletin tıpkı bir ağaç gövdesi gibi
kökleri vardır. Onu bir başka devlete katmak, manevi kişiliğinden yoksun bırakmak ve bir
eşya derecesine değerini indirmek olur. Avrupa’da tarihten bu yana devletlerin kendi
aralarında aldıkları birleşme kararının daha sonra yarattığı tehlikeler unutulamaz. Bu usul, aile
ilişkileri çerçevesinde, devletlerin kuvvetlerini harcamadan bir kudret sahibi olmanın ve
ülkeyi sonsuz bir şekilde büyütmenin yeni bir kazanç yolu olarak kullanılmıştır.
Ayrıca bu ilke gereğince Kant şu konu üzerinde de durmuştur. Bir devlet, müşterek
olmayan bir düşmana karşı kullanılmak üzere, askerlerini başka bir devletin ermine
vermemelidir. Aksi halde böyle hareket etmek tebaaya, keyfe göre iyiye ya da kötüye
kullanılabilecek, eşya muamelesinde bulunmak anlamına gelecektir.
Üçüncü ilkede ise Kant, daimi orduların zamanla kalkması gerektiğini vurgulamıştır.
Nedenini de şu şekilde açıklar: Daimi ordular her an harekete hazır görünerek, diğer
devletlerin durmadan gözünü korkutur, bu durum da asker sayılarını artırma konusunda onları
teşvik eder. Sınır tanımayan bu hareket oldukça külfetli bir gider kaynağıdır, aynı zamanda da
devletleri savaşa sürükleme gücü vardır. Dışarıdan gelmesi muhtemel saldırılara karşı
vatandaşların kendilerini ve yurtlarını korumak için belirli zamanlarda hür iradeleriyle
talimler yapmalarına yol açması da bir başka dikkate alınması gereken konudur.
Bir askeri kudret vasıtası olan hazineyi çok zenginleştirmek de daimi orduların
yaratacağı sonuca götürecektir. Diğer devletlerce bir savaş tehdidi sayılacak böyle bir mali
kudret, bu devletleri kendilerini tehdit eder gördükleri saldırıları önlemek için daha önce
saldırmaya kışkırtacaktır. Ordu, ittifak ve para şeklinde belirlenen üç temel kuvvetten savaşa
en kesin olarak sürükleyecek kuvvet sonuncusudur ve bu kudretin derecesini kestirmek de
kolay değildir.

Ebedi barışı kurmaya yönelik dördüncü ön ilke ise devletlerin dış menfaatlerini
desteklemek için borçlanmalara girmesini uygun karşılamaktadır.
Memleket ekonomisinin yararına, yolların ıslahı, yeni iskan bölgelerinin kurulması,
verimsiz geçebilecek yıllar için tahıl ambarlarının açılması vb. nedenlerden ötürü içeriden ya
da dışarıdan para sağlamaya çalışmak doğaldır. Ancak yüzyılın tüccar karakterli bir milletinin
icadı olan kredi sistemi yeğlenmelidir. Bu sistemde alınan paralar yüzünden sıkıntıya
düşmeden borçları durmaksızın artırmak olasıdır. Alacaklıların hepsi birden ödeme talebinde
aynı zamanda bulunmazlar.
Ancak, bu usul bir devletin diğerleri üzerinde siyasi nüfuz elde etmesi anlamında
tehlikeli bir para kuvveti olarak kendini gösterir. Öyle ki, diğer devletlerin hazinelerinin
toplamını aşabilecek bu servet bir savaş hazinesine dönüşebilir. Sadece her devlet için korkulu
bir süreç yaratan vergilerin azalmasıyla tükenebilecek bir servettir bu. Ancak böylesi bir
tükenme, kredilerin ticaret ve sanayide sağlayacağı gelişmelerle hayli zaman geciktirilebilir.
Bu nedenle, bir savaş açma kolaylılığı, insanların ellerine kuvvet geçince hemen savaşa dönük
doğal eğilimleriyle de birleşince, ebedi bir barış için aşılmaz bir engel oluşturur.
Bu nedenle, bu engeli kaldırmak bir barış antlaşmasının ön maddelerinden biri olarak
görülmeli ve hatta bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Aksi durumda, muhakkak er ya da
geç bir ulusal iflas yaşanacak, bundan kusurları olmasa da diğer devletler de zarar
göreceklerdir. Bunun içindir ki, böylesi durumlarda en azından devletlerarası birleşmelerin
yolu açık tutulmalıdır.
Kant’a göre beşinci ilke ise hiçbir devlet, diğer bir devletin esas teşkilatına ya da
hükümetine zor kullanarak başvurmamalıdır. Bir devlet böyle bir hakkı nereden alabilir ki?
Bir devletin böyle bir harekette bulunması barışın bozulmasına yol açar. Ancak bir devlet, bir
iç anlaşmazlık yüzünden ikiye ayrılmışsa ve bunlardan her biri devletin bütünü üzerinde hak
iddia ediyorsa, o zaman durum değişir. Taraflardan birine diğer taraf aleyhine yardımda
bulunmak, artık bir devletin esas teşkilatına karışma anlamına gelmez. Ortada bir anarşi
durum vardır. Yalnız iç çatışma bu dereceye kadar gelmemişse, o zaman yabancı devletlerin
kendi iç sorunlarıyla uğraşan bir milletin işlerine karışmaması gerekir. Aksi halde hem o
bağımsız devletin haklarını ihlal etmiş, hem diğer devletlere kötü örnek olmuş, hem de bütün
diğer devletlerin bağımsızlığını tehlikeye düşürmüş olurlar.
Kant’ın altıncı olarak belirlediği ön ilkeye göre de, hiçbir devlet savaşta, ileride barışa
gidileceği zaman, devletlerin birbirlerine karşılıklı güven duymalarını olanaksız kılacak

yollara başvurmamalıdır. Bu yollardan örnek vermek gerekirse, düşman ülkesinde katiller,
zehirleyiciler kullanmak, kapitülasyonlara aykırı hareket etmek, düşman tebaasını kendi
devletine karşı ihanete kışkırtmak vs. Bunlar çok onursuz savaş usulleridir. Kant’a göre
savaşta dahi düşmanın düşünce tarzı konusunda biraz güvenin kalması gerekir. Aksi takdirde
bir barışa gitmek, bir barış antlaşması imzalayabilmek çok daha zor olacaktır. Oysa ki savaş,
hukuka uygun yargılayacak hiçbir mahkeme olmadığından, hakkını kuvvet kullanarak
savunmak için başvurulan hüzün verici, zorunlu bir vasıtadan başka bir şey değildir. Hüküm
verecek bir mahkeme olmadığına göre, taraflardan hiçbiri haksız sayılamaz; ancak harbin
sonucu, eski Tanrı hükümlerinde olduğu gibi, kimin haklı kimin haksız olduğunu tayin eder.
Devletlerarasında hiçbir ast üst ilişkisi bulunmadığından, bir cezalandırma savaşı da
düşünülemez. Bu nedenle böyle bir savaşı, böyle bir savaşa sürükleyecek yolları mutlaka
yasak saymak gerekir.

Ebedi barışın nihai ilkeleri
Kant yapıtının ikinci bölümünde ise ilk bölümdeki ön ilkelerin ardından bu defa nihai ilkeleri
ortaya koyuyor. Bir arada yaşayan insanlar arasında doğal hal (status naturalis) bir barış hali
değil, her zaman ilan edilmiş olmasa bile her an patlayabilecek görünen bir savaş halidir. Bu
nedenle, bir barış halinin kurulması gerekir. Düşmana karşı korunmuş olmak için, düşmanca
hiçbir fiilin işlenmez olması yeter bir teminat sayılamaz. Her komşu diğerinin şahsi güvenliği
hakkında teminat vermelidir. Bu da ancak bir hukuk düzeni içinde olabilir. Böyle bir düzen
kurulamazsa, herkes diğerinden boşu boşuna bu çeşit bir korunma bekledikten sonra,
komşusuna düşman muamelesi yapabilir.
Bu nedenle, nihai ilkelere temel teşkil edecek esaslar şu şekilde belirlenmiştir: Birbirleri
üzerinde etkileri olan insanlar herhangi bir medeni teşkilat içinde bulunmalıdırlar. Şahısları
ilgilendiren her hukuki teşkilat ise;
1.

Ya bir milletin mensup insanlar olarak bir amme hukuku’na (ius civitatis);

2.

Ya devletlerin birbirleriyle ilişkileri bakımından devletler hukuku’na (ius
gentium);

3.

Ya da evrensel bir insanlık devletinin üyeleri sıfatıyla, birbirlerine etki eden
insanlar ve devletler olmaları bakımından bir dünya vatandaşlığı hukuku’na (ius
cosmopoliticum) dayanır.

Bu ayrım keyfi değildir, ancak ebedi barış fikri bakımından zorunluluktur. Çünkü bu ilişkiler
doğal halde insanların birbirlerine karşılıklı fiziki etkileri yüzünden bertaraf edilmesi
düşünülen savaş halini zorunlu olarak yeniden ortaya çıkaracaktır.
Bu saptamalardan hareketle Kant, ebedi barış’ın nihai ilkelerini belirlemiştir. İlk ilke,
her devletin esas teşkilatı Cumhuriyetçi olmalıdır. Asli mukavele fikrinden doğmuş tek esas
teşkilat olan cumhuriyetçi esas teşkilat, bir milletin bütün kanunlarına temel olmalıdır.
Cumhuriyetçi esas teşkilat, ilkin bir toplum üyelerinin insan olmaları bakımından özgürlük;
ikinci olarak aynı zamanda tebaa olmaları bakımından tek ve müşterek bir kanun koyucuya
bağlılık; üçüncü olarak da tebaanın devletin üyeleri olmaları bakımından paylaştıkları eşitlik
ilkelerine dayanan tek düzendir. Bu esas teşkilat hukuk bakımından, bütün diğer esas
teşkilatlara bir ilk temel vazifesini görecek tek düzendir.
Cumhuriyetçi esas teşkilat hukuk fikrinin kaynağından gelmektedir, bu kaynak da ebedi
barışa varma anlamında bir vaadi kendiliğinden içinde taşımaktadır. Öyle ki Cumhuriyetçi
esas teşkilata göre savaş ilan edilmeli mi, edilmemeli mi sorusu ancak vatandaşların oyları ile
yanıtlanır. Vatandaşların da savaşa karar vermeden önce uzun uzun tereddüt etmeleri tabiidir.
Öyle ki bu kararı aldıktan sonra karşılaşabilecekleri kötülüklere katlanma kararını da vermiş
olduklarını bilirler. Nedir bu kötülükler diye bakıldığında şunlar görülecektir; bizzat savaşın
içinde bulunmak, savaşın giderlerini kendi vergilerinle ödemek, savaşın bırakacağı yıkıntıları
güçlükle onarmak, daima yeni çıkacak savaşlar yüzünden bir türlü ödenemeyecek olan ve
barışı bile ıstırablı yapacak milli borçlanmalara girişmek.
Kant, Cumhuriyetçi esas teşkilatı çoğu zaman yapıldığı gibi demokrasi ile
karıştırmamak için aşağıdaki konulara dikkat çekmiştir. Devlet (civitas) şekilleri ya yüce
hakimiyeti elinde tutan şahıslar bakımından ya da kim olursa olsun, devlet başkanı tarafından
halkın idare ediliş tarzı ile ayrılabilir.
İktidardaki şahıslar bakımından, devlet şekillerinin birincisi hükümranlık şeklidir
(forma imperii). Bunun da üç türü bulunmaktadır: otokrasi (prensin iktidarı), yani hakim
iktidarın bir kişinin elinde olması; aristokrasi (asalet iktidarı), yani aralarında birleşmiş
birkaç kişinin hakim iktidara sahip bulunmaları; demokrasi (halk iktidarı), yani toplumu teşkil
edenlerin hepsinin iktidara da iştirak etmeleri.
İkincisi ise hükümet şeklidir (forma regiminis). Bu da esas teşkilata dayanan bir
şekildir. İktidar bu bakımdan ya cumhuriyetçi ya da istibdatçı olur. Cumhuriyetçilik, icra
kuvvetinin (hükümetin) yasama kuvvetinden ayrı olmasını kabul eden devlet prensibidir.

İstibdat ise, devlet başkanının kendi koyduğu kanunları istediği gibi yürütmesi ve böylece
kendi şahsi iradesini amme iradesi yerine geçmesidir.
Temsili olmayan bir hükümet şekli aslında bir hükümet şekli sayılamaz. Her ne kadar
aristokrasi ile otokrasi böyle bir şekle sahip görülmeseler bile, temsili bir hükümet zihniyetine
uygun bir hükümet şeklini almaları da olasıdır. Bu nedenle, devlet kudretini ellerinde
tutanların sayısı ne kadar az, temsil ettikleri kişilerin sayısı da ne kadar büyük olursa esas
teşkilat cumhuriyetçiliğe o kadar çok yaklaşır ve birbiri ardından gelecek ıslahatla buna
ulaşabilir.
Hukuk fikriyle de bağdaşması için, hükümet şeklinin temsili olması gerekir. Ancak bu
şekilde cumhuriyetçi hükümet şeklinin gerçekleşmesi imkan dahiline girer. Bu böyle
olmadıkça da esas teşkilat ne olursa olsun, hükümet keyfi ve zorba hükümet olacaktır. Eski
cumhuriyetlerin hiçbirisi bu sistemi tanımamıştır, hepsi de istibdatla sona ermiştir.
Kant’ın ebedi barış için saptadığı ikinci nihai ilke ise devletler hukukunun (ius gentium)
hür devletlerden kurulu bir federasyona dayanmasıdır.
Fertler için olduğu kadar devletleri teşkil eden milletler içinde tabii halde, kanunlardan
yoksun yaşamak bir tehdit konusudur. Bu devletlerden her biri, kendi güvenliğini teminat
altına almak için herkesin haklarını sağlayacak şekilde bir esas teşkilat kurmalarını isteyebilir.
Böylelikle bir milletler federasyonu kurulmuş olacaktır. Bununla birlikte bu federasyona
katılanlar bir tek ve aynı devlet meydana getirmiş olmayacaklardır. Her devlet bir üst (kanun
koyucu) ile bir astın (itaat eden, yani halk) ilişkisini gerektirdiğinden, bir devlet şeklinde
birleşmiş türlü milletlerin tek bir millet meydana getirmelerine olanak yoktur. Oysa bu ilkede
söz konusu olan, kendi sayıları kadar tek tek devletler meydana getiren ve bir tek devlet
içinde erimeyen milletlerin karşılıklı haklarıdır.359
Kant’a göre bütün devletlerin hukuk fikrine, hiç olmazsa sadece sözle saygı
göstermeleri, insanda, henüz uyanmamış olmasına rağmen, ahlaka doğru bir eğilimin
varlığına ve bunun kötülük prensibine zamanla üstün geleceğine bir delil sayılabilir. Ancak
buna rağmen, barış antlaşması girişilmiş olan bir savaşı sona erdirse bile, her zaman yeni bir
savaş için bahane teşkil edebilecek olan savaş haline son vermiş olmaz.
359

“Hukuki bir müeyyideye bağlanacakları yerde, hiçbir kaideye tabi olmayan bir bağımsızlık aşkı içinde, durmaksızın
dövüşmeyi üstün tutmalarına, böylece çılgınca bir hürriyeti, bir esas teşkilatı düzenine dayanan makul bir hürriyetten üstün
tutmalarına derin bir hor görme duymadan bakabiliyor muyuz? Eğer bu, barbarlık, medeniyet noksanlığı, insanlığın kaba bir
alçalışı sayılıyorsa, herbiri devlet teşkil eden medeni milletler bu kadar aşağılık bir durumdan, daha da kuvvetli sebeplerle,
çıkmak için acele etmek zorunda değil midirler? Halbuki ne görüyoruz? Böyle yapacaklarına, her devlet kendi haşmetini (zira
bir halk haşmetinden bahsetmek yersizdir) dışarıdan gelecek herhangi bir müeyyideye boyun eğmemekten ibaret sayıyorlar.
Hükümdar da kendisini hiçbir tehlikeye atmadan, zaferini kendilerini ilgilendirmeyen bir dava uğruna hayatlarını veren
binlerce insanı dilediği gibi kullanmakta buluyor.” Bkz., Kant, I., a.g.e., s.23.

Bütün ahlaki kanunların yüce mahkemesi konumundaki akıl, savaşı bir hukuki yol
olarak kullanmayı şiddetle reddeder. Barış halini ise mutlak bir yükümlülük olarak görür.
Milletlerarası bir antlaşma olmaksızın barış halinin de kurulmasına olanak bulunmadığından,
devletlerin daha özel mahiyette bir ittifakı gerekmektedir. Buna da barış ittifakı (foedus
pacificum) adı verilebilir. Barış ittifakı ile barış antlaşması (pactum pacis) arasındaki fark,
barış ittifakının bütün savaşları, barış antlaşmasının ise yalnız bir savaşı sona
erdirmesindendir. Öyle ki, bu ittifakın amacı, herhangi bir devlet üzerinde hükümranlık
kurmak değildir, yalnızca ittifaka katılan her devletin, tabii halde insanlar hakkında olduğu
gibi, amme/kamu gücünün zorlamasına tabi olmaksızın, hürriyetini teminat altına almaktır.
Kant için, bütün devletlere zamanla yayılacak ve onları ebedi barışa götürecek böyle bir
barış ittifakının dayandığı bir federalizm fikrinin gerçekleştirilebileceğini, yani bir gerçek
haline gelebileceğini ispat etmek mümkündür. Şöyle ki, eğer kuvvetli olduğu kadar da aydın
olan bir millet, mahiyeti icabı ebedi bir barışa eğilimli hükümet şekli olan cumhuriyet
şeklinde kurulma mutluluğuna ererse, artık böyle bir federatif ittifakın bir merkezi de
kurulmuş olacaktır. Bu durumda, diğer devletler de, devletler hukuku prensibine uygun
olarak, kendi hürriyetlerini teminat altına almak üzere bu merkeze katılabileceklerdir ve bu
ittifak her gün yeni katılmalarla daha da genişleyecektir.
Sonuçta, bir halk topluluğunun “Artık aramızda hiç bir savaş olmaması gerekir; bütün
anlaşmazlıklarımızı barış yolu ile sona erdirecek kanun yapıcı, yürütücü ve yargılayıcı bir
yüce iktidar, bir devlet kurmak istiyoruz.”360 demesi anlaşılır bir şey olarak görülebilir.
Ancak, eğer bir halk topluluğu “Benimle diğer devletler arasında, karşılıklı haklarımızı
teminat altına alan bir yüce kudret tanımamıza rağmen, hiçbir savaş olmamalıdır”361 derse,
karşılıklı hakların teminat altına alınacağı güveni, toplumsal anlaşmayı tamamlayan hür bir
federasyon fikrine dayandırmaktadır.
Ebedi barışın nihai üçüncü maddesi ise dünya vatandaşlığı hukukunun evrensel bir
misafirlik şartları ile sınırlandırılması gerektiği üzerinedir. Bu ilkede de, daha öncekilerde
görüldüğü gibi, insanseverlikten daha çok hukuk söz konusu olmaktadır. Misafirlikten
kastedilen her yabancının geldiği memlekette düşmanca muameleye maruz kalmaması
hakkıdır. Yabancıdan kendi hayatını tehlikeye sokmaması anlamında ülkeye girmemesi
istenebilir. Ancak bulunduğu yerde huzuru bozmuyorsa ona karşı düşmanca davranılmaması
gerekir. Burada, bir yabancının bir aile ocağına kabulü söz konusu değildir. Burada söz
360
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A.g.e., s.25
A.g.e., s.25.

konusu olan sadece ziyaret hakkıdır, bir başka anlatımla bütün insanların dünyanın ortak
sahipleri olmaları bakımından, birbirlerinin toplumlarına kabul edilmelerini isteme hakkıdır.
Dünya devletleri arasında kurulmuş az çok sıkı ilişkiler, herhangi bir yerde işlenmiş bir
haksızlığı her tarafta hissedilmesi derecesine getirmiş bulunduğundan, dünya vatandaşlığı
hakkı artık hukukun abartılı bir bakış açısı gibi okunamaz. Dünya vatandaşlığı hakkı iç ve dış
hukuku, bir başka ifadeyle anayasa ile devletler hukukunu kapsar niteliktedir ve ayrıca
yazılmamış kanunların tamamlanmasında zorunlu bir son adım sayılmalıdır. Dolayısıyla bu
hakkın öncelikle bütün insanlık için insan haklarını sağlayacak kamu hukukuna girmesi,
oradan da istikrarlı bir şekilde oluşturulacak ebedi barışa yol açması kaçınılmazdır. Sonuç
olarak Kant’a göre bu yolu açmak, bir başka ifadeyle ebedi barışı sağlamak için buraya kadar
değinilmekte olan ön ve nihai ilkelerin takip edilmesi temel koşul olmaktadır.

Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Tarih sahnesinde boy göstermeye başlayan burjuvazinin sözcülüğünü büyük bir başarı ile
üstlenen Locke, getirdiği bu sistematik yapı ile aynı zamanda devletin laikleşmesi sürecini de
hızlandırmıştır. Egemenliğin kaynağı halkta olunca, siyasal kurumlar ve idare hep bu iradenin
sonucu olarak ortaya çıkacak, bu çerçevede yönetimin içinde ya da siyasal iktidarın tepesinde
cismani-ruhani şeklinde yetki bölünmesinin önüne geçilmiş olacaktır.
Sözleşmeden yola çıkarak mutlak monarşiyi savunan T. Hobbes ile karşılaştırırsak,
onun aksine doğal yaşam dönemini düzenli ve huzurlu kabul eden Locke, bu dönemdeki
doğal haklarını elinde tutmak isteyen insanın tek sözleşme ile hem toplumu, hem de devleti
kurduğunu kabul eder. Böylece bu sözleşme ile hem toplum haline geçilmiş, hem de örgütlü
toplum liberal devlet olarak kurumları ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu sitemde, yasama ve
yürütme ayrı ellerde olacak, yasaları ise bağımsız mahkemeler uygulayacaktır. Bu bağlamda,
Locke’un "güçler ayrılığı"nı savunduğu görülür.
İncelenen bu dönem düşünürleri iktidarın meşrutiyetini, yönetimin yetki kaynağını
Sözleşme'ye bağlamışlardır. Bir yandan Voltaire, Montesquieu ve fizyokratlarla Rousseau,
diğer yandan ütopyacı sosyalistler ortaya koydukları düşünce tarzlarıyla Fransız İhtilalinin
hazırlayıcısı olmuşlardır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
İfadeler

1. Liberalizm iki alanda kendini gösterir; siyasal
liberalizm ve ekonomik liberalizm.
2. John Locke'un eşit ve özgür doğal yaşam açıklaması,
Thomas Hobbes'un doğal durumu tasvir ettiği savaş
haline benzer.
3. İnsan ve Yurttaş Haklar Bildirisi'nin 17.md. yer alan
“mülkiyet hakkı "dokunulmaz ve kutsal" niteliktedir.
4. John Locke’a göre siyasal rejimin temel ilkesi güçler
birliğidir.
5. Halkın yönetime karşı çıkma ve onu değiştirerek
yerine yenisini getirme yönündeki eylemini John
Locke hak olarak görmüyor.
6. Jean-Jacques Rousseau’nun, düşünce yapısının
temellerini doğal yaşam-sözleşme, genel irade ve
yasaların üstünlüğü, egemenliğin niteliği ve güçler
birliği ilkeleri üzerine kurduğu söylenemez.
7. Jean-Jacques Rousseau’ya göre, egemenliğin en temel
özelliği devredilebilir olmasıdır.
8. Jean-Jacques Rousseau’ya göre, Genel İrade özel
iradelerin tek tek toplamı değil, topluluğun iradesidir.
9. Jean-Jacques Rousseau için en iyi yönetim biçimi
monarşidir.
10. Jean-Jacques
Rousseau’ya
göre,
hükümetin
yöneticileri ile halk arasında hiçbir sözleşme yoktur.
Tek sözleşme, toplumu kuran ve egemeni belirleyen
sözleşmedir.
11. Montesquieu 1734'de ‘Romalıların Büyüklük ve
Çöküş Nedenleri’ adlı çağdaş tarih felsefesinin en
önemli eserlerinden birini yazmıştır.
12. “Kanunların Ruhu”nda Montesquieu’nun var olan
düzene suçlayıcı yaklaştığı görülmektedir.
13. Montesquieu’ye göre yasa “eşyanın tabiatından doğan
zorunlu ilişkiler” şeklinde tanımlanabilir.
14. Montesquieu özgürlük gücünü yasadan alır görüşünde
değildir.
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Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.d, 4.y, 5.y, 6.y, 7.y, 8.d, 9.y, 10.d, 11.d, 12.y, 13.d, 14.y

IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Liberal okulun bir temsilcisi olarak kabul edilen John Locke’un liberal anlayışını
tanımlayınız.
2. John Locke ile Thomas Hobbes’ın toplum sözleşmesi fikirlerini karşılaştırmalı olarak
irdeleyiniz.
3. Jean-Jacques Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’ndeki görüşlerini genel hatlarıyla
aktarınız.
4. Jean-Jacques Rousseau için toplum düzeninde « yasa »nın taşıdığı anlamı belirtiniz.
5. Jean-Jacques Rousseau’ya göre egemenliğin temel özelliklerini irdeleyiniz.
6. Montesquieu siyasal özgürlüğü nasıl tanımlamaktadır, açıklayınız.
7.

Montesquieu’nün parlamenter sistemi dayandırdığı temel ilke hangisidir, belirtiniz.

BÖLÜM SORULARI II
1. Yasama ve yürütmenin ayrı ellerde olup, yasaların ise bağımsız mahkemelerce uygulanmasına ne ad
verilmektedir?
a. Liberalizm
b. Güçler birliği
c. Hegemonya
d. Güçler ayrılığı
e. Legalite
2. Çağdaş dönemin doğuşunu zemin hazırlayan döneme ne ad verilmektedir?
a. Klasik dönem
b. Geleneksel dönem
c. Monarşiler dönemi
d. Liberal dönem
e. Muhafazakar dönem
3. “Direnme hakkı ……………………. için bir düzeni koruma, uzlaşma aracıdır. Devrim kuramcısı
olmasına rağmen kendisi asla bir devrimci değildi. Onun temel endişesi düzenin, huzurun ve
güvenliğin sağlanmasıdır.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. J. Locke
b. J.J. Rousseau
c. C. Montesquieu
d. J. Bodin
e. T. Hobbes

4. “Aşırı bir laiklik yandaşı olan J. Locke, dini düşünce ve inançların toplumda hoşgörüyle karşılanması
gerektiğini söyler ama bunu dini reddetmeye kadar götürmez, ancak "………….. bir
hristiyanlıktan" yanadır.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken niteleme aşağıdakilerden hangisidir?
a. realist
b. muhafazakar
c. etkin
d. edilgen
e. akılcı
5. “Siyasal iktidar, mülk sahiplerinin mülk sahiplerine verdiği bir yetkidir. Bu çerçevede yöneticiler,
toplumun hizmetindeki idareciler olup görevleri toplumda huzur ve refahı sağlamaktır.”
Yukarıdaki görüşleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. J.J. Rousseau
b. J. Locke
c. J. Bodin
d. T. Hobbes
e. C. Montesquieu
6. “……………………………. ve John Locke gibi, J. J. Rousseau da insanlığın bir doğal
yaşam döneminden geçtiğini -varsayım da olsa- savunur.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Thomas Hobbes
Niccola Machiavelli
Max Weber
Giovanni Sartori
Alexis de Tocqueville

7. “…………………………….. yönetimini benimseyen J.J. Rousseau, egemenliği
oluşturan genel iradenin eseri olan ve toplumun ortak yararına yönelik yasalarla insanın
özgürlüğüne, toplumun da dirlik ve düzene kavuşacağını savunur.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Demokrasi
Liberalizm
Monarşizm
Hukuk
Modern

8. « Yönetim açısından soruna yaklaşan ………………..………… göre insanlardan üstün
olan yasalar, yürütmeye de egemendirler. Yasa koyucunun bulup çıkardığı ve halkın
‘egemen’ olarak oylayıp yürürlüğe koyduğu yasaları yürütme organı (hükümet)
uygulayacaktır. »

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerde hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Niccola Machiavelli
Thomas Hobbes
Jean Jacques Rousseau
Alexis de Tocqueville
Giovanni Sartori

9. « Düşünce yapısının temellerini doğal yaşam-sözleşme, genel irade ve yasaların
üstünlüğü, egemenliğin niteliği ve güçler birliği ilkeleri üzerine kurmuştur. »
Yukarıdaki düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerde hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Thomas Hobbes
Niccola Machiavelli
Giovanni Sartori
Jean Jacques Rousseau
Alexis de Tocqueville

10. J. J. Rousseau'nun güçler birliği görüşünün aksine, İngiltere'de yürürlükte olan siyasal
rejimi inceleyerek güçler ayrılığı sisteminin temellerini atan ve kuramsal çerçevesini
çizen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Giovanni Sartori
b. Niccola Machiavelli
c. Charles Montesquieu
d. Maurice Duverger
e. Jean Bodin
11. Sosyo-ekonomik ve politik koşulların sonucu ortaya çıkan Fransız Devrimi'nin en
önemli belgesi ise ünlü Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ne zaman ilan
edilmiştir?
a. 1776
b. 1777
c. 1778
d. 1789
e. 1790
Yanıtlar:
1. d
2. c
3. a
4. e
5. b
6. a
7. a
8. c
9. d
10. c
11. d

10. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE
BATI SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE
TARİHİ BİLDİRGELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Haklar ve özgürlüklerin evrimi bu bölümde detaylı ele alınacaktır. Tarihsel çerçevede Batı
dünyasındaki gelişmeler evrensel hak ve özgürlüklerin gelişimine yol açmıştır. Bu bağlamda
tarihsel önceliklerinden ötürü ilk İngiliz hak ve özgürlükler bildirgeleri, ardından 1776
Amerikan Virginia Haklar Bildirisi, en son da 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
hakkında ayrıntılı bir edinim sağlanacaktır.
10. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BATI SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE
TARİHİ BİLDİRGELER
10.1. Batıda Hak ve Özgürlüklerin Tarihsel Gelişimi
10.2. İngiliz Hak ve Özgürlük Bildirileri
10.2.1. Magna Carta Libertatum - Büyük Şart (1215)
10.2.2. Petition of Rights - Haklar Dilekçesi (1628)
10.2.3. Habeas Corpus Act (I679)
10.2.4. Bill of Rights - Haklar Bildirisi (1689)
10.2.5. Act of Settlement (1701)
10.3. 1776 Virginia Haklar Bildirisi
10.4. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Haklar ve özgürlüklerin tarihsel gelişimini aktarınız.

2.

İngiliz haklar ve özgürlükler bildirgelerini ayrıntılı inceleyiniz

3.

1776 Amerikan Virginia Haklar Bildirisi’nin temel dayanaklarını açıklayınız.

4.

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin taşıdığı değerleri ayrıntılı
irdeleyiniz.

5.

Tarihteki gelişim sırasına göre İngiliz haklar ve özgürlükler bildirgeleri ile
Amerikan Virginia Haklar Bildirisi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ni
karşılaştırarak değerlendiriniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Batı dünyasında gelişim gösteren
haklar ve özgürlükler bildirgeleri
tarihsel gelişim sırasına göre önce
ayrı ayrı ele alınacak, daha sonra

Haklar ve Özgürlüklerin Evrimi

Tarihsel gelişimi sırasıyla

da söz konusu bildirgeler

İngiliz haklar ve özgürlükler

karşılaşırmalı olarak

bildirgeleri ile 1776

incelenecektir. Bu amaçla

Amerikan Virginia Haklar

çalışmaya Magna Carta başta

Bildirisi’nin ve 1789 Fransız

olmak üzere İngiliz haklar ve

İnsan ve Yurttaş Hakları

özgürlükler bildirgeleri ile

Bildirisi’nin ortaya koyduğu

başlanılacak, ardından 1776

temel evrensel değerler

Amerikan Virginia Haklar

edinilecektir.

Bildirisi ve son olarak da 1789
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirisi ele alınıp bu bildirgelerin
tarihte ortaya koydukları evrensel
değerler irdelenecektir.

Anahtar Kavramlar



İngiliz Haklar ve Özgürlükler Bildirgeleri,



1776 Amerikan Virginia Haklar Bildirisi,



1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi.

Giriş
« Dünya tarihi özgürlük bilincindeki gelişmeden başka birşey değildir. »
Francis Fukuyama

Özgürlük ya da hürriyet hem düşünce alanında hem de toplum hayatında en çok üzerinde
durulan kavramlar. Sözlük anlamı bakımından özgürlük hemen her dilde aynı çerçeveyi çizer.
Sözlüklerde ‘Özgürlük’ herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ya da
davranma, herhangi bir koşula bağlı olmama durumu; her türlü dış etkiden bağımsız olarak
insanın kendi istencine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu olarak
tanımlanıyor.362 Sözlükler özgürlüğü serbestlik olarak tanımlıyor ve hürriyet kavramı ile
arasında hemen hemen hiçbir fark tanımıyor.
Serbestlik sözlüklerde herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın, düşünme
ve davranma olarak tanımlanırken, hürriyet ise kişinin her türlü dış etkiden bağımsız olarak
kendi isteğine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi biçiminde açıklanıyor. Bu
anlamda ‘özgürlük’ içine serbestliği de alan geniş bir kavramsal içerikte karşımıza çıkıyor.
Özgürlüğü, bu biçimde, sözlük anlamı bakımından kavramak ilk bakışta oldukça kolay
görülür. Ancak, gerçekten özgürlüğün esasını oluşturan serbestlik yani zorlamaya bağlı
olmadan istenildiği gibi davranma kavramını tam ve kesin biçimde tanımlamak oldukça
güçtür. Özgürlüğe temel olan serbesliğin ölçüsü nedir sorusuna da yanıt verebilmek oldukça
güçtür. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde yıllarca geçerliliğini sürdüren tanımlamaya
göre;363 “Özgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilme gücüdür; bundan ötürü her
insanın doğal haklarının kullanılmasının sınırı toplumun diğer üyelerine aynı haktan
yararlanmayı sağlayan sınırdır. Bu sınırlar ancak yasa ile belirtilebilir. Yasa (ise) yalnız
toplum için zararlı olan hareketleri yasaklayabilir.(...)”
Ancak, yasaya göre hareket edildiğinde toplum için neyin zararlı neyin zararsız
olduğu hangi ölçüye göre ve nasıl belirtilecektir? Özgürlük sonuçta insanı mutlaka toplum ile
karşı karşıya getirmektedir. Düşüncesinde özgür olan her insan, toplum düzenine ne kadar
uyarsa uysun, yaşadığı toplumun kurallarını ne denli içtenlikle benimserse benimsesin, bazı
sorunlarını çözmede bir ölçüde bile olsa toplumla ters düşebilir. Başka bir deyişle, insan
düşüncesinde gerçekten özgür olarak yaratılmıştır. Ama, bu özgürlük ancak toplum tarafından
kabulü ölçüsünde geçerlidir ve gerçekte ancak o zaman kişi için bir değere dönüşmektedir.
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Felsefî açıdan özgürlük kavramını çeşitli biçimlerde açıklamak olasıdır. Ancak özgürlüğün
kişi açısından somutlaşması toplum düzeni’yle doğrudan ilişkilidir.
Bu durumda özgürlük kavramını ilk planda hukuksal ve siyasal bir kavram olarak
kabul etmek gerekmektedir. Toplumun hukuk ve siyaset düzeni ise kişinin iç dünyasındaki
isteklere ve bunların gerçekleşmesine yanıt verebildiği oranda özgürlükten söz edilebilir.
Ancak en hoşgörülü, en demokrat toplumlarda bile böylesi bir gerçeklik’ten kolay kolay söz
edilemez. Dolayısıyla, kişinin zihin ve hayal gücünde yaşayan özgürlük, onu gerçekleştirme
zamanı geldiğinde çoğunlukla toplumsal engellerle karşılaşmaktadır. Özgürlük kişinin iç
dünyasıyla ele alındağında zaten doğrudan hukukun dışında kalacaktır. Oysa özgürlüğü
hukukun konusu kapsamına alan toplumun diğer üyelerine yansımasıdır. Bu nedenle hukuksal
açıdan mutlak özgürlükten söz edilemez.
Özgürlüğün bir hak olduğu üzerinde hukuk biliminde birbirinden farklı sayılabilecek
bazı yorumlara gidilir, ancak özgürlüğün bir hak olduğu tartışılmaz. Buna rağmen bu
kavramları, genellikle hak ve özgürlükler şeklinde ayrı kavramlar gibi yan yana kullanmaya
devam edilmektedir. Oysa ki, temel hakların içinde olan özgürlükler, çağdaş demokratik
hukuk anlayışına göre kişiye doğuştan gelir. Bu temel haklara dokunulamaz. Bu temel haklar
devredilemez ve onlardan vazgeçilemez. Özgürlük, temel hak ya da salt hak kavramına denk
düştüğüne göre bu noktada, hak kavramı üzerinde durmak anlamlı olacaktır.364
“Windscheid’e (1817-1892) göre hak, hukuk düzeni tarafından bahşedilmiş irade yetkisidir.
Ancak irade zaten insanın doğasında vardır. Büyük hukukçu Jhering (1818-1892) hakka
hukukça korunan çıkar (menfaat) diyor. Bu tanım da eksiktir. Çünkü hak, çıkardan ibaret değildir. Belki hak bir çıkarı sağlamak için bir araçtır. Hak yolu ile bir çıkara ulaşılır. Hakkı en
tutarlı bir biçimde Kant (1724-1804) tanımlamıştır. Ona göre hukuk bir bireyin özgür iradesi ile
diğer bireylerin özgür iradelerinin genel özgürlük kuramına göre uyum içinde konulması
yolundaki kuralların toplamıdır. Bu noktadan hareketle Kant, hakkı bireyin diğer bireylerle
bağdaşabilir özgürlüğü biçiminde tanımlıyor. Bu düşünceyi benimseyen Arsal’a (1880-1957)
göre de; Hak, hukuk düzenince tanınmış, sınırı, konusu, kullanılma şekil ve koşulları
gösterilmiş, yararlanılması toplumca sağlanmış özgürlüktür”.

Her hak bir özgürlük ile bağlantılı olduğundan, temel haklar içindeki özgürlükleri,
diğerlerinden ayırabilmek için onlara kamu özgürlükleri demek yerinde olacaktır. Öyle ise
pozitif hukukun gereklerine uygun olarak hakkı kısaca şöyle tanımlamak mümkündür: Hak,
hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir. Daha kısacası, hak yasal yetki içeriğinde
364
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anlaşılabilir. Bu anlamda özgürlük de bir haktır, onu hukuken belki sınırlamak mümkündür,
ancak yok etmek olanaksızdır. Bir devlette yaşayan insan topluluğunun bütünü kamu olarak
tanımlanır. Kamuya ait demekle toplumun ayırt etmeksizin tamamına, bütün bireylerine ait
olmak kastedilir.
Kamunun içinde bütün topluluğu yöneten devlet gücü ile bireylerinin sahip olduğu
temel haklar, özgürlükler yer alır. Böylelikle kamu özgürlükleri diğer haklar içinde ayrı ve
üstün değer kazanır. Sözgelimi, bazı meslek sahiplerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasında
görülebileceği gibi yurttaşların bazı hakları ve bunlara bağlı özgürlükleri devletçe ortadan
kaldırılabilir. Ancak kamu özgürlükleri ve dolayısıyla temel haklar çağdaş devletin varlık
sebebidir. Öyle ki, bunlar kişilere doğuştan gelir ve kişiliklerinin bir parçası sayılırlar. Bu
özgürlükleri yok etmek, kişiliği yok etmek anlamına gelir. Bu nedenle özgürlükler yok
edilemez, ancak özgürlük de sonuç itibari ile yasal yetki yani hak olduğundan, zorunluluklar
nedeni ile sınırlandırılabilir.
Yukarıdaki değiniler doğrultusunda özgürlüğün bir hak olduğu anlaşılmış oluyor. Hak,
hukuk kurallarına dayanır, hukuk kurallarını da devlet koyar. Devlet ise, siyasal bir varlıktır;
hukuk sistemine dayanak olan ideolojiye göre davranır; yasalarla kurulup koruduğu düzeni,
yine yasalar yolu ile, temelindeki ideolojinin çerçevesi içinde, dilediği gibi değiştirir. Bu
anlamda hak, yani yetki doğuran hukuk kurallarını koyar, genişletir, daraltır, ortadan kaldırır.
Bu, devletin niteliğinin temel özelliğidir.
Bu durumda hak ile özgürlük eşanlamlı tutulursa, özgürlükler de, devletin dilediği
oranda tanınır. Halbuki günümüzde değişmeyen, değiştirilemeyen, ortadan kaldırılamayan,
adına İnsan Hakları denilen bazı kavramlar devletin varlığı için sine qua non olgular
yaratmıştır. Bu nedenle bu kavramlar devletin de üstünde kabul görür.

10.1. Batıda Hak ve Özgürlüklerin Tarihsel Gelişimi
Siyasal literatürde haklar ve özgürlüklerin çeşitli kavramlarla karşılandığı görülmektedir. Kamu
Özgürlükleri, Temel Haklar ve Özgürlükler, Temel Haklar ve Ödevler, İnsan Hakları gibi örnekler
sayılabilir. Ancak tüm bu çeşitliliği iki ana başlık altında toplamak da olası gözükmektedir: Kamu
Özgürlükleri ve İnsan Hakları.
Kaynağını "doğal hukuk" anlayışında bulan insan hakları, insanın kişiliğine bağlı ve
sosyal varlık olması dolayısıyla sahip olduğu soyut ve değişmez nitelikteki yetkiler demektir.
Bu çerçevede bu haklar demetinden pozitif hukuk aracılığıyla düzenlenip güvenceye
kavuşturulan kısmına "kamu özgürlükleri" adı verilmektedir.

Ancak günümüzde İnsan Hakları kavramı hem ulusal hem de uluslararası planda daha
fonksiyonel yaygınlık kazanmıştır. Dolayısıyla uluslararası planda gerçekleşen değişim ve
gelişimler doğrultusunda konuya artık "Kamu Özgürlükleri" kavramıyla değil "İnsan Hakları"
perspektifiyle yaklaşmak güncel bir zorunluluk haline dönüşmüş durumdadır.

10.2. İngiliz Hak ve Özgürlük Bildirileri365
Çağımızın bir üst kavramı olarak insan haklarının kazanım süreci aşamalı bir gelişim göstermiştir.
Tarihsel ve felsefi anlamda kökleri oldukça eskilere dayanmaktadır. Kısmen insan haklarının
bugünkü anlamını kazanmasını Birleşmiş Milletler’in kuruluş tarihine dayandıranlar da
bulunmaktadır.
Tarihsel süreç içerisinde ilk mücadele, monarşiye karşı verilmiştir. Batı dünyasında feodal
düzen içinde siyasi otoriteyi kişi hak ve özgürlükleri ile sınırlamanın ilk örneği İngiltere'deki hak ve
özgürlüklerin ortaya çıkışı ile sağlanmıştır. İngiltere'de hak ve özgürlüklerin gelişiminin temelinde
özel mülk sahipleri yani baronlar ile kral arasındaki çatışmalar yatmaktadır. Aynı zamanda ortaçağın
ruhani iktidar - dünyevi iktidar çatışmasının da etkisi söz konusudur. Bu gelişmeler İngiltere’de
parlamenter rejime dayalı hak ve özgürlüklerin ortaya çıkışına yol açmıştır. Avrupa'daki
monarşilerin çoğunda halkın temsili bir organı olmasına rağmen bu organlar, İngiltere'deki kadar
etkin olamamıştır. İngiltere'de kralın mutlak iktidarına karşı sürdürülen mücadele, feodal
aristokrasinin çıkarlarının savunulması temeline dayalı olarak gelişmiştir.
Feodal beylerle kral arasında kurulan güç ve çıkar dengesi XIII. Yüzyılın başlarına kadar
korunmuş, XIII. Yüzyılın ilk yıllarında ise denge feodal beyler lehine bozulmuştur. Ve soylular ile
din adamlarından oluşan meclislerin kralın yetkilerini paylaşması şeklinde sürdürülmüştür.
İngiliz parlamentosunun kökenini Kralın yardımcı organları oluşturmuştur. XII. Yüzyıldan
başlayarak İngiltere Kralları ülkenin yönetiminde kendilerine yardımcı olan iki kuruldan
yararlanmışlardır. XII. yüzyıl İngiltere'sinde kralın yardımcısı niteliğindeki kurullar, Magnum
Concilium Regis (Büyük Kral Konseyi) ve Curia Regis (Kral Konseyi) olmak üzere iki feodal
nitelikli kurullardır. Öyle ki, bu feodal nitelikli yardımcı kurullar ileride demokratik düzenin
parlamentolarının temelini oluşturmuşlardır.
a. Magnum Concilium Regis – Büyük Kral Konseyi
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Kralın yardımcı kurullarından biri olan “Büyük Kral Konseyi” adını taşıyan Magnum Concilium
Regis, feodal beylerden ve din adamlarından oluşmuştur. Kral bu kurulu vergi işlerinden sorumlu
tutmuştur. Bu kurul aynı zamanda krala yargı işlerinde de yardımcı olmuştur.
b. Curia Regis, Kral Konseyi
“Kral Konseyi” adını taşıyan Curia Regis, günlük işlerin yürütülmesinde krala yardımcı olan ikinci
kuruldur. Bu kurulu, kralın özellikle güvenini kazanmış feodal beyler oluşturmuştur. Kurul, krallığın
idari, mali, adli sorunlarıyla ilgilenmiştir.
İngiliz kamu hukukunda, parlamento birinci kuruldan, yani Magnum Concilium Regis’den,
kabine de ikinci kurul olan Curia Regis’den doğmuştur.366
Fransa'da devrimle bir anda gerçekleştirilen özgürlüklere karşın, İngiltere'de özgürlük
mücadelesi söz konusu kurulların etkisi ile zaman içinde evrim yaşayarak gelişim göstermiş ve
çeşitli belgelerle de bu gelişim ortaya konmuştur. Bu belgelerin en etkili olanlarını tarihsel gelişim
sırasıyla belirtmek gerekirse;


Manga Carta Libertatum,



Petition of Rights,



Habeas Corpus Act ve



Bill of Rights'dır.

10.2.1. Magna Carta Libertatum - Büyük Şart (1215)
Magna Carta Libertatum ya da "Büyük Şart" kralın otoritesinin feodal-aristokratik yapı tarafından
sınırlandığı belgedir. Aslında XI. Yüzyıldan itibaren, özellikle de I. Henry'den başlayarak, İngiliz
krallarının yayınladıkları şartlarda yükümlülüklerine bağlı kalacaklarını ifade ederek yetkilerini
sınırlama yoluna gittikleri görülmektedir. Magna Carta da özellikle I. Henry'nin "Özgürlük
Şartı"ndan etkilenmiştir.
1215 tarihli bu belge günümüz özgürlük belgelerinin öncülerinden sayılır. Öyle ki, içinde
bulunulan siyasal koşullara uygun spesifik hukuksal çözümler üretmiştir. Altmış üç maddeden
oluşan Magna Carta Libertatum, Kral Yurtsuz Jean ile baronların karşılıklı yetki ve görevlerini
belirlemektedir. Bir feodalizm manifestosu olarak kabul gören bu belge sınırsız monarşiye karşı
baronların tepkisi ile ortaya çıkmıştır. Ancak, aynı zamanda "özgür kişilerin" hak ve yetkilerine de
bazı maddelerinde yer verdiği görülmüştür. Kral Jean'ın fermanı beş bölümde incelenebilir:367
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Bkz., Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, ss. 477-8.
İlal, Ersan, “MAGNA CARTA”, İstanbul Hukuk Fakültesi Yay., t.y, ss.226-7.

a — Kiliseyi, şehirlileri ve değişik konuları ilgilendiren maddeler,
b — Feodal düzene karşı haksızlıklarla ilgili maddeler,
c — Adalet düzeniyle ilgili maddeler,
d — İdarî bozukluk ve suistimallerin önlenmesiyle ilgili maddeler,
e — Yürürlük maddeleri.
Fermanın değeri, olarak, kralın iktidarının hangi durumlarda nasıl kısıtlanacağını bütün
teferruatıyla belirtmektedir.368 1215 şartı ile tanınan özgürlükler, bir kurum, bir grup kişi için
tanınmış özgürlükler değildir. İngiliz krallığındaki bütün özgür kişilere tanınmıştır.369 Magna
Carta'nın sonraki dönemlere de etkili olan başlıca hükümleri şöyle sıralanabilir;370


Kilisenin, özgürlüğünün garanti altına alınması; Magna Carta'nın 1. maddesinde İngiliz Kilisesinin hak ve
özgürlüklerinin zayıflatılmayacağı ve azaltılmayacağı güvence altına alınmıştır.



Birinci maddenin ardından krallığın bütün özgür insanları için güvence altına alınan haklar sıralanmıştır.
Büyük Şart'ın 2. ve 3. maddeleri içinde bulunulan feodal düzenin temelinde yer alan, "fief'in babadan oğula
intikaline ilişkin düzenlemelere ilişkindir.



Vergi toplamaya getirilen sınırlama; Krallıkça toplanan vergi ve yardımlara ilişkin 12. maddede; kralın
esaretten kurtulması için gerekli kefalet, kralın büyük oğlunun şövalyeliğe kabulü ve büyük kızının ilk
evliliği nedeniyle toplanan yardımlar dışında, soylulardan oluşan Genel Meclis'in onayı olmaksızın kralın
kendiliğinden vergi ya da yardım toplayamayacağı benimsenmiştir. Böylece kralın vergi toplama yetkisi
soyluların onayı ile sınırlandırılmaktadır.



Kişi Güvenliği; Soylular ve özgür kişiler lehine 39. maddede, keyfi tutuklama ve cezalandırılmaların
engellenmesi amacıyla "güvenlik ilkesi" benimsenmiştir. Bu düzenlemeye göre, özgür kişiler hakkında ülke
yasalarına uygun veya eşitlerince hukuka uygun verilmiş kararlar olmadıkça, kişiler yakalanamazlar,
hapsedilemezler, sürgün edilemezler ve kötü muamele göremezler. Bu düzenleme, ceza hukukunda "kişi
güvenliği" olarak adlandırılan ve "Habeas Corpus Act" da ayrıntılı bir biçimde düzenlenen ilkenin öncüsü
niteliğindedir.



40. madde, adaletin tarafsızca gerçekleşmesine yöneliktir. Bu maddeye göre, adalet ve haklar satın
alınamaz, değiştirilemez ve geciktirilemez.



Kara ya da deniz yoluyla güvenli ticaret yapılmasına ilişkin 41. madde, yeni doğmakta olan burjuvazinin
gereksinimlerine cevap vermektedir.



Seyahat özgürlüğüne ilişkin 42. madde, yasalara uygun mahkumiyet alanlar ve savaş durumunda
bulunanlar dışında herkese krallığa giriş ve çıkış serbestisi tanımaktadır.



20. madde, ceza hukuku prensiplerinden "oranlılık prensibine" yer vermiştir. Bu düzenlemeye göre, özgür
insanlar işledikleri suça uygun cezaya çarptırılacaklardır. Cezalar işlenen suçun hafifliğine veya ağırlığına
göre, hafif ya da ağır olacaktır.
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Magna Carta'da barış ve özgürlüğe karşı gelen krala karşı baronlara "direnme hakkı"
niteliğinde, durumun düzeltilmesini isteme hakkı 61. maddede tanınmıştır.

Yukarıdaki bu başlıca maddeleri doğrultusunda sonraki yüzyıllarda özgürlük belgelerine temel
oluşturacak olan Magna Carta, İngiltere’de kamu hukukunun gelişiminde önemli rol oynamıştır.
Kralın sınırsız iktidarını sınırlandırarak, soylular, din adamları ve halk arasında bir denge unsuru
oluşturmuştur. Dolaysız olarak fermanın en büyük etkisi, bütünüyle kralın yetkilerini kısıtlayan
bir

anlam taşıması, böylece hukukun üstünlüğü

ilkesini

kabul

ettirmesi

olarak

gözükmektedir.371

10.2.2. Petition of Rights - Haklar Dilekçesi (1628)
Parlamento ile Kral arasında süren siyasi çatışmalar İngiltere’de hak ve özgürlük belgelerinin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Öyle ki, rönesans, reform ve inanç alanında yaygınlaşan hak ve özgürlük
gelişen siyasal iktidar karşısında Hak ve Özgürlükler Düzeni isminde etkili olmuş, bu etkiler de
yazılı belgelerde kendini göstermiştir.
İngiltere'de I. Charles döneminde (1625-1649) kralın parlamentoya danışmadan İspanya ve
Fransa'ya savaş ilan etmesi ve savaş masraflarını karşılamak için gerekli parasal desteği yeni
vergilerle sağlama yoluna gitmesi parlamento – kral çatışmasının alevlenmesine yol açmıştır. Öyle
ki bu gelişmeyle birlikte, I. Charles krallığın yetkilerini arttırmak, parlamentonun yetkilerini ise
azaltmak eğilimine de yönelmiştir. Bu dönemde I. Charles parlamentoyu iki kez dağıtmasına
rağmen üçüncü kez toplanan parlamentoda muhalifler çoğunluğu oluşturmuştur. Bu parlamento
krala, Fransa ile sürdürülen savaşta mali destek sağlanması karşılığında 1628 tarihinde Haklar
Dilekçesi'ni (Petition of Rights) kabul ettirmiştir.372
Haklar Dilekçesi İngiltere'de hak ve özgürlük belgeleri içinde tarihsel açıdan ikinci önemli
belge niteliği taşımaktadır. Belgede Magna Carta'daki hakların tekrarı niteliği taşıyan haklar şöyle
sıralanmaktadır:373


Kral parlamentonun onayı olmaksızın hiç kimseyi vergi vermeye ya da para yardımında bulunmaya
zorlayamaz.



371

Kişi güvenliğine ilişkin düzenlemeye göre ise, kişiler yasalara uygun bir yargı kararı olmadan, can ve mal
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Parlamentoda onanmasına karşın içerdiği ilkeler açısından Kralın sert tepkisine hedef olan Haklar
Dilekçesi, Kralın Parlamentoyu dağıtmasına ve 11 yıl süreyle de Parlamentonun bir daha
toplanamamasına yol açmıştır. İnsan haklarının gelişimine katkıda bulunun bu belgenin ardından
Kral Parlamentoyu dağıtmakla kalmamış, aynı zamanda vergileri artırmayı da sürdürmüştür.
İşte tüm bu gelişmeler İngiltere’de Cromwell374 iktidarının gelişini hazırlamıştır.

10.2.3. Habeas Corpus Act (I679)
II. Charles döneminde 1679 yılında parlamento tarafından kabul edilen Habeas Corpus Act, kişi
özgürlüğü ve güvenliğinin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. Hukuksal düzenlemelerde
kişi özgürlüğü ve güvenliği güvencesinin yerleşmesine neden olan bu belgede yer alan belli başlı
ilkeler şöyle sıralanabilir:375


Kişilerin yargıç kararı olmaksızın tutuklanmaları ve hapsedilmeleri yasaklanmıştır.



Keyfi ve uzun süreli tutuklanmalar yasaklanırken, tutuklu ya da gözaltında bulunan kişilerin bir gün içinde
yargıç önüne çıkarılmaları gereği benimsenmiştir.



Tutuksuz yargılanma ve kefaletle salıverilme şartları ortaya konmuş ve aşırı kefalet istenmeyeceği
hükme bağlanmıştır.



Tutuklunun yargıç önüne çıkarılmasını geciktiren görevliler cezalandırılacaktır.



Sanığın tutuklu olduğu durumlarda yargılama kısa sürede bitirilecektir.

Habeas Corpus Act’ın da İngiltere'de hak ve özgürlüklerin gelişimindeki önemi yadsınamaz
büyüklüktedir. Hatta, yukarıdaki temel hükümlerinde görüldüğü gibi taşıdığı içeriklerinin yanı sıra
İngiliz yargısı tarafından da çok başarılı bir şekilde uygulanması sonucunda kıta Avrupası
374

Oliver Cromwell (1599-1658), İngiliz iç savaşında Parlamento güçlerini zafere götüren parlak ve sürükleyici lider olarak
İngiltere’de parlamenter demokrasinin bir yönetim biçimi olarak benimsenmesinde en büyük payı olan kişidir. Cromwell
1599’da, İngiltere’de, Huntingdon’da doğmuştur. Gençlik çağlarını din ayrılıklarıyla parçalanmış olan ve mutlakıyete
inanmış, bu duruşu sürdürmek isteyen bir kral tarafından yönetilen bir İngiltere’de yaşamıştır. Cromwell bir çiftçi, kırsal
kesimde yetişmiş bir beyefendi ve inançlı bir Püritandır. 1628’de Parlamentoya seçilmiş; ancak ertesi yıl kral I. Charles,
meclisi feshedip ülkeyi tek başına yönetme kararı aldığından bu görevi çok kısa sürmüştür. Kral Parlamentoyu, İskoçlara
savaş açmak için paraya gereksinim duyduğu 1640 yılına kadar toplantıya çağırmamıştır. Cromvvell’in de üyesi bulunduğu
bu Parlamento, kralın keyfi yönetimini yeniden başlatma olasılığına karşı güvence ve korunma istemiştir. Fakat, I. Charles
Parlamento’ya tabi olmaya gönüllü olmamış ve 1642’de krala sadık güçlerle Parlamentoya bağlılık duyan güçler arasında
savaş patlak vermiştir. İngiliz İç Savaşı 1642 - 1651 yılları arasında Cumhuriyetçiler ve Kraliyet yanlıları arasında yaşanmış
politik görüş anlaşmazlıkları ve fiziksel çatışmaları adlandırırken kullanılan genel terimdir. Birincisi 1642 - 1645 yılları
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ülkelerinde de "habeas corpus güvencesi"ne benzer ilkelerin kabulüne yol açtığı görülmüştür.
Ancak, Habeas Corpus Act ilkelerine benzer ilkeleri Kara Avrupası ülkelerinin yasalarında
görebilmek için uzun yıllar beklemek gerekmiştir. İngiliz yargıçları kişi hak ve özgürlüklerin
korunmasında ve gerçekleştirilmesinde parlamento kadar etkili olmuştur.376

10.2.4. Bill of Rights - Haklar Bildirisi (1689)
Parlamentonun kralın vesayetinden kurulması ancak 1688’de gerçekleşecektir. 1685 'de Kral II.
James'in tahta geçmesiyle birlikte, kral ile parlamento arasındaki mücadele tekrar başlamıştır. II.
James'in mutlak monarşiyi canlandırma çabaları parlamentonun büyük tepkisine yol açmıştır. Bu
gelişmeler de 1689 yılında Bill of Rights'ın ortaya çıkış koşullarını hazırlamıştır. Bu çatışma kansız
bir ihtilal ile ve bu defa parlamentonun kesin zaferi ile sonuçlanır (1688).377
Bu gelişmelerin ardından da henüz Bill of Rights ilan edilmeden önce Kral II. James
İngiltere’yi terk ederek, Fransa'ya sığınmıştır. Bunun üzerine, gönüllü sürgün olarak Hollanda’da
yaşayan kralın kızı Mary ile damadı William d’Orange ülkeye edilmiş ve tahta geçebilmek için
Avam ve Lordlar kamarası'nın kendilerine sunduğu bildiriyi kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu
nedenle, parlamentonun üstünlüğünü kurmaya yönelik içeriğiyle Bill of Rights, parlamento ile kral
arasında bir anlaşma niteliği taşımaktadır. İnsan hakları gelişimine katkıda bulunan bildirinin temel
hükümleri aşağıdaki gibidir:378


Kralın parlamentonun onayı olmadan yasaları ya da yasaların uygulanmasını askıya alması, dinsel sorunları
çözmek için özel yetkili yargı organları kurması yasalara aykırıdır. Kral sadece yasaların uygulayıcısıdır. Kralın
artık yasama yetkisi yoktur. Kralın yasama işlemindeki fonsiyonu, yasada herhangi bir değişiklik yapmadan,
yasaya bir şey eklemeden, sadece yürürlüğe koymaktan ibarettir.



Parlamentonun onayı olmadan tahtın yararı için para toplamak, vergi koymak yasa dışıdır.



Uyrukların krala dilekçe verme hakkı vardır. Krala verilen dilekçelerden dolayı tutuklama ve kovuşturma
yapılamaz. Günümüz anayasalarında yer alan dilekçe hakkının tarihsel temelleri bu hüküm ile atılmıştır.

376



Ceza, suçun ağırlığı ile orantılı olacaktır.



Barış zamanında parlamentonun onayı olmaksızın sürekli ordu kurulması, yasaya aykırıdır.

Bkz., Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 486.
A.g.e., ss. 486-7.
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Parlamento üyelerinin seçimi serbest olacaktır.



Parlamentodaki tartışma ve görüşmeler konusunda çağdaş demokrasilerin benimsediği "yasama
dokunulmazlığı" ilkesi Bill of Rights'da düzenlenmiştir.



Bu düzenlemeye göre, parlamentodaki tartışma ve görüşmeler, mahkeme önünde suçlama konusu olmayacaktır.
Böylece parlamentoda konuşma özgürlüğü engellenmeyecektir.



Parlamento şikayetlerin görüşülmesi, yasaların değiştirilmesi, güçlendirilmesi ve korunması amacıyla sıklıkla
toplanacaktır.

10.2.5. Act of Settlement (1701)
1701 tarihli Act of Settlement de Kralın yetkilerinin azaltılıp, parlamentonun yetkilerinin arttırılması
çabalarının sonucu oluşan bir belge niteliği taşımaktadır. İngiltere tahtına protestan kralların
gelmesini sağlayan yasadır Act of Settlement (Tac-ı Tevarüs Kanunu). Parlamentonun yetkilerini
arttırarak İngiltere'de hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunan bu belgenin, Bill of Rights'da
yer alan hakların tamamlayıcısı niteliğindeki hükümleri şu şekilde sıralanabilir:379


Kral protestan olacaktır.



Kral parlamentonun onayı olmaksızın savaş ilan edemeyecektir.



Parlamentonun izni olmadan ülkeyi terkedemeyecek, Avam kamarası tarafından suçlanan Kral Konseyi üyelerinin
yargılanmalarını engelleyemeyecektir.



Kralın görevlileri Avam Kamarası üyesi olamayacaktır.

10.3. 1776 Virginia Haklar Bildirisi
ABD’nin doğuşu, insan hakları ve kamu özgürlüklerinin ilk kez yeni kurulan bir devletin
temel yapısına konulması anlamında büyük önem taşımıştır.
İngilizler XVII. Yüzyıl başlarından itibaren Kuzey Amerika’nın doğu kesimlerinde
koloniler kurmaya başlamışlardır. XVIII. Yüzyılın ortalarından itibaren Anavatan ile çeşitli
sebeplerin etkisiyle anlaşmazlığa düşen, sayıları yaklaşık on üçe ulaşan bu kolonilerde
yaşayan çoğu İngiliz asıllı Batılılar sonunda Kuzey Amerika’da 1773 yılında bir bağımsızlık
savaşı başlatmışlardır. İngilizlere karşı yürütülen bu savaş Kuzey Amerikalılarda bir devlet ve
ulus bilincinin oluşmasına yol açmıştır. Ve 12 Haziran 1776’da İngilizlerin yönetim geleneği
379

A.g.e., s. 489.

ile Fransız özgürlük düşüncesinin bağdaştırıldığı ünlü Virginia Haklar Bildirisi ilan
edilmiştir. Aşağıda bu bildirinin önemli özellikleri yer almaktadır:380


Bütün insanlar eşit olarak hür ve bağımsızdırlar ve doğuştan bir takım hakları vardır.
İnsanlar topluma katılmakla bu haklarından yoksun bırakılamazlar (1. madde).



İktidar yetkisi halktadır ve iktidarı kullananlar halkın hizmetinde olduklarından onlara karşı sorumludurlar
(2. madde).



Siyasal iktidar toplumun ortak yararını sağlamak için ortaya çıkar, bu amacı sağlayamadığı zaman onu
değiştirmek, ortadan kaldırmak konusunda toplumda yaşayanların tartışılmaz, devrolunmaz ve vazgeçilmez
hakları vardır (3 .madde).



Yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirinden ayrılmış ve belirlenmiş olmalıdır (5. madde).



Bütün seçimler serbesttir. Hiç kimse kendisinin ya da seçtiği temsilcinin onayı olmaksızın vergi yükümü
altına sokulamaz (6. madde).



Ceza davalarında kişinin kendisine yöneltilen suçlamanın sebep ve niteliğini öğrenmek, suçlayan ve
tanıklarla yüzleştirilmek, lehine delil göstermek ve jüri önünde duruşmasının süratle yapılmasını istemek
hakkı vardır. Hiç kimse kendi aleyhine tanıklık etmeye zorlanamaz (8. madde).



Basın özgürlüğü hürriyetin en büyük kalkanlarından biridir ve ancak baskı yöntemlerince kısıtlanabilir (12.
madde).



Nihayet bildiri din ve vicdan özgürlüğü konusunda da şu düzenlemeyi getirmektedir; din ya da Yaradan'a
borçlu olduğumuz görev ve bunun yerine getirilme biçimi, zor ve şiddetle değil, ancak akıl ve inanç yoluyla
sağlanır. Bu yüzden dinin gereklerini vicdanın emirlerine göre yerine getirmek hakkına eşit olarak herkes
sahiptir ve birbirlerine Hıristiyanlığın gerektirdiği sabır, sevgi ve merhameti göstermelidirler (16. madde).

16 maddelik bildiri o güne kadar siyasette dile getirilemeyen konuları içeriyordu. Bu noktada
Rousseau’nun etkisi kendini göstermektedir. Bildiri ayrıca özgürlüklerin güvencesi için
yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılmasını, seçimlerin serbestliğini; vergilerin ulus
isteği dışında alınamayacağını belirttikten sonra, kişi güvenliğini sağlayan hükümleri ile
kişilerin haklarındaki suçlamaları öğrenmek ve kendilerini savunmak yetkilerine sahip
olmalarını istemektedir. Aynı zamanda Montesquieu’nun da etkisi bildiride bulunmaktadır.
Laik düşünce de bu haklar bildirisinde kendini belli etmekte, dinin gereklerini zor ve şiddetle
değil, akıl ve inanç yolu ile yerine getirmekte herkesin özgür ve eşit olduğu belirtilmektedir.
Kısa süre içinde, 4 Temmuz 1776’da da bu kez bağımsızlık mücadelesine katılan
koloni temsilcilerinin ortak metni olarak Thomas Jefferson’un (1743-1826)

hazırladığı

Bağımsızlık Bildirisi ilan edilmiştir. Virginia bildirisiyle temelde aynı olan bu metin, on üç
eski İngiliz kolonisinin kendi

anayasalarının başlarına koydukları Bill of Rights'larının

benzeridir. 1783’te bağımsızlık savaşı Amerikalılar için zaferle sona ermiştir. İngiltere eski
kolonilerinin bağımsızlıklarını tanımak zorunda kalmıştır. 1787 yılında koloniler de biraraya
380
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gelerek dünyanın ilk modern yazılı anayasasını hazırlamışlardır. Bu anayasaya göre dünyada
ilk federal bir devlet yapısı kurulmuştur. Yeni kurulan ABD, Anayasasına Virginia bildirisini
temel yapmıştır. Sofistlerden beri gelen, son olarak Rousseau’da en açık biçimini alan
insanların doğuştan gelen özgürlüklere sahip ve birbirlerine eşit oldukları ilkeleri
uygulanabilir kılınmıştır. ABD’nin anayasal sistemi Rousseau’nun halk egemenliği ilkesi ile
Montesquieu’nun güçler ayrımı ilkesi üzerine oturtulmuştur.
İnsanların doğuştan birtakım hakları olduğu ve topluma katılmakla bunlardan yoksun
kılınamayacakları Virginia Bildirisi’nin baş kısmında yer almıştır. Özellikle bildirinin önemi, ortaya
koyduğu ilkelerin toplumsal düzenin kurulmasına bağlı olmadan, iktidarın kurulmasından önce var
olduğuna dayalı bir özgürlük anlayışı benimsemesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Virginia
Bildirisi’nin "Devlet-öncesi hürriyet" formülünü benimsediği görülmektedir. Amerikan özgürlük
anlayışında da yurttaşın bağımsızlığı ve eşitliği siyasal iktidara katılım yönünden önem taşımıştır.
Eşit haklar ve eşit koşullar herkese aittir ve bunlar doğa tarafından verilmiş doğal haklardır. Bu
nedenle Amerikan özgürlük anlayışında yurttaş olma niteliği yönetime katılma olanağını
kendiliğinden sağlar anlayışı hakimdir.381
ABD’nin kurulması insan hakları ve kamu özgürlükleri alanında önemli gelişmelere yol
açmış, ardından meydana gelen Fransız Devrimi ile insanlık Yakınçağ'a doğru evrilmiştir.

10.4. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
Yeniçağ ile başlayıp gelişen yeni toplumsal düzen en katıksız biçimini Fransa’da almıştır.
ABD bağımsızlığının o dönemde ekonomik ve kültürel karmaşa içinde bulunan Fransa
üzerinde de etkisi çok önemli olmuştur. Özellikle Fransız düşünürlerinin fikirlerinin yeni
devlete temel tutulmuş olması coşku uyandırmıştır. İşte bu ortam içerisinde bazı toplumsal
olayların da tetiklemesiyle Fransız Devrimi gerçekleşmiştir. Devrimin temel hedefi de
ayrıcalıklara son vermek, eşitlikçi ve demokratik bir düzen kurmak olmuştur.
Fransız Devriminin önemi ABD’nde ilk kez hukuksal düzeyde beliren insan hakları ve
özgürlüklerinin, bu büyük olayla daha kapsamlı bir biçimde ifade edilmesi ortamını yaratmış
olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu ülkülerin gerçekleşmesi için Avrupa’dan
başlayarak dünya çapında bir mücadele isteği ve heyecanı doğurmuştur. Öyle ki, bu heyecan
dalgası pek çok ülkede özgürlük mücadelesinin başlamasına yol açmıştır.
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Devrimi başlatan ve kendisine Ulusal Kurucu Meclis adını veren kurul, 27 Ağustos
1789’da gerçekleştirmek istedikleri amaçları taşıyan bir bildiri yayınladılar. İnsan ve Yurttaş
Hakları tarihte yer edinen bildiri insan hak ve özgürlüklerinin çok uzun süre en kapsamlı
ifadesi sayılmış ve XX. Yüzyıl insan hakları bildirilerine de temel oluşturmuştur:382
“Başlangıç: Kurucu meclis halinde toplanmış olan Fransız ulusunun temsilcileri, insan haklarının
bilinmemesinin, unutulmasının ve küçümsenmesinin, genel kötü durumun ve yönetimin
bozukluğunun biricik nedeni olduğuna inanarak insanın doğal, başkasına verilmez ve kutsal
haklarını resmi bir demeç ile ilan etmeğe karar verdiler; ta ki bu demeç toplumun bütün üyelerinin
daima gözlerinin önünde bulunsun ve onlara durmadan hak ve vazifelerini hatırlatsın, ta ki yasama
ve yürütme güçlerinin hareketleri her an bütün devlet kurumunun amacıyla karşılaştırabilsin ve
onlara daha çok uyulsun; ta ki bundan böyle yurttaşların basit ve tartışılmaz prensiplere dayanan
yakınmaları anayasanın korunmasına ve genel mutluluğun sürmesine yarasın.”383

Bundan ötürü Ulusal Meclis, Üstün Varlığın önünde ve koruyuculuğunda insanın ve
yurttaşın aşağıdaki haklarını kabul ve ilan eder.384
1.

İnsanlar özgür ve hukuk bakımından eşit doğar ve öyle kalırlar. Toplumsal ayrılıklar ancak
ortaklaşa yarara dayanabilir.

2.

Siyasal her birleşmenin amacı, insanın doğal ve zamanaşımı ortadan kalkmayan haklarının
korunmasıdır. Bunlar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve zulme karşı direnme haklarıdır.

3.

Her türlü güvenlik hakkının kökeni niteliğinden ötürü, halktadır. Açıkça halktan gelmeyen bir
otoriteyle hiçbir topluluk ve hiçbir kişi donatılamaz.

4.

Özgürlük, başkasına zarar vermeyen herşeyi yapabilme gücüdür; bundan ötürü her insanın
doğal haklarının kullanılmasının, toplumun diğer üyelerine aynı haktan faydalanmayı sağlayan
sınırdır; bu sınırlar ancak yasayla belirtilebilir.

5.

Yasa, yalnız toplum için zararlı olan hareketleri yasaklayabilir. Yasanın yasak etmediği hiçbir
şeyin yapılmasına engel olunamaz ve yasanın buyurmadığı bir şeyi yapmağa kimse zorlanamaz.

6.

Yasa genel iradenin açıklanmasıdır. Yasanın yapılmasına her yurttaşın kendisinin veya
temsilcilerinin katılması hakkıdır. Koruduğu zaman da, cezalandırdığı zaman da yasa herkes
için aynı olmalıdır. Yasa önünde bütün yurttaşlar eşit olduklarından hepsi de bütün
memurluklara, mevkilere ve kamu işlerine yeterliklerine göre ve erdem ve yeteneklerinden
başka hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit olarak kabul edilirler.

7.

Yasanın gösterdiği durumlar dışında hiç kimse suçlandırılamaz, tutuklanamaz ve gözaltına
alınamaz. Bütün bunlar için yasanın koyduğu biçimlere uymak gerekir. Keyfi buyruklar
verilmesini isteyenler, verenler, bu buyrukları yerine getirenler cezalandırılır; ancak yasa
gereğince çağrılan veya tutulan her vatandaş, hemen uymağa mecburdur; direnenler
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cezalandırılır.
8.

Yasa sadece kesin ve açık olarak gerekli cezalar koymalıdır; suçtan önce konmuş ve ilan
edilmiş ve usulüne göre uygulanan bir yasa olmadıkça hiç kimse cezalandırılamaz.

9.

Her insan, suçlu olduğu bildirilinceye kadar suçsuz sayılacağından, onun tutulması gerekli
görüldüğü zaman, kendisini elde tutmak için gereken sıkılıktan artık bir sertlik yasayla ciddi
biçimde cezalandırılmalıdır.

10. Hiç kimse, dinsel nitelikte bile olsa, kanılarından ötürü rahatsız edilemez. Elverir ki, bu kanıların
açığa vurulması yasayla kurulan kamu düzenini bozmasın.
11. Düşünce ve kanıların özgürce açığa vurulması, insanın en değerli haklarından biridir; bundan ötürü
her yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir, düşünebilir. Yasayla belirtilen durumlarda, bu
özgürlüğün kötü kullanılmasından sorumlu olma ayrıktır.
12. İnsan ve yurttaş haklarının korunması için bir kamu gücü gerekir; böylece bu güç, eline verildiği
kimselerin özel yararları için değil, herkesin iyiliği için kurulmuştur.
13. Kamu gücünün sürdürülmesi ve yönetim giderleri için genel bir vergi gerekir. Bu vergi bütün
yurttaşlar arasında zenginlikleri oranında eşit olarak bölüşülmelidir.
14. Bütün yurttaşlar kendileri veya temsilcileri aracılığıyla devlet vergisinin gerekliliğini onamak, ona
serbestçe rıza göstermek, kullanılışını gözden geçirmek, toplanışını ve süresini belirtmek hakkına
sahiptir.
15. Toplum her devlet memuruna, yönetimin hesabını sormak hakkına sahiptir.
16. Bir toplum içinde haklar güvenlik altına alınmamış, güçlerin ayrılığı belirtilmemişse o toplumda
anayasa yoktur. Mülkiyet hakkı dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğundan hiç kimse malik olduğu
bir şeyden yasaya uygun bir yolda görülen kamu ihtiyacı açık olarak gerektirmedikçe ve önceden
adil bir tazminat ödenmeden yoksun kılınamaz.”

Bildiri bütün insanların doğuştan özgür ve yok edilemez haklarla donatıldığını kabul ediyor.
İçerdiği temel hükümleri aşağıdaki gibi özetleyip açıklamak olasıdır:385
• Bütün insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğarlar. Bu çok önemli cümle, bildiriyi sadece yurttaşlar
için değil, bütün insanlar için gerekli kılıyor. Bu da "İnsan Hakları " konusunda devrimsel bir adımdır.
• Devletin (siyasal birleşmenin) amacı bu özgürlükleri ve hakları korumaktır.
• Devlet otoritesinin kaynağı halktır. Bütün devlet görevlileri de yetkilerini halktan alırlar. Göreve
gelişlerinde de sadece erdem ve yetenek aranır.
• Devletin yönetilmesi yasalar yoluyla olur. Yasalar kamu (ulus) iradenin açıklanmasından ibarettir. Bütün
yurttaşlar bu yasalar karşısında eşittir.
• Doğal bir hak olan özgürlük başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilme gücüdür. Özgürlükler ancak
yasa ile sınırlandırılabilir. Bu sınırın da ölçüsü ortak yarardır.
• Yasaya uymayan suç ve ceza olamaz. Yurttaş, suçu sabit oluncaya kadar masum sayılacağından ona karşı
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zorbalıkla davranılamaz.
• Temel özgürlükler şunlardır: Dinsel kanılara sahip olma; düşünme, basın özgürlükleri. Bu özgürlüklerin
çerçevesini çizen yasalar ise çiğnenemez.
• Mülkiyet ayrı ve kutsal bir haktır. Sadece kamu yararı ile ve karşılığı peşin ödenerek ortadan kaldırılabilir.

Bu ilkeler, Rousseau’nun toplum sözleşmesi anlayışına göre kurulmuş devlete, doğal hakların
korunması görevini yüklemiştir. Devletin kökeni de binlerce yıllık alışkanlıklar yıkılarak
tanrısal güçlere değil doğrudan doğruya ulusa dayandırılmıştır.
Bütün kamu görevlileri yetkilerini halktan alacaklardır. Özgürlükler doğal hakların
içinde bulunduklarından, devletin görevi onları korumaktır. Bütün bu olumlu yanlarıyla
birlikte Devrim metni Virginia Bildirgesi ile büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak şurası
açıktır, Virginia Bildirgesi’nden daha kesin ifadelere sahiptir. Ayrıca, hukuksal açıdan da
kısmi sakıncalarına karşın, özellikle insan hakları kavramı bakımından daha kapsamlıdır.
Ancak şu da vardı, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi halk tarafından coşku ile
karşılandı ise de Fransa içinde muhafazakar çevrelerde çok olumsuz değerlendirilmiştir.
Avrupa’daki hükümdarlar bin yıllık düzenin yıkılmasına direnç göstermişlerdir. Karşı
devrimcilerle yürütülen oldukça zorlu mücadeleden Fransız Devrimi’nin itici gücü olan insan
hakları düşünceleri zaferle çıkmıştır. Devrim Kıta Avrupası’nda bin yıldır süren krallık
rejiminin değiştirilmesinde etkili bir başlangıca yol açmıştır.
Hak ve özgürlüklerin tanınmasında kabul edilen bu "Devlet-öncesi hürriyet" şeklindeki
Amerikancı görüşün yanı sıra konuya yine doğal haklar teorisi açısından yaklaşan Kara Avrupa’sı
ise "Devlet içinde ya da devletle hürriyet" şeklinde bir formül ortaya koymuştur. "Tabiat hali" de
denilen doğal yaşama döneminde insanlar tüm hak ve özgürlüklerine sahiptirler. Söz konusu bu
tabiat hali devrinde insanların huzurlu olduğu anlayışını savunanlar olduğu gibi kargaşa içinde
bulunduklarını düşünenler de olmuştur. Tabiat halinde mutlak bir özgürlüğe sahip insanoğlu,
haklarından bir kısmını bir sözleşmeyle topluma devrederek düzenli bir yaşama kavuşmayı
yeğlemiştir. Böylelikle insanoğlu, siyasal ve sosyal içerikli bir sözleşmeyle siyasal toplumu, yani
Devlet'i kurmuştur. Buradaki amacını da hak ve özgürlüklerini korumak olarak belirtmiştir. Bu
şekilde ortaya konulan Kıta Avrupası’na özgü varsayımda da haklar aslında toplumun ve devletin
kuruluşundan önce de vardır. Yeni düzene geçiş sonucunda aslında bir kısım özgürlüklerden
vazgeçiliyor, ancak elde kalanların yasal güvencesi sağlanmış oluyor.386
1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, doğal hakları düzenlemeyi amaçlarken
özgürlük tanımını da ortaya koyuyor. "Hiçbir baskı altında kalmadan kişinin davranışını
386
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düzenlemesi, bunu yaparken de yasaklarla karşılaşmaması" felsefi anlamda genel kabul gören bir
tanımlamadır. 1789 Bildirisi’nin özgürlük anlayışını ortaya koymak için bu felsefi formülden
hareket etmek gerekecektir. İşte 1789’un özgürlük anlayışı da "özgürlük, karşısındakinin - ya da
başkalarının - özgürlüklerine zarar vermeyecek biçimde davranışlarını kendine göre düzenleme
yeteneği olup uğradığı tek baskı da yine başkalarının özgürlüğünün başlangıcıdır" şeklinde inşa
edilmiştir.
Dolayısıyla, bu özgürlük insanla birlikte daha doğuştan vardır; tartışılamaz ve yadsınamaz
niteliktedir. İnsan salt kendisine uymakla yükümlü olduğu ölçüde özgür sayılmaktadır. İnsanın
iktidarla ilişkileri ve de toplumdaki durumu başlangıç noktasında öncelikle bu varsayımın
kabullenilmesine bağlı kılınmıştır. Gerçek özgürlükçü, bireyci anlayışın temelinde de insanın,
kendisine serbestçe hareket edeceği bir alan istemi yer almaktadır. Ancak, kendi yetenekleri
doğrultusunda tespit edilecek bu alanın sınırları yasayla çizilecektir. Buradaki sözleşmenin amacı da
karşısındakinin alanına girmesini, dolayısıyla bireyin toplumda çatışmasını önlemektir. Nasıl ki
iktidarın keyfi kural koyma yetkisi yoksa, bireyin de sınırsız bir alana sahip olması var
sayılmamaktadır. Bu perspektif içerisinde 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi de
özellikle;387
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Yasa karşısında eşitlik,



Toplumda yasanın üstünlüğü,



Güçler ayrılığı ile hakların güvenceye bağlanması,



Bir anayasaya sahip olunması gibi ilkeleri değişik maddelerinde düzenlemiştir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu öğretilerde belli özerkliğe sahip olarak bireyin hukuksal eşitlik kazanımın yanında düzenin korunmasına
da katkıda bulunması anlamı belirginlik kazanmıştır. Özgürlük esas itibariyle düzen içinde tanımlanmıştır. Bu
şekilde de toplumda hukukun geçerli kılınması, saygınlık kazanması amacına hizmet edileceği görüşü hakim
kanaate dönüşmüştür. Parlamento - kral mücadelesinin sonucu olarak gelişim gösteren İngiliz hak ve özgürlük
belgeleri ile parlamentonun üstünlüğü bir anayasal ilke olarak kabul görmüştür. Belgelerde özgürlüklerin
güvencesi olarak yasalar egemen kılınmıştır. Kralın iktidarını sınırlayarak parlamentonun güçlenmesini
sağlayan İngiliz hak ve özgürlük belgelerinde, Amerikan ve Fransız bildirilerinin aksine yasama organının da
sınırlanması düşüncesine rastlanılmaz. İngiltere'de parlamento halk adına kralın mutlak iktidarını sınırlama
mücadelesi verdiği için yasama yetkisinin sınırlarını çizen bir anayasal gelişmeyle karşılaşılmamaktadır.
1789 Bildirisi'nde de insan hakları, özgürlüğün açıklanışı, dışa vurulmasıdır. Bildiri bireyci görüşe
vurgu yapmaktadır. İnsanı amaç edinmiş, toplumu da bireyin özgürlük alanı olarak gören 1789 Bildirisi’nde
özgürlük, insana doğuştan tanınmış, bir anlamda insanın doğası ile birlikte edinmiş olduğu bir haktır. Sonuç
olarak, farklılıklarına rağmen, kronolojik önceliğe sahip olan İngiliz belgelerinin Amerikan ve Fransız
bildirileri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, İngiliz hak ve özgürlük belgelerinin insan hakları
ile parlamenter demokrasinin gelişiminde çok önemli payının bulunduğunu belirtmek gerekir. Fransız
Devrimi hukuk normlarının yazılı hale getirilmesinde de önemli bir rol oynamıştır. İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirisi’nin ilanından sonra 1791 yılında Anayasa hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu
da Amerikan Anayasası’nın ardından dünyadaki ikinci yazılı anayasadır. Bundan sonra Fransa
devriminin ilkeleri Avrupa’da yayılmaya başlayınca, anayasacılık hareketi de bu olaylara koşut bir
biçimde gelişmiştir.
Bu anlamda, XIX. Yüzyıl, XVIII. yüzyıl sonunda Amerika’da başlayan, kısa sürede
Avrupa’ya geçen yeni bir dönemi, anayasalı devlet yöntemini simgeleyen bir yüzyıl olarak tarihe
geçmiştir. Giderek yazılı anayasası olmayan bir devlet düşünülemez duruma gelmiştir. Hatta, insan
haklarına dayanmayan, totaliter devletlerde dahi ideolojilerin hukuksal çerçevesini bir anayasaya
bağlamak zorunluluğu duyulmuştur. Yalnız İngiltere’de, kişi güvencesinin doğduğu, hükümdar
yetkilerinin sınırlandığı, daha ABD ve Fransız devrimi ufukta yok iken insanlığın o dönemleri için
ileri bir hak ve özgürlük yapısını geliştiren ülkede yukarıda belirtildiği şekilde anayasa hareketi, bir
başka ifadeyle hukuksal norm hiyerarşisi üzerine bir üst yazılı kural geçirme süreci gözlenmemiştir.
Elbette, İngiltere’de de bir anayasa vardır, ancak bu anayasa yazılı değildir. Öyle ki, İngiliz
demokrasisi XIII. Yüzyıldan başlayarak girdiği gelişim sürecinde kral buyrukları ve parlamento
kararları ile bunların oluşturduğu geleneklerin gösterdiği çizgide ilerlemiştir.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

1. Magna Carta Libertatum ya da "Büyük Şart", feodalaristokratik yapının kralın otoritesini sınırladığı bir
belgedir.

( )

( )

2. Habeas Corpus Act, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin
korunmasına ilişkin hükümleri içermemektedir.

( )

( )

3. Bill of Rights'ın içeriği, parlamentonun üstünlüğünü
kurmaya yöneliktir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4. Virginia Bildirisi'ndeki özgürlük anlayışı, toplumsal
düzenin
kurulmasına
bağlı
değildi,
iktidarın
kurulmasından önce vardı, bir başka deyişle "Devletöncesi hürriyet" formülü benimsenmişti.
5.
6.
7.

Yanlış

5. 1789 Bildirisi'nin en belirgin özelliği, bireyci görüşten
ziyade toplumsallığı mükemmel şekilde yansıtmasıdır.

Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.d, 4.d, 5.y

IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İngiliz haklar ve özgürlükler bildirgelerinin ortaya çıkış sebeplerini tarihsel
gelişim sırasına göre belirtiniz.
2. Magna Carta Libertatum’un haklar ve özgürlükler çerçevesinde içerdiği gelişimi
irdeleyiniz.
3. 1776 Amerikan Virgina Haklar Bildirisi’nin temel dayanaklarını açıklayınız.
4. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin taşıdığı kazanımları ayrıntılı
inceleyiniz.
5. Batı dünyasında gelişim gösteren haklar ve özgürlükler bildirgelerini
karşılaştırarak değerlendiriniz.

BÖLÜM SORULARI II
1. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak ve özgürlükler bildirgelerinin en sonuncusudur?
a. Magna Carta Libertatum
b. Petition of Rights
c. Habeas Corpus Act
d. Act of Settlement
e. Bill of Rights
2. Parlamentonun üstünlüğünü kurmaya yönelik olan İngiliz hak ve özgürlükler bildirgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Magna Carta Libertatum
b. Bill of Rights
c. Petition of Rights
d. Habeas Corpus Act
e. Act of Settlement
3. Amerikan Virginia Haklar Bildirgesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a. 1774
b. 1776
c. 1778
d. 1780
e. 1789
4. "Habeas Corpus Act” hangi tarihte imzalanmıştır?
a. 1679
b. 1677
c. 1671
d. 1668
e. 1665
5. Kral ile baronların karşılıklı yetki ve görevlerini belirleyen, altmış üç maddeden oluşan Magna
Carta Libertatum’u hangi yüzyılda imzalamıştır?
a. 11. Yüzyıl
b. 12. Yüzyıl
c. 13. Yüzyıl
d. 14. Yüzyıl
e. 15. Yüzyıl
Yanıtlar:
1. d
2. b
3. b
4. a
5. c

11. SİYASAL DÜŞÜNCEDE BARIŞ PARADİGMALARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde, özellikle insan hak ve özgürlükler bağlamında Yakınçağ’daki barış
paradigmaları açımlanarak bu konuda geniş bilgi edinilecektir. Bu amaçla, bu çağda barış
konusunu farklı açımlardan ele alan yaklaşımlar sınıflandırılarak örneklemeler üzerinden
aktarılacaktır. Tüm bu tarihsel gelişim süreçleri üzerinden de özellikle daha barışçıl
ulusal/uluslararası toplumsal düzenin dayandığı temellere ilişkin eleştirel sorgulamaya katkı
sağlayacak bilgi edinilmesi hedeflenmektedir. Bu edinimin sistematiği de aşağıdaki gibi
olacaktır;
11. SİYASAL DÜŞÜNCEDE BARIŞ PARADİGMALARI
11.1. İdealizm Geleneğinde Barış Kavramı
11.2. Liberal Görüşte Barış
11.3. Demokratik Barış Teorisi
11.4. Realizm Geleneğinde Barış Kavramı
11.5. Marksizm Geleneğinde Barış Kavramı
11.6. Eleştirel Kuram ve Küresel Siyaset Kuramı
11.7. Postyapısalcı Düşüncenin Barışa Yaklaşımı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Barışın inşaası için İdealizm Geleneği’nin yaklaşımını irdeleyiniz?
2. Liberal Görüşte barış nasıl ele alınmıştır?
3. Demokratik Barış Teorisi’nin dayandığı temeller nelerdir?
4. Realizm Geleneği barışı nasıl değerlendirmeye almıştır?
5. Marksizm Geleneği barışı nasıl açıklamıştır?
6. Eleştirel Kuram ve Küresel Siyaset Kuramı toplumsal düzeni nasıl sorgulamaktadır?
7. Postyapısalcı Düşüncenin barışa yaklaşımı nasıl olmuştur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Barışın inşasını sağlayacak
düşünce biçimleri üzerinden
Barışın inşasına yönelik

Dünya düzeninin daha

ortaya atılan farklı yaklaşımlar

uluslararası kuram ve

barışçıl gelişimi için farklı

sınıflandırılarak, her bir

yaklaşımlar

kuram ve yaklaşımlar

yaklaşım üzerinde yürütülen
tartışmalarla ilgili kazanım
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar



İdealizm Geleneğinde Barış,



Liberal Görüşte Barış,



Demokratik Barış Teorisi,



Realizm Geleneğinde Barış,



Marksizm Geleneğinde Barış,



Eleştirel Kuram ve Küresel Siyaset Kuramı,



Postyapısalcı Düşüncenin Barışa Yaklaşımı.

Giriş
İnsan hak ve özgürlükleri bakımından Yakınçağa bakıldığında öncelikle iç hukuk ve
uluslararası düzeylerde oldukça önemli başarılar elde edildiğinin altını çizmek gerekir. Ancak
bu başarıları gölgeleyen pek çok gelişme de vurgulanmadan geçilemez.
XIX. Yüzyıl sonunda emperyalizmin bozulan dengesi yeni yüzyıl başında dünya
savaşının çıkmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı, o güne kadar insanlık tarihinin
yaşadığı en kanlı savaş olmuştur. Avrupa ile Ortadoğu cephelerinde 1914-1918 yılları
arasında cereyan eden savaşta yaklaşık on milyon kişi ölmüş, yirmi milyon kişi yaralanmıştır.
Dünya korkunç ekonomik yıkımlarla karşılaşmış, Avrupa ile ABD’nin ekonomisi altüst
olmuş, büyük toplumsal ve siyasal bunalımlar birbirini izlemiştir.
Gelecekte insanlığın böylesi bir felakete yine uğramaması için Birinci Dünya Savaşı
biterken ilan ettiği ilkelerle ABD Başkanı Wilson, uluslararası önlemlerin alınması
zorunluluğu

üzerinde

durmuştur.

İtilaf

devletleri

de

ABD’yi

yanlarında

tutmak

istediklerinden dolayı bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir. İlkeler ağırlıklı olarak,
uluslararasında denge sağlamaya yönelik önerilere dayandırılmıştır. Barış antlaşmalarının
yenenlerin üstünlüğü temeline göre düzenlenmemesine vurgu yapılmıştır. Yenen devletler,
yenilenlerden bir savaş geleneği olan savaş tazminatı almaktan vazgeçeceklerdir.
Devletlerarasında savaşın önlenmesi için gizli diplomasi yasaklanacak, uluslararası bir örgüt
kurularak anlaşmazlıkların barış yolu ile çözülmesine çaba harcanacaktır. Bu perspektifin
gelişimini izleyebilmek amacıyla, bu derste barış paradigmaları üzerinde bir inceleme
gerçekleştirilmiştir.

11.1. İdealizm Geleneğinde Barış Kavramı388
İdealizm geleneği Jeremy Bentham, John Locke, Adam Smith, Immanuel Kant ve Thomas
Paine gibi düşünürlerin fikirlerinden beslenerek ortaya çıkmıştır.
İdealizm’in dünya barışının nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin yaklaşımı; bütün
halkların hür iradesiyle kendi yönetimlerini tayin edebilme hakkı, uluslararası hukukun
üstünlüğü, devletlerarası ticari ilişkiler, uluslararası işbirliğini sürekli kılacak devletlerarası
teşkilatlar ve dünya genelinde etkili olabilecek federal bir idare sistemi gibi fikirlere
dayanır.389
İdealist yaklaşım, Woodrow Wilson’ın 1918 yılında ABD Senatosu ve Temsilciler
Meclisi’nin ortak oturumunda beyan ettiği 14 İlke doğrultusunda uluslararası ilişkilerde somut
uygulamalarını bulmaya başlamıştır.
İnsan doğası özünde barışçıldır ya da barış içinde bir arada yaşama yönünde
olgunlaşabilecektir. İdealizm’e göre uluslararası sistemde barışçıl ve adil dünya düzenine
doğru bir ilerleme vardır. Devletler demokratik değerlerle donatıldıkça diğer devletlerle olan
ihtilaflarını savaşarak değil sulh yoluyla çözme yönünde irade gösterecek, ortak menfaatleri
ön planda tutarak işbirliğine yönelecektir. Devletlerarası etkileşimde savaş kaçınılmaz
değildir. Savaşlara yol açan faktörler devletlerarası teşkilatlar tarafından denetim altına
alınabilir. İdealist bakış açısı savaşın ebediyen ortadan kaldırılabileceğini, evrensel ve ebedi
bir barışın gelecekte gerçekleşebileceğini ileri sürer. Kalıcı barış için devletlerin savaşma
yeteneklerinin asgariye indirilmesi ve silahlı kuvvetlerin sadece iç güvenliği sağlayabilecek
ölçekte tutulması gereklidir. Immanuel Kant, devletlerarası antlaşmaların ileride çatışmalara
yol açacak gizli maddeler içermesine ve sürekli orduların varlığına bu nedenle karşı
çıkmıştır.390
İdealizm’e göre uluslararası barışın sağlanabilmesi, bütün halkların hür iradesiyle
kendi yönetimlerini tayin edebilme hakkına sahip olmasıyla ilişkilidir. Bir milletin başka bir
milletin egemenliği altında bulunması sürdürülebilir barışı imkansız kılmaktadır. Woodrow
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Wilson kendi geleceğini tayin ilkesini dünya barışı için gerekli görmüş, dönemindeki
imparatorluklar bünyesinde yer alan halkların bağımsızlığını savunmuştur.391
Kant; veraset, mübadele, alım-satım veya hibe yoluyla hiçbir devletin başka bir
devletin hakimiyeti altına girmemesi gerektiğini belirtmiştir. Üzerinde bulunduğu toprak ve
diğer zenginlikler devletin özel mülkiyeti olabilir, ama devlet alınıp satılabilecek bir mülk
değildir. Devlet kendi geleceğini kendisi tayin eden bir toplulukla devlettir ve başka bir
otoriteye bağlı varlık gösteremez. Kant’ın ebedi barışın tesisi için kurulmasını öngördüğü
dünya federasyonu bağımsız devletlerden oluşmaktadır.392
İdealizm geleneği küresel barışın tesisi için devletlerarası anlaşmazlıkların giderilmesinde
uluslararası hukuk ilkelerinin esas alınması gerektiğini ileri sürer. Devletlerin barış içinde bir
arada varlık gösterebilmesi için bazı norm ve kurallara ihtiyaç vardır. Bu norm ve kurallar
Hugo Grotius’un doğal hukuk tanımında yer alan nefsi müdafaa ve özel mülkiyet haklarının
uluslararası düzeye uyarlanabileceği düşüncesi ile ele alınmaya başlamıştır. Grotius’a göre
devletler kendi barışı ve çıkarları gereği uluslararası hukuka bağlı kalmalıdır.393 Immanuel
Kant, sürdürülebilir küresel barışı mümkün kılacak federal birliğin muhafaza edilmesinde
uluslararası hukukun üstünlüğe işaret etmiştir.394
Dolayısıyla İdealizm’e göre kalıcı barış, devletlerin aralarındaki sorunları uluslararası
hukuk ilkeleriyle çözebildiği bir düzende sağlanabilir. Dünya barışı devletlerarası problemleri
çözüme kavuşturacak bir yargı sisteminin geliştirilmesiyle korunabilir.
İdealizm, küresel barışın yerleşmesinde ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin önemine
değinir. Adam Smith, birey-toplum ilişkisi kapsamında geliştirdiği “menfaatlerin uyumu”
ilkesinden hareketle ekonomik alanda devletlerin tekil çıkarlarının uluslararası toplumun
faydasına hizmet ettiğini öne sürmüştür. Kendi halkının refahı için çaba harcayan bir devlet aynı
zamanda uluslararası toplumun refahına katkıda bulunmaktadır.395 Woodrow Wilson, küresel
barışın sağlanabilmesi için uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini
14 İlke arasında açıklamıştır.396 Serbest piyasa ekonomisinin küresel ölçekte geçerli olması ile
devletlerarası ticari ilişkiler gelişecek; karşılıklı ekonomik çıkarlar, devletleri barışın
korunması yönünde ortak hareket etmeye zorlayabilecektir.
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İdealist düşünürler dünya barışının küresel ölçekte gerçekleştirilecek devletlerarası
işbirliğiyle mümkün olabileceğini kabul ederler. Dünya barışı, devletlerin tekil girişimleri ile
değil uluslararası sistemin küresel ölçekte ortak hareket etmesiyle sağlanabilir.397
Kant, bağımsız cumhuriyetlerin tesis edeceği federal bir yapının küresel barışı
sürekli kılabileceğini ileri sürmüştür. Uluslararası hukuk bu federal yapı sayesinde etkili bir
şekilde uygulanabilecek, devletlerarası savaş tamamen ortadan kaldırılabilecektir.398 Wilson,
dünya

barışının

devletler

topluluğunun

ortak

çabasıyla

sağlanabileceğini

ve

sürdürülebileceğini ifade etmiş, uluslararası bir teşkilatın bu işlevi yerine getirebileceğini
belirtmiştir.399
İdealist görüşe göre, demokrasi ile yönetilen devletler diğer devletlerle işbirliği içinde
hareket edecek, dünya çapında ağırlığı artan Milletler Cemiyeti’nin sağlayacağı uluslararası
siyasi iklim de dünya barışını temin edebilecektir. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrası Versay
Düzeni ve Milletler Cemiyeti ile uluslararası barış sürdürülemediği için idealizm güncelliğini
yitirir.

11.2. Liberal Görüşte Barış
Barış olgusuna liberal bakış açısı idealizm’in dünya barışı için topyekûn silahsızlanma gibi
‘ütopik’ hedeflerini daha uygulanabilir bir çizgiye çekerek kalıcı barışı sağlamanın daha
pragmatik araçlarına odaklanmıştır. Liberalizme göre dünya barışı; siyasi ve ekonomik liberal
normların ulusal ve uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmesi, karşılıklı bağımlılığın ve
etkileşimin artması, devletlerarası teşkilatların öncülüğünde gerçekleştirilecek uluslararası
işbirliği, yönetişim ve insan haklarının korunmasıyla gerçekleşebilir.400
I. Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa’da faşizmin ve diktatörlerin güçlenmesi
idealizm’in öngördüğü nihai barışın gerçekleşmesi olasılığını önemli ölçüde olumsuz
etkilemiş, bu durum liberal anlayışın gelişimine yol açmıştır. İnsan doğasının barışa eğilimli
olduğundan hareket eden Liberal görüş, liberal demokrasilerin sürdürülebilir küresel barış için
en uygun yönetim şekli olduğunu ileri sürmüştür.
Bireylerin haklarını devlete karşı koruyabilecek liberal anayasalarla yönetilen
demokrasiler iç barışını muhafaza edebilecektir. Ulusal düzeyde liberal demokratik düzeni
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tesis etmiş ülkeler uluslararası seviyede diğer devletlerle ortak siyasi ve ekonomik çıkarlar
doğrultusunda işbirliğine gidecektir. Joseph A. Schumpeter, liberal kurumların ve değerlerin
barış üzerindeki olumlu etkisine işaret etmiş, kapitalizm ve demokrasinin barışın tesisinde iki
önemli dinamik olduğunu ileri sürmüştür.401
Liberalizm, dünya barışının serbest piyasa ekonomisi kurallarının geçerli olduğu bir
sistemde mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Ekonomik ilişkiler devletleri ortak menfaatlere
sahip aktörler haline getirmekte, karşılıklı ticareti mümkün kılan barış ortamını koruyacak
iradeyi ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda, Montesquieu de barışı uluslararası ticaretin doğal
bir sonucu olarak değerlendirmiş, aralarında bağımlılık bulunan devletlerin birbiriyle
savaşmayacağını savunmuştur.402
Bu konudaki araştırmalar, ancak ekonomik alandaki karşılıklı bağımlılığın daha
çok liberal rejimler arasında barışın korunmasına hizmet ettiğini göstermektedir.403 Liberal
demokrasiler liberal olmayan devletlerle savaşa girebilmektedir. Dolayısıyla sadece liberal
rejimlerle yönetilen ülkeler arasında kalıcı barıştan bahsedilebilir. Michael W. Doyle, bu
müstakil barışın istikrarlı bir genişleme sürecine girdiğini ve dünya barışının sağlanabileceği
ümidini güçlendirdiğini öne sürmektedir.404
Liberal değerlerin yaygınlaşması ve kabul görmesi ile diğer devletler bir
sosyalizasyon süreci geçirerek uluslararası topluma entegre olabilecek, barışın sürdürülebildiği
coğrafya genişleyecektir. İlgili çalışmalar ekonomik alandaki karşılıklı bağımlılığın herhangi
iki ülke arasındaki çatışma ihtimalini % 43 oranında düşürdüğünü göstermektedir.405
Devletlerarası teşkilatların öncülüğünde gerçekleştirilecek uluslararası işbirliği liberal
barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Liberalizm, İdealizm geleneğinin dünya çapında
federal bir sistem kurmak fikrinden ayrılmış, liberal devletlerin iradesiyle kurulacak
uluslararası teşkilatlarla barışın sağlanabileceğini ve korunabileceğini ileri sürmüştür.
Uluslararası örgütler belirli norm ve kurallar dahilinde devletlerarası işbirliğini teşvik
edebilecek ve kolektif güvenliği sağlayarak barışı koruyabilecektir. Kolektif güvenliği
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koordine eden kurumların varlığı, devletlerin menfaat tasarılarının uluslararası istikrarın
korunması hedefiyle örtüşmesine hizmet edecektir.406
Uluslararası örgütler, düzenli bilgi akışını sağlayarak ve karşılıklı taahhütlerin yerine
getirilmesi noktasında tarafların ikna olmasını kolaylaştırarak, ülkeler arasında güven inşa
etmektedir.407 Nitekim devletlerarası ikili ilişkiler ölçeğinde gerçekleştirilen nicel çalışmalar,
aynı uluslararası örgüte üye olan ülkeler arasındaki çatışma riskinin daha az olduğunu
göstermektedir. Uluslararası örgütler ayrıca üye ülkeler arasında ticari bağları güçlendirmekte,
böylece barışın sürdürülmesine dolaylı katkıda bulunmaktadır.408
Dünya barışına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar veren terörizm, ekonomik krizler,
çevre felaketleri, iklim değişikliği gibi ulusaşırı tehditlerle mücadele diyalog zeminindeki
yönetişimle gerçekleştirilebilir. Liberal bakış açısı son dönemde çok taraflılığa imkan tanıyan
küresel yönetişim ilkesiyle barışın sürdürülmesi yönünde yeni yaklaşımlar geliştirmektedir.
Nitekim Birleşmiş Milletler, küresel ve yerel ölçekte yönetişimi gerçekleştirerek liberal barışı
muhafaza edebilecek en önemli mekanizma haline gelmiştir.409

11.3. Demokratik Barış Teorisi
Demokratik Barış Teorisi’ne göre demokratik normların yerleşmesiyle kalıcı uluslararası
barışın tesisi arasında doğru orantılı bir korelasyon vardır. Halkın siyasal iktidara etkisi
oranında devletin silahlı güce başvurma eğiliminin zayıflayacağı, uluslararası çözümsüzlükler
için diplomatik yollara öncelik verileceği ön görülmüştür. Aynı zamanda, demokratik
yönetime sahip devletlerin birbiriyle savaşmayacağı, böylece sürdürülebilir dünya barışının
sağlanabileceği ileri sürülmüştür. Tarihsel perspektif monarşilerin savaşa daha fazla eğilimli
olduğunu göstermektedir.410
Devletlerarası savaş olasılığı halkın iradesinin yönetime yansıdığı cumhuriyetlerde
düşecektir. Kant da, savaşların neden olacağı yıkım ve zararlardan doğrudan etkilenecek
halkın savaşa girme konusunda oldukça tedbirli hareket edeceğini ifade etmektedir.411
Demokratik rejimlerde devletlerin salt tek bir liderin ya da yönetici elitlerin kararıyla diğer
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devletlere savaş açma kabiliyetleri, halkın temkinli tutumu sayesinde engellenecek,
dolayısıyla yöneticiler de tercihlerini çoğu zaman barışçıl çözümden yana kullanmayı
yeğleyeceklerdir. Demokratik rejimin barışa katkı sağladığı ampirik verilerle de
desteklenmektedir.
ABD’li siyaset bilimci Gene Sharp, barışçıl itaatsizlik eylemleriyle toplumların daha
demokratik bir çizgiye çekilebileceklerini ispat etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, barış
çalışmalarına katkıları önemlidir. Sharp, özellikle Mahatma Gandi’nin Hindistan’da İngiliz
sömürgeciliğine karşı yürüttüğü şiddet içermeyen direniş eylemlerinden etkilenmiş ve
bu tür barışçıl eylemleri kuramlaştırmaya yönelmiştir. Barışçıl bir iç ve dış siyasetin
barışçıl yollarla başarılabileceğini savunmuştur. Sharp, şiddet içermeyen demokratik
protesto ve ikna yöntemleri olarak aşağıdaki eylemleri sıralamıştır;412


Resmî açıklamalar (grup deklarasyonları, toplu dilekçeler vs.),



Kitlelerle yoğun iletişime geçmek (yazılı ve görsel basını kullanmak vs.),



Sembolik kamusal eylemler (belirli şekillerde giyinmek vs.),



Grup temsilleri (lobi faaliyetleri vs.),



Kişiler üzerinde baskı oluşturmak (görevlileri izleme, eleştirme vs.),



Drama ve müzik unsurlarını kullanmak,



Yürüyüş ve gösteriler,



Cenazeleri siyasi olarak kullanmak,



Halk meclisleri kurmak ve aynı zamanda



Toplumsal çekilme ve feragatte bulunmak (ödülleri reddetmek vs.).

Sharp’a göre, toplumsal işbirliğini reddetme eylemleri ise genel toplumsal boykotu,
toplumsal gelenek ve kurumlara katılmamayı ve sistemden çekilmeyi (evden çıkmamak
vs.) kapsayabilir. Ekonomik direniş unsurları ise, ekonomik boykotla ortaya çıkabilir. Buna
çerçevede, barışçıl bir ekonomik yapının oluşturulabilmesi için tüketiciler boykotlu ürünleri
kullanmamalı, sanayi ve tarım işçileri grev seçeneğini devreye sokmalı, finansal kaynak
sahipleri hesaplarını kapatmalıdır. Direnişin siyasi boyutu ise, otoritenin reddi, hükümete
karşı pasif itaatsizlik ya da seçimlere katılmama gibi eylemleri ifade etmektedir. Bunların
yanı sıra, açlık grevleri gibi psikoljik ya da şiddet içermeyen işgal hareketleri gibi fiziksel
eylemler de uygulanabilir. Sonuç
412
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hassasiyetlerini ister istemez daha fazla dikkate almak yönünde zorunluluk hissetmelerine yol
açabilecek niteliklerdir.413
Şiddetsizlik güçsüzlük değil, gizli gücün ta kendisi olarak görülmelidir. Sharp,
“ insanların bu gücün farkına varmaları ve bu yönde eğitilmeleri ile dünyanın hem düşünsel
düzeyde

şiddetten

uzaklaşacağını,

hem

de

uyuşmazlıkların

kan

dökülmeden

çözümlenebileceğini iddia etmektedir.”414 Gandhi'nin felsefesinde, bir uyuşmazlık sürecinde
gerçekte şiddete ihtiyaç yoktur. Öyle ki, bir sosyal ya da siyasal ilişkide karşı tarafın gücünü
oluşturan temel unsur, onunla yapılan işbirliğidir. Bu işbirliğinden çekinilirse, karşı tarafın
gücü de ortadan kalkacak, dolayısıyla yaptığı eylem ve işlemlerden sonuç alma olanağı da
olmayacaktır. Gandhi’ye göre, sivil itaatsizliğin temel mantığı işte budur. Gandhi, şiddetin
şiddeti doğurduğunu, bu yüzden şiddet yoluyla kalıcı bir barış elde edilemeyeceğini ileri
sürmüştür.415

11.4. Realizm Geleneğinde Barış Kavramı
Uluslararası barışın korunmasına dönük tasarlanan kolektif güvenlik mekanizmasının
1930’lardan sonraki siyasal hareketlenmeler ve ardından gelen II. Dünya Savaşı karşısında
çökmesi sonucunda uluslararası ilişkilerde realizm akımının daha etkili olduğu bir sürecin
başlamasına yol açmıştır.
Felsefi temellerini Thucydides, Machiavelli, Hobbes ve Rousseau’dan alan realist
bakış açısı, Edward H. Carr’ın idealizm eleştirisi ve Hans J. Morgenthau’nun ortaya koyduğu
siyasi realizmin ilkeleriyle uluslararası ilişkilerin en önemli teorik yaklaşımlarından biri haline
gelmiştir. İdealizm’in dünya barışı ile ilgili yaklaşımlarına ütopya şeklinde yaklaşan
realizm, buna rağmen uluslararası seviyede sürdürülebilir barışın hangi şartlar altında
gerçekleşeceğine ilişkin bir tasarı geliştirememiştir.416
Barışın oluşmasının önündeki en temel engeli insan doğası olarak gören realizm,
insanın karşı tarafı baskı altına alma ve şiddet kullanma temayülünü devletlerin güç ve nüfuz
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sahibi olma ve savaşma eğiliminin ardında yatan sebep olarak tanımlamaktadır.417 Realist
bakışı açısı, devletleri uluslararası anarşik ortamda varlığını sürdürme mücadelesi veren
rasyonel aktörler olarak tanımlar. Devletler de diğer ülkelerin gelecek hesaplarını en kötü
senaryoyu göz önünde bulundurarak değerlendirmekte, mevcut kabiliyetlerini güvenlik
kaygılarını giderecek ölçüde geliştirmeye çalışmaktadır. Devletlerin kendi güvenliğini
sağlamaya yönelik girişimleri ise diğer devletlerin güvenliğine zarar vermekte, böylece
karşılıklı güç mücadelesi süreklilik göstermektedir. 418
İdealist bakış açısının uluslararası sistemde evrensel nihai barışa doğru bir ilerlemenin
olduğu yönündeki tespiti Realist bakış açısı tarafından kabul edilmemiş, evrensel düzeyde
tüm düşmanlıkları sona erdirecek bir barış mümkün görülmemiştir. Uluslararası ilişkilerde
barış belirli dönemlerle sınırlıdır, ancak devletlerarası güç dengesinin sağlanabildiği ve sıcak
savaşın yaşanmadığı süreçlerde kısa süreli gerçekleşebilir. Hans Morgenthau’ya göre barışın
korunmasında devletlerarası güç dengesinin sağlanması önemli bir dinamiktir.419
Realizm’in barış yaklaşımı tüm unsurların ve aktörlerin kendisine tabi olduğu bir
otoritenin varlığına dayanır. Bu nedenle ülke içinde siyasi otoriteye bağlı sürdürülen bir
barıştan bahsedilebilir. Uluslararası ilişkilerin düzensiz yapısı dahilinde ise benzer bir barış
ortamı ancak güçlü bir devletin hegemonyasında ya da savaş sonrası galip devletin nüfuzu
altında mümkündür. Bu nitelikteki bir barış süreci de hakim devletin normları, değerleri,
sosyo-ekonomik ve siyasi sistemlere yaklaşımını yansıtır ve ilgili devletin hegemonyasının
devamına bağlıdır.420 Bu durumda, uluslararası sistem kendi çıkarları doğrultusunda kendi
barışını tasarlayan aktörlerden oluşan bir yapı sunduğu için kalıcı barışın kurulması pek olası
görülmemektedir.
İdealizm, Liberalizm ve Demokratik Barış Teorisi’nin dünya barışının gerçekleşmesi
için gerekli gördüğü devletlerarası ticari ilişkiler, karşılıklı bağımlılık, işbirliği ve
demokrasinin yaygınlaşması gibi dinamikler realizm’e göre aynı derecede önemli değildir.
Realist bakış açısı, bu dinamiklerin uluslararası ortamdaki anarşinin etkilerini ortadan
kaldıramayacağını ve savaşı engelleyemeyeceğini ileri sürer. Realist yaklaşım, ekonomik
ilişkilerin devletlerarası ilişkiler üzerinde etkisi olmadığını, aksine siyasetin ticari bağları
belirlediğini kabul etmektedir.421 Devletler güvenlik kaygılarından ötürü muhtemel
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düşmanları ile olan ticari ilişkilerini kısıtlamaya çalışır. Ticari ilişkilerin sınırlı tutulması
kararı, aksi taktirde savunma yetenekleri açısından karşı tarafı daha avantajlı bir konuma
getirebileceği hesaplaması üzerinden alınır.422
Aynı şekilde neorealizm de barışın tesisi önündeki en büyük engeli uluslararası
sistemdeki anarşi olarak değerlendirmiştir. Devletleri “güvenlik ikilemi” algısıyla varlığını
sürdürme mücadelesine sevk eden anarşik düzende uluslararası karşılıklı bağımlılığın
sağlanması ve işbirliği mümkün değildir. Liberal bakış açısının tanımladığı devletleri ortak
norm, kurallar ve benzer beklentiler etrafında işbirliğine hazırlayan uluslararası rejimlerin
mevcut anarşik sistem üzerindeki etkisi oldukça zayıftır.423 Devletlerarası işbirliğini
kolaylaştıran uluslararası örgütler ise dünyadaki güç dağılımını yansıtan, büyük güçlerin
çıkarları doğrultusunda varlık gösteren yapılardır. Dolayısıyla bu kurumlar dünya barışına
hizmet edemezler.424
Neorealizm’e göre demokrasinin yaygınlaşması da devletlerarası anarşinin etkilerini
ortadan kaldırmayacaktır. Waltz, dünyadaki bütün ülkelerde demokratik rejimin yerleşmesi
durumunda dahi uluslararası ilişkilerin anarşik karakterinin sabit kalacağı görüşündedir.
Savaşlar, uluslararası ilişkilerin tabiatı gereği kaçınılmazdır ve egemen devletler topluluğu
şeklindeki mevcut sistem devam ettiği sürece bu gerçek değişmeyecektir.425

11.5. Marksizm Geleneğinde Barış Kavramı
Marksist düşünce, diyalektik materyalizm anlayışı çizgisinde küresel barışa doğru ilerleyen
bir sürecin varlığını kabul eder. İdealizm’den farklı olarak Marksizm’in betimlediği nihai
barış, sınıflararası çatışmanın yol açacağı sosyalist devrimlerle silahlı güç kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Karl Marx materyalist bakış açısıyla, sınıflararası

çatışmanın

yeni

bir

ekonomik, sosyal ve siyasi düzenin ortaya çıkışında önemli rol oynadığını ileri sürmüştür.426
Materyalizm’e göre iktisadi ilişkiler toplum hayatının ve siyasi yapının temelini
oluşturmuştur. İnsanlık tarihi, toplumu ve siyasi süreçleri yönlendiren itici güç olarak
ekonomik altyapıdan kaynaklanır. Siyasi ve sosyal kurumlardan oluşan üstyapıyı belirleyen
ekonomik altyapıdır. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin temel dinamiği ekonomik unsurlardır.
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Mevcut kapitalist sistemde devletlerarası siyasal ilişkileri belirleyen ve yönlendiren ekonomik
alandaki yapısal ilişkilerdir. Yeni emperyalizm, bir topluluğa siyasi egemenliğin dayatılması
ile değil ekonomik ilişkilerle baskı kurulması şeklinde gerçekleşmektedir.427
Marksist anlayış için barış, sosyal adalet ve ekonomik eşitlik ancak sınıfsız bir
toplumda gerçekleşebilir. Uluslararası örgütlenmelerle küresel kapitalist sistem kaldırılacak,
uluslararası adalet kurulacak, bu şekilde de dünya barışı sağlanabilecektir. Marksist bakış
açısıyla tasarlanan Dünya Sistemi Teorisi gibi yapısalcı teoriler, uluslararası sistemde kalıcı
barışın, kaynakların eşit dağıtımı ile mümkün olabileceğini savunmuştur. Bu da emperyalizmi
besleyen kapitalizmin ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir.
Marksizm’e göre özel mülkiyet, kar edinme ve maddi çıkarlar üzerine kurulu ve
sermaye birikimine dönük işleyen kapitalist sistem, doğası gereği adaletsiz ve haksız bir
düzendir. Bu çelişkilerinden dolayı kapitalist sistem yerine, sosyal adalet ve ekonomik
eşitliğin sağlandığı, özel mülkiyetin olmadığı bir düzende ancak barış kurulabilecektir.428 İşçi
sınıflarının uluslararası örgütlenmesiyle yayılacak sosyalist devrimler sayesinde de küresel
kapitalizm ortadan kaldırılacak, dünya barışı temin edilebilecektir.
Yapısalcı yaklaşıma göre kapitalist sistem uluslararası ölçekte gelişmiş ülkelerin
menfaatlerine hizmet edecek şekilde tanzim edilmiştir. Dar bir zümrenin denetiminde olan
küresel ekonomi, ticaret, devletler ve uluslararası teşkilatlar, kaynakların bu zümrenin
çıkarları doğrultusunda kullanılmasına, dolayısıyla adaletsizliğe ve dünya nüfusunun büyük
çoğunluğunun yoksul kalmasına yol açmaktadır.429
Devletlerarasında dengesiz bir gelişmeye neden olduğu için kapitalizmin uluslararası
çatışmaların temel sebebi olduğu ileri sürülmektedir. Dünya barışının önündeki temel engel
kapitalizmdir. Serbest piyasa kuralları uyarınca gerçekleşen uluslararası ticaret, merkez ile
çevre arasında merkezdeki gelişmiş ülkeler lehine asimetrik bir bağımlılığa neden
olmaktadır.430
Johan Galtung’un Merkez-Çevre Teorisi’ne göre ulusal ölçekte ve uluslararası düzeyde
barış, emperyalizmin sürekliliğini sağlayan yapısal şiddetin kaldırılmasına bağlıdır. Yapısal
şiddet, insanların potansiyel kabiliyetleri ile gerçek hayattaki imkanları arasındaki farka neden
olan etkendir. Gelir düzeyinin düşüklüğü, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterli ölçüde
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sunulmayışı ya da ortalama yaşam süresinin kısa olması yapısal nitelikte şiddetin varlığına
işaret etmektedir.431
Yapısal şiddet, hayat kaliteleri farklı olan topluluklar meydana getirmekte, barışı
olanaksız kılmaktadır. Galtung’a göre iki topluluk arasındaki çatışma ihtimali bu toplulukların
hayat kaliteleri arasındaki farkın büyüklüğü ile doğru orantılıdır.432 Kaynakların eşit dağılımı
ve kaynakların dağılımında eşit yetki dağılımı ile gerçekleştirilecek dikey kalkınma aralarında
hayat kalitesi farkı olmayan toplumları meydana getirebilecektir. Böylece yapısal şiddet
ortadan kaldırılabilecek ve barış gerçekleşebilecektir. 433
Johan Galtung’a göre dünya, merkez ve çevre ülkelerden oluşur ve ayrıca her ülkenin
kendi merkez ve çevresi vardır. Uluslararası düzeyde merkez ülkeler ile çevre ülkeler arasında
ve her ülkedeki merkez-çevre arasında hayat şartları açısından eşitsizlik, dolayısıyla çıkar
çatışması vardır. Çevre ülkelerde yönetici elitlerden oluşan merkez, merkez ülkelerdeki merkeze
bağlı hareket eder ve bu iki merkez arasında menfaat birliği vardır. Çevre ülkelerdeki merkezçevre arasındaki çatışma merkez ülkelerdeki merkez-çevre arasındaki eşitsizliğe nazaran daha
yoğundur. Asıl çıkar çatışması ise merkez ülkelerdeki merkez ile çevre ülkelerdeki çevre
arasında bulunmaktadır.434
Galtung, yapısal emperyalizm olarak adlandırdığı bu ilişki biçimlerini uluslararası
barışın önündeki temel engel olarak görmektedir. Yapısal emperyalizm sadece ekonomik
eşitsizlik olarak değil; siyasi, askeri, kültürel sahalarda, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde de
merkez ülkeler lehine işleyen bir sistemdir.435 Dolayısıyla, azgelişmiş devletlerin sosyal
adaleti gözeterek kalkınmasıyla dünya barışı olanaklı olabilecektir.
Immanuel Wallerstein’ın Dünya Sistemi Teorisi’ne göre uluslararası düzeyde barışın
önündeki temel engel, kapitalist üretim ilişkilerinin tarihi süreçte yol açtığı mevcut dünya
ekonomisinin yapısıdır. Gelişmiş ülkelerin çıkarına hizmet eden kapitalizm, uluslararası
sistemde kutuplaşmaya sebep olmakta, uluslararası çatışmaların ve savaşların temel nedeni
olan azgelişmişliği ortaya çıkarmaktadır. Sermaye birikimine dayalı kapitalist dünya
ekonomisinde, artı değerin çevreden merkeze transfer edildiği bir işbölümü vardır. Bu
işbölümü merkezin gelişmişlik düzeyini muhafaza ederken çevre ülkelerdeki yoksulluğun
giderilmesini engellemektedir. Gelişmekte olan ülkelerden oluşan yarı-çevre ülkeleri ise
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merkez ile çevre arasında merkezin menfaatlerine hizmet eden yapısal bir unsur
konumundadır.436
Bu perspektifte barış, çevre ülkelerinin merkeze bağımlı tutulduğu kapitalist dünya
ekonomisinde gerçekleştirilecek yapısal değişim ekonomik adalet sağlanabilirse ancak olası
olabilecektir.

11.6. Eleştirel Kuram ve Küresel Siyaset Kuramı
Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen Eleştirel Kuram hem teorik araçların eleştirel bir
edinimini hem de teorinin kullanımının eleştirelliği üzerinde durur.
Eleştirel bir toplum kuramı geliştirmeye yönelik çalışamalar yapan kuramcıların belli
başlıları Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin ve Jürgen
Habermas’dır. Okulun genel kuramsal eğilimi aklın araçsallığının eleştirisidir. Düşünürlerinin
de Hegelci bir felsefi eğilimi sürdürdükleri söylenebilir. Ancak her bağlamda Okulun
Marksizmle ilişkisinin özgül bir nitelik taşıdığı da görülmektedir.
Yöntem olarak Okul, bir yandan teorinin eleştirel edinimini yaparken, bir yandan da
bununla birlikte, tüm toplumsal pratiklerin değerlendirilmesinde eleştirel bir perspektif
kullanma yönelimindedir. Bu aslında bir anlamda, ideoloji eleştirisi içeren bir perspektiftir;
iktidar ilişkilerini gizleyen ve meşrulaştıran bir perspektif. Dolayısıyla gerçekliğin sistematik
biçimde tahrif edilmiş yorumları olarak ideolojinin eleştirisini içeren bir perspektif üzerinden
hareket edilmektedir.
Genel bir eğilim olarak Alman felsefe geleneğinin temel kategorilerini muhafaza eden
kuramın, bu bağlamda en çok akıl, hakikat, güzellik vs. içeriklerle ilgilendiği söylenebilir.
Frankfurt Okulu’nun geliştirdiği eleştiri ve ulaştığı sonuçların çoğunluğu bir dönüm noktası
olmuştur. Okul 20. Yüzyıl düşünce tarihinde kendinden sonrasını önemli ölçüde etkilemiştir.
Okulun Modernite'ye ait kavram ve kategorilere getirdiği eleştiri, bugünkü postmodern düşüncenin bir anlamda köklerini oluşturan perspektifi yaratmıştır denilebilir.
Eleştirel kuram ana hatlarıyla, kapalı düşünme biçimlerini açmayı ve eleştirel yaklaşımın
önünde engel olan geleneksel yaklaşım tarzlarını yıkmayı hedeflemiştir.
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Kuram, tarihi ya da tarihselliği, bir şekilde felsefe ve toplum eleştirisinin merkezine
koymuştur. Bu her şeyden önce, her tür bilginin tarihsel olarak koşullandığı iddiasını
içermektedir. Bu anlamda Eleştirel Kuramcıların çoğu, geçmişin ya da günümüzün önemli
felsefeci ve toplum düşünürleriyle eleştirel bir diyalog yoluna girmiştir. Kant, Hegel, Marx,
Weber, Lukacs ve Freud’un çalışmalarıyla özel olarak ilgilenmişlerdir. Bunları eleştirel bir
okumayla yeniden değerlendirmeye alırlar.
Aslında, Pozitivizm ve pozitivist uluslararası ilişkiler teorilerinin sorgulanması ile
ortaya çıkan Eleştirel Kuram, sosyal bir teori geliştirmiştir. Kuram, Pozitivizm’in sosyal
bilimlerde değer hükümlerinden bağımsız bilgi edinilebileceği yönündeki ilkesine itiraz eder.
Robert W. Cox, teorilerin belirli sosyal ve siyasi şartlar dahilinde belirli çıkarlara dönük
tasarlandığını, tamamen nesnel olamayacağını ileri sürmüştür.437Normatif öğelerden, ahlaki
ve kültürel değerlerden arınmış bilgi olası olamaz.
Antonio Gramsci’nin eserleri ve Frankfurt Ekolü’nden düşünce temelini alan Eleştirel
Kuram, farklı eleştirel yaklaşımları bünyesinde taşımaktadır. Ancak kuramın temel çıkış
noktası insanın özgürleşmesinin önündeki engelleri keşfetme ve bunları kaldırma gayreti
olduğu söylenebilir.
Liberalizm, Realizm ve Marksizm gibi teorilerin insanı tali planda ve edilgen
konumda ele aldığını ileri süren Eleştirel Kuram, öncelikli olarak incelenmesi gereken
unsurun insan olduğu üzerinde durmuştur. İnsanın özgürleşmesi’ni temel sorunsal olarak ele
alan Eleştirel Kuramcılar, Marksizm’deki sınıf kavramına bağlı özgürleşme hedefini daha
geniş bir çerçevede incelemişlerdir. Ve de, dünya barışını da, uluslararası ilişkilerin klasik
devlet egemenliği çerçevesi dışına çıkarak, insanın özgürleşmesini merkeze yerleştirerek
betimlemeyi yeğlemişlerdir. Devletlerin çıkarı yerine özgürleşmeye olanak tanıyacak insan
hakları üzerinden hareket etmişlerdir. Kurama göre barış, insanların kültür ve kimliğinin tanındığı,
maddi kaygılarının giderildiği bir ortamda ancak olası olabilir.
Ötekileşme, dışlanma ve eşitsizlik gibi sorunların ortadan kaldırılması ile insanın
özgürleşeceğini savunan Kuram, bu özgürleşmenin devrimlerle gerçekleşeceği yaklaşımını
kabul etmez. Birey, dışarıdan müdahale ile değil kendi iradesiyle özgürleşebilecektir. Bunun
için, devletler, devletlerarası örgütler, uluslararası finans kurumlarının yanı sıra bireyler,
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sosyal hareketler ve sivil toplum kuruluşları da uluslararası adaletin sağlanması ile
gerçekleşecek barışa katkıda bulunabilir.438
Eleştirel Kuram, uluslararası ilişkilerde anarşi ve güç gibi değişmez kurallar olduğu
fikrine karşı çıkmaktadır. Kuram, tarihi süreci durağan olarak değil değişim içinde ele alır.
Eleştirel kuramcılar, uluslararası sistemin niteliğinin ve sosyal ilişki biçimlerinin, insan
doğasından ya da sabit anarşik yapıdan kaynaklandığı ve değiştirilemeyeceği savını kabul
etmezler. Eleştirel Kuram, kurumları, toplum ve iktidar ilişkilerini mevcut biçimiyle
değerlendirmek yerine sorgulamayı tercih etmiştir.439Sistem düzeyinde bir determinizm söz
konusu değildir. İnsanlar barışın önündeki yapısal engelleri bir bütünlük içinde hareket ederek
kaldırabilirler. Sonuçta, insanın kendi iradesi tarihi süreçte belirleyici olandır.
Mevcut uluslararası sistemin ve sosyal yapıların yol açtığı eşitsizliklerin ve gelir
dengesizliklerinin sürdürülmesinin önünde bu yapıya ilişkin değişmezlik ilkesinin yerleşmiş ve
benimsenmiş olması görülmektedir. Uluslararası yapıdaki hegemonik ilişkiler daha çok
yönetici sınıfın menfaatlerini korumaya dönük kurgulanmış durumdadır. Bu nedenle, mevcut
siyasi, ekonomik ve sosyal yapıların alternatifinin olmadığı ve değiştirilemez yönündeki
inanışı, dolayısıyla iradeyi sorgulamak gerekmektedir.
İnsanın özgür düşünebilmesi ve hareket edebilmesi, kurumsal ve ideolojik baskının
varlığına ilişkin bilincinin yükselmesi dünya barışını getirebilecektir. Eleştirel Kuram,
toplumların karşılıklı iletişimini barışın oluşmasında önemli bir unsur olarak görmüştür.
Andrew Linklater’a göre barış, devlet ve toplum sınırlarını aşan, siyasi ve ekonomik
sistemlerin üzerinde evrensel bir nitelik taşır. İletişimin tüm insanların özgürleşmesini
sağlayacak şekilde kullanıldığı ve evrensel diyalogun hiç kimseyi ve hiçbir topluluğu
dışlamayacak şekilde gerçekleştiği bir dünyada ancak barış mümkün olabilir.440
Andrew Linklater’ın geliştirdiği eleştirel uluslararası siyaset kuramı, tarihsel ve
toplumsal bir gerçeklik olarak modern uluslararası alanda, etik evrenselci bir perspektiften
hareket ederek daha evrenselci, daha az eşitsiz ve farklılığa daha fazla duyarlı bir küresel
siyaset kuramı önerir. Ve çoğul sosyo-politik toplulukların bir arada varoluşunun ahlaki,
sosyal ve siyasal koşullarının kapsamlı bir çözümlemesini sunar. Ancak modern dünyada özne
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ve egemenlik kavramlarına fazlasıyla bağlılığı nedeniyle küresel siyasetteki farklılık, çoğulluk
ve çeşitlilik sorunlarına yeterince yaklaşamadığı eleştirilerine maruz kalır.
Eleştirel kurama göre, evrensel ölçekte geçerli olabilecek bir değerler bütünü
bulunmaktadır ve bu değerlerin iletişim yoluyla yaygınlaşabilmesi küresel barış için çok
önemlidir. Ancak bu şekilde üzerinde fikir alış-verişi yapılan ve uzlaşılan değerler ön plana
çıkacak, ortak değerlerin belirginlik kazanması ve kabulüyle farklılıklardan kaynaklanan
uyuşmazlıklar daha sorunsuz giderilebilecektir. Dolayısıyla eleştirel kurama göre, ‘küresel
barış’ evrensel ölçekte algılanacak değerlerin karşılıklı eleştiriye dayalı bir sosyal öğrenme
süreci ile ancak sürdürülebilir bir nitelik kazanabilecektir.

11.7. Postyapısalcı Düşüncenin Barışa Yaklaşımı
Eleştirel akımın pozitivizm ve pozitivist uluslararası ilişkiler kuramlarına yönelik gelişen
ikinci önemli ayağı Postyapısalcılık’tır. Dünya barışının kurulması konusunda postyapısalcı
yaklaşım, Aydınlanma felsefesi kaynaklı akılcı ilerleme, evrensel normlar ve devlet-merkezli
yaklaşımlara karşı çıkar. Postyapısalcı düşünceye göre mevcut uluslararası ilişkiler kuramları,
güçlü aktörlerin hegemonyasına entelektüel düzlemde meşruiyet kazandırma işlevini
yürütmektedir. Bu nedenle Liberalizm ve Realizm ontolojik, metodolojik ve epistemolojik
açılardan temellerini Batılı kaynaklardan aldıkları için barışa hizmet etmeleri çok zordur.
Dolayısıyla, Postyapısalcı görüş, kalıcı dünya barışının kurulması için yeni bir ontolojik bakış
açısı ortaya koymaya çalışır.
Postyapısalcı yaklaşım, barışın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir yol haritası
sunmasa da kurulması gereken barışın niteliklerini açıklamaktadır. Barış, mevcut uluslararası
sistemdeki hegemonyaya karşı toplumlararası bir dayanışma ve direnç siyasetinin
geliştirilmesiyle gerçekleşebilir.63 Barışın kurulması Eleştirel Kuramda olduğu gibi insanların
özgürleşmesi demektir. Ancak Postyapısalcı düşüncede, barışın getireceği özgürleşme salt
hakim güçlerin sultasından kurtulmak değildir. Aynı zamanda da, Aydınlanma Felsefesi’nden
kaynağını alan Batı anlayış tarzının dışına çıkabilmektir.
Postyapısalcı düşüncede, aynı evrensel değerlere bağlı tek bir barış anlayışı
düşünülmez. Bu yapıda yerel değerlerle bütünleşmiş farklı barışların birlikte var olduğu çoklu
barış anlayışı söz konusudur. Ve hatta bu barış anlayışlarının sabit ilkelere bağlı olmayıp
değişen şartlarda farkı biçimlerde sürdürülebilir nitelik taşımalarına ortam yaratılmalıdır.
Postyapısalcı anlayışta barışın temel özelliği hegemonya karşıtlığına dayanmasıdır. Bu
akımın düşünürleri, düşünceleri biçimlendiren hakim bilgi ve söylemlerin güç ve otorite ile

ilişkisini özellikle sorgularlar. Michel Foucault’ya göre, barış için öncelikle dünyadaki hakim
aktörler tarafından sunulan bilginin ve yaratılan söylemlerin sorgulanması gereklidir.
Bugünkü hegemonik yapı, ürettiği bilgi ve söylemlerle kendi merkezi doğrultusunda hareket
eden dünya sisteminin devam etmesini istemektedir. O nedenle, postyapısal düşünce,
hegemonik aktörler tarafından gerçek kanaati yaratılarak sunulan bilginin, tek alternatife
dönüşmesini ve aynı konuya ilişkin diğer yaklaşımları devre dışı bırakmasını eleştirmektedir.
Foucault bilgiye bağlı dogmatizmin tüm etkilerini ve dogmatizme bağlı bilginin tüm
etkilerini mümkün olduğunca, yani en derin ve genel biçimde açığa çıkarma girişimi olarak
görür politik küresel eleştirel tavrı. Ve Hobbes’un büyük farklılıklar olsaydı savaş olmazdı,
anında bloke olurdu düşüncesini önemser. Gerçekten de, Hobbes’un bu modeline göre,
farklılık barış getirir, devletin kökeninde gerçek bir savaş yoktur, bir diplomasi ve oyun
vardır.
Postyapısalcı yaklaşımın da barış kavramı farklılıkların kabulüne ve çok merkezli bir
yapıya dayandırılmıştır. Evrensel barış, belirli değerlerin dünya ölçeğinde yaygınlaşmasıyla
kurulamaz öngörüsü savunulur. Nedeni de, bu nitelikteki bir barışın, söz konusu değerlerin
evrensel ölçekte uygulanması sürecinde değerlerin sahibi olduğunu iddia eden ve dünyaya
hükmetmeye çalışan bir merkezi doğurabilme potansiyeli olarak gösterilir. Postyapısalcı
düşünceye göre, farklı kimliklere ve kültürlere sahip toplulukların barış içinde birlikte varlık
gösterebilmesi için çoğulcu bir barış anlayışı’nın yerleşmesi sine qua non bir koşuldur.
Dolayısıyla, evrensel olduğu savıyla tek seçenek şeklinde diğer insanlara ve toplumlara dayatılan
dünya barışının sürüdürülebilirliği olamayacağı için kalıcı olması düşünülemez.
Öyle ki, hiçbir zaman barışın gerçekleşebileceği şartlara yönelik zamanla değişmeyecek
sabit normlar ve kurallar söz konusu olamaz. Bu nedenle, Postyapısalcı anlayış, zamanla
değişen şartlara göre barışın temel ilkelerinin de yeniden tanımlanmasını gerekli koşul olarak
kabul etmiştir. Barışı, farklı fikirlerin ve kimliklerin birlikte var olduğu sürecin dinamik
niteliği olarak tanımlamak yanlısıdırlar, asla nihai bir son durum olarak değil.

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti

Bu bölümde dünya barışının nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin yaklaşımlar ele alınmıştır. Bu
konuyla ilgili alanyazında yer alan İdealist Yaklaşım, Woodrow Wilson’ın 1918 yılında ABD
Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin ortak oturumunda beyan ettiği 14 İlke doğrultusunda
uluslararası ilişkilerde somut uygulamalarını bulmaya başlamıştır. Bu gelenek Jeremy
Bentham, John Locke, Adam Smith, Immanuel Kant ve Thomas Paine gibi düşünürlerin
fikirleri üzerinden gelişmiştir. İdealizm’e göre uluslararası sistemde barışçıl ve adil dünya
düzenine doğru bir ilerleme vardır. Ve dünya barışı devletlerarası problemleri çözüme
kavuşturacak bir yargı sisteminin geliştirilmesiyle korunabilir.
Liberalizme göre ise, dünya barışı; siyasi ve ekonomik liberal normların ulusal ve
uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmesi ile sağlanabilir. Bu görüşün açılımı sağlanarak,
uluslararası işbirliği, yönetişim ve insan haklarının korunmasıyla ancak barışçıl bir düzene
ulaşılabileceği savunusu irdelenmiştir. Bu görüşe göre, bireylerin haklarını devlete karşı
koruyabilecek

liberal

anayasalarla

yönetilen

demokrasilerin

iç

barışını

muhafaza

edebilecekleri üzerine geliştirilen yaklaşım tartışmaya açılmış. Bu görüşün, kapitalizm ve
demokrasinin barışın tesisinde iki önemli dinamik olduğuna ilişkin varsayımları irdelenmiştir.
Bu konuda diğer görüş ise Demokratik Barış Teorisi’dir. Bu kurama göre, tarihsel
perspektif monarşilerin savaşa daha fazla eğilimli olduğunu göstermektedir. Oysa ki,
demokratik normların yerleşmesiyle kalıcı uluslararası barışın tesisi arasında doğru orantılı bir
korelasyon vardır. Dolayısıyla, halkın siyasal iktidara etkisi oranında devletin silahlı güce
başvurma eğiliminin zayıflayacağı, uluslararası çözümsüzlükler için diplomatik yollara
öncelik verileceği ön görülmüştür. Bu yüzden de, demokratik yönetime sahip devletlerin
birbiriyle savaşmayacağı, böylelikle dünya barışının daha sürdürülebilir olabileceği üzerinde
durulmuştur.
Felsefi temellerini Thucydides, Machiavelli, Hobbes ve Rousseau’dan alan realist
bakış açısı da, siyasi realizmin ilkeleriyle uluslararası ilişkilerin en önemli teorik
yaklaşımlarından biri olarak kabul görmektedir. Tarihi gelişmeler II. Dünya Savaşı karşısında
sonucunda sistem tartışmalarında realizm akımının daha etkili olduğu bir sürecin başlamasına
yol açmıştır.
Uluslararası barışın korunmasına dönük tasarlanan kolektif güvenlik mekanizmasının
1930’lardan sonraki siyasal hareketlenmeler ve ardından gelen II. Dünya Savaşı karşısında

çökmesi sonucunda uluslararası ilişkilerde realizm akımının daha etkili olduğu bir sürecin
başlamasına yol açmıştır. Bu bakış açısı, idealist yaklaşıma karşıt olarak, evrensel düzeyde
tüm düşmanlıkları sona erdirecek bir barışı mümkün görülmemiştir. Bu görüşün barış
yaklaşımı, tüm unsurların ve aktörlerin kendisine tabi olduğu bir otoritenin varlığına dayanır.
Dolayısıyla, ülke içinde siyasi otoriteye bağlı sürdürülen bir barıştan söz eder.
Marksist düşünce ise, diyalektik materyalizm anlayışı çizgisinde küresel barışa doğru
ilerleyen bir sürecin varlığını kabul etmektedir. Karl Marx, materyalist bakış açısıyla, sınıflar
arası çatışmanın yeni bir ekonomik, sosyal ve siyasi düzenin ortaya çıkışında önemli rol
oynadığını ileri sürmüştür. Materyalizm’e göre iktisadi ilişkiler toplum hayatının ve siyasi
yapının temelini oluşturmuştur. Bu nedenle, Marksist anlayış için barış, sosyal adalet ve
ekonomik eşitlik ancak sınıfsız bir toplumda gerçekleşebilir.
Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen Eleştirel Kuram da, hem teorik araçların
eleştirel bir edinimini hem de teorinin kullanımının eleştirelliği üzerinde durmuştur.
Eleştirel bir toplum kuramı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan kuramcıların belli
başlılarının; Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin ve
Jürgen Habermas’ın görüşleri üzerinde durulmuştur. Okulun genel kuramsal eğilimi aklın
araçsallığının eleştirisidir.
Eleştirel akımın pozitivizm ve pozitivist uluslararası ilişkiler kuramlarına yönelik
gelişen ikinci önemli ayağı Postyapısalcılık’ta ise, Aydınlanma felsefesi kaynaklı akılcı
ilerleme, evrensel normlar ve devlet-merkezli yaklaşımlara karşı çıkılmıştır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
1. Birinci Dünya Savaşı biterken ilan ettiği ilkelerle ABD
Başkanı Wilson, uluslararası önlemlerin alınması
zorunluluğu üzerinde durmuştur.

Yanlış

( )

( )

2. İdealizm geleneği Jean-Jacques Rousseau’nun
fikirlerinden beslenerek ortaya çıkmıştır.

( )

( )

3. Tarihsel perspektif monarşilerin savaşa daha az
eğilimli olduğunu göstermektedir.

( )

( )

4. Materyalizm’e göre iktisadi ilişkiler toplumsal düzenin
üst yapısını oluşturur.

( )

( )

( )

( )

5. Eleştirel Kuramcıların çoğu, Kant, Hegel, Marx,
Weber, Lukacs ve Freud’un çalışmalarıyla özel olarak
ilgilenmişlerdir.
Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.y, 4.y, 5.d
IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1- Dünya barışının inşası konusunda ortaya atılan yaklaşımların temel öngörülerini
karşılaştırarak tartışınız.
2- Dünya barışı için ortaya atılan İdealist Gelenek hangi bakış açısına sahiptir, belirtiniz.
3- Liberal ve demokratik görüş arasındaki farklılıkları karşılaştırarak irdeleyiniz.
4- Eleştirel kuramcılar kimlerdir, görüşlerini açıklayınız.
5- Postyapısalcılık nedir, temel öngörülerini açıklayınız.

BÖLÜM SORULARI II
1. “İdealist yaklaşım, Woodrow Wilson’ın 1918 yılında ABD Senatosu ve Temsilciler
Meclisi’nin ortak oturumunda beyan ettiği ……………….. doğrultusunda uluslararası
ilişkilerde somut uygulamalarını bulmaya başlamıştır.”
Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. 10 ilke
b. 12 ilke

c. 14 ilke
d. 18 ilke
e. 19 ilke
2. “İdealizm’in dünya barışı ile ilgili yaklaşımlarına ütopya şeklinde yaklaşan
………… ., buna rağmen uluslararası seviyede sürdürülebilir barışın hangi şartlar
altında gerçekleşeceğine ilişkin bir tasarı geliştirememiştir.”
Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Liberalizm
b. Demokratik Görüş
c. Realizm
d. Marksizm
e. Postyapısalcılık
3. Dünyadaki bütün ülkelerde demokratik rejimin yerleşmesi durumunda dahi
uluslararası ilişkilerin anarşik karakterinin sabit kalacağı görüşünde olan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Locke
b. Freud
c. Kant
d. Waltz
e. Marx
4. Eleştirel Kuram hangi okul tarafından geliştirilmiştir?
a. Chicago Okulu
b. Frankfurt Okulu
c. Prag Okulu
d. Postyapısalcı Okul
e. Cenevre Okulu
5. “Yapısalcı yaklaşıma göre, ………………………….. uluslararası ölçekte gelişmiş
ülkelerin menfaatlerine hizmet edecek şekilde tanzim edilmiştir.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere uygun gelen aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kapitalist Sistem
b. Dünya Sistemi
c. Toplumsal Sistem
d. Siyasal Sistem
e. Dünya Barışı
Yanıtlar:
1.
2.
3.
4.

c
c
d
b
5. a

12. SİYASAL MODERNLEŞME / ÇOĞULCU DEMOKRASİ
KATILIMCI DEMOKRASİNİN OLABİLİRLİĞİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Siyasal modernleşmenin çoğulcu demokratik yapısının gerçekleşme imkanlarına ilişkin
alanyazında yürütülen tartışmalar çerçevesinde bu derste, modernleşmeye ilişkin kuram,
model ve yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Modern gelişmelerle hak ve özgürlükler arasında
nasıl bir korelasyon oluştuğuna yönelik farklı görüşler üzerinde bir tartışma yürütülecektir.
Dersin sistematiği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur;
12. SİYASAL MODERNLEŞME
12.1. Siyasal Modernleşme / Çoğulcu Demokrasi
12.2. Modernleşmenin Siyaseti Üzerine Tartışmalar
12.2.1. Siyasal Gelişimin Kategorileri
12.2.2. Toplumsal Mobilizasyon Yaklaşımı
12.2.3. Daniel Lerner’ın Siyasal Modernleşme Modeli
12.2.4. Alex İnkeles’de Modernleşmenin Sosyo-psikolojisi
12.2.5. Samuel N. Eisenstadt’ın Modernleşme Kuramı
12.2.6. Samuel N. Huntington’ın Modernleşme Yaklaşımı
12.2.7. Robert Dahl’ın Çoğulcu Demokrasi Modeli’nde ‘Ortak İyi’ Tartışması
12.2.8. Michel Foucault’da Söylemin Düzeni’nden Düzenin Söylemine
12.2.9. Amartya Sen’in ‘Özgürlükle Kalkınma’ Modeli Bağlamında Modernleşme Yaklaşımı /
Katılımcı Demokrasinin Olabilirliği
12.2.9.1. Pozitif Özgürlükler ve İnsani Gelişme Endeksi
12.2.9.2. İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Hakkı
12.2.9.3. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Siyasal modernleşmenin ana özelliklerini belirtiniz.
2. Siyasal gelişmenin kategorilerini açıklayınız.
3. Siyasal modernleşme ile ilgili kaç farklı kuram, model ve yaklaşım bulunuyor,
ayrıntılı belirtiniz.
4. Modernite ile özgürlük olgusu arasındaki ilişkiyi çözümleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

II. Dünya Savaşı sonrasında
barışçıl siyasal rekabeti anlatan
Siyasal Modernleşme
ve ilgili
Kuram, Model ve
Yaklaşımları ile
Modernliğin Sonuçları
Üzerine Tartışmalar

‘siyasal modernleşme’
olgusunu açıklamak;
Siyasal modernleşmeyi
tanımlamaya yönelik kuram,
model ve yaklaşımları edinmek;
17. Yüzyılda Avrupa’da
başlayan modernleşme
sürecinin insanın özgürleşmesi
ile ilgili ilişkisini tartışmak.

Konu içeriği ve belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar

. Modernleşme,
. Siyasal Modernleşme,
. Siyasal Gelişim,
. Toplumsal Mobilizasyon,
. Modernleşme Kuram, Model ve Yaklaşımlar,
. Çoğulcu Demokrasi,
. Katılımcı Demokrasi.

Giriş
Modernleşme, 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi
altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder. Bu konular üzerindeki
tartışmaların bazıları, özellikle de maddi ürünlerin üretimine dayalı bir düzenden bilgiyi
merkez alan bir diğerine doğru ilerlediğimizi ileri sürenler, temel olarak kurumsal değişimler
üzerinde yoğunlaşırlar.
Modernleşmenin sonucunda ortaya çıkan yaşam tarzları bizi geleneksel toplumsal
düzen türlerinden uzaklaştırmıştır. Modernleşmenin getirdiği dönüşümler hem yaygınlıkları
hem de yoğunlukları açısından önceki dönemlere özgü değişim biçimlerinin çoğundan daha
hızlı ve etkilidir. Yaygınlık düzleminden bakıldığında bu dönüşümler, küresel düzeyde
toplumsal bağlantı biçimleri kurulmasında etkili olmuşlardır; yoğunluk açısından ise günlük
yaşamımızın en özel ve kişisel özelliklerini değiştirme aşamasına gelmişlerdir.
Ulus-devlet’in siyasal düzeni, üretimin cansız güç kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı
olması ya da ürünlerin ve ücretli emeğin tam anlamıyla metalaştırılması gibi bazı modern
toplumsal biçimler, önceki tarihsel dönemlerde hiç görülmemektedir.
Toplum sorunları, çoğu zaman kültürel bir yeniden üretim ya da değişme sürecinde
açıkça kendini göstermektedir. Sorunların çözümü için ise, işin özünde, toplumsal bir eylem
kuramına gerek vardır. Aristo mantığıyla hareket edilecek olursa, toplum sorunlarının
nedenlerinin saptanmasını geçmişteki olaylara, sorunların çözümünü ise gelecekteki eylem
planlarına bağlamak olasıdır. Bu tür çözümler, toplum yararının ya da herkesin çıkarına
olanın gerçekleşimi olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, özgür, eşitlikçi ve gerekçeli tartışma
ilkelerine göre hareket edilmesinin toplum sorunlarına çözüm üretme olanaklarının
geliştirilmesi açısından sine qua non koşul niteliği taşıdığı görülmelidir.
Bu bölümde, siyasal modernleşmenin ivme kazandığı II. Dünya Savaşı sonrasına
özellikle ağırlık verilmiştir. Siyasal modernleşme ile ilişkili farklı kuram, model ve
yaklaşımlar irdelenmiş ve modernite tartışmaları çerçevesinde özgürleşme sorunsalı da
incelemeye almıştır. Çoğulcu demokrasiden katılımcı demokrasiye siyasal modernleşme
üzerinde tartışmalar bu bölümün kapsamını oluşturmaktadır.

12.1. Siyasal Modernleşme / Çoğulcu Demokrasi
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ‘siyasal modernleşme’ olgusu barışçıl siyasal rekabeti
anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah sayesinde kurulabilen bir
siyasal düzen olduğudur. Ve yaklaşım temelde ekonomik değişkenleri bağımsız, siyasal
değişkenleri ise bağımlı değişken saymaktadır. Ekonomik gelişme ile siyasal gelişme arasında
doğrudan bir ilişki kurulmasa bile birincinin varlığının ikincinin varlığını artırdığı kabul
edilmektedir. Bu yaklaşıma göre ekonomik değişkenler bağımsız, siyasal değişkenler ise
bağımlı değişken kabul edilmektedir. Dolayısıyla siyaset bağımsız, özerk bir alan değildir,
siyaset dışı verilerin etkisi altında belirginlik kazanan bağlı ve bağımlı bir alandır, bu nedenle
dışsal çerçeve içerisinde açıklanır.
Ancak aynı zamanda siyasetin de ekonomik olguları etkileyen bir faaliyet alanı olduğu
gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır. Aslında 1950’li yılların ortalarında demokrasi ile ekonomik
gelişmeyi ilişkilendirerek bu etkileşmeye ilk dikkatleri çeken çalışmaları ortaya koyan Robert
Dahl’a göre de “gelişen ve karmaşıklaşan toplumda, toplumu oluşturan çıkar ve görüş
farklılıkları çoğulcu bir ortamı kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece, gelişen toplumda
giderek daha fazla sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu siyasetler kendi aralarında
yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Toplumun gelişmesi, hem çıkar
ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar tekelinin ve buyurgan siyaset anlayışının
yerlerini poliyarşiye, başka bir anlatımla çoğulcu demokrasiye terk etmesi demekti.”441 Dahl,
poliyarşi düzeninin aşağıda açımlanan beş ana başlıkta topladığı özellikler üzerinde
oturabileceğini belirtir.
Poliyarşi ve çoğulcu demokrasinin benimsetilmesine yönelik ideolojik çalışmaların
ürünlerini vermeye başlamış olması gerekir. Toplum bireyleri, çoğulcu demokrasinin
değerlerini ve kurumlarını benimsemiş olmalıdırlar. Demokrasi, toplumun hayata
geçirmeye kararlı olduğu bir ideal haline gelmelidir. İkinci olarak toplum, asgari
müştereklerinde kalıcı bir uzlaşmaya ulaşmalıdır. Siyasi düzen ve birliktelik konularında
herkesçe paylaşılan değer ve kurallar, poliyarşinin varlığını ve sürekliliğini sağlayan
nedenler arasındadır. Üçüncü olarak toplum, belli bir çoğulcu düzeni yakalayarak, siyasi
seçkinlerin dolaşımını ve kendi aralarında yarışmalarını olanaklı hale getirebilmelidir.
Seçkinler grubunun çeşitlenmesi, gruba girme ve grup içinde yükselme yollarının açık
olması önemlidir. Ciddi bir orta sınıfın varlığı, poliyarşi için gerekli son koşuldur. Üyeleri
belli bir gelir düzeyine ulaşmış, keza öğrenim düzeyi itibariyle tatmin edici bir orta sınıf,
çoğulcu demokrasinin olmazsa olmaz gerekleri arasındadır. Bu tespit bilindiği gibi
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Aristoteles’e kadar uzanır ve demokrasi üzerinde araştıran hemen her yazarın ittifak ettiği
bir gerçektir.442

İktidarların varlığı süresince, vatandaşlarının beklentilerine karşın sorumluluğunun ölçütü
Robert Dahl’a göre, siyasal eşitliği dikkate alması ve bütün vatandaşların engellenmemiş
olanaklara sahip olmasıdır. Vatandaşların kendi tercihlerini ortaya koyabilmesi, bunu bireysel
ve toplu eylemlerle diğer vatandaşlara ve yöneticilere gösterebilmesi, iktidarda kendi
tercihlerinin eşit ağırlıkta yer alması, bu ağırlığın beklentilerinin içerik veya kaynağına göre
ayrıma tabi tutulmaması demokrasi için zorunlu gerekliliklerdir.
Kent, refah ve sanayi Robert Dahl’a göre çoğulcu demokrasinin var oluş olasılığını
güçlendirici etkenlerdir. Şu açıkça görülmektedir, siyasal çoğulculuk milli geliri yüksek,
kentleşmiş ve eğitim düzeyi nitelikli toplumlarda daha yaşanabilir bir siyasal düzen olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kentleşme oranı, kişi başına milli gelirden düşen pay,
sanayileşmiş nüfus, eğitim görmüş nüfusun genel nüfusa oranı gibi ölçülebilir veriler çoğulcu
demokrasiyi etkileyen temel değişkenleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla kişi başına milli geliri
yüksek sanayileşmiş ve kitle tüketim toplumuna dönüşmüş ülkelerde poliyarşi443 olasılığı
artmaktadır. Bu nedenle yaklaşımında Dahl, kitle tüketim toplumlarının çoğulcu demokrasiyi
yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu açık bir biçimde ortaya koyar.

12.2. Modernleşmenin Siyaseti Üzerine Tartışmalar
Siyasal modernleşme yaklaşımları, modernleşme süreçleri ve bu süreçlerle yakından ilgili
olan toplumsal mobilizasyon ve artan katılma olguları üzerinden hareket etmektedir. Siyasal
modernleşme “toplumun tümünü ilgilendiren, daha kapsayıcı nitelikteki modernleşme
süreçlerinin bir yönü, ya da ona yakından bağlı bir olgu olarak anlaşılmaktadır. Modernleşme,
toplumun bütün kesimlerini etkiler; bunun siyasal yönlerine de siyasal modernleşme denir.”444
Lucian Pye’a göre de, siyasetin çok fonksiyonlu niteliğinden ötürü, siyasal gelişim derecesi
tek bir ölçekle ölçülemeyecektir.
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12.2.1. Siyasal Gelişimin Kategorileri
Siyasal modernleşme ile ilgili tanımlar çok çeşitli olmakla birlikte tanımlarda siyasal
gelişimle özdeşleştirdikleri niteliklerin hemen hepsi, modernleşme süreçleriyle ilgili
konulardır. Söz konusu tanımlarda daima dört çeşit kategorinin tekrarlandığı fark
edilmektedir. Bu dört kategoriden ilki rasyonelleşme’dir.445 Rasyonelleşme; grupçuluktan
evrenciliğe, yaygınlıktan özgüllüğe, doğum esasından başarı esasına ve duygusallıktan
duygusal tarafsızlığa yönelme demektir. Rasyonelleşmeyi hareket noktası alanlar siyasal
modernleşmeyi özellikle başarı esası üzerinden açıklama yoluna giderler. Siyasal
modernleşmeyi tanımlamaya yönelik ikinci kategori olarak da milliyetçilik ve milli
bütünleşme (national integration) olgusu üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla, millet kurma
siyasal gelişmenin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Siyasal modernleşme
ile ilgili tanımlamalarda ortaya çıkan üçüncü kategori demokratlaşma446’dır. James
Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri arasında sayılan yarışmacılık siyasal
modernliğin başlıca unsurlarından biri kabul edilir.
Rasyonelleşme, bütünleşme ve demokratlaşma siyasal gelişim tanımlamalarında çoğu
zaman ortaya çıkan unsurlar olmakla birlikte, siyasal gelişim ya da siyasal modernleşmenin
dördüncü kategorisi olarak kabul edilen ve en sıklıkla belirtilen niteliği mobilizasyon ya da
katılma’dır. Katılma modern siyaseti geleneksel siyasetten ayırır, geleneksel toplum katılmaya
dayanmazken, modern toplum ise katılmacıdır. Almond ve Verba da The Civic Culture’ de
(1963) yeni dünya siyasal kültürü katılmaya dayanan bir siyasal kültür olacaktır görüşünü
savunmuşlardır. Ve bugün dünyanın her köşesinde süregelmekte olan bir siyasal devrim varsa
bunu katılma patlayışı (participation explosion) diye adlandırmaktadırlar. Ancak siyasal
gelişim, rasyonelleşme, yarışmacılık ve millet kurmadan daha çok mobilizasyon ve katılma
anlamıyla gelişme halindeki dünyaya genellikle uygulanabilir görülmektedir.

12.2.2. Toplumsal Mobilizasyon Yaklaşımı
Modern siyasal birliktelikler ulus kavramı üzerinde inşa edilmektedir. Geleneksel
birliktelikler toplumsal iletişim aracılığıyla modern ulusal birlik haline dönüşmektedir.
“Böylesi yeni birliktelikleri gerçekleştiren asıl etken de söz konusu toplumun değişik
445
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kesimlerini ilişkili hale getirecek kadar asgari bir iktisadi gelişmenin ortaya çıkmasıdır.
Asgari düzeyde bir iletişim ve ilişkiler ağının varlığı, toplumsal mobilizasyonun temel ve
belirleyici göstergelerinden biridir.”447 Toplumsal mobilizasyon her gün bireyi dar kapsamlı
geleneksel yapılardan biraz daha uzaklaştırır, böylelikle de ulusal bir bütünlüğün oluşmasına
katkıda bulunur.
Bu nedenle siyasal modernleşmenin en önemli aşaması olarak kabul edilen ulusdevletin inşa edilmesi, geniş ölçüde geleneksel bağları kıran mobilizasyon üzerinden hareket
etmektedir. K. Deutsch 1953 yılında Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk adlı yapıtında toplumsal
mobilizasyonu, geleneksellikten çağdaş yaşam biçimlerine geçen ülkelerdeki nüfusun önemli
bir bölümünde meydan gelen geniş kapsamlı değişme süreci olarak tanımlamaktadır. Söz
konusu bu sürece işaret eden belli başlı unsurlar da şu şekilde sıralanmaktadır:448


Milli gelirdeki artış,



Faal nüfus hareketlerinde değişmeler,



Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı,



Yazılı basının ulaştığı izleyici sayısı,



Okur-yazarlık oranındaki artış,



Kentsel alanlarda oturan nüfusun artışı,



Okullaşma oranı ya da ortalama okulda geçen yıllar,



Dernek türünden gönüllü kuruluş sayılarında ve ilgi alanlarında artış,



Seçimlere yerel ya da ulusal düzeyde katılma oranları,



Askere alınabilir nüfusun oranı,



Vergilendirilmiş nüfusun oranı.

Toplumsal mobilizasyon geleneksel toplumun temel taşlarını yerinden oynattığı için siyasal
kültürün yerellik ve uyruk olma ile sınırlı yapısı katılımcı bir boyut kazanmaya başlamıştır.
Bu katılımcı siyasal kültür aracılığıyla toplumlar ulus olma yolunda hızla ilerlemelerine
rağmen bu oldukça zorlu bir süreçtir. Mobilizasyon yeni mekanlar, yeni kamusal fırsatlar
oluşturmasının ve yepyeni değerlere açılmasının yanı sıra çatışmalara da yol açmaktadır.
Ulusların modernleşme tarihlerine bakıldığında bölge, mezhep ve etnik çatışmalara sıklıkla
rastlanmaktadır.
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12.2.3. Daniel Lerner’ın Siyasal Modernleşme Modeli
Daniel Lerner449 da geleneksel toplumla ilgili çalışmasında toplumsal göstergeler ve
mobilizasyon kavramlarından yola çıkarak siyasal gelişmeyi açıklamayı tercih etmiştir.
Kentleşme, okur-yazarlık ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, gelenekten kopmayı
hızlandıran, yeni değer ve anlayışları öne çıkartan bir süreçtir. Daniel Lerner’ın modern, bir
başka ifadeyle yeni insanı, empati yeteneği gelişmiş, hareketli, dolayısıyla da içinde doğup
yetiştiği topluma ve coğrafyaya donup kalmamış bir insan niteliği taşımaktadır.450 Lerner için
söz konusu bu hareketlilik için insanda taşıması gereken en modern niteliklerin başında
empatiye açık olma gelir.
Lerner’a göre Batı’da evrilen modernleşme modeli kendi varlığını tarihsel bir
gerçeklik olarak gözler önüne sermektedir. Bu model ırk, renk ya da dinlerine bakmaksızın
modernleşen toplumların çoğunda seküler bir toplumsal değişim yaratmaktadır. Lerner bu
modele ilişkin başlıca nitelikleri şu şekilde sıralamaktadır:451


Ekonomide kendi kendini besleyen bir büyümenin ya da en azından gerek üretimde gerekse de
tüketimde düzenli olarak gündeme gelen talepleri karşılayabilecek bir ekonomik büyümenin
sağlanabilmesi;



Siyasete kamusal katılım oranının artması ya da hiç olmazsa tanım düzeyinde demokratik temsil
imkanının ve farklı siyasal alternatiflerin gündeme gelmesi;



Weberci ya da Parsonscı terimlerle formüle edildiği şekliyle, kültürde seküler ve rasyonel normların
yaygınlaşması;



Toplumsal hareketliliğinin artması;



İşlevsiz toplum kesimlerinin yukarıdaki niteliklere uygun olarak düzenlenen bir toplumsal yapı
içerisinde aktif hale getirilmesi, onlara gerekli donanımın kazandırılması; Reiseman’ın deyişiyle
‘öteki-yönelimli’ oluşun sağlanması ya da empati becerisinin elde ettirilmesi.

Bu özelliklerden de anlaşılacağı üzere modernleşme evrensel yanı ağır basan birçok unsuru
ortaya çıkarmaktadır. “Batı dışındaki toplumların modernleşme süreçlerini anlamaya,
buralarda modernleşme sürecinin önünü tıkayan ya da bu süreçlere destek veren
mekanizmaların neler olduğunu belirlemeye çalışan Lerner, en temelde, toplumsal değişmenin
449
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hızı ile toplumsal istikrar arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı sorunsalı üzerinde
durmaktadır.”452 Modernleşme sürecinde ortaya çıkan hareketli toplumda insanlar, akılcılık
ekseninde, geleceğini düzenlenmiş olarak değil de değiştirebilir olarak görmeye
başlamışlardır.
Lerner bu sürecin yönlendirimini açıkça ortaya koyabilmek adına hareketli kişilik
kavramını kullanmayı yeğlemiştir. Lerner’a göre hareketli kişilik, “çevresindeki yeni
görünümleri algılama noktasında oldukça yüksek kapasiteye sahip olan bir kişiliktir. Lerner
hareketli kişilik kavramını açıklarken bir diğer anahtar kavram olan empati kavramını
gündeme getirir. Lerner’a göre empatinin önemi, değişen dünyada yeni hareketli kişilerin
etkili biçimde davranabilmelerini sağlayan içsel bir mekanizma oluşunda yatar. Empati, en
temelde, kişinin kendisini diğerlerinin yerine koyabilme becerisidir. Bu, geleneksel
ortamlardan uzaklaşan insanlar için vazgeçilmez bir beceridir. Empati bir anlamda, ekonomik
büyümenin ve siyasal katılımın da ön koşuludur.”453 Lerner’ın modernleşme yaklaşımı, Batı
dışındaki toplumların gelişimini batı modellerini benimsemeye bağlamaktadır. Ve Batının
yaşadığı son üç yüzyılı yaşamadan modernleşmekte olan toplumlarda, bu süreci kapamak
adına tarihi hızlandırılmış akışından söz etmektedir.

12.2.4. Alex İnkeles’de Modernleşmenin Sosyo-psikolojisi
Modernleşmenin sosyo-psikolojik sonuçlarını ele anlamaya ve sosyal yapı ve değerler
arasındaki ilişki ya da çatışmaları çözümlemeye yönelen Alex İnkeles de modernleşme
kuramlarının önemli isimleri arasında sayılır. İnkeles en temelde modern birey profilini ortaya
çıkarmayı hedeflemekte ve bu bireyin hem modernleşme sürecindeki rolünü hem de bu
süreçten etkilenme biçimini irdelemektedir. Toplumların yapısal dönüşümü söz konusu
olduğunda bireyin kilit bir kavrama dönüştüğü düşüncesindedir. Ve gelişme sürecindeki
başlıca unsurun birey olduğuna inanan İnkeles, ulusların modernliğe ulaşmalarını modern
bireylerin inşasına bağlamaktadır.454 Bir anlamda sistem içerisinde aktörün önemini
vurgulamaktadır. Buna göre modern insanın taşıması gereken nitelikleri de şu şekilde
belirlemektedir:455
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Yeni deneyimlere açıklık,



Toplumsal değişmeye hazır olma,



Farklılıkları kabul etme ve farklı bakış açılarına saygı duyma,



Mevcut perspektifleri bilgi ile besleme,



Geçmişi değil, şu anı ve geleceği temel alma,



Çevrenin tahakküm altına alınabileceğine inanma,



Gerek kamusal alanda gerek özel hayatta uzun dönemli planlar yapma ve kendi hayatını
planlamaya güç yetirebilme,



Dünyayı hesaplanabilir dolayısıyla da kontrol edilebilir bir şey olarak kabul etme,



Teknik bilgiye değer verme,



Modern eğitim alma ve modern mesleki deneyim edinme arzusu,



Diğerlerinin saygınlığının farkına varma,



Evrenselci ve iyimser bir tutuma sahip olma,



Dış dünyaya karşı güçlü bir ilgi besleme.

Dolayısıyla İnkeles Batı dışı toplumların gelişmesi sorununu salt ekonomik kaynakların doğru
kullanımıyla sınırlı tutmamış, Batılı olmayan toplumların modernleşmesini bütün alanlarda
modernleşmeye, özellikle söz konusu sürecin gelişimini bireyin modern birey’e dönüşüme
bağlamıştır.

12.2.5. Samuel N. Eisenstadt’ın Modernleşme Kuramı
Toplumsal dünyaya yapısal işlevselci bir çerçeveden bakan Samuel N. Eisenstadt da
modernleşme kuramlarının öncü düşünürleri arasında yer almaktadır. Özellikle modern öncesi
toplumlara ve bu toplumların siyasal sistemlerine özel ilgi duyar. Elbette bu ilgi bugünkü
uluslararası örgütlenmeyi var eden tarihsel süreci anlamaya dönük bir ilgidir. Böylelikle hem
toplumlardaki modernleşme yönelimlerini ve bu yönelimlere biçim veren aktörlerin
özelliklerini belirleyebilecek hem de modernliğin tarihsel ötekisi’ni inşa edebileceğini var
saymaktadır. Batı’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan modernleşmenin temel özelliği, her
şeyden önce insan eliyle kurulmuş siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel tüm yapıların
değişime uğraması olmuştur. Yakın dönemdeki her devlet, her toplum, her birey bu olguyla
yüzleşmek zorunda kalmıştır. Her birinin bu meydan okuma karşısında aldıkları tutum, kendi
geleneksel alışkanlıklarını ve pratiklerini takip etse de genellikle kararsız ve belirsiz olmuştur.

Eisenstadt’a göre modern toplumlar toplumsal hareketliliğin yaşandığı, dolayısıyla
yüksek derecede farklılaşmış bir toplumsal yapının egemen olduğu toplumlardır.456 Ve
modern toplumlarda ancak toplumsal hareketlilik sayesinde eski sosyal, ekonomik ve
psikolojik sorumluluklar geçersiz hale gelebilecek, yeni sosyalleşme ve davranış örüntüleri
kazanılabilecektir.
Eisenstadt’a göre, toplumsal hareketlilik ve yapısal farklılaşma düzeylerine ulaşmak, modernleşmenin
vazgeçilmez koşulu olsa da, bu durum modernleşmenin sürdürülmesi için tek başına yeterli değildir.
Eisenstadt, tam da bu noktada gelişme sorununu ele alır ve sürekli büyüme kavramını ortaya atar.
Sürekli büyümenin toplumsal imkanları üzerinde düşünmek modernleşme çalışmalarının en önemli
unsurlarından birisidir (…) Eisenstadt’a göre, modernleşmenin sosyo-demografik ve yapısal
göstergeleri önemli olmakla birlikte, bunlar tek başına yeterli değildir. Yeni sosyal, ekonomik ve siyasi
sorunlarla baş edebilecek ve ‘sürekli büyüme’yi sağlayabilecek bir siyasi ve toplumsal yapının
yaratılması, modernleşme süreci söz konusu olduğunda daha önemlidir.457

Eisenstadt, siyasal modernleşmeyi de merkezi, yasal ve idari düzenin kökleşmesi, potansiyel
iktidarın geniş gruplar arasında bölüştürülmesi ve geleneksel meşruiyet tarzlarının ideolojik
ve kurumsal sorumluluklarla yer değiştirmesi olarak tanımlar. Siyasal modernleşmenin en
temel sorunu olarak, herhangi bir sistemin değişim taleplerini karşılayabilmeyi, siyaset yapma
tarzları itibariyle gerçekleşecek değişimleri içselleştirebilmeyi ve bu şekilde oluşacak yeni
biçimler karşısında sistemin devamlılığını sağlayabilmeyi görmektedir. Bu nedenle de
Eisenstadt modern bir siyasal kimliğin inşasını, siyasal ve ulusal kimliği, siyasal mücadele
biçimlerini, meşruiyet ortamını ve yönetici seçkinleri niteleyen ortak sembollerin tesis
edilmesine bağlı bir süreç olarak ele almaktadır.

12.2.6. Samuel N. Huntington’ın Modernleşme Yaklaşımı
Modernleşme sürecine yönelik analizlerde üzerinde durulması gereken önemli düşünürlerden
biri de Samuel N. Huntington’dur. Modernleşme ile ilgili bu konuda diğer görüş sahiplerinin
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de hemfikir olduğu dokuz ayrı nitelik belirlemiş ve söz konusu bu nitelikleri de şu şekilde
açımlamıştır:458


Modernleşme, devrimci bir süreçtir. Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş,
insan hayatına ilişkin örüntülerde bütünsel ve radikal bir değişimin açığa çıkması
sonucunu doğurmuştur.



Modernleşme, karmaşık bir süreçtir. O, kolay kolay tek bir faktöre ya da boyuta
indirgenemez. Modernleşme, insan davranışı ve düşünüşünün neredeyse bütün
boyutlarında gerçekleşen değişimi kapsar. O, en azından, endüstrileşme, kentleşme,
toplumsal hareketlilik, farklılaşma, sekülerleşme, kitle iletişiminin yaygınlaşması,
okuma yazma oranının ve eğitim kalitesinin yükselmesi, siyasal katılımın artması gibi
olgulardan müteşekkildir.



Modernleşme, sistematik bir süreçtir. Modernleşmenin bir boyutunu etkileyen
değişiklikler diğer boyutlarını da etkiler. Modernleşmenin unsurları, bazı tarihsel
gerçekler dolayısıyla birbirlerine çok sıkı bir biçimde bağlıdırlar.



Modernleşme, küresel bir süreçtir. Modernleşme, on beşinci ve on altıncı yüzyıl
Avrupa’sında ortaya çıkmışsa da, artık o, dünyanın tümünü ilgilendiren bir
fenomendir. Modernleşmenin küresel bir görüngü olmasının iki sebebi vardır:
Avrupa’dan yayılan modern fikirler ve teknikler; kısmen de Batı dışındaki toplumların
yerli kalkınma arayışları. Ancak her ne olursa olsun, tarihin bir döneminde toplumların
tümü gelenekseldi; şu anda ise, toplumların tümü ya moderndir ya da modern olma
yolundadır.



Modernleşme uzun vadeli bir süreçtir. Modernleşme devrimci bir süreç olsa da, zaman
ihtiyacı vardır. Başka bir deyişle o, bir yönüyle de evrimci bir süreçtir.
Modernleşmenin bünyesinde barındırdığı değişimin bütünselliği ancak zamanla
kendisini ortaya koyabilir. Batı toplumları modernleşmek için çok uzun yıllar
harcamışlardır.



Modernleşme, tedrici bir süreçtir. Modernleşmeyi bütün toplumların tırmanacağı
çeşitli basamaklara ayırmak mümkündür. Toplumlar, açık bir biçimde, geleneksel
aşamadan modern aşamaya doğru bir seyir izlemekte ve temelde aynı aşamaları kat
etmektedirler.
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Modernleşme, homojenleştirici bir süreçtir. Modern toplumların aksine geleneksel
toplumların, modernliğe sahip olamamaları dışında herhangi bir ortak özelliklerinden
bahsedilemez. Oysa modern toplumlar, temel benzerlikleri paylaşırlar. Modernleşme,
siyasal olarak örgütlenmiş toplumlar içerisinde bir karşılıklı bağımlılığa ve
toplumların nihai bütünleşmelerine doğru bir hareketi bünyesinde barındırır. Modern
düşünce ve kurumların evrensel gereklilikleri, “farklı toplumların, bir dünya devleti
oluşturmalarına imkan tanıyacak” bir aşamaya doğru yönlendirilmeleri sonucunu
doğurabilir.



Modernleşme, geri döndürülemez bir süreçtir. Modernleşme temelde, dünyevi bir
yönelimdir. Değişimin oranı toplumdan topluma değişebilirse de değişimin yönü tüm
toplumlarda aynıdır.



Modernleşme ilerlemeci bir süreçtir. Modernleşmenin sarsıntıları köklü ve yaygın olsa
da, nihai düzlemde o, yalnızca kaçınılmaz değil, aynı zamanda da arzu edilen bir
süreçtir. Geçiş döneminin acıları ve maliyetleri özellikle ilk dönemlerde yüklü olsa da,
modern bir toplumsal, siyasi ve ekonomik düzen kurulduğunda tüm bunlar hatırdan
silinecektir. Modernleşme son kertede, insani varoluşu kültürel ve maddi açıdan
zenginleştirmektedir.

12.2.7. Robert Dahl’ın Çoğulcu Demokrasi Modeli’nde
‘Ortak İyi’ Tartışması
‘Ortak iyi’nin tanımlanması konusundaki kavram tartışması da sona erdirilebilmiş değildir.
Herkesin ortak çıkarına olanın gerçeği aransa dahi, onun ne olduğu üzerinde görüş birliğine
varılamadığında, ‘ortak iyi’nin bulunması da güçleşmektedir. Dolayısıyla, ‘ortak iyi’
kuramsal ilkeler biçiminde değil, alınacak kararların her birinin herkesin ortak çıkarına
olduğunun belirlenmesiyle bulunabilir. Bu açıdan konuya yaklaşan, Robert Dahl, ilkelerden
oluşması gereken Anayasaların kendilerinden beklenen işlevleri yerine getiremediğini
belirtmiştir.459
‘Ortak iyi’ belirlendiğinde ise, bunun kimin ‘ortak iyi’si olacağı sorusu da,
yanıtlanması gereken önemli bir sorudur. Dahl’a göre bir orta yol bulunmalı, ne dışa kapalı
yerel topluluklarının, ne de en azından bugün için tartışmalı dünya topluluğunun ‘ortak iyi’si
amaçlanmalıdır. Yapılması gereken, belli bir kararın, ondan önemli ölçüde etkilenecek
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herkesin, tartışmaya katılmasa bile, ortak çıkarına olup olmadığının sınanabilmesidir. ‘Ortak
iyi’ bu türde bir evrensellik kazanmadıkça özel çıkarların maskelenmesinden başka bir işe
yaramaz. Azınlıkta kalan güçsüz alt gruplar, topluluk içinde bile olsalar, ancak evrensellik
koşuluyla kendi çıkarlarını genelleştirme şansına sahip olabilirler. Ayrıca, çoğunluk, azınlığın
çıkarları lehine kendi çıkarından gönüllü olarak özveride bulunması gerektiği kanısına, ancak
evrensel türde bir tartışmanın sonucunda varabilir. Yerel tartışma ve uzlaşmalar evrensel ussal
çerçeveden yoksun bırakıldıklarında ise, güç çatışmasının belirlediği pazarlıkların etkilediği
uzlaşmalardan öteye geçemez. Bu durumda, güçsüz azınlık çıkarları önemsenmezken, güçlü
azınlıkların çıkarları öncelik kazanabilir. Bu nedenle, yerel nitelikteki tartışmaların güç ve
baskıdan/tahakkümden soyutlanmış, bir başka deyişle evrensel ilkelerle sınırlanmış olmaları
gerekir. Öte yanda ise, evrensellik önkoşulu, insan hakları gibi ilkelerin benimsenmesini
sağlamakla birlikte, herkesin ortak çıkarına olanı belli bir yer ve zamanda belirlemek için
yetersiz kalır.
Bu konuda somut yargılara, ancak evrensel ilkeler temelinde sürdürülecek yerel
uzlaşmalar aracılığıyla varılabilir. Robert Dahl, söz konusu ilkelerin, yerel tartışmalar, kendi
deyişiyle ‘demokratik süreçler’ sonucunda bulunmasını önermiştir. O’na göre, ‘ortak iyi’ bir
siyasal topluluğun ürettiği kültürel anlamlarla ilintilidir. Özellikle, vurgulamak gerekir ki,
Robert Dahl’a göre, bir toplum ne ölçüde anlam üretirse adalet anlayışını da o ölçüde geliştirir
ve ‘ortak iyi’yi belirleme şansını da o ölçüde arttırır. Bu süreç ‘ortak iyi’ye dair evrensel
ilkelerin de gelişmesini getirir. Hatta, Robert Dahl, ‘ortak iyi’nin, kendisine dair evrensel
ilkelerin saptanmasına bile gerek kalmadan, bireylerdeki aydınlanmış anlama yeteneği
aracılığıyla belirlenebileceğini savunur. Bu yeteneğin kazanılabilmesi için ise, her bireyin
kendi çıkarına uygun kararın ne olduğunu bilebilme ve gerçekleştirebilme açısından eşit
olanaklara sahip olması gerekir.460
Robert Dahl’ın tasarımı, bireysel çıkarlar peşinde koşan ve kendi çıkarlarının ne
olduğunu bilme yeteneğine sahip bireylerin oluşturduğu çoğulcu demokrasi modeli’dir.
Burada, birisinin iyiliğinin başkasının haksızlığa uğramasına neden olmamasını denetleyecek
salt ilke, hakçalık (adalet) ilkesi’dir. Dolayısıyla, bireyler yalnızca kendi çıkarları konusunda
değil, kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarına karşı savunmanın haklılığı konusunda da
yargıya varabilmeyi sorumluluk edinmelidirler. Bu ise Habermas’a göre, diyalog türünde ve
stratejik eylemin dışlandığı bir tartışma (öznelerarasılık) ortamında gerçekleşebilir. Oysa ki,
Robert Dahl, iletişimsel eylem türünde bir uylaşımın felsefî boyutta bir tartışma, fikir yürütme
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ve kanıtlama gerektirmesinden ötürü, sıradan kişiler arasında gerçekleşemeyeceği
düşüncesindedir.461 Hakçalık arayışları, Robert Dahl’ın da kabul ettiği gibi, ilkelerin
ussallığıyla bağlantılıdır. Bu durumda, yerel toplumsal adalet arayışlarının ussallaştırılması
için, evrensel ilkelerle sınırlandırılmaları gerekmektedir.462
Robert Dahl, evrensel adalet ilkeleri ile erdem türündeki etiksel ilkeler arasında bir
ayırım yapmış ve bunların yerine demokratik süreçleri önererek, ilkeler üzerindeki felsefî
tartışmaların sıradan yurttaşlar arasında gerçekleşemeyeceğini ve dolayısıyla bu tür bir
girişimin ‘ortak iyi’ sorununu çözmede başarısız kalacağını ileri sürmüştür.

12.2.8. Michel Foucault’da Söylemin Düzeni’463nden Düzenin Söylemine
Evrensel ile yerel uzlaşma arasındaki en önemli farklardan birisi olarak, söylemi oluşturan
iletişimin niteliği gösterilir. Bu farklılık, aynı zamanda, modernlik ile postmodernlik
arasındaki görüş ayrılıklarını da dile getirir. Modern görüşe göre, uzlaşma evrensel nitelikte
olmalıdır. Şöyle ki, tartışmadan etkilenebilecek herkesin tartışmaya eşit haklar ve olanaklarla
katılımı sağlanmalıdır. Karşıt görüşe göre ise, belli bir topluluğun etiksel yaşam dünyası,
güncel yaşam söylemine evrensellik kazandıramaz. Yapısalcılığın temsilcilerinden Foucault
da, söylemin hiçbir zaman güçten bağımsız biçimde oluşamayacağı görüşünü savunmuştur.
Bu da, söylemin her zaman sınırlandırılmış kalacağı anlamına gelir. Bu görüşe göre, yerel
uzlaşma, varolan egemenlik ilişkilerini aşamaz, aksine güç ilişkileri, söylemi belirler. Bu
yüzden de, varolan gerçeğin değişmesi güç kullanılmaksızın olanaksızdır. Foucault’nun
betimlediği sorun, gerçeğin bulunmasına yönelik söylemlerin, bürokratik güç mekanizmaları
ya da egemenlik yapıları tarafından sınırlandırıldığı ve denetim altında tutulduğu üzerinedir.
Bu bağlamda, Foucault’ya göre, söylemin kendisi yazı, okuma ya da söz alışverişinden oluşan
bir dil oyunundan başka bir şey değildir.464
Hiç şüphesiz, söyleme konulan yasaklar ve sınırlamalar, özgür düşüncenin, söylemin
içinde oluşmasını engellemek içindir. Bu durumda da, hakçalık (adalet) söylemi, kendisini,
dilsel kısıtlamalara teslim ettiğinden, hiçbir zaman güç kullanımından bağımsız bir toplumsal
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gerçek de düşünülemeyecektir.465 Gerçeğin bulunmasının ise, güç’ün eleştirisini içerdiğinde,
‘sansür’ ya da engellenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır. Bu
çerçevede Foucault’nun, baskı yerine güç kavramını kullanmayı yeğlediği görülür. Baskı,
toplumsal-kültürel içerikli bir kavramdır. Ve, birey üzerindeki düzen baskısını yansıtır. Bu
yüzden de, güç ve egemenliğin dışsallığını, zorlayıcılığını, özgürlükleri kısıtlayıcı ve çıkarcı
özelliklerini dile getirmeye gücü yetmez. Foucault, güç kavramı altında ne toplumsal baskı, ne
yasa ne hükümet gücünü betimlemek ister. Bu, belli bir grubun başını çektiği bir egemenlik
düzeni de değildir.
Güç, Foucault için, toplumda karmaşık bir stratejik duruma verilen addır. Bu kuvvet
dengeleri, bitmeyen çatışma ve kavgayı içeren dil oyunları aracılığıyla çevremizde değişir
durur. Güç’ün varlığı, bir odak noktasının oluşmasına bağlı değildir. Çatışmaların yarattığı
gerilimden kaynaklanmaktadır.466 Bu nedenle, bu noktada şunu söylemek gerekir, güç, ne bir
kurum ne de bir yapıdır. Güç, en yalın ifadeyle, stratejik bir durum’dur. Foucault, güç
kavramına Durkheim’ın toplumsal olay kavramına benzer biçimde bir tanım getirmiştir. O’na
göre, güç toplumsal ilişkiler sonucunda oluşan bir olgudur. Bir anlamda, tek tek bireylerden
bağımsız konumdadır. Bu nedenle, toplumsal gücü denetim altına almak oldukça güçtür.
Hatta öyle ki, güce karşı direnmek bile güç ilişkilerinin pekişmesine neden olmaktadır. Bu, bir
anlamda, gücün bağımsızlığı ve dışsallığının saptanmasının olanaksızlığından ileri
gelmektedir.467
Söylem üretimi, her toplumda söylemin sahibi için güç yaratır. Söylem, düz anlamda,
söylem toplulukları tarafından üretildiğinden, güç kazanan da bu gruplardır. Bu yüzden,
toplumda nasıl ki güç çeşitli gruplar arasında paylaşılmışsa, buna uygun biçimde söylemin
üretimi de paylaştırılır. Güç dengelerinin değişmesi durumunda ise, paylaşımın yeniden
yapılması gerekir. Söylem güç yarattığına göre, arzuların gerçekleşmesine yarar. Düz bir
mantık yürüterek, bu durumda arzuların nesnesi olmaktadır denebilir. Foucault’ya göre,
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söylem, güç ve güçsüzlük söylemi gibi ikiye ayrılamaz. Aksine, her söylemin içinde çok
çeşitli güç ve direniş stratejileri yer alır. Söylem, her zaman güç tarafından işgal edilmiştir. Bu
yüzden de, gerçek saptırılmaktadır dendiğinde hiç te yanılgı payı aramamak gerekir. Bir başka
söyleyişle, bir güç-bilgi işbirliğinin sözkonusu olduğunu görmek gerekir.468
Aynı zamanda, belirtmek gerekirse, güç’ün en önemli özelliklerinden birisi, kural
koyucu olmasıdır. Genellikle bu da söylem biçimini alır. Hatta, bu söylem sonucunda bir yasa
da oluşur. Bu tanımlamada, güç yasa ile özdeş görülmektedir. Modern toplumun güç kavramı,
hukuksal niteliktedir, hukukun doğası gereği de, yasak biçiminde kavramlaştırılma eğilimini
bünyesinde barındırmaktadır. Böylelikle de, gücün yasal ve sınırlanmış bir biçim almasından
ötürü, kabul edilmesi kolaylaşır. Ancak, modern toplumlarda, arzu ve içgüdülerin, artık
yalnızca yasa ile değil, bilgi aracılığıyla da denetim altına alınma istemi göze çarpmaktadır.
Bu yüzden, yeni bir güç kavramı tanımı gereksinimi doğmaktadır. Ve, gücün bu yeni
kavramsal yapılanmasında, yalnızca ‘yasa’ değil, uzmanlık otoritesi ve uygulamaları da güç
olarak tanımlanacaktır.469
Tüm bunlara karşın, Foucault, diyalog anlamında tartışmayı, başka türdeki
söylemlerden yine de ayırt etmeyi uygun görür. Foucault için, bu tür söylem kendi aracılığıyla
gerçeğin arandığı bir tartışmadır.470 Ancak, bu tür tartışmaların, belli kural ve koşulları ön
gerektirdiğini de vurgular. Şöyle ki, tartışma kuralları uygulandığında, ne tartışmaya
katılanların bireysel gereksinme ve çıkarları ne de güçleri tartışmanın sonucunu etkiler.
Tartışmaya kendi gereksinmeleri doğrultusunda güçlerini kullanarak yön veremezler. Bununla
birlikte Foucault’ya göre, tartışmanın biçimselliği, tüm istemsel etkileri engellediği için, aynı
zamanda, gerçeklik arayışının nedenlerini de örtbas edebilir. Dolayısıyla, Foucault bu
çerçeveden hareketle, tam da bu üstü örtülü gerçeklik istemini araştırıp, güç ile ilintili
etkilerini ortaya çıkarmak istemiştir. Ayrıca da, tartışmaya olay niteliğinin yeniden
kazandırılması gerektiğini savunmuştur. Gerçek, tartışma sürecinde üretildiğinden ‘başka
türlü de olabilme’ özelliğine sahip olabilecektir. Bu nedenle, biçimin (gösterenin) içerik
(gösterilen) üzerindeki egemenliği kaldırılarak yeni gerçeklerin üretilebilir duruma getirilmesi
gerekir. Böylelikle de, söylem ile gerçeklik arasındaki ilişki, sözcüklerin aracılık ettiği bir
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tasarım ve betimleme ilişkisi değil, bir üretim ilişkisi olarak kabul edilme şansına sahip
olabilecektir.471
Gerçeklik tartışmaları sayesinde, Foucault’ya göre, modern toplumlarda, toplumsal
düzen, gösteren (biçim) ve gösterilen (içerik/gerçek) arasındaki bir ilişki olarak üretilir.
Foucault, her gerçeklik üretiminin başka türlü olabilirliğini ortaya koymak ve böylelikle de
gösterenin (biçimsel us’un) gerçeklik üzerindeki egemenliğini kırmak arzusunu dile getirir.
Bir başka anlatımla, gerçekliğin yalnızca bir anlamı yoktur. Gerçeklik, değişik biçimlerde de
tanımlanabilir. Foucault için, tüm toplumsal ilişkilerde, belirleyici konumda bulunan güç
olgusudur. Bu yüzden,

Foucault, güncel yaşam iletişiminin toplumsal

eylemleri

eşgüdümlemekteki önemini yadsır. Bu ise, Foucault’nun, ‘iyi yaşam’ın nasıl olması gerektiği
ve nasıl gerçekleştirilebileceği üzerindeki sorulara yanıt bulunmasının olanaksızlığını da
kabul etmesi anlamına gelir. Oysa ki, bu tür etiğe dayalı sorunlar, ancak güncel yaşam
iletişimi aracılığıyla çözülebilir.472
Foucault’da ise, güncel yaşam iletişimi, gerçek iletişim anlamında değil, güç söylemi
olarak çarpıtılmış biçimde ortaya çıkabilir ancak. Bu yüzden, Foucault, ‘iyi yaşam’ın ne
olması gerektiği ve nasıl yaşanacağı güç tarafından bireylere dayatılmaktadır görüşünü dile
getirir. Dolayısıyla, bireylerin bunu kendi aralarındaki ileşitim (diyalog) sonucunda
belirlemeleri beklenemez.
Us ile özgürlük arasındaki zorunlu ilişkinin varlığı, Aydınlanma Felsefesi gereğince
Foucault’da da görülmektedir. Ancak, buna karşın, Foucault’nun, us’un yalnızca güç
ilişkilerini kurmaya ve pekiştirmeye yaradığını savunduğunu da söylemek gerekir.473
Gerçekten de, modern işlevselci us’un gelişmesine koşut olarak, özgürlüklerin sınırlandığının,
ya da denetim altında tutulduğunun, bir anlamda özgürlük kaybı’nın yaşandığının inkarı kolay
değildir. Ancak, karşı görüş olarak karşımıza çıkan, öznelerarasılık niteliğiyle nesnellik
kazanan iletişimsel ussallığı savunan Habermas’ın iletişimsel eylem olgusu ise, özgürlük
sorununun çözümsüz kalmayacağını ispata yöneliktir.
Taylor’a göre de, çarpıtılmış iletişime çarpıtılmamış iletişimin gücü ile karşı
çıkılabilir.474 Taylor, Foucault’un gücün yerinin saptanamazlığı ve belirsizliği savını da
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eleştirmiştir. Taylor, güç’ün bağlamı ile merkezi arasında diyalektik bir ilişki bulunduğuna
işaret etmekte ve de ne birine ne de ötekine öncelik tanımaktadır. Buna karşılık Foucault,
yapıyı alabildiğine öne çıkarmış, eylem merkezini ise yadsımıştır. Taylor ise, güç’ün
tanımının ancak merkezi ile bağlamı arasında ilintili kurularak yapılabileceğini savunmuştur.
O’na göre, özneyi tamamen yadsımak olanaksızdır. Bu yüzden, özne ile içinde bulunduğu
bağlam arasında bir seçim yapacak yerde ikisinin arasında diyalektik bir ilişki kurmak
gerekmektedir.475
Klasik anlamda modernlik anlayışı, özneyi yüceleştirirken, geç dönem modernlik
anlayışı, yani postmodernizm, özneyi, yapı ya da bağlam içinde kabul eder. Habermas’ın ise,
öznelerarasılık ile orta bir yol izlediği gözlemlenir. Kanıtlar ve gerekçelere dayalı bir iletişim,
özneler arasında gerçekleştiğinde, iletişimsel güç ya da topluluksal özne ortaya çıkacaktır. Bu
topluluksal güç, bağlamdan bağımsız kalmamakla birlikte öznelerin ussal katkıları sonucunda
oluştuğundan, aynı zamanda özne olmaktadır. Dolayısıyla, modern toplumlarda özgürlük
sorununun beklenmeyen sonuçlar yaratabilme tehlikesi yok sayılamaz. Sözgelimi, Hannah
Arendt’e göre, biçimsel temsilî demokrasiler, totaliter topluma dönüşme tehlikesini de
içlerinde taşırlar. Bunun nedeni de, bireylere seçme hakkı verilmiş olmasına karşın, kamuoyu
ve ortak irade oluşturmaları için gerekli olanakların sağlanmamış olmasıdır. Bu durumda,
seçmen kitlesi iletişim eksikliği ve çarpıklığı yüzünden güçsüzleşir. Bireyler, vatandaş olarak,
kendi bireyselliklerini korurken, aynı zamanda toplumsal, siyasal bir bütünlük oluşturacakları
yerde sürü ya da kitleye dönüşürler.476
Modernitenin özü itibariyle, eleştirilmesi gereken, işte, totaliter nitelikler taşıyan bu
kitle toplumudur. Bu durumda sivil toplum kurumları, ortak irade ve genel kanı oluşumuyla
denetleyeceği ve değiştireceği yerde, kurumlar tarafından güdülendirilir ya da kendisi
kurumlaşır. Böylelikle, toplum iletişimsel güçten yoksun bir kitleye dönüştürülür. Özgürleşme
olanakları yaratan uzlaşma ve iletişim biçimleri de, yapısal engellemeler yüzünden bireyler
tarafından gerçekleştirilemez. Sonuçta da, yabancılaşmış olmakla birlikte, yine de birbirinden
farksız bireylerden oluşturulan kitle denetim altına alınmış olur.
Dolayısıyla, tüketim toplumunda bireyler, neyi tüketecekleri ve neye gereksinme
duydukları konusundaki kararları, büyük olasılıkla, anlaşmaya yönelik iletişim (diyalog)
aracılığıyla veremeyeceklerdir. Ve de, ekonomik gelişmelerin getirisiyle, çarpık iletişimle
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üretilen genel kanıları kabullenmek zorunda kalacaklardır. Bu nedenle, tüketim toplumu,
bireylerin gereksinmelerindeki belirleyiciliği sayesinde, öncelikle ekonomi daha sonra da bu
durumun sonucu kültür alanında onları ‘özgürlük kaybı’na uğratmakta hiç zorlanmayacaktır.
Eğer bir toplumda, bir anlamda modernliğin bir özelliği olarak, araçsal us ve
dolayısıyla kişisel başarıya yönelik eylem yaygınlaşmış ise, söz konusu toplumda, uzlaşma ve
ortak eylem, kısaca toplumsal bütünleşme olasılığının azalacağı bir gerçektir. Dolayısıyla,
böyle bir ortamda, ortak gereksinmelerin ne olduğu ve ne olması gerektiği üzerinde ortak
kavramların oluşturulması oldukça güçleşecektir. Bu nedenle, tüketicilerin kendi ortak
eylemleriyle belirledikleri bir istemden söz edilemez. Ne yazık ki, söz konusu istem
eksikliğini, çarpıtılmış iletişim aracılığıyla ekonomi gidermekte ve de yalnızca ürünü değil,
aynı zamanda ürün arzına uygun istem ve gereksinmeleri de yaratmaktadır. Dolayısıyla,
tüketicinin üretim üzerinde belirleyici olması, ancak, ortak gereksinmelerini iletişimsel
eylemle ortaya koyabilme gücüne bağlı gözükmektedir.
Oysa ki, bugün, araçsal us tarafından, modern birey, ne yazık ki, Weber’in deyimiyle
‘demir kafes’ içine hapsedilmiş bulunmaktadır. Bu öylesine bir hapsediliştir ki, topluluksal
bilinç üzerinde büyük bir çarpıtılmışlığın inşa edilmesine yol açmıştır. Sonuçta da, salt araçsal
us’un ve başarıya yönelik eyleminin bilinçlerde yerleştirilmesi ve bireye başka seçenek
bırakılmaması, topluluksal güçte büyük bir zayıflık yaratmış, böylelikle de toplum özel
çıkarlar doğrultusunda kolayca yönlendirilmeye açık hale getirilmiştir.
Tüm bu gelişmeler karşısında ise, sosyal devlet’in vatandaşlarına verdiği toplumsal
hizmetlerin, bir hizmet bürokrasisinin gelişmesine yönelik ortam hazırlamıştır görüşleri de
ortaya atılmış bulunulmaktadır. Devletin bu türden hizmet uygulamalarıyla toplumsal
eşitsizlik ve adaletsizliklerin belli ölçüde giderilebileceği savunulmuştur. Ancak, yine de, sözü
edilen bu uygulamaların, yeni yaşam sorunları yaratmış olduğunu unutmamak gerekir.
Açıkçası, uzman/bürokrat ile birey arasındaki ilişkileri otoriter nitelikten dönüştürmek kolay
değildir.
Aynı zamanda, uzman bürokrat’ın eylemleri bürokratik kurallar ve düzen
gereksinmeleri tarafından da sınırlandırılmış durumdadır. Hizmet, öncelikle, uzmanın bireyle
iletişim kurarak, sorunlarını tüm boyutlarıyla kavramasını içermekle birlikte, uzmanın
etkinliğinin, yine de, sonuçta, belli kuralların ve yasaların uygulanmasından öteye
geçemeyeceği açıktır. Dolayısıyla, uzman ile birey arasındaki ‘iletişim’ kuralların haklılığı
üzerine tartışma yapılmasının gerekliliği kendiliğinden ortadan kalkmış olmaktadır. Uzmanın

uyması gereken kuralların, öncelikle ve öncelikle düzenin işlevselliğini korumaya yönelik
olması böyle bir sonucu doğurmaktadır.477
Foucault’ya göre de, düzenin uzmanlar aracılığıyla bireye verdiği hizmetin amacı,
bireyi düzenin otoritesine boyun eğici duruma ve verimli bir işgücüne getirmek yolunda
disipline etmektir. Habermas ile Foucault arasındaki farkı bu noktada yinelemek gerekirse,
Habermas, iletişimsel yaşam dünyasında özgürleştirici ve eşitlikçi, şiddet ve otoriteden
arındırılmış bir iletişimin var olabileceğini savunarak, bu yöndeki gelişme gizilgücüne işaret
ederken, Foucault, güç ve otoritenin, modernleşme sonucunda biçim değiştirmiş olsalar bile,
özlerinden hiçbir şey yitirmediklerini belirterek, özgürlük ve eşitlik açısından ilerleme
olanaklarının kısıtlı olduğunu ifade etmektedir.

12.2.9. Amartya Sen’in “Özgürlükle Kalkınma” Modeli Bağlamında
Modernleşme Yaklaşımı / Katılımcı Demokrasinin Olabilirliği
Amartya Sen’in ‘özgürlük olarak kalkınma’ düşüncesinin çıkış noktasını özgürlüklerin
genişletilmesinin kalkınma’nın hem amacı ve hem de aracı olduğu savı yatmaktadır. Sen’in
kalkınma konusundaki çalışmalarının çok daha kapsayıcı genel çerçevesini anlayabilmek için
özgürlük ve yapabilirlik (capability) kavramları üzerinde ayrıntılı durmak gerekmektedir.
Özgürlük kavramı Amartya Sen’in ‘kalkınma’ üzerine geliştirdiği kavramlar arasında
oldukça önemli bir yer taşır. Ancak, Sen için özgürlük, sadece seçme ve seçilme hakkı gibi
formel özgürlükleri kapsamamaktadır. Eğitim ve sağlık hakkı gibi reel özgürlükleri de içine alan
bir özgürlük kavramından söz etmektedir. “(...) Özgürlüklerin en önemli tarafı, bireylerin
önceliklerini seçme konusundaki değerlerinin tamamen kendilerine ait olmasıdır(…) Birey
özgürlükleri sosyal bir üründür; bireysel özgürlükler ile bireysel özgürlükleri genişletmek için
yapılan sosyal düzenlemeler arasında karşılıklı bir ilişki vardır.”478
Daha iyi sosyal düzenlemeler yapılabilmesi için bireysel özgürlüklerin genişletilmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda, sosyal düzenlemeler daha etkin ve adil oldukça, bireysel
özgürlükler de artacaktır. Sen’e göre kalkınma, özgürlükleri kısıtlayan engelleri ortadan kaldırma
sürecidir. Hiç şüphe yoktur ki, özgürlüklerin genişletilmesi için maddi bir zenginlik gerekir.
Ancak siyasi ve medeni haklardan başlayıp, eğitim ve sağlık imkanlarına kadar çok daha geniş
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bir alanı içine almaktadır özgürlük kavramı. Bu nedenle, ‘Özgürlüksüzlük (unfreedom), politik
özgürlüklerin (oy verme hakkı ve diğer yurttaşlık hakları) kısıtlanması kadar, iktisadi yoksulluk
ve sosyal hak ve fırsatların yoksunluğu gibi nedenlerle de ortaya çıkar.’479
A. Sen, bireyin özgürlüklerini kapasite / yapabilirlik480 kavramı üzerine kurmuştur.
Kapasite teriminin kavramsal içeriği tek bir kelime ile ifade edilemeyecek kadar geniştir.
Kapasite bireyin var olma olanaklarıdır. Bir anlamda kişinin ne olmak ve ne yapmak istediğine
ilişkin değerleri ve seçişlerini ifade eder. Aslında kapasite, bir işlevsellikler vektörü setidir ve her
birey için farklıdır. ‘Kapasite, bir çeşit özgürlüktür; almaşık işlevsellik kombinasyonları
arasından kişinin en çok değer verdiği ‘hayat tarzı’nı seçebileceği bir özgürlük.’481
Amartya Sen kapasite yaklaşımını geliştirirken, yerleşik refah teorisine karşı en ciddi eleştiriyi, kendi
çıkarını/faydasını maksimize eden ‘rasyonel insan’ varsayımını hedef alarak yapmıştır. O’na göre, bir
kimlik sahibi olarak karar birimleri (agency)2 seçimlerini, sadece basit çıkar ve fayda hesaplarına göre
değil, kimliğini oluşturan diğer faktörleri de dikkate alarak yapmak zorundadır. Ona göre, “Ne
yapmalıyım?” ya da “Hangi karar benim hedeflerimi gerçekleştirmede en faydalı olandır?” şeklindeki
soruların cevapları, sadece faydacı ve ‘sonuç odaklı (consequentialist)’ refah yaklaşımıyla
çözülemeyecek kadar karmaşık bir analizi gerektirir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu,
Sen’in homo economicus ya da ‘rasyonel maksimumlaştırıcı’ insan modelinden daha çok,
maksimumlaştırmaya konu olan şeyin sadece fayda’dan ibaret olarak kabul edilmesidir. Hatta bunun da
ötesinde fayda’nın sadece gelire ya da bu gelirle elde edilen “mal sepeti”ne indirgeniyor olması asıl
eleştiri konusudur. Bunun için Sen, ajans (agency, özne, karar birimi) kavramını tekrar eski anlamında
kullanmak istemiştir.482

Bu bağlamda, Sen için kalkınma reel özgürlüklerin genişletilmesi sürecidir. Ve kesinlikle
sanayileşme, teknolojik gelişme, kişisel gelirlerin artması ya da gayri safi milli hasılanın
büyümesi gibi dar kapsamlı bir kalkınma üzerine düşünmekten çok daha kapsamlıdır. Bu nedenle,
Sen’e göre, insan özgürlükleri üzerinde yoğunlaşma için amaçların ve araçların birbirinden
ayrılması çok önemlidir. Sözgelimi, gayri safi milli hasıla artışı bir amaç değil, araçtır. Amaç
temel özgürlüklerin genişletilmesidir. Özgür bir toplumun yolunu açmak için baskıların,
hoşgörüsüzlüğün, sosyal yoksunlukların ortadan kaldırılması gerekir. Bir toplumun başarısı,
toplumdaki bireylerin sahip oldukları temel özgürlüklerle değerlendirilir. Bu temel özgürlüklerin
nasıl kazanılacağı sorusuna da bireylerin ‘yapabilirliklerini’ sağlamak; ne yapmak ve ne olmak
479
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istediklerine bağlı olarak erişmeleri gereken işlevsellikleri (functioning) sunmak yoluyla yanıtını
vermektedir. Ve bu sunumların da doğru kamu politikaları ile hayata geçirilebileceğini
savunmaktadır.
Gerçek ihtiyaçları göz ardı eden gelir parametresini dikkate alarak düzenlenen sosyal ve
iktisadi politikalar ile bireylerin en çok değer verdikleri hayat tarzını seçme özgürlükleri için
kamu politikaları oluştururken bunların ne olduğuna ya da ne olması gerektiğine ilişkin doğru
enformasyona gereksinim duyulur.

İşte Sen’e göre, bu enformasyonu sağlayacak katılımcı

demokrasi’dir. Kalkınma sorunu yaşayan ülkelerin sosyal, siyasi, kültürel açıdan bakıldığı
zaman katılımcı demokrasiye çok da yakın olmadıkları gerçeğinden hareketle Sen’in en çok
üzerinde durduğu konu, yoksulluk, açlık ve somut düzeyde bu sorunlarla nasıl mücadele
edileceğidir. Bu nedenle, 483
Sen’e göre,

ekonomik ihtiyaçların anlamlandırılması dahil, ihtiyaçlar fikrinin

oluşumu için bile kamusal tartışmalar ve haber, analiz ve yorumların mübadelesi
gerekir. Gerçek tercihler ancak serbest tartışma ve fikir alışverişlerine izin verildiği
demokratik rejimlerde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, demokratik yönetimlerde
ortaya çıkan gerçek tercihler nedeniyle faydaların maksimizasyonu yerine,
kapasitelerin artırılması üzerinde yoğunlaşma eğilimi kendini gösterecektir.
Amartya Sen araçcı bir perspektifte beş farklı özgürlük saptamasında bulunmuştur. 1. Siyasi
özgürlük, 2. İktisadi olanaklar, 3. Sosyal fırsatlar, 4. Şeffaflık garantisi ve 5. Koruyucu sosyal
güvenlik. Sen için bu araçcı özgürlükler önem taşır. Bunlar arasında siyasi özgürlükler olarak
seçme ve seçilme hakkı, ifade özgürlüğü, özgür basın vb. ile şeffaflık formel demokrasi için
tartışmasız sine qua non özgürlüklerdir. Ancak özgürlüklerin siyasi yanı kadar ekonomik ve
sosyal yanları da büyük önem taşımaktadır.
Sen’e göre, “ekonomik hak edişler (entitlement) ile ekonomik zenginlik arasındaki ilişki
çok iyi kurulmalıdır. Burada önemli olan sadece toplam zenginliğin artması değil, toplam
zenginliğin hak edişler temelinde nasıl dağıldığıdır. Bu noktada liberter düşünür Nozick'in
kullandığı temel kavram olan ‘hakediş’ kavramını kullansa da arada önemli bir fark vardır.
Sen’in Nozick’ten ayrıldığı nokta şudur. Nozick, hakların dağılımını adaletin gereği olarak
modeline dahil eder ancak, bunların ortaya çıkardığı sonuçlar ile ilgilenmez. Sen’e göre, sağlık,
eğitim, iyi beslenme gibi temel haklar, hiçbir özgürlük önceliğine feda edilemez.”484
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Şu açıktır ki, Sen’in yaklaşımında bu hakların ve fırsatların her biri, bireylerin genel
‘kapasitelerini/yapabilirliklerini’ geliştirmeye yardım eder. Kamu politikaları, bu ayrı fakat
karşılıklı ilişkili özgürlüklerin geliştirilmesi aracılığı ile insanın yapabilirliğini ve genel
gürlükleri besler.485 Diğer bir deyişle, özgürlükler hem araç hem de amaçtır. Farklı türde
özgürlükler (iktisadi, siyasi, sosyal) sürekli olarak birbirlerini besler.486
Sonuçta, ekonomik yoksulluklar sosyal ve politik baskıları yaratırken, bunlar da ekonomik
yoksulluklara neden olur. Sen’e göre, özgürlüklerin kısıtlanması, bazen doğrudan otoriter
rejimlerle ilgili olabilirken, bazen de ekonomik yoksulluklardan, eğitim ve sağlık olanaklarının
adaletsiz dağılımından kaynaklanabilmektedir. Toplumda barışı ve düzeni sağlayan etkin
kurumların yetersizliği de yine önemli oranda özgürlük yoksunluğunun nedeni olabilmektedir.
Sen o nedenle şeffaf, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimser. Ve 21. yüzyılda
hala çözüm bekleyen kalkınma sorununu çözebilmek için eğitim, sağlık ve beslenme gibi
konuları önemle kamu politikalarına dahil eder.
Amartya Sen’in ‘Yapabilirlik Yaklaşımı’ (Capability Approach), bireysel refah, sosyal
düzenlemeler ve politikaların değerlendirilmesi konularında geniş bir normatif çerçeve sunar.
Sen’e göre yaşam, oluşlar ve yapışlar anlamına gelen işlevselliklerden oluşur. Yetkinlik de bir
kişinin ulaşabileceği işlevsellikler kümesini temsil eder. Önemli olan sahip olduğumuz mal ve
kaynaklar değil, bunlarla neler yapabildiğimiz yani pozitif özgürlüklerimizdir.
Bir ya da iki yüz yıl önce hayal bile edilemeyen, görülmemiş bir bolluk dünyasında yaşıyoruz. İktisadi
alanın da ötesinde olağanüstü değişiklikler meydana geldi. Yirminci yüzyılda, rakipsiz bir siyasal
örgütlenme modeli olarak demokratik ve katılımcı yönetim kuruldu. İnsan hakları ve siyasal özgürlük
kavramları artık hakim retoriğin önemli bir parçası. İnsanlar geçmişe kıyasla ortalama olarak daha uzun
yaşıyor. Aynı zamanda, yerkürenin farklı bölgeleri artık her zamankinden daha fazla birbirine bağlı. Bu
sadece iş, ticaret ve iletişim alanlarında değil, birbirini etkileyen fikirler ve idealler bakımından da
geçerli. Ve aynı zamanda olağanüstü bir yoksunluk, yoksulluk ve baskı dünyasında yaşıyoruz. Eski
sorunların yanı sıra pek çok yeni sorun var. Bunlar, sürüp giden yoksulluğu ve karşılanmayan en temel
ihtiyaçları, kıtlığı ve yaygın açlığı, temel özgürlüklerin yanı sıra en basit siyasal özgürlüklerin ihlalini,
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kadın çıkar ve eylemlerinin yaygın biçimde göz ardı edilmesini, içinde yaşadığımız çevreye ve gerek
iktisadi gerekse toplumsal hayatlarımızın sürdürülebilirliğine yönelik gittikçe ağırlaşan tehditleri
kapsıyor. Bu yoksunlukların pek çoğu yoksul ülkelerin yanı sıra zengin ülkelerde de şu ya da bu
biçimde gözlemlenebilir.(Sen, Development as freedom, Önsöz’den)

12.2.9.1. Pozitif Özgürlükler ve İnsani Gelişme Endeksi
Küreselleşen dünyada kalkınma; beşeri sermaye, eğitim, sağlık, yaşam standartları, yoksulluk,
eşitlik gibi temel göstergeler ile birlikte ele alınmış, kavram insani kalkınmışlık düzeyi ile
değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede 1990 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ‘İnsani Gelişme Endeksi’ hazırlanarak kalkınma
kavramı insan odaklı ölçülmeye çalışılmıştır. İnsani gelişme kavramının ortaya çıkması ile
kalkınma kavramı farklı bir boyut kazanmış ve kalkınmanın ölçülmesinde endeksler
hazırlanmaya başlanmıştır. Ve kalkınmanın göstergeleri arasında insani faktörleri içeren
İnsani Gelişme Endeksi’nin yanı sıra temel ihtiyaçları karşılama endeksi, fiziki yaşam kalitesi
endeksi, insani yoksulluk endeksi, cinsiyete bağlı gelişme endeksi, cinsiyet yetkinlik ölçümü,
insani özgürlükler endeksi ve siyasi özgürlükler endeksi gibi endeksler de geliştirilmiştir.487
Felsefi ve düşünsel temelinde Sen’in ‘yetkinlik/yapabilirlik yaklaşımı’ olan insani
gelişme kavramından hareketle geliştirilmiş bulunan İnsani Gelişme Endeksi (İGE), 1990’dan
bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme
Raporlarında ülkelerin yaşam kalitesi ve standardını değerlendiren bir ölçüm birimi olarak yer
almaktadır.488
İnsani gelişim kavramı temelde Amartya Sen’in yetkinlik yaklaşımına dayanır. Sen,
yetkinlik yaklaşımı ile yoksulluk ve kalkınma anlayışlarına yeni bir bakış getirmiştir. Sen
yetkinlik yaklaşımını yoksulluğu önlemek ve azaltmak için farklı politika seçenekleri
oluştururken başvurulacak bir düşünce çerçevesi olarak kullanmıştır. Refah ekonomisine
yönelik eleştirileri, büyük ölçüde geliştirdiği yetkinlik yaklaşımına ve bu yaklaşımla bağlantılı
olarak yeniden tanımladığı yoksulluk, eşitlik, kalkınma ve bireyin refahı kavramlarına
dayanmaktadır.489 Yetkinlik yaklaşımına göre, ekonomik gelişme insanların daha kaliteli
yaşamaları için bir araç olmak durumundadır. Bireyler ekonomik gelişmenin araçları değil,
nihai hedefleridir. Yetkinlik kuramı, etik ve ekonomiyi bir araya getirerek, gelişmenin,
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toplumsal düzenlemelerin ve ekonomi politikalarının altında yatan değer yargılarını açığa
çıkarmakta ve dikkati bireyin yaşam koşullarının iyileştirilmesindeki çok boyutluluğa
çekerek, farklı yapabilirliklerin aynı anda teşvik edilmesinin zorunluluğunu vurgulamaktadır.
Amartya Sen’in yetkinlik yaklaşımından hareketle UNDP tarafından geliştirilmiş olan İnsani
Gelişme Endeksi (Human development index-HDI) insani gelişme kavramını sayısal olarak
ifade eder. Geleneksel gelir ağırlıklı ölçümlerden farklı olarak İGE, bir ülkeyi gelişmişlik
yarışında değerlendirirken üç farklı boyutu dikkate alır:
 Yaşam süresi,
 Eğitim düzeyi,
 İyi bir yaşam standardı sağlayacak kaynaklara sahip olma veya daha açık bir
ifade ile gelir düzeyi.
İnsani Gelişme Endeksi (İGE) bir ülkenin insani gelişmenin üç farklı boyutundaki ortalama
başarısını yansıtır, böylece ülkelerin kalkınmışlık düzeyi değerlendirilirken gelir tek kıstas
olmamakta, yaşam kalitesi açışından gelir kadar önemli olan diğer unsurlar da dikkate
alınmaktadır.

12.2.9.2. İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Hakkı
Son yıllarda insan hakları söylemi ile kalkınma söylemi arasında giderek artan bir yakınlaşma
olduğu gözlenmektedir. Uluslararası toplumun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul
ettiğinden bu yana uzunca bir süredir, insan hakları literatüründe ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar, kişisel ve siyasi haklar karşısında göreli olarak ihmal edilmiştir.
İnsan haklarının bir bütün olarak görülmesi, onların bir sınıflandırmaya tabi
tutulmasını engellemez. Farklı ulusal ve uluslararası insan hakları belgelerinde farklı
şekillerde sınıflandırılan insan haklarının en yaygın sınıflandırması tarihsel gelişim sürecine
göre yapılan birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar sınıflandırmasıdır. Bunlardan birinci kuşak
haklar olarak adlandırılan ve günümüz anayasaları ve insan hakları belgelerinde, ‘kişisel
haklar’ ve ‘siyasal haklar’ diye adlandırılan hak ve özgürlükler, burjuvazinin, kral ve
aristokrasiye karşı vermiş olduğu mücadeleye dayanmaktadır. Kişi güvenliği, özel hayatın
gizliliği, mülkiyet hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü,
örgütlenme özgürlüğü gibi kişisel haklarla, dilekçe hakkı, seçme ve seçilme hakkı, siyasal
parti özgürlüğü, kamu hizmetine girme hakkı gibi siyasal hakları içine alan birinci kuşak

haklar, hem bireyin, iktidarın karışmadığı bir alanda maddi ve manevi gelişimini dilediği gibi
gerçekleştirmesini hedef alırlar, hem de siyasal iktidara katılmasını sağlamayı amaçlarlar.490
Çalışma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konut hakkı ile
kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi korunmaya muhtaç kişilerin gözetilmeleri ile ilgili hakların
yaşama geçirilmesi, yoksul kimselerin insan haklarından tam manasıyla yararlanmalarını
sağlamıştır. Bu ikinci kuşak hakların pek çoğu, devlete bir hizmet sunma görevi yükleyen
haklardır ve gerçekleşmeleri büyük ölçüde mali kaynakların seferber edilmesine bağlıdır. Söz
konusu hakların gelişimi ve kurumsallaşması, sosyal devletin kurumsallaşmasına paralel
olmuştur.491
Tarihsel süreç içerisinde en son ortaya çıkan haklar, yeni insan hakları ve dayanışma
hakları olarak da adlandırılan üçüncü kuşak haklardır. Üçüncü kuşak hakların, en temel
özelliği, insan için gerekli olan dayanışma ortamını yaratabilme amacına dayanmalarıdır. Bu
hakların gerçekleşmesi için sadece devletin müdahalesi yeterli değildir. Devletin yanında,
birey ve kurumların ortak çabası, başka bir deyişle, toplumda yaşayan herkesin etkin biçimde
katılımı gereklidir. Özellikle devletlerin uluslararası alanda işbirliği yapmalarının önemi
oldukça büyüktür.492
Bir ülkede insan hakları ve demokrasinin gelişmişliği o ülkenin kalkınmışlığı ile
yakından ilgilidir. Çünkü kalkınma ekonomik, siyasal, sosyal kurumların, insanların kendi
arasında ve kurumlar arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya çıkar.493 İktisadi kalkınma kavramı
ile siyasi rejimin niteliği arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Amartya Sen’in de belirttiği gibi
özgürlükler, kalkınmanın sadece birincil sonuçları değil, özgürlükler aynı zamanda
kalkınmanın birincil amaçları arasında yer almaktadır. Kalkınma genel olarak özgürlükleri
genişletme süreci olarak ele alınabilir. Sen’e göre kalkınmanın gerçekleşebilmesi için
yoksulluğun, zulmün, ekonomik olanaklardaki eksikliğin, sosyal yoksunluğun, kamu
hizmetlerindeki ihmalin ve baskı aygıtlarının yok edilmesi gerekir.494 Ancak, zaman
içerisinde bu dengesizliğin giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. Birleşmiş Milletlerin 1986
yılında Kalkınma Hakkı Bildirgesi (United Nations Declaration on the Right to Development)
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kabul etmesi bu alanda önemli bir gelişmedir. Bildirgenin birinci maddesi bu hakkı şu şekilde
tanımlar:
“Kalkınma hakkı, her insanın ve bütün halkların, bütün insan haklarının ve temel
özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeye
katılma, katkıda bulunma ve bundan yararlanma hakkına sahip olması nedeniyle, vazgeçilmez
bir insan hakkıdır”.

Söz konusu Bildirge’de kalkınma hakkı, kişisel ve siyasal haklar ile ekonomik, sosyal ve
kültürel hakları ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı olmaksızın bütün insanların sahip olacağı
bölünemez ve birbirine bağlı olan insan hakları ve temel özgürlükler içerisinde birleştirmiştir.
Kalkınma Hakkı Bildirgesi’nde, kalkınma, insanların kalkınmaya aktif ve özgür bir biçimde
katılmaları ve kalkınmanın faydalarından adil bir şekilde yararlanmaları temelinde bütün
insanların refahının geliştirilmesini amaçlayan kapsamlı bir ekonomik, sosyal, kültürel ve
siyasi süreç olarak tanımlanmaktadır. Bildirge’nin üçüncü maddesinde, kalkınma hakkının
gerçekleştirilebilmesi için gerekli ulusal ve uluslararası koşulları yaratmada devletlerin
öncelikli göreve sahip oldukları belirtilmektedir. Ayrıca, yine aynı maddede devletlerin
kalkınmanın sağlanmasında ve kalkınma önündeki engellerin giderilmesinde birbirleriyle
işbirliği yapma görevine işaret edilmektedir.(BM Kalkınma Hakkı Bildirgesi, 1986: Md.3)
Bildirgenin sekizinci maddesinde ise kalkınma hakkının gerçekleştirilmesinde temel
kaynaklara erişimin önemi üzerinde durulmaktadır. Nitekim söz konusu madde, diğer
önlemlerin yanı sıra, özellikle eğitim, sağlık, gıda, konut, istihdam ve adil bir gelir dağılımını
içeren temel kaynaklara erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının kalkınma hakkının
gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunu belirtmektedir. Kalkınmada ve insan haklarının tam
anlamıyla gerçekleştirilmesinde devletlerin bütün alanlarda katılımcılığı desteklemesi
gerektiği aynı maddede yer almaktadır.(BM Kalkınma Hakkı Bildirgesi, 1986: Md.8)
Uluslararası alanda kalkınma hakkının bir insan hakkı olarak sahip olduğu anlamı
ifade eden Kalkınma Hakkı Bildirgesi ve daha sonra kalkınma hakkının evrensel ve
vazgeçilemez bir hak olduğu ve insan haklarının tamamlayıcı bir parçası olduğu yönünde
vurgu yapan 1993 Viyana Bildirgesi, insan hakları söyleminin kalkınma söyleminin
geleneksel kaygılarına yakınlaşmasında etkili olmuş, ‘Kalkınma Hakkı’nın evrensel bir insan

hakkı olduğu konusunda Birleşik Devletler’in de katılımının sağlandığı bir konsensüsü
sağlamıştır.495
Viyana Bildirgesi’nde, kalkınma hakkı ülkelerin kendi yükümlülükleriyle ilişkilendirildiği
kadar uluslararası toplumun ortak yükümlülüğüyle de ilişkilendirilmiştir. Bildirge’de
özellikle, dünyadaki en az gelişmiş ülkelerin uluslararası toplumun desteğini hak ettiği
belirtilmiştir.496
İnsani gelişmenin desteklenmesi ve küresel yoksulluğun azaltılması için Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri de
özellikle, dünya genelinde bu kapsamda farkındalığı artırmak anlamında önemli bir
uluslararası girişimdir.

12.2.9.3. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)
Eylül 2000’de BM Genel Kurulu’nda 189 dünya lideri aşırı yoksulluğu azaltmak ve insani
kalkınma ve insan haklarını gerçekleştirmek için yeni bir küresel taahhüt olan Binyıl
Bildirgesi’ni (the Millennium Declaration) onaylamıştır. Kalkınma için küresel bir ortaklık
kurmayı hedefleyen Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)’leri sekiz ana madde, sekiz de alt
madde olmak üzere onaltı maddeden oluşmaktadır. BKH’ler yoksullukla mücadele ve
kalkınma konusunda 2000’li yıllara damgasını vurmuştur. Bildirge, kendi toplumumuza karşı
sorumluluğumuzun yanı sıra küresel düzeyde insan haysiyeti, eşitlik ve adalet ilkelerinin
uygulanması konusunda ortak bir sorumluluğa sahip olduğumuzdan söz etmektedir.497 Binyıl
Bildirgesi, yirmi birinci yüzyılın uluslararası ilişkileri açısından zorunlu görülen temel
değerlere yer vermiştir. Söz konusu temel değerler şöyle sıralanmıştır;
-

Özgürlük, - Eşitlik, - Hoşgörü, - Doğaya Saygı, - Dayanışma, - Ortak Sorumluluk.

Bildirge ile kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri, IMF, Dünya Bankası ve OECD’nin
katkılarıyla BM tarafından hazırlanmış ve 2015 yılına kadar azgelişmiş ülkelerin kalkınmasını
amaçlayan temel hedefleri ortaya koyması bakımından önemlidir ve İnsani Diplomasi’nin
temel esaslarını oluşturur.
Öyle ki, BKH’ler ile de öngörülen sosyal hedeflere dayalı bir kalkınma yaklaşımıdır.
Binyıl Bildirgesi’nde ‘Temel Değerler ve Başlıklar’ altında ayrım yapmaksızın bütün haklara
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(birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar) yer verilmesine karşın, BKH’ler ikinci ve üçüncü
kuşak haklardan oluşmaktadır. Dolayısıyla BKH’ler kişi haklarını ve siyasal hakları
içermemektedir. Buna bağlı olarak BKH’lerin özellikle azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde
insan hakları ve demokrasiyi içeren bütüncül bir kalkınmadan çok ikinci ve üçüncü kuşak
haklara dayalı bir insani kalkınmayı hedeflemektedir.498
İkinci kuşak sosyal ve ekonomik haklar ile üçüncü kuşak dayanışma haklarını
‘hedefler’ olarak düzenlemekte ve bu hedeflere de ‘dayanışma’ ve ‘ortak sorumluluk’ temel
değer ve ilkeleri ile ulaşmayı taahhüt etmektedir. Bu, bir anlamda ikinci kuşak sosyal ve
ekonomik hakların üçüncü kuşak dayanışma hakları ile örtüştürülüp tek başlık altında ele
alınmasıdır.499
BKH’lerin ilk yedi hedefinde insani kalkınma boyutunun izlerini görmek mümkündür:
Yaşama hakkı, eğitim hakkı, cinsiyetler arası eşitlik, sağlık hakkı ve çevre hakkı. İlk yedi
hedef, 2015’e kadar küresel ve ulusal olarak başarılması gereken insani ve saygın bir yaşam
sürmenin standartlarına yönelik süreci tanımlayan çıktılarla ilgilidir. Sekizinci hedef ise,
yoksulluğun

azaltılması,

insani

kalkınma

ve

çevresel

sürdürülebilir

standartların

gerçekleşmesinin desteklenmesi ve kalkınma için küresel bir ortaklığın farklı açılarını
tanımlayan ilişkilerle ilgilidir.500
Özetle aşırı yoksulluk ve açlığın giderilmesi, ilköğretimin dünya genelinde
zorunluluğunun sağlanması, çocuk ölümlerinin azaltılması, kadın erkek eşitliğinin ve kadının
katılımının sağlanması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, HIV ve diğer hastalıkların
önlenmesi başlıklarıyla öne çıkan kalkınma hedefleri aynı zamanda ‘kalkınma hakkını her
insan için gerçek kılmak ve insan ırkını muhtaçlıktan kurtarmak’ ve bunun için ‘evrensel
bir işbirliği geliştirmek’ gibi bir ilkeyi de kendine hedef edinmiştir.501 Bu bağlamda, Binyıl
Kalkınma Hedefleri girişimi, insan hakları ve kalkınma konusunda alınan mesafeleri
değerlendirmek için de önemli bir bakış açısı sunmaktadır.502
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Modernleşme, 20. yüzyılın kapanış yıllarında görebileceği gibi iki yönlü bir olgudur. Modern
toplumsal kurumların gelişimi ve bunların dünya çapındaki yaygınlığı, insanoğlunun güvenli
ve çok hoş bir yaşamın tadını çıkarması için modern öncesi düzenlerin herhangi bir
çeşidinden çok daha fazla fırsat yaratmış görünümündedir. Avrupa’da, Batı tarzı iktidarın
gelişimi, dünya hakkındaki yeni bakış açısının, hem güvenliği sağlayan hem de gelenek
dogmasından kurtuluşu getiren sağlam bir temelin üzerine kurulduğu varsayımına maddi
destek sağlamıştır. Bu gelişmeler, bizi ‘modernleşmenin ötesine’ götürmekten çok,
modernleşmenin içinde yatan düşünümselliğin daha içerikli olarak anlaşılmasını sağlar.
Modernlik, esas itibariyle, us’un döngüselliğinin doğasının şaşırtıcı karmaşıklığından ötürü
güç anlaşılırlıktadır. Us adına us’a bağlılığın tartışılması bundan kaynaklanır.
Modernlik, yalnızca bir diğer uygarlık değildir. İlk önce Batı’da ortaya çıkmış
kurumların etkisi, küresel olarak yaygınlaşmalarından ötürü, azalmaktan çok fazlalaşmıştır.
Yerinden çıkarma düzenekleri, toplumsal etkinliği yerelleşmiş bağlamlardan kaldırıp
toplumsal ilişkileri geniş zaman-uzam uzaklıklarında yeniden düzenlemişlerdir.
Bütün yerinden çıkarma düzenekleri, hem simgesel işaretler hem de uzmanlık
düzenleri güvene dayanır. Bu nedenle güven, modern kurumların çok önemli bir parçası
olmuştur. Ancak burada güven, kişilere değil, soyut niteliklere karşı duyulmaktadır. Bu
bölümdeki tartışmalardan bu perspektife ulaşılmaktadır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
1- Almond ve Verba The Civic Culture’ de (1963) yeni dünya

Yanlış

( )

( )

2- Kent, refah ve sanayi Robert Dahl’a göre çoğulcu
demokrasinin var oluş olasılığını zayıflatıcı etkenlerdir.

( )

( )

3- Modernleşme, 19. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve
sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal
yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder.

( )

( )

4- Kişi başına milli geliri yüksek sanayileşmiş ve kitle tüketim
toplumuna
dönüşmüş
ülkelerde
poliyarşi
olasılığı
zayıflamaktadır.

( )

( )

5- Modernleşmenin sosyal psikolojik çözümlemesini Alex

( )

( )

siyasal kültürü katılmaya dayanan bir siyasal kültür olacaktır
görüşünü savunmuşlardır.

İnkeles yapmıştır.

Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.y, 4.y, 5.d
IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Siyasal modernleşmenin temel niteliklerini belirleyerek, tarihsel gelişimini anlatınız.
2. Robert Dahl’a göre çoğulcu demokrasiyi hazırlayan faktörler nelerdir, açıklayınız.
3.

Lucian Pye’ın siyasal modernleşmede tanımladığı boyutları aktarınız.

4. S.N. Eisenstadt’a göre siyasal modernleşmenin temel nitelikleri nelerdir, belirtiniz.
5. Toplumsal mobilizasyonu sağlayan unsurlar nelerdir, açıklayınız.
6. Daniel Lerner nasıl bir modern toplum analizi ortaya koymuştur, açıklayınız.
7. Samuel N. Huntington modernleşme sürecini nasıl açıklamıştır, anlatınız.
8. Michell Foucault Söylemin Düzeni’nde neyi vurgulamaktadır, açımlayınız.
9. Amartya Sen’e göre katılımcı demokrasi nasıl sağlanabilir, açıklayınız.
10. Modernliğin sonuçları nelerdir, tartışınız.

BÖLÜM SORULARI II
1. “………………………………… ’a göre “gelişen ve karmaşıklaşan toplumda, toplumu

oluşturan çıkar ve görüş farklılıkları çoğulcu bir ortamı kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece,
gelişen toplumda giderek daha fazla sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu siyasetler
kendi aralarında yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Toplumun
gelişmesi, hem çıkar ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar tekelinin ve
buyurgan siyaset anlayışının yerlerini poliyarşiye, başka bir anlatımla çoğulcu demokrasiye
terk etmesi demekti.”

Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Jürgen Habermas
Georges Gerbner
Harold İnnis
Ünsal Oskay
Robert Dahl

2. Hareketli kişilik kavramı kimin tarafından ortaya atılmıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

D. Lerner
M. Foucault
J. Habermas
M. Weber
H. İnnis

3. Aşağıdakilerden hangisi Samuel N. Huntington’un belirlediği modernleşme nitelikleri
arasında yer almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Modernleşme, karmaşık bir süreçtir.
Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.
Modernleşme, devrimci bir süreçtir.
Modernleşme, küresel bir süreçtir.
Modernleşme, tedrici bir süreçtir.

4. “Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ………………..…………………………. olgusu barışçıl siyasal
rekabeti anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah sayesinde
kurulabilen bir siyasal düzen olduğudur.”
Yukarıdaki boş kısma uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Siyasal düzen
Siyasal katılım
Siyasal modernleşme
Siyasal mücadele
Siyasal kültür

5. “James Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri arasında sayılan
………………………… siyasal modernliğin başlıca unsurlarından biri kabul edilir.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Özgürlük
Araştırmacılık
Yarışmacılık
Akılcılık
Retorik

6. K. Deutsch’ün 1953 yılında ‘Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk’ adlı yapıtında açıkladığı toplumsal
mobilizasyona aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Okur-yazarlık oranındaki artış
Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı
Askere alınabilir nüfusun oranı
Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı
Vergilendirilmiş nüfusun oranı

7. ‘Siyaset Bilimi İncelemeleri’ yapıtı aşağıdaki bilim insanları arasından hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.
Yanıtlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

e
a
a
c
c
b
e

Robert Dahl
Max Weber
Ersin Kalaycıoğlu
Alaeddin Şenel
Cemil Oktay

13. ADALET TEORİSİ /
SOSYAL VE EKONOMİK DEĞER DÜZENLEMELERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz

Ahlakın uygunluk ölçüsü artık, adaletin geçerliliği koşuluna bağlanmak durumundadır.
Adalet, gerçek dünyanın üzerinde bir yerlerde dolaşan ve insan aklının keşfedemeyeceği
soyut bir ideal değildir. R. Solomon (2004)’a göre, sorun adalet diye bir şey olmaması değil,
onun yanlış yerde aranmasıdır. Adaletin bulunacağı bir yer varsa, o da insanların içinde,
dünyada düzeltilecek şeyler olduğuna dair taşıdığı duygudadır. Kritik nokta adaleti ve
adaletsizliği yalnızca birer izleyici olarak değil, dünyayla ilişki kurarak öğreniyor olmamızdır.
Haklar bu nedenle önemlidir, ama kişisel dokunulmazlığı açıklayan şey bu hakkın varlığı
değil; hakların öneminin kaynağı, bu kişisel dokunulmazlık duygusudur. Elbette tüm bunlar,
kaçınılmaz bir biçimde, toplumsal bir bağlam içinde gerçekleşir. Bu bölümde, bu perspektif
içinde adalet teorisindeki sosyo-ekonomik hak ve özgürlüklerin dağılımı konusunda ortaya
çıkan farklı görüşlere aşağıdaki sistematik çerçevede yer verilecektir;
13. ADALET TEORİSİ / SOSYAL VE EKONOMİK DEĞER DÜZENLEMELERİ
13.1. Adalet Olgusuna Tarihsel Çözümlemeler
13.2. İnsan Hakları ve Hakkaniyet Olarak Adalet
13.2.1. İyiden Önce Gelen Hak(lar) ve Özgürlük(ler) Ayrımı
13.3. Sosyal Adalet
13.3.1. Sosyal ve Ekonomik Değer Düzenlemeleri
13.4. Rawls, Hayek ve Nozick Karşılaştırması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Adaletin kavram olarak açılımını yapınız.
2. Hak, özgürlük ve adalet kavramları aasındaki ilişkiyi çözümleyiniz.
3. Adalet teorisi hangi açılımları yapmaktadır, irdeleyiniz.
4. Sosyal adalet nedir, açıklayınız.
5. Rawls, Hayek ve Nozick’in adalet yaklaşımlarını karşılaştırmalı inceleyiniz.
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“Justitita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.”
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Toplumların aydınlanması hiç tartışmasız barışa odaklıdır. Bu odaklanma nitelikli insan’ın
varlığına gereksinim duyar, nitelikli insan da kendinden başkasını da düşünebilen insandır.
Hem insanlar nezdinde hem de toplumlar nezdinde iç ve dış barış adalet temeli üzerine
kurulmadıkça asla sürekli olmaz. Adalet de insan haklarına dayanmadıkça hep göreceli kalır.
Doğal haklar ya da temel haklar olarak da bilinen insan hakları grup haklarından ayrı, insanın
insan olarak doğmakla elde ettiği haklardır; tüm insanların her yönden eşit olduğu,
devredilemez, vazgeçilemez, sınırlanamaz, kısıtlanamaz ve dokunulamaz haklara sahip
olduğunu ifade eder.
İnsanlığın onuru hak(lar) ve özgürlük(ler) üzerinden yükselmektedir. Bugün insanlığın
iklimi bu hakları tartışmasız koruma yönünde olumlu değişim geçirmektedir. En özgün
haliyle kişiliğin saygınlığı ancak söz konusu haklar sayesinde gerçekleşebilir. Bu nedenle,
çağdaş düzen, toplumsal ilişkileri hak düşüncesine, adalet duygusuna göre hukuksallaştırarak
insan hakları temelinden ilerlemektedir. Dolayısıyla, ahlakın uygunluk ölçüsü artık, adaletin
geçerliliği koşuluna bağlanmak durumundadır.
Bu kuramsal çerçeveden hareketle bölümde adaletin, özgür ve eşit insanların
toplumsal bağlamında kendiliğinden gerçekleşen bir değer olduğuna işaret edilmektedir. Ve
olguyla ilgili iki temel paradigma üzerinde haklı bir tartışma beraberinde sürdürülmektedir.
İlki insanın insan olarak değeri bakımından eşitlik mutlaktır, dolayısıyla eşitlikten ayrılmak
adalete aykırıdır. Öyle ki, evrensel olarak kabul görüldüğü gibi, ırk, cins, din, dil ve etnik
köken gibi insan özellikleri ayrımcılığın haklı gerekçesi olamaz. İkincil yaklaşım ise,
Aristoteles’den beri üzerinde tartışılmakta olan, eşit olanlara eşit, eşit olmayanlara ise farklı
davranılmasını gerektirir. Bu paradigmaya göre, insanların kazanılmış özellikleri ve kendi
çabalarının sonucu edinimleri dolayısıyla farklı davranıma tabi tutulmaları adalete aykırı
olamaz. Dolayısıyla, bölümde, bu iki başat paradigmaya ilişkin açılımlardan hareketle sosyoekonomik hak(lar) ve özgürlük(ler) sorgulamalarında hangi adalet ilkesini uygulamanın daha
doğru olacağı konusunda nesnel bir sonuca ulaşma çabası sarfedilmektedir.

13.1. Adalet Olgusuna Tarihsel Çözümlemeler

“İnsanların adalet yeteneği demokrasiyi mümkün kılar;
adaletsizliğe eğilimi ise demokrasiyi zorunluluk haline getirir.”
Reinhold NİEBUHR
“Yeryüzünde bir tek kişi tutsak olsa, özgürlük zindandan başka bir şey değildir.”
Albert CAMUS

Platon’a göre adalet, her insanın kendi yeteneklerine göre kendi hayat süresi içinde kendine
düşeni yapmasıydı. Öyle ki, bazı insanlar yönetecek, bazıları koruyucu, üretici ve tüccar
olarak yönetime yardımcı olacaktır. Dolayısıyla adalet, sosyal organizmanın değişik
bölümlerinin ahenkli ilişki içinde olması, uyum halinde bulunmasıdır. Bu yaklaşıma göre
insan toplumdan soyutlanmış şekilde istediğini yapabilen bir varlık değildir.503 Tersine
kolektif bütünün organik gereklerine kişisel isteklerini ve tercihlerini tabi kılmak
zorunluluğundadır.
Platon Devlet, Aristoteles de Nikomakhos’a Etik yapıtlarında adaletin ve iyi hayatın
birbirine ayrılmaz bir biçimde bağlı olduğunu, öyle ki adil olmadan iyi yaşamanın mümkün
olmadığını savunmuşlardır.504
Bununla birlikte Aristoteles, adalet konusuna genel bir açıdan değinmenin yeterli ve
doyurucu olmayacağı sonucuna ulaşmakta gecikmemiştir. Adalet kavramının iki ayrı yönden
değerlendirilmesi gerektiğine inanan Aristoteles, dağıtıcı ve denkleştirici (düzeltici) adaleti
birbirinden ayırmanın zorunluluğu üzerinde durmuştur. Dağıtıcı adalet, şeref ve malların
paylaştırılmasında herkesin yeteneğine ve toplum içindeki durumuna göre kendine düşeni,
başka bir ifade ile payına düşeni almasını öngörür. Dağıtıcı adaletin fonksiyonu, kişi ile
toplum, kişi ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemektir. Böylece eşitlik ilkesine bağımsız ve
uygulama bakımından önemli bir yer verilmiş olmaktadır. Bununla birlikte dağıtıcı adaletteki
eşitlik mutlak değil göreli (relatif) bir nitelik taşımaktadır. Kişinin sadece hakları değil,
ödevleri de toplum içindeki durumuna ve yeteneklerine göre farklı olacaktır. Denkleştirici ya
da düzeltici adalet ise Aristoteles’e göre, hukuki ilişkide taraf olanların eşit muamele
görmesini gerektirir. Aristoteles, eşitliği adaletin kriteri saymış fakat toplumdaki eşitsizlikleri
de hoşgörü ile karşılamanın gerekliliğini vurgulamıştır. Bu bağlamda Aristoteles, kölelik
kurumunu savunmuş, ailede erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetini de tabii ve gerekli
503

Güriz A., Adalet Kavramı, Ed. Adnan Güriz, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Derneği, 2001, s.7.
Bkz., Platon, Devlet, Çev., S. Eyüboğlu ve A. Cimcoz, İstanbul, Remzi Kitabevi Yay., 1962; Aristoteles, Nikomakhos’a
Etik, Haz., A. Cevizci, İstanbul, Say Yay., 2014.
504

saymıştır. Aristoteles’in dağıtıcı ve denkleştirici adalet ayrımının bugün de hukuk
düşüncesinde505 varlığını ve önemini koruduğunu belirtmek gerekir.506
İngiliz düşünürü T. Hobbes da sözleşmeye uymamayı adaletsizlik saymıştır. Ancak
O’na göre, adaletin varlığının temel şartı toplumda güvenliğin ve düzenin sağlanmasıdır.
Güvenliğin olmadığı toplum hayatında adaletten de söz edilemez. Alman düşünürü İ. Kant da
adalet konusunu incelerken üç ayrı ilkeye dikkati çekmektedir. Bunlar Roma hukukundan
kaynaklanan şerefli yaşa, kimseye zarar verme, herkese payına düşeni ver esaslarıdır. Kant’ın
üzerinde durduğu üçüncü ilke, “herkese payına düşenin verilmesi” (suum cuique) şeklinde
adaletle ilgili klasik tanımın tekrar edildiğini göstermektedir. Ancak Kant’ın sisteminde
adaleti yönlendiren temel değer her zaman özgürlük olmuştur.507 Dolayısıyla Kant’ın adalet
görüşünü özgürlükçü felsefe içinde değerlendirmenin kaçınılmazlığını teslim etmek gerekir.
Fransız düşünür J.J. Rousseau ise, adaletin temel niteliğinin karşılıklılık olduğunu ileri
sürmüştür. Karşılıklılık kavramının Fransız düşüncesinde adaletin ayırıcı niteliği olarak daha
sonra da önem taşımayı sürdürdüğünü belirtmek gerekir. Rousseau, İnsanlar Arasındaki
Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma adlı yapıtında doğadaki farklılıkların
gerçek olduğunu, fakat önemli olmadığını söyler. Bu farklılıkları önemli hale getiren
toplumun kendisidir.508
John Stuart Mill’e gelince, O da adalet ve fayda kavramları arasında ilişki
kurulmasından yanadır. Onun kanısına göre, adalet ve fayda eş anlamlı kavramlar değildir.
Ancak adalet kavramı soyut manada anlamlı sayılmaz. Adalete fayda ile ilişki kurmaksızın
içerik sağlamak geçerli bir görüş değildir. Adalet duygusu adalet ve fayda arasındaki bağlılığı
sağlar. Adalet duygusu insanı doğru bulmadığı davranışları kınamaya ve hatalı davranışlara
karşı misillemeye götürür.
Marx ve Engels ise, adalet kavramının kapitalist düzendeki sömürünün bir maskesi
olduğu görüşünü taşımışlardır hep.509 İtalyan hukuk felsefecisi Giorgio Del Vecchio ise,
insanda fiziki ve fizikötesi iki ayrı benliğin varlığını savunmaktadır. Doğanın bir parçası olan
fiziki niteliği ile insan iyi ve kötü arasında ayrım yapamaz. Ancak akıl sahibi bir varlık olarak
insan kendi başına karar vermek gücüne sahiptir. Fizikötesi niteliği ile insan Del Vecchio’ya
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göre “adaletin ebedi çekirdeğidir.”510 İnsanın özünde, onun fizikötesi kişiliğinde saklı bulunan
bu çekirdek hem bir fikir, hem bir duygudur.
Amerikalı düşünür John Rawls’un adalet görüşüne de değinilecek olursa, bu konuda
iki temel ilkeye dayandığından söz etmek gerekir. Birinci ilke, her kişinin diğerleri ile eşit
hakka sahip olması şeklinde ifade edilebilir. İkinci ilke ise sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin
herkesin yararına olacak şekilde bertaraf edilmesini, toplumdaki görevlerin ve mevkilerin
herkesin faydalanmasına elverişli olmasını öngörmektedir. Birinci ilke, ikinciye oranla daha
üstün bir yere ve değere sahiptir. Başka bir ifade ile hürriyet ancak hürriyet adına
sınırlandırılabilir. Sosyal ve ekonomik eşitlik taleplerinin gerçekleşmesi, herkesin hürriyetini
geliştirmeyecek sonuçlar doğurabilecekse, bunların terkedilmesi uygun olacaktır.
Bir başka Fransız bilim adamı Jean Piaget’nin de açılımlarından yararlanmak
gerekirse, Piaget adalet kavramını psikolojik açıdan değerlendirmeye çalışmıştır. O’na göre,
insandaki adalet kavramı konusunda doğru fikir edinebilmek için çocuk psikolojisi üzerinde
durmak yararlıdır. Çocuklarda haklılık ve haksızlık konusundaki fikirler çocuğun sosyal
yaşam ve deneyimine göre değişmekle birlikte, aynı yaş grubundaki çocukların çoğunda
haklılık konusundaki fikirlerin şaşırtıcı bir biçimde birbirine benzediği de görülmektedir.511
Adalet512 kavramının önsel (a priori), deneyden bağımsız olduğu kabul edilirse, bunun
eşitlik fikri ile ilişkili bulunduğu söylenebilir. Ancak a posteriori bir adalet görüşü ile eşitlik
arasında bağlılık bulunduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bununla birlikte, adalet
uygulamasında dikkatimizi çeken en önemli özellik eşitliğin mutlak içerikli olmadığıdır.
Çünkü hukuk düzeninde vatandaşla yabancı, reşit olanla olmayan farklı hukuki statülerde
bulunurlar. Şu halde şartların gereğine göre, nimetlerin ve külfetlerin farklılığı adaletin icabı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü değişik durumlarda bulunanlara farklı muamele
yapılması eşitlik ilkesine ters düşmemektedir. Örneğin evli vergi yükümlüsü ile bekar vergi
yükümlüsünün statüleri aynı olmayabilir. Eşitlik uygulaması, eşitlikle ilgili istisnaların da göz
önünde bulundurulmasını gerektirir.513 Benzer durumlarda benzer uygulama isteği hem
düşünürlerin, hem hukuk uygulayıcılarının dikkatini çekmiştir. Bunun da nedeni, benzer
durumlarda farklı uygulamaların, insanlarda adaletin gerçekleşmediği ya da amacına
ulaşmadığı kanısını uyandırması olasılığıdır.
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Adalet kavramının diğer unsuru rasyonelliktir. Aslında rasyonelliğin eşitlikle
birlikte dikkate alınması yanlış olmaz. Rasyonellik, kişiye yapılacak uygulamanın belli
kurallarla önceden saptanması, kişinin keyfi bir muameleye maruz kalmaması anlamını
taşır. Bu nedenle adalete uygun uygulamanın özünde, düzenli ve rasyonel uygulamanın
bulunduğu söylenebilir. Şu halde hukuk kurallarının objektif uygulanması ve adalet
arasında bir paralellik bulunması söz konusu olmaktadır. Rasyonel ve düzenli uygulama,
adalet kavramının sadece şekli unsuru ile değil, aynı zamanda maddi içeriği ile de
ilgilidir.514
Adalet kavramının çok güçlü olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
Adalete uygun bir amaç için uğraş vermek kişinin gücünü ve heyecanını çoğaltır. Bütün
savaşların adalet amacı için yapıldığı ileri sürülür.515 Sosyal hayattaki mücadelelerde de
adalet’ten sürekli söz edildiği unutulmamalıdır.
Adaletin, ötekilere yönelik kişisel bir ilgi ve kaygıyı gerektirdiği oldukça açık bir
gerçekliktir. Her şeyden önce salt akılsal ya da toplumsal bir kurgu olmadığı görülmelidir. Bir
duygudur ve hatta bu oldukça doğal bir duygu durumudur. Adalet duygusu mutlaka eğitimle
işlenip geliştirilmelidir.
David Hume ise İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme’sinde gereksinim içinde olanlara
karşı duygudaşlığımızı doğal bulur, adaleti değil. Hume’a ve pek çok yeni kuramcıya göre
kişiyi ve mülkiyeti korumak için adaleti insan toplumu icat etmiştir, çünkü insan yeterli iyi
niyete ve duygudaşlığa sahip değildir. Bu teze göre eğer doğal bir şekilde nazik ve özenli
olunabilinseydi adalete gerek kalmayacaktı.
Hume adaletin, insan toplumunun icadı olan yapay bir erdem olduğunu ileri sürer. O’na
göre, doğal olan adalet değil aksine bencilliktir; bazı şefkat ve acıma işaretleri varsa da bunlar
ne yazık ki ciddiye alınmayacak kadar azdır. Burada toplumsal adalete yönelik herhangi bir
öncelikten söz edilemez. Yaklaşıma göre, adalet aklın ürünüdür, doğal duyguların değil. Adalet
bir kere kurulduktan sonra da -kuramsal olarak genel bir anlaşma ya da toplum sözleşmesi
yoluyla, pratikteyse bu sözleşmenin uygulamaya koyulmasıyla- artık ahlaki duygulara kişisel
hayatımız dışında gerek yoktur.(...) “Adalet insanlığın iyiliğine yönelme eğilimi taşıdığı için
ahlaki bir erdemdir, zaten bu amaca yönelik yapay bir icattan başka bir şey de değildir... ama
kurulduktan sonra, doğal olarak, güçlü bir ahlak duygusuna hizmet etmiştir.”516
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13.2. İnsan Hakları ve Hakkaniyet Olarak Adalet
Adalet özlemi insanların en eski özlemlerinden biri olarak karışımıza çıkmaktadır.
Günümüzde ise giderek artık adalet özleyen değil, adalet talep edenlerin sayısı artmaya
başlamış durumdadır. Ve sonuçta bu insanlar adaletten umudunu kaybedince silaha
sarılabilmektedirler. Dünyada son yirmi/otuz yıla damgasını vuran olgulardan ikisi, düşük
yoğunluklu savaşlar ve terörizmdir; buna karşılık barış konusu dünya kamuoyunun
gündeminden hiç düşmemektedir. Gerçekten de barış ve gelişme, son yirmi/otuz yıldır
uluslararası topluluğun ana gündem maddelerini oluşturuyor olmasına karşılık, bunlar ile
adalet konusu arasındaki bağlantı üzerinde pek durulmamaktadır.517
Adaletin ne olduğu konusunda Platon’dan öğrenilen şey adaletin bir fikir olduğu idi.
Fikir derken kastedilen de düşüncelerin özel bir türüdür, insan düşüncesinin bir tasarımı.
Hepsi insan düşüncesinin ürünü olan bir bilgi, bir fikir ve bir inanç arasındaki fark da şu
şekilde dile getirilebilir: Bir bilgi, kendisinden bağımsız bir objeyle ilgilidir, oysa bir fikir
kendi objesini yaratır. Bir fikrin, kendi objesini yaratan ama ona sahip olan kişiye bağımlı
olan bir inançtan farkı ise, onu getirene bağımlı olmamasıdır. Fikirler tarihe getirilir ve orada
uzun ya da kısa bir süre etkili olurlar, yani fikirler tarihsel varlığa katılırlar. Fikirlerin bu
özelliği, onların bulanıklığının, dolayısıyla farklı şekillerde tanımlanmalarının nedenini
oluşturur. Bilgi objesini belirleme çabasında ilk ipuçları Aristoteles’tedir.518 Aristoteles’in bir
araştırmaya girişmek için sık sık kullandığı dilsel bağlam aranılan yanıtı verecektir.
İnsanlar genel olarak adalet istediklerini, sözgelimi adil bir dünya istediklerini
söylerken, bulanık bir özlemi dile getirirler; o anda sahip olmadıkları, ama ister olsun ister
olmasın, kendilerine ait olduğunu düşündükleri bir şeyin, onlara verilmesi gerektiğini
kastederler; yoksun bırakıldıkları, kendilerinden ‘alınmış’ ve onlara geri verilmesi gereken bir
şeyi düşünürler; kendilerine borçlu olunan, verilmesi gereken bir şeyi.519 Bu da, doğrudan
doğruya Platon’un Devlet’inde gördüğümüz bir adalet tanımını; her birine gerekeni, borçlu
olanı vermek şeklinde dile getirilen tanımı akla getirir.
Adaletin talep ettiği, adalet kuramlarının sandığı gibi belirli içerikli ilkelerin etkili
kılınması değildir; talep ettiği şey, belirli bir istemedir; değişik ve değişken, ama belirli
nitelikte olan düzenleri oluşturan bir koşullar zincirini sürekli geliştirmeyi isteme. Bu belirli
nitelikteki düzenler, insan haklarına dayanılarak oluşturulan düzenler, yani mevcut gerçek
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durumlara göre insan haklarından türetilen ilkelerin belirlediği toplumsal-siyasal ilişki
bütünlerinden oluşan düzenlerdir.520
Böylelikle insan haklarıyla karşılaştırıldığında adalet, bir isteme ilkesi olarak
karşımıza çıkar; insan haklarının ise kişilere muamele etmede eylem ilkeleri, aynı zamanda
da, toplumsal-siyasal ilişki düzenlemelerini ve hukukun oluşturulmasını belirleyen tarihsel
ilkelerin, kuralların türetilmesi için temel ilkeler olduğu görülür. Oysa adalet, yalnızca
toplumsal-siyasal ilişki düzenlemelerini belirleyen ilkelerin niteliğine ilişkin bir talep getirir,
bir başka ifadeyle toplumsal, hukuksal, siyasal kararları ve eylemleri belirleyen ilkelerin,
mevcut gerçek durumlarda temel insan haklarının gerektirdikleri ilkeler olması talebini ortaya
çıkarır.521
İnsan hakları ve adalet kavramları ortaktır; her ikisi de ahlak temeline dayanır. Kısaca
adalet aramak ve istemek insan haklarından biridir. İnsan hakları adalet içinde gerçekleşir.
Öyle ki, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin başlangıç kesiminde de insan
haklarının dünyada barış ve adaletin temeli olduğu açıkça belirtilmiştir.522

13.2.1. İyiden Önce Gelen Hak(lar) ve Özgürlük(ler) Ayrımı
İnsan yalnızca bir ‘zoon politikon’ değildir; onun insan olma özellikleri arasında en geniş
anlamda üretici, yani işçi, tekniker, memur, öğretmen, sanatçı vb., daha sonra tüketici,
kullanıcı ve nihayet devletin vatandaşı olmayı sayabiliriz.523 Elbette bunların tümünün
çıkarları aynı yönde oluşmayacaktır.
Günümüz çoğulcu demokrasilerinin dayanağı ve itici gücü olan sosyal adalet, en geniş
anlamda toplum ile onu oluşturan üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu, artık
Aristoteles’in dağıtıcı adalet’indeki gibi, her ferde kendi yetenek ve değerine göre düşenin ne
olduğunu değil, herkese bütünün bir parçası, bir üyesi olarak düşen ‘hak ve görevlerin’ ne
olduğunun tespitidir.
Sosyal adaletin muhatabı ferdi özelliklerinden, toplumsal bağlarından soyutlanmış
insan değildir; her türlü ihtiyaç ve sıkıntılarıyla yaşam kavgası içindeki somut insandır. İşçi,
zanaatkar, sanatkar, memur, mühendis, doktor, ana, çocuk, azınlık, yabancı işçi... Artık sosyal
adaletin ve dolayısıyla, toplumda düzeni ve adaleti gerçekleştirmek zorunda ve amacında olan
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hukukî düzenin karşısında eşit kişiler değil, toplumsal ve ekonomik yönden güçlüler,
güçsüzler; işçiler, işverenler; memurlar, üreticiler, tüketiciler, kısacası gerçek insanlar vardır.
Bu insanların insanca yaşayabilmeleri için çalışmaları, işsizlikten korunmaları, sosyal
güvenlik, dinlenme, adil ücret, sendika, toplu sözleşme, eğitim, sağlık, sağlıklı çevrede
yaşama vb. haklarına sahip kılınmaları, yani ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla
donatılmaları ve ekonomik yaşamın düzenlenmesinde söz ve rol sahibi olmaları
gerekmektedir.524 Tüm bunlar sağlanabildiğinde ancak, temel hak ve özgürlükler ile siyasal
özgürlükler anlamlı bir uygulanabilirliğe kavuşacaktır. Bu şekilde de, çoğulcu demokrasinin
başat gereği demokratik katılım gerçekleşme olanağını elde edebilecektir.
Genelde özgürlükler ve haklar kavramları, özelde de ekonomik özgürlükler ve
ekonomik haklar kavramları birbirinin eş anlamlısı gibi kullanılmaktadır. Oysa ki, özgürlük
ile hak kavramları birbirinden çok farklı iki kavramdır ve birbirleri yerine kullanılması
yanıltıcı olmaktadır. Buna ek olarak her iki kavramın adalet kavramı ile değişik yönlerden
ilişkisi bulunmaktadır.
Özgürlük negatif yönden tanımlanır ve kişinin devletten ya da başka kişilerden
gelmesi mümkün her türlü zorlamadan korunması, kurtarılması demektir.
Özgürlük, barış, güvenlik ve sükunet gibi veya herhangi bir engelin veya kötülüğün mevcut olmaması
gibi negatif bir kavramdır... ve kişinin başkaları tarafından zorlanmaması, bir engelle karşılaşmaması
demektir. Özgürlük, onunla ne yaptığımıza göre, ancak pozitif hale dönüşür. Özgürlük bize herhangi
belli bir fırsat sağlamayıp o fırsatın yaratılmasını bize bırakır.525

Buna karşılık, hak ise pozitif bir kavramdır ve kişiye ya yasalarla ya da kurumlar eliyle
tanınan bazı fırsatları ifade eder ve devleti bu fırsatları gerçekleştirmekle görevlendirir. Bir
başka deyişle, her hak vatandaşı devletten alacaklı kılar ve vatandaşta yasal bir beklenti
yaratır.
Özgürlük ve hak kavramlarına ait bu tanımlar, doğrudan doğruya ekonomik özgürlük
ve ekonomik hak kavramlarına uygulanabilir. Ekonomik özgürlük; kişinin devletten ya da
diğer kişilerden gelecek bir zorlama olmaksızın tercih ettiği şekilde ekonomik yaşama
katılabilmesini ifade eder. Bu anlamda ekonomik özgürlük, devlet müdahalesi en aza
indirilmiş bir serbest piyasa ekonomisinde gerçekleşir. Buna karşılık ekonomik hak, yasalarla
ya da kurumsal düzenlemelerle yaratılır ve vatandaşları siyasi iktidardan bazı yasal

524
525

Gürkan, Ü., a.g.m., 2001, s.123.
Hayek, F. A., Kölelik Yolu, Ankara, Liberte Yay., 2010, s.19.

beklentilere yöneltir. Ayrıca, devleti de bu yasal beklentileri gerçekleştirmekle görevli
kılar.526
Bu iki tanımdan da kolayca anlaşılabileceği gibi, ekonomik özgürlükler ile ekonomik
haklar birbirlerine taban tabana zıt iki kavramdır. Çünkü ekonomik özgürlükler devletin
ekonomiye müdahale etmemesini gerektirirken, ekonomik haklar devletin ekonomiye
müdahalesini kaçınılmaz kılar. İktisat diliyle ifade edilirse ikisi arasında negatif, ters yönlü bir
ilişki vardır: Ekonomik haklar arttığı zaman, ekonomik özgürlükler azalır.527
Bugün bütün batı demokrasilerinde belli bir ‘ekonomik haklar katalogu’ vardır ve de
bu katalogda yer alan ekonomik hakların sayısı da devamlı şekilde bir artış göstermektedir.
Ekonomik hakların varlığı ve artış eğilimi ise, devletin ekonomiye müdahalesini kaçınılmaz
kıldığı gibi devamlı biçimde arttırmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda, kişilerin
ekonomik özgürlüğü azalırken, birçok önemli ekonomik sorun da ortaya çıkmıştır. Ancak
devletin verdiği ekonomik haklar artıp refah programı genişledikçe, demokrasi refah
pastasından daha büyük pay alabilmek için girişilen bir rekabete dönüşmektedir.528

13.3. Sosyal Adalet
Adalet insanların vicdanlarında yer etmiş, ondan kaynaklanan nesnel bir değerdir. O, gerçi
insana bağlı olmakla öznel bir yana, sübjektif bir görünüme de sahiptir. Eğer insan olmasaydı,
daha doğrusu insanın tinsel yanı bulunmasaydı hiçbir değerden, bu arada adaletten de söz
edilemeyecekti. Nasıl ki, mantık ve matematik konuları da düşünen bir tin’in (aklın) varlığını
gerektirir; tin onların varlığının ön koşuludur; insan tinsel bir yana (akıl ve anlam yanına)
sahip bulunmasaydı bu konular ortaya çıkmazdı. Bunun gibi tüm değerler de duyumsayan bir
tine muhtaç bulunmakta, bu anlamda özneye (kişiye) bağlı bir özellik taşımaktadır. Ancak bu
özneye bağlılık, onların tek tek bireylere, bunların keyfî arzu ve düşüncelerine bağlılık
anlamına gelmez. Burada özneden kastedilen genellikle insandır, somut bireyler değildir. Bu
bakımdan adaletle birlikte tüm değerler, tıpkı matematik ve mantık konularındaki gibi ve
onlar kadar nesneldir; keyfîlikten, öznel değerlendirmelerden uzaktır. Değerlerin varlığına
yönelik ciddi kuşku duyan göreceliğin temel yanılgısı değer ile değer yargılarını karıştırmış
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olmasıdır. Değer adına ve ona dayalı olarak, ondan çıkarıldığı savı ile ortaya atılan değer
yargıları bireyden bireye değişebilir, fakat değer ve değerler değişmez.529
Dolayısıyla soyut tanımlardan kaçınarak, toplumsal realite içerisinde ortaya çıkan
tarihsel olaylardan yol almak suretiyle adalet kavramını irdelemek gerekir. Aksi takdirde
romantik bir boyutta bocalamaktan ileriye gidilemez. Hiç kuşkusuz ki, soyut adalet tanım ve
kavramlarının kökeninde Platon’un ‘aşkın adalet’ yaklaşımı vardır.
Realiteye dayalı somut adalet yaklaşımları Aristoteles’e dayanır. Onun dağıtıcı adalet,
denkleştirici adalet ve hakkaniyet kavramları somut, yaşayan, reel olaylarda kaynağını bulur.
Bu tür adalet yaklaşımlarına ‘yerleşik adalet’ tanımları adı verilir. Adalet Aristoteles’e göre
eşitlik esasına dayandırılmalıdır. Aristoteles’le birlikte adalet mutlak bir fikir (ide) olmaktan
çok, toplum realitesi içindeki ilişkilerden doğan bir kavram haline dönüşmüştür.530
Stoa’nın adalet anlayışı da yerleşiktir. Evreni yüce bir güç, tümel (külli) bir akıl
yönetir: Logos (evrensel akıl), nesneler ve biz içice yaşamaktayız. Logos’un kuralları adaleti
yansıtır. Panteist (Tanrı-evren içiçeliği) Tanrı anlayışına bağlı olan Stoa adaleti ‘iyi’ ve
‘ahlaklı’ davranmayı öğütler. Stoacı düşünüş, doğal hukuk, iç özgürlük, insanların evrensel
kardeşliği düşünceleriyle, Platonculukla ve Aristotelescilikle birlikte, ortaçağ Hıristiyan
düşüncesini, dolayısıyla Batı düşüncesini en çok etkileyen üç kaynaktan birini
oluşturmuştur.531
Yerleşik, somut adalet anlayışı çeşitli görünümlerle günümüze kadar gelmiştir. Ancak
zaman zaman bu anlayışlarla soyut, ideal adalet anlayışlarının birbirlerine yaklaştıkları da
gözlemlenir. Somut adalet tanımları yerleşik kökenli olmalarına rağmen, soyut bir ideyi de
gözden uzak tutmazlar. Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek ve herkese kendine ait
olanı vermek tanımları Aristoteles’le birlikte bütün adalet tanımlarının kökeninde yerini bulur.
XVII. yüzyıl rasyonalist doğal hukukunun temsilcileri de benzer tanımlara
ulaşmışlardır. Nitekim burada adalet hakka saygı, kusurlu kimsenin zararı ödemesi, başkasına
ait olanın verilmesi, her insana hak ettiği cezanın verilmesi ve ahde vefa (Pacta Sunt
Servanda) ilkesi kurallarını içerir. Hak sahibi olan kimseye hakkının verilmesi esası temel
kuraldır. Hakkın verilmesi denkleştirmek demektir, denkleştirme de matematik eşitliği içerir.
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Rasyonalist doğal hukuk içinde karşılaşılan daha somut bir adalet tanımı da ‘Sana yapılmasını
istemediğin şeyi sen de başkasına yapma’ ilkesidir.532
Adalet kavramının yoğun bir şekilde gündeme gelmesi doğal hukuk felsefesinin
burjuva devrimlerine bağlı olarak ortaya çıktığı dönemlere rastlar. Bu dönemlerde Ticaret
Devrimi gerçekleşmiş, kentlerdeki kentsoylu sınıfı zenginleşmiş, gelişen bu yeni sınıf siyasal
iktidarlar karşısında etkili bir güç haline gelmiştir. Zenginleşmenin sağladığı nimetler de
mülkiyet kurumunda yeni gelişmelere yol açmıştır.533 Mülkiyet, merkezi iktidarların sınırsız
egemenlik gücü karşısında hak olarak hiçbir şey ifade etmemiştir. Bu nedenle, kentsoylular
haklarını korumak için felsefi ve sosyolojik gerekçeler aramaya başlamışlar; çeşitli düşünürler
bu amaçla Antik Yunanın doğuştan kazanılan, vazgeçilmez, devredilmez özgürlük, eşitlik ve
dünya nimetlerinden yararlanma hakkına sarılmışlardır.534 Bu da doğal hukukun yeniden
gündeme gelişine yol açmıştır.
Sınıf olgusu, adalet kavramının gelişimine ve yeni tür bir adalet anlayışının doğumuna
da yol açacaktır. Burjuva devrimleriyle birlikte Aristoteles’in klasik dağıtıcı adalet,
hakkaniyet, denkleştirici adalet anlayışları yasa ve anayasalara girmiştir. Bu gelişim burjuva
sınıfının eseri olmuştur.535 XVIII. ve XIX. yüzyılda ise tarih sahnesine yeni bir sınıf, işçi sınıfı
çıkar. Bu sınıfın ortaya çıkışıyla birlikte yeni bir adalet türü de hukuk alanına getirilir. Bu
şekilde somut yaşam ve gerçeklik, soyut kökenli adalete yeni formlar kazandırmaya başlar.
Burjuva kökenli doğal hukuk, toplum sözleşmesi ilkesinin uzantısı olarak serbest
sözleşme (akit serbestisi) ilkesini getirir. Devlet bir sözleşmeyle kurulmuştur; insanlar da tüm
sorunlarını sözleşmelerle çözümleyeceklerdir.
Çalışan ve çalıştıran, arz-talep dengesi içinde bir masaya oturup, her türlü sorunlarını
çözümleyebilirlerdi. İşveren belli ücret, belli çalışma saati, belli çalışma düzeni içeren bir sözleşme
taslağını çalışana ‘arz’ ederdi. İş talep eden, kurallara uyacağını belirtir ve işi kabul ederdi. Çalışanın
da bu arada öne süreceği koşullar çıkabilirdi. Karşılıklı koşulların saptanmasında tarafların özgür
iradeleri her şeye hakimdi. Akitte taraflar tamamıyla serbest ve özgürdü. Kira aktinden, alım-satıma, iş
sözleşmesine kadar her alanda hep arz-talep mekanizmasına dayalı ‘serbest sözleşme’ tüm toplumsal
sorunları çözümler, adil bir hukuk düzeni yaratabilirdi. Mantıksal ve kuramsal olarak gerçekten doğal
hukuk ve sosyal sözleşmeyle birlikte adeta bir mutluluk ve eşitlik cenneti meydana gelmişti. Ancak
kuramsal doğal hukuk ‘toplumsal realite’ olgusunu gözardı etmişti. Rasyonalist doğal hukukun en
önemli eksiği de bu olmuştur.536
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Buharlı makinenin keşfinden sonra, sanayileşme olgusu Sanayi Devrimini yaratınca kentlerde
fabrikalar kuruldu. Çalışma, para kazanma isteği içinde olan insanlar köylerden kentlere akın
ettiler. “Çalışma, alanındaki arz-talep ikilemi çalışmak isteyenlerin aleyhine bir görünüm aldı.
Kuramdaki ‘serbest sözleşme’ gerçek hayatta aksamaktaydı. Çalışmak isteyenler aç
kalmamak için çalıştıranların tekliflerini kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Günde 16 saat
boğaz tokluğuna çalışma XIX. yüzyılda Avrupa’da sık rastlanan bir olay haline gelmişti.”537
Çalışanlar özgür iradeleriyle iş sözleşmesinin altına imzalarını attıklarından hukuken bir sorun
yoktu. Oysa ki, serbest sözleşme ve doğal hukukun gözden kaçırdığı çok önemli bir şey vardı:
Sözleşmede tarafların gerçekten özgür olup olmadıkları. Serbest sözleşme, tarafların aynı
düzeyde güçlü olmalarıyla bir anlam ifade eder, adaleti getirir. Güçsüz, çaresiz bir insanın
kendi ‘özgür’(!) iradesiyle her şeyi kabul etmesi tahmin edilebilir bir sonuçtur.
Kuramda doğru ve adil olan doğal hukuk, gerçek hayatta yetersiz kaldı. Bu durumdan
ötürü, köken itibariyle maddeci yaklaşım sergileyen sosyolojik pozitivizm ve marksizm,
durumu değişik açıdan ele almış ve doğal hukuka yüklenmiştir. Marksizm işçilerin
egemenliğine dayalı bir hukuk ve devlet düzeni öngörürken, sosyolojik pozitivizm toplumsal
dayanışmayı gerçekleştirmek istemiştir. Siyasal planda doğal hukuk serbest sözleşme ilkesini
yeniden gözden geçirmek durumunda kalmıştır. Çalışan da çalıştıran kadar güçlü olursa
gerçek bir serbest sözleşmeden söz etmek olası olabilecekti. Bu nedenle, doğuştan gelen
hakların yanında sosyal haklara da yer verilmesi gereği doğdu. Bu perspektif sonucunda da,
doğal hukukun içinden doğal hukukun uzantısı olarak sosyal ve ekonomik haklar doğmuş,
sosyal devlet düşüncesi Marksizm karşısında önem kazanmaya başlamıştır.
Kolektivist mülkiyet bireysel mülkiyete yer verirken liberal mülkiyet sınırsız mülkiyet
hakkı tanımıştır. Sosyal devlet anlayışı ise mülkiyet hakkında ‘sosyal fonksiyon olarak
mülkiyet’ kavramını benimseyerek adaletli bir çözüm yolu oluşturmuştur. Öyle ki, bu
mülkiyet anlayışında, mülkiyetin öznesiyle nesnesi arasına özellikle ‘kamu yararı’ ögesinin
yerleştirilmesine özel önem verilmiştir.538 Bu şekilde, mülk sahibinin kamu zararı doğuracak
bir tasarrufta bulunması engellenmiş olacaktı. Doğal hukuk XX. yüzyılda işte bu sosyal
yaklaşım içinde yeniden ve yeni bir ilkeyle gündeme taşındı. Söz konusu olan sosyal adalet
ilkesi idi.
Sosyal adalet asgari ücretin saptanması, çalışma saatlerinin azaltılması, ücretli izin,
sağlık ve emeklilik sigortası hakkı, grev, toplu sözleşme gibi konularla gündeme gelirken
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temelde doğal hukukun dağıtıcı-denkleştirici adalet, hakkaniyet ilkeleri muhafaza
edilmiştir. Böylelikle sosyal haklar, herkes için yaygın bir eşitlik anlayışı, devletin güçsüzü
güçlendirmesi gibi kurumlarla sosyal adalet daha da güçlendirilmiştir.539 Sosyal adaletin
uzantısı olan sosyal devlet görüldüğü gibi sosyalist devletin değil, liberal doğal hukukçu
devletin yeni biçimidir.540
Sosyal adalet kavramı, gerçek anlamda XX. yüzyılın ürünü, özellikle çoğulcu
demokratik toplumların dayanağı, amacı ve itici gücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal
adalet kavramının tarihçesi insan hakları ve demokrasinin gelişimiyle yakından ilintili olup,
bunların gelişmesiyle koşutluk gösterir ise de, ilk ipuçlarını tüm ferdiyetçi karakterine karşın,
Fransız Devriminde bulur. Sosyal adaletin amaçlarından biri olan sosyal ve ekonomik
haklardan ilk söz eden 1793’de Robespierre olmuştur. Bu tarihte kabul edilen ve Anayasanın
başına eklenen ikinci ‘İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’nde şu hükümler dikkati
çekmektedir:541
“Kamu yardımları kutsal bir borçtur. Toplum çalışabileceklere iş bulmak, çalışamayacak durumda
olanlara da yaşama imkanları vermek suretiyle yoksul vatandaşların geçimlerini sağlamak
zorundadır.” (Md. 21)
“Öğrenim herkesin ihtiyacıdır. Toplum kamu eğitiminin gelişmesine bütün gücüyle yardım etmek ve
öğrenim imkanlarını bütün vatandaşlara sağlamak zorundadır.” (Md. 22)

İşte 1848 Devrimi, henüz hukuki güvenceden yoksun bu sosyal haklar ile hümanist-idealist
bir sosyalizmden esinlenerek ve siyasal demokrasiyi tamamlayacak bir sosyal demokrasiyi
hedefleyerek tarih sahnesine çıkmıştır. Gerçekten de 1848 Fransız Anayasası sosyal hak ve
sosyal hukuk anlayışını geniş ölçüde yansıtmaktadır. Başlangıç kısmında yer alan hükümlere
göre; Devlet artık her ferdin refahını artırmak görevindedir; Vatandaşlar ve Devlet karşılıklı
ödevlerle yükümlüdürler; Devlet vatandaşa ‘kardeşçe’ yardımda bulunacak, işsizlere iş
sağlayacak ve çalışamayacak durumdaki yoksulları koruyacaktır. Anayasanın 13. maddesi ise
parasız ilköğrenimin, meslekî eğitimin verilmesini; patron-işçi ilişkilerinde eşitliğin
sağlanmasını; yardım ve kredi kurumlarının kurulmasını, teşvik yoluyla çalışmanın ve
çalışanların korunmasını hükme bağlayarak, toplumun kimsesiz çocuklar ile geçim
imkanlarından yoksun sakatlara ve ihtiyarlara yardım edeceğini açıklamaktadır.542
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İngiltere’de ise işçi hareketi Robert Owen’in önderliğinde 1833 tarihinden başlayarak
örgütlenip mücadeleye girişmiştir.543 Uygulamaya bakacak olursak, ilk gelişmeler I. Dünya
Savaşı’nın ertesinde görülmektedir. 1918’lere kadar anayasalarda sadece 1789 modeli hak ve
hürriyetler yer alırken, artık bunlara yeni bir hak kategorisinin eklendiği görülmektedir:
Ekonomik ve sosyal haklar. Böylece yeni metinler ‘soyut insan’la değil, ‘sosyal vatandaş’,
yani ‘somut insan’la ilgilenmektedir. Ne yazık ki, bunlar yeterli hukuki güvenceden
yoksundurlar. Her ne kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde anayasal güvenceye
sahip kılınmış iseler de, bu kez kişisel ve siyasal hak ve hürriyetler sağlanamamış, hele
Almanya, İspanya ve Latin Amerika devletleri anayasalarında yer almalarına karşın, totaliter
devletlerin ve diktatörlüklerin gelişmesini önlemede güçsüz kalmışlardı. Bu durumun sebebini
Mannheim,
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yapılı

endüstri

toplumlarındaki

giderek

artan

güvensizlikle

açıklamaktadır.
Ancak bu güvensizlik sadece ekonomik ihtiyaç ya da hızlı değişim ile açıklanamaz.
Endüstri devrimi kitleleri köyünden, mahallesinden, cemaatinden yani köklerinden koparıp
kentlerin varoşlarında yaşamaya zorlamış, loncaları, grupları yok ederek bu öksüz kalan
nüfusun inanç ve geleneksel ahlakını da kökünden sarsmıştır. Öte yandan, işletmelerin
büyümesi patron ve işçi arasındaki geleneksel ilişkiyi de koparmıştır. Böylece işletmelerin
büyümesi, makinelerin maliyetinin giderek artması, uzmanlaşma zorunluluğu, ücretlilerin
girişimci olma şans ve umudunu azaltırken, kronikleşen ve yaygınlaşan işsizlik, endüstri
devriminin temelini oluşturan rekabet mekanizmasının psikolojik desteğini, yani insan
emeğinin değerlendirilebileceğine ilişkin inancı sarsmıştır. İş kaybı ücretlinin evinde,
çocukları üzerinde, sosyal statü ve ilişkilerinde yoğunlaşan gurur ve heves duygularını yok
etmiştir.544 Özgüveni sarsılan kitleler bunalıma düşmüş ve bu durum Nazi ve Faşist
diktatörlüklere ve büyük yıkım getiren II. Dünya Savaşı’na zemin hazırlamıştır
Daha Savaş sürerken, Savaş ertesinde kurulacak yeni düzenin barış içinde
sürebilmesinin, insan haklarını tüm boyutları ile gerçekleştirecek bir sosyal adalet anlayışı ile
mümkün olacağı anlaşılmıştı. Başkan Roosevelt Kongre’ye sunduğu 6 Ocak 1941 tarihli
mesajında savaş sonrası toplumun temel taşı olarak ünlü dört hürriyeti ilan ediyordu: “Söz ve
ifade hürriyeti, vicdan hürriyeti, yoksulluktan ve korkudan kurtulma hürriyeti”. Roosevelt
gerçek
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olamayacağını, yoksulluk içindeki insanların hür olamayacaklarını; acı çeken ve işten yoksun
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insanların diktatörlüklerin varlık malzemesini oluşturduğunu vurgularken hiç haksız
değildi.545 Artık tüm dünyada Savaş sonrasında kurulacak yeni düzenin hukuki, siyasal ve
sosyal temellerini atma hedefine yönelik program ve projeler üzerinde çalışanların ortak
görüşü gerçek bir demokrasinin insan haklarını fiilen gerçekleştirecek bir sosyal adalet
anlayışına dayandırılması gereği üzerinde birleşiyordu.
Bu demokratik devletin ‘sosyal devlet’e, hukukun da ‘sosyal hukuk’a dönüşmesiyle
sağlanacaktı. Demokratik devlet bunu artık vatandaşlarını çetin yaşam koşulları ve güçlü
ekonomik örgütler karşısında yalnız bırakmayarak, ekonomik ve sosyal yaşama seyirci
kalmayarak, ekonomik eşitsizliklerin toplum yaşamını dengesiz, birey yaşamını da yaşanmaz
duruma sokmasına engel olarak yapacaktı. Bunun için gerektiğinde ekonomik alana girecek,
tekelleri ve haksız rekabeti önleyecek; gerektiğinde kredi, vergi ve yatırım mekanizmalarına
müdahale edecekti. Sosyal devletin amacı tüm vatandaşların eşitliğini körü körüne sağlamak
değil, fakat eşitsizlikleri mümkün olduğunca gidermektir.546 Kısaca ifade etmek gerekirse,
kendilerine üreticiler, tüketiciler, vatandaşlar dediğimiz kişiler artık devleti gerektiğinde
sınırlayabilecek, çoğulcu bir toplum için zorunlu olan yönetime katılma hakkına sahip
kılınarak ekonomik demokrasiyi gerçekleştirebileceklerdir.

13.3.1. Sosyal ve Ekonomik Değer Düzenlenmeleri
Yukarıda ekonomik özgürlükler ile ekonomik haklar arasındaki farkı ve ekonomik haklar
katalogunu genişletmenin bazı önemli sonuçları ortaya kondu. Bundan sonra da, özellikle
sosyal ve ekonomik hak(lar) ve özgürlük(ler)in Rawls tarafından öne sürülen ‘adalet teorisi’
ile ilgili olarak yaratacağı düşünülen sorunlar üzerinde durulacaktır.
Bilindiği üzere Rawls’un teorisi temelde üç soru ile ilgilidir. Bu sorulardan birincisi,
“adalet ilkeleri’nin bulunması ve yorumlanması, ikincisi bir anayasal demokrasinin
kurumlarını ve bu ilkeleri gerçekleştirecek şekilde düzenlemenin mümkün olup olmadığı ve
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üçüncüsü de belirlenen dağıtım paylarının, adaletin sağduyuya dayalı kavramlarına uygun
düşüp düşmediğinin test edilmesi”dir.547
Adalet ilkelerinin ne olacağı sorusuna Rawls iki adalet ilkesi önerir. Teorisini
oluştururken kendisinin de belirttiği gibi, bu ilkelerin değişik tanımlarını kullanmışsa da
ilkelerin özünü en yalın biçimiyle şöyle açıklamıştır: “Birincisi her insan, başkaları için de
tanınmış olan benzer özgürlüklere uygun olacak şekilde, temel özgürlükten en geniş şekliyle
yararlanma hakkına sahiptir. İkincisi ise sosyal ve ekonomik eşitsizlikler o şekilde
düzenlenmelidir ki bu eşitsizliklerin, hem herkesin yararına olacağını ümit etmek mümkün
olmalı ve hem de herkese açık mevkilerde ve kurumlarda ortaya çıkmalıdır.”548
Rawls, ayrıca bu kuralların önem sırasına göre sıralandığını ve birinci ilkede
uğranılacak kaybın, ikinci ilkeye göre elde edilecek bir kazançla telafisinin mümkün
olmadığını da vurgulamıştır: “Bu sıralama, birinci ilkenin gerektirdiği eşit özgürlük
kurumlarından
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büyük

sosyal

ve

ekonomik

yararlar

ile

haklı

gösterilemeyeceğini ya da telafi edilemeyeceğini ifade eder.”549
Rawls öncelik sıralamasında adaletin etkinliğine göre, özgürlüğün de sosyal ve
ekonomik yararlara göre olduğunu söylemektedir. Birinci adalet ilkesi, yani ‘özgürlük ilkesi’
Rawls tarafından, yukarıda da belirttiğimiz gibi, “her insan, (...) herkese tanınan benzer
özgürlüğe uygun şekilde en geniş özgürlükten yararlanır” şeklinde tanımlanmıştır. Batı
demokrasilerinin bu ilkeyi, temel bir amaç olarak benimsediklerinde kuşku yoktur. Ancak,
çıkar gruplarının varlığı, bu amaca ulaşmak yönünden ciddi engeller yaratmaktadır. İktidara
yakın olan çıkar grupları diğer gruplar aleyhine daha fazla ekonomik hak elde etmekte ve
özgürlüklerini arttırmaktadır.
Ekonomik haklar, etkinlik ve fırsat eşitliği yönünden de olumsuz sonuçlara neden
olmaktadır. Bir ekonomik hakkın içeriğini bilmeden, o hakkın gerçekleşmesi için gerekli
devlet müdahalesinin, kaynakların etkin dağılımını ne ölçüde bozacağını önceden söylemek
imkansız olduğu gibi, kaynak dağılımındaki bu bozulmanın Rawls’un belirttiği herkesin
yararına işlemek sonucunu verip vermeyeceği de tartışılabilir.550 Bu belirsizliklere rağmen
ekonomik hakların varlığının ve zaman içinde gösterdikleri artma eğiliminin, piyasa
ekonomisinin ‘politize olmasına’ yol açtığı ve ekonomide etkinliği azalttığını öne sürmek
doğru olacaktır.
547

A.g.m., s.128.
Rawls, J., A Theory of Justice, London, Oxford University Press, 1972.
549
Gürkan, a.g.m., 2001, s.129.
550
A.g.m., s.13.
548

Rawls, dört ayrı dala böldüğü siyasi iktidarın ‘transfer dalı’na, bölüşüm adaletini
sağlamak için ‘sosyal minimum’ adını verdiği en düşük düzeyde gelir elde edenlere
sağlanacak gelir miktarını belirleme görevini vermiştir. Sosyal minimum, Rawls’a göre, ‘en
düşük düzeydeki grubun beklentilerini maksimize edecek düzeyde’ belirlenmelidir. Bunun
için de belli bir makina ve teçhizattan oluşacak toplumsal alt yapı yatırımlarının yanında,
eğitim ve öğretim yatırımları da gereklidir.551
Ekonomik haklar ve bu hakların devamlı büyüme eğilimine sahip olması, Rawls’un
öne sürdüğü ilkelerinin, günümüzde yeterli olmayacağını düşündürmektedir. Bu nedenle söz
konusu ilkelere, sınırlandırılmış siyasi iktidar ilkesi adı verilen bir ilke daha eklenmelidir.
Günümüz demokrasilerinde siyasi iktidarın ‘genel ve eşit oy ilkesi’ne göre oluşması, bu
iktidarın nasıl tanımlanırsa tanımlansın ‘adalet’ kavramına uygun davranmasını sağlamaya
yeterli değildir.
Ekonomik anlamda Rawls’un ‘iki adalet ilkesi’ne katılmamak olası değildir. Bu
ilkelerin önceliği söz konusu olduğunda da özgürlüğün sosyal ve ekonomik yararlara
üstünlüğünde kuşku yoktur. Ancak bazı iktisatçıların adaletin etkinliğe üstünlüğü konusunda
Rawls’a katılmadıkları bilinmektedir.552
Adalet kavramı, değerler hiyerarşisinde yüksek bir konumda olup; iyilik gibi mutlak
bir değer taşımaktadır. Bu kavramın pozitif unsurları, diğer değer ve çıkarlarla öylesine
kaynaşmıştır ki, adaletin tamamıyla belirginleşmesi hiçbir zaman olası gözükmemektedir.553
Bunu sağlayabilecek ve adalet kavramına dinamik bir işlerlik kazandıracak negatif bir
betimleme adaletsizlik duygusu’dur.
Adalet geleneksel manasıyla bir moda, durum ya da koşul olarak göz önüne
alındığında insanların tepkileri yalnızca düşünce düzeyinde kalacaktır. Toplumsal bir sorunla
karşılaşıldığında
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kesinleştirilmediği halde, özel bir çözümün tamamıyla adil olmayacağı konusunda herkesin
kolaylıkla hemfikir oluşuna tanık olunmaktadır. Bu nedenle, adaletsizlik duygusu daha uygun
bir deyim olarak belirmektedir. Bu açıdan adaletin anlamı, bir durum olmayıp, bir süreç; bir
koşul değil, bir eylemdir.554 Kısaca, bir çözümün adalete uygun olup olmadığını saptamanın
zorluğu yanında, belirli bir çözümün adalete aykırılığını saptamak daha kolay olabilmektedir.
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Adaletsizlik duygusunun akılcılığa katkısı açısından Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi adlı
eserinde işlediği dereceli pragmatizm bir referans olabilecek niteliktedir.555 Öyle ki, empatik
temelden yoksun yalın akılcılık son derece kuşkuya yöneltici olacak; akıldan uzak empati ise,
el yordamı ile yapılan duygusal zeminli bir arayış olmanın ötesinde işlev görmeyecektir.
Algıladığımız adalet ideası eğitim, ekonomik durum, duygularımız ve ön
yargılarımızdan etkilenmektedir. Bir çağda bir insana adil gözüken, diğer bir çağda oldukça
adaletsiz görünebilmektedir. Tarihçiler, tarih sahnesinde görülen ve çok şerefli bir hizmet
olarak algılanan siyasal tedbirlerdeki adaletin, şimdilerde adaletsizlik duygularımızı isyan
ettirecek nitelikte olduğunun sayısız örneklerini sıralayabilmektedir. Ne var ki, her çağda,
daha küçük zaman dilimlerinde var olan kamusal adaletsizlik duygusu (kamu vicdanı) tüm
kötülüklere karşı savaşım verebilmekte ve hükümetlerin başarısı bunları giderebildiği ölçüde
değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak belirtilebilir ki, adaletsizlik duygusu var olagelmekte ve bu duygu genel
ve özel kararların aktif bir yapıcısı ve şekil vericisi olmaktadır. Bu duygu ikna ve uyarlığın,
kaba kuvvet gösterisi üzerinde galip geleceğini ve daha mutlu bir dünya toplumunun
temellerinin atılacağını iletmektedir. İletişimin yaygınlaşmasıyla beliren one world oluşum
sürecinde en kardinal unsur olacak ve sosyal psikolojinin odak kavramlarından biri olarak da
çok boyutlu irdelenecektir.556 Adaletsizlik kavramı, içinde zulüm, keyfilik, kin, sevgi vs.
unsurları daha belirgin taşıyabildiği için, adalet kavramına göre daha elverişli ve işlevsel
niteliği daha fazladır. İşte, toplumda ve dünyada var olan adaletsiz durumları azaltmak
doğrultusunda demokratik kişi ve kuruluşların ‘her şey insan için’ yaklaşımı içinde verdikleri
uğraş gelecek için haklı beklentilerin güvencesi olmaktadır. Yaşam için adalettir; yoksa adalet
için yaşam değildir erek edinilmesi gereken.
Adalet duygusu da gelişime ve bu nedenle eğitime elverişli ve yetenektedir. Toplumsal
gibi göründüğü yerde bile adalet, aslında bireysel tutum ve davranışlarla ilgilidir. O zaman,
bireyin iktisadi ve sosyal etkinliklerinde, başkalarının serbest rızasıyla ya da bunların iradesini
çiğnemeksizin elde ettiği bütün değerler üzerinde hak iddia edebilmesi ve bu hakkına meydan
okuyanlara karşı korunma talep edebilmesi adaletin kendisidir.557 Bu da, Aristoteles’den beri
bilinen, eşit olanlara eşit, eşit olmayanlara farklı muamele edilmesini gerektirir. Bu ilkeyi
gözetmemek de adalete aykırı olur.
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13.4. Rawls, Hayek ve Nozick Karşılaştırması
Adalet olgusunun irdelendiği bu çalışma, bilgiyi temel alarak insan değeri’ne katkıda
bulunma çabasıyla yoğrulmuştur. Özellikle insanlığın geçirdiği doğal ve toplumsal evrimler;
kanlı savaşlar, devrimler, açlık, ölüm, yokluk, yoksunluk, yoksulluk ve yolsuzluklar
düşünülürse insanın ve adaletin değeri kendiliğinden yerini bulacaktır. Toplumların
aydınlanması hiç tartışmasız barışa odaklıdır.
Bu odaklanma nitelikli insan’ın varlığına gereksinim duyar, nitelikli insan da
kendinden başkasını da düşünebilen insandır. Hem insanlar nezdinde hem de toplumlar
nezdinde iç ve dış barış adalet temeli üzerine kurulmadıkça asla sürekli olmaz. Adalet de
insan haklarına dayanmadıkça hep göreceli kalır. Doğal haklar ya da temel haklar olarak da
bilinen insan hakları grup haklarından ayrı, insanın insan olarak doğmakla elde ettiği
haklardır; tüm insanların her yönden eşit olduğu, devredilemez, vazgeçilemez, sınırlanamaz,
kısıtlanamaz ve dokunulamaz haklara sahip olduğunu ifade eder.
İnsanlığın onuru haklar ve özgürlükler üzerinden yükselmektedir. Bugün insanlığın
iklimi bu hakları tartışmasız koruma yönünde olumlu değişim geçirmektedir. En özgün
haliyle kişiliğin saygınlığı ancak söz konusu haklar sayesinde gerçekleşebilir. Bu nedenle,
çağdaş düzen toplumsal ilişkileri hak düşüncesine, adalet duygusuna göre hukuksallaştırarak
insan hakları temelinden ilerlemektedir. Dolayısıyla, ahlakın uygunluk ölçüsü artık, adaletin
geçerliliği koşuluna bağlanmak durumundadır.
Günümüzün gelenekselleşmiş pozitif anlayışa göre ise, hukuku adaletin yerine gelmesi
olarak anlayan ve adalet kavramı için birbirinden farklı hak anlayışlarını bir araya getiren
adalet öğretileri, hukuk sorunsalı’nı adalet kavramı altında değerlendirmeye yönelmişlerdir.
Sözgelimi, son yıllarda refah devletine ilişkin yeniden dağıtımcı politikaları kuramsal olarak
temellendirmeyi amaçlayan dikkate değer çalışmalardan kabul edilen John Rawls’ın A Theory
of Justice adlı yapıtı, sözleşme yöntemini kullanarak hakkaniyet olarak adalet’in ilkelerini
fiktif bir ilk durum’dan türetmeye çalışmaktadır. Buradaki temel tezi genel hatlarıyla
açımlamak gerekirse; sözleşme geleneğinin yüzyılımızdaki en önemli kuramcısı kabul edilen
Rawls, adaletin ilkelerini, yukarıda da belirtildiği üzere sözleşme geleneğindeki tabiat hali’ni
hatırlatan ilk durum’dan, o durumdaki rasyonel davranan insanların kabul edebilecekleri bir
anlaşmadan üretmeyi denemektedir. Ancak bu ilk durum’daki insanların rasyonel hareket
etmekle birlikte aynı zamanda kendi yetenekleri hakkında bilgisiz olduklarını varsaymakta,
onların bir bilmezlik perdesi arkasında karar verdiklerini düşünmektedir. Gerekçesi de, kendi

özel donanımlarını bilen bireylerin adalet ilkelerini kendilerini kayıracak bir şekilde belirleme
ihtimalleridir. Yinelemek gerekirse, Rawls’a göre, ilk durum’daki rasyonel ve ahlak
duygusuna sahip bireylerin benimseyecekleri temel ilkeler şunlardı:


Herkesin, başkalarının aynı özgürlüğüyle bağdaşacak biçimde, en kapsamlı temel özgürlüğe
sahip olma hakkı vardır.



Sosyal ve iktisadi eşitsizlikler, böyle bir dağılımın herkesin yararına olmasıyla haklı
gösterilebilir.(Rawls 1972)

Bu iki adalet ilkesinden birincisinin mutlak önceliği vardır, korunması gereken bir temeldir.
Bunun için, daha büyük sosyal ve ekonomik avantajlar uğruna herkesin eşit özgürlüğünden
vazgeçilemez; özgürlük kaybı da yararların artırılmasıyla asla telafi edilemez.558 Bu ilkeler
daha genel bir adalet anlayışının özel bir durumudur, söz konusu bu genel adalet ilkesi ise
şudur: Bütün sosyal değerler -özgürlük ve fırsatlar, gelir ve servet vb.- bunlardan herhangi
birinin ya da hepsinin eşitsiz dağılımı herkesin yararına olmadıkça eşit olarak
dağıtılmalıdır.559
Rawls’ın görüşlerinin yanı sıra, bu noktada, yine yüzyılın en büyük liberal
düşünürlerinden F.A. Hayek ile R. Nozick’in de adalet anlayışlarını genel hatlarıyla
anımsamakta yarar var. Hayek genel toplumsal ve siyasal kuram bakımından sözleşmeci
olmayan liberal geleneğin içinde yer almıştır. Rasyonalist olmayan, kendiliğinden gelişen
toplumsal düzen fikrine yakın duran bir liberaldir. Hayek’e göre, “adalet ve adaletsizlik
ancak, herkese uygulanabilir adil kurallara tabi bireylerin yaptıkları bilinçli eylemlere
atfedilebilir. Toplum bir ‘kişi’ olmadığı için, onun adil veya gayri adil davrandığından söz
etmek anlamsızdır.”560 Klasik liberalizmin kural adaleti anlayışına bağlıdır Hayek. Ve özgür
bir toplumda ‘hakedişler’in ya da ‘ihtiyaçlar’ın neler oldukları konusunda genel bir
anlaşmadan söz edilemeyeceği kanaatindedir. Hayek’e göre;
Bireysel eylemlere uygulanabilecek bir terim olan adalet somut sonuçlarla değil eylemlere rehberlik
eden kurallarla bağlantılıdır. Bir eylemin adil mi yoksa gayri adil mi olduğu, o eylemin eylemde yer
alan taraflara sağladığı somut sonuçlara değil, eylemin belirli kurallara uyarak yapılıp yapılmadığına
bakılarak belirlenir. Hayek’in bu kurallara verdiği ad, ‘adil davranış kuralları’dır. Adil davranış
kuralları soyut ve geneldir, muayyen kişilere karşı başından olumlu veya olumsuz tavrı yoktur. Adil
davranış kuralları, başlıca, Hume’dan bugüne uzanan çizgisiyle, bireysel mülkiyete saygı, mülkiyetin
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rıza ile transferi, sözleşmelere uyulması, hile ve zora başvurulmaması gibi negatif kurallardır. Bu
kurallara riayet eden eylemler, kim için nasıl bir sonuç vermiş olurlarsa olsunlar, adildirler.”561

Çağdaş siyaset felsefesinin önde gelen bir diğer ismi R. Nozick ise kendi adalet teorisini ünlü
yapıtı Anarchy, State and Utopia’da (1974) geliştirmiştir. Düşünür, adaleti kişisel
kazanımların haklılığıyla ilgili bir konu olarak görmüş, bu doğrultuda bireyin özgür eylemini
esas alan bir yaklaşım sergilemiştir. Nozick’in ‘adaletin hakediş kuramı’ (entitlement theory
of justice) adını verdiği kuramı tarihsel ve kalıpsız bir adalet görüşünü kapsar. Bu bir haketme
kuramıdır, adil kazanım ve adil transfer olmak üzere iki şarta bağlı tutulmuştur. İlk şart,
“bireylerin mal varlıklarının hileye veya güç kullanımına başvurulmaksızın elde edilmiş
olmasını ifade eder. İkinci şart ise mal varlıklarının el değiştirmesinin de özgür mübadeleye
(sözleşme, bağış, miras) dayanmasını gerektirir. Ayrıca geçmişteki haksız kazanımların
düzeltilmesi de gereklidir.”562 B.Barber’a göre ise Nozick’in kuramı genelde ve özel olarak
adaletle ilişkisi bakımından siyasal bir kuram sayılamaz. Barber bu kuramda kamusalın hiçbir
anlamının bulunmadığını iddia eder. Ve “atomik birey anlayışına dayanan bu görüşün hak ile
yararı bağdaştırmak veya bireylerle toplulukların ihtiyaçları arasında bir bağlantı kurmak
konusunda bize hiçbir yardımı olamayacağını” ileri sürer.563
Görüldüğü üzere, günümüzde çeşitli adalet öğretileri çerçevesinde adalet hakkındaki
hisler gittikçe düşünselleştirilmiştir. Bunun sonucunda da adaletle ilgili duygularımız
kuramlar kadar karışık hale gelmiş, hatta neredeyse kuramlar duyguyu hepten yok etme
noktasına kadar bile çıkabilmişlerdir. Oysa ki, adalet her şeyden önce kişisel karakterin bir
işlevidir; kısaca insan ilişkilerine yönelik histen başka bir şey değildir. Bu hissi en fazla
besleyen insanın bilgi edinme, öğrenme ve kendisiyle birlikte çevresinin farkına varma
yeteneğidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Adaletle ilgili hiçbir tartışmanın dışında bırakılamayacak bir konu kamu yararı’dır. Adalet
duygusu yukarıda, kısmen de topluluğun tümünün refahına yönelik bir kaygı olarak
tanımlanmıştır. Eşitlikçilerin, eşit bireylerden meydana gelen bir toplumun kıskançlık ve
kavgalardan daha az zarar göreceğini, liyakati savunanların da insanları ellerinden gelenin en
iyisini yapmaya yöneltmenin herkes için daha iyi bir toplum güvencesi verdiğini söylemesi bu
yüzdendir. Halkın kamu yararına en iyi hizmet eden şey her zaman eşitlik, liyakat ya da
piyasa olmayabilir. Hiç şüphesiz herkesin iyiliğini hesaba katmadan adaletten söz edilemez,
ancak bu da adaletin tek yolu sayılamaz. Adaletin boyutlarını ya da adalet kriterlerini
vurgulamak, karşılıklılık duygusuna ve dünyamızı paylaştığımız insanlara karşı beslediğimiz
dostluk duygusuna dikkat çekmeye yönelik tüm çabaların önüne geçebilir. Adil bir
değerlendirme için ne tür bir standart oluşturmak gerekir sorusuna aşağıdaki maddeler
oldukça yanıt verici nitelik taşımaktadır: Eşitlik, liyakat, yetenek, ihtiyaç, piyasa değeri,
haklar, kamu yararı (fayda), ödev ve sorumluluklar, risk ve belirsizlik, kıdem, sadakat, ahlaki
erdem ve gelenek.
Adaletin çeşitli boyutları ve bunların temsil ettiği karşıt değerler arasındaki çatışma,
sorunu çözmeye niyetli ideolojilere ve adalet kuramlarına ilham kaynağı olmaktadır. Bir
toplum sözleşmesi kavramı –pek çok başka adalet kuramı gibi- bir düzeni, akılsallığın
yapısını değilse de temellerini topluma dayatma denemesidir. Düşünülen şey, adaletin tek bir
baskın boyutunun, ‘doğru’ olanın, adaleti güvence altına alacağıdır.
Adalet hakkında hissedilenlerin, insanın kendisini ve dünyada oynadığı rolleri nasıl
gördüğüne bağlı olduğu açıkça ortadadır. Genelleştirilecek olursa, adalet ve adaletsizlik
duygusu sahip olunan tüm duyguların ürününden başka bir şey değildir. Bu nedenle,
Aristoteles’te de adaletin genel anlamıyla belli bir erdem değil tüm erdemlerin toplamı
olduğunu, özel olarak da şeref’e denk düştüğü görülür.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış

1- Adalet kavramının iki ayrı yönden değerlendirilmesi gerektiğine
inanan Aristoteles, dağıtıcı ve denkleştirici (düzeltici) adaleti
birbirinden ayırmanın zorunluluğu üzerinde durmuştur.

( )

( )

2- İngiliz düşünürü T. Hobbes da adalet konusunu incelerken, üç
ayrı ilkeye dikkati çekmektedir. Bunlar Roma hukukundan
kaynaklanan şerefli yaşa, kimseye zarar verme, herkese payına
düşeni ver esaslarıdır.

( )

( )

3- Fransız bilim adamı Jean Piaget, adalet kavramını psikolojik
açıdan değerlendirmeye çalışmıştır.

( )

( )

4- Sosyal adaletin amaçlarından biri olan sosyal ve ekonomik
haklardan ilk söz eden 1793’de Robespierre olmuştur.

( )

( )

5- Hayek’in A Theory of Justice adlı yapıtı, sözleşme yöntemini
kullanarak hakkaniyet olarak adalet’in ilkelerini fiktif bir ilk
durum’dan türetmeye çalışmaktadır.

( )

( )

Yanıtlar: 1.d, 2.y, 3.d, 4.d, 5.y
IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma
adlı yapıtında doğadaki f arklılıkları nasıl açıklamaktadır?
2. İngiliz düşünürü T. Hobbes, sözleşmeye uymamayı adaletsizlik saydığı görüşünü
hangi savlara dayanarak açıklamıştır, belirtiniz.
3. Adaletin, insan toplumunun icadı olan yapay bir erdem olduğunu ileri süren D.
Hume’un görüşlerini açıklayınız.
4. John Rawls, sözleşme yöntemini kullanarak hakkaniyet olarak adalet’in ilkelerini
nasıl açıklamıştır, aktarınız.
5. Hayek’in bağlı olduğu klasik liberalizmin kural adaleti anlayışını irdeleyiniz.

BÖLÜM SORULARI II
1.
Adalet
kavramının
iki
ayrı
yönden
değerlendirilmesi
gerektiğine
inanan……………………….., dağıtıcı ve denkleştirici (düzeltici) adaleti birbirinden ayırmanın
zorunluluğu üzerinde durmuştur.
Yukarıdaki boşluğa ismi yerleştirilmesi gereken düşünür aşağıdakiler hangisidir?
a.
Platon
b.
Aristoteles
c.
Rawls
d.
Hume
e.
Kant
2. ………………………..’ın üzerinde durduğu üçüncü ilke, “herkese payına düşenin verilmesi”
(suum cuique) şeklinde adaletle ilgili klasik tanımın tekrar edildiğini göstermektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen düşünür aşağıdakiler hangisidir?
a. Hume
b. Aristoteles
c. Kant
d. Platon
e. Hayek
3. Anarchy, State and Utopia adlı yapıt aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
a.
Mills
b.
Hume
c.
Rawls
d.
Nozick
e.
Hayek
4. Adalet ilkelerinin ne olacağı sorusuna Rawls kaç adalet ilkesi önerisinde bulunmuştur?
a.
İki
b.
Dört
c.
Beş
d.
Yedi
e.
On iki
5. “Özgürlük başkasına haksızlık vermeyen hareketleri yapma imkanıdır”.
Yukarıdaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

a.
b.
c.
d.
e.
Yanıtlar:

1.
2.
3.
4.
5.

b
c
d
a
e

Sokrates
Platon
Protagoras
Hobbes
Kant

14. DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN
MEŞRUİYET GARANTÖRÜ
KAMUSAL İLETİŞİM

KAMUSALLIĞIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Değerler ve davranışların kural tanırlılığı toplumbilimin temel konuları arasında yer alır.
Habermas’a göre, toplumsal kurallar ve iletişim birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Habermas,
kurallarla yalnızca kuramsal-çözümleyici olarak ilgilenmez, çözümlemelerini de özellikle
kurala dayalı temele ve çerçeveye dayandırır. Bu çerçevede, bölümde kamusallığın yapısal
dönüşümü bağlamında, kamusal iletişim ile demokratik hukuk devleti arasındaki meşruiyet
ilişkisi, aşağıdaki sistematiğe göre irdelenecektir;
14. DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN MEŞRUİYET GARANTÖRÜ
KAMUSAL İLETİŞİM
KAMUSALLIĞIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ
14.1. Siyasal Kamusal Alan ve Kamu Otoritesi
14.2. Siyasal Toplumun Sivilleşmesi
14.3. Bir Siyasal Kuram Modeli Arayışı
14.4. Demokratik Hukuk Devletinin Meşruiyet Garantörü
Kamusal İletişim

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Siyasal kamusal alanı açıklayınız.
2. Weberyan anlamda devleti tanımlayınız.
3. Aydınlanma Felsefesi’nin temel ilkeleri nedir, belirtiniz.
4. Toplumun sivilleşmesini sağlayan mekanizmaları anlatınız.
5. Kamusal iletişim ile demokrasi idesi arasındaki bağlantığı çözümleyiniz.
6. İletişimsel eylem kuramını açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Toplumun sivilleşmesi ve
Siyasal Kamusal Alan;
Kamu Otoritesi; Sivil
Toplum; Demokratik
Hukuk Devleti;
İletişimsel Eylem Kuramı;
Kamusal İletişim

bu şekilde demokratik
meşruiyet kanallarını
güçlendirmesi bağlamında
kamusal iletişimin
geliştirilmesine ilişkin
altyapı edinimi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konuyla ilgili ana kaynakların
yanında, önerilen yardımcı
referanslarla da desteklenen
başvuru yapıtları sayesinde
öngörülen kazanımın
sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kavramlar



Siyasal Toplum



Sivil Toplum



Demokratik Hukuk Devleti



İletişimsel Eylem



Kamusal İletişim

Giriş
Daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi arayışlarına koşutluk sağlamak amacıyla bu
çalışma ortaya konmuş ve Habermasyen perspektiften ilerlenmiştir. Habermas için bugün
gelinen noktada bir toplum kuramının temel sorunu, iletişimsel aklın egemen olduğu yaşam
dünyası ile araçsal aklın egemen olduğu para (pazar ekonomisi) ve iktidar (devlet ve
bürokrasi) alt-sistemlerinin nasıl ayrıştıklarını ve nasıl buluşabileceklerini bilme sorunudur.
İşte, iletişimsel eylem kuramını bu ayrışmanın nasıl oluştuğu ve nasıl giderilebileceği
üzerinde yürüttüğü tartışmalardan hareketle geliştirmiştir. O’na göre her toplum kuramı için
temel sorun, biri sistem öbürü de yaşam dünyasına ait iki kavramsal stratejinin tatmin edici
biçimde nasıl birleşebileceklerini bilmektir.
Habermas’ın kuramında yaşam dünyası bilişsel, normatif ve estetik davranışların
birlikte cereyan ettiği kültür alanıdır, bu yapısıyla yaşam dünyası bir özgürlük alanını da
oluşturmaktadır aynı zamanda. Öyle ki, araçsal aklın egemen olduğu ekonomi ve devlet altsistemlerinin karşısında bu alan, iletişimsel aklın ağır bastığı ve bireyin insan ve vatandaş
olarak iki farklı statüde hareket edebildiği bir alandır. Dolayısıyla, Habermas yaşam
dünyasının kurumsal düzenini de özel alan ve kamusal alan olmak üzere iki bölüm şeklinde
düşünmüştür.
Aktöresel ve toplumsal yargılar, kültürel değerleri, toplumsal kuralları ve
toplumsallaşma mekanizmalarını koruma ve yeniden üretme araçlarıdır. Dolayısıyla
demokratik tartışma her zaman üç boyutludur: Bunlardan ilki uzlaşma’dır, ortak kültürel
yönelimlere gönderir; ikincisi rakipleri birbiriyle karşı karşıya getiren çatışma’dır; üçüncüsü
ise bu çatışmayla onu sınırlandıran bir toplumsal -özellikle de hukuksal- çerçeveye saygıyı bir
araya getiren anlaşma’dır. Bu Habermasyen perspektif çerçevesinde bölümde, kamusallığın
yapısal dönüşümü üzerinden demokratik hukuk sisteminin meşruluğunu sağlayan temel zemin
olarak kamusal iletişime ağırlık verilmiştir.

14.1. Siyasal Kamusal Alan ve Kamu Otoritesi
Max Weber’in bilinen devlet sayılabilme ölçütüne göre bir devletin, öncelikli olarak sınırları
belli bir ülkeye sahip olması; bu ülkede yaşayan uyruklarının olması ve bu beşerî-coğrafi
alanda meşru zor kullanma tekelini elinde bulundurması gerekir.
Weberyan anlamda devlet olmak, kamu otoritesi olmanın gerekli koşuluydu, ancak
yeterli koşulu değildi. Jürgen Habermas’a göre devlet kamu otoritesi olma sıfatını, “kendi
hukukuna tabî olanların ortak kamusal selametini sağlama görevine borçludur.”564 Habermas,
feodal devletten modern devlete geçişi, ‘temsili kamu’dan ‘kamu otoritesi’ne geçiş olarak
açıklar. Temsili kamu, kapitalizm öncesi iktidar biçimlerine, özellikle de feodal iktidara ait bir
özellik görünümünde. Ancak temsili kamuda, günümüzdeki parlamento ve ulus arasındaki
gibi bir temsili ilişki bulunmaz. Dolayısıyla, feodal hükümdar halkını değil, halkın önünde,
iktidarın cisimleşmiş biçimi olarak şahsen kendini temsil etmiştir.
Şöyle ki, “feodal hükümdar, kendi şahsında cisimleşmiş iktidarın kaynağı olarak da,
hiçbir zaman halkın tercihini değil, daha yüksek ve daha soyut bir kuvvetin, örneğin Tanrının
inayetini gösterir ve kendisini bu yüce kuvvetin taşıyıcısı olarak halka takdim ederdi. Feodal
hükümdar, kendisinden daha büyük bir kuvvetten kaynaklanan ve kendi şahsında vücut bulan
iktidarı halk önünde temsil ve teşhir etmek için stilize edilmiş törenlere, işaretlere, kıyafetlere,
jestlere, hitap biçimlerine ve soylu davranış kodlarına müracaat ederdi.”565 Habermas, temsili
kamunun kurumlarının, bir başka deyişle, kilisenin, krallığın ve soyluluğun, 18. yüzyıl
sonlarından itibaren çözülmeye ve ‘kamusal’ ve ‘özel’ unsurlar arasında parçalanmaya
başladığını belirtir. Öyle ki, dinsel planda, din ya da insanın ilahî kudretle bağ kurma yolu,
kilisenin tekelinden çıkarak özel bir durum haline gelir. Kilise ise kamu hukukuna bağlı
sıradan bir kuruma indirgenir. Siyasal planda, özel ve kamusal unsurlar arasındaki parçalanma
en görünür biçimini kamu bütçesi ile feodal hükümdarın özel serveti ve harcamaları
arasındaki ayrışmada bulur. Benzer biçimde, sivil bürokrasi, ordu ve yargı, hükümdar
sarayının özel alanından özerkleşerek kamu kurumları haline gelmişlerdir. Aynı şekilde
ekonomik bakımdan varlıklı gruplar, parlamentolar ve yargı kurumları gibi kamusal iktidar
organları oluşturmuşlardır. Son olarak da, kent loncalarında örgütlenmiş meslek grupları,
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dönüşmüşlerdir.566
Bu gelişmeler ışığında, temsili kamunun çözülerek, yerini ulusal ve ülkesel devlette
somutlaşan bir ‘kamu otoritesi’nin aldığı anlaşılmaktadır. Yinelemek gerekirse, temsili kamu,
kaynağını daha yüce bir kuvvetten aldığı iddia olunan, hükümdarın temsil ettiği bir iktidar
biçimi iken; kamu otoritesi, meşru zor kullanma tekelini elinde bulunduran bürokratik bir
aygıtın, bu aygıt içerisinde mevki sahibi olmayan, bu yüzden de ‘özel şahıslar’ olarak
kategorize edilen toplum üzerinde kurduğu denetleme ve düzenleme etkinliğini anlatır.567
Habermas’ın kamu otoritesi tanımının ilk kısmında, devletin kamu otoritesi haline gelmesinin
gerekli koşulu olarak Weber’in devlet tanımı ile karşılaşılır. Tanımının ikinci kısmında da,
yine devletin kamu otoritesi olabilmesi için belirttiği sine qua non568 koşulu görülür. Bu
kısımda, devlet dışında kalan özel şahıslar topluluğunun, özellikle de bu topluluğun burjuva
kesiminin, bir siyasal kamuya dönüşmesi ve bu şekilde oluşacak siyasal kamunun devleti
kamu otoritesi olmaya doğru yönlendirmesi koşulu vurgulanmaktadır.
Habermas, kamuyu bir akıl yürütenler topluluğu olarak tanımlar. Kamusal alan
Habermas’a göre, özel şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak bir sorun etrafında akıl
yürüterek, ussal bir tartışma içine girerek ulaştıkları ortak bir kanıyı, kısaca kamuoyunu
oluşturdukları süreç, araç ve mekanların tanımlandığı yaşam alanıdır. Kamusal topluluk
genişlediğinde, o zaman doğrudan tartışmanın yerini aracılar -medya- dolayımıyla yapılan
tartışma alır. Bu bağlamda da, hiç şüphesiz basın, kamunun ve kamuoyunun oluşmasında
vazgeçilmez bir etkendir. Siyasal kamu ve siyasal kamusal alan ise, ortak tartışmanın siyaseti,
siyasal iktidarı ve devleti konu edinmesi durumunda, kamunun ve kamusal alanın özel
biçimleri olarak ortaya çıkar. Siyasal kamunun, basın dışındaki başlıca iletişim ve kanı üretme
araçları dilekçe verme, dernekler, partiler, kulüpler, siyasal toplantılar ve demokratik bir
rejimde, seçimler, yerel ya da merkezi parlamentodur. Akıl yürütme etkinliğinde bulunurken,
kamusal topluluğun, özellikle devlet zoruna maruz kalmaması, toplanma özgürlüğünün yanı
sıra, düşüncelerini ifade etme ve yayma özgürlüğüne sahip olması gerekir. Siyasal kamusal
tartışma, sivil toplumun içinde, onun kaynaklarını kullanarak, onun kurumları aracılığıyla
yürütülür. Habermas’a göre, sivil toplumun kurumsal çekirdeğini “kiliselerden, kültür
derneklerinden ve akademisyenlerden bağımsız medyaya, spor ve boş zaman derneklerine,
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tartışma kulüplerine, vatandaş forumlarına ve yurttaş inisiyatiflerinden meslek birliklerine,
siyasal partilere, sendikalara ve alternatif kurumlara dek uzanan devlet-dışı ve ekonomi-dışı
gönüllü birlikteler oluşturur.”569 Bu birliktelerin meydana getirdiği iletişim şebekesi
içerisinde, “toplumun tümü açısından önem taşıyan konuları keşfeden, değerleri yorumlayan,
sorunların çözümüne katkılar getiren, iyi nedenleri üreten ve kötü nedenleri değerden
düşüren” 570 kamusal tartışma yürütülür ve kamusal söylemler biçimlendirilir. Siyasal kamusal
alan, ancak demokratik bir rejim içerisinde ve parlamento yolu ile siyasal iktidar üzerinde
kurumsallaşmış bir etkide bulunabilir. Siyasal kamunun ve parlamentonun ilk ortaya çıktığı
İngiltere örneğinin de gösterdiği gibi parlamenterleşme siyasal kamunun bir devlet organı
olarak yerleşmesidir.
Yine Habermas’ın kamusallık kuramının ışığında, anayasal devletin burjuva hukuk
devletine dönüşebilmesinde yaşanan güçlüklerin temel nedeni, onu böyle bir dönüşüme
yönlendirecek devlet dışı etkenlerin, bir başka söyleyişle burjuva siyasal kamusu’nun
gelişememiş olmasıdır diye belirtmek gerekir.571

14.2. Siyasal Toplumun Sivilleşmesi
Günümüzde modernlik, evrensel değerler temelinde usçul biçimde haklılaştırılmış (adaletli)
bir toplum düzeni önerme eğilimini sürdürmeye çaba sarfetmektedir. Modernliğin
temellerinin atıldığı Aydınlanma Felsefesi’nin sorunu, 20.yüzyılda bilim ve tekniğe duyulan
inancın ve bağlanan umutların yüksek beklentileri karşılayamayışı olmuştur. Teknik ilerleme,
araçsal usun doğayı araçsallaştırarak onu egemenlik altına alması ile birlikte gerçekleşmeye
başlamıştır. Öte yandan, bu tür us ile geliştirilen toplumsal teknolojiler, toplumu
yönlendirmek adına kurulan bürokratik egemenlik’e ortam hazırlamışlar, ne yazık ki iyi
yaşam kurmaya engel sorunlara çözüm üretememişlerdir. Sözgelimi, ülkeler arasında kalıcı
barış için karşılıklı silahlanmanın sınırlandırılmasında başarıya ulaşılamaması gibi. Bu
durumda kısaca ifade etmek gerekirse, toplumsal amaçların ve değerlerin ussal biçimde
haklılaştırılmasının göstergesini, modernliğin bireylere iyi yaşam olanakları sağlamasında
aramak en mantıklı yol alış olacaktır. Ancak, modernliğin simgesi durumundaki araçsal us’un
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yalnızca verili amaçlara en kısa yoldan nasıl erişebileceği üzerindeki düşünceleri
içerebileceği, amaçlar üzerinde ise ussal bir seçim yapma olanağını sunamayacağı yönündeki
yaklaşımlar bu yol alışı oldukça engelleyici niteliktedirler. Oysa toplum düzeninin, bir başka
anlatımla, var olan kurumsal düzenlemelerin haklılaştırılması, toplumun amaçlarının ussallığı
üzerinde bireylerarası nitelikte bir uzlaşmaya koşul koyar. Asıl sorun belki de kurala dayalı
çağcıl/modern düzenin hakça olup olmadığının belirlenmesidir.
Yinelemek gerekirse, kurumlar ve amaçlarının hakçalığı üzerinde kararı son noktada
bireyler verecektir. Şöyle ki yasalar, demokratik düzenlerde, seçmenlerin oyunu yansıttığı
düşünülen temsilcileri tarafından çıkarılır. Demokratik düzenler, bu şekilde haklılaştırma
biçimini sağlamış olurlar. Ancak seçmenler arasında usçul tartışmaya dayanan kamuoyu
oluşmadan temsilcilerin onların yönelimlerini yansıtmasını beklemenin ne derece doğru
olduğunu tartışmaya bile gerek yoktur. Bugün, kitle demokrasilerinde bu tür bir (ussal)
kamuoyu oluşumunun güçlüğü ortadadır. Bu nedenle, günümüzde modern düşünce,
haklılaştırma süreçlerinin hangi koşullar altında gerçekleşebileceğini irdelemek zorundadır.
Bugüne kadar, ideolojiler ya da araçsal us yardımıyla yapılan haklılaştırımların düzenin
işlevselliği doğrultusunda yol aldığı açıktır. Dolayısıyla temel sorun, eşitlik ve özgürlük
kavramlarını kendi başına sonul değerler olarak gören modernliğin, söz konusu değerlerin
belli bir zaman ve yerde erişilebilecekleri en yüksek düzeyde gerçekleştirilebilmesi üzerine
gerçek, usa dayalı bir kamuoyu oluşturabilmesinde yatmaktadır.
Özgürlüğün büyük anlatısına dayanan bütüncü felsefeler572 -Hegel, Marx,
Habermas- hakça toplum düzeninin bugün olmasa bile gelecekte gerçekleşmesi olasılığına
dem vururlarken, özgürlüğe giden yolun belki çetin, ancak açık olduğunu savunmaktan
vazgeçmemişlerdir. Oysa ne yazık ki, haklılaştırım sorunu bugün, bir anlamda çözümsüz bir
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noktadadır. Sorunun kökeni, anlatıları yaratan bilginin haklılaştırılmasında düğümlenmiş
durumdadır.573
Bilimsel uzmanlık alanlarından güncel yaşam alanına bilgi akışının yetersizliği
ortada olmakla birlikte, Habermas’a göre, giderilemeyecek bir sorun da değildir. Max Weber,
modernlikte haklılaştırım sorununun çözümsüz kalacağını öne sürerken, Habermas araçsal us
(özne merkezli) yerine iletişimsel us (öznelerarası ilişkili) kavramı yardımıyla bu sorunun
çözülebileceğini savunur. Özellikle iletişim kuramında,574 iletişimsel usun kuramdan kılgıya
dönüştürülebilmesi sayesinde, modern toplumun haklılaştırım sorunlarının, hem bilincine
varılması, hem de çözüme kavuşturulması olasılıklarının önemli ölçüde artabileceğine işaret
eder.
İletişim kuramı toplumsal niteliktedir. Dolayısıyla bu kuramı, güncel yaşamda
toplumsallaşmayla içeriklendirip bir eleştirel siyaset kuramı’na dönüştürmek gereksinmesi
kendini göstermiştir. Habermas, bu gereksinmeyi sivil toplum kavramı aracılığıyla
karşılamıştır. Sözgelimi, sivil toplumun etkinliklerinden protesto eylemi, ya haksız görülen ya
da haklı görülüp de yeterince uygulanmayan yasalara karşı, ilkede, şiddete dayalı olmayan bir
eylem olup, bu anlamda, iletişimsel ussallığın temel niteliklerinden biri kabul edilen, salt
eleştiri olanaklarının kullanımıdır. Ancak sivil toplumda, “iletişimsel güç oluşumu için, grup
üyeleri arasında, yasanın veya uygulamalarının hakça (adil) olmayışı üzerinde nesnel
gerekçelere (kanıtlamalara) dayalı bir uzlaşmanın ve dolayısıyla yasayı (uygulamaları)
haklılaştırıcı

söylemin

çarpıtılmış

içeriklerinin

açığa

çıkarılması”nın575

gerekliliği

tartışılmazdır.
Habermas’a göre, modernleşme ile birlikte birbirinden özerkleşmiş değer alanları
bilim, sanat ve ahlak, toplumsal ussallaşma sürecinde birbirlerini, geçerlilik istemleri ve
kanıtlarla etkilemelidir. Toplum sorunları, çoğu zaman kültürel bir yeniden üretim ya da
değişme sürecinde açıkça kendini gösterir. Çözümlerin bulunması ve gerçekleştirilmesi için
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ise iletişimsel ussallık doğrultusunda tartışma ve uzlaşmaya gerek duyulmalıdır. Toplum
sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli ussal türde uzlaşmalar, uzmanlık
alanlarından sağlanacak bilgi ve görüşlerle desteklenmelidir. Bu nedenle, sivil toplum tabanlı
kamuoyunda, iletişimsel ussallık aracılığıyla oluşan genel kanılar, devlet bürokrasisinin
olabilirlik sınamasını aşıp, siyasal kararları etkileyebilecek duruma gelmelidir. Ancak,
böylelikle, toplumsal sorunların çözümüne katkıları olabilir.
Vurgulamak gerekirse iletişimsel eylemde, toplumsal çevresini bile araçsallaştırarak
başkalarından kendisini soyutlamış kişi değil, birbirlerini tartışmada eşit sayıp, dayanışma ve
özgür iletişim içinde bulunan özerk bireyler söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, iletişimsel
eylem aracılığıyla sağlanan ‘uylaşım’larla yaşam dünyası yeniden üretilir. Habermas’a göre,
modernleşme sürecinde, iletişimin yaşam dünyası içerisinde kültürün, kurala dayalı düzen ve
kişilik türünde farklılaşıp ussallaşmasına koşut olarak, ekonomik ve siyasal nitelikteki işlev
düzenleri de gündelik kültürden kendilerini bağımsızlaştırabilmişlerdir. Bunun nedeni de
açıktır, büyüyen ve karmaşıklaşan işlevsel düzenler, giderek araçsal ussallıklarını arttırma
çabası içerisine girmişlerdir. Genelde, toplumsal düzenler haklılaştırımlarını düşünyapılar
aracılığıyla gerçekleştirme yolunu seçtiklerinde de, ortak çıkarlar temelinde ‘uylaşım’
anlamında uzlaşmaya doğrudan gereksinim ortadan kalkmaktadır.
İşte bu nedenle Habermas’a göre, toplumsal düzenlerin temel ereği, iletişimin yaşam
dünyasını araçsallaştırarak, kendilerini bağımsız kılmak olmuştur. Bu erekte, en önemli işlevi,
sözgelimi eğitim düzeni gibi, toplumsal-kültürel nitelikli düzenler görür. Bu bağlamda,
bürokratik örgütlerin varlıklarını koruma ve eylemlerini haklılaştırma adına kamuoyu
oluşturmaları da yine düşünyapılar –ideolojiler- aracılığıyla gerçekleşir. Böylelikle, düzenler
önce yaşam dünyasını etki altına alırlar, sonra da onu kullanırlar. Bu nedenle, yaşam dünyası
üzerinde en büyük denetim ne yazık ki modern süreçlerde kurulmuştur.
Habermas’tan hareketle, bürokratik eylem düzenlerinde iletişimin çarpıtıldığını,
dolayısıyla söz konusu bu düzenlerin stratejik eylem belirleyicisi durumuna geldikleri
söylenebilir. Açıkça ortada olduğu üzere, eşit ve özgür tartışma ortamı, iletişimsel eylemin
önkoşulları olduğundan bu türden bir eylem, birbirinden farklı güç konumları ile
yapılandırılmış bürokrasilerde kolaylıkla söz konusu olamaz. Bürokrasinin iç ilişkilerinde her
zaman için biçimsel bir eşitsizlik vardır. Habermas’a göre, güncel yaşam dünyası
etkileşiminde, güncel yaşamın düzenler tarafından baskı/tahakküm altına alınması,
modernliğin önemli bir sorununu oluşturur. Bu, Habermas’ın oldukça yerinde yaptığı bir
tanıdır. Hiç şüphe yok ki, çarpık iletişim sorununu çözebilmek için, öncelikle, güncel yaşam

iletişimini toplumsal düzenlerin baskısından kurtarmak gerekir. Bu ise, ancak yapısal
önlemler ve yapısal değişimler sonucunda olası olabilir. Yoksa, ülküsel iletişim koşullarının
güncel yaşamda sürdürülen tartışmalarda yönlendirici olacağını beklemek yersizdir. Çarpık
iletişimin, ülküsel iletişim koşullarıyla olumsuzlandırılabilmesi, ancak toplumsal düzenlerin,
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etkisizleştirilebilmesinden sonra olanaklı olabilir. Demek ki son durumda, yine güç’e
gereksinim duyulmaktadır. İşte, Habermas ta bu kısır döngüyü, iletişimsel eylem sonucunda
varılacak uzlaşmanın ve dayanışmanın, işlev düzenlerine karşı, iletişimsel güç aracılığıyla bir
karşı güç oluşturabilecekleri savıyla kırmayı hedefler. Bunun görgül kanıtı olarak da,
toplumsal hareket anlamında sivil toplum olgusu’nu gösterir.
Sivil toplum, biçimsel olmayan bir örgütlenme biçimidir. Ve, ortak değerler
doğrultusunda siyasal amaçlar güden gruplardan oluşur. Bu gruplarda, ortak değerlerin
oluşabilmesi adına da, kişisel çıkarların rekabeti yerine, uzlaşmaya yönelik dil iletişimi geçer.
Bir başka söyleyişle, kişisel gereksinmeler, diyalog’lar aracılığıyla birbirleriyle uzlaştırılır.
Böylelikle de, ortak değerler temele oturtulur. En yalın anlatımla, sivil toplum, bir tür
toplumsal sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme de, grup içinde gerçekleştirilen tartışma (diyalog)
aracılığıyla yapılandırılır. Elbette her grupta olduğu gibi, sivil toplum örgütlerinde de, grup
sözcüleri olacaktır. Ancak bu oluşumlarda, grup sözcülerini, peşinden inançla gidilen
karizmatik liderler olarak yorumlamak büyük bir yanılgı olur. Aksine bu sözcüler, grubun
anlaşmaya yönelik dilsel iletişimi sonucunda oluşturulan değerleri en çok benimseyen
kişilerdir. Belirtmek gerekirse, grup oluşturulması için önkoşul, bireysel gereksinmelerin,
ortak bir paydada uzlaştırılarak ortak değerler ve amaçlarda buluşturulmasıdır. Öte yandan bu
süreç, amaçların usçul biçimde oluşturulması anlamına da gelir. Yeniden vurgulamak
gerekirse, grup içindeki tartışma usçul diyalog biçiminde gerçekleşir. Bu diyalog, ileri sürülen
fikirlerin eleştirisi ve kanıtlanması temeline dayanır. Bu nedenle, her bir grup üyesi
gereksinmelerini yorumlayıp açıklayabilmeli ve de söz konusu gereksinmelerinin grubun
varlık nedeni görülen öz gereksinmesiyle örtüştüğü yönünde kanıtlar sunabilmelidir. Öz ya da
gerçek gereksinme de, bir toplumun ortak çıkarının gerçekleşmesine katkıda bulunacak
gereksinimden başka bir şey olamaz. Bu nedenle, sivil toplum örgütlenmelerinde, öncelikle
içinde yaşanılan topluluğun ortak çıkarlarının belirlenmesi doğrultusunda tartışmaların
yapılması önkoşuldur.576 Ancak bu gerçekleştirildikten sonra grubun değerleri ya da amaçları
belirlenebilir. Şu da var ki, grup, gerçek gereksinmelerini kendi içine kapalı bir biçimde
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belirleyemez. Grup çıkarları, toplumun da ortak çıkarları savını taşıdığından sivil toplum
örgütlenmelerini, kamuoyu oluşumunun çekirdek yapıları olarak görmek gerekir.
Kısacası, yukarıda betimlenen süreçler bireysel çıkarlarla ortak çıkarların iletişim
(diyalog) aracılığıyla birbiriyle uzlaştırılması anlamını taşır. Sonuçta, sivil toplum oluşumu,
tartışma aracılığıyla gereksinimleri yeniden yorumlamak, toplumsal amaçlara ve kurala dayalı
düzene anlam verebilmek ya da var olan anlamları yeniden sınamak ortamlarını yaratır
denilebilir. Öncelikle de, temel hak ve özgürlüklerin korunup korunmadığına dair bir yargıya
varmaya olanak tanır. Bu tür bir yargının olumsuzluğu ancak, protesto eylemleri için,
kamuoyunda haklı görülebilecek gerekçeler oluşturabilir. Özellikle belirtmek gerekir ki,
Habermas, günümüzde var olan düzeni tümden değiştirebilecek koşulların bulunmadığına
inanır. Habermas’ın önermesi şudur: kapitalizmin sorunları kamuoyunda tartışılsın, çözüm
önerileri haklılık kazandırılsın ve gerçekleşen bilinçlenme sonucunda, gerekiyorsa yasal
yollarla düzen değişikliğine gidilsin.577 Bunun için işte, uylaşımın iletişimsel evrensel
koşullarının oluşturulması öncelik olarak ortaya konulmalıdır diye düşünmektedir.
Bu arada belirtilmeden geçilmemesi gerekir, olumlu özgürlük, Hegel ile birlikte
dünyayı ussallaştırma yeteneği olarak tanımlanagelmiştir. Dolayısıyla, direniş ve dayanışma
hareketlerinin, bu tür özgürlükleri geliştirici nitelikte olabilmesi için, değersel ussal
tartışma’ya dayalı bir zemine oturtulmuş olması gerekir. Ancak ne yazık ki, toplumsal
hareketlerin duygusal yanının bulunduğu gerçeği göz ardı edilemeyecek denli ağır
basmaktadır.578 Ussallık, öğrenme süreçleriyle gelişirken, öğrenmenin de, tartışmanın
ussallığına bağlı bir etkinlik olduğunu söylemek gerekir. Aynı şekilde, ussal tartışma da,
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gerçekleşecek tartışmayı amaçlar. İletişimsel ussallık, toplumsal kurallarla yönlendirilen
iletişimsel eylemin, eleştirebilirlik ve savunulabilirliğini arttırmaktadır. Ve de bu amaçla,
kurallarla birlikte, iletişimin somut içeriklerinin hem eleştirilmesi, hem de geçerlilik
istemlerinin temellendirilmesi olanaklarının arttırılması ve kullanılması süreçlerini bünyesine
çeker. Bu süreçlerde tartışmacılar, eleştiri ve savunma açısından eşit olanaklara sahiptirler.
Tüm zorlama ve baskılar dışlanmıştır. Yalnızca daha iyi kanıtın zorlayıcı olması ilkesi
geçerlidir. Toplumun sorunlarının bilincine varması ve olması gerekeni belirleyerek söz
konusu sorunların çözüme kavuşturulması, iletişimin ussallaştırılmasına bağlıdır. Toplum
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ancak bu durumda giderek özeleştiriye açık hale gelebilir. Aynı zamanda, eleştiri ve savunma
ya da temellendirme olanaklarının gelişmesine koşut biçimde iletişimsel ussallık da artar. Bu
anlamda da, iletişimsel ussallığın gelişimi, kurala dayalı düzenin eleştiriye açık tutulmasına ve
tartışma aracılığıyla değiştirilmesine koşutluk gösterir.
Toplumsal sorunların çözümü konusunda, yalnızca var olanın değil, olması
gerekenin ussallığını geliştirmenin gerekliliği elbette tartışma götürmez. Gerçekten de,
İletişimsel ussallık bu gerekliliğin en etken ögesi konumundadır. Şöyle ki, kurala dayalı
düzenin nasıl kurulması gerektiği konusunda bir uzlaşma eksikliği söz konusu olduğunda,
hem var olan kuralların uygulanması haksızlık yaratacak, hem de haklılaştırım sorunu
çözümsüz kalacaktır. Bu nedenle, toplum sorunlarına çözüm üretme olanaklarının
geliştirilmesi açısından, özgür, eşitlikçi ve gerekçeli tartışma ilkesinin bilinçlere
yerleştirilmesi sine qua non koşul niteliğindedir.579

14.3. Bir Siyasal Kuram Modeli Arayışı
Jürgen Habermas, evrenselci bir dünya düzeninin başlangıcı için umutsuzluğun doğurduğu
umuttan yola çıktığını açıkça ifade eder nitelikte üretir. Bu bağlamda, Olgular ve Değerler
adlı yapıtının önsözünde, “tümüyle laikleştirilmiş bir siyasal düzende, radikal demokrasi
olmadan anayasal bir devletin de var olamayacağı ve barınamayacağı”580 görüşüne yer
vermektedir. Habermas, meşruiyetini yalnızca kendi kendine yasa yapma görüşünden alan bir
yasal düzen karşısında, karşılıklı bağlantılı çıkarımların yeniden yapılandırılmasının yararlı
olacağını düşünür. Bu şekilde oluşacak demokratik anayasaları, yasa koyucuların, hukuk ve
yönetim organlarıyla birlikte sürekli üzerinde çalıştıkları ve siyasal kamu alanında da
uygulanabilirliği için çabaladıkları tasarılar olarak ifade eder. Habermas’ın modelinde,
karmaşık toplum koşullarında, yalnızca iletişim kuramı açısından kavranan bir demokrasi
geçerli olabilir. Bu durumda, merkez ile çevre arasındaki ilişkinin yeniden kurulması gerekir.
Bu nedenle de söz konusu modelde, kurala dayalı beklentilerin yükünü büyük ölçüde
taşıyanlar, özgürlükçü bir siyasal kültür içinde yer alan ve yaşamsal önem taşıyan, kamu
kesiminin oluşturduğu iletişim biçimleriyle kurumsallaşan sivil toplumdur.
Habermas için siyaset, yalnızca eylem kuramı açısından değil, aynı zamanda düzen
kuramı açısından da ele alınmalıdır. Yasalarla düzenlenmiş özgür irade anlamındaki bir halk
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egemenliğinin temelinde, iletişimsel eylemi içeren görüş ve istenç oluşumu süreçlerinin yanı
sıra, belli bir güç aracılığıyla yönetilen bir siyasal düzen yatar. Bu da yurttaşların görüş ve
istencinin, düzene içkin dinamiklere zarar vermeden, siyasal düzeni nasıl etkileyebileceği
sorusunu gündeme getirir. Bu soruyu yanıtlamak üzere Habermas, iki farklı model
geliştirmiştir. İlk olarak önerdiği kuşatma modeli, İletişimsel Eylem Kuramı’ndaki iki
katmanlı toplum kavramıyla bir benzerlik taşımaktadır. Bu modelde yurttaşların siyasal
kaleyi, onu ele geçirmek gibi bir niyetleri olmadan, yargı ve karar alma süreçlerini etkileyen
siyasal tartışmalar yoluyla kuşattıklarına dikkat çekilir. Olgular ve Değerler adlı yapıtında
üzerinde durduğu ikinci model önerisi ise özellikle, yerleşik siyasal düzenin bir merkez ve
çevreden oluştuğu bir kanal modeli’nden hareketle ortaya atılmıştır. Yurttaşların, merkezi, bir
anlamda, Parlamentoyu, Mahkemeleri, Bakanlar Kurulunu vb., etkileyebilmeleri için, iletilen
görüşlerin demokratik ve anayasal süreçler aracılığıyla çevreden merkeze aktarılması gerekir.
Siyasal dolaşım düzeninde yasalar, iletişimsel gücü yönetimsel güce dönüştüren bir araç işlevi
görür. Yurttaşların, iletişimsel güce dayanarak kamu yönetimlerindeki bürokratik gücü
kuşatmaları imgesini önermesindeki amacını, klasik devrim görüşüne, bir başka söyleyişle,
devlet gücünün ele geçirilmesine ve yıkılmasına karşı çıkmak olduğunu göstermek olarak
belirtir. Habermas, yurttaşların her türlü kısıtlayıcı bağlardan kurtulmuş iletişimsel
özgürlüklerinin, Kant’taki gibi, usun kamusal kullanımı ile etkili olacağı düşünülür. Oysa,
siyasal alanda birbirleriyle çekişen görüşlerin etkisi ve kamusal düzlem çerçevesine
demokratik işlemler aracılığıyla oluşan iletişimsel güç ancak, yönetimsel gücü, onu ele
geçirme niyeti olmaksızın, düzene sokup denetleyecek biçimde etkilediği sürece işlevsel
olabilir.
Bilindiği üzere, günümüzde düzenlenmesi gereken konulara somut bir biçim vermek
ve onların hukuksal gelişimini sürdürmek, yürütme ve yasama yetkilerinin elindedir. Bu tür
işlemler de uygulamadan çok, temel oluşturmakla ilgili bir söylem gerektirir. Ne var ki, bunun
meşru olabilmesi için yardımcı ya da alt yasaların da farklı katılım biçimlerine gereksinim
doğar. Bu nedenle, demokratik istenç (irade)-oluşumu sürecinin bir bölümü, yürütmenin
kendisine yansımalı ve alt yasaları yaratan yasama kurulu, kendisini, daha kapsamlı bir
hukuksal eleştiri alanında temize çıkarmalıdır. Bu açıdan ele alındığında, kanal modeli
kuşatma modelinden çok daha geniş kapsamlı bir demokratikleşmeye dayanır. Habermas,
siyaseti, bir yandan bir istenç ve görüş oluşumu biçimi olarak, öte yandan da yönetim olarak
ele alır. Bu iki biçim, siyasal gücün iletişimsel ve yönetimsel güç olarak ikiye ayrıldığı
kavramsal ayrımla bir özdeşlik taşır.

Çağdaş demokrasilerin varsayımlarından biri de, parlamentonun ve siyasal partilerin
düşünce ve istenç oluşumu açısından önem taşıyan kurumlar olduğudur. Ne var ki,
parlamentolar artık büyük ölçüde, öncelikle iktidara gelmek için gücü ele geçirmeyi
amaçlayan siyasal partilerin egemenliği altındadır. Çeşitli toplumsal araştırmalar, temsil
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kampanyalarının tecimsel bir niteliğe bürünmesinin çağdaş siyasetçileri daha stratejik bir
tutum benimsemeye ittiğini de ortaya koymaktadır. Bu nedenle, her şeyin enine boyuna
düşünüldüğü özenli bir siyasete ayrılan yer giderek daralmaktadır. Bu daralma sonucunda da,
parlamento ve siyasal partileri görüş ve istenç oluşturan ya da oluşturması gereken kurumlar
olarak görebilme olasılığı azalmaktadır. Bu durumu değiştirmeye ilişkin Habermas şöyle bir
çözüm önerisi ileri sürer: Siyasal düzenin daha da demokratikleştirilmesi için iletişimsel güce
daha geniş yer verilmelidir.
Bilindiği üzere bilim ve teknolojik gelişmeler, demokratik karar ve denetimin büyük
ölçüde dışında tutulur. Habermas, İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim başlıklı denemesinde,
19.yüzyılın sonlarından bu yana, araştırma ve teknoloji arasındaki giderek artan karşılıklı
bağımlılığın, bilimi, en önde gelen üretici güç durumuna getirdiğinin altını çizmektedir.581
Siyasal kararların gittikçe daha bilimsel hale gelişi ve iş dünyasında teknolojik bilgiye olan
ilginin artışıyla birlikte, toplumun birçok alanının şekillendirilmesi uzmanların denetimine
girmiş durumdadır. Ancak aynı zamanda, bu belirleyici güç, karşımıza uzman erki tehdidini
de beraberinde çıkarmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu uzman erkinin tehdit unsuru olmaktan
çıkarılması için demokratik bir biçimde denetlenmesi gerekmektedir. İşte, bu denetlemenin
biçimsel demokratik yapılanması bugün önemli bir sorun niteliği taşımaktadır. Habermas’a
göre de, demokratik bir biçimde varılması gereken kararlar üzerinde denetim, kısaca uzman
erki tehdidi, bilim ve teknolojninin belirleyici gücü açısından, kesinlikle üzerinde durulması
gereken bir konudur.
İletişimsel Eylem Kuramı’nda da Habermas, çözümsüz gerginliklerin kapitalizm ve
demokrasiyi ayırdığı tezini ileri sürmektedir. Ancak, kapitalizm, devlet tarafından sağlanan
581

Habermas’ın bilim ve teknolojiye ilişkin görüşlerinde ileri sürdüğü en önemli savı, “Janus’un iki yüzü dediği ‘bilimsel ve
teknolojik gelişme’ ile ‘insanın bilinçlenmesinin’ (düşünce yeteneğinin gelişmesinin), bunlardan ikincisinin önlenmesine
yolaçan bir birliktelik içine girmiş olduğudur. Habermas’a göre, bu nedenle, bilimsel ve teknolojik gelişmede üretici güçler
değişmekte, fakat praxis’in öngördüğü anlamda düşünce yeteneği ve bilinçlenme alanında gelişme olmamaktadır. Bu ilginç
durumun ilk bakışta görülmeyen nedeni ise çağdaş sanayi toplumlarında eski meşruiyet ölçülerinin geçerliliğinin ortadan
kalkması; bugünkü toplumlarda egemen-bağımlı ilişkilerinde egemenliğin hissedilmez oluşu; bu hissedilmezliğin ise,
teknolojik ve bilimsel önlemlerle verimliliği arttıran ekonomik düzey tarafından kitlelere de maddi refahın açılmış olması
sayesinde etkinlikle sürdürülebilmesidir.” Jürgen Habermas’ı bu soruna Batı toplumlarının serüveni açısından eğilen en
ilginç yazar olarak değerlendiren Ünsal Oskay’ın iletişimin kültürel işlevleri sorunu açısından ‘teknolojik ussallık’ anlayışına
ilişkin incelemesi için bkz., Oskay, Ü., XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri / Kuramsal Bir
Yaklaşım, İstanbul, Der Yay., 3. Basım, 2000, ss.239-308.

toplumsal hizmetlerin toplumdaki eşitsizlikleri etkisiz hale getirmesiyle yıpranır. Habermas
kuramında, yaşam-dünyası/ekonomi ilişkisinden daha çok yaşam-dünyası/devlet ilişkisi
üzerinde durmaktadır. İletişimsel Eylem Kuramı’nda ele alınan toplumsal modernleşme
çözümlemesinde amaç, kapitalist bir ekonominin ayrıştırıcı yararlarından, ekonomik üretimin
belli bir şekilde düzenlenmesinin meydana getirdiği toplumsal, kültürel ve çevrebilimsel
zararları gizlemeden ya da doğal bir yazgı olarak görmeden söz edebilmektir. Habermas’ın
asıl ilgilendiği, yaşam-dünyası ile düzen arasında, paranın iletişimsel olarak yapılandırılmış
alanlara sömürgeci saldırılarının, değiş tokuş süreçleri ve çevresel yükümlülükleri adına, bu
özünde yıkıcı ekonomik düzene set çekme olasılıklarıdır. Bu kuramsal görüş açısından
bakıldığında, paranın yönlendirici işlevinin yerine geniş kapsamlı bir yönetimi getirme
girişimi hiç de şaşırtıcı değildir.
Habermas’a göre, 80’li yıllarda üzerinde tartışılan, güvence altına alınmış temel gelir
düşüncesi, kuşkusuz, yurttaşların öz saygı ve siyasal özerkliklerinin özdeksel temelinin,
bireysel işgücü pazarındaki bir bakıma belirsiz başarısından bağımsız olacağı gibi ilginç bir
özellik taşımaktadır. Habermas için, sivil toplum, yaşam-dünyasının toplumsal kesitlerinde
kamusal iletişimi sağlayan, devlet ve ekonominin dışında kalan, istemli ya da gönüllü
kuruluşlardır. Sivil toplum, bu az çok kendiliğinden oluşan ve toplumsal sorunların özel
yaşamdaki yansımalarını belli bir yere oturtup, özümseyip, ayrıntılarına inerek onları siyasal
kamu alanına taşıyan kuruluş, örgüt ve eylemlerden oluşur. Aynı zamanda, siyasal kamu
alanının da, yalnızca, sınıfsal sınırların ötesine geçmiş ve toplumsal katmanlaşma ve
sömürünün binlerce yıllık zincirini kırmış bir sivil toplumdan destek alabileceğini öne
sürür.582
Habermas, bir iletişim kuramının bakış açısıyla hareket edilirse, totaliter devletlerdeki
halkçı kitle seferberliğiyle sivil bir toplumun içinden doğan demokratik eylemler arasında
kesin bir ayrım yapılabilineceğini savunur. The Origins of Totalitarianism (Totalitarizmin
Kaynakları 1996) adlı klasik yapıtında Hannah Arendt te bu ayrımı yapmış ve bu bağlamda
kamusal yapıların oynadığı önemli rolün altını çizmiştir. Habermasyan iletişimsel güç te,
yalnızca karşılıklı tanıma temeline dayanan bireysel ilişkilerin yaratıldığı ve iletişimsel
özgürlüklerden yararlanma olanağı sağlayan kamusal alanlarda ancak oluşabilir. Bir başka
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deyişle, bunlar, ortalıkta özgürce dolaşan konular, ilkeler ve bilgiye göre olumlu ya da
olumsuz tavırların kendiliğinden oluşabileceği kamusal alanlardır.583
İşte, özellikle, Olgular ve Değerler Arasında’da da, ülküsel iletişim toplumunu
katıksız bir iletişimsel toplumsallaşma modeli olarak algıladığını belirtir Habermas. Aynı
zamanda, demokrasi için gerekli olan görüş ve istenç oluşumunun söylemsel niteliğinin yanlış
anlaşılmaması gerektiğini vurgular. O’na göre, yaşam-dünyası ve iletişimsel eylemi birbirini
tamamlayan kavramlar olarak sunup, yaşam-dünyasının kendisini iletişimsel eylemler
aracılığıyla yeniden oluşturduğunu söylerseniz, o zaman değerler, düzenler ve özellikle de
dilin karşılıklı anlayışa yönelik kullanımına, yalnızca katıksız iletişimsel toplumsallaşma
modelinin beklentilerine yanıt veren bir toplumun üstlenebileceği türde bir birleştirme
sorumluluğunu yüklemiş olursunuz.
İletişim toplumu kavramının temelini de bir ülküselleştirme oluşturmuyor mu,
eleştirilerine karşılık olarak Habermas, gerçek kavramı, kanıtlamak ya da haklı çıkarmak
açısından çözümlenecek olunursa, gerçek ile usa yatkın kabul edilebilirliğin aynı kefeye
koyulmaması gerektiğini ileri sürer. Habermas’a göre, ileride karşısına çıkacak itirazlara karşı
durabileceğine emin olunan ifadelere doğru adı verilir. Yasaların meşruiyeti, oluşturuldukları
demokratik süreçlere dayanıyorsa, geçerlik savlarının söylemsel yollarla çözümlenebileceği
bu tür tartışma biçimlerine sık sık başvurmak gerekir. Demokratik süreç, süreçlere uygun
olarak ortaya atılmış önvarsayımları, ancak bu tür tartışma biçimlerinin hukuksal olarak
kurumsallaştırılmasıyla daha önce sözü edilen görüş ve istenç oluşumlarını yaratabildiği ve
bunları garantilebildiği sürece temellendirilebilir. İkna edici kurala dayalı ölçütler yalnızca bu
koşullar altında oluşabilir. Bunlar, yalnızca küreselleşme sürecinin doğal bir sonucu olarak,
kendiliklerinden meydana gelmezler.
Siyasal kamusal alan, yalnızca biçimsel olarak düşünüldüğünde eşit bir yerdir. Bir
başka deyişle, belli bir devlette tüm yurttaşların aynı yasal konuma sahip olması, bunların
görüş ve istencin oluşumunu etkileyen olasılıklardan eşit olarak yararlandıkları anlamına
gelmez. Siyasal güç, halen sınıfa, cinsiyete ve etnik kökenlere göre eşit olmayan bir biçimde
dağılmaktadır. Buna örnek olarak, çok sayıda demokratik devlette bir alt sınıfın ortaya çıkışı,
ya da kadınların siyasete katılımlarının daha az olması gösterilebilir. Demokratik anayasal
devlette tanınmak için verilen uğraş, yalnızca tüm toplulukların siyasal alana ulaşabildikleri,
seslerini duyurabildikleri, gereksinimlerini karşılayabildikleri ve hiçbirinin aşağılanıp
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dışlanmadığı ölçüde yasal güce sahip olur. Habermas’a göre, bu anlamda, temsil ve yurttaşlık
nitelikleri açısından bakıldığında, eşit haklardan yararlanmayı sağlayacak eşit olanaklar için
gerçeklere dayalı peşin koşulların güvence altında olması zaten önemlidir. Bu yalnızca siyasal
katılım değil, aynı zamanda toplumsal katılım ve kişisel özgürlükler için de gerekli koşuldur.
Bu bağlamda, kotaların da desteklenmesi gereklidir.584
Modern demokrasilerde, üyelik ölçütleri açısından konuya bakıldığında, insanlar
yurttaşlık haklarına sahip oldukları sürece belli bir toplumun üyesi sayılırlar. Sonuçta, halkın
egemenliği belli bir toplum içinde vatandaşlık haklarına sahip olan tüm bireylerle ilintilidir.
Yurttaşlık hakları, üyelerle üye olmayanlar, yurttaşlarla yabancılar arasında bir ayrımı
gerektirdiğinden dışlayıcıdır. Etiksel değerlere dayalı insan hakları ise, belli bir topluma
üyelikle ilgili olmadıkları için yurttaşlık haklarından farklıdır. İnsan hakları genelde bir ulusdevletin sınırlarıyla kısıtlı olan yurttaşlık haklarına göre daha kapsamlıdır. İnsan hakları ulus
ötesi, evrensel bir yapıya sahiptir. Ancak, Habermas’ta insan hakları ile yurttaşlık hakları
arasında içsel bir ilişki olduğu açığa çıkmaktadır. Ve bu ilişki, genel yasalar yoluyla değil de,
daha çok görüş ve istencin baskı altında kalmadan, iletişimsel bir şekilde oluşturulmasıyla
sağlanan siyasal özerklik uygulamalarının kurala dayalı içeriğinden kaynaklanan bir bağ ile
sağlanmış durumdadır. Bireysel özerklik ile yurttaşların özerkliği karşılıklı olarak birbirlerini
varsayan kavramlardır. Gerçekten de, halkın egemenliği ve insan haklarının ortak kökeni,
siyasal katılım amacıyla kurumsallaştırılmış haklar biçiminde ortaya çıkmaktadır.

14.4. Demokratik Hukuk Devletinin Meşruiyet Garantörü
Kamusal İletişim
Toplumsal ilişkilerle ilgili kapsamlı kuramlar arasında Jürgen Habermas’ın iletişimsel eylem
kuramı,585 göreceli özerk alt-alanların özgüllüğünü teslim ederken, aynı zamanda toplum
çözümlemelerini yeniden birbirleriyle bağlantılandırmaya çalışmıştır. Toplumsal hareketlerin
büyüklüğü hesaba katıldığında, uygun görünen küresel bir birlikteliktir. Ancak şu da bir
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gerçektir ki, kimliklerin, yabancı kabul edilen bir şeylere karşı birer sınır olmalarından ötürü
küresel kimliği hayal etmek toplumbilimsel olarak oldukça güç bir iştir. İlk bakışta böyle
küresel kimliklerin var olduğu söylenebilir. Oysa bugün, bu türden görünen kimlikler, aslında,
yarı-kıtasal düzeyde gerçekleşmiş bulunan bir yeniden örgütlenmeye işaret etmektedir, Kuzey
Amerika, Batı Avrupa, Doğu Asya, Orta-Doğu örneklerinde görülebileceği gibi. Her biri
dışarıya karşı güçlü sınırlara sahip görünürken, belli ölçütlerde, yetersiz derecede
eşgüdümlenmiş iç iletişimsel karar alma mekanizmalarına sahip siyasal topluluklardır.
Örgütlü modernliğin dağılımı, toplumsallaşmış tüketim tarzlarından özelleşmiş tüketim
tarzlarına doğru bir kayma doğurur. Üretim esnekleşmesinin, ayrım tarzlarının ve küçük grup
standartlarının yaratılabilmesi için daha geniş bir hareket sahası açtığını söylemek pek te
yanlış olmayacaktır.586 Pierre Bourdieu de, örgütlü modernlik koşulları altında, tüketici
seçiciliğinin sınıf konumuyla tek boyutlu bir ilişki içerisinde olmadığını göstermektedir.587
Jürgen Habermas, birbirinden giderek uzaklaşan söylem evrenlerinin çoğul bir nitelik
kazanmasını özgül olarak modern deneyimin getirdiği bir şey olarak yorumlar. Ve birbirinden
farklı iki tür çoğulculuğu biraraya getirir. Biri, iş bölümünden, gerçeklik, yargı ve beğeni ile
ilgili söylemlerin karşılıklı olarak ayrılmasından kaynaklanan, Habermas’ın kendi başına
modernitenin en önemli özelliği olarak değerlendirdiği ve felsefecilerle toplumbilimcilerin en
azından birkaç yüzyıldır birlikte yaşamakta oldukları çoğulculuk; öteki ise, modernitenin
yadsıdığı ve uygulamada alt etmek için büyük bir çaba gösterdiği gerçeklik, yargı ve
beğeninin yerleştirilmesini yeniden istemleyen gelenek bağlamlı söylemlerin çoğulluğu.
Modern anlamda, çoğulculuk anlayışının temel kaynağı, Alexis de Tocqueville’in
bugün bile Siyaset Biliminin -siyasal kuramın- en önemli yapıtlarından biri kabul edilen
Democracy in America (Amerika’da Demokrasi)588 adlı yapıtıdır. Habermas’ta da
Tocqueville’nin etkisi açıkça gözlemlenmektedir. Kamusal alan kavramı Tocqueville’nin
ulusal çoğulculuk anlayışının izlerini taşımaktadır.
Şöyle ki, Batı toplumlarında genellikle Rönesansla başladığı kabul edilen
‘bireyselleşme’nin beraberinde getirdiği, “çoğulculuk modeli ile (ifade ve örgütlenme
özgürlüğü) hukukun üstünlüğü (temel hak ve özgürlüklerin siyasal iktidarın keyfi
tasarruflarına karşı güvence altına alınması) ve siyasal iktidarın genel ve eşit oy; düzenli
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aralıklarla yapılan gizli oy (açık sayım ilkelerine dayalı seçimlerle el değiştirmesi) ögeleriyle
ifade edilen biçimsel (usuli-procedural) bir demokrasi tanımına ulaşılmıştır.”589
Buraya kadar, farklılık istemleriyle kamusal alan arasındaki ilişkinin nasıl
kurulabileceği, demokratikleşme sürecinin temel sorusu olarak gündeme getirilmiş
bulunulmaktadır. Özetlersek, modern benlik ve ulusal çoğulculuk anlayışı temelli kamusal
alan kavramının yukarıda değinilen sorununu, öncelikle Habermas’ı, sonrasında da
Connolly’nin önerisini izleyerek iki boyutlu bir yaklaşımla çözüme kavuşturmak olası
gözükmektedir:
1/ Habermas’ın kamusal alan kavramına gönderimle, kamusal yararın, kamusal alan
içinde kimliklerarası diyalog yoluyla yaşama geçirilmesi;
2/ Aynı zamanda da, bu diyaloğun örgütlenme biçiminin ötekine karşı sorumluluk
ilkesi temelinde düzenlenmesi gerekliliği.
Görüldüğü üzere, kamusal alan, yalnızca, diyaloğa dayalı farklı söylemlerarası bir dolayım
alanı değil, aynı zamanda da ötekine karşı eleştirel sorumluluk ilkesinden hareketle
çoğulculuk ethosunun yaşama geçirildiği bir mekan konumundadır. Öyle ki bu tanım,
“hem kamusal alanın ‘demokratik özne’si olacak benlik anlayışının kimlik/fark ilişikisi içinde
çoğullaştırılmasını ve böylece aynılığa değil farklılığa, bütünselliğe değil çoğulluğa, sabitliğe değil
değişebilirliğe, ontolojiye değil tarihselliğe dayalı çok-boyutlu bir toplumsal kimlik tanımını gündeme
getirir, hem de kamusal alanın uzlaşmaya dayalı değil, ancak kimliklerarası rekabet ilişkisinin
‘çoğulculuk ethosu’ temelinde örgütlenmesini gerekli kılar.“590

Ben ve öteki karşıtlığına dayanan niteliği içerisinde kamusal alan, farklılıkların
ayrıcalıklaştırılmasına yol açan özcü ve köktenci kimlik istemlerini besleyen iki cepheli
kimlik siyasetine karşı güçlü bir demokratikleşme sürecini başlatma yetisine sahip bir
kavramdır. En yalın anlamda, çoğulculuk ethosu temelinde örgütlenmiş kamusal alan,
toplumsal kimliklerin demokratik özne konumuna dönüşmesinin mutadis mutandis koşuludur.
Diğer bir anlatımla, kamusal alan, özdeşleşmeyi temel alan iki cepheli siyasete karşı
toplumsal ilişkilerin çok-kültürlü düzenlenmesini olası kılan çoğulculuk ethosunu öne
çıkararak, toplumsal kimliklerin, kendi kimlik istemlerinin sınırlarını tanımalarını,
kimliklerini aşarak toplumsal ilişkileri çözümlemelerini sağlar ve bu anlamda da demokratik
yönetimin kurala dayalı temelini kuran ilkeler üzerinde bir anlaşmaya varmalarının yolunu
açar.
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Avrupalı kuramcılar da Avrupa Topluluğu’nun doğasını ve gerektirdiği yurttaşlık
biçimini anlamaya çaba harcarken bu ikilemle karşılaşırlar. Habermas’a göre, Avrupa Birliği
başarılı ulusal devletleri niteleyen ortak gelenekler, kültürler ve diller temelinde sağlanamaz.
Bunun yerine, Avrupa yurttaşlığı, paylaşılan adalet ve demokrasi ilkelerine dayanan ulusötesi bir anayasal yurtseverlik temelinde kurulabilir. Charles Taylor ise, birlik için paylaşılan
değerlerin yeterli olmadığını, dikkatleri kimlik sorununa çekmek gerektiğini savunur.591
Paylaşılan değerler ve gurur kaynağı, çokuluslu bir devlette dayanışmanın sürmesine yardım
eder hiç kuşkusuz. Ancak, tek başlarına, ayrı ayrı özyönetimli uluslardan oluşan ülkelerde
ortak bir kimliğin yaratılmasına ne derece yetkin olabilirler, bir soru işaretidir.
“Farklı ulusal gruplardan oluşmuş halk, büyük siyasal yapılanmayı, kimliğini yok
sayan değil; kimliğinin besleneceği bir bağlam olarak görürse ancak, bu yapıya bağlılık
gösterecektir.”592 Ancak, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş göçmenler yanında, son derece
eşitsiz ölçülerde çok sayıda ulusal ve yerli gruplardan oluşmuş, çokuluslu olmakla kalmayıp
aynı zamanda çoketniklikli de olan ülkelerde durumun çözümü çok daha güçtür. Bu
çözümsüzlük noktasında, Charles Taylor’un derin ayrılık kuramına başvurmak en genel geçer
yol olarak görülmektedir.
Demokratikleşme bağlamında Jürgen Habermas, geliştirmiş olduğu ‘kamusal alan’
kavramıyla

bu

soruya

yanıt

bulmaya

çalışmıştır.

Devlet-toplum

ilişkilerinin

demokratikleşmesi konusunda Habermas şunları ileri sürer: Demokratik yönetim, bürokratikmodern devletin, salt ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesi yoluyla denetlenmesi anlamına
gelmemelidir. Aynı zamanda, alttan-denetimi sağlayan ve karar-alma süreçlerine katılımı
gerçekleştirecek bir ‘kamusal iletişim mekanı’nın varlığı da devlet-toplum arasında kurulacak
demokratik bir yönetim için gerekli koşuldur. Diğer bir anlatımla, usçul-yasal otoriteyi
yaşama geçiren modern-devlet iktidarının meşruluğu yalnızca yasalarla değil, aynı zamanda
diyalog ve iletişime dayalı bir usçulluk anlayışı üzerine kurulmuş kurala dayalı ilkeler yoluyla
da değerlendirilmelidir. Salt ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesiyle sınırlı hareket tarzıyla, demokratik
yönetim anlayışı meşruluk krizini aşamaz.593 Bu nedenle, iktidar ve meşruluk kavramları
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temelindeki bu kriz, ancak Katılımcı Demokrasi’ye dönüşümle aşılabilir. Habermas, bu
dönüşümün gerçekleşmesi için iki önemli kuramsal hareketin gerçekleştirilmesi gerektiği
kanısındadır. İlk hareket, yöntemsel düzeyde devlet-sivil toplum karşıtlığı temelinde kurulan
geleneksel toplum anlayışından siyasal toplum/sivil toplum/ ekonomik toplum temelinde
kurulacak üç-boyutlu bir toplum anlayışına geçişle gerçekleşebilir. Bu yaklaşım, Habermas’ın
sivil toplumu, hem özel kişilerarası pazar mekanizması yoluyla yapılanmış etkileşim alanı
olarak tanımlayan Liberal Demokrasi’nin dışında, hem de toplumu bir bütün olarak oluşturan
süreçlerin kurucu ögesi olarak düşündüğü topluluk (cemaat) kavramı içinde eriten toplulukçu
Cumhuriyetçi Demokrasi’nin dışında tanımladığını göstermektedir.594 Özetle, Habermas için
sivil toplum, hem pazar mekanizmalarının dışında hem de topluluklara indirgenmemesi
gereken bir alanın varlığını simgeler.
Üç-boyutlu toplum anlayışı üzerine kurulu sivil toplum anlayışı ile siyaset, hem liberal
hem de cumhuriyetçi demokrasilerden farklı bir tarzda yorumlanır. Liberal demokrasi siyaseti
dar anlamıyla ele alırken, cumhuriyetçi demokrasinin ise kavramı geniş anlamıyla aldığını
görmekteyiz. Her iki siyasal kuram, devlet-sivil toplum karşıtlığı, dolayısıyla iki-boyutlu
toplum anlayışı üzerine oturdukları için demokrasi sorunsalında sınırlı kavramlardır. Üçboyutlu toplum anlayışı ise başlangıç noktası olarak siyaseti etiksel bir eylem olarak
belirlemiştir. Habermas’a göre bu, toplumsal ilişkileri oluşturan bireysel ve toplumsal
kimliklerin birbirleriyle bağımlı varlık koşullarını farketmelerini sağlayan ve bu kimliklerarası
belli bir ölçü içinde dayanışmayı olası kılan sorgulama/tartışma/müzakere etkinliğidir.595
Devamında, Habermas’ın katılımcı demokrasiye dönüşümü sağlayacak ikinci
kuramsal hareketini de belirtmek gerekir. Burada, Habermas, üç-boyutlu toplum anlayışı

1/ Devlete karşı bireyin hukuk aracılığıyla korunmasına olanak tanıyan bireysel hak ve özgürlükler, bireyin siyasal kararalma süreçlerine katılımı ile ilgili bir açılım potansiyeli taşımasına karşın, bunu sağlamaktan çok, bireyin kişisel (özel)
alandaki güvenliği (dokunulmazlığı) ile ilgili olmaktadır.
2/ Yerleşik demokrasilerin kurumsal yapısı ve işleyişi, temsilî kurumların ve bu kurumlar içinde iş gören örgütlerin (siyasi
partilerin ve baskı gruplarının) hiyerarşik, eşitsizlikçi (oligarşik) yapıları, bireylerin siyasal sürece seslerini katmalarının
önünde ciddi engeller olarak durmaktadır.
3/ Buna ek olarak, günümüzün dünyasında ortaya çıkan yeni oluşumlar da demokratik meşruluğun içinde bulunduğu krizi
derinleştirmektedir. Bu yeni oluşumlar bireylerin grup aidiyetleri esasında dile getirmeye başladıkları ‘toplumsal kimliklerin
tanınması’ istemlerinde ortaya çıkmaktadır.
4/ ‘Kültürel kimlik’ içinde ifade edilen ‘iyi yaşam’ seçimlerinin kamusal (siyasal) değil, özel (bireysel) alana ilişkin
olduğunu savunan, (ve böylece) liberal-demokratik devletin bu seçimler karşısında ‘tarafsız’, dolayısıyla bu seçimlerin
siyasal yansımalarına ‘kapalı’ olmasını (kabul eden anlayış), çoğulculuk ve katılım gibi demokratik meşruluğun özündeki
değerleri de sınırlandırmak amacındadır.
5/ Bu sınırlandırma (2)’de belirtilen engelleyici yapılanmalarla birleşmekte (böylece) liberal-demokratik kurumlaşmanın
içinde yer aldığı çağcıl anayasal devlette siyaset, sözgelimi eski Yunan’dakinden farklı olarak, ‘iyi siyasal toplum’un ne
olduğu ile ilgili bir arayış etkinlikleri bütünü olmayıp, devletin varlığı ve bekaası ile ilgili kaygıların belirlediği bir teknik
etkinlikler biçiminde anlaşılmaktadır. Bkz., Benhabib, S., “Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy”,
Constellations I, 1994’den aktr., Keyman, F., agm., s.59.
594
Bkz., Habermas, J., Between Facts and Norms, MIT Press, Cambridge, 1996’dan aktr., Keyman, F., a.g.m., s.60.
595
A.g.m., ss.60-1.

üzerine kurduğu ve ekonomik toplumun dışına yerleştirdiği sivil toplumu kamusal alan
olarak tanımlamıştır. En genel anlamda, kamusal alan toplum ile devlet arasında bir dolayım
alanı olarak görülebilir. Habermas’ın iki boyutlu öneme sahip olarak gördüğü kamusal alan,
“hem devlet-sivil toplum ilişkilerinin karşılıklılığını, karmaşıklılığını ve çok-boyutluluğunu
simgeleyerek, hem de felsefî düzeyde üretilen kurala dayalı savların ve önerilerin demokratik
yönetim için değerini vurgulayarak, modern siyasal kuram içinde devlet-sivil toplum arasına
çizilen karşıtlığın gerisinde bir “düşünme ve (var olan iktidar ilişkilerini) sorgulama mekanı”
yaratır.596
Habermas’ın terimiyle, söz konusu edilmekte olan kamusal alan iletişimsel ussallık
temelinde hareket eden bir alandır. Bu anlamda, demokratikleşme de modern bürokratik
devletin yasal-ussal hareket tarzını iletişimsel ussallık temelinde katılımcı demokratik
yönetime dönüştürme sürecini tanımlar. Bu da liberal ve cumhuriyetçi demokrasilerde
yaşanandan farklı, aşağıdaki gibi bir demokrasi tanımına götürmektedir. Demokrasi, “ahlakî
ve siyasal eşit” olarak kabul edilen bireysel ve toplumsal kimliklerin kendi yaşam tarzlarını
etkileyen kararlar üzerinde özgür ve makul sorgulama/tartışma olanağını buldukları ve bu
anlamda karar-alma süreçlerine katıldıkları bir kamusal iktidar pratiğidir.”597 Bu tanıma göre,
en yalın biçimiyle demokrasi, toplumsal yaşamın iletişimsel ussallık ve sorgulama
etkinliği temelinde örgütlenme biçimi’dir. Bu noktada, siyasetin etiksel bir eylem olduğu
açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bağlamın ortaya koyduğu bir başka açıklık ta, demokratik
yönetimin, devlet-toplum ilişkisinin toplumsal kimliklerarası sorgulama/tartışma/müzakere
etkinliği temelinde örgütlenme tarzı olduğudur.
Siyaseti, Aristotelesci anlamda,598 etik bir pratik olarak gören Habermas, devlettoplum ilişkisiyle ilgili kurumsal düzenlemeleri ve eylemleri belirleyen ilkelerin ve kuralların
kamusal alan içinde sorgulama, tartışma ve uzlaşma sürecine sokulmasını salık verir. Bu
anlamda, devlet-toplum ilişkilerini düzenleme tarzı olarak demokratikleşme süreci
içerisinde:599
1/ Kamusal alan yoluyla kimliklerarası sorgulama/tartışma zemininin ortaya çıkması olasılık kazanır;
2/ Sivil toplum, iletişimsel ussallığın (ya da Aristo’nun deyimiyle ‘pratik aklın’) kurala dayılı temelini
oluşturduğu bir alan olarak hareket eder;
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Bkz., Cohen, J. ve Arato, A., Civil Society and Political Theory, MIT Press, Cambridge, 1992’den aktr., Keyman, F.,
Doğu Batı, Ankara, Felsefe Sanat ve Kültür Derneği Yay., Sayı 5, Ocak 1998-9, s.61.
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Bkz., Benhabib, S., “Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy”, Constellations I, 1994’den aktr.,
Keyman, F., a.g.m., s.62.
598
Aristoteles’in siyaset üzerine konuşmaları için bkz., Aristoteles, Politika, İstanbul, Remzi Kitabevi Yay., 1990.
599
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3/ Siyaset, ‘etik bir pratik’ olarak görülerek, demokrasinin kurumsal ve kurala dayalı boyutları arasına
pozitivist ve çağcıl söylemler tarafından yerleştirilmiş karşıtlık ilişkisi ortadan kalkar ve
4/ Demokratik yönetim de, çağcıl devletin iletişimsel ussallığı simgeleyen kamusal alan tarafından
denetlenmesini olası kılan ‘katılımcı bir devlet-sivil toplum ilişkisi’ olarak tanımlanır.

Habermas’ın iletişimsel ussallık yoluyla geliştirdiği kamusal alan kavramı demokratikleşme
sürecinin başlangıç noktası olarak ele alındığında, bu alanda hareket eden, diyaloğa giren
katılımcıların benlik oluşumlarının modern ussal benlik olduğunu belirtmek gerekir. Bu
anlamda, modern benliğe dayalı kamusal alanın farklılıkların birlikte yaşamasını
düzenleyerek bir devlet-sivil toplum ilişkisinin kurulmasına katkıda bulunması beklenir. Bu
nedenle kamusal alan ile kimlik/fark ilişkisini birlikte düşünmek gerekmektedir. Bilindiği
üzere, modern benliğin temel sorunu kendisinin meşruiyetini her zaman kendi tanımına
uymayan kimlikleri ötekileştirmesinde yerleşmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla kamusal alanın
bu sorunu aşabilmesinin koşulu, farklılıkların birlikte yaşamasını olanaklı kılarken,
farklılıkların istemlerinin köktenci kimlik siyasetine dönüşmesini engelleyen bir dolayım alanı
olarak da işlev görmesidir. Kamusal alanı bu bağlamda, kimliğin tarihselliğinin,
ilişkiselliğinin ve değişebilirliğinin tanındığı alan olarak görmek olası olacaktır. Sonuç olarak
kamusal alan, bireysel haklarla sivil erdemin eklemlendiği bir dolayım alanı olarak
düşünüldüğü ve yaşandığı sürece, demokratik bir devlet-sivil toplum ilişkisinden söz etmek
olası olabilecektir.
Bilindiği üzere, sevletin menşei (kökeni) aydınlanma düşüncesinde ve bu düşünceyi
izleyen her devirde göreceli, varsayımsal bir açıklamaya dayalıdır. Özellikle bu açıklamalarda
ilkel

toplumlardaki

bireylerin

‘iyi

vahşi’

(bon

sauvage)

oldukları

temel

tezine

dayanılmaktadır. Bu teze göre, iyi vahşi’nin saf, durgun düzenini bir toprak parçasını çitle
çeviren ilk insan bozmuş ve bunun sonucunda mülk ve mülkiyet kavgaları görünür olmuştur.
Dolayısıyla devlet aslında, bu mülkiyet bilmez iyi insanların mülkiyetin yaratılmasıyla
birbirine düşmesi kuramına dayanır. İşte devlet, bu anarşiyi önlemek amacıyla sözleşmeye
dayalı olarak kurulan bir birliktir.
Bugün güçlü devlet özgür toplumun devletidir; demokrasinin ürettiği siyasal us’un
biçimlendirdiği devlettir. Bu siyasal us da, demokrasinin katılımcılarında (aktörlerinde)
aranmalıdır. Devletin, hem kendi için ve kendinde bir varlık olması hem de uyruksuz
yaşayamaması, bir ikili varoluşu zorunlu kılar. Bu zorunluluğun anahtar sözcüğü de
‘egemenlik’ ten başka bir şey değildir.

En sade ifadeyle, gerçek kamuoyu da, ilkede, öznel nitelikte bireylerarası iletişimle
oluştuğuna göre, tartışmanın bireylerin karşı karşıya gelebilecekleri bir yerde olması gerekir.
Bu yer kamuya açık iletişimin yayılma alanıyla sınırlandırılabilir. Ancak, medyalar tarafından
oluşturulan kamuoyunun alanı, gerçekten son derece soyut bulunan bir alandır. Burada daha
çok kastedilen kamuoyu gerçek toplumsal mekânlarda oluşturulan alanlardır. Dolayısıyla,
medya tarafından oluşturulan kamuoyu alanlarından büyük ölçüde ayrılırlar. Sonuç olarak
belirtmek gerekir ki, kamusal alanı özgün ve devlet baskısından özerk bir varlıksal alan
kılmak gereklidir. Kamusal vicdana çağrı yapılmalı ve bu vicdanın da temel adalet ilkeleri
çerçevesinde çağrıya yanıt vermesi beklenmelidir. Bu nedenle, habermasyen bakış açısından,
devlet baskısından uzak, açık bir iletişimle kurulan kamusal iletişim,600 demokratik hukuk
devletinin meşruiyetinin garantörü olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Toplumun kuruluşunun kendi sürekliliğini sağlayabilmesi için kamusal iletişim gereklidir.
Toplumun örgütlenmesinin yeni ve usçul biçimlere dönüştürülmesi de, öznelerin bu amaçla
birbirleriyle iletişim kurmalarını ve bu amaçla bir dil (simgesel tasarım) oluşturmalarını
gerekli kılmaktadır. Etkileşim, birbirlerini tanıma gereksinimi duyumsayan öznelerce
dolayımlanarak, toplumsal kurallar aracılığıyla bireylerarası ilişkilerde gerçekleşir.
Toplumun yeniden üretilmesi salt araçsal ve iletişimsel eylem ya da salt emek ve
etkileşim tarafından yansıtıldığı biçimiyle anlaşılmamalıdır. İnsanın toplumsal varlığının
temel koşulu olarak, emek ve etkileşim iktidar ilişkileri tarafından olumsuz bir biçimde de
olsa tamamlanmaktadır. Habermas’a göre iktidar ilişkileri tıpkı ideoloji gibi etik ilişkileri
zedeleyici olarak etkileşimde yer alabilmektedir. Hiç şüphe yok ki, bir mekanizma olarak
iktidar insan ilişkilerinde her zaman vardır.
Habermas’a göre etkileşim ve iletişimsel eylem, birbirleriyle iletişim kuran bireyler
arasındaki etiksel ilişkiler bütünü olarak da adlandırılabilir. Etiksel yaşam ve ilişkiler
öznelerarasılığın yokluğunda olanaklı değildir. İletişimsel eylem için eylem yönlendirici
kurallar toplumsal niteliktedir. Tanımlama düzeyi, öznelerarası bir biçimde paylaşılan sıradan
dildir. Tanımlama türü, davranışlar hakkındaki karşılıklı beklentilerdir. İletişimsel eylemin
işlevi, kurumların sürdürülmesidir. Bu eylem türünün başarılı olup olmadığını anlamak için
kullanılan ölçüt, niyetlenilen şeyin iletilip iletilmemesinde yatmaktadır. Etkileşimin usçul
boyutu özgürleşim, bireyleşim ve baskıdan kurtulmuş iletişimin yayılmasıdır.
Habermas’a göre iktidar, iletişimsel eylem içerisinde biçimlenmektedir. Hiç şüphe
yok ki, iktidar ya da güç her zaman siyasal bir içeriğe sahiptir ve iletişimsel eylem aracılığıyla
kurumsallaşmaktadır, dolayısıyla bu örüntü içerisinde yansıma bulmaktadır. Dolayısıyla
iktidar ve iktidar ilişkileri, özel ya da genel her düzeyde, toplumun kuruluşunu
kavramsallaştıran her yaklaşımın yaşam dünyası içerisinde yerini almaktadır.

BÖLÜM SORULARI I
IA. Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru
1- Kamusallığın Yapısal
Benjamin’eaittir.

Dönüşümü

adlı

yapıt

Walter

Yanlış

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4- Olumlu özgürlük, Hegel ile birlikte dünyayı ussallaştırma
yeteneği olarak tanımlanagelmiştir.

( )

( )

5- Rönesansla başladığı kabul edilen ‘bireyselleşme’
beraberinde “çoğulculuk modeli”ni getirmiştir.

( )

( )

2- Weberyan anlamda devlet olmak, kamu otoritesi olmanın
gerekli koşuluydu, ancak yeterli koşulu değildi.
3- Modernliğin temellerinin atıldığı Aydınlanma Felsefesi’nin
sorunu, 17.yüzyılda bilim ve tekniğe duyulan inancın ve
bağlanan umutların yüksek beklentileri karşılayamayışı
olmuştur.

Yanıtlar: 1.y, 2.d, 3.y, 4.d, 5.d
IB. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1- Aydınlanma Felsefesi’nin temel yaklaşımlarından söz ediniz.
2- Araçsal us kvramından ne anlaşılması gerekmektedir, açıklayınız.
3- Siyasal toplumdan sivil topluma geçiş olanaklarını tartışınız.
4- ‘İletişimsel Eylem’ nasıl gerçekleştirilebilir, anlatınız.
5- Kamusal alan nedir, kamusal iletişimin olabilirliğini irdeleyiniz.

BÖLÜM SORULARI II
1. ‘İletişimsel Eylem Kuramı’ aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Max Weber
Theodor Adorno
Jürgen Habermas
Pierre Bourdieu
Immanuel Kant

2. Feodal devletten modern devlete geçişi, ‘temsili kamu’dan ‘kamu otoritesi’ne geçiş olarak
açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Walter Benjamin
Max Horkheimer
Theodore Adorno
Jürgen Habermas
Pierre Bourdieu

3. ‘Olgular ve Değerler’ adlı yapıt aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Jürgen Habermas
Şerif Mardin
Ünsal Oskay
Immanuel Kant
Theodor Adorno

4. “…………………………….’ göre, Avrupa Birliği başarılı ulusal devletleri niteleyen ortak
gelenekler, kültürler ve diller temelinde sağlanamaz. Bunun yerine, Avrupa yurttaşlığı,
paylaşılan adalet ve demokrasi ilkelerine dayanan ulus-ötesi bir anayasal yurtseverlik
temelinde kurulabilir.”
Yukarıda boş bırakılan yere uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Charles Taylor
Will Kymlica
Immanuel Kant
Pierre Bourdieu
Jürgen Habermas

5. Jürgen Habermas’ın da siyaseti, Aristotelesci anlamda, ……………… bir pratik olarak
gördüğü ifade edilebilir.
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kamusal
b. İletişimsel
c. Etik
d. Yasal
e. Demokratik

Yanıtlar:
1.
2.
3.
4.
5.

c
d
a
e
c
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