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KÜRESEL SAVAġLARIN
EġĠĞĠNDE KANT VE
HEGEL‘Ġ YENĠDEN
OKUMAK
Sürekli Barış için Savaş Gerekli mi?

H. Emre Bağce*

GĠRĠġ
SavaĢın doğası nedir, kaynakları ve sonuçları nelerdir? SavaĢ kaçınılmaz
mıdır? Bu ve benzeri sorular her çağın baĢlıca tartıĢma konuları arasındadır;
modern öncesi dönemde, savaĢların kapsam ve etkisinin sınırlı oluĢundan
dolayı, bu tür sorular daha çok siyasetçi ve düĢünürlerin oluĢturduğu dar
çevreler içerisinde ele alınmıĢtır. Ancak, sonuç veya etkilerini yalnızca savaĢan tarafların hissettiği savaĢlar dönemi modern çağ ile birlikte kapanmıĢtır.
I. ve II. Dünya SavaĢlarının yıkıcı sonuçları hatırlandığında ve savaĢ teknolojisinin günümüzde muazzam boyutlara ulaĢtığı göz önüne alındığında olası
bir savaĢın yalnızca insanları değil, bütün olarak dünyanın varlığını tehdit
edeceğini söylemek malumu ilan sayılabilir. Ancak kaygılar korkuya, korkular gerçekliğe dönüĢüyor. SavaĢla ilgili sorular bugün tüm insanların zihinlerini karmakarıĢık bir hale getirmiĢtir. Hükümetler savaĢ konusunu her
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ne kadar kendi halklarının görüĢlerine baĢvurmaksızın karara bağlamaya
çalıĢsalar da tüm dünyada insanların savaĢa karĢı bir araya geldiği ve seslerini duyurmaya çalıĢtıkları görülüyor. Devletler genelde halkın bu taleplerini
pek dikkate almak istemiyorlar; yine de meĢruiyetlerini yitirmemek için geri
adım atmak ve tavizler vermek zorunda kalıyorlar.
Günümüzün insanı depremler çağını yaĢıyor1; her gün kiĢiliği, akıl ve
duygu bütünlüğü biraz daha parçalanıyor. Veblen bir zamanlar insanlık tarihini ikili bir bakıĢ ile yorumlamıĢtı; insanlık tarihi iki zıt dürtüden kaynaklanan iki farklı yaĢam biçiminin tarihiydi. Ġlki, çalıĢma, ustalık ve barıĢçıl iĢbirliği temelinde yaĢamsal ihtiyaçların karĢılandığı, sevgi ve yaratıcılığın
egemen olduğu, ikincisi ise çapulculuk ve yamyamlık temelinde kendini
beğenmiĢliğin, saldırganlığın, rekabetçiliğin, açgözlülüğün dolayısıyla sömürü ve savaĢların egemen olduğu bir dünyadır. Dahası, Veblen‘e göre dönemlere göre birisi üstün gelmektedir2 ve bugün ikincisi baskındır. Ġnsanın
vicdan, duygu, kalp, akıl bütünlüğü giderek parçalanıyor, yaralanıyor;
Rousseau‘nun deyimiyle ―…ne samimî bir dostluk, ne hakikî hürmet … ne
de içten bir itimat! ġüpheler, vehimler, korkular, soğukluk, çekingenlik, nefret, kalleĢlik…‖3 bir bataklık gibi insanlığı günbegün içine çekiyor.
SavaĢ konusunda yalnızca iki taraf söz konusu değil; bir tarafta beyaz diğer tarafta siyah var; ancak her ikisi arasında açıktan koyuya geniĢ bir griler
spektrumu yer alıyor. Bir tarafta ilkesel olarak, diğer tarafta ülke yararı için
savaĢa karĢı çıkanlar var, diğer bir tarafta ülke yararı için, baĢka bir tarafta da
insanlığa barıĢ getirmek için savaĢı savununlar yer alıyor; sanki George
Orwell‘in 1984‘ünü veya Hayvanlar Çiftliği‘ni sahneliyoruz ve aktörlerden
biri sahnedeki rolü gereği izleyicilere dönüp ‗savaĢ barıĢtır‘ diye sesleniyor.
Aynı sahnenin devamında, ‗barıĢın ancak savaĢla sağlanacağı‘ sözleri yükseliyor; savaĢa ilkesel olarak karĢı çıkan insanların ‗savaĢ suçlusu‘ olarak yargılanacakları baĢka bir epizot olarak yankılanıyor. Bu sahnede insanlığın
ürettiği her türlü değer ve kavram yeniden tanımlanıyor, içi boĢaltılıyor, içi
yeniden dolduruluyor. Gerçekliği çarpıtma ya da gizleme anlamına gelen
ideolojiye hiçbir zaman savaĢ konusunda olduğu kadar yoğun baĢvurulmamıĢtır herhalde. Ġnsanın beynini zonklatan yeni bir devrimler çağını yaĢıyoruz. Belki Freud‘a da hiçbir zaman bugün olduğu kadar ihtiyaç duyulmamıĢtır. Uluslararası iliĢkiler disiplininin bir Soğuk SavaĢ dönemi bilimi oluĢu ve
Dünyanın yüzyüze olduğu bunalımları iĢleyen bir çalıĢma için bkz., Alain Minc, Yeni Ortaçağ, (çev.,
Mehmet Ali Ağaoğulları), Ankara: Ġmge, 1995.
2
Thorstein Veblen, Essays in Our Changing Order, New York: Augustus M. Kelley, 1964, s. 78-96.
3
Jean-Jacques Rousseau, İlimler ve sanatlar Hakkında Nutuk, (çev., Zahir Güvemli), Altı Kitabı ile
Rousseau, Ġkinci Baskı, Ġstanbul: Türkiye Yayınevi, 1960 içinde, s. 27. Yeni bir baskı için bkz., JeanJacques Rousseau, Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, (çev., Sabahattin Eyuboğlu), Ġstanbul: Cem, 1998.
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1945‘lerle baĢlayıp 1990‘larla sona eriĢi gibi, BirleĢmiĢ Milletler de Soğuk
SavaĢ döneminin bir kurumu muydu? Yoksa yüzlerce yıldan beri adım adım
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan uluslararası hukuk bir yanılsamadan ve yalandan
mı ibaretti?
Reel politiğin egemenliği kısmen sürse de insanlar devletlerin yalnızca
uyruğu olmakla yetinmiyorlar artık. Her ne kadar devletler pragmatik bir dil
kullanarak ulusal menfaatlerin savaĢı gerektirdiğini savunsalar, temsilcilerin
duygusal davranmayarak savaĢ kararı için lehte oy kullanmalarını sağlamaya
çalıĢsalar, paternalist bir tutumla halkla iletiĢimden kaçınsalar ve yine de
halka rağmen halk için neyin iyi olduğunu bildiklerini söyleseler de, bütün
dünyada toplumlar diyalogdan ve diyalojik iliĢkilerin kurulmasından yana bir
tutum takınıyor ve daha yaĢanılır bir dünyanın kapılarını zorluyor. Bu
satırların yazarı, Kant ve Hegel gibi iki büyük düĢünürün savaĢ, dolayısıyla
barıĢ konusundaki görüĢlerinin günümüzdeki tartıĢmalara bir katkı
sağlayacağını düĢünmektedir. Burada, her iki düĢünürün savaĢ konusundaki
görüĢleri ana hatlarıyla sunulacak, kimi zaman kendilerine eleĢtiriler
yöneltilecek ve bugünkü dünyanın oluĢmasında nasıl bir rol oynadıkları ve
söyleyecek yeni bir Ģeylerinin olup olmadığı araĢtırılacaktır.

KANT‘IN SĠYASAL MĠRASI
Felsefi çalıĢmaları göz önüne alındığında Kant‘ın siyasete katkısı sınırlı ve
sığ görülebilir. Ancak, bu, onun siyasal yazılarının önemsiz olduğu anlamına
gelmemektedir. Felsefi derinliği kimi zaman siyasal yazılarını gölgede
bıraksa da, siyaset üzerine yazdığı birkaç deneme ile, kendisini daha ziyade
siyaset felsefesine adamıĢ kimi düĢünürlerin yapıtlarıyla karĢılaĢtırılmayacak
ölçüde, insanlığa katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu çalıĢmalardan biri
1784 yılında yazdığı Aydınlanma Nedir Sorusuna Yanıt baĢlığını taĢıyan
deneme, bir diğeri de 1795 yılında yazdığı Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir
Deneme‘dir4. Bu çalıĢmalar birbirini tamamlar niteliktedir ve kısmen ahlak
felsefesinin izlerini taĢırlar. Her ikisinde de despotluğa karĢı çıkar, daha insancıl ve rasyonel bir toplumsal düzenin özlemini ve ilkelerini dile getirir.
Her iki çalıĢmasında da, gerçekliği (varolanı) göz önüne alır ancak eleĢtiri
hakkından hiçbir Ģekilde vazgeçmez ve sürekli daha yaĢanılır bir dünyanın
kurulabilirliğini göstermeye çalıĢır5. Ġkinci çalıĢmasında, ayrıntılı biçimde
Bu yazıda takip eden eserden yararlanıldı: Immanuel Kant, Political Writings, (ed., Hans Reiss), ikinci
geniĢletilmiĢ baskı, Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Her iki çalıĢmanın Türkçe çevirisi için
bkz., Immanuel Kant, Seçilmiş Yazılar, (çev., Nejat Bozkurt), Ġstanbul: Remzi, 1984 .
5
Kant‘ın paternalizm, despotizm ve özgürlük hakkındaki görüĢlerinin yetkin bir incelemesi için bkz.,
Charles Taylor, ―Kant‘s Theory of Freedom‖, Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers,
vol. 2, New York: Cambridge University Press, 1995.
4
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değerlendireceğimiz üzere, reel politiği ve savaĢları bile insanların aydınlanmasına yol açabilecek öğeler biçiminde yorumlayacak denli iyimserdir.
Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme‘de, Kant birkaç kavram üzerine
yoğunlaĢır: savaĢ, barıĢ ve kozmopolit veya birleĢik bir dünya toplumu. Ana
tema ise sürekli barıĢın egemen olduğu kozmopolit bir dünyanın kurulmasında savaĢların oynayacağı roldür. Nasıl ki doğa durumunda insanlar bir
karĢıtlık içindeyse, devletler sisteminde de her bir devlet bir diğeriyle çatıĢma içindedir. Kant savaĢların karĢısında yer alır ancak teleolojik bir yorum
ile sonuçlarının iyi olacağını düĢünür. Kant iyimserdir; bir gerçeklik, daha
doğrusu kötü bir gerçeklik olarak savaĢların insanları daha fazla uyaracağını
ve kötülüğün kendi sonunu hazırlayacağını ileri sürer. SavaĢlar yol açacakları
yıkımlarla, karĢıtlık içinde bulunan toplumları veya devletleri bir araya
getirecektir.
Kant‘ın siyaset ve tarih felsefesi eski Yunan siyasal düĢüncesinin ve modern çağın sözleĢme kuramlarının bir bileĢimi niteliğindedir. SözleĢme kuramlarını teleolojik bir anlayıĢla yorumlar ve devlet ve uyruklar arasındaki
iliĢkileri çözümlemekle yetinen bu kuramların kapsamını geniĢletir. Bu açıdan, sözleĢme kuramlarını ve ideal devleti yalnızca kent devletiyle özdeĢleĢtirmiĢ olan klasik Yunan düĢüncesini aĢar, hatta yadsır. Kant‘ın siyasal görüĢleri aynı zamanda Epikürosçu ve Stoacı6 bir yönelime de sahiptir. Stoa‘nın
logos (evrensel akıl) ve kozmospolis (evrenkent) kurgusu Kant‘ın siyasal
yazılarını derinden etkiler. Kant, Deneme‘de kozmospolisin gerçekleĢebilirliğini ileri sürer ancak bu, insanların tekil iradeleri ile değil, evrensel
aklın bir gereği olarak gerçekleĢecektir. Diğer bir ifadeyle, logos, Kant‘a
göre, kozmopolisi sağlayacaktır. Her bir tikel akıl tümel aklın ya da logosun
bir parçası oldukça, logosun bilincine vardıkça kozmospolis ortaya çıkacaktır. Kant diyalektik kavramını kullanmamıĢ olsa bile kozmospolisin karĢıtlıkların çözülmesi ile varlık kazanacağını ifade etmesi ve kozmospolisi ulaĢılacak nihai bir erek olarak görmesi kendisinin Aristoteles‘in7 teleoloji ve
diyalektiğini Hegel‘den çok önce kavradığını göstermektedir.
Stoa felsefesindeki logos kavramı Kant tarafından ‗doğa‘ olarak adlandırılır.
Kant‘a göre insan aklı ile evrensel akıl arasında baĢlangıçta bir uyumsuzluk
ya da çatıĢma vardır. Bu nedenle ―insan uyum ister, ama doğa insan türü için
Epiküros ve Stoa felsefesi de dahil olmak üzere, siyasal düĢünceler tarihiyle ilgili kapsamlı incelemeler
için bkz., Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa, Ankara: Ġmge, 2000; Mehmet Ali
Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, Ankara: Ġmge, 2001; Tanrı Devletinden
Kral Devlete, Ankara: Ġmge, 2001; Kral Devlet Ya da Ölümlü Tanrı, Ankara: Ġmge, 2000; Alaeddin ġenel,
Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat, 1996; George Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi,
Ankara: Türk Siyasi Ġlimler Derneği, 1969.
7
Aristoteles‘in bu çalıĢma boyunca değinilen görüĢleri için bkz., Aristoteles, Politika, (çev., Mete
Tunçay), BeĢinci Basım, Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
6
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neyin daha iyi olduğunu bilerek uyumsuzluk ister‖8. Bir anlamda Kant‘ın
siyasal dizgesi doğa durumundan uygarlığa, kaos‘tan kozmos‘a ve polis‘ten
kozmospolis‘e geçiĢi anlatır. Doğa mekanizmasının iĢleyiĢi diyalektik bir
süreç olarak görülür ve bu süreçte doğa durumundaki insan uygar topluma
geçer. Doğa durumundaki insanların ―düĢmanca tutumlarının karĢıtlığı
(antagonizma), onları yasaları kabul etmeye zorlar. Bu Ģekilde, bağlayıcı
yasaların uygulanması ile, bir barıĢ durumu oluĢturur‖9. ―Biz bu ilkenin
mevcut devletler arasında da geçerli olduğunu görebiliriz‖10 diyen Kant
aslında Hobbes‘un yarım bırakmıĢ olduğu tabloyu tamamlayacağını vaat eder
ve Hobbes‘un devletler arasındaki iliĢkileri anarĢik olarak nitelendiren
görüĢlerini yineler: ―Doğal durumda, bir devlet tüzel bir kiĢilik olarak, diğer
bir devletle olan iliĢkisinde devamlı bir savaĢ içindedir‖11. Bu önerme,
Leviathan‘ın temel savı olduğundan tek baĢına okunduğunda, hiç kimse bu
ifadenin ahlak felsefecisi Kant‘a ait olduğunu düĢünmez bile. Ancak yukarıda
ifade ettiğimiz üzere, Kant, Hobbes‘un yarım bırakmıĢ olduğu Ģemayı bir
adım ileri götürmek için bu argümana baĢvurur. Aslında böylece Hobbes‘un
karĢılaĢtığı eleĢtirileri de Hobbes adına tamamlama görevini üstlenmiĢ olur.
Hobbes sözleĢme yoluyla insanları doğa durumundan sivil topluma ya da
devlete ulaĢtırır ancak bu kez devletleri anarĢik doğa durumunda bırakır; bu
nedenle de devletler arasındaki savaĢların kesintisiz süreceğini düĢünür. Kant
ise diyalektiğe baĢvurarak varolan her çatıĢmanın bir sonunun olduğunu ve
devletler arasındaki savaĢların da son bulacağını göstermeye çalıĢır. Doğa
durumundaki insanlar bir toplum sözleĢmesi ile sivil topluma geçebilmiĢlerse
(ya da geçmek zorunda kalmıĢlarsa), bu, devletler için de neden geçerli
olmasın? Bu soru ile Kant, bir anlamda Hobbes ile bütün bağlarını koparır
ama bir anlamda da Hobbes‘un yarım bıraktığı tabloyu iĢlemeye koyulur
çünkü Hobbes‘un insanlar için öngördüğü doğa durumundan çıkıĢ
senaryosunu devletlerin anarĢik doğadan çıkıĢları biçiminde yeniden iĢler:
―ToplumsallaĢmama (unsociability), devletlerin dıĢ iliĢkilerinde de
vardır, ve devletler sınırsız özgür durumdadırlar. Doğa, tekrar,
insanların hatta insanların kurduğu geniĢ toplumların ve devletlerin
toplumsallaĢmamalarını, karĢıtlıkları yolu ile, sakin ve güvenli bir
duruma ulaĢmaları için kullanır‖.12

8

Kant, Political Writings, s. 45.
Kant, a.g.e., s. 113.
10
Kant, a.g.e., s. 113.
11
Kant, a.g.e., s. 165. KarĢılaĢtırınız, Hobbes, Leviathan, (çev., Semih Lim), Ġkinci Baskı, Ġstanbul: Yapı
Kredi Yay., 1995.
12
Kant, Political Writings, s. 46.
9
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Kant aslında Hobbes‘un bir bilinmeyenli denklemini iki bilinmeyenli
denkleme dönüĢtürür. Birinci aĢamada insanların doğa durumundaki
çatıĢmaları, ikinci aĢamada ise, birincinin sonuçlarından yararlanılarak
devletler arasındaki çatıĢmalar çözümlenir. Yeni formülasyon Kant‘a her
Ģeyden önce savaĢı olumsuzlama olanağı da tanır: ―Bütün savaĢlar (insan
eğilimi ile değil, ama doğanın eğilimi ile), devletler arasında yeni iliĢkiler
oluĢturmaya yönelik çabalardır‖13. Böylece Kant daha yüksek bir amaç için
savaĢı araçsallaĢtırır veya ona reel politiğin yüklediği anlamdan oldukça
farklı bir anlam kazandırır. ‗SavaĢ, barıĢa nasıl yol açabilir?‘ sorusuna
Kant‘ın yanıtı olumsuzluğun olumsuzlanması biçimindedir; çünkü savaĢın
yıkıcı doğası aynı zamanda savaĢın kendisinin de yıkımını hazırlamaktadır.
Bu arada, Kant evrensel akıl ile tekil aklın kullanımı arasında bir bağ kurar,
aydınlanmayı bir süreç olarak tanımlar ve insan aklının özgürleĢimini sürekli
vurgulayarak özneyi etkin kılmaya çalıĢır. Yine de, siyaset ve tarih felsefesi
teleolojiden dolayı yarı yarıya malûldür.
Kant‘ın toplum sözleĢmesi Locke ve Rousseau‘nun kuramlarından ziyade
Hobbes‘un etkisindedir. Locke ve Rousseau doğa durumundaki insan hakkında iyimser bir bakıĢa sahiptir hatta Rousseau doğal insanı idealize eder.
Ancak, doğa durumundaki insan Kant‘a göre aydınlanmamıĢ insandır; doğal
durumda çatıĢma içinde bulunan insan türü, evrensel aklın zorlaması ile
kendi aklını kullanmaya baĢlamıĢtır. Modern zamanlarda bile ‗aydınlanma‘
sona ermemiĢtir, yani hâlâ hiçbir toplum tam olarak ‗aydınlanmıĢ‘ değildir.
Bu açıdan Kant bir yandan da aydınlanma dönemi düĢünürlerinin iyimserliğini ve ilerlemeci tarih anlayıĢını benimsemiĢ gözükür14. Aydınlanma
döneminin genel anlayıĢına paralel olarak, insanlık Kant‘a göre de devamlı
bir ilerleme içerisindedir; bu süreçte insanın içsel kapasitelerinin mükemmel
geliĢimi açığa çıkar ve insanlar ilkel doğal durumlarını bırakıp, sivil bir yapı
kurarlar. Kant‘a göre, meĢru yasalar altında insan topluluklarının oluĢturduğu
birlik anlamına gelen devlet15, bir ilk sözleĢmeye dayanması bakımından,
toplumun istemini yansıtmaktadır. Ancak diğer toplum sözleĢmelerinin aksine, Kant‘ın kuramında toplum sözleĢmesi ile mükemmel bir toplum kurulmamıĢtır. Devlet, toplum sözleĢmesine dayanmasına rağmen, hâlâ kusurlu

13

Kant, a.g.e., s. 48.
Aydınlanma dönemi ile ilgili bazı çalıĢmalar için bkz., Roy Porter, The Enlightenment, London:
Macmillan Press, 1990; Louis I. Bredvold, The Brave New World of the Enlightenment, Ann Arbor: The
University of Michigan Press, 1961; Norman Hampson, Aydınlanma Çağı, (çev., Jale Parla), Ġstanbul:
Hürriyet Vakfı Yay., 1991; Diderot, D'Alembert, Ansiklopedi ya da Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar
Açıklamalı Sözlüğü, (çev., Selahattin Hilav), Ġkinci Baskı, Ġstanbul: Yapı Kredi Yay., 2000.
15
Kant, Political Writings, s. 138.
14
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bir organizasyondur16; çünkü ona göre ―mükemmel bir sivil yapı kurma
problemi, dıĢ devletlerle hukukun yönettiği iliĢkiler kurmaya bağlıdır ve
sonraki çözülmeksizin ilki çözülemez‖17. Kant‘ın kurgusunda her ne kadar
zararları vurgulansa da, savaĢın ebedi barıĢın kurulmasına yardımcı olacağı
öngörülür. Devletlerin ortaklığına dayanan kozmospolisin kurulması aydınlanmanın tüm dünyaya egemen olmasına bağlıdır ve bu sürecin tamamlanabilmesi için Kant bir anlamda toplumların ellerindeki bütün kaynakları tüketmeleri gerektiğini düĢünmektedir.
Kant‘ın değindiğimiz sürecin tamamlanmasını olanaklı kılacak üç aracı
vardır; bunlar aydınlanma, ticaret ve savaĢtır. Aslında Kant henüz 18. yüzyıl
sonlarında, I. ve II. Dünya SavaĢlarını ve bu savaĢların sonucunda kurulacak
olan Milletler Cemiyeti, BirleĢmiĢ Milletler ve Avrupa Birliği gibi yapıları
öngörmüĢtür. Kant‘a göre, ticari zorunluluklar ―evrensel adaletin uygulanacağı bir sivil toplum‖18 meydana getirecektir. Her ne kadar Kant, devletler
arasındaki iliĢkileri, insanların ilkel oldukları yasasız doğal duruma benzetse
de, aydınlanma ile birlikte insanlar arasında sivil iliĢkilerin kurulacağını,
ancak bunun yeterli olmadığını vurgulaması açısından kendisinden önceki
düĢünürlerin ve çağdaĢlarının önünde yer alır. Kant sürekli barıĢın egemen
olduğu bir dünyanın kurulması için hem her bir devlet içinde hem de devletler arasında sivil iliĢkilerin geliĢmesine ve buna uygun yapıların kurulmasına
vurgu yapar. Bu açıdan günümüzdeki karĢılıklı bağımlılığın ilk kuramcısı
bile sayılabilir.
―Toplumların bir arada olabilmelerinin tek akılcı yolu uluslararası bir
devlet kurmaktır. Yeryüzünün bütün halklarını kapsayacak kadar büyüyecek
bir devlet. Bu, (mevcut) devletlerin isteği değildir ve onların Ģu anki uluslararası hak kavramlarına göre, dünya devleti gerçekleĢtirilemez‖ 19.
Devlet içinde ve dıĢındaki iliĢki ve yapıların mükemmel olmadığı düĢüncesine paralel olarak, Kant insan aklının kozmopolit devleti kurma ve sürekli
barıĢı sağlamada yetersiz kalacağını düĢünür. Sürekli barıĢın ve evrensel bir
hukukun ancak savaĢların zorlamasıyla, savaĢların yıkıcı etkilerinin anlaĢılmasıyla kurulabileceği sonucuna varır. Bu açıdan bakıldığında, Kant‘ın argümanı savaĢları meĢrulaĢtırıcı bir niteliğe sahiptir. SavaĢın teleolojik kavranıĢı, onun bir araç olarak kullanılabileceğinin ve gerekliliğinin kabul ediliĢi
diğer alternatifin, yani sürekli barıĢın ‗barıĢçıl‘ yollarla tesis edilebilirliğinin,
önünü kapamaktadır. Siyaset kuramında savaĢları barıĢ için benimsemiĢ
gözükse de ahlak felsefecisi Kant sürekli bir iç hesaplaĢma içindedir.
16

Kant, a.g.e., s. 113.
Kant, a.g.e., s. 47.
Kant, a.g.e., s. 45.
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Kant, a.g.e., s. 105.
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SAVAġ BARBARLIKTIR
SavaĢla ilgili tanımlamalarında Kant reel politikten oldukça uzaklaĢır ve
ahlakçı yönü giderek ağırlık kazanır; hatta teleolojisi gereği savaĢa yüklediği
geçici olumlu anlamı bile kendi elleriyle yıkar. AĢağıdaki ifadelerle Kant
savaĢ hakkında gerçekten ne düĢündüğünü açıkça ortaya koyar:
―Kendi kendine savaĢ, özel bir motivasyon gerektirmez, çünkü insan doğasına yerleĢmiĢ gözükmektedir‖20.
―SavaĢ (ilkel insanların yaptığı gibi) anlaĢmazlıkların barbarca çözülmesidir‖21.
―SavaĢ, güç kullanarak bir hakkı öne sürmek için, hiç de iyi olmayan sadece kestirme bir yoldur‖22.
―SavaĢ, bütün kötülüklerin ve ahlaksal bozulmanın kaynağıdır‖23.
Kant insan doğasından bahseder; ancak ilkel ve uygar insan arasında bir
ayrım yapması onun sabit bir insan doğası düĢüncesine sahip olmadığının ve
ilerlemeci tarih anlayıĢının bir iĢaretidir. Bu açıdan, savaĢın insan doğasının
bir parçası sayılması, onun değiĢmeden kalacağı anlamına gelmemektedir.
Kant, insanın doğası gereği ‗iyi‘ olduğunu kuĢkuyla karĢılamakla birlikte,
onun aydınlanacağına, kendi aklını kullanacağına içtenlikle inanmaktadır.
Kant‘ın görüĢleri arasında kimi tutarsızlıkların olduğu görülüyor. Sivil
toplumu oluĢturan insanları bir taraftan rasyonel ve uygar kabul eder ama
diğer taraftan sorunları barıĢçıl biçimde çözümlemeleri yönünde yeterince
görüĢ ileri sürmez. Bu bağlamda, Kant takip eden sorular üzerinde yeterince
durmaz: Ġnsan ve devlet özleri aynı olan varlıklar mıdır? Devletler bireylerden bağımsız kendi kendilerine hareket eden otomatlar mıdır? Doğa durumundaki insanın aklı ile toplumsallaĢmıĢ insanın aklı, olayları farklı kavramaz mı?. Ayrıca, toplumların savaĢlardan dolayı bütün mali kaynaklarını
tüketip zorunlu olarak barıĢçıl iliĢkiye girecekleri ya da bu yolla sürekli barıĢı
kuracakları yeterince ikna edici bir argüman olmaktan uzak gözüküyor.
Kant‘ın yanılgısı devletlerin benzer güçlere sahip olduğunu varsayarak aktörler arasındaki asimetrik iliĢkileri ve eĢitsizlikleri göz ardı etmesidir.
Yukarıda iĢaret ettiğimiz üzere, tarihin teleolojik, determinist yorumu Kant‘ın
perspektifini hayli sınırlandırır ve bazı soruları sormasını engeller.
Kant dıĢ politikayı iç politikanın bir devamı, savaĢları da toplumların içsel
bozukluklarının bir dıĢavurumu olarak değerlendirmediği için dıĢ politika
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Kant, a.g.e., s. 111.
Kant, a.g.e., s. 171.
Kant, a.g.e., s. 96.
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Kant, a.g.e., s. 183.
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ile ilgili sorunların çözülmesi ile tam bir barıĢ ortamına geçileceğini ileri
sürer. Toplumsal sorunları ve savaĢa yol açan toplumsal dengesizlikleri Kant
yeterince dikkate almaz; toplum içinde aydınlanmanın gerçekleĢebilmesi için,
yöneticilerin halka baskıda bulunmamasını ve onların görüĢlerini belirtmelerinin devletin varlığını tehlikeye atmak anlamına gelmediğini savunmakla yetinir. Ancak toplumun liderlerden daha az savaĢa baĢvuracağını
açıkça dile getirmesi önemlidir. Bu nedenle de, savaĢa yöneticilerin değil,
halkın karar vermesi gerektiğini özenle vurgular24. Her Ģeye rağmen, Kant,
savaĢların da birer olumsuzlanması gereken deneyimler olarak insanlığın
aydınlanmasına katkıda bulunacağını düĢünmektedir —savaĢların yıkıcı etkileri ve sonuçları barıĢçıl çabaların doğuĢuna zemin hazırlayacaktır. Öte yandan, Kant‘ın, savaĢı bütün kötülüklerin ve ahlaksal bozulmanın kaynağı olarak tanımlaması, kendi tarih felsefesi ile çeliĢmektedir. SavaĢların, bu açıdan
bakılırsa, ilerlemeye değil bozulmaya yol açtığını kendisi ifade etmektedir;
bu ise teleolojisinin gerçekleĢebilirliğini büyük ölçüde zaafa uğratır.
Her ne olursa olsun, Kant, ilerlemeyi, aydınlanmayı, aklın kullanımını,
toplumun özgürleĢimini, savaĢsız bir dünyanın kurulabilirliğini savunmakla
günümüzdeki tartıĢmalara katılmayı yeterince hak etmiĢtir.

HEGEL‘DE DEVLET, LĠDER VE UYRUKLAR
Hegel siyaset, tarih ve hukuk felsefesini Alman ulusçuluğunu ve devletçiliğini destekleyecek biçimde kaleme almıĢtır; savaĢı da bu çerçevede formüle
etmiĢtir. Hegel‘in siyaset felsefesinin esin kaynağı Platon ve Aristoteles‘tir.
Özellikle Aristoteles‘in siyaset felsefesinin etkisinde kalmıĢ ve onun polis
(kent devleti) ile ilgili görüĢlerini kendi zamanına ve Almanya‘ya uyarlamaya
çalıĢmıĢtır; bu arada Aristoteles‘in görüĢlerinde ciddi çarpıtmalar da
yapmıĢtır. Hegel felsefesinde, Kant‘ın siyaset felsefesini yadsımaya yönelik
çabalar da belirgindir. Hegel, Alman milliyetçiliğini ve devletçiliğini yüceltecek biçimde tarih felsefesini ve devlet modelini geliĢtirmiĢtir. Bu açıdan
bakıldığında yazılarında geniĢ yer ayırdığı diğer toplum, ulus ve devletler
ikincil bir konumdadır; Almanya‘nın üstünlüğünü vurgulayabilmek için ya
aĢağılanır ya da miatlarını doldurmuĢ toplumlar biçiminde gösterilirler.
Hegel, Platon ve Aristoteles‘te olduğu gibi, devletin doğuĢunu iĢlevsel bir
yaklaĢımla çözümlemeye çalıĢır. Hegel‘e göre, ―devlet, aile ile sivil toplumun
birleĢimi, kendi bilincinde ahlaksal bir özdür‖25; devlet ―aileyi korur ve
24

Kant, a.g.e., ss. 90-91.
G. W. F. Hegel, Essential Writings, (ed. Frederick G. Weiss), Touchbooks, New York, Harper 1974, s.
284. Hegel‘in siyasal konularla ilgili görüĢleri için özellikle Hukuk Felsefesinin İlkeleri, (çev., Cenap
Karakaya), Ġstanbul: Sosyal Yay., 1991 ve Tarihte Akıl, (çev., Önay Sözer), Üçüncü Basım, Ġstanbul
Kabalcı, 1995, okunabilir.
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sivil toplumu yönlendirir‖26. Her ne kadar Hegel anayasayı devlet gücünün
örgütlenmesi ve anayasaları yapanın da ulusun tarihi ve onun içindeki ruh
olduğunu27 söylese de incelemelerinde hükümeti merkezi noktaya yerleĢtirir:
―Gerçek yaĢayan bütünlük, genel olarak devleti ve onun anayasasını
meydana getiren hükümettir. Doğal zorunluluk sonucu, sivil toplum
zümrelerinin ve ailenin yükseliĢinde görülen örgüttür ... Sivil toplum ve
ailenin iĢlevleri üzerinde ortaya çıkar, genel amaçları yürütür ve bu kısımların
varlıklarını sürdürmesini amaçlar‖28.
Hegel‘in devlet ve uyrukları arasındaki iliĢkiyi hangi bağlamda
yorumlayacağını ―‗Tanrı insana bir makam verirse ona akıl da verir‘ eski bir
vecizedir ama bugünlerde hiç kimse ciddiye almıyor‖29 sözü açığa vurur. Her
ne kadar ulustan bahsetse de onu hükümete ve dolayısıyla lidere indirgeme
eğilimindedir. Devlette bütün ağırlığı taĢıyan, devletin iradesi, onun en
yüksek noktası ve kaplayıcı bütünlüğü hükümettir. Ya da, daha doğrusu,
mükemmel yapılı bir devlette bu monarktır30 ve ―monarkın hakkı, Tanrının
yetkisi içerisine yerleĢmiĢtir‖31. Böylece, Hegel ulusal ruhu, soyut aklı ve tini
monarkın kiĢiliğiyle özdeĢleĢtirir. Yöneticilerin halk tarafından ve halk için
sınırlandırılması yönündeki Kantçı uslamlama Hegel tarafından tersine
çevrilir ve monarkın kayıtsız üstünlüğü ile sonuçlandırılır. Bu açıdan, Hegel
bir taraftan Aristoteles‘in sivil toplum ve devletle ilgili kuramını kendi
savlarını destekleyecek biçimde kullanır, bir taraftan da her fırsatta Kant‘ın
görüĢlerini çürütmeye çalıĢır. AĢağıdaki ifadeler, Kant‘ın, Hegel üzerinde ne
derece etkili olduğunu göstermektedir; sanki Hegel bunları yalnızca Kant‘ı
eleĢtirmek amacıyla yazmıĢtır.
―Bütün yurttaĢların yasamada yer almasını ve hükümetin sadece
yürütme görevini üstlenmesini (söylemek) kara cahilliktir‖.32
―Ġnsanlar, son zamanlarda halkın egemenliğinden söz etmeye
baĢladılar. (Bu) egemenlik vahĢi halk fikri üzerine kurulu ĢaĢırtıcı
kavramlardan birisidir. Monark olmaksızın, halk bir yığındır ve bir
devlet değildir artık‖.33
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―Devletin özü, onun bireylere, onların yaĢamlarına, varlıklarına, haklarına,
ve hatta toplumlara karĢı mutlak gücüdür‖.34
―Bireylerin asli görevi, bağımsız ve egemen olan devletin korunmasıdır‖.35
―Devlet için, bütün üyelerin feda edilmesi evrensel bir görevdir‖.36
Hegel‘in Kant karĢıtlığı hiçbir tartıĢmaya yer bırakmayacak biçimde
açıktır; devleti mutlaklaĢtırması, devletin varlığını en yüksek amaç olarak
sunması da Platon‘un Hegel üzerindeki etkisinin derinliğini gösterir37. Amaç,
devletin korunması ve monarkın haklı gösterilmesi olunca, birey ve toplum
zorunlu olarak birer araç haline dönüĢmektedir. Her bir üyenin kendisini
soyut, aĢkın (transcendental) devlete feda etmesi düĢüncesi diğer önermelerinin zorunlu bir sonucudur ve bu açıdan ĢaĢırtıcı değildir.
Hegel‘in siyasal sistemini çözümlemek için Aristoteles ile iliĢkisine de
bakmamız gerekir. Hegel, Platon ve Aristoteles‘te olduğu gibi tartıĢmasına
bireyden baĢlar; bireysel ihtiyaçların yeni kurumların doğuĢuna yol açtığını
belirtir. Artan ihtiyaçlar aile ve sivil toplumun ortaya çıkıĢını sağlar, sivil
toplum içindeki iliĢkileri düzenlemek için de hükümet veya devlet doğar.
Aslında bu, ihtiyaçlar ile yapılar arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu varsayan yapısal iĢlevselci bir yaklaĢımdır38. Hegel, Aristotelesçi kurguyu benimsemiĢ gözükür; yine de Hegel ve Aristoteles‘in iĢlevselciliği oldukça farklı
yorumladıklarını söyleyebiliriz. Aristoteles‘te, bireyler kiĢisel geliĢimlerini
tekler olarak gerçekleĢtiremezler bu nedenle birbirleri ile iliĢkiye girmek
zorundadırlar. Bu açıdan, Aristoteles‘in temel varsayımı insanın toplumsal ve
siyasal bir varlık (zoon politikon) olduğudur. Toplum veya devletin olmadığı
yerde insan herhangi bir hayvandan farksızdır; toplumsal bilince vardığında
hayvanlardan farklılaĢır. Aile sosyal insanın geliĢimi için vardır ve ihtiyaçları
karĢılayamadığında hükümet, anayasa ve devlet gibi yapılar ortaya çıkar.
Aristoteles‘in dizgesinde polis veya devlet sosyal bireyin geliĢimi için bir
araç niteliği taĢır ancak teleolojisi gereği Aristoteles bu iliĢkiyi tersinden
okur. Her ne kadar polis kronolojik olarak birey ve aileden sonra gelse de
nihai erek olarak onların önünde yer alır. Hegel‘in devleti mutlaklaĢtırmasında Aristoteles‘in teleolojisi büyük rol oynamıĢtır, ancak bu daha çok,
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Hegel‘in, Aristoteles felsefesini Ģeklen kopya etmesinden ve yanlıĢ
yorumlamasından kaynaklanmıĢtır.
Aristoteles polisi, bireyi araçsallaĢtıran, hele hele yöneticilerin uĢağı
konumuna indirgeyen bir kurum olarak değil, tam aksine bireysel
potansiyelleri açığa çıkaran kurumlar bütünlüğü olarak görür. Ayrıca, toplum
veya polisin insan için zorunlu kurumlar olduğunu vurgulamak amacıyla
toplum ve polisi över ve yüceltir. Bu açıdan, kimi çalıĢmalarda Aristoteles
sosyal demokrasinin ilk kuramcısı olarak da sunulur39. Aristoteles birey için
devleti veya toplumu feda eden argümanlara karĢı devletin feda
edilemezliğini vurgulamıĢtır; ancak devlet için bireyi de hiçbir Ģekilde feda
etmemiĢtir. Aristoteles birey ve devleti karĢıt değil birbirinin tamamlayıcısı
olarak görmüĢtür. Ġnsanı siyasal bir varlık olarak tanımlaması da bu
görüĢünün açık bir tezahürüdür. Aristoteles‘te polis önemlidir, ancak polisin
de bir amacı vardır: ‗ortak iyi‘yi ya da kamu yararını korumak ve insanlar
için daha ‗mutlu bir yaĢam‘ sağlamaktır.
Hegel‘in Aristoteles‘i kavrayamadığı ya da bilerek veya bilmeyerek
çarpıttığı ortada. Aristoteles, ‗birey mi devlet için, devlet mi birey için‘
biçiminde birey ve devleti karĢı karĢıya getiren tartıĢmaları reddetmiĢ ve
üçüncü alternatifin olabilirliğini tartıĢmıĢtır40. Hegel ise, devlet ve bireyi karĢı
karĢıya getirmiĢ ve birini diğerine feda etmiĢtir. Hegel devletin mutlak amaç
olduğunu kabul ederek, devletin birey ve toplum için kurumsallaĢmasını
değil, birey ve toplumun devlet için feda edilmesini savunmuĢtur. Bu açıdan
Hegel‘in Hukuk Felsefesinin İlkeleri Aristoteles‘in Politika’sının tekrarı
olmaktan çok karĢıtıdır.

FELSEFE DEVLETĠN HĠZMETKÂRIDIR
Platon yaĢamı boyunca ya filozofların kral olmasını ya da (bu olmazsa)
kralların filozof olmasını, erdemli bir toplumun ancak felsefenin yönettiği bir
devlette mümkün olabileceğini savunmuĢtu. Platon‘un asıl sorusu, Osmanlı
Devletinin çöküĢü sırasında çokça yinelenen soruyla aynıydı: Bu devlet eski
sağlıklı haline nasıl kavuĢturulur? Soru, kendi içinde Platon‘un dünyayı kar-

Örneğin bkz., Martha Nussbaum, ―Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution‖,
Oxford Studies in Ancient Philosophy, Suppl. vol., 1988, ss. 145-184; ―Aristotelian Social Democracy‖, R.
Bruce Douglass vd. (der.), Liberalism and the Good, New York: Routledge, 1990, ss. 203-252.
Nussbaum‘un çalıĢmalarını değerlendiren bir yazı için bkz., Richard Mulgan, ―Was Aristotle an
Aristotelian Social Democrat?‖, Ethics, vol. 111, 2000, ss. 79-101.
40
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bkz., Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, (çev., Seçkin Çağan), Ġstanbul: May, 1968; Hannah Arendt,
İnsanlık Durumu, (çev., Bahadır Sina ġener), Ġkinci baskı, Ġstanbul: ĠletiĢim, 2000.
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Ģıt ikilik (dichotomy) temelinde kavradığının ipuçlarını barındırıyordu. Bozuk ve irrasyonel olduğu için mevcut durumun ideal ya da rasyonel olana
göre yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Ünlü yapıtı Devlet‘in yazılıĢ amacı
da bozulmanın nasıl engelleneceğini göstermekti; diğer bir ifadeyle Devlet
reçete niteliğinde bir eserdi. Aristoteles‘in sorusu da aynıydı: Aristoteles
çöküĢ nasıl önlenir sorusunun yanıtını birey ve devleti barıĢtırmakta bulmuĢtu. Bireyin kendisini devlete karĢı koymasını hem devletin hem de bireyin çöküĢü olarak gördüğü için siyasal yaĢamdan çekilmeyi öneren düĢüncelerin karĢısında yer almıĢ, birey ve devleti uzlaĢtırmaya, kaynaĢtırmaya
çalıĢmıĢtı. Bir taraftan da Platon‘un doğru soruya yanlıĢ yanıt verdiğini, birlik
ilkesinin devleti güçlendirmek yerine ortadan kaldıracağını ileri sürmüĢtü;
çözüm, ona göre siyasal ve toplumsal çoğulculuğu tanımaktan geçiyordu.
Hegel‘de durum biraz daha farklılık gösteriyor. Platon ve Aristoteles‘in terminolojisi ile düĢünse bile, ‗devlet nasıl çöküĢten kurtulur‘ sorusu Hegel
tarafından sorulmayacaktır. Kendisinin de ifade ettiği gibi, ―ne olursa olsun,
her birey kendi zamanının çocuğudur. Bu yüzden felsefe de kendi zamanının
düĢüncelerde kavranmasıdır‖41. Üstelik Hegel‘e göre ―Platon‘un devleti bile
Yunan sosyal yaĢamını yorumlamaktan baĢka bir Ģey değildir‖42. Bu durumda, Hegel yine diğer düĢünürleri takip edecek ancak kendi zamanını yorumlamak için soruyu değiĢtirecektir. Kendisi ifade etmemiĢ olsa bile
Hegel‘in ‗devlet nasıl daha güçlü olabilir?‘ biçiminde bir soruya yanıt aradığını söylemekle hata yapmıĢ sayılmayız. Hukuk Felsefesinin İlkeleri‘nde
Hegel amacını içtenlikle ifade eder:
―Bu kitap devletin rasyonel olduğunu anlama ve ortaya koyma çabasından
baĢka bir Ģey değildir. Bir felsefi çalıĢma devletin nasıl olması gerektiği ile
ilgili öğretilerde bulunmamalıdır, sadece, devletin nasıl anlaĢılabileceğini
göstermelidir‖.43
Yukarıdaki alıntının gösterdiği üzere Hegel, Platon ve Aristoteles ile
arasındaki bağları koparmıĢ ve onları eleĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu, Hegel‘in
zamanında devletin konumu ve gücünün Platon ve Aristoteles‘in yaĢadığı
dönemdekinden oldukça farklı olmasından kaynaklanmaktadır; devlet çöküĢ
içinde değil, tam aksine yükseliĢ eğilimindedir. Bu noktada Hegel‘in
rasyonelliği ve gerçekliği (realiteyi, olup biteni) yorumlayıĢı da Platon ve
Aristoteles‘ten çok farklıdır. Platon varolanı ya da gerçekliği tamamen yadsır,
bu dünyada olup bitenleri akıl dıĢı sayar. Aristoteles bu dünyanın gerçekliğin
kendisi olduğunu madde form kuramı ile epistemolojik ve ontolojik olarak
göstermeye ve böylece Platon‘un idealizmini yumuĢatmaya çalıĢır. Hegel ise
41
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her iki düĢünürün savlarını ve yöntemlerini kendi tartıĢmalarını desteklemek
için kullanır. Gerçeklik tindir, ideadır derken Platon‘u benimser; ancak
ideanın kendisini realize ettiğini söylerken Aristoteles‘ten yararlanır.
Söyleminin siyasal karĢılığı, tinin kendisini Almanya olarak somuta
dönüĢtürdüğüdür ve bu Hegel‘e göre gerçekliktir. Bu Ģekilde Hegel kendini
felsefe, devlet, rasyonellik ve gerçeklik arasındaki iliĢkileri yeniden kurmaya
adar.
―Bizde felsefe, özellikle ve hatta sadece devletin hizmetindedir.‖44
―Felsefe, rasyonel olanın araĢtırılması olduğu için, Ģu anda var olanın
anlaĢılması, kavranmasıdır.‖45
―Rasyonel olan gerçektir, gerçek olan rasyoneldir.‖46
―[Yapılması gereken] büyük Ģey, geçici olan içinde var olan ebedi özü
kavrayabilmektir. Çünkü, rasyonellik dıĢ varlığa form, Ģekil ve görünüĢ
olarak çıkar.‖47
Hegel devleti tinin kendini bu dünyada gerçekleĢtirmesi, form kazanması
olarak tanımladıktan sonra felsefenin görevini de devlete bağımlı kılar.
Ancak Platon‘un aksine, felsefe devletin nasıl olması gerektiğini belirleyen
ona yön veren bir ‗efendi‘ olmaktan çıkarılır, devleti ancak anlamaya çalıĢan,
ona hizmet eden bir ‗uĢak‘ ya da ‗hizmetkâr‘ konumuna indirgenir. Bu arada,
ilk duyulduğunda insanı büyüleyen ünlü ‗gerçek olan rasyonel, rasyonel olan
gerçektir‘ sözünün de bu hizmetkarlığı, dolayısıyla statükoyu haklı
göstermeye çalıĢan bir formül ya da anahtar olduğu kendiliğinden açığa çıkar.
Hegel‘in gerçeklik anlayıĢı çeliĢkilerle malûldür; Hegel statükoyu
haklılaĢtırmak için ‗gerçek olan rasyonel, rasyonel olan gerçektir‘ der ancak
çoğunlukla bu savının arkasında durmaz, gerektiğinde, sezdirmeden onu
yadsır. Örneğin, ―kiĢisel felsefe (Bay Fries‘in yaptığı gibi) bütün düĢünce ve
konuları aynı seviyeye getirdi, Roma Ġmparatorluğunun köle ile özgür insan,
erdem ile kötülük arasındaki farkı kaldırdığı gibi‖48; ―Ģimdilerde, devletin
doğası hakkında felsefi terimlerle konuĢmak ayıp sayılır oldu‖49; ―Platon
tarafından bize aktarılan sofistlerin prensipleri kamu düzenini bozmaktan
baĢka bir Ģey değildir‖50 gibi ifadeler ilk bakıĢta geliĢigüzel eleĢtiriler olarak
görülebilir. Ancak, kendisi gerçeklik ve rasyonelliği bir kez özdeĢleĢtirdikten
sonra, erdem ile kötülük, özgür insan ile köle arasında nasıl bir ayrım
yapabilir? Var olan her Ģey rasyonel ise erdem ile kötülük arasında hiçbir fark
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kalmayacak ya da her ikisi özdeĢ olacaktır. Hegel de kötülük içinde var olan
ebedi özü arayacaktır. Ayrıca sofistleri ve Fries‘ı kınaması da tutarlı değildir
çünkü onların yaptıkları da, Hegel‘in terminolojisine göre, gerçektir ve
gerçek olduğu kadar da rasyoneldir.
Özlemini duyduğu devlet zaten gerçekleĢtiği için Hegel‘de ‗olması
gereken‘ ile ‗olan‘ özdeĢtir; bu nedenle de ona göre olanı anlamaya
çalıĢmalıdır. Gerektiğinde doğal zorunlulukları, gerektiğinde ise mutlak
ruhun takdirini iĢin içine katarak olmasını istediği Ģeyi olan gibi göstermek
için yoğun bir uğraĢ içerisine girer ve diğerlerinin neyi nasıl düĢüneceklerini
belirleme hakkını da kendinde görür. Bütün bu uslamlamalar Hegel‘in
statükoyu koruma çabasının ve tutucu devletçiliğinin bir sonucudur ve iddiası
aslında oldukça basittir: yalnızca kendi düĢüncesi gerçek ve rasyoneldir.
Diğerleri ise, kendi düĢüncesini destekledikleri ölçüde gerçek,
desteklemedikleri ölçüde irrasyoneldir.

SAVAġ ULUSAL AHLAKI KORUR
Hegel‘in felsefe ve devletle ilgili görüĢlerinde referansları nasıl ki Platon ve
Aristoteles‘tir, savaĢ konusunda da karĢı referansı Kant‘tır. Kant‘ın ‗savaĢ‘,
‗ahlak‘, ‗bozulma‘ ve ‗sürekli barıĢ‘ arasında kurduğu iliĢkileri Hegel‘in
tersine çevirerek savaĢ lehine yeniden formüle etmesi, kendisini Kant‘ın
görüĢlerini çürütmeye adamıĢ olduğu izlenimini güçlendirir.
―SavaĢ büyük önemi haizdir, bu yolla insanların ahlaksal sağlıkları
korunur... ulusların bozulması ‗sürekli barıĢ‘ sonucudur... Eğer bu
sadece felsefi bir düĢünce veya Tanrının takdirinin haklı gösterilmesi
ise, gerçek savaĢlar değiĢik Ģekilde de haklı gösterilebilir. BaĢarılı
savaĢlar iç huzursuzluğu engeller ve devletin gücünü sağlamlaĢtırır.‖51
Hegel, savaĢı haklı gösterebilmek için –ki bunu Alman devletinin koloni
hareketlerine giriĢerek endüstrisini sağlamlaĢtırması için düĢünür- önce
Tanrının takdirine baĢvurur; hemen sonra da devletin savaĢ yoluyla en
azından içeride düzeni sağlayacağını ve devleti güçlendireceğini ileri sürerek
Machiavelli‘yi ileri düzeye taĢıyan bir reel politikçi olduğunu gösterir.
Ayrıca, Kant‘ın savaĢa yöneticiler değil, halk karar vermelidir sözünü de
Hobbes‘un desteği ile tersine çevirir. Hegel‘e göre, ―yalnızca monark silahlı
güçlere emir verir, savaĢ ve barıĢ yapar, her türlü anlaĢmaya varır ve dıĢ
iliĢkileri yürütür‖52. Hegel aslında faĢist ideolojinin geliĢini de önceden haber
verir ve argümanlarıyla bu ideolojinin ideologlarına örneklik teĢkil eder.
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Hatta, Mussolini‘inin Encyclopedia Italiana‘da ‗faĢizm öğretisi‘ üstüne
yazdığı maddedeki ―tüm insan enerjilerini en yüksek düzeyde tutan ve
değerini bilen halklara yücelik damgasını vuran yalnızca savaĢtır‖53 sözü
Hegel‘in kuru bir tekrarı gibidir.
Hegel tarih ve hukuk felsefesinde Almanya‘nın dünya tarihine damgasını
vurması hayalini dile getirir; felsefeyi devletin hizmetine sokarak Almanları
en yüksek noktaya yerleĢtirir. Liderin kayıtsız üstünlüğü, bireyin devlete feda
edilmesi, temsil sisteminin ve halk egemenliğinin hor görülmesi, savaĢların
ve soyut ulusun yüceltilmesi, baĢka ulus ve toplumların aĢağılanması gibi
temaları iĢleyen Hegel, özellikle II. Dünya SavaĢına ve faĢist ideolojiye giden
yolun düĢünsel temellerini atmıĢtır. Günümüzdeki tartıĢmalara bakıldığında,
halklardan olmasa da genel olarak devlet adamlarından oluĢan bir hayli
taraftarı ile hâlâ aramızda yaĢıyor.

SONUÇ YERĠNE
Kant ve Hegel karĢıt görüĢleri temsil ederler; Kant barıĢı, Hegel savaĢı
savunur. Kant yöneticiyi halka karĢı sorumlu kılmaya çalıĢırken, Hegel halkı
aĢağılar, yöneticiyi yüceltir. Kant savaĢa yöneticilerin değil, halkın karar
vermesi gerektiğini söyler, Hegel bu konuda tek söz söyleme hakkını
monarka tanır. Bir anlamda, Kant halkın, Hegel yöneticilerin yanında yer alır.
Herhangi bir metnin farklı okunabileceğini ve her okuyucunun —en
azından okumaya katlandığı için— farklı sonuçlar çıkarma hakkının
olduğunu düĢünüyorum. Bu nedenle yalnızca önemli gördüğüm bir noktayı
vurgulamakla yetineceğim. O da, günümüzde temsili demokrasinin bir krizle
karĢı karĢıya oluĢudur. O zamandan bu zamana bir hayli yol kat edilmiĢ
olmasına rağmen, düĢünürlerin tartıĢtıkları konular hâlâ sıcaklığını koruyor.
SavaĢlara kimin karar vereceği hâlâ çözülebilmiĢ değil; çoğu ülkede
doğrudan halk değil, halkın temsilcileri bu kararları almaktadır, birçok ülkede
de tamamen yöneticiler. Son aylarda dünyanın değiĢik yerlerindeki
geliĢmelerin gösterdiği üzere, temsilcilerin veya yöneticilerin kararları
çoğunlukla halkın talepleriyle uyuĢmuyor. Bu da temsili demokrasinin,
biçimsel olarak iĢlemesine karĢın, halktan giderek koptuğunu gösteriyor.
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Demokrasiyi zaafa uğratan en büyük tehlikelerden biri elektoralizmdir; yani
demokrasinin seçimlerle özdeĢleĢtirilmesidir. SavaĢ tartıĢmaları aslında
temsili demokrasinin içinde barındırdığı bu zayıflığı açığa çıkarmıĢtır. SavaĢ
lehine alınan kararlar temsili demokrasinin krizine, barıĢ lehindeki giriĢimler
de bu krizin çözümüne ve katılımcı demokrasiye iĢaret ediyor. Katılımcı
demokrasi kurumsallaĢmadan sürekli barıĢın sağlanması pek de olanaklı
gözükmüyor.
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