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  Sunumun Amacı 



 Aydınlanmacı  filozofların her birinin 
adalet kuramı üzerine sayısız çalışma 
vardır. Kant’ın adalet kuramı, Hume’da 
adalet kuramı gibi. Bu yapılırken genel 
olarak aydınlanmacı filozofların 
aralarındaki fark ortaya çıkarılıyor. Fakat 
görebildiğim kadarıyla bu filozofları 
(aralarındaki bütün farklarına rağmen 
onları) birleştiren ortak özelliklerin ne 
olduğuna dair soru yeterince 
araştırılmıyor. 



  Bu, Aydınlanmacı projeye bütünlüklü bir 
bakışın kaybolmasına yol açıyor. 
Dolayısıyla karşımıza bütünlüğü ve iç 
birliği olmayan karmaşa bir tablo çıkıyor. 
Bu durumda elbette akla hemen “acaba 
Aydınlanmacılar arasında adalet 
konusunda hiç mi birlik yoktur?” sorusu 
geliyor. 



  Bu sunumda Aydınlanmacı filozofların 
bazılarına bakıp, konumuz bağlamında 
bazı temel ortak sorularını ve kaygılarını 
ortaya koymaya çalışacağım. Böylelikle 
ilk bakışta bir karmaşa yığını gibi 
görünen Aydınlanmacılar arasındaki 
tartışmada bir iç düzenin olduğunu 
göstereceğimi umuyorum. 



  Aydınlanmacılık 
Kavramı 



 Burada “Aydınlanmacılık” kavramına 
ilişkin ayrıntılı bir tanımlama işine 
girişmeyeceğim. Sanırım sunumumun 
sonunda Aydınlanmacılığın ne olduğuna 
dair de genel kavramsal bir çerçeve 
ortaya çıkacaktır. Fakat çok genel olarak 
söylemek gerekirse:  



 Aydınlanmacılık, 18. yüzyılı belirlemiş, 
insanın ilkesel olarak iyi ve akıllı, 
dolayısıyla özgür olabileceği 
düşüncesinden hareketle toplumu ve 
devleti yeniden kurmak isteyen bilimsel 
ve felsefi, toplumsal ve siyasi, sanatsal 
ve kültürel özgürlükçü ve eşitlikçi bir 
harekettir. 



  Adalet Kavramı 



 Aynı şekilde aslında ta baştan adalet 
kavramı üzerine de bir tanım önermem 
gerekiyor. Fakat aynı Aydınlanmacılık 
konusunda olduğu bu konuda da 
şimdiden ayrıntılı bir tanım 
önermeyeceğim.  Zira bu, kısa bir sunum 
çerçevesinde içinden çıkılması zor 
soruları ve açıklamaları gerektirecektir. 



 Bunun yerine isterseniz “adalet” diye 
adlandırılan hem teorik hem de pratik 
uğraşıda ne yapmaya çalışıldığını  

 belirtelim:  
Ortak toplumsal yaşamın kaçınılmaz  olarak 

getirdiği yükleri ve doğal olarak yarattığı 
“iyileri” (“zevkleri”) herkese en iyi (en uygun) 
bir şekilde nasıl dağıtabiliriz? 

Bunu yaparken temel alacağımız yön verici 
ilkemiz ne olacak? 

Acaba bu yapmak istediğimizi, adalet fikrinden 
hareketle yapmamız mümkün müdür? 



 Fark edildiği gibi “adalet 
nedir?” sorusu çerçevesinde 
yanıtlamaya çalıştığımız 
sorular, aslında “mümkün en 
iyi toplum örgütlenmesi ve 
yönetimi nedir/ne olabilir?” 
sorusuna götürüyor. 



  

 

Ortak toplumsal yaşamın kaçınılmaz olarak 
getirdiği yükleri ve doğal olarak yarattığı 
“iyileri” (“zevkleri”) herkese en iyi (en 
uygun) bir şekilde nasıl dağıtabiliriz? 

Bunu yaparken temel alacağımız yön verici 
ilkemiz ne olacak? 



 Adaletin 

Kaynağı ve Temeli 



Aydınlanmacılık, birçok bakımdan 
Rönesans’ın ve Reformasyon’un 
ürünü ve mirasçısıdır. 

Rönesans, Jules Michelet’in klasik 
tanımıyla ‘insanın doğaya ve 
kendine dönüşüdür’. 

Aydınlanmacılık, doğayı, insanı ve 
toplumu kendine içkin açıklamak 
istiyor. 



Aydınlanmacılık adalet kuramını da dini 
çerçeveden kurtarıp dünyevi bir çerçeve 
oturmak istiyor. 

Bundan böyle adalet bazı “ilahi” güçlere 
gönderme yapılarak açıklanmıyor. 

Her ne ise adalet, bizzat insanın kendisinin 
yaptığı ve yıktığı kurum olarak 
temellendiriliyor. 

O halde Aydınlanmacılığa göre adaletin 
kaynağı toplumun kendisidir, her hangi bir 
“doğaüstü güç” değil.  



 İki Örnek 



 “…insanlığın koşullarından ve 
gereksinimlerinden ortaya çıkan bazı 
yapay veya icat olmasıyla haz ve onay 
üreten erdemler vardır. Adaletin bu 
türden [bir erdem -DG] olduğunu iddia 
ediyorum…” (477) 

 

David Hume 



 “…iç yasamanın salt pratik felsefesi 
olarak etik’te bizim açımızdan 
kavranılabilir olan insanın insan 
karşısındaki ahlaki ilişkileridir: bu 
konuda tanrı ile insan arasında nasıl bir 
ilişki hüküm sürdüğü konusu onun 
sınırlarını aşmaktadır ve bizim için ne 
yazık ki kavranması mümkün değildir; 

 

İmmanuel Kant 



  

 “bu, yukarıda iddia edilmiş olanı 
teyit etmektedir: etik’in karşılıklı 
insan ödevlerinin sınırlarının ötesine 
geçmesi mümkün değildir.” (MdS, 
632) 

  

İmmanuel Kant 



 Görüldüğü gibi Aydınlanmacılığın 
belli başlı iki büyük ismi 
tarafından adalet ve etik’in ilahi 
bir güce dayandırılamayacağı 
açıkça ifade edilmektedir.   



 Aydınlanmacı filozofların bu 
yöneliminin bugüne kadar daha tam 
anlaşılmadığı kanısındayım. 

 Aydınlanmacılar, adalet düşüncesini, 
ahlak teorilerini, toplum ve devlet 
kuramlarını neden bir “ilahi” ya da 
“doğaüstü” güce dayandırmıyorlar? 



 Aydınlanmacı filozofların bu 
yönelimi ya gerçekten bilmiyor ya da 
daha sıkça olduğu gibi bilinçli olarak 
çarpıtılıyor.  

 Aydınlanmacıların kaygısını ve 
dolayısıyla insanlık tarihinde 
başlattıkları hemen her bakımdan 
yeni yönelimi doğru anlamak 
gerekiyor. 



Aydınlanmacılığın amacı, 
inançları bastırmak değildir. 
Tersine vicdan (düşünce ve 
inanç) özgürlüğünü tesis 
etmektir.  



Fakat bu nasıl yapılacaktır? Bunu 
şimdiye kadar olduğu gibi birtakım 
dini öğretilere dayanarak yapmak 
mümkün müdür? Hayır. Zira tarihin 
gösterdiği gibi bu hep bitmez 
tükenmez din savaşlarını beraberinde 
getirmiştir. 



 Yeniçağ, insanın insana gerçekten 
insan olarak bakmaya başladığı 
çağdır. Siyaset, hukuk, bilimler, 
felsefe, ahlak, kısacası her şey 
bundan böyle insanlık düzeyinde 
düşünülmektedir. İnanlık bir bütün 
olarak düşünüldüğünde, onun ne 
kadar çok sesli ve ne kadar çok renkli 
olduğu herkes tarafından hemen 
görülebilir. 



 Ahlak kuramına veya adalet 
teorisine dini inanç 
sistemlerinden biri temel alınacak 
olursa, o, diğerleri karşısında 
mutlaklaştırılmış olur.  

 



 Bu ise, tam da 
Aydınlanmacıların 
kurtulmak istedikleri 
herkesin herkese karşı dini 
savaş durumuna geri 
götürür.  

 



 O halde, insanlığı bütün olarak 
çok sesliliği ve çok renkliliği içinde 
kavramaya çalışmak gerekiyor. 
Bunun için ise bir yerde herkesin 
bir arada olabileceği bir hoşgörü 
ve özgürlük durumu üzerine 
düşünmek gerekmektedir.  



 Aydınlanmacı filozoflar bu 
düşünümlerinden dolayı her biri 
teker teker kendi ileri sürmek 
istediği kurama göre, ahlak, 
siyaset, hukuk ve adalet teorisini 
ya doğa ya insan doğası ya da akıl 
kavramı üzerine kurmuştur. 



Adalet Kuramında 
Büyük Yarılma 



 “Aklını her zaman gücü yettiği ölçüde 
iyi kullanabilen ve tüm işlerinde en 
iyi olduğuna inandığı şeyi yapmak 
için sağlam ve kalıcı iradeye sahip 
olan bir kimse, doğasının elverdiği 
oranda, gerçekten bilgedir; ve 
yalnızca bundan dolayı adalet, 
yüreklilik ve ölçülülük erdemlerine 
ve diğer tüm erdemlere sahiptir…” 

René Descartes 



“…adalet herkese kendisinin olanı 
sürekli olarak vermek iradesidir. Bu 
nedenle, kendisinin olanın, yani 
mülkiyetin, olmadığı yerde, 
adaletsizlik de yoktur…” 

 

Thomas Hobbes 



 “Bu nedenle, adil ve adil-olmayan 
kavramlarından söz edilebilmesi için, ahit 
sahiplerinin uymamakla elde etmeyi 
beklediklerinden daha büyük bir cezanın 
korkusuyla, insanları ahitlerini ifa etmeye 
eşit olarak zorlayacak ve terk ettikleri  
evrensel hakkı telafi etmek üzere karşılıklı 
sözleşmeyle edindikleri mülkiyeti koruyacak 
bir zorlayıcı güç gereklidir; ve devletin 
kurulmasından önce böyle bir güç yoktur.” 

Thomas Hobbes 



 “Bu nedenle, adil ve 
adil-olmayan 
kavramlarından söz 
edilebilmesi için, (…) 
karşılıklı sözleşmeyle 
edindikleri mülkiyeti 
koruyacak bir zorlayıcı 
güç gereklidir; ve  
devletin 
kurulmasından önce 
böyle bir güç yoktur.” 

 
Thomas Hobbes 

“Aklını her zaman gücü 
yettiği ölçüde iyi 
kullanabilen (…)sağlam 
ve kalıcı bir iradeye 
sahip olan bir kimse, 
(…), gerçekten bilgedir 
(…) bundan dolayı 
adalet, yüreklilik ve 
ölçülülük erdemlerine 
(…) sahiptir…” 

 

 

René Descartes 



 Aydınlanmacıların adalet kuramını Yeniçağda 
ve Modernlikte yeniden kurgularken ortaya 
çıkan büyük yarılmada gözlenen iki farklı çıkış 
noktası ve temel: 

 
Akıl ve aklın yasası/yargısı (yasa koyucu 

akıldır): aklın (ve vicdanın) adaleti… 

Özel mülkiyet ve sözleşmenin içeriği (yasa 
koyucu, özel mülkiyeti korumak amacıyla, 
devlettir): özel mülkiyetin dağılımına göre 
şekillenen pozitif hukuk adaleti. 



 “Erdem yükümlülüğü, (pozitif –DG) hukuk 
yükümlülüğünden özü itibariyle şu bakımdan 
farklılaşmıştır: Hukuk yükümlülüğü için bir 
dış zor, ahlaksal (olarak) mümkündür; fakat 
erdem yükümlülüğü yalnızca özgür öz-zor 
üzerine temellenmiştir.” (MdS, 514) 

 

 

İmmanuel Kant 
 



Aydınlanmacıların hemen hepsinin 
başını en çok ağrıtan, modern toplumu 
için için kemiren bu iki farklı (birbiriyle 
çelişen) hukuk ve adalet sistemleri 
arasındaki çelişkinin (ikilemin) nasıl 
uzlaştırılacağı sorusudur. 

Bu soruya yanıt denemesinde başlıca üç 
eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz. 



 Bu üç eğilim, 1789 Büyük Fransız 
Devrimi’nden sonra yaşanan 
gelişmelere tepki olarak yeni bir çıkış 
yolu arayanların (Karl Marx da dahil) 
hepsini değişik biçimde beslemiştir. 



Humecu şüpheci yaklaşım. 

Smithçi eleştirel gerçekçi 
yaklaşım. 

Kantçı ahlakçı yaklaşım. 



  

 

 “Herkesin herkese karşı savaşının bir 
başka sonucu; mülkiyetin, 
egemenliğin, BENİM ve SENİN 
ayrımının bulunmaması.” (96) 

 

Thomas Hobbes 



 “Doğanın insan soyuna bütün dış 
rahatlardan bolca verdiğini, olaylarda 
gevensizliğin, tarafımızdan koruma ve 
çalışma zorunluluğunun olmadığını, 
kabul edelim. Bu durumda her bireyin 
gidermek istediği doymak bilmez 
gereksinimleri veya lüks tasavvurunun 
arzu ettiği ya da istediği her şey 
karşılanacaktır.”(183) 

David Hume 



 “Genel bir gücün olmadığı yerde, yasa 
yoktur; yasa olmayan yerde de, adaletsizlik 
yoktur. Cebir ve hile savaşta en büyük iki 
erdemdir. Adalet ve adaletsizlik ne 
bedenin ne de zihnin yetileridir. Böyle 
olsaydı, dünyada yapayalnız olan bir 
insanda da, aynı şekilde duygularında da 
olması gerekirdi. Bunlar, tek başına değil, 
toplum içinde yaşayan insanlara ait 
niteliklerdir.”(96) 

Thomas Hobbes 



 “Bu mutlu durumda her türlü sosyal erdem 
serpilip saçılır ve on kat büyür; ama dikkatli 
kıskanç adalet erdemi bir defa bile hayal 
edilmezdi.”(183/184) 

 Bolluğun olduğu yerde mülkiyet olmazdı, 
senin-benim ayrımı bir anlam ifade etmezdi. 
“Bu durumda adalet, tamamıyla yararsız 
olacağı için, gereksiz bir tören olurdu ve 
muhtemelen erdemler katalogunda yeri 
olmazdı.” (184) 

David Hume 



 Bugün insanlığın içinde bulunduğu kıtlık 
koşullarında bile bol olan şeyi ortak mal 
olarak bırakıyoruz. Bolluğun, dolayısıyla her 
şeyin ortak olduğu durumda “herkes (…) 
birbirinin ikinci kendisi olurdu, kıskançlık, 
ayrım, bölme olmadan bütün çıkarlarını 
herkesin takdirine bırakırdı. Ve bütün insan 
soyu tam bir aile olurdu… her bireyin bütün 
gereksinimi dikkate alınırdı.” (185) 

 

David Hume 



 Fakat Hume’a göre DOĞA ve İNSANIN 
doğasından kaynaklanan bazı ilkeler böyle 
bir durumun oluşmasının önünde engeldir. 
Madem insan doğadan emeğiyle edindiği 
her şeyi mülkiyetine dönüştürüyor; o 
halde, adalet, yani seninkiyle benimki 
arasındaki ayrım, yani özel mülkiyet 
mutlaktır. Bu durumda adalet, kamu 
düzeni için mutlak olarak gereklidir: 
“public utility is the sole origin of justice…” 

(181)      David Hume 



 Ceza hukuku mutlaktır. Orada mutluluk 
ilkesini aramaya kalkmamak gerekir. Bu 
bakımdan Kant, Hobbes’u takip eder 
gibidir. 

 Fakat diğer taraftan ahlak felsefesi 
çerçevesinde ifade ettiği ‘herkesin birbirini 
sadece araç değil, aynı zamanda amaç da 
edinmelidir’ ilkesi vardır. 

 

İmmanuel Kant 



 Ticaret toplumu (kapitalizm) için sivil 
hukuk muhakkak gereklidir. Formal 
hukuk olmaz ise ticaret toplumu kan 
gölüne döner.  

Fakat pozitif hukukun adaleti soyuttur. 
Buna karşın vicdanın (aklın) doğal 
hukuku her tikel (somut) duruma 
uyuyor. Bu nedenle pozitif hukuk 
adaletine göre çok daha adildir. 

Adam Smith 



Herkesin herkese karşı savaşı 
bitmiyor. 

İki farklı alanda incelemek gerekiyor. 

Pazar ve üretim ilişkileri. 

 

Devletin taraflı tutumu ve bunun 
yaratmış olduğu sorun. 

 

Adam Smith 



 Hume’un betimlemiş olduğu bolluk 
durumunu doğadan beklemek doğru 
değildir. Zira doğada her şey gerçekten 
boldur. Kıtlık, doğada bolca varolanın 
insanın gereksinimine göre işlenmemiş 
olmasından kaynaklanıyor. Ve aslında 
insan, emeği (endüstri) ile arzulanan 
bolluk durumunu yavaş yavaş bizzat 
kendisi yaratıyor. 

Adam Smith 



Herkese 

 yeteneğine göre. 

 

Herkese 

 gereksinimine göre. 

Karl Marx 


