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GGİİRRİİŞŞ  YYEERRİİNNEE  

Bu kitabın temel fikirlerini 1989 yazında The National Interest dergisinde “Tarihin Sonu mu?” başlıklı bir makalede 
yayınlamıştım. … Liberal demokrasinin muhtemelen “insanlığın ideolojik evriminin son noktasını” ve “nihai insani 
hükümet biçimini” temsil ettiğini öne sürmüştüm. Buna göre liberal demokrasi “tarihin sonu”ydu.  
 
Bundan böyle büyük ve önemli olaylar olmayacağını öne sürmüş değildim, ben yalnızca tarihin sonundan söz 
etmiştim. Benim tarihten anladığım, bütün zamanların bütün insanlarının deneyimlerini kapsayan eşsiz ve bağlantılı 
bir evrim sürecidir.  
 
Gerek Hegel gerekse Marx insan toplumlarının, kölelik ve tarımsal kendine yeterlilik üzerine kurulu ilkel kabile 
toplumundan başlayarak ve teokrasinin, monarşinin ve feodal aristokrasinin çeşitli biçimlerinden geçerek modern 
liberal demokrasiye ve teknik ilerleme tarafından belirlenen kapitalizme kadar bağlantılı bir gelişme gösterdiğini 
kabul etmişlerdi.  
 
İnsan toplumlarının gelişmesinin sonsuza kadar sürüp gideceğine ne Hegel, ne de Marx inanıyordu. Daha çok, 
insanlık en derin özlemlerine uygun düşen bir toplum biçimine ulaştığında gelişmenin sona ereceğini kabul 
ediyorlardı. Yani her iki düşünür de “tarihin sonu”nu varsayıyordu. Hegel için bu liberal devlet, Marx içinse komünist 
toplumdu. Bununla, doğum, yaşam ve ölümün doğal çevriminin sona ereceğini, artık büyük olayların meydana 
gelmeyeceğini, gazetelerin çıkmayacağını ve bunların haberlerini vermeyeceğini kastetmiyorlardı. Her ikisi de daha 
çok, bütün gerçekten büyük sorunlar nihai olarak çözülmüş olacağı için temel ilke ve kurumların gelişmesinde daha 
fazla ilerleme olmayacağı görüşündeydi.  
 
20. yüzyılın son çeyreğindeki en dikkate değer gelişme, ister sağcıların otoriter askeri diktatörlükleri, ister solcuların 
komünist-totaliter sistemleri söz konusu olsun, dünyanın çok güçlü görünen diktatörlüklerinin kendilerini temelden 
sarsan muazzam zayıflıklar göstermesidir. Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya, Sovyetler Birliği’nden Yakın Doğu ve 
Asya’ya kadar birçok yerde güçlü oldukları varsayılan hükümetler son otuz yılda art arda düştüler. Bunların yerine 
her durumda istikrarlı liberal demokrasiler geçmedi, ama dünyanın dört bir yanındaki farklı bölge ve kültürlerin 
hepsinin gözünde tek açık ve net politik hedef olarak liberal demokrasi duruyor. Ayrıca liberal ekonomik ilkeler - 
“serbest piyasa” yaygınlaştı ve bu, gerek gelişmiş sanayi ülkelerinde, gerekse daha İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
henüz yoksul Üçüncü Dünya’ya dahil olan ülkelerde eşi görülmedik bir maddi refaha yol açtı. Bazı ülkelerde 
ekonomik düşüncedeki liberal devrim daha fazla politik özgürlük yönündeki global gelişmeyi hazırladı, bazı 
ülkelerde ise ekonomik özgürlük politik özgürlüğü izledi. Bütün bunları, geleceğin sol ya da sağ türden totaliter 
rejimlere ait olacak gibi göründüğü yüzyılımızın ilk yarısındaki tarihle karşılaştırmak hiçbir şekilde mümkün değildir. 
  
16. ve 17. yüzyıllarda geliştirilen bilimsel yöntemlerin yardımıyla doğaya artan ölçüde egemen olunması, insanlar 
tarafından konulmuş olmayan, tersine doğa yasaları olan belli somut kurallara göre ilerlemiştir.  
 
Modern doğa biliminin gelişmesi iki nedenden dolayı gerçekleştiği bütün toplumlarda aynı etkiyi doğurmuştur. Birinci 
olarak- teknoloji bir ülkeye çok önemli askeri avantajlar sağlamaktadır. Ve bağımsızlığına değer veren hiç bir ülke, 
uluslararası devletler sisteminde savaş tehdidinin varlığını hala sürdürdüğü koşullarda, savunmasını sürekli en 
modern teknik düzeye çıkarmaktan vazgeçemez. İkinci olarak modern doğa bilimiyle ekonomik üretim olanaklarında 
bütünsel bir ufuk sağlanmaktadır. Teknoloji sınırsız bir zenginlik birikimi yaratmakta ve bu sayede sürekli artan 
sayıda insan istek ve ihtiyacının karşılanmasını olanaklı kılmaktadır. Bu süreç, kaçınılmaz olarak tarihsel 
kökenlerinden ve kültürel miraslarından bağımsız olarak bütün insan toplumlarında bir homojenleşmeye yol 
açmaktadır. Ekonomik modernleşme sürecinden geçen bütün ülkeler kaçınılmaz olarak artan ölçüde birbirlerine 
benzer hale gelmektedir. 
 
Ulusal birliğe ve merkezileşmiş idareye, kentlere ihtiyaç duymakta, aşiretler, dinsel topluluklar ve aileler gibi 
geleneksel toplumsal örgütlenmelerin yerine işlevsellik ve verimlilik ilkelerine dayalı ekonomik açıdan akılcı 
örgütlenmeler geçirmek ve yurttaşları için kapsamlı bir eğitim sağlamak zorunda kalmaktadırlar. Dünya pazarının ve 
evrensel bir tüketim kültürünün yaygınlaşması sonucunda böylesi toplumlar artan ölçüde birbirlerine 
bağlanmaktadır. Kapitalist yapılar yönünde evrensel bir gelişme bunun dışında modern doğa bilimlerinin mantığında 
yatıyor gibi görünmektedir. Sovyetler Birliği’nin, Çin’in ve öteki sosyalist ülkelerin deneyimleri, sıkı merkezileşmiş 
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ülkelerin Avrupa’nın 1950’lerdeki sanayileşme düzeyine ulaşmayı başarabildiklerini, ancak enformasyonun ve teknik 
yaratıcılığın çok daha büyük bir rol oynadığı karmaşık “sanayi ötesi” ekonomik yapılar yaratma görevi karşısında 
acınacak şekilde iflas ettiklerini ortaya koymaktadır.  
 
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin aynı zamanda en başarılı demokrasiler olduğu kuşkusuzdur. 
 
Hegel’e göre gerek insanlar gerekse hayvanlar, yemek, içmek ve barınmak gibi kendi dışlarındaki nesnelere yönelik 
doğal ihtiyaçlara sahiptir. En önemli ihtiyaç kendi bedenini korumaktır. İnsan, hayvanlardan temelde, başka 
insanların arzusunu arzu etmesiyle, yani “kabul görmek” istemesiyle ayrılır. En başta da insan olarak, belli bir 
değere, belli bir onura sahip bir varlık olarak kabul görmek ister. Kendi değeri gözünde bu kadar önemli olduğu için, 
insan yalnızca itibarının söz konusu olduğu bir mücadelede bile yaşamını riske etmeye hazırdır. En derindeki 
hayvansal içgüdülerini ki bunların en önemlisi varlığını sürdürme güdüsüdür, daha yüksek, soyut ilke ve amaçlar 
uğruna aşma yeteneğine yalnızca insan sahiptir. Hegel’e göre kabul görme ihtiyacı, ilk iki muharibi kendi insanlık 
onurlarının “kabul görmesi”ni birbirlerine dayatmak amacıyla tutuştukları ve hayatlarını ortaya koydukları bir dövüşe 
sürüklemiştir. İkisinden birinin doğal ölüm korkusu pes etmeye yol açtığında, efendi ve uşak ilişkisi doğmuştur. 
Tarihin bu ilk kanlı kavgasında söz konusu olan besin, barınak ya da güvenlik değil, yalnızca itibardır. Dövüşün 
amacı biyolojik olarak belirlenmediği için, tam da bu nedenden Hegel burada insan özgürlüğünün ilk belirişini görür.  
 
Eflatun, ruhun üç bölümden; bir arzu eden, bir mantıklı ve bir de kendisinin thymos ya da ‘duygu” olarak adlandırdığı 
bölümden oluştuğu görüşünü savunuyordu. İnsan davranışının büyük bir kısmı ilk iki bölümün bir bileşimi olarak 
açıklanabilir: Arzu insanın kendi dışındaki şeyleri istemesine yol açar ve mantık ona bunları elde etmenin en iyi 
yolunu gösterir. Ama aynı zamanda insan kendi değerinin veya kendisinin değerli bulduğu insanların, nesnelerin ya 
da ilkelerin değerinin kabul görmesine de ihtiyaç duyar. Kendine belli bir değer biçme ve bu değerin kabul edilmesini 
talep etme yeteneği basit olarak “kendine saygı” olarak adlandırılır. Kendine saygı yeteneği ruhun thymos olarak 
adlandırılan bölümünden kaynaklanır. Bu bir tür doğuştan var olan adalet duygusudur. İnsan belli bir değere sahip 
olduğuna inanır ve başkaları kendisine daha az değerli gibi davrandığında, öfke duygusuyla tepki gösterir. Buna 
karşılık kendi özsaygısına uygun bir şekilde yaşamazsa utanç duyar, kendi değerine uygun değerlendirildiğinde ise 
gurur duygusunu yaşar. Kabul görme ihtiyacı ve bununla bağlı olan öfke, utanç ve gurur gibi duygular insan 
varlığının politikada önemli bir rol oynayan özellikleridir. Hegel’e göre bunlar bütün tarihsel sürecin itici güçleridir.  
 
Hegel’e göre onurlu bir insan olarak kabul görme isteği, insanları tarihin başlangıcında salt itibar uğruna kanlı bir 
ölüm-kalım mücadelesine sürüklemiştir. Mücadelenin sonucu toplumun hayatlarını riske etmeye hazır bir efendiler 
sınıfı ile doğal ölüm korkularına boyun eğen bir uşaklar sınıfına bölünmesi oldu. Efendi ve uşak ilişkisi insanlık 
tarihinin büyük bir bölümünü dolduran ve eşitsizlik tarafından belirlenen bütün aristokratik toplumlarda çok sayıda 
görünüş biçiminde var oldu. Ama efendi-uşak ilişkisi sonuçta ne efendilerde ne de uşaklarda kabul görme ihtiyacını 
tatmin edebildi. Uşak doğal olarak hiçbir şekilde bir insan varlığı olarak kabul edilmiyordu. Ama efendinin elde ettiği 
kabul görme de yeterli değildi, çünkü bu öteki efendilerden çok tam bir insani değere sahip olmayan uşakların 
nezdindeki bir kabul görmeydi. Aristokratik toplumlarda yetersiz bir kabul görmenin mevcut olmasının getirdiği 
hoşnutsuzluk bir “çelişki” yarattı ve tarihi bu ilerletti.  
 
Hegel, efendi ve uşak ilişkisindeki çelişkinin en sonunda Fransız Devrimi tarafından (buna Amerikan Devrimi’ni de 
eklemek gerekir) ortadan kaldırıldığı görüşündeydi. Demokratik devrimler efendi ile uşak arasındaki farkı yok ettiler; 
bir zamanların uşakları kendi efendileri oldular, artık halk egemenliği ve hukuk devleti ilkeleri geçerliydi. Efendi ile 
uşak ilişkisindeki eşitsiz kabul görmenin yerine her yurttaşın öteki yurttaşların insanlık onurunu kabul etmesinden 
oluşan evrensel karşılıklı bir kabul görme geçti. Yurttaşlarına haklar tanıyarak devlet de bu onuru kabul etti.  
 
Anglo-sakson geleneğinde kabul görme uğruna onurlu çaba aydınlanmış özçıkara - arzu ile aklın bir bileşimi 
özellikle de bedenin kendini koruma arzusuna tabi olmalıydı. … Buna karşılık Hegel hakları kendi başına bir amaç 
olarak görüyordu; çünkü insana gerçek bir tatmin sağlayan şey, maddi refahtan çok konum ve onurunun kabul 
görmesiydi. Hegel’e göre Fransız ve Amerikan devrimleriyle tarihin sonu gelmişti, çünkü tarihsel süreci (kabul görme 
mücadelesi aracılığıyla) ilerleten özlem, evrensel ve karşılıklı kabul görmeyle belirlenen bir toplumun oluşmasıyla 
karşılanmıştı.  
 
İleri sanayileşmeye eşlik eden toplumsal değişiklikler, özellikle genel eğitim düzeyinin yükselmesi daha yoksul ve 
daha az eğitim görmüş halklarda mevcut olmayan belli bir kabul görme ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Yaşam standardı 
arttıkça, insanlar dünyaya açılıp eğitim düzeyleri yükseldikçe ve bir bütün olarak toplumun yaşam koşullarında daha 
büyük bir eşitlik oluştukça, insanlar artık yalnızca daha fazla zenginlik değil, aynı zamanda konumlarının kabul 
görmesini istemeye başlıyorlar. … İnsanlar … özdeğerleri konusunda timotik bir onura sahiptir ve bu nedenle de 
özgür bireyler olarak özerkliklerine saygı duyan ve kendilerine çocuk gibi değil, yetişkin gibi davranan demokratik 
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hükümetler talep etmektedirler.  
 
Kabul görme ihtiyacının tarihin itici gücü olarak oynadığı önemli rolün anlaşılması, kültür, din, çalışma, milliyetçilik 
ve savaş gibi tanıdığımızı sandığımız olguların yeniden yorumlanmasını olanaklı kılar. … Örneğin bir dinin yandaşı 
kendi özgül tanrılarının ya da kutsal davranışlarının kabul görmesi için uğraşırken, bir milliyetçi kendi özgül dil, kültür 
ya da etnik grubunun kabul görmesi için çaba harcamaktadır. Her iki kabul görme biçimi de liberal devletin evrensel 
kabul görmesine oranla daha az akılcıdır, çünkü kutsal ile dünyevi olan arasında ya da farklı sosyal gruplar 
arasında keyfi olarak yapılan ayrımlara dayanmaktadırlar. Bu nedenle din ve milliyetçilik ve bir halkın gelenek ve 
göreneklerinin, ahlaki kurallarının örgüsü (geniş anlamda “kültür”) geleneksel olarak başarılı demokratik politik 
kurumların ve serbest piyasa ekonomisinin oluşmasının önündeki engeller olarak görülmüştür.  
 
Oysa hakikat çok daha karmaşıktır, çünkü liberal ekonomik ve politik sistemlerin başarısı çoğu kez liberalizmin 
aslında aşmak istediği akıl dışı kabul görme biçimleri üzerinde yükselmiştir. Demokrasinin işlemesi için yurttaşların 
demokratik kurumlara ilişkin akıl dışı bir gurur geliştirmiş olması gerekir. … Çalışmaya Batı liberal ekonomi 
geleneğinde kural olarak insan ihtiyaçlarının karşılanması ve acı çekmekten kurtulmak için yapılan hoşa gitmeyen 
bir etkinlik olarak bakılmıştır. Ama Avrupa kapitalizmini yaratan Protestan girişimcilerde ya da Meici 
restorasyonundan sonra Japonya’yı modernleştiren seçkinlerce olduğu gibi, sıkı bir çalışma ahlakına sahip bazı 
kültürlerde çalışma aynı zamanda bir kabul görme aracıydı. Bugün bile birçok Asya ülkesinde çalışma ahlakı maddi 
teşviklerden çok, aileden ulusa kadar bu toplumların dayandığı örtüşen sosyal grupların çalışmaya gösterdikleri 
kabul sayesinde ayakta durmaktadır. Bu durum liberal ekonomilerin yalnızca liberal ilkeler sayesinde işlemediğini, 
akıl dışı thymos biçimlerine de ihtiyaç duyduğunu gösteriyor olsa gerek.  
 
Uluslararası politikayı bir de kabul görme mücadelesi açısından ele almak son derece açıklayıcı olacaktır. 
Başlangıçta tek tek iki dövüşcüyü ilk kanlı itibar kavgasına sürükleyen kabul görme arzusu, mantıksal olarak 
emperyalizme ve dünya imparatorluklarının kurulmasına götürür. Özel alandaki efendi ve uşak ilişkisi, kaçınılmaz 
olarak ulusların kabul görme tutkusuyla üstünlük için kanlı savaşlara tutuştuğu devletler düzeyinde tekrarlanır. Kabul 
görme arzusunun modern ama henüz tamamen akılcı olmayan bir biçimi olan milliyetçilik son yüz yıldır kabul görme 
mücadelesinin ifade biçimi olmuş, bu yüzyılın en yoğun çatışmalarının kaynağını oluşturmuştur. Henry Kissinger 
gibi “gerçekçi” dış politikacıların “güç politikası” olarak adlandırdıkları dünyaya böyle gelinmiştir.  
 
Liberal demokraside, başkalarına oranla daha büyük kabul görmeye ulaşma şeklindeki akıl dışı ihtiyacın yerine eşit 
değerli olarak kabul edilme şeklindeki akılcı ihtiyaç geçmiştir. O nedenle liberal demokrasilerden oluşacak bir 
dünyada, bütün uluslar karşılıklı olarak birbirlerinin meşruiyetini kabul edeceği için savaş eğiliminin daha az olacağı 
söylenebilir.  
 
Tarihin bütün gelişmesi boyunca insan hep kabul görme peşinde koşmuş ve “tarihin önceki evreleri”nde itici güç bu 
olmuştur. Şimdi, modern dünyada insan kabul görmeyi nihai olarak bulmuş ve “tam bir tatmine ulaşmıştır”. Kojeve 
bu sayı ısrarla öne sürmektedir ve bizim de bunu ciddiye almamız gerekir. Gerçekten de kabul görme sorunu 
binlerce yıllık insanlık tarihinin merkezi politik sorunu olarak görülebilir. Tiranlığın ve emperyalizmin, tahakküm etme 
arzusunun kaynağı olduğu için kabul görme sorunu politikanın merkezi sorunu olmuştur.  
 
Bütün politik topluluklar kabul görme ihtiyacından yararlanmak ve ayni zamanda kendilerini bunun olumsuz 
etkilerine karşı korumak zorundadırlar. Eğer çağdaş anayasal hükümet sistemi gerçekten hem herkesin genel kabul 
görmesini sağlayan, hem de aynı zamanda diktatörlüklerin oluşmasını engelleyen bir formül ise, o zaman bu 
hükümet biçimi yeryüzünde oluşmuş öteki egemenlik biçimleri karşısında gerçekten istikrar ve uzun ömürlülük 
iddiasında bulunabilir.  
 
Sola göre, kapitalizm ekonomik eşitsizlik yarattığı ve kendi içinde zaten eşitsiz kabul görme anlamına gelen bir 
işbölümü gerektirdiği için, evrensel kabul görme liberal demokraside kaçınılmaz olarak eksik kalmak zorundadır. Bu 
sorun toplumun mutlak zenginliğinden tamamen bağımsızdır, çünkü zenginlik ne kadar çok olursa olsun, her zaman 
görece yoksul insanlar olacaktır ve onlar bu nedenle öteki yurttaşların gözünde daha az insanlık onuruna sahip 
olacaklardır. Başka bir deyişle, liberal demokrasi eşit haklara sahip yurttaşları eşit kabul etmemeyi sürdürmektedir.  
 
Evrensel kabul görmeye yönelik ikinci ve bana göre daha kuvvetli eleştiri sağdan gelmektedir. Sağ, Fransız 
Devrimi’nin eşitlik ilkesinin yol açtığı düzleştirici etkilere hep büyük bir endişeyle baktı. Sağ en parlak sözcüsünü, 
bazı yaklaşımları daha önce demokratik toplumların büyük gözlemcisi Aleksis de Tocqueville tarafından da kısmen 
gündeme getirilmiş olan Friedrich Nietzsche’de buldu. Nietzsche’ye göre modern demokrasi bir zamanların 
kölelerinin kendi efendileri olması değil, uşaklığın ve bir tür köle ahlakının koşulsuz zaferi anlamına geliyordu. 
Liberal bir demokrasinin modern liberalizmin kurucuları tarafından eğitilmiş tipik yurttaşı, Nietzsche’ye göre, konforlu 
bir varlık sürdürme uğruna kendi üstün değerine olan onurlu inançtan vazgeçmiş bir “son insan”dır. Liberal 
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demokrasi, artık yalnızca arzu ve akıldan oluşan belkemiksiz insanlar yaratmaktadır. Thymos yoksunu bu insanlar 
soğukkanlı bir şekilde uzun vadeli özçıkarlarını hesaplayarak çok sayıdaki küçük ihtiyaçlarını tatmin etmektedirler. 
Son insanın başkalarından daha büyük kabul görme arzusu yoktur, oysa bu ihtiyaç duyulmadan mükemmellik ve 
başarıya ulaşmak mümkün değildir. Mutluluğundan hoşnut olan ve küçük ihtiyaçların üzerine yükselememekten 
utanç bile duymayan son insan artık insan olmaktan çıkmıştır.  
 
Nietzsche’nin görüşlerini ciddiye alırsak, kendimize şu soruları yöneltmemiz gerekir: Yalnızca evrensel ve eşit kabul 
görmeyle hoşnut olan insan hala tam değerli bir insan mıdır, yoksa o hiçbir “çaba ve hırs taşımayan, aşağılamamız 
gereken bir “son insan”mıdır? … Yalnızca geçmişin aristokratik toplumlarında değil, modern liberal demokrasilerde 
de yaşamaya değer bir hayatın asıl temeli eşit olmayan bir kabul görme ihtiyacı değil mi?  
 

II..  KKIISSIIMM  
EESSKKİİ  BBİİRR  SSOORRUUNNUUNN  YYEENNİİDDEENN  SSOORRUULLMMAASSII  

  
11..  KKaarraammssaarrllıığğıımmıızz  
Modern politika … eşi görülmedik bir iktidar gücü yarattı… 
 
Kissinger’a göre … Politik olgunluk, dünyayı olması istediğiniz gibi değil, olduğu gibi görmek demekti. 
 
Bu kadar geniş bir körlüğün kökleri, sırf partizanlıktan çok daha derinlerdedir. Bunu yüzyılımızın olaylarının yarattığı 
olağanüstü tarihsel karamsarlıkta aramak gerekir. 
 
22..  GGüüççllüü  DDeevvlleettlleerriinn  ZZaayyııffllıığğıı  ((II))  
Liberal bir demokraside devlet tanımı gereği zayıftır, bir bireysel haklar alanının korunması onun gücünün kesin 
şekilde sınırlanması anlamına gelir. 
 
Meşruiyet, mutlak anlamda adalet ya da hukuk demek değildir. Meşruiyet, insanların sübjektif algılamasına bağlı 
görece bir kavramdır. Gerçekten hareket yeteneğine sahip bütün rejimler her hangi bir meşruiyet biçimine 
dayanmak zorundadır. … O nedenle meşruiyet en adaletsiz ve kanlı diktatör için bile merkezi bir sorundur.  
 
Hitler’in yenilgisinden sonra liberal demokrasinin sağdaki alternatifi olarak yalnızca inatçı ama bütünsel bir ideolojik 
sisteme sahip olmayan çeşitli askeri diktatörlükler kaldı. Bu rejimlerin çoğu mevcut toplumsal düzeni korumaktan 
daha yüksek bir amaca sahip değildi, en büyük zayıflıkları uzun vadeli bir meşruiyet zeminine sahip olmamalarıydı. 
Bu rejimlerin hiçbiri, Hitler’in yaptığı gibi, sürekli otoriter bir rejimi gerekçelendirebilecek bütünsel bir ulus doktrini 
geliştiremedi. Hepsi de demokrasi ve halk egemenliği ilkesini kabul etmek zorunda kaldılar, ancak komünist ya da 
terörist tehditler veya kendilerinden önceki demokratik yönetimlerin ekonomiyi iflasa sürüklemiş olması gibi nedenler 
ileri sürerek ülkelerinin henüz demokrasiye hazır olmadığını iddia ediyorlardı. Kendilerini yalnızca bir demokrasiye 
geçiş biçimi olarak tanıtarak haklı gösterebiliyorlardı. 
 
Hızlı bir ekonomik büyüme sağlamayı çok azı başarabildi ve birçok ülkede terörizm hala büyük bir sorun. Ama sağ 
otoriter rejimlerde belli bir politik alanda bir kriz ya da başarısızlık ortaya çıktığında ki bu neredeyse her zaman 
kaçınılmazdı, meşruiyet eksikliği kritik bir zayıflık kaynağına dönüşüyordu.  
 
Otoriter hükümetler, terörizmin kökünün kazınması,eski toplumsal düzenin yeniden kurulması, ekonomik kaosa son 
yenilmesi gibi kendi koydukları sınırlı amaçlara ulaştıktan sonra, egemenliklerini sürdürmeyi gerekçelendiremez 
hale gelmiş ve özgüvenlerini yitirmişlerdir.  
  
33..  GGüüççllüü  DDeevvlleettlleerriinn  ZZaayyııffllıığğıı  ((IIII))  yyaa  ddaa::  AAyyddaa  AAnnaannaass  YYeemmeekk  
Yeni Sovyet insanı yalnızca özgürlüğünü kaybetmekle kalmayacak, bunun da ötesinde özgürlükten o kadar 
korkacaktı ki güvenliği ona tercih edecek ve zincirlerinden övgüyle söz edecekti.  
 
44..  DDüünnyyaa  ÇÇaappıınnddaakkii  LLiibbeerraall  DDeevvrriimm  
Liberalizm ve demokrasi birbiriyle yakından ilişkili olmakla birlikte iki ayrı kavramdır. Liberalizm kısaca, belli kişisel 
hakları ya da özgür alanları devletin denetiminden koruyan hukuk düzeni olarak tarif edilebilir. Temel haklar çok 
çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. … Bryce temel hakları üç gruba indirger: sivil haklar, “yurttaşın kendi kişiliği ve 
mülkiyeti konusunda denetimden özgür olması”; dinsel haklar, “dinsel inançlarını ve ibadet pratiklerini ifade etmede 
denetimden özgür olması” ve politik haklar, “bir bütün olarak toplumun esenliğini bir denetim gerektirmeyecek kadar 
ilgilendirmeyen konularda denetimden özgür olma”; temel hak olarak basın özgürlüğü de bunlara dahildir. 
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İkinci kavram, demokrasi, bütün yurttaşların politik iktidarın bir bölümünü birlikte taşıma hakkına sahip olduğu 
anlamına gelir; yani seçebilir ve politik görevleri üstlenebilirler. Politik katılım hakkını başka bir liberal hak, hatta en 
önemli hak olarak da kabul edebiliriz. Zaten bu nedenle liberalizm tarihsel olarak demokrasiyle iç içe olmuştur. 
 
Hangi ülkelerin demokratik olduğuna karar vermede son derece biçimsel bir demokrasi tanımına başvuracağız: 
Halkın çok partili bir sistemde, düzenli yapılan gizli, genel ve eşit seçimlerle hükümetini seçme hakkına sahip olduğu 
bir ülke, demokratiktir. Ama biçimsel (formel) bir demokrasinin her zaman bütün yurttaşlarına eşit ölçüde katılım ve 
eşit haklar sağlamadığını da kabul etmemiz gerekir. Demokratik süreçler, seçkinler tarafından yönlendirilebilir ve 
halkın iradesini ve somut çıkarlarını her zaman yansıtmazlar. … Biçimsel demokrasi, diktatörlüğe karşı gerçek 
kurumsal engeller getirir ve sonunda “özlü” bir demokrasi üretmeye çok daha elverişlidir. 
 
Bir ülke, demokratik olmadan da liberal olabilir. … Aynı şekilde, bir ülke liberal olmadan, yani bireyin haklarını ya da 
azınlıkların haklarını korumadan da demokratik olarak yönetilebilir. 
 
Ekonomik açıdan liberalizm, özel mülkiyet ve piyasa temelinde özgür ekonomik faaliyet ve ilişki anlamına gelir. 
“Kapitalizm” kavramı zaman içinde çok olumsuz çağrışımlarla bütünleştiği için, artık daha çok “serbest piyasa 
ekonomisi”nden söz edilmektedir. … Bütün modern kapitalist ülkelerde büyük bir kamu sektörü vardır ve sosyalist 
ülkelerde özel ekonomik faaliyete belli ölçülerde izin vermişlerdir. … Ama belli bir yüzde saptamak yerine, devletin 
özel mülkiyetin ve özgür girişimciliğin meşruiyetine ilkesel olarak nasıl yaklaştığı araştırılırsa her halde daha yararlı 
olur. 
 
Zafer kazanan, liberal uygulamadan çok liberal fikir olmuştur.  … Çeşitli biçimleriyle monarşi yirminci yüzyılın 
başında ortadan kalktı, bugüne kadar liberal demokrasinin en önemli rakipleri olan faşizm ve komünizm kendi 
kendilerini itibarsızlaştırdılar. … Demokratik olmayan iktidar sahipleri bile, dünya standardından sapmalarını 
gerekçelendirebilmek için demokrasi dilinde konuşmak zorundadır.  
 
İslam da, liberalizm ve komünizm gibi, belli bir ahlak koduna ve politik ve sosyal adalet doktrinine sahip bütünsel bir 
ideolojidir. Evrensel geçerlilik iddiasındadır ve bütün insanlara özgül etnik ya da ulusal grupların üyeleri olarak değil 
insan olarak seslenmektedir. Gerçekten de İslam, İslam dünyasının önemli kesimlerinde liberal demokrasiyi 
yenilgiye uğratmıştır ve politik iktidara doğrudan sahip olmadığı ülkelerde de liberal ilkeler karşısında büyük bir 
tehdit oluşturmaktadır.  
 
Uzun vadede İslam dünyasının liberal düşüncelere kapanmaktan çok daha duyarlı hale geleceği söylenebilir, çünkü 
son yüz elli yıl içinde liberal fikirler çok sayıda güçlü İslami lideri de çekmiştir. İslami fundamentalizmin günümüzdeki 
yayılmasının bir açıklaması da, geleneksel İslami toplumların Batılı, liberal değerler tarafından tehdit edildiklerini 
hissetmeleridir. 

IIII..KKIISSIIMM  
İİNNSSAANNLLIIĞĞIINN  OOLLGGUUNNLLUUKK  ÇÇAAĞĞII  

  
55..  EEvvrreennsseell  TTaarriihhee  İİlliişşkkiinn  BBiirr  FFiikkiirr  
Kant, “insan olaylarının saçma gidişi”nde yüzeysel bir bakışla özel bir plan ayırt etmenin mümkün olmadığının ve 
insanlık tarihinin tamamen savaş ve zorbalıktan ibaretmiş gibi göründüğünün farkındaydı. Buna rağmen, gene de 
insanlık tarihinin belli kurallara göre gelişip gelişmediğini ve tek bir bireyin açısından anlamsız görünen olayların, 
uzun bir zaman dönemi içinde bakıldığında yavaş ilerleyen bir evrime ait olup olmadığını kendine soruyordu. Bu, 
ona göre özellikle aklın gelişmesi için geçerliydi. Örneğin hiç kimsenin tek başına bütün matematiği keşfetmesi 
beklenemezdi, ama her kuşak bir öncekinin bilgilerine dayanabiliyordu ve böylece giderek daha geniş kapsamlı bir 
matematik kavrayışına ulaşılabiliyordu. 
 
Kant, tarihin bir amaca, insanın potansiyelleri içinde zaten mevcut olan ve bütün tarihe bir anlam kazandıran bir son 
hedefe sahip olduğuna inanıyordu. Bu nihai amaç insan özgürlüğünün gerçekleşmesiydi, çünkü “içinde özgürlüğün 
dış yasalarla azami ölçüde karşı konulamaz bir kuvvetle bağlanmış bir şekilde bulunacağı bir toplum, yani tam adil 
bir sivil anayasa, doğanın insanlığa verdiği en yüksek görevdir.” Böylesi adil sivil bir anayasaya ulaşılması ve bunun 
bütün dünyada yaygınlaşması, Kant’a göre tarihsel ilerlemenin ölçütüdür. Bu aynı zamanda, gerçekten önemli 
olayları tarihin hammaddesini oluşturan sayısız olgudan ayırabilmek için gerekli olan muazzam soyutlama 
uğraşında kendimize kılavuz edinebileceğimiz bir normdur.  
 
Kant ayrıca, insanlığı aklın, ifadesi liberal kurumlar olan, o daha yüksek basamağına götüren mekanizmaları genel 
kavramlarla özetler. Bu mekanizma aklın kendisi değil, tam tersidir: İnsanın “asosyal sosyalliği”nin yarattığı bencil 
antagonizm, onu bütün öteki insanlara karşı yürüttüğü savaştan vazgeçmeye ve onlarla sivil bir toplum içinde 
birleşmeye yöneltir. Bu toplumlar da kendi aralarında yarışabilmek için bilimleri ve sanatı desteklerler. Demek ki, 
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toplumsal yaratıcılığın kaynağı insanın rekabetçiliği ve kendini beğenmişliği, egemen olma ve hükmetme arzusudur 
ve bu insana “arkaik bir çoban yaşamında ilelebet üstü örtülü kalacak” olanaklar sunmaktadır.  
 
Hegel’in sistemi biçim ve içerik olarak Kant’ın adı geçen makalesinde formüle ettiği ölçütlere çarpıcı bir şekilde denk 
düşmektedir. Kant gibi Hegel de projesini evrensel bir tarih olarak tanımlar: “Bu soyut belirlemeye göre dünya tarihi, 
aklın [yani kolektif insan bilincinin] kendisinin varlığına ilişkin bilgiyi işlemesinin sergilenmesidir. Hegel, tarih boyunca 
var olmuş çeşitli devlet ve uygarlıklarda “iyi” olanı, bunların batma nedenlerini ve batan uygarlıkların geriye bıraktığı, 
daha yüksek gelişme aşamalarının yolunu açan “aydınlanma tohumları”nı açıklamaya çalışır. Kant’ın ilerlemenin 
kaynağı olarak insanın “asosyal sosyalliğini” görmesi gibi, Hegel için de, tarihteki ilerleme aklın aralıksız ileri 
gelişmesinin değil tutkuların çatışma, devrim ve savaşlara yol açan kör karşılıklı etkileşiminin bir sonucudur. Kendisi 
bunu “tarihin hilesi” olarak adlandırır. Tarihsel süreç düşünce sistemleri gibi politik sistemlerin de karşı karşıya gelip 
kapıştığı ve iç çelişkileri nedeniyle çöktüğü bir çatışmalar dizisidir. Bu sistemler daha az çelişkili ve bu nedenle de 
daha üst sistemler tarafından ikame edilir ve bu da yeni ve daha başka çelişkilere yol açar - diyalektik denilen de 
budur. … Hegel, tarihsel sürecin yeryüzünde özgürlüğün gerçekleşmesiyle oluşacak bir son noktası olduğu 
konusunda Kant ile aynı görüşteydi: “Dünya tarihi özgürlük bilincindeki gelişmeden başka bir şey değildir.” … 
Hegel’e göre insan özgürlüğü, bizim liberal demokrasi olarak adlandırdığımız modern anayasal devlette ifadesini 
buluyordu. İnsanlığın evrensel tarihi, insanın mutlak akla ve bu aklın kendini liberal özyönetimde ifade etmesi fikrine 
yükselmesinden başka bir şey değildir.  
 
Hegel’in devleti ve onun otoritesini yücelttiği ve o nedenle de liberalizme ve demokrasiye düşman olduğu çok 
söylenmiştir. … O’na göre tarihsel gelişme politik ve toplumsal kurumlarda özgürlüğün gerçekleşmesiyle zirveye 
ulaşmış olacaktı. Hegel’i yalnızca devletin avukatı olarak görmek ve O’nun aynı zamanda sivil toplumu 
savunduğunu, devletin denetimi dışındaki özel ekonomik ve politik faaliyeti haklı gösteren bir filozof olduğunu 
unutmak, kendisine büyük bir haksızlık olur. En azından “Marx, Hegel’i böyle anlamış ve bu nedenle de, O’na 
burjuvazinin savunucusu olarak saldırmıştır.  
 
Büyük dünya dinleri Hegel’e göre “objektif’ olarak doğru değildir, bunlar daha çok müminlerin o aşamadaki 
ihtiyaçlarına uygun düşen ideolojilerdir. Hıristiyanlık kölelikten türemiş bir ideolojidir, bütün insanların eşitliği öğretisi 
kölelerin kurtuluş özlemlerine denk düşüyordu.  
 
Tüketim toplumu ve onun ikram bilimi pazarlama kelimenin gerçek anlamında insanın kendisi tarafından yaratılmış 
ihtiyaçlara endekslidir ve bu ihtiyaçlar yerlerini gelecekte yeni ihtiyaçlara terk edecektir.   
 
Hegel tarihsel sürecin sonsuza kadar sürmeyeceğini, gerçek dünyada özgür toplumların oluşmasıyla sona ereceğini 
düşünüyordu. Yani Hegel tarihin sonuna inanıyordu.  
 
Ve Marx Hegel’in tarihin bir sonu olduğu inancını da paylaşır. Hegel gibi O da tarihi sona erdirecek çelişkisiz nihai 
tür toplumu öngörür.  
 
Kojeve, 1806’dan sonra birçok kanlı savaş ve devrimin gerçekleştiğini elbette biliyordu, ama O’na göre bunlar 
esasta “taşranın eşitlenmesi”ydi. Buna göre, komünizm liberal demokrasiden daha yüksek bir basamakta durmuyor, 
tarihin aynı aşamasına, özgürlük ve eşitliğin evrensel ilkeler olarak dünyanın dört bir yanına yayılması aşamasına 
ait bulunuyordu. Bolşevik ve Çin Devrimleri dünyayı derinden sarsan olaylar gibi görünseler de, bunların tek kalıcı 
etkisi, daha önce oluşmuş özgürlük ve eşitlik ilkelerini geri kalmış ve ezilen halklara da götürmekten ve bu ilkelerle 
zaten uyum içinde yaşayan gelişmiş dünyayı bunları daha tam gerçekleştirmeye zorlamaktan ibaret olacaktı. 
 
Spencer toplumsal evrimi daha geniş kapsamlı biyolojik evrimin bir parçası olarak görüyordu; buna göre, biyolojik 
evrimde olduğu gibi toplumsal evrimde de, en güçlü olanın kendini kabul ettirmesi yasası geçerliydi.  
Karl Marx, Kapital’in ilk baskısının önsözünde şu saptamayı yapmıştı: “Endüstriyel bakımdan daha gelişmiş ülke 
daha az gelişmiş olana kendi geleceğinin bir aynasını sunar.” Bu, bilinçli ya da bilinçsiz olarak modernleşme 
teorisinin de çıkış noktası olmuştur. … Modernleşme teorisyenlerinin görüşlerine göre, daha önce sanayileşmiş ve 
demokratikleşmiş Büyük Britanya ve Birleşik Devletler gibi ülkeleri inceleyerek, bütün öteki ülkelerin önünde 
sonunda izleyeceği genel geçer bir gelişme şeması oluşturmak olanaklıdır.  
  
66..  AArrzzuu  MMeekkaanniizzmmaassıı  
Devletler, ulusal birliğe engel oluşturdukları takdirde çeşitli biçimlerdeki bölgesel, dinsel ve akrabalık bağlarını 
kırmak zorundadır.  
 
Devletler arasında savaşın ve askeri rekabetin sürekli varlığı toplumsal yapılar üzerinde paradoks bir şekilde 
tekdüzeleştirici bir etkide bulunuyor. Savaş varlıklarını tehdit ettiği için devletler modern teknoloji uygarlığını ve onun 
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temelindeki toplumsal yapıları kabul etmek zorunda kalıyorlar. Modern doğa bilimi; o istese de, istemese de, insana 
kendini dayatıyor. Birçok ülke başka bir tercihe sahip değil; ulusal özerkliklerini korumak istiyorlarsa, modernliğin 
teknolojik rasyonelliğini almak zorundalar. Bu, Kant’ın, tarihsel dönüşümün insanın “asosyal sosyalliği”nin bir 
sonucu olduğu iddiasını da parlak bir şekilde doğrulamaktadır: İnsanı önce toplumlara katılmaya ve sonra da onların 
potansiyelini özümsemeye, işbirliğinden çok çatışma zorluyor.  
 
Modern doğa biliminin tarihin gidişini nasıl belli bir yöne yönelttiğinin ikinci örneği, insan istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere doğanın sürekli ilerleyen bir şekilde fethedilmesidir. Biz buna genel olarak ekonomik gelişme 
diyoruz. Sanayileşme yalnızca üretim sürecinde tekniğin yoğun bir şekilde kullanılması ve yeni makinelerin 
geliştirilmesi demek değildir. Sanayileşme aynı zamanda toplumsal örgütlenme ve anlamlı işbölümü problemlerinin 
akıl yoluyla çözülmesi anlamına gelir. … Ekonomik büyüme eski sosyal yapılarından bağımsız olarak, bütün 
toplumlarda belli ortak toplumsal dönüşümlere yol açmıştır.  
 
Modern doğa bilimi üretim olanaklarının ufkunu sürekli değiştirerek ekonomik gelişmenin yönünü düzenler. Bu 
değişiklikler emeğin giderek daha rasyonel örgütlenmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin, yol yapımı, yeni gemi ve 
limanların geliştirilmesi, demiryolunun bulunması vb. ile iletişim ve ulaşımda sağlanan teknik iyileştirmeler, 
pazarların büyümesini getirmiş; bu ise, rasyonel bir işbölümü ve artan ürün sayısı ile daha düşük maliyetli bir üretimi 
mümkün kılmıştır. Ürünlerini civardaki birkaç köye satan bir fabrika açısından uzmanlaşma cazip değildir. Bu, ancak 
ürünlerini bütün ülkede hatta dünya pazarında satabilirse anlamlı olur. Uzmanlaşmanın sağladığı üretkenlik artışı 
ise iç pazarı büyütür ve daha derin bir işbölümü isteğini uyandırır. 
 
Rasyonel bir işbölümünün gerekleri sosyal yapıda büyük ölçüde değişildiklere yol açar. Örneğin, bir sanayi toplumu 
görece kentleşmiş olmak zorundadır, çünkü modern bir sanayi için gerekli eğitilmiş yeterli sayıda işgücü ancak 
kentlerde bulunabilir. Ayrıca, uzmanlaşmış büyük işletmelerin var olmak için ihtiyaç duyduğu altyapı ve hizmetler 
yalnızca kentlerde vardır. … Emek piyasası artan ölçüde esneklik ve hareketliliğe ihtiyaç duyar; işçi hayatı boyunca 
belli bir mesleğe, belli bir yere ya da belli bir sosyal ilişkiler ağına bağlı kalamaz, hareketli olmak, yeni görev ve 
teknolojilerle tanışmak ve emeğini en fazla teklif edene satmak zorundadır. Bu değişiklikler kabile, aşiret, büyük aile, 
dinsel tarikatlar gibi geleneksel sosyal grupların temelini zayıflatır. Bu tür gruplar içinde yaşamak belki bazı 
bakımlardan insani olarak daha tatmin edicidir, ama bunlar ekonomik verimlilik ilkelerine göre örgütlenmiş 
olmadıkları için, üyeleri zamanla bu özelliğe sahip örgütlenmelere kayar.  
 
Eski toplulukların yerine “modern” bürokratik örgütlenmeler geçer. İşçiler, aile bağları ya da belli bir konum gereği 
değil, eğitim ve yeteneklerine göre bu örgütlenmelere alınır ve verimlilikleri genel geçer kurallara göre ölçülür.  
 
Belli bir büyüklükten sonra bürokrasinin verimliliği düşmeye başlamaktadır; büyük örgütler iktisatçıların ölçek 
maliyeti dediği olgunun kurbanı olmakta ve çok daha küçük örgütlerden daha az verim sağlamaktadır. Öte yandan 
yazılım (software) üreticileri gibi belli modern sanayilerin büyük kentlerde konumlanması da gerekmemektedir. Ama 
bu tür küçük birimler de rasyonel üretim ilkelerine göre örgütlenmekte ve kentleşmiş bir toplum desteğine ihtiyaç 
duymaktadır. 
  
Karl Marx, modern kapitalizmin üretkenliğinin işbölümünden değil de, öncelikle makineli üretimden (yani teknoloji 
kullanımından) kaynaklandığını düşünüyor ve işbölümünün günün birinde kaldırılabileceğini umuyordu. Teknik 
ilerleme sayesinde günün birinde kent ile kır, petrol kralı ile petrol işçisi, bankacı ile çöpçü arasında hiçbir fark 
kalmayacak ve “sabahları avlanmanın, öğlenleri balığa gitmenin, akşamları hayvan gütmenin, yemekten sonra da 
eleştirmenin” mümkün olacağı bir toplum oluşacaktı. Dünya ekonomisinin, Marx’ın bu satırları yazmasından bu yana 
gösterdiği gelişme, O’nu doğru çıkarır gibi görünmüyor. Bazı aptallaştırıcı işlemlerin teknolojik ilerleme sayesinde 
ortadan kalkmış olmasına rağmen, işbölümü eskisi gibi ekonomik üretkenliğin merkezi bir önkoşulu durumundadır. 
Komünist rejimlerin işbölümünü ortadan kaldırma ve uzmanlaşma köleliğine son verme denemeleri, Manchester 
atölyelerindeki Marx’ın eleştirdiği koşullardan çok daha kötü bir tiranlığa yol açtı. Ellili yılların sonundaki ‘İleri Doğru 
Büyük Hamle” ve on yıl sonraki “Kültür Devrimi”nde olduğu gibi, Mao birçok kez kent ile kır ve kafa emeği ile kol 
emeği arasındaki farkı ortadan kaldırmayı denedi. Her iki deney de akla gelmez insani acılara yol açtı.  
 
Sanayi öncesi bir toplumda insanlar sayısız amacın peşinde koşabilir. Örneğin, dinsel ya da geleneksel ölçütlere 
göre soylu bir savaşçının yaşamına kentli bir tüccarınkinden daha çok değer biçilebilir ya da bir malın “adil” değeri 
rahipler tarafından belirlenebilir. Ama bu tür kurallara göre yaşayan bir toplum kaynaklarını verimli bir şekilde 
kullanamaz ve o nedenle rasyonel üretim kurallarının geçerli olduğu bir toplum kadar hızlı bir ekonomik gelişme 
gösteremez.  
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Ekonomik olmayan bağlara dayalı patronaj ilişkileri modern toplumlarda da hala var -şefin oğlunun terfide kayrılması 
ya da okul arkadaşına iş sağlanması gibi olaylara herkes tanık olmuştur- ama bunlar genel olarak yasadışı sayılır ve 
sessizce yapılır.  
 
Toplumsal bir olgu olarak doğa bilimi, insan evrene ilgi duyduğu için değil, insanın güvenlik ve maddi şeyleri sınırsız 
elde etme ihtiyaçlarına yanıt verebildiği için ortaya çıkmıştır. Modern şirketler, bilgiye aşık oldukları için değil, bilgi 
para getireceği için araştırma ve geliştirme bölümlerini finanse etmektedir. Ekonomik büyüme arzusu günümüzde 
yaklaşık bütün toplumların evrensel bir özelliği gibi görünüyor. Ama eğer insan davranışı yalnızca ekonomik motifler 
tarafından belirlenmiyorsa, o zaman yukarıdaki açıklama eksik demektir.  
  
77..  KKaappıınnıınn  ÖÖnnüünnddee  BBaarrbbaarrllaarr  YYookk  
Teknolojinin ve rasyonelleşmiş toplumun bilinçli olarak reddedilmesi, 19. yüzyıldaki romantiklerden altmışlı yıllardaki 
hippilere ve Ayetullah Humeyni ile İslam fundamentalizmine kadar modern zamanlarda birçok kesim tarafından 
savunulmuştur. Şu sıra teknolojik uygarlığa en açık ve kararlı eleştiri çevreciler tarafından yöneltilmektedir. 
Günümüz çevre hareketi birçok farklı grup ve düşünce akımını kapsamaktadır, ama en radikalleri ilkesel olarak 
insanın bilim aracılığıyla doğaya egemen olma çabasını eleştirmekte ve insanın doğayı yönlendirmediği, tersine ilk 
baştaki, sanayi öncesi duruma yakın koşullarda yaşadığında daha mutlu olacağını iddia etmektedirler.  
 
Bütün anti teknolojik doktrinler, yeni zamanlarda tarihsel “ilerleme”nin iyiliğini sorgulayan ilk filozof olan Jean-
Jacques Rousseau’ya dayanır. Rousseau, insan deneyiminin özünde tarihsel olarak belirlendiğini ve insanın 
doğasının tarih boyunca değiştiğini daha Hegel’den çok önce fark etmişti. Ama Hegel’den farklı olarak Rousseau, 
tarihsel dönüşümün insanı son derece mutsuz kıldığı görüşündeydi. … Sorun, tarih boyunca insanın kendisi 
tarafından yaratılmış olan bu yeni ihtiyaçların, son derece elastik ve hiçbir zaman tam tatmin edilemez olmasıdır. 
Modern ekonomi, ne kadar etkili ve buluş dolu üretim yaptığından bağımsız olarak, tatmin ettiği her ihtiyaç 
karşılığında bir yenisini yaratmaktadır. İnsanlar, değişmeyen sayıdaki ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için değil, 
artan sayıda yeni istekle bunların giderilmesi arasında sürekli bir uçurum bulunduğu için mutsuz olmaktadır.   
 
88..  SSoonnssuuzz  BBiirriikkiimm  
Modern doğa bilimi, teknik yenilenme ve işbölümü gibi alışılmış araçlarıyla, sanayileşmenin ilk aşamalarındaki 
toplumların olduğu gibi, “sanayi sonrası” toplumun karakterini de belirlemektedir.  
  
“Sanayi sonrası”na geçmek isteyen bütün toplumlar için karar almada ve piyasalarda adem-i merkezileşme 
kaçınılmaz olacaktır. Merkezi plan ekonomisi kömür, çelik ve ağır sanayi çağında kapitalist rakibini izlemeyi 
başarabilmişti, ama enformasyon çağının talepleriyle başa çıkmada son derece zorlandı. … Merkezi plan 
ekonomisinin iflası son tahlilde teknolojik yenilenme sorunuyla bağlıdır. Bilimsel araştırma en iyi insanların özgürce 
düşünebildiği ve iletişime girebildiği ve daha da önemlisi, yenilikler için ödüllendirildiği bir özgürlük ortamında 
gelişebilir. Gerek Sovyetler Birliği, gerekse Çin, özellikle teori ya da temel araştırma gibi “güvenlikli” alanlarda 
bilimsel araştırmayı desteklediler ve uzay ya da silah teknolojisi gibi alanlarda yenilikleri özendirmek için maddi 
teşvikler uyguladılar. Ama modern ekonomi yalnızca ileri teknolojilerde değil, hamburger pazarlaması ve yeni 
sigorta türlerinin geliştirilmesi gibi daha az gösterişli dallar da içinde olmak üzere, bütün alanlarda ve sürekli kendini 
yenilemek zorundadır. Sovyet devleti atom fizikçilerini pohpohlarken, yeni ürünleri yeni tüketicilere satması gereken 
kişiler bir yana, televizyon tasarımcılarına bile verecek pek bir şey kalmadığı için, Sovyet televizyonları durup 
dururken sık sık infilak ediyordu. Bu tür bir öz girişim alanı hem Sovyetler Birliği’nde, hem de Çin’de eksikti.  
 
Merkezi plan ekonomisi çerçevesinde, yatırımları rasyonel planlamak ve yeni teknolojileri üretim sürecinde başarılı 
bir şekilde değerlendirmek mümkün olmadı. Bu ancak, yöneticiler piyasalarda oluşan fiyatlar aracılığıyla aldıkları 
kararların sonucuna ilişkin enformasyon alabilirse mümkün olur. Son tahlilde rekabet, fiyatlara ilişkin geri 
beslemenin doğruluğunu güvence altına alır. … Merkezileşmiş bürokrasiler, ellerindeki teknik olanaklar ne olursa 
olsun, modern bir ekonominin karmaşıklığıyla başa çıkabilecek durumda değildir. Talep tarafından yönlendirilen bir 
fiyat oluşum sistemi yerine, Sovyet planlamacıları kaynakların yukarıdan aşağı “sosyal bakımdan adil” bir dağılımını 
istiyorlardı. Uzun yıllar daha büyük bilgisayarların ve daha iyi doğrusal planlama yöntemlerinin verimli bir merkezi 
kaynak dağılımını mümkün kılacağına inandılar. Bunun bir hayal olduğu görüldü. … Tek bir uçağın bile yüz binlerce 
parçadan oluştuğu bir devirde, bu görev başa çıkılabilecek gibi değildi.  
 
Merkezi plan ekonomisi fiyatlar ve malların dağılımı üzerindeki kontrolü elinde tutmak zorunda olduğu için , 
uluslararası işbölümüne de katılamaz ve bunun olanaklı kıldığı ölçek ekonomilerinden yararlanamaz.  
Son olarak, merkezi planlama son derece önemli insan sermayesi olan çalışma ahlakını da zedelemektedir. İnsana 
kişisel çalışma motifleri sunmayan bir sosyal ve ekonomik politika en iyi çalışma ahlakını bile tahrip edebilir ve 
zedelenen bir ahlaki yeniden düzeltmek son derece zordur. … Birçok toplumda olumlu çalışma ahlakının 
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modernleşmenin bir sonucu olmaktan çok, modernlik öncesi kültür ve geleneklerinin bir kalıntısı olduğunu kabul 
etmek için birçok neden vardır.  
 
Özetle, denilebilir ki, 1980’lerin sonuna gelindiğinde, Sovyetler Birliği, Çin ve Doğu Avrupa ülkeleri ileri 
sanayileşmenin ekonomik mantığı karşısında yenik düşmüşlerdi.  
 
Toplumlar kapitalist ekonomilerini belli ölçülerde bir düzenleme ve planlamaya tabi tutma özgürlüğüne sahiptir. 
Yukarıda tasvir ettiğimiz mekanizmanın mantığı bu alanda katı ölçüler dayatmaz. Gene de teknolojiye dayalı bir 
modernleşmenin gelişmesi, ileri ülkelere evrensel kapitalist kültürün temel kurallarını izleme, yani ekonomik 
rekabete katlanma ve fiyatların piyasa mekanizmaları tarafından belirlenmesine izin verme yönünde güçlü bir itki 
verir. Tam ekonomik modernleşmenin izlenebilir başka bir yolu olduğu kanıtlanabilmiş değildir.  
  
99..  VViiddeeoonnuunn  ZZaaffeerrii    
Gelişmiş ülkeler için kapitalizmin bir anlamda kaçınılmaz olduğu ve Marxist-Leninist sosyalizmin refahın ve modern 
teknolojik uygarlığın yaratılmasını ciddi şekilde engellediği 20. yüzyılın son on yılında genel kabul olarak kabul 
görmektedir. Tartışmalı olan, Avrupa devletlerinin ellili yıllardaki sanayileşme düzeyine henüz ulaşamamış az 
gelişmiş ülkeler açısından sosyalizmin kapitalizm karşısındaki görece avantajlarıydı. Kömür ve çelik çağını yalnızca 
rüyalarında görebilen yoksul ülkelerin gözünde Sovyetler Birliği’nin enformasyon çağının teknolojilerinde gelişmiş 
ülkelerin gerisinde kalması, O’nun tek bir kuşak içinde kentleşmiş bir sanayi toplumu haline gelmiş olmasına oranla 
daha az önem taşıyordu. Sosyalist plan ekonomisi ayrıca sermaye birikiminde ve ulusal kaynakların “rasyonel” bir 
şekilde “dengeli” bir sanayileşmeye aktarılmasında kestirme bir yol oluşturduğu için de çekici geliyordu. Sovyetler 
Birliği, Amerika ve İngiltere gibi ilk sanayi ülkelerinde birkaç yüzyıl sürmüş olan bir süreci hızlandırmak için yirmili ve 
otuzlu yıllarda açık terörle tarım sektörünün suyunu sıkarak bunu sağlamıştı.  
 
Üçüncü Dünya problemi olmasaydı Marxizm'in yüzyılımızda ömrünü çok daha çabuk tüketeceğini söylemek yanlış 
olmaz. Azgelişmiş dünyanın süregelen yoksulluğu, solculara yoksulluğun sorumluluğunu önce sömürgeciliğe, sonra 
“yeni sömürgeciliğe” ve sonunda çokuluslu şirketlerin davranışına yıkma olanağı verdiği için, Marksist doktrine yeni 
bir can kattı. Üçüncü Dünya’da Marksizm’in bir biçimini ayakta tutma yolundaki son deneme, dependencia 
(bağımlılık) teorisiydi. Esas olarak Latin Amerika’da geliştirilen bu teori altmışlı ve yetmişli yıllarda Güney’in yoksul 
ülkelerinin zengin ve sanayileşmiş Kuzey karşısında birleşik ve bilinçli bir tutum alması için ideolojik bir temel 
oluşturuyordu. Bağımlılık teorisi güney ülkelerinin milliyetçiliği ile birleşerek içeriğine oranla daha büyük bir etki 
kazandı. Bu teori yaklaşık bir kuşak boyunca Üçüncü Dünya’daki birçok ülkenin ekonomik gelişmesini engelledi.  
 
Bağımlılık teorisinin gerçek babası Lenin’dir. … Lenin’e göre kapitalizm, sömürüyü Avrupa’nın “sermaye fazlası”nın 
yerli işgücü ve hammadde tarafından emilebildiği sömürgelere ihraç ederek zaman kazanmıştır. “Tekelci 
kapitalistler” arasındaki rekabet, Üçüncü Dünya’nın politik bakımdan paylaşılmasına ve sonunda da kapitalist 
ülkelerdeki çatışma, savaş ve devrimlere yol açmıştır. Lenin, Marx’dan farklı olarak kapitalizmin sonunu getirecek 
belirleyici çelişkinin, gelişmiş dünyanın içindeki sınıf mücadelesi değil de, gelişmiş Kuzey ile azgelişmiş ülkelerdeki 
“dünya proletaryası” arasındaki sınıf çelişkisi olduğunu savunur.  
 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) başkanlığını yapmış olan Prebisch, ithalat ve 
ihracat fiyatları arasındaki oranın (ticaret hadlerinin) dünyanın “çeperi” için kötüleşirken “merkez” için sürekli 
iyileştiğini öne sürüyordu. Üçüncü Dünya’nın Latin Amerika gibi bölgelerinde büyümenin tıkanması, Prebisch’ e 
göre, bu bölgeleri sürekli “bağımlı gelişme” durumunda tutan kapitalist dünya ekonomi düzeninin bir sonucuydu. 
Kuzey’in zenginliği ile Güney’in yoksulluğu arasında dolaysız bir bağlantı vardı. 
 
Klasik liberal iktisat teorisine göre, serbest dünya ticareti bütün katılan ülkelere, bir ülke çekirdek kahve, öteki 
bilgisayar satıyor olsa da, yarar sağlamak durumundadır. Hatta ekonomik bakımdan geri kalmış ülkeler, kendileri 
üretmek zorunda kalacakları yerde teknolojileri basitçe ithal edebilecekleri için, serbest dünya ticaretinde belli 
avantajlara da sahip olurlar. Buna karşılık bağımlılık teorisine göre, ekonomik bakımdan arkadan gelen bir ülke 
sürekli geri kalmışlığa mahkumdur, çünkü gelişmiş ülkeler dünya ticaretinin kurallarını dayatıp denetlemekte ve 
çokuluslu şirketleri aracılığıyla Üçüncü Dünya ülkelerini, hammadde ve yarı mamul ihracatına dayalı bir “eşitsiz 
gelişme”ye zorlamaktadır. Kuzey ülkeleri otomobil ve uçaklar gibi yüksek teknolojili ürünlerde dünya pazarını bloke 
etmiş ve Üçüncü Dünya ülkelerini kendi “oduncu ve sucuları” haline getirmişlerdir.  
 
Bağımlılık teorisi sol aydınlar arasında bugün de bir öneme sahiptir, ama ciddi bir teori olma iddiasına artık sahip 
değildir. Çünkü Doğu Asya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik yükselişi gibi önemli bir olguyu yaklaşık 
olarak bile açıklayamamıştır. Asya’nın ekonomik başarısı Asya ülkelerine sağladığı maddi yararların yanı sıra, 
bağımlılık teorisi gibi, ekonomik kalkınmanın kaynakları konusunda sağlıklı düşünmeyi önleyerek gelişmeyi 
engelleyen görüşlerin mezarını hazırlamak gibi ek bir iyileştirici etkide de bulunmuştur. Eğer Üçüncü Dünya’nın 
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azgelişmişliği, bağımlılık teorisinin öne sürdüğü gibi, gerçekten kapitalist dünya düzeninden kaynaklanıyorsa, o 
zaman Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Singapur, Malezya ve Tayland gibi ülkelerdeki muazzam ekonomik 
büyüme nasıl açıklanabilir? Bu ülkelerin hemen hepsi savaştan sonra gönüllü olarak, o zamanlar Latin Amerika’da 
pek revaçta olan otarşi ve ithal ikamesi stratejisine karşı çıktılar. Bunun yerine ısrarlı ve kararlı bir şekilde ihracata 
yönelik bir büyüme stratejisi izlediler ve çokuluslu şirketlerle işbirliği yaparak kendilerini gönüllü olarak dış pazarlara 
ve yabancı sermayeye bağladılar. Bu ülkelerin başarısını, hammadde açısından özellikle zengin oldukları ya da 
geçmişte bir sermaye birikimine sahip bulundukları için, başlangıçta eşit olmayan bir avantajı ellerinde tutmalarıyla 
da açıklamak mümkün değildir. Yakın Doğu’daki petrol ülkeleri ya da zengin maden yataklarına sahip kimi Latin 
Amerika ülkelerinden farklı olarak bu ülkeler yalnızca insan sermayeleriyle bu yarışa katıldılar. 
 
Asya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmesi, eski serbest ticaret teorilerinin öngördüğü gibi, görece geç 
modernleşen ülkelerin oturmuş sanayi ülkeleri karşısında gerçekten de avantajlı durumda olduğunu gösteriyor. 
Japonya’dan başlayarak, görece geç modernleşen Asya ülkeleri, ABD ve Avrupa’dan en yeni teknolojileri satın 
alabildiler ve eskimiş ve verimsiz bir altyapının yükü olmadığı için bir ya da iki kuşak içinde yüksek teknoloji 
alanında bile rekabet edebilir (birçok Amerikalı, hem de çok, diyebilir) hale geldiler. Bu, yalnızca Asya ülkeleri Kuzey 
Amerika ve Avrupa ile karşılaştırıldığında değil, kendi aralarında karşılaştırıldığında da geçerlidir. Gelişmeye daha 
sonra başlamış olan Tayland ve Malezya gibi ülkeler, Japonya ve Güney Kore’ye oranla daha az avantajlı durumda 
olmadılar. Batı’nın çokuluslu şirketleri ise tam da liberal iktisat ders kitaplarının önerdiği gibi davrandılar: Asya’nın 
ucuz işgücünü “sömürmek”ten geri durmadılar, ama karşılık olarak pazar ve sermaye sundular ve yerel ekonomilere 
sonunda kendi ayakları üzerinde yükselen bir büyüme sağlamada yardımcı olan modern teknolojiyi getirdiler.  
 
Geç sanayileşen ülkelerin büyüme hızları etkileyiciydi: Japon ekonomisi altmışlı yıllarda her yıl yüzde 9,8 , yetmişli 
yıllarda ise yüzde 6 büyüdü; “dört kaplan” (Hong Kong, Tayvan, Singapur ve Güney Kore) aynı dönemde yılda 
yüzde 9,3’lük bir büyüme hızı tutturdular, ASEAN ülkelerinde ise bu oran yüzde 8’i aştı.  
 
Piyasa ekonomisi sistemi çerçevesinde Tayvan’ın GSMH’sı yılda yüzde 8,7 oranında arttı ve kişi başına yıllık gelir 
1989’da 7500 dolara ulaştı. Çin Halk Cumhuriyetinde ise kişi başına yıllık gelir 350 dolar düzeyindeydi ve bu, on 
yıldır uygulanan piyasa ekonomisi reformları sayesinde bu kadar yükselmişti. Kuzey ve Güney Kore’de kişi başına 
gelir 1960’da yaklaşık aynıydı. Güney Kore 1961’de, o zamana kadar izlediği ithal ikamesi politikasını terk etti ve iç 
pazardaki fiyatları dünya pazarındaki fiyatlarla eşitledi. Bunun sonucunda Güney Kore ekonomisi yılda yüzde 8,4 
büyümeye başladı ve kişi başına yıllık gelir 1989’da 4550 dolara ulaştı. Kuzey Kore ise bunun ancak dörtte birine 
ulaşabilmişti. 
 
Ekonomik başarı hiçbir şekilde sosyal adaletin zararına gerçekleşmiş değildir. Asya’da ücretlerin son derece düşük 
olduğu ve söz konusu devletlerin hükümetlerinin tüketicilerin talebini bastırmak ve halkı yüksek tasarruf oranlarına 
zorlamak için çok sert önlemlere başvurduğu sık sık öne sürülmüştür. Ama bu ülkeler belli bir refah düzeyine 
ulaştıktan sonra gelir dağılımı hepsinde hızla eşitlenmeye başladı.  
 
Bağımlılık teorisinin bazı savunucuları, teorilerini kurtarmak için son bir çaba olarak, Asya’nın yeni sanayileşmiş 
ülkelerinin ekonomik başarısının kapitalizmden değil planlamadan kaynaklandığını; bunların başarıyı daha çok 
hükümetlerine borçlu olduğunu öne sürmüşlerdir. Ekonomik planlama Asya’da gerçekten de Birleşik Devletlerde 
olduğundan görece daha büyük bir rol oynamaktadır, ama Asya ekonomilerinde eğilimsel olarak en başarılı 
sektörler, iç pazarda en çok rekabet eden ve uluslararası piyasalarla en iyi bütünleşen sektörlerdi. … Savaş sonrası 
dönemdeki Asya’daki ekonomik mucize, kapitalizmin bütün ülkelere açık bir ekonomik gelişme yolu olduğunu 
kanıtlamaktadır. Sadece gelişmesi Avrupa’daki gelişmeden sonra başladığı için Üçüncü Dünyadaki hiçbir 
azgelişmiş ülke dezavantajlı durumda değildir ve hiçbir oturmuş sanayi ülkesi, ekonomik liberalizmin oyun 
kurallarına uyduğu sürece geriden gelen bir ülkenin yükselişini bloke edecek durumda değildir.  
 
Bağımlılık teorisi gibi neo-Marxist açıklamaları bir kenara bırakacak olursak, o zaman geriye iki olası yanıt kalır. … 
İlk açıklama kültüre dayanmaktadır: Buna göre, Latin Amerika gibi bölgelerdeki halkların gelenek ve görenekleri, 
dinleri ve sosyal yapıları yüksek ekonomik gelişme hızlarını güçleştirmiştir; Asya ve Avrupa’da ise benzer kültürel 
engeller söz konusu olmamıştır. Kültüre dayalı bu muhakemeyi ciddiye almak gerekir. Eğer belli toplumlarda piyasa 
ekonomisinin önünde gerçekten kültürel engeller varsa, o zaman kapitalizm ekonomik modernleşmenin evrensel 
yolu olamaz.  
 
Öteki açıklama politik faktörleri işin içine katmaktadır: Buna göre, kapitalizm Latin Amerika’da ve Üçüncü Dünya’nın 
öteki bölümlerinde, hiçbir zaman ciddi olarak denenmemiş olduğu için işlememiştir. Latin Amerika’nın sözde 
“kapitalist” ekonomilerinin bir çoğu, merkantilist gelenekleri ve sosyal adalet adına her taşın altından çıkan devlet 
sektörü yüzünden ciddi şekilde engellenmiştir. Bu görüş oldukça güçlüdür ve politika, kültüre oranla daha kolay 
değiştirilebilir olduğu için, önce bunu ele alacağız. 
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Latin Amerika’daki birçok hükümet 1930’lardan 1960’lara kadar, ülkelerindeki seçkinleri uluslararası rekabete karşı 
koruyan ithal ikamesi politikaları izlemiştir. İthal ikamesi yerli üreticileri, potansiyel ölçek ekonomilerini 
gerçekleştiremeyecekleri küçük iç pazarlarla sınırlıyordu. Örneğin Brezilya, Arjantin ya da Meksika’da bir otomobilin 
üretim maliyeti, Birleşik Devletlerden yüzde 60 ile 150 daha yüksekti.  
  
Geçmişten gelen merkantilizm eğilimi 20. yüzyılda Latin Amerika’daki ilerici güçlerin devleti “sosyal adalet” adına, 
serveti zenginlerden yoksullara yeniden dağıtmada bir araç olarak kullanma çabalarıyla birleşti. Bu politika çeşitli 
biçimlerde uygulandı ve örneğin Arjantin, Brezilya ve Şili gibi ülkelerde otuzlu ve kırklı yıllarda emek yoğun 
sanayilerin oluşmasını engelleyen iş yasaları yapılması gibi sonuçları oldu. Oysa bu tür sanayiler Asya’daki 
ekonomik büyümede son derece kritik bir rol oynamışlardı. Politik sol ile sağ, devletin ekonomiye büyük ölçüde 
müdahale etmesinin zorunlu olduğu konusunda birleşiyorlardı. Sonuç, birçok Latin Amerika ülkesinde, üretim ve 
ticareti ya kendisi idare eden ya da bir yığın bürokratik kuralla güçleştiren şişkin ve verimsiz bir devlet sektörü oldu. 
Brezilya’da yalnızca posta ve haberleşme sektörü değil, çelik üretimi, demir cevheri ve potas çıkarımı, petrol işleme, 
bankacılık, elektrik enerjisi ve uçak yapımı sektörleri de devletin elindedir. Devlet sektöründeki işletmeler iflas 
edemez ve bunlar istihdamı bir tür politik patronaj olarak kullanır. Brezilya’nın bütününde, özellikle de kamu 
sektöründe, fiyatlar öncelikle piyasada oluşmaz, tersine güçlü sendikalarla politik pazarlıklar sürecinde belirlenir. 
  
Bütün önemli Latin Amerika ekonomilerinde büyük bir “gayri resmi” sektör vardır; genellikle ulusal gelirin dörtte biri 
ile üçte biri burada üretilir. Ekonomik faaliyetin illegaliteye zorlanmasının ekonomik verimlilik açısından yararlı 
olmadığı kuşku götürmez. Ya da yazar Mario Vargas Llosa’nın sözleriyle ifade edersek: “Latin Amerika’ya ilişkin en 
yaygın efsanelerden birisi, geriliğin ekonomik liberalizmin yanlış felsefesinden kaynaklandığını söyler...”. Gerçekte 
ise, diye devam eder Vargas Llosa, liberalizm Latin Amerika’da hiçbir zaman var olmamıştır; olan merkantilizmin bir 
biçimidir, “ulusal servetin yeniden dağıtımını onun üretilmesinden daha önemli sayan, bürokratik ve yasa tutkunu bir 
devlet”tir.  Ve yeniden dağıtım da şöyledir: “Devlete bağımlı olan ve devletin de kendisine bağımlı olduğu küçük bir 
seçkinler grubuna tekel hakları ya da ayrıcalıklı bir konum verilir.”  
 
Dünyanın dört bir yanındaki farklı toplumları dünya pazarı aracılığıyla maddi olarak birbirine bağlama ve çok farklı 
toplumlarda aynı ekonomik hedef ve uygulamaları yaratma yeteneğine sahiptir. Dünyadaki bütün toplumlar 
çevrelerinde mümkün olan her şeye katılmak istemektedir; ama bunu, ancak ekonomik liberalizmin ilkelerine 
uyarlarsa başarabilirler.  
 
1100..  KKüüllttüürr  ÜÜllkkeessiinnddee    
Ekonomik gelişme ile politik demokrasi arasındaki ilişki hiç de rastlantısal değildir. Ama demokrasi tercihinin 
ardındaki motifler esas olarak ekonomik değildir, başka bir kaynağa sahiptir; sanayileşme bunları zorunlu kılmaz, 
ama güçlendirir.  
 
Ekonomik gelişme, eğitim düzeyi ve demokrasi arasındaki sıkı ilişki Güney Avrupa örneğinde çok belirgindir.  
 
1950’de İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da nüfusun yarısı tarımda çalışıyordu; bu oran Batı Avrupa ortalamasında 
yüzde 24 idi. 1970’e gelindiğinde bu oran yalnızca Yunanistan’da Avrupa ortalamasının üzerindeydi, İspanya ve 
Portekiz’de ise yüzde 21’e düşmüştü. Kentleşmeyle birlikte eğitim düzeyi iyileşti, gelirler arttı ve Avrupa 
Topluluğu’nun tüketim kültürüne daha çok değer biçilmeye başlandı. Politik çoğulculuğa bu ekonomik ve sosyal 
değişimler yol açmadı; bunlar daha çok, politik koşullar olgunlaştığında politik çoğulculuğun gelişebilmesi için gerekli 
önkoşulları hazırladı.  
 
Dünyaya çepe çevre bir bakıldığında, sosyo-ekonomik modernleşmenin ilerlemesi ile demokratikleşme arasında 
karşılıklı bir bağlantı olduğu göze çarpmaktadır. Geleneksel olarak ekonomik bakımdan önde gelen bölgeler olan 
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dünyanın en eski ve istikrarlı demokrasilerine sahiptir. Onları Güney Avrupa 
izlemiştir; burada 1970’lerden beri istikrarlı demokratik hükümetler vardır. … Ekonomik gelişme açısından Asya, 
Avrupa’nın hemen ardında yer almaktadır; burada tek tek ülkelerin demokratikleşme derecesi ekonomik gelişme 
düzeylerine tamı tamına uymaktadır. Doğu Avrupa’da da ekonomik bakımdan en güçlü ülkeler; Doğu Almanya, 
Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya en önce gerçek demokrasiye ulaştılar. Daha az gelişmiş olan Bulgaristan, 
Romanya, Sırbistan ve Arnavutluk ise 1990 ve 1991’de reformcu komünistleri yönetime seçtiler. Sovyetler Birliği’nin 
gelişme düzeyi Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika gibi büyük Latin Amerika ülkelerinin düzeyiyle yaklaşık aynıdır. Bu 
ülkeler gibi Sovyetler Birliği de istikrarlı bir demokrasiyi tam olarak yerleştirmeyi henüz başaramadı. Dünyanın en az 
gelişmiş bölgesi olan Afrika’da ise daha yeni bir tutam, o da istikrarsız demokrasi oluşmuştur. 
 
Bu kalıba pek sığmayan tek bölge Orta Doğu’dur. Bu bölgede bir dizi ülkede kişi başına gelir Avrupa ya da Asya 
düzeyine çıkmış olmakla birlikte, istikrarlı bir demokrasi söz konusu değildir. Ama bu özel durum petrol ile çok kolay 
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açıklanabilir: Petrol ihracatından sağlanan yüksek gelir, Suudi Arabistan, Irak, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
devletlere, toplumda sosyal bir dönüşüm gerçekleşmeden otomobiller, videolar ve Mirage bombardıman uçakları vb. 
gibi modernliğin kazanımlarıyla kendilerini süsleme olanağı vermiştir. Oysa bu zenginlik halkın emeği ile 
yaratılsaydı, böylesi bir dönüşüm kaçınılmaz olurdu.  
 
Endüstriyel ilerlemenin liberal demokratik ilişkilere yol açmasına ilişkin olarak üç farklı açıklama vardır. Her birinde 
de belli zayıflıklar söz konusudur. İlk açıklama fonksiyonalisttir ve modern ekonomide karmaşık bir ağ oluşturan 
karşıt çıkarlar arasında ancak demokrasinin aracılık yapabileceğini söyler.  
 
Parsons’un gerekçesi, sanayileşme sürecinin ortaya çıkardığı ve sayıları hızla artan çıkar gruplarını en iyi 
demokrasilerin idare edebileceğini öne sürmektedir. Sanayileşme sürecinde çok sayıda yeni toplumsal aktör 
sahneye çıktı: Endüstri ve zanaatlardaki uzmanlaşma sayesinde kendi içinde artan ölçüde ayrışan bir işçi sınıfı; 
çıkarları zorunlu olarak tepe yönetimiyle örtüşmeyen yeni yönetici tabakalar; ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki 
hükümet memurları ve ayrıcı gelişmiş ülkelerdeki açık emek pazarlarına hücum eden legal ve illegal göçmen 
dalgaları. Parsons’a göre, demokrasi çok daha uyum sağlayabildiği için, böylesi koşullar altında bütün öteki 
hükümet biçimlerinden daha iyi işler. Politik sisteme katılımın evrensel ve açık ölçütlerinin oluşmuş olması, yeni 
sosyal grup ve çıkarların kendilerini ifade etmesini ve genel politik mutabakata katılmasını olanaklı kılar. 
Diktatörlükler de değişime ayak uydurabilir, hatta 1868’den sonra Meici Japonya’sında iktidarda olan oligarkların 
yaptığı gibi, bazı durumlarda demokrasilerden daha hızlı da davranabilirler. Ama tarih daha çok, Prusyalı Yunkerler 
ya da Arjantinli büyük toprak sahipleri gibi, gözlerinin önünde gerçekleşen ekonomik gelişmenin yol açtığı toplumsal 
değişimi kavramaktan uzak dar görüşlü iktidar seçkinleriyle doludur. 
 
Bu görüşe göre, yeni sosyal gruplar arasındaki sayısız ihtilafın çoğu hukuk sistemi çerçevesinde ya da sonunda 
politik sistem aracılığıyla çözülmek zorunda olduğu için, demokrasi diktatörlükten daha işlevseldir. Devletin 
altyapıya ne kadar ve nerede yatırım yapacağını, toplu sözleşme anlaşmazlıklarının hangi kurallara göre 
çözüleceğini, hava veya kamyon trafiğinin nasıl düzenleneceğini ya da meslek yaşamında hangi sağlık ve güvenlik 
kurallarının geçerli olacağım tek başına piyasa belirleyemez. Bu sorunların her biri belli ölçüde “değer yüklü”dür ve 
o nedenle politik sistemin yetki alanına girer. Bu tür çıkar karşıtlıklarını adil bir şekilde ve ekonominin bütün önemli 
aktörlerinin onayıyla ancak demokratik bir sistem çözüme ulaştırabilir. Bir diktatörlük bu tür ihtilafları ekonomik 
verimlilik açısından pekala çözebilir, ama modern bir ekonomi ancak çok sayıdaki ve karşılıklı bağımlı katılımcı 
gönüllü olarak birlikte çalışırsa sorunsuz işleyebilir. Buna karşılık taraflar karar alıcının meşruiyetine ikna olmamış 
ve sisteme güven duymuyorsa, o zaman sistemin sorunsuz işlemesinin önkoşulu olan aktif ve coşkulu işbirliği de 
söz konusu olamaz. 
 
Demokrasinin gelişmiş ülkeler için muhtemelen daha işlevsel olduğunu gösteren iyi bir örnek, günümüzün merkezi 
bir sorunu olan çevre sorunudur. İleri sanayileşmenin en göze batan yan sonuçlarından biri de geniş boyutlu çevre 
tahribi ve çevre kirlenmesidir. Bu, iktisatçıların dış maliyetler dediği, yani tahribata yol açan işletmelerle doğrudan 
ilişkisi olmayan üçüncü tarafların taşıması gereken maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Çeşitli teoriler çevre 
tahribatından ya kapitalizmi ya da sosyalizmi sorumlu tutmaktadır, ama deneyim her iki ekonomik sistemin de 
çevreye iyi gelmediğini göstermiştir. Gerek özel işletmeler gerekse sosyalist işletmeler öncelikle büyüme ve üretim 
rakamlarının artmasıyla ilgilenmekte ve mümkün olduğu ölçüde dış maliyet taşımamaya çalışmaktadırlar.  Ama 
insanlar yalnızca ekonomik büyüme istemedikleri, ayrıca kendileri ve çocukları için sağlıklı bir çevre de arzu ettikleri 
için, bu iki çıkar arasında aracılık etmek ve çevre koruma masraflarını tek bir sektörün bile olsun aşırı bir yük 
üstlenmeyeceği şekilde dağıtmak devletin işlevi olmaktadır.  
 
Demokrasiler katılımcıdır, demokratik hükümetler halkın tepkilerini hissetme olanağına sahiptir. Buna karşılık, böyle 
bir geri beslenmeye sahip olmayan hükümetler, ulusal refaha önemli katkıda bulunan büyük işletmelerin esenliğini 
tek tek grupların ya da özel kişilerin uzun vadeli çıkarlarına yeğ tutma eğiliminde olurlar.  
 
Ekonomik gelişmenin niçin demokrasiye yol açtığına ilişkin ikinci açıklama, diktatörlüklerin ve tek parti sistemlerinin 
kural olarak zaman içinde yozlaştığı ve ileri teknolojik bir toplumu yönetmek zorunda olduklarında bu sürecin daha 
da hızlı yol aldığı gözlemine dayanmaktadır. Devrimci rejimler, Max Weber’in karizmatik diye nitelendirdiği türden bir 
otoriteye sahip oldukları için, ilk yıllarda etkili bir yönetim kurmayı başarabilirler. Ama rejimin kurucuları görevden 
ayrıldıktan sonra, haleflerinin karşılaştırılabilir bir otoriteye ya da ülkeyi yönetmede yaklaşık da olsa bir yeteneğe 
sahip olacağının hiçbir garantisi yoktur. Uzun süren diktatörlüklerde kişi putlaştırması akıl almaz boyutlar 
kazanabilir. … Kurucunun halefleri arasında bazen büyük tahribatlara yol açan iktidar mücadeleleri olmakta, öyle ki, 
rakipler sonra birbirlerini kontrol edebilecek gücü belki bulabilmekte, ama artık ülkeyi yönetecek durumda 
olamamaktadır. Sonsuz iktidar mücadelelerinin ve keyfi diktatörlüğün alternatifi, yeni politik liderlerin seçilmesi ve 
değerlendirilmesi için kurallara dayalı bir usulün giderek kurumsallaşmasıdır. Böyle bir usul varsa, politik hataların 
sorumluları bütün sistemin yıkılmasına gerek kalmadan da değiştirilebilir. 



www.altinicizdiklerim.com 13 

 
Gerek sol, komünist gerekse sağ otoriter rejimlerde demokratikleşme, her hangi birisi onu istediği için değil, çeşitli 
seçkin grupları arasındaki mücadelenin bir yan ürünü olarak gelmektedir.  
 
Ekonomik gelişme ile liberal demokrasi arasındaki bağlantıya ilişkin üçüncü ve en ikna edici açıklama, başarılı 
sanayileşmenin orta sınıf toplumları ürettiğini ve böylesi toplumların er ya da geç politik katılım ve yasa önünde 
eşitlik talep ettiğini söylemektedir. Sanayileşmenin ilk dönemlerinde gelir farklılıkları büyük olmakla birlikte, 
ekonomik gelişme, iyi eğitilmiş bir işgücüne olan talebi muazzam ölçüde artırarak sonunda koşullarda oldukça geniş 
bir eşitlik sağlamaktadır. Koşullardaki böylesi geniş bir eşitlik, bu eşitliğe saygı göstermeyen ve bütün yurttaşların 
eşit haklı politik katılımına izin vermeyen bir politik sistemin reddedilmesini sağlamaktadır.  
 
Orta sınıf toplumları eğitim düzeyindeki genel yükselişin sonucudur. Eğitim ile liberal demokrasi arasındaki bağlantı 
birçok kez saptanmıştır ve merkezi önemde görünmektedir. Bir sanayi toplumunun çok sayıda yüksek düzeyde 
mesleki ve genel eğitime sahip işçi, yönetici, teknisyen ve aydına ihtiyacı vardır. O nedenle bir diktatörlük bile, eğer 
gelişmiş bir ekonomi amaçlıyorsa, genel eğitimi geliştirmeden ve yüksek ve uzman eğitimini herkese açmadan 
yapamaz. Sanayi toplumları çok çeşitli ve uzmanlaşmış eğitim kurumları olmadan var olamazlar. Gelişmiş ülkelerde 
bir insanın toplumsal statüsü büyük ölçüde eğitimine bağlıdır. Örneğin ABD’deki sınıf farkları öncelikle eğitim farkına 
dayanmaktadır. Doğru eğitime sahip birisinin önünde yükselme kapıları açıktır. Toplumsal eşitsizlikler eğitim 
firsatlarının eşit dağıtılmadığı yerlerde söz konusudur. Yetersiz eğitime sahip birisi sanayi toplumunda hızla ikinci 
sınıf bir insan haline gelmektedir.  
 
Eğitimin politik tutum üzerindeki etkileri karmaşıktır, ama bir çok şey, yüksek bir eğitim düzeyinin demokratik bir 
toplum için önkoşul olduğuna işaret etmektedir. Modern pedagoji önüne, insanları önyargılardan ve geleneksel 
otoriteye tapınma biçimlerinden “kurtarma” hedefini koymuştur. Aydın insanlar otoritelere körü körüne itaat etmez, 
kendi başına düşünmeyi öğrenmiştir, denir. Bir toplumun bütün üyeleri bu düzeye gelmemiş olsa da, çoğunluk kendi 
çıkarlarını daha açık ve uzun vadeli görmeyi öğrenebilir. Eğitimli, aydın insanlar kendileri için ve kendilerinden daha 
çok şey talep eder; başka bir deyişle onur sahibidir ve öteki yurttaşların ve devletin bu onura saygı göstermesini 
isterler. Geleneksel bir köylü toplumunda yerel bir büyük toprak sahibi (ya da komünist bir komiser), bir köylüyü 
başka köylüleri öldürüp topraklarına el koymaya yöneltebilir. Köylü bunu, kendi çıkarına olduğu için değil, otoritelere 
itaat etmeye alışmış olduğu için yapar. Modern kent orta sınıfının üyeleri, belki sıvıyla diyet yapma ya da maraton 
koşma gibi her türlü delice işlere çekilebilir, ama genellikle, sırf üniformalı birisi önerdi diye, gönüllü olarak özel 
ordulara ya da ölüm mangalarına katılma eğiliminde değillerdir. 
 
Bu açıklamanın bir başka versiyonu, modern, sanayileşmiş bir ekonominin olmazsa olmaz bir koşulu olan bilimsel-
teknik seçkinlerin, bilimsel araştırma ancak özgür ve fikir değiş tokuşunun engellenmediği bir ortamda gelişebileceği 
için, son tahlilde politik liberalleşmeyi talep etmek zorunda olacaklarını ileri sürmektedir. Serbest piyasa ekonomisi 
ekonomik rasyonellik ölçütlerine çok denk düştüğü için, geniş bir teknokrat kesimin oluşmasının serbest piyasa 
ekonomisi ve ekonomik liberalleşme yönünde bir eğilime yol açtığını daha önce görmüştük. Bu saptamaya politik 
alana da aktarabiliriz: Bilimsel ilerleme buna göre, yalnızca araştırma özgürlüğüne değil, aynı zamanda özgür 
tartışmaya ve politik katılıma açık bir topluma ve politik sisteme de bağlıdır. 
 
Liberal demokrasilerde hukukun üstünlüğünü belirleyen evrensellik ve biçimsellik (formalizm) bütün yurttaşlar için, 
içinde yarışabilecekleri, koalisyonlar kurabilecekleri ve uzlaşmalara gidebilecekleri eşit bir oyun alanı yaratır. Ama 
liberal demokrasi her durumda sosyal anlaşmazlıkların en iyi çözülebileceği politik sistem değildir. Bir demokrasinin 
sosyal anlaşmazlıkları barışçı şekilde çözebilme yeteneği, ancak oyunun temel değerleri ve temel kuralları 
konusundaki mevcut mutabakatı kabul eden “çıkar grupları” arasındaki ve genellikle ekonomik karakterdeki ihtilaflar 
söz konusu olduğunda büyüktür. Buna karşılık, örneğin kalıtsal sosyal statü ya da milliyet gibi konularla bağlı, 
ekonomik olmayan ihtilafların çözümünde demokrasi fazla başarılı değildir. 
 
Amerikan demokrasisinin heterojen ve dinamik toplumdaki farklı çıkar grupları arasındaki ihtilafları çözmedeki 
başarısı, bu demokrasinin başka toplumlarda ortaya çıkan ihtilafları da aynı şekilde çözebileceği anlamına gelmez. 
Amerikan deneyimi; Amerikalılar, Tocqueville’in deyişiyle “eşit olarak doğdukları” için, özgüldür. Bugünkü 
Amerikalıların ataları farklı sosyal tabakalardan, ülke ve ırklardan geliyordu, ama Amerika’ya vardıklarında bütün 
eski kimliklerini büyük ölçüde terk ettiler ve birbirinden kesin çizgilerle ayrılan sosyal sınıfları tanımayan, geçmişten 
kalma etnik ve ulusal karşıtlıklara bölünmemiş yeni bir toplum içinde bütünleştiler. Amerika’nın sosyal ve etnik 
yapısı o kadar akışkandı ki, katı sosyal sınıflar, önemli ulusal alt gruplar ya da büyük dil azınlıkları oluşmadı. O 
nedenle Amerikan demokrasisi, öteki eski toplumlarda düzenli olarak ortaya çıkan çok katmanlı ihtilaflarla ender 
olarak karşılaştı. 
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Ne var ki, Amerikan demokrasisi en inatçı etnik sorununun, siyah Amerikalıların sorununun çözümünde pek başarılı 
olamadı. Siyahların köleliği, Amerikalıların “eşit olarak doğması” kuralının en önemli istisnasıydı ve Amerikan 
toplumu kölelik sorununu demokratik araçlarla gerçekten çözemedi. Köleliğin kaldırılmasından, hatta siyahların 
beyazlarla hukuken tam eşit hale gelmesinden çok sonra bile, bugün birçok siyah Amerikalı Amerikan kültürünün 
ana akımını kökten reddeden bir tutum içindedir. Problemin, hem siyahlar hem de beyazlar tarafındaki derin kültürel 
doğası nedeniyle, Amerikan demokrasisinin, siyahları tam olarak özümseyebilmek ve biçimsel fırsat eşitliğinden 
daha geniş bir koşullar eşitliğine geçebilmek için gerekli olanları gerçekten yapıp yapamayacağı belirsizdir. 
 
Liberal demokrasi, yüksek bir sosyal eşitlik düzeyine ve belli temel değerler konusunda derin bir mutabakata 
ulaşmış bir toplumda işlevseldir. Ama sosyal sınıflara, milliyetlere ya da bölgelere göre kutuplaşmış toplumlarda 
demokrasi ancak bir pat durumunun ya da tıkanmanın formülü olabilir. Feodal toplumsal düzenin bir kalıntısı olarak, 
önemli sosyal eşitsizlikler taşıyan çok farklılaşmış bir sınıfsal yapıya sahip ülkelerde kutuplaşmanın en sık yaşanan 
biçimi sınıf çatışmalarıdır. Devrim sırasında Fransa’da böyle bir durum vardı ve aynı durum Peru ve Filipinler gibi 
Üçüncü Dünya ülkelerinde hala var olmaya devam ediyor. Bu tür ülkelerde toplum genellikle büyük toprak 
sahiplerinden oluşan geleneksel bir seçkinler grubunun egemenliği altındadır. Bunun üyeleri öteki sınıflara karşı 
hoşgörülü değildir ve bunlar başarılı girişimcilik de yapamaz. Böylesi ülkelerde bir biçimsel demokrasi 
kurulduğunda, bu, o muazzam servet, prestij, statü ve güç farklarının üzerini kapatan bir örtü olur. Egemen seçkinler 
bu farklardan yararlanarak demokratik süreci denetimleri altında tutabilirler. Böylece yabancısı olmadığımız bir 
sosyal patoloji oluşur: Eski sosyal sınıfların egemenliği, demokratik sistemi yozlaşmış sayan ve ondan yarar 
sağlayan sosyal gruplarla birlikte demokrasiyi de yıkmak isteyen uzlaşmaz bir sol muhalefet yaratır. Verimsiz ve 
sefahat içinde yüzen büyük toprak sahiplerinin çıkarına çalışan ve sosyal bir iç savaşı kışkırtan bir demokrasi, 
ekonomik bakımdan “işlevsel” kabul edilemez. 
 
Demokrasi, farklı etnik ya da ulusal gruplar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek söz konusu olduğunda da zayıflık 
göstermektedir. Ulusal egemenlik sorunu özünde uzlaşma kabul etmez. Egemenlik ya bir halkta ya da ötekinde - ya 
Ermeni, Azeri veya Lituanyalılarda ya Ruslarda olur. Etnik ya da ulusal gruplar kavgaya başladığında, her iki tarafın 
da biraz geri adım attığı ekonomik anlaşmazlıklardan farklı olarak, barışçıl, demokratik bir uzlaşma oluşturmak çok 
zordur. Sovyetler Birliği üniter kalarak demokratikleşmeyi başaramadı, çünkü Sovyetler Birliği’ni oluşturan milliyetler 
arasında ortak bir yurttaşlığı ve kimliği paylaşma konusunda bir mutabakat yoktu. Demokrasi burada ancak ülkenin 
daha küçük ulusal birimlere bölünmesi temelinde doğabilirdi. Amerikan demokrasisi etnik farklılıklarla başa çıkmada 
şaşırtıcı bir başarı göstermiştir, ama farklılıklar belli sınırlar içinde kalmıştır: Amerika’nın etnik gruplarının hiçbiri 
kendi ayrı tarihine, ayrı topraklara ve ayrı bir dile sahip değildir ve hiçbiri geçmişte egemen bir ulusal devlet kurmuş 
olmanın anısını taşımamaktadır.  
 
Hem kapitalist büyümeye, hem de zaman içinde istikrarlı bir demokrasinin oluşmasına izin veren toplumsal ilişkileri 
modernleşmeci bir diktatörlük ilkesel olarak demokrasiden çok daha kolay yaratabilir. … Bu durumda demokrasi, 
gerek kapitalist büyümenin gerek uzun vadeli istikrarın önkoşulu olan eşitlikçi bir toplumsal düzenin oluşması için 
uygun bir çerçeve olmamaktadır. Böylesi koşullarda modern bir toplumun yaratılması için bir diktatörlük muhtemelen 
daha işlevsel olabilir. Örneğin Japonya’da Amerikan işgali sırasında diktatoryal güç kullanılarak bir toprak reformu 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Yerleşik sosyal grupların tahakkümünü kırmak için diktatoryal devlet gücüne başvurulması yalnızca Leninist solla 
sınırlı değildir. Sağ yönelimli rejimler de bu yolla piyasa ekonomisinin yolunu açabilir ve ileri bir sanayileşmeyi 
hazırlayabilir. Kapitalizm en iyi, girişimci bir orta tabakanın eski toprak sahiplerini ve öteki ayrıcalıklı ama ekonomik 
bakımdan verimsiz sosyal gruplan saf dışı ettiği, hareketli ve eşitlikçi bir toplumda gelişebilir. Eğer modernleşmeci 
bir diktatörlük bu süreci hızlandırmak için zor araçlarına başvurursa ve aynı zamanda eski toprak sahibi verimsiz 
sınıfın güç ve kaynaklarını aynı şekilde verimsiz bir devlet sektörüne aktarma denemelerine karşı durursa, bunun 
“sanayi sonrası” ekonomik örgütlenmenin en modern biçimleriyle bağdaşmaması için hiçbir neden yoktur.  
  
Sınıflar ve ulusal, etnik ya da dinsel gruplar arasındaki keskin karşıtlıklar kapitalist ekonomik gelişme süreciyle 
yumuşatılabilir ve bu, giderek demokratik bir mutabakat oluşması olasılığını artırır. Ama bir ülke ekonomik bakımdan 
geliştiğinde karşıtlıkların gerçekten kaybolacağının bir garantisi yoktur; bunlar, daha da keskinleşmiş olarak yeniden 
ortaya çıkabilirler. … Demokrasinin, ABD gibi insanların “eşit olarak doğduğu” ülkeler için daha işlevsel olduğu savı, 
böylesi ülkelerde bir ulusun nasıl oluştuğu sorusunu gündeme getirir. Toplumlar daha karmaşıklaşıp farklılaştıkça 
demokrasi her durumda daha işlevsel olmamakta, aslında çeşitlilik belli bir sınırı aştığında demokrasi iflas 
etmektedir.  
 
Demokrasiyi, demokratik olmayan sağ ya da sol eğilimli seçkin gruplarının iktidar mücadelesinin bir sonucu olarak 
gören, yukarıda aktarılan ikinci açıklama modeli de, niçin liberal demokratik koşullar yönünde evrensel bir 
gelişmenin olması gerektiği sorusuna doyurucu bir yanıt getirememektedir. Bu teoriye göre demokrasi, iktidar için 
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mücadele eden gruplarının hiçbirinin amaçlamadığı bir sonuçtur. Tersine çatışma halindeki gruplar arasında bir tür 
ateşkestir, o nedenle de güçler dengesindeki, taraflardan birine zafer getirecek bir kaymadan zarar görmeye her 
zaman açıktır. … Her grubun kendine göre bir toplum anlayışı vardır ve bir grup iktidarı ele geçirecek kadar güçlü 
olduğunda kendi anlayışını hayata geçirecektir. Bu, belli bazı ülkelerde demokrasiyi hazırlayan sürecin yerinde bir 
anlatımı olabilir, ama eğer demokratik sistem hiçbir taraf açısından birincil tercih değilse, bu durumda fazlaca 
istikrarlı olamaz. O nedenle, bu teori demokrasi yönündeki evrensel gelişmeyi açıklayamamaktadır. 
 
İlerleyen sanayileşmenin, doğal olarak liberal hakları ve demokratik katılımı tercih eden eğitim düzeyi yüksek orta 
sınıf toplumları yarattığını öne süren yaklaşım da, belli bir noktaya kadar doğrudur. Eğitimin, demokrasinin zorunlu 
bir önkoşulu olmasa da son derece arzu edilir bir eklentisi olduğu tartışma götürmez. Çoğunluğun okuma-yazma 
bilmediği, dolayısıyla yurttaşların tercih olanakları konusunda bilgilenmesinin söz konusu olmadığı bir toplumda 
işleyen bir demokrasi pek düşünülemez. Ama eğitimin insanları kaçınılmaz olarak demokratlaştırdığını iddia etmek 
tamamen farklı bir şeydir. … Aslında, eğitimin otomatik olarak demokratik değerlerin içselleştirilmesine yol açtığını 
düşünmek önemli ölçüde demokratların kendini bilmezliğinin bir göstergesidir.  
 
En gelişmiş sanayi ülkelerinde orta sınıfın eğitim görmüş üyelerinin genel olarak demokrasiyi çeşitli otoriter hükümet 
biçimlerine tercih etmesi olgusu, bunun niçin böyle olduğu sorusunu gündeme getirmektedir.  
Piyasa yönelimli otoriter bir devletin ekonomik bakımdan demokrasiye oranla daha başarılı olmasının nedenleri 
açıktır; Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi adlı kitabında Josef Schumpeter bunları sıralamıştır: Demokratik bir 
devlette seçmenler serbest piyasa ekonomisinin ilkelerini teorik olarak benimsemiş olabilir ama kendi kısa vadeli 
ekonomik çıkarları söz konusu olduğundan bundan hemen vazgeçerler. Başka bir deyişle: Demokratik devletlerde 
ekonomik bakımdan rasyonel kararlar hiç de otomatik olarak alınmaz; ekonomik olarak tehdit altında bulunan 
gruplar demokrasilerde kendi konumlarını korumak için politik güçlerini kolaylıkla devreye sokarlar. Demokratik 
hükümetler farklı çıkar gruplarının taleplerini dikkate almak zorundadır. Çoğunlukla genel refah için otoriter 
hükümetlere oranla daha çok harcama yaparlar; müterakki vergiler getirerek üretim itkilerini azaltır ve başarısız ve 
rekabet yeteneği kalmamış sanayileri desteklerler. Bunun sonuçları kural olarak bütçe açığının büyümesi ve 
enflasyon oranının yükselmesidir. Birleşik Devletler bunun için iyi bir örnektir. Amerikan hükümet seksenli yıllarda 
üretilenden çok daha fazla harcama yaptı, sonuçta bütçe açığı sürekli artmaya başladı. Hükümet bununla, sırf şu 
andaki yüksek tüketim düzeyini koruyabilmek için gelecekteki ekonomik büyümeyi ve gelecek kuşakların 
olanaklarını kısıtlamış oldu. Öngörü eksikliğinin uzun vadede gerek politik, gerekse ekonomi bakımdan zararlı 
olabileceği yolundaki yaygın endişelere rağmen, Amerikan demokrasisi, bütçe kesintileri ile vergi artırımlarını 
getireceği sıkıntının adil olarak nasıl dağıtılabileceğine karar veremediği için bu problemi çözebilecek durumunda 
değildi. … Özetle, Amerikan demokrasisi son yıllarda yüksek bir ekonomik işlevsellik düzeyi sergileyebilmiş değildir. 
 
Buna karşılık otoriter rejimler, büyümeyi frenleyecek yeniden dağılım çabalarından etkilenmeden gerçekten liberal 
bir ekonomi politikası uygulamaya ilkesel olarak daha elverişlidir. Batmakta olan sanayi dallarındaki işçilere karşı 
sorumlulukları yoktur ve yalnızca politik bir gücü temsil ettikleri için verimsiz çalışan dalları sübvanse etmek zorunda 
değillerdir. Uzun vadeli büyümenin çıkarına tüketimi kısmak için devlet gücünü fiilen devreye sokabilirler.  
 
Demokrasinin ekonomik başarısına karşı bir eleştiri, onun yeniden dağılım ve mevcut tüketim düzeyinin korunması 
yararına ekonomiye aşırı müdahale etmesi ise, ikinci bir eleştiri de yeterince müdahale etmediğidir. Otarşi yanlısı 
otoriter rejimler ekonomik politikalarında Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’daki gelişmiş demokrasilere oranla çok 
daha fazla devletçidir. Ama onların devletçiliği yeniden dağılıma ya da sosyal adalete değil, yalnızca hızlı ekonomik 
büyüme amacına hizmet etmektedir. Devletin belli ekonomik sektörleri ötekilerin zararına sübvanse ettiği ya da 
desteklediği, “sektörel sanayi politikaları” olarak adlandırılan politikaların, Japonya ve Asya’daki Yeni Sanayileşmiş 
Ülkelerin ekonomileri için uzun vadede bir yardımdan çok bir engel olup olmadığı pek açık değildir. Ama yetkin bir 
şekilde uygulanan ve rekabetçi bir piyasanın geniş parametreleri içinde kalan devlet müdahalesinin son derece 
yüksek büyüme düzeyleriyle tamamen uyum içinde olduğu apaçık görülmüştür.  
 
Ekonomik gelişme ile liberal demokrasi arasında tartışılamaz bir bağlantı var; dünyaya şöyle bir baktığımızda bu 
hemen göze çarpıyor. Ama bağlantı, ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık ve şimdiye kadar öne sürülen 
teorilerin hiçbiri bunu yeterince açıklayamıyor. Modern doğa biliminin ve onun ilerlettiği sanayileşme sürecinin 
mantığı politika alanında, ekonomide olduğu gibi tek bir yöne işaret etmiyor. Liberal demokrasi yüksek düzeyde 
gelişmiş sanayi toplumuyla bağdaşmaktadır ve birçok sanayileşmiş ülkenin yurttaşları tarafından tercih edilmektedir. 
Ama ekonomik gelişme düzeyi ile politik sistem arasında zorunlu bir bağlantı var gibi görünmemektedir. Amaca 
yönelik tarihimizin temelindeki mekanizma liberal olduğu kadar bürokratik- otoriter bir geleceğe de yol açabilir. O 
nedenle otoritarizmin güncel krizi ve dünya çapındaki demokratik devrim için başka nedenler aramak zorundayız.  
 
1111..  EEsskkii  SSoorruunnuunn  YYaannııttıı  
Yahudi soykırımının dehşeti bizi hep düşündürtmeli ve utandırtmalıdır, ama Holocaust’a atıfta bulunmak ve insanlık 
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tarihindeki ilerleme ve rasyonellik tartışmasının bununla sona ereceğini beklemek yeterli olmaz. Holocaust’un 
tarihsel nedenleri üzerine rasyonel bir tartışmadan kaçınma yolunda bir eğilim vardır; aynı şey, caydırıcılık ya da 
stratejik atom silahlarının kullanımı üzerine rasyonel bir tartışmaya yanaşmayan nükleer silah karşıtları için de 
geçerlidir. Her iki durumda da, tartışmadan kaçınmanın temelinde, böylesi bir “rasyonelleştirme”nin insan kırımını 
şirin gösterebileceği endişesi yatmaktadır. Holocaust’u modern çağın merkezi olayı sayan birçok yazar, bunun eşi 
görülmedik zalimliği yüzünden tarihsel olarak bir kerelik bir olay olduğunu ileri sürerken, onun aynı zamanda 
muhtemelen her toplumun derinlerinde saklı duran evrensel kötülüğün bir tezahürü olduğunu da belirtmektedir. 
Oysa biri ötekini dışlamaktadır: Eğer söz konusu olan tarihte başka bir örneği olmayan benzersiz bir zalimlikse, o 
zaman bunun nedenleri de eşsiz ve benzersiz olmak durumundadır ve aynı bağlamın başka bir zamanda başka bir 
ülkede bir kere daha ortaya çıkması beklenemez. Bu durumda, Holocaust’u modern çağın bir biçimde gerekli bir 
unsuru olarak kabul edemeyiz. Buna karşılık, eğer Holocaust evrensel kötülüğün bir tezahürü olarak görülürse, o bu 
durumda yalnızca, tarihin lokomotifini yavaşlatan ama onu rayından çıkartmayı başaramayan, hiçbirimizin yabancısı 
olmadığı milliyetçi aşırlıklar olgusunun keskin bir ifadesinden başka bir şey değildir.  
 
Stalinizm'i ya da Nazizm’i toplumsal gelişmenin hastalıkları olarak nitelendirmek, onların muazzam dehşetini 
görmezden gelmek ya da kurbanları için acı duymamak anlamına gelmiyor. … O insanların hayatının harcanmış 
olması ve çektikleri acıların karşılanmasının hiçbir şekilde mümkün olmaması, bizi dilsiz kılmamalı ve tarihin 
rasyonel bir kalıbının olup olmadığı sorusunu tartışmaktan alıkoymamalıdır.  
 
1122..  DDeemmookkrraattllaarr  OOllmmaaddaann  DDeemmookkrraassii  OOllmmaazz    
“Modern doğa biliminin mantığı”, bağımsız bir kuvvet değildir, tersine ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve kendilerini 
tehlikelere karşı koruyabilmek amacıyla doğayı fethetmek için bilimden yararlanan insanların faaliyeti üzerinde 
yükselir. Bilimin kendisi (ister makineli üretim, ister işbölümü şeklinde olsun), yalnızca teknolojik olanakların doğa 
yasalarıyla sınırlı ufkunu belirler. İnsanı bu olanakları denemeye iten arzudur; bu, sınırlı sayıda “doğal” ihtiyacı 
karşılama arzusu değil, tersine ufku sürekli genişleyen son derece elastik bir arzudur.  
 
Marx’ın beklentisinin tersine, insana en eşit temelde mümkün olan en büyük sayıda ürünü üretme ve tüketme 
olanağını komünist değil, kapitalist toplum vermiştir. Kapital’in üçüncü cildinde Marx, komünizmde oluşacak 
özgürlük dünyasını şöyle tasvir eder: “Özgürlük dünyası gerçekte, ancak zorunluluğun ve dış amaçların dayattığı 
çalışmanın sona erdiği yerde başlar; bu, olayın doğası gereği gerçek maddi üretim alanının ötesinde bir yerdedir. 
İhtiyaçlarını karşılamak, yaşamını sürdürmek ve yeniden üretmek için yabani insan nasıl doğayla boğuşmak 
zorundaysa, uygar insan da öyledir ve o bunu, bütün toplum biçimlerinde ve her türlü üretim tarzı altında yapmak 
zorundadır. İnsanın gelişmesiyle birlikte bu doğal zorunluluk dünyası da genişler, çünkü ihtiyaçlar artar; ama aynı 
zamanda bu ihtiyaçları karşılayan üretici güçler de genişler. Bu alanda özgürlük ancak, toplumsallaşmış insanın, 
birleşmiş üreticilerin doğayla bu madde alışverişlerini rasyonel düzenlemelerinden, kör bir kuvvet gibi onun 
tarafından hükmedilmek yerine, onu ortak denetimleri altına almalarından; bu alışverişi en az kuvvet harcayarak ve 
kendi insani doğalarına en uygun ve onurlu koşullar altında gerçekleştirmelerinden ibaret olabilir. Ama bu, her 
zaman bir zorunluluklar dünyası olarak kalır. Özamaç olarak insanın kuvvetlerini geliştirmesi, hakiki özgürlük 
dünyası, ancak bunun ötesinde başlar, ama bu yalnızca, o söz konusu zorunluluk dünyası temelinde yükselebilir. 
İşgününün kısaltılması bunun temel koşuludur!”  
 
Marxist özgürlük dünyası gerçekte dört saatlik çalışma günüdür; bir insanın öğleden önce yapacağı çalışmanın, 
gerek kendisinin gerekse ailesinin ve arkadaşlarının doğal ihtiyaçlarının karşılanmasına yeteceği bir toplumdur. 
Öğleden sonra ve akşam artık özgürdür ve avcı, şair ya da eleştirmen olarak faaliyet gösterebilir.  
 
Eğer insan, her şeyden önce arzuları ve aklı tarafından yönlendirilen ekonomik bir varlık ise, o zaman diyalektik 
tarihsel gelişme sürecinin farklı toplum ve kültürlerde görece benzer bir gidiş sergilemesi gerekir. Bu, tarihsel 
değişime temel olan kuvvetlerin genelde ekonomik bir yorumunu Marksizm'den ödünç almış olan “modernleşme 
teorisi”nin teziydi. … Yüksek bir ekonomik gelişme düzeyine ulaşan bütün ülkeler, farklı yönlerde gelişmek yerine 
birbirlerine oldukça benzer hale geldiler. Bir ülke tarihin sonuna varabilmek için birçok farklı yol deneyebilir, ama 
burada kapitalist-liberal-demokratik sistem dışında iyi işleyen modernlik türü pek yoktur. 
 
Ekonomik yönelimli bütün tarih teorileri gibi modernleşme teorisi de yeterince doyurucu değildir. Ancak insan 
ekonomik bir varlık olduğu ve ekonomik büyümenin ve endüstriyel rasyonelliğin gerekleri tarafından yönlendirildiği 
ölçüde geçerlidir.  
 
Ekonomik modernleşme süreci, kabile ve tarım toplumlarının yüksek eğitim düzeyine sahip kentleşmiş orta sınıf 
toplumlarına dönüşmesi gibi büyük kapsamlı toplumsal değişiklikleri birlikte getirmektedir; bu değişiklikler bir 
anlamda demokrasinin maddi önkoşullarıdır. Ama bu süreç demokrasinin kendisinin nasıl oluştuğunu 
açıklamamaktadır, çünkü yakından incelediğimizde demokratik sistemin ekonomik mülahazalar temelinde 
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seçildiğine hemen hemen hiç rastlamıyoruz. Birleşik Devletler ve Fransa’daki ilk büyük demokratik devrimler, 
İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin daha yeni başladığı ve Fransa ile Birleşik Devletlerde bugün anladığımız anlamda bir 
ekonomik “modernleşme”nin daha henüz gerçekleşmediği bir dönemde gündeme geldi. Bu devletlerin yurttaşlarının 
insan haklarından yana tutum alması, buna göre sanayileşme süreci tarafından koşullandırılmış olamaz. 
Amerika’nın Kurucu Babaları, İngiliz Tahtı’nın parlamentoda temsil edilmemelerine rağmen kendilerini 
vergilendirmeye çalışmasına kızmış olabilirler, ama bağımsızlık ilan etme ve Büyük Britanya’ya karşı yeni bir 
demokratik düzen için mücadele etme kararları, ekonomik verimlilik perspektifiyle kolay kolay açıklanamaz. O 
dönemde özgürlüksüz bir refah tercihi de pekala söz konusuydu; dünya tarihinin bir çok noktasında bunun seçildiği 
olmuştur. … Ama gene de bütün zamanlarda insanlar o hiç de ekonomik olmayan adımı atmaya cesaret etmiş ve 
yaşam ve servetlerini demokratik haklar için mücadelede riske atmışlardır. Demokratlar, demokrasiyi özleyen, onu 
biçimlendiren ve kendisi de onun tarafından biçimlendirilen demokratik insan tipi olmadan demokrasi olmaz.  
 
Hegel’e göre, insan tarihinin ana itici gücü modern doğa bilimi ya da arzunun sürekli genişleyen ve doğa biliminin 
gelişmesini teşvik eden ufku değildi. Hegel daha çok ekonomik motiflerle hiçbir ilgisi olmayan bir itici güce, kabul 
görme mücadelesine önem verir. Hegel’in evrensel tarihi, bizim çizdiğimiz mekanizmayı tamamlar ve “insan olarak 
insan”ın ne olduğunu daha iyi anlamamıza yardım eder. Bu ise bize, Yakın Çağ’ın tarihi için son derece tipik olan, 
sakin ilerleyen bir ekonomik gelişme içindeki kesintileri, savaşları ve akıl dışı patlamaları anlama olanağı verir.  
 
Hegel’e geri dönüş bize, insanlık tarihi sonsuza kadar devam mı edecek, yoksa aslında tarihin sonuna ulaştık mı, 
sorusunu yanıtlamada kullanabileceğimiz bir çerçeve sunduğu için, bunun da ötesinde bir önem de taşımaktadır. 
Analizimizin çıkış noktası olarak, tarihsel sürecin geçmişte, Hegel ve Marx’ın öne sürdüğü gibi, diyalektik geliştiğini, 
yani çelişkiler tarafından ilerletildiğini kabul etmek istiyoruz ve bu arada diyalektiğin fikirsel mi, yoksa maddi bir 
temele mi sahip olduğu sorusunu şimdilik bir kenara bırakmak istiyoruz. Diyalektik demek, dünyanın her hangi bir 
yerinde toplumsal ve politik örgütlenmenin iç çelişkilere sahip bir biçiminin ortaya çıkması demektir. Bu, zamanla 
istikrarsızlaşır ve daha başarılı yeni bir örgütlenme biçimiyle ikame edilir. Tarihin sonuna ne zaman ulaşacağı 
sorusu, bu durumda şu şekilde formüle edilebilir: Günümüzün liberal demokratik toplum düzeninde, tarihsel sürecin 
ilerleyeceğini ve yeni, daha yüksek bir düzen ortaya çıkaracağını gösteren “çelişkiler” var mıdır? Böyle bir çelişki 
ancak, son tahlilde liberal demokratik toplumların, altmışlı yılların toplum bilimcilerinin diliyle söylersek “sistem”in 
çöküşüne yol açabilecek kadar derin bir toplumsal hoşnutsuzluk nedeni görebiliyorsak söz konusu olabilir. 
Günümüz liberal demokrasilerindeki bütçe açıkları, enflasyon, suçluluk, uyuşturucular gibi herkesin kabul ettiği ciddi 
“problemler”in varlığına işaret etmek yeterli değildir. Bir “problem”in bir “çelişki” haline gelmesi için, onun yalnızca 
mevcut sistemin çerçevesi içinde çözülemeyecek kadar değil, ek olarak sistemin meşruiyetini onun kendi ağırlığı 
altında çökeceği şekilde zayıflatacak kadar ciddi olması gerekir. Örneğin, kapitalist toplumda proletaryanın sürekli 
yoksullaşması, Marx’a göre yalnızca bir “problem” değil, aynı zamanda bir “çelişki”ydi, çünkü O’nun görüşüne göre 
bu, kapitalist toplumun bütün yapısını havaya uçuracak ve yerine başka bir toplumun geçmesini sağlayacak 
devrimci bir duruma yol açacaktı. Tersine, eğer toplumsal ve politik örgütlenmenin bugünkü biçimi esas özellikleri 
bakımından insanlar için tamamen tatmin edici ise, tarihin sona ermiş olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Modern bir iktisatçı, nasıl bir ürünün “yarar” ya da “değer”ini mutlak olarak belirlemeye çalışmayıp, değerlendirmeyi 
piyasadaki fiyat oluşumuna bırakıyorsa, bizim de dünya tarihi “piyasa”sının kararını kabul etmemiz gerekir. İnsanlık 
tarihini toplumsal örgütlenmenin farklı rejimleri ya da biçimleri arasındaki bir diyalog ya da yarışma olarak 
düşünebiliriz. Toplumlar, bazen askeri fetihlerle, bazen ekonomik sistemlerinin üstünlüğü sayesinde ve bazen da 
daha istikrarlı iç politik birliklere sahip oldukları için, birbirlerine karşı zafer kazanarak ya da birbirlerinden daha uzun 
ayakta kalarak bu diyalogda birbirlerini saf dışı bırakırlar. Eğer insan toplumları yüzyıllar içinde tek bir politik 
örgütlenme biçimine, liberal demokrasiye yöneliyor ya da bu biçimde odaklanıyorsa, eğer hiçbir yerde liberal 
demokrasinin karşısında yaşam gücüne sahip başka alternatifler görünmüyorsa ve eğer liberal demokrasilerin 
yurttaşları yaşamlarından genel olarak hoşnutsa, o zaman diyalogun nihai bir sonuca vardığını söyleyebiliriz.  
 
Çünkü açıktır ki, kendini kabul ettiren sistem, insanlık tarihinin başından beri mevcut olan problemi çözmeyi ve 
insanların ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış olan sistemdir. Ve bu, sürekli değişim halindeki bir insanlık çevresinde 
ayakta kalma ve kendini bu değişime uydurma yeteneğine sahip bir sistemdir. 
 
Böylesi “tarihselci” bir yaklaşım, ne kadar iyi düşünülmüş olursa olsun, şu soruyu gündeme getirir: Muzaffer sistem 
gibi görünen liberal demokrasinin “çelişkisiz” olduğu yolundaki teşhisimizin bir yanılsama olmadığından ve zamanla 
insan gelişmesinin yeni bir aşamasını başlatacak yeni çelişkilerin ortaya çıkmayacağından nasıl emin olabiliriz? 
Elimizde insan doğasının esas ve esas olmayan özelliklerinin hiyerarşisini belirleyen bir konsept olmadan, mevcut 
sosyal barışın insan arzularının gerçekten tatmin edilmekte olduğunu mu, yoksa özellikle etkili bir polis aygıtının 
marifetini ya da devrimci bir fırtına öncesindeki sessizliği mi temsil ettiğini bilmek olanaksızdır. Fransız Devrimi 
arifesinde, Avrupa’nın birçok gözlemciye son derece başarılı ve tatmin edici bir toplumsal düzen olarak 
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göründüğünü ve yetmişli yılların İran’ı ile seksenli yılların Doğu Avrupa’sının benzer bir izlenim uyandırdığını 
unutmamalıyız.  
 
Tarih verili bir şey, geçmişin bütün olaylarının basit bir katalogu değil, önemli olayları önemsizlerden ayırdığımız 
iradi bir soyutlama eylemidir. Soyutlamada kullandığımız ölçütler değişkendir. Örneğin, son kuşaklarda askeri ve 
diplomasi tarihinden ayrılıp sosyal tarihe, kadının ve azınlıkların tarihine ya da günlük yaşamın tarihine yönelme 
eğilimi vardır. Tarihçilerin ilgisinin zengin ve güçlülerden sosyal merdivenin alt basamağındaki insanlara kaymış 
olması olgusu, tarihsel temaların seçiminde artık ölçüt kalmadığı değil, yalnızca daha eşitlikçi bir bilince uygun 
düşen başka ölçütler seçildiği anlamına gelmektedir.  
 
Tarihin sonuna ne zaman ulaşılmış olacağı sorununu ciddi olarak ele almak istiyorsak, tarihi tartışmaktan doğayı 
tartışmaya geçmemiz kaçınılmaz görünmektedir. Yalnızca günümüz dünyasında hazır bulduğumuz “ampirik” 
materyale dayanırsak, liberal demokrasinin uzun vadeli geleceğe ilişkin şansını doğru saptayamaz, onunla henüz 
tanışmamış insanlar üzerinde yapacağı etkiyi ölçemez ve uzun süredir demokratik kurallara göre yaşamaya alışmış 
insanlar içinde ne kadar kök saldığını belirleyemeyiz. Bunun yerine, bir rejim ya da toplumsal sistemin iyi ya da kötü 
olduğunu kararlaştırmak için başvuracağımız tarih ötesi ölçütlerin doğasını doğrudan ve kesin olarak ortaya 
koymalıyız. Kojeve, evrensel ve homojen devlette yaşam yurttaşlar için tamamen tatmin edici olduğu için, tarihin 
sonuna geldiğimiz görüşündedir.  

  
IIIIII..  KKIISSIIMM  

KKAABBUULL  GGÖÖRRMMEE  MMÜÜCCAADDEELLEESSİİ  
 
1133..  BBaaşşllaannggııçç::  ÖÖllüümmüünnee  BBiirr  SSaayyggıınnllııkk  MMüüccaaddeelleessii    
Hayatını riske etmeyen birey kuşkusuz kişi olarak kabul görebilir; ama o, bağımsız bir özbilinç olarak kabul 
görmenin hakikatine ulaşamaz. -G. W. F. Hegel, Aklın Fenomenolojisi 
 
Her türlü antropogenetik, insani arzu - özbilinci, insan gerçekliğini yaratan arzu- son tahlilde “kabul görme” 
arzusunun bir türevidir. Ve hayatın insan gerçekliğini gün ışığına çıkarıp sınayan riske edilmesi, böyle bir arzuya 
hizmet eder. O nedenle, özbilincin “kaynağı”ndan söz etmek, kaçınılmaz olarak,”kabul görme” uğruna ölümüne bir 
mücadelede söz etmek anlamına gelir. -Alexandre Kojeve, Hegel Okumasına Giriş   
 
Hegel, Hobbes ve Locke’unkinden daha soylu bir liberalizm anlayışına yardımcı olmaktadır. Çünkü Locke’un 
liberalizminin ilanıyla neredeyse aynı zamanda, liberal fikirler üzerine kurulu toplumdan ve özellikle bu toplumun 
tipik ürünü olan burjuvadan duyulan süreğen bir rahatsızlık da ortaya çıktı. Bu rahatsızlık son tahlilde burjuvanın 
öncelikli kendi maddi esenliğiyle ilgilenmesinden, kamu duygusu taşımamasından ve içinde yaşadığı toplum için 
özel bir erdem ve her hangi bir adanmışlık göstermemesinden kaynaklanır. Kısaca, burjuva bencildir ve liberal 
demokrasiye gerek Marksist soldan gerekse aristokratik cumhuriyetçi sağdan yönelen eleştirinin merkezinde hep 
özel bireyin bencilliği yer almıştır. Hegel bize, Hobbes ve Locke’den farklı olarak, insan kişiliğinin bencil olmayan 
yanına dayalı bir liberal toplum anlayışı sunar ve bu yanı modernliğin politik projesinin çekirdeği olarak korumaya 
çalışır.  
 
Liberal demokratik ülkelerin yurttaşları olarak, çağdaş olayların yalnızca ekonomik motiflerden yola çıkan 
analizlerine oldukça alışmış bulunuyoruz; hatta algılamamızda, politik yaşamın ekonominin damgasını ne kadar az 
taşıdığına çoğu kez şaşacak kadar burjuva olduk. Birçok savaşın ve politik çatışmanın itici gücünü oluşturan, insan 
varlığının gururlu ve iddialı yanı üzerine konuşmak için ortak bir dile bile sahip değiliz. “Kabul görme mücadelesi” 
düşünce olarak politik felsefe kadar eskidir, politik yaşamla tamamen örtüşen bir olguya dayanır. Bu kavram bize 
bugün tuhaf ve alışılmadık geliyorsa, bunun nedeni, son dört yüz yılda düşüncenin başarılı bir şekilde 
“ekonomikleştirilmesi”dir. Ama kabul görme mücadelesi gene de bütün çevremizde kendini belli etmektedir. İster 
Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, Güney Afrika, Asya, Latin Amerika’da, ister ABD’ de olsun liberal haklar için bütün 
çağdaş hareketlerinin temelinde bu yatmaktadır.  
 
Hegel bir doğa durumu doktrinine sahip olduğunu kabul etmez ve sürekli aynı kalan ve hiç değişmeyen bir insan 
doğası konseptini reddeder. O’na göre insan özgürdür, önceden belirlenmiş değildir, o nedenle de kendi doğasını 
tarihsel zaman içinde kendisi yaratabilir.  
 
Hegel’in ilk insanının beslenme, uyuma, barınma ve özellikle yaşamını sürdürme gibi belli temel doğal ihtiyaçları 
hayvanlarınkiyle aynıdır. Bu açıdan doğal ya da maddi dünyanın bir parçasıdır. Ama Hegel’in ilk insanı, 
ihtiyaçlarının yalnızca biftek, kürk palto ya da barınacak bir ev gibi kelimenin tam anlamında elle tutulabilir gerçek 
nesnelere değil, aynı zamanda maddi olmayan nesnelere de yönelik olmasıyla, hayvanlardan radikal olarak ayrılır. 
Bu insan özellikle başka insanların arzusunu arzular, başkaları tarafından kabul edilmek ister. Hatta Hegel’e göre bir 
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birey ancak başka insanlar tarafından kabul edildiğinde kendisinin bilincine varabilir ve kendisini benzersiz bir insan 
varlığı olarak algılayabilir. Buna göre insan baştan beri toplumsal bir yaratıktır: Özdeğer duygusu ve kimliği başka 
insanların kendisine biçtiği değerle ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. David Riesman’ın kavramını kullanırsak, mutlak 
olarak ‘başkalarına yönelik”tir. Hayvanların da toplumsal davranışları vardır, ama bu içgüdüseldir ve doğal 
ihtiyaçlarının karşılıklı karşılanmasına dayalıdır. Yunus balıkları ve maymunlar, başka yunus balıklarının ya da 
maymunların ilgisini değil, balıkları ya da muzları arzular. Kojeve’in dediği gibi, “Örneğin bir madalya, ya da düşman 
sancağı gibi biyolojik açıdan hiçbir şekilde bir işe yaramayan nesneleri ancak bir insan arzu edebilir.” İnsan bu 
nesneleri nesne oldukları için değil, başka insanlar tarafından arzu edildikleri için arzu eder.  
 
Hegel’in “ilk insanı” ikinci ve çok daha önemli bir şekilde daha hayvanlardan ayrılır: Başka insanlar tarafından 
yalnızca kabul edilmeyi değil, insan olarak kabul edilmeyi arzular. İnsanın en temel, benzersiz özelliği, onun 
kimliğini oluşturan özellik, yaşamını riske atabilme yeteneğidir. Bu nedenle “ilk insan”ın öteki insanlarla 
karşılaşması, her iki tarafın da, rakibini kendisini kabul etmeye zorlamak için hayatını ortaya koyduğu tutku dolu bir 
mücadeleye yol açar. İnsan tamamen başkalarına yönelik, toplumsal bir hayvandır, ama sosyalliği barışçı bir birlikte 
yaşama değil, tutku dolu, ölümüne bir saygınlık mücadelesine yol açar. Bu “kanlı mücadele” üç türlü sona erebilir: 
Her iki savaşçının da ölümüne yol açabilir; bu durumda hayat, hem özgül insansal hem de doğa tarafından 
belirlenen genel hayat sona erer. Ya da taraflardan biri ölür; bu durumda kendisini kabul edecek başka bir insan 
bilinci kalmadığı için sağ kalan da bir tatmin sağlayamaz. Üçüncü olarak, mücadele taraflardan birinin korkunç bir 
ölümü göze almaktansa köle olarak yaşamayı tercih etmeye karar vermesiyle bir efendi-uşak ilişkisi yaratabilir. Bu 
durumda efendi, hayatını riske atarak başka bir insan tarafından kabul edilmeyi başardığı için tatmin olmuştur.  
 
Gerek Hegel, gerekse Marx’a göre ilkel toplum sınıflara bölünmüştü. Ama Marx’ın tersine Hegel, en önemli sınıf 
farklılıklarının kişinin toprak sahibi ya da köylü olması gibi ekonomik işlevlerden değil, ölüm tehdidi karşısındaki 
farklı tutumdan kaynaklandığı görüşündeydi. Toplum, hayatlarını ortaya koymak isteyen efendiler ile bunu 
istemeyen kölelerden oluşuyordu. Hegel’in ilk sınıf ilişkilerine yaklaşımı tarihsel açıdan her halde Marks’ınkinden 
daha doğrudur. Birçok eski aristokratik toplum, daha acımasız, gaddar ve cesur oldukları için yerleşik halkları 
kendilerine tabi kılabilen göçebe kabilelerin “savaşçı töresi”nden doğmuştur. İlk zaferden sonra fatihlerin çocukları 
efendiler olarak topraklara yerleşmiş ve “uşak” olarak hükmettikleri geniş çiftçi yığınlarından vergi ya da haraç 
alarak onlarla ekonomik ilişkiye girmişlerdir. Ama ölümü göze almaya hazır olmaktan kaynaklanan bir doğuştan 
üstünlük duygusu olan savaşçı töresi, aynı aristokratlar uzun yılların barış ve sefahat koşulları sonucu şımarık ve 
kadınsı saraylılara dönüştükten sonra bile, daha çok uzun bir süre bütün dünyada aristokratik toplumların en önemli 
kültürel çekirdeği olarak kaldı.  
 
Bir saygınlık mücadelesinde hayatını ortaya koymaya hazır olmanın niçin bu kadar önemli olduğu, ancak Hegel’in 
“insan özgürlüğü” kavramından ne anladığına daha yakından bakıldığında görülebilir. Liberal Anglosakson 
geleneğinde özgürlük en genelinde zorun olmaması anlamına gelir. Thomas Hobbes şöyle yazar: “Özgürlük tamı 
tamına direncin olmaması anlamına gelir -burada dirençten kastettiğim hareketin önündeki dış engellerdir- ve 
akıllılar için olduğu kadar akılsız ve cansız yaratıklar için de kullanılabilir.”  
 
Hobbes’un tanımına göre, bir şey yapması engellenmeyen her insan “özgür”dür. Ama insan maddi ya da hayvani bir 
doğaya sahip olduğu için, onu, karmaşık ama son tahlilde mekanik bir karşılıklı etkileşim içinde bulunan ve 
kendisinin davranışını belirleyen belli sayıda ihtiyaç, içgüdü, istek ve tutkunun bir toplamı olarak görebiliriz. Doğal 
beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan aç ve üşüyen bir insan o nedenle ayıdan, hatta taştan bile daha 
özgür değildir: O yalnızca karmaşık bir çark sistemine göre işleyen karmaşık bir makinedir. Yiyecek ve barınak 
ararken her hangi fiziksel bir direnç tarafından engellenmemesi, onu, gerçekte özgür olmamasına rağmen özgür 
göstermektedir.  
 
Hobbes insan doğasını sevinç, acı, korku, umut, öfke ve hırs gibi bir dizi temel özelliğe ayırır, bunlar O’na göre 
insan davranışının bütününü belirlemekte ve yeterince açıklamaktadır. Yani Hobbes son tahlilde, insanın ahlaki 
tercih yeteneği anlamında özgür olduğuna inanmaz. Davranışında az ya da çok rasyonel olabilir, ama rasyonellik 
yalnızca yaşamını sürdürme gibi doğa tarafından belirlenmiş amaçlara hizmet eder.  
 
Buna karşılık Hegel tamamen farklı bir insan kavrayışından yola çıkar. Hegel’de insan kesinlikle maddi ve hayvani 
doğası tarafından belirlenmez, tersine insanlığı hayvani doğasını aşma ya da reddetme yeteneğinden kaynaklanır. 
Yalnızca Hobbes’un biçimsel anlamında fiziksel engellerden özgür olmakla kalmaz, mutlak olarak doğa tarafından 
belirlenmemiş olduğu için, metafizik anlamda da özgürdür. Bu özgürlük kendi doğasını, doğal çevresini ve doğa 
yasalarını da kapsar. Kısaca, insan gerçek ahlaki tercihler yapma yeteneğine sahiptir. Yani mevcut iki olasılıktan 
daha yararlı olanı seçmek zorunda değildir, tercihi kaçınılmaz olarak belli bir grup içgüdü ve itkinin öteki üzerindeki 
zaferinden kaynaklanmaz, tersine kendi kurallarını koyma ve bunlara uyma özgürlüğüne doğuştan sahiptir. İnsanın 
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özgül onuru, kendisini yalnızca hayvandan daha akıllı bir makine yapan üstün hesaplama yeteneğinde değil, özgür 
bir ahlaki tercih yapabilme yeteneğindedir.  
 
Saygınlık mücadelesinde hayatını ortaya koymaya hazır olmak, bu nedenle Hegel’in tarih görüşünde bu kadar 
önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü hayatını ortaya koyarak insan, en güçlü ve önemli içgüdüsüne, hayatını koruma 
ve sürdürme içgüdüsüne karşı koyabileceğini kanıtlar. Kojeve’in formüle ettiği gibi, insandaki insani ihtiyaç, onun 
hayvani kendisini koruma ihtiyacına karşı zafer kazanmalıdır. Tarihin başındaki o ilk mücadelede söz konusu olanın, 
yalnızca saygınlık ya da kabul görmeyi temsil eden madalya veya bayrak gibi yararsız şeyler olması da bu 
nedenden önemlidir. Mücadele etmemin nedeni, başka bir insanın benim hayatımı ortaya koyduğumu ve bu 
nedenle özgür ve gerçek bir insan olduğumu kabul etmesini sağlamak istememdir. Eğer bu kanlı mücadelede 
ailemizi korumak ya da toprağa veya komşumuzun malına el koymak gibi her hangi bir amaç (ya da Hobbes ve 
Locke tarafından eğitilmiş modern burjuvalar olarak kullanabileceğimiz bir terimle, “rasyonel” bir amaç) söz konusu 
olsaydı, o zaman mücadele gene salt hayvani ihtiyaçların karşılanması için yürütülmüş olacaktı. Gerçekten de 
birçok hayvan, örneğin yavruları ya da yaşam alanı uğruna mücadelede hayatını riske atar. Ama her iki durumda da 
davranış içgüdüler tarafından yönlendirilir ve türün korunması ve sürdürülmesi gibi evrimci bir amaca sahiptir. 
Hayatını hafife aldığını ve o nedenle karmaşık bir makineden ya da “tutkularının kölesi”nden daha fazla bir şey 
olduğunu, kısaca özgür olduğu için özgül insani bir onura sahip olduğunu gösterebilmek için bir mücadeleye 
yalnızca insan atılabilir.  
 
İnsan davranışlarının büyük bir bölümü doğal ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir, ama insanlar çok daha az elle tutulur 
amaçlar için de önemli ölçüde zaman harcamaktadır. İnsanlar yalnızca maddi esenlik için değil, ayrıca saygınlık ve 
kabul görme için de uğraş vermekte ve belli bir değere ya da belli bir onura sahip oldukları için saygınlık 
kazandıklarına inanmaktadır. İnsanın kabul görme ihtiyacını dikkate almayan ve insanın ender olarak ama çoğu kez 
vurguyla dile gelen, zaman zaman en kuvvetli doğal içgüdülerinin bile tersine davranma iradesini yok sayacak bir 
psikoloji ya da politik bilim, insan davranışının çok önemli bir yanını kavramamış olurdu.  
 
Hegel için özgürlük yalnızca psikolojik bir olgu değil, insanı insan yapan şeyin çekirdeğidir. Özgürlük bu anlamda 
doğanın tamamen karşıtıdır. Özgürlük Hegel’e göre, doğa içinde ya da doğaya karşı yaşamak değildir; özgürlük 
daha çok doğanın bittiği yerde başlar. İnsan özgürlüğü ancak insanın kendi doğal, hayvani varlığını aşmaya ve 
kendisi için yeni bir benlik yaratmaya yetenekli olduğu yerde yükselir. İnsanın kendisini yaratma sürecinin sembolik 
başlangıç noktası, salt saygınlık uğruna ölümüne mücadeledir.  
 
İnsanlık tarihi sorunu bir bakıma, hem efendinin hem de uşağın, her ikisinin de kabul görme ihtiyacının karşılıklı ve 
eşit bir temelde karşılanmasının bir yolunun aranması olarak görülebilir.  
 
1144..  İİllkk  İİnnssaann    
Çünkü her insan ötekilerin kendisine, kendisinin verdiği kadar bir değer biçmesini ister ve doğası gereği her türlü 
küçümseme ya da hiçe sayma göstergesine karşı, göze alabildiği ölçüde... kendini küçümseyenlere zarar vererek, 
başkalarına ise örnek oluşturarak daha fazla değer kazanmaya çalışır. -Thomas Hobbes, Leviathan 
 
Çağdaş liberal demokrasiler geleneğin sis bulutları arasından çıkmadı, tersine tıpkı komünist toplumlar gibi, belli bir 
aşamada ve insana ve insan toplumuna egemen olması gereken uygun politik kurumlara ilişkin belli bir teorik temel 
üzerinde, insanlar tarafından bilinçli olarak yaratıldılar.  
 
Hobbes kesinlikle çağdaş anlamda bir demokrat değildi, ama kararlı bir liberaldi ve felsefesi modern liberalizmin 
kaynağını oluşturur. Çünkü egemenliğin meşruiyetinin, krallara Tanrı tarafından verilmiş haklara ya da egemenlerin 
doğal bir üstünlüğüne değil, yönetilenlerin haklarına dayandığı şeklindeki temel ilkeyi ilk geliştiren Hobbes olmuştur.  
 
Hegel’in kanlı mücadelesi gibi, Hobbes’in doğa durumu da, insanın değişmez temel tutkularının karşılıklı 
etkileşiminden doğan varlık koşullarım aydınlatmayı amaçlar. Hobbes’in doğa durumu ile Hegel’in tarihin başındaki 
kanlı mücadelesi arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Birincisi, her iki durum da aşırı şiddet tarafından belirlenir. 
Kökendeki ilk toplumsa gerçeklik sevgi ya da uyum değil, tersine “herkesin herkese karşı” savaşıdır. İkinci olarak, 
Hobbes’daki herkesin herkese karşı savaşı, kendisi bu kavramı kullanmasa da, Hegel’in “kabul görme mücadelesi” 
ile genelde aynı şeydir: “Böylece insanın doğasında başlıca üç kavga nedeni buluruz; birincisi rekabet, ikincisi 
güvensizlik ve üçüncüsü şöhret tutkusudur. … Üçüncüsü bir sözcük bir gülümseme, bir görüş farklılığı ya da her 
hangi bir başka küçümsenme göstergesi gibi küçük şeyler nedeniyle (insanları); kendi arkadaşlarına, uluslarına, 
mesleklerine ya da adlarına karşı doğrudan ya da örnek oluşturmak amacıyla (şiddet kullanmaya yöneltir).”   
 
Hobbes’a göre insanlar genellikle zorunluluklar için, ama ayrıca sık sık da “küçük şeyler” -yani başka bir deyişle 
kabul görme için mücadele eder. Büyük materyalist Hobbes “ilk insan”ın doğasını son tahlilde idealist Hegel ile 
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benzer kavramlarla betimlemektedir. Buna göre insanları herkesin herkese karşı olduğu bir savaşa sürükleyen 
gerçek tutku, maddi mülk arzusu değil, az sayıda hırslı insanın gurur ve kibirlerini tatmin etme isteğidir. Hegel’deki 
“arzu edilmeyi arzulamak” ya da kabul görme arayışı, bizim genel olarak (onayladığımızda) “gurur” veya “özsaygı” 
ya da (onaylamadığımızda) “kibir”, “şöhret tutkusu” veya “kendini sevmek” olarak adlandırdığımız insani tutkudan 
başka bir şey değildir. 
 
Öte yandan her iki filozof da kendini koruma ve sürdürme içgüdüsünü bir anlamda en güçlü ve en yaygın doğal 
tutku olarak kabul eder. Hobbes’un gözünde bu içgüdü, “rahat bir yaşam sürdürmek için gerekli öteki şeyler”in yanı 
sıra, insanı barışa yönlendiren en güçlü tutkudur. Gerek Hegel, gerekse Hobbes kökendeki ilk mücadelede, bir 
yanda insanı saygınlık uğruna mücadelede yaşamım ortaya koymaya yönelten gururu ya da kabul görme arzusu ile 
öte yanda onu teslim olmaya ve barış ve güvenlik karşılığında kölece bir hayatı kabul etmeye zorlayan ölüm 
korkusu arasında temel bir gerilim görürler. … Hobbes için efendilerin uşaklar üzerindeki egemenliği despotluktur; 
uşaklar efendilere ancak açık ifade edilmiş ya de edilmemiş zor tehdidi altında hizmet ettiği için, insanın doğa 
durumunda kalmaktan kurtulamadığı bir durumdur. 
 
Ne var ki, bir yanda gurur ve kibir tutkularına (yani “kabul görmeye”), öte yanda ölüm korkusuna tanıdıkları ağırlık 
konusunda Hobbes ve Hegel kökten ayrılırlar. Anglosakson liberalizm geleneğinin kendine özgü yolu da tam bu 
noktada başlar. … Hegel, insanların bir anlamda ancak salt saygınlık uğruna bir mücadelede hayatlarını ortaya 
koymaya hazır olmalarıyla gerçekten insan oldukları görüşündedir. Bunu insan özgürlüğünün temeli kabul eder. 
Hegel efendi ile uşak arasındaki son derece eşitsiz ilişkiyi son tahlilde doğru bulmaz, bunun hem ilkel, hem de 
şiddet içeren bir ilişki olduğunun bilincindedir. Ama bunu insanlık tarihinin, içinde her iki tarafın da, hem efendilerin, 
hem de uşakların önemli insani özellikler kazandığı zorunlu bir aşaması olarak görür. Efendinin bilinci Hegel’e göre 
bir yerde uşağınkinden daha yüksek ve daha insanidir. Çünkü uşak ölüm korkusuna teslim olduğu için hayvani doğa 
durumunun üzerine yükselememektedir ve bu nedenle efendiye oranla daha az özgürdür. Başka bir deyişle; Hegel, 
gönüllü olarak yaşamını ortaya koyan efendi-savaşçının gururunda ahlaki olarak övülecek bir şey bulur, ama her 
şeyden önce kendini koruma çabasındaki uşağın bilincini soylu bulmaz.  
 
Buna karşılık Hobbes, aristokrat efendinin gururunda (ya da daha doğrusu kibrinde) ahlaki bir ağırlık görmez: 
gerçekten de doğa durumundaki bütün şiddetin ve bütün insan acılarının nedeni, tam da kabul görme arzusunda ve 
madalya ya da sancak gibi ‘küçük şeyler” uğruna mücadele etmeye hazır olmakta yatar.  
 
Hobbes, şiddete dayalı ölüm korkusunu en güçlü insan tutkusu olarak görür. En güçlü ahlaki buyruk -“doğa yasası”- 
kendi fiziksel varlığını korumak ve sürdürmektir. Kendini korumak temel ahlaki olgudur; Hobbes’a göre, adaletsiz ve 
yanlış olan şiddete, savaş ve ölüme yol açan şeylerdir, buna karşılık bütün adalet ve doğru konseptler rasyonel 
kendini koruma çabası üzerinde yükselir.  
 
Ölüm korkusuna verdiği merkezi önem Hobbes’u modern liberal devlete ulaştırır. Doğa durumu pozitif hukuk ve 
yasama tanımaz, her insana kendi yaşamını koruma hakkını veren “doğa hukuku, ona zor kullanımı da içinde, 
bunun için gerekli araçları seçme hakkını da verir. İnsanların ortak bir efendiye sahip olmadığı yerde  
bunun kaçınılmaz sonucu herkesin herkese karşı anarşik savaşıdır. Anarşi ancak, bütün insanların “her şey 
üzerindeki haklarını bir kenar bırakıp başka insanlar karşısında, onların kendileri karşısında sahip olduğu kadar 
özgürlükle yetinmeyi” kabul ettiği bir toplu sözleşmesi temelinde kurulacak bir hükümet tarafından önlenebilir. Bir 
devletin meşruluğunun biricik kaynağı insanların birey olarak sahip oldukları hakları koruma yeteneğidir. Hobbes’a 
göre en temel insan hakkı yaşama hakkı, yani fiziksel varlığı koruma ve sürdürme hakkıdır ve ancak yaşamı 
gerektiği gibi koruyabilen ve herkesin herkese karşı savaşına geri dönülmesini önleyebilen bir hükümet meşru 
sayılabilir. 
 
Ama barışın ve yaşam hakkının korunmasının da bir maliyeti vardır. Hobbes’un toplum sözleşmesinin temelinde 
insanların fiziksel varlıklarının korunması karşılığında haksız gurur ve kibirlerinden vazgeçmeyi kabul etmesi yatar. 
Başka bir deyişle, Hobbes insanların kabul görme mücadelesinden, özellikle de hayatlarını riske atmaya hazır 
olmaları temelinde daha üstün sayılmak için mücadele etmekten vazgeçmelerini ister. Öteki insanlar karşısında 
kendisini daha üstün göstermeye çalışan, üstün erdemlerine dayanarak onlara hükmetmek isteyen kişi, kendi “aşırı 
insani” sınırlarına karşı mücadele eden soylu karakter, gururunun delice bir şey olduğunu kabul etmelidir. Demek ki 
Hobbes’un görüşlerinden çıkarak gelişen liberal gelenek sadece “hayvani” doğasını aşmaya çalışan o az sayıdaki 
insanı hedeflemektedir ve insanlığın en küçük ortak paydasını oluşturan bir tutku adına, yani kendini koruma ve 
sürdürme tutkusu adına, bu insanları ehlileştirmektedir. Gerçekte kendini koruma içgüdüsü yalnızca insanların en 
küçük ortak paydası olmakla kalmaz, aynı zamanda “daha alçak” olan varlıkları, hayvanları da kapsar. Hegel’den 
farklı olarak Hobbes, kabul edilme arzusunun ve salt yaşamı küçümseyen soylu tutumun, insan özgürlüğünün 
başlangıcını değil, insan sefaletinin kaynağını oluşturduğunu düşünür.  
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İngiliz filozofu Hobbes, mutlak monarşik egemenliğe inanıyordu; bunun nedeni, hükümdarların doğuştan egemenlik 
hakkına sahip olduğunu kabul etmesi değil, genel mutabakata dayalı bir hükümdarın işbaşına getirilebileceğine 
inanmasıydı. Yönetilenlerin mutabakatı, Hobbes’a göre, yalnızca bizim bugün savunduğumuz gibi genel oy hakkı 
temelinde çok partili, serbest ve gizli seçimlerle değil, yurttaşların belli bir hükümet altında yaşamayı ve onun 
yasalarına uymayı kabul etmesinde ifadesini bulan bir tür zımni anlaşmayla da sağlanabilirdi. Her iki egemenlik 
biçimi dışarıdan benzer görünse de (örneğin her ikisi de mutlak monarşi biçimini alabilir), Hobbes’a göre, despotizm 
ile meşru bir hükümet arasında son derece net bir ayrım vardır: Meşru bir hükümdar, despotun tersine halkın 
onayıyla hüküm sürer. Hobbes, bir kişinin egemenliğini parlamenter ya da demokratik egemenliğe yeğ tutar; bunun 
nedeni, halkın egemenliği ilkesinin kendisine karşı olması değil, mağrurları baskı altında tutabilmek için güçlü bir 
egemenliğin gerekli olduğuna inanmasıdır.  
 
Hobbes’un akıl yürütmesinin zayıf tarafı, meşru hükümdarların oldukça sık despota dönüşmesidir. Genel onayın 
saptanmasının örneğin seçimler gibi kurumsallaşmış bir yöntemi olmaksızın, belli bir hükümdarın yönetilenlerin 
onayına sahip olmayı sürdürüp sürdürmediğini ortaya çıkarmak oldukça zor olsa gerektir. O nedenle, Hobbes’un 
monarşik egemenlik doktrinini geliştirerek çoğunluğun egemenliği temelinde parlamenter ya da yasamacı egemenlik 
anlayışına ulaşmak, John Locke için görece kolay olmuştur. Locke, kendini koruma ve sürdürme içgüdüsünün en 
önemli, temel insan tutkusunu oluşturduğu ve yaşam hakkının, bütün öteki hakların kendisinden türetildiği temel hak 
olduğu konusunda Hobbes ile aynı fikirdeydi. Locke’un doğa durumu vizyonu, Hobbes’unkine oranla daha 
yumuşaktır; ama O da, doğa durumunun kolaylıkla bir savaş durumuna ya da anarşiye dönüşme eğilimi taşıdığına 
ve meşru egemenliğin insanları kendi zorbalıklarına karşı koruma ihtiyacında doğduğuna inanır. Ama Locke, 
örneğin bir kral bir tebaasını malına ya da canına keyfi şekilde el koyduğunda olduğu gibi, mutlak hükümdarların 
insanın varlığını sürdürme hakkını çiğneyebileceği uyarısını yapar. Bunun çaresi, mutlak monarşi değil, egemenliği 
sınırlı bir hükümet, yurttaşların temel insan haklarını güvence altına alan ve otoritesi yönetilenlerin onayına dayanan 
anayasal bir rejimdir. Locke’a göre, Hobbes’un kendini koruma hakkı, iktidarını adaletsiz bir şekilde kendi halkının 
çıkarlarının tersine kullanan bir tirana karşı direnme hakkını da içerir.  
 
Hobbes’dan farklı olarak Locke, insanın yalnızca fiziksel varlık hakkına değil, aynı zamanda rahat ve potansiyel 
olarak müreffeh bir varlığa da hakkı olduğuna inanır. Sivil toplum yalnızca toplumsal barışı değil, aynı zamanda 
“çalışkanların ve akıllıların” hakkını da güvence altına almalı, özel mülkiyet kurumu aracılığıyla herkese refah 
sağlamalıdır. Doğal yoksulluğun yerine toplumsal bolluk geçmelidir.  
 
Locke’un ilk insanı, Hobbes’un çizdiği resme benzer, ama Hegel’in görüşünden köklü olarak ayrılır: Doğa 
durumunda insan kabul edilmeye çabalar ve bu nedenle bu ihtiyacı yaşamını koruma arzusuna ve maddi konfor 
içinde yaşama arzusuna tabi kılmayı öğrenmek zorundadır. Buna karşılık Hegel’in “ilk insan”ı maddi mülkiyet için 
değil, özgürlüğünün ve insanlık onurunun başka insanlar tarafından kabul edilmesi için çaba harcar. Bu arzunun 
peşinde, özel mülkiyetten kendi özyaşamına kadar “dünyevi şeylere”e karşı umursamaz bir tavır içindedir. Locke’un 
ilk insanı ise, yalnızca doğa durumunda sahip olduğu maddi malları korumak için değil, sınırsız bir şekilde mülk 
edinme olanağına sahip olmak için de sivil topluma adım atar.  
 
Thomas Jefferson’un, yaşama, özgürlük ve mutlu olma gibi insan haklarını “kendiliğinden aşikar” hakikatler olarak 
kabul etmesi, Locke’un doğal yaşama ve mülkiyet haklarından esasta çok farklı değildir. Amerikan demokrasisinin 
Kurucu Babaları Amerikalıların bu haklara insan olarak, yani henüz politik bir otoritenin oluşmasından önce sahip 
olduğuna ve egemenliğin birinci amacının bu hakları korumak olduğuna inanıyorlardı. … Tek tek hangi haklar 
sayılırsa sayılsın, Amerikan liberalizmi ve ona yakın öteki anayasal egemenlik düzenlerinin tümü, bu hakların, içinde 
devlet iktidarının son derece sınırlanmış olduğu bireysel tercih alanları oluşturduğu şeklindeki ortak temel fikrin 
damgasını taşır.  
 
Devlet, bir hakkın kullanılması başka bir hakka zarar vermediği sürece, farklı “yaşam tarzları”na hoşgörülü 
davranmak zorundadır. Pozitif, “yüksek” amaçların yokluğunda Locke’un liberalizminin yüreğindeki boşluğu 
dolduran şey, genellikle, artık yoksulluk ve kıtlığın geleneksel çemberlerinden kurtulmuş olan sınırsız bir zenginlik 
avı olur. 
 
Liberal toplumun en tipik ürününü, daha sonra aşağılayıcı bir şekilde burjuva olarak adlandırılan yeni insan tipini 
incelediğimizde, insana liberal bakışın sınırları da belirginleşir. Bu kavram, kendisini neredeyse tamamen kendi 
dolaysız özkorunmasına ve maddi refahına adamış olan ve çevresindeki toplumla ancak bu onun kendi refahını 
desteklediği ya da kendisine bu amaca yönelik bir araç olarak hizmet ettiği ölçüde ilgilenen bir insan varlığını 
tanımlar. Locke’a göre insanın mutlaka topluluk duygusuna sahip olması, yurtsever olması ya da yakınlarının 
esenliği için çalışması gerekmez. Liberal bir toplum, Kant’ın dediği gibi, rasyonel davrandıkları sürece şeytanlardan 
bile oluşabilir. Liberal bir devletin yurttaşlarının, özellikle Hobbes’un varyantında, askere gitmeleri ya da bir savaşta 
vatanları için ölümü göze almaları için pek bir neden yoktur. Çünkü eğer bireyin kendisini koruması temel doğal 
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hakkı ise, o zaman parasını ve ailesini alıp kaçmak yerine vatanı için ölmesi nasıl mantıklı olabilir? Hobbes’un ya da 
Locke’un liberalizmi barış zamanlarında bile, bir toplumun en iyi üyelerinin mali başarı peşindeki özel çabalara 
adanmış bir yaşam yerine topluluğa hizmet etmeyi ve politikacı mesleğini seçmesi için her hangi bir neden ortaya 
koyamaz. Locke’un insanının, içinde yaşadığı topluluğun hayatına niçin aktif olarak katılması, yoksullara niçin 
cömert davranması, hatta bir aile kurmak için bile gerekli özveride niçin bulunması gerektiği tamamen belirsizdir.  
 
Böylece, her hangi bir topluluk ruhu olmadan yaşam gücüne sahip bir toplum yaratılabilir mi, sorusu gündeme 
gelmektedir. Bununla birlikte çok daha önemli bir soru, sınırlı özçıkarının ve fiziksel ihtiyaçlarının ötesine 
bakamayan bir insanın hor görülmesi gereken bir insan olup olmadığı sorusu vardır. … Hegel, efendinin 
perspektifini uşağın perspektifi lehine reddetmez, efendinin kabul görme mücadelesini son derece insani bir şey 
olarak kabul eder. Bununla insan yaşamının, Locke ve Hobbes’un tasarladığı toplumda tamamen eksik olan belli bir 
ahlaki boyutunu vurgular ve bunu korumaya çalışır. Başka bir deyişle: Hegel insanı, özgül onuru fiziksel ya da doğal 
belirlenmeden özgür olmasına bağlı olan ahlaki bir etmen olarak görür. Tarihin diyalektik gidişini ilerleten, bu ahlaki 
boyut ve bunun kabul görmesi uğruna mücadeledir.  
 
1155..  BBuullggaarriissttaann’’ddaa  BBiirr  TTaattiill    
“Kabul görme arzusu”, özellikle bunun insanlık tarihinin gerçek motoru olduğu öne sürüldüğünde, … son derece 
tuhaf ve bir bakıma yapay bir kavram gibi görünebilir. … Normal olarak politik yaşamı bir “kabul görme  
mücadelesi” olarak görmeyiz. Politikanın genel bir tanımını yapmaya çalıştığımızda, onu daha çok farklı ekonomik 
çıkarların iktidar için yarışması, refahın ve yaşamdaki öteki iyi şeylerin paylaşılması için bir mücadele olarak görme 
eğiliminde oluruz.  
 
Kabul görme kavramını Hegel bulmadı; kavram en azından Batı politik felsefesi kadar eskidir ve insan kişiliğinin son 
derece tanıdık bir niteliğine ilişkindir. Binlerce yıl içinde “kabul görme arzusu” psikolojik olgusu için bağlayıcı bir 
sözcük bulunamamıştır.  
 
Batı dünyasında tüketim kültürü insanları her gün kendilerinden ahlaki ödün vermeye itmektedir; insanlar kendilerini 
sosyalizm adına değil, ama “kendini gerçekleştirme” ya da “kişisel gelişme” gibi fikirler adına kandırmaktadır.  
 
1166..  KKıırrmmıızzıı  YYaannaakkllıı  HHaayyvvaann  
Eflatun’un Devlet’inde ya da Hav el’in manav hakkındaki makalesinde kullanıldığı şekliyle thymos kavramı, 
insandaki bir tür doğuştan adalet duygusunu temsil eder ve bu anlamda bencil olmama, idealizm, ahlak, özveri, 
cesaret ve namus gibi erdemlerin psikolojik mekanıdır. … İnsanlar her zaman önce kendilerine bir değer biçerler ve 
özellikle kendileri söz konusu olduğunda öfke duyarlar. Ama başka insanlara da bir değer biçme ve başkaları söz 
konusu olduğunda da öfke duyma yeteneğine de sahiptirler. Bu özellikle, birey kendisine haksız davranıldığını 
düşünen bir grubun üyesiyse geçerlidir; örneğin, genel olarak kadınlar söz korusu olduğunda bir feminist ya da 
kendi etnik grubu söz konusu olduğunda bir milliyetçi bundan etkilenir. Kendi adına duyulan kızgınlık bu durumda 
bütün bir sınıfa yayılır ve dayanışma duyguları doğurur. … Öfkeye yol açan, ırkçılığın kurbanlarına, öfkelenen 
kişinin görüşü açısından insan olarak gerçekte hak ettikleri değere uygun bir şekilde davranılmamasıdır. Yani 
öfkenin nedeni ırkçılığın kurbanlarının kabul görmemesinde yatmaktadır.  
 
Thymotik ben, gerek kendi şahsıyla gerekse başka insanlarla ilgili şeyler hakkında kendi değer yargısının kabul 
edilmesini talep eder. Demek ki, kabul görme arzusu kendini kanıtlamanın bir biçimidir, kendi değerlerini çevreye 
yansıtmaktır; başka insanların bu değerleri kabul etmemesi öfkeye yol açabilir. … Örneğin bir ırkçılık karşıtına adil 
görünen bir şeyi, bir ırkçılık savunucusu bambaşka değerlendirecektir. … Thymotik ben genellikle kendi değer 
yargısına dayalı olduğu için, kendisine aşırı değer biçme olasılığı yüksektir. Locke’un dediği gibi, insan kendi 
davasında iyi bir yargıç değildir.  
 
Ekonomik özçıkarı kolaylıkla saptayabiliriz, ama çoğu kez bunun thymotik kendini kanıtlama ile sıkı sıkıya bağlı 
olduğunu gözden kaçırırız. Daha yüksek ücret, hem ruhun arzu eden yanından kaynaklanan maddi şeyler 
arzusunu, hem de thymotik yana ait olan kabul görme arzusunu tatmin eder. Politik yaşamda ekonomik iddialar 
ender olarak dolaysız talepler olarak gündeme gelir, Çoğunlukla “ekonomik adalet” gibi kavramlarla örtülerek öne 
sürülür. … Aslında genel olarak ekonomik motiflerle açıklanan birçok şey, bir tür thymotik kabul görme arzusuna 
indirgenebilir. Politik ekonominin babası Adam Smith bunu çok iyi anlamıştı. Ahlaki Duyguların Teorisi’nde Smith, 
insanların zenginlik peşinde koşmasının ve yoksulluktan korkmasının fiziksel ihtiyaçlarla çok az bir ilgisinin 
olduğunu yazar. Çünkü “en az kazanan işçinin ücreti bile beslenme ve giyinme, barınma ve ailenin bakımı” gibi 
doğal ihtiyaçların karşılanmasına yeter; hatta yoksul insanların gelirinin büyük bir bölümü aslında “gereksiz 
addedilebilecek konfor araçlarına” gider. Öyleyse insanlar niçin ağır ve huzursuz bir çalışma yaşamıyla hep 
“durumlarını iyileştirmeye” çabalar durur? Yanıt şöyle: “Farkımıza varılması, dikkate alınmamız ve bize sempati, 
hoşnutluk ve takdirle bakılması, bundan sağlayabileceğimiz biricik yarardır. Bizi ilgilendiren rahatlık ya da zevk 
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değil, kibir’dir. Ama kibir her zaman dikkat ve beğeni merkezinde yer aldığımız inancına dayanır. Zengin kişi, 
zenginliklerinin doğal olarak dünyanın dikkatini kendi üzerine çektiğini ve insanların durumunun avantajlarının 
kendisine verdiği bütün o güzel duyguları paylaşmaya eğilimli olduğunu bildiği için zenginliğiyle övünür... Buna 
karşılık yoksul kişi yoksulluğundan utanır; yoksulluğunun kendisini insanların gözünde görünmez kıldığını ya da 
kendisinin farkına varsalar bile, sefalet ve çaresizliğini hiçbir şekilde onunla paylaşmayacaklarını hisseder.” 
  
Normal olarak doğal bir arzunun örnekleri olarak görülen birçok başka etkinlikte de thymotik bir yan vardır. Örneğin 
cinsel fetih yalnızca bir fiziksel tatmin sorunu değildir -bunun için her zaman bir eşe ihtiyaç yoktur-, ayrıca ek olarak 
kişinin arzu edilirliğinin ötekinin gözünde ne ölçüde “kabul gördüğünü” yansıtır. Burada kabul gören benlik, mutlaka 
Hegel’in aristokrat efendisinin benliğinin ya da Hav el’in manavının ahlaki benliğinin aynısı olmak zorunda değildir. 
Ama erotik aşkın en derin biçimleri, sevilen kişinin fiziksel özellikleri aşan bir şeyi, özdeğeri kabul etmesi özlemini de 
kapsar.  
 
Akıl ve arzu, ruhun thymos’dan farklı yanları olmaya devam ediyor. Aslında bunlar belki de modern liberal insanın 
ağır basan yanlarıdır. İnsanlar yalnızca kabul görmenin değil, nesnelerin de peşinde oldukları için para istiyor. İnsan 
arzularının yakın modern dönemde gerçekleşen liberalleşmesi, maddi isteklerin sayı ve çeşidinde bir patlamaya yol 
açtı.  
 
Ama insanlar refahın yanı sıra kendi başına amaçlar olarak demokratik haklar ve politik katılım da talep ediyordu. 
Başka bir deyişle, kabul görmenin doğal ve evrensel bir temel üzerinde gerçekleşeceği bir sistem istiyorlardı.  
 
Thymotik öfkenin ve kabul görme arzusunun komünizmin ekonomik krizine eşlik eden etkisini kavramazsak, 
devrimci olguyu bütün boyutlarıyla anlayamayız. İnsanları canlarını ve mallarını tehlikeye atarak hükümetleri 
düşürmeye iten şeyin, daha sonra tarihçiler tarafından temel nedenler olarak tarif edilen büyük olaylardan çok, 
oldukça küçük ve görünüşte rastlantısal gelişmeler olması devrimci durumların ilginç bir karakteristiğidir.  
 
Hakiki, burjuva her zaman içinden bir maliyet-yarar analizi yapar ve bu ona her seferinde sistemle uzlaşmak için bir 
gerekçe sunar. Sadece thymotik insan, öfkenin insanı, kendisinin ve birlikteki insanlarını onurunu kıskançlıkla 
koruyan, değerini yalnızca fiziksel varlığını oluşturan arzuların rengarenk karışımından ibaret  
görmeyen insan -ancak bu insan bir tankın ya da asker duvarının üzerine yürümeye istekli olabilir. … Ve çoğu kez 
politik ve ekonomik yapılarda köklü dönüşümlere yol açan kapsamlı büyük olaylar, böylesi küçük cesur davranışlar 
olmaksızın hiçbir zaman gerçekleşemezdi. 
 
1177..  TThhyymmooss’’uunn  YYüükksseelliişşii  vvee  DDüüşşüüşşüü  
İnsanın özdeğer duygusu ve bunun kabul görmesi talebi, bu kitapta cesaret, özveri ve kamu duyarlılığı gibi soylu 
erdemlerin kaynağı, tiranlığa karşı direnişin mekanı ve liberal demokrasiden yana tercihin nedeni olarak sunuldu. 
Ama kabul görme arzusunun, birçok filozofun thymos’u insanın içindeki kötülüğün kaynağı saymasına yol açan 
karanlık bir yanı da vardır.  
 
Belli bir özsaygıya sahip olmak her birey için önemlidir; ancak böyle dünyada var olabilir ve yaşamından bir ölçüde 
hoşnut olabilir. Bu duygu bize, Joan Didion’un belirttiği gibi, kendimizi suçlamak zorunda kalmadan başka insanlara 
“hayır” diyebilme olanağını verir.  
  
İnsanın, kendisini ve başkalarını sürekli değerlendiren ahlaki bir yanının olması, ahlakın özsel içeriği konusunda 
görüş birliği olduğu anlamına gelmez.  
 
Daha da önemlisi; bütün insanların kendilerini öteki insanlarla eşit olarak değerlendireceğini varsaymak için hiçbir 
neden yoktur. Daha çok, örneğin sahip oldukları hakiki bir iç değer, ama daha büyük bir olasılıkla kendilerine ilişkin 
abartılmış ve bencil bir değerlendirme temelinde öteki insanlardan üstün olarak kabul edilmeyi deneyeceklerdir. 
Öteki insanlardan üstün kabul edilme arzusunu, bundan böyle eski Yunancadan türetilmiş yeni bir kavramla, 
megalothymia kavramıyla adlandıracağız. Megalothymia, kendi gücünün kabul görmesi için komşu bir halka saldırıp 
onu köleleştiren bir tiranda da, en iyi Beethoven yorumcusu olarak kabul edilmek isteyen bir piyanistte de ortaya 
çıkabilir. Karşıtı, isothymia, öteki insanlarla eş değer kabul edilme arzusudur. Megalothymia ve isothymia kabul 
görme arzusunun, modern zamanlara tarihsel geçişi anlaşılabilir kılan iki ifade biçimidir. 
  
Megalothymia’nın politik yaşamda son derece sorunlu bir tutku olduğu açıktır. Çünkü eğer başka bir insan 
tarafından üstün kabul edilmek tatmin sağlıyorsa, o zaman denilebilir ki, bütün insanlar tarafından üstün kabul 
edilmek çok daha büyük bir tatmin sağlayacaktır. Bu, başlangıçta özdeğerin alçak gönüllü bir türünden başka bir 
şey ifade etmeyen thymos’un, hükmetme arzusu olarak da ortaya çıkabileceği anlamına gelir. İlk mücadeleyi 
başlatan ve efendinin uşağa egemen olmasına yol açan kabul görme arzusu olduğu için, thymosun bu karanlık yanı 
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Hegel’in kanlı savaş anlatımında elbette baştan beri mevcuttu. Kabul görmenin mantığı evrensel kabul görme 
arzusuna, başka bir deyişle emperyalizme yol açar.  
 
Politika ve adil bir politik düzenin sorunları üzerine ciddi bir şekilde kafa yoran herkes, onun olumlu yanlarından 
yararlanmaya ve karanlık yanını etkisizleştirecek bir yol bulmaya çalışarak thymos’taki ahlaki ikileme bir çözüm 
bulmayı denemiştir.  
 
Sokrates, cesaretin ve kamu yararını düşünmenin bilinçli bir özçıkar muhasebesinden kaynaklanamayacağı 
görüşündedir. Bunların daha çok thymos’ta, muhafız sınıfının kendinden ve kentinden duyduğu haklı gururda ve 
kenti tehdit eden insanlara duyduğu akıl dışı potansiyel öfkede yerleşik olması gerektiğini düşünür.  
 
Machiavelli günümüzde, özellikle politikanın acımasız özünü çarpıcı bir şekilde tasvir etmiş olmasıyla tanınmaktadır. 
Örneğin, korkulmak sevilmekten iyidir, diye yazar ve insan sözünü ancak kendi çıkarına olduğu zaman tutmalıdır, 
der. Machiavelli modern politik düşüncenin kurucusudur. İnsanın, kendi olmasını istediği şeyleri değil de, gerçekliğin 
kendisini kılavuz edindiğinde kendi dünyevi evinin efendisi olabileceğine sıkı sıkıya inanır. Eflatun’dan farklı olarak 
insanları eğitimle düzeltmeye çalışmaz, tersine doğadan gelme kötülükleri dikkate alan iyi bir politik düzen yaratmak 
ister. kötülüğün, doğru kurumlar tarafından kanalize edildiğinde iyi bir amaca hizmet edebileceğini söyler. 
  
Bir halk zorunluluktan, kendini savunma ya da gelecek için nüfus ve kaynak elde edebilme amacıyla komşusuna 
saldırabilir. Ama bunun ardında yatan insanların kabul görme arzusudur. … Machiavelli’ye göre şöhret arzusu 
yalnızca prenslere ya da aristokrat hükümetlere özgü değildir, cumhuriyetlere de sirayet edebilir.  
 
Machiavelli, şöhret arzusunun insanın temel bir özelliği olduğunu ve hırslı insanları tiran, ötekileri de köle haline 
getirdiği için özel sorunlar yarattığını kavramıştı. Machiavelli’inn bu probleme bulduğu ve daha sonra cumhuriyetçi 
anayasa devletinin temel bir özelliği haline gelen çözüm, Eflatun’unkinden farklıdır. … Machiavelli bir thymos’u bir 
başka thymos ile dengelemeyi düşünür. O’na göre, prenslerin ve aristokrat seçkinlerin thymotik hırslarının halkın 
bağımsızlığa ilişkin thymotik talebi tarafından dengelendiği karma cumhuriyetler, belli ölçüde bir özgürlüğü 
gerçekleştirebilirdi. Machiavelli’nin karma cumhuriyeti, Amerikan anayasasındaki kuvvetler ayırımının bir ilk 
versiyonu olarak görülebilir.  
 
Modern liberalizmin kurucuları Hobbes ve Locke, thymos’u politik yaşamdan bütünüyle sürüp çıkarmayı ve bu 
kavramı, arzu ile aklın bir bileşimiyle ikame etmeyi denediler. Bu ilk İngiliz liberaller, prenslerin ya da militan 
rahiplerin fanatizminin tutkulu ve boyun eğmez gururu biçimindeki megalothymia’nın savaşların başlıca nedeni 
olduğunu düşünüyorlardı. Bunun sonucu olarak da gururun her türlü biçimine karşı çıktılar. Aristokrat gururu 
küçümsemeleri Adam Ferguson, James Stuart, David Hume ve Montesquieu gibi çok sayıda aydınlanmacı düşünür 
tarafından devralındı ve sürdürüldü. Hobbes, Locke ve liberalizmin öteki erken modern düşünürlerinin tasarladıkları 
sivil toplumda insanın yalnızca akla ve arzuya ihtiyacı olacaktı. Burjuva erken modern düşüncenin tamamen bilinçli 
bir yaratığıdır; bu, toplumsal barışı insanın doğasını değiştirerek sağlama yolundaki bir toplumsal mühendislik 
çabasıdır. Machiavelli nasıl azınlığın megalothymia’sını yığının megalothymia’sının karşısına dikmişse, modern 
liberalizmin kurucuları da, insan doğasının arzu eden yanının çıkarlarının karşısına thymotik yanın tutkularını 
geçirerek megalothymia’yı bütünüyle aşacaklarını umdular.  
 
Aristokrat savaşçı refah yaratmaz, bunu öteki savaşçılardan, daha doğrusu ürün fazlalarına el koyduğu köylülerden 
çalardı. Ekonomik mantık temelinde davranmaz ve işgücünü en fazla verene satmazdı; aslında hiç çalışmaz, tersine 
kendini tembellikte gerçekleştirirdi. Davranışını, onur dışı sayılan ticaret gibi şeylerle uğraşmasına izin vermeyen 
gururu ve namus anlayışı belirlerdi. En yozlaşmış aristokrat toplumlarda bile, Hegel’in ilk efendi için tasvir ettiği 
türden kanlı bir mücadelede hayatını ortaya koymaya hazır olmak aristokratlık gereğiydi. O nedenle savaş aristokrat 
yaşam tarzı için merkezi önemdeydi; ama savaş, hepimizin bildiği gibi, “ekonomik bakımdan en uygun olan değildir”. 
O nedenle aristokrat savaşçıyı tutkularının soyluluğuna ikna etmek ve onu, faaliyeti kendisinin ve öteki insanların 
zenginleşmesine hizmet eden barışçı bir işadamına dönüştürmek çok daha akıllıca bir şeydi.  
  
Çağdaş toplum bilimcinin tasvir ettiği ve birçok ülkede gerçekleşen “modernleşme” süreci, ruhun arzu eden, mantıklı 
yanının thymotik yan üzerindeki bir zaferi olarak yorumlanabilir. … Ekonomik modernleştirme önkoşul olarak, 
yalnızca kentler ve rasyonel bürokrasi gibi modern toplumsal yapıların yaratılmasını değil, ayrıca burjuva yaşam 
tarzının aristokratların thymotik yaşam tarzı karşısındaki ahlaki zaferini de gerektiriyordu. Giderek daha çok sayıda 
aristokrat toplumda eski aristokrat sınıf, thymotik gururlarını sınırsız maddi kazanç olanaklarına sahip barışçı bir 
yaşam vaadi ile değiş tokuş etme şeklindeki Hobbes’çu teklife muhatap oldu.  
 
Bunun sonucunda modern toplumlar, C. S. Lewis’in sözleriyle, “belkemiksiz insanlar”; yalnızca arzu ve aklı tanıyan 
ve eski zamanlarda insan varlığının çekirdeğini oluşturan gurura ve özdeğer duygusuna sahip olmayan insanlar 
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topluluğu haline gelmiştir. Lewis’e göre insanı insan yapan belkemiğidir, çünkü “aklıyla o yalnızca bir ruh, iştahıyla 
ise yalnızca bir hayvandır.” Thymos’un modern çağdaki en büyük ve yetenekli savunucusu, bu kavrama yeniden 
can vermiş olan peygamber, günümüz rölativizminin ve nihilizminin babası Friedrich Nietzsche’dir. … Yapıtının 
büyük bir bölümü bir bakıma bütün bir “belkemiksiz insanlar” medeniyetinin, kendi rahat varlığını sürdürmekten 
başka bir şeyin peşinde koşmayan bir burjuvalar toplumunun yükselişine tepki olarak görülebilir. Nietzsche’ye göre 
insanın özünü arzusu ya da aklı değil, thymos’u oluşturur. İnsan öncelikle değer biçen bir yaratıktır; “iyi” ve “kötü” 
sözcüklerini telaffuz edebilen “kırmızı yanaklı hayvandır”. … Zerdüşt’ü şöyle konuşturur: “Değer biçmek yaratmaktır, 
duyuyor musunuz ey yaratıcılar? Değer biçmenin kendisi bütün değer biçilmiş şeylerin en değerlisidir. Değeri ancak 
değer biçme yaratır ve değer biçme olmadan varlık cevizinin içi bomboş kalır. Duyun bunu ey yaratıcılar!’’  
 
Nietzsche açısından merkezi sorun insanların hangi değerleri yarattığı değildir, çünkü insanların uğrunda çabaladığı 
“bin bir tane amaç” vardır. Bu dünyadaki her halkın, iyi ve kötüye ilişkin komşu halkın anlamadığı bir kendi dili 
vardır. İnsanın özü değer verme eyleminin kendisinde, kendisine bir değer biçmesinde ve bu değerin kabul 
görmesini talep etmesinde yatar. Değer verme eylemi kaçınılmaz olarak eşitsizdir, çünkü daha iyi ve daha kötü 
arasında ayrım yapma yeteneğini gerektirir. … Modernlik Hobbes ve Locke’un o korkunç denemesine, insanları 
fiziksel güvenlik ve maddi mülk biriktirme uğruna değer biçme gücünden yoksun bırakma çabasına yol açtı.  
 
Modern ekonomik dünya ancak arzunun liberalleşmesinden sonra, yani thymos pahasına oluşabildi. Efendinin kanlı 
mücadelesiyle başlayan tarihsel süreç, günümüz liberal demokrasilerinde yerleşik olan ve saygınlık yerine maddi 
kazanç peşinde koşan modern bourgeois ile sona erer.  
 
Machiavelli’nin insanın özünün normal bir bileşeni olarak nitelendirdiği şöhret arzusu - başkalarından daha iyi olma, 
mümkün olduğu kadar çok insandan daha üstün kabul edilme yolundaki hakim olunamaz çaba- günümüzde artık 
insan için kabul edilebilir bir amaç sayılmıyor. Daha çok, örneğin aramızdan çıkmış Hitler, Stalin ya da Saddam 
Hüseyin gibi tiranlara, hoşumuza gitmeyen insanlara atfettiğimiz bir karakter özelliğini temsil ediyor. Megalothymia -
üstün kabul edilme arzusu- günlük yaşamda çok çeşitli kılıflar içinde karşımıza çıkmaktadır ve … bu arzu olmaksızın 
yaşamımızdaki birçok tatminin gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Ama modern dünyada bu kavram kendimiz söz 
konusu olduğunda ahlaki bakımdan aşılmıştır.  
 
1188..  EEffeennddiilleerr  vvee  UUşşaakkllaarr  
Ne efendinin ne de uşağın kabul görme arzusu tatmin olduğu için, efendiler ile köleler arasındaki sosyal ilişki uzun 
vadede istikrarlı olmaz. Köleciliğin olduğu toplumlarda bu tatmin eksikliği bir “çelişki” yaratır ve tarihsel ilerleme için 
bir itici oluşturur. İnsanın ilk eylemi kanlı saygınlık mücadelesinde ölümü göze almak olmuştu, ama insan sadece 
bununla tamamen özgür ve hoşnut olamadı. Bunun için tarihin daha ilerlemesi gerekiyordu.  
 
Efendi ve uşak farklı nedenlerden tatminsiz kalmıştı. Efendi, biyolojik doğasını biyolojik olmayan bir amaç, kabul 
görme uğruna aştığı için, bir bakıma uşaktan daha insanidir. Hayatını ortaya koyarak özgür olduğunu 
kanıtlamaktadır. Buna karşılık uşak, Hobbes’un öğüdünü tutmakta ve ölümden korkarak teslim olmaktadır. Böylece, 
biyolojik ya da doğal belirlenmesinin tutsağı, korkak ve zavallı bir hayvan olarak kalmaktadır. Ama uşağın özgür 
olmaması, eksik insanlığı efendiyi de bir ikilemle karşı karşıya bırakmaktadır. Çünkü efendi öteki insanlar tarafından 
kabul edilmeyi, yani değerinin ve insanlık onurunun kendisi gibi değer ve onur sahibi başka bireyler tarafından kabul 
görmesini arzu etmektedir. Saygınlık mücadelesini kazandıktan sonra ise, doğal ölüm korkusuna teslim olmuş ve bu 
nedenle köle haline gelmiş ve insanlığı tamamlanmamış bir birey tarafından kabul görmektedir. Efendinin değeri 
tam insan olmayan bir varlık tarafından tanınmaktadır.  
  
Saygı duyduğumuz, yargısına güvendiğimiz bir insanın dile getirdiği kendimizle ilgili bir övgüye ya da değer biçmeye 
ve özellikle bu, bir zorlama olmaksızın özgür iradeye dayandığında çok daha yüksek bir değer veririz.  
 
Efendinin trajedisini de bu oluşturur: Hayatını, kendisini kabul edecek kadar değerli olmayan bir köle tarafından 
kabul görmek için tehlikeye atmaktadır. Efendi tatminsiz kalmakta ve bu durum zaman içinde de değişmemektedir. 
Kendi yerine uşaklarını çalıştırabileceği için çalışmak zorunda değildir ve yaşamak için ihtiyacı olan her şeye 
kolayca ulaşmaktadır. Yaşamı statik ve değişmeyen bir keyif ve tüketimden ibaret hale gelmiştir; Kojeve’in dediği 
gibi, öldürülebilir ama eğitilemez. … Hayatını ortaya koyması, tamamen insani olmakla birlikte biteviye bir tekrardan 
başka bir şey değildir. Yeni toprakların aralıksız fethi ve yeniden fethi, efendinin öteki insanlarla ya da doğal 
çevresiyle olan ilişkisinin niteliğini değiştirmez, o nedenle de bunlar tarihsel ilerlemenin motoru olamaz.  
 
Uşak da tatmin olmamıştır. Ama onun tatmin yetersizliği, efendi de olduğu gibi ölümcül bir donup kalmaya değil, 
yaratıcı ve zenginleştirici bir dönüşüme yol açar. Uşak, efendiye teslim olduğu için insan olarak kabul görmez, 
tersine bir nesne, efendinin ihtiyaçlarının tatmini için bir araç kabul edilir. Kabul görme tamamen tek bir yöndedir. 
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Ama tam da bu nedenle, hiçbir şekilde kabul görmediği için, uşak değişim talep eder.  
 
Uşak, ölüm korkusuyla yitirdiği insanlığı çalışma ile yeniden kazanır. Ölüm korkusu nedeniyle efendinin tatmini için 
çalışmaya zorlanabilmişti. Ama çalışmasının motifi giderek değişir, derhal cezalandırılma korkusunun yerine giderek 
daha açık bir şekilde görev bilinci ve özdisiplin geçer. Uşak işi uğruna hayvani yanını bastırmayı öğrenir. Başka bir 
deyişle; bir tür çalışma ahlakı geliştirir. Daha da önemlisi, uşak çalışma aracılığıyla insani bir varlık olarak doğayı 
değiştirebileceğini, yani doğal maddeleri alarak onları önceden mevcut bir fikir ya da konsepte göre başka bir şeye 
dönüştürebileceğini anlamaya başlar. Uşak alet kullanır, aletlerden başka aletler geliştirmek için yararlanır ve 
böylece teknolojiyi bulur. Modern doğa bilimi, zaten ihtiyaçları olan her şeye sahip aylak efendilerin değil, çalışmaya 
zorlanan ve durumlarından hoşnut olmayan uşakların ürünüdür. Uşak bilim ve teknoloji aracılığıyla doğayı ve 
yalnızca içine doğduğu fiziksel çevreyi değil, aynı zamanda kendi özdoğasını da değiştirebileceğini keşfeder.  
  
Hegel’in özel mülkiyet anlayışı da, Locke’un görüşünden farklıdır. Locke’da insan, arzularını tatmin etmek için mülk 
sahibi olur; Hegel’de ise insan mülkiyeti, bir tür kendisinin bir şeyde, örneğin bir evde, bir arabada ya da bir arsada 
“öz nesneleşmesi” olarak görür. Sahip olmanın kendi başına bir değeri yoktur, değer ancak insanların birbirinin 
mülkiyet hakkına karşılıklı olarak saygı duymasını sağlayan bir toplumsal anlaşmadan çıkar. Mülk sahibi olmanın 
insana verdiği tatmin yalnızca ihtiyaçlarının karşılanmasından değil, aynı zamanda sahipliğin öteki insanlar 
tarafından kabul görmesinden de kaynaklanır. Locke ve Madison gibi Hegel için de, özel mülkiyetin korunması sivil 
toplumun meşru bir hedefidir. Ama Hegel, mülkiyeti tarihsel kabul görme mücadelesinin bir aşaması ya da hem 
thymos’u hem de arzuyu tatmin eden bir yanı olarak görür.  
 
Efendi kanlı bir mücadelede hayatını tehlikeye atarak özgür olduğunu kanıtlar; bununla aynı zamanda doğal 
belirlenmişliğe üstün olduğunu gösterir. Buna karşılık uşak özgürlük düşüncesini efendi için çalışarak geliştirir. 
Çalışırken kendisinin insan olarak özgür ve yaratıcı etkinlik yeteneğine sahip olduğunun bilincine varır. Uşağın 
doğaya egemen olması, onun genel olarak egemenliği anlamasının anahtarıdır. Uşağın potansiyel özgürlüğü 
efendinin gerçek egemenliğinden tarihsel olarak çok daha önemlidir. Efendi özgürdür, canının istediğini yaparak ve 
tüketerek dolaysız, yansımasız biçimde özgürlüğünün tadına varır. Uşak ise yalnızca özgürlük fikrini geliştirir; 
çalışmasının sonucu olarak onda bu fikir uyanır. Ama uşak kendi yaşamında özgür değildir, gerçek durumu ile 
özgürlük düşüncesi arasında bir uçurum vardır. Uşak, o nedenle daha felsefidir: Özgürlüğü gerçeklikte tatmadan 
önce soyut olarak görmek zorundadır; özgür bir toplumun ilkelerini böyle bir toplum içinde yaşamadan önce bulmak 
zorundadır. O nedenle, kendisinin bilincinde olduğu için, yani kendi bilincini ve kendi durumunu yansıttığı için uşağın 
bilinci efendinin bilincinden çok daha gelişmiştir.  
 
Uşak efendiye basit olarak meydan okuyamaz, tersine uzun ve acılı bir özeğitim süreci yaşamak zorundadır. Bu 
süreç içinde ölüm korkusunu yenmeyi ve hakkı olan özgürlüğü talep etmeyi öğrenir. Kendi durumunu ve soyut 
özgürlük fikrini yansıtan uşak, doğrusunu bulana kadar özgürlüğün çeşitli ön versiyonlarını tasarlar. … Ama 
uşakların en önemli ve dünyevi özgürlük ile eşitliğe dayalı toplumların gerçekleşmesine en doğrudan götüren 
ideolojisi, “mutlak din” olan Hıristiyanlıktır.  
 
Hegel’in Hıristiyanlığı “mutlak din” olarak nitelendirmesi, dar görüşlü bir etno-merkezcilikten değil, Hıristiyan öğreti 
ile Batı Avrupa’daki liberal demokratik toplumların oluşumu arasındaki nesnel tarihsel ilişkiden dolayıdır. Bu ilişki 
daha sonra Weber ve Nietzsche gibi çok sayıda politik düşünür tarafından kabul edildi. Hegel’e göre özgürlük 
düşüncesi Hıristiyanlıkta sondan bir önceki biçimini alır, çünkü Hıristiyanlık ahlaki karar alma ya da inanma 
yetenekleriyle bütün insanların Tanrı’nın gözündeki evrensel eşitliği ilkesini ilk temellendiren dindi. Hıristiyanlıkta 
insan özgürdür; dış baskıdan özgür olma gibi biçimsel Hobbes’cu anlamda değil, doğru ile yanlış arasında seçim 
yapma yeteneğine sahip olduğu için ahlaken özgürdür. İnsan düşkün, çıplak ve muhtaç bir hayvandır, ama seçim 
yapma ve inanma özgürlüğüne sahip olduğu için, ruhsal yenilenmeye de yeteneklidir. Hıristiyan özgürlüğü, dışsal, 
bedensel değil içsel, ruhsal bir durumdur.  
 
Hobbes ve Locke, insan eşitliğine olan inançlarını eşit, doğal donanımla temellendirirler: Hobbes, insanlar karşılıklı 
olarak birbirlerini öldürmeye eşit ölçüde yetenekli oldukları için eşittir, der; Locke ise yeteneklerinin eşitliğine işaret 
eder. Ama Locke çocuklarla ana-babaların eşit olmadığını da söyler ve Madison gibi, insanların mülk sahibi olmada 
farklı yeteneklere sahip olduğunu savunur. Locke’un devletinde eşitlik o nedenle bir tür fırsat eşitliğidir.  
 
İnsanlar güzellik, yetenek, zeka, beceri gibi kavramlar açısından çok farklı olabilirler, ama ahlaki etmenler olarak 
bütün insanlar eşittir.  
 
Hıristiyanlığın tarihsel sürece katkısı, uşağa bu insan özgürlüğü vizyonunu vermesi ve ona bütün insanların hangi 
anlamda onur sahibi olduğunu göstermesindeydi. Hıristiyan Tanrı bütün insanları kabul eder, onların bireysel 
değerini ve bireysel onurunu tanır.  
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Hıristiyanlığın sorunu, bir uşaklar ideolojisi olarak kalmasındadır. … Hıristiyanlık insan özgürlüğünün 
gerçekleşmesini bu dünyaya değil, cennet’e yerleştirir. Hıristiyanlık doğru bir özgürlük kavrayışına sahiptir, ama bu 
dünyadaki köleye bu yaşamda bir kurtuluş bekleyemeyeceğini söyleyerek onu özgürlüğünün eksik olması olgusuyla 
uzlaştırmakla yetinmektedir. Hegel’e göre Hıristiyan, Tanrı’nın insanı değil de, insanın Tanrı’yı yarattığının bilincinde 
değildir. İnsan Tanrı’yı özgürlük düşüncesinin bir tür projeksiyonu olarak yaratmıştır, çünkü Hıristiyan Tanrı 
kendisine ve doğaya bütünüyle hükmeden bir varlıktır. Ve Hıristiyan, kendisini, bu kendi yarattığı Tanrı’ya teslim 
etmiş, kendisini kurtarabilecekken bile, daha sonra Tanrı tarafından kurtarılacağı inancıyla dünyevi bir kölelik 
yaşamına razı olmuştur. O nedenle Hıristiyanlık bir tür yabancılaşmadır, yani insanın kendisini kendi yarattığı bir 
varlığa tabi kıldığı ve bunun sonucunda ikiye bölündüğü yeni bir kölelik biçimidir.  
 
Uşaklığın son büyük ideolojisi olan Hıristiyanlık, uşaklara insan özgürlüğünün nasıl olması gerektiğini göstermiştir. 
Hıristiyanlık uşağa uşaklıktan kurtuluşun izlenebilir bir yolunu göstermemiştir, ama amacı daha net görmesini 
sağlamıştır. Amaç, özgürlüğü ve bağımsızlığı bütün öteki insanlar tarafından evrensel ve karşılıklı kabul gören 
özgür ve bağımsız bir bireydi. Uşak çalışmasıyla kendini büyük ölçüde kurtarabildi. Doğaya egemen olmayı ve onu 
kendi görüşüne göre yeniden yapılandırmayı öğrendi ve kendi özgürlüğünün olanaklarının bilincine vardı. O 
nedenle, Hegel açısından tarihsel sürecin tamamlanması yalnızca Hıristiyanlığın dünyevileştirilmesi adımını, yani 
Hıristiyan özgürlük düşüncesinin “burada ve şimdi”ye çevrilmesini gerektiriyordu. Ama bu adım bir kanlı savaşı 
daha, uşağın efendisinden kurtuluş mücadelesini gerektiriyordu. Hegel kendi felsefesini, Hıristiyan öğretisinin, artık 
efsaneye ve kitabın otoritesine değil de, uşağın mutlak bilgisine ve özbilincine dayanan bir dönüşümü olarak 
görüyordu.  
 
İnsanlık tarihi aristokrat efendinin ölümü göze almaya hazır olmasının kabul görmesini aradığı saygınlık savaşıyla 
başladı. Efendi doğal varlığını aştı ve böylece daha özgür ve daha hakiki insan olduğunu kanıtladı. Ama tarih efendi 
ve onun mücadelesi tarafından değil, uşak ve onun çalışması tarafından ilerletildi. Uşak ilk başta ölüm korkusundan 
teslim oldu. … Hobbes’un akıl tarafından yönlendirilen insanından farklı olarak, Hegel’deki uşak, kendi gururunu 
bastırmayı denemez. Tam tersine, kabul görmediği sürece kendini tam değerli bir insan hissetmez. Hegel’e göre 
tarihsel ilerlemenin motoru, efendinin aylak kendinden hoşnutluğu ve değiştirilemez özkimliği değil, uşağın aralıksız 
olarak kabul görme arzusu peşinde koşmasıdır.  
 
1199..  EEvvrreennsseell  vvee  HHoommoojjeenn  DDeevvlleett    
Devletin varlığı Tanrı’nın yeryüzündeki etkinliğidir -G. W. F. Hegel, Hukuk Felsefesi 
  
Fransız Devrimi sonucunda oluşan modern liberal demokratik devlet, Hıristiyan özgürlük idealinin ve evrensel insan 
eşitliğinin burada ve şimdi gerçekleşmesinden başka bir şey değildi. Bu, devleti putlaştırma ya da ona Anglosakson 
geleneğinde eksik olan metafizik bir anlam kazandırma denemesi değil, daha çok, Hıristiyan Tanrı’yı ilk başta 
yaratanın insan olduğunun ve o nedenle de şimdi O’nu yeryüzüne getirip modern devletin parlamentolarında, 
başkanlık saraylarında ve bürokrasi binalarında yaşatacak olanın gene insan olduğunun kabul edilmesiydi.  
 
Hobbes ve Locke ile onların Amerikan Anayasası’nı ve Bağımsızlık Bildirgesi’ni yazan öğrencileri için liberal 
demokrasi belli doğal haklara sahip tek tek kişiler arasındaki bir toplum sözleşmesiydi. Bunlar arasında yaşama, 
yani varlığını koruma ve sürdürme hakkı ile genel olarak özel mülkiyet hakkı olarak anlaşılan mutluluğa ulaşma 
hakkı başta geliyordu. O nedenle liberal toplum, yurttaşlar arasında birbirlerinin yaşamına ve mülkiyetine 
karışmama konusunda ki karşılıklı ve eşit bir anlaşmadır.  
 
Buna karşılık Hegel liberal toplumu yurttaşlar arasında birbirini kabul etme konusundaki karşılıklı ve eşit bir anlaşma 
olarak görür. Hobbes’un ve Locke’un liberalizmi rasyonel özçıkarın izlenmesi olarak yorumlanabilirse, Hegel’in 
“liberalizmi” de rasyonel kabul görmenin izlenmesi olarak anlaşılabilir. Bununla, evrensel ve genel bir temele dayalı 
bir kabul görme kastedilmektedir: Özgür ve bağımsız insanlar olarak tek tek herkesin onuru herkes tarafından kabul 
edilmektedir. Liberal bir demokraside yaşamayı tercih ettiğimizde söz konusu olan yalnızca para kazanma ve 
ruhumuzun arzu eden yanını tatmin etme özgürlüğü değildir; daha önemli ve daha tatmin edici olan, liberal devletin 
bize onurumuzun kabul görmesini sağlamasıdır. Liberal bir demokrasideki yaşam büyük maddi zenginlikler 
sunabilir, ama aynı zamanda bize özgürlüğümüzün kabul görmesi gibi kesinlikle maddi olmayan bir amaç da 
gösterir. Liberal demokratik devlet bizi kendi özdeğer duygumuza göre değerlendirir. Bu şekilde, ruhun hem arzu 
eden, hem de thymotik yanı tatmin olur.  
 
Evrensel kabul görme, kabul görmenin çeşitli köleci toplum türlerinde sahip olduğu ciddi bir kusuru giderir. Fransız 
Devrimi’ne kadar ayrımsız bütün toplumlar ya bir monarşi ya da bir aristokrasiydi ya tek bir birey (kral) ya da bir 
birey grubu (“egemen sınıf” veya seçkinler grubu) kabul görürdü. Bunlar kabul görme ihtiyaçlarının insanlıkları bile 
kabul edilmeyen büyük insan yığınlarının zararına tatmin ederdi. Kabul görme ancak evrensel ve eşit bir temel 
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dayandırıldığında rasyonelleştirilebilirdi. Efendiler ile uşaklar arasındaki ilişkinin iç “çelişkisi”, hükmedenin ahlakı ile 
hükmedilenin ahlakının bir sentezini yapmayı başaran devlet tarafından bir çözüme kavuşturuldu. Efendi ile uşak 
arasındaki ayrım ortadan kaldırıldı, eski uşaklar yeni efendiler -ama başka uşakların değil kendilerinin efendisi- 
oldular. “1776 Ruhu”, yeni bir efendiler grubunu zaferi ya da uşakların bilincinde yeni bir yükseliş değil, halk 
egemenliğinin demokratik bir hükümet biçimindeki kazanımı anlamına gelir. Eski hükmedenler ile hükmedilenler 
düzeninin bazı öğeleri –efendinin kabul görme arzusunun tatmini ve uşağın çalışması bu yeni sentezde de varlığını 
sürdürür.  
 
Yurttaşlık haklarının yalnızca belli ulusal, etnik ya da ırksal gruplara tanındığı milliyetçi devlet rasyonel olmayan 
kabul görmenin bir biçimini içerir. Milliyetçilik thymos’tan kaynaklanan kabul görme arzusunun bir tezahürüdür. 
Milliyetçi öncelikle ekonomik kazançla değil, kabul görme ve onurla ilgilidir. Ulusallık doğal bir özellik değildir; insan 
ancak öteki insanlar tarafından tanındığında belli bir ulusallığa sahip olur. Kişi bu durumda birey olarak kendisi için 
değil, mensup olduğu grup için kabul görme arzu eder. Milliyetçilik bir anlamda eski zamanların megalothymia’sının 
daha modern, demokratik bir biçime dönüşmesini temsil eder. Kişisel ünleri için mücadele eden tek tek prenslerin 
yerine, ulusallıklarının kabul görmesini talep eden uluslar geçmiştir. Aristokrat efendiler gibi uluslar da kabul 
görmeye, “güneşin altında bir yere” ulaşmak için ölümü göze almaya hazırdır.  
 
Ama ulusallığa ya da ırka dayalı bir kabul görme arzusu rasyonel bir talep değildir. Oysa insani olan ve olmayan 
arasındaki ayrım son derece rasyoneldir: Yalnızca insanlar özgürdür, kabul görme uğruna bir saygınlık mücadelesi 
verebilirler. Bu ayrım doğadan, daha doğrusu doğa alemi ile özgürlük alemi arasındaki radikal ayrılmadan 
kaynaklanır. Buna karşılık, bir insan grubu ile bir başkası arasındaki ayrım, insanlık tarihinin rastlantısal ve keyfi bir 
yan ürünüdür. Ve ulusal grupların kendi ulusal onurlarının kabul görmesi için birbiriyle mücadele etmesi, uluslararası 
planda, tıpkı aristokrat efendiler arasındaki saygınlık savaşında olduğu gibi bir çıkmaza götürür; bir ulus efendi, 
öteki uşak olur. Her ikisinin de elde edebileceği kabul görme, efendi ve uşak arasındaki ilk baştaki bireysel ilişkide 
olduğu gibi ve aynı nedenlerden yetersiz kalır.  
 
Buna karşılık liberal devlet, birbiriyle yarışan kabul görme taleplerini olanaklı tek ortak temelde, her bireyin insan 
olma kimliği temelinde uzlaştırdığı için rasyoneldir. Liberal devlet zorunlu olarak evrenseldir, yani bütün yurttaşlara, 
belli bir ulusal, etnik ya da ırksal gruba dahil oldukları için değil, insan oldukları için kabul görme sunar. Ve devlet, 
efendiler ve uşaklar arasındaki ayrımın kaldırılması temelinde sınıfsız bir toplum yarattığı ölçüde de homojendir. Bu 
evrensel ve homojen devletin rasyonelliği ayrıca, örneğin Amerikan cumhuriyetinin doğuşunu hazırlayan Kurucu 
Meclis çalışmaları sırasında olduğu gibi, tamamen bilinçli bir şekilde açık ve ilan edilmiş ilkelere dayanmasında da 
görülür. Yani devletin otoritesi yüzlerce yıllık geleneklerden ya da dinsel inancın karanlık derinliklerinden değil, 
yurttaşların hangi koşullar altında birlikte yaşayacaklarını kararlaştırmak üzere yürüttüğü açık bir tartışmadan 
kaynaklanır. İnsanlar ilk kez kendi hakiki doğalarının bilincine vardığı ve kendi doğalarıyla uyum içinde olan bir 
politik topluluk oluşturabildikleri için, bu rasyonel özbilincin bir biçimidir.  
 
Liberal demokrasi insanlara haklar sağlar ve bunları korur. ABD, Fransa ya da başka bir liberal devlet topraklarında 
doğan her insan evladı, yalnızca doğmuş olmakla belli yurttaşlık hakları kazanır. Çocuk zengin ya da yoksul, siyah 
ya da beyaz, ne olursa olsun; kimse onun yaşam hakkına dokunamaz. Çocuk daha sonra mülk sahibi olma hakkını 
elde eder, devlet ve öteki yurttaşlar bu hakka da saygı göstermek zorundadır. Çocuk, aklına esen her konuda 
thymotik görüşler (yani değer ve değerlerle ilgili görüşler) geliştirme ve bu görüşleri mümkün olduğu kadar açık ifade 
etme hakkına sahiptir. Bu thymotik görüşler dinsel inanç biçimini alabilir ve dinsel ibadet tamamen özgür bir şekilde 
yapılabilir. Ve nihayet, çocuk yetişkin olduktan sonra, bu hakları oluşturan hükümetin kendisine katılabilir ve kamu 
işlerinin en önemli ve yüksek sorunlarına kendi katkısını yapabilir. Bu katılım, periyodik seçimlerde oy verme 
biçiminde olabileceği gibi, yönetime aday olma, bir kişi ya da tutumu destekleyen makaleler yazma veya kamu 
bürokrasisinde çalışma gibi, politik süreçte doğrudan yer almanın daha aktif biçimlerinde de olabilir. Açık özyönetim 
efendiler ve uşaklar arasındaki ayrımı ortadan kaldırır, herkes en azından efendi rolüne katılma hakkına sahiptir. 
Efendilik demokratik olarak kararlaştırılmış yasaların resmen ilan edilmesi biçimini alır. Yasalar evrensel olarak 
geçerli kurallardır; insan onlar aracılığıyla bilinçli olarak kendi kendine hükmeder. Devlet ile halkın birbirlerini 
tanımasıyla kabul görme karşılıklı olur. Devlet yurttaşlarına haklar sağlar ve yurttaşlar devletin yasalarına uymayı 
kabul eder. Hakların sınırlanması ancak kendi içlerinde çelişkili olduklarında, yani bir hakkın kullanılması bir başka 
hakkın gerçekleşmesine zarar verdiğinde söz konusu olabilir.  
 
Birleşik Devletlerde ve öteki demokratik ülkelerde oy hakkı zamanla, önce mülkiyet ölçütlerini doldurmayan 
yurttaşlara, sonra siyahlara ve öteki etnik ya da ırksal azınlıklara ve kadınlara da tanınmıştır; ama bu, hiçbir zaman 
yalnızca ekonomik bir konu olarak görülmemiş (yani oy hakkının bu gruplara ekonomik çıkarlarını korumaları için 
verildiği var sayılmamış), genel olarak değer ve eşitliklerinin bir sembolü olarak algılanmış ve kendi başına bir amaç 
olarak değerlendirilmiştir.  
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Tarihin sonunda ortaya çıkan evrensel ve homojen devlet, iki sütun üzerinde, ekonomi ve kabul görme üzerinde 
yükselir. Bu sonuca yol açan insanlık tarihi süreci, itici gücüne eşit oranda, hem modern doğa bilimlerinin ilerleyen 
gelişmesinde, hem de kabul görme mücadelesinde bulmuştur. … Arzu ile aklın ittifakı sonsuz birikimi mümkün kıldı; 
kapitalizm modern doğa bilimleriyle kopmaz bir bağ içindedir. Buna karşılık kabul görme mücadelesi ruhun thymotik 
yanından kaynaklanmış, itici gücünü uşaklık gerçekliğinde bulmuştur. Bu gerçeklik, uşakların Tanrı’nın gözünde 
bütün insanların eşit ve özgür olduğu bir dünyada efendi olma vizyonu ile çelişki içindeydi. Arzu, akıl ve thymos’u 
dikkate almadan insan kişiliğini tasvir etmek nasıl imkansızsa, tarihsel sürecin bu iki sütunu ortaya koymadan 
yapılacak kapsamlı bir tasviri -hakiki bir evrensel tarih- de aynı şekilde eksik kalacaktır. Marksizm, modernizasyon 
teorisi ya da birincil olarak ekonomik faktörlere dayanan her hangi bir başka tarih teorisi, ruhun thymotik yanını ve 
kabul görme uğruna mücadeleyi tarihin ana itici güçleri olarak dikkate almadığı sürece eksik kalacaktır. 
  
Demokrasinin ekonomik bir gerekçesi yoktur. Hatta demokratik politikanın ekonomik verimliliği engellediği bile 
söylenebilir. Demokrasi tercihi bağımsız bir tercihtir, arzu sonucu değil, kabul görme uğruna yapılır.  
 
Ama ekonomik gelişme bu bağımsız tercihi daha olası kılan koşullar yaratır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, 
ekonomik gelişme efendilik konseptini uşağın bilincine çıkarır. Uşak, teknoloji sayesinde doğaya ve iş disiplini ve 
eğitim sayesinde kendisine hükmedebileceğini keşfeder. Bir toplumun eğitim düzeyi yükseldikçe, uşaklar 
kendilerinin köle olduğunu ve efendi olmayı yeğlemek gerektiğini giderek daha açık görür ve öteki uşakların kendi 
bağımlılık durumlarına ilişkin görüşlerine daha açık bir hale gelirler; eğitim sayesinde insan olduklarını, bir onura 
sahip olduklarını ve onurlarının kabul görmesi için mücadele etmeleri gerektiğini kavrarlar. Özgürlük ve eşitlik 
düşüncelerinin modern eğitimin konusu olması bir rastlantı değildir; bunlar uşakların gerçek durumlarına bir tepki 
olarak geliştirilmiş ideolojileridir. Gerek Hıristiyanlık, gerekse komünizm, her ikisi de hakikatin belli parçalarını içeren 
uşak ideolojileriydi. … Bunların rasyonel olmayan yanları ve iç çelişkileri zamanla açığa çıktı. Komünist toplumların, 
kendilerini özgürlük ve eşitlik ilkelerine adamış olmalarına rağmen, büyük insan yığınlarının onurunu tanımayan 
köleci toplumların modern varyantlarından başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Marxist ideolojinin seksenli yılların 
sonunda çökmesi, bir bakıma bu toplumlarda yaşayan insanların daha yüksek bir rasyonellik düzeyine erişmiş 
olduğunu ve akıl tarafından yönlendirilen evrensel bir kabul görmenin ancak liberal bir toplum düzeninde olanaklı 
olduğunu göstermektedir.  
 
Ekonomik gelişmenin liberal demokrasiyi teşvik etmesinin ikinci yolu, eski sınıfsal engellerin genel fırsat eşitliği 
lehine kaldırılmasıyla geniş kapsamlı eğitim ihtiyacının muazzam bir eşitleştirici etki yapmasıdır. Ekonomik konum 
ya da eğitim düzeyi temelinde gene yeni sınıflar ortaya çıkmaktadır, ama toplumda son derece yüksek bir akışkanlık 
oluşmakta ve eşitlikçi düşünceler hızla yayılmaktadır. Ekonomik süreçler böylece daha de jure (hukuki) eşitlik 
kurulmadan defacto (fiili) eşitlik yaratmaktadır.  
 
Sanayileşmenin gelişmesinin, kabile, din ya da loncaya dayalı geleneksel otorite biçimlerinden giderek özgürleşen 
kentsel, akışkan ve eğitimli toplumlar yarattığını daha önce göstermiştik. … Refahın artması, dış dünyaya açıklığın 
gelişmesi ve eğitimin iyileşmesiyle, insanlar artık yalnızca maddi durumlarının iyileşmesini değil, statülerinin kabul 
görmesini de amaçlıyor.  
 
Kabul görme arzusu, evrensel ve eşit kabul görmeye dönüşmeden önce, örneğin din ve milliyetçilik gibi büyük alt 
başlıklar altında toplayabileceğimiz bir dizi akıl dışı biçim alabilir. Dönüşüm süreçleri dümdüz gitmez, birçok 
toplumda rasyonel ve rasyonel olmayan kabul görme biçimleri yan yana bulunur. Daha da önemlisi, rasyonel bir 
kabul görme sağlayan toplumların yükselmesi ve ayakta kalması bazı rasyonel olmayan kabul görme biçimlerini 
gerektiriyor gibi görünmektedir.  
 

IIVV..  KKIISSIIMM    
RROODDOOSS’’UUNN  ÜÜZZEERRİİNNDDEENN  AATTLLAAMMAAKK    

  
2200..  SSooğğuukk  CCaannaavvaarrllaarrıınn  EEnn  SSooğğuuğğuu    
Tarihin sonunda artık liberal demokrasinin ciddi ideolojik rakipleri kalmamıştır. Geçmişte bir çok insan; monarşi, 
aristokrasi, teokrasi, faşizm, komünizm, totalitarizm ya da kendisinin inandığı şu ya da bu ideolojiden daha aşağı 
olduğunu düşündükleri için liberal demokrasiyi reddediyordu. Ama bugün, en azından İslam dünyası dışında, liberal 
demokrasinin en mantıklı hükümet biçimi, yani rasyonel arzunun ya da rasyonel kabul görmenin en iyi ger çekleştiği 
devlet biçimi olduğu konusunda genel bir mutabakat vardır.  
 
Liberal demokrasinin evrenselleşememesinin ya da iktidara geldikten sonra istikrarlı olamamasının nedeni son 
tahlilde halklar ve devletler arasında yeterli bir iletişim olmamasıdır. Devletler amaca yönelik politik yapılar, halklar 
ise önceden de var olan ahlaki topluluklardır, Halklar, iyi ve kötü konusunda, kutsal ile dünyevinin doğası üzerine, 
uzak geçmişte belki bilinçli olarak oluşturulmuş, ama bugün ağırlıklı olarak gelenek haline gelmiş ortak varsayımlara 
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sahip topluluklardır. Nietzsche’ye göre her halk “iyi ve kötüye ilişkin kendi diline” sahiptir ve bunu “geleneklerinde ve 
haklarında” bulur. Bu, yalnızca anayasalarda ve yasalarda değil, aynı zamanda ailede, dinde, sınıf yapısında, 
günlük alışkanlıklarda ve yüceltilen yaşam tarzında da yansır. Devletlerin alemi politik alem, uygun hükümet 
biçiminin bilinçli seçimi alanıdır. Halkların alemi politika altıdır, kültür ve toplum alanında kalır; bunların kuralları ise, 
çoğu kez kendilerine katılanlar tarafından bile formüle edilmez ya da bilinçli olarak kabul edilmez.  
 
Devlet kendisini halka dayatır. Bazı durumlarda halkı devlet biçimlendirir. … ABD’de ise, özgürlük ve eşitlik temel 
ilkesi Amerikan ulusunu oluşturan çeşitli göçmen topluluklarda demokratik bir bilinç yaratmıştır. … Liberal 
demokrasinin başarı ve istikrarı için yalnızca belli evrensel ilke ve yasaların geçerli olması hiçbir zaman yeterli 
değildir, bunun için aynı zamanda halk ile devlet arasında belli ölçüde bir anlaşma da gereklidir. … Kültür bir şeyi 
değerlendirme yeteneğinden çıkmaktadır; örneğin, yaşlılara saygı gösteren birisini değerli, pis hayvanları domuz 
gibi yiyen birisini değersiz buluruz. Toplum bilimcilerin “değerler” diye adlandırdığı şeyin mekanı thymos ya da kabul 
görme arzusudur. … Kabul görme arzusu yalnızca bütün görünüş biçimlerinde efendi ve uşak ilişkisini değil, aynı 
zamanda bundan kaynaklanan, tebaasının hükümdara, köylünün toprak sahibine gösterdiği saygı ve aristokratın 
soylu üstünlüğü gibi ahlaki normları da yaratmıştır.  
 
Çok güçlü iki başka tutku, din ve milliyetçilik de psikolojik bakımdan kabul görme arzusu üzerinde yükselir. … Bu 
tutkular, tam da kökleri thymos’da olduğu için bu kadar güçlüdür. Dindar kendi dininin kutsal saydığı her şeye; belli 
ahlaki yasalara, belli bir yaşam tarzına ya da belli ibadet nesnelerine büyük değer verir. Kendisinin kutsal saydığı 
şeyin onuru zedelendiğinde öfke duyar. Milliyetçi kendi ulusal ya da etnik grubunun büyüklüğüne ve dolayısıyla bu 
grubun bir üyesi olarak kendi önemine inanır, bu önemin başkaları tarafından kabul görmesini ister ve bu 
olmadığında dindar gibi öfkelenir. Tarihsel süreci harekete geçiren thymotik bir tutku, yani soylu efendinin kabul 
görme arzusuydu, onu savaş ve çatışmalarla yüzyıllar boyu ilerleten ise dinsel fanatizmin ve milliyetçiliğin thymotik 
tutkuları oldu. Dinin ve milliyetçiliğin thymotik kökeni “değerler’ konusundaki çatışmaların niçin çoğu kez mülkiyet 
çalışmalarından daha ölümcül olduğunu da açıklar. Para paylaşılabilir ama onur konusunda uzlaşma olamaz: Öteki, 
benim ve benim kutsal saydığım şeyin onurunu ya tanıyacaktır ya da tanımayacaktır. Hakiki fanatizmi, tutku ve 
nefreti sadece “adalet” talep eden thymos yaratabilir.  
 
Demokrasi işleyecekse, demokratik devletin yurttaşlarının bu değerlerin ilk baştaki araçsal işlevini unutması ve 
kendi politik sistemleri ile yaşam tarzlarına ilişkin belli bir akıl dışı, thymotik gurur geliştirmesi gerekir. Demokrasiyi, 
mutlaka alternatiflerinden daha iyi olduğu için değil, kendi sistemleri olduğu için sevmeliler. Ayrıca “hoşgörü” gibi 
değerleri artık yalnızca belli bir amaca yönelik araç olarak görülmemelidir; demokratik toplumlarda hoşgörü 
karakteristik bir erdem haline gelmektedir. Demokrasiye ilişkin böyle bir gurur geliştiğinde ve demokratik değerler 
yurttaşlarca özümsendiğinde, “demokratik” ya da “sivil bir kültür” (yurttaş kültürü) oluşmuş demektir. Gerçek 
dünyadaki hiçbir toplum, yalnızca rasyonel hesaplara ve arzulara dayanarak uzun süre ayakta kalamayacağı için, 
böylesi bir kültür demokrasilerin uzun vadeli esenliği ve istikrarı için önemli bir önkoşuldur.  
 
Kültür -belli geleneksel değerlerin demokratik değerlere dönüşmesine direnme biçiminde- demokratikleşmenin 
önünde bir engel olabilir. İstikrarlı liberal demokrasilerin kurulmasını engelleyen kültürel faktörler çeşitli kategorilere 
ayrılır.  
 
İlk kategori bir ülkenin ulusal, etnik ve ırksal bilincinin çapı ve karakteriyle ilgilidir. Milliyetçilik ve liberal demokrasi 
aslında birbirlerini dışlamaz. … Ulusal bağımsızlık ve egemenlik isteği - devlet yurttaşlığı ile yurttaşlık haklarının 
sadece milliyet, ırk ya da etnik aidiyete dayalı olmaması önkoşuluyla- özgürlük ve kendi kaderini belirleme 
çabasının olası bir görünüş biçimi olarak görülebilir.  
 
Buna karşılık, çeşitli nüfus gruplarının milliyetçilik ya da etnik aidiyetinin, kendilerini aynı ulusun üyesi olarak 
hissetmeyecek ve öteki grubun haklarına saygı göstermeyecek kadar güçlü gelişmiş olduğu bir ülkede demokratik 
bir sistem pek kurulamayacaktır. Demokratik bir sistemin kurulması için belirgin bir ulusal birlik duygusunun 
yerleşmiş olması gerekir.  
 
Demokrasinin oluşmasındaki ikinci kültürel engel dinle ilgilidir. Milliyetçilik örneğinde de olduğu gibi, din ile 
demokrasi arasında temelde bir çatışma yoktur; çatışma, dinin hoşgörülü ve eşitlikçi olmaktan çıktığı noktada 
başlar. Hegel’e göre Hıristiyanlığın Fransız Devrimi’nin yolunu hazırlamış olduğunu daha önce görmüştük. 
Hıristiyanlık, ahlaki tercihler yapma yetenekleri temelinde bütün insanların eşitliği ilkesini geliştirmişti.  
 
Günümüz demokrasilerinin büyük bir çoğunluğu Hıristiyan geleneğindendir. Samuel Huntington 1970’den sonraki 
yeni demokrasilerin çoğunun Katolik ülkelerde gerçekleşmiş olduğuna işaret etmiştir. Demek ki, din bazı açılardan 
demokratikleşme sürecini engellemekten çok destekliyor görünmektedir.  
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Ama din kendi başına özgür toplumlar yaratmış değildir; liberalizmin ortaya çıkması için, amaçlarını 
dünyevileştirerek Hıristiyanlığın bir bakıma kendi kendini ortadan kaldırması gerekmiştir. Batı Avrupa’nın büyük bir 
kısmında ve Kuzey Amerika’da dünyevileşme, bilindiği gibi, Protestanlık sayesinde olmuştur. Protestanlıkta din 
Hıristiyan ile Tanrısı arasındaki özel bir şeydir. Böylece özel bir rahipler sınıfına gerek kalmamıştır ya da daha genel 
bir deyişle, din politika üzerindeki etkisini yitirmiştir. Dünyadaki başka dinler de benzer bir dünyevileşme süreci 
yaşamıştır. Budizm ve Şinto, örneğin kendilerini başlıca aileyi kapsayan özel bir ibadet alanıyla sınırlamıştır. 
Hinduizm’in ve Konfüçyüs’çülüğün mirası karışıktır. Her iki din de görece hoşgörülü ve kanıtlanmış olduğu gibi çok 
sayıda dünyevi etkinlikle bağdaşabilir olmakla birlikte, özünde hiyerarşiktir, kesinliklle eşitlikçi değildir. Buna karşılık 
Ortodoks Musevilik ve fundamentalist İslam, insan yaşamının bütün alanlarını, özel, kamusal ve bütün politik 
yaşamı düzenlemek isteyen totaliter dinlerdir. Bu dinler demokratik bir hükümet sistemiyle bağdaştırılabilir -özellikle 
İslam’da bütün insanların eşitliği ilkesi Hıristiyanlıkta olduğundan daha az geçerli değildir- ama liberalizmle ve genel 
hakların, özellikle de vicdan özgürlüğü ve özgür ibadet hakkının kabul edilmesiyle uyumlaştırılmaları çok zordur. 
Çağdaş İslam dünyasındaki tek liberal demokrasinin, daha 20. yüzyılın başlarında İslami mirası dünyevi bir toplum 
yararına kesinlikle reddetmiş tek ülke olan Türkiye olması, belki de bir rastlantı değildir.  
  
İstikrarlı bir demokrasinin oluşmasının önündeki üçüncü engel, büyük çaplı sosyal eşitsizlikler ve insanların devlet 
karşısındaki buradan kaynaklanan tutumlarıdır. Tocqueville’e göre, Amerikan demokrasinin gücü ve istikrarı, 
Amerikan toplumunun daha Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasa yazılmadan çok önce, baştan aşağı eşitlikçi ve 
demokratik olmasından kaynaklanır. Amerikalılar “eşit olarak doğar”, çünkü Kuzey Amerika’nın ağır basan kültürel 
gelenekleri, örneğin 17. yüzyıl mutlakıyetçi İspanya’sının değil de, liberal İngiltere’nin ve liberal Hollanda’nın 
gelenekleri olmuştur.  
 
İstikrarlı bir demokrasinin kuruluş olanaklarını etkileyen son bir kültürel faktör, bir halkın bağımsız olarak sağlıklı bir 
sivil toplum; devlete dayanmadan Tocqueville’in “birleşme sanatı”nı icra edebileceği bir alan yaratma yeteneğiyle 
ilgilidir. Tocqueville’e göre bir demokrasi en iyi, yukarıdan aşağı değil de, aşağıdan yukarı gerçekleştiğinde, merkezi 
hükümet doğal bir şekilde bir dizi yerel yönetim organından ve birer özgürlük ve özdisiplin okulu olarak hizmet gören 
özel birliklerden çıkıp oluştuğunda işler. Demokraside söz konusu olan son tahlilde özyönetimdir ve eğer insanlar 
şehirlerinde, kasabalarında, meslek örgütlerinde ya da üniversitelerinde kendi kendilerini yönetebiliyorsa, bunu 
ulusal düzeyde de başarmaları çok büyük bir olasılıktır.  
 
Şu ileri sürülmektedir: Feodal aristokrasi ya da yerel savaş beyleri gibi bütün ara iktidar basamaklarını sistematik 
olarak yok eden güçlü bir merkezi devlet gücüne sahip toplumlar, iktidarın kral ile bir dizi güçlü feodal bey arasında 
paylaşılmış olduğu feodal toplumlara oranla otoriter bir egemenlik sistemine daha yatkındır. O nedenle, ağırlıklı 
olarak feodal yapılara sahip İngiltere ve Japonya istikrarlı demokrasiler haline gelirken, devrimden önce dev 
merkeziyetçi, bürokratik imparatorluklar olan Rusya ve Çin’den totaliter komünist devletler çıkmıştır. Fransa ve 
İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerinin istikrarlı demokrasiler kurmada karşılaştıkları güçlükler de bununla açıklanabilir. 
Her iki ülkede de feodalizm, 16. ve 17. yüzyıllarda merkezileştirici ve modernleştirici monarşiler tarafından yıkılmıştı. 
Devlet otoritesine bağımlı, zayıf ve yılgın sivil toplumlar ve bunların karşısındaki güçlü devlet iktidarları bu 
monarşilerin mirası oldu. Merkeziyetçi monarşiler, insanların kendiliğinden özel olarak örgütlenme, yerel düzeyde 
işbirliği yapma ve kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenme yeteneklerini yitirdiği bir atmosfer yarattı. Paris’in izni 
olmadan taşranın en uzak köşesinde bile bir yol ya da köprü yapmanın mümkün olmadığı Fransa’daki merkeziyetçi 
gelenek, XlII. Louis’den Napoleon üzerinden günümüzün Beşinci Cumhuriyet’ine kadar kesintisiz bir şekilde gelip 
Conseit d’Etat’ya yerleşmiştir.  
 
Günümüzün en istikrarlı liberal demokrasilerinde -örneğin İngiltere ve ABD’de- liberalizm demokrasiden, özgürlük 
ise eşitlikten önce gelmiştir. Özgür konuşma, özgür birleşme ve hükümete politik katılım hakları, bütün halk bunlara 
kavuşmadan önce küçük bir seçkinler grubu -genellikle beyaz ve erkek toprak sahipleri- tarafından kullanılmıştır. 
Benzer bir sosyal arka plana ve eğilimlere sahip küçük seçkinler grubu, yenik düşenlerin haklarını özenle koruyan 
demokratik mücadele ve uzlaşma kurallarına uymaya, uzun yılların kabile karşıtlıkları ve etnik nefreti ile dolu büyük 
ve heterojen bir topluma oranla çok daha hazırdı. Böyle bir sıra, liberal demokratik uygulamaların özümsemesine ve 
en eski ulusal geleneklerle birleşmesine olanak sağladı. Yurtseverlikle özdeşleştirilmesi liberal demokrasinin oy 
hakkını yeni kazanan grupların gözündeki thymotik çekiciliğini artırır; bunlar demokratik kurumlara, sanki bunlara 
baştan beri katılıyormuş gibi bağlanırlar.  
 
Bütün bu etkenler; ulusal kimlik, din, sosyal eşitlik, sivil toplum ve liberal kurumlarla ilgili tarihsel deney bir halkın 
politik kültürünü oluşturur. Halkların bu bakımlardan çok farklı olması, özdeş liberal demokratik sistemlerin belli 
halklarda sorunsuz işlerken ötekilerde işlememesinin ya da aynı halkın belli bir dönemde demokrasiyi reddederken 
başka bir dönemde çekinmeden uygulamaya koyabilmesinin nedenlerini de açıklar. Özgürlüğün etki alanını 
genişletmek ve yaygınlaşmasını pekiştirmek isteyen her devlet adamı, bu tür politika altı faktörlere çok duyarlı tepki 
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göstermek zorundadır, çünkü bunlar bir devletin başarıyla tarihin sonuna ulaşmasını engelleyebilir.  
 
Kültür ve demokrasi konusunda bazı yanılgılara düşmemek gerekir. Birincisi: kültürel faktörlerin demokrasinin 
oluşmasının yeterli koşullarım yaratabileceği varsayımıdır. … Nazi Almanya’sının da pratikte istikrarlı bir 
demokrasinin bütün kültürel önkoşullarına sahip olduğunu unutmamak gerekiyor: Ulusal birlik vardı, ülke ekonomik 
bakımdan gelişmişti ve ağırlıklı olarak Protestan'dı, sağlıklı bir sivil topluma sahipti ve sosyal bakımdan öteki Batı 
Avrupa ülkelerinden daha az eşitlikçi değildi. Ama bütün bunlara rağmen Alman nasyonal sosyalizmini oluşturan o 
muazzam thymotik kendini dayatma ihtiyacı ve öfke patlaması, rasyonel ve karşılıklı kabul görme arzusunu gene de 
bütünüyle silip süpürebildi.  
 
Politika alemi kültürden bağımsızdır ve arzu, thymos ve aklın kesişme noktasında kendi özgül onuruna sahiptir. 
İstikrarlı bir liberal demokrasi ancak, politika sanatından anlayan ve halkının eğilimlerini kalıcı politik  
kurumlara dönüştürebilen akıllı ve etkili devlet adamları varsa oluşabilir. 
 
Rasyonel, liberal devlet tek bir tercih sonucu ortaya çıkmaz. Ve rasyonel olmayan belli bir yurt sevgisi ve hoşgörü 
gibi değerler için içgüdüsel bir sempati olmadan ayakta kalamaz. Eğer çağdaş liberal demokrasilerin istikrarı işleyen 
sivil toplumların varlığına, sivil toplumlar da insanların kendiliğinden birleşme yeteneğine bağlıysa, o zaman 
liberalizmin, başarılı olacaksa, kendi ilkelerini aşması gerektiği ortaya çıkar. Tocqueville’in sözünü ettiği sivil birlik ve 
topluluklar çoğunlukla liberal ilkelere değil, dine, etnik aidiyete ya da rasyonel olmayan başka bir temele 
dayanıyordu. Kısaca, başarılı politik modernleşme yasalar ve anayasal kurumlar sistemi içinde modernlik öncesinin 
bir kalıntısının kalmasını gerektirir; halklar varlığını sürdürür ve devlet kesin zafere ulaşamaz.  
 
2211..  ÇÇaallıışşmmaannıınn  KKöökkeennii  OOllaarraakk  TThhyymmooss    
Hegel... çalışmanın insanın özü, hakiki özü olduğunu kabul eder. -Karl Marx 
  
İleri sanayileşme ile demokrasi arasında sıkı bir bağ olduğu kabul edilirse, ülkelerin uzun zaman dilimleri boyunca 
ekonomik bakımdan büyüme yeteneklerinin, özgür toplumlar yaratma ve sürdürme yetenekleri açısından büyük 
önem taşıdığı görülür. Günümüzde en başarılı modern ekonomiler kapitalisttir. Ama bütün kapitalist ekonomiler 
başarılı, ya da en azından ötekiler kadar başarılı değildir. Nasıl biçimsel olarak demokratik olan ülkeler arasında 
demokrasiyi sürdürme bakımından çarpıcı farklılıklar varsa, biçimsel olarak kapitalist olan ülkeler arasında da 
büyüme yeteneği açısında çarpıcı farklılıklar vardır.  
 
Adam Smith’e göre, ülkelerin zenginlikleri arasındaki farkın başlıca kaynağı, hükümet politikalarının bilgeliği ya da 
ahmaklığıydı ve kötü politikaların sınırlamalarından kurtulduğunda, insan ekonomik davranışı her yerde yaklaşık 
aynı olurdu.  
 
Hinduizm, bütün insanların eşit değerliliğini vaaz etmeyen az sayıdaki dünya dinlerinden birisidir. Hinduist öğreti 
daha çok insanları katı bir şekilde, hakları, ayrıcalıkları ve yaşam tarzlarının kesin bir şekilde tanımlandığı karmaşık 
bir kastlar sistemine ayırır. Şu ilginç bir çelişkidir: Hinduizm, Hindistan’da liberal bir politika için -artan dinsel 
hoşgörüsüzlüğün liberal politik düzenin istikrarına ilişkin kuşkuları artırmasına rağmen- büyük bir engel 
oluşturmazken, ülkenin ekonomik gelişmesini açıkça büyük ölçüde frenlemiştir. Bu genel olarak Hinduizm’de alt 
kastların yoksulluğunun ve sosyal hareketsizliğinin kısıtlanmasıyla açıklanmaktadır: İnsanlar, ilerdeki yaşamlarının 
birinde muhtemelen daha üst bir kasta doğacakları vaadini almakta ve bu da onları şimdiki yaşamlarında sahip 
oldukları toplumsal konumla uzlaştırmaktadır. Hinduizm’de yoksulluğun geleneksel olarak kutsal sayılmasına, 
modern Hindistan’ın babası Gandi daha çağdaş bir biçim kazandırdı. Gandi, basit köylü yaşamının erdemlerini 
ruhsal gerçekleşme olarak övdü. Hinduizm büyük yoksulluk içinde yaşayan Hintliler için hayatın yüklerini biraz 
hafifletmiş olabilir; aynı zamanda “ruhsallığı” Batı’da orta tabakadan genç insanlar üzerinde muazzam bir çekim 
gücüne sahiptir. Ama yandaşlarına birçok bakımdan kapitalizmin ruhuna ters olan “bu dünyaya ilişkin” bir uyuşukluk 
ve atalet aşılamaktadır.  
 
Kast belası, yalnızca elsürülemezlik ve bundan kaynaklanan Hindistan’daki pisliğin kutsallaştırılması değildir; 
ilerlemeye çalışan bir Hindistan’da asıl bela, kast sisteminin talep ettiği, her şeyi kapsayan itaat, ısmarlama 
sevinçler, her türlü serüvenciliğin lanetlenmesi ve bireyselliğin ve örnek bir şey yapma olanağının reddedilmesidir. 
 
Birçok toplum bilimci, dinin “geleneksel kültür”ün sanayileşmenin etkisiyle yok olacak yanlarından biri olduğunu 
söylerken, Hinduizm’in yoksulluğa yaklaşımı gibi örnekleri düşünüyor. Buna göre, dinsel inanç temelde rasyonel 
değildir ve bu nedenle er ya da geç modern kapitalizmin rasyonel kar hırsı tarafından saf dışı edilecektir. Ama eğer 
Weber ve Bellah haklıysa, o zaman dinsel inancın belli biçimleriyle kapitalizm arasında köklü gerilimler yok 
demektir; tersine dinsel öğreti Avrupa ve Japonya kapitalizmini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Çünkü dinsel 
öğretiler “çağrılı olarak” çalışmayı; yani tüketim uğruna değil kendi başına bir amaç olarak çalışmayı desteklemiştir.  



www.altinicizdiklerim.com 34 

 
Kapitalist çalışma ahlakının ruhsal-dinsel temelini yitirmesi ve hemen tüketmeyi meşru ve arzu edilir sayan bir 
kültürün gelişmesi, bazı gözlemcilerin bunun çalışma ahlakının ve dolayısıyla kapitalizmin çökmesine yol açacağı 
sonucuna varmasını getirdi.  
 
2222..  İİssyyaann  İİmmppaarraattoorrlluukkllaarrıı::  SSaayyggıı  İİmmppaarraattoorrlluukkllaarrıı    
Modern ekonomi - modern doğa bilimlerinin damgasını taşıyan sanayileşme süreci- insanlığın tekdüzeleşmesini 
getirmekte ve geleneksel kültürlerin çok renkli çeşitliliğini tahrip etmektedir.  
 
Şu anda liberal demokrasinin ayrıntılı olarak düşünülmüş alternatifleri ortada yoktur. Ama gelecekte tarihte benzeri 
hiç görülmedik yeni otoriter sistemler gelişebilir.  
 
Ekonomik krizler anti liberal düşünceyi besler; bu geçmişte yeterince görüldü. Günümüz dünyasında ağırlıklı olarak 
Müslüman bir nüfusa sahip yaklaşık bütün ülkelerde İslami fundamentalizm yaygınlaşıyor. Bu, Müslüman 
toplumların Müslüman olmayan Batı karşısında genellikle başarısız kalmasına bir tepki olarak yorumlanabilir. Askeri 
bakımdan ağır basan Avrupa’dan kaynaklanan rekabet baskısı altında, çok sayıda İslam ülkesi 19. yüzyılda ve 20. 
yüzyılın başında radikal modernleşme önlemlerine başvurdu. Rekabet yeteneği için gerekli bir koşul sayılan Batı 
yaşam tarzlarını aldılar. Japonya’da Meici dönemindeki reformlarda olduğu gibi, bu tür modernleşme programlarıyla, 
ekonomiden bürokrasi ve askeriyeye, eğitim sisteminden sosyal politikaya kadar, yaşamın bütün alanlarında Batı 
rasyonalizminin ilkelerini ödünsüz bir şekilde gerçekleştirmeyi denediler. Bu yönde en sistematik girişimi Türkiye 
gerçekleştirdi: 19. yüzyıldaki Osmanlı reformlarını, Türk milliyetçiliğine dayalı dünyevi bir toplum yaratmak isteyen, 
günümüz Türkiye’sinin kurucusu Kemal Atatürk’ün 20. yüzyıldaki reformları izledi. Mısır devlet başkanı Nasır’ın ve 
Suriye, Lübnan ve Irak Baas partilerinin büyük pan-Arap ulusal hareketlerinde temsil edilen dünyevi (laik) 
milliyetçilik, İslam dünyasına Batı’dan yapılan son önemli düşünce ithali oldu. 
  
Fundamentalizmin yeniden doğuşunun anlamı daha çok, görünürde çok uzak bir geçmişten kaynaklanan daha eski 
ve saf bir değerler dizisinin nostaljik bir şekilde yeniden kabul edilmesiydi. Bunlar, ne yakın geçmişin gözden 
düşmüş “geleneksel değerler”i, ne de Ortadoğu’ya çok yetersiz bir şekilde aktarılmış Batılı değerlerdi. Bu açıdan 
İslami fundamentalizm ile Avrupa faşizmi arasında yüzeyselden de öte bir benzerlik vardır. Avrupa faşizmi gibi yeni 
fundamentalizmin de, daha çok en modern ülkelerde kök salmış olması hiç de şaşırtıcı değildir; çünkü Batılı 
değerlerin alınması özellikle bu ülkelerin geleneksel kültürleri açısından tehdit edici bir nitelik taşıyordu. İslami 
yeniden doğuşun gücü ancak, İslam toplumunun onurunun; ne geleneksel toplum sistemini koruyabilmiş, ne de 
Batı’nın tekniğini ve değerlerini özümseyebilmiş olan İslam toplumlarının onurunun ne kadar derinden zedelendiği 
bilinirse anlaşılabilir.  
 
Yeni anti liberal ideolojiler yalnızca kültürel nedenlerden ekonomik rekabette geride kaldıklarını düşünen gruplarda 
yeşermez, ekonomik bakımdan olağanüstü başarılı olmuş gruplar da otoriter görüşler savunabilir. Amerikan ve 
Fransız Devrimlerinin liberal evrenselliğine yönelik en büyük meydan okuma, bugün ekonomik iflasları herkes 
tarafından görülen komünist dünyadan değil, liberal ekonomi sistemini patriyaikal, otoriter bir hükümet sistemiyle 
birleştiren Asya toplumlarından geliyor.  
 
Japonya’da ve öteki Konfüçyüs’çü toplumlarda çalışma ahlakının korunması için önemli olan toplumsal gruplar, 
politik otoritenin temeli olarak da belirleyici bir rol oynar. Birey kendi statüsünü, öncelikle bireysel yetenekleri ve 
özdeğer duygusuyla değil, çok sayıdaki iç içe geçmiş gruplardan birinin üyesi olarak tanımlar. Amerikan 
Anayasası’nda olduğu gibi Japon Anayasası’nda ve hukuk sisteminde de bireyin hakları kabul edilir, ama Japon 
toplumu öncelikle grupları kabul eder. Birey ancak bir grubun üyesiyse ve onun kurallarına uyuyorsa onur sahibidir. 
Kişisel onurunu ve haklarını gruba rağmen savunmaya kalktığında toplumsal olarak aşağılanır ve statüsünü 
kaybeder. Bireyin üzerinde bu, geleneksel despotizmin açık tiranlığı kadar yıkıcı bir etkide bulunabilir. Böylece 
grupla uyumlu davranış yönünde güçlü bir zorlama oluşur. Böylesi kültürlerde çocuklar bunu çok küçük bir yaşta 
içselleştirir. Tocqueville’in formüle ettiği gibi, birey Asya’da “çoğunluğun tiranlığı”na, ya da daha iyi bir deyimle, 
hayatı boyunca ilişkisi olan küçük ve büyük toplumsal gruplardaki çoğunlukların tiranlığına tabidir.  
 
Amerika’da küçük çocukların ana-babalarının otoritesine saygı göstermesi beklenir, ama çocuklar büyüyünce ana-
babalarına karşı kendi kimliklerini savunur. Gencin ana-babanın değer yargılarına ve isteklerine karşı isyanı, 
yetişkin insan kimliğinin oluşmasının gerekli bir bileşenidir. Çünkü çocuk, birer psikolojik kaynak olan özerklik ile 
bağımsızlığı ve baba evinin sunduğu korumayı terk etme yeteneğine dayalı ve daha sonra yetişkin yaşamında 
kendisini destekleyecek olan thymotik özdeğer duygusunu, ancak bu isyan içinde geliştirebilir.  
 
Çocuk ana-babasıyla, bu kez bağımlı değil de tersine eşit haklı bir partner olarak katıldığı karşılıklı saygıya dayalı 
bir ilişkiye, ancak bu isyan dönemini başarıyla geride bıraktıktan sonra yeniden geçebilir. Japonya’da ise bu gençlik 
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dönemi isyanına denk düşen bir şey yoktur, çocuğun yaşlılara gösterdiği saygı bütün yetişkin yaşamında aynen 
devam eder. Thymos gurur duyulan bir bireysel benliğe değil, daha çok, saygınlığı tek tek aile üyelerinin 
saygınlığından önde gelen aileye bağlıdır. Kişi, değeri başka insanlar tarafından kabul görmediğinde yara alır, ama 
ailesi küçümsendiğinde durum çok daha kötüdür. Aynı şekilde, kişi bireysel bir hata yaptığında değil, aileyi rezil 
edecek bir şey yaptığında utanır. Japonya’da bugün bile, evlenilecek kişinin seçilmesi gibi birçok önemli kararı, 
çocukları adına ana-babalar vermektedir. Kendine saygısı olan hiçbir genç Amerikalı buna izin vermezdi.  
 
Singapur’un eski başbakanı Lee Kuan Yev, patriyarkal, otoriter hükümet sisteminin Asya’nın Konfüçyüs’çü 
geleneklerine daha iyi uyduğunu ve daha da önemlisi, bu nedenle liberal demokrasiden daha iyi ve sürekli yüksek 
büyüme hızları sağladığını öne sürmektedir. Lee’ye göre, demokrasi ekonomik büyümeyi engeller, rasyonel 
ekonomik planlamaya müdahale eder ve toplumun zararına bir dizi özel çıkan geçerli kılarak eşitlikçi bir şımarıklığı 
teşvik eder.  
 
2233..  ““GGeerrççeekkççiilliikk””iinn  GGeerrççeekk  DDıışşııllıığğıı    
Eğer evrensel ve homojen devletin yükselmesi, bir toplumda yaşayan bireyler düzeyinde rasyonel kabul görmenin 
yerleşmesi ve aralarındaki efendi-uşak ilişkisinin son bulması anlamına geliyorsa, o zaman bu devlet tipinin 
uluslararası devletler sistemine yayılması uluslar arasındaki efendi-uşak ilişkilerinin, yani emperyalizmin ve bununla 
birlikte emperyalizme dayalı savaş olasılığının sonu anlamına gelecektir.  
 
Gerçekçiliğin asıl babası Machiavelli’dir. Bu düşünür, insanın, filozofların nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin 
tasarımlarına değil, gerçekte nasıl yaşadığına bakması gerektiğini söylemişti; en iyi devletler ayakta kalmak 
istiyorlarsa, en kötü devletlerin politikalarıyla yarışmalıydı. Ama modern politikada bir doktrin olarak gerçekçilik, 
ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı ve o tarihten bu yana çeşitli biçimler aldı.  
 
Bütün politik gerçekçilik teorileri, güvensizliğin uluslararası sistemin evrensel ve ebedi bir özelliği olduğu 
varsayımından yola çıkar. Bunun nedeni bu sistemin anarşik karakteridir. Uluslararası bir egemenlik yoktur, o 
nedenle her devlet bütün öteki devletlerin potansiyel tehdidi altındadır ve bu güvensizlik nedeniyle kendini 
savunmak için silaha sarılmaktan başka bir tercih olanağına sahip değildir. Tehdit edilme duygusu bir bakıma 
kaçınılmazdır: Her devlet ötekilerin “savunma” önlemlerini bir tehdit olarak algılar ve bu nedenle kendi savunma 
önlemlerini alır; bu ise ötekiler tarafından bir tehdit olarak görülür. Böylece tehdit bir tür “kendi kendini doğrulayan 
öngörü” olur. Bunun sonucu, bütün devletlerin kendi güçlerini ötekilere oranla azamiye çıkarma çabasıdır. Rekabet 
ve savaş uluslararası sistemin, devletlerin kendi doğasından değil ama sistemin anarşik karakterinden kaynaklanan 
kaçınılmaz yan ürünleridir.  
 
Bütün devletler güç peşinde koşuyorsa, o zaman bir savaş olasılığı tek tek devletlerin saldırgan davranışlarından 
çok, devletler sisteminde bir güç dengesi olup olmadığına bağlıdır. Eğer bir güç dengesi varsa, saldırganlık yarar 
sağlamayacaktır; güç dengesi yoksa devletler komşuları karşısında üstünlük sağlamaya çalışacaktır. Özünde 
gerçekçilik teorisi, güç dağılımının son tahlilde savaş ve barış yoluyla belirlendiğini söyler. Sistemde iki devlet bütün 
ötekilerden üstünse, güç “iki kutuplu’ dağılmış demektir.  
 
Gerçekçilik kuramı, hem uluslararası politikayı betimleyici (deskriptif), hem de devletlerin dış politikalarını nasıl 
yürütmesi gerektiğini salık verici (preskriptif) biçimler alır. … Bir dizi bilinen politika kuralı salık verici gerçekçilikten 
türemiştir.  
 
İlk kurala göre, uluslararası güvenlik sorunu ancak potansiyel düşmanlar arasında bir güç dengesi varsa çözülebilir. 
Devletler arasındaki anlaşmazlıklarda son uzlaştırıcı savaş olduğuna göre, her devletin kendisini savunacak kadar 
güce ihtiyacı vardır. Sadece uluslararası antlaşmalara ya da bir devleti bir şeye zorlama veya cezalandırma gücüne 
sahip olmayan Birleşmiş Devletler gibi uluslararası örgütlere güvenilemez.  
 
Uluslararası politika aleminde geçerli akçe askeri güçtür. Gücün doğal kaynaklar ya da endüstriyel verimlilik 
yeteneği gibi öteki biçimleri de aynı şekilde önemlidir, ama bu önem, öncelikle savunma için gerekli askeri olanakları 
yaratma araçları olmalarından gelir.  
  
Gerçekçiliğin ikinci kuralı, dostları ve düşmanları, ideoloji ya da iç politik rejimlerinden çok güçlerine göre seçmek 
gerektiğini söyler.  
 
Üçüncü kural, bir devlet adamının tehdit değerlendirmesi yaparken niyetlerden çok askeri potansiyele bakması 
gerektiğini söyler. Gerçekçilik teorisine göre niyet bir bakıma her zaman vardır; dostça ve hiç de saldırgan 
görünmeyen bir ülke, bir gecede bu tutumunu değiştirebilir. Askeri potansiyel -tank, uçak, top sayısı- bu kadar 
çabuk değişmez, üstelik aynı zamanda niyetin de bir göstergesidir.  
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Gerçekçilik kuramının son kuralları, dış politikada ahlakı dışlamaya yöneliktir.  
 
Bundan çıkan sonuç, dış politikada ahlakçılığa kesinlikle yer olmadığıdır. Niebuhr şöyle der:  
Ahlakçı, politik gerçekçi kadar tehlikeli bir lider olabilir. Genellikle günümüzde sosyal barışın içinde ne kadar 
haksızlık ve dayatma öğesi yattığını göremez...O nedenle, işbirliğinin ve karşılıklı anlayışın eleştirisiz ve aşırı 
yüceltilmesi, geleneksel haksızlıkların kabul edilmesi ve üstü örtülü dayatma türlerinin daha açık dayatmalara yeğ 
tutulması sonucunu getirir.  
 
Bu çelişkili bir duruma yol açar: Gerçekçiler bir yandan sürekli askeri güç temelinde bir güç dengesi oluşturmaya 
çalışır, bir yandan da teorik konumlarının doğal bir sonucu olarak hep en güçlü düşmanlarıyla anlaşma yollarını 
ararlar. Çünkü eğer devletler arasındaki rekabet bir bakıma ebedi ve evrenselse, o zaman uluslararası güvenlik 
sorunu düşman devletlerin ideoloji ya da yönetimlerindeki değişikliklerle de çözülemez demektir. Ama bir devletin 
güvenlik sorunlarına devrimci araçlarla, örneğin insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle rakip bir ülkenin 
hükümetinin temel meşruiyetini sorgulayarak çare bulmaya çalışması da yanlış ve tehlikeli bir yoldur.  
 
Artık var olmayan bir hastalığı tedavi etmeye çalışan gerçekçiler, sağlıklı hastalara pahalı ve tehlikeli kürler önerir 
durumdadır. Hastanın niçin aslında sağlıklı olduğunu görebilmek için, gerçekçilerin hastalığın, yani uluslar 
arasındaki savaşın nedenlerine ilişkin varsayımlarına bakmamız gerekiyor.  
 
2244..  GGüüççssüüzzlleerriinn  GGüüccüü    
Gerçekçilik teorisine göre uluslararası devletler sisteminde tehdit, saldırı ve savaş her zaman mümkündür.  
 
Gerçekçi kuramın saf biçiminde iç politik koşullar dikkate alınmaz, savaş olasılığı yalnızca devletler sisteminin 
yapısından çıkarılmaya çalışılır.  
 
Belli insanlar -özellikle dinsel fanatizmle dolu insanlar- kendi görüşlerini başka insanlara dayatmak istemeseydi, 
Hobbes’a göre de, başlangıçta hiç de savaşa yol açılmazdı. Kendini koruma ve sürdürme içgüdüsü, herkesin 
herkese karşı savaşını açıklamada tek başına yeterli değildir.  
 
Rousseau barışçı bir doğa durumu varsayar. Kendini beğenmeyi ya da amour-propre’u insanın doğal bir özelliği 
olarak görmez; doğa durumundaki insan ürkek ve yalnızdır, çok az sayıdaki bencil ihtiyaçlarını kolayca tatmin 
edebileceği için özünde barışçıldır. Korku ve güvensizlik sürekli güç ve daha fazla güç peşinde koşmayı değil, 
yalıtlanma ve huzur getirir. Doğa durumunda insanlar inekler gibidir; varlıklarının bilincinde olarak hoşnut bir şekilde 
yaşar ve yaşatırlar, hiç kimse başkasına bağımlı değildir. Başka bir deyişle, bunun anlamı kendini koruma ve 
sürdürmeyi düşünen bir uşaklar dünyasında çatışma olmayacağı, kanlı mücadelelerin peşinde yalnızca efendilerin 
koştuğudur. Eğer insan toplumları gerçekten Rousseau’nun doğa durumundaki insanı ya da Hegel’in uşakları gibi 
davransa ve yalnızca kendini koruma ve sürdürmeyi düşünseydi, o zaman barışın egemen olacağı ve iki ya da çok 
kutupluluk sorununun tamamen önemsiz sayılacağı anarşik devlet sistemleri pekala düşünülebilirdi.  
 
Açıktır ki, bütün devletler ulusal amaçlarına ulaşmak için, amaç yalnızca varlığı sürdürmek bile olsa, güçlü olmaya 
çalışmalıdır. Güç peşinde koşmak bu anlamda belki evrenseldir, ama bu kez de anlam saçmalaşmaktadır.  
 
Meşruiyet anlayışları salt güç uğruna güç peşinde koşmayı önemli ölçüde sınırlar ve meşruiyet sorunlarını 
görmezden gelen devletler büyük bir riske girer.  
 
Yasallık anlayışlarının zaman içinde dramatik bir şekilde değişmiş olması, gerçekçiliğin ikinci bir büyük zayıflığına 
işaret etmektedir: Gerçekçilik tarihi dikkate almamaktadır.  
 
Emperyalizm, bir toplumun öteki üzerindeki güce dayalı egemenliği, doğrudan aristokrat efendinin üstün olarak 
kabul edilme arzusundan, yani megalothymia’dan kaynaklanır. Efendiyi uşağı teslim almaya yönelten thymotik 
içgüdü, aynı zamanda kaçınılmaz olarak, onun bütün insanlar tarafından kabul görmek istemesine yol açar. O 
nedenle kendi toplumunu öteki toplumlarla kanlı savaşlar içine sokar. Bu süreç mantıksal olarak ancak efendi dünya 
egemenliğini ele geçirdiğinde ya da öldüğünde sona erer. Savaşın birinci nedeni, devletler sisteminin yapısı değil, 
efendilerin kabul görme arzusudur. O nedenle, savaş ve emperyalizm belli bir toplumsal tabakadan, aristokratlar 
olarak da adlandırılan efendiler tabakasından kaynaklanır. Bu tabakanın mensuplarının toplumsal statülerinin 
kaynağı, geçmişte yaşamlarını tehlikeye atmaya hazır olmalarıydı. Aristokratik toplumlarda (son iki yüzyıla kadar en 
sık görülen toplum tipi) prenslerin evrensel ama eşit haklı olmayan kabul görme arzusu genel olarak meşru sayılırdı. 
Egemenlik alanını sürekli genişletme amacıyla fetih savaşları yürütülmesi, bazı ahlakçılar ve yazarlar bunların yıkıcı 
sonuçlarını mahkum etse de, normal insan uğraşı olarak değerlendirilirdi.  
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Efendinin thymotik kabul görme arzusu başka bir biçimde, örneğin din olarak da ifadesini bulabilirdi. Kişisel 
egemenlik arzusunun yanı sıra, örneğin Cortes ya da Pizarro’nun fetihlerinde Olduğu gibi, dinsel egemenlik, yani 
kendi tanrı ve putlarının öteki halklar tarafından kabul edilmesi arzusu da var olurdu. Ama bunun, 16. ve 17. 
yüzyıldaki din savaşlarında olduğu gibi, tüm dünyevi motifleri bütünüyle bastırması da mümkündü. Hanedana ve 
dine dayalı yayılmacı politikalar arasındaki ortak nokta, gerçekçilerin öne sürdüğü gibi, ayrımsız güç peşinde 
koşmak değil, kabul görme arzusudur.  
 
Burjuva devrimi, peygamberleri Hobbes ve Locke ile uşağın ölüm korkusunu ahlaken efendinin aristokrat erdeminin 
üzerine yükseltti ve böylece thymos’un prenslik hırsları ve dinsel fanatizm gibi rasyonel olmayan görünüş 
biçimlerinin yerine, sınırsız servet biriktirmeyi geçirdi. Bir zamanlar hanedan ve din çatışmalarının hüküm sürdüğü 
yerlerde, modern liberal Avrupa ulus-devleti yeni barış bölgeleri yarattı. İngiltere’de 17. yüzyılda ülkeyi neredeyse 
çöküşün eşiğine getiren Protestanlarla Katolikler arasındaki din savaşları politik liberalizmle birlikte sona erdi. 
Hoşgörü, dini zehirli dikenlerinden arındırdı.  
 
Savaş ve emperyalizm tarihsel olarak hep aristokratik toplumlardan çıkmıştı. Liberal demokrasi, uşakları kendi 
efendileri haline getirerek efendi ile uşak arasındaki sınıf ayrımını ortadan kaldırdığına göre, emperyalizmi de 
ortadan kaldırmak mümkün olabilmeliydi.  
 
Schumpeter emperyalizmi, “bir devletin belli bir amaca bağlı olmadan zorla sınırsız olarak genişleme yönelimi” 
olarak tanımlar. Sınırsız fetih arzusu bütün insan toplumlarının evrensel bir özelliği değildir ve uşak toplumlarının 
soyut güvenlik ihtiyacından kaynaklanmaz. 
 
2255..  UUlluussaall  ÇÇııkkaarrllaarr    
Milliyetçilik modern bir olgudur, çünkü efendi ile uşak arasındaki ilişkilerin yerine karşılıklı, eşit haklı kabul görmeyi 
geçirir. Bu kabul görme yalnızca belli bir ulusal ya da etnik grubun üyeleri ile sınırlı olduğu için, milliyetçilik bütünüyle 
rasyonel değildir, ama örneğin bütün halkın mirasın bir parçası sayıldığı monarşiye oranla daha demokratik ve 
eşitlikçi bir meşruiyet biçimidir. … Ne var ki, milliyetçilerin kabul görmesini istedikleri onur, evrensel insan onuru 
değil, kendi gruplarının onurudur. Bu tür bir kabul görme talebi, kendi özgül onurlarının kabul görmesini isteyen 
başka gruplarla ihtilaflara yol açabilir. O nedenle de milliyetçilik, tıpkı hanedan ya da din amaçları gibi, emperyalist 
bir politika için motif oluşturabilir.  
 
Fransız Devrimi sonrasında modern ulus-devletin yükselişi, uluslararası politikanın doğasını köklü bir şekilde 
değiştiren bir dizi önemli sonuç doğurdu. Bir prensin, bir kent ya da bölgeyi ele geçirmek için farklı milliyetlerden 
oluşan köylü ordularını seferber ettiği hanedan savaşları artık mümkün değildi. Sadece geçmiş kuşaklarda bir evlilik 
ya da bir fetih gerçekleşmiş olduğu için, Hollanda İspanya’nın ya da Piyemonte Avusturya’nın “mülkü” olmaya 
devam edemezdi. Milliyetçiliğin baskısı altında çokuluslu Habsburg ve Osmanlı İmparatorlukları çöktü. Modern 
politika gibi, artık nüfusun büyük bölümlerinin eşit şekilde askere alınmasından oluşan modern askeri güç de 
demokratikleşti. Halk yığınsal olarak savaşa katıldığı için, savaşın amaçları da yalnızca tek tek liderlerin hırslarını 
değil, bütün ulusu tatmin etmek zorundaydı. Ulus ve halkları keyfi bir şekilde piyon gibi oradan oraya sürmek 
mümkün olmadığı için, ittifaklar ve sınırlar çok daha katılaştı. Bu yalnızca biçimsel demokrasiler için değil, Bismarck 
zamanındaki Almanya gibi, halk egemenliği olmaksızın ulusal kimliğin gereklerine uymak zorunda kalan ulus-
devletler için de geçerliydi.  
 
Ernest Gellner’e göre milliyetçilik “insan psikolojisinde derin köklere sahip değildir”. İnsanlar böylesi gruplar olduğu 
sürece büyük toplumsal gruplara yurtseverce bağlanır, ama böylesi gruplar ancak Sanayi Devrimi’nden bu yana dil 
ve kültür bakımından homojen gruplar olarak tanımlanmaktadır. Sanayi öncesi toplumlarda aynı milliyetten insanlar 
arasında sınıf farklılıkları vardı ve bunlar arada aşılmaz duvarlar oluşturuyordu. Bir Rus soylusu bir Fransız 
soylusuyla, kendi mülkünde çalışan bir köylüyle olduğundan çok daha fazla ortak şeye sahipti. Hem toplumsal 
konumu Fransız’ınkine benziyordu, hem de aynı dili konuşuyorlardı; kendi köylüsüyle ise muhtemelen hiçbir 
diyalogu yoktu. Politik yapılar insanların ulusal kökenlerine bakılmaksızın kuruluyordu: İmparator V. Karl aynı anda 
Almanya, İspanya ve Hollanda’ya hükmedebiliyor, Türk Osmanlılar Türkler, Araplar, Berberiler ve Avrupalı 
Hıristiyanları üzerinde egemenlik kurabiliyordu. Ama sonunda, … modern doğa biliminin getirdiği ekonomik mantık, 
bütün ilgili toplumları radikal bir şekilde daha eşitlikçi, homojen ve eğitimli hale gelmeye zorladı. Hükmedenler ve 
hükmedilenler, aynı ulusal ekonomiyle birbirlerine bağlandıkları için, aynı dili konuşmak zorunda kaldılar. Kırdan 
kente gelen köylüler de, modern bir fabrikada ve sonunda büroda çalışabilmek için ortak bir dilde okuma-yazma 
öğrenmek ve eğitim almak zorundaydı. Sınıflara, aşiretlere, tarikatlara, büyük ailelere aidiyet gibi eski toplumsal 
bağlanma biçimleri, işgücünün sürekli hareketliliğinin baskısı altında köreldi. Böylece toplumsal ilişkinin en önemli 
biçimi olarak geriye ortak dil ile buna dayalı ortak kültür kaldı. Yani milliyetçilik, öncelikle sanayileşmenin ve onunla 
birlikte gelen demokratik, eşitlikçi ideolojilerin bir ürünüydü. 
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Modern milliyetçiliğin bir sonucu olarak oluşan uluslar, genellikle mevcut “doğal” dilsel birimlerden çıktı. Ama bir dilin 
ve ulusun ne olduğunu bir bakıma özgürce tanımlayan bazı milliyetçilerin iradi ürünü olan uluslar da oldu. … Ernest 
Gellner, bütün dünyada yedi yüzü önemli sayılabilecek sekiz bin “doğal dil” varken yalnızca iki yüz ulus olmasına 
işaret eder. Eski ulus devletlerin bir çoğu, Bask azınlığın da yaşadığı İspanya gibi, iki ya da daha fazla gruptan 
oluşuyor ve tümünün kimliğini tanımak gibi bir baskı altında bulunuyor. Demek ki, insan sürekli ve “doğal” bir 
şekilde, bütün zamanlar için bir ulusa bağlı değildir. Özümsenme ya da ulusal yeniden tanımlanma mümkündür ve 
sık sık da olur.  
 
Milliyetçiliğin belli bir yaşam tarihi olduğu görülüyor. Tarihsel gelişmenin belli aşamalarında, örneğin tarım 
toplumlarında, insanların bilincinde milliyetçilik hiç yoktur. Sanayi toplumuna geçiş sırasında ya da bunun hemen 
ardından hızla oluşur ve ekonomik modernleşmenin birinci aşamasını tamamlamış bir halkın ulusal kimliği ve politik 
özgürlüğü tanınmadığında korkunç boyutlar alır. Örneğin, faşist ultra milliyetçiliği icat edenin, sanayileşmesini ve 
politik birliğini en son tamamlamış Batı Avrupa ülkeleri olan Almanya ve İtalya olması, ya da İkinci Dünya Savaşı 
sonrasındaki en güçlü milliyetçi çıkışların Avrupa’nın eski sömürgelerinde gündeme gelmesi hiç de şaşırtıcı değildir.  
 
Ne var ki, uzun süredir mevcut ve pekişmiş bir kimliğe sahip ulusal gruplarda, thymotik özdeşleşme nesnesi olarak 
ulusun önemi belirgin bir şekilde azalmaktadır. Milliyetçiliğin ilk yoğun döneminin sona ermesi, en fazla milliyetçi 
tutkulardan en çok çekmiş bölge olan Avrupa’da ilerlemiştir. Burada iki dünya savaşı milliyetçiliğin daha hoşgörülü 
bir tarzda yeniden tanımlanmasını getirdi. Avrupa halkları, kabul görmenin milliyetçi biçiminin ne kadar korkunç bir 
akıl dışılık içerdiğini görüp, giderek evrensel, eşit haklı kabul görme alternatifini benimsediler. Savaştan sağ çıkanlar 
bilinçli olarak sınırları kaldırmaya ve insanların tutkularını ulusal kendini beğenmişlikten ekonomik faaliyete 
yöneltmeye çalıştılar Sonuç ancak son yıllarda Kuzey Amerika’nın ve Asya’nın ekonomik rekabetinin baskısı altında 
bir ölçüde ilerlemiş bir proje olan Avrupa Topluluğu oldu. AT ulusal ayrılıkları ortadan kaldırmış değildir ve 
kurucularının arzuladığı türden bir “Avrupa egemenliği”ni oluşturmada güçlüklerle karşı karşıyadır. Ama tarım 
politikası ya da para birliği gibi sorunlarda AT üyelerinin sergilediği milliyetçilik, artık son derece ehlileşmiş bir 
milliyetçilik türüdür, iki dünya savaşına yol açan kuvvetin cılız bir yankısıdır.  
 
Dinin Avrupa politikasında son derece etkili bir rol oynadığı bir dönem oldu. Protestanlar ve Katolikler politik gruplar 
halinde örgütlendi ve Avrupa’nın zenginliklerini mezhep savaşlarında tükettiler. İngiliz liberalizmi, daha önce de 
gördüğümüz gibi, iç savaşın dinsel fanatizmine doğrudan bir tepki olarak ortaya çıktı. O zamanlar bir çokları dinin 
politik yaşamın zorunlu ve sürekli bir parçası olduğunu düşünüyordu, ama Avrupa’da liberalizm dini saf dışı etti… 
Liberalizmle yüzlerce yıl süren bir çatışma sonunda, dine hoşgörü benimsetildi. Dinsel inancı yaymak için politik 
güce başvurmama fikri, 16. yüzyılda birçok Avrupalıya tuhaf gelirdi. Günümüzde ise, başka insanların başka dinlere 
inanmasının kendi inancını rahatsız edeceği düşüncesi, en dindar din adamlarını bile güldürür. Din özel alana 
indirgenmiştir ve görüldüğü kadar az ya da çok kalıcı bir şekilde Avrupa’nın politik yaşamından dışlanmıştır. 
 
Milliyetçilik din gibi ehlileştirildiği ve modernleştirildiği ve çeşitli biçimleri birbirinden bağımsız ama eşit haklı olarak 
yan yana yaşadığı ölçüde, emperyalizm ile savaşın milliyetçi temeli de daralmaktadır.  
 
Milliyetçiliğin bir politik güç olarak ortadan kaybolması gerekiyorsa, daha önce dinin de olduğu gibi hoşgörülü hale 
gelmesi gerekiyor. Ulusal gruplar kendi dil ve kimliklerini koruyabilir, ama kimlik ağırlıklı olarak politikada değil de 
kültür alanında gündeme gelmelidir.  
 
Hitler’in çöküşünden bu yana, Batı Avrupa’da kendini öteki milliyetler üzerinde egemenlikle tanımlayan bir 
milliyetçilik türü çıkmadı. Tersine en modern milliyetçiler Atatürk’ün örneğini izledi ve ödevlerini ulusal kimliği 
geleneksel anayurt çerçevesinde pekiştirmede gördü. Hatta milliyetçiliğin bütün olgun biçimlerinin bir “Türkleşme” 
süreci yaşadığı söylenebilir. Bu tür bir milliyetçilik yeni imparatorluklar kuramaz, olsa olsa mevcut imparatorlukları 
dağıtabilir. … Avrupa’da çoğu kişinin özellikle geri saydığı Rus milliyetçiliğinin son derece hızlı Türkleşmesi ve 
“küçük bir Rusya” yararına eski yayılmacılığından vazgeçmesi son derece ilginçtir. Modern Avrupa hızla egemenliği 
dağıtmaya ve ulusal kimliği özel yaşamın yumuşak tonlarında tatmaya yöneliyor. Din gibi milliyetçilik de tamamen 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya değildir; ama artık din gibi o da, Avrupalıları rahat yaşamlarını büyük emperyalist 
oyunlar uğruna feda etmeye yöneltemez. 
  
2266..    BBaarrıışşççıı  BBiirr  BBiirrlliiğğee  DDooğğrruu 
Petrol piyasasının yıkılması tarih sonrası dünya için muazzam yıkıcı ekonomik sonuçlar doğurur. İkinci temas 
noktası göçlerdir. Bu şu anda petrol kadar belirgin değildir, ama uzun vadede belki daha da sorunlu olacaktır. 
Bugün yoksul, istikrarsız ülkelerden politik bakımdan istikrarlı, zengin ülkelere sürekli insan yığınları akıyor ve 
gelişmiş dünyadaki devletlerin hemen hemen hepsi bundan etkileniyor. Göç dalgası son zamanlarda daha da 
yükseldi ve tarihsel dünyadaki politik altüstlülker sonucunda bu, bir gecede dev bir sele dönüşebilir. Sovyetler 
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Birliği’nin dağılması, Doğu Avrupa’daki etnik kökenli büyük rahatsızlıklar ve reforme olmamış bir komünist Çin 
tarafından Hong Kong’a el konulması gibi olaylar, tarihsel dünyadan tarih sonrası dünyaya muazzam göç 
hareketlerine yol açabilir. Gelişmiş ülkeler göç dalgasını geri püskürtmek isteyebilir ya da yeni göçmenler politik 
sisteme girmiş ve ev sahiplerini çatışmaya zorluyor olabilirler. Bu nedenle, tarih sonrası devletlerin tarihsel dünya ile 
ilgilenmeye devam etmesi gerekecektir.  
 
Tarih sonrası ülkeler göçmen dalgasını durdurmada büyük güçlüklerle karşı karşıyalar. Bunun en azından iki önemli 
nedeni var: Birincisi, yabancıları geri çevirmek için ırkçı ya da milliyetçi olmayan ve liberal demokrasiler olarak bağlı 
bulundukları evrensel hukuk ilkelerini zedelemeyen adil düzenlemeler bulmada zorlanıyorlar. Bütün gelişmiş 
demokrasiler yabancı alımını bir tarihte bir şekilde sınırlamıştır, ama bu konuda vicdanları pek rahat değildir.  
 
İkinci neden ekonomiktir. Yaklaşık bütün gelişmiş ülkeler bir tarihte vasıfsız ya da az vasıflı işçi eksikliği çeker ve 
Üçüncü Dünya bu konuda tükenmez bir depodur. Bütün düşük ücretli işlerin dışarı aktarılması da mümkün değildir. 
Nasıl erken kapitalizm içerde yüksek işgücü hareketliliğine sahip birleşik ulus-devletlerin gelişmesini 
kolaylaştırdıysa, bütünsel dünya pazarındaki ekonomik rekabet de, bölgesel işgücü piyasalarının bütünleşmesini 
teşvik edecektir.  
 
İki dünya arasındaki son temas noktası, dünya düzenine ilişkin sorunlarla bağlıdır. … Demokratik ve demokratik 
olmayan devletler arasındaki ilişkiler endişe ve güvensizliğin damgasını taşıyor. Ekonomi alanında karşılıklı 
bağımlılığın artmasına rağmen, bu ilişkilerde son çare olarak şiddete baş vurma gündemde kalmaya devam ediyor.  
 
Dünya politikasını betimleyici teori olaraksa, gerçekçiliğin ömrü dolmuştur. Bütün devletlerin tarihte her zaman 
güvensizlik içinde yaşadığı ve sürekli güçlerini azamileştirmeye çalıştığı iddiası, ciddi bir sınamaya dayanamaz. 
Tarihsel süreç, emperyalizm ve savaş için aynı şekilde haklı gerekçeler bulan hanedan, din, millet ya da ideolojiye 
dayalı bir dizi meşruiyet konsepti geliştirmiştir. Modern liberalizmden önceki bütün meşruiyet türleri şu ya da bu 
şekilde efendi ve uşak ilişkisine dayanıyordu; bir bakıma toplum sistemi emperyalist politikayı hazırlıyordu. Tarihin 
gidişi içinde meşruiyet konseptleri gibi uluslararası ilişkiler de değişti. Savaş ve emperyalizm tarihin değişmez 
faktörleriydi, ama savaşların amacı her çağda farklıydı. Devletlerin farklı zamanlardaki ve farklı yerlerdeki 
davranışlarında hep aynı kalan bir “objektif” ulusal çıkardan çok, o sıra etkili olan meşruiyet ilkesi ve bunu 
yorumlayan tek tek insanlar tarafından tanımlanan çok çeşitli ulusal çıkarlar söz konusuydu.  
 
Liberal demokrasi, insanları kendilerinin efendisi haline getirerek efendi ve uşak ilişkisine son verir. O nedenle 
liberal demokrasilerin dış politikalarında tamamen farklı hedefler izlemesi son derece doğaldır. Tarih sonrası 
dünyada barışın egemen olmasının nedeni, önemli devletlerin ortak bir meşruiyet ilkesine sahip olması değildir. Bu, 
geçmişte de, örneğin Avrupa’daki bütün devletler krallık ya da imparatorlukken de vardı. Barış daha çok demokratik 
yasallığın özgül özünden kaynaklanır, çünkü insanın kabul görme arzusunu yalnızca bu tatmin edebilir.  
 
Demokratik ve demokratik olmayan devletler arasındaki mevcut farklar ve liberal demokrasinin bütün dünyaya 
yayılmasını getirecek evrensel bir tarihsel sürecin mümkün olması, Amerikan dış politikasının, ifadesini insan hakları 
sorunlarına ve “demokratik değerler”e gösterilen ilgide bulan geleneksel ahlakçılığının tamamen haklı olduğunu 
göstermektedir.  
 
Güçlü, hatta kimi yerde nükleer silah sistemlerine sahip demokratik olmayan devletlere yönelik askeri bir meydan 
okumayı kimse savunacak değildir. … Demokratik devletler öteki devletlerin gücünü değerlendirirken meşruiyetin de 
gücün bir biçimi olduğunu ve birçok devletin görünürdeki gücünün altında derin iç politik problemler yattığını dikkate 
almalıdır. O nedenle dost ve düşmanını ideolojik ölçütlere -yani demokratik olup olmadıklarına göre- seçen 
demokrasiler, uzun erimde büyük bir olasılıkla daha güçlü ve kalıcı müttefiklere sahip olacaktır. Düşmanlarla 
ilişkilerde aradaki ahlaki ayrımları unutmamalı ve insan hakları sorunlarının güç politikası yüzünden hasır altı 
edilmesine izin vermemelidirler. 
  
ABD’nin ve öteki demokrasilerin, demokrasinin dünyadaki etki alanını korumada ve olanaklı ve akla uygun görülen 
yerde bunu genişletmede uzun vadeli çıkarı vardır. Eğer demokratik devletler kendi aralarında mücadele etmezse, 
tarih sonrası dünya sürekli olarak genişleyecek ve daha barışçı ve daha zengin olacaktır.  
 
Uluslar Birliği’nin ve Birleşmiş Milletlerin, önce Mussolini, Japonlar ve Hitler, sonra da Sovyet yayılma politikasının 
provokasyonları karşısında kolektif bir güvenlik sağlayamamış olması, enternasyonalizmi ve genel olarak 
uluslararası hukuku lekeledi. … Kant’ın, “Ebedi Barış Üzerine İlk Nihai Makale”sinde, devletler sistemindeki 
devletlerin cumhuriyetçi bir anayasaya sahip olması, yani liberal demokrasiler olması gerektiği belirtilir. “İkinci Nihai 
Makale”ye göre, “devletler hukuku... Özgür [yani cumhuriyetçi anayasalara sahip] devletlerin federalizmi üzerinde 
yükselmelidir. Kant’ın gerekçesi basittir: Cumhuriyetçi ilkelere göre örgütlenmiş devletler büyük bir olasılıkla 
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birbirleriyle savaşmaz, çünkü kendi kendilerini yöneten halklar savaşın faturasını kabul etmeye zorbalık rejimlerine 
oranla çok daha az eğilimlidir. Ve uluslararası bir federasyon işlevli olabilmek için ortak liberal hukuki temellere 
ihtiyaç duyacaktır. Uluslararası hukuk ulusal hukukun büyütülmüş kopyasıdır.  
 
Birleşmiş Milletler daha baştan bu önkoşullara uygun değildi. BMÖ Bildirgesinde “özgür uluslar” kavramı değil de, 
bundan daha zayıf bir ilke olan, “bütün üyelerin egemen eşit haklılığı” yer aldı. Böylece Birleşmiş Milletler üyeliği 
egemenlikle ilgili belli biçimsel asgari talepleri yerine getiren her ülkeye açılmış oldu. … Adil bir politik düzenin 
ilkeleri ya da hakların özüne ilişkin bir mutabakat olmadığı için, Birleşmiş Milletlerin özellikle kolektif güvenlik gibi 
kritik bir alanda kuruluşundan bu yana gerçekten kayda değer bir şey başaramamış olması şaşırtıcı değildir.  
 
Güvenlik Konseyi hala Rusya ve Çin gibi bütünüyle reforme olmamış güçler tarafında yaralanabilir bir durumdadır 
ve Genel Kurul’da hala özgür olmayan uluslar ağırlıktadır. Birleşmiş Milletlerin gelecek kuşakta “yeni dünya düzeni” 
için bir temel olacağı gerçekten kuşkuludur.  
 
Önceki uluslararası örgütlerin ölümcül eksikliklerini taşımayan, Kant’ın ilkelerine dayalı bir uluslar birliği yaratılmak 
istenirse, BMÖ’den çok NATO’ya yönelmek, açıktır ki, daha doğru olacaktır. Bu durumda söz konusu olan, liberal 
ilkelere ortak bağlılıklarının birleştirdiği, gerçekten özgür ülkelerin bir birliği olacaktır. Böylesi bir birlik, dünyanın 
demokratik olmayan bölümünden gelecek tehditlere karşı kendi kolektif güvenliğini korumak için askeri eylemlere 
çok daha kolay başvurabilecektir. Bu birliğin üyeleri kendi aralarındaki ilişkilerde ise kolaylıkla uluslararası hukuk 
kurallarına bağlı kalabilir.  
 
ABD ve öteki liberal demokrasiler, komünizmin çökmesinden sonra içinde yaşadıkları dünyanın eski jeopolitik 
dünyaya giderek daha az benzediğini ve tarihsel dünyanın kural ve yöntemlerinin tarih sonrası dünyadaki yaşama 
uymadığını kavramak zorundadır. Tarih sonrası dünyanın devletleri, ağırlıklı olarak, rekabet ve yenilikçilik yeteneğini 
artırmak, iç ve dış açıklar, tam istihdamı sağlamak, ağır ekolojik sorunların birlikte çözülmesi gibi ekonomik 
problemlerle uğraşmak zorunda kalacaklar. Başka bir deyişle, bu ülkeler kendilerinin bundan dört yüz yıl önce 
başlamış olan burjuva devrimlerinin mirasçısı olduklarını kavramak zorundadır. Tarih sonrası dünyada, konfor içinde 
bir varlık sürdürme arzusu, bir saygınlık savaşında hayatını tehlikeye atma arzusundan daha üstündür; evrensel, 
rasyonel kabul görme efendilik arzusunun yerine geçmiştir.  
 

VV..  KKIISSIIMM    
SSOONN  İİNNSSAANN    

 
2277..  ÖÖzzggüürrllüükk  AAlleemmiinnddee    
Demokrasinin yaşam gücü üzerine dış politika kategorileriyle düşünmeye alıştık. … Jean Francois Revel, 
demokrasinin en büyük zayıflığının, kendisini keyfi, totaliter diktatörlüklerin oluşmasına karşı korumadaki 
yeteneksizliği olduğunu söylüyor.  
 
Kojeve, kabul görme arzusunu en önemli insan arzusu olarak gördüğü için, insanlığın tarihin sonuna ulaşmış olduğu 
sonucuna varmaktadır. Buna göre, ilk kanlı kavgadan beri tarihi ilerleten kabul görme arzusudur. Evrensel, homojen 
devlet karşılıklı kabul görmeyi temsil ettiği ve böylece bu arzu bütünüyle tatmin edildiği için, tarih sonuna ulaşmıştır. 
Kojeve’in böylesi merkezi bir önem verdiği kabul görme arzusu, liberalizmin gelecek perspektiflerinin 
değerlendirilmesi açısından tamamen uygun bir çerçevedir; çünkü görmüş olduğumuz gibi, son yüzyılların en 
önemli tarihsel olgularını -dini, milliyetçiliği ve demokrasiyi- özleri bakımından kabul görme arzusunun çeşitli 
görünüş biçimleri olarak kavrayabiliyoruz. Ama thymos’un modern toplumda nasıl tatmin olduğunu ve bu açıdan ne 
gibi eksiklikler olduğunu analiz edersek, liberal demokrasinin amaca uygunluğuna ilişkin olarak, arzuyu benzer bir 
şekilde incelemekle elde edeceğimizden muhtemelen daha çok şey öğrenebiliriz.  
 
Solcular, evrensel, karşılıklı kabul görme vaadinin liberal toplumlarda özünde tam karşılanmadığını ileri sürüyor. 
Bunun nedenlerine işaret etmiştik: Kapitalizmin yarattığı ekonomik eşitsizlik, eşitsiz kabul görme anlamına 
gelmektedir. Sağdaki eleştirmenler, liberal toplumun sorununun, kabul görmenin evrensel olmamasında değil, asıl 
eşit kabul görmenin bir amaç sayılmasında yattığını savunuyorlar. İnsanlar özleri bakımından eşit değildir; onlara 
eşit davranmak insanlıklarını inkar etmek anlamına gelir.  
 
Eşitsizlik problemi liberal toplumları daha kuşaklar boyu uğraştıracak, çünkü liberalizm çerçevesinde bu sorun 
aslında çözümsüzdür.  
 
Toplumsal eşitsizliğin iki biçimi vardır; biri insanın gelenek ve göreneklerinden, öteki doğadan ya da doğal 
zorunluluktan kaynaklanır. İlk biçimde eşitliği; toplumun kendi içine kapalı zümrelere ayrılması, ırk ayrımcılığı, 
ayrımcı yasalar, mülkiyete bağlı oy hakkı vb. gibi yasal engeller önler. Ayrıca farklı etnik ve dinsel grupların 



www.altinicizdiklerim.com 41 

ekonomik faaliyete değişik yaklaşması gibi, kültürel kökenli geleneksel farklılıklar vardır. Bunlar ne yasalar ve 
politikalar tarafından yaratılmıştır, ne de doğadan kaynaklanmaktadır.  
 
Tam eşitliğin önündeki doğal engeller, bir topluluktaki doğal yetenek ve özelliklerin eşitsiz dağılımıyla başlar. Herkes 
piyanist ya da şair olamaz; aynı şekilde herkes, Madison’un da saptadığı gibi, mülk sahibi olmada aynı yeteneklere 
sahip değildir. Şirin oğlanlar ve güzel kızlar, eş seçiminde göze çarpmayan yaşıtlarına göre daha avantajlıdır. Ama 
doğrudan kapitalist piyasaların işleyiş tarzından, ekonomideki işbölümünden ve piyasanın vahşi kurallarından 
kaynaklanan eşitsizlik biçimleri de vardır. 
 
Bir kültür “kurma” ve içselleşmiş ahlaki değer yargılarını değiştirme sorununu, politik olarak şimdiye kadar daha 
kimse çözemedi. Eşitlik ilkesi Amerika’da 1776’da getirildi, ama 20. yüzyılın doksanlı yıllarında birçok Amerikalı 
açısından bu hala bir gerçeklik değil.  
 
Varlıklı demokrasilerde yoksulluk sorunu, bir doğal ihtiyaçlar sorunu olmaktan çıkıp, bir kabul görme sorununa 
dönüşmüştür. Yoksul ya da evsiz- barksız insanlara yapılan gerçek haksızlık, onların fiziksel esenliğinden çok 
onurlarıyla ilgilidir. Hiçbir şeye sahip olmadıkları için toplumun geri kalan bölümü tarafından ciddiye alınmazlar; 
politikacılar onlarla ilgilenmez, polis ve adalet onların haklarını ötekilerinki kadar enerjik savunmaz, özgüvene hala 
büyük değer biçen bir toplumda iş bulamazlar ve bir iş bulduklarında da bu genellikle alçaltıcı bir iş olur, eğitimle 
durumlarını iyileştirme ya da her hangi başka bir şekilde içlerinde yatan aslanı gösterme olanakları hemen hemen 
hiç yoktur. Zengin ve yoksul ayrımı sürdükçe ve bazı etkinlikler saygı görürken bazıları aşağılanmaya devam 
ettikçe, maddi zenginliğin mutlak düzeyi ne kadar yükselirse yükselsin, bu durum düzeltilemez ve durumu o kadar 
iyi olmayanların onurunun her gün aldığı yaralar sarılamaz. Arzuyu tatmin eden, aynı zamanda thymos’u da tatmin 
edemez.  
 
Ağır toplumsal eşitsizlikler en mükemmel liberal toplumlarda bile varlığını sürdürüyor; o nedenle özgürlük ve eşitlik 
sütunları arasında sürekli bir gerilim söz konusudur. … Eşitsizlere “aynı onuru” verme yolundaki her çaba, öteki 
insanların özgürlük ve haklarını kısıtlar ve eşitsizlik toplumsal yapıda ne kadar derin köklere sahipse, bu o kadar 
fazla olur. Azınlık grubundan birisine sağlanan her işyeri ve üniversitede bir pozitif ayrımcılık programı çerçevesinde 
doldurulan her öğrenim yeri, ötekiler için daha az bir yer anlamına gelir; hükümetin ulusal hastalık sigortası ya da bir 
hayır programı için harcadığı her dolar, özel ekonomiden bir dolar eksilmesi demektir; işçileri işsizlikten ve firmaları 
iflastan kurtarma yolundaki her çaba, daha az ekonomik özgürlük anlamına gelir. Ne özgürlük ile eşitliğin 
dengelenebileceği sağlam ya da doğal bir nokta, ne de iki ilkeyi aynı anda optimize etmenin belli bir yolu vardır.  
 
Aşırı bir örnek Marxist modeldi; burada, yetenekleri ödüllendirmek yerine ihtiyaçlar tatmin edilerek ve işbölümü 
ortadan kaldırmaya çalışılarak, doğal eşitsizlikler giderildi ve özgürlüğün zararına sosyal eşitliğin aşırı bir biçimi 
desteklendi. Gelecekte “orta sınıf toplumu”nun ötesinde bir sosyal eşitlik gerçekleştirmeyi deneyecek herkes, 
Marksist deneyin iflasıyla hesaplaşmak zorundadır. Çünkü görüldüğü kadarıyla, “gerekli ve giderilemez” farklılıkları 
gidermek için son derece güçlü bir devletin oluşması gerekiyor. … Sovyetler, emek ya da yeteneği ödüllendirmek 
yerine ihtiyaçları tatmin etmeyi denediler, ama bunun faturası çalışmaya ilgi duymayan bir toplum oldu. Kaldı ki, 
bütün komünist toplumlar son tahlilde belli bir miktar sosyal eşitsizliğe. Milovan Cilas’ın “yeni sınıf’ diye adlandırdığı 
parti yetkililerine ve bürokratlara tahammül ediyordu. 
  
Sosyal eşitsizlikleri aşmak için, liberal ilkelerin politika ve toplumdan radikal bir şekilde temizlenmesini savunan 
liberal toplum eleştirmeni günümüzde çok azdır. Belirleyici tartışmalarda şimdi söz konusu olan, liberal toplum 
ilkeleri değil, eşitlik ile özgürlüğün hangi noktada tam dengeye geleceğidir. Her toplum özgürlük ve eşitlik arasındaki 
dengeyi farklı tanıyor; yelpaze Ronald Reagan Amerika’sı ya da Margaret Thatcher İngiltere’sindeki bireyselcilikten, 
kıta Avrupa’sındaki Hıristiyan Demokrat hükümetlere ve İsveç’teki sosyalist demokrasiye kadar uzanıyor. Bu 
ülkelerin sosyal politikalarında ve yaşam kalitelerinde belirgin farklar var, ama özgürlük ile eşitlik arasında tercih 
ettikleri farklı uzlaşmaların hepsi liberal demokrasi ilkeleriyle bağdaşıyor. Daha fazla sosyal demokrasi isteği, 
mutlaka biçimsel demokrasinin zararına gerçekleştirilmek zorunda değildir ve tarihin sonunun önünde bir engel 
oluşturmaz.  
 
Solun geleneksel konusu olan sınıf mücadelesinin günümüzde geri plana düşmüş olması, liberal demokrasiye 
yönelik, başka eşitsizlik biçimlerinden kaynaklanan yeni, belki de daha radikal meydan okumaların gündeme 
gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Her insanın onurunun eşit haklı kabul görmesi -isothymia’nın tatmin bulması- 
ilkesinin şimdilik yerleşmiş olması, insanların hala mevcut doğal ya da gerekli eşitsizlik biçimlerini benimsemeye 
devam etmesi için bir garanti değildir. Irkçılık, cinsiyetçilik ve homoseksüelliğin reddedilmesi gibi yeni toplumsal 
eşitsizlik ve ayrımcılık biçimleri, Amerikan üniversite kampuslarında solun geleneksel konusu olan sınıf 
mücadelesini çoktan gündemden çıkardı. Doğanın yetenek ve becerileri eşit dağıtmaması adil değildir, ama şimdiki 
kuşağın bu eşitsizlik biçimlerini benimsiyor olması, bunların gelecekte de benimseneceği anlamına gelmez.  
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Örnek olarak özürlülere yaklaşımımızı alalım. Eskiden, özürlülerin doğuştan kötü kartlarla sahneye çıktığına, 
dünyaya cüce ya da şaşı olarak geldikleri için, bu handikapla şu ya da bu şekilde birlikte yaşamak zorunda 
olduklarına inanılırdı. Buna karşılık modern Amerikan toplumunda, hem fiziksel özür giderilmeye çalışılıyor, hem de 
özürlülerin onuru dikkate alınıyor. Hükümet ve üniversiteler özürlülere yardım sorununa sonunda bir çözüm 
getirdiler, ama bunun ekonomik faturasının bu kadar pahalı olması birçok bakımdan zorunlu değildi. Özürlülere özel 
ulaşan hizmeti sağlamak yerine, birçok belediye mevcut otobüslerde özürlülere uygun değişiklikler yapma yoluna 
gitti. Kamu binalarına tekerlekli sandalye kullananlar için göze çarpmayan yan kapılar yapmak yerine, ana 
girişlerdeki rampalar tercih edildi. Bütün bu çaba ve harcamaların amacı, özürlülerin yaşamını fiziksel olarak 
kolaylaştırmaktan çok - bu çok daha ucuza mal olurdu-, özürlülerin onurunu korumaktı. Doğa zorlandı ve özürlülerin 
özdeğer duygusunu korumak için onların da bütün öteki insanlar gibi otobüse binebileceği ve bir kamu binasına ön 
kapıdan girebileceği gösterildi.  
 
Daha çok eşitlik ve maddi bolluk, eşit haklı kabul görme tutkusunu -isothymia’yı- azaltmaz, tersine artırır.  
… Toplum hareketli hale gelip, gruplar birbirine yaklaştığında, insanlar mevcut farkların bilincine varır ve bunları 
rahatsız edici bulmaya başlar. Demokratik ülkelerde eşitlik tutkusu her zaman özgürlük sevgisinden  
daha derin ve kalıcı olmuştur. Özgürlük demokrasi olmadan da vardı, ama eşitlik demokratik çağın özgül, 
karakteristik özelliğidir; insanlar bu nedenle ona sıkı sıkıya sarılıyor.  
 
Liberal demokrasiye politik soldan gelecekte yönelecek tehlike, demokratik kurum ve ilkelere doğrudan saldıran bir 
ideolojiden çok, kendini liberalizm gibi gösteren ama içten içe onun anlamını değiştiren bir ideolojiden 
kaynaklanacaktır.  
 
Klasik politik felsefeye göre, insan hayvanlarla tanrılar arasında bir yerde durur. İnsanın doğası kısmen 
hayvansaldır, ama akıl onu bütün öteki türlerden ayırır. Kant ve Hegel ile onların dayandığı Hıristiyan geleneğine 
göre, insan ile insan olmayan arasındaki ayrım belirleyicidir. İnsan, tek özgür olan kendisi olduğu için, doğadaki her 
şeye üstün olan bir onura sahiptir. İnsanın davranışları için kendisinden başka bir neden yoktur; yalnızca insan 
doğal iticiler tarafından belirlenemez ve özgür bir ahlaki tercihe sahiptir.  
 
Kant ve Hegel’den bu yana bütün modern doğa bilimi ve felsefe, özgür ahlaki tercihin bir hayal olduğunu 
kanıtlamaya çalıştı. İnsan davranışı, yalnızca insan ve akıl altı itkiler anlamında anlaşıldı. Kant’ın özgür ve rasyonel 
tercih olarak gördüğü şey, Marx’a göre ekonomik süreçlerin, Freud’a göre ise derinde gizli cinsel içgüdülerin bir 
ürünüydü. Darwin’e göre insan bütünüyle insan altından oluşmuştu; biyoloji ve biyokimya sayesinde insanın ne 
olduğu giderek daha kesin öğrenildi. Yüzyılımızın toplum bilimlerinden, insanın toplumsal koşullanmasının ve 
çevresinin bir ürünü olduğunu ve insan davranışının tıpkı hayvanlardaki gibi belli yasalara göre geliştiğini öğrendik. 
… Kendi koyduğu yasaları mantıklı bir şekilde izleyebilen özgür insanın, kendi kendini kandıran bir efsaneden 
başka bir şey olmadığı ortaya çıkıyor.  
 
Üstün konumu insana, doğaya egemen olma, ondan yararlanma ve onu kendi amaçlarına göre yönlendirme hakkını 
veriyor. Modern doğa bilimi bunu mümkün kıldı. … İnsanlar arasındaki farklılıkları inkar eden tutkulu eşitlik arzusu, 
insanlar ve yüksek hayvanlar arasındaki farklılıkların inkar edilmesine de dönüşebilir. Hayvan korumacılar 
maymunların, farelerin ya da samurların insanlar gibi acı çektiğine ve yunus balıklarının yüksek bir zeka düzeyine 
sahip olduğuna kesinlikle inanıyor. İnsanları öldürmek yasak da, bu yaratıkların öldürülmesi niçin yasak değil?  
 
Tartışma bu noktada bitmiyor. Çünkü yüksek ve alçak hayvanlar nasıl ayırt edilecek? Doğada neyin acı çektiğine 
kim karar verecek? Salt acı çekme yeteneği ya da zeka, nasıl daha yüksek bir konumu haklı gösterir? Ve son 
olarak, insan niçin en iddiasız taştan en uzak yıldıza kadar, doğanın bütün öteki bileşenlerinden daha çok onura 
sahip olsun? Böcekler, mikroplar, bağırsak parazitleri, HIV-virüsleri niçin insanlarla aynı haklara sahip olmasın?  
 
Kimi doğa korumacılar onlara bu hakları tanıyor; ama çoğu, insan onurunun üstünlüğü gibi bir kavrama hala 
inanıyor. Yani, fok yavrularını ya da nadir balıkları, biz insanlar bu hayvanları sevdiğimiz için koruyorlar. Ama bu 
yalnızca bir kafa karışıklığı. Eğer insana doğadan daha üstün bir onur tanımak için mantıklı bir neden yoksa o 
zaman doğanın bir bölümünün, örneğin fok yavrularının, başka bir bölümünden, örneğin HIV virüsünden, daha fazla 
onurlandırılmasının da mantıklı bir nedeni yok demektir. Ekoloji hareketinin çok radikal bir kanadı bu bakımdan çok 
tutarlı ve doğanın kendi başına -sadece duygulu ve akıllı hayvanların değil, bütün doğal yaratıkların- insan gibi 
haklara sahip olduğunu savunuyor.  
 
Eğer gerçekten insanın ahlaki bir tercih yapma ya da aklını özgürce kullanma yeteneğine sahip olmadığını ve onu 
bütünüyle insan altı anlamında anlamanın mümkün olduğunu düşünüyorsak, o zaman insanın olduğu gibi, giderek 
hayvanların ve öteki yaratıkların da haklarının tanınması sadece mümkün değil, aynı zamanda kaçınılmaz olur. 
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Liberalizmin, özgül insan onuruna sahip, eşit ve evrensel insanlık düşüncesi aşağıdan ve yukarıdan; bir yandan belli 
grup kimliklerini insan olma özelliğinden daha önemli sayanlardan, öte yandan da insan ile insan olmayan arasında 
bir fark görmeyenlerden gelen saldırıların hedefi oluyor. Modern rölativizm bizi bir çıkmaz sokağa getirdi, o nedenle 
her iki saldırıyı da kararlı bir şekilde geri püskürtemiyor ve liberal hakları geleneksel anlamda savunamıyoruz.  
 
Evrensel, homojen devlette yürürlükte olan karşılıklı kabul görme birçok insanı tam hoşnut etmemektedir; çünkü 
Adam Smith’in dediği gibi, yoksul yoksulluğundan utanır ve öteki insanların kendisini dikkate almadığını 
düşünürken, zengin de zenginlikleriyle böbürlenmeye devam ediyor. Komünizmin şu anda çökmekte olmasına 
rağmen, eşitsiz kabul görme yüzünden, solun liberal demokrasiye ve kapitalizme alternatifler aramaya gelecekte de 
devam edeceği kesindir.  
 
Liberal demokrasiye yönelik en yaygın eleştiri, eşit insanların eşit olmayan kabul görmesini teşvik ettiğidir. Oysa eşit 
olmayan insanlara eşit kabul görme sağlama eğiliminden kaynaklanan tehlikenin çok daha büyük ve sonuçları 
bakımından çok daha ağır olduğunu kabul etmek için sayısız neden var.  
 
2288..  BBeellkkeemmiikkssiizz  İİnnssaannllaarr  
Tanrı’yı gönderen, ahlak inancına daha sıkı sarılır.  
-Friedrich Nietzsche, Ölümünden Sonra Yayınlanan Fragmanlar  
 
Hegel’e göre evrensel, homojen devlet, uşakları kendilerinin efendisi yaparak, efendi-uşak ilişkisindeki bütün 
çelişkileri ortadan kaldırır. Efendi artık, yalnızca tam bir insan sayılmayan yaratıklar tarafından kabul görmekten 
kurtulur ve uşaklar da insan olarak kabul görmeye başlar. Her birey, özgür ve kendi değerinin bilincinde olarak, 
bütün öteki bireyleri, tam da bu özellikleri nedeniyle kabul eder. Efendi ile uşak arasındaki karşıtlık ortadan 
kalktıktan sonra, her iki taraftan da geriye kalanlar, efendinin özgürlüğü ile uşağın çalışması oldu.  
 
Hegel eleştirisinin bir yönünü temsil eden Karl Marx, kabul görmenin evrensel olduğuna karşı çıkar, toplumsal 
sınıfların varlığının bunu engellediğini söyler.  
 
Nietzsche’nin görüşüne göre, Hegel ile Marx birbirinden çok az ayrılır, çünkü her ikisinin de amacı aynıydı, evrensel 
kabul görmeyi temsil eden bir toplumdu. Nietzsche ise soruyu başka türlü koyuyordu: Böylesi evrensel bir kabul 
görme aslında amaçlamaya değer bir şey midir? Kabul görmenin kalitesi evrenselliğinden daha önemli değil midir? 
Ve kabul görmeyi genel geçer kılma amacı, onu sıradanlaştırıp değersizleştirmiyor mu?  
 
Nietzsche’nin son insanı aslında muzaffer köleydi. Nietzsche, Hıristiyanlığın bir köle ideolojisi olduğu ve 
demokrasinin Hıristiyanlığın dünyevileşmiş bir biçimini temsil eniği konusunda Hegel ile aynı görüşteydi. Buna göre, 
bütün insanların yasa önündeki eşitliğiyle, bütün müminlerin gökyüzü alemindeki eşitliğine ilişkin Hıristiyanlık ideali 
gerçekleşmiş oluyordu. Ama Hıristiyanlığın bütün insanların Tanrı önündeki eşitliği inancı, aslında zayıfların 
güçlülerden duyduğu gizli nefretten kaynaklanan bir önyargıydı. Hıristiyan dini, bir sürü halinde birleştiklerinde ve 
günah ve vicdan silahlarına başvurdukları zayıfların güçlüleri aşabileceği inancından kaynaklanıyordu. Modern 
çağda genel olarak yaygınlaşmış olan bu önyargı, doğruluğu kanıtlanmış olduğu için değil, sadece zayıf insanlar 
güçlülerden daha çok olduğu için, yok edilemezdi.  
 
Liberal demokratik devlet, Hegel’in öne sürdüğü gibi, efendi ahlakı ile köle ahlakının bir sentezi değildi; Nietzsche’ye 
göre, bu kölelerin mutlak zaferi anlamına geliyordu. Efendinin özgürlüğü ve hoşnutluğu hiçbir yerde kalmamıştı, 
çünkü demokratik toplumda hiç kimse hükmetmiyordu… Liberal demokrasinin tipik yurttaşı, Hobbes ve Locke’den 
eğitim almış, rahat bir varlık sürdürme uğruna kendi üstünlüğüne olan gururlu inancı terk etmiş bireydir. 
Nietzsche’ye göre, demokratik insan yalnızca akıl ve arzudan ibarettir. Uzun vadeli özçıkarlarını hesaplar ve bir dizi 
önemsiz ihtiyacını tatmin etmek için ustaca yeni yollar bulur. Megalothymia’sı tamamen kaybolmuştur, 
mutluluğundan hoşnuttur ve ihtiyaçlarının üzerine yükselememekten utanç duyma yeteneğine sahip değildir.  
 
Hegel, modern insanın, arzunun tatmini kadar kabul görme de talep ettiğini ve evrensel, homojen devlet haklarını 
tanıdığında, bunu elde de ettiğini öne sürüyordu. … Groucho Marx’ın, “Beni üyeliğe kabul edecek bir kulübe hiçbir 
zaman üye olmak istemem” şeklindeki esprisini hatırlamamak elde değil: Kişinin, yalnızca insan olduğu için sahip 
olduğu bir kabul görmenin ne değeri olur?  
 
Herkes bir insandır ve o nedenle bir onura sahiptir. … Evrensel onur, insanın belli davranışların ahlak yasasına ters 
düştüğünü ve bu nedenle kötü olduğunu görebilme yeteneğine dayanır. Ancak belli talepleri yerine getirmediğinde 
kendinden utanabilen bir insan, kendisine gerçekten saygı duyabilir.  
 
Evrensel kabul görmenin bir başka problemi, şu soruyla özetlenebilir: Saygı duyan kimdir? Kabul görmeden 
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sağlanan tatmin, büyük ölçüde kabul görmeyi ifade eden insanın niteliklerine bağlı değil midir? Çok sayıda akılsız 
insan yerine, yargısına değer verilen bir insan tarafından kabul görmek çok daha tatmin edici değil midir? En yüksek 
performanslar ancak bu düzeye ulaşmış insanlar tarafından değerlendirilebileceği için, en yüksek ve dolayısıyla en 
tatmin edici kabul görme biçimleri, kaçınılmaz olarak küçük gruplardan gelmek zorunda değil mi?  
 
Nietzsche, parlak insan özelliklerinin, insan büyüklüğünün ve üstünlüğünün ancak aristokratik toplumlarda mümkün 
olduğuna inanıyordu. Buna göre hakiki özgürlük ya da yaratıcılık ancak megalothymiadan, ötekilerden daha fazla 
kabul ve saygı görme arzusundan kaynaklanabilirdi. İnsanlar eşit doğmuş bile olsa, sadece bütün ötekiler gibi olmak 
isteselerdi, hiçbir zaman sınırlarını zorlamazlardı. İnsan kendini aşmak istiyorsa, başkaları tarafından üstün kabul 
edilmeyi de istemek zorundadır. Bu arzu sadece fetih ve emperyalizmin temeli değil, aynı zamanda büyük 
senfoniler, tablolar, romanlar, ahlaki normlar ya da politik sistemler gibi, hayattaki bütün anlamlı şeylerin 
oluşmasının da önkoşuludur. Nietzsche, bütün parlak başarıların bir hoşnutsuzluktan, benliğin kendi kendisine 
yönelen bir bölünmesinden ve insanın kendisine karşı giriştiği acı verici savaştan çıktığına işaret ediyordu: … 
Sağlıklılık ve kendinden hoşnutluk yükümlülüklerdir. Thymos ise insanın, bilinçli olarak mücadele ve özveri arayan 
ve kendisinin içgüdülerine bağlı, fiziksel olarak belirlenmiş, ürkek ve muhtaç bir hayvandan daha fazla ve daha 
yüksek bir şey olduğunu kanıtlamak isteyen yanıdır. Her insan bu zorlamayı hissetmez ama onu hisseden 
insanlarda thymos, bütün öteki insanlarla eşdeğerli olduğunu bilmekle tatmin olmaz.  
 
Farklı olma arzusu bütün yaşam alanlarında görülür. Bolşeviklerden Çin komünistlerine ve Alman Yeşillerine kadar 
bütün sol hareketlerin, “liderin putlaştırılması” gibi bir sorunu olmasının nedeni de, belki budur. Çünkü eşitlikçi bir 
toplumun isothymotik idealleri ile böyle bir toplum yaratmak için gerekli megalothymotik insanlar arasında 
kaçınılmaz bir gerilim oluşur. 
  
O nedenle, Lenin ve Troçki gibi, daha yüksek, daha temiz şeyler için çaba harcayan insanlar, daha çok insanların 
eşit doğmuş olarak kabul edilmediği toplumlarda görülür. Demokratik toplumlar ise, daha çok bütün yaşam 
tarzlarının ve bütün değerlerin eşit olduğu fikrini destekler. Yurttaşlarına nasıl yaşamaları gerektiğini ya da nasıl 
mutlu, iyi veya ünlü olacaklarını betimleyemezler. Bunun yerine hoşgörü erdemini geliştirirler; hoşgörü demokratik 
toplumlardaki en önemli erdem haline gelir. … Bütün ruhlar eşit ölçüde iyi ya da yetenekli değildir, ama bütün 
bedenler acı çekebilir. O nedenle demokratik toplumlarda merhamet büyük bir rol oynar ve bedenin acılardan nasıl 
korunacağı en öncelikli sorun olur. Demokratik toplumlarda insanların bu kadar çok maddi mülk peşinde koşması ve 
ekonominin bedenin sayısız küçük ihtiyacını tatmin etmeye yönelmesi bir rastlantı değildir.  
 
Gerçekten ahlaki içeriğe sahip sorunları kamuoyunda ciddi bir şekilde ele almak, demokratik toplumlardaki insanlara 
çok zor geliyor. Ahlaklılık iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında ayrım yapmayı gerektirir; ama bu, demokratik 
hoşgörü ilkesini zedeliyor. O nedenle son insan, öncelikle kendi kişisel sağlığı ve güvenliğiyle ilgileniyor; çünkü bu 
konuda ne de olsa tartışılamaz.  
 
Son insan, varlığını koruma ve sürdürmeyi her şeyden üstün tutuyor.  
 
Toplumları modern ekonomi dünyasına hazırlamada belirleyici bir katkısı olan modern evrensel eğitim, insanların 
gelenek ve otoritelere olan bağlılığına son veriyor.  
 
rölativizm, bütün ufukların ve değer yargılarının zaman ve mekana bağımlı olduğunu; hakikati değil de, yalnızca 
kendilerini savunanların önyargı ve ilgilerini yansıttığını söyler. Ayrıcalıklı bir dünya görüşünü kabul etmeyen bir 
doktrin, kendi yaşam tarzının herkesinki kadar iyi olduğuna inanma arzusundaki demokratik insana son derece denk 
düşmektedir. Bu bağlamda rölativizm büyük ve güçlü olanın değil, sıradan olanın kurtuluşuna götürüyor. Çünkü 
şimdi onlara, utanmaları gereken hiçbir şey olmadığı söyleniyor. Tarihin başındaki uşak, içgüdüsel olarak korktuğu 
için kanlı kavgada ölümü göze almak istemiyordu. Tarihin sonundaki son insan ise, bir dava uğruna hayatını 
tehlikeye atmayacak kadar akıllı. Tarihin, insanların Hıristiyan ya da Müslüman, Protestan ya da Katolik, Alman ya 
da Fransız; hangisi olacakları uğruna mücadele edip durduğu anlamsız kavgalarla dolu olduğunu biliyor. Tarih, 
insanları kahramanca eylemlere ve büyük özverilere esinlendirmiş sadakat ödevlerinin, şarlatanca önyargılardan 
başka bir şey olmadığım göstermiş bulunuyor.  
 
Toplulukların, atalarının sayısız eski kuşaktan devralıp kendilerine aktardığı tek bir inançla bağlı olduğu zamanlarda, 
insanlar inancın otoritesini olağan kabul ederdi. İnanç bir insanın ahlaki karakterinin bir bileşeniydi, onu ailesine ve 
toplumun öteki üyelerine bağlardı. Demokratik bir toplumda ise, inanç seçiminin faturası çok daha düşüktür ve 
etkileri de daha azdır, fakat sağladığı tatmin de daha küçüktür. Çok fazla seçenek olduğu için, inanç insanları 
birleştirmekten çok bölmektedir. Kişi elbette çok sayıdaki küçük inanç topluluklarından birine katılabilir; ama bunlar 
büyük bir olasılıkla iş arkadaşları ya da komşularının topluluğuyla örtüşmeyecektir.  
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Amerika gibi büyük bir ülkede yurttaşlık ödevleri çok azdır ve birey büyük ülkeyle karşılaştırıldığında o kadar 
küçüktür ki, kendisini kendi efendisi olarak göremez, tersine kendi kontrolünde olmayan olaylar karşısında kendini 
güçsüz ve çaresiz hisseder. Bu baskı altında olması, onu ilgilendirmez. İnsanlık haksızlığın başarılı bir şekilde 
ortadan kaldırıldığı bir toplum biçimine ulaştığında, insanların yaşamı bu köpeğin yaşamına benzeyecektir. Yani 
insan yaşamı ilginç bir paradoks içeriyor: İnsanın mutlaka haksızlıklara ihtiyacı var, çünkü insanın içindeki en yüce 
şeyleri ancak haksızlığa karşı mücadele uyandırıyor.  
 
Günün birinde bu insanların da otomatik bulaşık makineleri, videoları ve otomobilleri olacak, ama o zaman da 
kendilerinden hoşnut olabilecekler mi? Yoksa insanın hoşnutluğunun -mutluluğundan farklı olarak- amaçta değil de, 
bu amaca giden yoldaki mücadele ve acılarda yattığı mı ortaya çıkacak?  
 
2299..  ÖÖzzggüürr  vvee  EEşşiittssiizz  
Nietzsche demokrasinin ve onun temelinde yatan rasyonelliğin açık bir karşıtıydı. Güçlüleri güçsüzlere karşı 
destekleyecek, sosyal eşitsizliği artıracak ve hatta belli bir gaddarlığı teşvik edecek yeni bir ahlakın doğmasını 
arzuluyordu.  
 
Öte yandan ahlak öğretisini reddetsek bile, Nietzsche’nin keskin psikolojik gözlemlerinden bir çoğunu tartışmasız 
kabul edebiliriz. Adalet ve ceza isteğinin çoğu kez zayıfın güçlü karşısında duyduğu derin nefretten kaynaklanması; 
merhamet ve eşitliğin zayıflatıcı bir etkide bulunabilmesi; bazı insanların bilinçli olarak rahatlık ve güvenlikle 
ilgilenmemesi ve Anglosakson faydacı gelenek anlamında bir mutluluktan hoşnut olmaması; mücadele ve riskin 
insan ruhunun bir parçası olması ve başkalarına üstün olma arzusu ile parlak kişisel başarılara ulaşma olanağı ve 
kendini aşma arasında bir gerilim ilişkisinin olması -bütün bunları conditio humana üzerine doğru görüşler 
sayabiliriz. İçinde yaşadığımız Hıristiyan-liberal geleneği terk etmek zorunda kalmadan bunları benimseyebiliriz.  
 
Nietzsche’nin liberal demokrasiye duyduğu nefreti paylaşmak zorunda olmasak da, O’nun demokrasi ile kabul 
görme arzusu arasındaki sorunlu ilişki üzerine görüşlerinden yararlanabiliriz: Liberal demokrasi megalothymia’yı 
yaşamdan dışlayıp onun yerine rasyonel tüketimi geçirdikçe, bizler de “son insanlar” haline geliyoruz. Ama insanlar 
buna karşı direnecek, evrensel, homojen bir devletin yerkürenin dört bir köşesinde birbirinin aynısı olan üyeleri 
olmaya karşı çıkacaklardır. Efendisiz köleliği, rasyonel tüketimden ibaret bir yaşamı son çözümlemede sıkıcı 
bulacak, burjuva’dan çok yurttaş olmak isteyeceklerdir. İnsanlar, uğrunda yaşayıp ölebilecekleri idealler ve 
uluslararası devletler sisteminin düzeni savaşı olanaksız kılsa da, hayatlarını tehlikeye atmak isteyeceklerdir. Liberal 
demokrasi bu çelişkiyi henüz çözmüş değildir.  
 
Aşırı megalothymia, ama aynı şekilde aşırı isothymia, fanatik eşit haklı kabul görme arzusu, uzun vadede 
demokrasiyi içerden çökertebilir.  
 
Eğer bir toplumda hiç kimse ötekilerden daha iyi sayılmak istemez ve toplum böyle bir arzuyu onaylamazsa, o 
zaman orada çok az sanat, edebiyat ve müzik olur, fiilen bir düşünce hayatı olmaz. Böylesi bir toplumun beceriksiz 
bir hükümeti olurdu, çünkü kamu hizmetinde çalışmayı tercih eden fazla vasıflı insan çıkmazdı. Ekonomik dinamizm 
söz konusu olmaz, sanayi ve zanaatlar ivme ve yenilik bulamaz, teknoloji ikinci sınıf olurdu. Ama en önemlisi, 
böylesi bir toplum, megalothymia’sı daha fazla toplumlar karşısında kendini koruyamazdı. Öteki toplumun yurttaşları 
ise rahatlık ve güvenliklerini feda etmeye hazır olur ve egemenlik uğruna yaşamlarını tehlikeye atmaktan 
korkmazlardı. Megalothymia, eskiden de olduğu gibi, ahlaki bakımdan iki yanlı bir olgudur; hayattaki hem iyi, hem 
de kötü şeyler ondan kaynaklanır. Eğer bir gün liberal demokrasi megalothymia tarafından yıkılırsa, bu liberal 
demokrasi yalnızca evrensel ve eşit kabul görme temelinde yaşayamayacağı, megalothymia’ya ihtiyacı olduğu için 
olacaktır.  
 
Demokrasinin uzun vadeli esenliği ve istikrarı, daha çok yurttaşların sahip olduğu megalothymia supaplarının kalite 
ve sayısına bağlıdır. Supaplar yalnızca thymos’taki saldı enerjiyi açığa çıkarıp üretici bir hedefe yöneltmekle 
kalmaz, tersi durumda topluluğu çatlatacak olan fazla enerjinin boşalması için bir toprak hattı işlevi de görür.  
 
Liberal bir toplumda birinci ve en önemli supap ekonomik faaliyet, özellikle de girişimciliktir. öncelikle “ihtiyaçlar 
sistemi”ni; yani thymos’u değil, arzuyu tatmin etmek için çalışılır.  
 
Demokratik politika da hırslı insanlar için bir supaptır. Seçim kampanyaları thymotik bir faaliyettir; adaylar doğru ile 
yanlış, haklı ile haksıza ilişkin değişik görüşler temelinde kamuoyunda kabul görmek için yarışırlar. Ama modern 
demokratik anayasaların Hamilton ve Madison gibi babaları, megalothymia’nın politikada ne gibi tehlikelere yol 
açabileceğinin ve egemenlik arzusunun antik demokrasiyi nasıl yıktığının bilincindeydiler. Bu nedenle modern 
demokrasilerdeki liderlerin iktidarını sayısız denetim kurumuyla kuşattılar. Birinci ve en önemli denetim elbette halk 
egemenliğidir. Modern çağda lider bir politikacı, kendisini halkın efendisi olarak değil, başbakan (prime minister); 
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halkın birinci hizmetkarı olarak görür. Politikacılar seçilebilmek ya da makamlarında kalabilmek için, alçak ya da 
soylu, cahil ya da bilgili olduklarına bakmaksızın, halkın tutkularına seslenmek ve alçaltıcı şeyler yapmak 
zorundadır. Bunun sonucu olarak modern politik yöneticiler ender olarak yönetir. Tepki gösterirler, idare ederler ve 
yön verirler; ama faaliyet alanları kurumlar tarafından kısıtlanmıştır, öyle ki, yönettikleri halka ender olarak kendi 
kişisel damgalarını vurabilirler. İleri demokrasilerde topluluğun nasıl yönetilmesi gerektiği konusundaki büyük 
tartışmalar sonuçlanmıştır, o nedenle Amerika’da ve öteki ülkelerde partiler arasındaki zaten fazla olmayan 
farklılıklar daha da azalmaktadır. Eski zamanlarda seve seve efendi ya da devlet adamı olmak isteyecek bu hırslı 
insanların, gönüllü olarak demokratik politikaya niçin katılacağı günümüzde pek açık değildir. 
  
Bir Üçüncü Dünya’nın olması ve böylesi insanların enerjisini ve tutkularını emmesi, göründüğü kadarıyla liberal 
demokrasilerin çok işine geliyor.  
 
Bir atletizm yarışmasının bazı insanları kazanan, bazılarını da kaybeden yapmaktan, yani bazı insanların ötekiler 
önünde kabul görme arzusunu tatmin etmekten başka hiçbir anlam ve amacı yoktur.  
 
Tarih sonrası Avrupa’nın büyük bölümünde dünya şampiyonaları milliyetçi arzular için önemli bir supap olarak 
askeri rekabetin yerine geçmiştir. … Mücadelenin savaş gibi geleneksel biçimlerinin mümkün olmadığı ve genel 
maddi refahın ekonomik mücadeleyi gereksiz kıldığı yerde, thymotik insanlar kendilerine kabul görme sağlayan 
başka içeriksiz etkinlikler aramaktadır.  
 
Birleşik Devletlerde faydacı gelenekler güzel sanatların biçimselleşmesini güçleştirmektedir. Sanatçılar kendilerini, 
yalnızca estetik değerlere bağlı olmadıklarına, toplumsal sorumluluk da taşıdıklarına inandırmaktadır. Ama tarihin 
sonu, başka şeylerin yanı sıra, aynı zamanda toplumsal bakımdan yararlı her türlü sanatın sonu ve sanatsal 
yaratıcılığın geleneksel Japon sanatının boş formalizmine geri düşmesi anlamına gelir.  
 
Demokratik toplumlar insanların eşit olarak doğduğu ilkesine bağlıdır ve egemen ahlak eşitlik ahlakıdır. Yasalar 
kimseye üstün kabul edilmek istediğini söylemeyi yasaklamaz, ama kimseyi de buna cesaretlendirmez. 
Megalothymia’nın varlığını modern demokrasilerde de sürdürebilmiş görünüş biçimleri, o nedenle toplumun ilan 
edilmiş idealleriyle belli bir gerilim ilişkisi içindedir.  
 
3300..  MMüükkeemmmmeell  HHaakkllaarr,,  BBeelliirrssiizz  ÖÖddeevvlleerr  
Günümüzde yurttaşlık hakları en iyi şekilde “aracı kurumlar” olarak adlandırılan siyasi partiler, özel girişimler, 
sendikalar, dernekler, meslek birlikleri, sendikalar, okul-aile birlikleri, öğretmen örgütleri, kültür kulüpleri vb. ile 
kullanılmaktadır. Bu tür yurttaş birliklerinde insanlar birlikte çalışmayı ve başkalarının sorunlarıyla ilgilenmeyi 
öğrenir.  
 
Özel birleşme büyük modern bir demokraside salt yurttaş haklarını kullanmanın ötesinde bir dolaysız tatmin sunar. 
Devletin sağladığı kabul görme zorunlu olarak anonimdir, buna karşılık topluluk, birlik ya da dernekte sağlanan 
kabul görme çok daha kişisel bir düzeydedir ve aynı ilgilere, çoğu kez aynı değer yargılarına sahip ve aynı dine ve 
aynı etnik gruba dahil insanlar tarafından gelir. Böyle bir topluluğun üyeleri yalnızca soyut bir insan olarak değil, 
kendi özlerini oluşturan bir dizi somut nitelik temelinde saygı görür.  
 
Topluluk yeteneği uzun vadede demokratik eşitlik ilkesi tarafından da sınırlanmaktadır. En güçlü topluluklar, 
yalnızca üyelerin hak ve ödevlerini tanımlamakla yetinmeyen, aynı zamanda kimin topluluğa dahil olacağını, kimin 
olamayacağını düzenleyen ahlaki yasalara sahip topluluklardır. Böylesi ahlaki yasalar bir anlam taşıyacaksa, 
kurallara uymadığı için toplumdan dışlanan birisinin, topluluk üyelerinden daha düşük bir değere ya da ahlaki 
statüye sahip olması gerekir. Oysa demokratik toplumlar kural olarak yalnızca değişik yaşam tarzlarını hoş 
görmekle kalmaz, aynı zamanda bunların ilkesel eşitliğini vurgular. Bütün yaşam tarzlarını eşit görür ve güçlü bir 
içbirliğe sahip sıkı topluluklar için tipik olan farklılık türünü reddederler.  
 
Yalnızca iyi hesaplanmış özçıkarlara bağlı topluluklar belli bir ödeve dayalı topluluklara oranla büyük zayıflıklara 
sahiptir. Aile topluluk yaşamının en küçük, ama birçok bakımdan en önemli birimini oluşturur. … Ama sevgi ve ödev 
duygusuna değil de, salt yarar hesaplarına dayalı, aile üyelerinin bir tür anonim şirket gibi gördüğü, liberal ilkeler 
üzerinde kurulu bir aile uzun ömürlü olamaz. Kişi çocuk yetiştirmek ya da bir ömür boyu iyi bir evlilik yürütmek 
istiyorsa, kişisel özveride bulunmak zorundadır ve saf bir maliyet-yarar hesabına göre bu özveriler rasyonel değildir. 
İyi bir aile yaşamının gerçek yararlarını çoğu kez en ağır yükleri taşımak zorunda kalan kuşaktan çok sonraki 
kuşaklar görür. Günümüz Amerikan ailesinde görülen, yüksek boşanma oranları ve ana-babanın otorite kaybı gibi 
birçok sorun, aile üyelerinin son derece liberal bir anlayışa sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda, 
ailenin yükü sözleşmenin taraflarından birisi için beklenenden fazla olduğunda, bu üye sözleşme koşullarını 
değiştirmeyi denemektedir.  
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En büyük birleşme olan devlette de, liberal ilkeler bir ülke için yaşamsal önem taşıyan yüksek yurtseverlik biçimlerini 
tahrip edebilir. Aydınlanmış özkoruma ilkesine dayalı bir devlet için hiç kimsenin ölmek istememesi, Anglosakson 
kökenli liberal teorinin genel olarak bilinen bir zayıflığıdır. Yurttaşların mülklerini ya da ailelerini korumak için 
hayatlarını tehlikeye atacakları görüşü son tahlilde tutarsızdır, çünkü liberal teoriye göre özkoruma mülkiyete değil 
mülkiyet özkorumaya hizmet eder. Kişinin servetini ve ailesini alarak yurtdışına gitme ya da askere gitmeme olanağı 
her zaman vardır. Liberal ülkelerde hala askerlik görevinden vazgeçmek istemeyen yurttaşların var olması, gurur ve 
namus gibi faktörlerin motive edici olmaya devam ettiğini göstermektedir. Oysa bildiğimiz gibi, Hobbes’un güçlü 
Leviathan’ının bastırması gereken, tam da bu gururdur.  
 
Canlı bir topluluk yaşamı kapitalist piyasa tarafından da tehdit edilmektedir. Liberal ekonomik ilkeler geleneksel 
topluluklar üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmaktadır ve insanları birbirinden ayırma ve yalnızlaştırma eğilimindedir. 
Modern toplumlardaki yüksek eğitim ve sosyal hareketlilik talebi, insanların içinde yetiştikleri ya da ailelerinin dahil 
olduğu topluluklarda yaşamasını giderek azaltmaktadır. Yaşam ve sosyal bağlar istikrarsızlaşmıştır, çünkü kapitalist 
toplumların dinamiği sürekli yer değiştirme ve üretim tarzında değişiklikler getirmekte, böylece çalışma da 
değişmektedir. Bu koşullar altında bir toplulukta kök salmak ve iş arkadaşları ve komşularla kalıcı bağlar kurmak 
giderek zorlaşmakta ve insanlar kendilerini sürekli yeni mesleklere ve yeni kentlere hazırlamak zorunda 
kalmaktadır. Belli bir bölgeye ya da yere ait olmaya dayalı kimlik duygusu artan ölçüde zayıflamaktadır. İnsanlar 
ailelerinin küçük dünyasına çekilmekte ve bunu bir kamping eşyası gibi oradan oraya taşımaktadır.  
 
“İyi ve kötüye ilişkin ortak bir dil”e dayalı bir toplum, kural olarak, bütün yapıştırıcısı özçıkar olan liberal bir topluma 
oranla daha sıkı bir birliğe sahiptir. Asya ülkelerinin özdisiplini ve ekonomik başarısında çok önemli bir rol oynayan 
grup ve topluluklar, sadece kendi özçıkarlarının peşinde olan taraflar arasındaki sözleşmelere dayanmaz. Asya 
kültürlerinin topluluk duygusu dinsel kökenlidir ya da yüzlerce yıl kuşaktan kuşağa aktarıldığı için dinsel bir konuma 
ulaşmış Konfüçyüs’çülük gibi öğretilerden kaynaklanır. Amerika’daki topluluk yaşamının en güçlü biçimlerinin 
kökenleri de, iyi hesaplanmış özçıkardan çok ortak dinsel değerlerden kaynaklanmıştır. Yeni İngiltere’ye göç eden 
hacılar gibi püriten toplulukları birleştiren maddi refah arayışı değil, Tanrı’nın ününü artırma arzusuydu. Amerikalılar 
özgürlük düşkünlüklerini, üyeleri dinsel inançları yüzünden kovuşturuldukları için 17. yüzyılda Avrupa’dan kaçmış 
olan, konformizm dışı bu tarikatlarla açıklamaktan hoşlanır. Gerçekten de bu topluluklar bağımsızlıklarına çok 
düşkündü, ama hiç de Amerikan Devrimi’ni gerçekleştiren kuşağın anladığı anlamda liberal değillerdi. Püritenler 
kendi dinlerinde özgürce ibadet etmek istiyordu, ama kendi başına bir din özgürlüğünden yana değillerdi. 
Günümüzde hoşgörüsüz ve dar kafalı fanatikler sayılmaları nedensiz değildir.  
 
Locke yönelimli liberaller, Amerikan Devrimi’nin Thomas Jefferson ve Benjamin Franklin gibi babaları, özgürlüğün 
Tanrı’ya inancı şart koştuğuna kesinlikle inanıyordu. Özgürlük ve eşitlik için tutkuyla mücadele etmiş olan Abraham 
Lincoln de dindardı. Bunun anlamı, bireyler arasında rasyonel özçıkar adına yapılmış olan toplum sözleşmesinin 
kendi kendini taşımadığı, Tanrı’nın ödül ve cezasına olan inanç tarafından payandalandığıdır. Bugün kuşkusuz 
liberalizmin daha saf bir biçimine ulaşmış bulunuyoruz: Amerikan Yüksek Mahkemesi, mezheplere bağlı olmayan 
Tanrı inancının bile ateistlerin dinsel özgürlüğünü zedeleyebileceğine, bu yüzden kamuya açık okullarda yeri 
olmadığına karar verdi. Günümüz toplumu hoşgörü adına her türlü ahlaki ve dinsel fanatizmi reddetmektedir. 
Günümüzdeki entelektüel atmosferde, bu dünyadaki her türlü inanca ve her türlü değer sistemine açık olmaya kesin 
kararlı olunduğu için, herhangi bir öğretiye inanma yeteneği ortadan kaybolmuştur. Bu durumda Amerika’da topluluk 
yaşamının gücünden çok şey kaybetmiş olmasına şaşırmamak gerekir. Bu, liberal ilkelere rağmen değil, tam tersine 
liberal ilkeler yüzünden olmuştur. Bütün bunlar, topluluk yaşamında temelden bir canlanmanın, ancak bireyler belli 
hakları topluluğa devrettiğinde ve hoşgörüsüzlüğün belli tarihsel biçimlerine geri dönülmesine tahammül ettiğinde 
mümkün olabileceğini göstermektedir.  
 
Başka bir deyişle, liberal demokrasiler kendi kendilerini taşımaz, bağımlı oldukları topluluk yaşamı liberalizmden 
farklı bir kaynağa sahip olmak zorundadır. Birleşik Devletler kurulduğu dönemde Amerikan toplumunu oluşturan 
erkek ve kadınlar, yalnızca doğal özçıkarlarının mantıklı bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgilenen, yalıtlanmış bireyler 
değildi. Genellikle, birliktelikleri ortak ahlak normlarına ve Tanrı inancına dayalı dinsel topluluklara dahildiler. 
Sonunda benimsedikleri aydınlanmış liberalizm ise, bu mevcut kültürlerin bir ifadesi olmaktan çok, bunlarla belli bir 
gerilim içindeydi. “İyi hesaplanmış özçıkar”, bu insanların çoğu için, Amerika’daki kamu ahlakına asgari ama sağlam 
bir temel oluşturan, kesin bir ilke haline geldi. Ve bu temel birçok bakımdan, tek başına dinsel ya da modernlik 
öncesi değerlere bağlı kalmadan daha sağlamdı. Ama uzun vadeli bakıldığında, liberal ilkeler, sağlıklı bir topluluk 
yaşamı için gerekli olan liberalizm öncesi değerler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahipti ve bu yıkım liberal toplumların 
yaşam gücü üzerinde olumsuz bir etkide bulundu.  
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3311..MMaanneevviiyyaatt  SSaavvaaşşllaarrıı    
Topluluk yaşamının çökmesi, yalnızca özel rahatını düşündüğü için yüksek amaçlara yönelik hiçbir thymotik uğraş 
tanımayan, her bakımdan güvenli, ben merkezci son insanlar haline gelmemiz tehlikesini getirmektedir. Ama tersi 
de olabilir; salt saygınlık uğruna, ama bu kez modern silahlarla kanlı ve anlamsız mücadeleler içine giren ilk insanın 
durumunu da geri dönebiliriz. İki olasılık arasında gerçekten sıkı bir bağlantı vardır. Artık düzenli ve yapıcı bir ifade 
bulamadığı bir toplumda, megalothymia kolaylıkla aşırı ve patolojik bir biçimde geri dönebilir.  
 
Kendinden hoşnut, serpilip gelişen liberal bir demokrasinin yurttaşlarından talep ettiği mücadele ve kurbanların, 
insanın içindeki en iyi şeyleri gerçekten açığa çıkardığı görüşünün genel kabul göreceği son derece kuşkuludur.  
 
Özellikle savaşla açığa çıkabilecek güçlü yanlar ve yetenekler, liberal demokraside her halde hiçbir zaman 
gerçekten talep edilmeyecektir. Demokratik bir toplumda savaşın yerine geçecek sayısız şey vardır. … 
Megalothymia’nın düzmece savaşlar ve sembolik zaferlerle daha ne kadar tatmin olacağı ucu açık bir sorudur. Belki 
bazı insanlar, ancak tarihin başında insanın insanlığını oluşturan eylemle kendilerini kanıtladıklarında hoşnut 
olacak, kendilerine ve öteki insanlara kesinlikle özgür olduklarını gösterebilmek için, kanlı bir mücadelede 
yaşamlarını ortaya koymak isteyecektir. Kendi haklarında besledikleri düşüncenin doğru olduğunu ve hala bir insan 
olduklarını kanıtlayabilecek tek şey acı çekmek olduğu için, gönüllü olarak daha zor bir yaşamı ve özveriyi 
seçeceklerdir.  
 
Hegel, yorumcusu Kojeve’den farklı olarak, tarihin sonundaki barış ve refahın insanın kendi insanlığından gurur 
duyma ihtiyacını mutlaka karşılayacak olmadığının bilincindeydi. İnsan, sürekli olarak gerçek yurttaş olmaktan çıkıp 
salt bir burjuvaya dönüşerek yozlaşma ve özsaygısını yitirme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Hegel’e göre hakiki 
yurttaşın ayırt edici özelliği ülkesi için ölebilmektir. O nedenle, tarihin sonunda devlet askerlik görevini kaldıramaz ve 
savaş yapmaya devam etmelidir.  
 
Düşüncesinin bu yanı, Hegel’in militarist olarak suçlanmasını getirmiştir. Ama Hegel hiçbir zaman savaşı kendi 
başına kutsamamış, onu insanın en önemli kaderi olarak görmemiştir. Hegel’e göre savaş daha çok karakter ve 
topluluk üzerindeki yan etkileri yüzünden önemlidir. Savaş ve talep ettiği kurbanlar olmadan insan, Hegel’e göre, 
yumuşar ve bencilleşir, toplum açgözlü bir hedonizme batar ve sonunda dağılır. İnsanın efendisi olarak ölüm 
korkusu, eşi bulunmaz bir kuvvettir. Ölüm korkusu insanı bencillikten kurtarabilir ve ona, yalıtlanmış bir atom 
olmadığını, ortak ideallere dayalı bir topluluğa ait olduğunu hatırlatır. Her yirmi yılda bir kendi özgürlüğü ve 
bağımsızlığı için kısa, kararlı savaşlar yürütebilen bir liberal demokrasi, sürekli barış içinde yaşayan bir liberal 
demokrasiden çok daha sağlıklı ve hoşnut olurdu.  
 
Hegel’in savaşa ilişkin görüşleri, savaşa katılan birçok insanın yaşadığı bir deneyimi yansıtmaktadır: İnsan savaşta 
büyük acılar çeker, son derece büyük bir mutsuzluk ve korku duyar, ama bunu bir kez atlattıktan sonra her şeyi 
yepyeni bir açıdan görür. Sivil yaşamda normal olarak kahramanlık ve fedakarlık olarak görülen şeyler onun için son 
derece olağan hale gelir, dostluk ve yiğitlik onun gözünde yeni ve daha canlı bir anlam kazanır, kendisinden çok 
daha büyük bir şeye katılmış olduğu düşüncesi sonraki yaşamını değiştirir.  
 
Günün birinde dünyanın her yanı demokratik olur ve mücadele etmeye değecek tiranlıklar ve baskılar kalmazsa ne 
olur? Deneyim, haklı bir dava için, bu daha önceki bir kuşakta zafere ulaşmış olduğu için, artık mücadele edemeyen 
insanların haklı davaya karşı mücadele ettiğini göstermiştir. Mücadele için mücadele ederler. Başka bir deyişle; Belli 
bir can sıkıntısı yüzünden mücadeleye atılırlar, çünkü mücadelesiz bir dünyada yaşamayı gözlerinin önüne 
getiremezler. Ve dünyanın büyük bir bölümü barış ve refah içindeki liberal demokrasilerde yaşarsa, onlar da barışa, 
refaha ve demokrasiye karşı mücadele eder.  
 
Geçmişte insanın barış ve refahtan bıkmasının çok daha kötü sonuçları olmuştur. Birinci Dünya Savaşı bunun bir 
örneğidir. Bu çatışmanın nedenleri çok karmaşıktır ve bugüne kadar yapılan sayısız araştırmaya karşın hala 
tartışmalıdır. Savaşın nedenini; Alman militarizmi ve milliyetçiliğinde, Avrupa’da güçler dengesinin yıkılmış 
olmasında, ittifak sistemlerinin donukluğunda, önleyici bir darbeyi gerekli gibi gösteren bir askeri teori ile askeri 
teknolojide ya da şu veya bu liderin aptallığında ve vicdansızlığında göre açıklamaların hepsi bir parça hakikat 
içermektedir. 
 
Belirleyici olan, her zaman fedakarlığın amacı değil, fedakarlık yapmaya hazır olmaktır. 
 
Nietzsche, eşitlik ilkesinin günün birinde güçlünün zayıf üzerindeki egemenliğini haklı gösterecek bir ahlak yenik 
düşeceğini umuyordu ve bu onu sonunda bir tür gaddarlık doktrinini kutsamaya götürdü. Çeşitlilik ve hoşgörü 
içindeki toplumlardan nefret ediyor, hoşgörüsüz, içgüdüsel, vicdansız toplumları yeğ tutuyordu. … Nietzsche’nin 
Alman faşizmi üstündeki etkisi ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Nasyonal sosyalizmin saçma teorilerinin babası olduğu 
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suçlamalarına karşı O’nu korumak mümkündür, ama düşüncesiyle nasyonal sosyalizm arasında bir bağlantı olduğu 
da inkar edilemez. Kendinden sonraki Heidegger gibi Nietzsche de, rölativizmiyle Batı liberal demokrasisinin bütün 
felsefi dayanaklarını silip süpürdü, yerine bir güç ve kuvvet teorisi geçirdi. Öncüsü olduğu Avrupa nihilizmi çağında 
muazzam maneviyat savaşları, sadece savaşmak uğruna yürütülecek amaçsız savaşlar olacağına inanıyordu.  
 
Modern liberal proje insan toplumlarının temelini, thymos’dan daha güvenli bir temel olan arzuya kaydırmaya çalıştı. 
Halk egemenliği, hakların güvence altına alınması, hukuk devleti, kuvvetler ayrımı vb. gibi birçok kurumla sınırlayıp 
ehlileştirerek, megalothymia sorununu çözdü. Liberal demokrasi ayrıca, kar hırsını bütün zincirlerinden kurtararak 
ve modern doğa biliminin yardımıyla onu aklın bir müttefiki haline getirerek, modern ekonomi dünyasının oluşmasını 
sağladı, Böylece insanların önünde dinamik ve sınırsız zenginlikte yeni bir faaliyet alanı açıldı. Anglosakson 
liberalizminin teorisyenleri, aylak efendilerin kibirlerini bir kenara bırakıp bu yeni ekonomik dünyaya katılacağını 
umuyordu. Thymos arzu ile akıla, daha iyi bir deyişle, aklın yönettiği arzuya tabi olmalıydı.  
 
Modern yaşamda gerçekleşen başlıca dönüşümün efendinin evcilleştirilmesi ve ekonomik insana dönüşmesi 
olduğunun Hegel de farkındaydı. Ama Hegel, bunun, thymos’un yok olmasından çok yeni, yüksek bir biçime 
dönüşmesi anlamına geldiğini görmüştü. Azınlığın megalothymia’sı çoğunluğun isothymia’sı karşısında gerilemek 
zorundaydı. İnsanın bir belkemiği olmaya devam edecekti, ama bu artık aşırı bir gurur tarafından 
desteklenmeyecekti. Demokrasi öncesi, eski dünya çoğunluğun hoşuna gitmiyordu, buna karşılık evrensel kabul 
görmenin modern dünyasından hoşnut olmayan çok az insan var. Bu durum, demokrasinin günümüz dünyasındaki 
kayda değer gücünü ve istikrarını açıklamaktadır.  
 
İnsanlığın yaşlılık çağında yaşayan bizler, geriye bakarak şu sonucu çıkarabiliriz: Liberal demokrasi de içinde, hiçbir 
hükümet biçimi, hiçbir “sosyo-ekonomik sistem”, bütün yerlerdeki bütün insanları hoşnut edemez. Bunun nedeni, 
demokratik devrimin henüz tamamlanmamış olması ve bütün insanların henüz özgürlük ve eşitliğe kavuşmamış 
olması değildir, tam tersine hoşnutsuzluk tam da demokrasinin kesin zafer kazandığı yerde ortaya çıkmaktadır. 
Hoşnutsuzluk özgürlük ve eşitlik yüzünden çıkmaktadır. Ve hoşnutsuz olanlar her zaman tarihi yeniden başlatmak 
isteğini duyacaktır.  
 
Ayrıca akıl tarafından belirlenen kabul görmenin kendi kendini taşıyamadığı, temel olarak kabul görmenin modernlik 
öncesi, evrensel olmayan biçimlerine ihtiyaç duyduğu da bir olgu gibi görünüyor. İstikrarlı bir demokrasinin bazen 
rasyonel olmayan bir demokratik kültüre ve liberalizm öncesi geleneklerden kendiliğinden çıkıp gelişmiş bir sivil 
topluma ihtiyacı vardır. Kapitalist refah en iyi, eski dinsel inançların kalıntılarına, dinin kendisine ya da ulus veya ırka 
rasyonel olmayan bir bağlılık üzerinde yükselen yüksek bir çalışma ahlakının olduğu yerde gelişir.  
 
Bir grup tarafından kabul görme, gerek ekonomik faaliyet, gerekse topluluk yaşamı için, evrensel kabul görmeden 
daha iyi bir temeldir ve grubun kabulü son çözümlemede rasyonel olmasa bile, bir toplumun bundan zarar görmesi 
çok uzun bir zamanı gerektirir. Evrensel kabul görme evrensel tatmin sağlamıyor, hatta liberal demokratik 
toplumların saf rasyonel bir temelde oluşup uzun süre ayakta kalabilecekleri bile kuşkuludur.  
 
Çağdaş savaş hoşnut edici bir kabul görme durumundan çok, anonim ve anlamsız ölümlere yol açtı. Savaş 20. 
yüzyılda hiçbir şekilde, yiğitlik ve yaratıcılığı teşvik etmedi, tersine cesaret ya da kahramanlık gibi kavramların 
insanların gözünde yıpranmasını getirdi ve kendisine tanık olan herkesle derin bir yabancılaşma ve kargaşa 
duygusu yarattı. Eğer insanlar gelecekte gene barış ve refahtan bıkıp yeni thymotik mücadele ve meydan 
okumalara atılacak olursa, sonuçlar muhtemelen çok daha korkunç olacaktır. Çünkü günümüzde her taraf 
milyonlarca insanı birkaç saniye içinde anonim bir ölüme götürebilecek nükleer ve öteki yığınsal kırım silahlarıyla 
doludur.  
 
Eflatun’a göre, erdemlerin temelinde yatmakla birlikte thymos kendi başına iyi ya da kötü değildi, kamunun yararına 
işlemesi için eğitilmesi gerekiyordu. Başka bir deyişle thymos’un akıl tarafından yönlendirilmesi ve arzunun müttefiki 
haline getirilmesi gerekiyordu. Eflatunun adil kentinde ruhun her üç yanı da tatmin oluyor ve aklın önderliğinde 
dengeye getiriliyordu. Buna göre, insanın bütün yanlarını; aklı, arzuyu ve thymos’u aynı anda tatmin etmesi gereken 
optimal bir hükümet kurmak son derece zordu. Hiçbir gerçek hükümet biçimi insanları tamamen hoşnut edecek 
olmasa da, düşünülebilir en iyi hükümet biçimi yaşamda mevcut hükümetleri ölçmede kullanılabilecek bir ölçüt 
oluşturuyordu. Bu ölçüte göre, en iyi hükümet biçimi, ruhun her üç yanını da aynı şekilde en iyi tatmin edebilen 
hükümet biçimiydi.  
 
Günümüzde, tanıdığımız öteki tarihsel alternatiflere oranla liberal demokrasi, göründüğü kadarıyla ruhun her üç 
yanına da en büyük yeri veren hükümet biçimidir. Platon’da dendiği gibi, “konuşmada” en iyi hükümet biçimi olmasa 
da, pratikte en iyisidir.  
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Modern toplumlar giderek daha demokratikleştikçe, modern düşünce bir çıkmaza saplandı. İnsanın aslında ne 
olduğu ve özgül onurunun neden oluştuğu konusunda artık bir görüş birliğine varılamıyor, o nedenle de insan 
haklarını tanımlamak mümkün olmuyor.  
  
Eğer gelişmeler son birkaç on yılda olduğu gibi devam ederse, son noktasında liberal demokrasinin durduğu 
doğrusal bir evrensel tarih fikrinin insanlara akla uygun görünmesi pekala mümkündür. Bu durumda modern 
düşünce içinde bulunduğu rölativizm çıkmazından belki kurtulabilir. Kültürel rölativizmin (bir Avrupa icadı) 
yüzyılımızda yandaş bulmasının nedeni, Avrupa’nın Avrupalı olmayan kültürlerle, sömürgeleştirme ve 
sömürgesizleştirme bağlamında, ilk kez bu yüzyılda ciddi olarak hesaplaşmak zorunda kalmasıdır. Yüzyılımızdaki 
birçok gelişme, Avrupa uygarlığının ahlaki özgüveninin çökmesi, Üçüncü Dünya’nın baskısı ve yeni ideolojilerin 
ortaya çıkması, rölativizmin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Ama eğer zaman ilerledikçe farklı kültür ve tarihlere 
sahip artan sayıda toplum aynı uzun vadeli gelişme modelini izlerse, eğer en gelişmiş toplumların devlet kurumları 
yakınlaşmaya devam ederse ve eğer insanlığın ekonomik gelişme sonucu artan tekdüzeleşmesi sürerse, o zaman 
rölativizm her halde bugün olduğundan daha tuhaf görünecektir.  
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