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ÖZET
DEMİRGÜÇ BULUT, Ahu. Kant’ın Hukuk Felsefesinde Kozmopolitizm Düşüncesi
Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.

Kozmopolitizm/dünya yurttaşlığı, kökenlerini Antik Yunan’da bulan ama Kant’ın siyaset
felsefesine dair eserleriyle modern felsefedeki yerini alarak, deyim yerindeyse
popülerleşen, insan hakları başta olmak üzere, pek çok felsefi ve siyasi kavrama da temel
teşkil eden önemli bir kavramdır. İnsanın önünde sonunda ulaşacağı ebedi barış ve dünya
yurttaşlığı statüsü, doğanın insanlık için belirlediği en üstün amaç olarak Kant’ın
felsefesinde tamamıyla hukuksal bir çerçevede düzenlenmiş ve birbirlerini gerektirmeleri
nedeniyle ayrılamaz şekilde ilişkilendirilmişlerdir. Sadece ütopik bir gelecek öngörüsü
değil, aklın oluşturduğu hukuksal bir yapı olarak betimlenmelerine rağmen,
kozmopolitizm ve ebedi barış fikirleri, kimi düşünürlerce asla gerçekleşemeyecek bir
ütopya olarak değerlendirilmiştir. Kozmopolitizm ve bağlantılı olarak ebedi barış,
insanlık kavramının bu bağlamda kullanımının yaratacağı düşünülen sıkıntılar, dünyanın
çok kutuplu yapısının kozmopolitizm ile homojenleştirilmeye çalışılması, evrensel
konukseverlik kavramının sınırları ya da savaşın son bulmasının mümkün olup
olamayacağı gibi çeşitli açılardan eleştirilmiş, ancak siyaset felsefesinde edindikleri
önemli yeri asla kaybetmemişlerdir.
Günümüzde ise, savaşların şekil değiştirerek, daha çok müdahaleler biçimine bürünmesi,
mülteci sorununun önem kazanması ve bu soruna ilişkin insan hakları ihlalleri gibi
konuların gündemde olması nedeniyle, kozmopolitizm kavramı ve ona yönelik eleştiriler
tekrar ele alınmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, kozmopolitizm kavramının Kant’ın
ortaya koyduğu haliyle gerçekleşebilirliğine dair farklı görüşler örneklenerek, konuya
bütünlüklü bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler
Kant, Kozmopolitizm, Ebedi Barış, Hukuk Felsefesi
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ABSTRACT
DEMİRGÜÇ BULUT, Ahu. An Inquiry On the Idea of Cosmopolitanism in Kant’s
Philosophy of Law, Master Thesis, Ankara, 2019.

Cosmopolitanism/world citizenship is an important concept that originated in Ancient
Greece but became a basis for many philosophical and political concepts, especially
human rights, which became popular in modern philosophy with Kant's works on political
philosophy. According to Kant, the perpetual peace and world citizenship status that
human beings will attain in the end is regulated in a completely legal framework in Kant's
philosophy as the highest purpose determined by nature for humanity and they are
inseparably related due to the necessity of each other. Although they are described not
only as a utopian vision of the future but as a legal structure of reason, the ideas of
cosmopolitanism and perpetual peace have been regarded as a utopia that can never be
realized by some thinkers. Cosmopolitanism and related perpetual peace are criticized by
various aspects such as the problems thought to create the use of the concept of humanity
in this context, the attempt to homogenize the multipolar structure of the world with
cosmopolitanism, the limits of the concept of universal hospitality, or whether the end of
the war is possible but never lose their importance in political philosophy.
Nowadays, the concept of cosmopolitanism and its critics are revisited because of the
changes in the form of wars to interventions, refugee problems gain importance and
human rights violations are on the agenda. Therefore, in this study, different views on the
realization of the concept of cosmopolitanism as presented by Kant have been sampled
and tried to put an entire perspective on the subject.
Key Words
Kant, Cosmopolitanism, Perpetual Peace, Philosophy of Law
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GİRİŞ
Günümüzde dünya, hiç olmadığı kadar küçülmüş ama hayatlar, birbirinden hiç olmadığı
kadar uzaklaşmıştır. Yaşadığımız çağda, çok değil bundan yüz yıl kadar önce yaşayan
insanların hayal etmekte bile zorlanacağı bir teknoloji sayesinde, mesafeler kısalmış,
dünyanın bir ucundaki kelebeğin kanat çırpışı dünyanın diğer ucundakilerin bilgisine
saniyelerden bile kısa sürede sunulur olmuştur. Dünya küçülmüştür. Artık hiçbir yer
eskisi kadar uzak değildir.
Dünyanın en uzak köşelerinin bile yakın olduğu bu değişime rağmen, hayatlarımız ise
gittikçe birbirinden uzaklaşmaya devam ediyor. Herkes, kendi hayatının sorunlarıyla tek
başına savaştığı, her yere yakın ama diğerlerinin sorunlarına uzak bir noktadan dünyayı
izliyor.
Bu izleyicilik durumu öyle bir hal alıyor ki, başkalarının dramları, o günün tv şovu olarak
gerçek dışı bir görüntüye dönüşüyor. Bir sonraki günün dramının aktörü olabileceğinin
farkında olmadan günlük hayatını sürdüren izleyici, küçüldükçe küçülen dünyada gittikçe
büyüyen bir Leviathan’ın kurbanı olmaktan kaçamayacağının farkına çok geç varıyor.
Leviathan’ın farkına çoğunlukla geç varılıyor, çünkü bu Leviathan, farklı görünümlere
bürünüyor. Siz sahilde güneşlenirken, kıyıya vuran bir mülteci çocuğun bedeninin ya da
bir gecede tek bir yasayla çıplak hayata mahkûm edilen muhalifin ya da sistemin
görmezden geldiği tüm diğer evsiz, yurtsuz ve vatansızların, aynı Leviathan’ın kurbanları
olduğu çoğunlukla farkedilmiyor. Oysa ki birbirinden uzak tüm bu hayatların maruz
kaldıkları sorunların ortaklığı, onların ortak yurtlarını oluşturuyor. Bu ortak yurt, artık
teritoryal bir anlamda değil, sorunların ortaklığı anlamında bir yurt olacağından,
kurbanlarımızın yurdu tüm dünyaya yayılıyor. Onlar, artık farklı egemen güçlerden kaçan
yalnız bireyler değil, aynı sorunlara karşı savaşan kozmopolitler olarak kendilerini
tanımlama fırsatını buluyorlar. Böylece kozmopolitler, tarih sahnesine bir kez daha
çıkıyorlar ve bu sefer, “belki de” diyoruz; ortak yurdumuza barış bu sefer gelecek.
Siyaset felsefesinin kadim düşüncelerinden dünya barışı ve bu minvalde ortaya konan
kozmopolitizm anlayışı, ilk ortaya çıkışından neredeyse iki bin beş yüz yıl sonra hala
siyaset felsefesi sahnesindeki daimî rolünü korumaktadır. Bu uzun süre zarfında siyaset
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felsefesinin, devlet, savaş, düşman gibi pek çok kavramının değişmesi, dönüşmesi gibi,
kozmopolitizm idesi de değişime uğramıştır. Ancak kavramın işaret ettiği çatışkı, yani
evrensel olan ile polis’e, devlete dair olanın bir araya getirilmesi çabasındaki çatışkı baki
kalmıştır. Mecburi olarak birbirini dışlayacağı düşünülen bu iki kavramı bir araya getiren
ve yüzyıllar boyunca talep edilmesini, arzulanmasını sağlayan nedir? Antik Yunan’daki
polislerden imparatorluklara, ulus devletlerden günümüz küresel dünya düzenine kadar
her dönemde, bazen ulaşılmaya çalışılan bir ideal, bazen insanlığın kaçınılamaz ödevi
veya bazen bir ütopya olarak karşımız çıkan, ama her koşulda olması gerekene dair bir
hedef olarak kozmopolitizm, her siyaset felsefecisinin uğraması gereken bir duraktır.
Siyaset felsefesinin bu önemli kavramı, felsefe sahnesine ilk defa çıktığı antik dönemde
dahi farklı açılardan ele alınmıştır. Kozmopolitizm, Kiniklerde ve Stoacılarda farklı hayat
tarzlarına işaret etse de nihayetinde toplumun veya devletin belirlenimlerinin dışında bir
bakış açısını çoğu zaman muhafaza eder. Örneğin, “Diogenes’in kozmopolitizmi
kendisini küçümseyen burjuva toplumu karşısında, pejmürde bir sürgünlüğün kendindeki
değerinin gururlu bir ifadesi” (Akt. Douzinas, 2017, s.162) olarak burjuva toplumunun
karşısında konumlandırılırken, Stoacılar “adil ve erdemli davranışın, yurttaşı olunan
devletin yasa ve töresi ile belirlenemeyeceğini” (Akt. Douzinas, 2017, s.163) söyleyerek
yaşam tarzlarının devletin yasalarıyla kısıtlanamayacağına vurgu yaparlar. Ancak
zamanla Roma İmparatorluğunun gelişimi ve Hristiyanlığı benimsemesiyle de alakalı
olarak daha yumuşak bir biçime bürünen kozmopolitizm, doğal hukukla devletin yasaları
arasında bir köprü kavram olarak işlev görmüştür. Bu nedenle, çalışmanın birinci
bölümünde açıklanmaya çalışılan antik kozmopolitizm, dönemin sonlarına doğru, siyasi
muhalif tarzının yerine, bir yaşama pratiği olarak, insan olmakla alakalı bir bakış açısına
bürünür.
Antik dönem kozmopolitizminin aksine modern felsefede kozmopolitizm, bu tarz
değişikliğini aksi istikamette izler. Bu dönemin kozmopolitizm fikri, “bir tür anayasal
yurtseverlik” olarak, “Kant’ın Fransız Devrimi öncesi ve sonrasında on iki yıllık süreçte
kaleme aldığı bir dizi denemeye dayanır” (Douzinas, 2017, s.168). Kozmopolitizm
fikrinin modern dünyada yer almasının en önemli müsebbibi olarak Kant, bu çalışmanın
ikinci bölümünde yer almaktadır.
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Akıl sahibi varlık olarak insan türünün, doğanın ona biçtiği amaç doğrultusunda varacağı
son nokta olarak ebedi barış ve kozmopolit hukuk düzenini ortaya koyan Kant, kendinden
önceki düşünürlerden farklı olarak kozmopolitizmi, doğal hukukun sahasından pozitif
hukukun sahasına dahil etmeye ve böylece tüm insanların doğal olarak sahip olması
gereken bu hakları, devletten de üstün bir siyasi yapının koruması altına almaya
çalışmıştır. Bu anlamda Kant, kozmopolitizmi antik dönemin başındaki muhalif
havasından çıkararak, devlet benzeri aktörlerin kurumsal himayesine sokmuştur. Hem
Kant’ın felsefi sisteminin bütünlüklü yapısı içindeki pozisyonuyla hem de dünya
siyasetinin kurumsal, hukuki sistemi içerisindeki yeriyle kozmopolitizm, antik
dönemdeki farklılıkları koruyan yapısından, insanların eşitliğine vurgu yapan bir yapıya
dönüşmüştür.
Kant’ın kozmopolitizm kavramı, pek çok açıdan hem en çok eleştirilen hem de en çok
atıfta bulunulup, temele konulan kavramlardan biridir. Kant, içerdiği kimi tutarsızlıklara
ve eksik bırakılan noktalara rağmen, kozmopolitizm denilince ilk akla gelen
isimlerdendir. Bu özelliğiyle o, kozmopolitizm üzerine yapılan bir çalışmanın kaçınılmaz
olarak bel kemiğini oluşturur. Bu nedenle bu çalışmanın da temelinde Kant ve
kozmopolitizm kavramı vardır.
Kant’ın amacı, tamamen hukuka dayalı bir kozmopolit sistem kurmaktır. Bu sistemi
kendi tarihi deneyimlerinden yola çıkarak kurgulayan Kant’ın öngörüleri, günümüzdeki
siyasi yapının karşılaştığı sorunları çözmede zaman zaman eksik kalmaktadır. Bu açıdan,
Hegel’in Hukuk Felsefesinin Prensipleri’nde belirttiği gibi, “kendi çağının çocuğu olan”
filozofların, “kendi zamanının üzerinden atlayarak” (Hegel, 2004, s.30) çağını aşan
öngörülerde bulunmasının felsefenin işi olmadığı düşüncesinden hareketle, Kant’ın
kozmopolitizmin geleceğine dair öngörülerinin de bu bağlamda felsefi bir incelemenin
konusu olamayacağı söylenebilir.
Ancak felsefenin görevini sadece bitmiş, gerçekleşmiş olanı yorumlamakla sınırlamaz,
mevcut olanı değiştirmek ve geliştirmek amacıyla ele almasına da izin verirsek, dünya
tarihinin yöneleceği ya da yönelmesi umut edilen ebedi bir barış ortamına erişmek için
izlenecek yol olarak kozmopolitizme dair Kant’ın düşünceleri farklı bir bakış açısıyla
tekrar ele alınabilir. Böylesi bir bakış açısıyla irdelenen kozmopolitizm kavramına
yönelik eleştirilerin temelinde ise çoğunlukla kavramın realiteye uygulanamaz oluşu
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yatar. Bu eleştiriler dikkate alınmadan yapılacak bir kozmopolitizm çalışması, hoş bir
hayalin ötesine geçemeyecektir. Bu nedenle çalışmanın üçüncü bölümünü Kant’ın
kozmopolitizm kavramına yönelik kimi eleştiriler oluşturmaktadır.
Kant’ın kozmopolitizmine yönelik eleştirilerden, hangi düşünürlerin görüşlerinin ele
alınacağı konusunda hem tarihsel hem de eleştirinin temele aldığı nokta açısından bir
ortaklık aranmıştır. Bu ortaklık ise yirminci yüzyılın küreselleşme nedeniyle ulus devlet
egemenliğini sarsan yapısında ve ele aldığımız isimlerin, insanların iletişim olanaklarına
dayanan yeni bir nirengi noktası kurgularında bulunmuştur. Bu bağlamda çalışmanın
üçüncü bölümü, Kant’ın kozmopolitizm kavramına yönelik eleştirileri açısından Schmitt,
Arendt, Habermas, Negri ve Hardt ile Derrida’nın fikirlerine ayrılmıştır. Dönemsel olarak
İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında ulus devletlerin gücünü yitirmeye başladığı bir
döneme ait olan bu fikirler, kozmopolitizmin günümüzde tekrar bir alternatif olarak dile
gelmesinin muhtemel yollarını sergilerler.
Kant’ın kozmopolit hukukunu vücuda getirecek kurumsal yapıyla ilgili olarak
öngörülerinin isabetli olmamasına yönelik, tüm bu eleştirilerin ortaya koyduğu ana
düşünce, ulus devletlerin gücünü yitirmesi ve küresel bir düzenin ortaya çıkışıyla ilgilidir.
Bu nedenle kozmopolitizm kavramının geçirdiği tarihsel değişim, siyaset sahnesindeki
bu değişim dikkate alınmadan değerlendirilemez. Westphalia Barışı’ndan sonra
uluslararası antlaşmalar çerçevesinde kurulan bir düzen ve Avrupa güçler dengesinin
emperyalist politikaları ile gelişen ulus devlet anlayışı, İkinci Dünya Savaşından sonra
giderek zayıflamaya başlamıştır. Bu zayıflamanın temelinde ise devletlerin milli
egemenliklerinin sınırını aşan küresel bir ekonominin yıkıcı gücü yatar. Dünya siyaseti,
Kant’ın öngördüğü siyasi adımları atmış, ancak öngörülmüş sonuçlara ulaşamamıştır.
Yaşanılan değişim, egemenliğe dair klasik anlayışı etkilediği gibi klasik savaş ve barış
anlayışını da etkilemiştir. Kırk yıl gibi kısa bir sürede iki büyük dünya savaşı gören
Avrupa Devletlerinin belirlediği politik yaklaşımlar ile her ne kadar dünya haritasındaki
sınırlar kesinleşmiş, topyekûn savaşlar sona ermiş ve uluslararası ilişkiler ekonomik
savaşlar ile belirlenmiş gibi gözükse de bu durumun bir illüzyon olduğu, savaşların
sadece şekil değiştirdiği ve baş aktörlerinin aynı kalmasına rağmen, savaşın bölgesel
olarak ötelendiği dile getirilebilir. Nitekim kullanılan dildeki farklılık da bize bu
değişimin işaretlerini verir. Yaşanılanlar artık savaş değil, çatışma veya müdahale adını
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alırken, savaşın tarafları iki egemen devlet değil, bölgesel güçler veya terör örgütleri
olmuştur. Bu değişimlerin meydana getirdiği bir diğer kaçınılmaz değişim ise sivil halkın
bu çatışmalardan etkilenme düzeyidir. Savaş meydanlarında, profesyonel ordular
arasında, belirlenmiş bölgelerde yaşanılan savaşların yerini kitle imha silahları, bombalı
saldırılar ve sivil kayıplar almıştır. Artık savaş kavramı Kant’ın felsefesindeki anlamını
yitirdiğinden, barışa da bu felsefede öngörüldüğü şekilde ulaşılma imkânı yitirilmiştir.
Ancak bu değişim, Kant’ın ebedi barış ve kozmopolitizm kavramlarının tamamen ortadan
kalktığı ve anlamsız bir hal aldığı şeklinde yorumlanamaz. Zira, devlet ve savaş gibi
kavramların değişimi, uluslararası siyasetin büyük aktörlerinin pek de arzu etmediği bir
sonuca yol açmış, dünya ülkeleri arasındaki eşitsizliğin artmasıyla, ülkelerindeki açlık,
savaş veya dini ve siyasi baskılardan kaçan milyonlarca insan, göçmen veya mülteci
sıfatıyla başka ülkelerin sınırlarına yığılmıştır. Bu durum, etik ve hukuki bağlamda pek
çok tartışmanın kapısını araladığı gibi böylesi büyük bir nüfus hareketliliğinin
yaratabileceği demografik değişiklikler ve ekonomik problemler de dünya gündeminde
önemli bir yer edinmiştir. Bu durum, hayatlarını korumak için yollara düşen her yaştan
insanın ülkelere kabulü ya da reddi kararının verilmesi, kimin yabancı, kimin mülteci,
kimin vatandaş olduğu ve bu grupların hangi haklara sahip olduğu ve bu hakların felsefi
ve hukuki temellerinin ne olduğuna dair tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu gelişmeler
ışığında, iki bin beş yüz yıllık tarihiyle kozmopolitizm idesi günümüzde, felsefe, hukuk
ve siyaset alanındaki tartışmalarda, mülteci sorunu, insan haklarının temellendirilmesi,
vatandaşlık hakkının kazanılması ve benzeri pek çok konuda yeniden başat öneme haiz
hale gelmiştir. Ancak bu problemlerin her biri başlı başına bir araştırmanın konusu olmayı
gerektirecek kapsamda olduğundan, bu çalışmada kozmopolitizm kavramı, Kant’ın
sunduğu çerçeve ve böylesi bir kozmopolitizmin uygulamada karşılaşacağı güçlüklere
yönelik kimi eleştirilerle sınırlandırılacaktır.
Ulus devletlerin yerine gelen bu küresel düzen büyük bir krizin eşiğindedir. Değişimin
yaklaşan ayak sesleri, siyaset modelinin yenileneceğini bildiriyor. Ancak bu sefer
beklenen bu yenilik, egemenlerin değil, toplum sözleşmesinin kuruluşundan
hatırlayacağımız bir aktörün eliyle gerçekleşecek gibi görünüyor. Vatandaş, uyruk, tebaa
gibi sınırlandırılmış kimliklerinden sıyrılan bu aktör, hikâyenin başlangıcında ortaya
koyduğu ortak ve özgür iradeyi yeniden ele alarak, kozmopolit bir düzenin kurucu
gücünün fitilini ateşleyebilir mi?
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Gerçekleşmesi
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Kant’ın

kozmopolitizm anlayışı ile yine benzer bir noktada düğümleniyor. Ahlak ile hukuk ve
siyaset arasında kurulacak olan bağın sağlamlığı, kozmopolitizmin gücünü belirlerken,
bu bağ zayıf olduğu müddetçe kozmopolitizm bir ütopyadan öteye geçemiyor. Kant bu
bağı özgür bir federasyonun gücünden beklerken, günümüz felsefesinde, çoğunlukla
bireylerin bağımsız pozisyonlarını korurken bir arada kalmayı başarabilmelerine vurgu
yapılıyor.
Bu nedenle, bu çalışmanın amacı da kozmopolitizm kavramının bu problemini ortaya
koyarak, bir çıkış yolunun olanağını araştırmaktır. Kant’ın pozitif hukuk alanına dahil
etmeye çalıştığı kozmopolitizm, uluslararası siyasetin kimi açmazları dolayısıyla talep
ettiği hukuki korumaya erişememiş, bu haliyle ahlaki bir hedeften, arzudan öteye
geçememiştir. Ancak talep edilen hukuki korumaya erişilene kadar, kozmopolitizm
kavramını siyaset sahnesinde muhafaza etmenin yolunun, bireylerin farklılıklarını
muhafaza ederek bir bütün oluşturacakları yeni bir yapının inşasından geçtiği
söylenebilir. Bu yeni yapının adı her ne olursa olsun, amacının, hukuki bir zırha bürünmüş
kozmopolitizme ulaşmak olduğu unutulmadan, amaca ulaşıncaya kadar geçen süre
zarfında, şimdi ve burada, mümkün olduğunca hedeflenen kozmopolit düzene yönelik,
adalet kavramını gözeten bir eylem tarzının benimsenmesi gerekir. Bu nedenle
çalışmanın sonuç kısmında, yukarıda açıklanmaya çalışılan düşünceler çerçevesinde,
Kant’ın ebedi barış ve kozmopolitizm anlayışının uygulanabilirliğine dair bazı eleştiriler
değerlendirilmiş ve bu eleştirel kozmopolitizm anlayışlarının sunduğu çözüm yollarıyla
birlikte, bu önemli kavramı gerçekleştirilebilir kılacak bir yaklaşımın varlığı
sorgulanmaya çalışılmıştır.
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1. BÖLÜM: KOZMOPOLİTİZMİN KÖKENLERİ
1.1 KİNİZM VE KOZMOPOLİTİZM
Eski Yunanca’da evren anlamına gelen kosmos ve yurttaş anlamına gelen polites
kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş olan kozmopolitizm kavramının, felsefe
tarihinde ilk olarak ortaya çıkışı, çoğunlukla Kinik Okulu ile ilişkilendirilir. Belirli bir
polis’e bağlı oluşu işaret eden polites kavramının, evrene ait olma, evrene bağlı oluşla
ilişkilendirilerek, anlamıyla çelişkili bir biçimde kosmopolites olarak kullanımının,
kavramın ortaya çıktığı kabul edilen Kinik düşüncenin adet ve geleneklere karşı genel
tavrını yansıttığı düşünülür (Appiah, 2017, s. 11). Bu haliyle kavram, her şeyden önce,
her insanın bir topluma ait olduğu genel kanısına bir karşı çıkışı işaret etmektedir.
Kavramın tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle, Kinizm’in temel noktaları
anlaşılmalıdır. Sokrates’in de öğrencisi olan Antisthenes’in (M.Ö. 444-368) kurucusu
olduğu Kinik düşüncenin, adını, derslerin verildiği, safkan Atinalı olmayanlara tahsis
edilen Kynosargues Gimnazyumu’ndan ya da Yunanca köpek anlamına gelen “kynos”
kelimesinden aldığı düşünülür. Köpek gibi olan, köpeksi anlamlarına gelen “kynik”
kelimesinin seçilmesinin nedeni ise Antisthenes ve takipçilerinin yaşayış tarzı olarak,
uygarlık değerlerini reddeden, hayvanların doğal yaşamına öykünen bir tarz
benimsemeleridir.
Sokrates’in en sadık öğrencilerinden biri olduğu söylenen Antisthenes (Akarsu, 1982, s.
39), hocasının düşüncelerinde başat öneme sahip olan erdem kavramını temele koysa da
erdemin, Sokrates’ten farklı olarak bilimsel ve ahlaksal çabanın birleştirilerek
serimlenmesine karşı çıkar. Ona göre, ahlaklı, erdemli bir hayata hizmet etmeyen her türlü
bilgi boş, gereksiz ve hatta gurura neden olacak bir şekilde zararlıdır. Diogenes Laertios,
Kiniklerin bu konuya ait düşüncelerini şu şekilde aktarır: “Erdem bir eylem işidir, çok
söze ve bilgiye gereksinim duymaz. Bilge kendine yeter: çünkü başkalarının olan her şey
onundur. Bilge kişi yürürlükteki yasalara göre değil, erdemin yasasına göre yaşar”
(Laertios, 2007, s. 259). Bu nedenle Antisthenes başta olmak üzere Kinikler, mantık ve
fizik çalışmalarına önem vermez, ahlaksal amaçlarla gerekli olmadıkça bu bilgilere
erişmek için çaba sarfetmezlerdi.
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Kinikler, Sokrates’ten farklı olarak, hazdan çok daha fazla kaçınırlar ve erdemli bir
hayatla erişilebilecek olunan mutluluğa, yaşamı sadeleştirerek erişmeye çalışırlardı.
Onlara göre erdem, doğaya uygun bir yaşamla elde edilen pratik bilgidir ve bu yönüyle
erdem, disiplinle ve sıkı çalışmayla kazanılabilir. Bedeni zorlayan, çileci yaşam, zihni de
aydınlatır. En yüce erdem ise akıldır. Böylesi bir erdemli yaşam için insan, toplumun ona
dayattığı tüm gerekliliklerden, tüm tutkulardan sıyrılmalı ve bu şekilde kendini
özgürleştirmelidir. Gerçek özgürlük budur. Çünkü gerçek köle, sahip olduklarını
kaybetmekten korkan ve bu nedenle sahip olduklarının kölesi olan kişidir. Bilge kişi ise,
bu korkulardan sıyrılmış, böylece kendini özgürleştirmiş olan ve bu yönüyle tanrılara
benzeyen kişidir. Onun artık ne aileye, ne dosta, ne bir devlete ya da topluma ve hatta bir
tanrıya ihtiyacı vardır.
“İnsanın gerçek doğası olan aklı doğru kullanarak bireyin kendini gerçekleştirmesine
izin veriyorlardı sadece. Yaşamın sözümona hazları gereksizdir ve bir engeldir,
çünkü aklı asıl amaçlarından saptırır. Zenginlik, itibar, iktidar aklın otoritesini tehdit
eder, yoksulluk, yalnızlık, iktidar sahibi olmamak bağımsız düşünmeyi kayırır ve
ruhu arındırır. İyi kişi, bilge kişi, yani Kinik tamamen bağımsızdır, kendiyle yetinir
ve bu yüzden tanrılara benzer. O hiçbir devlete, ulusa, zümreye ait değildir; bir
“kosmopolites”tir” (Luck, 2011, s. 23-24).

Bir topluma ait olma ya da bir devletin vatandaşı olma ihtiyacı hissetmeyen Kinikler
içinde kendini ilk defa, “dünya yurttaşı” yani bir “kozmopolit” olarak tanımlayan Sinoplu
Diogenes (Laertios, 2007, s. 278), Antisthenes’in öğrencisi ve Kinizm’in en bilindik
isimlerinden biridir. Sinop’tan sürgün edilerek Atina’ya gelen Diogenes, burada
Antisthenes’in öğrencisi olarak, onun görüşlerini benimser. Antisthenes’in onu
özgürlüğüne kavuşturduğunu, kölelikten kurtardığını söyleyen Diogenes, bunu nasıl
yaptığını ise şöyle açıklar:
“O bana, benim olanla benim olmayan arasındaki farkı, aile bireylerinin, akrabaların,
dostların, saygınlığın, samimi arkadaşların, belirli bir yerde kalmanın, evet bütün
bunların benimle bir ilgisinin olmadığını öğretti. Benim olan nedir? Düşüncelerimi
uygulamak. Onları uygularken kimsenin bana karışamayacağını, onu etki altına
alamayacağını, engelleyemeyeceğini, düşüncelerimi istediğimden başka türlü
uygulamak için beni kimsenin zorlayamayacağını o kanıtladı bana”. (Luck, 2011, s.
106)

Bir deniz yolculuğu sırasında korsanlar tarafından tutsak alınıp, köle olarak satılan
Diogenes, kendisini satın almaya çalışan birinin sorduğu “Yurdun neresi?” sorusuna ise
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“Önünde bir dünya yurttaşı duruyor” cevabını vermiş ve kendini kozmopolit olarak
tanıtmıştır (Luck, 2011, s. 96).
Toplumsal tüm kuralları yadsıyan Diogenes örneğinde de açıkça görüldüğü gibi, Kinikler
için esas olan toplum ya da devlet değil bireydir. “İnsan gerçekten mutlu olmak istiyorsa,
yalnız başına kalabilmeyi, başka insanlara bağlı olmaktan kendini kurtarabilmeyi
bilmelidir. Dünya yurttaşı olmak istemelerinin de nedeni budur: Hiçbir şeye
bağlanmamak” (Akarsu, 1982, s. 44). Buradan da anlaşılacağı üzere Kinik
kozmopolitizmin temelinde yatan, insanların bir arada yaşayarak birbirlerine
bağlanmaları değil, bireyin devlet yaşamından ve bunun getirdiği sınırlamalardan
kurtulması ve bu yolla özgür kılınmasıdır. Bu nedenle Kinik kozmopolitizmi, apolitik ve
yıkıcı bir kozmopolitizmdir. Toplumun ve devletin dayattığı kısıtlamaları yok sayarken,
yerine başka bir yapı ya da değerler sistemi üretmeden, sadece doğaya yani akla uygun
bir yaşamla erişilebilecek bir özgürlüğün, bilgeliğin gereğidir.

1.2 STOA OKULU ve KOZMOPOLİTİZM
Felsefe tarihinde Kiniklerden sonra kozmopolitizm kavramına rastladığımız bir diğer
felsefe okulu, kavramın gelişiminde tarihsel önemi büyük olan Stoa Okuludur. M.Ö. 300
yıllarında Atina’da Stoa Poikile’de Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan ve köklerini
Sokrates’in ve Kinik okulunun düşüncelerinde bulan Stoa okulu, genellikle üç döneme
ayrılarak incelenir: M.Ö. 4. ve 3. Yüzyıllar arası görülen Eski Stoa, M.Ö. 2. ve 1.
Yüzyıllar arası Orta Stoa ve 1. ve 2. Yüzyıllar arası, Stoa felsefesinin altın çağı kabul
edilen, Roma’yı etkisi altına aldığı Geç Dönem Stoa. Konumuz bağlamında bu üç
dönemden, Stoacı düşünüşün ve kozmopolitizm kavramının temellerinin ortaya konması
açısından erken dönem ve kavramının gelişip, detaylı şekilde Stoacı düşünce çizgisinde
yerini bulması açısından geç dönem önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle Stoa
Felsefesinde kozmopolitizmin yerinin ve öneminin anlaşılması için Stoacıların ahlak
felsefesine dair bazı temel kavramları açıklanmaya çalışılacak, ardından bazı önemli Stoa
filozoflarının kozmopolitizme dair görüşleri irdelenecektir.
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1.2.1 Stoa Felsefesinin Temel Kavramları ve Oikeiōsis
Stoa felsefesi temelde üç ana başlıkla ilgilenir: Mantık, fizik ve ahlak. “Stoacılar felsefeyi
canlı varlığa benzetirler: Mantık kemik ve sinirlere karşılıktır, ahlak etli kısımlara, fizikte
ruha” “ve bazı Stoacıların söylediği gibi, hiçbir parçası ötekinden ayrılmış değildir,
tersine hepsi iç içedir” (Laertios, 2007, s. 316). Bu iç içeliğin temel sebeplerinden biri,
tanrı, dünya, doğa ve akıl gibi kavramların birbirine paralel, birbirlerini içerir şekildeki
kullanımdır.
“Dünya, gökyüzünü, toprağı ve burada bulunan canlıları, insanları ve tanrıları
kapsar. Bu dünya akla uygun, canlı ve akıllı bir yaşayandır, yalnız tanrısal değil,
Tanrı’nın kendisidir. Tanrı ve dünyanın böyle bir tutuluşu, öğretinin temel
noktalarından biridir: bilgi, insan ve dünya arasında ussal bir uyumun
gerçekleşmesine olanak sağlar, bilgelik dünyaya katılmalıdır, Tanrı’ya boyun eğişin
ve yazgıya rıza göstermenin eşanlamlısıdır” (Brun, 2018, s. 52).

Doğa, akıl ve tanrının bu şekilde bir arada bulunuşu, insanın konumunu da belirler. Stoa
felsefesine göre insan, diğer hayvanlardan akıl ile ayrılmıştır. “Akıllı varlıkta, yani
insanda, hayvanda bulunmayan, içgüdülere egemen olan akıl ortaya çıktığına göre, insan
için doğaya uygun olma akla uygun olmadır” (Akarsu, 1982, s. 58). İnsanın doğaya yani
akla uygun eylemesi, tüm bir Stoa ahlakının temelini oluşturur. Erdemli davranışların,
Stoacı bilgeliğin özü, akılla belirlenen insan doğasına uygun eylemlerin belirlenmesinde
yatar. Stoa felsefesinde bu temel noktayı belirten kavram ise Oikeiōsis’tir.
Oikeiōsis kavramıyla ilgili karşımıza çıkan ilk zorluk kelimenin nasıl çevrileceği ile
ilgilidir. Türkçe metinlerde, ana itki, içgüdü, kendini koruma güdüsü gibi kavramlarla
karşılanmaya çalışılsa da, bu kelimelerin Yunanca karşılığının oikeiōsis değil, horme
kelimesi olduğu unutulmamalıdır. İngilizce çevirilerde ise “appropriation” ya da
“familiarization” kavramlarıyla karşılanmış ancak her iki dilde de Oikeiōsis’i tam olarak
açıklayan bir kelimede fikir birliğine ulaşılamamış gibi gözükmektedir. Bu nedenle bu
çalışmada kavramın Yunanca aslıyla devam edilecektir.
Tam bir çevirisinin yapılamadığını düşündüğümüz bu kavramı açıklamak için öncelikle
kelimenin köküne baktığımızda, kendine mal etme, sahiplenme, kendi evine getirme gibi
anlamlara gelen Yunanca oikeiō fiilinden geldiğini görürüz (Akt. Türkyılmaz, 2018, s.
547). Buradan da hareketle, “kendine yakın kılma” olarak anlaşılabilecek olan oikeiōsis
kavramı, Diogenes Laertius’un eserinde şöyle açıklanır:
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“Canlı bir varlığın ilk içgüdüsü, doğanın daha başlangıçta içine koyduğu kendini
koruma içgüdüsüdür; Khrysippos Erekler Üzerine adlı eserinin birinci kitabında
şöyle söylüyor: ‘Her canlının sahip olduğu ilk şey, kendi yaratılışı ve bu yaratılışın
bilincidir’; çünkü doğanın canlıyı kendine yabancı kılması beklenemez. Geriye, onu
oluşturan doğanın onu kendine yakın kıldığını söylemek kalıyor; çünkü böylece ona
zararlı şeyler uzak tutulur, uygun olanların ise yaklaşmasına izin verilir…. Ama
hayvanlara fazladan bir de içgüdü verildiği için, ki bunu kullanarak kendilerine özgü
besinlerin peşine düşerler, onlar için içgüdü doğrultusunda hareket etmek doğa
gereğidir; akıllı canlılara da daha üstün bir önderlik için akıl verildiğine göre, onlar
için akıl doğrultusunda yaşamak haklı olarak doğaya uygun yaşamak olur; çünkü
akıl içgüdüyü biçimlemek üzere buna eklenmiştir” (Laertios, 2007, s. 331).

Görüldüğü üzere Laertios, “Stoacı Oikeiōsis kavramını, bir hayvanın yaradılışı
(constitution) ve kendini koruması (self-preservation) terimleriyle ortaya koymuştur.
Cicero’da oikeiōsis’in ‘kendini koruma’ ve ‘yaradılış’ ile alakalı olduğunu düşünür”
(Türkyılmaz, 2018, s. 546). Kendi yaratılışına uygun olana yönelme, doğanının canlılara
verdiği bir özelliktir.
“Doğada her şey kendi selametiyle bağdaşıp, kendine yararlı olacakları arar, zarar
vereceklerden korkar. Faydalıya karşı olan atılımlar, karşıtından kaçınmalar doğal
şeylerdir. Bu işi yapmayı buyuran hiçbir düşünce araya girmeden, hiçbir karar
alınmadan, doğa ne önerirse, o yapılır” (Seneca, 1992, s.307).

Görüldüğü üzere hayvanlarda Oikeiōsis, doğrudan doğruya hayatta kalmaya yönelikken,
insanlarda Oikeiōsis, akılla temellenir. Oikeiōsis’e uygun yaşayan insan, doğasına uygun
yaşamaktadır. Yani insan, doğasının en belirleyici özelliği olan akla uygun yaşamaktadır.
Akıl ve doğa bizi erdeme yöneltir. Erdem, başka bir sonuç, ödül ya da korkuyla değil,
sadece kendisi için istenen, tüm yaşamı uyumlu kılmaya yönelik olan akla uygunluktur.
Bu uygunluk ve tamlık hali olarak açıklayabileceğimiz erdem düşüncesi, kişinin hem
doğayla hem de bunun sonucu olarak bütünle uyumlu olması halidir. Çünkü insanın
yapısı evrenin bir parçasıdır. Dolayısıyla bütünün bir parçası olan insan, o bütünü yöneten
yasaya, yani doğa yasasına tabidir ve istemesini bu yasaya göre belirleyerek, onunla uyum
içinde kalmış olur. Bu uyumu yakalayanlar, Stoa Felsefesinin bilge olarak bahsettiği
kişilerdir.
Stoacı bilge, Oikeiōsis’e uygun olarak istemesini belirler. Oikeiōsis kavramı çerçevesinde
özgür istemenin nesnesi kendiliktir. Birey, istemesini, kendi doğasına uygun olan yönde
belirler. Zamana ve duruma göre değişmeyen bu isteme, bilge kişinin istemesidir. Bilge
özgürdür. Görünüşte köle bile olsa, her zaman özgür olandır. Çünkü özgürlük, akıl
dışında hiçbir şeyden etkilenmeden, bağımsız davranabilme, bağımsız karar
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verebilmedir. Burada Kiniklerdeki gibi bir özgürleşme düşüncesi vardır. Hâkim
olabileceğimiz şeylere ulaşmak için, hâkim olamayacağımız şeylerden vazgeçerek
özgürleşmek mümkündür. Bu özgürlük sayesinde bilge, artık şehrin yasalarıyla değil,
doğa yasalarıyla bağlı olur.
Ancak bilgenin, doğa yasalarına bağlı, istemesi günlük ve toplumsal baskılardan uzak
olan bu yaşam biçimi, özellikle geç dönem Stoacılığında, Kinizm’den farklı olarak
toplumdan izole değildir. “Erdemli insan bir köşeye çekilip yalnız yaşamayacaktır; çünkü
toplum yaşamına ve eyleme uygun bir yaratılışı vardır” (Laertios, 2007, s. 343). Bu
nedenle evlenmekten, siyasetle ilgilenip devlet yönetiminde yer almaktan, tanrılara
inanmaktan ya da en temel ifadesiyle toplum içinde yaşamaktan kaçınmak gerekmez.
Stoacılar, Oikeiōsis kavramını genişleterek insanın doğasına uygun olan toplumsal
durumları içiçe geçmiş halkalar halinde, insanın kendisine daha yakın olandan daha uzak
olana doğru sıralarlar.
İnsanın doğasına uygun olarak en yakın olması gereken kendi varlığından başlayarak, tür
olarak insanlığa kadar uzanan bu yapı hakkında bilgileri, Geç Dönem Stoacılarından biri
olan Hierocles’in fragmanlarından ve bu fragmanların çoğunlukla eksik ve zarar görmüş
olmasından dolayı Stobaeus’un ondan aktardıklarından edinebiliriz. Buna göre, ilk ve en
yakın halka, merkezde olan ve herkesin kendi zihninin etrafındaki halkadır. Bu halka
bedeni çevreler ve onun güvenliği için vardır. İlkinin etrafında olan ikinci halka ise
ebeveynlerimiz, kardeşlerimiz, eşimiz ve çocuklarımızın etrafındadır. Bundan sonra
gelen üçüncü halka ise amca ve halalarımız, büyükanne ve büyükbabalarımız, kardeş
çocuklarımız ve kuzenlerimiz etrafındadır. Bu halkadan sonra gelen halka ise diğer tüm
akrabalarımızı çevreler. Bundan sonra bir insanın aynı köyde yaşadığı kişiler, sonrasında
aynı kabileye üye olanlar, sonrasında aynı ülkenin vatandaşları, aynı ırka mensup olanlar
ve en son olarak tüm insan ırkının mensuplarını çevreleyen halka gelir (Ramelli, 2009, s.
91). Akla uygun yaşayan Stoacı bilgenin amacı, sürekli olarak dış halkalardaki insanları
iç halkalara nakletmeye çalışmak olmalıdır. Erdem öğretilebilir bir şey olduğundan,
Stoacı bilge, sürekli olarak dış halkalardan iç halkalara doğru ilerleme amacı güden, akla
ve doğaya uygun bir yaşama yönlendirici, yol gösterici bir tutum sergilemelidir. Neticede
tüm halkalar, akıl sahibi olmak bakımından aynı ve tek bir yasaya, doğa yasasına bağlıdır.
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Tek ve ortak bir yasa olarak doğa yasası ve bu yasaya tabi olan tüm insanlık düşüncesi
sayesinde, mevcut hiçbir devlet biçimine onay vermeyen Stoacılar, yeni bir toplumsal
ideal ortaya koyabilirler. “İnsan toplulukları tek tek kişilerde aklın eşitliğine
dayandığından bu topluluğu bir ulusla sınırlamak için neden kalmaz ortada.” “Bu aynı
yasaya bağlı olma yüzünden erdemli kişiler yalnızlıktan kurtulmuş, bir beraberlik içinde
toplanmış, buluşmuş olurlar. Böylece erdemli kişilerin bir topluluğunu, bir devletini
isteyen Stoalıların toplumsal ideali de bir dünya yurttaşlığı olur” (Akarsu, 1982, s. 73).
Tüm insanlarda ortak olan akıl ve bu akla uygun eylemenin yani erdeme uygun davranışın
erişeceği son nokta olarak kozmopolitizm, Stoa felsefesinin varmayı hedeflediği bir nevi
ütopyasıdır. Bu son noktaya varana kadar ise var olan devlete, Kinikler gibi sırtını dönmez
Stoacı bilge. Onu bir nevi alın yazısı olarak kabul eder (Akarsu, 1982, s. 73) ve Stoa
ahlakının gerektirdiği şekilde, en yakınından başlayarak en uzaktaki halkaya kadar,
erdemi öğretmeye, Stoa felsefesinin dinginliğine davete devam eder.
Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi erken dönem Stoa düşüncesi, Kinik okulun
görüşlerine daha yakındır. Kozmopolitizm kavramının yazılı metinlerde ilk kullanımı
Sinoplu Diogenes’ten aktarılanlarla olsa da, kavramın asıl mucidinin Stoa Okulunun
kurucusu olan Kıbrıslı Zenon olduğu da iddia edilir (Douzinas, 2017, s. 161). Stoacı
siyaset felsefesinden geriye kalan tek eser olan Zenon’un Politeia’sı, içerdiği keskin
görüşler nedeniyle oldukça fazla miktarda sansüre uğrayarak alıntılanan fragmanlar
sayesinde bilinmektedir. Stoa felsefesinin erken dönem devlet anlayışını ortaya koyarak,
klasik polis yurttaşlığına yani resmi eğitime, mülkiyete, evliliğe, okullara ve diğer tüm
geleneksel kurumlara karşı çıkan Zenon, Politeia’da, bunların yerine “eros” ve “erdem”
uygulamalarını geçirmeyi önermiştir. İdeal kent anlayışının anlatıldığı, kozmopolis
bağlamında ilk kapsamlı polis değerlendirmesi olarak görülen bu eseriyle Zenon, açık bir
şekilde kozmopolit olarak değerlendirilemese de, kavramın felsefi temellerini yazılı
olarak ortaya koyan ilk filozoflardandır (Douzinas, 2017, s. 162). Zenon’un
Politeia’sında ki bu haliyle erken dönem Stoacı kozmopolitizm, Kinik kozmopolitizm
anlayışının bir devamı niteliğinde, toplumsal kuralların ve devletin karşısında bir
kozmopolitizm olarak yorumlanabilir.
Erken dönem Stoacı kozmopolitizmin bu keskin hatlarının aksine geç dönem Stoacı
düşünürlerinin benimsedikleri kozmopolitizm anlayışı, çok daha ılımlı, devlet ve
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toplumla uyumlu bir bakış açısı benimsemiştir. Bu yeni bakış açısı, dönemin yeni yeni
kabul edilen Hıristiyan ahlakı ve Roma İmparatorluğunun yönetim stratejileri ile uyum
içerisindedir. İnsanları, aralarındaki özgür-köle gibi ayrımları yok sayarak, sadece İsa’nın
takipçileri, bir bütünün eş parçaları olarak ele alan Hristiyan Ahlakı, Kiniklerden gelen
kozmopolitizm kavramını memnuniyetle benimsemiştir (Appiah, 2017, s. 12).
“Stoacı etki en çok, yetki, makam ve iş güç sahibi kişiler üzerinde hissedildi. Cicero,
popülist bir hatip, pragmatik bir hukukçu ve siyasetçiydi; Seneca Neron’un en yakın
sırdaşı, Marcus Aurelius ise bir imparator ve komutandı. Böylece kozmopolitanizm
Kinik bir felsefe ve Stoacı ontolojiden bir yönetim aracına dönüştü. Artık ideal bir
dünya felsefesi değil, dünya çapında bir güç stratejisi idi” (Douzinas, 2017, s. 165).
“Kariyerine ideal kent olarak başlayan cosmopolis, sonunda gayet dünyevi ve
emperyal kentin hizmetkarı ve eklentisi olmuştur” (Douzinas, 2017, s. 166).

Bu yeni haliyle kozmopolitizm kavramının savunucuları arasında Cicero, Seneca, Marcus
Aurelius ve Epiktetos sayılabilir.

1.2.2. Cicero
Bu bağlamda ele alacağımız ilk isim Marcus Tullius Cicero (MÖ 106-43) olacaktır.
Aslında Cicero, herkes tarafından tam bir Stoacı olarak kabul edilmese de (Brooke, 2012,
s. 41) hem Stoacıların kozmopolitizm kavramı hem de kendinden sonra gelen, başta Hugo
Grotius olmak üzere, pek çok düşünürün doğal hukuk gibi kozmopolitizmle oldukça ilgili
birçok kavramını önceleyen bir düşünür olarak, Stoa Felsefesi içerisinde incelenmektedir.
Cicero, Stoa felsefesinin epistemolojik ve metafizik görüşlerine katılmasa da özgürlük,
cesaret, adalet gibi erdemler çerçevesinde çizilen ahlaki ilkelerini ve bilge tasvirini
benimsemiştir (Erçelik, 2013, s. 66). Ayrıca De Finibus adlı eseri başta olmak üzere pek
çok eserinde, özellikle Helenistik Stoacılık hakkında bilgilere erişilmesini sağlayan
Cicero, “Cicerocu Stoacılık” gibi tartışmalı bir kavrama da ismini vermiştir (Brooke,
2012, s. 41,42).
Cicero, Platon’dan esinlenerek yazdığı Devlet Üzerine ve Yasalar Üzerine adlı
eserlerinde, devlet, devlet adamı, yasaların kökeni gibi konulardaki görüşlerini bir
bütünlük içerisinde sunmaya çalışmıştır. Cicero’ya göre, “Devlet bir halk unsurudur;
sadece alelade bir şekilde bir araya gelmiş bir insan kitlesi değil, çoğunluğun yasa birliği
ve ortak yararı üzerinde anlaştığı bir topluluktur. İnsanların bir araya gelmesinin öncelikli
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nedeni zayıflık değil, daha çok insanlar arasındaki doğal birlikteliktir” (Cicero, 2014, s.
137). Görüldüğü üzere Cicero’nun devletinin temelinde ortak doğalarının birleştirdiği bir
halk ve bunların ortak menfaatlerini ortaya koyan bir yasa vardır. Buradaki iki temel öğe
olarak, halk ve yasa, her ikisi de bireyin Oikeiōsis’e uygun eylemlerinin sonucu oluşmuş
yapılardır. Birey, zorunluluktan değil, ancak doğasına uygunluktan dolayı çevresindeki
halkalarla içten dışa doğru iletişim kurarak ilerler. Zira insan soyunun iyi ve kötü yanları
ortaktır, benzer şeylerden korkar, benzer şeylerden mutluluk duyarlar. Bu nedenle
insanları bir bütün olarak düşünmek ve onlar için ortak, tek bir koruyucuyu yapı ortaya
koymak gerekir. İnsanları koruyan bu ortak yapı yasadır. “Bu yasa ne yürürlükten
kaldırılabilir ne de iptal edilebilir” (Cicero, 2017, s. 39). Çünkü bu yasa ortak akla
dayanır. “Zira nesnelerin doğasından kaynaklanan ve insanları doğru davranmaya
zorlayan, yanlıştan alıkoyan bir akıl vardı. Nitekim, bu akıl kaleme alındığında değil,
doğduğu anda yasa oldu ve tanrısal zihinle aynı anda doğdu” (Cicero, 2017, s. 38). İşte
Cicero’nun bahsettiği, tanrısal zihinle aynı anda ortaya çıkan ve çıktığı anda değişmez bir
yasa olan bu akıl, tanrılarla insanlar arasında ortak olan ve ondan daha iyi hiçbir şeyin
olmadığı bir akıldır. Bu ortak akla sahip olan insanlar, adalette birleşerek bir araya
gelirler. Böylece tüm insanlar için ortak bir yasa ve ortak bir devletten yani
kozmopolitizmden bahsedilebilir.

1.2.3. Seneca
Cicero’dan sonra ele alacağımız isim Lucius Annaeus Seneca (MÖ4-MS65) için felsefe,
iyi bir yaşamı gösteren yol, bir ruh eğitimidir. Ona göre felsefe, insanlara korkulardan
kurtulmanın yolunu göstererek, onları geçici değil güvenli bir mutluluğa eriştiren,
tanrılarla eş hale getiren, kaderi kabul etme gücü veren, doğaya uygun olanı, erdemli olanı
bulmamızı sağlayan bilgidir (Seneca, 1992, s. 12).
Seneca’ya göre insanın amacı, doğaya uygun yaşamaktır (Seneca, 1992, s. 33). Bu
nedenle Kiniklerinkine benzeyen bir yaşam tarzından uzak durmak gerekir. Lüks peşinde
koşmak ne kadar doğamıza aykırı ise, bile isteye bedenimize eziyet çektirmek de o kadar
doğaya aykırıdır. Felsefe ise akla uygun olanı, yani ılımlı olan orta yolu talep eder. Bu
nedenle akla uygun yaşayan, yani doğasına, Oikeiōsis’e uygun yaşayan insan en önce
kendiyle ilgilenmelidir. Çünkü, “doğada herşey kendi selameti ile bağdaşıp, kendine
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yararlı olacakları arar, zarar vereceklerden korkar” (Seneca, 1992, s. 307). İnsan, kendine,
doğasına uygun olanı bulmak için, ilk önce en içteki halkaya, yani kendine yönelmelidir.
Zira kendini tanımayan, kendilik bilgisine ulaşamayan insan, başkalarının rüzgarına
açıktır. Kendi özgür iradesi yerine, çoğunluğun etkisiyle belirler istemesini. Bu nedenle
Seneca, Ahlaki Mektuplar’da, Lucilius’a, kendi kabuğuna çekilmesi öğüdünü verir. Kişi,
kabuğuna çekilmeli ve kendini daha iyi yapacak insanlarla ilişki kurmalıdır. Böylesi bir
kişi, koskocaman bir dinleyici kitlesinden yeğ tutulmalıdır (Seneca, 1992, s. 37). Doğru
kişilerin rehberliği ve çeşitli kendilik pratikleri ile doğasına uygun olanı tanıyan bireyin
yolculuğu henüz tam olarak sona ermiş sayılmaz. Kinizmde uygulamaya dökülmeyen
bilginin, gereksiz bilgi olması gibi, Stoa Felsefesinde de denenmemiş, uygulanmamış
bilgi anlamlı değildir. “Bunları belleğine yerleştirmek de yetmez, iş üstünde denemek de
gerekir. Mutlu kişi bunları bilen değil, uygulayan kişidir” (Seneca, 1992, s. 176). Kendine
dair, doğasına dair bilgiye erişen ve yaşamının bir parçası, davranış biçimi, bir etik tavır
olarak benimseyen kişi, Stoacı bilgeliğe erişmiştir.
Peki bilgenin görevi nedir? Seneca’ya göre doğa, bilgeden iki şey ister: Biri eylem halinde
olmak, diğeri ise temaşaya vakit ayırmaktır (Seneca, 2018, s. 40). Eylem halinde olmak,
devlet yönetimine katılmayı gerektirse de, Seneca, bilgenin hizmet edebileceği bir devlet
olmayacağını söyler. Zira bilgeye katlanabilecek ve bilgenin katlanabileceği bir devlet
yoktur. Bu durumda zorunlu inziva başlayacaktır (Seneca, 2018, s. 42). Ancak
unutmamak gerekir ki Seneca’ya göre iki ayrı devlet vardır. Bunlardan ilki büyük olan,
genele ait olup, tanrıları ve insanları kapsayan, sınırları güneşle ölçülen devlettir. İkincisi
ise doğumla bağlı kılındığımız ve sadece belirli bir kesimi kapsayan devlettir. Bilgeye
katlanamayan bu ikinci tür devletin aksine, tanrılarla ortak olarak paylaştığımız, tüm
evreni kapsayan bu kozmopolit devlette ise Stoacı bilgeye her zaman yer vardır.

1.2.4. Marcus Aurelius Antoninus
Stoacı filozoflar arasından kısaca bahsedeceğimiz son isim ise Marcus Aurelius
Antoninus (MS 121-180) olacaktır. 161 ile 180 yılları arasında Roma İmparatorluğu
yapan Marcus Aurelius, Düşünceler adlı eserinde Stoacılık ve kozmopolitik düşünce
üzerine fikirlerini açıkça belirtir.
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“Eğer anlak ortaklaşaysa, bizi, düşünen varlıklar yapan, us da ortaklaşadır. Bu
böyleyse, yapılması ya da yapılmaması gerekeni buyuran us ortaklaşa olmalıdır. Bu
böyleyse, aynı kentin insanlarıyız. Bu böyleyse, belirli bir ortaklaşa yönetime
katılmaktayız. Bu böyleyse, tüm evren bir kent gibidir” (Antoninus, 2016, s. 30).
“Kentim ve yurdum, Antonin olarak Roma’dır; insan olarak evren. Öyleyse, bu iki
kente yararlı olan şeyler benim için salt iyiliklerdir” (Antoninus, 2016, s. 64)

Bu iki alıntıdan da açıkça anlaşılacağı üzere, Roma İmparatoru olan bir Stoacı için bile,
insanın ait olduğu iki ayrı polis vardır. Doğumumuzla bağlandığımız polis ve ortak akıl,
ortak doğamızla bağlandığımız kozmopolis. İnsan olmak bakımından ortak noktamız olan
akıl, bizi evrenin yurttaşları olarak birleştirir. Ancak buradaki kozmopolites/evrenyurttaşlığı, Kiniklerden farklı olarak yıkıcı ve apolitik değildir. Bu anlayışta ne evlilik, ne
devlet görevinde bulunmak, ne de lüksten uzak bir şekilde ortalama bir yaşam
gereklilikleri yasaklanmıştır. Stoacı bilge tüm bunları yapar ancak, ortak akla uygun
şekilde yurttaşı bulunduğu evrensel düzeni de unutmaz. Diğerlerinin iyiliği için siyasete
katılsa da, bilgenin erdemlerini gözardı etmeden yaşar.

1.3 SOKRATES VE KOZMOPOLİTİZM
Bu noktada tarihsel çizgide geriye dönüp, farklı bir bakış açısı sunulabilir. Her ne kadar
çoğunlukla kozmopolitizm denince akla gelen ilk isim Diogenes ve Kinikler olsa da,
kavramın temelinin Sokrates’in fikirlerinden başka bir yerde aranmaması gerektiğini de
düşünenler vardır.
İzonomi ve Felsefenin Kökenleri adlı eserinde Karatani, İyonyalı filozoflar ve Sokrates’in,
Platon ve Aristoteles tarafından aktarılandan farklı ele alınabileceğini söyler (Karatani,
2018, s. 54,55). Genel kanı, arkhe sorunu etrafında, doğa üzerine düşünen İyonya felsefi
çevresinin aksine, Sokrates’in insan ve etik üzerine düşünerek felsefeyi bambaşka bir
eksen üzerine oturttuğudur. Oysa Karatani’ye göre bireyin nasıl yaşaması gerektiği
sorusuna odaklanan etik araştırmaları için, topluluktan ayrı bir birey kavramı ortaya
konulması şarttır. Böylesi bir birey kavramının ise o dönemler Atina felsefi çevresinde
oluşturulması mümkün değildir. Zira Atina’da, polis’ten bağımsız bir birey anlayışı
yoktur. Oysa çeşitli topluluklardan gelen kolonicilerden oluşan İyonya toplumu, hem
katıldığı topluluktan bağımsız bir birey olma, hem de kendi seçimi ile katıldığı bir polisin
üyesi olma özelliğini göstermekteydi. Böylesi bağımsızlığa dayanan bir görüş, Atina’da
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hoş karşılanmamaktadır. Polis’in tanrılarını reddeden, doğa felsefesine dayanan bu
bireyci görüş, geleneksel toplumun dinamiti olarak görülmekte ve bu nedenle Atina’dan
sürgün ya da Sokrates’in de maruz kaldığı gibi idam cezası gibi cezalarla engellenmeye
çalışılmaktaydı. Karatani, Sokrates’i işte bu anlamda polis’ten bağımsız bir kozmopolit
olarak görür. Sokrates, idam kararı karşısında Atina’dan kaçabilecekken, orada kalmayı
tercih ederek, iradi bir şekilde, Atina polis’ine bağlılığını sürdürmüştür. Böylece doğuştan
gelen bir polis üyeliği karşısında, bilge kişinin sahip olduğu özgürlük ile oluşturulmuş,
etik bir tavır olarak sürdürülen bir yurttaşlık kavramı ortaya konmuş olur. Bu anlamda
Sokrates’in

tavrı,

Diogenes’in

apolitik

kozmopolitliğinden

farklı

siyasi

bir

kozmopolitliktir. Karatani bu durumu şöyle özetler: “Kendi özel mevkinizde kalırken
kamusal davranın, yani polis içinde kozmopolit olun.” (Karatani, 2018, s. 153)
Bir kozmopolit olarak Sokrates, yaşamı boyunca sergilediği etik tavrıyla, başta Sokratik
Okullar olmak üzere, pek çok felsefi düşüncenin betimlediği bilge karakterine model
olmuştur. Hem toplumun ve devletin dayattığı belirlenimlerin dışında kalarak gerçek
özgürlüğe sahip, hem de kendi iradesiyle polis içinde kalarak yurttaş olan Sokrates, daha
çok Stoacı tarzda bir kozmopolitizmin ilk görünüşü olarak ele alınabilir.

1.4. HUGO GROTIUS ve KOZMOPOLİTİZM
Uluslararası hukukun kurucularından sayılan Hollandalı hukukçu ve devlet adamı Hugo
Grotius (1583-1645), her ne kadar kozmopolitizmi, kavram olarak dile getirmemiş olsa
da özellikle Kant’ın hukuk felsefesine dair fikirlerinde oldukça belirleyici bir rol almış
olması ve kozmopolitizm kavramını önceleyen, doğal hukuk, uluslararası hukuk, savaş
hukuku gibi kavramları sistemli bir şekilde dile getiren ilk düşünür olması sebebiyle bu
çalışmada ele alınmıştır.
Grotius, 1625 yılında yazdığı, temel eseri olan Savaş ve Barış Hukuku adlı kitabında,
Roma Hukuku’nun ius civile-ius gentium ayrımında, iç hukuk ya da yurttaşlar hukuku
olarak adlandırılan ius civile’nin çokça incelendiğini ancak uluslararası hukuk olarak
adlandırılan ius gentium’un incelenmediğini söyleyerek, çalışmasının sınırını uluslararası
hukukun kapsamlı bir analizi olarak belirler.
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Grotius’un uluslararası hukuk anlayışının temelini savaş kavramı oluşturur. Devletlerin
savaş açma hakkı, bu savaşın haklı bir savaş olup olmadığı, savaşın öncesinde, esnasında
ve sonrasında barışa yönelik yapılabilecek haklı eylemler gibi konularda detaylı bir
inceleme sunan Grotius, bu konuları açıklamadan önce bazı temel kavramlar üzerinde
durur. Grotius’a göre, ister bir devletin iç hukuku olsun, isterse diğer devletler ve onların
vatandaşlarına yönelik uluslararası hukuk olsun, tüm hukuk branşları, doğadan, tanrıdan
ya da insanlararası varsayımsal yahut gerçek anlaşmalardan kaynaklanır (Grotius, 2011,
s. 17). Böylece hukukun yaratıcı kaynakları, doğal hukuk, tanrısal hukuk ve toplum
sözleşmesine dayalı insan yapımı hukuk olmak üzere üçe ayrılmış olur. Ancak Grotius’a
göre, bu üç kaynak çoğunlukla birbirleriyle çelişmeyip, tanrısal olanın altında örtüşür. Bu
durumun en belirgin örneği, insanın toplum içinde yaşamak gayesi ile bir iç hukuk altında
birleşmesidir. Grotius’a göre, insanı diğer hayvanlardan ayıran özellik, dil yeteneğidir
(Grotius, 2011, s. 19). Bu yetenek, tanrının iradesiyle uyumlu bir şekilde doğa tarafından
insana bahşedilmiştir.
“Çünkü, doğanın yaratıcısı, herkesin kendi başına güçsüz olmasını, rahat
yaşayabilmesi için çok şeyin yokluğunu duymasını, bu yüzden de toplum içinde
yaşamayı sürdürmeye daha candan sarılmak zorunda kalmasını istemiştir. İç
hukukları doğuran da, çıkarını sağlama isteğidir; çünkü, biraz önce sözünü ettiğimiz
birlikte yaşama, ya da ortak bir güce boyun eğme de köklerini, çıkarını sağlama
isteğinden almaktadır” (Grotius, 2011, s. 21).

Böylece, insan toplum içinde yaşayarak, akla uygun bir şekilde bir iç hukuk altında
birleşmiş olur. Bu birleşme açık ya da zımni bir sözleşme ile olabilir. Yani toplum
sözleşmesinin gerçek ya da varsayımsal olması mümkündür. Bu şekilde oluşturulan iç
hukuk, kamu gücüne yani devleti yöneten güce dayanır. Grotius devleti şöyle tanımlar:
“Devlet, özgür kişilerin, kendilerine tanınan haklardan barış içinde yararlanmak ve
ortaklaşa çıkarlarını gerçekleştirmek üzere, birleşerek oluşturdukları eksiksiz bir
topluluktur” (Grotius, 2011, s. 35).
Grotius’a göre, nasıl ki insan kendi çıkarı doğrultusunda bir devletin hukukuna tabi
olmuşsa, devletler de kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecek ve bir uluslararası
hukuka tabi olacaklardır. Uluslararası hukuk, iç hukuk gibi insan yapısı bir hukuktur ve
bağlayıcılığını pek çok ulusun ortak iradesinden alır. Bu ortak irade, çoğunlukla zaman
içerisinde teamülle yerleşir. Bu açıdan uluslararası hukuk aynı zamanda bir doğal
hukuktur da. “Doğal hukuk, bir eylemin, akıllı ve toplumsal doğaya uygunluğu ya da
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aykırılığı bakımından, moral yönden gerekli olup olmadığını gösteren doğru aklın (recta
ratio) birtakım ilkeleridir. Doğanın yaratıcısı olan Tanrı da, böyle bir eylemi ya buyurur,
ya da yasaklar” (Grotius, 2011, s. 32).
Böylesi bir uluslararası hukuk anlayışı, sadece her devletin kendi çıkarını değil,
devletlerin evrensel birliğinin çıkarlarını da göz önünde tutar (Grotius, 2011, s. 21).
Ancak bu hukukun tek amacı çıkar sağlamak değil, aynı zamanda barışı korumak ve
muhtemel saldırılara karşı diğer devletlerle ittifaklar sağlamaktır da (Grotius, 2011, s. 23).
Grotius’a göre, pek çoklarının düşündüğünün aksine, uluslararası hukuk, savaş zamanı da
geçerlidir. Bu hukuk kuralları, yazılı olmayan, doğanın buyurduğu, dürüstlük ve adalet
anlayışına dayalı kurallardır. “Bu ilkeler, bir başkasına, bizden bir şeyi yapmamızı isteme
hakkını vermez; ancak, biz bunları yapmaya gene de yükümlü sayılırız; çünkü, böyle
davranılmazsa, doğru aklın (recta ratio) bir başka ilkesi çiğnenmiş olur (Grotius, 2011, s.
27).
Buradan da anlaşılacağı üzere Grotius’un savaş hukuku anlayışı, tamamen doğal hukuka,
akla ve adalete uygun bir hukuk anlayışıdır. Bu bağlamda incelenmesi gereken ilk konu
da savaşın, haklı bir savaş olup olmadığıdır.
Grotius bu sorunun cevabını verirken ilk önce Stoacı düşünürlerin Oikeiōsis kavramına
değinir. Pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da Cicero’ya atıfta bulunarak, doğanın
ilk ilkelerinden, hayvanlarla ortak olan, kendi varlığını koruma isteğini hatırlatarak,
savaşın doğaya ve doğal hukuka uygun olduğunu söyler.
“Doğanın ilk ilkelerine bakılırsa, savaşın kınanacak bir yönü pek görülmez; tersine,
her şey savaşa izin verilmesinden yanadır. Çünkü, canımızın ve benliğimizin
korunması, yaşamaya yararlı şeylerin elden çıkartılmaması ya da ele geçirilmesi için
savaşmaktayız. Bu yüzden, savaş, doğanın ilk ilkelerine çok uygun düşmektedir.
Böyle bir amaçla, gerekirse, zor kullanma yollarına başvurmak da doğaya aykırı
düşmez. Doğa, her canlı yaratığa kendisini koruması için gerekli gücü de vermiştir”
(Grotius, 2011, s. 39).

Savaş, bu nedenle doğal hukuka aykırı olmadığı gibi uluslararası hukuka ve tanrısal
hukuka da aykırı değildir. Ancak bu uygunluk, şüphesiz ki tüm savaş türleri için geçerli
değildir. Bir savaşın haklılığı, kimler arasında ve hangi sebeplerle başlatıldığına göre
değişmektedir. Grotius savaşı, öncelikle taraflarına göre bir ayrıma tabi tutar. Buna göre
savaşlar, kamusal, özel ve karma savaşlar olarak üçe ayrılır. “Kamusal savaş, her iki
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yanda da savaş açma konusunda bir kamusal yetkisi olanlarca girişilmiş savaştır”
(Grotius, 2011, s. 42). Bu tür savaşların hukuka uygun kabul edilmesi için, hem her iki
tarafta da savaşı açanların egemenlik gücünü elinde bulundurması hem de usul
gereklerine uyulması gerekir.

Grotius’a göre, “bir güç, eylemleri bir başkasının

denetimine bağlı değilse, yaptıkları bir başkasının iradesiyle geçersiz kılınamazsa, o güç
egemen diye nitelendirilmektedir” (Grotius, 2011, s. 47).
Böylesi bir egemenlik yetkisine sahip olmayan özel kişiler arasında yapılan savaşlara
“özel savaş”, taraflardan birinin kamusal yetkilerinin olduğu, diğer tarafın ise özel kişi
olduğu savaşlara ise “karma savaş” denir. Grotius’a göre, mahkemelerin kurulması her
ne kadar özel savaşları oldukça kısıtlamışsa da, eğer kişinin özgürce, adil bir yargı yoluna
başvurma imkanı bulunmuyorsa, özel savaşların başlatılması da doğal hukuka aykırı
sayılamaz. Buna karşılık karma savaşlar, yani bir hükümdar ile uyruğu arasındaki
savaşlar doğal hukuka aykırıdır. “Genel bir kural olarak, doğal hukuk ayaklanmaya izin
vermez” (Grotius, 2011, s. 60). Zira doğal hukuka uygun olarak toplum kurmak
maksadıyla bir araya gelenlerin iradesi, direnme hakkını sınırlamak zorunluluğunu
doğurur.
Ancak direnmeme kuralı, hükümdarın doğal hukuka ya da tanrısal düzene aykırı
emirlerini yerine getirmek anlamına gelmez. Kuşkusuz ki böylesi emirler yerine
getirilmemelidir. Ancak bu karşı geliş yüzünden ya da başka bir nedenle, hak edilmeyen
bir cezayla karşılaşıldığında, buna zora başvurarak karşı koymak, isyan etmek yerine
katlanmak gereklidir. Zira hükümdara karşı girişilecek her hareketin devlete zarar
vereceği düşünülür. Bu nedenle Grotius, karma savaşları haksız bulsa da, “bıçak kemiğe
dayanmışsa, elden geldiği ölçüde kamuya da yararlı olmayı göz önünde tutarak,
gidilebilecek son yola başvuran herkesi ya da halktan bir azınlığı, ayrım yapmadan
kınamaya da doğrusu dilim varmaz” (Grotius, 2011, s. 62) diyerek bu kuralın bazı
istisnaları olabileceğinin altını çizer. Örneğin egemenin yasaları açıkça çiğnediği, devlet
gücünü aştıkları, devletle ilgilenmeyi aşikâr bir biçimde bıraktıkları ya da halkına karşı
açıkça düşmanca davranışlarda bulunduğu durumlarda, kişinin egemenlik vasıflarına dair
eksiklikler ortaya çıkmış olacağından, direnmek hatta zaman zaman egemenin canını
almak doğal hukuka göre meşru sayılabilir.
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Karma savaşların istisnai haklı durumlarını bir yana bırakırsak, Grotius’a göre kamusal
ya da özel bir savaşı haklı kılan tek neden, karşı tarafın bize karşı daha önceden bir
haksızlık işlemiş olmasıdır (Grotius, 2011, s. 73). Bu haksızlık ve cevaben başlatılacak
bir savaşın üç nedeni olabilir. Birinci olarak, cana ya da mala gelecek bir zarara karşı
kendini savunma savaşı haklı bir savaş olacaktır. Ancak zarar tehlikesi içeren kesin
olmayan bir saldırı korkusuyla, örneğin, güçlenmekte olan komşu bir devletin ileride
saldırması korkusuyla açılacak bir savaş, haksız bir savaştır.
İkinci olarak, cezalandırma amacıyla girişilen bir savaş, haklı bir savaş olabilir. Ancak
yine de her suçu cezalandırmak maksadıyla savaşa girmemek gerekir. Grotius, bunun
hem Hristiyan dinin bağışlayıcılığı açısından hem de kamu yararına olmayacak, sadece
suçluyu cezalandıracak savaşların vereceği zarar açısından doğru olmadığını söyler
(Grotius, 2011, s. 179-181).
Üçüncü ve son olarak ise bizim olan şeylerin geri alınması için başlatılan bir savaş haklı
bir savaş olacaktır. Burada sorulması gereken ilk soru, nelerin bizim sayılacağıdır.
Grotius’a göre, bizim olduğunu söyleyebileceğimiz şeyler, iki ayrı hakka dayanabilir:
Bütün insanlara ortaklaşa olan haklar ve kişinin özel hakları. Kişinin özel haklarına
dayanarak bizim olduğunu söyleyebileceğimiz şeylerden kasıt, mülkiyet hakkına konu
olan taşınır ve taşınmazlardır. Bunların rıza dışı elden çıkması durumunda, kişinin bunları
geri almak için mücadeleye girişmek hakkı vardır. Bütün insanların ortaklaşa hakkına
dayanarak bizim diyebileceklerimiz ise mülkiyet hakkının dışında kalan şeyler ya da
mülkiyet hakkına rağmen başkalarına da hak sağlanan özel durumlardır. Örneğin
denizler, mülkiyet hakkına konu olamayacakları için, denizlerden yararlanmak herkes
için meşrudur. Ancak denizlerin aksine akarsular, içinde aktıkları toprakların sahibine ya
da oradaki halka aittir. Buna rağmen akarsularda da denizlerde olduğu gibi herkesin
kullanımı için ortaklaşa bir hak vardır. Doğal kaynakların aksine tamamen bir kişinin özel
mülkü olan eşyalarda bile diğer insanların bazı istisnai hakları vardır. Örneğin
günümüzde dahi kanunlarda zorunluluk hali olarak tanımlanan, kaçınılamaz, yaşamsal
öneme haiz durumlarda bir başkasının mülkünü kullanmak hakkı, insan doğası gereği
herkese tanınması gereken bir haktır.
Grotius’un, zorunluluk haline benzer şekilde insanın doğasından kaynaklanan, doğal
hukuka uygun olarak tanımladığı ve tüm insanların ortaklaşa olarak sahip olması gereken
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diğer bazı haklar ise Kant’ın kozmopolit hukuk fikrinin de temelini oluşturmaktadır. Bu
hakların başında, “geçici olarak yerleşme hakkı” gelir. Bu hakka göre, “kara ya da su
yoluyla bir ülkeden geçmekte olanın bir hastalıktan iyileşmesi gibi haklı bir nedenle,
geçilen ülkede birkaç gün kalmasına izin verilmelidir” (Grotius, 2011, s. 88). Grotius
ikinci olarak, “sürekli yerleşme hakkı”ndan bahseder. “Kendi yurtlarından sürülmüş
olanların, bir başka ülkede -bu ülkenin yasalarına boyun eğerlerse- sürekli olarak
yerleşme hakları vardır” (Grotius, 2011, s. 88).
Bu iki hak başta olmak üzere, Grotius’un doğal hukuk bağlamında ele aldığı haklar bir
arada değerlendirildiğinde, bir ucu Stoa Felsefesinin iç içe geçmiş halkalı yapısına, diğer
ucu ise Kant’ın evrensel olana yönelen hukuk yapısına uzanan bir çizgi ortaya çıkar. Başta
Cicero olmak üzere, Stoa düşünürlerinin insanı temele alan ve insanda ortak olan
üzerinden evrensel olana ulaştıkları, ama devleti de yok saymadıkları toplumsal
yaklaşımları, Grotius’un hukuki perspektifle çizdiği daha belirgin sınırlar sayesinde,
Kant’ın, ebedi barışa yönelik, kozmopolit hukuka erişmiş federatif devlet yapısına evrilir.
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2. BÖLÜM: KANT VE KOZMOPOLİTİZM
Kozmopolitizm kavramı, birinci bölümde ortaya koyduğumuz gibi, her ne kadar
Kiniklerle ortaya çıkmış, Stoacılarla felsefedeki yerini bulmuş olsa da, kavramın çağdaş
hukuk ve siyaset felsefesinde yer almasını ve tekrar popülerleşmesini sağlayan filozof
Immanuel Kant’tır (1724-1804). Kant’ın, kozmopolitizmi hukuksal bir çerçeveye
oturtmaya çalışması ve onu, doğanın akıl sahibi varlıklar için koyduğu erek olarak ebedi
barışın unsurlarından biri olarak betimlemesi, kavramın felsefi düşünüş içindeki önemini
pekiştirmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, Kant’ın tüm felsefesi, aklın kritiği temeline
dayanan, bütünlüklü, evrensel ve zorunlu olanın izinde bir düşünce sistemidir. Bu
nedenle, Kant’ın hukuk felsefesi ve kozmopolitizm üzerine düşünceleri, onun diğer
çalışmalarından bağımsız olarak incelenmemelidir. Özellikle Kant’ın akıl ve aklın
sınırları üzerine düşünceleri, onun hemen her konudaki yazılarını anlamak için anahtar
niteliğinde kavramlardır. Bu nedenle Kant’la ilgili olarak yapılacak her çalışma onun bilgi
felsefesinin temelde içerilmesini gerektirir. Ayrıca, kuşkusuz ki kozmopolitizm
kavramını anlamak için, bu kavramın temelinde yer alan, “ahlak”, “özgürlük” ve “isteme”
gibi kavramları da incelemek gereklidir. Bu nedenle bu bölümde, öncelikle kısaca Kant’ın
bilgi ve ahlak felsefesinin temel kavramları üzerinde durulacak, daha sonra ise siyaset ve
hukuk felsefesine dair görüşleri detaylandırılmaya çalışılacaktır.

2.1 KANT VE BİLGİ FELSEFESİ
1781 yılında yazdığı Saf Aklın Kritiği ve bu kitabın anlaşılmaz ve karanlık olduğuna dair
aldığı eleştiriler üzerine, 1783 yılında yazdığı Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek
Her Metafiziğe Prolegomena adlı eserlerinde Kant, metafiziği, diğer bilimler arasında
layık olduğu yere getirmek amacından hareket eder. Doğa bilimlerinin son yıllarda
gösterdiği gelişmelere rağmen metafizik, adeta gerilemekte, dogmatik bilgilerle dolu,
kesinlikten uzak ve bu nedenlerle ciddiye alınmaz bir biçime bürünmektedir. Bunun
nedeni ise metafiziğin temellerinin sağlamlıktan uzak olmasıdır. Öyleyse yapılması
gereken ilk şey, temelleri sağlamlaştırmak, yani metafizik bilginin diğer bilgilerden
ayrıldığı temel noktayı açığa çıkararak, bu bilgi türünün gereklerini ortaya koymak
olmalıdır.
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Eğer bir bilgi bilim ise öncelikle onu diğer bilimlerden ayıran şeyin, yani ona özgü olanın
ne olduğunu göstermek gerekir. Metafiziğe özgü olan, onu diğer bilimlerden ayıran
nedir? Eğer metafizik bir bilim ise bu bilimin bilgilerinin kaynakları nelerdir? Metafizik
kavramının kendisinden de anlaşılacağı üzere, bu bilimin kaynakları ne iç deney ne de
dış deney olabilir. Yani metafizik, kaynağını deneyden alamaz. Kant’a göre metafizik, a
priori bir bilgidir: “Demek ki o, a priori bilgi veya saf anlama yetisi ve saf akıl bilgisidir”
(Kant, 2002, s. 14). Ancak bu bağlam içinde, bu tür bilgiyi saf matematikten ayıracak
hiçbir özellik bulunmaz. Bu yüzden Kant, bu bilgiyi “saf felsefi bilgi” olarak adlandırır
(Kant, 2002, s. 14). Saf felsefi bilgi, nesneyi ve onun kavramını belirlemeye çalışan teorik
aklın bilgisidir.
Bu noktada metafizik bilginin, sadece a priori yargıları içereceği açık hale gelir. Fakat
Kant’a göre yargılar, hangi kaynaktan gelirse gelsin, içerik bakımından ya “analitik” ya
da “sintetik”tir. Yani, “ya sırf açıklayıcıdırlar ve bilginin içeriğine hiçbir şey eklemezler,
ya da genişleticidir ve eldeki bilgiyi arttırırlar” (Kant, 2002, s. 14). Kant’ın verdiği
örnekler göz önüne alınırsa, “bütün nesneler yer kaplar” dediğimde, nesne kavramını
hiçbir şekilde genişletmeyen, sadece açıklayıcı nitelikte, analitik bir yargı ortaya koymuş
olurum. Buna karşılık, “bazı nesneler ağırdır” dendiğinde, cisim kavramında gerçekten
düşünülmeyen bir şey yükleminde içerilmiş, bilgimizi arttırıcı nitelikte, sintetik bir
yargıda bulunulmuş olur (Kant, 2002, s. 14-15).
Kant’a göre, bütün analitik yargıların ortak ilkesi, çelişme ilkesidir. Analitik yargıların
kullandığı kavramlar, deneysel olsa da olmasa da, “doğal yapıları gereği a priori
bilgilerdir” (Kant, 2002, s. 15). Sintetik yargılarsa, çelişme ilkesinden başka bir ilkeyi
gereksinirler. Örneğin “deney yargıları” her zaman sintetiktirler ya da “matemetik
yargıları”nın tamamı sintetiktir. Fakat Kant’ın araştırması metafizik üzerindedir ve
Kant’a göre “hakiki metafizik yargıların hepsi sintetiktir” (Kant, 2002, s. 19). Metafiziğin
asıl içeriğini oluşturan şey, metafiziğin asıl işi sintetik a priori önermelerdir (Kant, 2002,
s. 20). Şimdi temel soru şudur: Metafizik olanaklı mıdır?
Bu sorunun araştırılması, aynı zamanda aklın sınırlarının araştırılması, “neyi bilebiliriz?”
sorusuna yanıt aranmasıdır. Bunun için Kant, aklı, kendi kendisini yargılayacağı bir
mahkemeye çıkarır. Bu yargılama sonucunda bilginin sınırlarının çizilmesi işlemine
Kant, “eleştiri” demektedir. Ona göre eleştiri, sınırları çizmektir. Dolayısıyla Kant’ın,
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aklın sınırlarını belirlemeye çalışmasıyla, metafiziğin olanaklı olup olmadığının
araştırılması ortak bir eksene yerleştirilir. Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nde, böylesi bir sınır
çizme perspektifi içinde, öncelikli olarak sentetik yargıların, a priori nasıl mümkün
olabileceğini araştırır. “Transsendental Estetik” bölümünde Kant, bu sorunun cevabını,
“zaman” ve “uzam”ın görünün saf formları olmasında bulur. Kant’a göre, a priori bir
yargı ortaya konduğunda, bu verili yargının ötesinde, bu kavrayışta keşfedilebilir
olmayan, fakat kesinlikle bu kavrayışa karşılık gelen görüde mevcut olan, zaman ve uzam
olarak adlandırılan a priori formlar bulunur (Kant, 2015, s. 43). Fakat unutulmaması
gereken, görüleme yoluyla nesneye erişilenin, duyunun ya da mümkün deneyin ötesine
geçmediğidir. Bu erişilen şey, nesnenin görünüşüne dairdir, “kendinde şey”e dair bir
bilgiye ise ulaşılamaz.
Kant’a göre bilgimiz, kaynağını zihnin iki yetisinde bulur. Birincisi, tasarımların
(etkilenimlerin) algılanması yetisidir; ikincisiyse bu tasarımlar yoluyla kavrama/anlama
yetisidir. Birincisi yoluyla bir nesne bize verilir, ikincisi yoluyla düşünülür (Kant, 2015,
s. 44). Dolayısıyla bilgi, görüleme yetisi ve anlama yetisinin birlikteliğiyle edinilir.
“Duyuların işi görmek, anlama yetisininki düşünmektir. Düşünmek ise, tasarımları bir
bilinçte birleştirmektir” (Kant, 2002, s. 55). Kant’a göre düşünmek, yargıda bulunmaktan
ya da tasarımları yargılarla ilgi içine sokmaktan başka bir şey değildir (Kant, 2002, s. 5556). Kant, anlama yetisinin saf kavramlarını belirler ve bu on iki kategoriyi bir çizelge
şeklinde ortaya koyar. Böylece anlama yetisinin işlevinin, görü öğelerinin bu
kategorilerin altına yerleştirilmesi ve böylece yargıların oluşturulması olduğu ortaya
çıkar.
Kant’a göre deney, “duyusallığa ait olan görülerden ve yalnız anlama yetisinin işi olan
yargılardan oluşur” (Kant, 2002, s. 55). Oysa metafizik,
“Hep deneyde uygulamalarını bulan doğa kavramlarından başka, olanaklı hiçbir
deneyde verilemeyecek, dolayısıyla nesnel gerçekliklerini (sırf hayal ürünü
olmadıklarını) hiçbir deneyin doğrulayamayacağı kavramlarla, doğruluklarıyanlışlıklarını hiçbir deneyin doğrulayamayacağı savlarla ilgilidir. Metafiziğin bu
bölümü, ayrıca, onun asıl amacını oluşturan bölümüdür; bunun için bu bilim böyle
bir türetimi kendisi için gerektirir.” (Kant, 2002, s. 80)

Metafiziğin gerektirdiği, olanaklı tüm deneyin ötesine yönelen, aşkın bu kavramlara Kant
‘ide’ der. “İde, nesneleri hiçbir deneyde verilemeyecek olan zorunlu kavramlardır.”
(Kant, 2002, s. 81) İdeler, aklın doğal yapısında bulunurlar ve öznel temellere sahiptirler.
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Ancak akıl, bu öznel temelleri nesnel kabul ettiğinde yani “yalnızca kendi öznesiyle ve
içkin kullanılışta bu özneye yol göstermekle ilgili olan şeyi aşkın bir şekilde kendi başına
nesneye bağladığında” (Kant, 2002, s. 81), kaçınılmazcasına yanlış yollara saplanmış,
“kuruntu”ya düşmüş olur.
Anlama yetisinin bütün saf bilgilerinin özelliği, kavramlarının deneyde verilmesidir.
Fakat aklın aşkın bilgileri (ideler), deneyde verilmezler, ilkeleri de deneyle doğrulanabilir
ya da yanlışlanabilir nitelikte değildir. Kant, kategorilerin kaynağını anlama yetisinin dört
işlevinde bulduğu gibi, idelerin kaynağını da aklın çıkarımlarının üç işlevinde bulur:
“Akıl kavramları ilkin tam özne idesini (tözsel olanı), ikinci olarak koşulların tam dizisi
idesini, üçüncü olarak da bütün kavramların olanaklı olanın eksiksiz tümümün idesinde
belirlenmesini içerir. İlk ide psikolojik, ikincisi kozmolojik, üçüncüsü teolojiktir” (Kant,
2002, s. 83). Kant’a göre, saf aklın bütün ileri sürdükleri bu üç işlev içerisinde “eksiksiz”
olarak serimlenmektedir.
Anlama yetisinin sınırlarının aşılması, aklın kendi yapısından kaynaklanmaktadır, aklın
doğal, kaçınılmaz diyalektiğidir. Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nde, aklın çıkarımlarının
işlevleri içinde psikolojik, kozmolojik ve teolojik ideleri ayrıntılı olarak inceler, bu ideleri
belirleyen önermeleri karşıtlıklarıyla birlikte ele alarak ortaya çıkan antinomileri serimler.
Örneğin kozmolojik idelerin kaynağı olan dört önermeyi tez ve antitez olarak ayrı ayrı
ele alarak onların temellendirilebilir olduklarını gösterir. Bu antinomilerden biri olarak
ele alınan “özgürlük” ise, Kant’ın saf akıldan pratik akla geçişindeki temel kavramdır.
Özgürlük antinomisinin tezine göre, “dünyada özgürlükten gelen nedenler vardır”,
antitezine göre, “özgürlük yoktur, her şey doğadır” (Kant, 2002, s. 92) ve Kant’a göre
bunların her ikisi de kanıtlanabilir.
Bu nedenle özgürlük kavramı, saf aklın eleştirisi çerçevesinde, sorunlu bir biçimde, teorik
akılda düşünülmesi imkansız olmayan bir kavram olarak ortaya konulmuştur. Bu haliyle
özgürlük, aklın, nedenselliği düşünürken içine düştüğü antinomiden kurtulmak için
varolması gereken ama tam olarak temellendirilemeyen bir kavramdır. Aklın pratik
kullanımı ise, hem özgürlük kavramını temellendirerek, onu, diğer antinomilerin de
temellendirilmesi için başat öneme sahip bir konuma getirir, hem de bize ahlak yasasını
verir.
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2.2 KANT VE AHLAK FELSEFESİ
Ahlak felsefesinin temellerini insanın doğal yapısında veya görünen dünyanın
koşullarında değil de, saf aklın a priori kavramlarında arayan Kant, saf aklın teorik ve
pratik yanlarını birbirinden ayırır. Teorik akıl, var olanı bilme yeteneğidir. Pratik akıl ise
olması gerekeni bilme ve onunla eyleme yeteneğimizdir (Akarsu, 1982, s. 197).
Dolayısıyla ahlak yasası da pratik akılla ilgili olacaktır. Eylemlerimizi belirlerken,
istememize yani irademize yön veren pratik akıl, çoğunlukla arzu ve menfaatlerimize
göre karar verir. Stoacı ya da Epikurosçu ahlak görüşleri gibi pek çok ahlak anlayışlarının
da savunduğu üzere, çoğunlukla pratik akıl istemesini belirlerken temele mutluluğu
koyar. Burada tercih edilen eylem, mutluluğa götürecek bir araç olarak görülür. Örneğin
“tutumlu ol!” buyruğu, yaşlılıkta parasal sıkıntılar çekmemek için verilen bir buyruk
olabilir. Bu tür koşullu buyrukları veren akıl, teknik pratik akıl olarak adlandırılır
(Heimsoeth, 2016, s. 120). Teknik pratik akıldan gelen bu “buyurtular” temellerini yaşam
içindeki deneyimlerden alırlar ve aklı mutluluğa ulaşmaktaki araç olarak kullanırlar. Oysa
Kant’ın ahlak metafiziğinin temellerini bulduğu akıl, ‘saf pratik akıl’dır. Saf pratik akıl
istemeyi belirlerken, “başka herhangi bir amaç için araç olarak iyi olan değil, aklın
mutlaka gerekli olduğu kendi başına iyi bir istemeyi ortaya çıkarmak” amacını (Kant,
2009a, s. 11) güder. Öyleyse, ahlaklı eylemi belirleyen saf pratik aklın ortaya koyduğu
iyi isteme, en üstün iyi, kendisi koşulsuz olan ancak diğer her şeyin koşulu olandır:
“İyi isteme, etkilerinden ve başardıklarından değil, konan herhangi bir amaca
ulaşmaya uygunluğundan da değil, yalnızca isteme olarak, yani kendi başına iyidir;
ona, kendi başına ele alındığında, onun herhangi bir eğilimin, hatta isterseniz bütün
eğilimlerin topunun birden, lehine gerçekleştirebileceği her şeyden,
karşılaştırılamayacak kadar daha yüksek değer verilmelidir” (Kant, 2009a, s. 9).

Kant, istemeyi genel olarak belirleyen, birçok pratik kural taşıyan önermelere pratik
ilkeler der (Kant, 2009b, s. 21). Bu önermeler, öznenin yalnız kendisi için geçerli koşullar
taşıyorsa özneldirler ve bir içerikleri vardır. Bunlar her zaman deneyseldir ve bir nesnenin
verdiği haz ya da acıyla ilgilidirler. Oysa pratik ilkeler nesnel olduğunda yani her akıl
sahibi varlık için geçerli olduğunda, artık onlar bir pratik yasadır ve bu yasalar içeriksiz,
sırf biçimseldirler.
“Pratik bir ilkenin içeriği, istemenin nesnesidir. Bu nesne, ya istemeyi belirleyen
nedendir, ya da değildir. Nesne istemeyi belirleyen neden ise, istemenin kuralı
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deneysel bir koşula (yani belirleyen tasarımın haz ve acı duygusuyla olan ilgisine)
bağlıdır; dolayısıyla pratik bir yasa olamaz. Şimdi bir yasayı bütün içeriğinden, yani
(belirleyen neden olarak) her türlü isteme nesnesinden ayırırsak, geriye genel bir
yasa koymanın sırf biçiminden başka bir şey kalmaz. Demek ki, akıl sahibi bir varlık
kendi öznel pratik ilkelerini, yani maksimlerini, ya aynı zamanda genel yasalar
olarak düşünemez, ya da maksimlerini pratik yasalar yapanın, yalnız başına bu
maksimlerin biçimleri –onları genel bir yasa olarak konmaya uygun kılan biçimleriolduğunu kabul etmek zorundadır” (Kant, 2009b, s. 30,31).

Her akıl sahibi varlık için geçerli olacak, sırf biçim olarak bu istemeyi belirleyen neden,
doğadaki olayları belirleyen nedensellik yasasından tamamen farklıdır. Nedensellik
yasası, görünüşler alanında işgörürken, genel yasa koyucu biçim bu nedensellikten
bağımsızdır. “Böyle bir bağımsızlığın adı ise tam anlamda, yani transsendental anlamda
özgürlüktür. Demek ki, maksimin sırf yasa koyucu biçimi bir isteme için yasa görevini
görebiliyorsa ancak, o isteme özgür bir istemedir” (Kant, 2009b, s. 33).
Böylesi bir iyi isteme yani ahlaksal isteme, eğilimlere, hazza hiç önem vermez. Bunların
yerine önemsediği, temele aldığı şey “yasa” kavramıdır. İyi istemeyi belirleyen, yasaya
saygı düşüncesidir; yani ödevi yerine getirmedir. Burada karşımıza çıkan “ödev”
kavramı, Kant’ın eylemlerimizi tabi tuttuğu ayrım için oldukça önemlidir. Kant’a göre,
bir eylemin sırf ödeve uygun olması onun ahlaklı bir eylem olduğu anlamına gelmez.
Eylemin başka amaçlar güderek, menfaatlerimize uygun olduğu için eylenmesi, ama
tesadüfen ödeve uygun olması bu eylemi ve onu belirleyen istemeyi değerli kılmaz.
Önemli olan eylemin ödevden dolayı olmasıdır. Davranışlarımızın temelindeki
istemenin, iyi isteme olması için, onu belirleyenin ödeve uygun değil, ödevden dolayı bir
isteme olması gerekir.
Böylece bir istemenin, iyi isteme olup olmadığını anlamak için, ödevden dolayı olup
olmadığına bakabileceğimizi görmüş oluruz. Bu anlamda ödev, yasaya saygıdan dolayı
yapılan eylemin zorunluluğudur (Kant, 2009a, s. 15). Ancak ödev kavramının daha açık
hale gelmesi için, ahlak yasasının da açıkça ortaya konması gerekir. Daha önce de
belirttiğimiz gibi bu yasa deneysel herhangi bir belirlenim içermemelidir. Aksi takdirde
bir ahlak yasası değil, pratik bir yasa olacaktır. Bu nedenle ahlak yasasının nesnesi olan
iyi istemenin tamamıyla akılca belirlenmesi gerekir.
“Söz konusu olan, aklın kendi başına ve bütün görünüşlerden bağımsız olarak olması
gerekeni buyurması; dolayısıyla her şeyi deney üzerinden temellendiren kişinin,
yapılabilirliğinden çok şüphe edeceği, dünyada bugüne dek daha örneği verilmemiş
eylemlerin akıl tarafından buyrulması ve söz gelişi, bugüne dek hiçbir has dost
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olmamış olsa bile, dostlukta içtenliğin her insandan aynı derecede eksiksiz
istenebilmesidir. Çünkü bu ödev, ödev olarak, her deneyden önce, istemeyi apriori
nedenlerle belirleyen akıl idesinde bulunur” (Kant, 2009a, s. 24).

Yani özgür bir isteme, yasanın içeriğinden, deneysel koşullardan bağımsız ama yine de
belirlenebilir bir istemedir ve bu belirlenme sadece ve sadece yasa koyucu biçimle
mümkündür. O zaman özgür bir isteme ile koşulsuz yani içeriksiz bir pratik yasa karşılıklı
olarak birbirlerini gerektirmektedir. Ancak bu karşılıklı gerektirmede hangisi önce
gelmektedir? Kant, şöyle der:
“Sorduğum şudur: koşulsuz pratik olanla ilgili bilgimiz nereden başlar? Özgürlükten
mi, yoksa pratik yasadan mı? Bu bilgi özgürlükten başlayamaz; çünkü özgürlüğün
ne doğrudan doğruya bilincine varabiliriz –çünkü ilk kavramı negatiftir-, ne de onu
deneyden çıkarabiliriz –çünkü deney yalnızca görünüşlerin yasasını, dolayısıyla da
özgürlüğün tam karşıtı olan doğanın mekanizmini verir. Demek ki (kendimiz için
isteme maksimleri ortaya koymaya başladığımız anda) kendisini bize ilk gösteren,
doğrudan doğruya bilincine vardığımız ahlak yasasıdır ve akıl onu hiçbir duyusal
koşul tarafından altedilemeyen, hatta koşullardan büsbütün bağımsız olan bir
belirleme nedeni olarak ortaya koyduğundandır ki, ahlak yasası bizi doğrudan
doğruya özgürlük kavramına götürür” (Kant, 2009b, s. 33,34).

Böylece ahlak yasası, özgürlük kavramının bilinme sebebi (ratio cognoscendi) olarak
ortaya konulurken, özgürlük kavramı da ahlak yasasının varlık sebebi (ratio essendi)
olarak ortaya konmuş olunur. Teorik aklın antinomiye düştüğü özgürlük idesi, pratik
akılda, ahlak yasası sayesinde kendisini açıkça ortaya koymuştur. İşte bu nedenle, Kant’a
göre özgürlük, teorik aklın bütün ideleri içerisinde doğrudan doğruya kavrayamasak da
olanaklılığını a priori olarak bildiğimiz tek idedir (Kant, 2009b, s. 4).
Özgürlük kavramının apriori olarak bilinebilirliğini sağlayan bu ahlak yasası, akıl
tarafından iyi istemeyi buyuran böylesi bir yasa, koşulsuz yani kesin bir buyruk, yani
“kategorik imperatif” olmalıdır. Bu buyruk, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi ve
Pratik Aklın Eleştirisi’nde, aynı anlamdaki birkaç farklı ifade ile verilir:
“Ancak, aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin maksime göre
eylemde bulun.” (Kant, 2009a, s. 38)

“Eyleminin maksimini sanki senin istemenle genel bir doğa yasası olacakmış gibi
eylemde bulun.” (Kant, 2009a, s. 38)
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“Her defasında insanlığa, kendi kişinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de,
sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde
bulun.” (Kant, 2009a, s. 46)

“Öyle eyle ki, senin istemenin maksimi, hep aynı zamanda genel bir yasamanın ilkesi
olarak da geçerli olabilsin.” (Kant, 2009b, s. 35)

Farklı biçimlerde ifade edilmiş olsa da ahlak yasası yukarıdaki ifadelerin hepsinde aynı
anlamı verir. Ahlak yasası eylemlerimizi belirlememiz için, yapılması gereken ya da
yapılmaması gereken şeyleri sıralamaz. Bunun yerine her bir eylemde, “eğer davranış
tarzım, tüm insanlık için, bir doğa yasası gibi geçerli olacak olsaydı; yine de böyle eyler
miydim?” sorusunu kendi kendimize sormamızı buyurur. Dolayısıyla her bir eylemde,
tüm insanlık adına hareket ediyormuşçasına davranmak ve eylemlerimizin ilkelerini buna
göre seçmek gerekir. “İnsan olma onuru, bizim bütün eylemlerimizde, her insanın
kişiliğinde, her zaman hesaba katılmalı ve son ölçü olmalıdır” (Heimsoeth, 2016, s. 126).
Böylesi bir ahlak yasasının sonucunda, her bir eylemimizin maksimi akılda temellenmiş
olur. Böylece iyi ve kötü eylemleri belirleyen tek şey de akıl ve dolayısıyla insanlık onuru
haline gelir. Bu şekilde ahlak yasasına uygun eylemenin tek koşulu, başka bir deyişle
olanağının koşulu ise insanın özgürlüğüdür. İnsanın eylemlerini arzu ve eğilimlerine göre,
yani doğa yasasına göre değil de başka türlü belirleyebilme özgürlüğüdür. Bu anlamda,
istemenin nedenselliğinin, doğa yasasından bağımsız olarak belirlenmesi “negatif
özgürlük”tür. Buradan çıkan “pozitif özgürlük” kavramı ise ahlak yasasına göre
eyleyebilme olanağımızdır. Bu durumda, özgür bir isteme ile ahlak yasasına uygun bir
isteme aynı şey olacaktır (Kant, 2009a, s. 65).
Akıl sahibi varlık olarak insanın özgür isteme ile ortaya koyduğu bu ahlak yasası, insanı
yasa koyucu konumuna yükseltmiş olur. Çünkü kişi, tüm maksimlerini genel bir yasa
olacak şekilde belirlemekle yükümlüdür. Bu şekilde, yani tüm insanlık için geçerli olacak
tarzda belirlenen yasaların sistematik birliğine Kant, “amaçlar krallığı” der.
“Akıl sahibi varlıkların ortak yasalar aracılığıyla bir sistematik birliği, yani bir
krallık ortaya çıkar ki, bu yasalar amaç ve araç olarak bu varlıkların birbiriyle tam
bu ilişkisini amaçladıklarından, bu krallığa (kuşkusuz yalnızca bir ideal olarak)
amaçlar krallığı adı verilebilir” (Kant, 2009a, s. 51).

32

Bu krallıktaki yasa koyucular, yani akıl sahibi bir varlık olarak istemesini özgürce
belirleme imkânına sahip olan insan hem kendisine hem de diğer tüm insanlara “kendi
başlarına bir amaç” olarak davranır. İnsanı asla bir araç olarak görmez ve onun
“değerliliğine” uygun eylemde bulunur. Kant’ın değerli ile kastı, her türlü fiyatın üstünde
olan, eşdeğeri olmayandır. Zira amaçlar krallığında ya her şeyin fiyatı vardır ve aynı
fiyattaki başka bir şeyle değiştirilebilir ya da o şey değerlidir ve takas edilebileceği başka
herhangi bir şey yoktur. Buradan hareketle Kant, sadece iki şeyin değerli olduğunu söyler:
Ahlaklılık ve insanlık (Kant, 2009b, s. 52).

2.3 KANT VE SİYASET FELSEFESİ
Kant’ın sadece ahlaklılık ve insanlık kavramlarını değerli bulması, yani bu ikisinin takas
edilebileceği herhangi bir başka şeyin olmadığını söylemesi, konunun toplumsal
boyutunu ortaya koyar. Kant’ın ahlak felsefesi ile amaçlanan, kişinin, yasaya uygun
şekilde eyleyerek sadece kendisi için ahlaklı bir yaşam kurması, sadece kendisi için özgür
ve insanlık onuruna yakışır bir eylemde bulunması değildir. Kişi, eylemlerinde, her
zaman tüm insanlık adına hareket ediyormuşçasına hareket etmeli, bireysellikten
sıyrılarak, tüm insanlık adına eylemelidir. Kant’ın nihai olarak kozmopolitizme yönelen
felsefesi, sistematik yaklaşımının en başından itibaren her zaman bütüne yönelmekte,
evrensel olanı hedeflemektedir. Ancak bireysel olandan evrensel olana geçişte, bir ara
basamak olarak toplum ve devlet üzerine incelemelerin atlanması mümkün değildir.
Kant’ta bireyden tüm insanlığa geçiş yaparken, tıpkı Stoacılar’ın içten dışa genişleyen
halkaları gibi bazı basamakları takip eder. Bu nedenle kozmopolit olana ulaşmadan önce
toplumsal olan ortaya konulmalıdır.
Kant’ın saf akıldan pratik akla geçişteki köprü kavramı, aklın antinomileri arasında ilk
olarak çözüme kavuşturularak diğerlerinin de tanıtlanmasının temel kavramı, ahlak
yasasının bilinme sebebi olarak özgürlük idesi, Kant’ın felsefesinin toplumsal boyuta
taşınmasının da anahtar kavramıdır. 1784 yılında yazdığı “Aydınlanma Nedir?”
makalesinde de görebileceğimiz gibi Kant, kişinin aklını özgürce kullanabilmesini
Aydınlanmanın parolası haline getirir. “Sapere aude! Aklını kendin kullanmak cesaretini
göster!” (Kant, 2008a, s. 263)
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Kant’a göre insanlar tembellik ve korkaklık nedeniyle, doğanın onlara verdiği aklı
bağımsız şekilde kullanmaktan kaçınırlar. Çünkü özgürce düşünmek eylemi hem zordur,
insanı çeşitli sıkıntılara düşürebilir, hem de tehlikelidir, kuvvetli dogmalara ve
önyargılara cesurca karşı çıkmayı gerektirebilir. İşte bu nedenle insanların çoğu aklını
başkalarının yönlendirmelerine bırakır ve kendilerinin tercih ettiği bir ergin olmama
halini muhafaza ederler. Kant, bu ergin olmama halinden kurtuluşu “Aydınlanma” olarak
isimlendirir. Aydınlanma aynı zamanda boşinançtan kurtulmadır. Boşinanç ise aklın
edilgin kullanımı olan önyargıların en büyüğüdür. Zira boşinanç, “birini içine düşürdüğü,
giderek ondan bir yükümlülük olarak istediği körlük başkaları tarafından güdülme
gereksinimini, dolayısıyla edilgin bir us durumunu özellikle belirgin kılar” (Kant, 2016,
s. 110).
Bu güdülme gereksinimi yani ergin olmayış hali, başkalarının denetimini ve idaresini
üzerine alanlar, diğer bir deyişle kişinin vasileri tarafından gizlice desteklenmekte, kişinin
kendi kendine aydınlanmasının önüne geçmek için çeşitli dogmalar ve kurallarla, insanın
doğasına uygun hareketlerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle Kant’a göre,
kişinin tek başına bir aydınlanma yürüyüşüne başlaması, toplumun bu yürüyüşe
başlamasından daha zordur. Çünkü toplumun içinde her zaman, bağımsız düşünen ve
öncülük edebilecek birkaç kişi bulunacaktır. “Bunlar, önce kendi boyunduruklarını
atacaklar, sonra da insanın kendindekini akıllıca değerlendirmesi yanında bağımsız
düşünmenin kişi için bir ödev olduğu anlayışını çevrelerine yayacaklardır” (Kant, 2008a,
s. 265). İşte böylece, insanın doğasına uygun olan eylemi için yani akla uygun eylemi için
gerekli olan kıvılcımın, bireyden ziyade toplumda ortaya çıkmasının daha kolay olacağı
açığa çıkar. Ancak bu toplumsal bakış açısına yöneldiğimizde, aklın özgürce kullanımının
da farklı bir boyutu işin içine katılmalıdır. Kant’a göre “aydınlanma için özgürlükten
başka bir şey gerekmez ve bunun için gerekli olan özgürlük de özgürlüklerin en zararsız
olanıdır: Aklı her yönüyle ve her bakımdan çekinmeden kitlenin önünde apaçık olarak
kullanmak özgürlüğü” (Kant, 2008a, s. 265).
Böylece Kant, özgürlüğün kullanılış biçimleri arasında en zararsız olanına vurgu yaparak,
bu özgürlüğün kullanılışının zararlı hallerinin de olabileceğini belirtir ve bu ayrım bizi,
aklın kamusal ve özel kullanımına götürür:
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“Kendi aklını kamu hizmetinde kullanmaktan, bir kimsenin, örneğin bir bilginin
bilgisini ya da düşüncesini, yani aklını, onu izleyenlere, okuyanlara yararlı olacak
bir biçimde sunmasını anlıyorum. Aklın özel olarak kullanılmasından da kişinin,
kendi işi ve memuriyeti çerçevesinde, kendisine emanet edilen topluma ilişkin bir
hizmeti ya da belirli bir görevi yerine getirmesi diye anlıyorum” (Kant, 2008a, s.
266).

Kant’a göre bu kullanımlardan kamusal olan sınırlandırılmamalı, tamamen özgür
bırakılmalıdır. Aklın özel kullanımının sınırlandırılması ise aydınlanma için bir sorun
teşkil etmez. Yani kişiler kendilerine devletçe ya da yöneticileri vasıtasıyla yüklenen
işleri sorgulamaksızın yerine getirmeli ancak bu konudaki görüşlerini kamusal alanda
özgürce

tartışabilmeli,

eleştirebilmelidirler.

Aydınlanmanın

basamaklarını

tırmandırabilecek eylem tarzı budur. Sorunların kamusal alanda özgürce tartışılması
yavaş ama sağlam bir ilerleme sağlamak için gereklidir. Özgürlüğün aksi şekilde
kullanımı, yani aklın kamusal özgürlüğünün yavaş adımları beklenmeden, ani bir
devrimle getirilecek değişimler ise istenilen sonucu kalıcı bir biçimde sağlamaz. “Gerçi
devrimlerle bir baskı rejimi, kişisel bir despotizm, bir zorbalık yönetimi yıkılabilir; ancak
yalnız bunlarla, düşüncelerde gerçek bir düzelme, düşünüş biçimlerinde ciddi bir iyileşme
elde edilemez; tersine, bu kez yeni önyargılar, tıpkı eskileri gibi, düşüncesiz yığına,
kitleye yeni birer gem, yeni birer yular olurlar” (Kant, 2008a, s. 265).
Kant bu konuya “Aydınlanma Nedir?” makalesinin yanı sıra, “Teori ve Pratik”
makalesinde ve Ahlak Metafiziği’nde de değinir ve onun devrimlere karşı bu duruşu, sıkça
eleştirildiği ve tutarsız bulunduğu bir nokta olarak önem taşır. Kant’a göre, bir devletin
anayasasında değişim gerekli olduğunda bunun halk aracılığıyla bir devrim şeklinde
değil, yasa koyucu aracılığıyla bir reform şeklinde gerçekleştirilmesi gerekir (Kant,
2006a, s. 119). Reformun yolu aklın kamusal kullanımından geçerken devrimler ise aklın
özel kullanımına işaret eder. Ayrıca, Kant’a göre anayasal bir devletin yöneticisi,
yasalara açıkça aykırı davranıyor bile olsa, uyrukların isyan etme hakkı yoktur. Böylesi
bir isyan, devletin temelinde yer alan sözleşme düşüncesi dolayısıyla, doğa durumuna
geri dönüş anlamı taşıyacaktır. Bu nedenle uyruklar, kendi iradeleriyle oluşturdukları bu
egemenlik yapısına zarar verecek devrim gibi karşı koyuşların yerine, kamusal alanda
sunacakları eleştiriler ile egemenin hatalı düşüncelerini değiştirme yoluna girmelidirler.
“Buradan çıkan sonuç şudur ki, en üstün yasa koyucu güce yönelik her türlü direnme,
uyrukları memnuniyetsizliklerini şiddet yoluyla ifade etmeye yönlendiren her türlü
kışkırtma, isyan doğuran her türlü karşı koyma, bir cumhuriyete karşı işlenebilecek
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en büyük ve en acımasız suçtur; çünkü bunlar cumhuriyetin bütün temellerini tahrip
eder. Bu yasak koşulsuzdur, öyle ki iktidar ve onun faili, yani devlet başkanı,
hükümeti tamamen şiddet uygulayan yetkilerle donatarak kökensel sözleşmeyi
çiğneyecek kadar ileri gitse ve dolayısıyla uyrukların gözünde yasama hakkını
kaybetse bile, yine de uyruğun ona direnemeye hakkı yoktur” (Kant, 2017b, s. 57).

Kant’ın uyrukların direnme hakkına yönelik bu karşı çıkıştan bizi kurtaracak, kalem
özgürlüğü olarak adlandırdığı, aklın kamusal kullanımına yönelik eleştiri hakkıdır. Bu
hak, halkların yegâne güvencesidir. Halk, eğer hükümdarın baskısının iyi niyetli
olmadığını düşünüyorsa onu eleştirme hakkına sahiptir. Zira her cumhuriyetin temelinde
evrensel bir özgürlük düşüncesi yatar. Özgürlük düşüncesi olmadan itaat ise sadece bir
kutsallığa işaret eder ve bu durumda aklın evrensele yöneliminden söz etmek mümkün
olmaz.
Egemenin kötü niyetle uyguladığı baskılayıcı yasalara karşı kamusal alanda fikirlerin
sergilenmesinin dışında hiçbir şekilde sözel ya da eylemsel direnişi kabul etmeyen Kant
(Kant, 2017b, s. 63), tüm bu fikirlerinin aksine Fransız Devrimi’nden coşkuyla bahseder.
“Fakültelerin

Çatışması”nda,

“insanlık

tarihinde

böyle

bir

fenomenin

asla

unutulamayacağını” (Kant, 2006b, s. 158) söyleyen Kant, ister başarılı olsun ister
başarısız, bu olayın izleyenlerin kalplerinde, insan ırkının ahlaki yatkınlıklarından
kaynaklanan bir sempatiye yol açtığını söyler (Kant, 2006b, s. 155).
Fransız Devrimi’nin bu istisnai yorumunun haricinde Kant, meşru bir egemene karşı aklın
kamusal özgürlüğünün kullanımının dışında herhangi bir direnişi kabul etmese de, bu
noktadan hareketle, aklın kamusal ve özel kullanımlarının özgürlüğüne paralel olarak,
toplum özgürlüğü ve halkın zihinsel özgürlüğü kavramlarını ortaya koyar. Bu iki kavram
tıpkı aklın idelerindeki gibi paradoksal bir formattadır.
“Yüksek düzeye ulaşmış bir toplum özgürlüğünün kuşkusuz halkın zihinsel
özgürlüğü yanında bir önceliği vardır ve onun önüne aşamayacağı sınırlar koyar.
Buna karşın toplum özgürlüğünün daha aşağı bir düzeyde olması demek, onun zihin
özgürlüğüne kendi gücünü gösterebilmesi için yeteri kadar yer sağlaması demektir”
(Kant, 2008a, s. 272).

Toplumsal özgürlük her koşulda önceliklidir. Yani kişi her koşulda devlete, egemene itaat
etmelidir ki, zihinsel özgürlüklerini kullanabileceği bir kamusal alanı koruyan güçlü bir
devlet yapısı içerisinde varlığını sürdürebilsin. Buna karşın, zihinsel özgürlüklerin
kullanılabilmesi, yani kendi aklını kullanma cesaretinin gösterilebilmesi için, toplum
özgürlüğünün buna yer açması, yani güçlü bir devlet uğruna kurulan baskının bir miktar
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geri çekilmesi gerekmektedir. Kant’a göre ancak bu denge kurulduğu zaman, “özgür
düşünme ve eyleme, yönetimlerin, yani hükümetlerin ilkelerini de etkileyecek ve
kendilerine

göre

insanı

kullanarak

onu

sömürebilecekleri

ya

da

ondan

yararlanabilecekleri düşüncesi, makineden fazla bir şey olan insanın insansal onuruna
uygun davranma düşüncesine dönüşecektir” (Kant, 2008a, s. 273).
Böylesi bir devletin oluşması zor gözükse de imkânsız değildir. Kant’a göre, doğanın
insan türü için belirlediği amaçlardan biri de budur. Bu amaca doğru giden yol ise yine
aklın çizdiği yoldur. Aklın rehberliğinde ilerleyerek, insana hakkettiği değeri veren böyle
bir devlet yapısına ulaşma hedefi ise bireyde değil türde gerçekleşecek, doğanın insan
türü için belirlediği bir hedeftir. Türde gerçekleşecek bir hedef düşüncesi ise insanlık
tarihine bütünlüklü ve felsefeyle yoğrulmuş bir bakışı gerektirir. Kant, bu tarihi bakışı,
kutsal kitaplarda insanlık tarihinin başlangıcına dair anlatılanlar ile ilerleme düşüncesinin
paralel biçimde ele alındığı “İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlangıcı” adlı makalesinde ve
“Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi” adlı makalesinde
sunduğu dokuz önerme ile serimler.
Kant’a göre insanı diğer canlılardan ayıran akıl, doğanın insan türüne verdiği yetenektir.
Nasıl ki her canlının vahşi yaşam içerisinde kendi varlığını sürdürmesi için ona yardımcı
olan temel bir yeteneği ya da uzvu vardır, insanın da varlığını sürdürmesi için gerekli
korumayı sağlayacak, onu diğer canlılardan ayırarak yetkin bir konuma yerleştirecek olan
aklı vardır. Ancak yeryüzündeki tek akıl sahibi varlık olarak insan, diğer canlılar gibi
sadece hayatta kalmaya ve türün devamını sağlamaya yönelmiş olamayacağından,
doğanın insan türü için belirlediği amaç, çok daha uzun vadede gerçekleşecek daha
yüksek bir hedef olmalıdır. Kant’a göre bu hedefin ne olduğunu anlamak için bakmamız
gereken yer, insan türünün tarihidir. İnsanın tür olarak tarihine baktığımızda, tek başına
bireyde karmaşık ve anlamsız görünen eylemler, türün tarihinde, doğanın belirlediği amaç
doğrultusundaki yavaş ama sürekli bir ilerleme olarak görülecektir.
Tür olarak insanın tarihine bakmak istediğimizde karşımız ilk çıkacak zorluk, insanlık
tarihinin başlangıcına dair başvurulabilecek kaynakların neredeyse olmamasıdır. Bu
nedenle Kant, normal tarih yazımında kabul edilemez olan tahminler üzerinden
temellendirme yönteminin, insanlık tarihinin başlangıcı için kullanılabileceğini söyler.
“Zira bu başlangıç doğanın bir ürünü ise, onu tahmini yöntemlerle keşfetmek olasıdır”
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(Kant, 2017a, s. 81). “Bu nedenle, insan doğasına ait bir yatkınlık olarak kendi
kökenlerinden çıkan özgürlüğün ilk gelişiminin bir tarihi, özellikle tarihsel kayıtlara
dayandırılması gereken daha sonraki sürecin tarihinden tamamen farklı bir şeydir” (Kant,
2017a, s. 81).
Bu nedenle Kant, “felsefi kavramlar yardımıyla izlediği rotanın İncil’in hikayesinin
betimlediğiyle” (Kant, 2017a, s. 82) uyuştuğu bir insanlık tarihinin başlangıcını varsayar.
Bu tarihe göre ilk insanlar, akıl sahibi olmalarıyla diğer tüm hayvanlardan ayrılmış ve bu
ayrılış, onu diğer tüm rasyonel varlıklarla eşit bir konuma getirdiğinden, türdeşlerine de
aynı eşitlik ilkesine uygun davranmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, diğer insanlara
karşı hayvanlara takındığından farklı, doğanın bahşettiklerinden eşit paya sahip olan
varlıklar olarak davranmak zorunluluğu, insan iradesine yönelik ilk sınırlama olarak
ortaya çıkmıştır.
“Türünün ilk ikametgahı olarak aklın ona sunduğu bu cennetten insanın çıkışı, onun
kaba ve tamamen hayvansal olan bir varoluştan bir insanlık durumuna, içgüdünün
yönlendiriciliğinden aklın kılavuzluğuna -tek kelimeyle, doğanın koruyuculuğundan
özgürlük durumuna- geçişinden başka bir şey değildi” (Kant, 2017a, s. 89).

Böylece ilk insan, akıl sahibi oluşunun farkına vardığında, kendini diğer canlılardan
ayırır. Artık içgüdünün ahlak ile ilişkisiz, yanlış ya da günahın olmadığı bir alandan
çıkmış, doğanın nedenselliğinden azade, özgürlükler alanına girmiş olur. Bu alan henüz
negatif özgürlüğün olduğu bir alandır. Ancak, hemen akabinde, akıldan kaynaklanan bu
özgürlüğün getirdiği bazı kısıtlamalar yani akıl sahibi olmak dolayısıyla ödeve uygun
davranmanın gerektiği pozitif özgürlükler alanına da girmiş olur.
“Bu gidişat bir bütün olarak tür için daha kötü olandan daha iyiye bir ilerlemeyken,
birey için durum böyle değildir. Akıl uyanmadan önce hiçbir emir veya yasak yoktu,
öyle ki, bunların çiğnenmesi de söz konusu değildi. Fakat akıl, tüm zayıflığına
rağmen işlevini yerine getirmeye başladığında, tüm etkililiğine rağmen
hayvansallıkla çatışmaya girdi, kötülükler zorunlu olarak ortaya çıktı; ve daha
kötüsü, akıl daha çok gelişirken bilgisizlik ve böylece suçsuzluk durumuna tamamen
yabancı olan kötülükler ortaya çıktı… böylece, doğanın tarihi iyilikle başlar, çünkü
o Tanrının eseridir; fakat özgürlüğün tarihi kötülükle başlar, çünkü o insanın
eseridir” (Kant, 2017a, s. 89).

Böylece Kant, akıl sahibi olmayı, insan türünün özgürlüğü getiren yeteneği olarak ortaya
koyar. Her hayvan türü kendi yeteneğini zaman içerisinde geliştirdiğinden, insan da aklını
zaman içerisinde geliştirecektir. Ancak akıl sahibi olmayan varlıklarda nesiller arasında

38

aktarım olmadığından, bireyde gelişen yetenek, insan söz konusu olduğunda bireyin
yaşamında tamamlanamaz. Ancak türde tamamlanacak bir ilerleme gerçekleşecektir.
Kant bu süreci, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”nin
dokuz önermesinde de açıklar. Birinci önerme, “Bir yaratığın bütün doğal yetenekleri
kendi amaçlarına er geç uygun gelecek tarzda gelişmeleri yönünde belirlenmiştir” der
(Kant, 1982, s. 118). Bu önerme ile aklın yönetici ilkesine göre işleyen bir doğa tasavvuru
sunulur. Aksi halde amaçsız bir doğa ve rastlantıyla ilerleyen bir tarih düşüncesinden
sıyrılmak mümkün olamaz. Bu amaç doğrultusunda ilerleme ancak ve ancak türde
gerçekleşecektir. “İnsanda, yeryüzünde tek akıl sahibi yaratık olarak aklın kullanımına
yönelen doğal yetenekler, tam olarak bireyde değil, ancak türde gelişebilirler” diyen
ikinci önermeyle, kişinin ilkeler doğrultusunda yaşamını sürdürmesinin ereği ortaya
konmuş olur. Tarih içerisinde, tür olarak insanda gelişerek nihai bir amaca yönelinmediği,
en azından bir ide olarak bu amaç doğrultusunda eylenmediği takdirde insanoğlu başıboş
ve amaçsız bir şekilde ahlaki ilkelerden uzak bir yaşam sürmekten kaçınmayacaktır.
Türde gerçekleşecek bir ide için insanın bireysel olarak çaba göstermesi ve bu
doğrultudaki ahlaki ilkelerle eylemesi, yine doğanın planı ile mümkündür. Kant bunu
üçüncü önermede şöyle açıklar:
“Doğa insanın hayvansal varlığının mekanik düzeni ötesindeki herşeyi kendisinin
yapmasını, içgüdüsü olmadan kendi aklıyla yarattığından başka bir mutluluktan ve
yetkinlikten pay almamasını istemiştir. Çünkü doğa gereksiz hiçbir şey yapmaz ve
amaçları için kullandığı araçlarda müsrif değildir. Doğa insana akıl ve akla dayanan
irade özgürlüğü vermiştir; bunu yapması, bağışları bakımından doğanın maksadının
açık bir belirtisiydi” (Kant, 1982, s. 119).

Böylece bireyin, türde gerçekleşecek bir amaç uğruna kendi hayatını aklın koyduğu
ahlaki kısıtlamalarla geçirmesinin sebebi Kant’a göre yine akıl olarak ortaya konmuş olur.
Zira insanın diğer canlılardan ayrıldığı özelliği olan akıl, onun mutluluğa erişmesinin
yegâne aracıdır.
Tür olarak insanda gerçekleşecek bu ilerlemenin varmak istediği nokta Kanta göre gayet
açıktır. Beşinci önermede Kant bu amacı, “Evrensel adalet yaptırımını uygulayacak bir
yurttaşlar toplumuna ulaşmak” (Kant, 1982, s. 121) olarak belirler. Bu amaca ulaşmak
için doğanın kullandığı araç ise antagonizmdir. Kant, dördüncü önermede “Yeteneklerin
gelişmesini gerçekleştirmek için doğanın kullandığı araç toplumdaki antagonizmdir; öyle
ki, sonunda bu antagonizm yasaya uygun bir düzenin sebebi olur” der (Kant, 1982, s.
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120). Kant’ın antagonizm ile kastı, insanların toplumdışı toplumsallığıdır. Yani insanın
hep bir toplum içinde yaşama eğilimi göstermesi ama aynı zamanda toplumun dışında
kalmak için de bir direnç göstermesindeki çatışkıdır. İnsan, hem kendini toplum içinde
geliştirebileceğini bilir ve toplum içinde kalmayı arzular, hem de herşeyi kendi fikirleri
doğrultusunda yapmak, toplumla bağlı olmamak arzusuyla bu toplumun dışında kalmak
ister. İşte bu iki zıt yönlü arzunun oluşturduğu direnç, insanı harekete geçirecek gücün
itkisidir. Bu itkiye, diğerleri arasında güçlü olma, mevki ve mülk kazanma gibi istekler
de eklenince insan, içindeki tembelliği yener ve yeteneklerini geliştirmek, diğerleri
arasından sıyrılmak maksadıyla daima ileriye doğru bir atılım yapar. Diğerlerinin de aynı
direnç ve isteklerle dolu olduğunu bilen insan, kendi arzularının gerçekleşmesi için, bu
toplum içerisinde kalarak, çabalamak ve dirence karşı dirençle cevap vermek zorunda
kalır. İşte bu durum, insanın vahşi ve sınırsız bir özgürlük durumundan kendi isteğiyle
çıkarak, yurttaşlar birliğinin ve yetkin bir anayasanın sınırları içerisinde yaşamasını
sağlayacak olan doğanın planıdır.
“Böylece bizzat ‘kötü’, tarihin süreçleşme ve gelişiminde ‘iyi’nin kaynağı olmak
zorundadır. Yine böylece bu, kendisinden hakiki bir ahlaksal uyumun meydan
gelebileceği ikiliktir. Toplumsal düzenin kendine özgü idesi, tek tek kişilerin
istençlerinin bir genel uzlaşım altında toplanmasında değil, tersine, bu istençlerin
kendi özel tarzları içinde birbirlerine karşıtlık içinde bulunmalarıyla oluşur. Ama
aynı zamanda her bireyin özgürlüğü, aynı şekilde, yani bu özgürlüğün başkalarının
özgürlükleriyle sınırlanmış olmasıyla belirlenir” (Cassirer, 1996, s. 236,237).

Bu durum, Kant’ın toplumsallığın ortaya çıkışını açıkladığı bu iki önermeye paralel
şekilde, “İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlangıcı”nda da açıklanır. Kant’a göre bu dönem,
insanın avcı toplayıcılıktan çıkıp, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiği döneme denk gelir.
Sadece hayvancılıkla ilgilenen çoban, yerleşik hayata geçmek zorunluluğu duymadan,
diğer insanlardan bağımsız şekilde hayatını sürdürebilirken, tarımla uğraşan çiftçi belirli
bir bölgede yerleşmek ve o bölgeyi korumak zorunda kalır. Ancak çiftçi, çobanın
hayvanlarından tarlasını ve ekinini korumakta zorlanacak ve bu nedenle diğer çiftçilerle
birbirlerini desteklemek zorunda kalacaktır.
“Bundan dolayı bu yaşam şeklini benimseyenler, daha fazla dağınık aile birlikleri
halinde yaşayamazlardı; kendi mülklerini yabani avcılara veya kırsal göçebelere
karşı korumak için birbirlerine sokulmak ve köy toplulukları kurmak zorundaydılar.
Değişen bir yaşama şeklinin zorunlu kıldığı yaşamın ilk temel ihtiyaçları, şimdilik
karşılıklı değiş tokuş yoluyla edinilebilir oldu. Bu ise, kaçınılmaz olarak, hem hoşça
zaman geçirmek hem de bir çaba anlamında kültürün ortaya çıkması ile sanatın
başlangıcına kaynaklık etti; fakat herşeyden önce bu, aynı zamanda bir yurttaş
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anayasası ve kamu adaleti kurmak için bir takım adımların atılması anlamına gelir”
(Kant, 2017a, s. 95).

Böylece Kant, zorunlulukla ortaya çıkan bir toplumsallık ve bunun getirdiği anayasallığın
tarihsel kökenini göstermiş olur. İnsanın özgürlüğünü kısıtlayarak, kendi arzusuyla bu
toplumsal duruma geçiş süreci, hukuksal bağlamında Ahlak Metafiziği’nde de açıklanır.
Ancak bu eserde açıklanan noktalar “Kant ve Hukuk Felsefesi” başlığı altında
detaylandırılacaktır.
Doğanın çizdiği doğrultuda ilerleyerek yetkin bir yurttaşlar anayasası altında birleşen
insan türü için bir sonraki zorluk, bu anayasayı uygularken, yani kamusal adaleti kurarken
kendisi de adil kalabilecek bir yöneticiyi bulmaktır. Kant’ın altıncı önermede söylediği
gibi “İnsan türdeşleri arasında yaşadıkça bir yöneticiye ihtiyaç duyan bir hayvandır;
çünkü türdeşleriyle ilişkisinde insanın özgürlüğünü kötüye kullandığı kuşku götürmez”
(Kant, 1982, s. 122). Fırsat bulduğunda özgürlüğünü kötüye kullanarak, yasaların dışına
çıkacak olan insanı sınırlayacak bir irade, bir yönetici şarttır. Ancak bu yöneticinin
kendisi de bir insan olacağından aynı tehlike onun için de geçerlidir. Dolayısıyla Kant,
bu sorunun tam olarak çözülemeyeceğini ancak mümkün olduğunca çözüme
yaklaşılmaya çalışılabileceğini söyler. Bu çözüme yaklaşmak için gerekli olan,
“anayasanın yapısı üzerinde doğru bir kavrayış, dünya sorunlarına ilişkin çalışmalarla
sınanmış büyük bir tecrübe ve her şeyden önce de bu tecrübenin bulgularını kabule hazır
bir iyi niyet”tir (Kant, 1982, s. 123).
Mümkün olduğunca adil bir yönetici ve yetkin bir anayasa ile kurulacak bir toplum
yapısının tek başına varlığı doğanın çizdiği yoldaki nihai hedef değildir. Zira diğer
devletlerle benzer ilişkiler kurmayan bir toplumun kendi içindeki huzuru sürdürmesi
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Kant yedinci önermede, “yetkin bir yurttaşlık
anayasasının yapılması sorunu, başka devletlerle yasal, ilkeli bir dış ilişki sorununa
bağlıdır ve bu ikincisi çözülmeden birincisi de çözülemez” der (Kant, 1982, s. 123). Bu
noktada devreye yine antagonizm girer. Sınırsız özgürlüğe sahip bireylerin, kendi
gelişimleri için zorunlulukla yurttaşlar topluluğuna girmesine benzer şekilde devletler de
sınırsız özgürlüğün getirdiği savaş ve yıkımla ve hatta sadece bu durumların
gerçekleşmesi riski nedeniyle bir halklar federasyonu altında birleşecektir. Bu
federasyonun yasal dayanakları sayesinde her bir devlet güvenliğini sağlayacak ve
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kaynaklarını savaş ve savaş hazırlıklarına harcamak yerine yurttaşlar toplumunun
eğitimine harcayabilecektir.
Bu yedinci önermeden çıkan sekizinci önerme ise Kant’a göre felsefenin insan türüne dair
umudunu ortaya koyar. Buna göre; “insan türünün bütün tarihi, doğanın gizli bir planının
gerçekleşmesi olarak görülebilir. Bu plan içte -ve aynı amaçla dışta da- yetkin bir
anayasayla insanlığın bütün doğal yeteneklerinin gelişebilmesini sağlamaktır” (Kant,
1982, s. 126). Bu noktada felsefenin görevinin ne olduğu ise dokuzuncu önermeyle ortaya
konur:
“İnsanlığın yetkin bir yurttaşlar birliği kurmasını hedef alan bir doğa planı uyarınca
genel dünya tarihini işleyecek bir felsefi girişim olanağının bulunduğu, hatta bunun
doğanın amacını da ilerletebileceği kabul edilmelidir. Eğer dünya olaylarının aklın
bazı ereklerine uygun düşmesi şart koşulursa, bu olayların nasıl gelişmesi gerektiğini
gösteren bir düşünceye uygunca bir tarih yazmak garip ve ilk bakışta saçma bir
öneridir. Böyle öncüllerden kalkarak ancak bir roman yazılır gibi görünüyor. Oysa
doğanın, insan özgürlüğünün rastgele oyunları içinde bile plansız çalışmadığı kabul
edilirse, bu düşünce yararlı olabilir” (Kant, 1982, s. 127-128).

Bu çerçevede bir felsefi tarih yazımı için odaklanmamız gereken noktalar, yetkin
anayasalar ve uluslararası yasalar ile ulusların ve tabii ki onların bilim ve sanatlarının
nasıl geliştiğidir. Böylesi bir gelişime içteki ve dıştaki yetersizlikler yüzünden erişemeyen
uluslarda ise yaşanılan yıkımlara rağmen devam eden bir aydınlanma çekirdeğinin nasıl
korunduğu ve bir sonraki basamağa aktarıldığıdır.
“Yani tarih, bir kaba olaylar dizisi olarak değil, tersine insanların belli ilkeler
altındaki eylemlerinin bir dizisi olarak görülmelidir. Kant’ın tarih felsefesinin ilkesi,
böylece onun etiğinin ilkesini koşul olarak içermektedir ki, gerçekten de Kant’a göre
bir tarih felsefesi, kendi dayanak ve açıklama temelini ancak etik ilkeler içinde
bulabilir” (Cassirer, 1996, s. 239).

Kant’ın etik ilkelerini koşul olarak içeren böylesi bir tarih anlayışı oluşturulduğunda
insanlık tarihine dair umut korunacak, tür olarak insanın önünde sonunda aklın gösterdiği
hedefe varacağı inancı, bireylerin yaşamına ışık tutacaktır.
“Çünkü, bütün diğer şeylerin ereğini kendisinde toplayan, en üstün bilgeliğin ortaya
çıkmasında başlıca rolü oynayan insanlık tarihi, eğer bütün diğer şeyler karşısında
sürekli bir kusur olarak kalacaksa, o zaman doğanın akıldışı olan alanında yaratılışın
görkemini ve bilgeliğini övmeye, onu derinden düşünmeye ne gerek vardır? Böyle
bir manzara bizi tiksintiyle uzaklaşmaya zorlar; bizi, onun ardında duran,
tamamlanmış bir ereğin hiç bulunamayacağı umutsuzluğuna düşürüp bu amaca
ancak başka bir dünyada erişeceğimiz umuduna yola açar. Apriori bir kuralı belli bir
ölçüde izleyen bu genel tarih düşüncesini, aslolan, empirik tarzda yazılan tarihin
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yerine geçirmek istediğimi söylemek, niyetimi yanlış anlamak olur. Benim
düşüncem sadece, tarihi iyi bilen felsefi bir kafanın değişik bir açıdan neye
girişebileceği ile ilgilidir” (Kant, 1982, s. 129).

2.4. KANT VE HUKUK FELSEFESİ
Kant’ta özgürlük idesi, bireyin hem etik alana hem de toplumsal alana girişinin
anahtarıdır. Ancak etik eylemlerde bulunma iradesi gösterirken tek başına yeterli olan
özgürlük, toplumsal alana girişle birlikte bu tek başına yeterliliğini kaybeder. Çünkü
Kant’ta toplumsal alandaki eylemlerimiz, sadece ahlaki oluşlarıyla değil hukuki
oluşlarıyla da değerlendirilir. Hukuk alanına girdiğimiz andan itibaren, ödeve uygun
eylemin içsel zorlayıcılığı yerini, yasa koyucunun uyguladığı zora bırakır. Bunun nedeni
ise etik alanda iradesini, her bir eylemiyle tüm insanlık adına bir yasa koyarmışçasına
kullanan bireyin, doğa durumundan çıkışla birlikte, diğer bireylerle birlikte kendinden
başka bir yasa koyucunun iradesi altında birleşmeyi kabul etmesidir. Bu noktada ise
önemli olan, eylemin ödevden dolayı oluşu değil ödeve uygun oluşudur. Cassirer bu
durumu şöyle özetler:
“Kantçı devlet yorumu, Kantçı özgürlük idesi yorumuna dayanır. Ama özgürlük
idesi, tek başına, somut bir devlet kavramı kurmaya yetmez. Çünkü ideal görevi
açısından bakıldığında, devlet özgürlük sferinde anlamını bulur; ama ne var ki, aynı
devlet, olgusal varlığı ve tarihsel gerçekliğine bakıldığında, daha çok zor (icbar,
Zwang) sferinde yer alır. Böyle olunca devlet, özgürlüğe doğru ilerlemeye aracılık
etmek olan en önemli belirlenimlerinden birine karşıtlık içindedir. Daha “Dünya
Yurttaşlığı Amacına Yönelik Bir Genel Tarih Düşüncesi”, bu bağlama işaret etmişti.
Ama bu yazıda zor (icbar) ve özgürlük arasındaki uymazlığı dengeleyecek ve her
ikisinin bağdaştırılmasını sağlayacak, en sağlam ifadesini hukuk kavramında
bulacak olan en önemli yön ele alınmamıştı. Hukuk kavramı zor kavramının
hazırlayıcısı ve ön koşuludur. Kant’a göre hukuksal görevi ahlaksal görevden ayıran
da budur” (Cassirer, 1996, s. 421).
“Ahlak kavramlarının hukuk kavramlarına etkisi gözardı edildiğinde, ‘saf hukuk’,
tek kişinin özgürlüğünü genel hukuk yasalarına göre öbür kişilere bağdaştıran çok
yönlü bir zor imkânı olarak tasarlanabilir ve tasarlanmak zorundadır” (Cassirer,
1996, s. 421-422).

Dolayısıyla Kant’ın hukuk kavramının temelinde, kişinin özgürlüğünden kendi rızasıyla
feragat edişi yani doğa durumundan çıkışı vardır diyebiliriz. Kant’ın doğa durumu
kavramını, siyaset felsefesi bağlamında toplumun oluşumunu açıklarken “Dünya
Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi” makalesinde ele alındığı
şekliyle bir önceki bölümde açıklamış ancak Ahlak Metafiziği’nde hukuksal bağlamda
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detaylandırıldığından bahsetmiştik. Bu nedenle hukuksal alana geçişin başlangıcını
oluşturan bu kavramın hukuki yorumlanışıyla başlamak gerekmektedir.
Kant’a göre deneyimlerimiz bize, dışsal ve zorlayıcı bir güç tarafından bastırılmadığı
müddetçe insanın ne kadar kötücül ve vahşi olabileceğini göstermiştir. Böylesi bir dışsal
gücün, insanın sınırsız özgürlüğünü sınırlaması fikri ise deneyimlerimizden değil,
içindeki ahlak yasasının varlığını farkedebilen insanların, apriori olarak bunu
düşünebilmesinden kaynaklanır. Kişiler, halklar ya da devletler, diğerlerinden gelecek
tehlikelere karşı güvende olabilmek için, sınırsız bir özgürlüğün olduğu bu doğa
durumundan çıkmak zorundadırlar. Doğa durumu (state of nature), herkesin, iyi ya da
doğru olduğuna inandıkları şeyleri yapma hakkına sahip olduğu ve diğerlerinin bu konuya
dair fikirlerini hiçbir şekilde dikkate almak zorunda olmadığı bir durumdur. Kant bu
durumun tam olarak adaletsiz bir durum olmadığını ancak adalet vardır da
denemeyeceğini söyler. Zira herkes kendi ahlak yasasına uygun davranma özgürlüğüne
sahiptir. Yani aslında ortada içsel bir yasaya göre sağlanan bir adalet vardır. Ancak, bir
diğeri bu durumu adaletsiz bulduğu, hakkının çiğnendiğini iddia ettiği takdirde yargıda
bulunacak yetkin bir yargıç yoktur. Dolayısıyla ortada evrensel ya da toplumsal açıdan
adaleti sağlayacak bir kurum yoktur. Bu nedenle, doğa durumunda, herhangi bir şekilde
elde edilmiş hiçbir hak, güvende değildir ve geçici statüdedir. İşte bu nedenle insanlar,
kaçınılmaz olarak etkileşimde oldukları diğerleriyle birlikte, ortak ve yeterli bir gücün
zorlayıcılığı altındaki bir yasallığa tabi olmayı kabul ederler. Kant bu durumu, “sivil
durum” veya “yurttaşlık durumu” (civil condition) olarak tanımlar1. (Kant, 2006a, s. 111112)

İngilizce edisyonda “Civil condition” olarak geçen ifadenin Türkçeye çevirisinde genellikle “sivil durum”
kullanılmasına karşın, “yurttaşlık durumu” olarak çevrilmesinin daha yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Kelimenin kökeni, Roma hukukunda ki ius civile-ius gentium ayrımına dayanmaktadır. Ius civile, yurttaşlar
hukuku anlamına gelir ve “Roma kavmini oluşturan ve Roma yurttaşları statüsünde olan kişilere uygulanan
hukuk” (Çelebican, 2014, s. 91-94) olarak açıklanır. Ius gentium ise (genellikle uluslararası hukuk olarak
çevrilmektedir) başlangıçta ticaret amacıyla Roma topraklarına gelen yabancıları korumak maksadıyla
uygulanan hukuk iken, zamanla, Roma İmparatorluğu’nun topraklarının genişlemesiyle, bu topraklarda
yaşayan ancak Roma vatandaşı statüsü alamamış olanlara da uygulanan hukuk olarak yerleşmiştir. Bu
nedenle civil kelimesinin kullanımı yurttaşlık bağına vurgu yapmaktadır. Ayrıca “civil” kelimesinin
“medeni” olarak çevirilerinde de kelimenin şehirli, devlete, kente ait anlamlarına da dikkat edilirse,
çevirilerde sivil durum olarak karşılanan bu kalıbın, doğa durumundan çıkıp, yasal bir duruma, dışsal bir
zorlayıcılığa sahip olan, toplum sözleşmesine, anayasal bir duruma gönderme yapmasından dolayı, (civil
rights kullanımında işaret edilen temel vatandaşlık hakları gibi) çalışmanın geri kalanında yurttaşlık
durumu olarak kullanılmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir.
1
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Bir başkasının zor kullanma yetkisinin kabulü ile bu sınırsız özgürlük durumundan çıkış,
toplum sözleşmesi ya da kökensel sözleşme olarak adlandırabileceğimiz varsayımsal bir
yapıyla mümkündür ve bu sözleşmeyle artık kamusal hukukun (public right) alanına
girilmiş olunur.
“Kant, toplumsal sözleşmeyle özel hukukun geçerli olduğu doğa durumundan
kamusal hukukun geçerli olduğu politik duruma; akılsal özgürlükte temellenen
mülkiyet hakkından normatif adalet ilkesinde temellenen mülkiyet hakkına
geçildiğini iddia eder ve sözleşmenin gerçekleşmiş bir olgu değil, ‘sadece aklın bir
idesi’ olduğu konusunda ısrar eder. Buna göre toplumsal sözleşme Kant’ta hipotetik
bir karakter taşır. Sözleşme gerçekleşmiş bir olgu değil, aklın varsayımsal bir
yargılama ölçütü, yani kendisinden hareketle her türlü adaletsizliğe karşı
çıkabileceğimiz ve kendisine başvurarak mevcut yasaların adil olup olmadığını test
edebileceğimiz eleştirel bir duruş noktasıdır.” (Çörekçioğlu, 2017, s. 11-12)

2.4.1. Anayasa Hukuku
Varsayımsal olarak kabul edilen bir toplum sözleşmesi ile insanın girdiği bu yurttaşlık
durumunun gerektirdiği yasal zorlayıcılık, yani kamusal hukuki durum, öncelikle bir
anayasayı, daha sonrasında ise dünyanın sınırlı yüzeyi dolayısıyla karşı karşıya gelecek
halklar arasında geçerli olacak bir uluslararası hukuku (ius gentium) ve kozmopolit
hukuku (ius cosmopoliticium) gerektirir. Kant’a göre kamu hukukun ilk basamağı olan
anayasa, bir devlet (state) yapısı altında birleşmiş bireylerin, onları bu birleşmeye
yönlendiren ortak iradelerini ortaya koyan bir yapıdır (Kant, 2006a, s. 111). Ancak bu
anayasa, diğer toplumsal sözleşmelerden kurucu ilkesi bakımından farklılık gösterir.
“Bir insan kalabalığını toplum halinde birleştiren sözleşmeler arasında sivil
anayasayı inşa eden sözleşme, özel bir doğaya sahiptir; çünkü o uygulamada bütün
diğer sözleşmelerle birçok benzer noktaya sahip olsa da, anayasanın kurucu ilkesi
bakımından kökten farklıdır. Bütün toplumsal sözleşmelerde bireylerin belli bir
amaç doğrultusunda birlik oluşturduğunu görürüz. Fakat bu birliğin kendinde bir
amaç olarak oluşmasına, dolayısıyla birbirlerini karşılıklı olarak etkilemekten
kaçınmayan insanların bütün dışsal ilişkilerinde koşulsuz ve temel bir görev olarak
tesis edilmesine, yalnızca sivil durumu, yani cumhuriyeti kuran bir toplumda
rastlanır. Kendinde bir görev olarak bu tarz bir dışsal ilişki, aslında bütün başka
dışsal görevlerin en üstün biçimsel şartını oluşturur ve bununla baskıcı kamusal
yasalar altında insanın hakkını tesis etmek ve bu sayede her insana kendisine ait olan
şeyi verebilmek ve onu başka birinden gelecek saldırılardan koruyabilmek
amaçlanır” (Kant, 2017b, s. 44-45).

Devletin bu anayasayı ortaya koyması ise her devlette bulunan üç güçten biri olan yasama
gücü ile mümkün olmaktadır. Kant’a göre her devlet, üç farklı kişilikte somutlaşan üç
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farklı güce sahiptir: Yasa koyucuda somutlaşan yasama gücü, bu yasaya göre eyleyen
yönetici ya da hükümdarda somutlaşan yürütme gücü ve yargıçlarda somutlaşan yargı
gücü. Bu üç gücün ortak çalışması ile ortaya konan hükümler, yurttaşların ortak iradesine
uygun şekilde oluşmuş bir anayasayı meydana getirir. Anayasa, yurttaşların ortak
iradelerini temsil ettiği için, bu anayasanın eliyle herhangi bir yurttaşın haksızlığa
uğraması mümkün olmayacaktır. Buradan hareketle Kant, yurttaşı (citizens), bir yasama
gayesi altında birleşmiş bir topluluğun, diğer bir deyişle devletin üyeleri olarak tanımlar
(Kant, 2006a, s. 113). Yurttaşların bu birlik altında, ayrılamaz şekilde sahip oldukları
nitelikleri ya da diğer bir deyişle yurttaşlık durumunun apriori ilkeleri ise şöyledir: Kendi
rızasıyla tabi olduğundan başka hiçbir yasaya tabi olmamayı sağlayan yasal özgürlük,
yasa önünde yurttaşlardan birinin diğerine kıyasla farklı olmamasını sağlayan hukuki
eşitlik ve kendinden başka hiç kimsenin isteklerine bağlı olmaksızın varlığını, hukuki
kişiliğini ortaya koymayı sağlayan hukuki bağımsızlık (Kant, 2006a, s. 113).
Kant bu üç ilkeyi “Teori ve Pratik” makalesinde “inşa edilmiş bir devlet tarafından
tanınmış olan yasalardan ziyade, insanın dışsal haklarının saf akılsal ilkelerine uygun
olarak inşa edilmesi mümkün bir devletin yasaları” (Kant, 2017b, s. 46) olarak tanımlar.
Bu tanımın önemi, eşitlik, özgürlük ve bağımsızlığın bireylere devletler tarafından
sonradan tanınan haklar değil, apriori olarak akıldan kaynaklanan ve akla uygun şekilde
kurulmuş tüm devletlerin koruması gereken haklar olarak tanımlanmasıdır. Kant’ın bu
düşüncesi apriori olarak temellendirilebilecek insan hakları kavramına da olanak
sağlaması açısından önem taşımaktadır.
Buna göre özgürlük, devletin tüm üyelerinin sahip olduğu ve bireyin, aynı amaç peşinde
koşan diğerlerinin özgürlüğünü kısıtlamadığı müddetçe kendi istediği şekilde amaçlarının
peşinde koşmasını sağlayan bir ilkeyken, eşitlik ise devlet başkanı hariç olmak üzere
devletin diğer tüm uyruklarının yasalar karşısında aynı baskıya maruz kalması ve
diğerlerini bu yasal baskıya maruz bırakabilmesidir. Buradaki tek istisnai kişilik olan
devlet başkanı ise “kendisi baskıcı yasalara tabi olmadan diğerlerine baskı uygulamaya
yetkili olan tek kişi”dir (Kant, 2017b, s. 47).
Özgürlük ve eşitlik tüm yurttaşların ayrım gözetilmeksizin sahip olduğu haklardır. Ancak
hukuki bağımsızlık olarak adlandırılan üçüncü hak, tüm yurttaşların sahip olduğu bir hak
değildir. Bu üç özellikten sadece ilk ikisine yani özgürlük ve eşitliğe sahip olanları Kant,
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pasif yurttaş, üçüne birden sahip olanları ise aktif yurttaş olarak tanımlar (Kant, 2006a, s.
114). Bu ayrımda belirleyici olan nokta ise oy kullanma hakkıdır. Oy kullanmak suretiyle
yasaların oluşturulmasında söz sahibi olan, kendi hukuki bağımsızlığına sahip olan aktif
yurttaşların aksine, başkasının emri altında çalışanlar ya da kadınlar ve çocuklar gibi
bağımsızlığa sahip olmayan pasif yurttaşlar, yasalara tabi olmak açısından bir devletin
tüm yurttaşlarıyla eşit olsalar da o yasaların oluşturulmasına katkıda bulunamayan ikincil
bir sınıfı oluştururlar. Aktif ve pasif vatandaş arasındaki ayrımı Kant şöyle açıklar:
“Yasama işlerinde oy hakkına sahip olan biri, vatandaştır. Bir vatandaşın, doğal
niteliklerinden başka sahip olması gereken biricik nitelik, onun kendi kendisinin
efendisi olması ve dolayısıyla hayatını idame ettirecek belli bir mülkiyete sahip
olmasıdır- yani vatandaş, geçimini başkalarından kazanmak durumunda kaldığında,
bunu sahip olduğu yeteneklerinin kullanılmasına izin vererek değil de, sadece
kendisine ait olan malı satarak başaran kişidir- dolayısıyla vatandaş, kelimenin tam
anlamıyla cumhuriyetten başka hiç kimseye hizmet vermez” (Kant, 2017b; s. 51-52).

Aktif yurttaşların üzerinde uzlaştıkları, ortak iradeleri ile oluşturulan bu anayasanın
hedefi, onu oluşturanların yani vatandaşın mutluluğu ve refahı değil, devletin
iyiliği/refahıdır. Bu nedenle bir yasa, halka götürüldüğünde, vatandaşların tamamı bu
yasa üzerinde uzlaşmasa bile eğer uzlaşılması mümkünse bu yasa adil kabul edilmelidir.
Oy çoğunluğu ile yasallaşan bu kurallara vatandaşın itaat etmesi gerekir. “Çünkü burada
tartışma konusu olan şey, bir uyruğun cumhuriyetin kurumlarından veya yönetiminden
edinmeyi umduğu herhangi bir mutluluk değil, aksine her şeyin üstünde yer alan ve
herkesin güvenliğini temin eden hukuktur” (Kant, 2017b, s. 55). Bu durum ise devleti
oluşturan üç gücün, yasama, yürütme ve yargının bir arada ve uyum içerisinde kategorik
imperatifin doğrultusunda çalışmasıyla mümkündür.
Böylesi bir vatandaş-devlet ilişkisi içerisinde taraflar, statüleri doğrultusunda ilişkinin
devamlılığı ya da bitirilmesine dair bazı haklara da sahiptirler. Örneğin yurttaşlar, göç
etme hakkına sahiptir ve bu durumda devlet onları durduramaz. Ancak yurttaşların,
böylesi bir durumda sadece taşınır eşyalarını yanlarında götürmeye hakları vardır.
Taşınmazları ise eğer izinleri varsa satabilirler. İkinci olarak, devlet, göçmenleri ya da
kolonistleri teşvik edici politikalar izleyebilir. Yurttaşlar, kendi özel mülkleri zarar
görmediği takdirde bu duruma katlanmak zorundadırlar. Üçüncü olarak yurttaşın işlediği
bir suç dolayısıyla devletin tehlikeye düşmesi durumunda, yurttaş, ülke içindeki herhangi
bir yere sürgüne gönderilebilir ve yurttaş bu duruma katlanmak zorundadır. Böylesi bir
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suç durumunda, devlet son olarak, vatandaşın üzerinden tüm hukuksal korumasını
çekmek ve vatandaşı tamamen hukuk öznesi olmaktan çıkararak, onu süresiz olarak ülke
dışına göndermek hakkına sahiptir.

2.4.2. Uluslararası Hukuk
Kamusal hakların ilk basamağı olan anayasal hakları, devlet-vatandaş bağlamında genel
olarak bu şekilde sınırlayan Kant, ikincil olarak Uluslararası Haklar’dan bahseder. Kamu
hukuku söz konusu olduğunda Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Kozmopolit
Hukuk olarak üçlü bir ayrıma giden Kant, açıklamalarında her ne kadar bireyden
evrensele giden bir sıralama izlemişse de, aslında üst basamaktakiler olmadan alt
basamaktakilerin yeterli şekilde oluşturulamayacağını da ifade eder. Yani yetkin bir
uluslararası

hukuk

tesis

edilmediği

müddetçe

yetkin

ve

adil

bir

anayasa

oluşturulamayacağı gibi, evrensel geçerliliğe sahip kozmopolit haklar tesis edilmedikçe
de uluslararası haklar güvende olmayacaktır.
Bu bağlamda, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”nin
yedinci önermesinde Kant şöyle der: “Yetkin bir yurttaşlık anayasasının yapılması
sorunu, başka devletlerle yasal, ilkeli bir dış ilişki sorununa bağlıdır ve bu ikincisi
çözülmeden birincisi de çözülemez.” (Kant, 1982, s. 123) Yani devletin kendi içinde
evrensel adalet anlayışına bağlı yetkin bir anayasa yapması, onun diğer devletlerle
ilişkilerini evrensel adalet ilkesine uygun bir halde düzenlemeden mümkün olamaz.
Kant, bir devletin diğer devletlerle ilgili yasalarına uluslararası hukuk adını verir (Kant,
2006a, s. 139). Bu hukuk, sadece bir devletin diğerleriyle olan ilişkilerini değil, bir
devletin vatandaşlarının diğer devletin vatandaşlarıyla ve o devletle olan ilişkilerini de
içerir. Kant’a göre böylesi bir uluslararası hukuk ve sonrasında kozmopolit hukuk
anlayışının oluşmasını gerektirecek etmenler şunlardır: 1) Yasal olmayan bir doğa
durumu içerisinde, diğer devletlerle ilişkisi çerçevesinde devletler 2) Gerçek bir savaş ya
da düşmanlık içermese dahi savaş durumu içinde olan ve bu savaş durumundan çıkmayı
amaçlayan komşu devletler 3) Toplum sözleşmesine dayanan

ve dışarıdan gelen

tehditlere karşı birbirini savunacak bir devletler topluluğu 4) Bu topluluğun ortak bir
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anayasa çerçevesinde değil, federalizm benzeri ve her zaman sonlandırılabilecek bir
birliktelik ile oluşturulması.
Kant, uluslararası hukuk kavramın anlaşılması için ilk önce, anayasal hakların
açıklanmasındakine benzer şekilde, devletleri birer ahlaki kişilik olarak görerek, bir doğa
durumu ortaya koyar. Bu doğa durumunda devletler, doğal bir özgürlüğe sahiptirler ve
doğa durumundaki bireyler gibi, onlar da aynı tür antagonizme tabidirler. Kişiler
karşısındakilerden ne tür kötülükler beklerse, devletler de başka devletlerden aynısını
bekleyebilir. Dolayısıyla bitmek bilmez savaş dönemleri ya da barış dönemlerindeki
savaş hazırlıkları ve diğer tedirginlikler, devletlerin de kendilerini evrensel adalete göre
belirlemesini engelleyecek etmenlerden olur. Bu engelleri aşmak için gerekli olan şey
yine antagonizmdir. Nasıl ki bireyler, sınırsız özgürlük durumundan kendi istekleriyle
çıkarak bir yurttaşlar toplumu kurmuşlarsa, devletler de zamanla bu sınırsız özgürlüğün
getirdiği savaş ve savaşa hazırlık harcamalarına katlanamayarak, uluslararası hukuk
altında birleşecek ve bir devletler topluluğu kuracaklardır.
“Savaşlar, yoğun ve durmak bilmeyen askeri hazırlıklar ve bu yüzden barışta bile
her devletin duyduğu tedirginlik, -işte bunlar doğanın araçlarıdır: ulusları önce
yetersiz girişimlere, ama sonunda, birçok sarsıntı ve yıkıntıdan, hatta güçlerin
tamamıyla tükenmesinden sonra, bu acı tecrübeler olmadan da aklın göstermiş
olabileceği yönde adım atmaları için onları zorlayan doğanın kullandığı araçlardır.
Aklın gösterdiği yön, yasasız vahşilik durumundan çıkmak ve bir halklar
federasyonuna girmektir. Bu federasyonda her devlet, en küçüğü bile, güvenliğini ve
haklarının verilmesini kendi gücünden yahut hukuki yargısından değil, yalnızca bu
büyük federasyondan, birleşmiş bir güçten, birleşmiş bir iradenin yasal dayanaklı,
ilkeli kararlarından bekleyebilir.” (Kant, 1982, s. 123-124)

Özgür bir devletin diğer bir devlete karşı savaş açması durumunda akla gelecek
sorulardan ilki, savaşa girme konusunda uyruğun değil, egemenin kararının geçerli
olmasına rağmen, devletin uyruğu, onların hayatlarını ve mallarını, tehlikeye atma
hakkının olup olmadığıdır. Bu noktada Kant, bir insanın kendi ürettiği bir mal veya sahibi
olduğu bir eşya üzerindeki sınırsız tasarruf hakkına benzer şekilde, egemeninde uyruğu
üzerinde sınırsız bir tasarruf hakkı olduğu düşüncesine karşı çıkar. Uyruğun, iradi şekilde
toplum sözleşmesine katılması vasıtasıyla, yani doğa durumundan çıkarak yurttaşlık
durumuna geçmesiyle birlikte bir nevi yasa koyucuya yardımcı rolüne girdiğini
hatırlatarak, temsilcileri vasıtasıyla da olsa uyruğun özgür rızasının alınması gerektiğini
söyler (Kant, 2006a, s. 141).
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Kant’a göre devletler, uluslararası hukuka uygun olarak, savaş açma hakkına, savaş
esnasında haklara, savaş sonrası haklara ve barış dönemi haklarına sahiptirler. Bunlardan
savaş açma hakkı (jus ad bellum), devletin, zarar gördüğüne inandığı ve hukuksal
müdahalelerle çözemeyeceği durumlarda kullanabileceği bir haktır. Burada zarar
görmekle kastedilen, sadece aktif olarak zarara uğramak değil, ciddi bir zarar tehlikesiyle
karşı karşıya olmaktır da. Ayrıca karşı devletin savaş için silahlanmaya başlaması ya da
aşırı büyüyen devletin diğerleri için bir tehlike yaratması durumları da, bir devletin
önleme amaçlı olarak savaş açma hakkına sahip olmasını gerektirir. Ancak doğa durumu
içerisindeyken yapılacak bir önleme saldırısı yahut herhangi bir eylemde bulunmadığı
halde sırf daha güçlü olduğu için daha zayıf durumdaki devlete zarar verilmesi
durumlarında, yapılacak saldırılar hukuk dışı kabul edilmelidir. Ayrıca aktif bir saldırıya
uğrayan devletin savaş açma hakkı, başka bir devletin vatandaşının haksız olarak zarara
uğrattığı kişilerin, tazminat istemek yerine misilleme yapma hakkını da içerir.
Savaş esnasındaki haklar ise hukuk dışı bir durum içinde hukuki olanı ortaya koymaları
açısından çelişkili görünen bir durumdur. Kant’a göre bu haklar, devletlerin doğa
durumundan yasal bir duruma geçmesini ya da daha sonra sağlanabilecek bir barış
ortamını imkânsız kılmamak için vardır. Örneğin, bağımsız devletler arasında
cezalandırma savaşından söz edilemez. Çünkü cezalandırma, eşit iki özne arasında değil,
bir yönetici ve ona tabi nesne arasında mümkündür. Ayrıca nüfusu tamamıyla yok etme
veya fethederek, boyunduruk altına alma amaçlı savaşlar da yasaktır. Kısaca, savaşın izin
verilen formlarının tümünün ortak noktası, savunma amaçlı olmalarıdır.
Savaşın bitiminden sonraki uluslararası haklar ise bir barış antlaşmasının yapıldığı,
galibin şartları belirlediği zaman dilimiyle ilgilidir. Böylesi bir barış antlaşması ile hiçbir
zaman, kaybeden tarafın kolonileştirilmesi veya uyruklarının özgürlüğünü kaybetmesi
mümkün olmamalıdır. Ancak mağlup devlet, kendi parlamentosuna sahip olarak kendi
kendini yönetse bile, galip devletin gözetiminde kalmaya mecbur bırakılabilir.
Son olarak ise Kant’a göre barış döneminin hakları ise şöyle olmalıdır: 1) Devletlerin,
savaş zamanı, tarafsız ve barış içinde kalma hakkı vardır. 2) Barış güvencesi ile belirli bir
süre boyunca barış dönemi garanti altına alınabilir. 3) Bazı devletler arasında kurulmuş
bir ittifak, saldırılar karşısında ortak savunmayı hedefleyebilir, ortak saldırıyı değil.
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2.4.3. Kozmopolit Hukuk
Savaş öncesi, esnası veya sonrasında uluslararası hukuk çerçevesinde belli haklara sahip
olan ve devletler arası antlaşmalarla sınırlarını güvence altına almaya çalışan devletler,
yine de savaştan tam olarak kaçamazlar. Her an diğer devletler tarafından saldırıya
uğramak korkusuyla savaş hazırlıklarına yapılan harcamalar, halkın aydınlanması
yolunda yapılacak çalışmaların önüne geçer. Bu savaş beklentisi sürdüğü müddetçe, insan
türünün yeteneğinin tam olarak gelişmesi, aydınlanmanın tam olarak gerçekleşmesi
mümkün olmayacaktır. Uluslararası hukukun sağladığı güvenlik, bu hedefin
gerçekleştirilmesi için yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle Kant, bir basamak daha
ilerlemek ve kozmopolit bir hukuk tesis etmek gerektiğini söyler:
“İnsan doğası bir tek halklar arası ilişkiler söz konusu olduğunda daha az sevilmeye
layık bir şey olarak görünür. Hiçbir devlet, başka bir devlete kendi bağımsızlığı ve
toprak bütünlüğü konusunda bir an bile güvenemez. Hiçbir devlet, diğerini boyun
eğdirme veya zayıflatma arzusundan, dolayısıyla iç barışı genellikle savaştan daha
ezici ve daha yıkıcı kılan savunma amaçlı silahlanma üretiminden kesinlikle
vazgeçmez. Şimdi bu durum karşısında yegâne çıkış yolu, tek tek her devletin uymak
zorunda olduğu baskıcı kamusal yasalarla bir halkların hukuku durumunu kurmaktır;
çünkü Avrupa güç dengesi denilen şeyle kalıcı bir evrensel barış tesis etme fikri, bir
yanılsamadan ibarettir” (Kant, 2017b, s. 72-73).

Tek tek bireylerin, doğa durumunun güvensiz durumundan kendi rızalarıyla çıkarak,
kendilerinden başka bir gücün zor kullanımı ile güvence altına alınmış olan bir anayasa
hukukunun çatısı altında birleşmesi gibi, tek tek devletler de kendi egemenlik
otoritelerinin gücü dışında bir gücün güvence altına aldığı hukuksal bir durum içinde
birleşmelidirler. Bu durum eğer bireylerde olduğu gibi kendi özgürlüklerinden
vazgeçerek bir egemenin otoritesi altında birleşmek şeklinde gerçekleşirse, meydana
gelen yapı bir dünya cumhuriyeti olacaktır. Ancak böylesi bir yapı için ulusal sınırların
ortadan kalkması ve tüm devletlerin kendilerini feshetmesi gerekecektir. Kant, bu yapının
gerçekçi olmayacağını farklı yerlerde dile getirir. Örneğin, “Ebedi Barış Üstüne Felsefi
Bir Deneme” makalesinde “bir devlet biçiminde bir araya gelmiş, birleşmiş türlü ulusların
tek bir ulus oluşturmalarına olanak yoktur” (Kant, 2008b, s. 292) derken, kısaca “Teori
ve Pratik” olarak bilinen makalesinde konuyu şöyle açıklar:
“Öte yandan insanlar, her yere yayılmış olan şiddet ve onun yarattığı çaresizlik
yüzünden er geç aklın buyurduğu bir baskıya, yani kamusal yasanın baskısına boyun
eğmek ve sivil bir anayasada uzlaşmak zorunda kalırlar. Aynı şekilde devletler,
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birbirlerinin topraklarını ele geçirmek veya birbirlerine boyun eğdirmek uğruna
yaptıkları sonu gelmez savaşlar yüzünden ve bu savaşların yarattığı çaresizlik
yüzünden, kendileri istemeseler de, eninde sonunda, kozmopolitan bir anayasada
uzlaşmak zorunda kalırlar. Ama eğer böyle bir evrensel barış durumunun kendisi
daha korkunç bir despotizmle (devletlerin aşırı ölçüde büyümesiyle aslında
eskisinden daha güçlü bir şekilde oluşacak olan bir despotizmle -ki, aşırı ölçüde
büyüyen devletlerde bu, birçok kez ortaya çıkmıştır) sonuçlanarak özgürlük için
daha büyük bir tehlike arz ederse, o zaman insanlar, söz konusu çaresizlik yüzünden,
tek bir yönetici altında kozmopolitan bir cumhuriyeti değil, ortak olarak kabul
edilmiş bir halkların hukuku altında yasal bir federasyon durumunu kurmak zorunda
kalırlar” (Kant, 2017b, s. 70-71).

Anlaşılacağı üzere, aklın gösterdiği yönde kurulacak olan kozmopolit bir yapının, tek bir
devlet biçiminde cumhuriyetçi bir yapı olmamasının nedeni, hem devletlerin kendi
egemenliklerinden vazgeçmesinin neredeyse mümkün olmayacak kadar zor bir durum
olması hem de böyle bir tek çatı altında toplanma mümkün olsa bile, oluşacak büyük
yapının despotik bir yönetime dönüşme olasılığının da büyük olmasıdır. Dolayısıyla
kurulacak yapı için federatif bir model geçerlilik kazanır. Bu federatif yapının nasıl
olması gerektiğini ise daha çok “Ebedi Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme” makalesinde
buluruz.
Bu makalede yer alan devletlerarası sürekli barışın ön maddeleri, kozmopolit bir dünya
federasyonunun kurulabileceği bir ortamı sağlamak ve bu yapının devamlılığı için
devletlerin öncelikle sağlaması gereken koşulları sunar. Kant’a göre devletler arası
sürekli barışın birinci ön maddesi şöyledir: “İçinde gizlenmiş –saklı- yeni bir savaş nedeni
-malzemesi- bulunan hiçbir antlaşma bir barış antlaşması olamaz” (Kant, 2008b, s. 279).
Böylesi bir antlaşma olsa olsa savaş nedeniyle sıkıntılı bir duruma düşen devletin gücünü
tekrar toplayıp, aynı amaç doğrultusunda tekrar savaşmak için yürüttüğü bir hile
olacaktır. Bu nedenle gerçek bir barış antlaşması tüm düşmanlıkları sona erdirmeli,
muhtemel tüm savaş nedenlerini ortadan kaldırmalıdır.
Sürekli barışın ikinci ön maddesi ise şöyledir: “İster küçük ister büyük hiçbir bağımsız
devlet, başka herhangi bir devletin egemenliği altına miras, değişim, alım-satım ya da
bağış yollarıyla hiçbir zaman geçmemelidir” (Kant, 2008b, s. 280). Bu ilke, Kant’ın
toplum sözleşmesi fikrini temele alarak, onun politik felsefesinin pek çok temel noktasını
içeren oldukça önemli bir maddedir. Kant bu maddeye uyulmamasının getireceği kötü
sonuçlara örnek olarak Avrupa’daki devletlerarası evlilik yoluyla birleşmeleri örnek
gösterir. Bu örneklere de dayanarak, herhangi bir yolla, devleti oluşturanların iradeleri
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hiçe sayılarak farklı bir çatı altında birleşmenin, devletin uyruğuna bir eşya muamelesi
yapmak olacağını söyler. Oysa ki serbest iradeler vasıtasıyla toplum sözleşmesine dayalı
olarak kurulmuş bir devletin, bir ağacı diğer bir ağaca aşılarmışçasına birleştirmek ve
onun kendi köklerini yok saymak, insanın ve akıl yoluyla kurulmuş devletlerin doğasına
aykırı olacaktır. Devlet erkini kullanan yönetici her ne şekilde olursa olsun, halkın
iradesini gözetmek zorundadır. Yine benzer şekilde halkın özgür iradesini yok sayarak,
kendi düşmanı olmayan bir başka devlete karşı ordusunu müttefikler adına göndermek de
uyruğa eşya muamelesi yapmak olacaktır.
Bu maddenin içerdiği bir başka nokta ise kozmopolit bir düzende neden dünya
cumhuriyeti değil de bir federasyon kurulması gerektiğidir. Kant’ın pek çok sefer dile
getirdiği üzere, ebedi barış gibi bir amaç için bile olsa, ortak iradeleri ile bir araya gelen
bir halkın kurduğu devletin yok varsayılması, başka bir yapı içerisinde eritilmeye
çalışılması doğru ve başarılı bir çözüm önerisi olmayacaktır.
Ebedi barışı sağlamak amacıyla kurulacak bir federasyonun kalıcı olması için devletleri
savaşa yöneltecek tüm nedenlerin ortadan kaldırılması, doğal olarak orduya duyulacak
ihtiyacı da ortadan kaldırır. Barış amacıyla birleştiğini söyleyen ancak sürekli olarak
askeri bir gücü hazırda bulunduran bir devlet, doğal olarak diğerleri arasında bir
huzursuzluğa sebep olacak ve tüm devletler diğerlerinden daha büyük, daha gelişmiş bir
ordu kurmak için tüm mali güçlerini kullanacaktır. Bu nedenle Kant, üçüncü ön maddede
“sürekli ordular zamanla bütünüyle ortadan kalkmalıdır” der (Kant, 2008b, s. 280). Bu
maddenin önemli bir diğer noktası ise devletlerin elinde bulundurduğu ve savaşa
sürükleyecek olan üç güce yani ordulara, ittifaklara ve paraya dikkat çekilmesidir. Sürekli
olarak bu üç gücün arttırılmaya çalışılması eninde sonunda savaş nedeni olarak görülür.
Kant, bu üç güçten özellikle paranın sürekli olarak arttırılmaya çalışılmasının kaçınılmaz
olarak savaş nedeni olacağını söyler. Burada hatırlanması gereken nokta, Kant’ın,
uyrukların aydınlanmasının önüne geçen şeyin devletin mali gücünün savaşlara
harcanması olduğunu söylemesidir. Eğer sürekli barış amacıyla bir araya gelinmişse, bir
devletin hazinesinin kullanılması gereken alanlar, sadece ve sadece uyrukların akıl
yolunda ilerlemesi için gerekli olan alanlar olmalıdır.
Hazinenin sınırsızca büyümesi her ne kadar bir devletin kozmopolit bir federasyondaki
barışçıl pozisyonunu sarssa da aksi şekilde devletin sürekli bir borç ve kredi sistemi
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içerisinde olması da sağlıklı değildir. Kant dördüncü ön maddede “dış çıkarlarını
gözetmek –itibarını zedelememek- için devlet, borçlanmalara girişmemelidir” der (Kant,
2008b, s. 281) ve bu maddenin olmasının bir zorunluluk olduğunu ekler. Çünkü böylesi
bir borçlanma durumu bir devletin diğerleri üzerinde siyasi bir üstünlük sağlamasının en
önemli yollarından birisi olacaktır. Böylesi bir ekonomik ve siyasi ast-üst ilişkisine tabi
olan devletlerin ise ebedi bir barışı sürdürmeleri mümkün olmayacaktır.
Sürekli bir barışın sağlanması için federatif yapı içindeki devletlerin kendi
bağımsızlıklarını koruması şarttır. Bu bağımsızlık, hem bir önceki maddede gösterildiği
gibi ekonomik bir bağımsızlık hem de siyasi ve hukuki bir bağımsızlık olmalıdır. Bu
nedenle Kant beşinci ön madde de “hiçbir devlet, başka bir devletin anayasasına ya da
hükümetine zor kullanarak karışmamalıdır” der (Kant, 2008b, s. 282). Bu maddenin
dayanağının toplum sözleşmesini oluşturan halkın özgür iradeleri olduğu açıktır. Ortak
bir amaç etrafında toplanan bu iradeye, dışarıdan bir kuvvetin karışması sözleşme fikrinin
doğasına aykırıdır. Devletin kendi uyruklarına karşı sözleşmeye aykırı davranışlarında
bile diğer devletlerin karışma hakkı yoktur. Çünkü böylesi bir durum, halkın kendi
hatalarından ders alması için bir fırsat, akıl yolunda ilerlemeye devam edecek atılımları
gerçekleştirmesi için gerekli kıvılcım olabilir. Kant’ın bu duruma getirdiği tek istisna,
devlet üzerinde hak iddia eden iki ayrı grubun bulunduğu, devletin bölündüğü
durumlardır. Zira Kant’a göre bu koşullar altında birleşmiş bir iradeden değil, bir anarşi
durumundan söz edilebilir ve diğer devletlerin tarafların birinden yana destek vermesi
birleşmiş bir iradeye müdahale olmayacaktır.
Kant’a göre devletler, ebedi barışı sağlayacak bir federasyona ulaşıncaya kadar savaştan
kaçamazlar. Çünkü “savaş, doğal durumda, hukuka uygun bir yargılamada bulunacak
hiçbir mahkeme olmadığından, hakkını güç kullanarak savunmak için başvurulan acı ve
zorunlu bir araçtan başka bir şey değildir” (Kant, 2008b, s. 283). Ancak savaş esnasında
bile her zaman barış düşünülmeli ve buna doğru ilerleyecek yollar seçilmelidir. Bu
nedenle Kant ebedi barışın ön maddelerinden sonuncusunda şöyle der:
“Hiçbir devlet, savaşta, ileride barış yapılabileceği zaman, devletlerin birbirlerine
karşılıklı güven duymalarını olanaksız kılacak yollara başvurmamalıdır; bu
yollardan bazı örnekler şunlardır: Düşman ülkesinde suçsuz kimseleri öldürmek,
zehirleyici maddeler kullanmak, antlaşmalara aykırı hareket etmek, düşman
uyruğunu kendi devletine karşı ihanete kışkırtmak” (Kant, 2008b, s. 279-283).
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Savaş, içerisinde her zaman barış olanağını içermelidir. Bu nedenle imha savaşları gibi
tarafların birbirine olan tüm güvenini yok edecek, kuşaklar boyunca unutulmayacak acılar
yaratacak uygulamalara savaş içerisindeyken bile yer vermemek her devletin mecburi
görevidir.
Bu altı ön madde sağlandığı takdirde, doğanın gösterdiği amaç doğrultusunda ilerleyen
insan türü, doğanın ona verdiği yeteneği son noktasına kadar geliştirebileceği bir siyasi
yapı altında, ebedi barışı kuracak bir federasyon altında birleşebilir. Bu ön maddeler
federasyonun kurulması için gerekli şartlardır. Kurulacak federasyonun ise taşıması
gereken şartlar üç tanedir. Kant bunları, sürekli barışın en son biçimini almış amaç
maddeleri olarak sayar. Birinci amaç maddesine göre “her devletin sivil anayasası
cumhuriyetçi olmalıdır” (Kant, 2008b, s. 288). Çünkü Kant’a göre hukuk idesinin
kaynağından yani temel sözleşme düşüncesinden gelen cumhuriyetçi anayasa, ebedi barış
düşüncesine ulaştırabilecek tek anayasadır. Zira cumhuriyetçi anayasaya sahip bir
devlette savaşa girilmesi kararı, temsilcileri vasıtasıyla yurttaşların oylarıyla belirlenir ve
bir savaşa girilmesi durumunda kendi canları ve malları etkilenecek olan uyrukların bir
savaş kararı alması kolay olmayacaktır. Bu noktada Kant, cumhuriyetçi anayasa ile
demokrasinin karıştırılmaması gerektiğini hatırlatır ve bu ikisi arasındaki ayrımları şöyle
açıklar:
“Devlet biçimleri, ya yüce egemenliği elinde tutan kişiler bakımından ya da kim
olursa olsun, devlet başkanı tarafından halkın yönetiliş biçimi ile ayrılabilir. Yönetim
erkini elinde tutan kişiler bakımından, devlet biçimlerinin birincisi egemenlik
biçimidir; bu da üç türlüdür: Otokrasi (prensin iktidarı), yani egemen gücün bir
kişinin elinde olması; aristokrasi (soyluluk iktidarı), yani aralarında birleşmiş birkaç
kişinin egemen güce sahip bulunmaları; demokrasi (halk iktidarı), yani toplumu
meydana getirenlerin hepsinin de yönetim erkine katılmaları. İkincisi ise hükümet
biçimidir. Bu da anayasaya dayanan bir biçimdir. İktidar bu bakımdan ya
cumhuriyetçi ya da baskıcı olur. Cumhuriyetçilik, hükümetin yürütme gücünün
yasama gücünden ayrı olmasını kabul eden devlet ilkesidir. Baskıcılık ise, devlet
başkanının kendi koyduğu yasaları istediği gibi yürütmesi ve böylece, kendi kişisel
iradesini kamu iradesi yerine geçirmesidir. Demokrasi, bu terimin gerçek anlamında,
zorunlu olarak bir baskıcılıktır; çünkü demokrasi, oylamaya katılmayan birine karşı
da işleyebilecek, yani herkesin iradesini hesaba katmadan herkesi her durum ve
koşulda susturacak, yanıt veremeyeceği karalar alabilecek bir yürütme gücü kurar;
bu da genel iradenin kendi kendisiyle çelişmesi ve özgürlüğe aykırı düşmesidir”
(Kant, 2008b, s. 290).

Bu nedenle barışa yöneltecek olan anayasa cumhuriyetçi olmalı yani toplumu oluşturan
herkesin iradesini dikkate almalıdır. Nihayetinde savaş durumunun yaratacağı sıkıntıları
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kendisi yaşayacak olan bir toplumun böyle bir kararı alması giderek zorlaşacağından,
toplumun iradesini gözeten cumhuriyetçi bir anayasaya sahip olan bir devlet eninde
sonunda aklın gösterdiği yolda ilerleyerek barışa yönelecektir.
Her biri kendi içerisinde cumhuriyetçi anayasalara sahip olan bu devletlerin birlikteliği
sürekli barışın en son biçimini almış ikinci amaç maddesinde de belirtildiği üzere federatif
bir yapı olacaktır. “Devletler hukuku özgür devletlerden kurulu bir federasyona
dayanmalıdır” (Kant, 2008b, s. 292). Bu madde kurulacak yapının bir dünya devleti değil
bir federasyon yapısında olması ve devletlerin özgürlüklerinin muhafaza edilmesi
gerektiğinin altını bir kez daha çizer.
Kant üçüncü ve son maddede ise “dünya vatandaşlığı hukuku, evrensel konukluk
koşulları ile sınırlandırılmalıdır” (Kant, 2008b, s. 296) diyerek kurulacak federatif
yapının hukuki sınırlarını şu şekilde çizer:
“Konukluktan anlatılmak istenen, her yabancının geldiği memlekette düşmanca
davranış görmemesi hakkıdır. Yabancının yaşamını tehlikeye atmamak koşuluyla,
kendisinin ülkeye girmemesi istenebilir; ama bulunduğu yerde huzuru bozmadıkça,
ona karşı da düşmanca davranılamaz. Burada yabancının bir aile ocağına kabulü söz
konusu değildir; böyle olması için, yabancının bir süreliğine aile ocağının konuğu
olarak kabul edilmesini cömertçe sağlayacak özel anlaşmalara gereksinme vardır.
Burada yalnızca özgürce ülkeye girip çıkma hakkı ya da bütün insanların yeryüzünün
ortak sahipleri olmaları bakımından, birbirlerinin topluma kabul edilmelerini isteme
hakkı söz konusudur” (Kant, 2008b, s. 296-297).

Görüleceği üzere dünya vatandaşının sahip olduğu haklar, bazı temel durumlarla
sınırlanmış, devletin egemenliğine saygılı, hukuksal çerçevesi belirli bir yapıdadır. Daha
çok yaşama hakkı ve seyahat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek bu temel
haklar, Kant’a göre toplumların barış içerisinde yaşaması için gerekli olan asgari düzeyi
ortaya koymaktadır.
Böylece halklar federasyonunun içte anayasal, dışta uluslararası hukuka dair şartlarını
belirten Kant, kendi hukuk felsefesinde yaptığı üçlü ayrımın son basamağı olan dünya
yurttaşlığı hukuku/ kozmopolit hukuka varmış olur. Ancak bu kozmopolit hukuk, iç ve
dış hukuklar sıralamasında varılacak bir son nokta olarak anlaşılmamalıdır. Aksine burası
bir başlangıç noktasıdır. Zira bu hukukun temelinde akıl sahibi varlık olarak insanın
onuru vardır. Dolayısıyla Kant’a göre dünya yurttaşlığı hukukunun, “önce temel olarak
bütün insanlar için insan haklarını sağlayacak kamu hukukuna, oradan da kararlı bir
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biçimde ilerleyecek ancak övünülebilecek bir sürekli barışa yükselmesi gerekir” (Kant,
2008b, s. 298). Kant’a göre, bu barışçıl ide, dünya üzerinde birbirini etkileyen tüm
insanların evrensel bir birlikteliğinin, hayırseverlik/insancıllık (philanthropic) gibi
açılardan değil, hukuksal açıdan oluşturulmasıdır (Kant, 2006a, s. 146). Doğa, insanları,
sınırlı bir yeryüzünde bir arada yaşamaya mecbur kılmıştır. Bu sınırlı yaşam alanında
insanlar, her zaman, bütünün belirli bir parçası üzerinde mülkiyet hakkına sahip
olduklarını düşünmelerine rağmen, aslında Kant’a göre, bu sınırlandırılmış toprak parçası
üzerinde tüm insanlar da kökensel bir hakka sahiptir. Bu hak, her ne kadar insanların
kökensel olarak ortak bir topluma ait olmalarına dayansa da kuşkusuz hem bu hak anlayışı
hem de ortak toplum anlayışı, hukuksal bir dayanaktan yoksundur. Kant’a göre bu
toplumsal ortaklık, daha çok, herkesin birbiriyle olası ilişkilere girmesine imkân veren ve
karşılıklı etkileşimin olduğu noktalarda yabancı olarak görülenin, düşman olarak
algılanmamasına yöneliktir. Bu çerçevede bakıldığında kozmopolit hukuk, insanların
diğer toplumlarla muhtemel ilişkilerinin, kesin evrensel hukuk kuralları çerçevesinde
yönetilmeye çalışılmasıdır.
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3. BÖLÜM: KANT’IN HUKUK FELSEFESİNE YÖNELİK
ELEŞTİRİLER
Önceki bölümde genel hatları ortaya konulmaya çalışılan Kant felsefesi, ortaya koyduğu
bütünlüklü ve sistematik yapısıyla kendisinden sonra gelen düşünürleri pek çok farklı
açıdan etkilemiştir. Bu etki, kimilerinde Kant’ın düşüncelerinin temele alındığı bir felsefe
çizgisinde ilerlemek şeklinde gerçekleşmiş, kimilerinde ise onun görüşlerinin karşısında
konumlanarak oluşturulan yeni bir düşünce yapısı şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak her
ne şekilde olursa olsun, açıktır ki Kant, felsefi bir tartışmada göz önünde
bulundurulmadan ilerlenemeyecek bir konumdadır. Bu durum siyaset felsefesinde de
böyledir. Kant’ın eserlerini verdiği on sekizinci yüzyıldan günümüze, dünyanın büyük
ölçüde değişen siyasi koşullarına rağmen, tüm felsefi yaklaşımların temelinde bir şekilde
Kant’la yapılan bir felsefi hesaplaşmanın izlerine rastlamak mümkündür.
Bu bölümde ele alacağımız isimler olan Carl Schmitt, Hannah Arendt, Jürgen Habermas,
Micheal Hardt ile Antonio Negri ve son olarak Jacques Derrida da bu bağlamda siyasete
ilişkin düşüncelerinin temellerinde Kant’ın ebedi barış ve kozmopolit hukukuna dair
oldukça fazla izler bulunan isimlerdir. Bu düşünürler çoğunlukla, Kant’ın kozmopolit
ideallerine sundukları eleştirileri, insanın birey olarak, toplum içinde muhafaza ettiği
önemli pozisyonuyla birleştirerek geliştirmişler ve kozmopolit ve barışçıl bir toplum
idealine yönelik yeni bakış açıları getirmişlerdir. Kant’ın bu bakış açılarının
oluşturulması ve geliştirilmesindeki yadsınamaz önemi nedeniyle hareket noktamız yine
Kant’tır. Bu nedenle, Otto Liebmann’ın Kant ve Takipçileri eserinin her bölümünün
sonunda söylediği gibi: “O halde Kant’a geri dönmeliyiz!” (Çörekçioğlu, 2017, s. 7).

3.1. CARL SCHMITT: SONLANDIRILAMAZ BİR SAVAŞ HALİ OLARAK
OLAĞANÜSTÜ HAL
Yirminci yüzyılın hukuk ve felsefe alanında önemli isimlerinden biri olan Carl Schmitt,
her ne kadar Nazi Almanya’sının hukukçusu olarak kötü bir üne sahip olsa da özellikle
İkinci Dünya Savaşından sonra, Avrupa’nın değişen siyasi yapısına dair isabetli
yorumlarıyla ve kendinden sonra gelen Agamben, Foucault, Hardt ve Negri gibi pek çok
felsefecinin siyaset felsefesine dair eserlerine temel teşkil eden fikirleriyle dikkate
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alınması gereken bir düşünürdür. Schmitt’in özellikle Siyasi İlahiyat ve Siyasal Kavramı
eserlerindeki dönemin değişen siyasi kavramlarına dair tespitlerinin, Kant’ın “ebedi
barış” ideali ve “kozmopolit halklar federasyonu” gibi düşüncelerine karşı konumlanıyor
oluşu, post-modern felsefenin bundan sonra gelişecek çizgisinin ipuçlarını vermesi
dolayısıyla da önemlidir.
Devlete dair olan ile siyasal olan arasındaki ayrım ve bu ayrımın günümüzde silikleşmesi
üzerinden hareket ederek, devlet çağının artık sona erdiği (Schmitt, 2006, s. 30) tespitinde
bulunan Schmitt, Siyasal Kavramı adlı eserinde, kurulan yeni düzene dair düşüncelerini
açıklar ve Batı rasyonalizminin ihtişamlı bir örneği olan devlet anlayışının, açık ve net
ayrımlar yapabilme olanağının ortadan kalkmasının sonuçlarını sergilemeye çalışır.
Schmitt’e göre klasik Avrupa devleti, iç ile dış arasındaki sınırların belirgin olduğu bir
yapıdır. Bu yapı, kendi egemenlik alanı içerisinde sadece polis gücü ile sağlanan bir huzur
ve güvenlik ortamını, sınırları dışında ise kendi gibi egemen olan meşru yönetimlere karşı
savaş ya da barış durumlarının hüküm sürdüğü belirgin durumları muhafaza etmeyi
amaçlar. Böylece, iç ve dış arasında keskin bir ayrım ortaya konmuş olur. Bu ayrım,
Schmitt’e göre, devlete dair olan ile politik olan arasındaki ayrıma karşılık gelir. Devlete
dair olanlar iç egemenlikle alakalı, polis gücü ile korunan yapılarken, politik ya da siyasi
olan olarak adlandıracağımız kısım, devletin dış güçlere karşı meşru egemenliği ile
alakalıdır. Bu anlamda politik olan, “egemen bir devletin, egemenliğini tanıdığı başka
devletlere karşı karşılıklı dostluk, düşmanlık ya da tarafsızlık hakkında karar vermesinden
ibarettir” (Schmitt, 2006, s. 31).
Böylesi bir politika kavrayışı, savaş ve barış, dost ve düşman hakkında net ayrımlar
yapabilmeyi sağlar. Bu ayrımlar, kavramların başlangıç ve bitiş noktalarını, sınırlarını
belirler. Örneğin düşman, hayduttan farklı, meşru bir düşmandır. Meşru bir statüsü vardır.
Böyle bir düşmanın eşit bir egemen güç olması yani uluslararası alanda tanınan bir
kimliğe sahip olması gerekir. Bu haliyle düşman, kamusal bir nitelik taşır. Bu bakış açısı,
savaşı ve düşmanı, uluslararası hukukun geçerli olduğu bir alanda sınırlandırır. Bu hukuki
zeminin varlığı, savaşın bir barış antlaşmasıyla sonlandırılabilmesinin ve benzer şekilde
düşmanın da üniformasını çıkardığı andan itibaren düşman kimliğinden sıyrılabilmesinin
şartıdır. Zira sınırların varlığı, kavramların karşıtlarının da var olması için şarttır.
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Schmitt, dönemin siyasi atmosferinde ise sınırların silikleştiğini, dolayısıyla kavramların
belirginliğini yitirdiğini iddia eder. Bu belirsizlik noktasını Schmitt, “olağanüstü hâl”
kavramıyla açıklar. Savaş ve barışın, dost ve düşmanın sınırlarının silikleştiği noktada
oluşan ve istisnanın kuralı belirlediği görüşüne dayanan bu önemli kavram, Kant’ın
öngördüğü gibi, hukuki bir zeminde sağlanacak bir barış olasılığının da ortadan
kalkmasına neden olur.
Schmitt, Siyasi İlahiyat adlı eserinde, “egemen, olağanüstü hale karar verendir” (Schmitt,
2010, s. 13) diyerek egemen kavramı üzerinden olağanüstü hâl kavramını açıklar.
Egemenin verdiği bu olağanüstü hâl kararı, devletin hukuka karşı üstünlüğünü ortaya
koyan son derece istisnai bir durumun varlığını açığa çıkarır. Olağanüstü hâl, uygulanan
hukukta öngörülemeyen, dolayısıyla herhangi bir normla karşılanamayan, devletin
varlığını tehdit edecek kadar tehlikeli bir durum olarak tarif edilir ve böylesi bir durumda
devlet, varlığını sürdürmek için hukuku askıya alır. İşte bu askıya alış, hem devletin
hukuk karşısındaki üstünlüğünü ortaya koyar hem de otoritenin “hukuk üretmek için haklı
olması gerekmediğini kanıtlar” (Schmitt, 2010, s. 21).
Schmitt’e göre “olağanüstü halde hukuk devleti anlayışına uygun bir yetkiye yer yoktur.
Anayasa, böyle bir durumda, olsa olsa kimin müdahaleye yetkili olduğunu belirtebilir”
(Schmitt, 2010, s. 14). Ancak müdahaleye yetkili olan kişi, yani egemen belirlendikten
sonra, hukuki normların yetkisi sona erer. Artık egemenin sınırsız yetkisi söz konusudur.
Bu yetkiyle egemen, olağanüstü halde uygulanacak kuralları belirlediği gibi olağanüstü
halden normal duruma geçiş için gerekli şartların oluşup oluşmadığına da karar verendir.
Bu haliyle olağanüstü hâl, bir sınır belirlenimidir. Zira hukuk düzeninin tam sınırında yer
alır ve hukukun askıya alındığı, hukuk dışı bir durumun başladığı noktayı belirler. Her ne
kadar anayasayla bu durum mümkün olduğunca sınırlandırılmaya, başlangıcı, bitişi ve
içerisindeki kurallar belirlenmeye çalışılsa da yine de sınırdaki pozisyonu nedeniyle,
hukuk araçlarıyla tam olarak kontrol altına alınamayan olağanüstü durumların, hukuk ile
sonlandırılması da mümkün olmayacaktır.
Klasik devlet anlayışının hâkim olduğu bir düzende olağanüstü hâl, savaş durumları için
değil, isyan ya da iç savaş gibi durumlarda, egemenin ülke içi demokrasiye tekrar dönene
kadar elinde bulunduracağı hukuk dışı bir güç alanını işaret eder. Ancak Schmitt’in de
iddia ettiği gibi, iç ile dış, devlete dair olan ile politik olan arasındaki sınırların silikleştiği
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bir düzende olağanüstü hâl kavramı, çok daha geniş ve tehlikeli bir alanı kapsar. Sınır
belirlenimlerinin ortadan kalktığı böylesi bir durumda, meşru bir savaş ile olağanüstü
haller arasında bir ayrım yapılamayacağı gibi, dost-düşman arasında da bir ayrım
yapılamaz. Klasik ayrımların yapılamadığı böylesi bir çatışma durumunun yarattığı
tehlikelerden biri, hukuki zeminin ortadan kalkmasıdır.
Kant’ın siyaset felsefesi açısından ele aldığımızda, hukuki zeminin kaybedildiği bir
çatışma halinin, ebedi barış idealine vuracağı darbe büyük olacaktır. Zira Kant’ın ebedi
barış ideali ve kozmopolit bir federasyon yapısına dair kurduğu tüm felsefi öngörüler,
meşru bir egemenlik anlayışına dayanan devletler arasında kurulacak hukuki bağlarla
mümkündür. İçeride yetkin bir anayasa, dışarıda ise uluslararası hukukun varlığıyla
mümkün olan bu kozmopolit yapının, iç ile dışın birbirine karıştığı, uyrukların özgür
iradeleriyle altında birleştikleri bir anayasayı askıya alan bir düzende oluşması mümkün
müdür?
Schmitt’e göre dönemin siyasi atmosferi, meşru savaşlar ile barış arasındaki keskin
çizgiyi ortadan kaldırmış ve olağanüstü hâl kavramı ile açıklanabilecek bir çatışma
düzenini tüm uluslararası arenaya dayatmıştır. Bu durumda savaşlara son vererek ebedi
bir barış ortamı yaratmak mümkün olmadığı gibi, olağanüstü hale, mutlak bir son vermek
de mümkün gözükmemektedir. Zira Schmitt, hukuksal bir düzleme sahip olmayan
olağanüstü hâl düşüncesine son verme fikrinin de hukuksal bir karşılığı olamayacağını
söyler.
“Ancak ekstrem olağanüstü halin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı hukuksal bir
sorun değildir. Bunun gerçekten bertaraf edilebileceğine güvenmek ve bunu ümit
etmek metafizik veya felsefi -özellikle tarih felsefesiyle ilgili- inançlara bağlıdır”
(Schmitt, 2010, s. 15).

Schmitt’in bu sözlerinden de anlaşılabileceği gibi, Kant’ın ebedi barış ideali, Schmitt’e
göre hukuken ele alınabilecek bir politik mesele değil, olsa olsa tarih felsefesine dairdir
ya da metafizik bir beklentidir. Mevcut siyasi düzlemde böyle bir beklentinin gelişmesi
mümkün gözükmediği gibi, gelecek için böyle bir varsayımda bulunmak da eldeki
verilerle örtüşmemektedir.
Schmitt’in savaş kavramının olağanüstü hale dönüşmesinden yola çıkarak, Kant’ın ebedi
barış idealine dair eleştirilerini bu şekilde ortaya koyduktan sonra, ele alınması gereken
bir diğer nokta, Kant’ın ebedi barış yolunda ilerlenmesi için gerekli gördüğü bir basamak

61

olarak “kozmopolit halklar federasyonu”na dair Schmitt’in fikirleridir. Zira Kant’ın ebedi
barışı bir ideal olarak ortaya koyduğu ve aslında bunun gerçekleşip gerçekleşmemesinden
ziyade, bu ideale doğru bir yürüyüşün önemli olduğunu hatırda tuttuğumuzda, varılacak
noktaya dair eleştirilerden ziyade bu noktaya doğru ilerlerken yürünecek olan yola dair
eleştiriler önem kazanabilir.
Kant’a göre, doğanın insan türüne çizdiği yolda ebedi barış idealine doğru ilerlerken
varılması gereken en önemli noktalardan birisi, devletlerin doğa durumu olarak
görülebilecek bir yasasızlık durumundan, özgür iradelerin uyuşmasıyla girilebilecek bir
anayasallık düzlemidir. Bu hukuki pozisyonda devletler, güvenliklerini kendi askeri
güçlerinden değil, dahil oldukları yasal yapıdan beklerler. Bu nedenle devletlerin ortak
bir çatı altında hukuk düzleminde buluşması ebedi barış idealinin vazgeçilemez gereğidir.
Bu hukuki yapı altında devletlerin bireysel pozisyonlarının nasıl muhafaza edileceği
konusunda, ütopik bir dünya devleti anlayışı ile federatif bir halkalar birliği anlayışı
arasında önemli farklar vardır. Schmitt’e göre siyasal dünya, çoğul bir evrendir. Bu
nedenle siyasal bir birlik olarak devlet kurumu var olduğu müddetçe her zaman çoğul
olarak var olacaktır. Yani tek bir dünya devletinden bahsetmek doğru değildir.
“Siyasal birlik doğası gereği, bütün insanlığı ve tüm yeryüzünü kapsar biçimde tekil
bir birlik olamaz. Çünkü eğer tüm halklar, dinler, sınıflar ve diğer insan toplulukları,
aralarında herhangi bir çatışmayı imkânsız kılacak biçimde bir araya gelmişlerse,
yeryüzünü kapsayan bu imparatorlukta herhangi bir iç savaşın çıkma olasılığı da
ebediyen ortadan kalkmış demektir. Yani dost-düşman ayrımı ortadan kalkar; geriye
sadece siyasetten arındırılmış bir dünya görüşü, kültür, medeniyet, ekonomi, ahlak,
hukuk, sanat, eğlence, vs. kalır, ama ne siyaset ne de devlet olmaz. Yeryüzünde
insanlığın böyle bir durumu görüp göremeyeceği ya da böyle bir durumun ne zaman
ortaya çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an için böyle bir durum mevcut değil.
Bu durumun mevcudiyetini iddia etmek, dürüst olmayan bir varsayım olurdu. Aynı
şekilde, günümüzde dünyanın güçlü devletleri arasındaki bir savaşın kolaylıkla bir
‘dünya savaşı’na dönüşmesine bakarak, bu savaşın sona erdirilmesinin ‘dünya
barışını’ getireceğini, böylece cenneti andıran koşulsuz ve sonsuz depolitizasyon
aşamasına geçileceğini düşünmenin de yanlışlığı çok çabuk ortaya çıkardı” (Schmitt,
2006, s. 74).

Anlaşılacağı üzere Schmitt, devlet diye bir kavram var ise bunun tek bir dünya devleti
halinde var olmasının mümkün olmayacağını düşünür. Zira devlet kavramı, tanımı gereği
başka devletleri de gerektirir. Benzer şekilde Kant da devletlerin siyasi yapısının ortadan
kaldırılarak, tek bir dünya devleti çatısı altında birleştirilmesinin çeşitli nedenlerden ötürü
oldukça zor bir olasılık olduğunu düşünerek, bir “halklar federasyonu” altında
birleşilmesini ve devlet yapılarının korunmasını önermiştir. Kant’ın, akıl sahibi varlık
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olarak tüm insanların evrensel birlikteliği idealine dayanan halklar federasyonu fikri, tür
olarak insanlığın varması gereken bir noktadır. Bu noktada Schmitt, halklar federasyonu
düşüncesinin “insanlık” kavramını benimseyen bir devletler birliği olması halinde,
istenilen barış ortamını yaratmak şöyle dursun aksine insanlık dışı bir noktaya kadar
savrulacak büyük bir yıkıma neden olabileceğini düşünür.
“Bir Halklar Birliği (Völkerbund) kurma fikri, Halklar Birliği sözcüğü Hükümdarlar
Birliği’ne karşı polemik bir karşı-kavram olarak kullanıldığı sürece açık ve netti.
‘Halklar Birliği’ sözcüğü tam da bu anlayışla Almancada 18. Yüzyılda ortaya
çıkmıştır. Monarşinin siyasal önemini yitirmesiyle sözcüğün bu polemik anlamı da
ortadan kalktı. Bunun ötesinde ‘Halklar Birliği’ bir devletin ya da bir devletler
koalisyonu emperyalizminin diğer devletlere yönelttiği ideolojik bir aygıt da olabilir.
Biraz evvel ‘insanlık’ kavramının siyasal kullanımı için söylenenler, ‘Halklar
Birliği’ için de aynen geçerlidir”. (Schmitt, 2006, s. 76)

Bir devletler koalisyonu olarak Halklar Birliği ya da federasyonu, tür olarak insanlığın
ulaşması gereken ideali kendine hedef olarak belirlemiş olduğundan, bu hedefin
karşısında olan ya da diğer bir ifadeyle bu hedefe dair hareket eden bir federasyonun
içerisinde yer almayan herkesi, insanlığın yegâne amacına karşı düşman olarak
belirleyecektir. Schmitt, böylesi bir durumun yaratacağı tehlikeye dikkat çeker ve her iki
tarafın da insan olma vasfını taşıyor olması dolayısıyla, düşmana karşı insanlık adına bir
savaş yürütülmesinin imkânsız olduğunu söyler. Zira böylesi bir savaşın insanlık dışı bir
noktaya doğru savrulacağı ve hedeflediği barışın aksine çok büyük yıkımlar getireceği
açıktır.
“Savaşların insanlık adına yürütülmesi bu basit gerçeğin inkârı anlamına gelmez;
aksine özel, derin bir siyasi anlam taşır. Bir devlet insanlık adına siyasal düşmanıyla
savaştığında, bu, insanlığın savaşı olmaktan ziyade, bir devletin, savaştığı düşmanı
karşısında evrensel bir kavramı tümüyle tasarrufu altına alma savaşı anlamına gelir.
Amacı da, tıpkı barış, adalet, gelişme, medeniyet kavramlarının kötüye
kullanılmasında olduğu gibi, düşmanı aleyhine kendisini bu evrensel kavramla
özdeşleştirmek, kavramı sahiplenmek ve düşmanının bu kavrama dayanmasını
engellemektir. ‘İnsanlık’ kavramı, emperyal genişleme faaliyetlerine ve ahlakiinsancıl karakteriyle de ekonomik emperyalizmin kullanımına çok elverişli,
ideolojik bir aygıttır” (Schmitt, 2006, s. 74-75).

İşte bu nedenlerle Schmitt’in siyaset felsefesinin, Kant’ın ebedi barış ve kozmopolitizm
fikirleriyle pek uyuşmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Kant’ın insanlığın
hedeflerini hukuki bir düzlemde gerçekleştirmesi umuduna dayalı “halklar federasyonu”
düşüncesinin, Schmitt’in bakış açısına göre gerçekleşme olanağı yoktur. Bunun nedeni,
hem meşru savaş kavramının, Kant’ın dönemindeki savaş anlayışından olağanüstü hâl
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kavramına evrilerek hukuki zeminini kaybetmesi hem de Schmitt’e göre insanlık adına
yürütülecek hiçbir mücadelenin, insan türüne bütüncül olarak fayda sağlayamayacağı
görüşüdür. Ancak Carl Schmitt’in siyaset felsefesine dair düşüncelerinin, Kant’ın siyaset
felsefesinin karşısında aldığı konum, sadece bu açılardan değil, Schmitt’in kendinden
sonra gelen bazı düşünürler üzerindeki etkileriyle, ebedi barış ve kozmopolitizm
kavramlarının felsefe tarihi içerisindeki değişiminin mimarlarından biri olması
dolayısıyla da önemlidir.

3.2. HANNAH ARENDT: SENSUS COMMUNIS VE DÜNYA İZLEYİCİSİ
Kant’ın siyaset ve hukuk felsefesine dair yapılan eleştirilerin hemen hemen tamamı
Kant’ın kısa politik yazıları olarak bilinen makalelerini temele alarak bir bakış açısı
oluştururlar. Bu yaklaşımdan farklı olarak Hannah Arendt, Kant’ın “hiçbir zaman bir
siyaset felsefesi kaleme almadığını” (Arendt, 2019, s. 41) iddia eder ve onun üçüncü
kritiği olarak bilinen Yargı Gücünün Eleştirisi’nden yola çıkarak, onun politik düşünme
tarzının kökeninde yer alan fikirlerine eğilir. Bu eğilimin temelinde ise “II. Dünya
Savaşı’yla insanlığın yitirdiği ortak duyuyu bir politik düşünme tarzı zemininde yeniden
canlandırmak ve kaybolan insanlık idealini yeniden tesis etmek” yatar (Çörekçioğlu,
2017, s. 10). Bu amaçla Arendt, Kant’ın sensus communis kavramından hareketle bir
politik

duruş

noktası

belirler.
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göre

bu

kavram,

Kant’ın
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toplumsallaşabilirliğinin temeline koyduğu ve salt ihtiyaçlarını karşılama amacıyla değil,
zihin yetilerini kullanmak için de diğer insanlara bağımlı olduğunu ortaya koyan bir
kavramdır (Arendt, 2019, s. 47).
Bu bağlamda Arendt, ilk önce, Kant’ın diğer pek çok düşünürden farklı bir şekilde ele
aldığı, düşünme eylemine dair bir noktaya dikkat çeker. Düşünmek, insan türünün özelliği
olan akıl sahibi olmakla ilişkili bir şekilde, eleştirel bir düşünme olarak ele alınacaksa,
kişinin tek başına yapacağı bir eylem olarak düşünülmemelidir. Diğer insanlara iletilmesi,
kamuya açık şekilde gerçekleştirilmesi, düşüncenin gerçek işlevi için vazgeçilmez bir
husustur. Kişi, düşüncelerini diğerlerinin düşünceleriyle sınamadan, önyargılarını ve
gelenekleri tarafsız bir bakış açısının süzgecinden geçirmeden eleştirel düşünmeyi
gerçekleştiremez. Arendt, bu iddialarını Kant’ın Marcus Herz’e yazdığı mektuptan
aktardığı şu pasajla destekler:
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“Mantıklı karşı çıkışlara salt onları çürütmek amacıyla yaklaşmadığımı bilirsiniz,
tersine bu karşı çıkışlar üzerinde düşünürken onlarla kendi yargılarımı bir araya
getiriyorum ve bu karşı çıkışlara en değerli inançlarımı tersine çevirme olanağı
veriyorum. Böylece kendi yargılarıma başkalarının bakış açısından tarafsız olarak
bakarak, daha önceki öngörülerim hakkında üçüncü bir bakış açısı geliştirmenin
mümkün olabileceği umudunu besliyorum” (Akt. Arendt, 2015, s. 342).

Kant’ın mektubundaki bu düşünceleri, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde de sistematik bir
düzen içerisinde sergilenir. Eleştirel düşünce, başkalarının düşüncelerini hesaba
katmadıkça gerçek anlamda mümkün olamayacaktır. Başkalarından uzakta gerçekleşse
de başkaları varmış gibi düşünen kişi, “potansiyel açıdan kamusal olarak nitelenebilecek,
tüm bakış açılarına açık bir düzlemde hareket eder; başka bir deyişle, Kant’ın dünya
vatandaşlığı düşüncesini benimser” (Arendt, 2015, s. 343). Böylesi bir düşünme, “geniş
düşünme”dir. Geniş düşünme, kendi için düşünme kavramının yani pasif önyargılardan
bağımsız düşünmenin, öz çıkarlarımızdan da bağımsız bir hal almasını gerektirir. Yani
geniş düşünme, hem aydınlanmış bir zihnin düşüncesi olarak kendisinin ve başkalarının
önyargılardan azade hem de “kategorik imperatif”e uygun olarak, kendi çıkarlarını
önceleyen değil, herkes için yasa olmasını isteyeceğin bir maksime yönelen bir
düşünmedir. Arendt’e göre, Kant’ın genel düşünme biçimi, sadece diğerleri üzerine
düşünmeyi ve geniş bir bakış açısı yakalamamızı sağlar ancak bu geniş bakış açısıyla ne
şekilde eyleyeceğimizi ise açıklamaz. Dolayısıyla bu, diğerlerini hesaba katarak eyleyen
bir dünya vatandaşının değil, sadece diğerlerini hesaba katarak düşünen bir dünya
izleyicisinin bakış açısı olacaktır.
“Kant’ın zihnindeki, kesinlikle, dünya vatandaşının bakış açısıydı. Peki idealistlerin
kolayca kullandıkları bu ifadenin, ‘dünya vatandaşı’ ifadesinin bir anlamı var mıdır?
Vatandaş olmak, başka birçok şeyin yanında, sorumluluklara, yükümlülüklere ve
haklara da sahip olmaktır ve bunların hepsi de sınırlı bir bölgede geçerli olmaları
durumunda anlam kazanır. Kant’ın dünya vatandaşı aslında Weltbetrachter, yani
dünya izleyicisiydi. Kant bir dünya devletinin hayal edilebilecek en kötü tiranlık
olacağını çok iyi biliyordu” (Arendt, 2015, s. 344).

Arendt, tek bir dünya devleti altında toplanılmadığı takdirde dünya vatandaşı kavramını
kullanmanın uygun olmayacağını düşünür. Çünkü vatandaşlık kavramı, tanımı gereği
sınırları belirli bir ülkeyi ve karşılıklı yükümlülükleri gerektirir. Oysa Kant, hedeflediği
topluluğu bir federasyon olarak belirlemiş, devletlerin özgür katılımlarıyla gevşek bir
yapı hayal etmiştir. Özgür ve eş devletler arasında bir yönetici belirlemenin bu eşitliği
ortadan kaldırıp, tek bir gücün mutlak otoritesine doğru evrileceği ise kesindir. Bu
nedenle, bu yapının üyeleri olan insanların, vatandaş olarak belirlenmesi hatalı olur. Zira
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bu kişilerin kurulacak yapıyla karşılıklı bir sorumluluk ilişkisi olmadığı gibi, onların bu
yapının diğer üyeleriyle ilişkisi de, onların da düşüncelerini dikkate alarak kendi fikirleri
üzerinde dolayımlı bir bakış açısı oluşturmaktan öte değildir. Dolayısıyla, Arendt’in
ifadesiyle onlar, “dünya vatandaşı değil, dünya izleyicisi” olmalıdırlar.
Arendt’e göre, devlet olarak kurgulanmayan bir yapının üyelerini, vatandaş olarak
tanımlamadaki tutarsızlık, Kant’ın Fransız Devrimi’ne dair yorumlarında da karşımıza
çıkar. Kant, devrimlerle gelecek ilerlemelerin kalıcı olmayacağını ve ortak iradeleriyle
bir anayasa altında toplanan uyrukların, egemene karşı ayaklanma hakları olmadığını
açıkça ortaya koymuş olmasına rağmen, Fransız Devrimi’ne karşı sergilediği tavır bu
düşünceleriyle uyuşmaz. Kant, bu devrim karşısında, olaylara karışmayan halkın bile
büyük bir coşku beslemesine dikkat çeker ve kişilerde yarattığı bu esriklik hali ile Fransız
Devrimi’ni diğerlerinden ayrı bir yere yerleştirir. Devrimin sonucu ne olursa olsun, ister
başarılı ister başarısız, isterse zaman içerisinde eskisinden bile kötü sonuçlara yol açsın,
izleyicilerde yaratılan bu coşkulu ruh hali, insanlık tarihinde iyiye dair bir değişime yol
açacaktır. Kant’a göre, böylesi bir fenomenin yarattığı etki, bölgesel ve tarihsel açıdan
oldukça geniştir ve geniş bakış açısına sahip kişiler için unutulamaz olacaktır. Arendt bu
durumu şöyle açıklar:
“Olagelenin önemi, onun için özellikle izleyicilerin bakış açısında, tutumlarını
kamusal alanda ortaya koyan izleyicilerin kanılarında yatmaktadır. Olaya verdikleri
tepki, insanlığın ‘ahlaki karakteri’ni doğrular. Bu sempatik katılımın eksikliğinde,
olagelenin ‘anlamı’ tamamen farklı olacaktır ya da hiçbir anlamı olmayacaktır.
Çünkü umudu esinleyen bu sempatidir” (Arendt, 2015, s. 346).

Buradan da anlaşılacağı üzere, devrimlere karşı geliştirdiği bakış açısına rağmen, Kant’ın
Fransız Devrimi’ni destekler gözükmesinin tek sebebi, halkta yarattığı pozitif etkidir. Bu
etki olmadan Fransız Devrimi de diğer isyanlar ve devrimler gibi insanlık türünün sonsuz
ilerlemesindeki olumsuz yapı taşlarından biri olacaktır. Arendt’e göre Kant’ın bakış
açısındaki bu tutarsızlık, eylemde bulunmanın ilkeleriyle yargıda bulunmanın ilkeleri
arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanır. Kant’ın devrimler ve ayaklanmalara dair
yazdıkları ile Fransız Devrimi’ne dair yazdıkları kıyaslandığında, büyük bir coşkuyla
alkışladığı bir eylemi, kuramsal olarak eleştirdiği görülmektedir. Eylem ile yargının bu
karşıtlığı, Kant’a göre, politikayla ahlakın çatışmasına karşılık gelir. Bu çatışmanın
temelinde yatan ise, kişinin eyleminin maksimini kamuya açıkça söyleyip
söyleyememesidir. Kamuya açıklanabilen eylemlerin zorunlu olarak ahlaka da uygun
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gerçekleştirmek istiyorlarsa, en başından bu amacı kamuya açıklayamayacaklarını bu
nedenle de bu eylemlerin hiçbir zaman akılsal yasaya uygun kabul edilemeyeceğini
söyler. Bu nedenle kamusallığın, Kant’ın ahlak felsefesinin hukukilik ölçütü olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu noktada Arendt, Kant’ın devrimlere karşı düşüncelerine bir eleştiride bulunur. Arendt,
Kant’ın devrimle hükümet darbesini karıştırdığını iddia eder. Zira devrimleri
gerçekleştiren parti ya da gruplar, halkın desteğini sağlamak maksadıyla çoğunlukla
kamusal açıklamalarda bulunurlarken hükümet darbelerinde işler büyük bir gizlilik ve
hatta komplolarla yürütülür.
Adına her ne dersek diyelim kamusal alanda açıklanamayan düşüncelere dair eylemlerin
peşinden gitmenin ahlaki ya da hukuki olamayacağını söyleyen Kant, ancak düşüncenin
kamusal alanda tartışılmasının hiçbir şekilde engellenmemesi gerektiğini de ekler. Bu
durumda insanları isyana ya da devrime sürükleyen durumlarda, sürdürülmesi gereken
asıl direniş, kamusal alanda düşüncelerin savaşı yoluyla gerçekleşmelidir. Düşünce
özgürlüğünün -Kant’ta içerdiği iletişimsellik özelliği ile- engellendiği nokta ise bireylerin
isyan hakkını kazanacağı kritik noktayı oluşturur.
Bütün bunlardan hareketle Arendt, devrimlerin değerlendirilmesi konusunda Kant’ın,
izleyicinin ve aktörün bakış açısından ikili bir yorum yaptığını söyler. Aktör, yani
devrimin içerisinde yer alanlar, kamusal alanda maksimlerini açıklayamadıkları için
ahlaksal ve dolayısıyla hukuksal açıdan her zaman hatalı bir konumda bulunurlar. Oysa
bu eylem izleyici üzerinde coşkulu bir izlenim bırakabilir ve bu izlenim, insan türünün
tarihi açısından ele alındığında, türün ilerlemesi bakımından olumlu bir değerlendirmeyle
karşılanabilir.
Benzer bir değerlendirme savaş kavramı için de yapılabilir. Aklın yöneleceği nihai hedef
olarak barış, kuşkusuz ki ahlaki ve hukuki olarak tercih edilen ve onaylanan kavramdır.
Ancak izleyicinin bakış açısından bakıldığında, barışın getirdiği durgunluğun
yaratabileceği olumsuzlukların karşısında savaşın, insanın cesaretini ortaya koyan yüce
tarafı coşkuyla karşılanabilir. Bu haliyle izleyicinin coşkulu sempatisiyle karşılanan
savaşın, her ne kadar ahlaken ve hukuken doğru olmasa da türsel olarak bakıldığında
doğruya yönelten bir tarafı gözardı edilmemelidir. Tüm bunları Arendt şöyle özetler:
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“Sonuç olarak: Kant’ın ahlak felsefesinin merkezinde birey; tarih felsefesinin (ya da
daha doğrusu, doğa felsefesinin) merkezinde ise insan ırkının ya da insanlığın sonsuz
ilerlemesi vardır. Genel bakış açısının sahibi ise daha ziyade, bir ‘dünya vatandaşı’
ya da aslında bir ‘dünya izleyicisi’ olan kişidir. Bütün hakkında bir fikre sahip
olduğundan, tek bir tikel olayda ilerlemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar
verecek olan da odur” (Arendt, 2015, s. 358-359).

Devrimin ya da savaşın içerisinde yer alan kişi olarak aktör, her zaman yanlı bir bakış
açısına sahiptir. Onun düşüncesi, içinde bulunduğu konum gereği genel düşünme
noktasına ilerleyemeyeceği gibi eyleminin maksimini kamuya açıklayamaması
dolayısıyla da hukuka aykırıdır. Oysa izleyici, tarafsız bir konumdadır. İzleyicisiz bir
tiyatronun hiçbir anlamı olmaması gibi, dünya tarihi de izleyicinin gözünden anlam
kazanır. Dolayısıyla eyleyenler açısından hukuka aykırı olarak değerlendirilecek bu
eylem, izleyenlerin coşkulu onayıyla konumunu yeniler. Bu eylem her ne kadar
gerçekleşmesi esnasında hukuka aykırı olarak değerlendirilse de tarih açısında
bakıldığında ilerleme yolunda atılmış bir adım olarak görülebilir. İşte, bu ince ayrımın
tek yolu izleyicinin vereceği yargıdan geçer.
Bu noktadan itibaren Arendt, Kant’ın izleyicinin yargıya varmasında toplumla olan
bağlantısına dikkat çeker. İzleyiciler birbirleriyle iç içedirler. Yani yargılarının
birbirlerinden tamamen bağımsız olduğu söylenemez. Bu noktada devreye “sağduyu”
kavramı girer. Ancak Kant, kavramı genel geçer yapısından farklı kullandığı için
“sağduyu”yu değil, Latince karşılığı olan “sensus communis”i kullanır. Ortak duyu,
sağduyu gibi çevirilerle karşılanabilen sensus communis, beğenilerimizin ortak
memnuniyetlerimize dair oluşuna işaret eder. Toplum içinde yaşıyor olmamız sebebiyle
güzel olanla ilgilendiğimizi söyleyen Kant, beğenilerimizin başkalarının beğenileri
üzerine düşünümde bulunmayı gerektirdiğini düşünür. Başkalarının duygularını da
hesaba katarak kendi duygularını dolayımlayan, bu şekilde iletişim olanağını kazanan
insan, yargılarını böylece ortaya koyabilir. Bu nedenle sensus communis, insanın sahip
olduğu fazladan bir duyu, insanlardaki ortak anlama yetisidir (Arendt, 2015, s. 370).
İşte yargı yetisinin bu özelliği, insanın toplumsallığının da bir kanıtıdır. Kant’ın tarih
felsefesinde kurguladığı bir erek olarak toplumsallığın aksine, yargı yetisindeki bu özellik
en başından itibaren toplumsallığı varsayar.
Toplumsallığı varsayan insana özgü bu duyu, sensus communis, Kant’ın açıkladığı tarzda
“geniş düşünme”yi gerektirir. Böylece kişi, iletişimde bulunmak istediği insanlara göre
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bir düşünme çizgisini benimser ve bu alanı ne kadar geniş tutarsa düşünmenin nesnesinin
önemi de o kadar büyür. Arendt, işte bu noktayı “ebedi barış” idealinin temeline
yerleştirir. Kişi, iletişimde bulunduğu grubu genişleterek tüm insanlığa yükselttiğinde,
kendi düşüncelerini insanlığın dolayımından geçirecek ve tüm insanlara ortak bir duyuya,
sensus communis’e yönelecektir. Bu noktada izleyici ve aktör, insanlık adı altında
birleşecektir. İşte o zaman evrensel bir dünya izleyicisi ortaya çıkacaktır. Kişinin dünya
izleyicisi olarak edindiği bu konum, Arendt’e göre, eylemlerinin dayanağını oluşturması
gereken yerdir.
“Kişi her zaman bir ortaklığın üyesi olarak yargıda bulunur ve kişinin ortaklık
duyusu, yani sensus communis, ona rehberlik eder. Ama son tahlilde kişi salt insan
olmasıyla dünya topluluğunun bir üyesidir; bu, kişinin ‘kozmopolit varlığıdır’.
Kişinin, politik konularda yargıda ve eylemde bulunurken, dayanağını, bir dünya
vatandaşı, dolayısıyla da bir dünya izleyicisi, Weltbetrachter olması -gerçekliğinden
değil- idesinden alması beklenir” (Arendt, 2015, s. 376).

Bu noktadan bakıldığında Arendt, Kant’ın “dünya barışı” ve “kozmopolit” ideallerinin
temeline koyduğu tarihsel ilerleme fikrine katılmaz. Ancak bu karşı çıkış, kozmopolit
ideallerin siyaset felsefesinde yeri olmadığı anlamına da gelmez. II. Dünya Savaşı’nın
yarattığı yıkımlara şahsen tanık olmuş bir düşünür olarak Arendt, dünyayı barışa
yöneltecek bir düşüncenin karşısında değildir. Ancak bu barışı, doğanın gizli amacı gibi
bir temele dayandırmak yerine, tüm insanların insan olmak bakımından paylaştıkları bir
ortaklığa dayandırır. Böylece kişi, eylemlerinde, uzak bir gelecekte gerçekleşecek bir
barış adına karar vermek yerine, izleyicisi olduğu bu dünyada, üyesi olduğu bir
topluluğun barışa erişmesine katkıda bulunmayı gözetebilir.
Arendt’in, Kant’ın fikirlerine karşı ileri sürdüğü itirazlarıyla ilgili ele alınması gereken
son nokta, “haklara sahip olma hakkı” bağlamında insan haklarına dair görüşleridir.
Arendt, “insan hakkı” dediğimiz şeyin hiçbir tiranın geri alamayacağı, insan olmanın bir
özelliğinden kaynaklanan bir hak olduğuna inanıldığını ancak günümüzde bu bağlamın
yitirildiğini iddia eder. “Bu özelliğin yitirilmesi, konuşmanın ilgisinin/bağlamının
yitirilmesine ve bütün beşerî ilişkinin yitirilmesine, başka bir deyişle beşerî yaşamın en
temel özelliklerinden bazılarının yitirilmesine neden olur” (Arendt, 2018, s. 304-305).
Böylesi bir durumda, insanlığın temel niteliği yitirilmiş olacaktır ve insan, insanlık
onurunu yitirmemiş olsa da tüm insan haklarını yitirmiş olacaktır.
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Arendt’e göre günümüzde bu duruma karşılık gelen siyasi durum, vatansızların,
Heimatlosen’in durumudur (Arendt, 2018, s. 272). İnsan haklarının, ulusal haklar olarak
korunup güçlendirilmesi, bu hakların sadece devletin üyelerine sağlanan, aslında evrensel
haklarla hiçbir bağı olmayan haklar haline dönüşümüne yol açmıştır. İkinci Dünya
Savaşı’nda yurtlarından edilen milyonlarca insanın içine düştüğü durum böyle
değerlendirilmelidir. Belirli bir devlete yurttaşlık bağıyla bağlı olmayan kişilerin, insan
hakları denilen temel haklarını koruyan herhangi bir kurum kalmamaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, Kant’ın bir devlet yapısı göstermeyen federasyonu, tüm insanlık için temel
bir kozmopolit hakkı sağlayabilecek veya koruyabilecek midir? Bir dünya yurttaşı değil,
dünya izleyicisi olarak kozmopolit insan, temel haklardan yoksun kalma tehlikesiyle karşı
karşıya kalacaktır.

3.3. JURGEN HABERMAS: KOZMOPOLİT HUKUKUN KURUMSAL VE
KAMUSAL KORUNUMU
Günümüz siyasi yapısının ulus devletlerden küresel boyuta değişimine dikkat çeken ve
bu değişimin yarattığı etkiler üzerinden bir siyaset felsefesi kuran Jürgen Habermas, bu
bağlamda Kant’ın ebedi barış ve kozmopolitizm üzerine görüşlerini tekrar gündeme alan
önemli düşünürlerden biridir.
Habermas’a göre, Fransız ve Amerikan Devrimlerinden bu yana dünya toplumunun
hâkim siyasi yapısı ulus devletlerdir. “Birleşmiş Milletler” (United Nations) ibaresinin de
işaret ettiği üzere, günümüz devlet yapısı, ulus temelli bir oluşumdur. Bu nedenle siyasi
terminolojide devlet ve ulus ile neyin işaret edildiğini açıkça ortaya koymak gereklidir.
“Modern anlayışa göre ‘devlet’, hukuksal anlamda tanımlanmış bir kavram olup, nesnel
anlamda, içte ve dışta egemen bir devlet gücüne; coğrafyası bakımından, kesin olarak
sınırları çizilmiş ülke topraklarına, yani devlet sahasına; sosyal açıdan da, mensuplarının
tümüne, yani devlet halkına işaret eder” (Habermas, 2019, s. 15). Devlet halkı ile ulus
çokça birbirinin yerine kullanılsa da aslında iki kavram arasında oldukça ciddi sonuçları
tetikleyebilecek kökensel farklılıklar vardır. “Ulus, ortak köken, en azından ortak dil,
kültür ve tarih ile şekillenmiş bir siyasi topluluk anlamına da gelir. Devlet halkının, bu
tarihsel anlamdaki ‘ulus’a dönüşmesi de ancak kendine özgü yaşam biçiminin somut bir
yapısında gerçekleşir” (Habermas, 2019, s. 16).
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Bu bağlamda ulus kavramı, halkın cumhuriyet yönetimi altında birleşmesinin itici gücü
olarak, halk egemenliği ve insan hakları gibi kavramlardan daha çok, kalplere seslenen,
birbirine ait olma duygusunu besleyen bir kavramdır. Böylece bir devletin vatandaşı
olmak, hem haklara sahip olmak hem de kültürel olarak tanımlanmış bir topluma ait
olmak anlamını taşır.
Ortak köken, dil ve tarih anlayışı çerçevesinde doğan ve aynı halka ait, birbirine karşı
sorumluk duyan bireyleri niteleyen bir kavram olarak ulus bilinci, tarih boyunca iki yönde
gelişim göstermiştir. Ortak bir halka mensup olma temelinde etnik kökene dayalı ulus
anlayışı, devleti milliyetçi bir çizgiye çekerek, cumhuriyetin temel ilkeleriyle uyuşmayan,
en uç örneklerini ikinci dünya savaşında göstermiş bir felaketler silsilesine yol
açabileceği gibi, devleti de sürekli bir gizli savaş durumuna sokar. Diğer yandan devletin
demokratik meşruiyetinin kaynağını oluşturan, devlet vatandaşlığı ulusu şeklinde bir ulus
anlayışı, özgürlükçü ve eşitlikçi bir siyasi yapı için vatandaşların kendi çabalarına
dayanan kozmopolit bir vatandaşlık anlayışına dönüşebilir.
Böylesine farklı iki yöne doğru gelişebilecek bir potansiyele sahip olan ulus kavramına
dayanan ulus devlet, yaklaşık üç yüz yıldır hâkim iktidar modelini oluştursa da
günümüzde bir kriz içinde olduğu, Habermas başta olmak üzere pek çok siyaset
felsefecisi tarafından dillendirilen bir tespittir. Habermas, bu krizin kaynağını aslında
birbirinden çok da bağımsız olmayan iki ayrı sebebe dayandırır. Ulus devlet anlayışı,
içten ve dıştan iki ayrı açıdan sıkışmıştır. İçeriden çok kültürlülük, dışarıdan ise
küreselleşmenin baskısı, ulus devletler açısından bir sona yaklaşıldığının emareleridir.
Küreselleşmenin bir sonucu olarak da yorumlanabilecek çok kültürlülük, ulusların
kültürel açıdan sahip oldukları homojenliğin yok olması nedeniyle, içteki birlik
duygusunu zedelerken, kapitalizmin gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan
küreselleşme, iktisadi ve sosyo-kültürel açıdan ulus devletlerin egemenlik alanlarını
zedelemektedir.
Habermas’a göre küreselleşme, “ulaşım, iletişim ve mübadele münasebetlerinin milli
sınırlardan taşacak şekilse yoğunlaşması ve çapının büyümesini ifade eder” (Habermas,
2018, s. 83). Milli sınırları silikleştirmesi açısından küreselleşme, ulus devletin iç ve dış
egemenlik anlayışını tehlikeye sokar. Bu bağlamda ulus devlet, öncellikle milli ekonomisi
üzerindeki etki gücünü kaybeder. Kapitalizm ve ulus devlet başlangıçta birbirini besleyen
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iki kaynak olmasına rağmen, küreselleşmenin etkisiyle hükümetler artık izledikleri
politikalarla milli ekonomiyi istedikleri şekilde şekillendiremezler. Finansal kararlar artık
küresel boyuttaki işletmelerin etkisiyle alınır hale gelir. Ulus devletin, bu küresel
kapitalizmle mücadele için aldığı önlemler ise yüksek işsizlik oranlarına ve sosyal devlet
özelliklerinin ortadan kalkmasına yol açar. Anayasal demokrasiye sahip bir ulus devletin
vatandaşlarına sağlaması gereken, eşit haklardan eşit şekilde yararlanabilme hakkı
giderek zorlaşır ve vatandaşların sosyo-ekonomik eşitsizliği uzun vadede, gettolaşma,
ahlaksal erozyon, alt sınıflar kaynaklı sosyal gerginlikler ve bunların önlenmesi için
yoğun bastırma yöntemlerinin kullanılması gibi huzursuzluklara yol açar. Tüm bu
istenmeyen durumlar ise ulus devletin demokratik katılım esası etrafında toplanmış bir
birlik olarak, ulus imgesini yok eder. Kaçınılmaz olarak yaklaşan bu değişimi Habermas
şöyle özetler:
“Sadece iktisadi alanla sınırlı kalmayan küreselleşme süreci bizi yavaş yavaş başka
bir perspektife alıştırmakta, bu perspektif bize toplumsal alanın darlığını, insanların
ortak risklere maruz kaldığını ve bir kader birliğinin oluştuğunu daha bariz bir
şekilde göstermektedir. İletişim ve ulaşımın hızlanma ve yoğunlaşması ile bir
yandan zaman ve mekân uzaklıkları küçülmüş diğer yanda pazarların yayılması
gezegenimizin sınırlarına dayanmış kaynakların sömürülmesi de tabiatın
engelleriyle karşılaşmıştır. Görüş ufkunun gittikçe daralması sonucu davranışların
doğurduğu sonuçların nasıl dışa vuracağı artık orta vadede bile kestirilememektedir”
(Habermas, 2018, s. 69).

Anlaşılacağı üzere ulus devlet iktisadi ve toplumsal alanda sınırlarına dayanmış
olduğundan, krizin aynı tip yapılarla atlatılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle
Habermas iki koldan bir değişim önerir: Bir yandan ulus devletlerin birliğinden oluşan
Avrupa yapısının demokratik bir federasyona değişimi, diğer yandan etno-sosyal köken
birlikteliğine dayanan ulus yapısının ortak risklere maruz kalanlar arsında bir kader
ortaklığına dayalı, bir devlet vatandaşlığı ve kozmopolitizm yapısına dönüşmesi.
“Şimdiye kadarki statüko, yani milli menfaatlerin devletler tarafından dengelenmesi
her ne pahasına olursa olsun sürdürülmeli mi yoksa Avrupa birliği geliştirilerek
devletler birliği olmaktan çıkıp hakiki bir federasyon niteliğine mi
kavuşturulmalıdır? İşte meselenin düğümlendiği esas nokta burasıdır. Avrupa birliği,
ancak federatif yapıya kavuştuğu takdirde, pazarların doğurduğu menfi neticeleri
tashih edebilecek siyasi bir güce erişebilir. Ancak o zaman pazarları düzenleyecek
kararlar alıp yeniden bölüşümü sağlayacak düzenlemeleri uygulayabilir” (Habermas,
2018, s. 39).
“Kültürel ve dünya görüşü çoğulcu toplumlarda bu ağır yük, ancak ve ancak siyasi
irade oluşturma ve kamusal iletişim süreçleriyle taşınabilir, sözümona homojen bir
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halkın görünürdeki doğal esaslarıyla değil… Ortak siyasi kültür düzeyi, alt
kültürlerin ve politika öncesi biçimlenmiş kimliklerin düzeyinden bağımsız olarak
oluşturulmalıdır. Eşit haklı bir arada varoluşun yegâne ön koşulu, korunan inançların
ve uygulamaların, (her bir siyasi kültürün yorumlanması çerçevesinde) geçerli
anayasa ilkeleriyle çelişmemesidir” (Habermas, 2019, s. 26).

İşte bu iki çözüm önerisi yani federatif bir yapı altında birleşen Avrupa ve farklı kültürleri
koruyarak bir kader ortaklığı anlayışının etrafında birleşen halklar düşüncesi ışığında
Habermas, Kant’ın ebedi barış ve kozmopolit haklar kavramına yeniden bakmak
gerektiğini söyler. “200 Yıl Sonra -Kant’ın Ebedi Barış Düşüncesine Bakış” adlı
makalesinde Habermas, Kant’ın hukuk felsefesine dair temel kavramlarının tutarsızlıkları
olduğunu ve Kant’ın görüşlerinin, daha sonra yaşananlar göz önüne alındığında tarihsel
deneyimlerimize uygun olmadığını söyler (Habermas, 2019, s. 70). Buna rağmen Kant’ın
görüşleri, içinde bulunduğumuz siyasi konjonktürde yeniden formüle edilerek kullanıma
sokulmaya en uygun siyaset felsefesi görüşlerinden biridir. Habermas’ın bu yaklaşımını
yine Habermas’ın kendi sözleriyle şöyle özetlemek yanlış olmayacaktır: “Kant açıkça
yanılmıştı, fakat dolaylı olarak da haklıydı” (Habermas, 2019, s. 77).
Kant’ın görüşlerinin günümüz siyasi koşullarına uyarlanarak kullanılması amacıyla
Habermas, önce onun hareket noktasını ve kavramsal çerçevesini değerlendirmeye alır.
Bu amaçla Kant’ın kullandığı belli başlı kavramlar incelenir. Habermas’ın incelediği ilk
kavram “savaş”tır. Kant’ın ebedi barış kavramı, tüm savaşları ebediyen sonlandıran ve
böylesi savaşların yaratacağı zararları baştan engelleyen bir barış birliğidir. Ancak
Kant’ın savaş ile kastettiği şey, devletler veya ittifaklar arasında, bölgesel sınırları belirli
bir savaştır. Dünya savaşları, iç savaşlar, terörist saldırılar, partizan mücadeleler, kitlesel
imha savaşları gibi o dönemin deneyimlerinde karşılığını bulamayan çatışma türleri,
Kant’ın savaş kavramı içinde yer almamaktadır. Dolayısıyla Kant’ın düşüncesinde
sonlandırılacak savaşlar, sivil halkın değil askeri birliklerin, orduların karşılıklı savaştığı,
bölgesel olarak sınırları belirli olan bir savaş olacaktı. Böylesi bir savaş kavramı,
uluslararası hukukta tanımlanmış ve bu nedenle hukuken bir suç teşkil etmeyen bir
kavramdır. Savaş açma hakkı, haklı savaş kavramına istinaden hukuken tanınmış bir
haktır. Dolayısıyla tamamen savaşa karşı bir tavır söz konusu değildir. Savaş suçu denilen
şey, savaş dönemi içerisinde yapılan bazı eylemlerle sınırlıdır. Habermas’a göre bu
yaklaşım, savaşın sonlandırılmasının Kant için nihai bir hedef değil, kozmopolit hukukun
oluşturulması için gerekli şartlardan biri olması sebebiyledir.
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Habermas’ın ele aldığı ikinci nokta, Kant’ın ebedi barış amacıyla kurulması gerektiğini
düşündüğü yapının nasıl olması gerektiğidir. Habermas’a göre Kant, “Ebedi Barış”
makalesini yazmadan önce yayımladığı “Teori ve Pratik” makalesinde, ebedi barış
amacıyla devletlerin izlemesi gereken yolu, doğa durumundan bireylerin çıkışına paralel
bir şekilde, devletlerin kendi iradeleriyle daha büyük bir gücün boyunduruğu altına
girmelerinde, yani bir halklar devleti (Völkerstaat) kurmalarında bulur. Ancak iki yıl
sonra yayımlanan “Ebedi Barış” makalesinde, bu halklar devleti düşüncesinden
vazgeçmiş ve bir Milletler Cemiyeti (Völkerbund) kurulması gerektiğini söylemiştir.
Böylece söz konusu olan üye devletlerin egemenliklerine dokunmadan savaşı
sonlandırabilecek bir yapı olacaktır.
“Bu birlik, artık toplum sözleşmesi modeli uyarınca değil, devletlerarası hukukça
yapılmış egemen iradeli antlaşmalarla ortaya çıkmalıdır. Çünkü antlaşmalar,
üyelerin karşılıklı itiraz edilebilir haklarına temellendirilmiş değildir; tersine onları
sadece daimî bir ittifak – ‘sürekli özgür bir ortaklık’- içerisinde birleştirmiştir. O
halde, devletlerarası hukukun öylesine bağlayıcı gücünün ötesinde Milletler
Cemiyeti biçimindeki birleşmeyi sağlayan tek şey, ‘devamlılık’ özelliğidir. Fakat
Kant yine de Milletler Cemiyeti’ni, ‘devamlılığı olan bir devlet kongresiyle’
karşılaştırmaktadır (Habermas, 2019, s. 73).

Habermas, bu noktada bir çelişki olduğunu düşünür. Milletler Cemiyeti’nin uluslararası
hukuk düzeninin antlaşmalarından farkının, “devamlılık” olduğu iddia edilmekle birlikte,
bu devamlılığın ortak bir anayasa altında birleşmeden nasıl sağlanacağı açıklanmamıştır.
Bir yanda devletlerin egemenliğini korumak için özgür ortaklık olarak açıklanan bir yapı
kurulurken, diğer yanda bunun uluslararası hukukun gevşek yapılı antlaşmalarından nasıl
farklılaştırılacağı yeterince açıklanmamıştır. Kant burada bir nevi ahlaksal bir
zorunluluğun varlığını iddia etse de bu ahlaksal yönelimin devletlerin çıkarlarıyla
çelişmesi durumunda ne kadar bağlayıcı olacağı tartışmalıdır. Zira, Milletler Cemiyetinin
zorlayıcı nitelikte bir organı bulunmamaktadır. Dolayısıyla hukuksal nitelikte bir
bağlayıcılıktan söz edilemeyecektir. Kant’ın akla yönelttiği bir çağrıyla yaratmaya
çalıştığı zorunluluk düşüncesi, bu yapıyı ahlaksal değil, hukuksal bir federasyon yapmaya
yetmeyecektir. Habermas’a göre, Kant, bu sıkıntılı durumu aşmak amacıyla kozmopolit
bir tarih felsefesi geliştirerek, “doğanın gizli amacı”nı yardıma çağırmıştır. Bu hamleyle
akıl, özgür devletler federasyonunun devamlılığını sağlayan kilit taşı haline gelmiştir.
Habermas’a göre Kant, aklın varlığının Milletler Cemiyeti’ni her zaman devletlerin
çıkarlarına uygun hale getireceğini ve böylece akıl temelli bir yaklaşımda, bu yapının
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sürekli olacağını açıklarken, üç argümana dayanır. Bunlar; cumhuriyetlerin barışçıl
doğası, dünya ticaretinin toplumsallaştırma gücü ve siyasi kamuoyunun işlevidir. Ancak
bu üç argümanın, son iki yüzyılda siyasi arenada yaşanılan gelişmelerden dolayı, Kant’ın
tezinin dayanak noktaları olamayacakları ortaya çıkmıştır. Habermas, bu argümanların
zamana uygun olarak yeniden işleme konmasının, kozmopolit hakları tekrar gündeme
taşıyacağını düşünür. Bu amaçla, bu üç argümanı yeniden değerlendiren Habermas, ilk
önce cumhuriyetlerin barışçıl doğası üzerinde durur. Kant’a göre, cumhuriyetçi bir
anayasa altında birleşen insanlar, zarar gören kendileri olacağından, kolay kolay savaş
kararı alamazlar. Ancak Habermas, Kant’ın hesaba katmadığı noktanın, ulus kavramının
etno-milliyetçi tezahürleri olduğunu düşünür. Habermas’a göre Kant, “milliyetçilik
ruhuyla tutuşan zorunlu askerlik seferberliklerinin, bir dönem boyunca ideolojik anlamda
sınırları aşarak, yakıp yıkan özgürlük savaşlarına neden olabileceğini de hiç
kestirememişti” (Habermas, 2019, s. 76). Bu noktada Habermas, ulus çıkarlarını
önceleyen bir ahlak anlayışı yerine demokrasi ve insan haklarının yararına bir değerler
sistemi kurulduğu takdirde cumhuriyetçi bir anayasanın altında toplanan insanların, savaş
karşıtı bir tavır benimsemelerinin beklenebileceğini söyler.
İkinci olarak, Kant’ın, dünya ticaretinin toplumsallaştırma gücüne dair fikirlerini ele alan
Habermas, Kant’ın bu öngörüsünün ilk zamanlar için geçerli olduğunu, ancak
kapitalizmin hesap edilemeyen büyüyüşü ve küreselleşme ile ekonomilerin aldığı halde
bir karşılığının olmadığını söyler. Uluslararası ticaretin artmasıyla, devletlerin bu ticari
çıkarlarını zedelememek adına savaştan kaçınacağı inancında olan Kant, “kapitalist
gelişmenin hem barışı, hem de özellikle siyasi liberal toplumların olası barışa hazır
oluşlarını tehdit ederek sosyal sınıflar arasında bir ayrıma yol açacağını henüz
bilmiyordu. Kant, önceleri, hızlı kapitalist bir sanayileşme süreci içerisinde artan sosyal
gerginliklerin sınıflararası çatışmalarla iç politikaya büyük sorun getirebileceğini ve dış
politikayı da, savaşçı bir emperyalizme sürükleyeceğini öngörmemişti” (Habermas, 2019,
s. 77-78). Uluslararası ticaretin gelişmesi ve sonrasında küresel ekonomik güçlerin milli
ekonomileri etkisi altına alması, Kant’ın öngörülerinin aksine barışa değil savaşa neden
olur hale gelmiştir. Ancak bu savaşlar, Kant’ın uluslararası hukukta tanımlı, sınırlı
savaşlarının aksine, içeride sınıflar arası gerginlikler, dışarıda ise bölgesel çatışmalar
şeklinde gerçekleşmektedir. Habermas’ın da dikkat çektiği üzere “nükleer silahlara sahip
büyük güçler arasındaki askeri anlaşmazlıklardan, risklerin çok masraflı olması nedeniyle
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artık söz edilmezken, bölgesel anlaşmazlıklar, oldukça fazla ve ağır kurbanlar vererek
artmaktadır” (Habermas, 2019, s. 78).
Kant’ın, aklı temele alan bir Milletler Cemiyetinin sürekliliğine dair sunduğu üçüncü
argüman olarak siyasi kamuoyunun işlevi, dürüst olmayan ya da halkın maksimlerine
uygun olmayan politikaların, aklın kamusal kullanımıyla yani kamusal alanda
gerçekleştirilecek eleştiriler ile engellenebileceği inancına dayanır. Kant, tüm
toplumların, çiğnenen haklar karşısında aynı duyarlılığa sahip olacağını iddia etse de
Habermas, günümüzde bu duyarlılığın bazı yapılanmalar ile kolayca yönlendirilebildiğini
hatırlatır.
“Hiç şüphe yok ki Kant, böyle bir kamuya ileride, elektronik kitle iletişim araçlarıyla
hükmedileceğini, onun, anlambilimsel açıdan bozulmuş, resimler ve görsel
gerçeklerle bezenmiş, yapısal bir değişikliğe uğrayacağını öngöremezdi. Bu
‘konuşan’ aydın ortamın, hem akıl almaz bir öğreti yoksunluğuna varacağını, hem
de sözlerle yanıltmacı bir işlev üstleneceğini nasıl kestirebilirdi ki?” (Habermas,
2019, s. 80)

Kant’ın kamusal eleştirinin, yanlış politikaları engelleyecek kadar güçlü bir savunma
aracı olduğu düşüncesine aslında karşı çıkmayan Habermas, sadece günümüzde bu
kamuoyunun nasıl etkilenebileceğini hatırlatarak, devletsel olmayan organizasyonlar ve
devletlere karşı örgütlenmiş sivil toplum aktörleriyle desteklenmesi gerektiğini söyler. Bu
noktalar dikkate alınarak, acil olarak bir Avrupa kamuoyu oluşturulmasının, ebedi barış
için mutlak önemde olduğu kesindir.
Böylece Milletler Cemiyeti’nin sürekliliği için, Kant’ın öne sürdüğü akla dayanan üç
argümanın yetersiz kaldığı noktaları gözler önüne seren Habermas, gerekli revizyonların
yapılmasıyla beraber, ebedi barış fikrinin tekrar mümkün hale gelebileceğini söyler. Zira
Kant’ın ebedi barış ideali, tarihin derinliklerinde yok olmuş bir ütopya değil, 20. yüzyılda
yaşanan felaketler sonucunda tekrar gündeme alınmasının önemi ortaya çıkmış bir
fikirdir. Bu amaçla Habermas’ın temel kavramlar düzeyinde yapmak istediği revizyon:
“Devletlerin dış egemenliği ve devletlerarası ilişkilerdeki değişen yapılanmayı,
devletlerin iç egemenliğini ve klasik iktidar politikasındaki normatif kısıtlamaları,
aynı zamanda, dünya toplumunun katmanlaşmasını ve tehlikelerdeki küreselleşmeyi
-ki bu kastettiğimiz ‘barıştan’ farklı bir kavramsallaştırmayı gerektirmektedirkapsamaktadır” (Habermas, 2019, s. 83).
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Bu bağlamda Habermas’ın “devletlerin dış egemenliği ve devletlerarası ilişkilerde
değişen yapılanma”ya yönelik revizyonu, Milletler Cemiyeti’nin devamlılığının
sağlanması için hükümetlerin bağlılığını arttıracak önlemlerin alınmasıdır. Bu amaca
yönelik alınacak önlemi şöyle açıklar:
“Dünya vatandaşlığı hukuku, hükümetleri tek tek bağlayacak biçimde
kurumsallaştırılmalıdır. Milletler Cemiyeti, üyelerini, yaptırımlarla hukuka uygun
davranışlara en azından teşvik edebilmelidir. Ancak bu biçimde, kendini kanıtlayan
egemen devletlerin oluşturduğu karşılıklı tehdide dayalı, stabil olmayan sistem,
devlet işlevini üstlenen -yani üyelerarası ilişkiyi hukuksal açıdan düzenleyip bu
kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen- ortak kurumları olan bir federasyona
dönüşecektir” (Habermas, 2019, s. 83-84).

İkinci revizyon noktası olarak “devletlerin iç egemenliğini ve klasik iktidar
politikasındaki normatif kısıtlamaları”nı belirleyen Habermas, bu başlık altında, insan
haklarının devletlerin egemenliği aracılığıyla mı yoksa kozmopolit bir hukukla mı
korunacağının belirlenmesi noktasında Kant’ın tavrını tutarsız bularak eleştirir. Ona göre
Kant, devletlerin egemenliğini zedelememek adına federasyonun ortak bir anayasaya
sahip olmasını engelleyerek, insan haklarını dolayımlamıştır. Yani Kant’a göre insan
hakları, hiçbir şekilde uluslararası ya da kozmopolit bir hukuk tarafından değil,
devletlerin kendi hukuku açısından, vatandaşların sırf insan olmaları nedeniyle konulması
ve korunması gereken bir hak olarak belirlenmelidir. Üye devletler birbirlerinin
anayasalarına müdahale edemeyeceğinden de bu tarz temel haklar sadece devletin kendi
inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Oysa Habermas, ebedi barışı sağlamaya ve korumaya
yönelik bir yapının, insan haklarının uygulanması konusunda mutlak bir yetkisi olması
gerektiğini düşünür. Birleşmiş Milletler’in kurucu antlaşması ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ile bu hakların ortak bir yapının koruması altına alınmasında bir ilerleme
sağladığını düşünen Habermas, hak ihlalleri konusunda Birleşmiş Milletler çatısı altında
zorlayıcı bir yetki içeren ceza mahkemeleri veya benzeri yapılar kurulduğu takdirde bu
korumanın tamamlanacağını söyler.
Yapılacak üçüncü revizyon ise “dünya toplumunun katmanlaşmasını ve tehlikelerdeki
küreselleşmeyi” ortadan kaldıracak bir yapıda olmalıdır. Habermas’a göre iletişim ve
ekonomideki küreselleşme, dünya devletleri arasında bir nevi bütünleşme sağlayarak bir
“dünya toplumu” oluşturmakla birlikte, bu bütünleşmenin katmanlı bir dünya toplumu
yarattığı da inkâr edilemez bir gerçektir. Giderek artan bir yoksulluk ile yine giderek artan
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bir gelişmişlik düzeyi arasında dünya toplumunun iki katmanı arasında korkunç bir
uçurum oluşmuştur. Bu iki katman arasındaki uçurum başlı başına bir tehdit oluşturmakla
birlikte Habermas, tüm bunlara rağmen dünyanın mevcut ve olası riskler açısından bir
ortaklık içinde olduğunu iddia eder. Tehlikelerin de küreselleşmesi, dünyanın gelişmiş ya
da yoksul kalmış katmanlarının aynı sorunlarla yüzleşmesini gerektirir. Bu nedenle
Habermas’a göre dünya toplumunun en az şu üç konuda uzlaşma sağlaması
gerekmektedir:
“Bir arada eş zamanda barış içerisinde yaşamak zorunda olan toplumlardaki eş
zamansızlıklara ilişkin tarihsel bilincin tüm üyelerce paylaşılması; bir yandan
Avrupa’da, diğer yandan Asya ve Afrika’da hala yorumları tartışmalı olan insan
hakları konusunda, normatif bir uzlaşı sağlanması; ve son olarak, hedeflenen barış
durumu kavramına ilişkin ortak bir yaklaşımın gerçekleştirilmesi” (Habermas, 2019,
s. 90).

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, Habermas’a göre, küreselleşmeyle birlikte siyaset
alanında son üç yüz yılda yaşanan büyük değişimlerin Kant’ın durduğu noktadan
öngörülmesi oldukça zordur. Bu anlamda tarihi deneyim eksiklikleri ve bazı kavramsal
tutarsızlıklar, Kant’ın ebedi barış idealinin gerçekleştirilmesini imkânsız hale getirmiştir.
Ancak bu eksiklikler kavramdan tamamen vazgeçmeyi gerektirmez. Kozmopolit bir
hukuk ile dünyanın barışa yönelmesi ideali, içinde bulunduğumuz sürekli savaş halindeki
dünyada her zamankinden fazla gereklidir. Bu nedenle Habermas, ebedi barış idealini
tekrar yürürlüğe sokacak yenilikler ile Kant’ın kavramını hayat geçirilebilir kılmayı
hedeflemiştir.

3.4. HARDT & NEGRI: İMPARATORLUK KAVRAMINA SPEKÜLATİF
BİR BAKIŞ
Schmitt’in devlete ve siyasete dair bazı kavramların değişimine yönelik yaptığı tespitler,
kendinden sonra gelen düşünürlerin fikirlerine pek çok açıdan temel teşkil etmiştir. Bu
düşünürler arasında sayılabilecek olan Antonio Negri ve Michael Hardt, Schmitt’in
hukukun askıya alındığı bir düzen olarak olağanüstü hale dair fikirlerini temele alarak,
değişimin sadece savaşın ve düşmanın daimileşmesi açısından değil, iktidar açısından da
dikkate alınması gerektiğini iddia ederler. “İmparatorluk” adını verdikleri yeni bir ağiktidar biçimi ve bu yeni iktidar biçimi içinde şekillenen “çokluk” olarak
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adlandırılabilecek yeni bir demokrasi olanağı çerçevesinde ele aldıkları siyaset
felsefesine dair görüşleri, her ne kadar Kant’ın görüşlerine doğrudan bir atıfta bulunmasa
da, kanımca Kant’ın halklar federasyonu idealinin bir distopyaya dönüşümü ve buna karşı
sergilenebilecek direniş noktaları olarak okunabilir. Bu okuma, yani İmparatorluğun
Kant’ın kozmopolit halklar federasyonunun bir distopyaya dönüşmüş hali olduğu iddiası,
siyaset felsefesi içerisinde egemenlik ve iktidar idelerinin son yüzyılda yaşadığı
dönüşümün spekülatif bir bakış açısıyla değerlendirilmesini gerektirir. Bu bağlamda
Hardt ve Negri’nin İmparatorluk’un başında William Moris’ten alıntıladıkları satırların
ışığında, Kant’tan günümüze dünya siyasi sahnesinde yaşananlar göz önüne alınarak,
Kant’ın hedeflediğinden farklı olarak gerçekleşen, günümüzde içinde bulunulan durumun
değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır.
“İnsanlar savaşır ve kaybeder; uğruna savaştıkları şey yenilmelerine rağmen
gerçekleşir, ama ortaya çıkan düşündüklerinden başka bir şeydir; başka insanlar
başka bir adla onların davası için savaşmak zorunda kalır”
William Morris

Kant’ın ebedi barış olanağını içinde barındıran kozmopolit haklar ve halklar
federasyonuna dair fikirlerinin kaynağında olduğu düşünülen 1648 Westphalia Barış
Antlaşmasından, Birleşmiş Milletlerin kurucu antlaşmasının yapıldığı 1945 yılına kadar
geçen yaklaşık üç yüz yıllık süre, Avrupa siyasi haritasında ulus devletlerin doğup
büyüdüğü ve hâkim egemenlik şeklini oluşturduğu süredir. Bu süre zarfında Avrupa’da
iki büyük dünya savaşı başta olmak üzere pek çok yıkım yaşanmışsa da Kant’ın siyaset
felsefesine dair fikirleri ışığında bakıldığında, ulus devletlerin meşru egemenliklerinin
tanındığı, bu devletlerin pek çoğunun demokrasi veya cumhuriyetçi anayasalar etrafında
örgütlendiği, uluslararası hukukun belirginleştiği ve son olarak Birleşmiş Milletler adıyla,
barışa odaklanmış bir yapının çatısı altında toplanıldığı söylenebilir. Bu gelişmeler her ne
kadar Kant’ın tarih felsefesinin öngörülerine uygun şekilde, savaşların yıkımından bıkan
insanların hukuki bir çatı altında toplanması olarak yorumlanabilir olsa da Hardt ve
Negri’nin iddiaları, ulaşılan bu noktanın beklenilenden farklı bir yapı oluşturduğudur.
Onlar ortaya çıkan bu yeni yapıyı “İmparatorluk” olarak adlandırır.
İmparatorluğun ortaya çıkışı, uluslararası düzen iddiasına dayanan yapılaşmanın krize
girmesi ve yerini küresel bir düzen içeren yapılaşmaya bırakmasıyla alakalıdır. Hardt ve
Negri’ye göre bu iki yapının kilit noktasını ise Birleşmiş Milletler oluşturur. Birleşmiş
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Milletler, bir yandan devletlerin egemenliğinin tanınarak kendi meşru iktidarlarını
korumaları anlayışına dayanan uluslararası hak nosyonundan doğmuş ancak diğer
yandan, egemenlik haklarını bir anlamda ulus üstü bir merkeze devretmeyi gerektiren
küresel bir hukuk düzenini gerektirmekte olması açısından paradigmanın değişimine
işaret eden önemli bir noktadır. Birleşmiş Milletler’in kuruluş yapılanmasının arkasında
yer alan düşünürlere bakıldığında karşımıza çıkan en önemli isimlerden biri olan Hans
Kelsen’in Kantçı Aydınlanma görüşünün ışığında oluşturduğu teorik yapıya göre
Birleşmiş Milletler, farklı güçlerdeki tek tek devletler arasındaki bu güç hiyerarşisini
aşacak ve böylece “dünya çapında ve evrensel devlet tikel devletlerin üzerinde bir
evrensel topluluk olarak biçimlenebilecek ve örgütlenebilecekti” (Akt. Hardt, Negri,
2012, s. 27). Bu noktada, teorisyenlerinin en azından bazılarının, Birleşmiş Milletler’i,
Kant’ın kozmopolit halklar federasyonun bir görünümü olması niyetiyle hayata
geçirmeyi amaçlandığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Ancak Hardt ve Negri, Kelsen’in Birleşmiş Milletler yapılanmasına dair bu teorilerinin
pratiğe geçişte uygulanamadığını ve teori ile pratik arasındaki bu uyumsuzluktan
İmparatorluğun tohumlarının filizlendiğini düşünürler.
“Kelsen sistemin biçimsel kuruluşu ve geçerliliğini sistemi örgütleyen maddi
yapıdan bağımsız olarak düşünüyordu, ama gerçekte yapı bir biçimde var olmalı ve
maddi olarak örgütlenmelidir. Peki, sistem fiili olarak nasıl kurulabilir? İşte bu
noktada Kelsen’in düşüncesi işe yarar bir düşünce olmaktan çıkarak fantastik bir
ütopya olarak kalır. Üzerinde durmayı istediğimiz geçiş dönemi tam da bu boşluktan,
yani tüzel sürecin geçerliliğini ulus-üstü bir kaynağa dayandıran biçimsel kavrayış
ile bu kavrayışın somutta gerçekleşmesi arasında ki boşluktan oluşur” (Hardt-Negri,
2012, s. 28).

Hardt ve Negri’ye göre bu noktadan itibaren Kant’ın ebedi barışa yönelik bir halklar
federasyonu düşüncesi ütopik bir hal almış ve gerçekleşebilirliğini yitirmiştir. Ancak
Kantçı tarzdaki bir kozmopolitizmin küllerinden doğan bir yapı olarak İmparatorluk,
temelini aldığı bu düşünceden tamamıyla bağımsız olarak değerlendirilmemelidir. Bu
bağı ortaya koymak içinse Hardt ve Negri’nin “İmparatorluk” kavramıyla neyi
kastettiğini açık hale getirmek gerekir.
Bu görüşe göre, egemen otoriteler olarak Avrupa’nın modern ulus devletleri,
küreselleşmenin etkisiyle, eski gücünü kaybetmiş, emperyalizm miadını doldurmuştur.
Toprak esasına dayanan bir egemenlik anlayışı olarak emperyalizm ve kolonizm yerini,

80

İmparatorluğun “giderek bütün yerküreyi kendi açık ve genişleyen hudutları içine katan
merkezsiz ve yersiz yurtsuzlaşmış” (Hardt-Negri, 2012, s. 16) yönetim anlayışı olarak
emperyal bir yönetime bırakmaktadır. Hardt ve Negri’ye göre bu yeni yönetim anlayışının
dört temel özelliği şöyledir:
“İmparatorluk kavramı birinci olarak uzamsal bütünlüğü etkili bir biçimde kuşatan,
daha doğrusu bütün ‘uygar’ dünyaya hükmeden bir rejim demektir. Toprak temelli
hiçbir sınır onun hükümranlık alanını kısıtlayamaz. İkincisi, İmparatorluk kavramı
fetihler sonucu ortaya çıkmış tarihsel rejimi değil, tarihi etkili bir biçimde askıya
alan ve böylelikle mevcut durumu ebedilik şeklinde sabitleyen bir düzeni anlatır.
İmparatorluk açısından bakılırsa, gelecekte her zaman olacak olan budur ve geçmişte
de her zaman bu amaçlanmıştı. Başka bir ifadeyle, İmparatorluk, yönetim tarzını
tarihin akışı içinde gelip geçici bir uğrak olarak değil, hiçbir zamansal sınırı olmayan
ve bu anlamda tarihin dışında ya da tarihin sonunda yer alan bir rejim olarak sunar.
Üçüncüsü, İmparatorluk yönetimi toplumsal dünyanın derinliklerine uzanan
toplumsal düzenin tüm katlarında faaliyet yürütür. İmparatorluk bir toprak parçasını
ve bir nüfusu yönetmekle kalmaz, bizatihi içinde yaşadığı dünyayı yaratır.
İmparatorluk insanlar arası etkileşimleri düzenlemekle kalmaz, doğrudan insan
doğası üzerinde hakimiyet kurmaya çalışır. İmparatorluk yönetiminin nesnesi bütün
toplumsal hayattır ve bu yüzden İmparatorluk biyo-iktidarın paradigmatik biçimidir.
Son olarak, İmparatorluk pratiği sürekli surette kanla yıkanmakla birlikte,
İmparatorluk kavramı hep barışa -tarih dışı, ebedi ve evrensel bir barışa- adanmıştır”
(Hardt-Negri, 2012, s. 18).

Görüleceği üzere İmparatorluk, Kant’ın ebedi ve evrensel barış ideali üzerinde
yükselmekte ancak bu ütopik dünya düzenini, sürekli bir savaş halini içeren bir
distopyanın yanıltıcı görünüşü olarak benimsemektedir. Bu sürekli savaş halinin
muhafazası İmparatorluk için yaşamsal önemdedir zira “imparatorlukta savaş hali
kaçınılmazdır ve savaş bir yönetim biçimidir” (Hardt-Negri, 2011, s. 11).
Bu noktada Hardt ve Negri’nin İmparatorluk tezleri Schmitt’in olağanüstü hal kavramıyla
kesişir. Schmitt’in savaşın sınırlarının belirginliğini yitirmesiyle sürekli bir olağanüstü
hale dönüşmesi tezini, imparatorluğun temel yönetim biçimi olarak ele alan Hardt ve
Negri, bu dönüşümü emperyal hak nosyonu dedikleri bir hak anlayışıyla temellendirirler.
Bu hak anlayışı, Kant’ın ebedi barış ideali bağlamında ortaya koyduğu ve yönetilenlerin
kozmopolit haklarının aksine iktidarı elinde bulunduran egemene ait olan yeni bir hak
nosyonudur.
“Bir zamanlar tanık olduğumuz birkaç emperyalist güç arasındaki çatışma ya da
rekabetin yerini, bütün bu güçleri belirleyen, bir örnek yapılandıran ve tartışmasız
post-kolonyal ve post-emperyalist niteliğe sahip tek bir ortak hak nosyonu altında
toplayan tek bir iktidar fikri almıştır. Bu bizim İmparatorluk çalışmamızın gerçek
anlamdaki hareket noktasıdır: yani yeni bir hak nosyonu, daha doğrusu yeni bir
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otoritenin kayda geçişi ve sözleşmeleri güvenceye alıp ihtilafları çözümleyen yasal
baskı aygıtlarının ve normların üretiminde yeni bir tasarım” (Hardt-Negri, 2012, s.
31).

Bu emperyal hak nosyonu, içindeki “hak” ibaresine rağmen aslında, “sürekli bir istisnai
durum ve polis gücü temelinde, hak ve hukuku salt bir etkililik sorununa indirgeyen bir
dizi teknik” (Hardt-Negri, 2012, s. 39) olarak tanımlanır. Bu teknikler, uluslararası
hukukta yaşanan değişimler aracılığıyla iç hukuklara nüfuz ederek onları yeniden
biçimlendirme amacı taşıyan tekniklerdir. Bu anlamda emperyal hakkın en önemli
görünümlerinden biri olarak “müdahale hakkı” ortaya çıkar. Müdahale hakkı,
“Dünya düzeninin hakim öznelerinin, insani sorunları engelleme ya da çözme,
anlaşmaları güvence altına alma ve barışı dayatma amacıyla öteki öznelerin
topraklarına müdahele etme hakkı ya da görevi olarak anlaşılır. Müdahale hakkı,
uluslararası düzeni korumak amacıyla imzalanan Kurucu Antlaşma’yla Birleşmiş
Milletler’in eline verilen araçlar takımı arasında göze en çok çarpan haktır, ama bu
hakkın günümüzdeki düzenlenişi niteliksel bir sıçrama içerir. Artık eski uluslararası
düzende olduğu gibi tek tek egemen devletler ya da ulus-üstü güç (BM) sadece
gönüllü olarak imzalanmış uluslararası anlaşmaların uygulanmasını ya da
dayatılmasını sağlamak üzere müdahalede bulunmuyor. Şimdi ister hak ister
konsensüs yoluyla meşruluk kazanmış ulus-üstü özneler, herhangi bir acil durum ya
da üstün etik ilkeler bütünü adına müdahalede bulunuyor. Bu müdahalelerin
arkasında, sadece sürekli bir acil ve istisnai durum değil, temel adalet değerlerine
gönderme yapılarak haklılaştırılan sürekli bir acil ve istisnai durum yatıyor. Başka
bir deyişle, polislik hakkı evrensel değerler tarafından meşrulaştırılıyor” (HardtNegri, 2012, s. 39).

Böylece evrensel bir barış idealine dayandığını iddia eden İmparatorluk düzeni, müdahale
hakkı sayesinde sürekli bir savaş durumu içerisinde bulunarak, iç ve dış hukukun askıya
alınmasına imkân veren sürekli bir olağanüstü hali muhafaza eder. Artık söz konusu olan
haklı savaşlar değil, istisnai durumlara müdahale etmesi dolayısıyla haklılaştırılan
eylemlerdir. Her bir eylemin istisnai durumunu ortaya koyarak, bu istisnailikten dolayı
müdahale edilmesini haklı gösteren İmparatorluk düzeni, her koşulda hukuku askıya
alarak sınırsız bir yetkiye kavuşmanın yolunu bulmuş olur. Uluslararası onay alınarak
uygulamaya konulan böylesi askeri müdahaleler, ahlaksal bir amaca dayalı polis
eylemleri olarak sunulurlar. Bu ahlaksal amacın karşısında duran, müdahaleye maruz
kalan grup ise yeni düzene uygun şekilde meşruluğunu yitirmiş bir terörist grup olarak
servis edilir. Böylece insanlığını yitirmiş olarak sunulan bu yeni düşmana karşı tıpkı
Schmitt’in dediği gibi insanlık adına müdahalelerde bulunulması her bakımdan
meşrulaştırılmış olunur.
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İmparatorluk düzeninin polis müdahalelerinin zeminini hazırlayan ise genellikle ahlaksal
müdahalelerdir. İmparatorluğun polis eyleminin dışında en kuvvetli müdahale
araçlarından biri olan ahlaksal müdahaleler, STKlar aracılığıyla “silahsız, şiddetsiz ve
sınır tanımayan haklı savaşlar” (Hardt-Negri, 2012, s. 58) şeklinde ortaya konulur.
Burada söz konusu olan müdahale, biyo-politik üretim ile toplumun dönüştürülmesi ve
kontrol altında tutulması şeklinde doğrudan yaşama yönelir. Bu sayede “müdahale
içselleşmiş ve evrenselleşmiş” olur (Hardt-Negri, 2012, s. 57).
Yaşama yönelik bu müdahale ile İmparatorluğun yarattığı bu toplum düzeni, modern
siyaset felsefesinin temelindeki kavramlara da karşı düşer. Sözleşme temelli olmayan bir
egemenlik modeli olarak İmparatorluk, uyrukların özgür iradeleri ile değil, toplum
mühendisliği ile kurulmuş olur. Bu anlamda Kant’ın siyaset felsefesine dair görüşlerinin
aksine İmparatorluk, hem sözleşme temelli bir devlet yapısına hem de aydınlanmış bir
toplum yapısına zıt bir yapı sergiler.
“İmparatorluğun kuruluşu ne sözleşme ya da anlaşma temelli bir mekanizma
temelinde, ne de herhangi bir federatif kaynakla gerçekleşir. Emperyal normatifliğin
kaynağı yeni bir makineden, yeni bir ekonomik-endüstriyel-iletişimsel makineden,
kısacası küreselleşmiş bir biyo-politik makineden doğar” (Hardt-Negri, 2012, s. 62)

Sonuç olarak bütün bu müdahale alanlarının varlığı ile ortaya çıkan yeni bir iktidar biçimi
olarak İmparatorluk, “tek bir hükmetme mantığı altında birleşmiş bir dizi ulusal ve ulusüstü organdan oluşmuştur” (Hardt-Negri, 2012, s. 16). Bu özelliğiyle İmparatorluk, ağ
biçiminde bir iktidar yapısı sergiler.
Tüm bunların toplamı olarak İmparatorluk, sürekli savaş halini gizleyen sahte bir barış
görüntüsüne bürünerek bu sürekli savaş halini yönetmeye çalışan, bunu da emperyalist
değil, emperyal bir ağ-iktidar yapısı ile sağlayan yeni bir iktidar biçimidir. Bu iktidarın
sürekli içinde bulunduğu savaş durumu nedeniyle, istisnai olması gereken hukukun
askıya alınması hali, sürekli ve kalıcı bir hal almıştır. Peki tüm bu kontrol mekanizmaları
altında gerçekleşebilecek bir direniş imkânı yok mudur? Bir distopya görünümünü alan
İmparatorluk’ta, bu sürekli çatışma halinde bile bir demokrasi olanağı bulunur. Hardt ve
Negri, bu olanağa “çokluk” adını verir ve bu imkânın yalnızca açık ve kapsayıcı küresel
bir toplum ile mümkün olabileceğini söylerler. Çokluk, halk veya kitle gibi nüfus birliğini
açıklayan kavramlardan farklıdır. Bu tür kavramların yaptığı şekilde bir indirgeme
yapmaz ve içerisinde barındırdığı tüm farklılıkları korur. Bu özelliğiyle çokluk, biyo-
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politik yaşam üretimine direnebilme olanağını taşır. Çokluk’u, ekonomik sınıflar ya da
din, dil, ırk gibi açılardan sınırlamak, onu İmparatorluğun müdahalelerine uygun bir
konuma getirecektir. Bu nedenle Çokluk’un gücünü içinde barındırdığı farklılıklardan
aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.
“Çokluğu kavramsal düzeyde, halk, kitleler ve işçi sınıfı gibi diğer toplumsal özne
mefhumlarından ayırmalıyız. Halk geleneksel olarak üniter bir kavramsallaştırma
olmuştur. Nüfus elbette birçok farklılık tarafından belirlenir, ancak halk, bu
çeşitliliği bir tekilliğe indirger ve nüfusa bir özdeşlik dayatır: “halk” birdir. Çokluksa
aksine çoktur. Çokluk asla bir tekilliğe ya da tek bir özdeşliğe indirgenemeyecek
sayısız içsel farktan müteşekkildir: kültür, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet ve
cinsellik farkları kadar farklı emek biçimlerini, farklı yaşam tarzlarını, farklı dünya
görüşlerini, farklı arzuları da kapsar. Çokluk tüm bu tekil farkların çoğulluğudur.
Kitleler de bir tekilliğe ya da bir özdeşliğe indirgenemeyeceği için halk kavramıyla
tezat oluşturur. Kitleler de şüphesiz farklı farklı tipler ve türler barındırır, ancak
farklı toplumsal öznelerin kitleleri oluşturduğu söylenemez. Kitlelerin özü
farksızlıktır: tüm farklar kitlelerin içinde massedilip yok edilir. Nüfusun tüm renkleri
griye döner” (Hardt-Negri, 2011, s. 12).

Bu farklılıkları kapsaması nedeniyle çokluk, aynı imparatorluk gibi uzamsal bir
sınırlamaya tabi olmayan bir yapılanmadır. Çünkü imparatorluk ile çokluk bir
madalyonun iki yüzü gibidir. Küreselleşmenin getirdiği bir iktidar biçimi karşısında aynı
kaynaktan beslenen bir direniş biçimini bulur.
“Küreselleşmenin bu ikinci yüzü dünyadaki herkesin aynılaşmasını değil;
farklarımızı korurken iletişim kurup ortak hareket etmemizi sağlayan ortak paydayı
keşfetme imkanını yaratıyor. O halde çokluk da bir ağ olarak kavranabilir: Tüm
farkların özgürce ve eşitçe ifade edilebileceği açık ve genişleyici bir ağ, ortak
çalışmamız ve yaşamamız için gereken ilişkilenme imkanlarını yaratan bir ağ”
(Hardt-Negri, 2011, s. 12).

İşte bu nedenle tüm kontrol mekanizmalarına karşın imparatorluk, her zaman karşısında
bir direniş, bir demokrasi olanağı bulabilir. Farklılıkları ortadan kaldırmadan, kapsayıcı
bir emek anlayışının altında birleşerek ortak hareket etmeyi başaran bir çokluk,
imparatorluğun biyo-politik uygulamaları karşısında yaratılacak demokratik bir ortamın
yeşerebileceği tek kaynak olacaktır. Bu haliyle çokluğun oluşması için gereken şey
Kantçı bir tarzda söylersek, belki de bir aydınlanmadır. Dayatılan yaşam formlarının
aksine, biyo-politikanın belirlediği yaşamın yerine “kendi aklını kullanma cesaretini
gösteren” bir çokluk, distopik bir imparatorluktan çıkışın anahtarı olabilir.
Tüm bu anlatılanlar ışığında Hardt ve Negri’nin Kant’ın kozmopolitizm fikrine yönelik
eleştirilerini özetlemeye çalışırsak, karşımıza çıkan, daha çok birebir Kant’a yöneltilmiş
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ifadelerden ziyade, olacağı umulan ile gerçekleşen arasındaki uyumsuzluklara işaret
edilen bir tablodur. Hardt ve Negri, ilk başta Kelsen’in Birleşmiş Milletler’in kuruluş
yapısına yönelik teorik çalışmaları ile pratikte karşılaşılan yapının uyumsuzluklarına
dikkat çekerek, Kant’ın halklar federasyonu yapısının pratiğe geçirilirken istenilen
sonucun elde edilemeyeceğini dile getirmiş olurlar. Örneğin, ulusların eşitliği ilkesine
dayanacağı planlanan bu yapı, Birleşmiş Milletler’in müdahale hakkının kullanılmasına
dair sorunlarında, Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesinin veto hakkını kullanması ile
pek çok kereler farklı çıkar hesaplarının gölgesi altında işlemez duruma gelmiştir. Hardt
ve Negri’nin de işaret ettiği gibi, sürekli bir barışa yönelik olduğu söylenen bu uluslarüstü
yapı, Kant’ın iddia ettiğinin aksine, sürekli bir savaş halinin istisnalara dayandırılarak
meşrulaştırıldığı bir maskenin arkasına gizlenmiştir.
Uluslararası ilişkilerin aktörlerinin Kant’ın öngörülerinden farklı şekildeki bu
gelişimlerinin yanı sıra, Hardt ve Negri’nin uyrukların direniş hakkı konusunda da
Kant’tan açıkça ayrıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Toplum sözleşmesi altında
birleşildikten sonra, devrimler veya isyanlar yoluyla hiçbir şekilde gelişme elde
edilemeyeceğini düşünen Kant’ın aksine, Hardt ve Negri bu direnişi her türlü
sınırlamanın ötesine taşırlar. Onlara göre tek tek bireylerin egemen karşısındaki
direnişleriyle oluşan tek demokrasi olanağı, çokluktur.
Tüm bu noktalar bir arada yorumlandığında, Kant’ın halklar federasyonu fikrinin,
uygulamaya geçirilmeye çalışıldığında karşılaştığı çeşitli sorunlar neticesinde, bir
distopya olarak Hardt ve Negri’nin İmparatorluk fikrine dönüştüğü sonucuna vardığı
söylenebilir. Bu bakış açısı, daha önce de belirttiğimiz üzere, spekülatif bir yorum olsa
da, Kant’ın kozmopolitizm ve halklar federasyonu düşünceleri ile Hardt ve Negri’nin
İmparatorluk ve çokluk fikirlerinin ortak eksenleri göz önüne alındığında, güncel
kozmopolitizm tartışmalarında açılacak yeni bir pencere olarak değerlendirilebilir.

3.5.

JACQUES

DERRİDA:

SINIRLARIN

KORUNDUĞU

BİR

KOZMOPOLİTİZM MÜMKÜN MÜ?
Kant’ın kozmopolitizm kavramı çerçevesinde görüşlerini irdeleyeceğimiz son isim
Jacques Derrida’dır. Derrida’nın Kant felsefesine yaklaşımı, bundan önce ele aldığımız
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düşünürlerden bazı açılardan farklılıklar taşır. Bu farklılıkların başında Derrida’nın
yöntem olarak yapısökümü benimsemesi gelir. Kant’ın kozmopolit hakları evrensel
konukseverlik kurallarıyla sınırlamasından hareket eden Derrida, konukseverlik ve hukuk
gibi kavramları yapısöküme uğratarak Kant’ın kozmopolitizm anlayışının bir eleştirisini
ortaya koyar. İkinci olarak Derrida, kendi felsefi yaklaşımının gereği olarak, bu inceleme
boyunca ele aldığımız isimlerin aksine, sınırların belirsizleşerek ikili karşıtlıkların
ortadan kalkmasından rahatsızlık duymaz. Aksine Derrida, tüm felsefesini bu belirsizlik
noktasından hareketle kurar ve “belki de” diyerek, her zaman üçüncü bir alternatifin
varlığına işaret eder. Kant’ın felsefesinde bulduğu böyle belirsizlik noktalarına dikkat
çeken Derrida’nın eleştirileri, bu nedenle farklı temas noktalarının bir birleşimi olarak
yorumlanmalıdır.
Bu bağlamda Derrida’nın Kant’la ilk temas noktasının adalet ile hukuk kavramına dair
tespitleri olduğu söylenebilir. Derrida, adalet ile hukukun birbirinden farklı kavramlar
olduğunu söyler.
“Adalet imkansızın bir deneyimidir. Yapısı bir açmaz deneyimi olmayan bir adalet
isteminin, arzusunun, talebinin, olduğu neyse o olma şansı, yani haklı adalet çağrısı
olma şansı hiçbir şekilde olmayacaktır. Ne zaman ki bir şeyler gelip geçer veya iyi
geçer, ne zaman ki iyi bir kural, belirleyici bir yargıya göre, tikel bir duruma,
yanlışsız bir biçimde kapsanan bir örneğe sükûnet içinde uygulanır, orada hukuk
hesaba katılmış olur belki, ancak adalet kesinlikle olmaz. Hukuk adalet değildir.
Hukuk hesabın öğesidir ve hukuk diye bir şey olması adildir, fakat adalet hesap
edilemezdir, hesap edilemez olanla hesap edilmesini talep eder; ve aporetik
deneyimler ne kadar olası değillerse o kadar da zorunlu adalet deneyimleridir, yani
adil olan ile olmayan arasındaki kararın hiçbir zaman bir kuralla güvence altına
alınmamış olduğu anların deneyimleridir” (Derrida, 2014, s. 62).

Derrida’ya göre normatif yasaya, pozitif hukuka uygun bir eylemin aynı zamanda adil
olduğunu söylemek mümkün değildir. Böyle bir eylemle gözetilen şey sadece hukuka
uygunluktur, adil olmak değil. Çünkü adalet, imkansızın deneyimidir. Derrida’nın da
Kant’ın sözleriyle aktardığı gibi, hukuka uygun olduğunu gözlemlediğimiz bir eylem için
söyleyebileceğimiz şey, ödeve uygun bir eylem olduğudur, ödevden dolayı olduğu değil.
“Bu eylem adildir” demek, bu bakış açısıyla mümkün değildir. Bu noktada Derrida,
sonsuz adalet talebi karşısında eli kolu bağlı kalan bireye, yapısökümü hatırlatacaktır.
Derrida’ya göre, hukuk yapısöküme uğratılabilir ama adalet uğratılamaz. Çünkü
“dekonstrüksiyon adalettir” (Derrida, 2014, s.59). Bu nedenle yapılması gereken,
adaletin, nereden geldiğini ve ne istediğini anlamaya çalışmak, onu ve etrafındaki
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normatif aygıtları yani hukuku sorgulamaya devam etmek olmalıdır. Bu sorgulama
sırasında, adaletin, içerdiği evrensellik iddiasına rağmen tekillere yönelik oluşunu gözden
kaçırmamak gerekmektedir.
Tekil durumları gözönüne almak adaletin gereğidir. Çünkü hiçbir hukuk kuralı, her tekil
olayda adaleti tesis ettiğini iddia edemez. Aksi takdirde karar verici olarak hâkimin, bir
hesap makinesinden farkı kalmayacaktır. Mevcut verileri, normatif hukuka yerleştirerek,
yoruma ihtiyaç duymadan karar alan bir hâkimin adil olduğu söylenemeyeceği gibi, hiçbir
norma dayanmadan sadece yoruma dayanarak doğaçlama karar veren bir hâkimin de adil
olacağı söylenemeyecektir. Bu durumu Derrida şöyle özetler:
“Hiçbir anda, hiçbir şimdide bir kararın adil, saf bir biçimde adil olduğu söylenemez,
ne birinin adil olduğu söylenebilir ne de hatta ‘ben adilim’ denebilir. ‘Adil’ yerine
yasal veya meşru, bir hesabı yetkilendiren bir hukuka, kurallara ve uzlaşımlara
uygun denebilir, ama bu hukukun kurucu kökeni adalet sorununu geriye itecektir
yalnızca” (Derrida, 2014, s. 71).

Ortadaki çıkmaz, Kant’ın, ödevden dolayı gerçekleşen eylem anlayışı ile ödeve uygun
eyleminin örtüşeceği yani eylemin adil olacağı noktanın Derrida’ya göre imkânsız
olmasıdır. Çünkü Derrida’ya göre bir eylemin adil olduğunu söyleyebilmek için, hem o
eylemin özgür şekilde gerçekleştirilmiş olması hem de davranışımızdan sorumlu olmamız
gerekmektedir. Ancak bir eylemin adil olması için bir yasayı, bir kuralı izlemesi şarttır.
Bu durumda ise eylemin özgür olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır.
Bu çıkmaz, yani adaletin hem bir hukuka ihtiyacının olması hem de hukuku uygulamanın
adalet olmaması, bir karar verilemezlik anı oluşturur. Bu iki uç arasında bir salınım
gösteren karar anı, hemen şimdi ve burada alınması gereken adil kararı talep eder.
Dolayısıyla adaletin beklemeye, ufuk çizgisindeki bir anı işaret etmeye zamanı yoktur.
Peki o zaman yapılması gereken nedir? Derrida şöyle der:
“Hesaplanamaz adalet, hesaplamayı emreder. Ve ilkin adaleti kendisiyle
bağladığımız şeyin, yani hukukun en yakınında, kesin sınırlar içinde yalıtılamayacak
olan hukuksal alanda, ama aynı zamanda hukuktan ayıramayacağımız ve onda
karşılaştığımız ve dolayısıyla yalnızca alanlardan ibaret olmayan tüm alanlarda: etik,
siyaset, teknik, ekonomi, psiko-sosyoloji, felsefi, yazınsal, vb. yapılması gerekli olan
şey, yalnızca hesaplamak, hesaplanabilir olan ile hesaplanamaz olan arasındaki
ilişkiyi müzakere etmek, kuralsız olarak müzakere etmek, yani ‘atılmış’ olduğumuz,
bulunduğumuz yerde yeniden icat etmek değildir; bunu olabildiğince ileri götürerek,
bulunduğumuz yerin ötesine, ahlakın, siyasetin ve hukukun zaten tespit edilebilir
olan bölgelerinin ötesine, ulusal ile uluslararası, kamusal ile özel, vb. ayrımların
ötesine götürerek yapmak gerekir” (Derrida, 2014, s. 79).
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Derrida’nın bu düşünceleri, en başta Kant’ın kategorik imperatife uygun eylem anlayışı
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Derrida’nın da dediği gibi mevcut hukuk kuralları
çerçevesinde gerçekleştirilen bir eylemin özgür bir iradeyle gerçekleştirilmiş olduğunu
söylemek her zaman mümkün değildir. Bu durum ise özgür iradeyi gerektiren adil
davranışın önünü tıkar. Kant’ın kavramlarıyla ifade edersek, eylemin ödeve uygun
gerçekleştirilmiş olması, adil olmasını sağlamazken, ödevden dolayı gerçekleştirilmiş
olması ise normatif bir hukuku içermediği için yine adil olarak değerlendirilemez. Bu
noktada Kant, ahlak ile hukuk arasındaki ilişkiyi akıl sahibi varlığın doğadaki
ilerlemesine bağlayarak türde gerçekleşecek bir hedefe yönelirken, Derrida adalet
talebinin böylesi belirsiz bir geleceğe ötelenemeyeceğini söyler. Şu an, tam da burada,
tüm ayrımların, sınır belirlenimlerinin ötesine uzanarak hem hukuka uygun hem de adil
bir eylemin koşulları için çabalamak, deneyimlenemez olanı deneyimlemek, karar
verilemez olanın kararını vermek için sınırların ötesine geçmek gerekir. Bu nedenle,
“‘Belki de’ adalet için her zaman belki de demek gerekir” (Derrida, 2014, s.77) diyen
Derrida, adaletin olanağını şimdi de arar.
Derrida’ya göre adalet ile hukuk arasındaki bu çatışmanın en açık göründüğü noktalardan
biri, Kant’ın kozmopolit hukuk anlayışının evrensel konukseverlik hakkı olarak
tanımlamasıdır. Derrida, Kant’ın bu tanımlamasından hareketle konukseverlik kavramını
irdeler. Ancak bu irdelemenin altında yatan neden sadece teorik bir araştırmanın gereği
değil, acil ve önemli bir pratik ihtiyacın da gereğidir. Sığınma talebinde bulunan göçmen
ve mültecilerin kozmopolit haklarına yönelik 1996 da düzenlenen bir konferansta
Derrida, tasarlanan sığınma kentlerinin statüleri üzerine yapılan pratik çalışmaların,
yabancı ve konukseverlik gibi kavramlar üzerinden yapılacak teorik çalışmalardan
bağımsız olmaması gerektiğini söyler. Zira Derrida’ya göre “sığınma kentleri” ifadesi
uluslararası hukuktaki anlamını korurken, aynı zamanda yeni ve özgün özellikler de
kazanmalıdır. Kazanılacak bu özellik, yeni bir “konukseverlik” kavramı olmalıdır.
Derrida, konukseverlik kavramının alması gereken yeni özellikleri ortaya koymadan
önce, kavramın Kant’ta ne anlama geldiğini inceler. Derrida’ya göre “Ebedi Barış”ta
Kant, “Dünya vatandaşlığı hukuku, evrensel konukluk koşulları ile sınırlandırılmalıdır”
(Kant, 2008b, s. 296) diyerek konukseverliği hem evrensellikle genişletmiş olur hem de
bu evrensellik dolayısıyla doğa yasalarıyla sınırlandırmış olur. Derrida, Kant’ın bu
hamlesinin, yeryüzünün ortak mülkiyetine sahip olan akıl sahibi bireylerin konukseverlik
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hakkının, yeryüzü yüzeyiyle sınırlandırılması için geçerli olduğunu söyler. Yeryüzünün
üzerine inşa edilmiş, kurulmuş, kısaca insan yapımı olan her şey bunun dışında
tutulmuştur. Bu nedenle evrensel konukseverlik hakkı, bir nevi ziyaret hakkıdır, ikamet
hakkı değil. İnsanın kültür yapısı olarak devletin vatandaşlığını veya orada yaşamayı talep
etme doğa yasalarına değil devletlerin yasalarına dair bir durumu işaret edeceğinden,
bunlar özel olarak izin alınması gereken farklı durumlardır ve kozmopolit haklar
çerçevesinde değerlendirilemez (Derrida, 2005, s. 32-33).
Derrida’ya göre koşulsuzca sunulması gereken konukseverlik, Kant’ın anlayışında
koşullar ve sınırlamalarla doludur. Bu noktada Derrida, Benjamin Constant’ın verdiği
örneği hatırlatır: “Öldürmek istedikleri kişinin sizin evinizde olup olmadığını soran
katillere yalan söylemeli misiniz?” İstedikleri kişinin evinde saklanıp saklanmadığı
sorusuna Kant’ın vereceği yanıtın tereddütsüz “evet” olacağını iddia eden Derrida, bu
durumu Kant’ın koşulsuz buyruğunu içeren etik anlayışının, koşullu konukseverliğiyle
çeliştiği nokta olarak belirler.

Bir tarafta koşulsuz buyruk, diğer tarafta koşullu

konukseverlik söz konusudur ki bu durum, konukseverlik sorununun paradoksal yapısının
yeniden gözler önüne serilmesidir (Derrida, 2000, s. 71).
Derrida’ya göre bu haliyle konukseverlik:
“Kendini yok etmekten, ‘başka bir deyişle, kendini olanaksız olarak üretmekten,
yalnızca olanaksızlığı koşuluyla olanaklı olmaktan’ ya da kendini kendisinden
korumaktan, yani tam anlamıyla uygulandıkça kendi kendisinin yapısını sökmekten
başka elinden bir şey gelmeyen, kendi içinde çelişkili bir kavram ve bir deneydir.”
(Derrida, 2012, s. 48)

İşte bu noktada Derrida, kavramın yenilenmesi gerektiğini iddia eder. Çünkü bu haliyle
konukseverlik, “bir hak, bir ödev, bir zorundalık, bir yasa” olduğu kadar aynı zamanda
bir sınırlamadır. Konukseverliğin bu yapısı onun hem kuruluşunun hem de içerden
çöküşünün ilkesidir (Derrida, 2012, s. 48).
Derrida’nın önerdiği konukseverlik ise her durumda koşulsuz olmalıdır. Konuğun kim
olduğu, adı, konuştuğu dil hiçbir önem taşımamalıdır. Gelen bir yabancıdır ve biz
yabancıya kim olduğunu sorduğumuz anda konukseverliği sınırlandırmış oluruz. Çünkü
Derrida’ya göre, sadece bu eylem bile yani kim olduğunu sormak bile, onu dilini
bilmediği bir ülkenin şiddetine maruz bırakmaktır. Çünkü ona kim olduğunu sormak,
bilmediği bir dilde iletişim kurmasını talep etmek, yabancının, konukseverlik talep
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edebilmek için dahi, öncelikle kendine ait olmayan bir dile, evin efendisi tarafından, ev
sahibi, kral, otorite, ulus, devlet vs. tarafından şiddete maruz bırakılması olacaktır. Bu
nokta, konukseverliğe dair sorunun başlangıcıdır. İşte bu nedenle konukseverlik, koşul
içermez. Yabancının kim olduğu koşuluna bağlı değildir.
“Çıkıp gelen kim ya da ne olursa olsun, herhangi bir belirlemeden, öngörüden,
tanımlamadan, kimliklendirmeden önce; bir yabancı, bir göçmen, bir davetli ya da
davetsiz misafir, bir ülkenin vatandaşı, bir insan, bir hayvan ya da ilahi varlık, canlı
ya da ölü bir şey, erkek ya da kadın olduğuna bakmaksızın, evet diyelim”. (Derrida,
2000, s. 77)

Derrida’ya göre, ancak böylesine koşulsuz bir konukseverlik kozmopolit bir adalet
anlayışını “belki de” sağlayacaktır. Adalet ve hukuk arasında yer alan, ancak belirsiz bir
zamana ötelenemeyen, tam da şimdi alınması gereken karara dair karar verilemezlik
alanında olduğu gibi, burada da, Derrida’nın koşulsuz konukseverliği ile Kant’ın
koşullara dayanan hukuksal konukseverlik anlayışı arasında salınımda olan ancak daha
fazla geciktirilemeyecek olan bu karar, bir olasılık olarak kozmopolitizmin olanağıdır.
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SONUÇ
Bu çalışmada genel olarak, kozmopolitizm fikrinin tarihsel arkaplanı da dikkate alınarak,
Kant’ın hukuk felsefesi içerisinde kozmopolitizm ve ebedi barış üzerine düşüncelerinin
yeri gösterilmeye ve Kant’ın bu görüşleri başta olmak üzere genel olarak siyaset ve hukuk
felsefesi üzerine yapılan bazı eleştirilere dikkat çekilerek, kozmopolitizm kavramının
gerçekleştirilebilirliği irdelenmeye çalışılmıştır.
Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde, kozmopolitizm kavramının felsefe tarihinde ilk
defa ortaya çıktığı Kinik ve Stoacı felsefe okulları üzerinde durulmuştur. Kavramın
felsefeye kazandırıldığı Kinik düşünce incelendiğinde, kozmopolitizmin, insanların bir
topluma ya da devlete ait olduğu ve içinde bulunduğu bu topluluğun yasa ve
göreneklerine uygun davranması zorunluluğuna bir karşı çıkış olarak ortaya konduğu
görülmüştür. Kinik kozmopolitizm her şeyden önce aidiyetleri reddeder. Kozmopolit, bir
topluma ait olmadığı gibi kendisine ait olanları da mümkün olduğunca sınırlı tutar.
Aidiyetin yaratacağı bağımlılığın insanı köleleştireceği düşüncesini savunan Kinik
kozmopolitlerin düşüncelerinin temelinde ise doğa ve akıl vardır. Kavramın tarihsel
gelişimi boyunca geçirdiği değişimlere rağmen, bu iki kavram, doğa ve akıl,
kozmopolitizme her zaman eşlik edecektir.
Kozmopolitizm kavramının benimsendiği ikinci felsefi yaklaşım ise Stoacı Felsefedir.
Ancak kozmopolitizm açısından tüm Stoa filozoflarını benzer şekilde değerlendirmek
doğru olmayacaktır. Zira Stoa okulunun ilk dönemlerinde benimsenen kozmopolitizm
anlayışı, Kinik anlayışa yakın, devletin yasaları yerine aklın erdemlerini koyan ve doğaya
uygun bir yaşam tarzını benimseyen bir kozmopolitizmi savunurken, geç dönem Stoacı
düşüncede, Roma Devleti’nin bir imparatorluk haline gelmesi ve Hristiyanlığı
benimsemesinin

izleri

açıkça

görülmektedir.

Bu

dönemin

felsefi

yaklaşımı,

düşünürlerinin pek çoğunun da devlet içerisinde önemli roller alan kişiler olmasıyla
birlikte, belirgin bir şekilde imparatorluğun desteklendiği bir kozmopolitizm düşüncesine
evrilmiştir. Devletsiz, doğaya ve akla uygun, bireysel bir yaşamın yerini, tek bir dünya
devletinin yönetimi altında toplumsal bir yaşam almıştır. Kinik doğaya uygun yaşama
düşüncesi, ideal devletin ve yasalarının tasarımında insan doğasına yani akla uygun bir
tasarımı uygulamak şeklinde biçim değiştirmiştir. Roma İmparatorluğu’nun tek dünya
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devleti olması idealine uygun bu kozmopolitizm, devletin yasalarının karşısında olan ve
az aidiyetle özgür olan Kinik anlayışın yerine, Hristiyanlığın, tanrının önünde herkesin
eşit olduğu anlayışına dayanan ve özgürlüğü zihinsel bir süreç olarak, isyan etmeden,
karşı durmadan edinildiği daha munis bir kozmopolitizme dönüştürmüştür.
Bu dönüşüm etkilerini oldukça uzun müddet muhafaza eder. Kant’ın kozmopolitizm
anlayışı da bu açılardan Kinik bir kozmopolitizmden çok, Stoacı bir kozmopolitizme
yakın şekilde kurgulanmıştır. Ancak Kant’ın kozmopolitizm düşüncesini ele almak, bu
düşüncenin temelinde yer alan Kant’ın diğer bazı kavramları ele alınmadan mümkün
olmayacaktır. Bu nedenle çalışmanın ilgili bölümünde öncelikle kısaca Kant’ın bazı
temel kavramlarına yer verilmiş, daha sonra ise siyaset ve hukuk felsefesine dair
açıklamalara geçilmiştir.
Kant’ın siyaset ve hukuk felsefesine dair düşüncelerinin temelinde, şüphesiz onun etik
anlayışının temel argümanı olan kategorik imperatif fikri yatar: “Öyle eyle ki, senin
istemenin maksimi, hep aynı zamanda genel bir yasamanın ilkesi olarak da geçerli
olabilsin” (Kant, 2009b, s. 35). Bu görüş, kozmopolitizm fikrinin de dayandığı asıl nokta
olarak, Kant’ın bireyle ilgili her fikrini evrenselliğe yükselten bir bakış açısını ortaya
koyar. Ancak söz konusu olan devlet olduğunda, ahlaksal bir kalıbın varlığı yeterli
olmayacağından Kant, kozmopolitizm ve ebedi barış kavramlarını normatif bir hukuka
dayandırmanın yollarını arar. Zaten çoğunlukla Kant’ın eleştirildiği nokta da bu
temellendirmenin yetersiz kaldığı noktalarla ilgili olmaktadır.
Kant’ın bireyden topluma, toplumdan evrensele geçiş yaparken kurduğu tüm yapıların
altında akla dayalı bir ahlak anlayışı vardır. Akıl sahibi varlık olarak insan, tüm
eylemlerinde türünün belirleyici özelliği olan akla uygun ve dolayısıyla tüm insan
türünün de akli olarak uygun bulacağı tarzda eylemelidir. Böylece her eylemi, aklın
yasasına uygun bir eylem olacaktır. Akla uygun bir eyleme, kişiyi önyargılardan
kurtaracak ve aklını özgürce kullanmaya yöneltecektir. Bu eylem tarzı, kişinin
aydınlanmasının, aklını kullanma cesareti göstermesinin tek yoludur. Kant’a göre
aydınlanma, her bireyin gerçekleştirmeyi başaramayacağı bir gelişim düzeyi olsa da akıl
sahibi varlık olarak insan türü tamamen akla uygun bir yapıya erişecektir. Doğanın insan
türü için biçtiği amaç, böylesi aydınlanmış ve akla uygun bir yaşamdır. Doğa, insanı, bu
gizli amacına yöneltecek araçlara sahiptir. İnsanın bireysel olarak toplum içinde yaşadığı
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çatışmalar, toplumsal olarak ise savaş, yarattığı tüm yıkımların sonunda, aklın nihai
hedefi olarak kozmopolit bir dünya düzeni içerisinde ebedi barışa dönüşecektir.
Kant’a göre bu amaca erişmek için atılacak ilk adım, cumhuriyetçi, yetkin bir anayasaya
sahip bir toplum düzeni oluşturmaktır. Kant’a göre, insan türünün toplum içerisinde
yaşaması da akla uygun olduğu için gereklidir. İnsan korunma ve diğer ihtiyaçlarını
karşılamak için bir toplum içerisinde yaşamayı tercih eder. Bu toplumsallık ise akla
uygun bir yasanın altında birleşilmesiyle kurulabilir. Ortak bir anayasa altında birleşerek
kurulan devlet yapısı, Kant’a göre hukuksal olarak atılacak ilk adımdır.
Ancak bu adım, tek başına Aydınlanma idealine uygun bir yapı kurmaya yetmez.
Yapılması gereken bu anayasanın, kozmopolit bir evrensel hukuka dönüştürülmesidir.
Kant’ın hukuk felsefesinde anayasa ile kozmopolit hukuk arasında yer alan uluslararası
hukuk ise bir nevi geçiş bölgesini oluşturur. Kendi içerisinde cumhuriyetçi yetkin bir
anayasayı oluşturan devletler, dış ilişkileri söz konusu olduğunda, tıpkı doğa
durumundaki insanlar gibi davranacaklardır. Bu doğa durumundan çıkış, kozmopolit bir
yasanın altında birleşmekle mümkün olsa da bu gelişme bir anda gerçekleşemez. Bu
nedenle cumhuriyetçi anayasa ile kozmopolit evrensel hukuk arasında, barışçıl hukuki
antlaşmalarla oluşturulmaya çalışılan bir uluslararası hukuk alanı söz konusudur. Bu
aşamada devletler, pek çok savaşlardan, devrimlerden ve yıkımlardan geçmekte, ancak
bu geçiş, buna maruz kalan kuşak üzerinde yarattığı tüm olumsuz etkilere rağmen, tür söz
konusu olduğunda, ileriye taşıyacak olumlu adımlar olarak görülmelidir. Nihayetinde
varılacak hedef olan ebedi barış, uluslararası hukukun antlaşmalarının yetersiz kalmasıyla
atılacak bir adım olarak, bir halklar federasyonunu gerektirmektedir.
Halklar federasyonu, her devletin egemenliğini koruduğu, federasyona katılmakta ve
ayrılmakta özgür olduğu, devletlerin kendi güçlerinden değil ortak hukuklarından dolayı
güvenlik içinde olduğu ve birbirlerini korudukları bir ittifak modelidir. Böylece bu ittifak,
savaşı sonlandıracak, barışı daimî kılacaktır. Bu federasyon, nihayetinde insanı, insan
olma onurundan dolayı değerli bulan ve bu değerden dolayı haklara haiz kılan bir yapıdır.
Böylece kozmopolit hukuk, iki önemli kazanımın elde edilmesine olanak sağlar: Ebedi
barış ve insan hakları.
Ancak Kant’ın halklar federasyonu ve kozmopolit hukuk anlayışı kendinden sonra gelen
pek çok düşünür tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiriler, ele aldığımız düşünürlerin bakışı
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çerçevesinde kozmopolitizmin uygulanabilirliğini engelleyen bazı temel noktaları işaret
eder. Bu noktalardan ilki, Kant’ın ele aldığı şekliyle bir savaş ve barış kavramının
günümüzde karşılığının olmadığı yönündedir. Schmitt’in kavramsal çerçevesini
oluşturduğu bu görüşe göre, günümüzde savaşlar iki egemen gücün karşılaştığı, ordular
aracılığıyla yürütülen sınırları belirli, hukuksal düzenlemelere tabi olan bir savaş
anlayışından oldukça uzaklaşmıştır. Kant’ın uluslararası hukuk kurallarıyla sınırlarını
çizdiği savaşlar, kendi başına bir suç oluşturmasa da öncesinde, esnasında ve sonrasında
yapılan eylemlerin hukuka uygunluğu tartışılabilen bir yapıdır. Bu haliyle savaşlar, bir
barış antlaşmasıyla sonlandırılabilir ve ordu mensupları savaş sonrasında sıradan, hak
sahibi insanlar olarak hayatlarına devam edebilirler. Oysa Schmitt, iç ve dış, devlete dair
olan ile politik olan arasındaki sınırların silikleştiği günümüzde, savaşların da sınırlarını
kaybettiğini, sürekli bir istisna haline büründüğünü söyler. Böylesi bir durumda, ebedi
barış düşüncesi olsa olsa felsefi ya da metafizik bir inanç olarak ele alınabilir. Artık iki
egemen gücün meşru savaşının yerine, taraflardan en azından birinin meşruiyetini
kaybettiği çatışma, müdahale, terör ve benzeri isimlerle tanımlayabileceğimiz sürekli bir
çatışma hali söz konusudur. Özellikle Habermas ile Hardt ve Negri’nin de benimsediği
bu görüşe göre, sürekli bir müdahale halini alan bir savaşın sonlandırılması mümkün
değildir. Hatta savaş, artık egemenin bir yönetim aracı halini almıştır ve dünya siyasetinin
ebedi barış gibi bir hedefi olduğunu söylemek bile doğru olmayacaktır. Bu durumda
Kant’ın ebedi barış idealinin gerçekleşmesi mümkün olmayacağı gibi böylesi bir amaç
etrafında toplanacak bir siyasi yapının gerçek amacı da sorgulanmalıdır.
Bu nedenle eleştirel olarak ele alınacak ikinci başlık Kant’ın halklar federasyonu yapısı
olmalıdır. Bu federatif yapı, ele aldığımız düşünürler tarafından pek çok farklı açıdan
eleştirilmektedir. Örneğin Schmitt, Kant’ın halklar federasyonu yapısının insanlık
kavramına sahip çıkmasının, barışı sağlamak bir yana, çok büyük yıkımlara sebep
olabileceğini düşünür. İnsanlık adına bir barış hedefinin peşine düşen, bu hedefe ulaşmak
için müdahalelerde bulunma hakkını kendinde gören bir yapı, ister bir devlet isterse
federasyon olsun, karşı tarafın insanlık niteliğini gasp etmiş olacaktır. Bu şekilde “insan”
niteliğinden çıkan bir gruba ise yapılacak müdahalelerin bir sınırı yoktur. Her tür
cezalandırmanın meşru bir hal alacağı insanlık adına müdahale, insan türüne sağlayacağı
yarardan çok yıkım getirecek tehlikeli bir alanın kapılarını açacaktır.
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detaylandırılmadan bahsedildiği birkaç yer referans gösterilerek, üstünkörü bir
yaklaşımla, tek bir dünya devleti olarak yorumlayanlar ve buradan hareketle hiçbir
devletin egemenlik haklarından vazgeçmeyeceği, dolayısıyla böyle bir yapının mümkün
olamayacağı şeklinde eleştiren görüşlere rastlanabilir. Ancak şurası açıktır ki Kant’ın
hayal ettiği yapı kesinlikle tek bir dünya devleti değildi. Böylesi bir yapının
gerçekleşemeyeceğini o da biliyordu. Halklar federasyonu, bir devlet değil bir
federasyondu. Her devlet kendi egemenlik haklarını muhafaza ediyordu. Ancak bu
yapının bir devlet şeklinde planlanmamasının da bazı sıkıntılara yol açtığından bahisle
eleştiriler de vardır. Örneğin Arendt, her ne kadar bir dünya devletini desteklediği
söylenemese de federatif yapının sakıncalı yanlarına dikkat çeken isimler arasındadır.
Arendt’e göre, her bireyin koşulsuz bir biçimde sahip olduğu bir insan hakkından
bahsetmek imkansızdır. Çünkü günümüzdeki yapı, bu hakları devletlerin kendi ulusal
korumaları altında toplayan bir yapıdır. Dolayısıyla bir devletin vatandaşı olmak, size hak
sahibi olma hakkını tanıyan yegâne durumdur. Bu bakış açısıyla insan hakları denen yapı,
her devletin kendi vatandaşlarına sağladığı ve koruduğu kadar mümkün olan bir yapıdır.
Kişi, vatandaşlık bağını kaybettiği andan itibaren, onun adına insan haklarını koruyacak
bir yapı da kalmamaktadır. Bu nedenle Arendt’e göre, Kant’ın kurguladığı haliyle bu
federatif yapının üyelerini, dünya vatandaşı olarak değil, dünya izleyicisi olarak
adlandırmak daha doğrudur.
Federasyonun insan haklarının koruyucusu rolünü üstlenemeyeceğini başka bir bakış
açısıyla iddia eden diğer bir isim ise Habermas’tır. Habermas, Milletler Cemiyeti
örneğinden hareket ederek, ne bir ortak anayasaya, ne bir ceza mahkemesine, ne de ortak
bir orduya sahip olan böyle bir yapının hiçbir zorlayıcı gücünün olmadığını, dolayısıyla
üye devletler üzerinde herhangi bir iktidarının da olmayacağını iddia eder. Eğer
federasyonun, insan haklarının koruyucusu olarak bir hami rolü üstlenmesi isteniyorsa,
üye devletleri bu yola en azından teşvik edecek bir kurumsal yapıyı içermesi
gerekmektedir. Aksi takdirde uluslararası hukukun her an bozulmaya hazır durumdaki
antlaşmalarından farkı kalmayacaktır.
Hem Arendt’in hem de Habermas’ın bu eleştirilerine Kant’ın muhtemelen yanıtı, doğanın
insan türüne verdiği ayrıcalık olan aklın, insanları bu amaca zorunlu olarak yönelteceği
ve akla uygun eylendiği takdirde, federasyonun başka bir zor gücüne ihtiyacı kalmayacağı
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yönünde olacaktır. Bununla birlikte Arendt ve Habermas, bu görüşe karşı da eleştirilerini
dile getirmişlerdir. Habermas, federasyonunun devamlılığını sağlamak için yardıma
çağrılan doğanın gizli gücü olarak akıl anlayışının, ulus devletlerin itici gücü olarak
milliyetçiliğin, savaşa ne kadar yatkın bir yapı oluşturabileceğinin gözden kaçırıldığına
dikkat çekerken, Arendt ise doğanın gizli amacı olarak sunulan bir hedefe, ancak ve ancak
türde varılacak bir hedefe kendisi varamayacak olan insandan böylesi bir eylem tarzı
beklemenin doğru olmayacağını söyler. Arendt’e göre insanları barışa yöneltecek bir
tutum, türün hedefi gibi belirsiz ve uzun vadeli bir amaç değil, paylaşılan ortaklıklar
üzerinden, örneğin çekilen acıların ortaklığı gibi bir ortak paydadan hareket eden bir
tutum olmalıdır.
Bu ortak hareket noktası, ele aldığımız düşünürlerin hemen hepsinde, farklı biçimlerde
de olsa, kozmopolitizme yeni bir çıkış noktası sağlamak amacıyla bulunan bir anlayıştır.
Arendt, Kant’ın sensus communis kavramından hareketle, insanların üyesi bulundukları
topluluğun yargılarını dikkate alarak eylemde bulunduklarını söyler ve nihayetinde
herkesin insan olmak bakımından dünya topluluğunun üyesi olduğunu hatırlatır. Bu
durum insanın kozmopolit varlığının yeniden hatırlanarak, politik bir eylem tarzı olarak
ortaya konmasının ve bir insanlık idealinin yeniden tesisinin temelini oluşturur.
Öte yandan Habermas, ortak köken anlayışına dayalı bir ulus anlayışının yerine, ortak
risklere maruz kalan bir devlet vatandaşlığı anlayışına dayanan bir ulus anlayışı tesis
edilebileceğini söyler ve insan hakları ve demokrasi yararına bir değerler sistemi
kurulduğu takdirde, cumhuriyetçi anayasaların Kant’ın öngördüğü gibi barışa yönelten
bir yapı olarak ortaya çıkacağını düşünür. Böyle bir sistemin kurulumu ve muhafazası
içinse Kant’ın aklın kamusal kullanımı düşüncesinin, devlet dışı organizasyonlar ve sivil
toplum kuruluşlarıyla, kısaca sivil bir kamuoyuyla desteklenmesi gerektiğini düşünür.
Bu ortak hareket noktası anlayışının en geniş yorumlanışını ise Hardt ve Negri’nin
İmparatorluk iktidarının karşısında yer alan bir demokrasi olanağı olarak Çokluk
anlayışında bulabiliriz. Çokluk, tüm dünya halklarını kapsayabilecek, tam olarak
kozmopolitizme uygun bir direniş olanağını içinde barındıran bir kavramdır. İçine aldığı
nüfus öğelerini birleştiren değil, farklılıklarına rağmen bir arada tutabilen bir yapı olarak
çokluk, Kant’ın öngöremediği tarihsel gelişimler dolayısıyla farklı şekilde cereyan eden
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kozmopolit halklar federasyonu düşüncesinin yarattığı negatif etkilerin karşısında yer
alacak bir ortaklıktır.
Sonuç olarak, tüm bu bakış açıları birleştirildiğinde karşımıza çıkan tablo, Kant’ın akla
dayanan bir ahlak anlayışı temelinde, kategorik imperatifin gölgesinin her adımda
hissedildiği bir hukuk felsefesi anlayışıyla ortaya koyduğu kozmopolit haklar ve ebedi
barış idealinin, bu çalışma kapsamında ele aldığımız düşünürlerce, mevcut haliyle
gerçekleşemeyecek, ancak yok da sayılamayacak bir felsefi yaklaşım olarak ele
alındığıdır. Bu yaklaşımın gerçekleştirilemez oluşunun en temel sebepleri, Kant’ın ahlaki
yaklaşımı ile hukuki yaklaşımı arasında tam bir uyumu tesis edememesidir. Doğal hukuk
kuralları olarak ele alınabilecek, insan onuruna dayanan, vazgeçilemez haklar
düşüncesini, normatif hukuk kuralları ile ortaya koymaya çalışmak, eleştirel bir bakışa
her zaman açık kapı bırakmak olacaktır. Bu nedenle Kant’ın kozmopolit hukuku, pek çok
farklı bakış açısının pek çok farklı eleştirisine maruz kalmıştır.
Bu eleştiriler, ele aldığımız isimlerden Derrida haricinde, sınırların belirsizleştiği
günümüzde, kesin ve net tanımlamalar yaparak, hukuki sınırlar çizmenin imkansızlığı
üzerinden ilerlemiştir. Oysa ele aldığımız son düşünür olarak Derrida, bu belirsizlik
noktasından şikayetçi değildir. Ona göre, hukukun sınırları çizilebilir ama adaletin
çizilemez. Kategorik imperatif ise kurmaya çalıştığı evrensel bir yasa olarak eyleme
düşüncesiyle hukuka değil, adalete yönelik bir anlayış olarak ele alınmalıdır. Dolayısıyla
Kant’ın kategorik imperatifi temele aldığını söylediğimiz kozmopolit hukuk kavrayışını,
adalet bağlamında değerlendirmek gerekecektir. Keza, kozmopolit hukukun sınır olarak
belirlenen konukseverlik kavramı da koşulsuz ve sınırsız bir şekilde ele alınmalıdır. Aksi
takdirde konukseverlik kendi kendini gerçekleştirmeye çalıştığı her seferde kendini yıkan
bir

kavram

haline

dönüşecektir.

Dolayısıyla,

Derrida’nın

bakış

açısından

düşünüldüğünde ebedi barışın ve kozmopolit hakların, koşulsuz ve sınırsız bir yaklaşımla,
hemen o anda, orada, ihtiyaç duyulduğu noktada gerçekleştirilmeye çalışılması,
eylemlerin mümkün olduğunca sınırları yıkmaya, hep bir adım daha ötesine geçmeye
çalışılmasıyla mümkün olabilecektir.
Derrida’nın bu düşünceleriyle birlikte, kozmopolitizm anlayışının etikten uzaklaşarak
hukuka doğru ilerlemesini hedefleyen eleştirel yaklaşımlardan geriye doğru, Kant’ın
kozmopolitizm anlayışına doğru uzanan bir çizgi çizilmiş olur. Derrida; Habermas,
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Arendt, Hardt ve Negri’nin aksine kozmopolitizmin etik boyutunu öne çıkarmıştır. Ancak
kozmopolitizmin yeterli hukuki korumaya sahip olmadığı takdirde, sadece etik bir duruş
olarak başarıya ulaşamadığı da aşikardır. O zaman kozmopolitizmin imkânsız bir hedef
olduğu ve vazgeçilmesi gerektiği mi söylenmelidir?
Bu çalışma kapsamında incelediğimiz tüm bu düşünceleri birleştirerek, ebedi barışın ve
kozmopolitizmin olanağını sorguladığımızda, şöyle bir sonuca vardığımızı söyleyebiliriz:
Kant’ın çizdiği şekilde bir kozmopolitizm anlayışı, günümüz küreselleşmiş toplumunda
pek de mümkün gözükmemektedir. İktidarın ve bu iktidarın yönetim şekillerinin değiştiği
günümüzde, ebedi barışa yönelik bir arzu duyanların da uygulaması gereken yol
haritasının değişeceğini söylemek zor değildir. Bu yeni yol haritasını çizerken, günümüz
şartlarında küreselleşmenin getirdiği dezavantajları dikkate almanın yanında avantajlarını
da gözardı etmemek gerekir. Giriş bölümünde de dikkat çekmeye çalışıldığı gibi, iletişim
olanaklarının büyük gelişimiyle dünyanın sınırlarının küçüldüğünü iddia edebiliriz. Bu
iletişim olanağı, Arendt, Habermas, Hardt ve Negri’nin öne sürdüğü gibi karşılaşılan
risklerin ve acıların ortaklığı bağlamında değerlendirilerek, büyük toplulukların bir araya
getirilmesi için kullanılabilir. Nitekim dünya siyasi sahnesinde son on beş ila yirmi yılda
meydana gelen isyan, devrim veya büyük protesto gösterileri hatırlandığında, bu iletişim
olanağının kullanıldığı göze çarpacaktır. Ancak, böylesi bir yaklaşımda, ortaya çıkan
kozmopolit topluluk, insan hakları temelinde bir kozmopolit hukuk düzenini tesis etmeye
muktedir olamayacaktır. Zira Kant’a yöneltilen eleştiriler de hatırlanırsa, bir zor gücü
olarak hukukun güvencesini içeren bir yapı oluşturulmadığı takdirde, ortaya çıkan her
kozmopolit birlik, ahlak ile hukuk arasındaki belirsizlik noktasında sıkışıp kalacaktır.
Tıpkı Birleşmiş Milletler’in müdahale hakkı örneğinde olduğu gibi, içerisinde suiistimal
edilebilecek bir şekilde karşıt görüşünü barındıran sınırlı bir hukuki yapı, tam olarak
hukuki bir kozmopolitizme erişmek bir yana ona zarar verecek bir oluşuma bile
dönüşebilecektir. Bu noktada, arzu edilen hukuki zırhı kuşanamamış bir kozmopolitizm
fikrini tamamıyla terketmek yerine, böylesi bir yapıya kavuşuncaya değin, Derrida’nın
önerdiği gibi, sınırların ötesine uzanmaya çalışan, hukuku değil adaleti hedefleyen bir
eylem tarzını tercih etmek gerekebilir.
Böylesi bir eylem tarzı, türde gerçekleşecek bir hedefin uzak hayalinin yaratacağı ataleti
engelleyerek, yaşanılanların ortaklığından hareketle kurulacak bir kamusal gücü harekete
geçirmelidir. Bu ortak zemini, Stoacı halkaların da gösterdiği biçimde, sürekli
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geliştirmeye ve büyütmeye çalışmak, her seferinde bir sonraki sınırı yıkarak, ortak
kamusal alanı tüm dünya vatandaşlarını içine alacak şekilde genişletmeye çalışmak ise
Derrida’nın önerdiği tarzda, hukukun yeterli olmadığı noktada etik bir bakış açısını
benimsemekle mümkün olacaktır. Böylece kozmopolitizm fikrini, Kant’tan hareketle
yola çıkan, küresel dünya düzeninin neden olduğu problemleri daha kuvvetli bir hukuki
korumayla çözmeyi hedefleyen ve bu hedefi, yeni ortaya çıkan kamusal alanların da
hesaba katılmasıyla daha güçlü bir şekilde talep eden bireylerin, adaleti şimdi ve burada
sağlamak maksadıyla her seferinde bir sonraki sınırı aşarak en dış halkaya erişmeyi
amaçlayan eylemlerinde muhafaza etmek imkânı ortaya çıkacaktır.
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