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ÖZET
J. RAWLS’IN İKTİSADİ ADALET TEORİSİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
Bu çalışmada adaletin iktisadi boyutu ele alınmaktadır. Adalet Aristo’dan
beri ‘değerlerin değeri’ olarak kabul edilmiştir. Bu konuda hem Tevrat’ta ve
Kur’an’da hem de Doğulu ve Batılı düşünürlerin eserlerinde adaletin içeriği
hakkında görüşler sunulmuştur. Yirminci yüzyılda adalet konusunda en kapsamlı
çalışmayı J. Rawls yapmıştır. O da adaleti Aristo gibi diğer değerlere öncelemiş,
her şeyin faydacılık uğruna feda edildiği bir ortamda adaleti vurgulayıp
faydacılığa karşı çıkmıştır. Rawls, Kantçı geleneğe tabi olarak insanın
başkalarının çıkarı için araçsallaştırılamayacağını, amaç olarak görülmesi
gerektiğini vurgulamıştır.
Rawls, yaşadığı çağdaki aşırı pozitivizmin baskısı altında adaleti
temellendirirken Kant’tan farklı bir yöntem seçmiştir. Kant’ın numenal-aşkınmetafizik boyutlu yöntemi yerine Rawls, ampirik ‘fıtrat durumu’ (orginal
pozition) analojisinden hareket etmiştir. Sandel’in ifadesiyle ‘metafiziksiz bir
liberalizm’ kurmaya çalışmıştır. Rawls insan beni ile niteliklerini birbirinden
ayırarak değişmelerden etkilenmeyen bir ben’i savunmuştur. Bu yaklaşım iktisadi
adalet açısından kişinin niteliklerinin ortak sosyal bir değer olduğu, kişiyi
ödüllendirme

ya

da

cezalandırma

aracı

olarak

görülmemesi

sonucunu

doğurmaktadır. Dolayısıyla gelir ve servet, toplumdaki en dezavantajlı durumda
olanların en avantajlı çıkacağı şekilde dağıtılmalıdır. Ona göre liberal
özgürlükçülerin ve meritokratik fırsat eşitlikçilerinin önerdiği sosyal politikalar
yeterli değildir. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmadan salt fırsat eşitliğinin sağlanması
sonucu düzeltmeyecektir.
Çalışmanın ilk bölümünde adaletin ve iktisadi adaletin tanımları
verilecektir. İkinci bölümde modern öncesi, üçüncü bölümde İslam’da, dördüncü
bölümde Batı’da iktisadi adalet ele alınacaktır. Beşinci bölümde çalışmanın ana
hattını oluşturan J. Rawls’ın iktisadi adalet açıklamaları analiz edilecektir.
Nozick, Sandel ve MacIntyre’ın eleştirileri verilecektir. Altıncı bölümde ise
Türkiye Ekonomisi çeşitli veriler ve endekslerle ekonomik adalete uygunluğu
bakımından irdelenecektir.
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ABSTRACT
J. RAWLS’ THEORY OF ECONOMIC JUSTICE AND TURKISH ECONOMY
This study deals with the economic dimension of justice. Justice has been
accepted as the ‘value of values’ since Aristotle. In this regard, opinions were
presented about the content of justice both in the Torah and the Qur’an, and in the
works of Eastern and Western thinkers. J. Rawls did the most comprehensive work
on justice in the 20th century. He also advocated justice like Aristotle and opposed
utilitarianism by emphasizing justice in an environment where everything was
sacrificed for the sake of utilitarianism. Rawls emphasized that, subject to the
Kantian tradition, one should not be instrumentalized for the sake of others, but
should be seen as a goal.
Rawls chose a different method from Kant when he was grounded justice
under the pressures of extreme positivism in the time he lived. Instead of Kant’s
numenal-transcendental-metaphysical dimension, Rawls moved from the empirical
‘original position’ analogy. He tried to establish ‘liberalism without metaphysics’
by Sandel's statement. Rawls has defended a self that is not affected by changes by
separating qualities from self. This approach results in the fact that in terms of
economic justice the qualities of a person are a common social value and are not
seen as a means of rewarding or punishing a person. Therefore, income and wealth
should be distributed in such a way that the in those most disadvantaged situation
in society will be most advantageous. For him, the social policies proposed by
liberal libertarians and meritocratic opportunists are not enough. Achieving equal
opportunity without removing absolute inequalities will not fix the end result.
In the first part of the work, definitions of justice and economic justice will
be given. Economic justice will be dealt with in the second part in the pre-modern
period, in the third section in Islam and in the fourth section in the West. In the
fifth chapter, J. Rawls' economic justice statements, which constitute the main line
of work, will be analyzed. Nozick, Sandel and MacIntyre will be criticized. In the
sixth chapter, Turkish Economy will be examined in terms of compliance with
various data and indexes of economic justice.
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J. RAWLS’IN İKTİSADİ ADALET TEORİSİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
GİRİŞ
Adalet, insanlığın her zaman ulaşmaya çalıştığı ve fakat sübjektif değerler ile
objektif değerler arasında sıkışıp kalması sebebiyle tam anlamıyla sağlayamadığı bir üst
değerdir. Tarih boyunca filozoflar, teologlar, düşünürler, sosyal kuramcılar adaletin ne
olduğu ve nasıl uygulanacağı konusuyla uğraşmışlardır. Kimileri adalete sadece kutsal
metinlerin hükümlerinin uygulanmasıyla ulaşılabileceğini belirtirken kimileri de bunun
toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan ve Allah/Tanrı gibi ilahların buyruklarından
bağımsız seküler akılla türetilmiş hukuk normlarının uygulamasında görmüştür.
İktisadi açıdan adalet ise yapılan tüm ekonomik işlemlerin adil şekilde
gerçekleştirilmesi olarak anlaşılır. Temelde bazı farklılıklar olsa da (örneğin faiz
yaklaşımı) hem Doğu hem de Batı iktisat ve hukuk sistemleri genel kapsam bakımından
sözleşme şartı, adil fiyat, karşılıklı olarak aldatmama (asimetrik bilgi sorunundan haksız
şekilde faydalanmama), piyasalarda arz talep dengesinin sağlanması gibi konularda
konsensüs içerisindedir.
Bu çalışmada gerek evrensel gerek bölgesel (Doğu-Batı bağlamında) hukuk
sistemleri kapsamında adaletin sağlanmasına dair oluşturulmuş külliyatlar incelenecektir.
Platon’dan Cicero’ya, Aristo’dan Kant’a, Hobbes’tan Kınalızade’ye, Farabi’den
Habermas’a, Rawls’tan Sandel, Nozick ve MacIntyre’a kadar birçok düşünürün adalet ve
iktisadi adalet üzerine görüşleri ele alınacaktır.
Bu çalışmada J. Rawls’ın Adalet Teorisi konsepti içerisinde adalet üzerine temel
şartları belirleyerek evrensel adalet bağlamında Türkiye ekonomisinin değerlendirmesi
yapılacaktır. Ülkemiz açısından daha adil bir ekonomik sistemin nasıl oluşturulabileceği
üzerine görüşler ortaya konacaktır. İktisadi adaletin sağlanmasında çeşitli paradigmaların
Türkiye’de geçerliliği üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.
Adaletsizlik genel anlamda hâkim olan durum olarak kendini göstermektedir.
Özellikle Batı’da kapitalizmin gelişimine bağlı olarak gelir dağılımında aşırı düzeyde
eşitsizliklerin yaşanması ilgili toplumlarda huzursuzluklar, sınıf çatışmaları ve kimi zaman
infiallere yol açarak yıkıcı etkiler ortaya çıkarmıştır. Adaletsizliğin artışına istinaden
adaletin yeniden sağlanması üzerine düşünürler çeşitli kuramlar geliştirmişlerdir ve eserler
üretmişlerdir. İşte bu bağlamda adaletin nasıl elde edileceğine dair yeni bir düşünsel
heyecan sağlayan isimlerden birisi de John Rawls olmuştur.
Rawls’ın 1971 yılında piyasaya sürdüğü Bir Adalet Teorisi adlı kitabındaki bakış
açısına göre adalet, insan soyunun sosyal olarak beraber yaşamasının bir gereğidir. Tek
1

başına yaşayan bir birey için adalet söz konusu olmayacaktır. Adalet en öncelikli, hatta
diğer değerlerin de kendisiyle ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir değerdir. Rawls adaleti
diğer ahlaki değerlerden ayırır ve ona öncelikli bir pozisyon atfeder. Diğer ahlaki
değerlerin ne ölçüde değerli olduğunu adaletle ölçmeye çalışır. Adalet diğer ahlaki
değerlerden öncelikli bir statüye sahip olduğu gibi bir toplumsal ’iyi’ olan refahtan da
önceliklidir. Toplumsal refah için adaletin feda edilmesi düşünülemez.
Rawls, temel olarak adaletle birlikle özgürlük ve eşitlik savunucusu, ahlaki ilkeleri
özümsemiş ve aynı zamanda ahlakın kaynağını da keşfederek toplumdaki bütün bireylere
insana yaraşır şekilde yaşama hakkı sağlama amacında olan bir ahlakçı liberaldir. O,
ahlakın kaynağını bulmaya ve haklılaştırmaya çalışmıştır. Amacı, özgürlükleri tüm
insanlar için garanti altına alarak eşitsizlikleri azaltıp denkleştirici bir adalet sistemi
oluşturarak toplumdaki en dezavantajlı kesimlerin yeniden tahsis sonuncunda nispi olarak
en avantajlı konuma gelmeleriyle sosyal adaleti sağlamaktır.
Rawls söz konusu çalışmasıyla adalet konusuna olan ilginin olağanüstü bir
seviyede yükselmesini sağlamıştır. Bu ilgi sadece hukukçu ya da iktisatçılarla sınırlı
kalmamış, fizikçisinden teoloğuna, filozofundan sosyoloğuna hemen tüm bilimsel
disiplinlerin yoğun ilgisini çekmiştir. Rawls’ın ilgili eserini anlamak, daha sonra
eleştirmek ve katkı yapmak için farklı disiplinlerden yüzlerce düşünür çaba göstermiş ve
hala da göstermektedir.
Rawls’ın teorisindeki temel amacı faydacılığın öngördüğü adalet anlayışından
üstün olan bir sosyal adalet teorisi ortaya koymaktır. Yani o, ekonomik refahın adaleti
ortadan kaldırmaması gerektiği gibi insan hakkını da ortadan kaldırmaması gerektiğini
vurgular.
Rawls’ın

çalışması

adaletin

nasıl

elde

edileceği

ve

hangi

araçlarla

gerçekleştirileceğini belirleme konusunda hukukçu, filozof, sosyolog, politika yapımcısı
ve iktisatçılara önemli argümanlar kazandırmaktadır.

2

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ADALET
1.1. ADALETİN TANIMI
Adalet; Eski Yunan filozoflarından günümüz iktisatçılarına kadar farklı şekillerde
tanımlanmıştır. Bu dönemin önde gelen isimlerinden biri olan Aristo’ya göre adalet,
başkalarına iyilik yapabilmek… yasalara uymak… ifrat ve tefritten uzak durmak ve…
oransal olarak dengeyi sağlamaktır (Duran, 2015).
Ünlü iktisatçı Hayek’e göre adalet, somut sonuçlarla değil de, eylemlere rehberlik
eden kurallarla ilişkilidir. Bir eylemin adil olup olmadığı, o eylemin etkilediği taraflara
sağladığı somut sonuçlara değil de, eylemin belirli kurallara uyularak yapılıp
yapılmadığına bakmak suretiyle belirlenir. Hayek'in söz konusu davranış kurallarına
verdiği ad, adil davranış kurallarıdır (Cevizci, 1999: 11-12). Sözleşmelere uyulması,
mülkiyet haklarına riayet gösterilmesi, bireysel hakların zedelenmemesi veya kadük hale
getirilmemesi, temel haklar ve özgürlüklerin kısıtlanmaması Hayek’e göre adaleti içeren
şeylerdir.
Genel olarak adalet her şeyin ve herkesin hakkını vermek, ölçüsüzlük ve aşırılıktan
uzaklaşarak orta yolu bulmak ve dengeli davranmak demektir (Karaaslan, 2014: 15).
1.2. İKTİSADİ ADALET TANIMI
İktisadi adalet, üretilen değerlerin üretime katılanlar ve katılmak istediği halde
çeşitli nedenlerden dolayı katılamayanlar arasında hakkaniyet çerçevesinde bölüşümü
olayıdır. İktisadi adaletin gerçekleştirilmesi bireysel karar ve davranışlardan ziyade sosyal
ve toplumsal kararlara dayanır. Bu süreçte devlet önemli bir aktör olarak rol alır.
İktisadi adalet sadece emek sermaye bağlamında değil devlet ve sosyal gruplar
arasındaki ilişkiler bütünü olarak da değerlendirilmelidir. Zira adaletin tesisini sağlama
hususunda kendini hem yetkili hem de görevli kılan devlet aygıtı, sosyal devlet konsepti
içerisinde toplumdaki avantajlı ve dezavantajlı gruplar arasında gelirin yeniden dağıtımını
gerçekleştirmek zorundadır. Rawls’ın da ‘fark ilkesi’ bağlamında değerlendirdiği olay tam
olarak budur. İktisadi adalet toplumsal huzur ve ahengin, hatta toplumsal entegrasyonun
sağlanması için çok önemlidir (Ersoy, 2015: 14).
İktisadi adalet üzerinde önemli çalışmaları olan Piketty, ilk olarak günümüz
merkez ekonomilerinde cari olan gelir eşitsizliğini ele alır (Piketty, 2014: 18-38). Piketty,
büyümenin ve buna bağlı olarak gelir dağılımının kendiliğinden dengeye geleceğini
savunmanın saçma olduğunu vurgulayarak beşeri sermayeye yatırım yapılmasını önerir.
Bu yolla birey, hukuki ve iktisadi haklarını daha rasyonel şekilde ve yöntemlerle talep
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edebilecek, gelirden aldığı pay artacak ve böylece nispi de olsa iktisadi adalete
ulaşılabilecektir. Ona göre modern toplumlarda sınıf savaşlarının yerini tıpta, bilimde
ortaya çıkan ilerlemelerle yaşam sürelerinin uzaması nedeniyle ’nesil savaşları’ biçimini
alacağını, bu süreçte sert bir iktisadi adalet talebi yerine toplumda uzun bir ömür sürmek
için yapılacak yatırım talebinin oluşacağını söyler (Piketty, 2014: 23-24).
İktisadi adaleti sağlama hususunda diğer bir sorun ücret (maaş) miktarının ne kadar
olması gerektiğidir. Toplumda istihdam edilenlerin büyük bir kısmının ücretli çalışanlar
oldukları göz önüne alındığında belirli bir hayat standardı sağlanması açısından ülkelerin
maaş sistemleri sosyal huzur, dayanışma ve dinamizm açısından çok önemlidir. Doğal
ücret, asgari ücret, geçimlik ücret, etkin ücret, günlük ücret, maktu ücret, sosyal ücret…
vb. şeklinde hep duyageldiğimiz ücret türleri acaba arzu edilen ekonomik adalete hizmet
etmekte midir? Aynı ya da emsal işi yapan iki kişi farklı yerlerde çalıştığı halde aynı ücreti
almalı mıdır? Şeklinde sorular akla gelmektedir. İçerik ve şartlar açısından aynı görevi ifa
eden çalışanların, mali durumu daha iyi bir işveren için çalıştıklarında daha yüksek
maaşlar almaları olasıdır çünkü ‘’ekonomik durumu iyi olan bir firma eğer asgari ücretle
güvenlik personeli istihdam edip onlara sınırlı sosyal haklar sağlarsa, bu yaptığı haksız bir
şey olarak görülebilir. Ancak aynı güvenlik personeli, ekonomik olanakları görece kısıtlı
olan dışarıdan bir yükleniciyle aynı koşullarda çalışmayı kabul edebilir’’ (Frank, 2010:
208). Özel sektörün hem cezbedici hem de ürkütücü bir özelliği olan iş ve performans
odaklı maaş sistematiği iktisadi adaletin tesisi noktasında önem arz etmektedir.
1.2.1. Bilim ve Güncel Konjonktür Bağlamında İktisadi Adalet
Ekonomi, bilim ve iktisadi adalet bağlamında tarihsel gelişim perspektifinden
değerlendirmede bulunan David’e göre geçmiş zamanlara bakıldığında bilimsel gelişim ile
ekonomik aktivitilerde artış arasında pozitif korelasyon görülememektedir: ‘’Tarihsel bilgi
ve bilimsel faaliyetteki coğrafi yön değişimlerinin çeşitli ülkelerin refahındaki etkisi
üzerine bir mukayesede, bilimsel büyümenin ekonomik büyümenin sonucunda ortaya
çıktığını gösteren bir belirtiye rastlanmaz’’ (David, 2013: 32). Şüphesiz bu, eski çağlar
için kabul edilebilir bir analizdir ve fakat özellikle Ar-Ge çalışmalarının, sürekli
iyileştirme faaliyetlerinin, çevirimiçi ve geri dönüşlü (feedback) teknolojik sistemlerin
geliştirilmesiyle bilimsel keşifler ekonomiyi, ekonomi de fonlamalarıyla bilimi
etkilemektedir. Günümüzde ve muhtemelen gelecekte sürecek olan bu silsile eğer çok
uluslu şirketlerin hegemonyasında devam ederse (ki öyle gözükmekte) ekonomik adaletin
tesisi hususunda sadece yerel ve bölgesel değil küresel anlamda da olumsuz gelişmeler
yaşanması muhtemeldir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik makası
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açarak küresel sosyal ve iktisadi adaleti tehdit eden bir bilim sürdürülemez
addedilmektedir. Bu minvalde otoriteler uluslararası mekanizmalarla dengeleyici rol
üstlenmelidirler.
İktisadi adaleti çağın gereklerine uygun bir şekilde algılayıp açıklamaya çalışan
düşünürlerden biri de R. Solomon’dur. ‘’Ekonomik eşitsizlik, kendi içinde o kadar
korkunç bir şey midir? Yoksa bu kadar göze batmasının nedeni, tek başına ekonomik
değerlere yersiz bir biçimde verdiğimiz önem midir?’’ (Solomon, 2004: 223) soruları
iktisadi adaletin tamamen elde edilebileceği ya da tümüyle tüketim odaklı yaşayan
insanların bunu ne kadar arzu ettiği yönünde zihinlere bir şüphe düşürür. ‘’Özellikle
maddeci çağımızda, adaletin odaklandığı nokta tamamen seküler ve büyük ölçüde
ekonomiktir. Sorun, üretilen (veya başka türlü elde edilen) malların kimsenin çok fazla ya
da çok az almayacağı biçimde nasıl dağıtılacağıdır’’ (Solomon, 2004: 30). Bireycilik,
fayda, yarar üzerine kurulu bir dönemin sıkıntılarını gözlemleyen biri olarak mülkiyet
haklarına, kazanımlara, hukuka saygı duyarak tikel ve tümel bağlamda iktisadi adaleti
sağlayabilmenin yolunun bireysel anlamda gelişim ve hak talep edebilmeden geçtiğini
belirtmektedir.
Solomon, kapitalizmin bazı insanlarca bütün kötülüklerin sebebi olarak lanse
edilmesinin gelir dağılımı adaletsizliği sorununu çözmeye yetmeyeceğini, insanların
açgözlülüğünün ve bencilliğinin vahşi kapitalizmi körüklediğini söyleyerek gerek devlet
gerek sivil toplum müdahaleleriyle iktisadi adaletin nispi olarak elde edilebileceğini
vurgulamaktadır. Şüphesiz yine zenginler ve fakirler olacaktır ama aralarındaki gelir farkı
ve hayat standardı farkı azaltılabilecektir. Piyasa mekanizmasının başıboş bırakılmasına ve
geleneksel değerlerin tahrip edilip dayanışmacı toplum anlayışının, tarih bilincinin yok
edilmesine izin verilmemesi gerektiğinin önemine değinerek iktisadi adaletin yine yeniden
eskinin bilinci ile güncelin dinamizminin uyumuyla yerelin gücü sayesinde tesis
edilebileceğini vurgular. Gün gelir ekonomi tıkanır, krizler baş gösterebilir ama bu
durumdan çıkış insanların birliktelik duygusuyla iktisadi faaliyetleri resesyona sebebiyet
vermeyecek şekilde sürdürebilmelerine bağlıdır. İşte geleneksel değerlerden azade olmuş
ve her halükarda çıkar odaklı hareket eden piyasanın bazı durumlarda çökmesi ülkeyi
yıkıma sürüklemeyecekse ve iktisadi adalet sürdürülebilir olacaksa toplumsal değerler
dikkate alınmak zorundadır.
1.2.2. Çeşitli Gerekçelendirmelerle İktisadi Adalet
İktisadi adaletsizliğe dikkat çeken bir diğer düşünür de N. Chomsky’dir. O’nun
ABD’nin iktisadi, hukuki, siyasi paradigmasına ve medya yoluyla oluşturduğu küresel
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hegemonyaya karşı geliştirdiği söylemler dikkat çekicidir. Ona göre dünya genelinde
‘’toprakta, sanayide ve ticarette servetin adaletsiz yoğunlaşmasıyla kendini gösteren
yapısal bozukluk’’ (Chomsky, 1993: 347) uluslararası gelir dağılımını tümüyle tahrip
etmektedir. Medya (Herman ve Chomsky, 2012: 43-55) bazı tekil olaylardan hareketle,
egemen gücün de zımni direktifleriyle büyük ve öncelikli sorunları görmezden gelerek
kamufle etme misyonu üstlenir, halkı manipüle eder ve çeşitli adaletsizlikleri makul ve
meşru kılacak zihin algısı oluşturur. Chomsky, Herman, Sullivan ve George’nin deyimiyle
‘’Batılı kurumsal egemenlik bakış açısı’’ (Chomsky ve diğerleri, 1999: 63) Doğuyu kendi
özgürlük tanımı ile eleştirerek aslında ekonomik çıkarlar adına girişilen mücadeleleri
propaganda araçlarının illüzyonuyla, kendi paradigmasına muhalif her görüşü terörizm
kılıfına büründürerek yok etme amacındadır. J. Rawls’ın da sıklıkla değindiği üzere
‘’tarihsel adaletsizlik ve baskının doğrudan sonuçlarını hâlâ yaşamakta olan insanlar’’
(Chomsky ve Achcar, 2007: 250) dünyanın her an her yerinde çeşitli zulümlere maruz
kalmaktadır. O halde sırf Batının öncülüğü ‘’toplumsal ve ekonomik adalet’’ (Chomsky
ve Polk, 2013: 65) tesisi hususunda başarısız oluyorsa ‘’evrensel özgürlük ve adalet’’
(Albert ve diğerleri, 2008: 48) diye mevcut hegemonyanın dayatılmasının sadece kriz ve
kaos üreteceği aşikardır. Öyleyse emrivakilerden uzak, her insanın ve her toplumun
değerlerine, kültürel çeşitliliğine saygılı ve aynı zamanda iktisadi adaleti sağlayabilecek
sistem oluşturulması tüm ilgililerin görevidir. Chomsky de bu hususta eserleriyle katkıda
bulunmuş ve tepkisel duruşuyla emsal oluşturan, sayısı artması gereken kişilerden biridir.
İktisadi adaleti sosyal adalet bağlamında değerlendirenler de bulunmaktadır.
‘’Sosyal adalet en yalın anlatımla, nimet ve külfetlerin toplumda adil bir şekilde
dağıtılmasıdır. Bir başka deyişle, toplumda herkesin hakça bir paylaşım olduğu konusunda
genel bir kanaatinin bulunmasıdır’’ (Sunal, 2011: 286). Ulus devletin yükselişinden bu
yana ve özellikle son yüzyılda vatandaşlarına refah devleti ile birlikte özgürlük güvenlik
dengesini evrensel hukuk normlarına bağlı olarak sunmaya çalışan modern devlet
yöneticileri, toplumsal ahengi pekiştirmek adına siyasi söylemlerinde güçlü bir şekilde
sosyal adalet vurgusu yapmaktadırlar. Tanımdan da anlaşılabileceği üzere toplumda
hasılanın bölüşümünde makul bir dağılım hissiyatı sağlandığında tam anlamıyla (ki %100
eşit bir kaynak tahsisi olası görülmemektedir) suni de olsa iktisadi adalet ihtiyacı tatmin
edilmiş olacaktır. Bu durumda akla bazı sorular ister istemez gelmektedir. Eğer duygusal
tatmin yeterli görülüyorsa iktisadi adalet sağlanmamış olsa bile sosyal adalet kanısı
(Keynes, 2010: 229) ekonomistler için kabul edilebilir bir durum mudur? Rakamlar bariz
şekilde gelir dağılımında eşitsizliği gösterdiği halde iktisatçılar sırf toplum hoşnut
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görünüyor diye ekonomik adaletsizliğe göz yumabilir mi? Teknik anlamda iktisat
politikasını yürütmekle görevli yetkililere bu durumun sürdürülebilirliği hususunda
endişelerini cesaretle ve çekinmeden açıklamak zorunda hissetmeli mi? Şüphesiz her
iktisatçının hayatı boyunca karşılaşacağı bu sorular zihinleri zorlamaktadır. Aslolan ise
ekonomik adaleti gerçekleştirebilecek çözümleri üretebilmek, bir entelektüel ve aynı
zamanda bir bilim insanı olarak hem mesleki sorumluluk hem de vatandaşlık bilinci ile
herkese anlatabilmektir.
İktisadi adaleti makro ekonomik gerekçelerle açıklayan Mankiw, ülkenin genel
verilerindeki değişmenin yani uzun dönemde ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin
o ülke vatandaşlarının yaşam standartlarının temel belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır
(Mankiw, 2010: 616). Kısa dönemde uygulanan para ve maliye politikalarının ve buna
bağlı olarak harekete geçirilen toplam talebin eğer üretim artışı sağlayamıyorsa uzun
dönemde sadece enflasyonu artıracağını, işsizliği düşüremeyeceğini ve hem gelir
dağılımını bozacağını hem de iktisadi adaletin tesisini zorlaştıracağını belirtmektedir
(Mankiw, 2010: 616-618). Mankiw’in önemi halihazırda dünyada büyük ölçüde siyasi,
hukuki, iktisadi anlamda hegemonyasını sürdüren ABD’nin önemli bir bilim insanı olması
ve ekonomik anlamda devlet başkanına, kurumlara danışmanlık yapmasıdır. Düşünceleri,
eserleri Amerikan iktisat paradigmasını gözler önüne sermektedir.
Aynı toplumun (ülkenin) bireyi olup farklı bir bilim dalında faaliyetlerde bulunan
Sandel ise ekonomik adaleti Amerikan düşünce ve hayat tarzının hukuki yansımaları
bağlamında değerlendirmektedir. Zira iktisat ve hukuk günümüzde eski zamanlara nazaran
daha başat faktörler olmakla birlikte iç içeliği artış göstermiş normlardır ve bu açıdan
ikisini birbirinden ayrı düşünmek yanlıştır. Ekonomik yaşamın temel bazı kuramlarını
tanımlamak için hukuka başvurmanın kaçınılmaz olduğu ve özellikle sözleşme, mülkiyet
kavramlarının sadece iktisat ya da sadece hukuk ile belirlenemeyeceği görülmektedir
(Güneş, 2012: 16). İşte bu açıdan değerlendirildiğinde Sandel, serbest piyasa koşullarının
en özgür ve fakat en acımasız şekilde hayat bulduğu ABD’de özgürlük (çıkar, yarar
tandanslı liberteryen anlayış) ve adalet (eşitlik, hak tandanslı komüniteryen paradigma)
arasında süregelen tartışmaları iktisadi ve hukuki perspektifte en iyi analiz edenlerden
biridir. Sandel’in de katıldığı üzere ekonomik eşitsizlik, Amerika’da diğer ülkelere oranla
daha şiddetlidir. Öyle ki ‘’ABD’de nüfusun yüzde 80’inden fazlası ekonomik sisteme
‘tabiatı icabı adaletsiz’ olarak ve siyasal sisteme ‘halk’a değil ‘özel çıkarlar’a hizmet eden
bir aldatmaca olarak bakıyor’’ (Chomsky, 2013: 222). Kimileri bu tür bir eşitsizliğin
adaletsizlik olduğuna inanmaktadır ve fakirlere yardım etmek için zenginlerin
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vergilendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. ‘’Bazı insanlar ise bu düşünceye muhaliftir.
Onlara göre ekonomik eşitsizlik, zor ve dolandırıcılıkla ortaya çıkmadığı sürece ve serbest
piyasada insanların yaptıkları tercihlerle oluştuğu müddetçe, adaletsiz bir durum olarak
değerlendirilemez’’ (Sandel, 2015: 92). Fayda (kişisel çıkar, yarar) mı yoksa adalet mi
önce gelir sorunsalının giderek önem kazandığı Amerika’da konuyla ilgili önde gelen
bilim insanlarından biri olan Sandel’in kimi zaman Rawls’ı olumlayan fakat çoğunlukla
eleştirel analizleri dikkat çekici olduğu kadar önemlidir. Bitmek tükenmek bilmeyen
tartışmalarda Sandel’in tarafı genel olarak adaletten yana gibi gözükmektedir ve fakat aynı
zamanda bireysel hakların başkalarına zarar vermediği sürece meşru olduğuna yönelik
savunusu rasyonel bir bakış açısıdır.
İktisadi adaleti gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin mukayesesi bağlamında
değerlendiren Ülgener’e göre salt miktar üzerinden yapılabilecek analizlerin ’şişkinlik’
olarak bahsettiği duruma yol açarak gelişmiş ülkeleri olduğundan daha üstün bir refaha
sahip gösterebileceğini söylemektedir. Küresel bazda genelde dolar endeksi ile yapılan
gelir dağılımı skalalarında çoğunlukla yerel satın alma gücü etkisinin gözardı
edilebildiğini vurgulayarak kayıt dışı ekonominin, az gelişmiş ülkelerde milli hasılanın
olduğundan çok daha düşük görünmesine yol açtığını belirtmektedir. ‘’Bir yıldan öbürüne
sade şu kadar besleyici madde değil aynı zamanda şu cins ve şu vasıfta besleyici madde;
yalnız şu kadar metrekare konut inşası değil, şu cins ve şu biçimde konut inşası; sade şu
kadar top kumaş değil, fakat şu cins ve şu kalitede kumaş… (Ülgener, 1995:69)’’ gibi
ayrıntılı bir tasnif gelişmiş ülkelerde mütemadiyen gerçekleştirilebilirken az gelişmiş
ülkelerde bunu görmek zordur. Dolayısıyla gelir dağılımının ne kadar adaletli olduğunu da
tespit etmek bu oranda zordur. Rakamlarda bir ülke diğerine göre belki miktar olarak 10
kat daha fazla alım gücüne sahip görünmesine rağmen o ülke bireylerinin ülkelerindeki
emsal malları alım gücü 2-3 kat fark edebilmektedir. Yani bu açıdan bakıldığında gelişmiş
azgelişmiş farkı iktisadi adaletsizlik anlamında sanıldığı kadar büyük olmayabilir.
İktisadi adaleti salt bölüşüm sorunundan öte hem büyüme hem kalkınma sorunu
olarak gören düşünürlerin sayısı daoldukça fazladır. Bu düşünürler hasılayı artırmadan ve
beşeri sermayenin niteliğini geliştirmeden gelir dağılımında iyileşme sağlanamayacağı
görüşündedirler. Ekonomik büyüme rakamsal artış olarak, ekonomik kalkınma ise fertlerin
ve tümden toplumun hukuki, siyasi, iktisadi, teknolojik ve kültürel gelişimi şeklinde
değerlendirildiğinde kalitatif olarak yüksek seviyede olan bireylerin gelirden daha yüksek
pay talep ederek iktisadi adalet hususunda dengeleyici unsurlar olacağı anlaşılmaktadır.
Üstün beşeri sermaye ile üretim niteliği gelişecek, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı
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ile gayrisafi yurtiçi hasıla ve ücretler artacaktır, ‘’ücretlerin artırılması ve gelir dağılımında
adaletin sağlanması konjonktürel dalgalanmayı önleyebilir’’ (Karakayalı ve Dilber, 2013:
262). Hem ulusal refahın sağlanması hem de iktisadi adaletin tesisi beşeri sermayeye
yapılan yatırımlardan geçmektedir.
İktisadi adaletin tesisinde parasal değişimlerin de önemini açıklayan Hiç’e göre
gelişmiş ülkelerde yüksek gelir yüksek tasarrufu teşvik etmektedir. Biriken para ve benzeri
değerler yatırımlara kanalize edilmektedir. Aynı zamanda gelir dağılımını dengeleyici
vergi, istihdam ile beşeri politikalar sayesinde toplumsal kalkınma da sağlanabilecektir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise düşük gelir düşük tasarrufa yol açmaktadır. Kalkınmanın
dinamiği olan beşeri sermaye yeterince finanse edilememektedir. ‘’Ücretlerin, maaşların,
emekli aylıklarının yükseltilmesi, istihdamın artırılması, sosyal güvenlik sisteminin
geliştirilmesi… düşük gelirlilerden daha az, yüksek gelirlilerden daha çok vergi alınması
hep sosyal denge ve sosyal adaletin gerçekleşmesi için alınacak tedbirler arasındadır’’
(Hiç, 1992: 608). Düşük gelirli bireylere yönelik tüketim meylini artıracak politikaların
ekonomiyi canlandırıcı etkisini vurgulamak doğrudur. Zira az bir maddi imkana sahip olan
bireyler gelirlerinin artması durumunda bu artışı marjinal tüketim etkisi uyarınca
potansiyel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarda kullanacaklardır. Gelişen ülkelerde iktisadi
adaletin sağlanması böyle etkin politikaların uygulanabilirliğine bağlıdır.
Kur’an temelli iktisadi adaleti analiz eden Eskicioğlu’na göre Allah ‘’iktisadi
bakımdan adaleti sağlamak için, servetin belli kanallara akışını zorlayacak gayrimeşru
vasıtaların kullanılmamasını emreder. Meşru vasıtalarla kazanılsa bile, servetin belli bir
yerde dolanmasını, istif edilmesini, tedavülden çekilmesini men eder’’ (Eskicioğlu, 1999:
24). Ekonomik adaletin tesisi için hukukun veya devletin çok fazla müdahalesi olmamalı,
devletin kaçamayacağı çok cüzi sayıda yükümlülük belirtildikten sonra kişilerin fikri ve
manevi yönden gelişmesini sağlayan toplumsal uzlaşmayla herkesin iktisadi anlamda tam
olarak özgür olması prensibiyle tam bir uyum göstermesi gerekir (Eskicioğlu, 1999: 24).
İktisadi adalet, herkes için var olan ve üretilmiş nimetleri hakkaniyete uygun
şekilde dağıtmak anlamına geldiğine göre bu işle sorumlu kişi (geçmişten günümüze
sultan, kral, imparator, başkan vs.) yani ‘’hükümdar, kapısını aşındıran herkesi memnun
etmeye kalkarsa hazıra dağlar dayanmaz. Bir zümreye verip diğerini mahrum bıraksa,
ayrımcılık yapmış; çalışanla çalışmayanı, varlıklıyla düşkünü denk tutsa, bölüşüm
adaletine aykırı davranmış olur’’ (Karaaslan, 2014: 16). Yönetici elindeki tüm kaynakları
maksimum düzeyde kullanarak hasılatı en üst düzeye çıkartıp toplumunun refahını
artırmalıdır. Elbette üretimin ne şekilde ve ne pahasına gerçekleştirileceği çok önemlidir
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ama paylaştırma daha da önemlidir. Nice insanlar, nice toplumlar sistematik olarak üretme
işini muazzam düzeylere çıkarabilmiş olmalarına rağmen adil bölüşüm noktasında ayrılık
yaşayarak süreç içinde zelil olmuşlardır. Çünkü ‘’tarih boyunca yönetici sınıfların ve
ekonomik/sosyal gücü ellerinde tutanların sarıldıkları temel düşünce şu olmuştur: Toplum
düzeni ancak servet eşitsizliği sayesinde sağlanabilir’’ (Arsel, 2006: 50). Rant kollayanlar,
rüşvet alanlar ve verenler, yozlaşmaya müsait bürokratlar, daha çok mal edinme arzusuyla
halkı ezmeye ve mallarına, mülklerine, emek gelirlerine haksız yere el koymaya meyilli
liderler insanlık tarihinin değişmeyen karakterleridir. Aslolan ise hakkaniyete uygun
şekilde, açgözlülükten uzak, birey ve grup çıkarlarını toplumsal sürdürülebilirlik gayesinin
içine yedirebilmek ve hepsinden önemlisi ise adaleti, iktisadi adaleti tesis etmeye muktedir
hükümdar ve yönetici kadrosu oluşturup devam ettirebilmektir.
En nihayetinde geniş perspektifte ele alındığında ‘’avcılıktan çiftçiliğe, taştan
metal araç ve gereçlere, cehaletten okuma-yazmaya, devletin yönetim ve adaleti insanlık
tarihinin çok küçük parçalarıdır’’ (Diamond, 2006: 16). Türkiye’nin egemen olduğu
toprakları diğer birçok düşünür gibi medeniyetin yükselişinin başlangıç noktası olarak
gören Diamond’a göre en fazla adalet talebinin bu coğrafyada meydana gelmesi doğaldır.
Bereketli Hilal bölgesi olarak tanımlanan ve başta tarımsal olmak üzere çeşitli üretim
tekniklerine, kritik ticaret yollarına sahip Türkiye, kaçınılmaz şekilde büyük çıkar
çatışmalarının merkezinde yer almaktadır. Adalet isteğinin muhtemelen dünya üzerinde en
üst düzeyde olduğu bu coğrafyada iktisadi adalet konusu daha da önem kazanmaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
MODERN DÖNEM ÖNCESİNDE ADALET
Modern öncesi olarak adlandırılan dönem literatürde sıklıkla Sanayi Devrimi’ne
değin süregelen geniş bir tarih alanını kapsamaktadır. Şüphesiz kapsam açısından
muazzam büyüklükte olan ve her bilim dalında farklı şekilde ele alınabilecek modern
dönem öncesi, çalışmamızda ekonomik adalet bağlamında değerlendirilmektedir.
2.1. TEVRAT’TA ADALET
Tevrat’ta Allah (Rab) ilk olarak ve çeşitli ayetlerde defalarca kendisinin adaletli
olduğunu vurgular ve insanların da adaletli olmasını önerir. Allah kudretinin her şeye
yettiğini, kesinlikle kimseye haksızlık ve kötülük etmeyeceğini vadeder. Bu nedenle
O’nun çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket eden adaletli davranmış olur. Bir ayette ‘Rab
her kuluna yapıp ettiklerine göre davranır ki adaletten nefret edeni hükümranlık
makamından indirir ve onun yerine adil davranacak başka kullarını getirir’ (Eyüp, 34: 1224) buyurur. Çünkü Rab kendine ve vahyine alçak gönüllükle uyanlara hakkın uygulanış
yöntemini öğreterek adalet yolunda öncülük etmektedir (Mezmurlar, 25: 9). Aksine
davranan yani yoksullardan adaleti esirgeyenler, halk içindeki düşkünlerin haklarını
ellerinden alanlar, öksüzlerin mallarını yağmalayanlar ve adil olmayan yasalar çıkaranlar
ise Rab’ın gazabına uğrayacaktır (Yeşaya, 10: 1-3). Nitekim Rab, Ezra’ya Fırat’ın batı
yakasındaki bölgede yaşayan tüm halka Rab bilgeliği uyarınca adalet sağlamaları için
yargıçlar atamasını emreder. ‘Rabb’in Yasası’na ve kralın buyruklarına uymayanların ya
ölümle, ya hapsedilerek, ya sürgünle ya da mallarına el konularak cezalandırılması
gerekir’ (Ezra, 7: 25-26).
Keza bazı ayetler de İsrailoğullarını özellikle mahkemelerde adaletli olmaya
çağırır. Mahkemelerdeki duruşmalarda hükümlerin karşı tarafın çokluğu ve güçlü
olmasından korkulmadan verilmesini, özellikle zengin ve güç sahiplerinin baskılarından
dolayı adaletten sapılmamasını emreder (Mısırdan Çıkış, 23: 2-6). Yoksulları ve komşuları
ayrıcalıklı kılmayıp onlar için de ne şekilde olması gerekiyorsa öyle yargılama yapılmasını
buyurur (Levililer, 19: 15). Dolayısıyla ilgili kişilerin -ister İsrailli kardeşi ister yabancı
biri olsun- ve onların ihtilaflarını tarafgirlikle değil Rabbin yasası nasıl çözmeyi
emrediyorsa ona uygun olarak karara bağlamak gerekir (Yasa’nın Tekrarı, 1: 16).
2.2. ESKİ YUNAN VE ROMA’DA ADALET DÜŞÜNCESİ
Eski Yunan dönemi, iktisadi faaliyetler bakımından tarihin en aktif dönemlerinden
biri olmasa da düşünsel gelişim açısından çok zengin bir zaman dilimidir. Zira bu
dönemde ekonomiye dair bilinen ilk çalışma olan Xenephon’un ’Economique’ adlı eseri
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yazılmıştır (Çoban, 2010: 2). Yerleşik hayatın gündelik aktivitelerinden ve karşılıklı değiş
tokuş işlemlerinin tezahürü olarak ortaya çıktığı varsayılan ekonomi sözcüğü; ’oikia’
(Yunanca: ev) ve ’nomoi’ (Yunanca: kurallar) köklerinden gelmekte olup ’ev yönetimi’
anlamı taşımaktadır. Ekonomi sözcüğü Yunanca kökenlidir ve bu coğrafyada bin yıllar
boyu kullanılagelmiştir fakat özellikle Anadolu’ya İslam’ın gelişi ile birlikte
Müslümanlara arasında ‘iktisat’ kavramı kullanılmaya başlanmıştır. İktisat, Arapça
kökenli olup ’kasd’ kelimesinin karşılığıdır ve anlam olarak tutumluluğa karşılık
gelmektedir. Dilimizde kullanım açısından ekonomi ve iktisat kelimeleri aynı anlamı ifade
etmektedir. Düşünsel anlamda ise farklı coğrafyalardan türeyen bu iki kelimenin dilimizde
aynı anlamı vermesi bir zenginlik olarak görülebilir.
Eski Yunan’da iktisadi faaliyetler genellikle tarıma dayanmaktadır. Öz tüketimi
aşmayan ve sermaye birikimini gerçekleştiremeyecek düzeyde yapılan tarım geçimlik
düzeydedir. Erken dönemlerde yoğun iş bölümü ve uzmanlaşma olmamasına rağmen
halkın ihtiyaçlarını karşılayacak el sanatları kısmen gelişmiştir. Şehir devletleri (Polis)
aidiyet, hukuk, ahlak, güvenlik için temel kurumlardandır. Ekonomik faaliyet olarak dış
ticarette denizaşırı ihracat faaliyetleri nispeten yoğundur. Özellikle zeytinyağı üretimi ve
ihracatı dış ticaretin önemli bir kalemini oluştur. Lidya para sistemini oluşturmadan önce
mal ve hizmetlerin takasında çeşitli maddeler kullanılmış ve fakat oransal olarak ortak
değer belirleme zorluklarından dolayı mübadelelerde altın ve gümüşten oluşan birim para
ortaya çıkmıştır.
Yunan şehirlerinin kısmi ekonomik refahının en önemli nedeni, üretim faktörleri
üzerinde etkin bir mülkiyet hakları sistemi kurmayı güvence altına alan hukuk sistemiydi
(Güran, 2013: 18). Sadece hür vatandaşlara sağlanan mülkiyet hakkı ve amfilerde kamusal
tartışmalarla alınan yönetsel kararlar siyasi ve iktisadi hayat için çok belirleyiciydi. Kendi
kendini besleyen kölelik sistemi kimi filozoflarca doğal-evrensel pratik bir gerçeklik
olarak kimilerince de olmaması gereken bir fiili durum olarak görülse de ekonomiyi
etkileyen temel unsur olmuştu. Zira üretim ve hizmet faaliyetlerinin neredeyse tamamını
köleler gerçekleştirmekteydi.
Eski Yunan iktisadi hayatının en başat aktörü Atina şehir devletiydi. Mülkiyet
kazanımı ve miras yoluyla kümülatif devinim yurttaşlar için teminat altına alınarak
nesiller boyu süregelen ekonomik bir birikim elde edilmişti. Kamusal yaşamda statüye
ulaşmanın olası yolları bazen kişisel yeteneklere dayansa da genellikle askeri, resmi ya da
idari yeteneklere sahip bulunmaktı (Davies, 1971: xx). Özgür yurttaşlar arasında eşit
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yurttaşlık bilinci içinde özgür ve hür ailelerin üyeleri gelir dağılımından makul pay
almaktaydı.
Cazibe merkezi haline gelen fakat bütüncül ve senkronize bir yapı oluşturamayan
küçük devletçikler kendi aralarındaki çatışmalar nedeniyle Pers İmparatorluğu’nun büyük
tehdidine kadar tek vücut olamamıştır. Persler yenilgiye uğratılırken başta Atina ve tüm
şehir devletlerinin ortak arzusu olan demos kratos zaferin ardından tahrip edilmiştir. Şehir
devletlerinde aristokrasiden demokrasiye, demokrasiden oligarşiye ve nihayetinde
tiranlığa evrilen acı dolu süreçler yaşanmaktaydı. Köleliğe dayalı düzen ve sadece hür
vatandaşlara verilen demokratik haklar toplumda ayrışmalara yol açarak sosyal ve iktisadi
hayatın dinamizmini sekteye uğratıyordu. Süregelen savaşlarla kazananlar daha da
zenginleşiyor ve edindikleri servet zenginlerin nüfuz alanlarını genişletiyordu. Dolayısıyla
zengin fakir uçurumu giderek artıyordu. Otorite yokluğunda kısır döngüye benzer bir
keşmekeş ile iktisadi alışkanlıklar, ahlaki hükümler aracılığıyla bir araya gelen tüm ön
yargılar, fakirin sefaletten çıkmasını ve namusluca yaşamasını engelliyordu (Coulanges,
2011: 315). Nihayetinde iktisadi hayata dinamizm kazandıran huzur ve güven ortamı
bozulduğunda çöküş de kaçınılmaz oluyordu.
Roma İmparatorluğu ise tarihin en büyük ve şaşaalı imparatorluklarından biridir.
Ekonomik etkileşimin asli unsurlarından biri olan ticaret yollarının inşası, güvenliği ve
adil mübadele koşullarının sağlanması hususunda (en azından belli bir dönem boyunca)
mahir olan Roma, şüphesiz iktisadi adaletin tesisi için önemli bilgiler sunmaktadır.
Roma ekonomisi esasen üretime değil güçle, savaşlarla elde edilen ganimetlerin,
kölelerin sağladığı ceberut ve merkezi sistemin güvenliği garanti almasına dayanmaktaydı.
Eşit yurttaşlığın hür vatandaşlara tanındığı ve kendine has yani sui generis hukuk yapısına
sahip olan Roma, zengin ve şatafatlı yaşam tarzı ile cazibe merkeziydi. Nitekim
‘’Romalılar teknolojik hüner ve bilgi açısından endüstri devrimi yapabilecek yeterlikte
olmalarına karşın, buna hiçbir zaman gerek duymamışlardır’’ (Deighton, 2012: 4). İktisadi
adaleti herkes için öngörmeyen, köleleri ve yurttaş olmayanları ekonomik sistemin asli
unsurları addetmeyen bu büyük imparatorluk oluşturduğu elit, aristokrat yönetici sınıfı ile
varlığını uzun süre devam ettirebilmiştir.
Roma, klasik bir imparatorluk paradigmasına sahip olduğu için fetihlerle konsolide
edilen ekonomi genişleme döneminde bolluk ve refah sağlamıştı. Bunlara bağlı olarak
güce meyleden hem düzenli ordu hem de paralı askerlerin cazibe merkezi olmuştur. Kendi
kendini besleyen zafer ortamı kontrol edilemeyecek genişlikte coğrafi sınırlara
ulaşıldığında avantajdan çok külfet getirmiştir. Hatta bazı yerlerde kontrol edilemez
13

zorlukta coğrafi şartların varlığına bağlı olarak vali atamak yerine hâlihazırda yönetimi
sürdüren kralların hükmetmesine izin vermişlerdir (Strabon, 2000: 257). Bu durumda
güdülen amaç valiyle gidecek silahlı kuvvetlerin yükleneceği ekonomik maliyetleri
azaltmaktır. Yerleşik halkın aidiyet hissettiği kişilerce yönetilmesi de üretim ve vergi
azmini teşvik edici unsurlardır. Fakat doğal olarak bir takım handikapları da beraberinde
getirmektedir. İsyan hareketleri, merkezi yönetimin gücünün tahakkümünün azalması gibi
unsurlar mal ve hizmet akımını bozup ticareti sekteye uğratmıştır. Çözüm olarak daha
fazla bürokrat, asker, vergi öngören Roma aristokrasisi, Hobbes’un Leviathan eserinde
kendi kendini yok eden obur canavarı adım adım hayata geçirmiştir.
Belirli bir zaman dilimini kapsayan ve Pax Romana olarak bilinen, yoksulluk ve
sefaletin artık Roma İmparatorluğu’na dâhil olan Yunanistan’ın doğusunda bile sona
ermesini sağlayan bereketli dönem dikkat çekicidir. İmparatorluğun sıkıntılı addedilen bu
bölgelerine -3. yüzyılda yeniden ekonomik ve askeri bir krizin kucağına düşene dek- ticari
fırsatlar sayesinde yatırımlar yapılmıştır. Bu bağlamda imparator ve zengin yurttaşlarca
yaşam kalitesini kültürel alanda da artırmak için birbirleriyle yarışırcasına faaliyetlere
giriştiler. Öyle ki nispeten geri kalmış yerlerde bile imparatorluk damgası vurmak için
tiyatro, gymnasion ve daha yüksek eğitim kurumlarının yanı sıra bir dizi yeni kütüphane
de kurulmuştur (Blanck, 2000: 188). Bu veriler açıkça ortaya koymaktadır ki medeniyet
inşası öncelikle belli başlı yatırımları ve bilgi birikimi gerektirir. İktisadi adaletin
sağlanması için gelirden daha fazla ve eşit pay alabilecek nitelikte kalifiye bireyler
yetiştirecek sosyal ortamı, hayat evrenini oluşturmak her devirde asli unsurdur. Aksi halde
gündelik hayatın ahengi bozulur, mutsuz kişilerden oluşan kitleler üretkenlikten
uzaklaşarak olası gelir kazanımlarını azaltır. Dolayısıyla silsile halinde gerçekleşen
iyileştirmeler veya bozulmalar ulusların, imparatorlukların, halkların kaderini tayin eden
en başat faktörlerdendir. Bunu da planlayacak elit kadrolar eğitim sayesinde
oluşturulabilir.
Roma devlet mekanizmasının teşekkülü yüzünden ‘’orduyu ayakta tutmak için,
imparatorluk vergi toplamak üzere yapılmış büyük bir idari makine hâline geldi’’ (Barrow,
2006: 188). Aşırı bürokratik hale gelen devlet maddi açıdan sürdürülebilirlikten çıkmaya
başlamıştır. Başarılarla gelen müthiş bir doygunlukla birlikte manevi hayatta zevk ve
sefahate dalan elit yönetici sınıf gelen felaketi fark etmekte zorlanmıştır. Cicero gibi
devlet adamları durumun vahametini idrak etmiş olsa da sundukları çözümler rağbet
görmemiştir.
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Romalıların Barbar kavimler olarak adlandırdığı Germenler yoğun saldırılarla
askeri mağlubiyetlere yol açmıştır. Fetihlerin durmasına bağlı olarak toprak kaybı
yaşanması ganimet ve vergi gelirlerini sekteye uğratmıştır. Güvenliği sağlanamayan ticaret
yollarının mal akışını durma noktasına getirmesi krizi derinleştirmiştir. Resesyon
ortamında ekonomiyi çöküşten kurtarabilmek adına artan gelir ihtiyacını karşılayabilmek
için henüz kaybedilmemiş bölgelerde vergiler artırılmıştır. ‘’Ağır ve çoğu zaman da
adaletsiz vergileme, köylülerin ve esnafın durumunun kötüleşmesine ve zenginle yoksul
arasındaki eşitsizliğin daha da büyümesine’’ (Güran, 2013: 24) yol açmıştır. Nihayetinde
sürdürülemez bir iktisadi adaletsizlik ortamı vuku bulmuştur.
Neredeyse her imparatorluğun yüzleşmek zorunda kaldığı konsolide edilemeyen
aşırı büyüklük ve aksayan hantal yapı acımasız gerçektir. Mal ve hizmet akışının sekteye
uğramasıyla orduyu ve halkı besleyemeyen imparatorluklarda, ilk olarak ekonomik adalet
bozulur. Silsile halinde gelişen çöküş aşamaları geniş zamana yayılsa da şiddetli olur. Bir
noktadan sonra çözülmeyle birlikte parçalanma gelir. Nitekim Roma’da ilerleyen süreçte
gelir akımlarının senkronizasyonu kaybolmuştur. Merkez ile sınır bölgelerdeki yetki
çatışmalarıyla harmanlanan kaos ortamına istinaden hiyerarşik yapı bozularak geniş toprak
sahiplerinin kendi devletçiklerini kurması kaçınılmaz olmuştur. Eskinin fetihlerle elde
edilen kölelerinin mülk sahiplerinin rant elde etme aracına dönüşmesiyle birlikte
imparatorluğun gelir kaynaklarına en büyük darbe inmiştir. Feodal sürece geçilirken vergi
toplayıcılarının yerine getirmesi gereken vergi toplama yükümlülüğünü rüşvet nedeniyle
aksatması imparatorluğun iktisadi adaleti tesis etme gücünü harap etmiştir.
Bu girişten sonra etkileri günümüze kadar devam eden Eski Yunan filozoflarından
Platon ve Aristo’nun iktisadi adalet yaklaşımlarını inceleyelim.
2.2.1. Platon’da Adalet
Platon’a göre adalet Allah’ın belirlediği üst bir değerdir. O, ’Devlet’ adlı eserinde
adaleti, insanın kafasını karıştıran ve nihayetinde dünyevi olmaktan uzak tanrısal bir form;
başka bir dünyaya ait, bu dünyada en iyi ihtimalle çok yetersiz bir ölçüde
gerçekleştirilebilecek olan (o da nadiren) bir ideal olarak sunar. O’na göre adalet kişisel
bir erdem, iyi bir hayatı gösteren tek erdemdir (Solomon, 2004: 24). Yurttaşlardan oluşan
devletin varlığı ancak ve ancak iyi düzenlenmiş organizasyona dayanan işbirliğinin
toplumu sürdürülebilir kılmasına bağlıdır.
Platon’un ideal devleti üreticiler, koruyucular ve yöneticilerden oluşan, filozof kral
tarafından yönetilen, yönetici ve koruyucuların dünyevi hazlar peşinde koşmadığı, aile ve
mülkiyetten feragat ettiği ve mülkiyetin sadece üreticilere özgü olduğu bir toplumsal
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yapılanmadır (Nohutçu, 2012: 463). Platon’un öngördüğü ideal toplumda üç sınıf vardır:
Karar verenler (bouleutikon); yardım edenler (epikouretikon) ve mal-mülk sağlayanlar
(khrmastistikon) (Platon, 2007: 31).
Platon’a göre ‘’gerçek olan şeyde yanılan kimse, kanuna uygun olan şeyde de
yanılır’’ (Platon, 2001a: 15). Meşruiyetini haktan yani gerçekten almayan hiçbir kanun
metni geçerliliğini sağlayamaz ve kanuna uygunluk inancı yönetenlerde yanılsamalara yol
açabilir. Ona göre hakkaniyete uygun olarak düzenlenmiş ve ’’dürüst olan her şey bir kral
kanunudur; dürüst olmayan, cahillere kanun gibi görünen şey, kanun değildir. Çünkü
gerçekte kanunsuzdur’’ (Platon, 2001a: 19). Filozof kral adaleti sağlamak istiyorsa işin
uzmanlarının görüşlerini alarak kanunlar yapmalıdır. Örneğin ziraat üzerine bir yasal
düzenleme yapıyorsa konuyla alakalı uzmanların görüşlerini içeren kanunları yürürlüğe
koymalıdır. Aksi takdirde şehrin tarımı felce uğrayabilir. Kanunların düzenlenmesi
hususunda her işin ehli kişilerin vereceği önerilerle oluşturulan yasal metinler hem kralın
gücünü artırır hem de yurttaşların aidiyetini sağlamlaştırır. Ticaretin, mal ve hizmet
üretiminin, askeri güvenliğin üst seviyede olduğu şehir devleti iktisadi hayatı canlandırır
ve cazibe merkezi haline gelir. İstihdam üretimi; üretim ise milli geliri, vergileri ve
merkezi bütçenin güçlenişini beraberinde getirerek deyim yerindeyse Keynes’in
tanımladığı üzere hem çarpan hem de hızlandıran etkisine yol açabilir. Gerçeğe uygun
oluşturulmuş kanunlar toplumu ihya edebilirken hakkaniyete aykırı ve zorbaca, özensizce,
sadece statükoyu koruma adına yapılan kanunlar da şehri yıkıma uğratabilir.
Krallar da diğer devletlerle ilişkilerini uluslararası hukuki mütekabiliyet esası
üzerine sürdürmelidir.
2.2.2. Aristoteles’te Adalet
Aristo, adaleti adaletsizlikten hareketle tanımlar. O’na göre çoğu kavram eksi artı
kutuplar misali tam aksiyle var olmaktadır. Dolayısıyla karanlık aydınlığın zıddı olduğu
gibi haksızlık da adaletin zıddıdır (Aristoteles, 1989: 42). Ona göre adalet tüm erdemlerin
özüdür: Ne akşam yıldızı ne de şafak yıldızı adalet kadar parlak değildir (Aristoteles,
1996: 62). Kitleler akılla değil duygular ve reflekslerle hareket etme eğilimindedir. İşte
burada yönetici elit kavramı önem kazanmaktadır. Zira Aristo’ya göre ‘’herkes adil
olsaydı, cesaret hiç bir şeye yaramazdı, halbuki herkes cesur olsaydı, adalet yine de faydalı
olurdu’’ (Aristoteles, 1996: 75).
Aristo, adaletin ahlak ile gerçekleşebileceğini söylemektedir. Ona göre ahlak her
türlü aşırılıktan arınarak ’orta yol’da olmaktır. O, eylemlerin ifrat ve tefrit boyutunda
olanlarını ahlak dışı kabul eder. Mesela harcama konsunda israfı ve cimriliği ahlaksızlık,
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cömertliği ahlaklı bir davranış olarak görür. Aynı şekilde haksız yere saldırgan olmayı ya
da haklıyken tepkisiz ve savunmasız kalmayı ahlaksızlık, haklı yerde cesaretli olmayı
ahlaklılık olarak görür (Aristotle, 2011: 29’dan aktaran Beskisiz, 2017: 23).
Aristo, davranışları alışkanlığın neticesi olan ‘ahlaki erdem’ ve eğitimle gelen
tecrübeye dayanan ‘entelektüel erdem’ şeklinde ayırır. Ona göre bireyler eğitilerek adaletli
ve ahlaki eylemlerde bulunabilir (Aristotle, 2011: 27’den aktaran Beskisiz, 2017: 24).
Erdem ya şeylerin özlerine göre ya da kişilerle olan ilişkilerine göredir. Örneğin eşitlik,
ifratla tefrit arasında vasattır ki bu da herhangi bir şeyin uçlardan eşit miktarda
uzaklaşarak ortaya yönelmesini gerektirir. Buradan hareketle aşırılığın ne olduğunu idrak
edebilen insan vasatı bulmak için mücadele eder. Yine de zina, hırsızlık, cinayet,
kindarlık, rezillik ve haset gibi duyguların vasatı yoktur zira bunlar özünde kötü şeylerdir
(Aristotle, 2011: 34’ten aktaran Beskisiz, 2017: 25).
Ahlaktan hareketle adalete ulaşıldığında tüm değerler bu erdemi içermektedir. Zira
adil kişi sadece kendisi için değil herkese yönelik eşitliği, itidali içeren bir anlayışa
sahiptir. Adalet, hakkaniyete uygun olan yasalara riayet etmeyi, onları korumayı, aileyle
birlikte topluma karşı iyi davranmayı gerekli kılar (Aristotle, 1998: 5’ten aktaran Beskisiz,
2017: 26). Adalet iyilik ise adaletsizlik hem kendine hem de başkalarına kötü
davranmaktır ki bu da faziletli ve erdemli olmaktan uzaklaşmaya neden olur.
Adaleti ’yasal-evrensel’ ve ’özel’ olarak ikili tasnife tabi tutan Aristo, özel adaleti
de ’bölüştürücü adalet’ ve ‘telafi edici adalet’ şeklinde ikiye ayırır. Bunlara ilaveten ’saf’
ve ’kısmi’ adaletten söz eder. Saf adaletin a priori teorik ve normatif olmasından dolayı
toplumsal ahenk içinde uygulanmasının mümkün olmadığını gördükten sonra heterojen
halkların bütünleşik yapısını ideale yaklaştırabilecek aristokratik, oligarşik, demokratik
kısmi adaleti içeren prosedürlerinin faaliyete geçirilmesini uygun görür (Aquinas, 1964:
257’den aktaran Beskisiz, 2017: 26-27). Adaletin oransallığı göz önüne alındığında
dengeyi bozan her unsur kısmi adaletsizliğe yol açar. Onların büyüklüğü, şiddeti,
orantısızlığı ve eşitsizliği yeri geldiğinde misliyle muameleyi gerektirir. Malların,
hizmetlerin ve statülerin taksiminde gayri adil paylar oluşturan öğeler bölüştürücü adalet,
cezai işlemlerde ise telafi edici adalet uygulanmalıdır. Kimi zaman hiç bir tarafın avantaj
elde etmeyeceği sıfır toplamlı sonuçları ortaya çıkaran adil müeyyidelere ihtiyaç duyulur.
Bazen de toplumun ve bireyin faydasını maksimize edecek işlemlerin önünü açan kararlar
lazım olur. Adil yargıç bütün olasılıkları değerlendirerek hüküm vermelidir.
Nikomakhos’a Etik (Aristoteles, 1997) eserinde Aristo, gerçekliğin formlar
aleminde ve gündelik dünyanın ötesinde değil tam da içinde olduğunu vurgular. O, ‘’nasıl
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yaşamalıyız?’’ sorusuyla etik tartışmaların merkezine yerleşmiştir. Bu isteği bir kavram
temelinde gerekçelendirmektir. Eudaimonia hepimizin yaşamlarımızın yolunda gitmesini
istediğimizin ifadesidir. Eudaimon’a uygunluk başarılı yaşamın anahtarıdır. Bir amacın
aracı olarak değil, bir amaç olarak eudaimonia’nın peşinden gidilmelidir. Eudaimonia,
kendi başına bir amaç olarak peşinden gidilen tek şey değildir, farklı öğeler de vardır.
Nikomakhos’a Etik’in tek amacı, eudaimonia arayışını aydınlatmaktır. Eudaimon bir
yaşamın önkoşulları, belli bir miktar paraya, makul bir görünüşe, iyi atalara ve çocuklara
sahip olmaktır. Dolayısıyla iyi yaşamak, genel kuralları özgül durumlara uydurma
meselesi değildir. Davranışlarımızı sahip olduğumuz belirli yaşam koşullarına uyarlama
meselesidir. Bir bireyin eudaimonia’ya ulaştığını kesin olarak söyleyebilmek kişinin bütün
yaşamını hesaba katmakla olabilir (Warburton, 2016: 40-45).
Aristo, insanların karakteristik bir işlev ya da faaliyete (ergon) sahip olduklarını
söyler. Bir bütün olarak kişiyi diğerlerinden ayırıcı etkilerin varlığını savunmaktadır. Bizi
başka bir şey değil de biz yapan ayırıcı yetilere dikkat çekmektedir. İnsan ergon’u
bedensel büyüme veya algılama kapasitesi değildir. Bu, karakteristik faaliyette mükemmel
olandır ve erdemli eylemi gerektirir. Yalnızca eyleyenler yaşam ödülünü kazanır ki bu da
gerçek

mutluluktur.

İnsanlar

rasyonel

erdemli

faaliyet

dahilinde

yaşamlarını

sürrdürdüklerinde serpilip gelişirler. Erdem ise kişinin karakterinin bir özelliğidir. Aristo
için, ‘erdem’ şeklinde çevrilen ethikai aretai ifadesi, basitçe ‘karakter mükemmelliği’
anlamına gelmektedir. O başka insanları dert etmemizle değil, kendi yaşamınızı başarıya
ulaştıran şeyle ilgilenmiştir. Erdemler de bunun gerçekleşmesine vesile olur. Aristo
erdemleri genellikle ‘altın orta’ kavramıyla gerekçelendirir. Örneğin tevazu, utangaçlık ile
utanmazlık arasında durur ki böylece ölçülülük tevazuyla sağlanır. O’na göre erdemli
eylem, her zaman pratik bilgelik sahibi olan bir kişinin, phrönimos’un seçeceği türden bir
araçtır. Phrönimos (erdemli veya bilge insan) tikel koşulların özelliklerine duyarlıdır ve
nasıl davranmanılması gerektiği konusunda mükemmel bir yargıçtır (Warburton, 2016:
45-49).
Aristoteles yalnızca davranışla değil, daha çok eylemle ilgilenmektedir. İnsanların
yaşamın birçok alanında seçim yapma kapasitesine bağlı olarak yalnızca davranış
sergilemediklerini daha çok eylediklerini söyler. Dolayısıyla bireyler eylemlerinden
sorumlu tutulurlar. Mühim olan istemli yahut istemsizliğidir. Sonuçlar mukabilinde
gerekenin tatbik edilmesinde aşırı koşulların zorlayıcılığı da göz önüne alınmalıdır.
Akrasia genellikle ‘kendini tutamama’ olarak çevrilir fakat Aristo bu kavramı inatla daha
kötü seçeneği bilmeye rağmen o şeyi tercih etme durumu olarak görmektedir. Dolayısıyla
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ortada istemli bir eylem vardır. Aristo’ya göre akrasia’dan mustarip olanlar, belli
eylemlerin kendi iyiliklerine olmadığını bilmelerine rağmen bunu yaparken, aslında onu
hissetmezler, yalnızca öğrenilmiş olanları tekrarlıyorlardır. İştahlarına yenilip uzun erimli
gelişmeye uygun davranış yerine yakındaki hazların baştan çıkarıcılığına boyun eğerler.
Çözüm ise teorik ya da tefekkürlü yaşamdadır. Aristo, insanların karakteristik faaliyeti
rasyonel faaliyet olduğuna ve bir şeyin mükemmelliği kendi ayırıcı işlevini yerine
getirmesinden

kaynaklandığına

göre,

insan

mükemmelliğine

rasyonel

faaliyetle

ulaşıldığını belirtmektedir. Sadece tanrılar kesintisiz bir felsefi tefekkür yaşamını
sürdürebilir; insanlar için böyle bir tefekkür yaşamsal bir bileşendir, ama iyi yaşamın
tamamını oluşturamaz (Warburton, 2016: 49-53).
Sonuç olarak Aristo sadece kendi çağını değil modern çağları da etkileyecek bir
adalet teorisi geliştirmiştir. Bundan gerek İslam dünyası gerekse İslam dünyası yoluyla
Batı dünyası geniş şekilde etkilenmiştir.
2.2.3. Cicero’da Adalet
Marcus Tullius Cicero (İÖ 106-43) Romalı olmayan ve siyasi duruşu meçhul,
kısmen varlıklı bir aileden gelen, zamanının olabilecek en iyi eğitimini almış (Alatlı,
2016: 157), hukukçu kişiliği ön plana çıkmasına rağmen entelektüel birikimiyle yaşadığı
dönemin sosyal, iktisadi ve siyasi çalkantılarını yakından gözlemleyen bir düşünürdür.
Hayatını adalete adayan düşünür, yasaları birlikte yaşamanın güvencesi olarak
görür. Ona göre adalet, ne krallar ne gelenek ne de halkı tarafından değil sadece egemen
ve evrensel olan akıl tarafından gerçekleştirilebilir (Raynaud ve Rials, 2003: 155).
Sorgulayıcı kişiliği ve bitmek tükenmek bilmeyen adalet arayışı sayesinde Cicero,
imparatorluğun iktisadi adaleti nasıl tesis ettiğine (ya da edemediğine) dair analizleriyle
okuyucularına önemli bilgiler sunmaktadır. Cicero toplumun organizasyonel ve
fonksiyonel uyumunu sağlayan, adalet kurumlarını bir arada tutan şeyin din olduğunu
söyleyerek (Akoğlu, 2006: 21) mensubu olduğu halkın sosyokültürel yapısına hakim
olduğunu göstermektedir. Yaşadığı toplumun çok tanrılı inanç yapısının sosyal hayatı ve
dolayısıyla ekonomik etkileşimleri de etkilediğini söyleyen Cicero’ya göre ‘’evren sanki
tanrılarla insanların ortak evi ya da her ikisinin ortak kenti gibidir’’ (Cicero, 2012: 323).
Bu yaşam alanında insanların üretim ve tüketimine nice bereketli topraklar, verimli
hayvanlar sunulmuştur. Yapılması gereken tanrıların gazabından korunmak adına adil
şekilde düzeni sürdürmektir. Bu da ihtiyaç sahiplerini gözeterek toplumdaki ve devletteki
meşru sistemi geliştirerek halkın aidiyet hissiyatını güçlendirip pekiştirmekle sağlanabilir.
Dolayısıyla devletin devamını sağlayacak vergi gelirlerini artırmak için fetih yapmaya
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muktedir orduyu oluşturmak, tanrıların hoşnutluğunu kazanmaktır. Bütün bunlar da ancak
ve ancak elit Romalı yönetici kadronun yapabileceği şeylerdir. Ekonomik adaleti
sağlayabilecek yetkin akıl ve irade bu seçkin sınıfın hakkı ve yükümlülüğüdür.
Görüleceği gibi İslam uygarlığına bir taraftan Tevrat geleneğinden gelen adaletli
hayatı vurgulayan ilkeler ve bu ilkeleri genellikle bilerek ihmal eden İsrailoğullarının
uyarılması ve çeşitli cezalarla cezalandırılmaları; diğer taraftan Plato ve Aristo’nun
adaletle ilgili kapsamlı teorileri intikal etmiştir. İslam uygarlığı bu iki gelenekten önemli
ölçüde etkilenerek evrensel uygarlıkta adaletin tatbiki konusunda çok önemli roller
üstlenmiştir. Aşağıda İslam’da adalet düşüncesi ve bunun pratikteki yansımaları
incelenecektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSLAM’DA ADALET
İslam’da adalet denildiğinde bundan ilk bakışta Kur’an ve Sünnet’teki adalet
temaları ve bunların hem bireysel günlük pratikte hem de sosyo-politik ve sosyoekonomik hayatta tatbiki anlaşılır. Öte yandan adaletle ilgili ayet ve hadislerin genellikle
pratikte uygulamayı detaylandırmayıp açık uçlu bırakması, gelecek Müslüman nesillerin
Allah ve resulünün iradelerine uygun tatbikin nasıl üretileceğine dair çok sayıda yeni bilim
dalı üretmeleri ve bu süreçte dev bir tefsir (yorum), içtihat ve fıkıh uygarlığını insanlığa
armağan etmelerine ortam hazırlamıştır.
3.1. KUR’AN’DA İKTİSADİ ADALETE YÖNELİK AYETLER
3.1.1. Dağıtıcı Adalete Yönelik Ayetler
İslam’da iktisadi anlamda değeri olan servetlerin, ganimetlerin ve üretilen gelirin
dağıtımı hususunda Allah, çok sayıda ayetle Müslümanlara nasıl bir taksim yöntemi
izleyeceklerini bildirmektedir.
Allah öncelikle insanların mal ve servete bağımlılıklarını kırmak için yerin, göğün
ve ikisi arasındaki her şeyin sahibinin bizzat kendisi olduğunu vurgular (Nebe/37;
Maide/17). Bu bağlamda mülkün Allah’a aitliğini (Bakara/107) ve dilediğine verdiğini
dilediğinden de çekip aldığını hatırlatır (Ali İmran/26). Aynı şekilde insanlar arasında
hakka yönelik bir bölüşümü teşvik etmek için Kur’an, zenginlerin mallarını fakirlerin
ihtiyaçlarını karşılamak için harcamalarını özendirir ve böyle yapanların Allah tarafından
ödüllendirileceğini müjdeler (Bakara/274). Bahçeler, zeytinler, narlar, hurmalıklar, ekinler
ve ürünler veren Allah, bunlar için hasat yapıldıktan sonra toplumdaki yoksullar ve ihtiyaç
sahiplerine pay olarak zekât, sadaka verilmesini ve dolayısıyla infak yapılmasını emreder
(En’am/141). Bu konuda başka ayetler ise iktisadi adaletin sağlanabilmesi için servetin
sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir akım olmaktan çıkarılıp toplumun her
kesimine yayılmasının sağlanmasını güçlü ifadelerle vurgular (Haşr/6-7).
3.1.2. Telafi Edici Adalete Yönelik Ayetler
Kur’an’da Allah kendi hakkı yanında ‘kul hakkı’na da çok önem verir. Her bir
bireyin can, mal, akıl, nesil ve din güvenliğini güvence altına almaya çalışır. Haksızlığa
uğrayanların misliyle telafi edilmesi için çok sayıda emir ve yasak getirir.
Borcunu ödemekte sıkıntı çekenlere müsamaha gösterilmesi ve ödeyecek güce
ulaşana kadar beklenmesi, mümkün değil ise borç miktarının sadaka olarak bağışlanmasını
önerir (Bakara/280). Kişilerin can güvenliğini güvence altına almak için kısas, mal
güvenliğini sağlamak ve istikrara kavuşturmak için çeşitli sert cezalar; aynı şekilde nesil
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güvenliğini sağlamak için de zinanın yasaklanması ve yapanların cezalandırılması,
evliliğin özendirilmesi gibi tedbirler getirir.
Aynı şekilde Kur’an, ticari faaliyetlerin sonunda ihtilaf doğurmayacak şekilde
önceden düzenlenmesine ve belgelenmesine çok önem verir. Bunu güvenceye almak için
şahitlik ve tescil sistemini ısrarla vurgular. Vadeli borç alışverişinde ehil ve güvenilir
birinin yazıcı olarak tayin edilmesini emreder. Kur’an’a göre akit esnasında borçlar,
alacaklar daha sonra ihtilafa neden olmayacak şekilde yazılmalı ve adil şahitler tarafından
imzalanmalıdır. Borçlu, bunak veyahut küçük bir çocuk ya da konuşamayacak durumda
biri ise yazdırma işlemini velisi yapmalıdır. Şahit olarak iki erkek veya iki erkek yok ise,
biri unutursa diğerinin hatırlaması için iki kadın ve bir erkek hazır bulundurulmalıdır.
(Bakara/282). Yolculukta (seferde) olunup da bir yazıcı (katip) bulunamaz ise alınmış
rehinler yeterlidir. Şahitlikte yalan beyanda bulunanların Allah tarafından en sert şekilde
cezalandırılacağı vurgulanır (Nahl/91).
Benzer şekilde yetimlerin mallarının güvence altına alınması için adil şahitler
huzurunda kaydedilip vasilere teslim edilmeli ve evlilik çağına geldiklerinde malları
eksiksiz kendilerine teslim edilmelidir (Nisa/6) Aile bireyleri arasında en fazla ihtilaf ve
kavga konusu olan mirasın bölüşümünde de çok net ilkeler belirlemektedir (Nisa/11).
Gerçekten Kur’an’da yüzlerce ayet, bireysel ve toplumsal hayatın adalet ve hak
üzerine olmasını sağlamak üzere emirler, tavsiyeler, uyarılar, yasaklamalar, hatta tehdit ve
korkutma dâhil hemen her türlü araca başvurarak insanları adaletli olmaya teşvik
etmektedir. Müslüman nesiller Allah’ın irade ve rızasını talep etme ve ebedi kurtuluşlarını
güvence altına alma bilincinin derecesi nispetinde adaletli yaşamaya önem vermişler, bu
konuda son derece etkileyici kurumlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bunlardan ‘Medine
Sözleşmesi’ adı altında adalete dayalı çok kültürlü ve çok dinli bir toplumsal yapının
örneği üzerinde kısaca durulacaktır.
3.2. MEDİNE SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA ADALETE DAYALI ÇOK-DİNLİ
VE ÇOK-KÜLTÜRLÜ HAYAT
İnanç ve kültürel olarak farklılaşan ve fakat birlikte yaşamak zorunda olan insan
kitlelerinin etkileyici bir toplumsal (sosyal) anlaşma yaparak uyumlulaştığı güzel
örneklerden biri Medine Sözleşmesi’ne dayalı Medine şehir topluluğudur. Ortak aklın
tezahürü olarak adalet içinde makul yaşamın mümkün olduğunu gösteren bu mutabakat
metni şüphesiz adalet bağlamında her çağda insanlara önemli bir model sunmaktadır.
Bazılarınca dünyada yazılı şekilde teşekkül etmiş ilk anayasa olarak telakki edilen
Medine Sözleşmesi, İslam peygamberinin Medine’ye hicreti sonrası toplumsal
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birlikteliğin tesisi ve teminatı için yapılmıştır. İlk kısımdaki maddeler Müslümanların
kendi aralarındaki iş ve işlemleri, ikinci kısımdakiler ise Müslümanlarla Medine‘nin
merkez ve etrafında yaşayan Yahudi kabileleri arasındaki beşeri ve ticari münasebetleri
düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur (Erdem, 2012: 527). Zira adaletin hüküm ve icra
kısmındaki yaşanan zorluklara istinaden zapt ve yargı olayları kişilerin, aşiret ve kabile
reislerinin inisiyatifinden çıkarılarak üst bir merkezi otoriteye bırakılmıştır. Yahudiler de
buna istinaden eşit muamele göreceklerinin güvencesini elde ettikleri kanaatine vararak
topluluğun üyesi olmayı kabul etmişlerdir (Yılmaz, 2009). Vesika ile farklılıklarının
bilincine varıp birlikte yaşamanın uzlaşı şartlarını maddelerle tespit eden bu gruplar tek bir
şehir devleti aidiyeti altında yaşamaya razı olmuşlardır (Çiçek, 2013: 236).
Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar Medine’de kurdukları ilişkilerle
zaten aktif olan ticari hayatı daha da dinamik hale getirmişti (Kelebek, 2000: 313). Fakat
yine de halihazırda egemen güç olan, faizden büyük gelirler elde eden Yahudilerin ve
kabilelerin etkinliği devam etmekteydi. Muhacirlerin gelişini takip eden dönemde
muktedirler güç kaybı yaşamış ve doğal olarak sosyal huzursuzlukları önleme adına bir
mutabakat metni ihtiyacı hasıl olmuştu. Yahudilerle Müslümanlar arasında akdedilen
sözleşme herhangi bir tarafın dayatmasına dayanmıyordu; karşılıklı uzlaşı içinde ve
adaletinden emin olunan Hz. Muhammed’in önder kişiliğinin teminatı sayesinde
yapılabilmişti.
Sözleşmenin içeriğine bakılırsa bugünkü anayasalara benzer ve birçok açıdan da
farklı olan yapısıyla oluşturulan birlik ’ümmet’ adı altında realize olmuştu (Rubin, 1985:
12). Sözleşme, özünde Hz. Muhammed’in savaşta Medine’yi ortak olarak savunma, barış
içinde yaşatma amacını güdüyordu. İstemeleri ve içeriğini kabul etmeleri durumunda
etrafta yaşayan aşiretleri, kabileleri ve diğer bağımsız yaşayan insan topluluklarına da
sözleşmeye katılma imkanı getiriyordu.
Sözleşme, 14. 15. 16. 17. 19. 21. 22. 25. 36. 37. 40. 43. ve 47. maddeleriyle
vatandaşın güvenliğini garanti etmekte; 2. 3. 13. 14. 17. 20. ve 21. maddeleriyle
Müslümanlar arasındaki velayet bağının mahiyetini açıklamaktadır (Kelebek, 2000: 318).
Sözleşmeye tabi olanların ümmet oluşturması demek; sosyal, siyasi ve iktisadi bütünleşme
ile birlikte mütekabiliyet esasına dayalı olarak hakları ve sorumlulukları eşit şekilde
paylaşmasıdır. 12. maddede (a bendi) ekonomik sıkıntıya düşen Müslümanların, adalet
bilinci içinde sosyal-maddi dayanışma (ki bunu sağlayan da bağış, zekât, sadaka,
beytülmal vs. ile sağlanan gelirlerin yeniden dağıtımı) sayesinde müşkül durumdan
kurtarılması amaçlanmaktadır. Gelir dağılımını yoksullar lehine geliştirmeye yönelik bu
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girişim Rawls’ın ‘fark’ ilkesindeki uygulamaya benzer mahiyettedir. Öte yandan (b
bendinde) Müslümanların din kardeşi veya daha geniş yorumlamayla sözleşme
kapsamında ümmet mensubu olanların aleyhine iş yapamaması ilkesi bugünkü rekabet
yasağı uygulamalarına benzemektedir. Maddeden kasıt, asabiyet bilincini diri tutarak ortak
hareket etme ve ilkeyi ihlal ederek çıkar çatışmalarına yol açmamaktır. 4-11 arası
maddeler Yahudi kabilelerini isim isim sayarak onların sözleşme içindeki konumunu,
savaş esirlerini nasıl takas edeceklerini (ya da serbest bırakılmaları için talep edilecek
makul para miktarlarını) belirlemektedir. 23. maddede net bir şekilde aralarında ihtilaf
çıkması durumunda çözüm merciinin Hz. Muhammed olduğunu vurgular.
Dönemin koşullarını bugüne indirgeyerek düşünmek her ne kadar uygun olmasa
da, Medine Sözleşmesi sağladığı toplumsal konsensüs bağlamıyla yorumlandığında
insanlık var olduğu sürece devlet teşekkülü ve millet yapısı üzerine teoriler üreten bilim
insanları için başvurulan metinlerden olacaktır. Yerel, bölgesel ve küresel sorunların
arttığı günümüzde, muktedir hükümdarların iyi işleyen devlet aygıtı vasıtasıyla insanlar
arasında çözüm ve bağlılık duyulan ilkeleri ihdas edebilmesi, Medine Vesikası
kapsayıcılığıyla daha sağlam zemine oturabilir. İnsanları din ve vicdan özgürlüğü
söylemiyle serbest bırakır gibi görünen ve fakat onların dinlerinin temel emirlerini tatbik
etmesine engel olan maddeleri içeren anayasalar toplumsal sözleşme zeminini
zedelemektedir. Nitekim Türkiye’de dini inançları gereği kısas, zinaya celde, hırsızın
elinin kesilmesi, miras ayetlerinin uygulanması vb. konularda icrai faaliyet bekleyen
insanların mevcudiyeti, güncel kanunların toplum aidiyetini düşürmektedir. Dolayısıyla
yargıya olan güveni yerle bir etmektedir. Oysa Medine Sözleşmesi gibi ve tez çalışması
bağlamında öngörüldüğü üzere farklı inanç sistemlerine mensup vatandaşların içine
sinmesi muhtemel çoklu (çoğulcu) veya en azından düalist (modern hukuk ve İslam
hukuku) hukuki yapı oluşturulursa, adaleti tesis etme hak ve yükümlülüğünde olan
kurumlara duyulan güvenin artması olasıdır.
3.3. UYGULAMADA İKTİSADİ ADALET
İslami gelenekte uygulamada iktisadi adalete çok önem verilmiştir. Doğal olarak
adalete ihtiyaç adaletsizlik içeren bir durum ortaya çıktığında söz konusu olur. Makro
anlamda üretim faktörlerinin dağıtımında ciddi bir adaletsizlik durumunun ortaya çıkması
toplumsal ve ekonomik yapının çeşitlenerek kompleks bir durum almasıyla olur. Böyle bir
durumun ortaya çıkması durumunda referans alınacak ilahi ilkelerden hangisinin
seçileceği gündeme gelir. Çünkü her ilke değişen ve karmaşıklaşan problemlere çözüm
getirmeyebilir. Bir ilke başka bir durumda adaleti güvence altına alırken yeni durumda
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alamayabilir. Böyle bir durum İkinci Halife Hz. Ömer döneminde ortaya çıkmıştır. Hz.
Ömer’in devlet başkanı olduğu dönemde geniş Irak toprakları fethedilmiş ve toprakların
hangi ilkeye göre dağıtılacağı problemi ortaya çıkmıştır. Topraklar, ya gelenekte olduğu
gibi (Hz. Peygamber ve Birinci Halife Hz. Ebubekir’in uygulamaları) askerlere dağıtılacak
ya da başka bir Kur’an ilkesine uyularak eski üreticilerin elinde bırakılarak onlardan vergi
alınacaktı. Geleneğin (aynı zamanda bir ayetin hükmü (Enfal, 8/41) izlenmesi durumunda
topraklar askerlere dağıtılacak ve makro olarak toprak faktöründe büyük bir yığışma ve
tekelleşme olacaktı. Bu durum ise başka bir ayetin içeriğiyle çelişiyordu. Çünkü başka bir
ayet ‘servet sadece zenginleriniz arasında dolanıp duran bir şey olmasın’ (Haşr, /7)
diyerek kaynak dağıtımında servetin belli ellerde yığışmamasını istiyordu. Toprakların
askerlere dağıtılması durumunda her bir askerin elinde inanılmaz servet birikimine neden
olacak ve ilgili ayetin hükmü uygulanmamış olacaktı. Uzun tartışmalar sonunda Hz. Ömer
birinci ayetin değil ikinci ayetin gereğini yerine getirerek askerlere maaş bağlamayı,
toprakları eski sahiplerinin elinde bırakıp onlardan vergi alma yolunu tercih etti.
Tartışmada Hz. Ömer’in argümanı, toprakların askerlere dağıtılması durumunda her bir
askerin feodal bir toprak ağası olacağı ve askerlikten vazgeçeceği idi. Bu durumda savaş
ve fetihler kimler tarafından yapılacaktı? Ona göre sadece belli kişilerin zengin edilmesi
değil hem toplumsal altyapıların iyileştirilmesi hem de mevcut yoksulların gözetilmesi ve
gelecek nesillere iyi bir dünyanın bırakılması gerekiyordu. Toplanan vergilerle bir taraftan
askerlerin maaşını ödeyecek, kalan fonlarla yollar, kanallar, kaleler yapacak ve fakir
fukaraya yaşayabilir bir kaynak aktaracaktı. Böylece Hz. Ömer politikalarında bireysel
değil, toplumsal menfaati esas almış ve İslam tarihinde iktisadi adalet uygulamalarına
kaynak olacak yeni bir gelenek başlatmıştı. Gerçekten Hz. Ömer’in bu yaklaşımı daha
sonra gelecek Hanefi ve Maliki hukukçular için çok önemli bir referans olacaktır (Duran,
2017: 218-219).
Hanefi ve Maliki hukukçular ilgili uygulamaya dayanarak ‘toplumsal maslahat’
(Masalih-i Mursele) ve ‘toplumsal kabul’ (İstihsan) ilkelerini geliştirerek uygulamaya
soktular. Karahanlıların büyük Türk fakih ve müçtehidi Serahsi’ye göre ‘istihsan’, hukuki
düzenlemelerde kolaylık sağlama mekanizmasıdır. Buna delil olarak o Cenab-ı Hak
Kur’an’da ‘Allah sizin için zorluğu değil kolaylığı diler’ (Bakara/185) ayetini ve Hz.
Peygamber’in ‘dininizde hayırlı olan kolaylıktır’ hadisini gösterir. Aynı şekilde o bu
konuda başka bir delil olarak Hz. Peygamberin Hz. Ali ve Muaz’ı Yemen’e gönderirken
onlara ‘zorlaştırmayın kolaylaştırın, nefret ettirmeyin sevdirin’ tavsiyesini hatırlatmaktadır
(es-Serahsî, 1993: 145’den aktaran Duran, 2017: 218)
25

İstihsan’ın özü toplum için faydalı olan şeyin dinen de meşru olmasıdır.
Toplumsal talep ve eğilim herhangi dini bir nasla çelişmiyorsa zaten doğrudan meşrudur.
Herhangi bir dini nas ya da gelenekle çelişen yeni toplumsal talep ve menfaat şayet başka
bir dini nasla ve gelenekle uyum içerisindeyse diğer nas ya da dini gelenekten (sadece o
olay için) vazgeçilir uyum içinde olan nassın ilkesi dikkate alınır (Duran, 2017: 218).
Maslahat ve istihsan ilkeleri klasik dönemlerin en önemli servet ve üretim faktörü
olan toprağın adil bir şekilde dağıtılmasında gerek Selçuklularda gerekse Osmanlılarda
müracaat edilen çok önemli birer hukuki ilke olmuşlardır.
İslam’da adalet konusunda genel bilgi verdikten sonra İslami düşüncede adaletle
ilgili yaklaşımlar üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. Doğal olarak adalet konusuna
hemen her yazar az çok değinmiştir, ancak biz burada yerimizin sınırlı olması nedeniyle
sadece Farabi ve Kınalızade’nin adalet görüşlerini vereceğiz.
3.4. FARABİ’DE ADALET
Bir Türk filozofu olan Farabi 872’de Farab (Otrar)’da dünyaya gelmiş ve 950’de
Şam’da vefat etmiştir (Farabi, 2001: 7). Akademik anlamda çok değerli eserler üretmiş
olan Farabi siyaset, felsefe, mantık, din ve daha bir çok alanda teoriler geliştirmiştir.
Farabi adalet/ahlak ile ilgili görüşlerini Medinetü’l Fazıla ve Siyasetü’l Medeniyye
adlı kitaplarında açıklar. Bu kitaplarında Plato ve Aristo’dan bir çok düşünce almakla
birlikte bizzat kendisi de yeni ve orijinal düşünceler geliştirir.
İlk olarak o Aristocu anlamda pratik rasyonellik açısından ahlaki davranışların
insan bireyi (fail) tarafından nasıl üretildiğini araştırır. Aristo’da olduğu gibi karakter
eğitimine çok önem verir ve eğitim yoluyla insanların kaba duygularını nasıl kontrol
edebileceklerinin öğretilebileceğini söyler. Ona göre kaba hayvani duygularına hakim
olamayan bireyler ahlaki davranamaz dolaysıyla adaletli eylem gerçekleştiremez. O,
adaleti; nefsini ibadet, tefekkür, riyazetle terbiye edip insani aklını İlahi Akıl’la buluşturan
kişilerin sağlayabileceğini söyler (Duran, 2015: 132). Ahlaklı ve adil davranabilme
gelişmiş ve aydınlanmış bir akılla olabiliyorsa bunların zıttı olarak haksızlık ve zulüm de
gelişmemiş ve aydınlanmamış akılla olur.
Farabi, Yeni Platoncu ‘Sudur Nazariyesi’ne inanır ve o nazariyeyi İslami
kavramlarla sentezler. Ona göre bireyin kendi çabası ile belli bir forma kavuşmasıyla
Cenab-ı Hakk’ın lütfu devreye girer ve birey hem bilgi hem de eylem açısından donanmış
olur. Anlama ve eyleme kabiliyetini belli bir düzeye çıkartan birey, ‘Aktif Akıl’ (onuncu
akıl; dini literatürde Cebrail)’la iletişime geçer ve oradan ilk bilgi ve makulleri almaya
başlar (Farabi, 1998: 70-71’den aktaran Duran, 2015: 132-133). Aktif akıl bireye bilgileri
26

idrak etme ve hayal kurma becerisi sunar. Bu süreçte bireysel ‘irade’ oluşur, bu irade
sadece insana mahsus olan konuşma arzusunu ortaya çıkarır. Bu yolla birey iyi veya kötü
şeyleri yapma yolunda imkanlar elde eder. Saadete ya da saadetsizliğe götürecek eylemleri
gerçekleştirme kabiliyeti insanı hayra da şerre de açık konuma yükseltir. Bazı hayır ya da
şerler doğaldır, bazıları iradidir ki bunlar da sadece insandan çıkar.
Farabi’ye göre nazari akıl (teorik), ameli akıl (pratik), hayal, arzu (şevk) ve duyu
şeklindeki kabiliyetler sayesinde kişi, Aktif Akl’ın verdiği bilgileri işleyip saadete
ulaştıracak hayırlı şeyleri yapma arzusunu kavrar. Hayal ve diğer duyguların desteğiyle
iradesini fıtratına uygun yöne meylettirir (Farabi, 1998: 72-73).
Nazari aklın yoksunluğu bireyi dünyalık çıkarların ve hazların kölesi olma yolunda
korunaksız bırakır. İradi şerler kişiye daha cazip gelir. Hayal ve diğer duyuların tek
başlarına saadeti kavrama kabiliyetinden mahrum olmaları nedeniyle kişiden iradi şerler
çıkar. Bazı durumlarda ise nazari aklın belirlediği gerçek saadetin yolunu ve yöntemini
bilse bile ona ulaşacak arzuya sahip olmaması insanı eylemsiz bırakabilir ve bu da şerre
yol açar.
Aktif Akl’ın kullanılış biçimi, bireyin yaradılışında kendine bahşedilen çeşitli
özellikleri idrak etmesine bağlıdır. Kimi bunu mükemmel düzeyde etkin kullanırken
kimileri de atıl halde bırakır. Zamanla fıtrata uygun hareket ederek aklıselimi hakim
kılanlar hem yaratıcı indinde hem de toplumda üretken ve makbul mertebeye ulaşabilirler.
Gerçeklerin keşfinde bazısı çok hızlı bazısı yavaştır. Bunun da ötesinde idrak ettiklerini
diğerlerine aktarabilme meziyetleri de farklılaşabilir (Farabi, 1998: 75).
Farabi insanların tümünde bulunan, onları diğer canlılardan ayıran ve kavramayı,
anlamayı, düşünmeyi, iyiyi kötüden ayırt etmeyi, sanat ve ilimleri öğrenmeyi mümkün
kılan bir kabiliyet olarak ‘nefs-i natıka’ özelliğinden bahseder. Gerçeğin keşfedilmesinde
aklı ve onun gelişimini çok önemli gören Farabi’ye göre insan aklı derece derece gelişerek
nihayetinde ‘İlahi Akıl’ ile kaynaşır. Aktif Akl ile insani nefs arasında: a-edilgen akıl (aklı münfail) ve b-müstefad (yararlanmış) akıl olmak üzere iki akıl basamağı bulunmaktadır.
Edilgen aklın da biri bil-kuvve (potansiyel), diğeri bil-fiil (kinetik) olmak üzere iki
mertebesi vardır. Potansiyel akıl, insani aklın en düşük derecesi olsa da bilgileri kavrayıp
onlardan etkilenebilme kabiliyetini taşır. Diğerlerine göre daha yüksek bir seviyeye
karşılık gelen bilfiil edilgen akıl, akledilir şeylerden bilfiil etkilenmeye başlayan akıl
mertebesidir. Müstefad akıl ise akledilenlerle mükemmelleşmiştir. Faal akılla bütünleşme
bu düzeyde görülür. Zikredilen akıl derecesinin en son mertebesi nebevi akıldır. Nebevi
akıl vahye mazhar olur. Bu mertebede olan bir nebi en yüksek hikmet derecesine sahiptir
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(Ali Abdi’l Vahid: 59’dan aktaran Duran, 2015: 132-133). Ahlak ve adalet müstefad aklın
ürünüdür. Bu aşamaya ulaşabilen kişilerin yetkinliği onları toplumu yönetmeye en ehil
bireyler konumuna yükseltmektedir. Farabi müçtehid-hakim-filozof devlet yöneticilerinin
başında bulunduğu yönetime ‘Faziletli Kent’ adını verir. Doğrudan vahiy alan nebilerden
sonra gelecek yöneticiler ve yargıçlar onların ilkelerini benimseyip uygularak adaletli
olabilirler (Duran, 2015: 133). Sağlıklı bir bedene sahip olan yönetici aynı zamanda
kaliteli anlamalıdır, kaliteli hıfzetmelidir, kaliteli zekâya sahip olmalıdır ve meramını en
etkili şekilde muhatabına aktarabilmelidir. Öğrenmeyi sevmeli ve sürekli yeni bilgiler
edinme hususunda hevesli olmalıdır. Ahlaki açıdan vakit öldüren boş işlerden haz
almaması ve dünyevi zevklerde aşırıya kaçmaması gerekir. Dürüstlüğü ve dürüstleri
sevmeli, yalandan ve yalancılardan nefret etmelidir. Maddi menfaatlere çok önem
vermemelidir. Herkese hakkını vermelidir. Mühim işlerde kararlı ve cesur olmalıdır (Ali
Abdi’l Vahid: 71). Farabi’ye göre lider; düşünce derinliği olup ilgili konulara hakim,
geçmişte kenti yöneten liderlerin koyduğu yasaları bilerek uygulayabilen ve yeri
geldiğinde onların açıklamadığı konularda hüküm çıkarma kabiliyetine sahip bulunan biri
olmalıdır. Bunun da ötesinde geçmişten aldığı birikimi yorumlayarak yeni konularda
içtihat yapabilme kalitesinde olmalıdır. Belki de en mühim husus ise toplumunu dışarıdan
gelebilecek saldırılardan korumak için savaş tekniklerini bilip uygulayabilmelidir (Ali
Abdi’l Vahid: 75-76). Farabi, bir yönetici bütün bu niteliklere sahip olsa bile hikmet
vasfından mahrum olursa kentin yöneticisiz kaldığını ve o kentin yok olmasının
kaçınılmaz olduğunu söyler (Ali Abdi’l Vahid: 77).
Farabi’ye göre ahlaktan türetilen ve yukarıda sayılan hususlara istinaden adalet
ancak adaletsizlikle (Farabi, 2008: 60) yani zıddıyla anlaşılabilir ve ‘’adalet, o [şeyin]
kendi nezdinde bulunan öteki şeyin maddesini bulup ona iade etmesi ve ötekinin nezdinde
bulunan [kendi] maddesini geri almasıdır’’ (Farabi, 2001: 53). Göreceliliğin ve
etkileşimin yoğun olduğu insan hayatında saf, arı duru kalabilmek zor iştir ve dolayısıyla
fıtratından uzaklaşan bireyin adaleti idrak edebilmesi için özüne dönmesi gerekmektedir.
İnsan, Tanrı’nın evreni yaratışındaki adaleti ve cömertliği idrak edebildiğinde (Cevizci,
2000: 129) ahenkli ve düzenli bütünü keşfedebilir. İnşa edilmiş bu büyük nizamın içindeki
konumunu bulabilir ve kendi zaman dilimindeki hükmedicisi olabilir. Oransal olarak
dengeyi sağlayabilecek hükümdar kişiler hakkaniyete uygun kararlar alabilmek için
adaletin terazisini kurmak ve korumak zorundadırlar.
İktisadi adaletin dağıtımı hususunda Farabi ‘’bölüştürmedeki ve bölüştürülmüş
olanı korumadaki adalet’’ (Farabi, 1987: 54) tanımı ile işbölümünü ve buna istinaden elde
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edilecek faydaların uzmanlaşma ile normalden çok daha fazla olacağını kastetmektedir.
Her ferdin her işi yapamayacağını belirterek faziletli şehirde insanların küçüklüğünden
itibaren maharetli olduğu sanat veya zanaat dallarında yetişmesinin işsizliği gidereceğini
ve şehrin refahının artacağını söylemektedir. Adam Smith’in çıkarı peşinde koşan bireyin
kişisel kazançlarından daha çok toplumun yararına katkılarda bulunduğu savı ile
Farabi’nin görüşleri benzerlik göstermektedir. Nihayetinde nitelikli ve yetkin bireylerin
istihdam olanaklarının artacağı değişmez kaidelerdendir. Üretilmiş ve imal edilmesi
planlanan mal ve hizmetlerin paylaştırılmasında ise ‘’her şeyden önce, şehir halkının ortak
(el-müştereke) olduğu iyi şeylerin’’ (Farabi, 1987: 53) taksiminde ölçünün hakka uygun
ve çabalara orantılı yapılması gerekmektedir. Şehrin üyelerinin mahiyetlerine iktisap eden
miktar ve ölçüdeki kazançlar toplumu tatmin etmelidir ve adalet hissiyatı herkese sirayet
etmelidir. Aksi takdirde adaletsizlik durumu hasıl olur ki toplumu zillete sürükler.
Ekonomik adalet sağlandığında aynı önemde bir unsur daha ortaya çıkar ki bu da
mevcudun korunmasıdır.
Ticari faaliyetler sonucu olsun ya da olmasın hile, zorbalık gibi gayri ahlaki
yöntemlerle gelir dağılımı bozulursa bunu tespit edip telafi etme görevi hükümranlığı
elinde bulunduran yöneticinindir. Eğer yönetici veya yöneticiler adaletsizliği makul ceza
ile tazmin etmezlerse sosyal ahenk bozulur. Gereğinden ağır ve aşırı şiddetli cezaların
tatbiki ise vicdanları zedeler. ‘Adalet-i mahza’ (tam adalet anlayışı) ve ‘adalet-i izafiye’
(toplumsal adalet için bireylerin bazı haklarını feda edebilen anlayış) ayrımında duruma ve
vakaya göre tavır sergilemenin gerektiğini vurgulayan Farabi uygulamalarda adalet ve
şefkat birlikteliğini göz önüne alır. Çok katı cezaların işletildiği toplumlarda insanlar
üretim ve ticaret yapmaktan çekinebilirler ki bu da iktisadi hayatı öldürebilir. Kuralların
uygulanamadığı ve asayişin sağlanamadığı şehirlerde ise can ve mal güvenliği olmayan
bireyler ekonomik faaliyetlerden kaçınırlar. Dolayısıyla sosyal ve iktisadi hayatı dinamik
tutacak uygulamalar tercih edilmelidir.
3.5. KINALIZADE’DE İKTİSADİ ADALET
Kınalızade Ali Efendi, erdemi adaletle özdeş tutarak selefleri Aristo, İbn-i Sina,
Tusi, İbn-i Miskeveyh ve Devvanî gibi ahlaka uygun davranışları ifrat ve tefritten
uzaklaşıp orta yolda karar kılma şeklinde tanımlar. Aristo dini gerekçelendirmelere
başvurmazken Kınalızade bunu İslam argümanlarıyla zenginleştirerek belirli bir çerçeveye
oturtmaktadır (Beskisiz, 2017: 58). Gayesi, Allah’ın ayetlerle belirttiği iradesini yaşadığı
toplumda ve işgal ettiği makamlarda İ’la-i Kelimetullah’ı uygulanır hale getirmek olan
Kınalızade, Osmanlı yönetim tarihi için önem arz eden şahsiyetlerdendir.
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Adaleti en şerefli erdem olarak gören Kınalızade eşitlik, birlik ve onun aslına
dönerek Allah’a bağlılıkla yönelmenin ödülünün adalet olacağını söyler (Kınalızade,
1248: 135’ten aktaran Beskisiz, 2017: 60). Buradan hareketle devlet yönetiminde adalet
için toplumsal düzeni uyumlulaştırarak ahengi sağlayan itidal kelimesini kullanır (Oktay,
2015: 473’den aktaran Beskisiz, 2017: 60). Toplumda çatışmalara yol açmadan her
kesimden insanın belirli bir hiyerarşi içinde olsun veya olmasın ortak yaşamanın meşru
zeminini elde etme adına adalet mefhumunun çeşitli biçimleriyle yüzleşmesi gerekir.
Usuli veya pratik hukuk temelinde oluşturulan yönetim sistemi adil, muktedir, güvenilir ve
doğal mahiyetindeki bireylere hakkaniyete uygun davranan yöneticilerin mevcudiyetine
ihtiyaç duyar. Aksi takdirde güç yetirenin zorbalıkla zulmettiği kaos ve kriz ortaya çıkar.
İlim ve ferasetle idare edilen devlet bunların oluşmasına izin vermez.
Adalet; sosyal statü, ekonomik gelir, ilim seviyesi vs. açısından farklılıklar
gösterseler dahi hayattaki herkesin üzerinde hareket etmesi gereken bir yoldur. Zira kişi
arzusu ve isteği olan şeyi kazanabilmek ve başkalarını ondan uzaklaştırmak ister. Ötekiler
de bunun gibi o istenen şeye sahip olmak ve diğerlerini uzaklaştırmak ister. Silsile halinde
süregelen bu durum çatışmalara yol açabilir. İhtilaflara istinaden düşmanlıklar doğabilir,
karşılıklı isteklerde üstün gelme mücadelesi ortaya çıkabilir. Çözüm için dirayetli,
muktedir ve ilmi kapasitesi güçlü bir hâkim lazımdır. Toplumsal düzen, huzur ve barış
ancak adaletli bir yöneticinin hükmediciliğinde hayat bulur (Hökelekli, 2009: 136’dan
aktaran Beskisiz, 2017: 61).
Toplumdaki işbölümü ve uzmanlaşmanın karşılıklı ihtiyaçlar ve çıkarlar temelinde
oluştuğunu düşünen Kınalızade’nin bu tespiti sosyoloji üzerine zihinsel aktivite
gerçekleştiren neredeyse herkesin makul bulacağı bir analizdir. O, kentlerin ve devletlerin
bu organizasyon yapısına bağlı olarak gelişeceğini söylemektedir. Dolayısıyla medeniyet
inşasını

mütekabiliyet

esasına

dayalı

faaliyetler

bütününün

sonucu

olarak

değerlendirmektedir. Buradan hareketle bireylerin bazı işlerle meşgul olmasının
faydalarından dem vurur. Üretken faaliyetlerde bulunan kişilerin yararları sayılamayacak
kadar çoktur. Zıttı durumdakiler topluma hem külfet oluşturur hem işlenebilecek verimli
alanları heba ederler hem de çalışmayanların hevesini kaçırıp sosyal ahengi bozarlar.
Herkese iş bulmak pek olası değildir fakat mümkün olan en yüksek istihdam düzeyi devlet
ve millet için sağlanmalıdır. Aksi halde bozulma baş gösterir.
Kınalızade, Devlet ve Aile Ahlakı adlı kitabının hatime bölümünde ’Adalet
Dairesi’ni geliştirir (Seçkin, 2015: 99’dan aktaran Beskisiz, 2017: 61).
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Şekil 1: Adalet Dairesi

Adalet
Padişah

Devlet

Kanun
(Şeriat)

Halk

Hazine
(Mülk)

Ekonomi
Ordu

Kaynak: Okumuş, 2005: 45-51’den aktaran Beskisiz, 2017: 62

Şekilde görüldüğü üzere Kınalızade devletin yönetim biçimini şeriat olarak görür.
Devleti koruyup ayakta tutan unsur ordudur ve güçlü ordu, güçlü ve zengin bir ekonomi
ile mümkündür. Halkın iktisadi faaliyetleri sayesinde üretkenlik veya kıtlık, bolluk ya da
darlık oluşur. Bunları organize etme işi ise devlet başkanının önderliğinde yönetici
kadrolara aittir. Bu silsile hem aktif hem de düzenli hale getirildiğinde devlet eliyle tesis
edilen ‘nizam-ı alem’ adaletin teminatı olur.
Adalet Dairesi devlet-din-toplum ilişkilerini toplumun çeşitli sınıf ve kesimlerinin
karşılıklı etkileşimi ve aralarındaki çevrimsel münasebetler kapsamında fonksiyonel bir
bakış açısıyla değerlendirmektedir. Osmanlı’da görev icra eden devlet yöneticilerinin en
mühim görevi, egemenliği altında bulunan tüm topraklarda adaleti icra etmektir. Osmanlı
Devleti’nin asli hedefi adalet üzere bir toplum sistemi oluşturmaktır (Okumuş, 2005: 4647’den aktaran Beskisiz, 2017: 63).
Osmanlı Devleti’nin yönetim geleneğinin ürettiği ortak akıl, devlet adamları ve
görevlilerinin Adalet Dairesi’nin dışına çıkmalarını zulüm şeklinde değerlendirmiştir.
Buna istinaden yönetici elitlerin ve kamu görevi icra edenlerin şer’î ve örfî hukuk
normlarına aykırı faaliyetleri, kararları, işlemleri eğer halkın hakkına tecavüz ediyorsa,
faillerin bu davranışları zalimlik şeklinde nitelendirilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı
Devleti’nde haksızlığa uğrayıp mağdur olan insanlara yönelik olarak ortaya çıkan gayri
adil vaziyetin giderilmesi için etkin şekilde işleyen bir şikayet mekanizması tesis
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edilmiştir. Zulme neden olan eylemlerin cezalandırıcı ve telafi edici adalet bağlamında
çözüme kavuşturulması için şikayetler kurumsallaştırılmıştır. Mağduriyet yaşayanların
şikayetlerini Divan’a yapmaları sağlanmıştır (Okumuş, 2005: 49’dan aktaran Beskisiz,
2017: 63).
Devlet ile birlikte toplumu sosyal denge bağlamında temellendiren ve fonksiyonel
bir bakış açısıyla kavramsallaştıran Adalet Dairesi, onaltıncı yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Osmanlı entelektüellerince yoğun olarak işlenmiştir. Adalet Dairesi’yle ilgili
düşünüp yorumda bulunanlar, Adalet Dairesi teorisini toplumsal dengeyi sağlayan etkili
bir araç olarak ele almışlardır. Yönetim ve toplum yapısını işlevsel bir yaklaşımla
irdelemeye çalışan yönetici elitler ve ilim ehli Osmanlı Devleti’ni bıkkınlığa, gevşekliğe
ve gerilemeye iten olumsuzlukların bu dairenin bihakkın uygulanmasıyla bertaraf
edilebileceğini belirtmişlerdir. Zira ulema ve düşünürler, Osmanlı Devleti’nin zayıflama
ve gerileme devrine girmesini daireden uzaklaşmaya bağlamaktadırlar. Çünkü onlara göre
devletin güçlü olduğu zamanlarda riayet ettiği adalet ilkeleri artık yeterince
gözetilmemektedir. Devlet idaresinde Adalet Dairesi’nin çizdiği çerçevenin dışına
çıkıldığı ve adaletten ayrılmaya başlandığı için kötü bir sürece girildiğini ileri
sürmüşlerdir. Bu düşünceden hareketle sık sık adaletin önemine işaret ederek yöneticileri
uyarmışlardır (Okumuş, 2005: 50’den aktaran Beskisiz, 2017: 64). Kınalızade tarafından
en şerefli erdem olarak addedilen adaletin devlete, kurumlara ve onlar nezdinde topluma
sirayet edememesi sıkıntıların müsebbibidir. Çare Adalet Dairesi’nin içerdiği unsurlara
dönüştedir.
Sonuç olarak gerek Farabi gerekse Kınalızade gibi büyük Müslüman ahlakçılar
kendilerinden önce oluşan tüm geleneği dikkate alıp büyük bir özenle İslami düşünce ile
sentezleyerek yepyeni bir gelenek inşa etmişler, bu yolla hem Doğu hem de Batı dünyasını
derinden etkilemişlerdir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MODERN BATI’DA ADALET
Doğal olarak Batı ortaçağında adalet konusunda modern Batı ile Aristo ve
Müslüman filozof ve teologlar arasında aracı olan yazarlar mevcut olmuştur. Bunlardan
burada Abelard ve Thomas Aquinas’ı zikretmek gerekir. Ancak bunlar Müslüman
filozoflardan aldıkları mirası taşımanın dışında orijinal fikirlere sahip değillerdir. Konuyla
ilgili orijinal fikirler modern dönemlerde geliştirilmiştir. Aşağıda o düşünürlerden bazıları
incelenecektir.
4.1. HOBBES’TA ADALET
Hobbes doğal düzen ve toplumsal sözleşme savunucularından olarak adalete önem
veren düşünürlerden biridir. İspanya ile İngiltere arasında süren savaşın ortasında doğan
ve büyüyen, Oxford’ta eğitim alan, iyi bir hoca ve katip olan Hobbes hayatı boyunca
zorluklarla birlikte gelen ve zihin dünyasını şekillendiren serüveninde Leviathan gibi
etkileyici bir eser yazarak ün salmıştır. Doğumundan önce her çağda süregelen kıyamet
senaryoları ve felaket tellallarının manipülasyonlarıyla İspanyolları deccal gibi gören
İngiliz halkının korkusu Hobbes’un annesini de çok etkilemiştir. 1588’de büyük
yıkımların olacağı öngörülen bir zamanda Hobbes’un deyimiyle ‘’annem öyle bir korkuya
kapıldı ki ikiz doğurdu, beni ve benimle birlikte korkuyu’’ (Martinich, 2013: 2). Bu süreç
mutlak monarşiyi savunan ve devlete üstün özellikler atfeden birinin zihinsel birikiminde
nasıl bir korku ve güvenlik beklentisi yaşadığını anlama adına önemlidir. Dolayısıyla
onbinlerce yıldır savaşların insanlara nasıl etki ettiği hususunda empati geliştirme imkanı
sunabilir.
Hobbes adaletin devletle, adaletsizliğin de yapılan ahitlerin korunamadığı, herkesin
gücü mukabilinde egemen olduğu ve her an savaşın hüküm sürdüğü ilkel bir yaşam
biçiminde mümkün olduğunu belirtir. Bu tür uygulamaların da bilinen kabile tarzı
oluşumlarda yani devletsizlikte (sistematik ve organizasyonel kurumlardan yoksun hayat
formları) geçerli olduğunu vurgulayan Hobbes, adaletin devletin varlığıyla ve tesisiyle
oluşabileceğini söyler. Üçüncü doğa yasası olarak tanımladığı adaleti ant (ki buradaki
kastı Allah’a/Tanrı’ya edilen yemin değil) ile başlayan sözleşmeyle tasdik edilen ve
koruyucusu devlet olan hukuki işlemlere riayet edilmesi olarak tanımlar. ‘’İnsanlar
yaptıkları ahitleri yerine getirmelidirler… Adalet’in kaynağı ve başlangıcı, işte bu doğa
yasasında yatar. Çünkü daha önce bir ahit bulunmadıkça, hiçbir hak devredilmemiştir ve
herkesin her şey üzerinde hakkı vardır… Adaletsizliğin tanımı, ahdin ifa edilmemesinden
başka bir şey değildir. Adaletsiz olmayan herşey de adildir’’ (Hobbes, 2007: 105-106).
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Belirli eylem biçimleri icra edildiğinde arzulanan sonuçlara ulaşılmasını öngören sistem
teşekkülünün önemini vurgulayan Hobbes için iktisadi adalet gayri adil olmadığı
müddetçe makuldur.
Devlet ve ondan türeyen adalet mefhumu üzerine odaklanırken ekonomik
hususlarda dolaylı açıklamalarda bulunan Hobbes, Levy’nin analizine göre iktisadi
değerlendirmelerini 24. bölümde gerçekleştirmektedir. Bu bölüm, ekonomik ürünlerin
kaynağı, para dağılımı ve dönüşümü, paranın işlevi ve sömürge yerleşimleriyle ilgili
ifadeler içermektedir (Levy, 1954: 590). ‘Bir toplumun beslenmesi ve üremesi üzerine’
görüşlerini açıkladığı kısımda Hobbes; üretim, tüketim ve dağıtım ile ilgili temel
tespitlerini aktarmaktadır. ‘’Bir toplumun beslenmesi, deniz ve toprağın nimetlerinde
yatar… yaşamaya yarayan maddelerin bolluğu ve dağıtımına: yetiştirilmesi veya
hazırlanmasına; ve yetiştirildikten sonra, uygun araçlarla halkın kullanımı için
sunulmasına bağlıdır’’ (Hobbes, 2007: 178). Malların ve hizmetlerin, iç piyasada yerli
kaynaklarla üretilmesi halinde bolluğun, refahın artacağını öngörerek planlı ekonomi
bağlamında imal edilen ürünlerin tüketilmesi gerektiğini söylemektedir. İdeal addettiği bu
durumun gerçekleşme olasılığının doğal kaynakların dengesiz dağılımı hasebiyle istisnai
bir durum olduğunu da belirtir. Şartların dış ticareti zorunlu kıldığı gerçeğini de tespit
etmektedir.
Mülkiyeti devlet hegemonyasında olan ‘azami bir teminat’ şeklinde kabul eden
Hobbes’a göre egemen devlet gücünün yokluğunda komşuların birbiriyle savaş halinde
olduğu

belirsizlik

ortamı

vardır.

Toplumsal

sözleşme

koşullarının

meşruiyeti

sorgulanmaya başladığında aidiyetler ortadan kalkabilir ve kazanımların hak boyutu
ceberrut uygulamalarla kadük hale getirilebilir. Miras bırakma imkanının mümkün
olmadığı ve dahi ilerleyen süreçte bireysel mal, mülk, servet stoğunun güvende olmadığını
hisseden insanların üretken faaliyetlere katılma isteği azalır. Dolayısıyla baştan itibaren
sistem inşası adil ve güvenilir şekilde yapılmalıdır. ‘’Bütün özel araziler, başlangıçta,
egemenin yaptığı keyfi bölüşümden kaynaklanır. Bu bölüşümde, ilk yasa toprağın
kendisinin bölüşümü hakkındadır: burada egemen, herhangi bir uyruğun veya bir uyruklar
topluluğunun değil, kendisinin, hakkaniyet ve toplumun iyiliğine uygun bulacağı şekilde,
herkese bir kısım tahsis eder’’ (Hobbes, 2007: 179). Sonraki değiş tokuş işlemleri ise
kişilerin, ailelerin, işletmelerin emek ve sermaye teşekkülüne dayalı çabalarına bağlıdır.
Ticaret yerleri ve malları, onların bölüşümü, mülkiyet devrine ilişkin yasalar, para
ve parayı kamusal kullanıma götüren kanallar ve yollar (Hobbes, 2007: 180-182) gibi bir
ulusun hayat evreninin can damarları da egemene aittir. Devletin bu paylaşım sürecinde
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orantısız toprak miktarını kendi işleyişi için zapt etmesini zararlı bulan Hobbes, kamu
harcamalarını artırma eğilimine neden olabilecek bu tür uygulamalardan kaçınılmasını
savunur. Bürokrasinin eline geçebilecek büyük kaynaklar verimliliği düşürebilir, kamuya
yönelik mal ve hizmet alımında lükse, aşırılığa yol açabilir daha kötüsü rüşvete neden
olabilir. Minimal kamu paradigmasını tavsiye eden Hobbes görüşleri çizdiği genel
perspektife aykırı gibi görünse de derinlemesine irdelendiğinde devletin sürdürülebilirliği
için elzem hususları içerdiği aşikardır. Milli gelir dağılımını kamu lehine özel sektör
aleyhine bozan her türde uygulama iktisadi adaleti bozarak sosyal ahengi de
zedelemektedir. Silsile halinde her alana nüfuz etme riski içeren bir bozulma dalgasına yol
açabilecek aşırı kamu büyüklüğü argümanı Leviathan tasviriyle yönetici konumundaki
herkese mühim bir örnek sunmaktadır.
4.2. ROUSSEAU’DA ADALET
Jean Jacques Rousseau 1712’de Cenevre’de doğmuştur. Annesinin doğumunda
ölmesini hayatında büyük bir talihsizlik olarak tanımlasa da bu durumun sosyal yapı
algısını kökten değiştiren etkilere yol açtığını söylemiştir. İlham verici çok yönü olmasına
rağmen belki de en dikkat çekici olanı ‘’bir gün bile okula gitmemiş ve özünde kendi
kendini eğitmiş bir insan’’ (Damrosch, 2011: 1) olmasıdır. Hayatının ilk yıllarında vasat
biri olarak görünürken ilerleyen süreçte yurttaşlık bilinci uyandırarak devrim isteğini
teşvik etmiştir. Rousseau her ne kadar ihtilali göremese de (Gültekin, 1979: 7) evrensel
adalete dayanan savunusunun oluşturduğu toplumdaki zihin (bilinç) etkisiyle ‘özgürlük,
eşitlik, kardeşlik’ şeklinde tercüme edilebilen ve Fransız İhtilali’nin sloganı haline gelen
özdeyişle birlikte devrimin simgesi olmuştur.
Rousseau adaletin, toplumsal sözleşmenin sağlam bir zemine oturtulmasıyla ve
hukuki temellere dayanan erkler ayrılığının teminatı sayesinde gerçekleştirilen tüm
işlemlerin meşruluğuyla sağlanabileceğini savunur. Adaletin kaynağı ve icrası hususunda
ise farklı düşüncelere sahiptir. Rousseau’ya göre ‘’her türlü adalet Tanrı’dan gelir; adaletin
kaynağı yalnız odur’’ (Rousseau, 2012: 34). İlahi yasalara uyup uymama kısmının ise
sıkıntılı olduğunu belirtir. Bunun nedenini, çekişmeli işlerde ilahi manada derhal
gerçekleşen bir cezalandırma olmadığı durumda (helak edilen kavimler gibi) keyfiyet
unsurunun ortaya çıkabileceği ve haksızlığın oluşabileceği argümanlarıyla gerekçelendirir.
İnsanlar Tanrı’nın (vahye dayalı) kurallarını bilseler de bilmeseler de toplumsal
sözleşmelerle hukuki dayanaklar oluşturulmadığında icrai faaliyetler gerçekleştirilmesi
imkansızdır. Dolayısıyla ne yasal ne de ekonomik güven ortamı tesis edilemeyecektir.
Rousseau Tanrı’nın adaletini (veya adaletsizliğini) ve insanların adaletsizliğini (ya da
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adaletini) sorgulama süreci yaşarken (Rousseau, 2002: 245), Katolik-Protestan
çatışmasının şiddetini benliğinde hissetmiştir. Sistemin işleyişinde o, insanların inanç
aidiyetinde iddia ettikleri gibi yaşama hususunda tutarlı olmadıklarını gözlemlemiştir.
Bunun arkasında yatan nedenlerin en başında bireylerin sosyal yaşamda iktisadi ve siyasi
koşulların getirdiği zorluklarla birlikte sıklıkla test edilen iman bağlılıklarının aslında o
kadar da güçlü olmadığını görmüştür.
İnsanın doğasına ve arzularına yenik düşebilme olasılığına yönelik ‘’adaletsizlik ile
güç el ele yürür; eğer zulüm gören kurbanlar olan bizler de, peşimizi bırakmayanların
yerinde olsaydık, belki biz de onlar gibi tiran olacak ve zulmedecektik’’ (Damrosch, 2011:
430) sözleri mühimdir. Denge mekanizması kurulmasının gerekliliğini vurgulaması dikkat
çekicidir. Ona göre toplumun yaptığı yasalarla tecelli eden milli iradenin sürekliliği
birlikte yaşamanın garantisidir. Aksi durumda eşitsizliğin en üst ve doğallıktan en uzak
hali olan tiranın tahakkümü altına giren bireyler o kişinin ‘’adaletsizliğinden şikâyet
edemez; sadece kendi tedbirsizliğinden ya da talihsizliğinden yakınabilir’’ (Rousseau,
2016: 205). Nitekim tepkili halk kitleleri oluşturan bu de facto durum tarihin akışını
değiştiren büyük olaylara yol açmıştır.
Rousseau’nun gelir dağılımında eşitsizliğin artışına tanıklık ettiği dönem insanlık
tarihinin en etkileyici evrelerinden biridir. Sosyal ve ekonomik sistemdeki büyük bozulma
tüm yapıya sirayet etmektedir. Gerçekten o, Fransız toplumunda zengin, elit ve aristokrat
kesimin insani değerleri ayaklar altına aldığı, sosyal yardımlaşma bilincinden hızla
uzaklaştığı ve aşırı servet birikimi hırsının körüklendiği bir döneme şahitlik etmiştir. Diğer
yandan bu dönem fakirlerin ailelerine bakabilmek için asgari geçim düzeyini sağlayabilme
adına işlerini kaybetmemeye yönelik olarak insan onuruna ve haysiyetine yaraşmayan
çalışma ve ücret koşullarını kabul etmeye mecbur kaldıkları bir dönemdir. Gittikçe
piramitvari bir yapıya bürünen gelir yapısı devlet oligarşisini de kuşatmaktadır. Başta
sembolik bir kral, altında çok zengin ve güçlü aileler, bunların legal ve illegal işlerini
yapan yüksek maaşlı bürokratlar, devlet ile iyi geçinmeye çalışan orta sınıf tüccarlar ve
geniş halk kitlelerini oluşturan düşük ücretli işçiler ve işsizler… İşte bu oligarşik sömürü
düzeni, Fransız İhtilali’ne yol açan çarpık sosyal, siyasi, hukuki ve iktisadi yapıdır.
Rousseau Batı’da oluşturduğu müthiş etkiyle günümüzde de sıkça anılan
filozoflardan biridir. Toplumsal sorunların ayyuka çıktığı her yerde adı geçen
düşünürlerden biri olarak Rawls’a da ilham kaynağı olmuştur. Sosyal inşacılık ve
toplumsal birlikteliğin teminatı olan kurumsal yapı teşekkülü hususunda sözleşme
ekolünün en önemli isimlerinden biri olan Rousseau, iktisadi adaletin tesisi noktasında
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gelir dağılımının iyileştirilmesinin kaçınılmaz unsur olduğunu defaatle zikretmektedir.
Aksi takdirde Fransız İhtilali gibi halk devrimlerinin her zaman potansiyel arz ettiğini
idrak etmemize vesile olan Rousseau’nun görüşleri sosyal bilimcilerin günümüz kompleks
toplumlarını daha iyi algılamasına vesile olacaktır.
4.3. KANT’TA ADALET
Kant 22 Nisan 1724’te, Doğu Prusya’da, Königsberg’te (Wood, 2009: 23) eyerler
yapan bir saraç ustası olan Alman zanaatkar Johann Georg Kant’ın dördüncü çocuğu
(Cassier, 1996: 25) olarak dünyaya gelmiştir. Doğuştan zayıf ve hastalıklı oluşu
(Heimsoeth, 1986: 11) zihin dünyasında yoğun düşünme ve sorgulama süreçlerine vesile
olmuştur. Hayatı zorlu ve fakat ilim dolu geçmiştir. Uzun yıllar boyunca adaletin
sağlanması üzerine fikirler üretmiş ve bunları da daha iyi bir toplum oluşturulması için
bilimsel anlamda insanlarla paylaşmıştır. İlk zamanlarda fizik, astronomi gibi doğal
bilimlere ilgi duyan Kant, ilerleyen yıllarda insana ve insan ilişkilerinin şekillendirdiği
sosyal hayatın ahlaki boyutlarına merak duymaya başlamıştır. Özellikle üniversitede
akademisyen olarak çalıştığı yıllar içerisinde ahlak ve felsefe üzerine yazdığı eserlerle ün
kazanmıştır.
Kant, adaleti ahlakla ilişkilendirmektedir. Adaletin eyleyicisi olarak belli bir insan
tipini betimler. Değerler manzumesinde birbiriyle bütünleşik ve salt aklın, sübjektif
karakterin ötesinde objektif sonuçları da içselleştirerek hakkaniyetli kararlar alabilmesini
sağlayan bir bilinci ahlaklı kişinin inşasına öncülük eden kompleks, rasyonel us olarak
görür. Buradan hareketle adaletli insanı tasvir ederken toplumsal gerekliliklere duyarlı ve
aynı zamanda en ideal adalet normlarını üretebilen bir birey modellemesinden hareket
eder.
Kant, adalet konusunu incelerken üç ayrı ilkeye dikkati çekmektedir. ‘Şerefli yaşa,
kimseye zarar verme, herkese payına düşeni ver’ şeklinde tasnif eder. Kant’ın üzerinde
durduğu üçüncü ilke -herkese payına düşenin verilmesi- adaletle ilgili klasik tanımın bir
tekrarından başka anlam taşımamaktadır (Güriz, 1990: 14). Paydaşlara hak ettiklerini
verebilme ise oransaldır ve denkleştirme temeline dayanmaktadır. Zira eşitleme simetrik
bir kavramdır. İnsanlar yaratılış itibariyle başlı başına kendine özgü kişiler oldukları için
onları her açıdan eşit konuma götürmek teorik olarak mümkün gibi gözükse de pratikte
olası değildir. Kant’ın takipçilerinden olan Rawls’ın dezavantajlı insanları üretilen mal ve
hizmetlerle elde edilen gelir ve servetin yeniden dağıtımı sonrasında nispi olarak diğer
insanların düzeyine getirme çabası da aslında tam olarak bir denkleştirme faaliyetidir.
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Kant’a göre ahlakın/adaletin kaynağı olan pratik saf akıl her türlü dünyevi,
hayvansal ve duyularla motive edilen arzu ve isteklerden arınmış bir bilinçle inşa
edilmiştir. Tasvir edilen ile insan; çıkarı, hazzı, başarıyı, istek ve arzularının gereklerini
değil evrensel iyileri emreden bir üst akla ulaşır. Buna göre kaba hayvansal duygulardan
arınan bir kişi pratik aklın buyruklarına uyarak (kategorik imperatif) ’görev’ini, yani bu
kontekste adaleti ve diğer faziletli davranışları yerine getirebilir (Duran, 2015). Akli
süreçlerden başarıyla geçmiş ve muhataplarının da meşru şekilde kabulünü kazanmış
yasalar ahlakidir zira ‘’eyleme ahlaksal bir değer verebilen şey, ne korku, ne de eğilimdir;
yalnızca yasaya saygı güdüsüdür’’ (Kant, 2014: 58). Her an görebiliriz ki prosedürel
açıdan meşru görünse de toplumsal onaylardan geçmeden tepeden inme, emrivaki tarzda
ve dışarıdan devşirilen hukuki metinler halk nezdinde kabul görmemektedir. Yapılması
gereken yasalara muhatap olacak insanların inançlarına bağlılık (uygunluk) gösteren,
sosyal düzenin ahenk içinde devamını sağlayan, iktisadi adaletin tesisini gerçekleştirecek
yasaları çıkarabilmektir. Hüküm mercilerine olan güven ancak bu şekilde elde edilebilir.
Zira Kant’ın da vurguladığı üzere insanların saygısını kazanacak yasalar ancak ve ancak
insanların değerlerine, inançlarına, aidiyetlerine bağlı olarak üretilmiş kanunlarla
oluşturulabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
J. RAWLS’IN İKTİSADİ ADALET TEORİSİ
Geliştirdiği adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandıran
Rawls; günümüzde normatif adalet, deontoloji (ahlak felsefesi), siyasal ve prosedürel
liberalizm, egalitaryanizm (eşitlikçilik) ve ekonomik adalet konularında ilk başvurulan
düşünürlerden biri haline gelmiştir.
Rawls teorisinde Amerikan toplumunun bireyci, sözleşmeci, özgürlükçü (siyasi
liberalizm), fırsat eşitliğini savunan teorilerinin savunusunu yapar. Buna karşılık o hak
edişçi, faydacı, toplumsalcı, cemaatçi teorisyenler tarafından da kıyasıya eleştirilir.
Rawls’ın teorisini iyi anlayabilmek için burada onun kimleri muhatap alıp ikna etmeye
çalıştığı, kimlerin teorilerini yıkmak için eleştirdiği belirgin akımlara kısaca değinmekte
yarar vardır.
5.1. ABD’DE RAWLS’IN MUHATAP OLDUĞU DOKTRİNLER
5.1.1. Liberteryanizm - Özgürlükçülük (Libertarianism)
Liberteryanizm, kendi iç mantığı çerçevesinde devletin kapsayıcı uygulamalarına
karşı olan yahut minimalist ölçekte bir devlet aygıtını savunan ve liberalizmin
argümanlarını benimseyen bir ideolojidir. Kökleri John Locke’ın özgürlüğü kısıtlayan
veya yok eden baskıcı devlet işlemlerinin ortadan kaldırılmasını öngören söylemlerine
dayanır. Liberteryenler büyük bir azim içerisinde ve taviz vermeden mülkiyet haklarının
önceliği, bireysel yaşamın en üst düzeyde (kapsamda, sınırda) genişletilmesi, serbest
piyasa koşullarının sağlanması, fiyat mekanizmasının tahakkümü, özgürlüğün mutlak
önceliği ve hazzı tatmin etmeye yönelik faaliyetlerin önündeki tüm engellerin kaldırılması
gibi asli öğelerin hayata geçirilmesini istemektedirler. Liberteryenler Britanya ve ABD’de
muhafazakâr radikal sağ siyasetin etkin bir kolunu oluştururlar. Devleti kabaca güvenlik
kuruluşu seviyesine indirgeyen düşünceleriyle Rothbard, Hayek ve Nozick başta gelen
liberter isimlerdir. Politika alanında en parlak dönem ABD başkanı Ronald Reagan’ın ilk
dönemidir (Marshall, 2005: 457-458). Kişisel özgürlük hakkında ise genel manada liberal
tavır takınmaktadırlar (Barone ve Ujifusa, 1981: Ixiii’den aktaran Boaz ve Kirby, 2006: 25). Kişilerin her açıdan otonom ve özgür olmasını, yapacakları tercihlerde karar
noktasında mutlak anlamda bağımsız olmasını savunan öğretinin zihinsel arka planı
sınırsız ve kısıtlamasız piyasa arzusunun tezahürüdür. Politik alanda ise Batı’da savaşa
katılmayı reddetme, kürtajı kadının seçimine bırakma gibi söylemleriyle sansasyonel
etkiler ortaya çıkarmışlardır. Liberteryenler savlarını mütemadiyen özgürlüklerin yılmaz
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savunucuları olarak sundukları için kendilerini kişisel anlamda sıkışmış ve kitlelerin
baskısı altında ezilmiş şekilde gören bireylerin cazibe merkezi olmayı başarmışlardır.
5.1.2. Egaliteryanizm - Eşitlikçilik (Egalitarianism)
Egaliteryanizmin kökleri hem dünyevi hem de dini gerekçelendirmelere dayanır.
Çeşitli ideolojilerin, doktrinlerin düşüncelerinden beslenen bu öğreti herkese eşitlik
isteğini dile getirir. Bu yaklaşıma göre gelir, statüler, prestijler, eğitim ve öteki menfaatler
ile birlikte mallar öyle bir şekilde düzenlenmelidir ki bunların çeşitli seviyelerdeki
bölüşümü (dağılımı) nispi yoksunluk duygusunu asgari düzeye indirmelidir. Her alanda
eşitliği savunan bir ideoloji olarak egaliteryanizm özellikle kadın erkek hakları üzerine
yoğun

mesai

harcayan

bilim

insanlarının

temel

başvuru

kaynaklarındandır.

Egaliteryanizm, ne sosyalizme ne de komünizme dair öğeleri temsil etmemektedir.
5.1.3. Faydacılık (Utilitarianism)
Faydacılık, Jeremy Bentham’la şekillenen ve John Stuart Mill ile yaygınlık
kazanan bir doktrindir. Günümüzde ana akım iktisat bu doktrinin üzerine inşa edilmiştir.
Temel ilkesi ‘en fazla miktar, en büyük mutluluk’ sloganıyla özdeşleşmiştir. Bu
yaklaşımda toplanabilen bir şey olarak haz ve mutluluk kişi ve toplumun davranış ve
tercihlerini belirleyen temel faktör olarak ele alınmaktadır. Burada temel amaç hazzı en
yüksek düzeye çıkartıp, acıyı minimize etmektir. Hume, iyilik ile faydayı eşit konuma
getiren argümanlar sunarak öğretiye yeni bir boyut kazandırmıştır. Faydacılığın teoride
belirli akıl yürütmelerle hazzı, mutluluğu, iyiliği önceleyip kişilerin çıkarlarını koruduğu
öne sürülse de ileri düzey deontolojik ve ahlaki sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu
söylenebilir (Marshall, 2005: 236; Raynaud ve Rials, 2003: 970-976).
5.1.4. Cemaatçilik - Toplulukçuluk (Communitarianism)
Cemaatçilik (komüniteryanizm) kavramı, Rawls’ın Adalet Teorisi ile ilgili
tartışmalarda Sandel tarafından kullanılan bir kavramdır. Temsilcileri MacIntyre, Taylor
ve Sandel gibi isimlerdir (Raynaud ve Rials, 2003: 513).
Cemaatçilik, bireylerin toplumda birlikte yaşadığı diğer kişilerle etkileşimini
kolektif doğa bağlamında ele alıp ulusal, kültürel, tarihi birikimi bir öze sahip değerler
bütünü şeklinde vurgulayan öğretidir. Liberal ekonomi ve siyaset teorilerinin yararcı ve
bireyci ahlakı önceleyen savlarının karşısında topluluğun geleneğine, inançlarına, davranış
kalıplarına ve yüz yüze, içten ilişkiler kurabilen insanlar bütününün dayanışmasına önem
vermektedir. Psikolojik açıdan doktrin, kişilerin halk içindeki konumunu idrak
edebilmesinde ve büyük bir yalnızlık buhranından kurtularak erdemlerin kapsayıcı
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niteliklerinde diğerleriyle karışıp sosyalleşmesinde cemaatleri etkin birer aktör olarak
görmektedir (Cevizci, 1999: 174).
Cemaatçilik yakın komünal bağları hem güçlendirerek hem de besleyerek inşa
edilen dinamik bir sosyokültürel ve sosyoekonomik düzen görüşünün somut ifadesidir.
Batı’da ortaya çıkan gelişmiş ve kapitalist sanayi toplumlarının kişilere aşırı özgürlük
alanı tanımlayıp aynı ölçüde yükümlülük (sorumluluk) vermediği gerekçesiyle liberal
doktrinler eleştirilerek komüniteryanizm savunulur. Ahlaki gerilemenin yol açtığı
problemlerin temelden aile şuuru, ilerleyen aşamada ise cemaatlerin sosyal uyumu
sağlayıcı fonksiyonuyla düzeltilebileceğini söylenmektedir. Kadınların ev dışında
geçirdikleri zamanın (özellikle sürekli işlerde çalışmaları nedeniyle) artmasından türeyen
negatif etkinin çocuklarıyla etkileşimlerinin düşmesi yüzünden olduğu vurgulanır. Bu
durumun erken yaşlarda kişilik gelişimini olumsuz etkilediğini belirtilir. Kreşlerin
çocuklara köpek kulübelerinden daha fazla bir anlam taşımayan sosyal ortamlar
sunduğuna yönelik görüşler de vardır. ‘Ebeveyn eksikliği’ şeklinde tanımlanan bu
vaziyete çözüm ise ‘aile yanlısı uygulamalar ve politikalar’ içeren faaliyetlerle toplumun
ortak menfaatlerini geliştirmektir. Cemaatçiler ABD’de Clinton yönetiminde ve
Britanya’da Yeni İşçi Partisi bünyesinde etkin olmuştur. Topluluk politikaları cemaatçi
ideallerle tutarlılık taşıyan bir ideolojinin tezahürüdür. Komüniteryanizme yönelik
eleştiriler; mütemadiyen bireylerin zihin dünyasını kısıtlayarak onların üretkenliklerine ket
vurdukları, kadınların iş hayatına aktif katılımını engelledikleri, önderlerine aşırı ve körü
körüne bağlanabildikleri, yeniliklere kapalı oldukları vs. şeklindedir (Marshall, 2005: 421423; Raynaud ve Rials, 2003: 513-519).
Rawls’ın da içinde yer aldığı yoğun tartışma platformlarına kısaca değindikten
sonra şimdi geniş olarak Rawls’ın adaletle ilgili teorisini inceleyebiliriz.
5.2. RAWLS’IN TEORİSİNE GENEL BİR BAKIŞ
Rawls adalet konusunda çok kapsamlı ve karmaşık bir teoriler seti geliştirdiğinden
kuramının anlaşılması gerçekten belli bir çaba ister. Teoriler setinin rahat anlaşılabilmesi
için burada ilk olarak özetlenecek ve daha sonra ayrıntılı olarak incelenecektir.
Adalet teorisinde Rawls, mevcut Amerikan toplumsal yapısından hareket eder. Ona
göre her yerde olduğu gibi Amerikan toplumunda da zenginler de fakirler de, becerisini
geliştirmiş uzmanlar da geliştirememiş vasıfsız insanlar da mevcuttur. Bu farklılaşmış yapı
bilinçli bir dizayn sonucu değil, tamamen tesadüfi ve keyfi olarak ortaya çıkmış
toplumsal-tarihsel-sınıfsal bir yapıdır. Çünkü her birey belli bir sosyal ve ekonomik
ortamda doğar. Bu iktisadi ve sosyal şartlar kişilerin bazılarını avantajlı kılarken
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diğerlerini dezavantajlı durumda bırakır. Burada aile, kişinin ait olduğu ekonomik sınıf ve
ülke önemlidir. Bunlar tarihsel ve doğal olarak keyfi şekilde oluştuğu için bireyler
arasında derin eşitsizliklere neden olabilir. Dolayısıyla anılan durumlarda, bazılarının ileri
sürdüğü gibi, hak etme (desert) ve salt eşitlik söz konusu olamaz. Rawls’a göre burada
yapılması gereken sosyal adalet ilkelerine müracaat etmektir. Bu ilkeler politik ve sosyoekonomik sistemin tercihlerini belirler ve demokratik eşitliği sağlar. Ona göre bu ‘fark
ilkesi’ ile sağlanır; bunun anlamı üretilen değerlerin yeniden dağıtıcı bir politika ile
toplumda tarihsel-toplumsal olarak dezavantajlı durumda kalmış olanları avantajlı duruma
çıkarmaktır.
Rawls’a göre kişilerin elde etmek için arkasından koştuğu değerler önceliksonralık durumuna göre bir birinden ayrılır. Özgürlük, keyfi tutuklanmama güvencesi,
seçme seçilme hakkı, sağlık hizmetlerinden engelsiz yararlanma gibi değerler önceliklidir.
Mutluluk ve refah ikincil değerler kategorisine girer. İkinciler için birincilerden taviz
verilemez.
Rawls adalet için öncelikli iki ilke önerir, biri özgürlüklerle ve haklarla ilgili iken
diğeri ekonomik refahla ilgilidir. Birinci ilkeye göre her birey en geniş haklarla donanmış
olmalıdır. İkinci ilkeye göre ekonomik ve sosyal politikalar öyle dizayn edilmelidir ki
bundan en dezavantajlı olanlar nispi olarak en avantajlı çıkmalıdır. Öte yandan kamu
görevleri herkese açık olmalıdır ve her birey eşit fırsatta olmalıdır.
Rawls birinci ilkeye ‘Temel Eşit Özgürlük İlkesi’ adını verir. İkinci ilke iki
kısımdan oluşur. Birincisi ‘Fark İlkesi’dir (Demokratik Eşitlik). Toplumun en dezavantajlı
kesiminin kayrılmasını, yani pozitif ayrımcılığı öngörür. Diğer ilke ‘Tarafsız Fırsat
Eşitliği İlkesi’dir.
5.2.1. Adalet İlkesini Nasıl Bulacağız?
Rawls adalet ilkesinin ancak tam bir tarafsızlıkla bulunabileceğini, mevcut haliyle
insanların böyle bir tarafsızlığı sağlayamayacağını söyler. Dolayısıyla bunun ancak
varsayımsal olarak çok sayıda duygudan arınıp ‘fıtrat durumu’na (orginal position) dönen
bir topluluğun kendi aralarında tartışarak buna ulaşabileceklerini ileri sürer.
Fıtrat durumu için biri objektif diğeri sübjektif iki şart söz konusudur. Objektif şart
‘makul kaynak kıtlığı’nı, sübjektif şart ise ‘karşılıklı ilgisizlik‘i gerektirir. Objektif şart,
insanların beraber yaşamasından kaynaklanır. Şayet çoğul bir dünya söz konusu olmasaydı
adalete de ihtiyaç olmayacaktı. Çünkü adalet sosyal değerlerin farklı bireyler arasında
nasıl bölüştürüleceği konusunda ortaya çıkar.
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Makul kaynak kıtlığı insanların içinde yaşadığı ortama atıfta bulunur. Şayet bu
ortamda kaynaklar herkesin ihtiyacını tatmin edecek miktarda bol olsaydı yine adalet
ilkeleri için ihtiyaç doğmayacaktı. Herkesin istediği kadar içme suyunun olduğu bir
ortamda suyun adil bölüşümü söz konusu olmayacaktır. Fakat temiz suların endüstri
atıklarıyla kirletilip içilebilir temiz su kaynaklarının kıtlaşması durumunda mevcut temiz
suyun adil bölüşümü problemi ortaya çıkacaktır.
Öte yandan kaynak hiç kimseye yetmeyecek kadar da az olmamalıdır. Herkesin
susuzluktan öldüğü bir ortamda suyun adil/gayr-i adil paylaşımından söz edilemez.
Sübjektif şartlar ise her bireyin kendisine ait belli bir ‘iyiler’ setinin olduğuna atıf
yapar. Bireylerin iyileri birbiriyle çelişkili olabilir. Burada çıkar çatışmasına girmemeleri
için topluluk bireylerinin karşılıklı ilgisizlik içinde bulunmaları varsayılır. Yani her birey
sadece kendi çıkarını düşünüp diğerinin az ya da çok almasını dikkate almaz. Bunun
nedeni, sadece makul kaynak kıtlığının rasyonel seçimi garanti etmemesidir. Başka bir
deyişle şayet topluluk üyeleri kıt kaynakların hangi önceliklere göre dağıtılacağı
konusunda bir anlaşma içerisinde iseler, bölüştürücü adalet ilkesine ihtiyaç kalmaz. Bu
ancak, üyeler arasında kıt kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda ihtilaf çıktığında söz
konusu olur. Mesela toplum üyeleri arasında kıt kaynakların boy sırasına göre dağıtılacağı,
yani en fazla hisseyi en uzun boylular ve sırasıyla diğerlerinin alacağına dair bir uzlaşma
varsa adalet ilkesine müracaat etmeden dağıtım gerçekleşecektir. Ancak bazı üyelerin
buna itiraz edip boya göre dağıtımın haksızlık olduğunu ileri sürerek karşı çıkmasından
sonra adalet gündeme gelebilir (Katzner, 1980: 43). Fıtrat durumunda a-aktörlerin
rasyonel olması ve b-bilgisizlik peçesi ile bazı niteliklerinden arınmaları gerektiği
varsayılır.
5.2.2. Rasyonel Fail
Varsayımsal sözleşmeye iştirak eden kişilerin amaçlarını izlemede rasyonel
oldukları varsayılmaktadır. Yani her akıllı birey maddi ve manevi tatmin araçlarını
maksimize etmek ister. Ancak buradaki rasyonellik çekememezlik doğurmaz. Yani
hipotetik bireyler kendi faydalarını maksimize ederken başkalarının faydasıyla
ilgilenmezler (mutually disinterested).
5.2.3. Bilgisizlik Peçesi
Keza sözleşmeye iştirak eden kişilerin bazı özel bilgilerden mahrum oldukları
varsayılır. Bunlar kendilerinin rengini, ırkını, sınıfını, cinsiyetini, hangi konuda uzman
olup olmadığını, güçlü olup olmadığını, ülkesinin ekonomisinin hangi düzeyde geliştiğini
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ve ahlaki değerleri olduğunu bilmezler. Bunun nedeni kişilerin seçimini etkileyecek
duygulardan arınmış olmalarıdır.
Bilgisizlik Peçesi’nin teoriye dâhil edilmesinin nedeni sözleşmeye katılan
bireylerin özel bilgilerine dayanarak kendileri için daha avantajlı olacak alternatifleri
seçmeye yönelmelerini önleme arzusudur. Kişi kendisinin ait olduğu toplumu ve sınıfını,
kendi cinsiyetini ve sahip olduğu ideolojiyi bilirse doğal olarak tercihini onlardan tarafa
yapacaktır. Bu ise tarafsız seçim yapma ilkesini ortadan kaldırır. Bununla birlikte kişinin,
özel durumlar hakkında bilgisinin olmadığı varsayılsa da genel ekonomik, politik, fiziksel
ve psikolojik yasaları biliyor olduğu farz edilir. Aynı şekilde kişi kendi özel ‘iyi’lerinin
bilgisinden de mahrumdur. Kişi müzik dinlemekten ya da dağcılıktan hoşlanıyorsa, bu
özel eğilimler ve hazların da silindiği varsayılır. Kişinin bildiği iyiler, hak, özgürlük,
servet ve gelir gibi her rasyonel failin isteyebileceği iyilerdir. Bu arada kişi, riske girme ve
optimist ya da pesimist olma özelliklerinden de mahrumdur. Failin izleyeceği kural burada
en kötü alternatiflerden en iyisini seçmeyi ifade eden ‘maximin’ kuralıdır. Risk alabilme
özelliğini taşıyan fail en kötünün en iyisini değil en iyinin en iyisini seçme eğilimi
gösterecektir. Kişi doğal kabiliyet ve yetenekleri hakkında da bilgiye sahip olmadığı
varsayılır. Çünkü bu bilgi (mesela zeki olduğunu ya da fiziki olarak güçlü olduğunu
bilmek) kişinin başkaları üzerinde egemenlik ya da baskı kurmasına neden olur ve eşit
faillik ilkesini ortadan kaldırır (Katzner, 1980: 53).
Fıtrat durumuna indirgenen topluluk kendi aralarında tartışarak Rawls’a göre temel
özgürlüklere, demokratik eşitliğe ve tam fırsat eşitliği ilkelerine ulaşacaklardır.
Temel özgürlükler: a-politik süreçlere katılma özgürlüğü, b-ifade özgürlüğü, c-din
ve vicdan özgürlüğü, d-yasa önünde eşitlik, e-mülk edinme özgürlüğü, f-keyfi
tutuklanmama ve yargılanmama özgürlüğü olarak sayılır. Demokratik eşitlik ya da fark
ilkesi, eşit kabiliyet ve şansa sahip olmayan kesimlerin gelir, servet, güç ve otoritede
avantajlı durumda olacak şekilde yararlanmalarının sağlanmasıdır. Tarafsız fırsat eşitliği
ilkesi ise bildiğimiz fırsat eşitliğinin dışına çıkar. Bu sadece eğitim, donanım ve
uzmanlıkta eşit olanlara eşit fırsatın verilmesi değildir. Rawls olaylara daha derin bakar.
Eşitliğin sadece şimdi değil, tarihi ve kültürel de olması gerektiğini savunur. Her insan
farklı bir toplum ve kültürde, farklı bir zenginlik ortamında doğar. Bazı kültürler ve
özellikle zengin olanlar çocuklarının daha iyi eğitim almalarına imkân verirler. Fakir
olanlar aynı imkânı veremezler. Zenginler, çocuklarının daha kaliteli beslenmesini
sağlayarak onların daha sağlıklı ve daha güçlü olmasını mümkün kılarlar. Fakirler, bunu
sağlayamaz. Bunu dikkate alarak sosyo-ekonomik politikalar gerçek fırsat eşitliğini
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sağlamalı, yani aradaki farkı telafi edecek şekilde fakir çocuklarının da aynı eğitimi
almaları ve aynı sağlık kalitesine ulaşmalarını sağlayacak şekilde gelir transferleri
yapılmalıdır (Buchanan, 1980: 11).
Bu kısa girişten sonra aşağıda Rawls’ın adalet teorisini oluşturan temel
kavramlardan ‘orijinal pozisyon’, ‘adalet koşulları ve hakkın biçimsel kısıtlamaları’,
‘bilgisizlik peçesi’, ‘tarafların rasyonelliği’, ‘düşünümsel denge’, ‘maximin kuralı’,
‘sezgicilik’ ve ‘mikro iktisadi adalet’ gibi kavramlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
5.3. RAWLS’IN İKTİSADİ ADALET TEORİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI
İnşa edici unsurlar şeklinde ele aldığı bazı kavramları belirli bir düzene bağlı
olarak açıklayan Rawls, teorisi için öğeler barındıran kısıtları, ilkeleri, durumları, özneleri
kendi içsel sistematikleri bağlamında irdeler. Buradan hareketle öncelikle Rawls,
teorisinde kısmen ve fakat gittikçe daha da serbestleşen piyasa ekonomisi içinde sadece
salt kâr (yarar, iyi, çıkar) maksimizasyonu saikiyle hareket eden rasyonel ve hedonist
bireylerin çıkarlarının diğerlerinin aleyhine işleyişine karşı temel bir öneri sunar. Buna
göre o, toplum içerisinde dezavantajlı kişilerin (least advantaged members of society)
haklarının da gözetildiği ve devlet eliyle oluşturulan uygulamalarla desteklendiği bir gelir
dağılımı politikası önerir. Ceza hukukçusu olan Rawls, eğer ortada kapsamlı bir ekonomik
düzen ve onun işleyişini sağlayan hukuk normları var ise, sistemin adilliğini zedelemeye
yönelik girişimlerde hem suç işlenmeden önce hem de işlendikten sonra gerekli cezaların
verilmesine dönük hukuk kuralları öngören eşitlikçi bir yaklaşımı savunur.
Çalışma boyunca sıkça değinilen dezavantajlı veya en az avantajlı (least
advantaged) kavramları ile kastedilen kişilerin kim olduğunun bilinmesi teorinin
anlaşılabilmesi için önemlidir. Freeman’a göre en az avantajlı kişiler, doğal ve sosyal
birincil iyiler (ekonomik anlamda da mallar) endeksinde hak, yükümlülük ve görev
sahipliği hususunda diğerlerine oranla daha dezavantajlı olanlardır. Ona göre dezavantajlı
kesimler, üretilen gelir ve zenginlikten elde edebileceği pay ile türevlerinden sahip
olabileceği güç, konum, statü ve bunların içerdiği özsaygı açısından diğerlerinden
geridirler. Ona göre bu durum yoksulluk olarak da tanımlanabilir.
Freeman’a göre en az avantajlı olanlar, ne en mutsuz ne de en şanssız veyahut en
çalışamayacak derecede sakatlanmış bireyler değildir. Bunlar insanlar arasında en fakir
konumda bulunmazlar. Çalışamayacakları veya çalışmaya isteksiz oldukları için işsiz
olanlar en az avantajlılar arasında olmazlar. Dilenciler veya evsizler ya da sadece işten
nefret eden ve bütün gün Kaliforniya’da sörf yapmış insanlar da bu tanıma dâhil
değildirler. Rawls evsizleri, dilencileri ve işsizleri fark ilkesinden başka ayrı ilkeler
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çerçevesinde ele almaktadır. ‘En az avantajlı’ olarak Rawls, istihdam edildiği işten elde
ettiği gelirle yaptığının (çalışmasının) karşılığını alamayan ve diğerlerine göre maaş
düzeyi daha düşük olan kişileri kastetmektedir. Dolayısıyla dezavantajlı olanlar, en az
kazandıkları ve becerileri görece daha az talep gören, aslında asgari ücretli işçi sınıfında
olan kişilerdir. Bazen tanım itibariyle bu kişiler beyaz-mavi yakalı ayrımında mavi yakalı
kısmında yer almaktadırlar. Daha iyi maaşlı ve çalışma koşulları nispeten iyi olan birincil
işgücü piyasası ile beden gücüne dayalı görece ağır işlerde çalışılan ikincil işgücü
piyasasında ikinciye denk gelen dezavantajlı kişiler (ve gruplar) toplumsal iktisadi
eşitsizliğin en canlı örnekleridir. Rawls, geniş halk kitleleri içinde yaygın konuma sahip
bu bireyleri faydacılığa karşı eşitlikçi makul ve rasyonel gerekçelerle savunma amacı
gütmektedir (Freeman, 2007: 106).
5.3.1. Orijinal Pozisyon (Fıtrat - Başlangıç Durumu)
Toplumsal işbirliğini inşa etmede herhangi bir ilah (Tanrı/Allah) iradesine, ahlaki
ve etik değerler manzumesine bağlı olmaksızın, eşit ve özgür bireylerin rasyonel
temsilcilerinin tarafsız seçimler yapabileceği varsayımına dayanan bir model içinde adalet
ilkelerini

seçmesi

kapsam
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çerçeve

açısından

orijinal

pozisyon

olarak

tanımlanmaktadır (Kocaoğlu, 2015: 36-38). Başlangıç durumu olarak dizayn edilen farazi
oluşum bir nevi simülasyon işlevi görmektedir. Temel amaç, sahip oldukları sınırlı bilgiler
dâhilinde akla yatkın ve toplumdaki herkesin çıkarına olacak, adalet ihtiyacını tatmin
edecek ilkeler setini (setlerini) tespit edebilmeyi mümkün kılan, makul ve rasyonel eylem
biçimini harekete geçirebilecek izolasyonu sağlamaktır. Rawls buna uygun şekilde
zamanla incelen kısıtlamaları modele dâhil etmektedir.
Rawls, hakkaniyet olarak adalet içinde orijinal pozisyon eşitliğinin konumuna
geleneksel sözleşme teorisinde doğa durumunun karşılık geldiğini belirtmektedir. Neyin
adalete uygun olduğunu söyleyebilmek için status quo (statüko) veren ve üzerinde
uzlaşıya varılan temel anlaşmaların uygunluğunu gerekçelendiren bir araç (Rawls, 1999:
11) olarak fıtrat durumu, teoride bir çıpa görevi üstlenmektedir. Başlangıç durumunun
tanımlanan hali, eşitsizliklerin irrasyonel fakat de facto statüsünü peçeleyecek kısıtlamalar
ile ahlaki ve adil sosyal sözleşme için metafizikten azade bir argüman ortaya koyma
çabasıdır.
Orijinal pozisyon (fıtrat-başlangıç durumu) varsayımsal, hayali, teorik bir
tasavvurdur. Nasıl ki iktisatta bazı konularda pratikte var ol(a)mayan ama kurgusal olarak
tasarlanarak gerçeğe ilişkin normatif ilkeler seti sunma amacıyla hareket edilebiliyorsa (ki
tam rekabet piyasası buna örnektir) Rawls da böyle bir güdüyle orijinal pozisyon
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kurgusunu yapar. İstatistikte örneklemin belirli bir yığından genel eğilimi verecek
(standart sapma dâhilinde) seçili bir kümeyi tanımladığı gibi Rawls’ın orijinal pozisyon
için seçilen üyelerini de toplumun genel kabulünü elde etmeye yarayabilecek belirli bir
kitle olarak tanımlamak uygundur. Bu öneri teorik olarak, olası tüm ahlaki yargıları ele
alabilen makul ve rasyonel bireylerin, belirli mantık silsilelerinden geçirerek toplumun da
onayını alabilecek adalet ilkelerini seçebilme ehliyetini garanti altına almaktadır.
Herkesin her istediğini elde edemeyeceği sosyal ortam, başkalarının varlığına
istinaden ortaya çıkan haklı ya da haksız isteklerin çatışmasına yol açarak ister iyilik,
kardeşlik, dostluk üzerine isterse de nefret ve düşmanlık üzerine kurulu kararlı dengeler
oluşturur (Rawls, 1999: 103-105). Bütün çıkar yarışlarını kapsayan ve önceleyerek
düşünümsel denge içinde sıralayıp alt üst ilişkisi belirleyen adalet ilkelerinin bulunmasının
zorluğuna değinen Rawls’a göre ‘hakkaniyet olarak adalet’ ilkeleri en azından orijinal
pozisyon sayesinde bir çıkış noktası temin eder. Başlangıçtan itibaren saf usulün ilkeleri
belirlemesi sayesinde fiyat teorisindeki alıcı ve satıcı sayısına bağlı olarak iniş-çıkış
eğilimlerinin özgür fiyat tesisine vesile olması gibi orijinal pozisyon da felsefi
tartışmalarla akla uygun ilkelerin seçimine imkân verecektir.
Rawls, başlangıç durumundaki seçici kişilerin ilkeleri nasıl tasarladıklarına,
inançlarına, hobilerine, algı ve perspektiflerine bağlı olarak neredeyse sonsuz muhtemel
yorumla oluşabilecek birçok farklı sözleşme teorisi olduğunu söylemektedir. Burada
teoriler için adalet ilkelerini sağlayacak metodolojiyi ise saf usulü adalet sayesinde
bulabileceğimize inanan Rawls’a göre yararını en çoklaştırmaya çalışan bireylerden
oluşan topluluk, gerekçelendirilmeye ve doğrulanmaya muktedir ilkeler setini seçebilir.
Alternatiflerin sunulması hususunda Rawls, her halükarda zorluk çıkaran unsurun
tüm adalet kavramlarının orijinal pozisyondaki bireylere verilmesi halinde bile tam
anlamda yeterli olmayan usul uygulanmış olacağını üzülerek söylemektedir. Zira bu
kavramlar belirgin olsa dahi bireylerin en iyi alternatifleri idrak edip seçeceğinin garantisi
yoktur. Berrak zihinler bile önsel olarak bazı düşünsel kısıtlamalara sahiptir ki bu da en
tercih edilebilir ilkelerin gözden kaçırılmasına yol açabilir. Dahası en iyi seçenek mevcut
olmayabilir, olsa bile seçicilerin entelektüel birikimi bu seçeneği makul addetmeyerek
daha az iyi alternatiflere yönelime sebebiyet verebilir. İşte bütün bu olasılıklar içinde
orijinal pozisyonun hayali durumu mükemmeli değil, ‘optimumu’ seçtirmeye daha
yakındır; yine de makul, rasyonel ve kabul edilebilir adalet ilkeleri setine yönlendirme
eğilimi yüksektir (Rawls, 1999: 105-107).
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Rawls, teorisinin orijinal pozisyon inşasında Rousseau’nun söylemlerinden temel
alarak Tanrı iradesine bağlanmayan ve insanların razı geleceği zımni bir adalet ilkeleri seti
belirleyerek toplumsal sözleşmeye zemin hazırlama amacı gütmektedir. Hobbes’tan aldığı
rasyonel eylem düşüncesi doğa durumuna benzer kaotik ortamı ve keyfiliği önleyecek,
herkesin kabul edebileceği değerler etrafında toplumu inşa etmek ve normlar
oluşturulduğunda uyumu sağlayacak süreçleri, kurumları etkin kılmaya yöneliktir. Kant ile
ilintisi ise teorisinin daha karmaşık ve yanıltıcı olduğuna dair eleştirilere maruz kalmasına
yol açan deontolojik bir tartışma alanıdır. Kant’ın kategorik imperatifi (koşulsuz buyruğu)
a priori metafizik bir olgudur. Özelliği saf pratik aklın içeriğinden çıkan ve amaçlar
krallığında akıl sahibi varlığın iyi iradesine dayanarak kendi yasa koyuculuğuyla türeyen
evrensel yasalar olmasıdır. Rawls’ın teorisi ‘’Kantçı kuram dâhil, herhangi bir kapsamlı
doktrinin ‘doğruluk-hakikat’ anlayışını temele almaz-alamaz’’ (Anlı, 2013: 67). Rawls
teorisini metafizik içerikten kurtarıp ampirik gerçeklere dayandırmak istemektedir ve bunu
da orijinal pozisyon aracıyla gerçekleştirme amacı gütmektedir.
Orijinal pozisyona dair diğer önemli nokta ise paternalizm odaklı seçim-tercih
sürecinde veli, vasi, kayyum vs. gibi ehil ve yetkin kişilerin, ehliyet sahibi olmayanlar için
de alacağı kararların rasyonelliğidir. Rawls’a göre paternalist ilkeler orijinal pozisyonda
tarafların toplumda kendilerini ve diğer insanları, olası her türlü akıl ve irade zayıflığına
karşı koruma hususunda güvence sağlamaktadır (Rawls, 1999: 218-219). Paternalizm,
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ve
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konumdakinden koruma sağlanma, karşılığında ise hükümranlığı altındakilerden de itaat
ve sadakat beklenilen otorite türüdür (Erben, 2004: 348-50; Öz ve Kılıç, 2010: 682’den
aktaran Köksal, 2011: 103-104). Uygulamayla amaçlanan ister çocuk ister yetişkin olsun
hayatın tüm dönemlerinde meydana gelebilecek fiziki ve psikolojik kaza, travma vs.
durumlarında akli melekelerini kaybeden veyahut çalışarak geçimini temin etme
yeterliliğinden mahrum kalan yurttaşların haklarını temin etmektir. Daha başka bir vaka
ise yeniden topluma kazandırma sistemidir. Bilinçli veya bilinçsiz, isteyerek ya da
istemeyerek gayri ahlaki eylemlerde bulunan vatandaşların eğer rehabilite edilmesi
gerekiyorsa bunu da sağlayacak sosyal politikaları geliştirmeye yönelik adalet ilkelerini
seçebilecek orijinal pozisyon yapısı mevcut olmalıdır. Rawls’ın öngördüğü şekilde, her
halükarda hayatı adil sürdürebilme adına seçimler yapmaya muktedir kişilerin varlığı
sözleşme doktrinine paternalist özellik kazandırır. Zikredilen özelliklere sahip kişiler
muhtemelen

fıtrat

durumundaki

seçimlerde

yansıtmaktadırlar.
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etkin

rol

oynayacak

birey

tipini

Rawls bu mantıktan hareket ederek orijinal pozisyon bakış açısında (görüşünde)
başka bir kişiyi ne kadar az tanırsak yani onunla ilgili bilgi düzeyimiz ne kadar sınırlı
olursa,

onunla ve onun yerine, onun gibi hareket etme saiki içinde kendimiz adına

seçimler yapacağımızı söylemektedir (Rawls, 199: 219). Diğer bireyler şanssızlıklar
nedeniyle rasyonel akli seçim ehliyetine sahip değilse, eğer o yeterliliğe sahip olsalar idi
orijinal pozisyonda ‘bizim yaptığımız gibi tercihlerde bulunurdu’ savı üzerine geliştirilen
bu önerme dikkat çekicidir. Salt anlamda paternalist yöntemin yani a priori yetkin
kişilerin seçtiği ilkelerin herkesin yararına olacağı argümanına destek çıkmaktadır. Yine
de meritokrasi fetişizmine yol açabilen bu yaklaşım, adalet ilkeleri seçimi açısından her
zaman şüphelidir. Genel anlamda ele alındığında deyim yerindeyse gerektiğinde ’bizi
bizden koruyan’ haklılaştırma unsurları içeren formülasyonun ortaya çıkardığı argüman
kullanışlı bir araçtır.
Toplumsal işbirliği düzeyinde ele alındığında Rawls, neden diğer kapsamlı ve
makul doktrinlerin herhangi biri, hepsi veya onların uzlaşabildikleri değerler indeksi değil
de orijinal pozisyondan elde edilen ilkelerin seçilmesi gerektiğini de sorgulamaktadır. Ona
göre işbirliğinin adil şartlarının nasıl belirleneceği, seçici otoritenin kim olacağı (örneğin
Tanrı’nın kanunları), kişilerin bilgiyle mündemiç bir ahlaki düzen anlayışı ışığında mı
yoksa bireylerin karşılıklı avantajlarına göre mi tespit edileceği mühimdir. Rawls, sorulara
verilecek olası her yanıt için ayrı ve farklılaşan toplumsal işbirliği anlayışına ulaşılacağını
söyler (Rawls, 2007: 67). Varsayılan (kapalı) toplumda doğmuş ve hayatlarını sürdüren
bireyler olarak özgür ve eşit vatandaşlar, işbirliğinin adil şartlarını bilirler ve makul
olduğu sürece kabul ederler. Rawls, orijinal pozisyonun toplumsal dünyanın reel bozucu
etkilerinden uzak olması gerekliliğinin nedenini açıklamaktadır. Ona göre eşit ve özgür
bireyler arasında siyasal adalet ilkeleri üzerine yapılacak adil bir anlaşma, her toplumun
arka plan kurumlarında toplumsal, doğal ve tarihsel yönelimlerin bir birikimi olarak
kaçınılmaz biçimde ortaya çıkan pazarlık avantajlarının yokluğunu gerektirmektedir.
Tarihi avantajların ve dezavantajların etkilerinin göz ardı edilebilmesi için bilgisizlik
peçesi ardında seçimi mümkün kılan orijinal pozisyon zaruridir (Rawls, 2007: 67-68).
Fıtrat durumundaki taraflar, adil anlaşmayı
vatandaşların

ortalama

temsilcileri

olarak

belirleyebilecek
sayılmaları

için

özellikleri sayılan
simetrik

olarak

yerleştirilmelidir. Zira felsefi, ahlaki, dinsel, doktriner kapsamda belli bir iyi anlayışına
sahip olan ve şartları ona göre seçecek bireyler sübjektif tercihlerden kaçınamazlar.
Dolayısıyla orijinal pozisyondaki tarafların özellikleriyle onlara atfedilen saikler
yanlışlıkla iyi düzenlenmiş bir toplumun vatandaşlarına veya gerçek kişilere ilişkin bir
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ahlak psikolojisinin ifadesi olarak algılanırsa hakkaniyet olarak adalet feci şekilde
rasyonel olmayan sonuçlara ulaşılmasına neden olabilir (Rawls, 2007: 67-72).
En nihayetinde Rawls, başlangıç durumu için seçilen ve onlardan türetilen
ilkelerin, argümanların ve kavramların alternatif sunumlarda neredeyse sonsuz sayıda ve
tercihlere bağlı olarak çeşitli sonuçlara imkân vereceğini vurgulamaktadır. Listelerin
değiştirilmesi halinde ahlaki geometri teoremleriyle çıkarımlarının da değişeceğini
söyleyerek bunlardan sadece birkaçının felsefi olabileceğini belirtir. Dolayısıyla yarışan
çıkarlara bağlı argümanlar silsilesinde amaçtan kopmamak adına diğerlerini ötelemek
gerektiğini söylemektedir (Rawls, 1999: 109). Genel olarak eylem düzeyinde başarısız
adalet ilkelerinin seçimine yol açabilse de (ki Rawls büyük oranda buna yol açmadığını
dile getirmektedir) orijinal pozisyon kavramı hiçbir amaca hizmet etmese bile analitik bir
araç fonksiyonu üstlenerek yararlı olabilir (Rawls, 1999: 165). İktisadi adaleti tesis
edebilecek ilkeleri seçme hususunda kullanışlı öngörülen orijinal pozisyon-fıtrat durumu
formülasyonu; işin salt veri, rakam, sayı boyutunu aşan sosyo-ekonomik analizler için ele
alınması gereken öğelerden biri olarak değerlidir.
5.3.2. Adalet Koşulları ve Hakkın Biçimsel Kısıtlamaları
Olağan, makul ve fıtrata uygun işbirliği şartlarının şekillendirdiği hayat evreninde,
bireysel ve toplumsal kapsamda çatışan kimliklerin, menfaatlerin ve nüfuz alanlarının
varlığı, olasılıklar dâhilinde çok sayıda farklı adalet koşullarına yol açmaktadır. Zira
üretilen büyük pasta muazzam avantajlar ortaya çıkardığı gibi doğal olarak acımasız rant
kavgalarına da neden olmaktadır. Normal koşullarda her rasyonel insanın isteyeceği üzere
çoğu aza tercih etme güdüsü, hak ve yükümlülüklerin hakkaniyete uygun şekilde
paylaştırılması için Rawls’ın deyimiyle gerekçelendirilmiş arka plan temelinden türeyen
adalet koşullarını ihtiyaç haline getirir (Rawls, 1999: 109). Çatışan çıkarlar diğerlerine
tahakküm ederek gayri adil eylem biçimlerini ehlileştirerek kontrol altında tutacak
buyurgan bir üst gücü zaruri kılar. Uzun süredir anılan yapı ise devlet nezdinde anlam
bulmaktadır. Ortada taksim edilmesi gereken bazı ‘şeyler’ var ise bunu belirli normlara ve
kısıtlamalara dayalı olarak meşruiyet kapsamında bölüştürecek organizasyonel aygıt,
işleyen kurumsal biçimiyle devlettir.
Rawls’a göre insan işbirliği; kişilerin güç, kuvvet, zihinsel açıdan yetersizliği,
diğerlerine bağımlılığı, muhtaçlığı ve aynı zamanda doğal kaynakların farklı dağılımları
nedeniyle oluşan farklı üretim planları sonucunda ortaya çıkar. Şüphesiz kişiler ve
toplumlar için keyfi olmayan ve coğrafi imkanlar yüzünden bazı zorunlulukları konsolide
edebilmeyi gerekli kılan birtakım objektif koşullar vardır. Diğer yandan daha önce de
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zikredildiği üzere çatışan ve yarışan faydalar, amaçlar silsilesine ek olarak ahlaki, dini,
felsefi ve bilgi, birikim bakımından değişik hayat planlarına sahip olan bireylerin
taleplerinden oluşan sübjektif koşullar da vardır (Rawls, 1999: 109-112). İşte bütün bu
koşulların kümelenmesini Rawls adalet koşulları olarak adlandırmaktadır. İnsanların
mükemmeli arzulamalarına rağmen yapabildiklerinin (yapabileceklerinin) sınırlılığı,
toplumsal avantajların -homo economicus aç gözlülüğü içinde- taksiminde adaletsizlikleri
gün yüzüne çıkarmaktadır.
Orijinal pozisyondaki karşılıklı ilgisizliği zedeleyen bir durum olarak her insan ve
onların dayandığı hayat planını gerekçelendiren adalet ilkeleri setleri, çatışan adalet
koşullarına neden olarak Rawls’ın tahayyülünün sağlam temellere oturmasını engeller.
Nitekim Rawls da bunu itiraf etmektedir. Kardeşlik aristokrasisinin, aile aidiyetinin, din
veya inanç bağının olmadığı adalet koşulları manzumeleri gayri adil vaziyetin bizatihi
oluşturucusudur. Rawls her ne kadar bireysel faydaların getireceği (ve götüreceği) hak ve
yükümlülükleri bir bilinememezlik senaryosu altında modellemek istese de gerçek hayatta
geçerliliği pek de olmayan noktalara savrulan bir plan içine düşmüştür. Farkına vardığında
ise hakkaniyet olarak adalete uygun gördüğü bir takım biçimsel kısıtlar veren şartlar
manzumesi sıralamaktadır.
Şartlar ise ‘genellik’, ‘evrensellik’, ‘aleniyet’ (kamuya açık olma, publicity),
‘çatışan ve çelişen talepler karşısında buyurganlık içinde (hakkaniyete ve adalete
uygunlaştırıcı) zorlayıcılık’ ve ‘kesinlik’tir (Rawls, 1999: 113-118). Formel kısıtlamalar,
adaletin ötesinde etik değerler konseptini de kapsayacak şekilde düzenlendiği takdirde
sosyal formülasyonda alternatif ilkeler setine arka plan sağlayabilecektir. Türetilen adalet
ilkeleri kendi fonksiyonlarını yerine getirebildiği ölçüde yarışan ve çatışan hak
arayışlarında mutlak anlamda muktedir yani hakim olamasa da en azından adil bir hakem
pozisyonuna kavuşabilecektir. Kamu ve özel sektör bağlamında ele alındığında yasal,
kurumsal, örgütsel, askeri (caydırıcı ve gerektiğinde müeyyide uygulayıcı) gücüyle dikte
edici hakem konumundaki devlet aygıtı ve icrai birimleri daha önce belirtildiği üzere
adaletin, evleviyetle iktisadi adaletin tesisi hususunda hak ve yükümlülük sahibidir. Yerel
aktörlerin kısmi etkisi olsa bile küreselleşen düzende çok uluslu şirketlerin büyük ticari
kapasitesi

sayesinde

devletleri

baskılaması,

düzeni

sürekli

olarak

değişime

sürüklemektedir. Birbiriyle zıt amaçlara sahip görünseler dahi devlet ve şirketler (iş
dünyası) uzlaşmak zorundadır. Rawls’ın zikrettiği kısıtlamalar kamunun ve özel sektörün
karşılıklı taleplerinin ana eksenini oluşturmaktadır.
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5.3.2.1. Genellik Şartı
Günlük hayatın doğal akışı içerisinde ortalama yeterlilikteki makul ve rasyonel
yaşam planlarına sahip insanların pek dikkatini çekmese bile genellik ve evrensellik
çatışmasının meydana getirdiği büyük bir hayat evreni süregelmektedir. Genelliği
sistematik işleyişiyle; milli, sosyal, kültürel, siyasi, hukuki ve kısmen de olsa dini
birikimin getirdiği köklü geçmişe dayalı (eskinin imparatorlukları) ulus devletler temsil
etmektedir. Onların savunduğu değerler hüküm sürdükleri coğrafyanın yüzlerce hatta
binlerce yıllık kimliğidir. Bu bağlamda ahlaki temeli oluşturan ve iyi düzenlenmiş
topluma birlikte yaşama aidiyeti sağlayan genellik ilkesi kısıtı, orijinal pozisyonda
bireylerin isteseler de istemeseler de seçimlerine etki edecektir. Örnek olarak, temel hak
ve özgürlükler hususunda evrensel adalet ilkelerini ortalama bir Türk, Alman, İngiliz,
İtalyan, Amerikan vs. rahatlıkla seçebilse bile ikincil konumdaki yarara (çıkara, faydaya)
dayalı ilkeleri tercih etmede muhtemeldir ki zihinsel birikimleri yüzünden farklı
seçimlerde bulunacaklardır. Makul olup olmadığı ve güncelliği tartışmalı olsa dahi
genellik, mensup olunan topluma dair yaşam tasviri sunarak diğerlerinden ayrıştırarak
evrensellikten farklı bir bilinç oluşturur.
5.3.2.2. Evrensellik Şartı
Evrensellik; oluşturulmuş, süregelen, yerleşik, yerel, üniter veya federatif ulusal
devletlerin statükosunu global söylemler ve eylemlerle değiştirmeye çalışmanın ilkesidir.
Dünyanın her yerinde emsal tüketim, üretim, dağıtım, düşünce ve kültür kalıplarını
benimseterek yerleşik hayat tarzını tahrip edip yerine küresel ’dünya vatandaşlığı’
standartlarını herkese benimsetme amacının eylem biçimidir. Şüphesiz bitmek tükenmek
bilmeyen çatışma ortaya çıkaran bu iki ilke zımni bir ‘evrensel sözleşme teorisi’nin sürekli
üretimine imkan verir. Genellik ilkesine dayanarak kendi yurttaşlarının yaşam kalitesini
yükseltmek için politikalar geliştirmekle yükümlü devletin yeknesak ve bilinegelen
sistemi belirli bir sınıfı (örneğin Türk milleti gibi) korumak ve ilerletmek adına
oluşturulmaktadır. Öte yandan (sloganlaştırılan) evrensel değerler konsepti başta çok
uluslu şirketler olmak üzere diğer unsurlar (eğitim, medya, turizm vs.) vasıtasıyla yerel
egemen sınıfın hiyerarşik gücünü kırma amacı güden politikalar sepeti dahilinde
uygulanmaktadır.

Bireyler

ister

istemez

açmaza

sürüklenmektedir.

Bir

yanda

küçüklüğünden beri öğrenegeldiği milli değerler diğer yanda da dünyanın her yerinde
ortak bir yaşam kalitesini (standardını) vaat eden cazibesi yüksek güçler arasında sıkışıp
kalan kişi büyük bir baskının getirdiği yükümlülük altına girmektedir.
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Rawls’ın kapsamlı adalet teorisi perspektifinde ele alındığında, faydacılığa yatkın
evrensellik ilkesi karşısında genellik ilkesine dayalı olarak güç kaybeden ulus devletler,
vatandaşlarına insana yaraşır yaşam koşullarını sağlamak adına uluslararası indekslere
göre standartlarını yükseltmelidir. Bunun için gelişmiş ülkelerin, bu gibi ülke devletlerine
varlığını sürdürebilme kapsamında maddi ve beşeri sermayeyi verimli kılacak eğitim
alanında destek vermesi zorunluluktur. Zira küçük ve az gelişmiş ülkeleri ve devletlerini
yok edecek akımlar, en nihayetinde büyük devletlere sirayet edip onları da evrensellik
hegemonyası altında yıkıma uğratma potansiyeline sahiptir. Yardım yükümlülüğü deyim
yerindeyse zoraki kardeşliğin tezahürüdür.
5.3.2.3. Aleniyet Şartı
Aleniyet (açıklık) şartı en büyük rekabet alanlarından biridir. Özel sektör aktörleri
devletlerin mümkün olan en üst düzeyde şeffaf, bilinir, mevzuat açısından net, uluslararası
mal ve hizmet akımlarında kısıtlayıcı uygulamaları en düşük düzeyde tutmasını isterler.
Devlet aygıtı da öncelikle kendi sürdürülebilirliğini korumak adına asli gelir kaynağı olan
vergi salma ve gerekli durumlarda gizli (örtülü) siyasi, iktisadi operasyonlar
gerçekleştirme fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirme gayesiyle hareket eder.
Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Çalışma Örgütü, IMF ve
Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, BM
Sınai Kalkınma Örgütü, BM Dünya Turizm Örgütü vs. gibi oluşumlar devletler ile küresel
aktörlerin çeşitli alanlardaki çıkar kavgalarını uzlaştırmak için kurulmuşlardır. Denge ve
kontrol mekanizması için yapılandırılmış bu kuruluşların etkinliği tartışılabilir olsa da
devletleri daha açık, net kıldığı aşikardır. Global ekonomik adaletin eşitsiz yapısını
tamamen çözmeleri mümkün olmasa bile özellikle rapor faaliyetleri, uygulamaya yönelik
geliştirdikleri politikalarla çoğu zaman ülkelere acı reçeteler sunsalar da kısmen
sağladıkları faydalar ortadadır.
5.3.2.4. Zorlayıcılık (Yaptırım) Şartı
Çatışan ve çelişen talepler karşısında devletin özellikle adaleti sağlayacak
prosedürel (usul) süreci etkin şekilde uygulayabilmesi için belirli yargı yapısı, alınan
kararları meşru kılacak köklü ve adil mevzuatı ile asker, polis gibi yerleşik, caydırıcı ve
uygulayıcı

birimleri

ahenk

içinde

çalışmalıdır.

Bu

silsile

makul

şekilde

gerçekleşmediğinde ‘usul esastan yeğdir’ koşulunca alınmış kararlar adil ve meşru kabul
edilmez. Böyle sorunlara yol açmamak adına iyi düzenlenmiş toplumsal yapı içinde en
yüksek katılımla elde edilmiş sosyal sözleşmeden türeyen hukuki organizasyon adaletin
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güvencesidir. Rawls baskı, göz korkutma, kaba kuvvet vs. ile oluşturulan kurumların ve
onların düzeninin asla başarılı olmayacağını belirtmektedir.
5.3.2.5. Kesinlik Şartı
Kesinlik şartı menfaat çatışmalarının, adalet talebini ortaya çıkaran argümanlarla
dillendirilmesi halinde bile kişilerarası karşılıklı uzlaşma ile çözüme kavuşamaması
durumunda, adli mercilerde adil yargılanma hakkı kapsamında tüm delillerle,
savunmaların ileri sürülüp kat’i surette sonuçlandırılması şeklinde tezahür eder. Yargı
mercileri arasında hiyerarşik yapı oluşturulduğundan beri temyiz faaliyetlerini icra eden
üst mahkemelerin mevcudiyeti ulus devlet vatandaşlarına iç hukuk yollarına başvuru
noktasında avantajlar sağlamaktadır. Uluslararası hukuk birimlerine ülke içindeki olası
tüm hukuk yollarına başvurmadan gitmenin sonucunun mütemadiyen usul yönünden
reddedilmeyle nihayet bulması zorlayıcı konulardan biridir. Rawls’ın Halkların Yasası
eserinde değerlendirdiği bu konu, yerleşik ulusal devlet yargılarının adilliğinin sınırlarını
sorgulayan argüman sunarak yasa tanımaz ülkelere karşı nasıl politika geliştirilmesi
gerektiğini ortaya koymaktadır. Kesin addedilebilecek hukuki kararlar, belirli normlar
silsilesi içinde ve güven duyulan yargılama faaliyetinin işlerliği sayesinde alınabilir.
Muvazaa, hata, hile, ikrah sonucu oluşan işlemlerin yürürlüğe giremeyeceğinin tespiti,
katalog suçların işlenmesi halinde verilecek cezaların alt-üst sınırlarının belli olması,
cezaların şahsiliği ilkesinin eyleme dökülmesi ve diğer ilgili tüm prosedürel normlar
kesinlik ilkesinin tezahürüdür.
Rawls’a göre tamamı değerlendirildiğinde hakkın biçimsel kısıtlamaları şekli
anlamda geleneksel ve tatbik etmede evrensel, mahkemelerde çatışan iddiaların açık
şekilde öne sürülebilmesiyle de kesinlikle alenidir. Hakkı yarara öncelediği argümanıyla
Rawls, herkesin her istediğini kısıtlamalar olmadan yapabildiği ortamda yarışan ve çatışan
avantajların kazanımında verili adalet ilkeleri ve koşulları olmadığı takdirde sadece güç ve
kurnazlığın belirleyiciler olacağını söylemektedir (Rawls, 1999: 117). Dolayısıyla yüksek
egoların kapışma alanı haline getirilmeme amacıyla orijinal pozisyon içinde bilgisizlik
peçesi ardına saklanıp görmezden gelinen ve a priori reddedilen ’bencillik’, normal
koşullar altında adalet ilkeleri setine dahil edilemez.
5.3.3. Bilgisizlik Peçesi (Cehalet Peçesi)
Bu kısıt, orijinal pozisyon durumundaki (içindeki) bireylerin temel konularda bilgi
sahibi olup kişisel yararlarını değil, toplumun ihtiyaçlarını merkeze alarak seçimler yaptığı
bir bilgisizlik halidir. Veil of Ignorance yani bilgisizlik peçesi veya cehalet peçesi olarak
tercüme edilebilen senaryo unsuru, hakkın yarara öncelenerek bireysel arzular uğruna
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adaletin tahrip edilmesini engelleyebilecek objektif kıstaslar bulma niyetinin tezahürüdür.
Çıkarlarının farkında olan bireyler toplumsal rasyonaliteden uzaklaşıp kendilerinin,
ailelerinin, bölgelerinin veyahut sadece kendilerine ait hissettikleri şeylerin faydasını
maksimize etme eğilimindedirler. Oysa bilgisizlik peçesinin ardında ‘’bu kişilere nasıl bir
toplumda yaşamak istedikleri sorulduğunda adaletin, eşitlik ve fark ilkelerini ortaya koyup
kabul edeceklerdir’’ (Aydın, 2015: 81).
Rawls’a göre orijinal pozisyon fikri, üzerinde adilliğine dair konsensüse varılmış
ilkeler setini içselleştiren bir makul (adil, uygun) prosedür oluşturma çabasının eseridir.
Bu amaca yönelik olarak bireylerin kazanımlarından gelen sosyal, siyasal, ekonomik
avantajlarının özel koşullarını ortadan kaldırıp çıkar odaklı seçimleri engelleyecek deyim
yerindeyse bir peçe kullanmak gereklidir. Bu durum hiç kimsenin sosyal konumunu, doğal
yetenek ve varlık (fiziki yani doğumuyla ve miras intikaliyle birlikte mal, mülk, coğrafi,
vatandaşlık kazançları) birikimini, zekâsını, gücünü ve bunlara mündemiç özelliklerini
bilmediğini varsayan peçe durumudur. Daha ayrıntılı ve kapsamlı ele alındığında çıkar
gruplarını oluşturan bireylerin kendi toplumlarının iktisadi, siyasi ve kültürel uygarlık
düzeylerini bilmediği de varsayılır. Bilebildikleri tek kavram, adalet koşullarının ve
bunların ihtiva ettiği değerler bütününün manasıdır (Rawls, 1999: 118-119).
Bunların da ötesinde ek bir bilgi olarak Rawls, cehalet peçesi ardındaki bireylerin
tarihsel verilere erişiminin de bulunmaması nedeniyle geçmiş bilgi setinden mahrum
olduğunu belirtmektedir (Rawls, 1999: 160). Yaşamakta oldukları toplumun geçmişten
güncele süregelen teknik ve sermaye birikimini bilemeyen kişilerin, kendi çıkarları lehine
yontarak fayda elde edebilecekleri herhangi bir bilgi arşivine sahip olamaması keyfiliği
engelleyen güçlü bir kısıtlamadır.
Rawls, orijinal pozisyon içinde bilgisizlik peçesi ardındaki bireylerin, oybirliğiyle
kabul ettikleri adalet ilkelerinin sırasal (lexical, sözcüksel) düzlemde diğerlerine öncül
olduğunu söylemektedir. Bu noktada asıl olgu, tarafların dışlanan tüm bilgi ve birikimin
yoksunluğunda

lehe

seçimler

yapamayacağı

kabulüyle

birlikte

kişisel

fayda

maksimizasyonu koşullarını öngöremeyeceği ve sadece adalet ilkelerini en verimli seçme
eğiliminde olduğudur. Tarafsız tercihler yapmaya mecbur kılınan bireyler emsal
argümanlara aynı yaklaşımları sergilediğinde, rasyonel kişilerin belirli adalet ilkelerini
diğerlerine tercih edeceği ve bunu da mutlak konsensüs içinde yapacağı fikri temel ön
kabuldür. Bu genel kapsamlı özel durumu sağlayan kilit şart ise bilgisizlik peçesidir.
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5.3.3.1. Tasarruf Koşulu
Rawls’ın bu konsept içerisinde başarısızlığını kabul ettiği belki de tek durum
‘tasarruf’ olgusudur (Rawls, 1999: 121). Geçmiş ve gelecek üzerine herhangi bilgi setine
sahip olmayan, yani atalarının kendilerine yönelik tasarruf yapıp yapmadığını bilemeyen
bireyler, bilgisizlik peçesinin objektif şartlarına istinaden gelecekteki evlatları ve torunları
için bugünün tüketimini öteleyecek, fedakârlık gerektirecek herhangi bir tasarruf
yükümlülüğünde değillerdir. Bunun da ötesinde orijinal pozisyon durumundaki cehalet
peçesinden tasarruf etme ödevi çıkarılamaz. Dolayısıyla Rawls, herkesin carpe diem var
olduğu zaman diliminde kendisiyle birlikte yaşayan tüm insanları kapsayacak adalet
ilkelerini seçmekten ötesini tasarlamayı engelleyen teorisinin açığını böylelikle
kabullenmektedir.

Sürdürülebilir

büyüme

ve

kalkınma

kavramları

bağlamında

değerlendirildiğinde iktisadi açıdan tasarruf-yatırım dinamizmini, ilerleyen aşamada ise
çarpan mekanizmasını, tüketime bağlı üretimi teşvik edemeyen ve ulusların fakirleşmesine
yol açarak ekonomik adaletsizliği artırabilecek bu durum, en azından ilkeler seti içerisinde
yararın hakka öncül olabileceği ender durumlardan biridir.
Peçe kısıtının reel etkileri indirgemeci yaklaşımla ele alınıp gündelik hayata dair
çıkarımları incelendiğinde bazı hususlar dikkat çekici hale gelmektedir. Bireylerin
‘’bilgisizlik peçesi altında kendilerini çıkar, kıskançlık, kısaca her türlü fiziksel, sosyal ve
çevresel koşullardan soyutlamaları gerekir’’ (Demir, 2012: 73). Bu önerme bile insan
fıtratına tam olarak uymamaktadır, zira her ne olursa olsun kişiler zikredilen bütün bu
duyguları istemeseler de benliklerine işlenmiş şekilde bulurlar. Kurtulması zor olan
arzuları ötelemesi istenen bireyler soyut canlılar gibi addedilmektedir. Aslında Rawls’ın
yapmak istediği ilahi adalet ilkelerini bireylerin de seçmesi ve onamasıdır. İnanç
noktasında Tanrı’nın hükümranlığının tezahürünü topluma indirgeyemeyen bir çağın üyesi
olan Rawls, seküler bakış açısına sahip olarak kabul etmekte zorlansa da insana bahşedilen
adaleti bulabilme yetisine bel bağlamaktadır. ‘’Bilgisizlik peçesi, bireylerin doğuştan veya
sonradan sahip oldukları şansın rolünü en az düzeye indirgemek için ortaya çıkmaktadır’’
(Demir, 2012: 77). Rawls’ın bu iyi niyetli kurgusu teoride çok güzel olmasına rağmen
pratikte işlerlik ve geçerlilik kazanma hususunda eksik kalmaktadır. Rawls’ın istediği üst
normları bulmaktır. Oysa hayatın pratik gerçeklerinden soyutlanmış durumda konumladığı
insanların bulabileceği adalet ilkeleri uygulamaya geçirildiğinde meşruiyet kazanma
noktasında sorunlar yaşayacağı öngörülebilir. Daha önce de mikro iktisadi analiz
bağlamında tam rekabet piyasasının teorik ve reel ortamda bulunamayan veya çok nadir
görülen istisnai bir durum olduğu belirtildiği gibi Rawls’ın orijinal pozisyon ve ona adalet
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koşulları kapsamında kısıt olarak belirlediği bilgisizlik peçesi de teorik kapsamda
değerlendirilip ne tümden reddedilmeli ne de tamamen benimsenmelidir. Adalet ve
evleviyetle iktisadi adaleti tesis edecek ilkeleri belirlemek için kullanılabilecek araçlardan
biri olarak görülmelidir.
5.3.4. Tarafların (Çıkar Gruplarının) Rasyonelliği
Bazı ön koşullar tesis edilip gerekçelendirildiğinde ilgili sonuçlara uyacak veya en
azından razı olması beklenen kişilerin rasyonelliği çoğu zaman onların bağlı olduğu çıkar
gruplarının eğilimlerinden türemektedir. Ortak bilinç, aklıselim yani sağduyuya dayanan
düşünce biçimi genelde hâkim olsa bile aidiyet duyulan topluluğun menfaatleri bireylerin
idrak şekliyle birlikte düzeyini manipüle edebilmektedir. Seçicilerin hakkaniyet olarak
adalet nosyonuyla örtüşen kararlar verebilmesi için kıstaslardan oluşan a priori veri seti
edinilmelidir. Dolayısıyla orijinal pozisyonda adalet kavramına bağlı olarak Rawls, ilkeler
için birtakım seçim kriterleri belirlemektedir. Bunlar muhataplarına rasyonel tercihler
yapma noktasında referanslar ve dayanaklar sunan kriterlerdir.
Tablo 1: Başlangıç Pozisyonu Unsurlarının Listesi
1. Tarafların (Çıkar Gruplarının) Doğası (§22)
*a. süregelen nesiller (aile reisleri veya genetik soylar)
b. tekil hareket eden kişiler
c. kurumlar (devletler, kiliseler veya diğer tüzel kişiler)
2. Adalet Konusu (§2)
*a. toplumun temel yapısı
b. tüzel kuruluşların kuralları
c. ulusların kanunları (uluslararası hukuk)
3. Alternatiflerin Sunulması (§21)
*a. daha kısa (veya daha uzun) liste
b. olasılıkların genel özellikleri
4. (Toplumsal Hayata) Giriş zamanı (§24)
*a. herhangi bir zaman diliminde (akli reşitlik) yaşayan kişiler için
b. mevcut zaman diliminde (bir süredir birlikte yaşamını sürdüren) olan bütün kişiler
c. aynı anda yaşayan tüm olası kişiler
5. Adalet Koşulları (§22)
*a. Hume’un makul (ortalama, ölçülü) kıtlık şartları
b. Yukarıdakilere artı olarak daha uçta aşırılıklar
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6. İlkelere İlişkin Biçimsel Koşullar (§23)
*a. genellik, evrensellik, umuma açık olma, düzenleme, kesinlik
b. yukarıdakilere istinaden daha az kamuya açıklık diyelim
7. Bilgi ve İnançlar (§24)
*a. bilgisizlik peçesi
b. tam bilgi
c. kısmi bilgi
8. Tarafların (Çıkar Gruplarının) Motivasyonu (§25)
*a. karşılıklı ilgisizlik (sınırlı fedakârlık)
b. toplumsal dayanışma ve iyi niyet unsurları
c. mükemmel fedakarlık
9. Rasyonalite (§§25, 28)
*a. birleştirilen beklentilerle beraber amaçlar oluşturulan etkili araçları ele almak ve
olasılığın objektif (nesnel) yorumu
b. yukarıdaki gibi ama birleştirilen beklentiler ve yetersiz neden ilkesi olmadan
10. Anlaşma Koşulu (§24)
*a. sürekli (daimi) oybirliği
b. herhangi bir şekilde veya sınırlı bir zaman için çoğunluk kabulü
11. Razı Gelme (İtaat ve Uyma) Şartı (§25)
*a. mutlak (sıkı, tam, katı, otoriter) itaat
b. çeşitli derecelerde kısmi itaat
12. Anlaşma Olmayan Nokta (§23)
*a. genel bencillik
b. doğal durum
Kaynak: Rawls, 1999: 126-127.

Tablodan izlendiği gibi ‘hayat evreni’ içinde makul uzlaşıya dayalı sürdürülebilir
yaşam koşullarının daimi kılınabilmesi için iyi işleyen bazı kurumların varlığı elzemdir.
Çatışan ve yarışan çıkarlara sahip farklı grupların varlığı büyük çatı (millet) birlikteliği
altında hak ve yükümlülüklerin paylaşımını zorunlu hale getirir. İmparatorlukların
paradigması mütemadiyen paylaşılabilecek serveti fetihlerle artırmaya yönelik iken ulus
devletler belirli coğrafi sınırlar içinde hâkimiyet sağlayıp tüm yurttaşların üretime
katılarak milli gelir artışı sağlamasını hedeflemektedir. Kamu aklı, kamuoyu gibi
kavramlarla fiiliyata geçirilen sürekli veya kısmi (zamanlı) oybirliği, ortak irade
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sağlanamadığında ise toplumsal birlikteliği yok etmeyecek mahiyette oy çokluğu
(çoğunluk kabulü) yönetsel muktedirin paradigmasını belirlemektedir. Çünkü ‘’rıza
iktidarın bir işlevidir. Rıza göstermek için o güce az da olsa sahip olmanız gerekir’’
(Marling, 2017’den aktaran Pervan, 2017). Yönetilenlerin hükümdarlara belli şartlar
altında mutlak ya da zımni rıza göstermediği yerde toplumsal ahenk bozulur.
İktisadi adaleti ilgilendiren kısım ise alternatiflerin sunulmasıdır. Yeteneklerine ve
birikimlerine istinaden bireysel hedefleri doğrultusunda rasyonel hayat planları belirleyen
vatandaşlara ideal kazanım koşullarını sağlamak başta devlet olmak üzere ilgili tüm
muhatapların görevidir. İyi organize edilmiş serbest piyasalarda emeğini hak ettiği ücret
(maaş) mukabilinde değerlendirebilen kişiler beşeri sermayenin geliştirilmesine dair teşvik
unsuru olacaktır. Çağın gereklerine, toplumun ihtiyaçlarına, küresel ticarete uygun üretim
yapabilecek nitelikli kuruluşlar ancak nitelikli planlamayla mümkün olabilir. Listede
ekonomik hayata dinamizm katacak alternatif iş kollarını tespit edip istihdam olanaklarını
artıracak eğitim organizasyonunu tesis etmek de devletin görevlerindendir. Orijinal
pozisyondan elde edilen adalet ilkelerini işler kılarak meslek etiğine temel oluşturan
normlar belirlemek ve bunları muhataplarına benimsetmek mühimdir. Zira neredeyse her
meslek dalının oda, dernek, kooperatif, birlik vb. teşkilatlanmayla birer çıkar grubu olduğu
göz önüne alındığında hakkaniyete uygun iş icrası için etik kavramı ön plana çıkmaktadır.
Ekonomik adaleti gerçekleştirecekleri faaliyetlerle olumlu veya olumsuz etkileyebilecek
bu meslek kuruluşları, üye ve sermaye büyüklükleriyle devlet nezdinde hükümeti baskı
altına alabilmektedir. Kurumsal yapısıyla devlete düşen rol ise dengeleyici olmaktır.
5.3.5. Düşünümsel Denge
Rawls, orijinal pozisyonda bilgisizlik peçesiyle kısıtlanmış bireylerin tarihsel süreç
içinde tecrübelerin birikimiyle seçilegelmiş ilkeleri benimsemesine istinaden ilgili adalet
koşullarını aklederek zihinsel haklılaştırma sürecine sokup eleme yaptığı aşamaya
‘düşünümsel denge’ adını vermektedir (Kocaoğlu, 2015: 55). Buradan hareketle sunulan
alternatif adalet ilkeleri listelerinin makul addedilip addedilmeyeceğini prosedürel
metodoloji bağlamında aklın yetkinliğine arz etmek gerektiğini söylemektedir. Farklı
boyutlarda eşitsizlikler şeklinde tezahür eden irrasyonel dengeler bütünü hayat evrenini
kuşatmaktadır. Adalet kavramının en geniş kapsamda gayri adil sonuçlar oluşturan
unsurları oransal olarak dengelemeyi içerdiği düşünülürse sürekli değişim ve gelişim
halinde olan toplumların karmaşık problemlerini çözmek daha da zorlaşmaktadır.
Tarihin herhangi bir döneminde çağın koşullarına göre kabul edilebilir gözüken
siyasi, hukuki ve iktisadi uygulamaları gerekçelendiren adalet ilkeleri günümüzde hiçbir
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şekilde rasyonel telakki edilemez. Bunun için en bilinen örnek kölelik organizasyonudur.
Galipler için fetih, mağluplar için sömürgeliğe mahkum eden, en nihayetinde muzaffer
güçler için ganimet ve köle devşirme sistematiği sağlayarak imparatorlukların
sürdürülebilirliğini sağlayan yaşam pratiği günümüz ortalama algı düzeyi için
irrasyoneldir. Köleliği gerekçelendiren adalet ilkesi (her halükarda bizler için asla kabul
edilmese de) iki temel argümana dayanmaktadır. Birincisi borç-faiz sarmalı içinde
kendinden başka sunacak hiçbir şeyi kalmayan bireylerin alacaklı kişinin tam anlamıyla
hizmetine girmek suretiyle kölesi olmasıdır. Diğer argüman ise savaşlarda esir düşen
(alınan) düşmanların

kadın, erkek, çocuk farketmeksizin

tazminat bağlamında

değerlendirilerek ganimet addedilmesi ve köle olarak alınıp satılmasıdır. Tekrar tekrar
söylemek gerekir ki bugün sınırları belirli, birbirini (çok istisnai durumlar hariç) işgal
etme amacı gütmeyen devletler bütünü resmi köleliği kaldırmıştır. Aksi görüşlere açık
olmakla birlikte kanımızca üstüne basa basa vurgulamak gerekirse ’resmi kölelik’
müessesini bitiren süreç budur. Köleliği meşru kılan faydacı zihniyetin kırıntıları her
çağda görülebilir. Mühim olan asla köleliğe meşruiyet kazandırmayacak hayat evrenini
oluşturarak, gerekçelendirme hakkı vermemektir. Güncel sistemi oluşturan ulus devletlerin
savaşmama üzerine kurulu politikaları, üretim ve tüketim kalıplarını değiştirmektedir.
İthalat-ihracat eksenli ekonomik yapılanmayla birlikte tabiiyetindeki herkese azami yaşam
koşullarını garanti ederek refah düzeyini artırıp meşruiyetini sürekli kılmak isteyen devlet
aygıtı ve kurumları, vatandaşlarına değerli birer üye gözüyle bakmaktadır. Onların üretken
faaliyetleri sayesinde büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabileceğinin bilincinde olarak
beşeri sermaye birikimini kümülatif anlamda artırma eğilimindedir. Farklı bakış
açılarından değerlendirildiğinde resmi kölelik bitmiş olsa da günümüzde kapitalist sistem
fiili köleliği getirmiştir. Adalet ilkeleri bağlamında tüketim bağımlısı haline getirilip
sürekli borç-faiz sarmalına yeniden sokulan insanoğlu değişik bir zincir altında
görülmektedir. Bu sistem en azından güncel hayatın getirdiği zihin yapısında rasyonel
değerler silsilesi içinde (genel kabul görerek) eşitsizlikleri makul gösterebilmektedir.
Dolayısıyla kimi zaman hakkı yarara, genel olarak da yararı hakka öncel eyleyen
düşünümsel dengeler oluşturarak yaşamı sürdürülebilir kılmaktadır. Belki de bundan
yüzlerce, binlerce yıl sonra diğer sosyal bilimciler de bugünün düşünümsel denge
bağlamında gerekçelendirilen adalet ilkelerini asla rasyonel bulmayacaklardır. Ele
alınanlara istinaden söylenebilir ki düşünümsel dengenin özü bütün zaman dilimlerini
kapsayan gerekçeler setini sunmaktan ziyade orijinal pozisyondan elde edilen ilkeleri
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gerçek hayatta eyleme geçirmenin yollarını aramaktır. Rawls için bu; liberal, demokrat ve
anayasal sistem dahilinde olmaktadır.
Düşünümsel denge içinde ele alındığında, daha önce de defalarca belirtildiği üzere
özellikle Roma İmparatorluğu döneminde çöküşe yol açan üretim faaliyetlerinin kölelere
bırakılması durumu çağdaş yöneticiler için politika geliştirmede önemli referanslardandır.
İmparatorluk döneminde alt, aşağı faaliyetler olarak görülen çiftçilik, zanaatkarlık içeren
işlerin kölelerce yapılması verimliliği düşürmüştür. Muazzam bir ekonomik ortam
oluştursa bile uygulamayı olumlayan iktisatçıların, siyasetçilerin, yurttaşların kabulüne
karşın yine de yıkıma yol açan köleliğe bağlı yapıdır. O zaman diliminde
gerekçelendirilmiş olsa da günümüz düşünümsel dengesinde elde edilen adalet ilkeleri
bağlamında toplumsal sözleşme doktrini içinde eşit (ya da en azından denk) vatandaşlık
bilinci köleliğe izin vermemektedir, vermemelidir. Alternatif dengeler, ilişkili toplumlarda
bazı diğer irrasyonel ahlaki değerleri meşru kılabilir, bunun da sorgulanmamasını isteyen
geniş halk kitleleri olabilir. Adalet Teorisi perspektifine dayalı düşünümsel denge içinde
her ilke tartışılmalıdır ve geçerliliği test edilmelidir. Dolayısıyla akleden, sorgulayan,
alternatifleri değerlendirerek en iyi adalet ilkelerini seçmeye imkan veren süreci işler kılan
bireylerin orijinal pozisyonun cehalet peçesi ardındaki temel aracı düşünümsel dengedir.
5.3.6. Sezgicilik ve Mikro İktisadi Adalet
Sezgicilik (intuitionism) hususunda değerlendirmelerde bulunan Rawls, Adalet
Teorisi’nde mikro iktisadi analizin kayıtsızlık eğrilerini kullanarak göreli adalet-refah
dağılımlarının bireysel etkilerini sistematik olarak analiz etmiştir. Bu çabasıyla Rawls,
çatışan çıkarların, kişileri bireysel üstün özelliklerini öne çıkarmaya nasıl ittiğini, hak
taleplerini nasıl yönlendirdiğini ispat etmeye çalışmaktadır. O, sezgiye dayanan bütün bu
aksiyonların amaç mı yoksa araç mı olduğunu ve nispi iktisadi adalet tercihlerinin genel
bir adalet teorisi oluşturmadaki konumunu tartışmaktadır.
Sezgicilik, insan aklının yetkinliğine ve rasyonel düşünme sürecine girmeden olay
ve olguları salt gözlemle idrak edebileceğini savunan öğretidir (Akarsu, 1975: 149). Bu
öğreti, bilgiye ulaşmada öncüller olmaksızın kişilerin dolayımsız bir seziş ve araçsız bir
kavrayışla olan biteni algılayabileceğini, olumlu veya olumsuz sonuçlara ulaşabileceğini,
hatta ahlaki doğruları sezgiyle edinebileceğini öngörür (Cevizci, 1999: 771). Öyle ki
sezgicilik, eylemlerde tezahür eden davranışların hak ve yarar bağlamında iyi mi yoksa
kötü mü olduğunu uzun uzadıya düşünmeden anlık ya da çok kısa süreli gözlemlerle
sezgilere dayalı kavrayabilmenin mümkün olduğunu vurgular.
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Çok kapsamlı ve tartışmalı boyutları olmakla birlikte neredeyse her insanda
bulunan bu sezgi özelliği, çeşitli durumlara karşı refleksler geliştirebilen bireylerin
farkında olmadan her zaman uyguladığı bir yöntemdir. Bunun da ötesinde genellikle
günlük hayatta daha önceden veri halinde bilgi setine sahip olamayacağımız türlü olay ve
olgularla karşılaşmakta ve bunları sezgilerimizle değerlendirmekteyiz.
Rawls, faydacı doktrinde bir temel teşkil etse de salt ahlakçı görüş açısından
sezgiciliğin adalet için zemin oluşturamayacağını söyler. Dolayısıyla O, bu yöntemin
birincil değerler ve onları takip eden diğer değerler silsilesi ihdas edemeyeceğini savunur.
Toplumsal hak ve yükümlülüklerin dağılımında gerekli bölüşüm ile gerçekleşen bölüşüm
arasında oluşan fark bireylerin değişik niteliklere haiz olmasından kaynaklanır. Bu
bağlamda Rawls’a göre kişisel özelliklerini öne çıkarma eğiliminde olan her birey
sezgiciliğin kendine hoş görünen, kârını (yararını) maksimize eden yönlerini görmektedir.
Nitekim yetenek ve eğitim bakımından üst düzeyde olan kalifiye insanlar liyakat talebinde
iken, dezavantajlı olanlar ise ihtiyaçlarına dayalı makul yaşam beklentisini sağlayacak adil
koşulların oluşturulmasını istemektedirler (Rawls, 1999: 31).
Rawls’ın teorisinde baştan (yaratılıştan ve doğumda edinilen) itibaren eşitsiz
dağılan yetenekler, gelir, coğrafi konum, eğitime erişilebilirlik vs. gibi unsurlar tam olarak
eşitlenemese de adil kurumların varlığı, adalet ilkelerinin mevcudiyeti, refahın sosyal
politikalarla yeniden dağıtımıyla dengelenebilir. Kişiler sezgisel anlamda zikredilen
kavramların mahiyetini anlık veya sürekli idrak edebilir. Fakat orta veya uzun vadede
rasyonel beklentiler teorisini manipüle eden hem sosyal, siyasal, ekonomik değişimler
hem de üstün zekâya, faydacı akla, yeteneğe sahip kişilerin eylemleri iktisadi adaleti
bozucu, yıpratıcı ve yıkıcı etkiler oluşturabilir. Dolayısıyla sezgicilik kısa vadede kabul
edilebilir ilkeler sunsa bile ilerleyen süreçte birlikte yaşamanın teminatı olan ideal hayat
evreni inşası, sezgisel kavrayıştan türeyen adalet nosyonlarıyla pek olası değildir.
Bilinen bir diğer gerçek ise faydacılığın bireysel odaklı olduğu, toplumsal anlamda
değerlendirmelere mütemadiyen girmediğidir. Realiteden hareketle farazi bir örnek
değerlendirilirse muhtemelen ekonomi ile ilgilenen herkesin aklına gelmiş olabilecek şu
soruyu dile getirmek yerinde olur. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi hem
zengin hem de bilime dayalı geliştirdikleri teknolojik, Ar-Ge odaklı yeni nesil ürünlerin
sürekli satışı ile servetine servet katan popüler insanların kişisel malvarlığı diğer tüm
insanların malvarlığına eşit veya daha fazla olabilir mi?
Faydacılığın bu hususta cevabı evet olmaktadır. Aksini düşünmek ve engelleyici
politikalar uygulamak bireysel faydanın azamileştirilmesini imkânsız kılacağından faydacı
62

ahlak sosyal politikaları a priori reddetmektedir. Tabi bu sezgisel analizde ortaya
çıkmaktadır. Oysa çok boyutlu bir faydacılık düşüncesi, adaletin ve kurumların
sürdürülebilirliğinin sağlanamadığı yerde bireyin faydasının diğer tüm bireylerle
çatıştığında, onun haklarını koruyabilecek bir egemen gücün olmaması halinde, fayda bir
yana en temel yaşam hakkının bile güvencede olamayacağını bilir. Dolayısıyla Rawls’ın
argümanına uygun olarak sezgisel fayda talepleri birbiriyle yarışan çıkar çatışmaları
oluşturduğunda sezgicilik adalete zemin oluşturamaz ve hatta kendisi adaletsizliğin
kaynağı olabilir.
Gates, Zuckerberg, Musk gibi akli yetkinliği üst düzeyde olan kişiler sezgi odaklı
salt fayda, haz, mutluluk vaat eden icraatların en nihayetinde gelir eşitsizliğini ayyuka
çıkardığında sosyal infial oluşturarak kendilerini de vurabileceğini öngörebilirler.
Kuşkusuz nefis en iyiyi, güzeli, güçlüyü istese de rasyonel akıl bunun büyük bedelleriyle
birlikte kötü sonuçları olduğunu düşünebilir. Rawls’ın fark ilkesine dayalı olarak yatırım
yapmak, dengeleyici sosyal politikaları teşvik etmek, gelir dağılımında nispi adaleti sosyal
ahenk için istemek zenginler için özde acı reçete olsa da mutlak gerekliliktir. İşte bu
noktada Rawls, isimlerden bağımsız olarak bireyin elde edebileceği maksimum fayda
düzeyini mikro ekonominin bazı araçlarıyla ele almaktadır. Rawls iktisadi adalet
bağlamında, aynı toplam faydayı sağlayan farklı toplam refah ve eşitlik bileşenlerinin
optimizasyonunu kayıtsızlık eğrileriyle analiz etmektedir.
Grafik 1: Eşitlik Refah Eğrileri
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Eşitlik
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Toplam Refah

Şekil-a
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Kaynak: Rawls, 1999: 33

Farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin temel özelliği üzere şekil-a’da; I eğrisi üzerinde
her noktada aynı toplam adalet-refah maksimizasyonu sağlanmaktadır. II eğrisi de toplam
refah ve eşitlik açısından üzerindeki her noktada aynı toplam fayda birleşimini vermekte
ise de I eğrisine oranla daha yüksek faydaya tekabül etmektedir. Bu bileşimde ceteris
paribus rasyonel birey sürekli olarak B noktasında dengeye gelmek isteyecektir.
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Şekil-b’de kesik olmayan çizgiler adalete yani eşitliğe daha fazla önem veren
birinin tercihlerini belirtirken kesik çizgiler ise göreli olarak toplam refahı daha çok
önemseyen birinin tercihini temsil eder. Rawls, bu kişilerin nasıl seçimler yapacaklarının
sezgisel düzlemde adalet ilkelerine zemin oluşturamayacağını, ama yine de kullanışlı bir
araç sağlayacağını söyler (Rawls, 1999: 34). Yani saptanmış adalet ilkelerine uyum
sağlayabilen sezgisel toplam fayda bileşimleri amaca yönelik tutarlı veriler sağlayan
araçlar olabilir.
Rawls’a göre kayıtsızlık eğrileri boyunca eğimin farklılaşması ilkelerin
göreceliliğine ve önceliğine bağlı olarak değişmektedir (Rawls, 1999: 33). A ve B
noktalarının eğri üzerinde sağında oluşacak her denge noktası muhtemelen adaletin göreli
olarak azalması pahasına toplam refahı artırma girişimlerini doğurmaktadır. Bu durum az
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde görülme ihtimali yüksek olan denge bileşimidir.
Kesin olmamakla birlikte yüksek refah düzeyini yakalamış olsa dahi eğer bir ülke
toplumsal kalkınmayı başaramamışsa, oluşan gayri adil gelir dağılımı en azından bazı
yerlerde kabul görebilmektedir. Ulusal servetten daha fazla ve iktisadi adalete yönelik pay
elde etme talebi eğitim düzeyi yüksek ülkelerde daha fazla gözlenmektedir. Kısacası
adalet, yüksek refah talebi altında kimi zaman ötelenebilmektedir. Diğer yandan Kuznets
eğrisine benzer bir yaklaşımla değerlendirildiğinde, belki az gelişmiş-gelişmekte olan bir
toplumda ekonomik atılımın erken döneminde devletin öncü sektörler oluşturup gelir
dağılımını bilinçli şekilde bozması ekonomik adalet bağlamında da makul karşılanabilir.
Çünkü milli gelir artışına istinaden önceden teşvik edilerek yüksek katma değer üretebilen
sektörlerin sağladığı avantajlar halkın genel refah düzeyini yükselterek diğer sektörlere de
talep oluşturabilir. Zımni gayri adil ortam zaman içinde dengelenebilir.
Sonuçta Rawls, teorik olarak a priori sezgiciliğin, hakkaniyet olarak adaletin
tesisine imkân verecek ilkeler setini oluşturmada yarışan, çatışan çıkarlar (faydalar, iyiler)
evreninde kapsayıcı öncül normlar hiyerarşisini sağlayamayacağını vurgulasa da araçsal
fonksiyon görebileceğini belirtir. Bu bağlamda amacının sezgiciliği, sağduyuya dayalı ve
ahlaki (deontolojik anlamda etik) unsurlar üzerine düşünülmüş kavramlar silsilesini ortak
bir potada eriten ’adalet anlayışı (kavramı)’ oluşturmak olduğunu söylemektedir (Rawls,
1999: 39-40). Sezgiciliğin adalet nosyonuna temel oluşturacak yapıcılığa sahip
olmadığını, mükemmeliyetçiliğin ise (muhtemelen meritokrasi fetişizminin oluşturacağı
hasarları göz önüne alarak) kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, sözleşme doktrini için
hakkaniyet olarak adalet ilkelerinin boşluğu dolduracağına inanmaktadır (Rawls, 1999:
46). Rousseau, Hobbes ve Kant’tan hareketle ve fakat onların reel pratik unsurlarını değil
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kendi farazi orijinal pozisyonunu olumlayarak oluşturduğu adalet konseptiyle Rawls,
normatif öğeler içeren kapsamlı bir sözleşme teorisi sunma gayesi taşımaktadır.
5.4. ADALET İLKELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Adalet ilkeleri, özellik itibariyle belirli avantajların toplamını veya ortalamasını
maksimize etme eğiliminden ötürü değil, doğuştan gelen veya sonradan oluşan
eşitsizliklere karşı koyma arzusundan dolayı değerlidir. Burada doğurganlık, yetenek,
coğrafi konum gibi farklılıkların etkilerini ‘ortak çıkar’ potası içinde toplumsal hak ve
yükümlülükler bağlamında eritmek temel amaçtır (Nagel, 1973: 222). Bu da sözleşme
doktrini çerçevesinde uygulanan sosyal ve ekonomik politikalar vasıtasıyla yapıyı meşru
kılmakla birlikte adil kurumların dağıtıcı fonksiyonunu işler hale getirerek yapılabilir.
Adalet ilkelerinin nihai amacı kendi aralarında anlaşarak bir toplumsal sözleşme
yapan insanların sözleşme kapsamında yaşamlarını güvence altında sürdürebilmesidir
(Karakaş, 2004: 187). Rawls’a göre adalet ilkeleri rızaen veya kabul edilmemelerine
rağmen tüm insanların hayat planlarına etki eden, onların özgürlüklerini daha geniş
özgürlükler sağlamak adına kısıtlayabilen uygun sınırlama normlarıdır (Rawls, 1999:
223). Eyleyen aktör olarak birey, toplumdaki konumuna binaen neyi yapıp yapmaması
gerektiğini açık, net ve önceden belirtilmiş ilkeler kapsamında bilirse özgür addedilir
argümanı genel anlamda tartışmalıdır. Zira adalet ilkeleri her türlü kısıtlamadan azade bir
hayat evreni vaat etmez. Sözleşme doktrini içinde Rawls’ın da belirttiği üzere, mutlak
anlamda birinci ilke kapsamında temel eşit özgürlükleri garanti etmek elzemdir. Sırasal
düzende eğer birinci ilke tatmin edilirse ikinci ilkedeki fırsat eşitliği ve fark ilkesi
müzakere edilebilir düzeye gelmektedir.
5.4.1. Adaletin Birinci İlkesi: Temel Eşit Özgürlükler
Rawls, temel eşit temel özgürlükleri tanımlayan ve koruyan ‘sosyal sistem’ bakış
açısından hareketle siyasal, hukuki ve en önemlisi de ekonomik eşitsizlikleri, toplumsal
sözleşme temelinde gerekçelendirebilen makul ölçüleri liste halinde vermektedir. Bunu
yaparken de asli unsurun, hukuk egemenliği kavramı içselleştirilmiş modern devlet
bünyesinde teminat altına alınan hak ve yükümlülüklerle birlikte özgürlüğün herkese
verilmesi olduğunu belirtmektedir. Sunduğu liste şu şekildedir (Rawls, 1999: 53):
1) Siyasal özgürlük (oy verme hakkı ve kamu görevi yapma hakkı) ve ifade
özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü;
2) Vicdan özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü;
3) Bireysel anlamda kişiliğe bağlı olarak hak sahibi olma özgürlüğü (kişisel),
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4) Psikolojik baskıdan ve fiziksel saldırılardan korunma ve vücut bütünlüğünü
koruma hakkı (kişi bütünlüğü)
5) Mülkiyet hakkı,
6) Keyfi olarak tutuklanmama ve yakalanmama özgürlüğü
Sunulan bu liste sırasal düzen içinde önceliklidir ve normal şartlar altında
kısıtlanamaz. Silsile gereği kendinden sonra gelen ilkelerce (haklarca) çiğnenemez. Temel
toplumsal yapıya meşruiyet sağlayan bu hakların yıpratıldığı veyahut yok sayıldığı
ortamlarda adaletin tesis edildiğinden, edilebileceğinden söz edilemez. Genel ahlaki
gerekçelendirme mahiyetinde sayıp dökülen bu haklar ancak daha yüksek temel eşit
özgürlükler sunan ilkeler belirlenmesi durumunda kısıtlanabilir. Yine de bunlar
varlıklarını korurlar. Dağıtıcı adaletin asli unsuru, gayri adil gibi görünen koşulların
varlığı altında bile tahsisi ideal konuma getirebilmesidir. Zira her halükarda yukarıda
zikredilen temel eşit özgürlüklerin mevcut olması sosyal politikalarla gelirin yeniden
paylaştırılabilmesine imkân sağlar. Mükemmel olmayan servet dağılımını iyileştirici
uygulamalar yapılabilmesi, temel yapı içinde oluşturulmuş organizasyonun tüm
vatandaşlara azami bir hayat standardını vaat ve garanti etmesine bağlıdır. Buna imkân
verecek ilke ise açık ve net şekilde temel eşit özgürlüklerdir. Toplumsal işbirliğinin
hakkaniyete uygun hale getirilebilmesi için yukarıda sayılan asli unsurlara riayet edilmesi
elzemdir. Zira bunların yokluğunda kendine rasyonel bir hayat planı seçip onu
gerçekleştireceği prosedürü bilebilecek ilkelere sahip olamayan kişi üretkenliğini
kaybetme tehlikesiyle karşılaşır.
Hakkın yarara öncel olması bireysel değil insanlığın tümünü kapsayıcı bir koşulun
tezahürüdür. Dolayısıyla gayri adil koşulların tümden eşitlikçi bir ideolojik sistemde
(komünizm gibi) bertaraf edilmesi yerine; doğuştan gelen, sonradan edinilen veya doğal
yeteneklerin keyfi dağılımıyla oluşan eşitsizliklerin herkesin iyiliğine olacak şekilde
birtakım ana hususlar dâhilinde kontrol altına alınması gerekir. Rawls, bu şekilde dizayn
edildiğinde farklılıkların diğerlerinin gözüne batmayacağı ya da daha az tepki çekici hale
geleceğini öngörmektedir. Bütün bu sayılan nedenlerden dolayı birinci ilke ikincisiyle
değiştirilemeyecek düzeyde ve şekilde önceliklidir.
5.4.2. Adaletin İkinci İlkesi: Fark İlkesi ve Adil Fırsat Eşitliği
Rawls ikinci ilkeyi iki kısma ayırır. Ona göre sosyal ve ekonomik eşitsizlikler şu
şekilde düzenlenmelidir (Rawls,1999: 53):
1) Makul olan durumun herkesin avantajına ve kabul edilebilir olması
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2) İlgili pozisyonların ve görevlerin (yani makamların, kamu işlerinin, devlet
kurumlarının) herkese açık olması
Rawls bu iki ilkeyi açıklarken temelde dört farklı yorum ortaya çıkabileceğini
söyler. Bunları şöyle sistematize eder (Rawls,1999: 57):
Tablo 2: İkinci İlkenin Olası Yorumları
‘’Herkesin Avantajı’’
‘’Eşit Olarak Açık’’

Verimlilik İlkesi

Fark İlkesi

Yeteneklere Açık Kariyer Eşitliği

Doğal Özgürlük

Doğal Aristokrasi Sistemi

Adil Fırsat Eşitliği Olarak Eşitlik

Liberal Eşitlik

Demokratik Eşitlik

Kaynak: Rawls, 1999: 57

Tabloya göre ilk bakışta Rawls’ın liberal ve demokratik eşitliği adil fırsat eşitliğine
bağlı olarak konumlandırdığı söylenebilir. Doğal özgürlüğü de sırasal düzen içinde
bunlarla ilintili olarak ele almaktadır. Fakat yine de her birinin diğerinden bağımsız
şekilde değerlendirilebileceğini vurgulamaktadır. Zira hepsinin anlamları ve sınırları
muğlaktır. Doğal Aristokrasi sistemini ise bunları bozmayan ve fakat çıkarsız da olmayan
bağlamda ele aldığını belirtmesi teori açısından mühimdir. Aristotelesçi geleneğin en
azından işleyiş bakımında kurumları yüksek erdemler bağlamında güçlendirdiği
öngörülebilir. Rawls’a göre tabloyu makul kılan asli unsur demokratik eşitliktir
(Rawls,1999: 57). İkinci ilke gelir ve refahın dağıtımında, yetki ve sorumlulukların
yeterliliğe bağlı olarak liyakat temelinde herkese açıklığında başat faktörlerdir. İkinci ilke
organizasyonel farklılıklara yol açan ve eşitsizlikleri dengelemeye çalışan adalet ilkelerini
araçsallaştırarak toplumun kurumsal altyapısını sosyal sözleşme zemininde güvence altına
alır.
Kişilerin nasıl anladığı ve tanımladığından öte, Rawls’ın demokrasi ile ne kastettiği
ve hangi bağlamda ele aldığı açıklanmalıdır. Rawls, tartışımcı demokrasi (deliberative
democracy1) olarak tanımladığı ve iyi düzenlenmiş bir toplumda benimsenip karşılıklı
fikir alışverişlerine, uzlaşmaya yönelik tartışmalara dayanan anayasal demokrasiyi
benimsemektedir (Rawls, 2007: 471). Hizipleşmeyle kendi hayat tarzına uygun olanların
dışında diğer ideolojilere, dinlere ve Rawls’ın deyimiyle doktrinlere karşı iletişim
kurulamaz şeklinde bakanların bu demokrasiye dahil olmakta zorlanacağını belirtir.
Kendini toplumdan yalıtan farklı grupların varlığıyla birlikte sayılarının artması toplumsal
Müzakereye dayalı, ihtiyatlı, üzerinde düşünülmüş gibi anlamlara gelen deliberative sözcüğü, deliberative
democracy kavramıyla ’müzakereci demokrasi’ tanımına uygun görünmektedir. Yararlanılan eserde
tartışımcı demokrasi şeklinde tercüme edildiği için metinde değişiklik yapılmamıştır.

1
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işbirliği için büyük tehlikedir. Yapılması gereken bütün farklılıkları irdeleyerek sosyal
ahenk içinde en uygun yönetim yapısını oluşturmaktır. Rawls için müzakereci demokrasi;
başka düşünce sistemlerinin, ideolojilerin, doktrinlerin perspektifinde ise değişik unsurlar
ihtiyacı karşılayabilecek siyasi prosedürün işleyişini sağlayabilecektir.
Birinci ilkenin gerçekten toplumun temel yapısını inşa eden eşit özgürlükleri bir
kere garanti ettiğinde, deyim yerindeyse olası tüm yorumlarının tatmin edici olduğu
durumda Rawls, kamu bürokrasisi içinde kariyer olanaklarının herkese açık olduğu adil
devlet aygıtının işlerliğini kabul etmektedir. Böylesi rasyonel bir sosyal sistem içinde
ekonomi serbest piyasa koşullarında işlemektedir (Rawls: 1999: 57). Rawls üretim
araçlarının mülkiyet sahipliği noktasında ise mutlak kapitalizm ile mutlak komünizm
arasındaki muhtemel tüm kazanım koşulları hakkında muğlak bir yorumda bulunmaktadır.
Liberal yorumdaki bütün üretim araçlarının en üst düzeyde bireylerin mülkiyetinde
olmasını savunan görüşe karşın komünist yorumdaki kişilerin mülkiyet sahipliğini
minimuma indiren anlayışı alt ve üst sınırlar kabul etmektedir. İdeal dağıtıcı denge
argümanıyla, var olan toplum dinamikleri ve mevcut siyasal paradigmaya dayalı olarak
taksimin müzakereci adalet vasıtasıyla tespit edilmesini savunur. Bunun sonucunda
kimlere ne kadar ve ne ölçüde paylar verileceğinin belirlenmesi başlı başına yoğun
prosedürel süreçler içermektedir. Her halükarda yararı hakka öncül hale getirecek ilkelerin
ortaya çıkmasına izin verilmemelidir.
Birinci ilkenin tahakkümünde olan ve korunan temel eşit özgürlükleri sağlayıcı
hakların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde ikinci ilkelerin meşruiyeti tartışmalı
hale gelmektedir. Örneğin yararın hakka öncelendiği ve birincil ilkelerin, en başta
özgürlüğün sadece belirli kişilere tanındığı kölelik sisteminde meşru bir yönetim ve
toplumsal birlik sağlanabilir. Bu gayri ahlaki, adaletsiz, insan onuruna yaraşmayan sosyal
yapı ikinci ilkenin bazı özel koşullarına dayanarak uygunluk sağlasa bile birinci ilkenin
zikredilen özelliklerini kölelere asla vermez. Adalet teorisi içinde temel eşit özgürlük
koşulunu hiçbir şekilde gerçekleştirememesi sebebiyle kölelik kabul edil(e)meyen
oluşumlardan biridir. Benzer şekilde, doğuştan gelen veya sonradan zuhur eden
hastalıklar, sakatlıklar vs. nedeniyle bazı kişilerin, toplumsal bütün içinde diğer makbul
(sağlıklı, üretken, üstün kabul edilen değerlere kendini adamış) vatandaşlara ‘sosyal yük’
oluşturduğu için yaşam haklarının ellerinden alınmasını öngören ‘hastalıklı’ sosyal
organizasyon tipleri de birinci ilkeyi ihlal ettiğinden dolayı adalet teorisi içinde a priori
benimsenemez.
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Edgerton’un aktardığı Sati törenleri (Edgerton, 2015: 185-190) iki örneği de aşan
ve birinci ilkenin ihlal edildiği en bariz durumlardandır. Dulların ölen kocalarıyla birlikte
yakılarak ölmesi (öldürülmesi) eskiden Antik Yunan, Çin, Rusya, Afrika ve İskandinav
bölgelerinde, halen ise Hindu geleneğinde toplumsal organizasyon ve sosyal mantalite
bakımından çarpıcı bir anekdottur. Çünkü muhtemelen binlerce yıldır süregelen ahlaki
değerler silsilesi, ölen eş ile birlikte yakılmayı meşru kılmaktadır. Şok edici olan ise bu
hastalıklı eylemin bile büyük bir pazarı olmasıdır. 1,4 milyara yaklaşan nüfusu ile insan
bolluğu, açlık, sefalet, gelir dağılımında ve kaynaklara erişimde büyük eşitsizlik içinde
değersizleşen yaşam böyle erdemli (!) eylemlerle onurlandırılmaya çalışılmaktadır. Yapıp
yapmama noktasında dullara pek de şans bırakılmamaktadır. Yakılmaya razı gelirse melek
statüsüne yükseleceğine inandırılan, öldükten sonra kahraman addedilerek yakıldığı yerin
türbe haline getirildiği bu tuhaf durum rasyonel hayat algısında ve adalet teorisi
perspektifinde irrasyoneldir. Aksi durumda eğer yakılmayı kabul etmez ise toplum
nezdinde korkak, aşağı, sefil yaşam koşullarına sürüklenen birisi olacaktır. Tercih
bahanesine sığınılamayacak en uç pratik örneklerden biri olan bu sosyal fenomeni adalet
teorisi bağlamında engellemenin yolu (aksi her türlü görüşe açık olmakla birlikte)
Hindistan’da büyük gelir eşitsizliğine yol açan gayri adil yapıyı düzeltmekten
geçmektedir. Zira eğitim vasıtasıyla bireyler nezdinde temel eşit özgürlüklerin bilinci ve
konumu halka idrak ettirilmelidir. Birinci ilke içerisinde asli unsur olan yaşam hakkının
mutlak olduğu benimsetilmelidir.
5.4.3. Verimlilik İlkesi
Rawls, makro iktisadi adaletin mikro temellerine değinirken faydacılık ile
meşrulaştırılmaya çalışılan ve fakat aslında temel toplumsal yapı içerisinde sosyal, tarihi
ve güncel keyfi kazançlar, uygulamalarla gayri adil durumlara yol açan verimlilik
sorunsalına dair açıklamalarda bulunmaktadır. Rawls, bu konuda ekonomi literatüründe
üretim imkanları (transformasyon) eğrisi olarak bilinen grafiksel analizi kullanır. O, mal
ve hizmetlerin sabit bir stok miktarını, farklı oranlarda bölüşmek zorunda kalan iki kişinin
(X1 ve X2) hangi fayda düzeyinde ne kadar pay alacağını varsayım düzeyinde
değerlendirir (Rawls: 1999: 59). Genellikle belirli bir anda ülkenin veri (sabit, sınırlı)
miktar kaynağı ve teknoloji birikimiyle, iki üründen değişen oranlarda ne kadar üretim
yapılabileceğini tespit etmek için kullanılan dönüşüm eğrilerini Rawls, kişilerin tatmin
düzeyini ölçmek için kullanışlı birer araç olarak görür. Dolayısıyla verimliliğe dair teorik
gerekçelendirmesini grafik üzerinde açıklar.
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Grafik 2: Pareto Kriterini Tatmin Eden Verimlilik Eğrisi

X2
B
b

D

0

a

A

X1

Kaynak: Rawls, 1999: 59

AB eğrisi için iki kişi arasında taksimi azamileştiren nokta D noktası ile
verilmektedir. Bununla birlikte AB üzerinde her noktada verimlilik en üst düzeydedir.
Pareto kriterine dayalı olarak X1 ve X2 için, birinin faydasını azaltmadan diğerinin
yararının artırılamayacağını gösteren içbükey AB eğrisi artan (çoğalan) fırsat maliyeti
durumunu gösterir. Tabi burada varsayım gereği sabit emtia stok hacmi sabit
varsayıldığından kazanç ve kayıp paylaşımına dayalı dağıtıcı adalet ilkesi devreye
girmektedir. Rawls’a göre iyi düzenlenmiş adalet ilkeleri doğrultusunda rasyonel hayat
planlarını icra eden bireylerin (verilen kısıtlara göre) yapacağı tercihler sonucu dağıtımdan
alacağı paylar kendi sistematiği içinde adil olmakla birlikte AB eğrisi üzerindeki her
noktadaki dengede verimlidir. İster D noktasının sağında isterse de solunda olsun, X1 ve
X2 açısından nispeten daha az veya daha çok emtia sağlasa bile sabit kaynaklarla elde
edilebilecek toplam fayda maksimizasyonunu gerçekleştiği için Pareto ilkesine dayanan
verimlilik kriteri tatmin edilmiş olur. Sonraki faaliyet aşaması ise bunların hangi oranda
hakkaniyete uygun tahsis edildiğini tespit etmektir.
Grafik 3: Pareto Kriterini Tatmin Eden ve Etmeyen Verimlilik Noktaları
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AB eğrisi boyunca olası tüm noktaların verimliliği maksimize ettiği bilindiğine
göre -sabit emtia stoku ve teknoloji kısıtı altında- A0B alanı içinde kalan alandaki
herhangi bir nokta verimlilik açısından en rasyonel denge olarak addedilemez. Buna
istinaden rahatlıkla C ve D noktalarının E ve F noktalarından daha yüksek (ideal)
verimliliği sağladığı söylenebilir. Adalet tesisi hususunda herhangi bir dengenin diğerine
üstünlüğü iddia edilebilse bile kesinlikle daha adil olduğu kanıtlanamaz. Dolayısıyla
adalet ilkelerinden hareketle C’nin E’ye, D’nin de F’ye tercih edilmesine dair
gerekçelendirme yapılamaz. Belki (ve muhtemelen) daha düşük verimlilik düzeyine
karşılık gelen dengeler daha fazla adalet tatmini sağlayabilir.
Rawls yaptığı analizlere istinaden verimlilik ilkesine bağlı olarak türetilen
argümanların

hakkaniyet

olarak

adalet

kapsamında

temel

(toplumsal)

yapıya

uygulanamayacağını söyler. Fakat temsili bireylerin beklentileri referans gösterilerek
verimlilik ilkesi temel yapıya eklenebilir. Diğer kısıtlamalarla birlikte adalet ilke setlerine
uyum göstererek verimlilik sağlayan uygulamalar, iyi düzenlenmiş haklar ve
yükümlülükler doğrultusunda varsayılan temsili bireyin (diğerlerininkini azaltmadan)
beklentilerini yükseltiyorsa temel yapı için makul ve rasyonel kabul edilebilirler (Rawls,
1999: 61). İster kamu ister özel sektör olsun, açık iş pozisyonlarına başvuru hakları ihlal
edilmediği sürece serbest piyasa koşullarının yetenekler doğrultusunda en kalifiye kişilerin
ilgili konumlara geleceğini varsayan klasik iktisat öğretisinin bazı durumlarda sekteye
uğramasından bu yana verimlilik ile adalet çatışması daha da artmıştır. Piyasa
başarısızlıklarının mevcudiyeti sosyal (refah) devletini ekstra önlemler almaya itmiştir.
Rawls’ın da değindiği üzere tek başına verimlilik arz eden tekniklerin sistemi
kolonize etmesi salt kar odaklı üretim arzusunu üst düzeye çıkarır. Meta imal zinciri
içerisinde bilfiil araç haline gelen geniş halk kitlelerinin anlam kaybı yaşaması
kaçınılmazdır. Sadece belirli bir kesimin maliyet minimizasyonu ve kar maksimizasyonu
amaçlarına uygun olarak dizayn ettiği organizasyonel yapı hayat evreninin sosyal ahengini
zedeler. Dolayısıyla verimlilik ilkesi temel yapıya tek başına uygulanamaz. Birtakım
denetleyerek dengeleyen arka plan kurumlarının senkronizasyonu sağladığı piyasalar
verimlilik ve adalet ilkelerini tatmin edebilir. Gelirin ve refahın dağıtımını ‘sıfır toplamlı
büyük bir oyun’ olarak görmeyi bırakıp herkesin adil pay almasına imkân verecek makromikro politikalar üretilebilmesi ancak hem verimliliği hem de diğer adalet ilkelerini içeren
temel yapı teşekkülüyle ortaya konulabilir. Pareto kriterini daha yüksek denge
düzeylerinde gerçekleştirebilecek iktisadi eylem planları, doğal olarak var olan keyfi
unsurların etkilerini minimuma indirmelidir. Topyekûn ekonomik adaletin tezahürü bu
71

şartlar altında olası gözükmektedir. Rawls’a göre yarar karşısında hakkı önceleyebilecek
ideal denge durumlarını mümkün kılması öngörülen verimlilik taslağı böylece
açıklanmıştır.
5.5. DAĞITIM PAYLARI
Rawls’ın adalet kuramı içerisinde dağıtım payları ‘distributive shares‘ (dağıtıcı
paylar olarak da tercüme edilebilmekte) konusu iktisadi adaletin tesisine ilişkin asli
öğelerden biridir. Dağıtım payları -basit ve aynı zamanda en kapsamlı anlamıyla- üretilen
büyük gelirin bireylere, ailelere, dezavantajlılara, çıkar gruplarına ve kamu paydaşlarına
nasıl taksim edildiğinin gerekçelendirilmesidir. Bu, adil paylaşım ile gayri adil bir gelir
dağılımına yol açan bölüşümün farklarını ortaya koyma çabasıdır. Rawls’a göre dağıtım
payları açıklaması serbest ve organize piyasalardaki rekabetçi bir fiyat sistemi dâhilinde
gelir ve ücretlerin (uygulanabilir) ne şekilde düzenlenmesi gerektiğiyle ilişkilidir. Zira
düzgün bir şekilde oluşturulmuş temel yapının adil uygulamaları içselleştireceğine dair
zihinlerde gömülü bulunan ve tanıdık basit bir düşünce ekonomik açıdan bu bağlamda
ayrıntılandırılır (Rawls, 1999: 268). Şüphesiz Rawls, ekonomi biliminin bölüşüme ilişkin
tüm dallarına hâkim olmamakla birlikte yine de makul addedilebilecek iktisat bilgisine
istinaden mikro ve makro analizler yapmaktadır. Üretilen malların ve hizmetlerin, milli
gelirin, küresel servetin nasıl adil şekilde paylaşılabileceğine yönelik birtakım argümanlar
sunarak ilgili literatüre katkı sağlamaktadır.
Rawls, dağıtım payları kavramını incelediği bu bölümde (Rawls, 1999: 228-292),
ikinci ilke bağlamında modern bir devletin kurulmasında bu ilkenin gereklerine yönelik
faaliyetleri

gerçekleştiren

eyleyici

kurumların

düzenlenmesini

tanımlamaktadır.

Dolayısıyla Rawls ekonomik sistemlerin, piyasaların rolleri ile kuşaklararası tasarruf
problemlerini, uygulanması öngörülen iktisadi politikaların siyasi açıdan zaman tercihini,
‘mükemmelik ilkesi’nin neden reddedilmesi gerektiğini adalet teorisi kapsamında inceler.
Rawls siyasal ekonominin adalet kavramını iktisadi düzenlemelerin hangi
standartlara dayandırılması gerektiği hususunda ele alır. Bağlama uygun olarak faydacılık
savunusunu içerdiği ve istismar edilmeye müsait olduğu gerekçesiyle ‘refah (welfare)’
kelimesini kullanmak yerine ‘toplumsal tercih (social choice)’ deyimini benimsediğini
belirtir. Organizasyonu gerekçelendiren kurumsal yapının ekonomik doktrininin, adalet
kavramını içeren kamu malı (public good) konseptinden türetildiğini ve doğal olarak bunu
da içermesi gerektiğini vurgular. Kamusal üretim devlet aygıtının kurumlarıyla birlikte
ekonomik sisteme aktif katılımını ortaya çıkarmaktadır. Literatürde malların ve
hizmetlerin en büyük alıcısı olarak kabul edilen kamu sektörü modern hukuk devleti
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argümanına dayanarak hem kendini hem de tüm işlemleri rasyonel hale getirecek ilkeleri
yürürlüğe koymak zorundadır. Hukuk normlarını üreten erk yasamadır. Birinci ilkeleri
teminat altına alarak ikinci ilkelere dair uygulanabilir yollar açan yasama kurumunun
kümülatif etkisi; yurttaşların üretim, tüketim, tasarruf ve sermaye birikimini teşvik edici
yahut kısıtlayıcı politika araçlarını yerinde ve zamanında kullanmasıyla ortaya çıkmaktadır
(Rawls, 1999: 228-229). Rawls’a göre ister özel mülkiyete dayalı ve büyük oranda
kapitalist sistemi içselleştirmiş karma ekonomi anlayışı benimsensin isterse de sosyalist
sistem uygulansın, adalet ilkeleri açısından tercih noktasında büyük farklılıklar
oluşmayacaktır. Aslolan insanların hakkaniyete uygun olarak iyi düzenlenmiş toplum
yapısı içinde temel eşit özgürlüklerden mutlak olarak faydalanmasıdır. Devamında ise ileri
aşamalarda sosyal ve ekonomik beklentileri doğrultusunda farklı hayat planları seçip
onları uygulayabilmesidir.
Ekonomik sistem, sadece var olan istekleri ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik
kurumsal bir aygıt değil aynı zamanda gelecekteki istekleri biçimlendirmenin ve
oluşturmanın bir yoludur. İnsanların mevcut arzularını tatmin etmek için birlikte nasıl
çalıştıklarını (organize olduklarını) ve bu eylem kalıplarının daha sonra sahip olacakları
muhtemel isteklere ne şekilde etki edeceğini betimlemektedir (Rawls, 1999: 229). Rawls,
iktisadi adaletsizliği toplumun süregelen statükosundan esinlenerek değiştirmenin pek
olası olmadığını vurgulamaktadır. Hayat evreninin kuşattığı büyük ekonomik sistemde
bölüşüm sürecinin paydaşı olan birey, hak ettiği veya en azından öyle olduğunu
düşündüğü oranı elde edebilmek için üretim faaliyetlerine katılmak zorundadır. Geniş halk
kitlelerinin genel durumu budur. Çalışmak zorunda kalmayacak düzeyde zengin olanlar ile
çalışma gücüne sahip olmayanlar çıkarıldığında, doğal veya sonradan edinilmiş
yeteneklerine göre sosyal hayatta kendilerine yer edinme çabasında olan kişiler muazzam
bir mücadele içindedir. Çatışan çıkarlar hak ve yükümlülüklerin tahsisini zorlaştırırken
alternatifler arasında seçim sorununa neden olmaktadır. İşte burada Rawls, siyasanın
görevinin ekonomi politik içerisinde alternatifleri çoğaltmaktan ziyade orijinal pozisyonda
elde edilen ilkelerin meşrulaştırılmasıyla toplumun en iyileri sağlayacak üretim ve tüketim
seçeneklerine yönlendirilmesi olduğunu söyler. Sosyal sözleşme; adalet, güven ve
özgürlük teminatı vaat ederken sürdürülebilirlik kapsamında mutlu, huzurlu, sağlıklı
nesiller yetiştirmeyi de öngörür. Maddi yoksunlukla birlikte işsizlik ve takriben manevi
çöküş getiren ekonomik yapı bazı özel durumlarda adalet ilkelerini kısmen tatmin etse de
ikinci ilkeleri gerçekleştiremediği için reddedilmelidir. Faydacılığa karşı eşitlikçiliğin
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temel savunularından biri de budur. Adil dağıtım temelde toplumun yararına olmalıdır,
bireysel çıkarlar toplumu kuşatmamalıdır.
Hakkaniyet olarak adalet sadece insafa (merhamete) dayanmaz. Muhteviyatı
itibariyle tabiri caizse mevcut istekler ve menfaatlerin karşılıklı çekişmesine bağlıdır.
Dolayısıyla makuliyet içeren olumlu şartların sağladığı hayat evrenine bağlı olarak
teknokratik ve otoriter kurumların ekonomik kazanımları çeşitli açılardan ele alınmalıdır.
Onların sahip oldukları emtiaların temel özgürlüklerde talep edilebilecek herhangi bir
fedakârlığı haklı gösterecek kadar büyük bir etki etmesini gerekçelendirebilecek bir neden
yoktur, olmamalıdır (Rawls, 1999: 231). Kamu sektörüne girmeden önce Rawls’ın
deyimiyle bireylere birinci ilke kapsamında elde edebileceği en geniş hakların verili halde
sunulması zaruridir. Bu gerçekleştiğinde ise her halükarda arz ve talebe dayalı serbest
piyasa koşullarının cezbediciliği içinde rasyonel kişilerin faydacılığın argümanlarına
sürüklenmesi kaçınılmazdır.
Günlük koşturmaca sosyal organizasyonun bütüncül yapısını idrak edemeyen ve
dahi böyle bir çabası olmayan geniş kitleleri salt kar, fayda, tüketim odaklı yaşar hale
getirir. Hedonist düşüncelerle zihni işgal edilmiş bireylerin bu çarkın birer dişlisi olması
aşikârdır. Belirli hayat tarzı kendilerine dikte edilmişlerin kendinden başkasını düşünüp
onlara yönelik sosyal ve siyasal yardım politikalarını üretip eyleme dönüştürmesi normal
şartlar altında beklenemez. Bundan dolayıdır ki elde edilen milli gelirin tahsisi yani
dağıtım payları konusu entelektüel bir çaba gerektirmektedir. Özel sektörün faydacılığı ve
liberteryen dünya görüşünü önceleyen davranış kalıpları iktisadi adaletsizliği artırma
eğiliminde olduğu sürece kamu kesimi mutlaka dengeleyici ve kontrol edici başat aktör
olarak etkin müdahalelerde bulunmalıdır. İktisat politikasının yürütülmesinden sorumlu
hükümet ile onlara danışmanlık yapan akademisyen ve bürokratlar ekonomik adaletin
(kendilerine yönelik yüksek çıkarlar beklemeyen) savunucularıdır. Zira onlar da bu
fonksiyonu üstlenmezler ise iyi düzenlenmiş bir toplumdan söz edilemez. Dolayısıyla
Rawls dağıtım paylarını, gündelik koşturmacadan ve sadece kendi faydasını maksimize
edecek şekilde tahsis etme şehvetinden azade halde bulunan yetkin kişilerin uğraş alanı
olarak görür.
5.5.1. Dağıtıcı Adalet için Arka Plan Kurumları
Rawls, dağıtıcı adaletin asıl probleminin bir sosyal sistem seçimi olduğunu
söylemektedir. Adalet ilkeleri, saf prosedürel adalet nosyonunun geçerliliğiyle temel
yapıya uygulandığında buradan türeyen kurumların ortak amaca nasıl hizmet edeceğini ve
bir bütün haline getirileceğini düzenler. Bu konsept içinde iyi düzenlenmiş sosyal sistem,
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şeylerin sonucu ne olursa olsun sonuçta dağılımın adil yani hakkaniyete uygun şekilde
gerçekleşeceği savıyla tasarlanmıştır. Açık ve eşit (katılım hakkıyla) dizayn edilmiş
siyasal sürecin teminatı altında devlet, özel girişimleri teşvik etmelidir. Devlet okulları ile
özel okulları destekleyerek tüm yurttaşlarına eğitim imkanı sunup beşeri sermayeyi
geliştirmelidir. Meslek seçimlerinde ve ekonomik faaliyetlerde fırsat eşitliğini güvence
altına almalıdır. Hükümet geliştireceği politikalarla özellikle sağlık sektöründe maddi
açıdan yoksunların bakımını garanti edecek sosyal minimumu ve aile ödenekleriyle de
asgari geçim şartlarını vatandaşlara sağlamalıdır. Bunları da arka plan kurumlarıyla
gerçekleştirebilir (Rawls, 1999: 242-243). Yine her zaman olduğu gibi Rawls birinci
ilkenin tatmin edildiğini varsayarak sermaye ve doğal kaynakların özel mülkiyetine izin
verip aynı zamanda koruyan demokratik devletin ikinci ilkeyi de işler kılacak
uygulamalarını dört dala2 ayırmaktadır. Rawls’ın devletin yürütme erki olan hükümet için
öngördüğü dört önemli dal şunlardır:
1) Tahsis (Allocation)
2) Dağıtım (Distribution)
3) İstikrar (Stabilization)
4) Aktarım veya Transfer.
Rawls’ın hükümet felsefesine özgü olan bu tasnif içindeki dallar ile bunların her
birinin yüklendiği fonksiyonlar devletin örgütsel yapısıyla çatışmaz. Dolayısıyla hepsi
adalet kavramının etrafında toplanır. Fakat farklı amaçları olduğu da açıktır.
5.5.1.1. Kaynak Tahsisi
Kaynak tahsisi, ekonomide fiyatların doğru bir şekilde ölçülmesi sonucunda sosyal
maliyetlerin ve faydaların orantısızlığından kaynaklanan, verimlilikten daha belirgin
sapmaların tespit edilmesi ve düzeltilmesi amaçlarına hizmet eder. Bununla birlikte
rasyonellikten uzak ve tekelci eğilimler oluşturmaya meyilli piyasa aktörlerini ıslah
etmektedir. Makul ve orantılı vergiler, sübvansiyonlar, mülkiyet haklarına yönelik
düzenlemeler (kamu arazilerinin imara açılması, parçalı tarım alanlarının toplulaştırılması
vs. gibi), üretici ve tüketicileri hatalardan korumaya yönelik fiyatlandırmalar (taban ve
tavan fiyat vs.) tahsis dalının araçlarıdır (Rawls, 1999: 244). Refah devleti argümanlarıyla
liberal serbest piyasa savlarını sentezleyen tahsis dalı, heterojen yapıya sahip toplumlarda
iktisadi eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politikaların geliştirilmesi için kullanışlıdır.

İktisadi adaleti tesis etmek adına uygulanması öngörülen politikalar demetini dört kısma ayırarak bunların
her birini branch (Rawls, 1999: 243) kelimesiyle ifade etmektedir. Şube, dal, kol, sınıf, branş şeklinde
tercüme edilebilecek bu kelime bağlama uygun olarak farklı farklı kullanılabilir.
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5.5.1.2. Ekonomik İstikrar
İstikrar, serbest piyasa koşullarında iş arayanların yetenekleri doğrultusunda
kendilerine en uygun meslekleri ve ilgili pozisyonları bulabileceği makul tam istihdam
ortamını oluşturmaya yöneliktir. Prosedürel açıdan uygun ve iyi düzenlenmiş rekabetçi
piyasalar arz ve talep dengesini sürekli hale getirerek bu branşın işleyişine katkıda
bulunurlar. Meslek seçiminde ilgili bireyler için en uygun pozisyonların dizayn
edilmesiyle emeğin verimini ve kalitesini artıran uygulamalar da bu branşa hizmet
etmektedir. Gayrimenkul alım satımının serbestçe seçilebilmesi ve emlak piyasasında
kolay finansmanın yaygınlaştırılması için güçlü ve etkin bir fon arz-talep sistemi
desteklenmelidir. Bu iki dal (tahsis ve istikrar) birlikte genel olarak piyasa ekonomisinin
etkinliğini sürdürmek içindir (Rawls, 1999: 244). Rawls için bunlar büyümeyle birlikte
kalkınmayı

gerçekleştirmesi

öngörülen

öncü

sektörlerin,

girişimcilerin,

Ar-Ge

faaliyetlerinin, uluslararası doğrudan yabancı yatırımların dinamizmini sağlayabilecek
branşlardır.
5.5.1.3. Transfer Harcamaları
Sosyal minimum transfer branşının sorumluluğundadır. Sübvansiyonlar ve negatif
gelir vergileri bu branşın temel araçlarıdır. İşleyişiyle rekabetçi piyasaların ve serbest
meslek seçimlerinin umursamadığı yani tahsis ve istikrar dallarının ilgisine girmeyen,
herkes için asgari (belirli) bir refah düzeyini garanti ederek ihtiyaçları ve talepleri karşılar
(Rawls, 1999: 244). İkinci ilkenin fark kısmını tatmin etme saikiyle öngörülen bu dal,
sosyal

devlet

veya

refah

devleti

argümanlarının

gerekçelendirilmesine

ve

haklılaştırılmasına zemin hazırlamaktadır. Günümüzde liberal politikalarla sıkıştırılan,
(hacmi) küçültülmeye çalışılan, gelir kaynaklarının azaltılması için uğraşılan devlet aygıtı
en azından transfer dalının işlerliği için bile kapsamını korumalıdır. Aksi takdirde ya yerel
ve küresel piyasa aktörlerinin zımni ve fakat etkin sömürü düzeni yaygınlaşacaktır ya da
bazı ülkelerde görülen, gelir dağılımı adaletsizliğinin yol açtığı sosyal infialler artacaktır.
Vatandaş odaklı yönetimi sayesinde birinci ve ikinci ilkeleri uyguladığı politikalarla
makul düzeyde gerçekleştiren bir devlet küçülmemelidir, aksine mevcut konumunu
korumalıdır. Hacminin ne kadar olacağı mütemadiyen siyaset biliminin ve kamu
yönetiminin konusudur.
Sosyal minimum hususunda Rawls’tan hareketle T. Pogge bazı analizler
yapmaktadır. Pogge öncelikle fark ilkesinin lehine olabilecek sosyo-ekonomik eşitsizlik
derecesine ilişkin kesin bir sınır olmadığını belirmektedir. Fark ilkesine dayalı olarak
kurumsal alternatifler arasında sosyal eşitsizlikleri azaltabilecek uygulamalar mümkün
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değil ise eldeki mevcut durum haklılaştırılabilir. Daha büyük sosyal minimumları
sağladığı müddetçe makul addedilen eşitsizlikler tolere edilebilir. Dolayısıyla Rawls,
sosyoekonomik kurumların uygulanabilir tasarımlarının şekilde gösterilen sosyal
minimumu sağlamasıyla toplumsal sürdürülebilirliğin tesis edilebileceği varsayımından
yola çıkmaktadır (Pogge, 2007: 109-110).
Grafik 4: Eşitsizliğin En Düşük Endeks Konumu Üzerindeki Etkisi
Kesin koşullarda
minimum endeks
pozisyonu

fark ilkesi ile
seçilen nokta

Mümkün olan en
iyi sosyal minimum

Eşitlik

Minimum endeks pozisyonunun
göreceli durumu

Eşitsizlik

Kaynak: Pogge, 2007: 110

Endeksin koşullarını daha makul hale getirebilecek kademeli vergi oranları, fark
ilkesi bağlamında sürekli olarak ayarlanabilir ve iktisadi dağılımı optimize edebilir.
Mümkün olan en düşük mutlak endeks pozisyonunu yükseltmek için şekillendirilmelidir
(Pogge, 2007: 110). Görüldüğü üzere mevcut şartlar (maddi kısıtlar) altında belirli
olabilecek en yüksek refahı sağlayan sosyal minimum makul ve rasyonel addedilebilir.
Mühim olan ise uzun vadede (eğer mümkün ise) alt sınırı yükseltmektir. Bu mümkün
değil ise şartlar daha da kötüleştirmeden sürdürülebilir yaşam standardını korumaktır. Elde
edilecek değerler karşılaştırmalı olarak analiz edildiğinde ilgili toplumun hayat
standartlarının gelişimine dair sonuçlar gözlemlenebilecektir. Dolayısıyla mümkün olan en
iyi sosyal minimum ekonomik analizler açısından statik bir argüman olarak
görülmemelidir. Minimumun zaman içerisindeki değişimi irdelenip dinamik ve
mukayeseli sonuçlar siyasetçilere ve hükümetlere arz edilmelidir. Bu doğrultuda gerekli
politikalar tespit edilip uygulanmalıdır.
5.5.1.4. Dağıtım
Rawls’a göre dağıtım payları adaletinin arka plan kurumlarına ve toplam geliri,
ücretleri ve diğer gelir artı transferlerinin nasıl tahsis edildiğine bağlı olduğu açıktır.
Dolayısıyla adalet ilkeleri tatmin edilse de edilmese de dezavantajlı konumdakilerin
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toplam geliri (ücret artı transferler dahil) onların uzun vadeli beklentilerini (eşit özgürlük
ve fırsat eşitliği eşitliğine uygun olarak) maksimize etmelidir. Zenginliklerin eşit olmayan
(miras) intikali, zekânın eşitsiz kalıtımı kadar adil olmadığından; nihai eşitsizliklere daha
az şanslı olanlar için makul avantajlar sağladığı müddetçe izin verilebilir. Aksi halde
sosyal harmoni bozulabilir (Rawls, 1999: 244-245). Adalet ilkeleriyle sağlanan imkanlar
doğrultusunda hayat planlarını gerçekleştiren bireyler gelir dağılımında eşitsizlik olsa bile
iktisadi adalet hissini yaşamalıdır. Yeteneklerine bağlı olarak bilgi ve birikimiyle giriştiği
faaliyetler sonucunda ne yaparsa yapsın (maddi anlamda) zengin sınıfına dahil
olamayacağını düşünen vatandaşların üretkenlik düzeyi düşer. Dolayısıyla yenilikle
birlikte katma değer üreten icraatleri hayata geçiren gerçek ve tüzel kişileri ödüllendirerek
teşvik eden politikalar dağıtım payları konseptine dahil edilmelidir. Doğuştan itibaren
nispeten daha az şanslı olanların dezavantajları bu şekilde telafi edilebilir.
Dağıtım dalına yüklenen görev ise vergilendirme ve mülkiyet haklarında, gerekli
düzenlemeler yoluyla dağıtıcı paylardakine benzer (ortalama) bir adaleti muhafaza
etmektir. Mirasta salınacak veraset ve intikal vergisi (oranı), miras taksiminde sınırlamalar
ve salahiyetler, gelir ve kurumlar vergisinde artan oranlılık, diğer vergi ve parafiskal
gelirlerde izlenecek prosedürler bir takım amaçları içermektedir. Asıl gaye devletin
faaliyetlerini sağlıklı sürdürebilmesi için daimi gelir kaynakları ihdas etmektir. İkincil
hedef ise sosyal transferler yoluyla bir yandan dezavantajlılara harcama gücü sağlayan
maddi unsurlar aktarmak diğer yandan servet birikiminin getireceği zararlı güç
yoğunluğunu engellemektir. Dağıtım dalı iki adalet ilkesinden türetilmektedir. Miras ve
gelirin (gerektiğinde) aşamalı oranlarda vergilendirilmesi ve mülkiyet haklarının yasal
tanımı, özel mülkiyete izin veren demokratik sistemin kurduğu hakların adil değeri
konusunda eşit özgürlük kurumlarını güvence altına almak içindir. Elbette dağıtım dalının
amacı faydacı argümanlara yontularak net tatmin düzeyini maksimize etmek değildir,
sadece arka plan kurumları oluşturmaktır (Rawls, 1999: 245-248). Devlet aygıtının vergi
toplama ve bunları ilgili yerlere harcama faaliyetlerinin tamamı ülke içinde iktisadi
adaletin ne düzeyde sağlanabileceğine dair başat faktörlerdir. Rawls adalet ilkeleriyle her
vatandaşın makuliyet içeren yaşam koşullarına ulaştırılmasına yönelik öngörüsünü
dağıtım dalına uygun politikaların hayata geçirilmesine bağlamaktadır. Bu açıdan ele
alındığında icra makamı olarak yönetici elitlerin yapıp yapmayacakları uygulamalar
dağıtım adaletinin gerçekleşme kapasitesini belirleyecektir.
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5.5.1.5. Mübadele
Rawls, kamu gelir ve giderleri için eksiksiz kaynak tahsisi yapılıp bütçe denkliği
sağlanarak tam istihdam koşullarını hayata geçiren refah devletinin tüm fonksiyonları
yerine getirildiğinde daha fazla harcama yapılabilmesi için nasıl bir haklılaştırma
gerekeceğini analiz eden ‘beşinci dal’ öngörmektedir. Takas dalı (exchange branch)
olarak tercüme edilebilen bu kavram, kapsam olarak çeşitli toplumsal menfaatleri ve
onların kamu mallarına olan tercihlerini dikkate alan özel bir temsilci organı içermektedir
(Rawls, 1999: 249-250). Burada kastedilen, mahiyeti itibariyle tam ya da yarı kamusal
bazı malların ve hizmetlerin üretimiyle birlikte kullanımında oybirliği mi yoksa oyçokluğu
mu aranacağıdır. Bunun da ötesinde ima edilen örneğin üniversite harçlarında olduğu gibi
ilgili kişilerin hizmet bedelini ödemesidir. Bir başka örnek ise yap-işlet, yap-işlet-devret
modelleriyle üretilen büyük yapıların (Türkiye’de son dönemde köprü inşaatları vs.)
maliyetini kısmen tüm vergi mükelleflerinin, diğer yoğun kısmını ise kullanım
karşılığında faydalananların finanse etmesinin kamuda verimliliği sağlaması hasebiyle
takas dalının etkinliğini gösterir. Ticari faaliyet kapsamında ve belirli hukuki sınırlar
içinde, oydaşların tercihleriyle sürdürülen bu organizasyon Rawls’a göre diğer dört daldan
farklıdır ve onların silsilesine dahil edilemez (Rawls, 1999: 251). Yine de devlet aygıtının
ve onun arka plan kurumlarının gücünü artırıp kamu ile özel sektörü uyumlulaştıracak
politikalar içermesiyle sürekli kullanılması gereken bir daldır.
Rawls’ın devlet nezdinde hükümete yüklediği bu görevler; tekelci eğilimleri,
piyasa başarısızlıklarını, yoksulluk ve yoksunluktan doğan gelir dağılımı eşitsizliklerini ve
olası diğer toplumsal sorunları önlemede kullanışlı araçlardır. İktisadi adaleti
sağlayabilecek politika sepeti içine dahil edilmesi öngörülen ilgili dallar (branşlar), kamu
kesimi için ivedilikle ve yüksek ehemmiyetle ele alınması gereken sorunlara dair birtakım
çözümleri içermesi hasebiyle yöneticiler için değerlidir.
5.5.2. Nesiller Arası Adalet Sorunu ve Zaman Tercihi, Meşru Beklentiler ve
Ahlaki Hakediş, Mükemmellik İlkesi
Geçmişten geleceğe doğal kaynaklardan, çalışmayla, kümülatif bilgi birikimiyle
elde edilmiş fiziki ve beşeri sermayenin oluşturduğu milli gelir içinde bugünün tüketimine
ve üretimine ayrılacak pay ile gelecek nesillere bırakılacak menfaatler ve yükümlülükler
konusu mühimdir. Bazı ulusların dünya savaşları sonrasında gösterdiği muazzam
kalkınma ile diğer toplumların bu gelişimi sağlayamaması bir yana, gelişen ülkelerin bunu
nasıl ve ne pahasına gerçekleştirdikleri dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Şüphesiz
gözlemlendiğinde 1800’lü yıllarda Britanya’da vahşi kapitalizmin sağladığı müthiş
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ekonomik atılım beraberinde aşırı sanayileşmeyle birlikte yoğun hava kirliliğini ve sağlık
sorunlarını getirmiştir. Daha güncel örnek olarak halihazırda yaşamakta olduğumuz
küresel ısınmanın arka planına bakıldığında benzer bir gelişim sürecinin tespit edilmesi
çok da zor değildir. Bu çağın ortaya çıkardığı ’sürdürülebilir büyüme’ kavramı nesiller
arası (özellikle çevresel) adaletsizliğin engellenmesine yönelik belki de son çırpınışların
ürettiği mottodur.
Rawls’a göre mevcut sistemdeki sorun şu anda (süregelen ve devam eden)
bağlamda ortaya çıkmaktadır. Asli problem sosyal sistem bütünü içinde uygun bir arka
plan kurumları ailesinin çevrelediği rekabetçi ekonominin adaletin iki ilkesini tatmin
etmek için istekli olup olmadığına yöneliktir. Dolayısıyla sosyal minimum sürekli
yükseltilmeye

çalışılmalıdır.

Dezavantajlı

kişilere

yönelik

transfer

miktarı

iyi

ayarlanmalıdır. Nesillerin birincil değerler endeksi sürekli artırılmalıdır. Fark ilkesi
uyarınca toplumda en az şanslı konumdakilerin uzun vadeli beklentileri kuşaklar boyunca
geliştirilerek uzatılmalıdır. Her nesil sadece kültürel ve doğal mirası korumakla
yetinmemeli, beşeri ve fiziki sermaye birikimini uygun bir orana taşımalıdır. Ama her ne
olursa olsun, normal koşullar altında bazılarının güncel faydalarını maksimize etmek için
adalet ilkelerinden taviz verilmemelidir (Rawls, 1999: 251-258). Rawls bu kısımda iyi
düzenlenmiş ve bunu nesiller boyunca sürdürülebilir hale getirmiş toplumlarda ideal
tasarruf ve yatırım oranlarının nasıl olması gerektiğine yönelik bazı yorumlar
yapmaktadır. Makul analizler içerse de asıl konusunun iktisat değil adalet olduğunu
vurgulayarak daha derin ve kapsamlı değerlendirmelere girişmemektedir. Ekonomik
adaletin sağlanmasına yönelik olarak tasarruf, yatırım ve sermaye birikimi için ayrılması
gereken fon miktarının ideal büyüklüğünün tespiti bu çalışmanın kapsamını aşmaktadır.
Yine de ayrıntılı analizlere girmeden kısaca değinmek gereklidir. Eğer belirli bir zaman
diliminde kabul edilebilir gayri adil gelir dağılımı durumu (dengesi) hakimse, dengesiz
kalkınma pahasına varsayılsın ki %7 olan tasarruf oranı ileride daha yüksek bir hayat
standardı vaadiyle %10’a çıkarılabilir. 2. Dünya Savaşı öncesi özellikle Almanya
milliyetçilik argümanıyla bunu kısa sürede gerçekleştirmiştir. Almanya örneğinde farklı
bir motivasyon ile sağlanan başarı kolektif eylem içermektedir. Bireysel değil sosyalist
kitle hareketi o dönemin hakim oluşumudur. En nihayetinde Almanya’da nice nesiller bu
amaçlar doğrultusunda çalışmıştır ve kendi hayat planlarını (ne kadar tercihleri olduğu
sorunlu olmakla birlikte) uygulamıştır. Oysa başka toplumlarda değişik sermaye
birikimleri gözlenmektedir.
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Faydacı doktrin argümanları, ilerideki nesiller yani evlatlar ve torunlar için,
mevcut ve onları takip eden gelecekteki yoksul nesillerden ağır fedakarlıklar talep
edilmesine yol açabilir (Rawls, 1999: 253). Yukarıda zikredilen Brintanya ve güncel ABD
örneği Anglosakson ekolle birlikte ‘Protestan Ahlakı’ içinde faydacılığın bu isteğini
yüzyıllar boyunca nice kuşaklara kabul ettirmiştir. İşgal edilip kolonileştirilerek sömürülen
kıtalar, köleleştirilen milyonlar, daha fazla enerji kaynağı (petrol) keşfetme adına
mahvedilen ülkeler, denizler ve okyanuslar3 hep aynı savunularla, daha iyi (!) hayat
standartları sağlamak adına gerekçelendirilmiştir. Muhtemel gelecekte de uzay
faaliyetlerinin finansmanı adına daha büyük bir talan aşamasına geçilebilir. Rawls’ın
itirazı bunlara yöneliktir. Rawls faydacılığın bitmek tükenmek bilmeyen, bireysel çıkarları
kamçılayan özelliklerine karşı durulmaz ise yeni nesillere insana yaraşır şekilde
yaşayabilecekleri bir dünya kalmayabileceğinden korkmaktadır.
Adalet, erken dönemdeki veya eski kuşaklardan sırf daha sonraki nesiller daha
zengin olsun diye tasarruf edilmesini gerektirmez. Tasarruf, sadece kurumların tam olarak
gerçekleştirilmesi ve eşit özgürlüklerin hakkaniyete uygun olarak kazandırılmasının bir
şartı olarak talep edilmektedir (Rawls, 1999: 257). Gerekliliklere göre bilimsel olarak
tespit edilebilen makul oranın ötesinde yapılması istenilen miktarlar ise muhtemelen başka
amaçlar içindir. Doğal olarak onları gerekçelendirmek için de başka ilkelere
başvurulmalıdır. Toplum daha fazlası için normal şartlar altında zorlanamaz. Gelecek
nesillerin ekonomik faydası düşünülerek çevreye verilecek zararlar meşrulaştırılamaz.
Rawls’ın bakış açısına göre, zaman tercihini orijinal pozisyonda bilinemez hale getirdiği
için ilerideki olası durumlar için bugün (olması gereken) adaletten taviz verilemez. Sosyal
minimumu artırmak adına da adalet ilkelerinin altı oyulamaz. Nitekim doğal kaynak
kapasitesi ile nüfus artış oranı belirli iken fonksiyonel gelir dağılımının nasıl dizayn
edileceği, güncel tasarruf oranlarının ne olacağı, sosyal güvenlik sistemine ne kadar prim
aktarılacağı, aktif yatırımların finansmanı için hangi miktarda dış borç alınacağı vb.
hususlar doğal olarak iktisat politikasının konusudur. Adalet teorisi sadece yasal ve
prosedürel nosyonlar üreterek arka plan kurumlarının oluşumunu teminat altına alır.
Hukuk devletinin yeknesak ve bilinir yapısı, adil organlarıyla hem ekonomik adaletin
sağlanabileceği güven ortamını tesis eder hem de kuşaklararası etkinliğini sürekli hale
getirir. Zaman tercihi problemi ise bütün bunların bir kere elde edilip devamlı

2010’da meydana gelen Deep Water Horizon kazası sonucu meydana gelen büyük çevre felaketi on hatta
belki yüzyıllar boyunca telafi edilemeyecek zararlara neden olmuştur (Deepwater Horizon Study Group,
2011).
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uygulanabilir düzeye getirilmesiyle alakalıdır. İyi düzenlenmiş toplumun mevcudiyeti için
hangi zaman diliminde elde edilirse edilsin öncelikli olarak birinci ilkeyle temel yapı
şekillendirilmelidir. Buradan hareketle türetilecek siyasal, hukuki, iktisadi ilkeler ve
onların
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belirli
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edilerek

aşama

aşama

gerçekleştirilebilecektir. Nasıl ki belirli bir coğrafyada güvenilir yatırım ortamı
olmadığında doğrudan yabancı sermayeyi çekmek için yapılacak reklamlar, kampanyalar,
teşvikler, reformlar ve benzeri politikalar afakiyse aynısı diğer olası tüm tercihler için de
geçerlidir. Zaman tercihiyle kastedilen budur. Gerekli eylemler için doğru altyapı ve
uygun konjoktür (yani zaman tercihi) en önemli unsurlardır.
5.5.3. Ödev ve Yükümlülük
Rawls, daha önce kurumlar açısından incelediği adalet ilkelerini bu sefer bireylere
uygulanan ödev ve yükümlülükler bağlamında ele almaktadır. Taahhütte bulunma ile
vaade istinaden sadakat yükümlüğünün getirdiği özelliklerle sözleşmelerin mahiyetini ve
hangi koşullarda bağlayıcı olmadığını değerlendirmektedir. İyi düzenlenmiş demokratik
toplumda sivil itaatsizlik, vicdani ret ve adil olmayan yasaya uyup uymama görevi
konularına da değinmektedir (Rawls, 1999: 293). Adalet teorisinin temel argümanının adil
kurumlara destek olmak ve onların sürekliliğine katkıda bulunmak olduğunu
belirtmektedir. Çünkü kurumları oluşturan ilgili pozisyonları işgal eden bireyler
icraatlarıyla düzenlemelerin farklı derecelerde aktörleridir.
Bazı kişiler siyasi süreçler sonucunda seçilerek yasama erki içinde daha önceden
vaatte bulundukları veya mevcut durumlara yönelik geliştirdikleri çözümlerle yasa yapım
faaliyetine katılırlar. Diğerleri ise farklı şekillerde her an sosyal nizamın eyleyicileri olarak
yapıp yapmadıklarıyla toplumsal birikime katkıda bulunurlar. Sahip olunan statüler ile
onların barındırdığı ödev ve yükümlülükler gündelik hayatın büyük etkileşim ortamında
bir takım öncüller sağlamaktadır. Bunların kümülatif etkisi ise kamusal bilgi olarak
tezahür eder. İyi düzenlenmiş toplumda birbirlerine karşı güven problemiyle yüzleşmeyen
bireylerin dayanağı, (olumlu veya olumsuz) neleri yaparlarsa hangi sonuçlara
ulaşacaklarını bilmeleridir.
Makul hayat evrenine sahip sosyal organizasyonda önemli noktalardan biri de
karşılıklı saygıdır ve çeşitli şekillerde gösterilebilir. Başkalarının durumunu kendilerinin
bakış açısıyla, kendi iyi anlayışı perspektifinden görme istekliliğimizde ele alınabilir.
Başkalarının çıkarları maddi olarak etkilendiğinde her zaman eylemlerimizin neye neden
olduğunu anlamaya hazır olabilme durumudur (Williams, 1962: 118; Rawls, 1999: 297).
Kişisel haklara bariz tecavüzler olmadığı sürece kabul edilebilir düzeyde karşılıklı
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saygının korunabilmesi büyük oranda empati yeteneğinin geliştiği toplumlarda görülebilir.
Bundan ötürü Rawls’a göre herkes, karşılıklı saygı yükümlülüğünün yerine getirildiği bir
toplumda yaşamaktan fayda sağlamaktadır. Bireyin kendi çıkarına olan maliyet, kişinin
kendi değerine duyduğu desteğe nazaran önemsizdir (Rawls, 1999: 297). Mütekabiliyet
esasına dayanan tüm çıkar ilişkilerinde belirli bir (kibarlık, uygunluk ihtiva eden) seviyeyi
yakalayıp koruyabilmek sosyal ahengin devamı için çok mühimdir. Empati yeteneğinden
yoksun kişilerden oluşan toplumlarda meta üretimi yoğun olsa bile onların değiş
tokuşunda etkileşim sadece amacı elde etmeye yönelik olacağı için hem alıcılar hem de
satıcılar araç olmaktan öteye geçemeyecektir. Habermas’ın kavramlaştırdığı iletişimsel
eylem gerçekleşmediğinden insanlar faaliyetlere yönelik birer araç haline gelerek
anlamsızlaştırılma tehlikesiyle yüzleşirler. Kısa vadede kapitalist argümanlar emsal
durumları gerekçelendirebilir. Fakat ilerleyen süreçte sosyal ilişkilerin bozulma ihtimali
yapılacak basit bir fayda-maliyet analiziyle bile beklenenden daha yüksek bedellerin
ortaya çıkabileceğini gözler önüne sermektedir. Aklıselim ile hareket eden her ehil kişi, bu
gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmaması adına insanların araç değil amaç olduğu
sistemi inşa etmek ister. Adalet ilkelerini tatmin ederek etkin iletişim kanallarını tesis eden
yapınının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere gücü yettiğince destek olur, katkıda
bulunur.
3. bölüme kadar genellikle bazı hukuki ve siyasi durumları ele alan Rawls;
hakkaniyet ilkesi için görüşler, adil olmayan hukuki normlara (uyup) uymama görevi,
çoğunluk kuralının durumu, sivil itaatsizlik tanımlanması ve haklılaştırılması ile vicdani
ret tanımı ve gerekçelendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapmaktadır (Rawls, 1999:
301-343). İktisadi adalet bağlamında açıklanması gereken çok fazla husus olmamakla
birlikte yine de bazı noktalar dile getirilmelidir.
Rawls bütün yükümlülüklerin hakkaniyet olarak adaletten türediğini belirterek adil
kurumlara itaat etmenin görev olduğunu vurgulamaktadır. Hata, hile, ikrah gibi durumlarla
kurulan sözleşmelerin şekli şartları sağlasa bile iyiniyet ve güvene dayalı tesis edilmediği
için baştan itibaren reddedilmesi gerektiğini söyler. Bunu sözleşme doktrini içinde sosyal
mütabakatla tesis edilen devlet aygıtı için de öngörmektedir. Dolayısıyla ‘ideal sistem’
varsayımını sürekli yaptığı gibi burada da ortaya koymaktadır. İyi düzenlenmiş bir
toplumda, demokratik ve adil kurumlar fonksiyonlarını yerine getirdiği sürece mükemmel
organizasyon işlemektedir. İdeal olmayan durumda ise yine temel yapı makul düzeydedir
ve fakat bazı sınırları aşmadığı sürece -birinci ilkeyi zedelemediği müddetçe- ilgili yasalar
yurttaşlarca tanınmalıdır ve bağlayıcı addedilmelidir. Kusurlu bir prosedür içerse bile aşırı
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gayri adil olmayan yasalara uymak gerekmektedir. Kısaca gerçek hayatta mükemmel
sistem tıpkı tam rekabet piyasası koşulları gibi neredeyse imkansız veya nadiren
görülebilen bir durumdur (dengedir). Uzun vadede, dezavantajlı vatandaşların da görece
iyi konumda olanların da hak ve yükümlülüklerden doğan maddi-manevi külfetlerden
tolere edebilecekleri oranda etkilenmeleri koşuluyla makul adaletsizlikler olumlu
karşılanabilir. Her halükarda asli unsur birinci ilkeyi tatmin ederek en az avantajlıların
sosyal minimumunu yükseltmektir.
Çoğunluk kuralıyla uyumlu seçim sistemi, temel özgürlüklerin güvence altına
alınıp tüm vatandaşların kullanımı sağlandığında ideal veya kusurlu prosedürlerin
düzenlediği kurallar dizisini doğru tesis edip uygulayabilecek kişilerin kongreye
geleceğini teminat altına alır. Yasama faaliyetini yürütmekle görevli kişiler, büyük
grupların oylarıyla geldiğinde doğal olarak daha fazla koltuk (üye) sahibi olur. Onların
etkileri, toplumsal sağduyu içinde biriken tecrübenin meclis nezdinde temsili şeklinde
tezahür etmektedir. Dolayısıyla yapacakları yasalarda en iyi yargıya ulaşamasalar bile
muhtemelen en iyi tahminde bulunmuş olurlar. Aksi olursa, en büyük hakem
konumundaki halk gerekli yollarla düzeltilmesini sağlar.
5.5.4. İlkelerin Ekonomik Etkileri
İktisadi organizasyonu işler kılan uluslararası piyasaların adilliği konusu
mühimdir. Rawls liberal halklarda en azından uzun vadede hakkaniyetli bir çerçevede
düzenlenen rekabetçi (ve serbest) bir pazar politikasının herkesin ortak faydasına
çalıştığını varsaydığını söyler. Öngörüye uyumlu şekilde gelişmiş ekonomilere sahip
büyük

ulusların

pazarları

tekelleri

altına

almaya

çalışmayacakları,

kartel

oluşturmayacakları veya bir oligopol olarak hareket etmeyecekleri düşünülmektedir.
Bunlarla birlikte bilgisizlik peçesinin geçerli olduğu yani hiçbir halkın ekonomisinin
büyük mü yoksa küçük mü olduğunu bilmediği düşünülürse bütün halklar pazarın
rekabetçiliğini ve özgürlüğünü koruyacak hakkaniyetli ticaret standartları (tanımlanıp ve
izlenip yürürlüğe konduğu takdirde) üzerinde anlaşacaklardır. Eşitliğin sınırları kesin
biçimde belirlendiği takdirde halklar bazı işlevsel eşitsizlikleri kabul etmenin mantıklı
olacağını düşünürler. Yardım etme yükümlülüğünün getireceği fon oluşturma faaliyeti
bazı öncü ülkelerin girişimiyle dinamizm kazanmaktadır. Bu bağlamda büyüklüklerine
göre bazıları ortak yardım sandığına daha büyük katkıda bulunmak için ‘Halklar
Konfederasyonu’ örgütüne daha yüksek miktarda aidat ödemesi yaparlar. İstenilen saiklere
yönelik olarak dizayn edilmesi gereken bu fonların etkili olabilmesi için liberal halkların
toplumunun kendi aralarındaki başarı dağılımında da istikrarlı olması şarttır. Kastedilen
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toplumun askeri bakımdan güçlü olup olmamasından ziyade kendi vatandaşları için
siyasal ve toplumsal adaleti sağlaması, yurttaşlık kültürünün tam olarak ifade edilebilmesi
ve o toplumun bütün üyeleri için ekonomik refah seviyesinin elde edilmesidir. Liberal
halklar doğru nedenlerden dolayı istikrarlı olduğundan, adalet açısından da istikrarlı
addedilmektedir. Buradan hareketle halklar arasındaki uygulamalar ve kurumlar siyasal,
ekonomik ve toplumsal eğilimler sürekli değişse dahi adalet yönünden istikrarlı olmayı
sürdürür (Rawls, 2006: 44-48). Sayılan silsilenin mütemadiyen Batı demokrasilerinde
geçerli olduğunu söyleyen Rawls, kapsamın diğer halkların yönetim tarzlarına karışmadan
da genişletilebileceğini düşünür. Adaletten kastının anayasal sistemi gerekçelendirerek
aktif hale getiren kurumların faaliyetlerinden inşa edilen eylemler bütünü olduğu
varsayılabilir. Diğer halklar için liberal olanların arasına katılma (en azından temsil
edilme) olanağı genellikle iktisadi güce dayanmaktadır. Komünizme ve İslam’a dayalı
yönetim sistemlerine sahip olan ülkelerin uluslararası siyasi ve ekonomik alanda pay
alarak söz sahibi olabilmesi sıklıkla kendilerine dayatılan birtakım reformları kabul edip
uygulamalarına bağlıdır. Rawls liberal halkların ötekilere karşı (demokrasilerini korumak
ve yaymak adına) belirledikleri kriterler, endeksler dahilinde roller biçmesini eleştirse bile
aslında tüm teorisi liberal olanlar ile olmayanlar arasındaki mücadelenin sınırlarını
belirleme üzerine kuruludur. Adalet ilkelerini savunduğu halkların düşünce pratiklerine,
doktrinlerine uygun gerekçelendirmelerle inşa etmek istemese dahi en nihayetinde
bilgisizlik peçesinin kademeli olarak ortadan kalkması buna maruz kalmasına neden olur.
Savaş ve barış koşullarının ekonomik sisteme etkileri önemlidir. Rawls
demokrasiyi özümsemiş toplumsal kurumların insanları daha mutlu etmek için
değiştirilebileceği düşüncesiyle -birinci ilkeyi kesin olarak tatmin etmesi koşuluyla- esnek
iktisat politikalarını savunur. Buradan hareketle uluslararası ticaretin barışa yol açacağı
düşüncesi liberal argümanlarla harmanlanınca ekonomik ilişkileri yoğun olan demokratik
halkların birbirleriyle savaşmaktan kaçınacakları sonucuna varılabilir. Kendilerinde
olmayan malları ticaret sayesinde daha kolay ve ucuza temin edebilmelerinden ve liberal
anayasal demokrasiler olduklarından öteki halklara bir devlet dinini ya da başka baskın bir
kapsamlı

doktrini

kabul

ettirmeye

kalkışmayacaklarından

ticaretin

faydalarına

odaklanırlar. Zikredilen savununun işleyişi bütün toplumlarda geçerli ise sulh ortamının
sürekli olacağı; yoksa daha güçlü olma yarışına dönüleceği ve barışın bozulacağı
ortadadır. İktisadi hedeflerini elde etmek için askeri üstünlük tutkusuna kapılarak
genişleme ve zafer peşinde koşan tek bir güçlü devletin varlığı savaş dönemini ve savaşa
hazırlıklı olma halini sürekli kılmaya yeter. Uluslararası kurum ve kuruluşların en azından
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bilinç düzeyinde oluşturduğu dünya devleti düşüncesi bir kez bile terkedilirse ‘Halkların
Yasası’nın liberal ve düzgün halklar tarafından kabul edilmiş olması artık tek başına
yeterli olamaz. Yasatanımaz devletler ortaya çıktıkça ‘Halklar Topluluğu’nun bunları
kontrol altında tutmak için Halkların Yasası gereğince yeni kurumlar ve usûller
geliştirmesi gerekir (Rawls, 2006: 49-50). Sürekli teyakkuz halinde olması gereken devlet
aygıtı, kurumları ve yöneticileri itidalli davranmak zorundadır. Çoğu zaman en kötü barış
ortamının savaştan iyi olduğu savı ele alınırsa devlet adamı bilincine sahip nitelikli
hükümet üyelerinin aklıselimi harekete geçiren uygulamaları Rawls’ın kamusal aklının
tezahürüdür. Ticareti artırıp gerilimi azaltmak daha önce görüşleri analiz edilen İslam ve
Batı dünyasına mensup bilim insanlarının temel savunularındandır. Dolayısıyla
değerlendirmelere istinaden iktisadi adaleti tesis edecek hayat evreninin teşekkülü barışın
egemen olduğu zaman dilimlerinde daha olası gözükmektedir.
Hoşgörünün kapsamını yerelden uluslararası alana genişleten Rawls’a göre
kastedilen, liberal olmayan halkların siyasi, askeri, iktisadi (doğrudan veya dolaylı)
müdahalelerle tutumlarını değiştirmek değildir. Amaç, o halkların yaşam biçimlerini zorla
değil zaman içinde bir nevi soft power politikalarla liberal anlayışlarla uyumlulaştırmaktır.
Buna göre liberal halklar, Rawls’ın düzgün halklar şeklinde tanımladığı toplumları kendi
standartlarının güzelliğine dair iyi hisler besleyecek şekilde teşvik etmelidir (Rawls, 2006:
63-66). Belirli tüketim kalıplarının kuzey-güney çekişmesi içinde büyük çatışmalara yol
açmadan diğer halklara benimsetilmesi argümanı söylem düzeyinde oldukça cezbedicidir.
Oysa imal

edilen ürünlerin,

piyasaların,

tedarik zincirlerinin dizaynının

Batı

paradigmasına dayanan Kuzey hegemonyasını pekiştirmeye yönelik olduğu açıktır. Rawls,
halkların saygı temelinde gerçekleştireceği ticaretten herkesin yararlanacağını söylerken
kendi dünya algısı içinde tutarlıdır. Fakat bunu azgelişmiş ülkelerin politika yapıcıları için
gerekçelendirmek zordur. Yoksullaştıran büyüme unsuru dikkate alındığında serbest
ticaretin küresel iktisadi adaleti sağlayamayacağı öngörülebilir. Rawls teorisi bu noktada
başarısızlığa uğruyor gibi görünse bile zaten ekonomik eşitsizliği insana yaraşır şekilde
yaşayabilecek makul bir asgari geçim düzeyinde gerekçelendirme argümanları başından
beri malumun ilanı olarak düşünülebilir. Rawls, adil olmayan ve genellikle iyileşme
emareleri göstermeyen ekonomik sistemin yıkıcı etkiler doğuran faydacı savunularını
öncelikle törpüleme sonrasında mümkünse dengeleme saikiyle hareket ettiğini defalarca
vurgulamaktadır. Dolayısıyla Rawls’ı iktisadi adaleti tümden sağlayacak bir çözüm
üretmediği bahanesiyle eleştirmek irrasyoneldir.
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5.5.5. Kazanistan Modeli
Rawls’ın Osmanlı İmparatorluğu referansıyla öngördüğü, Batı düşünce yapısı
içinde pek de uygun görülmeyip eleştirilen ve hatta ütopya olarak itham edilen Kazanistan
modellemesi İslam bağlamında değerlendirildiğinde oldukça makul addedilebilir. Halkı
Müslüman olan ve Allah’ın indirdiğine razı olup Allah’ın emrettiği hükümler çerçevesinde
yaşayan, diğer dinlere ve azınlıklara adil davranan bir devlet-millet yapılanması tasvir
eden Kazanistan4 (Rawls, 2000: 75) modeli Rawls’a göre liberal olmayan ve fakat düzgün
toplum sıınıfına dahil edilebilecek tasarımdır.
Rawls’a göre Kazanistan şu özelliklere sahiptir: yöneticiler (hükümran, halife,
sultan vs. liderliğinde ulu’l emr şeklinde teşekkül eden bürokrat elit) zenginlerin, güç
odaklarının etkisiyle yozlaşmazlar ve her halükarda Allah’ın indirdiğine uygun olarak
karar verirler. Dolayısıyla laisizm etkisinden azade olarak din ve devlet işleri bir bütün
olarak algılanır ve uygulanır. İman edenler hiç bir işini dinden ayrı olarak yap(a)mazlar.
devlet

Din-ü

bilinciyle

yönetim

konumlarına

sadece

Müslümanlar

gelebilir,

gayrimüslimler devlet kademesinde yöneticilik yap(a)maz. Öteki dinlerin mensupları
dinlerini

özgürce

yaşayabiliyor, hayat

planlarını

inançlarına

göre şekillendirip

geliştirebiliyor. Azınlık olarak tanımlanan bu kesimler daima toplumun sadık uyrukları
olarak addediliyor, keyfi ayrımcılığa ve zulme maruz bırakılmıyor. Gayri adil
muamelelerle mağdur edilmiyor. Bunun da ötesinde inanç sistemleri hangi hukuki,
iktisadi, siyasi gerekleri taşıyorsa ona göre işlem görebiliyorlar. Sadakati güçlendirmek ve
yurt savunmasında müşterek paydaş olma bilincini aşılamak maksadıyla askeri görev de
dahil olmak üzere olası her türlü hak ve yükümlülüklerde eşit yurttaş konumundadırlar.
Kazanistan hükümdarları sadece veya keyfi amaçlarla cihadı silahlı, fetih amaçlı bir eylem
bütünü olarak değil ilmi, ticari, ruhsal ve ahlaki eylemler bütünü olarak görüyorlar.
Dolayısıyla kendi egemenlik alanlarına haksız bir saldırı olmadıkça yeni toprak kazanma
amacı gütmüyorlar (Rawls, 2006: 80-82). Sayılan nedenlerden ötürü Kazanistan hem
tabiiyetindeki Müslüman ve gayrimüslim halk tarafından hem de uluslararası arenada
makul, düzgün, saygın bir devlet olarak kabul edilebilmektedir.
Rawls’ın gerçekçi ütopyasına dahil ettiği bu modelleme İslam coğrafyası için
öngörülebilecek olası devlet yapılanmalarından sayılabilir. Zira liberal addedilen ve her
fırsatta demokrasi getirme bahanesiyle Müslüman halkı olan ülkelere siyasi, ekonomik
(ticari ambargolar vs.) ve nihayetinde askeri müdahalelerde bulunan ülkelerin öne
sürdükleri gerekçeleri engelleyebilme adına ele alınması gereken teorilerden biridir. Barış,
4

Rawls’ın İngilizce karşılığını kullanmadan ‘Kazanistan’ kelimesini tercih etmesi dikkat çekicidir.
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huzur, güven ortamında iktisadi adaletin sağlanabilme ihtimali daha yüksek olduğuna göre
saygın ve eşit halklar silsilesinde İslam üzere olan halkların ve onların ortak iradelerinden
ortaya çıkan Kazanistan benzeri devletlerin desteklenmesi gerekir. Aksi halde liberal
argümanlar çoğulculuğu, din ve vicdan özgürlüğünü baskılar, zulüm egemen olur ki
halihazırda gözlenen durum budur.
5.5.6. Uluslararası İktisadi Adalet Uygulamaları
Küreselleşen dünyada yeni uluslararası düzenin getirdiği en büyük zorluklardan
biri, ortaya çıkan bu sisteme uygun standartların tespit ve tatbik edilmesidir. Eşitsiz
dağılım gösteren doğal kaynakların kullanımı (tüketimi) noktasında inanılmaz bir rekabet
yaşanmaktadır. Genellikle liberal tandanslı gelişen global ticaret akımları ülkeler ve
bölgeler arasında ekonomik adaleti daha da bozmuştur. Özellikle son kırk yılda konuyla
ilgili çevrelerde çok etkili olan John Rawls ve ürettiği Adalet Teorisi, uluslararası adalet
standartlarının oluşturulmasında kurumsal yapıyı geliştirmeye yönelik ana hatlardan
birinin kaynağı ya da en azından başlangıcı olmuştur (Martin, 2015: 744). Rawls, bu
aşamada teorik ve pratik silsileden elde ettiği hakkaniyete dayanan adalet ilkelerini,
halkların iktisadi ilişkilerine yön verecek geniş perspektif bağlamında özellikle gelişmiş
ülkelere bir dizi sorumluluklar yükleyerek açıklamaktadır.
Rawls uluslararası iktisadi adaletin sağlanması adına en zengin (en gelişmiş)
ülkelere, daha az ya da yoksul ülkelere yönelik olarak küresel gelir eşitsizliğini azaltmak
için bir ’yardım görevi’ fonksiyonu yüklemektedir (Navin, 2013: 205-206). Çünkü
Rawls’a göre yardım etmekle yükümlü addedilen ülkeler başlı başına bu eşitsiz durumun
müsebbibidir. On hatta yüzyılar içinde önce sömürgeler sonra da az gelişmiş - gelişmekte
olan ülkeler şeklinde sınıflandırarak onların fiziki ve beşeri sermayesini deyim yerindeyse
hunharca, acımadan kullanan gelişmiş ülkeler, en azından yol açtıkları sorunların
çözümünde yer almalıdırlar.
Rawls, yardım yükümlülüğünün ivedilikli muhatapları olan halkları zorluk içindeki
toplumlar şeklinde tanımlamaktadır. Onları bu hale getiren bazı belli başlı nedenler vardır.
İyi düzenlenmiş toplumların sahip olduğu siyaset ortamından mahrumdurlar. Bununla
birlikte insan kaynaklarından, usul birikiminden, maddi ve teknolojik zenginlikten,
kültürel gelenekten yoksun topluluklardır. Gelişmiş (liberal anlayışa sahip) toplumların
uzun süreçte asli hedefi zorluk içindeki toplumları, yasatanımaz devletler gibi, iyi
düzenlenmiş Halklar Topluluğuna kazandırmak olmalıdır. Zorluk içindeki toplumlara
yardım etmek iyi düzenlenmiş halkların yüklenmek zorunda olduğu öncelikli
görevlerdendir. Liberal halklar dağıtım adaleti ilkesini izleyerek sosyo-ekonomik kriterleri
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tatmin etmeye yönelik politikalarla toplumlar arasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri
düzeltme çabasına girişirler. Benzer hedeflere sahip emsal ilkelerin çoğunda yardımın
sonlandırılması için kesilme noktası yoktur. Dolayısıyla süreklilik arz eden destekler için
büyük zenginlik gerekmemektedir. Liberal ve düzgün toplumlar eğer adil tasarruf ilkesini
tatmin ederek makul miktar kaynak transferini yapabilecek yeterlilikte ise zorluk içindeki
toplulukların

kendilerini

toparlayabilecekleri

(acı

da

olsa)

reçeteleri

sunarak

uygulanmasına destek verebilirler. Zira yardım etme yükümlülüğü ülkeler arasındaki
ekonomik farkları azaltmaktan ziyade onları dünya ile uyumlulaştıracak kurumsal
altyapının oluşturulmasına ortam sağlamaya yöneliktir (Rawls, 2006: 115-118). Bir nevi
iyi niyet beyanı ve umuda dayanan gerekçelendirme bağlamında ele alınabilecek bu
argümanlar söylem düzeyinde çok güzel gözükmektedir. Oysa reel politik içinde işleyişin
tasvir edilene uygun sürdürülmediği sürekli tecrübe edilmektedir. Küresel, bölgesel, yerel
bazı hedefleri gerçekleştirmek için büyük liberal ülkelerin, zorluk altındaki halklara
yapılan yardım araçlarını kullanarak diğer liberal ve düzgün toplumlara aba altından sopa
gösterme icraatleriyle doludur. Birtakım şartların yerine getirilmemesi halinde maddi
desteklerin kesileceğini açıklayarak diğer güçlü uluslara mesaj vermektedirler. Vekalet
savaşlarının değişik bir türü olan bu politika aracı kimi zaman siyasi krizlere dair anons
etkisi de içerir. Dolayısıyla küresel ölçekte etkin olan devletlerin yardım etme
yükümlülüğü kapsamındaki hamleleri sadece ekonomik gerekçelerle açıklanmamalıdır.
İktisadi eşitsizliğin kimi zaman ulusların talihsizliğinden ortaya çıktığını savunmak
mümkün olsa da bazı tarihi örnekler kaynak bakımından yoksul ülkelerin çok daha iyi
duruma gelebileceklerini (örneğin Japonya), buna karşın kaynak zengini ülkelerin
(Arjantin gibi) ciddi sorunlar yaşadığını göstermektedir. Zikredilen farka neden olan
birtakım unsurlar vardır. Ülkedeki sivil toplumun hayatı algılayış biçimi, çalışkanlığı,
yenilik yapma yetenekleri, siyasal meziyetleri, üyelerinin dürüstlüğü ve sayılabilecek nice
özellikleri halkları ileriye taşıyabilir. Bunlara istinaden nüfus politikası önem arz
etmektedir. Sınırları belli ulus devlet yapısına bağlı olarak ülke topraklarına ve
ekonomisine doğal kaynak baskısı yapmayacak şekilde besleyip barındırabileceğinden
fazla nüfus yüklememeye özen gösterilmelidir. Her halükarda eğer gereklilikleri
karşılıyorlar ise tüm halklar için yardım etme yükümlülüğü hiçbir şekilde azalmaz.
Toplumsal adaletsizlikleri gidermek adına o ülkelere sadece yardım fonu tahsis etmenin
yeterli olmayacağı bilinmelidir. Ama insan hakları üzerinde ısrar ederek beceriksiz
rejimlerin ve kendi halkının refah seviyesine duyarsız yöneticilerin davranışları
değiştirilebilir (Rawls, 2006: 115-118). Öngörülen maddi ve teknolojik yardımlar
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sayesinde belki belirli süreler dahilinde ekonomik büyüme sağlanabilir. Salt rakam
artışının ötesinde sosyal, siyasal, hukuki ve iktisadi kalkınmaya imkan verecek politikalar
daha fazlasını gerektirir. Bu noktada yine asıl sorgulanması elzem olan husus gelişmiş
ülkelerin yardım etme yükümlülüğü kapsamında zorluk içindeki toplumların gerçekten
gelişmesini isteyip istemedikleridir. Rawls da farkındadır ki bu büyük liberal halklar,
gelişip kendileriyle rekabet edebilecek yeni toplumların oluşmasını pek de cazip
bulmamaktadır. Zira yükselen her yeni aktör küresel pastadan daha fazla pay talep
etmektedir. Çin’in son dönemde ortaya çıkardığı etki bunun en açık ve net örneğidir.
Rawls her ne kadar yardımların belirli bir sınırı (kesilme noktası) olmadığını savunsa bile
eğer tanımlanan zorluk içindeki toplumlar, iktisadi anlamda güçlenseler dahi liberal ve
düzgün halklar arasına katılma şartlarını sağlayamadıkları takdirde hem yardımlardan
mahrum kalma hem de çeşitli kısıtlamalarla yüzleşme tehlikeleriyle karşılaşırlar. Rawls’ın
insan haklarını bahane ederek beceriksiz ve duyarsız addedilen (!) yönetimlerin
davranışlarını değiştirtme salahiyetini öngörmesi olasılıklardan sadece bir tanesidir.
Yoksulluk ve aşırı gelir eşitsizliğine kronik halde maruz kalan uluslar zengin
ülkelerin süregelen kuşatmasından kurtulamamıştır. Günümüzde siyasi etki azalmış gibi
görünse de tüketim kalıpları ve ihracat-ithalat dengesizliği iktisadi bağımlılığı
sürdürmektedir. İyimser ve haklı nitelikte görünen Rawls’ın talebi; gelişmiş ülkelerin,
yoksul ülkelere yönelik yardım politikalarında sadece bireysel tüketimi artırarak
bağımlılığı daimi kılma şeklinde değil, onların beşeri sermayesini geliştirici eğitim, sağlık
ve sosyal sabit sermaye yatırımlarına ilişkin desteklerdir. Her ne kadar uygulanabilirliği ve
icracı ülkelerin samimiyeti sorgulanabilse de Rawls açısından yapılan her girişim olumlu
bir adımdır. Kuznets eğrisi örnekliği ele alınırsa yoksul ülkelerdeki gelişmeye açık
sektörlere yönelik yapılacak uluslararası yatırımlar önce o alanda çalışanların lehine refah
artışına vesile olarak gelir eşitsizliğini artırsa da nihayetinde bu bireylerin diğer sektörlerle
yapacağı etkileşim ve ticaret gelirin yeniden dağılımını sağlayacaktır. Kalkınma carileri
sayesinde yükselen milli gelir, zaman içinde fonksiyonel gelir dağılımında nitelikli
işgücünün çoğalmasıyla ekonomik adaleti artıracaktır.
Liberal olsun ya da olmasın, iyi düzenlenmiş ve milletler cemiyeti içinde meşru
konumu bulunan tüm ülkelerin ekonomik adaleti tesis etme adına yardım görevinden öte
bazı düzenlemeleri yapma yükümlülükleri de bulunmaktadır. Spekülatif veya geçici
kıtlıklardan oluşan piyasa aşırılıklarını ve dalgalanmalarını kontrol ederek ticari akımları
düzenli hale getirmek, uzun vadeli ve sürdürülebilir eylem politikalarıyla önceden
süregelen gayri adil ticaret koşullarından doğmuş olan zararları tazmin etmek önceliklidir
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(Martin, 2015: 749). Küresel iktisadi adaleti sağlama hususunda bu yardım görevinin ne
kadar süreyle uygulanacağı, hangi egemen ve güçlü ülkeleri kapsayacağı ve hangi noktada
yeterli görülüp kesileceği sürekli tartışılmaktadır. Uluslararası iktisada yönelik çeşitli
teorilerin uzun vadede her halükarda eşitsiz dengenin süreceğini öngören açıklamaları,
yoksullaştıran büyümeye neden olan üretim ve tüketim kalıpları, bilim ve teknoloji üretme
kapasitesinde açılan fark gibi durumlar ekonomik adalet hedefinden sapmalara yol
açmaktadır.
Rawls, özellikle fark ilkesi uyarınca dağıtıcı ekonomik adalet ilkelerinin
uluslararası veya küresel alanda hiçbir yerinin bulunmadığını ileri sürmektedir (Martin,
2015: 750). Bu noktada ülkelerin yöneticilerinin ve halklarının büyüme tercihleri
belirleyici olmaktadır. Sanayileşme ve kırsal hayata devam etme hususunda yapılan
seçimler ulusların kaderini de büyük ölçüde tayin etmektedir. Zaman içinde katlanarak
büyüyen ülkelerin diğer ülkelere yardım etme görevi en azından bu bakış açısından
gerekçelendirilemez. En makul haklılaştırma argümanı kanımızca gelir dağılımından
ihtiyacı kadar pay alamayan geniş kitlelerin toplumsal infial içinde kaos ve çatışma ortamı
oluşturma riskidir. Bunu engellemek için temel eşit özgürlükleri zedeleyici raddede yararı
hakka önceleyen yerel ve küresel politikaları aklıselim ile konsensüs içinde
çözümlemektir.
5.6. NOZICK’İN ELEŞTİRİSİ
Nozick, liberteryen argümanlarla Rawls’ı en etkili şekilde eleştiren düşünürlerden
biridir. Dünya algıları, kavramlara yaklaşımları farklı olsa bile Nozick Rawls’ı
eleştirmeden önce onun çalışmasının değerini öven iltifatlarda bulunur (Skinner, 1991:
134). Nozick’e göre Rawls’ın A Theory of Justice eseri ahlak ve siyaset felsefesi üzerine
Mill’den beri görülmemiş güçlü, derin, anlamlı ve sistematik bir eserdir (Nozick, 1974:
183’ten aktaran Skinner, 1991: 135).
Nozick, Rawls’ı yaklaşımlarında bireyin niteliklerinin bireye ait olmayıp toplumsal
değer olarak görülmesi, birey tanımının liberal bakış açısına göre sorunlu olması, özellikle
Kant’ın bireyin araç değil amaç olarak görülmesi ilkesini ihlal etmesi, hak etme
konusunda tutarsız olması gibi açılardan eleştirir.
5.6.1. İnsanın Nitelikleri Bireysel mi Toplumsal mı?
Burada Sandel’in çok kapsamlı şekilde ele aldığı Rawls-Nozick tartışmasını biz de
konumuzla ilişkisi çerçevesinde özetleyelim.
Sandel’e göre Nozick’in Rawls’ın fark ilkesini doğuran argümana yönelik temel
itirazı, Rawls’ın doğal yeteneklerin dağılımını, bir bütün olarak toplumun ‘müşterek’ ya
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da ‘kolektif’ mülkiyetinde görmesine yönelir. Zira Rawls’a göre fark ilkesi, gerçekte,
doğal yeteneklerin dağılımını ortak bir değer olarak görmek ve bu dağılımın sağladığı
menfaatleri her ne olursa olsun bölüşmek konusunda var olan bir uzlaşıyı temsil
etmektedir (Rawls, 1971: 101’den aktaran Sandel, 1998: 77).
Rawls, fark ilkesinde somutlaşan ortak servetler kavramının deontolojik
liberalizmin doğrulamaya çalıştığı karşılıklı saygı idealini ifade ettiğine inanır. O bu
konuda şunları söylemektedir: Kişiler eşitsizlikleri karşılıklı avantaj oluşturacak şekilde
düzenleyerek ve eşit özgürlük çerçevesi içinde doğal ve toplumsal koşulları kötüye
kullanmaktan kaçınarak birbirlerine duydukları saygıyı toplum bünyesi içinde ifade
etmektedirler... Bunu ifade etmenin diğer bir yöntemi de adalet ilkelerinin, insanların
toplumun temel yapısı içinde birbirlerini bir araç olarak değil, bizzat bir amaç olarak ele
alma arzularını açıkça ortaya koyduğunu söylemektir (Rawls, 1971: 179’dan aktaran
Sandel, 1998: 78).
Buna istinaden Nozick Rawls’ı insanların doğal servetlerini ortak mülkiyetin
konusu olarak görmeyle deontolojik liberalizmin bireyin dokunulmazlığını ve kişiler
arasındaki ayrımın ihlal edilemezliğini zedelediğini ileri sürerek eleştirir. Bu da Rawls’ın
da sıkı sıkıya bağlı olduğu Kant’ın insanların başkalarının refahı için araç olarak
kullanılmaması, sadece kendi başına amaç olması ilkesini ihlal etmektedir (Nozick, 1974:
228’den aktaran Sandel, 1998: 78).
Sandel’in vurguladığı gibi Rawls, daha önce de değinildiği üzere benlikle (self)
sahip olduğu çeşitli nitelikler arasındaki ayrım konusunda gerçekten çok ısrarcıdır. Ancak
Rawls’a göre doğal yeteneklerin dağılımını ortak bir servet olarak görmek ne bireyler
arasındaki farklılıklara karşı çıkmak anlamına gelmektedir ne de bazılarına diğerlerinin
refahı için bir araç gözüyle bakmakla eş anlamlıdır. Çünkü diğerlerinin refahı için bir araç
olarak kullanılan kişiler değil (self) yalnızca onların vasıflarıdır, nitelikleridir. Örneğin bir
işletmede zeki bir yöneticinin istihdamı onun benliğinin işe alınması değil sadece
kendisine tesadüfen verilen ve toplumun kolektif niteliği olan zekâsının istihdamıdır.
Dolayısıyla burada Rawls’a göre kişinin ben’i başkasının amacını gerçekleştirirken
araçsallaştırılmış olmamaktadır. Araç olarak kullanılan sadece zekâsıdır. O da zaten
toplumun ortak değeridir. Çünkü, Rawls’ın anlatısında bütün yetenekler rastlantısaldır.
Sandel’e göre Rawls’ın ben’le nitelikleri arasındaki radikal ayrımı doğal olarak
Nozick’i başka bir itiraza sevk etmektedir. Bu, tüm nitelik ve özelliklerinden arındırılmış
bir ben’in ne kadar ben olarak kalacağıdır. Zira Rawls, Nozick’e göre söz konusu ayrımla
radikal biçimde bedenin şartlarına uymuş bir özne düşüncesinden uzaklaşarak tam karşıt
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uca sürüklenmektedir ve bu defa bedeninden radikal biçimde kopmuş bir özne düşüncesini
savunmuş olmaktadır. Bu durumda ise ortada tutarlı bir özne kavrayışının kalıp
kalmayacağı tartışmaya açık bir konudur. Oysa kendine has özelliklerle tıka basa dolu
olan bizlerin bu şekilde maddi ve manevi niteliklerden arındırılması hiç de hoşumuza
gidecek bir şey olmamalıdır (Nozick, 1974: 228’den aktaran Sandel, 1998: 79).
Sandel’e göre Rawls’ın bu ben yaklaşımı Nozick’i başka bir itiraza götürmektedir.
Bilindiği üzere Rawls, Kantçı numenal-aşkın-metafizik insandan kurtulmak için fıtrat
durumu yaklaşımını geliştirmiştir. Çünkü Kant’ın numenal insanı metafizik ve aşkın bir
insandır. Rawls ise adaleti temellendirmek için metafizik değil ampirik bir insan
tasavvurundan hareket etmek istemiştir. Fakat Rawls’ın ben ile niteliklerini radikal bir
tarzda birbirinden ayırması Nozick’e göre onu ister istemez metafizik bir ben düşüncesini
kabule sürükleyecektir.
Ancak, Sandel’e göre Rawls’ın bu konuda alternatif bir savunma imkânı vardır.
Zira bu Nozick tarafından öngörülmemiştir. Buna göre Rawls bu savunmayı, başkalarının
refahı için kullanılanın ben’in kişiliğinden ziyade onun değerleri ve nitelikleri olduğunu
iddia ederek değil bunun yerine, ‘ben’ ile ‘ötekiler’ kavramına yeni bir anlam yükleyerek
yapabilir. Bu yaklaşıma göre ben ile öteki arasındaki fark kaldırılmaktadır. Adeta
‘benlikler’ bütünleşmektedir. Kısacası, bu savunma öznelerarası [intersubjective] bir
benlik kavramına başvurur.
Gerçekten ilgili savunma Sandel’e göre Rawls’ı başka konumda reddedeceği
öznelerarası bir kavrayışa zorlayabilir. Bu kavrayış benzer şekilde Rawls’ın özne
kuramındaki tartışmasız bir varsayımın altını çizmeye de hizmet eder.
Eğer fark ilkesi, bazılarının diğerlerinin amaçları için bir araç olarak
kullanılmasına engel olacaksa, bu yalnızca mülkiyet öznesinin ‘ben’den ziyade ‘biz’
olması şartıyla mümkün olabilir. Zira bu şart da kurucu anlamda bir ahlaki topluluğun
varlığını gerektirmektedir.
Sandel’e göre Rawls’ın teorisinin, kendisinin resmen reddettiği öznelerarası
tasavvura örtük bir biçimde dayandığı yargısı, bunu izleyecek olan hak etme ve
haklılaştırma tartışmalarında ek bir destek bulur ve metin boyunca bulgulanan öznelerarası
dile ilişkin çeşitli izler de aynı yöne işaret eder. Bu tür bir dil kullanımı, ilkin fark ilkesine
ilişkin tartışma sırasında ortaya çıkmaktadır; nitekim doğal yeteneklerin dağılımı bu
tartışmada, daha önce ele alındığı üzere ‘ortak yarar’ için kullanılacak, sırasıyla ‘ortak’,
‘kolektif’ ve ‘toplumsal’ bir servet olarak tanımlanır (Rawls, 1971: 101,179,107’den
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aktaran Sandel, 1998: 80). ‘’Hakkaniyet olarak adalette insanlar birbirlerinin kaderini
paylaşmak konusunda uzlaşırlar’’ (Rawls, 1971: 102’den aktaran Sandel, 1998: 80-81).
Toplumsal birlik düşüncesini ele aldığı tartışmada, Rawls, öznelerarası dili ortak
değerlerden ortak hedeflere ve amaçlara kaydırır ve ortak tabiatlarını gerçekleştiren
insanlardan da bahseder. Toplumsal birlik anlatısında Rawls, dağıtım sorunlarından
kendini gerçekleştirme meşguliyetine kaymaktadır ve hakkaniyet olarak adaletin ne
önemsiz bir nitelik taşıyan ne de saf anlamda araçsal olan insanın toplumsallığına ilişkin
bir yorum getirebileceğini göstermeye çalışmaktadır. ‘O halde, insanlar gerçekte ortak
nihai hedeflere sahiptirler. Kolektif faaliyetlerine ve kurumlarına kendi başına yararlı
unsurlar olarak değer verirler.’ Toplumsal birliğin ayırt edici özellikleri ‘kendi içinde
değerli kabul edilen ortak nihai hedefler ve ortak faaliyetlerdir.’ Sandel, Rawls’ın bu
konuda Alman idealist geleneğe mensup on dokuzuncu yüzyıl liberali Humboldt’u
izleyerek şöyle yazdığını ileri sürmektedir: ‘Her bir birey, üyelerinin ihtiyaçları ve
potansiyelleri doğrultusunda kurulan toplumsal birlik aracılığıyla diğerlerinin tahakkuk
eden doğal servetlerinin genel toplamına iştirak edebilir... Birey, yalnızca toplumsal birlik
içinde bütünlüğünü sağlayabilir.’ Toplumsal birlikler çok çeşitli şekil ve boyutlarda
tezahür etmektedirler; ‘ailelerden ve arkadaşlıklardan çok daha büyük ve kapsayıcı
birliklere kadar çeşitlilik gösterirler. Ne de mekâna ve zamana ilişkin sınırlar söz
konusudur. Zira koşulların ve tarihin büyük ölçüde birbirinden ayırdığı bireyler yine de
kendi ortak doğalarını gerçekleştirmek bakımından işbirliğinde bulunabilirler (Rawls,
1971: 522-527’den aktaran Sandel, 1998: 80-81).
Bu konuda Rawls şöyle yazar:
Kendi başımıza sadece olabileceğimiz şeyin parçaları olmamız insanın
toplumsallığının bir özelliğidir. Bir kenara bırakmak zorunda kaldığımız ya da tamamıyla
yoksun olduğumuz erdemleri kazanmak için başkalarına bakmak (katlanmak) zorundayız.
Toplumun kolektif faaliyeti, birçok cemiyet ve bunları düzenleyen en geniş topluluğun
kamusal yaşamı, çabalarımızı, faaliyetlerimizi besler ve katkıda bulunmamızı sağlar. Ne
var ki, ortak kültürden elde edilen yarar bizim eserimizi fazlasıyla aşmaktadır; şu anlamda
ki, ancak ortak kültür söz konusu olduğunda salt fragman olmaktan çıkar. Bu sayede
kendimize ait olan, doğrudan doğruya bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir parçamız,
amaçlarını tasvip ettiğimiz daha geniş ve adil bir düzenle birleşmektedir (Rawls, 1971:
529’dan aktaran Sandel, 1998: 81-82).
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Görüleceği gibi Nozick-Rawls tartışması içinde birey olarak özneyi, bireyin
niteliklerini, niteliklerinden kaynaklanan ürünleri, bireyin toplumla olan ilişkisini ve
niteliklerinin toplumsal olup olmadığı gibi çok sayıda konuyu gündeme taşımaktadır.
5.6.2. Hak Etmenin Temeli
Sahip olma kavramı, doğal olarak, hak etme ve hak sahibi olma iddialarına yol
açar. İnsanların neye hangi şartlarda sahip oldukları hakkındaki tartışma, insanların adalet
gereği neleri hak ettikleri ya da nelere yetkili oldukları sorusuyla doğrudan bağlantılıdır.
Sandel, Rawls’ın kişi teorisi ile Nozick’in hak etme teorisini Joel Feinberg’in hak
etme teorisiyle karşılaştırarak tartışır.
Sandel, Rawls’ın liberal eşitlik ve doğal özgürlük doktrinlerinin iddialarının ahlaki
perspektif açısından kabul edilemez olduğunu, çünkü onların bireylerin sahip olduğunu
iddia ettiği nitelik ve vasıfların kişilere ait olduğunu kabul ettiğini, oysa bunların keyfi bir
tarzda insanlara dağıtıldığını ve dolaysıyla onların ödüllendirilmemeleri gerektiğini ileri
sürdüğünü hatırlatmaktadır. Yazar, Nozick ilkin bu muhakeme tarzına, keyfiliğin hak
etmenin değerini azaltmayacağı ve ikinci olarak da azaltsaydı bile buradan çıkarılması
gereken sonucun Rawls’ın ‘fark ilkesi’nden ziyade doğal özgürlüğün bir versiyonu
olacağını iddia ederek saldırdığını söyler.
Gerçekten Rawls’ın doğal özgürlük ve liberal eşitliğe yönelik itirazının gerekçesi,
bu ilkeler altında insanların aslında onlara ait olmayan veya en azından aidiyetin güçlü,
kurucu bir parçası olmayan doğal ve toplumsal yeteneklerden haksız bir biçimde kazanç
sağlamaları yahut bunlar yüzünden acı çekmelerine izin verilmesidir. Rawls’a göre
doğuştan sahip olduğumuz çeşitli doğal niteliklerin esasta değil ama zayıf, olumsal
anlamda bize ‘ait oldukları’, tesadüfi bir biçimde bizde yer aldıkları elbette
söylenebilmektedir fakat bu anlamda bize bir sahiplik ve niteliklere ilişkin özel herhangi
bir hak veya bunların kullanımının doğurduğu ürünlere yönelik lehimize ayrıcalıklı bir
talep hakkı tesis edemez. Bu vasıfların, niteliklerin gerçekte sahibi değilizdir, yalnızca
koruyucusuyuzdur ya da deposu durumundayızdır. O’na göre doğal özgürlük ve liberal
eşitlik ilkeleri talihin keyfi bir nitelik taşıdığını kabullenememekle ve ‘benim’
niteliklerimin güçlü, kurucu anlamda bana ait olduğunu varsaymakla ve dolayısıyla
dağıtım paylarının bunlara bağlı olmasına kapı açmakla hata yapmaktadırlar.
Ona göre bir kişinin yeteneklerini geliştirmek için çaba harcamasını mümkün kılan
üstün karakteri hak ettiği iddiası da aynı ölçüde sorunludur; zira böyle bir kişinin
karakteri, büyük oranda mutlu bir aileye ve şanslı bir toplumsal statüye bağlı olarak
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belirlenmektedir. Dolayısıyla hak etme kavramı bu gibi durumlarda geçerli değildir.
(Rawls, 1971: 104’ten aktaran Sandel, 1998: 83).
Bu yaklaşıma karşılık Nozick farklı bir tavır almaktadır. Ona göre bir kişinin
örneğin kendi yaptığı resme sahip olması veya yazdığı kitapla ilgili övgü hak etmesi neden
kabul edilebilir bir şey olmasın. Gayrimeşru bir yolla olmamak kaydıyla bu uğurda
kullandığı şeylerden bazılarına pekâlâ sahip olabilir. Nozick, hak etmenin altında yatan
temellerin en başına kadar bizatihi hak edilmiş olmasının gerekli olmadığını
savunmaktadır (Nozik: 1974: 225’ten aktaran Sandel, 1998: 83).
Nozick’in bu yaklaşımını nasıl değerlendirmek gerekir? Bir şeyi hak etmek için, o
şeyi üretirken kullanılan her şeyi hak etmek zorunlu değilse, hak ediş neye dayanıyor
olabilir? Nozick, kullanılan şeylerden bazılarına pekâlâ sahip olunabileceğini, bunda
gayrimeşru bir yan bulunmadığını ve bunun muhtemelen keyfi bir yan da taşıyabileceğini
söylemektedir. Burada sahip olma kavramı bir kez daha gündeme gelmektedir. Bir şeye
gayrimeşru olmayan bir biçimde sahip olmanın, üretime yardımcı olan şeyleri hak etmeyi
mümkün kılıp kılamayacağını anlamak için sahip olma ile hak etme arasındaki ilişkiyi
daha yakından görmek gerekmektedir.
Bu noktada Sandel, Joel Feinberg’in adalet ve kişisel hak ediş hakkında yürüttüğü
tartışmaya atıf yapmaktadır. O’na göre Feinberg, hak etmenin herhangi bir temeli
olmadığı sürece kimsenin hiçbir şeyi hak edemeyeceği gözlemiyle işe başlar. “Temelden
yoksun bir hak etme hak etme değildir. Ancak, bu noktada, derhal ne tür bir temelin
gerekli olduğu sorusu ortaya çıkar. Feinberg’in belirttiği gibi ‘eskiye dayanan herhangi bir
temel bu bağlamda iş görmemektedir’. “Eğer bir kimse belirli bir değerlendirmeyi hak
ediyorsa, sahip olduğu bazı niteliklere ya da daha önceki bir faaliyetine dayanarak bunu
hak ediyor demektir” (Feinberg, 1970: 48’den aktaran Sandel, 1998: 83-84).
Feinberg’in sahip olmayı haklılaştıran temeli kişisel nitelikler veya daha önceki
faaliyetlerdir. O’na göre kişisel nitelikler ile ayırt edici özellikler bir şeyin hak edilmesi
için bir temeldir. O, senin bir ayırt edici niteliğin ortaya çıkıncaya kadar benim bir ayırt
edici niteliğim, senin hak etmen için bir temel oluşturamaz, diyerek bu düşüncesini
vurgular. Genel olarak, bir öznenin hak etmesine temel oluşturan olgular bu özneyle ilgili
olgular olmak zorundadır. Mesela eğer bir öğrenci bir derste yüksek bir notu hak etmişse
denilsin ki daha önceki performansı ya da mevcut yetenekleri nedeniyledir. Kişinin bir
şeyleri hak etmesinin bir temelinin olması zorunludur ve bu temel kişinin kendisindeki
bazı olgulara bağlıdır (Feinberg, 1970: 58-61’den aktaran Sandel, 1998: 84).
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Sandel’e göre Feinberg’in kişinin hak edişini kendisi hakkındaki bazı olgulara
bağlaması Nozick’in ‘hak etmenin altında yatan temellerin bizatihi hak edilmiş olması,
sürecin tüm aşamalarında gerekli değildir’ iddiasını destekliyor gibi gözükmektedir. Hatta
hak etmeyi kişinin sahip olduğu bazı niteliklere dayandırması, Nozick’inkinden bile daha
güçlü bir tezi akla getirmektedir. Feinberg hak etme olgusunu sahip olmayla kıyaslayıp
sahip olmada en başına kadar kendisine başkaları tarafından sahip olunmayan bir özne
gerekiyorsa, hak etme olayında da en başına kadar hak edilmeme durumunun olabileceğini
söylemektedir. Ona göre hak etmeyi meşru kılan temellerin (en başına kadar) hak edilmiş
olmaması, sahip olmayı meşru kılan temellerin (en başına kadar) kendisine sahip
olunmayan bir özneye dayanması gibidir. Eğer hak etme, sahip olunan bazı ayırt edici
özelliklerin hak etmeden önce olmasını, kendisi sahip olunmayan öznenin de ayırt edici
özelliklerden önce olmasını gerektiriyorsa, hak etme de hak edilmemiş bir hak etme
temelini önceden gerektiriyor demektir (Feinberg, 1970: 58-61’den aktaran Sandel, 1998:
84).
Sandel’e göre bu yaklaşım, Nozick’in Rawls’a karşı ileri sürdüğü, bir şeyi elde
ederken kullandığım her şeyi hak etmek zorunda olmadığım iddiasını destekler
niteliktedir. Şayet bu iddia kanıtlanabilirse, Rawls’ın, hak etmeyi zayıflatan şeyin keyfilik
olduğu tezi iflas etmiş olacaktır. Rawls’ın yaptığı gibi, belli yeteneklerimi geliştirmeye
sevk eden üstün karakterimi hak etmediğimi söylemek artık yeterli değildir. Hak etmemi
reddetmek için Rawls, buna uygun bir karaktere sahip olmadığımı veya alternatif şeklinde
böyle bir karaktere sahip olmakla birlikte bunun zaruri gerekliliklerden yoksun olduğunu
göstermek zorundadır.
5.6.3. Toplumsal İşbirliği
Rawls’ın dizayn ettiği ve oradan türettiği toplum sistematiği, çeşitli aşamalarda
işbirliğini a priori zorunlu kılmaktadır. Peki bunun gerekçelendirmesi bir adalet teorisinin
mevcudiyetini zorunlu hale getirmekte midir? Herkesin yetenekleri doğrultusunda yapıp
ettiklerini, ürettiklerini sınırsızca mübadele ederek çıkarını maksimize etmesi ve bunlardan
kazandıklarından dolayı sırf toplumda diğerleriyle birlikte yaşadığı kişilere yönelik dolaylı
bazı bedeller ödemesi hakkaniyete uygun mudur? Nozick sorularla ve mantık yürütmelerle
Rawls’ın savunularına eleştiriler getirmektedir.
Nozick, n sayıda insanın birlikte işbirliği yapmayıp bireysel çabalarıyla tek
başlarına yaşadıkları ve her i şahsının, Si ödemesi, geliri, iadesi vs. aldığı bir durumda elde
ettiklerinin toplamı:
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n
S = ∑ Si
i=1
şeklinde oluşur demektedir. İşbirliği halinde daha büyük olan T toplamı sağlanabilir.
Rawls’a göre, dağıtımcı toplumsal adaletin problemi, işbirliğinin kazançlarının nasıl
paylaştırılacağıdır. Nozick için ise toplumsal işbirliğinin olmadığı ve herkesin yardım
görmeden edindiği şeyler hakkında işlem yapma özgürlüğüne haiz olduğu bir durumda
sahiplik hususunda kimin neye yetkili olduğu açıktır ve hiçbir adalet teorisine ihtiyaç
yoktur. Dolayısıyla toplumsal işbirliği suyu bulandırmaktadır (Nozick, 2006: 241-244).
Uzmanlığa, iş bölümüne, mübadeleye ve karşılaştırmalı avantaja dayanan toplumsal
işbirliği varsayımında rekabetçi serbest piyasa koşullarında her birey emeğinin, bilgisinin
marifetiyle ürettiklerini kendi namına ve sözleşmelere dayanarak satmaktadır. Herkesin
gönüllü mübadelelerde bulunduğu bir ortamda malların ve hizmetlerin ederini bulup
bulamadığı sorunu hem ‘adil fiyat’ hem de ‘marjinal ürün teorisi’ kapsamına girmektedir
ki bu da adalet teorisi açısından zor konulardır (Nozick, 2006: 244-247). Gönüllü
mübadeleler konusu belki serbest ve tam rekabet koşulları altında makul addedilebilir.
Oysa eksik rekabet piyasalarında resmiyette gönüllü olduğu fakat koşullara bağlı olarak
düşük maaşlarla zoraki çalışan insanların varlığı açıktır. Liberteryen öngörü belki işveren
kesimi için caziptir. Çalışanlar kısmında emeğin sömürülmesi yaygındır. Doğal olarak
düzenleyici ve denetleyici bir devlet aygıtı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
İşbirliğinin olduğu ve dolayısıyla çeşitli işlemler bütünün kurallara bağlandığı bir
toplumda dağıtım payları hususu mütemadiyen özgürlükçülük ile eşitlikçilik taraftarları
arasında çatışmaya neden olmaktadır. Rawls’a göre işbirliği mevcut ve tarihi
dezavantajları yeniden dağıtım politikalarıyla sosyal ahengi daimi kılacak şekilde
düzenlenmelidir. Nozick ise dağıtıcı uygulamaların normal şartlar altında gerekli
olmadığını, toplumsal işbirliğinin neredeyse bir yanılsama olduğunu söylemektedir.
Hangisinin haklı olduğu hususu bir yana devletin bu tartışmada ne konumda ve
büyüklükte yer aldığı da dikkat çekicidir. Minimalist devlet arzusu taşıyan liberteryenizm
ve takipçileri bireysel etkinin kapsamının genişletilmesini her fırsatta istemektedir. Rawls
argümanı ise bireyin hakkının diğerleri pahasına korunmasını, pasta büyütülürken
paydaşların elde ettiklerinin de makul ölçüde tutulması gerektiğini ve temel eşit özgürlük
alanlarının genişletilmesini savunmaktadır. Dolayısıyla iyi düzenlenmiş arka plan
kurumlarının teminatına dayanan adil bir toplumsal işbirliği şarttır.
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5.6.4. İşbirliğinin Şartları ve Fark İlkesi
Nozick, Rawls’ın iki adalet ilkesini irdelediği bu kısımda öncelikle toplumdaki
dezavantajlı kimselerin bu ilkeleri seçip seçmemesiyle ilgilenmediğini söylemektedir.
Belirli ve varsayımlara dayalı alternatif kurumsal çatılar altında olası dezavantajlı
grupların hangi kötü, eksik, hastalıklı veya hatalı şartlarda olduklarına göre nasıl taksimler
yapılacağını düşünmektedir. Nozick, birinin diğerine veya diğerlerinin ötekilere tercih
edilmesini sağlayacak toplumsal miminumların fark ilkesi kapsamında ne ölçüde
gerekçelendirilebileceğini sorgular ve Rawls’tan hareketle fark ilkesinin, daha kötü
durumda olanların işbirliğine istekli olacağına dayanan şartları oluşturması gerektiği
savını adillik ve simetri açısından ele alır. Dolayısıyla kazananların ve kaybedenlerin
olduğu bir sosyal ortamda rasyonel ve doğru orantılı bir dağılım olduğu söylenebilir. Ona
göre adil olup olmadığı insanların toplumsal işbirliğinden ne kadar menfaat elde ettiği
noktasında önem kazanır (Nozick, 2006: 248-253).
Daha kötü ve daha iyi konumda olanların işbirliğinin getirdiği faydaları iyi idrak
edebilmek için, kötü konumda olanların sadece birbirleriyle işbirliğine girdiği ve iyi
konumdakilerin de bu şekilde hareket ettiği daha az kapsayıcı ve bölünmüş toplumsal
işbirliği modeli tasvir edilmelidir. Bu şekilde iyi konumdakilerin daha büyük hisselere
sahip olduğu ve olacağı spekülasyonu yapılabilir ki bu olasıdır. İşbirliğine girildiğinde iyi
konumdakilerin vaat edip verebilecekleri daha fazla iken kötü durumdakilerden gelecekler
aynı olamaz ve doğal olarak simetrik değildir. Adil olup olmadığı da tartışmalıdır. Rawls,
kendisine mantıklı geleni tekrar edip durmakta ve mantıklı olmadığını düşünenlere ikna
edici bir cevap getirememektedir (Nozick, 2006: 253-257). Nozick’in, Rawls’ın fark
ilkesiyle tasvir ettiği toplumsal işbirliği sisteminin adil olmadığını düşündüğü tahmin
edilebilir. Bunun da ötesinde Rawls’ın savunmasının zenginlerin ve üstün yeteneklilerin
sahip olduklarına ve kazandıklarına yönelik halkta infial oluşmaması için adeta bir ’sus
payı’ oluşturduğu şeklinde değerlendirilebilir. Zira Fransız İhtilali’nin Batı zihin
dünyasında meydana getirdiği çalkantılar söylenenleri haklı çıkarır niteliktedir. Yine de
Rawls, toplumsal işbirliğini makul ve rasyonel bir düzeyde mümkün ve daimi kılabilecek
bir formülasyon üretme çabasında olduğu için fark ilkesiyle öngördüğü sosyal sorunlara
çözüm bulma gayesindedir.
5.6.5. Orijinal Konum ve Nihai Durum İlkeleri
Nozick’e göre şayet gökten bazı yiyecekler düşse ve bunlarda kimlerin ne kadar
pay hakkı var sorusu sorulsaydı muhtemelen eşit bir dağıtım söz konusu olurdu. Fakat bu,
insanların ürettikleri şeylerin nasıl paylaştırılacağı hususunda uygun bir model değildir ve
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orijinal pozisyonun argümanını işlevsiz hale getirir. Rawls’ın tasvir ettiği şeye göre kimin
neyi alacağına karar vermek için bir bilgisizlik peçesi arkasında toplanan kişiler her şeyin
gökyüzünden gelen kutsal yemek (kudret helvası-bıldırcın eti) gibi paylaştırılmasını
isteyeceklerdir ki bu da haklarıdır (Nozick, 2006: 258-259). Nozick, Rawls’ı
yetkilendirmenin tarihsel durumu içerisinde şimdinin gerekçelerini bilgisizlik peçesi
ardınca geçici bir yanılsamayla ortadan kaldırmanın pek de mümkün olmadığı savıyla
eleştirir. Ona göre, kısıt kalktığında yine çıkarı peşinde koşan bireylerin eşitsizliği eninde
sonunda emsal düzeye dönecektir.
Rawls bilgisizlik peçesinin temelini oluşturan amacının herhangi birinin ilkeleri
kendi avantajına kullanmasını veya kendi özel durumunu destekleyen ilkeler tasarlamasını
engellemek olduğunu söylemektedir. Oysa Nozick’e göre bundan daha fazlası oluşur.
Bilgiden yoksun ve değer yargıları olmayan bireylerin sınırlandırıldığı durum zorlayıcıdır.
Zira ilgili durumdaki kişiler bazı temel ahlaki gerekçelendirmeler yapma gerçeğiyle
yüzleştiklerinde mutlak kısıtlara maruz kalırlar. Bu vaziyet rasyonel hesaplamalarda
yetkilenme değerlendirmelerinin gölgesinin bile girmemesine neden olmaktadır. Nozick’e
göre orijinal pozisyondaki bireylerin durumunun yapısına en küçük düzeyde bile
yetkilenme ilkesi konmamasından dolayı arzulanan ilkelerin seçilme olasılığı yoktur ve
dolayısıyla Rawls’ın dizayn ettiği model bunları meydana çıkaracak ilkeden yoksundur
(Nozick, 2006: 264). Rawls’ın orijinal pozisyonu sözleşme teorisinin belli ve güçlü çeşitli
zihinsel kısıtlamalarından kurtulmak için gerçek kişilerin temsilcilerinden oluşan farazi bir
durumu tasvir etmektedir. Burada ister kendilerine ilkeler seti verilsin ve onlardan seçim
yapılsın isterse de doğrudan kendileri seçim yapsın, makul ve rasyonel temsilciler hem
kendileri hem de toplumları adına en yüksek adalet, özgürlük, ekonomik fayda
sağlayacaklarına inandıkları tercihleri yapmaktadırlar. Orijinal pozisyonun işlevi hakkında
Nozick sonuçlarla ilgilenip eleştirirken Rawls süreci ve ondan türeyen eylem biçimlerinin
hakkaniyete uygun olup olmadığını incelemektedir.
5.6.6. Makro ve Mikro
Nozick’e göre Rawls, fark ilkesinin her duruma uyarlanabileceğini iddia etmiyor;
sadece toplumun temel yapısına uyarlanabileceğini söylüyor ki bu da makro yapıyla
ilişkilidir. Buradan hareketle hiçbir mikro örneğin kabul edilemeyeceğini ısrarla söyler.
Fakat bunun kararı nasıl verilecektir? Sınırı nasıl ve kimler tarafından çizilecektir? Oysa
Rawls’ın ’düşünümsel denge’ olarak adlandırdığı şey mikro durumların deneyimlerinden
türemektedir (Nozick, 2006: 265). ‘’Doğru adalet ilkeleri evrensel olarak uygulanabilir
olduğuna göre, mikro durumları ele alamayan ilkeler doğru olamaz’’ (Nozick, 2006: 265).
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Rawls’ın teorisinin yapısı bir çıkmazdadır. Eğer süreçler o kadar önemliyse adaletle ilgili
ilkeleri ortaya koyamadığı için teori kusurludur. Yok eğer o kadar önemli değilse ilkelere
ulaşmak için zikredilen süreç ilkeler için yeterince destek sağlamıyor demektir. Sözleşme
argümanları, belli bir süreç sonucunda ortaya çıkan herhangi bir şeyin adil olduğu
varsayımını içermektedir. Aynı prosedür bunun için de kullanılmalıdır ki Rawls’ın savını
tutarsız hale getiren budur (Nozick, 2006: 269-270).
Nozick yine liberteryen bir zihin yapısının ortaya koyacağı üzere bireylere en üst
düzeyde özgürlük vermesi savıyla makro yapıdaki kurumsal ve anayasal düzenlemelerin
kişilerin adil addedilebilecek işlemlerini engelleyecek herhangi bir kapsayıcı uygulamaya
yol açmamasını istemektedir. Bunda da temel haklar ve özgürlükler bağlamında haklıdır.
Rawls bunların kısıtlanmaması için mücadele etmektedir. Onun görüşüne göre eğer makro
ölçekte büyük sosyal organizasyonun inşa ettiği toplumsal işbirliği adil olmaz ise mikro
birimlerin eylemlerinin özgürce, eşitçe ve hakkaniyete uygun gerçekleştirilebileceğinin
garantisi olamaz. Üstelik Rawls mikro örneklerin çoğaltılabileceğini, mükemmeliyetçiliğe
ve sezgiciliğe dayanan argümanlarla toplumsal işbirliğinin gayri adil bazı açıklarının
bulunabileceğini makul karşılamaktadır. Rawls, teorisiyle bunları her halükarda
çözeceğini de iddia etmemektedir. O’nun çalışmalarını cazip kılan, temel toplumsal yapıya
ilişkin bir şablon sunarak konuyla ilgilenen herkese yeni bir düşünme alanı açmasıdır.
Nitekim Habermas’a yazdığı cevapta kendi teorisinin o’nunki kadar kapsayıcı olmadığını
belirtmesi bu yüzdendir. Nozick’in mikro ve tekil örneklerle gerekçelendirdiği
eleştirilerine de emsal bir cevap verme olasılığı yüksektir.
5.6.7. Doğal Yetiler ve Keyfiyet
Nozick doğal, tarihi ve keyfi olan yeteneklerin (kabiliyetlerin), devir yoluyla
edinilen mülklerin ve servetlerin, bunların kümülatif birikimi sonucunda artan getirilerin
hangi

gerekçelerle

daha

yüksek

bir

vergilendirmeye

tabi

tutulacağını

veya

tutulamayacağını sorgulamaktadır. Hak iddia etmenin yanında elde edilen hakkın özgürce
kullanımının bir sınırı var mıdır? Bunları kısıtlamanın geçerli nedenleri nelerdir? Eğer
tarihsel ve keyfi nedenler bazı kişileri nispeten daha avantajlı konuma getiriyorsa onları
bundan dolayı artı vergilendirmek hakkaniyete uygun mudur? Üretken faaliyetlerde
bulunan üstün yeteneklilerin işlemlerini toplumsal adalet adına daha fazla vergiye tabi
tutmak onların şevkini kırar mı?
Nozick çeşitli eşitsizliklerin oluşturduğu keyfi durumların kıskançlık oluşturarak
sosyal infiale yol açabileceği korkusuyla gerekçelendirilen eşitlikçi savunuların önerdiği
politikaları rasyonel bulmamaktadır. Rawls’ın bu yetilerin keyfi olup herhangi bir şekilde
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hak edilmemiş olması, bir lütuf veya bahşedilmiş birer unsur özelliği göstermesi nedeniyle
onları ‘ahlaki bakımdan keyfi’ görmesi bir tazmin veya denge talebini doğurur. Nozick bu
analizi pozitif ve negatif argüman şeklinde iki akıl yürütmeyle çözümleme amacındadır
(Nozick, 2006: 274-279).
5.6.8. Pozitif Argüman
Nozick pozitif argüman ile doğal yeteneklerdeki farklılıklardan ortaya çıkan
avantajlar ve dezavantajların bertaraf edilmesi gerektiğini savunan bir kuralı tanımlar. Her
bireyin ahlaki açıdan kazanımlarını hak etmesi ve buna sahip değil ise onları elde
edememesi temel önermedir. Ayrıca doğal servetlerini ahlaki olarak hak edememesi ve
dolayısıyla kişilerin kazançlarının kısmi olarak doğal servetleriyle belirlenmemesi
argümanına dayanmaktadır. Daha karmaşık savlar için de vekil görevini üstlenebilir. Fakat
Rawls, ahlaki hak edişe göre yapılan dağıtım paylarını açık ve kesin şekilde
reddetmektedir (Nozick, 2006: 279). Doğal olarak burada pozitif addedilen insanların
halihazırda beşeri ve fiziki servetlerine sahip olduklarına yönelik gerekçelendirme
öğesidir. Problem, kazanımların ahlaki açıdan hak edilip edilmediği ve dolayısıyla eğer bir
kısmı toplum için talep edilecekse hangi gerekçeyle isteneceğidir.
Fark ilkesi bazı kişilere diğerlerine göre daha fazla dağıtım payı verilmesini
öngörmektedir. Bu payları kimlerin alacağı, kısmen de olsa, bu kişilerle diğer kişiler
arasındaki farklılıklara, yani ahlaki bakımdan keyfi olan farklılıklara dayanacaktır. Zira
özel doğal servetlere sahip bazı bireylere bunları belirli şekillerde kullanmaları için bir
teşvik olarak daha büyük hisseler önerilecektir ki bu da keyfiliğin açık ve net göstergesidir
(Nozick, 2006: 282). Her şeyin insanlar tarafından dönüştürüldüğü, üretildiği veya
yapıldığı dünyada, bir dağıtıcı teorinin olacağı farklı bir dağıtım süreci yoktur (Nozick,
2006: 283).
Kazanımların elde ediliş, kullanılış, devrediliş süreçlerini meşru kılan gerekçelerin
ahlaki olup olmadığını irdeleyen Nozick bunları herhangi bir ahlaki ilkeler setinin kalıbına
sokmaya gerek olmadığını söylemektedir. Bütüncül ahlaki yargıların saf prosedürel adalet
bağlamında olası her olaya uygulandığında aynı sonucu vereceğini düşünmek oldukça
yüksek bir iyimserliktir. Öyleyse mikro analizler içeren ahlaki argümanları vakalar
bazında değerlendirip argümanları ilgili usule yönelik değerlendirmek makul olacaktır.
Öte yandan Nozick dikkat çekici şu soruyu ortaya koymaktadır: ‘’Değiştirilebilecek,
çaresi bulunabilecek ya da telafi edilebilecek herhangi bir eşitsizlik için değişiklik
yapmak, çare bulmak ya da telafi etmek zorunda olduğumuz neden düşünülüyor?’’
(Nozick, 2006: 288).
102

5.6.9. Negatif Argüman
Burada bireylerin doğal servetlerini hak etmediklerine yönelik bir negatif argüman
ile gerekçelendirme iddiası ortaya konmaktadır (Nozick, 2006: 288). Rawls’ın doğal
kazançların süregelen etkisini bertaraf etmek adına onlardan türeyen faydalardan toplum
için pay alınması (artan oranlı servet, gelir ve tüketim vergileri) savı, Nozick için negatif
argümanı Rawls’a karşı kullanma imkanı verir. Hak etme ile yetki sahibi olma üzerinden
doğal eşitsizliklerin meşrulaştırılmasına karşı Nozick ‘’insanların doğal servetleri ahlaki
bakımdan ister keyfi olsun, isterse olmasın, onlar ve onların meydana çıkardığı şeyler
üzerinde yetki sahibi’’ (Nozick, 2006: 291) olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla Nozick
doğal servetlerden kaynaklandığı iddia edilen farklılıkları Rawls’ın ikinci ilkesine bağlı
olarak bertaraf edecek, mininum düzeye indirecek geçerli bir argüman olmadığına inanır.
5.6.10. Kolektif Servetler
Nozick’e göre, A Theory of Justice’den hareketle Rawls’ın doğal yeteneklerin
dağıtımını bir ‘kolektif servet’ şeklinde görmesi (Nozick, 2006: 293), toplumun ortak malı
olarak herkesin onlarda hak ve pay sahibi olması sorununa yol açmaktadır. Buradan
hareketle eğer doğal kabiliyetler ve onlardan türeyen menfaatler toplumun malı ise o
yetenekleri ne yapmak gerekir sorusu da gündeme gelecektir. Sırf istenilen, arzu edilen
yönde iş görmüyor diye onları köreltmek, hapsetmek hatta yok etmek mi gerekecektir?
Nozick’e göre dağıtıcı adaletin nosyonları bu gibi özellikli konularda kapsayıcı bir devlet
aygıtının mevcudiyetini meşru kılmaz. Faydacılığı yermek ve eşitlikçiliği ön plana almak
için Rawls’ın totaliter bir devlete dayanak oluşturacak araçlar ve argümanlar sunması hem
Rawls hem de takipçileri için uygun olmaz (Nozick, 2006: 293-297). Rawls’ın bazı
savlarının mantık silsilelerinde başarısız olduğu görülse bile en azından çözüme yönelik
eylem biçimi Nozick tarafından da takdirle karşılanmaktadır.
Hak kazanımı hususunda aşağı yukarı benzer gerekçelendirmelere sahip olan
Rawls ile Nozick’in, onların kaynağı, içeriği ve kullanımı hususunda farklılaştığı
açıklamalar ortaya konulmuştur. Rawls, sahip olunan yeteneklerin, servetin, doğuştan
gelen veya sonradan gelen sosyal, fiziki, ailevi talihsizliklerin ve kayıpların mütemadiyen
rastlantısal olduğunu söylemektedir. İşte bu hususta insanlar diğerlerinin dezavantaja yol
açan durumlarını tazmin etmek zorunda mıdır değil midir sorusunun cevabı iki düşünürü
ayrıştırmaktadır. Doğaldır ki zikredilen konu, mülkiyet haklarının geçmişten güncele
kazanımı, sahipliği ve devrinde hangi yasal prosedürler dahilinde toplumun ve bireyin
faydasını maksimize edecek şekilde dağıtımını sağlayacağıdır.
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Nozick, Rawls’ın teorisini eşitlik adına büyük ölçüde özgürlüğü kısıtlayıcı
politikalara imkan veren söylemler içerdiği gerekçesiyle eleştirmektedir. Fakirlere sosyal
uygulamalarla maddi destek sağlamak için yürürlüğe konulan artan oranlı gelir, servet vb.
vergi uygulamalarının mülkiyet haklarını doğrudan olmasa da dolaylı şekilde ve kısmen
gasp ettiğini söylemektedir (Borchert, 2006: 324). Rawls’ın mülkiyet haklarını tamamen
bir uylaşım sorunu şeklinde ele alması yeteneklerimizin ve onlardan türeyenlerin
sahipliğini iddia etme hususunda keyfi haklara sahip olmadığımızı meşrulaştırma kriterleri
aranmasına neden olur. Tüm mülkiyet hakkı biçimleri hususunda adalet kuramının hangi
uylaşımsal hakları ortaya koyması gerektiği temel sorudur. Rawls’ın teorisi, refah
devletinin fonksiyonlarını yerine getirme sürecinde maddi katkılar bakımından
vergilendirilmesi istenilen kişilerin kendi ’gelir’ini kullanma hususunda şikayet etmesi bir
yana bunun sadece onların ‘gelir’i olmadığına ilişkin daha radikal bir düşünceyi destekler.
Çoğu insan zikredilen gerekçesi bu şekilde olan argümandan fazla hoşlanmaz. Nozick
böyle bir mülkiyet biçiminin (tanımının ve kısıtlamalarının) nihayetinde bütünüyle
bireysel özgürlüğü yok edebileceğine yönelik imalarda bulunmaktadır (Nozick 1974: 206207’den aktaran Skinner, 1991: 149). Ekonomik konularda Rawls, oluşturduğu adalet
kuramıyla halihazırda uygulandığı biçimiyle sosyalizmi çoğunlukla dışarıda bırakır.
(Bireysel)

özgürlüğün,

refah

uğruna

değil,

(daha

fazla)

özgürlük

uğruna

sınırlandırabileceğini iddia ettiği için kumanda ekonomisini de dışarıda bırakır. Meslek
seçimi hususunda serbestliği savunur (Skinner, 1991: 150-151). Dolayısıyla Skinner’a
göre Rawls, savunduğu değerler sayesinde Nozick’in endişelerini geçersiz kılmaktadır.
Nozick bireyin haklarını ve yararlarını (menfaatlerini) birey için hem diğerlerine
hem de toplumun tümüne karşı koruyacak bir sistem arzulamaktadır. Rawls ise kişinin
haklarını ve menfaatlerini (yararlarını) toplum için hem diğerlerine hem de kişiye karşı
koruyacak sistem modelleme amacındadır. Hangisinin haklı veya daha haklı olduğuna dair
tartışmalar geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de devam edecektir.
5.7. SANDEL’İN ELEŞTİRİSİ
Sandel keskin ve çok güçlü bir kamusal felsefe önermek veya ilgili alana yönelik
derin bir teori ortaya koymak yerine kamunun paylaştığı felsefeler ile toplumsal ve
akademik hayatta popülerleşen siyasi kuramların zayıf yönlerini ortaya koymayı
seçmektedir. Liberal etkinin bürokrasi ve kamudaki dominantlığını azaltmaya çalışır.
Çoğulculuğu savunurken bir yandan da yurttaşlık bilincinin yok olmaması için mücadele
etmektedir (Tütüncü, 2014: 476). Sandel, Rawls gibi liberal filozofların, bireysel haklara
çok fazla önem verdiklerine ve toplumun rolü ve bireysel sorumluluk konusunda yeterli
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olmadıklarına inanmaktadır (Borchert, 2006: 324). Rawls’ı eleştirmesinin ana nedeni onun
teorisinden yoğun kaynak ve destek bulan prosedürel liberalizmdir. Sandel bu usulün
işleyiş biçimini deontolojik liberalizm olarak ele alır. Aslında Sandel’i bu konuda daha
istekli yapan şey (eleştirilmesi zor olsa da), bu tür bir liberalizmin güçlü veya zayıf olması
değil, popüler ve yaygın kabul gören bir anlayış haline gelmesidir (Tütüncü, 2014: 481).
Sandel’in Rawls’a yönelttiği belki de en dikkat çeken eleştirinin temeli Hegel’in de
Kant’a karşı değindiği ‘boş formelizm’ tenkitine benzemektedir (O'Neill, 1998: 706’den
aktaran Tütüncü, 2014: 482). Rawls’ın inşa ettiği adalet teorisi, kişilerin sahip olduğu
insani öznellikleri fazlaca soyutlaştırmaktadır. Bireylerin belirli toplumlar ve onların da alt
kümelerini oluşturan topluluklar (cemaatler, dernekler, sivil toplum örgütleri vb.) içinde
yer almalarından ortaya çıkan tarihsel kimliklerini boşlamaktadır (O’Neill, 1988: 706’den
aktaran Tütüncü, 2014: 482).
Sandel’in gözünde Rawls hiçbir dinsel, ahlaki veya topluluk anlayışına dayalı
meşrulaştırılan iyi yaşam modellemesini haklar bağlamında dikkate almamaktadır.
Adaletin prensiplerinin tanımlanan iyi yaşam anlayışlarından devşirilemeyeceğini savunur
(Sandel, 1998: x’den aktaran Tütüncü, 2014: 483). İşin garibi Rawls’ın liberalizm anlayışı
kişiye hak ettiği bireyselliği tanımıyor gibi gözükmektedir. Edwin Baker’ın da değindiği
üzere Sandel’e göre Rawls’ın adalet teorisinin en temel problemi; ahlaki özne olarak
bireyin tamamen topluluğundan, amaçlarından, tarihinden, kişisel yükümlülüklerinden
soyut şekilde tercihlerde bulunan bir özne olarak ortaya konmasıdır (Baker, 1985: 895’ten
aktaran Tütüncü, 2014: 483). Dolayısıyla Rawls betimlediği şekildeki soyut bireycilikle
kendi ortaya koyduğu adalet prensiplerini bile meşrulaştırmakta zorlanır. Çünkü fark
ilkesinin fiiliyata dökülmesinin tek yolu bireyden değil topluluktan yola çıkmaktır. Zira
izlenen bu yöntem biçimi ile dezavantajlı olanlar adına fedakârlıkta bulunan kişiler
araçsallaştırılmış olur. İlgili konumda tek çözüm topluluk aidiyetidir (Baker, 1985:
896’dan aktaran Tütüncü, 2014: 483). Bunun da ötesinde kısıtlanarak soyutlanan kişi,
birey olmaktan dahi çıkarak anlamsız ve tesadüfe dayalı seçimler yapan bir şeye
dönüşmüş gibidir (Baker, 1985: 896’dan aktaran Tütüncü, 2014: 483). Dolayısıyla Sandel
diğer düşünürlerin argümanları, savları ve eleştirileriyle birlikte Rawls’ı etkileyici bir
biçimde irdelemektedir.
Sandel’in Rawls ve Adalet Teorisi’ne yönelik değerlendirmeleri Liberalizm ve
Adaletin Sınırları ile Adalet: Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir? eserlerine dayalı
olarak ele alınmaktadır.
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5.7.1. Sandel ve Adalet Teorisinin Eleştirisi
Rawls’ın ahlaki fail görüşü şöyle özetlenebilir: adalet çoklu bir dünyada söz
konusudur, adalete ihtiyaç duyulabilmesi için kişiler arasında çıkar çatışması olması
gerekmektedir, tek başına yaşayan biri için adalet gerekmez. Rawls faydacılığı eleştirirken
onların tüm toplumu sanki aralarında çıkar çatışması olmayan tek bireye indirgemiş bir
toplum varsayımından dolayı eleştirmektedir.
Toplumun çoğul ve coğulcu olabilmesi için kişilerin farklı olması gerekir. Bu da
bireyselleşme ile mümkündür; her bireyin arzu, özlem, vasıf ve karakter açılarından
farklılaşmaları gerekir. Her insan belli bir zaman ve mekana aittir, belli bir aile ortamında
dünyaya gelmiştir, kendisine ait özel duygu ve düşünceleriyle diğerlerinden farklılaşır.
Aynı aile ve topluma mensup olma iki bireyi karakter olarak birbirine yaklaştırsa
bile hiç iki birey aynı kişiliği taşımazlar. Bunların her konuda aynı duygu ve düşünceyi,
aynı hedef ve arzuyu taşıması söz konusu olamaz (Sandel, 1998: 51). Rawls’a göre
bireylerin farklı oluşu adaleti gerçekleştirme kapasiteleri için gerekli şarttır. Buna göre her
insan bir ahlaki faildir, her ahlaki fail bir insandır.
5.7.2. Benlik (Self) ve Amaçları: Sahip Olan Fail
Deontolojik etiğe göre self (benlik) amaçlarından öncedir. Rawls’a göre self ve
amaçları bize tek bir şeyi değil iki ayrı şeyi ifade etmektedir: self amaçlarından farklılaşır
ve amaçlarıyla ilişki içerisinde olur. Amaçlarından ayrılan self radikal bedensizliğe;
amaçlarıyla kaynaşan self ise radikal nitelikler denizinde boğulmaya götürmektedir.
Deontolojik self amaç, çıkar ve sahip olduklarından önce oluşmuştur ve onlardaki
değişmelerden etkilenmez.
Bir şeye sahipsem hem ona mesafeliyimdir hem de onunla ilgiliyimdir demektir.
Sahip olduğum şeyler ben değil, bana ait şeylerdir. Zira ben onlardan bir şeyleri
kaybettiğimde kendimi değil sahip olduğum bazı şeyleri kaybetmiş olmaktayım. Bu
yaklaşım, ben’in maddi olan şeylerdeki değişmelerden etkilenmesinin önlenmesi için
önemlidir. Bu ilişki ve mesafe doğal olarak neyin ben, neyin bana ait olduğunu
kavrayacak bir öz-bilgiye ihtiyaç duyar (Sandel, 1998: 55).
Sahip olma sürekli ve sabit bir durum değildir, değişkenlik arz etmektedir.
Değişiklik iki şekilde olur; sahip olunan şeyler ya birden bire ya da yavaş yavaş
kaybedilir; ya da sahip olunan şeylerden bazıları iyice şiddetini arttırıp ben’e egemen olur.
Gerçek hayatta ben sahip olduğum şeylere sadece mesafeli olarak kalmam aynı zamanda
onlardan bazılarını veya tümünü ansızın ya da yavaş yavaş kaybederim. Aynı şekilde bazı
arzu ve özlemlerim zayıflayıp yok olma yerine giderek güçlenir ve kimliğime yapışır,
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kimliğimi kolonize eder. Bunlar giderek benim kimliğimi oluşturan şeylere dönüşür ve
benim olmaktan çıkarak doğrudan ben olurlar. Bazı durumlar için şu bile
söylenebilmektedir; ne kadar az şeye sahip olursam ona o kadar çok sahip olurum.
Örneğin bir şeye özlemim zamanla artarak bir saplantıya dönüşerek kimliğimi esir alır,
benim olmaktan çıkar ben onun olurum.
Sahipliğin zayıflaması her iki durumda da ben’in güç kaybetmesine neden olur. Ya
sahip olduğum (mesela bilgiler) yavaş yavaş zihnimden silinir ya da o kadar azmanlaşır ki
benim için boğucu bir hal alır. Her iki durumda da ben’im güç kaybeder. Birinci durumda
bir zamanlar sahip olduğum artık elimden çıkar; ikinci durumda ben’im benlikten çıkar.
İnsan bireyi sahipliğinin zayıflamasını önleyecek iki donanıma sahiptir. Bunlar
irade etme ve bilme kapasiteleridir. İnsan amaçlı bir varlıktır ve amaçlarını ‘seçme’
(voluntarist) ve ‘keşfetme’ yoluyla elde eder. Bu her iki kapasite de benliğin sahipliliğinin
zayıflamasını tamir edici özelliktir.
Amaçlarının ben’den ayrılmasıyla ortaya çıkan zaafı idare eden fail olarak ben,
tamir edilebilir. Burada benin, amaçları için dileyen ve seçen bir fail olduğunu dikkate
alarak kişinin iradesi ben’i ile nesnesi arasındaki mesafeyi aşarak gerekli iyileştirmeyi
yaptığı ve sahipliğin zayıflamasını önlediği ya da azalttığı anlaşılmalıdır. İkinci yolla
ben’in amaçlarını bilen özne olduğu ve amaçları üzerinde düşünüp araştırma yapabildiği,
örneğin saplantıları üzerine düşündüğünde onların ben’i esir alacak şeyler olmadığını
keşfederek onları sıradan özlemlere ya da arzulara dönüştürebilir. Böylece kendisi ile
duyguları arasına bir mesafe koyabilir. Bu yolla saplantılar hükmedici bir otorite olmaktan
çıkıp kişinin birer sıradan duygusu olabilir.
Rawls’ın teorisindeki ben’i amaç ve arzulardan önce oluşmuş, onlardaki
değişmelerden etkilenmeyen bir şey olarak aldığımızda bu durumda öz-bilgi söz konusu
olamayacaktır. Bu durumda ahlaki soru ‘ben kimim?’ değil, ‘hangi amacı seçmeliyim?’
olacaktır. Seçme işi ise iradeyle ilgilidir. Ben’in amaçları tarafından belirlenmesi
durumunda ise sorulması gereken amaçların nasıl seçileceği değil de ben ile benim olanın
birbirinden nasıl ayırt edileceği sorusudur. Çünkü burada ben’in sınırları tam olarak
sabitlenmemiştir.
Şimdi Rawls’ın teorisinin iradi (volantarist) failin varsayımlarını nasıl karşılamaya
çalıştığını inceleyelim. Sahip fail düşüncesi, amaçlarından önce belirlenmiş bir öznedir.
Bu düşünce, aşkın ve metafizik bir düşünceye yer vermemek için geliştirilmiştir. Bu
düşüncede özne amaçlarından farklılaşmış, fakat amaçlarını irade eden özne olarak
amaçlarıyla ilgilidir.
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İradi özne düşüncesi Rawls’ın teorisinde anahtar bir unsurdur. Rawls’ın amacı
doğamızı değil amaçlarımızı seçme kapasitemizi keşfetmektir. Seçme kapasitemiz adalet
ilkesinde ifadesini bulur. Ahlaki birey seçtiği amaçlarının öznesidir. Bu aynı zamanda
ilgili kuramda adaletin diğer erdemlerin yanında bir erdem değil onları da belirleyen bir
erdem olduğunu da vurgular (Sandel, 1998: 58-59).
Rawls’ın ben’i özneler arası (intersubjective) öz-kavrama durumunu devre dışı
bırakır. Çünkü özneler arası düşünceler belli ahlaki durumlarda kişiyi tek olmaktan ziyade
aile, toplum, millet ya da insanlık olarak alır ve onlara sorumluluk yükler.
Rawls’ın birey ve adaletin önceliği düşüncesini kısaca inceleyelim. Ben’in her
türlü değerden önce olduğu, hiçbir değerin kişinin ben’inin oluşmasında yapıcı olmadığı
gibi toplum da iyi-toplum için yapıcı bir unsur değildir, sadece bir niteliktir. Ben,
amaçlarından önce geldiği gibi adalet üzerine kurulu iyi-toplum da üyelerinin
amaçlarından öncedir. Buna göre adalet ahlaki ve epistemolojik olarak sosyal kurumların
ilk erdemidir.
Burada Sandel, Rawls’ın özne düşüncesinin onun ne adalet teorisini ne de insan
bireyinin fail olması ve öz-düşünce kapasitesine sahip olmasını mantıklı bir şekilde
açıklamaktan uzak olduğunu ileri sürer (Sandel, 1998: 65).
5.7.3. Sahiplik, Hakediş ve Dağıtıcı Adalet
Rawls, ekonomik ve sosyal faydaların adil bir şekilde dağıtılacağı muhtemel üç
ilkeden söz eder:
1- Doğal özgürlük (natural liberty; Nozick’in hak ediş düşüncesine benzer)
2- Liberal eşitlik (standart meritokrasiye benzer) ve
3- Demokratik eşitlik (Rawls’ın ‘fark ilkesi’ne dayanır)
Doğal özgürlük; gelir, servet ve fırsatların bölüşümünün en etkili şekilde piyasa
ekonomisi yoluyla yapılacağını varsaymaktadır. Rawls bu sistemi başlangıçta dağıtılan
kabiliyet ve değerlerin yeniden üretileceği düşüncesiyle yetersiz bulur. O’na göre ilk
dağıtım ne adil ne de gayri adildir, sosyal ve doğal olarak keyfi olarak gerçekleştirilmiştir.
Liberal eşitlik sistemi, şekli fırsat eşitliğinden ortaya çıkan dezavantajları tashih
eder. Bu, eşit eğitim fırsatı, belirli yeniden dağıtım politikaları ve diğer sosyal reformlar
yoluyla sosyal ve kültürel eşitsizlikleri mümkün olduğu kadar hafifletmeyi amaç edinen
meritokrasiyi amaçlar. Liberal eşitlik sisteminin amacı herkese eşit başlangıç sağlamaktır.
Benzer kabiliyete, kapasiteye ve bunları benzer düzeyde gerçekleştirme isteğine sahip
bulunanların,

bunların

önceden

nasıl

dağıtıldığına

bakmaksızın

aynı

ödülle

ödüllendirilmelerini savunmaktadır. Bireylerin toplumun tüm sektörlerinde mensup
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oldukları sosyal sınıflarına göre değil de beceri ve çalışma performansına göre
ödüllendirilmesini ileri sürer.
Rawls’a göre liberal eşitlik sistemi doğal özgürlük sisteminin eksikliklerini
hafifletmeye yöneliktir. O’na göre bu sistem daha önceki keyfi dağıtımı veri aldığı ve
onlara yönelik sosyal müdahaleleri reddettiği için adaleti sağlamaktan uzaktır. Çünkü
burada dağıtım doğal piyangoya (lottery) göre keyfi olarak gerçekleşmiştir. Bu ahlaki
açıdan sorunludur. Bunun çözümü Rawls’a göre demokratik eşitliktedir. Bu sistem, sosyokültürel olarak keyfi şekilde dağıtılan kabiliyet ve kapasitenin sonuçlarının tashih edilmesi
gerekliliğini savunmaktadır. Bunun anlamı tüm farklılıkları ortadan kaldırmak değil
(çünkü buna imkan yoktur) dağıtımın, dezavantajlıları daha avantajlı yapacak şekilde
gerçekleştirilmesidir. Bu aynı zamanda tüm resmi görevlerin herkese eşit şekilde açık
olmasıyla beraber olmalıdır.
Rawls’ın fark ilkesi tam fırsat eşitliği değil, her türlü keyfiliğe karşı durmaktadır.
Rawls, kabiliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz ortamı değiştirmek değil, kabiliyet ve
becerilerimizden ortaya çıkanların bölüşümü konusunda yeni bir ahlakilik önermektedir.
Ona göre ben kendi vasıflarımın tam sahibi olamadığım için onlardan kaynaklanan
ürünlerin de sahibi olamamaktayımdır. Fark ilkesi, değerlerimizin sosyal olarak ortak
olduğunu, ürünlerinin de ortak olması gerektiğini ileri sürer. Biz vasıflarımızın sahibi
değil, bekçisi ya da depolandığı mekanızdır. Bu nedenle onların meyveleri hakkında da
sahiplik iddiasında bulunamayız. Rawls’ın bu görüşü geleneksel hak ediş (desert)
düşüncesiyle çelişir.
5.7.4. Meritokrasi ve Fark İlkesi Karşıtlığı
Adil bir meritokraside ayrımcılık ve sınıf farklılığı önlenip fırsat eşitliği
sağlanmaya çalışılır. Demokratik eşitlikle meritokrasi arasındaki farklardan biri genetik ve
kültürel farklılıklarla ilgilidir. Rawls’a göre bu farklılık adalet ya da adaletsizliğin konusu
değildir. Meritokratik düşünceye göre ise bu farklılıklar çok önemlidir. Adil dağıtıcı
düzenlemeler, eşit olmayan ödüller için eşit yarışma fırsatlarının verilmesi, özellikle
genetik farklılıkla sosyo-kültürel durumlardan kaynaklanan engellerin birbirinden
ayrıştırılması bu sistemde önemlidir.
Geleneksel olarak anlaşıldığı gibi meritokrasinin merkezinde kişinin başarısında
zekâsının önemli olup olmadığı yer alır. O halde zekânın belirleyici faktörü nedir? Zekâ
kalıtımla mı ilgilidir? Eğitimle geliştirilmesi mümkün değil midir? Dağıtım paylarının
temeli olarak bireysel hak ediş ve adil fırsat eşitliği düşüncesi reddedildiğinde, başarı için
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genetik ve kültürel engeller arasındaki fark genel olarak ahlakla olan ilişkisini kaybeder
(Sandel, 1998: 73).
Kabiliyetlerimizin ortak değerler olduğu konusunda hemfikir olduğumuzda ne
kadarının bana ne kadarının başkalarına verildiğinin bir önemi kalmaz.
Meritokrasiyi savunanlar sosyal ve doğal avantajların farklılığı konusunda çok net
değillerdir fakat burada biri pratik diğeri politik iki mümkün argüman bulunabilir. Genetik
donanımlar ihlal edilemezken sosyal ve kültürel farklar böyle değildir. Kişinin doğal
donanımı onun kendisine ait ve kimliğinin yapıcı unsurları iken sosyal olarak belirlenen
nitelikler öyle değildir. Sosyo-kültürel şartların sonucu olmayan iç farklılıklar keyfi
olmasına rağmen kişiden ayrılamaz konumdadır ve temeldir, olmamaları durumunda ise
kişi, kişi olamaz. Örneğin zekâ, hak edilsin veya edilmesin, onun kişiden ayrılamaz bir
gerçek olduğu, önemli olanın bireyin kişiliğinin bütünlüğü için gerektiğidir.
Fakat bu yaklaşım kusurlu gözükmektedir. Çünkü kişinin değerleri, temel
inançları, derin bağlantıları ve karakteri sosyo-kültürel şartlar tarafından derinden
etkilenirken

saç

rengi

ve

diğer

fiziki

özellikleri

gibi

vasıflarından

kolayca

vazgeçilebilmektedir.
5.7.5. Fark İlkesi ile Meritokrasi Arasındaki Farklar
Rawls’ın ‘demokratik eşitliğindeki fark ilkesiyle liberal eşitlikteki meritokratik
kavrayış’ arasında adaletin nasıl sağlanacağına dair önemli farklar vardır. Bunlardan ilki
bireysel niteliklerin elde ettiği ürünlerin dağıtımda dikkate alınıp alınmayacağıyla ilgilidir.
Kişisel nitelikler (zekâ gibi) meritokratik kavrayışta merkezi bir önem taşır. Buna karşılık
fark ilkesinde önemini kaybeder. Adil bir meritokraside yani ayrımcılığın ve sınıfsal
önyargıların üstesinden gelinmiş bir meritokratik sistemde, gözde konumları ellerine
geçirmiş olanlar, kazandıkları statü nedeniyle buna iliştirilmiş ödülleri hak ederler.
Meritokratik etiğin savunucularından biri olan Bell’in açıkladığı üzere meritokrasi,
sahip oldukları otoriteyi hak edenlerden oluşmaktadır... Meritokrasi, terimin kullanıldığı
bağlamda, bireyin akranlarınca kabul edilen kişisel başarısına ve hak edilmiş statüsüne
yapılan vurgudur... Herkesin saygı görme hakkı olsa bile herkesin övülmeye hakkı yoktur.
Meritokrasi, kelimenin taşıdığı en iyi anlamda, övülmeye değer olanlardan oluşmaktadır
(Bell, 1973: 453-454’ten aktaran Sandel, 1998: 73).
Bununla bağlantılı ikinci farklılık, genetik ve kültürel avantajlar arasındaki ayrıma
ilişkindir, Rawls’a göre, bu ayrım, adalete ilişkin sorunlarla fiilen ilgisizdir. Bununla
birlikte, meritokratik varsayımlarda bu ayrım can alıcı bir önem taşır; bundan ötürü,
meritokratik ideale bağlı olanlar arasında, genetik ve kültürel faktörlerin zekânın genel
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olarak belirlenmesinde oynadıkları rol konusunda yoğun bir tartışma yaşanır. Başarının
kökenleri kalıtsal faktörlerle ne kadar çok ilişkilendirilirse, toplumsal kurumların
eşitsizlikleri giderici etkisine güvenme, hatta o konuda sorumlu olduğuna inanma o ölçüde
azalır.
Olay bireysel zekânın nasıl belirlendiği noktasında düğümlenir. Bilindiği gibi
meritokratik yaklaşım kişinin değerlendirilmesinde zekâsı ile başarı arasında bir ilişki
kurar. Bu yüzden, buradaki ilk soru, zekâyı belirleyen şeyin ne olduğudur. Gerçekten,
ilgili tartışma zekâ ile genetik miras arasındaki ilişki sorununu son derece hassas bir sorun
haline getirir. Zekâ büyük ölçüde miras alınan bir şey midir? Zekâ beslenmeyle artırılabilir
mi? Doğuştan gelen yetenek ve dürtüler, eğitimle edinilen becerilerden nasıl ayırt edilir?
(Bell 1973: 411’ten aktaran Sandel, 1998: 73).
Rawlsçı adalet anlayışına göre, zekânın belirleyici unsurları hakkındaki tartışmanın
ve bu tartışma bağlamında üretilmiş olan kapsamlı sosyal bilim literatürünün konuyla
neredeyse hiç ilgisi yoktur. Çünkü ilgili yaklaşıma göre özne (ben) her türlü bireysel
niteliklerden (bu arada zekâdan da) önce teşekkül etmiştir ve bunlardaki iyileşme ve
kötüleşmeden etkilenmez. Bu nedenle bu yaklaşımda bireysel liyakat ve ‘adil fırsat’
kavramlarının dağıtım paylarının birincil temeli olması reddedilir ve dolayısıyla başarıya
giden yoldaki genetik ve kültürel engeller arasında yapılan ayrım ahlaki açıdan önemini
kaybetmektedir. Çünkü bireysel yeteneklerin dağılımının çoğunun birinde azının diğerinde
olmasının hiçbir önemi yoktur. Onlar, bu yaklaşımda ortak bir servet olarak
görülmektedir.
Sandel, meritokratik tasavvur savunucularının doğal ve toplumsal avantajlar
arasında yaptıkları ayrımın gerekçesi konusunda her zaman açık bir tavır almadıklarını
söyler. O, bu konuda biri ahlaki, diğeri pratik nitelik taşıyan iki olası argüman
düşünülebileceğini belirtir ve bunları kısaca açıklar. Bu argümanlardan ilkinde, doğuştan
gelen yeteneklerin toplumsal ve kültürel karakteristiklerden farklı olarak ihlal edilemez bir
nitelik taşıdığı iddia edilebilir; buna göre, bir kişinin doğuştan gelen yetenekleri esaslı bir
biçimde kişiye aittir, onun kimliği açısından, toplumsal olarak kazanılmış niteliklere göre
daha derinlikli biçimde kimliğinde kurucu bir özellik taşır. Doğuştan gelen farklılıklar ne
kadar keyfi olurlarsa olsunlar, toplumsal olarak kazanılanlar gibi vazgeçilebilir değildirler.
Çünkü bunların yoklukları beni ben olmaktan alıkoyar. Bu görüşe göre mesele, doğuştan
gelen zekâyı hak edip etmediğim değildir; önemli olan, doğuştan gelen zekâmın, benim
hakkımda başka hiçbir şeye indirgenemeyecek bir olgu olmasıdır ve kişisel bütünlüğümle
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daha kapsamlı olan herhangi bir toplumsal amaç uğruna (bu amaç ne kadar değerli olursa
olsun) oynanmamalıdır.
Gerçekten doğuştan gelen nitelikler toplumsallaşma ve sosyalleşme sürecinde
sonradan kazanılan niteliklerden çok daha esaslı ve vazgeçilmez midir? Sandel’e göre
kişinin saç rengi ve diğer önemsiz fiziksel karakteristikleri gibi birçok doğal özellik
bireyin kişiliğini derinden etkilemediği gibi onlardan kolaylıkla vazgeçilebilmektedir.
Buna karşılık bazı sonradan kazanılan nitelikler bir kişinin kimliğinin zaruri unsurları
olarak görülebilir. Mesela, kişinin değerleri, temel inançları ve derin bir biçimde bağlılık
hissettiği hususlar çoğunlukla toplumsal ve kültürel faktörlerin ağır etkisi altında
oluşmaktadır. Bu kabul edilirse meritokratik düşüncenin ileri sürdüğü birinci argüman
hatalı gözükmeye başlar. Ona göre kişinin temel karakteristikleriyle tesadüfi
karakteristikleri arasında yapılacak ayrım geçerli olsa bile, bu ayrımın neden doğal
servetlerle toplumsal servetler arasında yapılacak ayrıma tekabül etmek zorunda olduğuna
ilişkin apaçık bir neden yoktur.
Sandel’e göre bu argümana karşı Rawls’ın itirazı yeterince güçlüdür, zira o’nun
özne teorisi, ister toplumsal ister doğal, hiçbir niteliğin öznenin ben’ini oluşturmada bu
denli zaruri olamadığıdır. Çünkü ona göre ben’in dışındaki nitelikler keyfi olarak
oluşurlar. Nasıl ki bir kişinin karakteri, ‘büyük oranda, mutlu bir aileye ve toplumsal
statüye bağlı’ ise, sahip olduğumuz değerler de aynı şekilde tesadüfidir (arızi). Dolayısıyla
‘’şu iyi kavramı yerine bu iyi kavramına sahip olmamızın ahlaki duruş noktasından
bakıldığında konuyla ilgisi yoktur’’ (Rawls, 1975: 537’ten aktaran Sandel, 1998: 74).
Meritokrasi adına Sandel’in geliştirdiği pratik argüman ise toplumsal ve doğal
eşitsizliklerin birbirinden ayrılmasına dayanır. Bu ayrım, toplumun sosyal eşitsizlikleri
düzeltmekten sorumlu tutulabileceğini, ancak doğal eşitsizlikleri düzeltmekten sorumlu
tutulamayacağını öngörür. Buna göre, eşitsizliğin kültürün bir üretiminden ziyade genetik
kaynaklı olması oranında toplumun bu konuda bir şeyler yapma imkânı azalmaktadır.
Gerçekten genetik kaynaklı nitelikler eninde sonunda adil bir sistemde bile önemli
farklılıkları doğurabilir. Genetik farklılıktan dolayı bazıları diğerlerinden daha başarılı bir
biçimde ilerler ve öyle bir noktaya ulaşılır ki en aydınlanmış toplum dahi bu gerçeği
değiştirecek hiçbir şey yapamayacak duruma gelebilir. Bu noktada, en inatçı reformcular
bile hayatın sosyal kurumların düzeltemeyeceği kadar adaletsiz olduğunu kabul etmek
zorunda kalmaktadırlar.
Rawls’ın bu ikinci argümana muhtemel cevabı, toplumun oynadığı rolün bu
şekilde sınırlanmış olacağı, ancak toplumun teşvik etmek bağlamındaki tek rolünün daha
112

adil bir biçimde rekabet edebilmeleri için en talihsiz olanların karşı karşıya olduğu
dezavantajları düzeltme, dengeleme, tatmin etme çabasından ibaret olunması olmalıdır.
Fakat kurumlar hangi amacı ve dolayısıyla hangi niteliği teşvik edip kaynak
tahsisinde bulunacaktır? Mevcut kurumlar belli amaçları gerçekleştirmek için niteliklerden
bazısını ödüllendirip bazısını avantajsız bırakmaktadır. Örneğin ekonomik gelişme en
önemli toplumsal gaye ise kurumlar mühendisleri ve iktisatçıları teşvik edecektir, mesela
felsefe ile ilgilenenleri ihmal edecektir. Rawls’a göre kurumların önceden oluşmuş
‘iyi’leri olamaz. Temel iyi adalettir ve diğer iyiler adaletin testinden geçmek
durumundadır.
‘İyi’ konusu bizi meritokratik kavrayışlarla demokratik eşitlik arasında mevcut
olan üçüncü zıtlığa götürür. Meritokratik kavrayışa göre toplumsal kurumlar, yukarıda
ifade edildiği üzere, şu vasıflar yerine bu vasıfları (ekonomide şu sektörü değil de bu
sektörü) ödüllendirmeyi tercih etmeyi önermektedir. Bu tercih önsel olan bir ‘iyi’ye
dayanmaktadır. Oysa Rawls’ın bakış açısına göre, kurumlar herhangi ön bir erdeme sahip
olamazlar. Tüm erdemler adalet erdemine dayanır ve ondan onay almalıdır. Bu nedenle
toplumsal ve ekonomik kurumlar belli amaçlar belirleyerek o istikamette politika
uygulamaları durumunda adaletten yoksun uygulama yapmış olurlar. Rawls’a göre
hükümet, rekabet içinde olan ‘iyi’ler arasında tercih yapmaktan uzak durmalıdır. Deniz
kenarında yaşayan bir toplumun filo yapımını teşvik edip dil ile uğraşmayı ihmal etmesini
adil kılacak bir durum söz konusu değildir.
5.7.6. Adaletin Üstünlüğü ve Benliğin Analizi
Sandel, Rawls’ın adaletin paha biçtiği değerlere göre onlardan bağımsız ve
öncelikli olmak ’zorunda olmasının’ manasını, ahlaki olmaktan ziyade epistemolojik bir
gereklilikten türediğini söylediğini belirtir. Yargı standartlarının sorunlu özelliğiyle ve
mütemadiyen prosedürle ilintili olan bu durumu irdelemek için toplumun temel yapısının
değerlendirileceği bir ’Arşimet noktası’ ihtiyacı vardır. Sorun, bu tür bir noktanın nerede
bulunabileceğinin tahmini ve tespitidir. Eğer adalet ilkeleri toplumda yarara ilişkin mevcut
kavrayışlardan

türetilirse

sağladıkları

eleştirel

duruş

noktasının

düzenledikleri

kavrayışlardan daha geçerli olmasının hiçbir garantisi olamaz. Zira o değerlerin bir ürünü
olarak adalet, onlarla aynı olumsallıklara tabi olacaktır. Diğer olasılık ise toplumda hâkim
değerlere ve çıkarlara her nasılsa dışsal nitelikli bir standart gibi görünmektedir. İlki
olumsal olduğu için, diğeri ise temelsizlik yüzünden keyfidir. Adaletin bunlardan
türetilmesi muğlak normlar oluşturabilir. Dolayısıyla hakkaniyet olarak adalete uygun
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ilkeler setinin elde edilmesinde bunlara bel bağlanamaz, güven duyulamaz (Sandel, 2014:
36-38).
Benliğin biricikliği ve onun tüm öğeleri (arzuları, hevesleri, acıları, kötülükleri vs.)
adalet ilkelerini seçme hususunda engeller oluşturuyorsa bunlar nasıl engellenebilir? Eğer
adalet aşkıyla yanıp tutuşan bir benlik, toplumsal kurumların ilk erdemi olarak adaleti
idrak edebilirse her halükarda yapması gerekeni yapabilecek midir? Yoksa duygularının
esiri olarak yarar (çıkar, menfaat) peşinde yolunu mu kaybedecektir? (Kendinden) aşkın
bir gücün, ilahi bir kudretin buyruklarının arkasına mı saklanacaktır? Rawls belki de
çözümü daha önce Anglo-Amerikan düşünce ve siyaset geleneğinde hiç yer al(a)mayan
bir modellemede bulmaktadır (Sandel, 2014: 38-45). Sandel’e göre Rawls, kendini
liberteryenlerin tasvir ettiği şekilde bir liberal gelenekte görmese bile teorisinde ortaya
koyduğu -Kant metafiziğini reddedip başka bir gerekçelendirme önerdiği- orijinal
pozisyon ile takdiri hak etmektedir.
5.7.7. Metafizikten Yoksun Liberalizm: Başlangıç Durumu
Başlangıç durumu (orijinal pozisyon) içinde metafizikten azade halde tercihlerde
bulunan temsilci bireylerin neden eşitlikçi seçimler yapacağı öngörülmektedir? Pek doğal
liberteryen, komuniteryen ve daha akla gelebilecek çeşitli ideolojilere, dinlere, değer
sistemlerine yönelik tercihlerde de bulunabilirler. Bu muhtemelen farazi durumdaki
kişilerin yapacaklarından çok gerçek bireylerin dünyayı nasıl ele almak ve şekillendirmek
istediğiyle alakalıdır. Rawls da Kant’ın metafizik tandanslı gerekçelendirmelerinden
kendini kurtarmak (korumak) için başlangıç durumu tasvir etmektedir. Oysa Sandel’e göre
‘’adaleti doğuracak olan, sürekli uzaklaşan ahlaki bir gelecek değil, insani duruma sıkıca
gömülü olan şimdidir’’ (Sandel, 2014: 33). Adaleti sağlamak ne geleceğin şaşaalı
hayalinden

ne

de

geçmişin

acı

dolu

yıkımlarından

veya

zaferlerle

bezeli

betimlemelerinden oluşan zihinlerin değil, yaşadığı zamanın gerçeklerini idrak edip
çözümler üretebilen ve toplumuyla bütünleşik, deontolojinin bilincine varmış ahlaklı
bireylerin işidir.
Sandel’in orijinal pozisyona bakış açısına göre Rawls bunu Kant’a bir yanıt
mahiyetinde dizayn etmektedir. Saf aklın temsiliyetine alternatif bir rota oluşturma
gayesindedir. Hedefi uzaktan tanımlayabilecek kadar mümkün kılan fakat aşkınlık
diyarına ayak basmayacak kadar yakınlıkta olan (Aydın, 2015: 85) bu başlangıç durumu
bilgisizlik peçesiyle desteklenmektedir. ‘’Bilgisizlik peçesinin temel amacı, gelir ve
fırsatların dağıtımının ahlaki bir görüşün keyfî değişkenlerine dayanmaması gerektiğidir’’
(Sandel, 2015: 207). Sandel orijinal pozisyonun gerekçelendirmelerine bir dizi itiraz
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geleceğini düşünmektedir. İlk eleştiri tasvir edilen farazi durumun mevcut ihtiyaçlardan ve
arzulardan gerçek bir kopuşun başarılıp başarılamayacağıdır. Olası her yaşam tarzına
müsamaha gösterebilecek ilkeleri seçmek mümkün müdür? Sandel muhtemelen bunun
ol(a)mayacağını söyler. Zira evrensel olmayan değerler veya baskın şekilde lanse edilen
ve hoş gösterilmeye çalışılan Batılı liberal burjuva yaşam planları ilkelerin içine
yedirilmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla hakkaniyet olarak adaletin altı oyulmaya müsait
konuma gelecektir. Bir diğer itiraz ise orijinal pozisyonun betimlediği seçici birey
temsilcilerinin toplumların mevcut durumlarından fazlasıyla soyut olma ihtimalleridir. Her
ne kadar bunlar makul görülse de zaten Rawls baştan itibaren başlangıç durumunu adalet
nosyonunun kolayca anlaşılabilmesi için ampirik bir deney şeklinde ortaya koyduğunu
belirtmektedir. Dolayısıyla deontolojik iddiaları desteklememektedir (Sandel, 2014: 4849).
Rawls teorisinin iki hedefi olan hem var olan arzuların olumsallığından hem de
aşkın olanın sözde keyfiliğinden ve muğlaklığından kaçınmak bir araya getirilemez ve
dolayısıyla ulaşılmaya, elde edilmeye çalışılan Arşimet noktası çelişkiler nakaratı arasında
silinip gitmektedir (Sandel, 2014: 63). Bilgisizlik peçesinin orijinal pozisyondaki temsilci
bireyleri çeşitli ilkeleri seçecek bilgi setlerinden mahrum bırakması, onların dayanağıyla
inşa edilecek olası tüm sözleşmelerin gerçek hayatın işleyişi içerisinde anlamsız ve
işlevsiz kalmasına yol açabilir. ‘’Bu koşullarda varsayımsal olan sözleşme kurucu bir
anlaşma olmaktan çıkarak bir haklı çıkarma aracına dönüşür’’ (Aydın, 2015: 88).
Asimetrik bilgi sorunu gerçek hayatta iş ve işlemlerde adaletsizlikler oluşturabildiği gibi
Rawls’ın farazi başlangıç durumunda çeşitli araçlar ve argümanlar sayesinde ötelenebilse
bile pratik uygulamalarında aynı etkiyi gösteremeyebilir (Sandel, 2014: 154). Seçim
yapması beklenenlerin tercihlerinin uyumluluğu muğlak olduğundan gerekçelendirme
argümanları anlamını yitirir. Bilgisizlik peçesi, düşünümsel denge, adalet koşulları, adalet
kısıtlamaları, tarihi ve doğal engeller... Bütün bu sınırlamaların eşliğinde gerçekten orijinal
pozisyonun ne olduğu veya ondan meydana gelen ilkelerin toplumlar için neler ifade edip
edemeyeceği Sandel’in temel endişeleridir. Bunlara istinaden Sandel’e göre ‘’gerçek
sözleşmeler özerklik ve karşılıklılık ideallerini gerçekleştirdiği sürece ahlakî bir ağırlığa
sahiptirler’’ (Sandel, 2015: 197). Hem özel sözleşmeler hem de toplumsal sözleşmeler
bireylere, gruplara, topluluklara ve devlet aygıtına riayet edilmesi gereken sorumluluklar
yüklerler. Onların rızaya dayanan etkileri olduğu kadar sadece ahlaka, deontolojiye ve
bütünüyle adalete yönelik a priori yaptırımları bulunmaktadır. Dolayısıyla geçerliliği ve
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mantık silsilesi tartışılabilir olsa da başlangıç durumundan elde edilen ilkeler eğer
ihtiyaçlara uygun ise makul addedilip pratiğe geçirilmelidir.
5.7.8. Benlik ve Öteki Çoğunluğun Önceliği
Sandel’e göre Rawls’ın ahlaki özne hakkındaki muhakemesi, adalete ehil her
varlığın ilk özelliğinin sayıca çok olmasından türemektedir. Adalet sadece bir öznenin var
olduğu dünyada uygulama alanı bulamayacaktır. Adalet, toplumsal işbirliği aracılığıyla
kazanılan avantajlardan ortaya çıkan ve birbiriyle çatışan talepleri ele almaktadır.
Dolayısıyla Rawls’tan hareketle Sandel’e göre bunların insani, medeni sınırlar dâhilinde
ve fiziki çatışma oluşturmayacak şekilde çözümlenmesi sözleşme sözcüğü ile anlam bulur
ki sözleşme de çoğulluğu ima etmektedir.
Rawls’a göre faydacılık, kişinin akla uygun tercih ilkelerini bir bütün olarak
topluma uyguladığı yahut uygulamaya çalıştığı için eleştirilmektedir. Zira insan öznesinin
esas itibariyle çoğul bir özellik gösterdiğinde ısrarlıdır. Ona göre faydacılık konsepti
içinde birçok kişi tek bir kişide birleştirilmiştir ve münferit bireyler birbirlerinden çok
farklı şekillerde amaçlara sahip olsalar bile aynı model dâhilinde hareket etmek zorunda
kalırlar. Rawls için faydacılıkta herkesin amaçları doğrultusunda hareket etmesi istenirken
bu farklı kişilerin çoklukları ile insan topluluklarının temeli olduğu varsayılır. Buradan
hareketle toplumsal tercih ilkelerinin faydacı bir nitelik taşıması beklenmez.
İnsanlar varoluş itibariyle tekil canlılar olsalar da ihtiyaçlarını ve isteklerini
karşılayabilme açısından işbirliği yapmaları kaçınılmazdır. Dolayısıyla Rawls’ın ve
Sandel’in kişi ve benlik (self) anlayışında hem birliğin hem de çokluğun ahlaki öznenin
temel bir özelliği olarak görülüp görülmediği muğlaktır. İnsanın adaleti tesis etmeye ehil
bir varlık olduğu görüşünün eşit ölçüde zorunlu bir ön varsayım olup olmadığı sorusu
makul görünmektedir. Onlara göre adalet anlayışının dayandığı mantık, deontolojik etik
bağlamında değerlendirildiğinde önceliklerin altını oymakla tehdit eder. Bireylerin tekil
amaçlar doğrultusunda sadece kendilerini düşündüğü faydacı bir ortamda sözleşmenin
birlik ilkesi tehdit edilmiş olur. Çoğulluk kavramı anlamını yitirir. Yarışan ve çatışan
arzular; üretimde, tüketimde ve iktisadi adalette çoğunluğun faydasını maksimize
edebilmek için birlikteliği yani işbirliğini zorunlu kılmaktadır.
Kendine ait amaç sistemleri tarafından tanımlanan ve birbirlerinden farklı kişiler
olmamız adalete ehil bir varlığa ilişkin zorunlu bir ön varsayımdır. Mesele bunların hangi
uygunluk silsilesi içerisinde gerekçelendirilmesi gerektiğidir. Diğerleriyle çoğulluğun
makul ve rasyonel şartlarını irdeleyerek bencil güdülerimizi peçeleyip objektif algılardan
hareketle işbirliği yapmak önemlidir. Zira birliğin ya da işbirliğinin temeline ilişkin
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bilgiye yalnızca deneyimlerin ışığında, yol göstericiliğinde ulaşılabilir. Dolayısıyla salt
faydacılığın argümanlarından ziyade çoğulluğun temeline ilişkin bilgilere ve deneyimlere
öncelik tanınmalıdır. Çoğulluğun birliğe önceliği veya öznenin bireyleşmesinin öncel
olduğu görüşü, benlik ile öteki arasındaki ilişkinin adaletin öncelikli olmasını sağlamak
zorunda olan şartlarını tanımlamaktadır (Sandel, 2014: 74-77).
5.7.9. Benlik ve Amaçları: Mülkiyet Öznesi
Sandel, deontolojik etikte benliğin kendisi tarafından onaylanan amaçlardan önce
geldiğini belirterek Rawls’ın bu öncelikle ilgili bir anlatı üretmenin zorluğuna dikkat
çektiğini söyler. Rawls teorisiyle aşkın veya numenal bir alanın kapsayıcılığında elde
edilen benlik kavramını reddetmektedir. Benliğin amaçlarıyla nasıl bir ilişki içinde olduğu
ve onlardan nasıl ayırt edildiği açıkça tespit edilmelidir. İlkinin yokluğunda radikal
biçimde bedensizleştirilmiş bir özne ile, ikincisinin yokluğunda radikal biçimde
konumlanmış bir özneyle baş başa kalırız. Dolayısıyla bir çözüm olarak Rawls, benliği bir
mülkiyet öznesi şeklinde dizayn etmektedir (Sandel, 2014: 77).
Benliğinin iradi failliğine haiz bir birey modeli, Rawls’ın kavrayışında ve ele
alışında deontolojik etiğin rolünü ve merkezi konumunu belirginleştirir. Amaçlarını seçme
ehliyetine sahip olduğunu idrak edebilen kişi artık diğerlerinin aracı olmak zorunda
kalmaz. Tercihleriyle hakkaniyete uygun hareket eder, ahlaklıdır, yaptıklarıyla ve
yapmadıklarıyla bir öznedir. Tabiatına uygun olarak -şartların izin verdiği raddede ve
müddetçe- kendine en akılcı (faydalı) koşulları sağlayacak ve ihtiyaçlarıyla birlikte
isteklerini tatmin edecek adalet ilkelerini bulmaya, seçmeye ve uygulamaya ehildir
(Sandel, 2014: 83). Fakat Sandel’in endişesi, tanımlanan bu kişinin, bireyin, insan olarak
öznenin toplumdaki çeşitli gruplar içinde istenilen etkiyi gösterip gösteremeyeceğidir.
Rawls, arka plan kurumlarının inşa ettiği temel yapı içinde ahlaki, makul ve rasyonel özne
olarak bireylerin hayat planlarını gerçekleştirecek cesarete, iradeye ve bilgiye sahip
olabileceğini düşünmektedir. Sandel ise Amerikan toplum yapısı içerisinde cemaatçilik
(toplulukçuluk) etkisinin Rawls’ın betimlediği insanları maalesef sindireceğini ve iyi de
kötü de olsa koşullara ayak uyduran kişiler olmaktan öteye gidemeyeceklerini
öngörmektedir.
Benliğin amaçlarından koparıldığı için güçsüz/yetkisiz kaldığı yerde sahiplikten
mahrum kalma/bırakma, benliğin amaçlarıyla ‘seçim nesnelerine yönelmiş iradi bir özne
olarak’ ilişkili olduğu irade anlamında faillik yeteneğinin kapsayıcılığıyla telafi
edilmektedir. Zira uygun faillik irade uygulamasını gerektirmektedir. Özne ile nesne
arasındaki boşluğu, bunun kapanmasına gereksinim duymaksızın aşabilecek olan iradenin
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kendisidir. İradi faillik, sahip olan iradenin yahut kişinin ve öncel olarak birleşmiş ve
amaçlarına ön gelen özne kavramı, deontolojik etiğin vaadini aşkınlığa sapmadan yerine
getirmek için gerekli olan kavrayışa benzemektedir. Bu ele alış sayesinde benlik
amaçlarından ayırt edilebilir. Dolayısıyla fail, benliğin bilincine önceliğini idrak edebilir.
Kişiliğini çelişkili, çatışan ve yarışan çıkarlar silsilesi içerisinde koruyabilecek olan birey
her türlü yalpalanmalara ve sarsılmalara karşı direnç gösterebilecek akli olgunluğa
ulaşabilir. İktisadi adaleti gerçekleştirebileceği öngörülen birey, amaçlarına öncel olup
iradi failliği hakkıyla uygulayabilen kişidir (Sandel, 2014: 77-84).
5.7.10. Bireycilik ve Topluluğun Talepleri
Sandel’e göre yeniden yapılandırılan deontolojik özne kavramıyla orijinal
pozisyonda tanımlayıcı öncüllerin değerlendirilebileceği ve standart olan düşünümsel
dengenin her iki uçta da teste tabi tutulup ahlaki sezgilerin tutarlılığının ölçülebileceği bir
konsept oluşturulmuştur. Bu model sayesinde karşılıklı ilgisizlik varsayımının tanımladığı
şey, insani güdülere dair hususi bir anlatı değil bizatihi bu özne kavramıdır. Sandel
açısından düşünümsel denge ve karşılıklı ilgisizlik varsayımlarının ortaya çıkardığı güçlü
ya da tartışmalı olasılıklar belirli bir iyi kavramını dayatmaktadır. Böylelikle ilkelerinin
seçimini önceden etkileme riskini doğurmaktadır. Buradan hareketle Sandel kişi kavramını
oluşturan varsayımların ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu sorguladığını vurgular. Bu
varsayımlar hangi değerler ve amaçlar dizisi ile uyumludur? Varsayımlar herhangi bir
yarar kavramını peşinen yok saymayı engelleyecek kadar zayıf ve yeterince masum
mudur?
Öngördüğü bu zayıflıklara istinaden Sandel, adalet koşullarının ve bilhassa
karşılıklı ilgisizlik varsayımının bireyci bir eğilimi piyasaya süreceğini ve diğerkâmlık,
iyilikseverlik ve cemaatçi duygular gibi güdülerin varlığını inkâr edeceğini ya da bunların
değerini düşüreceğini söylemektedir. Zira orijinal pozisyon ‘güçlü bir bireyci eğilim’
içerir ki bu eğilim, karşılıklı ilgisizlik ve kıskançlığın var olmayışı gibi güdüsel
varsayımlar tarafından da güçlendirilmektedir. Dolayısıyla bu durum, biri için
dilenebilecek en iyi şeyin kendi yolunda ilerlemesinin engellenmemesi ve başkalarının
haklarına karışmamasının sağlanması olduğunu öngören liberal, bireyci bir kavrayışı a
priori varsayar (Nagel, 1973: 9-10’dan aktaran Sandel, 2014: 84-85).
Rawls’ın itiraz ettiği üzere teorisi dar anlamda bireyci bir doktrin değildir. Aksine
karşılıklı ilgisiz varsayımının maksadı bir kez anlaşıldığı anda bu itiraz yersiz
görülmektedir. Zira Rawls, bu teorinin bireyci boyutunu oluşturan hakkaniyet olarak
adalete dayalı özel bir toplum tasvirini ulaşılması gereken bir ideal şeklinde (boyutunda)
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savunmamaktadır. Dolayısıyla cemaatçi değerlere cephe almamaktadır. Ona göre
hakkaniyet olarak adalet, orijinal pozisyondaki kişileri bireyler olarak ele almakla işe
başlasa da bir topluluğu oluşturan kişileri birbirine bağlamaya hizmet edecek yüksek
düzeyli ahlaki duyguları açıklama konusunda engel oluşturmamaktadır.
Rawls’tan hareketle Sandel orijinal pozisyondaki taraflara atfedilen güdülerin ne
günümüz toplumundaki gerçek güdüleri yansıttığını ne de iyi düzenlenmiş bir toplumda
yaşayan kişilerin güdülerini doğrudan doğruya belirlediğini düşünür. Ona göre bu
varsayımların sınırlı kapsamı doğrultusunda Rawls, iyi düzenlenmiş bir toplumda
insanların amaçlarının baskın bir biçimde bireyci olması için hemen akla gelen hiçbir
neden yok gibi görünmediğini belirtir. Dolayısıyla cemaatçi değerlerin bireylerin peşinde
oldukları diğer değerler gibi adaletin iki ilkesi tarafından yönetilen bir toplumda var
olması ve serpilmesi imkân dâhilindedir. Rawls’ın teorisinin cemaatçi değerleri tümden
engellediğine yönelik bir argüman geçerliliğini yitirmektedir.
Rawls’ın kişi kavrayışında kişinin amaçları iyiliksever ve cemaatçi bir nitelik taşır.
Bütün çıkarlar, değerler ve yarar kavramları önceden içselleştirilmiş ve amaçlarına öncel
olan bir öznenin çıkarları olarak tasarlanan özneden ziyade aradığı hedefleri tanımladığı
sürece Rawlsçı benliğe açıktır. Yalnızca benliğin sınırları önceden sabittir. Dolayısıyla
Rawlsçı benlik sadece bir mülkiyet öznesi değildir. Menfaatleriyle arasına mesafe koyup
amaçlarını ve onları elde edebilecek araçları kullanabilen, benliğini kaybetmeyen bir kişi
anlayışıdır.
Bireyin kendine ve amaçlarına bağlılığı açısından değerlendirildiğinde öncel
kimlikle sabitlenen benlik sayesinde kişisel olarak hiçbir bağlılık, beni kendimi onsuz
anlayamayacağım kadar derinden kavrayamaz. Yaşam hedefleri ve planları bağlamındaki
hiçbir dönüşüm kimliğimin sınırlarını bozacak kadar tedirgin edici olamaz. Hiçbir proje
kendisinden vazgeçilmesi durumunda kişiliğimin sorgulanmasını gündeme getirecek kadar
zorunlu olamaz. Sahip olduğum değerlerden bağımsız olduğum düşünüldüğünde daima
bunlardan apayrı bir yerde durabilirim. Zira sayılanlara istinaden oluşan ahlaki bir kişi
olarak ‘kamusal kimliğim zaman içerisinde değişimlerden etkilenmez’ (Rawls, 1980: 544545’ten aktaran Sandel, 2014: 86).
Sandel’e göre Rawls’ın anlatısı kendi sınırlarının önceden verili olmadığını
varsayan bir özneyi tasarlama yollarını ifade eden intersubjektif veya intrasubjektif
kavrayış formları olarak adlandırılabilecek olguların olasılık dâhilinde olduğunu
reddetmektedir. Zira toplum içerisinde kişilerin aileye, topluluğa, sınıfa ya da ulusa
yönelik sorumluluk atfettiği ya da kişiler bir mükellefiyet yüklendiği zaman olduğu gibi
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bir kapsamı reddeden Rawls, bu tasavvurları aslında zihninde oluşturmaktadır. Fakat
bunların Kant’ın metafizik açıdan sorunlu yönlerini akla getirdiği için yerlerine yenilerini
koyma hususunda tedirgindir. Zira bir beden içerisinde farklı kişiliklerin olabileceği
intrasubjektif durumlarda rekabet halindeki bu kişiliklerin zihin içerisindeki çatışmalarını
çözmeye yönelik bir kavram kargaşası yaşanmaması için bireyi çelişkili konumlara
sürüklememek gerekir. Rawls’ın bu tasavvurları açıkça reddetme sebebi bireyi yani
modelinde tasarladığı makul rasyonel ve siyasal özne olan kişiyi seçim ilkelerinde
yanılgıya düşürüp faydacılığın ürettiği zemine oturtma riskinden kaçınmaktır. Faydacılığın
herkes için modellediği tek bir arzu sistemi hedonist bireylerin metalar için çatıştığı
kitleleri üretir ki hem Rawls hem de Sandel bundan kaçınmaya çalışır. Dolayısıyla kişi
kendi azami yararına ulaşmak ve ussal amaçlarını mümkün olduğunca öne almak için
eylemde bulunduğu ve hiç olmazsa bu amaçla başkalarını etkilemediği sürece oldukça
uygun bir biçimde hareket eder. Bu da özel ahlak hakkında faydacılık için yeterli görünür.
Fakat toplumda birçok özneden oluşan kimliklerin uzlaştırılması, uyumlulaştırılması ve
kontrol altına alınması için adalete ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle karşılıklı
ilgisizliğin adalet ilkelerinde yararı azami düzeye çıkarmayla ilişkili olduğu idrak
edilebilir.
Komüniteryan tenkitlere karşı Sandel, Rawls’ın bakış açısına göre cemaatçi
amaçları benimsemiş olan bireylerin bunları adalet ilkeleri tarafından öncel olarak
tanımlanmış ve iyi düzenlenmiş bir toplumda takip edip edemeyecekleri sorusunu
tekrarlar. Buradan hareketle birleşmiş benliklerin olası bir amacı tanımladığı kimliklerin
bir unsurunu veya yapı taşını oluşturmayan cemaat duygusunun toplumsal organizasyon
içerisinde makul kabul edilmesinin Rawls için de anlaşılabilir olduğunu söyler. Benliğin
ve birliğin çoğulluğu zaten hak kavramıyla sağlanmış olduğuna göre topluluk erdemini
adalet çerçevesi içinde tanımlayan öncelikli yer bulunmuş olur. Dolayısıyla kişinin
değerleri ve amaçları asla benliğinin yapı taşları değildir. Sadece öz nitelikleri ve vasıfları
olduğuna göre cemaat duygusu iyi düzenlenmiş bir toplumun asla asli unsuru olamaz,
yalnızca bir öz niteliği ve vasfı olabilir (Sandel, 2014: 86-89).
5.7.11. Eşitlik Savunusu ve Rawls
Anlaşmaların meşru addedilmesi, yasal olması, ahlaki ve adil kabul edilmesi çeşitli
açılardan değerlendirmeyi gerektirmektedir. Kimi zaman yasal ve meşru olan bir sözleşme
ahlaktan yoksun ve adaletsiz olabilir. Siyaset felsefesi alanında yetkin bir bilim insanı
olarak tanınan M. Sandel, Rawls’tan hareketle eşitliği sağlayan öğelerin içselleştirildiği
anlaşmaların kurucu özellikleriyle birlikte pratik işlevlerini değerlendirmektedir.
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Sandel’e göre öncelikle bir sözleşmenin kendisi, onun adil olmasını garanti etmez.
Buna bağlı olarak ister yazılı ister sözlü olsun, anlaşmalarda rıza bağlayıcı bir ahlaki iddia
yaratmak için yeterli değildir. Bu sözleşme, karşılıklı çıkar iddiasıyla bağdaşmayarak
karşılıklılık idealini ihlal etmektedir. (Sandel, 2015: 198). Sandel’in bu zamana değin
rızanın ahlaki bir yükümlülük adına yeterli şartları oluşturmadığını savunduğu ortadadır.
Dolayısıyla o’na göre gönüllülük esasının bile telafi edemeyeceği niteliklere haiz orantısız
bir sözleşme karşılıklı çıkardan yoksun olabilir. Fakat Sandel bunun da ötesinde daha
kışkırtıcı bir iddiada bulunarak rızanın ahlaki bir yükümlülük için gerekli bir koşul
olmadığını söyler. ‘’Karşılıklı çıkar yeterince belirginse karşılıklılığın ahlaki iddiaları, rıza
eylemi olmaksızın bile savunulabilir’’ (Sandel, 2015: 199).
Sandel, Rawls’ın meritokrasiye karşı tutumunu da ele almaktadır. Ona göre Rawls
meritokrasi yaklaşımının ahlaki açıdan keyfî olan belli avantajları düzelttiğini ama adalet
için yeterli olmadığına inanır. Koşullarla ilintili olan her birey aynı başlama noktasına
getirilse bile en hızlı koşucunun yarışı kazanacağı az çok bellidir. Fakat hızlı bir koşucu
olmak bütünüyle o kişinin yaptığı bir şey değildir. Hızlı bir koşucu özelliklerine sahip
olmak ile varlıklı bir aileden gelmek olasılık bakımından benzer şekilde ahlaki bir
olasılıktır. Her iki durum da keyfidir ve ahlak savları bu bakış açısından adil sayılamaz.
Dolayısıyla meritokrasi sosyal olasılıkların (avantaj ve dezavantajların) etkisini ortadan
kaldırmakta mükemmel düzeyde başarılı bir fonksiyona sahip olsa bile yeteneklerin doğal
dağılımından kaynaklanan gelir ve refah dağılımına müsaade etmektedir (Sandel, 2015:
208). Rawls, meritokratik adalet yaklaşımının daha az derecede olsa da liberteryen
anlayışta bulunan aynı sebeple kusurlu olduğu sonucuna varmaktadır. Her iki adalet
yaklaşımında dağıtılan paylar ahlaki olarak keyfî olan faktörlere dayanmaktadır (Sandel,
2015: 209).
Sandel, Rawls’ın dağıtımcı adaletin işlevinin ahlaki hak edişi veya erdemi
ödüllendirmek olmadığını düşündüğünü söyler. O’nun için adalet, oyunun kuralları
belirlendiğinde ortaya çıkan meşru beklentileri karşılamaktır. Adalet ilkelerinin belirlediği
kurallar temelinde ve toplumsal işbirliği çatısı altında insanlar onlara uygun olarak elde
ettikleri ödüllere hak kazanmaktadırlar. Sistemin işleyişini sosyal transferler sağlıyor ise,
vergi uygulamaları iyi durumda olanların gelirlerinin bir kısmını dezavantajlılara
vermelerini gerektiriyorsa, avantajlı konumda bulunanlar ahlaki olarak hak ettikleri bir
şeyden yoksun bırakıldıklarından ötürü şikâyet edemezler (Sandel, 2015: 217). Zira sosyal
ve ekonomik eşitsizliklerin bilfiil icracısı kabul edilen bu kişilerin dezavantajlılar için
daha yüksek bir minimumu oluşturmaları gerekir. Aksi halde çeşitli şekillerde keyfi olarak
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elde ettikleri menfaatlerin korunmasını ve devam ettirilmesini garanti altına alamazlar.
Dolayısıyla toplum, hakların (menfaatlerin) ve yükümlülüklerin paylaşıldığı büyük bir
bütündür. Sandel, Rawls’ın teorisini –o’na göre doğru olsa da olmasa da- daha eşit bir
toplum inşa etme adına düşünme yollarını aktif hale getirdiği için takdir ile anmaktadır.
5.7.12. Hakkın Yarara Önceliğini Savunmak ve Karşı Koymak
Sandel’in, Rawls’ın Siyasal Liberalizm’ine verdiği yanıtları içeren bölüm kuramın
belirli hususlarda değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Her halükarda
Rawls’ın eserinin harikulade ve ilham verici olduğunu söylemektedir (Sandel, 2014: 217).
Hakkı iyiye/yarara önceleyen argümanları çeşitli açılardan ele alan Sandel, Rawls’ın
Adalet Teorisi ile faydacılık karşısında hak yönelimli liberalizmin ilk defa baskın konuma
geçtiğini belirtir. Terimlerin yararlar uğruna yıpratılamayacağını ve bunun da bekçisinin
koruyucu irade olarak devlet aygıtı olduğunu vurgular. Aynı zamanda liberterler ile
egaliterler arasındaki en keskin tartışmalardan biri olan konu, devletin çatışan ve yarışan
çıkarların serbestliği noktasında alacağı pozisyona ilişkindir. Hakkın iyiye karşı belirli
kişisel hakların ortak yarar mülahazalarına karşı ağır basmaları ve onları tayin eden
ilkelerin herhangi bir iyi yaşam anlayışının üstünlüğüne dayanmamaları itibariyle üstün
olduğunu öngörmektedir. Sandel’e göre bizler ne faydacıların varsaydığı gibi basitçe
arzularımızın toplamıyızdır ne de Aristo’nun tasvir ettiği mükemmele ulaşmak için
çabalayan varlıklarızdır. Bizler, öncel ahlaki bağlardan azade, kendi özgür ve muktedir
iradesine sahip olarak seçim yapabilen benliklerizdir. Bu nedenle hedefler arasında taraf
tutmayan bir hak çerçevesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla ahlaki faillerin bilinçleri
yararı hakka öncelemek isterken ve bu da faydacılık adı altında hâkim görüş iken Rawls’ın
teorisi ve karşı çıkışı muazzamdır (Sandel, 2014: 217-221).
Sandel, Rawls’ın liberalizmin davasının siyasi, metafizik veya felsefi olmadığını
ve doğal olarak insanın benliğine dayanmadığını söylediğini belirtmektedir. Rawls,
Kant’ın ahlak felsefesini politikaya uygulamak değil, modern demokratik toplumların
çetrefilli siyasal süreçlerini belirli bir tarafsızlıkla ele alabilecek (Sandel, 2014: 223) ve
onları çatıştırmadan makul çoğulculuğu, örtüşen görüş birliğini gerçekleştirebilecek adalet
ilkelerini tespit etme amacı gütmektedir. Kendi başına duran ve makul, kapsamlı, çatışan
(veya çatışmayan) ideolojiler, doktrinler, dinler arasında taraf tutmayan bir siyasal model
inşa etmektedir. Yine de Sandel’e göre ‘’siyasal liberalizm her ne kadar Kantçı kişi
kavrayışına dayanmayı reddetse de, kişi kavrayışı olmaksızın da yapamaz’’ (Sandel, 2014:
224). Sandel, Rawls’ın adalet ilkeleri seçiminde ideolojik ve dini görüşlerimizi parantez
içine almamızı gerektiren argümanlarının geçerliliğini sorgulamaktadır. Neden bir dinin,
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ideolojinin, öğretinin, felsefenin yeknesak ilkeleri makul, rasyonel ve siyasal özne olarak
birey temsilcilerinin seçeceği ilkelerden daha adil olmasın? Şüphesiz bu sorular kuram
açısından yıpratıcı etkiler gösterebilir. Oysa Rawls bunlardan kaçınmak istediğini çalışma
boyunca belirtmektedir. O’nun gayesi demokratik süreçleri işletmektir ve bunu da orijinal
pozisyondan damıtılan ilkeler dâhilinde öngörmektedir. Kamu, ortak yararların ve hakların
uyumlulaştırılacağı kapsamlı alandır ve Rawls burada faydacılığın egemen olmasına karşı
güçlü bir itiraz sunmaktadır.
5.7.13. Dağıtıcı Adalet Tartışmaları
Sandel dağıtıcı adalet hakkındaki tartışmaların uygulama değil ilke düzeyinde
olduğunu söylemektedir. Bazıları mütemadiyen (egaliteryanlar) fark ilkesini savunurken
kimileri (genelde liberteryenler) de bunu reddetmektedirler. Liberter tandanslılar
insanların kendilerinden daha az şanslı olanlara yardım etmelerinin iyi olabileceğini ancak
bunun bir hayırseverlik meselesi olarak ele alınması gerektiğini savunurlar. Onlara göre
devlet aygıtı zorlayıcı gücünü refahın ve gelirin yeniden dağıtımı için kullanmamalıdır.
Aksine bireylerin yeteneklerini tercih ettikleri şekilde kullanarak piyasa ekonomisinin
tanımladığı ödülleri toplama hakkına saygı duyulmalıdır. Rawls gibi liberal eşitlikçilerle
Milton Friedman ve Nozick gibi liberterler arasında süregelen tartışma, fark ilkesinin nasıl
uygulanacağı hakkında ihtilafı değil dağıtıcı adalete ilişkin doğru ilkenin ne olduğu
konusundaki uyuşmazlığı yansıtmaktadır. Hak ile iyi arasındaki asimetri devamlılık
gösteremez. Dağıtıcı adalet konusunda çoğulculuk bir vakıa olmakla birlikte makul
çoğulculuk olgusu ahlak ve din hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıkları uyumlulaştırma
sürecinde pek başarılı olamayabilir. Dolayısıyla Sandel’e göre fark ilkesinin geçerliliği
hakkındaki uyuşmazlıklar makul değildir. Liberter dağıtıcı adalet kuralları yeterince
düşünüldüğünde savunulamaz.
Rawls’ın ahlak ve din konusundaki görüş ayrılıklarına karşı görünüşte cömert tavrı
daha önce zikredilen hususlara göre tezat oluşturuyor gibi görünse de ona göre normaldir,
modern yaşamın arzu edilen özelliğidir. Yaptırım gücü olan bir devlet aygıtında ilgili
araçların kullanımı ile üstesinden gelinebilecek insani farklılığın bir ifadesidir. Dolayısıyla
tüm ahlaki ve yetkilendirilmiş güçlerle donatılan devlet ve kurumları, diğer insanların
makul ve rasyonel eylem biçimlerini gerekçelendirdiği takdirde herkesin toplumdaki
işbirliğine katılacağını öngörür. Doğal olarak burada devletin liberterlerin fark ilkesi
savunucularına karşı geliştirdiği argümanların desteklenmesi hususunda görüş ayrılıkları
kaçınılmaz şekilde olacaktır.
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Fark ilkesi ile çelişen dağıtıcı adalet kuramlarının makul olmadıkları veya liberter
adalet teorilerinin yeterince düşünüldüğünde hayatta kalamayacaklarını öngören anlayış
keyfi bir iddiayı dile getirmez. Rawls siyasal liberalizm ile bunu anlamlandıran çeşitli
söylemler geliştirmektedir. Ona göre piyasa ekonomisi içinde bazılarının çok kimilerinin
ise az kazanmasına yol açan servet ve yetenek dağılımı ahlaki bir perspektifte ele
alındığında keyfidir. Geniş anlamda ekonominin ve organize piyasaların herhangi birinin
sahip olabileceği yetenekleri daima ödüllendirmesi olgusu keyfilik arz etmektedir.
Dağıtım paylarının toplumsal statüye veya doğumla gelen rastlantı sonucu şansa bağlı
olması gerektiğini ve doğanın (talihin, rastgelmenin) dizayn ettiği kabiliyet dağılımının
daha az keyfi olmadığını liberteryenler de kabul edeceklerdir. Onların başvurdukları
özgürlük kavramı yalnızca insanların belli başlı temel ekonomik ve toplumsal
ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin güvenceye alınması durumunda anlamlı bir biçimde
uygulanabilecektir. Eğer kişiler kendi çıkarlarına atıf yapmadan yahut yeteneklerini ve
onların piyasa ekonomisindeki değerine ilişkin özel bilgiye sahip olmadan dağıtıcı adalet
hakkında müzakereye girişirlerse kabiliyetlerin doğal dağılımının dağıtım paylarının
temeli olmaması gerektiği konusunda uzlaşmaya varacaklardır (Sandel, 2014: 239-241).
Yine de her halükarda liberteryen ile egaliteryan tartışması devam edecektir. Sandel’e göre
ahlaki argüman ya da Rawlsyan düşünüm türü ihtilaflı görüşlerin varlıklarını sürdürmesine
karşın bazı adalet ilkelerinin diğerlerinden daha makul olduğu sonucuna varmayı olası
kılıyorsa benzer türdeki düşünümlerden elde edilebilecek ahlaki ve dini savların da
ihtimaller arasına alınması gerektiğini söyler.
Sandel, ilkeler ile kesin hükümler arasında her birini diğeri ışığında öteki ile
uyumlulaştıracak düşünümsel bir denge arayarak ilerlenebileceğini belirtmektedir.
Nitekim bu mantığa uygun olarak Rawls da felsefede en temel düzeydeki sorunlar
çoğunlukla nihai bir tezle çözüme kavuşturulamamıştır demektedir. Ona göre bir problemi
çözüme kavuşturmanın yolu, bütün hatlarıyla en ince ayrıntısına kadar düşündükten sonra
hangi görüşün en ikna edici ve tutarlı anlatıyı sunduğunu dikkate almaktan geçmektedir.
Sandel ise hak kadar iyi hakkında da akıl yürütmek mümkünse siyasal liberalizmin hak ile
yarar arasında asimetri mevcudiyetine yönelik iddiasının zayıfladığını söyler. Fakat
Rawls’ın bu argümanları makul çoğulculuk temelinde sürdürebilmesinin mümkünatı fark
ilkesi lehine ve liberteryanizm aleyhine geliştirdiği tezlerin gücünden gelmektedir.
Dolayısıyla Sandel’e göre ahlak açısından olduğu kadar adalet yönünden de salt
uyuşmazlık mefhumu devletin tarafsızlığının zorundalık haline gelmesine yönelik isteğe
yol açan makul çoğulculuğa kanıt oluşturmaz. Zira bazı akledişler sonucu elde edilen
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düşünümsel dengeler çeşitli ahlaki ve dini doktrinlerin savlarını sisteme dahil etmeyi
gerektirebilir. Dolayısıyla Sandel için Rawls’ın kendi başına duran siyasal liberalizminin
parantezleri dağıtıcı adaletin bazı konularında başarılı olamamaktadır.
5.7.14. Liberal Kamusal Aklın Sınırları
Sandel’e göre herhangi bir siyasi yahut ahlaki anlaşmazlıkta varılacak konsensüse
doğru gidilen yolda akıl yürütmenin mümkün olup olmadığı denemeden bilinemez.
Sayılan türde ihtilafların makul olmakla birlikte birbirine zıt yarar kavrayışlarını yansıtıp
yansıtmadığı ya da bu anlaşmazlığın müzakere ve düşünme edimleri vesilesiyle çözülüp
çözülemeyeceği sadece müzakere ve düşünme aksiyonlarıyla belirlenebilir.
Siyasal liberalizmin ortaya koyduğu parantezler nedeniyle kendine güçlük doğuran
bu durum müzakere için dar bir alan bırakmaktadır. Başat örneklerden biri olarak siyasal
liberalizm, ifade özgürlüğünü destekler gibi görünse de siyasi tartışmalarda meşru katkıda
bulunduğu öngörülen savları anayasal esaslar dâhilinde temel adalet konusundaki
tartışmalarda katı biçimde sınırlandırmaktadır. Bu kısıtlama hakkın yarara önceliğini
yansıtır. Kamusal akıl idealine göre yalnızca bütün vatandaşların kabul edeceklerini
beklemenin makul addedildiği ‘siyasal değerler’ siyasal söyleme yol göstermelidir. Rawls,
kamusal aklın sınırlarını siyasal tartışmalarda özellikle oy kullanımında siyasal liberalizm
ile kısıtlamanın gerekliliğini vurgularken ahlaki ve dini argümanlar için tartışma alanı
olarak kilise ve üniversite gibi kurumları göstermektedir.
Rawls, kamusal aklın takip edilip edilmediğini denetlemek için yüksek mahkeme
gibi bir kurumun kararlarını baz alma savını ortaya koymaktadır. Bireylerin ileri sürdüğü
sav, bir yüksek mahkeme kararı olarak sunulsa nasıl görünürdü minvalinde bir soru sorar.
Ancak Sandel’e göre bu soru bir probleme yol açmaktadır. Makul, rasyonel ve siyasal
özne olarak bireyin alacağı karar, bir yargıcın anayasada kendi ahlaki ve dinsel inançları
doğrultusunda aldığı karardan daha makul ve meşru addedilebilir mi? Yahut hangi
argümanın hangi gerekçesiyle uyumlulaştırılabilir? (Sandel, 2014: 245-246).
Dini ve ahlaki öğretilerin kamu alanında propaganda aracı haline getirilmesine
ilişkin liberal kısıt savunmaları şu şekildedir: Kürtaj konusunda Katolik öğretileri
savunanlar kürtaj hakkı konusunu dini terimler, tanımlar, savlar çerçevesinde kendi
kiliselerinde tartışabilseler de siyasi bir kampanya içerisinde, eyalet parlamentosu
zemininde veya meclis koridorlarında bu düşüncelerini seslendiremezler. Katolik ahlak
öğretisi siyasal liberalizmin ortaya koyduğu siyasi platformda tartışılamaz. Liberal
kamusal aklın kısıtlayıcı niteliği eşcinsel hakları konusundaki mülahazalarda da etkindir.
Kamusal aklın gereklilikleri, eşcinsel haklarını hem reddetmeye hem de desteklemeye
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yönelik geliştirilebilecek tezleri sınırlar. Dolayısıyla homoseksüelliğin ahlaken caiz
olduğuna yahut zıddına yönelik bir kanaati oluşturmaya çalışanlar bu girişiminde başarısız
olmaktadır. Zira zikredilen argüman liberal kamusal aklın yasalarını ihlal edecektir. Bir
diğer çetrefilli konu olan kölelik hakkında kökleri Evanjelik Protestanlık içinde bulunan
kölelik karşıtı hareketin savunusu, köleliğin iğrenç bir günah olduğu gerekçesiyle
kölelerin derhal azad edilmesine yöneliktir. Rawls, bu inançta olanların köleliğe karşı
geliştirdikleri tezlerin ne kadar dini bir nitelik ihtiva etse de liberal kamusal akıl idealini
ihlal etmediğini iddia etmektedir. Zira Rawls’a göre bir toplumun iyi düzenlenmemesi
hali, kamusal tartışmanın sadece siyasal değerlere dayalı yürütüldüğü bir toplum
oluşturmak için kapsamlı ahlak anlayışlarına başvurmayı gerekli kılabilir. Oysa Sandel’e
göre kölelik gibi bariz bir adaletsizliğe karşı dini argümanlar geliştirmekle kölelik karşıtı
harekete ilham veren Protestanlar aynı zamanda Amerikalıları diğer siyasi sorunları ahlaki
ve dini terimler çerçevesinde görmeleri hususunda teşvik etmeyi umuyorlardı. Zira onların
köleliği Tanrının yasası ile çeliştiğini varsayarak reddettiğini öngörmek mantıklıdır. Zıt
tezleri kamusal akıl idealiyle tutarlı bir biçimde yorumlamak güçtür (Sandel, 2014: 247249).
Kölelik karşıtlığı, kürtaj hakkı, eşcinsellik örnekleri liberal kamusal aklın siyasal
tartışmalarda empoze edeceği sert kısıtlamaları göstermektedir. Kamusal akıl yurttaşların
temel siyasi sorunları kendilerinin algıladığı ve gördüğü biçimde bütüncül hakikate
gönderme yapmadan çözüme kavuşturmalarını gerektirse bile bu kısıt ele alınanı mümkün
kılan nezaket ve karşılıklı saygı gibi siyasi değerler vasıtasıyla mazur gösterilmektedir. İyi
düzenlenmiş bir anayasal sistem tarafından gerçekleştirilen siyasal değerler çok yücedir ve
kolayca çiğnenemezler ve dile getirdikleri değerler de kolayca terk edilemez. Dolayısıyla
Sandel için siyasal liberalizm her ne kadar tespit ettiği siyasi değerlerle kapsamlı ahlak
öğretileri içinde doğabilecek rekabet halindeki değerleri karşılıklı olarak tartmayı reddetse
bile kısıtlayıcı kamusal akıl kuralları örneği bu tür bir karşılaştırmayı öngerektirmek
zorundadır. Liberal kamusal akıl ahlaki ve siyasi bedeller ortaya çıkarmaktadır. Dini ve
ahlaki doktrinlerin savlarının uygunsuzluğu liberal faaliyetler sonucu ispat edilebiliyorsa
bedel nispeten düşük olacaktır. Fakat aksi oluyorsa büyük bedeller ödemek gerekebilir.
Siyasal liberalizm kapsamlı ahlaki ve dini öğretilerin gerçek olabilmesine imkân
tanıyorken bu tür karşılaştırmalardan kaçınmak mümkün değildir. Bilhassa bu etkiler
Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle eyaletlerin politikalarında giderek bariz bir hal
almaktadır (Sandel, 2014: 249-251).
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Paranteze alma uygulaması her durumda başarılı olamamaktadır. Nitekim Sandel’e
göre demokratik politika yüksek mahkemenin kararlarında ortaya çıkan sonuçların
gerektirdiği kadar alışılagelmiş, soyut ve ahlaki amaçlardan kopuk bir kamusal yaşama
uzun süre bağlı kalamaz. Dini, ahlaki, ideolojik ve felsefi doktrinleri tümüyle parantez
içine alan bir politikanın büyüsü nihayetinde bozulacaktır. Siyasal söylemlerin ahlaki
tınıdan yoksun olduğu yerlerde daha geniş ve kişisel arzulara önem verir gibi görünen
mahiyetteki kamusal yaşama duyulan özlem, arzu edilmeyen ifade biçimlerine
bürünecektir. Liberallerin girmeye çekindikleri yerlere, alanlara, konulara kökten dinciler
hücum edecektir. Bunun da ötesinde büyü bozumu daha dünyevi formlara bürünecektir.
Kamu görevlilerinin ahlaksızlıkları, skandalları, sansasyonel olayları, itirafları ve iftiraları
medyada ve dolayısıyla kamuda yıkıcı etkilere yol açacaktır. Sandel’e göre siyasal
liberalizmden türeyen kamusal akıl vizyonu canlı bir demokratik yaşamın ahlakını ve
enerjisini içselleştirme yönünde oldukça dardır. Meydana getirdiği kısıtlamalar ve
parantezler saptırılmış diğer ahlakçılıklara yol açan ahlaki bir boşluk yaratmaktadır
(Sandel, 2014: 251-252).
Sandel kısıtlayıcı liberal kamusal aklın fazlasıyla çeşitli anlayışlara yol verdiğini
söylemektedir. Liberal anlayış, yurttaşların dini ve ahlaki düşüncelerini ‘siyasi amaçlarla’
yok sayıp onları rahatsız etmeyerek siyasi tartışmaları liberal argümanlara atıfta bulunarak
sürdürmeyi saygı gösterme şekli olarak öngörür. Onların ele alışına göre ahlaki ve dini
ideallerin adalet hususunda yürütülen siyasi tartışmalara dahil olmalarına müsaade etmek
karşılıklı saygının altının oyulmasına neden olur. Farklı bir saygı kavramına göre -Sandel
buna müzakereci kavrayış der- vatandaşların dini, ahlaki ve siyasi inançlarından ortaya
çıkan düşüncelerine, argümanlarına kulak vermek, meşgul olmak, dikkate almak,
gerektiğinde meydan okumak ve itiraz etmek, bunlardan bir şeyler öğrenmek şeklinde
saygı gösterilebilir. Sandel’e göre meşguliyete ve müzakereye duyulacak saygı liberalizme
göre daha engin bir kamusal aklın inşa edilmesine imkan vermektedir. Zira bu şekildeki
bir düşünüm, çoğulcu bir toplum için daha uygun bir ideal sunabilir. Dini ve ahlaki
ihtilafların insani menfaatlerin çokluğunu yansıttığı idrak edilebilirse müzakereci saygı
tarzı, farklı yaşam tarzlarının yıkıcı etkiler doğurmadan ifade edilebildiği ve hususi
menfaatlerin değerinin daha iyi anlaşılabildiği bir toplumu mümkün kılabilir (Sandel,
2014: 252).
5.8. MAICNTYRE’IN ELEŞTİRİSİ
MacIntyre, sadece Rawls’ı eleştirmez daha geniş çerçevede Batı’nın ahlaki ve
siyasi kültürünün çöküşünü eleştirir. Dolayısıyla bu eleştiri aynı zamanda liberal geleneği
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sahiplenen Rawls’ın düşüncelerini de kapsar. Sandel gibi MacIntyre da liberalizmi tutarsız
birey varsayımları; ahlaki meselelerin objektifliği ve rasyonelliği konusunda şüpheci
tutumları; bireyin kişiliğinin oluşumunda toplumun önemini ihmal etmeleri; insanlar için
çatışan ‘iyi’ düşünceler konusunda liberal devletin nötr kalamadığı konularda eleştirir.
Burada Sandel ile MacIntyre’ın ayrıştığı nokta liberalizmin birey tasavvurundadır.
Sandel özellikle Rawls’ın bireyini; benlik (self) ve kazanılmış niteliklerden oluştuğunu,
benliğin niteliklerden önce teşekkül ettiğini ve ilgili niteliklerindeki değişmelerden hiç
etkilenmediğini ileri sürdüğünü söyleyerek eleştirmektedir. Rawls’ın teorisinde doğanın,
tarihin ve sosyal çevrenin keyfi olarak dağıttığı insani niteliklerin gelir dağılımında
ayrıcalık hak edip etmediği konusu önemlidir. MacIntyre ise genelde liberalleri özelde
Rawls’ın kişinin benliğinin (self) oluşmasında ve ahlaki hayatının teşekkülünde gelenek
ve toplumun önemini dikkate almamalarından dolayı eleştirir (Mulhall ve Swift, 1996: 7071).
MacIntyre’a göre modern ahlaki ve siyasi kültür ciddi bir kaos içerisindedir. Kürtaj
konusundan nükleer başlıklar konusuna yığınla ahlaki problem hakkında sayılmayacak
sayıda yaklaşım vardır ve bunların belli bir rasyonel uzlaşmaya ulaşmaları da mümkün
gözükmemektedir. Bunun nedeni birbiriyle çelişen ahlaki tutumların ölçülemez olmasıdır.
Birinin esas aldığı bir öneri diğeri tarafından rahatlıkla reddedilebilmektedir. Bu nedenle
tartışmalar belli bir rasyonel neticeye ulaşamamaktadır. O, bunu modern batı kültürünün
duygucu (emotivist) pratiklerle şekillenmesinde görür. Ona göre duygucu ahlak felsefesi
ahlaki tartışmaları, taraflardan birinin tüm araçları kullanarak diğerinin tercihlerini
kendisininkiyle uyumlu olacak şekilde değiştirme işlemi olarak görür. Burada hiçbir ‘iyi’
olarak bilinen ilkeye başvurulmaz. Bu yaklaşım ise bireyi özünde bir amaç olarak
değerlendirmeyi ve kendi başına rasyonel seçim yapabilme kabiliyetinde olma ve eylem
gerçekleştirme imkânına sahip bulunma düşüncesini yok eder. Buna göre ahlak, kişinin
muhatabını manipülatif davranışlarla kendi amacına hizmet eder hale getirmekten başka
bir şey değildir.
Buradan hareketle MacIntyre’a göre modern Batı kültürünün estetikçi, yönetici ve
terapist kültürü olduğu sonucuna ulaşılır. Bir estetikçi sosyal dünyayı can sıkıntısından
kurtulup kendi hazlarını en fazla yapmak için fırsatlar serisi alanı olarak görür. Bu
ortamda diğer insanlar sadece birer araçtırlar. Yöneticinin amacı en kârlı ve verimli
durumu elde etmek için beşeri olan ve olmayan kaynakları etkili bir şekilde
yönlendirmektir. Terapist ise nörotik etkileri toplumsal olarak faydalı görülen alanlarda
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kullanılmak üzere enerjiye dönüştürme görevini yerine getirir (Mulhall ve Swift, 1996: 7576).
Bu duygucu (emotivist) kişilik kendisini hiçbir ahlaki düşünceyle özdeşleştiremez.
Değerlendiricinin böyle bir rasyonel kriterden mahrum olması, görüşün kendisi dâhil
neyin değerlendirmeye tabi tutulup neyin tutulmayacağı sınırını ortadan kaldırır ve her
şeyi eleştiriye açık hale getirir. Bu durumda kişinin aldığı herhangi bir tutum rasyonel
kıstaslarla değerlendirilemeyecek tamamen ilkesiz keyfi bir tutum olur. Bunun birey için
haklılaştırılması bireyin bunu sadece kendi iradesiyle seçmiş olmasıdır. Bu durumda
bireyin bir durumdan başka bir duruma, bir amaçtan başka bir amaca geçmesi ilkeli değil
tamamen keyfi olur. Bu tipteki kişinin bir tarihi olduğu söylenemez. Bu kişinin hayatında
ahlaki olarak hareket ettiğini anlatabileceği makul hiçbir hikayesi de olamaz. Böylece
kişinin aidiyeti, kişinin davranışlarına ve hayat hikayesine bağlı olmayacak; ne kişiliği ne
de tarihi onun özünün bir parçası olarak görülmeyecektir. Bu durumda onun özü soyut ve
hayali bir karakter olarak varsayılacaktır.
5.8.1. Aydınlanma
MacIntyre’a göre böyle bir duygucu benlik aydınlanma yoluyla ortaya çıkmıştır.
Modern kültürün duygucu niteliği Aydınlanma projesinin ahlaka rasyonel bir temel bulma
çabasının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla bağlantılıdır. Ona göre, Kierkegaard, Kant,
Diderot, Hume ve Smith’in çabaları başarısız çabalardı. Her birinin felsefesi farklı bir
şekil aldı ise de başarısızlıklarının nedeni aynıydı. Tüm bu filozoflar sürpriz şekilde
ahlakın doğası ve içeriği hakkında aynı görüşte idiler; ailenin ve evliliğin, sözünde durma
ve adil olmanın temel ahlaki bir şey olduğunu hiç biri inkâr etmedi. İnsan doğasının ahlaki
karakteri kabul edebilecek özellikte olduğunda da hemfikir idiler. Başarısız oldukları
nokta, ahlaki kaidelerin belli bir tarihsel ve kültürel çevrede ortaya çıktığını ihmal
etmelerindeydi. Bilindiği gibi bu ahlaki kaideler Aristo tarafından keşfedilmiş ve orta
çağda egemen kaideler olmuştu. Ayrıca etik, insanların bir durumdan başka bir duruma
geçmesini mümkün kılanı bilmeye imkân veren bir bilim olarak görülmüştü. Bunun
anlamı potansiyel olanla gerçeğin farkının bilinmesi ve gerçek insan amacının (telos) ve
doğasının düşünülmesidir. Bu yaklaşımda insan doğasının eğitilmeden önce etiğin
ilkelerini kabulde uygunsuz olduğu ve bunun tecrübe ile pratik rasyonellik yoluyla
potansiyel kabiliyetini açığa çıkararak dönüştürmeye ihtiyacı olduğudur (MacIntyre, 2001:
80-86) .
MacIntyre’a göre aydınlanma filozofları insanın nihai amacı (telos) düşüncesini ve
insan doğasının potansiyelden yüksek gerçekliğe dönüşebildiği gerçeğini ihmal ettiler. Bu
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düşüncenin ihmali, eski ahlak tasarımının zikredilen iki unsuru arasındaki ilişkiyi tam
olarak belirsiz bıraktı. Ahlaki direktifler insan doğasını orijinal, eğitilmemiş durumundan
alıp onu iyileştirme ve reforme etmek için olunca, doğal olarak ahlaki ilkeleri insanın
mevcut durumundan elde etmek imkânsız olacaktır. Böyle bir insan doğası ise büyük
ihtimalle ahlaki ilkelere itaat etmeme eğilimi sergileyecektir.
Nihai amaç (telos) ahlakın rasyonel şekilde temellendirilmesine yönelik olarak
MacIntyre için son derece önemlidir. Çünkü bu, gerçek durumu ifade eden önermelerden
(dır..) değer ve sorumluluk durumunu ifade eden önermelere (meli-malı) geçişi sağlar.
‘Keskin olmayan bıçak’ önermesinden biz direk ‘kötü bıçak’ önermesine geçeriz. Çünkü
bıçak bir kesme aracıdır ve onun nihai amacı (telos) iyi kesmesidir. Şayet biz insan
doğasını nihai amacı olan bir şey olarak düşünürsek biz (is: dır) önermesinden (ought:
meli-malı) önermesine geçebiliriz.
İnsana nihai amaç atfetme, MacIntyre’a ahlaki ilkeleri rasyonel olarak
temellendirme imkanı vermiştir. Bunun kabulü ise liberal, soyut ve hayali duygucu insan
benliğinin reddini getirecektir. Nihai amacın kabulü ise insan benliğini tarihi, sosyal ve
kültürel yapısının bir sonucu olduğunu varsayar (Mulhall ve Swift, 1996: 79-80).
5.8.2. İnsan Hayatının Öyküsel Birliği
MacIntyre’a göre insan hayatı çeşitli erdemlerin, içsel ve dışsal iyilerin, pratiklerin
yol göstericiliğinde bir öyküsel birliğe dayalı olarak gelişmektedir. MacIntyre erdemi;
sahip olunması, yaşamın işleyişinde aktif hale geçirilmesi elzem addedilen, pratiklere
içkin halde bulunan ve iyileri başarmayı olanaklı kılmaya yönelik olan, yoksunluğu bu tür
herhangi bir iyiyi başarmaktan büyük ölçüde alıkoyan, edinilmiş insani bir nitelik şeklinde
tanımlamaktadır (MacIntyre, 2001: 283). Pratik ise toplumsal olarak dizayn edilmiş
yardımlaşmacı insani etkinliğin, kendisi vasıtasıyla o etkinliğe içsel olan iyilerin, o
etkinlik biçimine uygun ve kısmen kesin olan üstünlük standartlarına ulaşmaya çalışma
sürecinde, içerilen insana özgü iyi ve amaç tasarımlarının ve üstünlükleri başarmak için
gerekli

insani

gücün

düzenli

şekilde

genişletilmesiyle

sonuçlanacak

biçimde

gerçekleştirildiği, herhangi bir tutarlı ve karmaşık biçimidir (Maclntyre, 2001: 278). İçsel
iyiler benliğin içeriğini şekillendiren, a priori nesnenin kendisini nasıl daha iyi
tanıyabileceğine dair anlayışı kapsayan ve bunun işleyişinden doğan iyilerdir. Dışsal iyiler
ortaya çıktıklarında tek tek kişilerin malı ve mülkü olan, diğerleriyle rekabete ve
çatışmaya yol açan, muhteviyatı itibariyle kötü olmasa da kazananların ve kaybedenlerin
ortaya çıkmasına neden olan rekabet nesneleridir (Maclntyre, 2001: 282). Kurumlar ise

130

bunların sentezinden inşa edilen ve öyküsel birliğe kimi zaman olumlu ya da olumsuz
katkıda bulunan bazen de öykünün parçalarını anlamlı kılan yapılardır.
İnsan davranışı sadece bedensel hareketler olarak anlaşılamaz. İnsan davranışlarını
bir eylem olarak görebilmek için onu arzu, niyet ve amaçlarıyla ilişkilendirmemiz gerekir.
Aynı şekilde kişinin niyetlerini anlamlı kılmak için onun eylemini belli bir eylem setiyle
ilişkilendirmemiz gerekir. Bahçesini kazan bir kişiyi gördüğümüzde onun bahçesini hangi
niyetle kazdığını ancak onun niyetini öğrenerek bilebiliriz. O bahçesini, mesela, ya kışa
hazırlamak amacıyla ya da eşini memnun etmek için kazmaktadır. Birinci durumda kişinin
eylemi, kışa hazırlık eylem seti içinde ikinci durumda ise evlilik ve aile ile ilgili eylem
setinde değerlendirilir. Doğal olarak bir eylem aynı zamanda birden çok eylem seti içinde
değerlendirilebilir. Bu durumda da tam anlayabilmek için hangi eylemin öncelikli
olduğunu bilmemiz gerekir. Sadece kısa dönemli niyetini değil aynı zamanda uzun
döneme yönelik niyetini de bilirsek eyleminin amacını anlayabiliriz. Kısaca kişinin
geçmişini mensup olduğu eylem setleri tarihiyle ilişkilendirmek gerekmektedir.
Buradan ortaya çıkan, bir eylemin anlaşılabilir kılınması için o eylemin failin hayat
hikayesinde tarihsel bir zamanın olayı olarak anlamak gerektiğidir. Bunu hikayeler
silsilesinden bir bölüm olarak görebiliriz. Başka bir deyişle hikaye edici tarihin belli bir
çeşidi insan eyleminin nitelenmesinde temel tarzlardan biridir. Bu hem kendimizin hem de
başkalarının eylemlerini nitelemede çok önemlidir. Konuşmadan satranç oyununa,
seminerden konferansa her olayın bir giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Bu tarzda
olmayan olaylar hem katılımcı hem de gözlemci için bir anlam ifade etmez. Çünkü
eylemlerimiz tarihi bir niteliğe sahiptir, hayatlarımız içinde hem karakter oyuncu hem de
baş oyuncu olduğumuz hikâyelerdir.
Şüphesiz bir tam bağımsız oyuncu değilizdir. Bizler diğerlerinin dramında bağımlı
oyuncuyuzdur; eylemlerimizin içinde gerçekleştiği setler kendilerimiz tarafından
belirlenmemiştir ve gelecek ise belirsizdir. Söz konusu sınırlara ve belirsizliklere rağmen
hayatımızın hikaye edici formu ona belli bir amaçsal nitelik verir. Zira öyküsel formdaki
iletişim karakterize edilmeden önce olası bir öykünün birleştirilmemiş parçalarını sunmak
apaçık bir şekilde insanın kendi tarihsel arka planının çerçevesini arama eylemini
paylaşmaktan başka bir şey yapmaması demektir. Genellikle bu öykü, imgesel
karakterlerle gerçek karakterler arasındaki farkı ve onların olma derecelerini; yani var
olma düzeylerini insanlara aktarma hususunda birer anekdot içermektedir. Daha fazlası ise
bir bireyin tüm hayatını irdeleme fonksiyonuna ihtiyaç duyar. MacIntyre’a göre insan,
edimlerde ve pratiklerde en az kurgularda olduğu kadar öz olarak öykü anlatan bir
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hayvandır. O, özü gereği değil ama kendi tarihi içinde hakikati arzulayan öykülerin bir
anlatıcısı haline gelmektedir. Dolayısıyla bu hayatta ne yapmam gerekiyor sorusunun
oluşturduğu dramın parçası ben miyim yoksa diğerlerinin bir gölgesi miyim sorularını
sormalıdır (MacIntyre, 2001: 319).
Bu hikayeci form, içinde çatışan farklı pratiklerin talepleri arasında rasyonel seçim
yapacağımız bir çerçeve sunar. İşte bu bütün sayılanların ardından empiristler,
liberteryenler, egaliteryanlar ve onların fikir çatışmalarından türeyen modern hayat;
insanlara kendi amaçları ve çıkarları doğrultusunda yarışan ve çatışan farklı yaşam
planları bütününü sunmaktadır. Öyküsel plan diğerleri ile birlikte olası tüm aktörlerin
öyküsel hayatını belirli bir kavram silsilesi içine oturtan tanımdır. Nasıl ki tarih bir edimler
silsilesi olmadığı halde edim, tarih içinde işleyiş ve birikim açısından zamanın
sürekliliğini zorunlu kılıyor ise günümüz toplumu da tarihten mutlak anlamda kopuşu
değil onun geleneğini, kültürünü, birikimini içselleştiren bir yaşam anlayışını
gerektirmektedir. Aksi halde büyük kopmalar anlamdan yoksun, meta üzerine mutluluk
inşa eden fakat özünde erdem bulunmayan bir yaşam anlayışına sahip (maruz kalmış)
insanlık ortaya çıkarmaktadır (MacIntyre, 2001: 320-323). İnsan, yaşadığı dünyaya belirli
bir geçmişi idrak etmek ve ondan türeyen kapsamlı sisteme adapte olmak için gelmektedir.
Hayatını sürdürdüğü zaman diliminde mümkünse onun kötü yönlerini eleştirip
değiştirmeye ehil olan ve bu donatılarla doğduğu öngörülen birey, kendisiyle ilişkisini
koparmadığı sürece anlam kaybı yaşamayacaktır. Toplumdaki kimliğine körü körüne
bağlanmadan olası alternatif dinleri, ideolojileri, düşünce tarzlarını, felsefeleri,
paradigmaları ve bilgi birikim setlerini bunların da ötesinde adalet ilkelerini test edecek
erdemleri, iyileri, pratikleri oluşturabilecek niteliğe a priori sahiptir. Dolayısıyla eskiyi
özümseyip yeniyi inşa edebilen, erdemleri, içsel ve dışsal iyileri çağın gereklerine uygun
olarak yorumlayarak icatlar çıkarabilen, statükoyu eleştirerek yeni bir anlayış ortaya
koyabilen ve kendi statükosunu dizayn edebilen birey (fail), toplumda ortak yaşama
bilincinin inşa edilmesinde başat aktördür (MacIntyre, 2001: 325-327).
5.8.3. Gelenek Düşüncesi
MacIntyre’a göre kişilerin aidiyeti tarih ve sosyal ortam içinde oluşur. Ona göre
insan topluluğu, bir deniz kazası sonucu kimsenin yaşamadığı bir adaya sığınan birbirini
tanımayan ve sadece kendi güvenliklerini düşünen gemi yolcuları gibi değildir. Tersine
insanlar belli bir ortak geleneğe, tarihe ve hayat hikayesine sahiptir.
Gelenek, pratikler tarafından oluşturulur, aynı zamanda gelenek pratiklerin
gerçekleştirildiği ve yeni nesillere aktarıldığı bir araçtır. Gelenek; dini, ahlaki, politik,
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kurumsal, estetik ya da coğrafi olabilir. Gelenek çerçevesinde oluşan kamusal idrak ne
hegemonik ne de statiktir; sağlıklı bir gelenekte idrak etme yöntemi sürekli tartışmaya ve
iyileştirmeye açıktır.
Kişiler belli bir geleneğe aidiyeti yoluyla kişilik kazandığına göre hayat hikayeleri
de insanlığın iyi hayatı ile ilgili büyük hikayenin içine gömülü olacaktır. Bu tarihsel geri
plan kişilerin iyiyi arama sürecinde rasyonel karar verirken kendilerine önemli bir kaynak
olacaktır (Mulhall ve Swift, 1996: 90).
Rawls’ın inşa ettiği kapsayıcı teorinin mikro analizde yani bireysel anlamda açıklar
vererek paranteze alma eylemini gerekçelendirmesi betimlenen sistemi çeşitli yönlerden
eleştiriye açık hale getirmektedir. Kuram her ne kadar Anglo-Amerikan adalet yapısında
ve prosedürel hukuk içerisinde faydacı doktrine karşı güçlü bir ses getirmiş olsa bile
benlik (self) anlayışının oluşturduğu yükümlülükleri temellendirmede zorluk çekmektedir.
Kurumlara ve onlardan türeyen birimlere atfedilen adaleti ve iktisadi adaleti tesis etme
görevi, kamunun müzakere alanında bireylerin değerlerini, dinlerini, ideolojilerini,
aidiyetlerini, benimsedikleri öğretilerini vb. sınırlandırmakla kurumların işlevsel etkisini
sekteye uğratmaktadır. Nitekim Sandel ve MacIntyre’ın müzakereci adalet ve öyküsel
hayat bağlamında ortaya koyduğu tenkitler de kuramın zaaflarını gün yüzüne
çıkarmaktadır.
Altıncı bölümde açıklanan gerekçelere istinaden tarihi anlamda kurum ve
kuruluşlarıyla bir süreklilik ve bütünlük arz eden Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye
Ekonomisinin iktisadi adalette sergilediği performans ele alınacaktır. Rawls’ın teorisinden
hareketle

geçmişten

güncele

adalet

ve

değerlendirilecektir.

133

iktisadi

adalet

hususunda

yapılanlar

ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE’DE İKTİSADİ ADALET
Türkiye’de iktisadi adalet denildiğinde yakın geçmiş ve uzak geçmiş olarak iki
dönemi incelemek gerekir. Uzak geçmişte iktisadi adalet başlığı altında Osmanlı
toplumunda yürürlükte olan-olmayan iktisadi adaleti, yakın geçmişte ise cumhuriyet
döneminde uygulanan-uygulanmayan iktisadi adaleti inceleyeceğiz.
6.1. OSMANLI DEVLETİ’NDE İKTİSADİ ADALET
Osmanlı Devleti İslami esaslara göre yapılanan ve politikalarını yine İslami
ilkelere duyarlı olarak belirleme gayretinde olan bir devlet olmuştur. İslami ilkeler
denildiği zaman burada objektif, evrensel, homojen ve hemen her Müslümanın üzerinde
konsensüs sağladığı ilkeler kast edilmemektedir. Jeo-stratejik ve jeo-politik konumun
belirlediği öncelikler çerçevesinde Osmanlı din ve ahlak elitinin yorumladığı bir İslami
ilkeler seti kast edilmektedir. Daha açık ifadeyle Hanefi-Maturidi geleneğe bağlı âlimlerin
devlet, toplum, adalet, düzen, barış gibi konularda İslami gelenekten ürettiği ilkeler söz
konusuydu.
6.1.1. Dağıtıcı Adalete Yönelik Uygulamalar
Osmanlı Devleti’nde toplum yapısı, sosyal siyaset açısından incelendiğinde sosyal
adaletin, fırsat eşitliğinin, dengeli gelir ve servet dağılımının temini yönünden yine iki
müessesenin önemli payı olduğu görülür. Bunlardan biri tımar sistemi diğeri zekât ve
vakıf müesseseleridir (Zaim, 1999: 34).
6.1.1.1. Osmanlı’da Toprağın Adil Dağılım Kurumu Olarak Tımar Sistemi
Osmanlı Devleti hükmettiği geniş coğrafyada uzun süre mal ve hizmetlerin akışını
ve güvenliğini genel olarak tımar sistemi ile sağlamıştır. Sipahiler olarak bilinen askeri
birlik üyelerinin belirli bir toprağı denetlediği tımar sistemi şeklinde tanımlanan
organizasyonel yapı imparatorluğun her köşesinde vergi ve ordu ihtiyaçlarını karşılamıştır.
İşlenebilir arazilerin halka belirli kurallar dâhilinde dağıtılması sayesinde hem beslenen
sipahi hem de reaya güvenlik ve bolluk içinde yaşamını sürdürebilmiştir. Geçmişteki
Selçuklu menşeli ‘ikta’ sistemine benzeyen (Çamlı, 2018: 128) yapı Osmanlı tarafından
daha da geliştirilmiştir. Ele alınan model, uygulamada iktisadi adalet bölümünde işlenen
pratik örnek ile uyumludur. Zira Hz. Ömer’in ganimet olan toprakları Enfal suresi 41.
ayete göre değil de Haşr suresi 7. ayet bağlamında eski toprak sahiplerine bırakması ve
askerlere maaş bağlaması tımar uygulamasına model arz etmektedir.
Tımar, devletin üstlendiği hizmetler karşılığında bir kısım askerlerin ve
memurların devlete ait belirli topraklarda (arazilerde) vergi toplama hakkının bir
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bölümünün veya tamamının maaş karşılığı verilmesidir (Beldiceanu, 1985: 11; Pamuk,
1988: 44’ten aktaran Çamlı, 2018: 128). Dolayısıyla tımar sistemi devletin düzenleyici ve
denetleyici işlev gördüğü bir organizasyon biçimidir. Sipahilerin ve reayanın rolleri ise
bakım, onarım ve işleme üzerinedir. Öncelikle Osmanlı mali sistemi içerisinde tımar
kurumunun ne anlama geldiğini ve konumunu irdelemek gerekir. Devletin mali yapısı
padişah hazinesi, tımar alanları ve merkezi hazinenin oluşturduğu bir sacayağı üzerine
oturtulmuştur. Sistemin iyi çalışabilmesi bu üç öğe arasında hassas bir denge
oluşturulmasına bağlıdır. Ayrıca gerektiğinde (öğelerden hiçbiri diğerleri aleyhine tam
olarak güçlendirilmeyerek) küçük oynamalar yapılmıştır. Sistemin iyi işlediği zamanlarda
denge ve denetleme mekanizmaları kriz oluşturmadan aksaklıkları gidermiştir (Yavi,
2003: 93). Zira has, zeamet ve tımar şeklinde tasnif edilerek mahallindeki birimlere tahsis
olunan fiskal gelirlerin tımar sistemini verimli hale getirdiği söylenebilir (Yavi, 2003: 9596). Vergi kaynağı olarak görülen alanlar; yıllık geliri yirmi bin akçeye kadar olan
topraklar tımar, yirmi ile yüz bin arası akçe geliri olanlar zeamet, yüz binden fazla geliri
olan topraklar da has şeklinde sınıflandırılmıştır (Tabakoğlu, 1994: 190’dan aktaran
Çamlı, 2018: 129). Vergilendirilebilir arazilerin büyük kısmını oluşturan tımar,
muhteviyatı itibariyle uzun süre Osmanlı’nın temel refah kaynağı olmuştur.
Tımarlı sipahiler üstlendikleri fonksiyon itibariyle eyalet askerlerinin temelini
oluşturmaktadırlar. Kalabalıklık açısından ise Osmanlı ordusunun en büyük ve en güçlü
askeri sınıfı olarak addedilmektedirler (Karamursal, 1989: 145’ten aktaran Çamlı, 2018:
110). Dolayısıyla sipahilerin donanım açısından eksiksiz olmaları onları en iyi savaşçılar
sınıfına dâhil etmektedir (Krstić, 2011: 138’den aktaran Çamlı, 2018: 110). Sipahilerin
tahsil ettikleri vergilere istinaden devlete karşı askeri hizmetleri onların en önemli
sorumluluklarını oluşturur. Bunun yanında donanımlı askerler olmaları bakımından
sipahiler savaşta kullandıkları yiyecekleri ve içecekleri, araç ve gereçleri kendileri temin
etmektedirler (İnalcık, 2015: 112-118’den aktaran Çamlı, 2018: 110). Savaşlarda büyük
kahramanlık ve başarı gösteren sipahiler zam verilmesi (Karamursal, 1989: 1’den aktaran
Çamlı, 2018: 111) ve zeamet tahsisi gibi çeşitli ödüllerle teşvik edilmişlerdir (Uzunçarşılı,
1975: 569’dan aktaran Çamlı, 2018: 111).
Araziyi kullananlar ve sipahinin güvencesi altına girenler ise reaya olarak
adlandırılmaktadır. Reaya, işlediği alanda ortaya çıkan menfaatlerden sipahiye düşen payı
vergi olarak ayni yahut nakdi şekilde öder. Uzun müddet iyi işleyen bu sistem verimliliği
artırmıştır. Fakat ilerleyen süreçte yapıyı işler kılan sipahi tımarlarına el konulması çeşitli
sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların müsebbibi olmuştur. Zira askerlerden başka resmi
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görev icra eden kadı, yeniçeri, müderris, çavuş, zalm ve nüfuzlu kişiler de tımar
sahipleridir. Güçsüz köylünün itaatkâr tavrı bu kesimlerde yeri geldiğinde ayak diremeye
ve isyana varmaktadır (Yavi, 2003: 39). 15. ve 16. yüzyıllarda Rumeli’de iskân edilen
Türklerin ve Müslümanların sayısı oldukça artmıştır. Temel neden, ekonomik gelişme
sayesinde ticaretin artması ile genişleyen şehirleşme olmuştur. Göç eden Anadolu kökenli
Türkmenler, Yörükler kasabalarda ayrı mahallelere yerleşmişler veya kendi köylerini
kurmuşlardır. Gayrimüslimler eski ikametgâhlarında hayatlarını sürdürmektedirler.
Dillerini ve kültürlerini korumakla beraber gayrimüslimler de tımar yoluyla ve idari
sistemin gereklerine uyarak Osmanlı sistemine uyum sağlamışlardır (Erdoğan ve Kaya,
2015: xxviii).
Nüfus artışı tımar kurumu üzerinde iki yönlü etkiye sahiptir. Hem reaya hem de
sipahiler nezdinde kötüleşen şartlar topraksız köylüler yığını oluşmasına neden olmuştur.
Zira çift topraklarında meydana gelen bölünme ve küçülme demografik sebeplerden ötürü
tımarlarda benzer bir parçalanıp bölünmeye yol açmıştır. Meydana gelen bu vaziyet sipahi
sınıfının gitgide yoksullaşması sorununu ortaya çıkarmıştır. Mali sistemde görülen
bozulma topraklarda daralmayı, bu da gelirlerde düşmeyi getirmiştir. Sipahi için felaket
getiren bu durum, aracısız şekilde devlet tarafından toplanan olağanüstü vergilerin de
yüküyle reaya üzerinde inanılmaz bir baskıya neden olmuştur. Dolayısıyla bu şekilde
sürdürülen vergi politikası iki kanaldan gedikler açmıştır. 16. yüzyıl boyunca devam
ettirilen bu yöntem yüzünden toprak rantı ve ondan türeyen zenginlik taşra yönetimini
oluşturan tımarlılar sınıfından merkezi idareye yani kapıkulları sınıfına geçmiştir. Buna
uygun olarak orduda tımarlılardan vazgeçilerek sipahilere yüz çevrilmesi ve servetin,
mülkiyetin kapıkullarına devredildiği şeklindeki iki olguyu ortaya çıkarmaktadır. Değişen
sosyal sınıf anlayış biçiminden türeyen yeni pratik sorunlar tımarlı birliklerin
modernleşmesini engellemiştir. Yeniçeriler ilerlemenin ve etkinliğin uç noktasındayken
sipahiler eskiye dönüklüğü temsil ediyorlardı. Sipahilerin tasfiyesine giden bu süreç,
maddi kaynakların durmadan büyüyen kapıkulları sınıfının maaşlarını ödemekte
kullanılmasıyla ivme kazanmıştır (Yavi, 2003: 70-72). Bir çeşit yeniden dağıtım etkisi
gösteren bu maaş ve servet akımı iktisadi adaletsizliği körüklemiştir.
16. yüzyılda mütemadiyen kaçak yollarla yapılan tahıl ticareti sayesinde elde
edilen servetlerin büyüklüğü üst düzey Osmanlı yöneticilerini dahi cezbetmiştir.
Kaçınılmaz olarak tımar sahipleri bile hükümete olan yükümlülüklerinden arta kalan aşarı
satıp pazarın getirilerinden faydalandılar (Yavi, 2003: 46). Kontrol edilmesi zorlaşan tımar
sistemi merkezi idarenin gelirlerini azaltan ve güç kaybı yaşatan bir ekonomik keşmekeşe
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yol açmıştır. Bu durum silsile ve dalgalar halinde şehir çevresine ve dışına sirayet etmiştir.
Dolayısıyla direkt olarak tımar ve kapıkulu kurumlarını etkileyecek şekilde yayılma etkisi
ortaya çıkmıştır. Tımar yapısı hem demografik hem de iktisadi evrimin taarruzuna
uğramıştır. Önce çevreden merkeze sonra da merkezden çevreye doğru hareket eden kriz
tımar sistemini yıpratmıştır (Yavi, 2003: 69).
Çeşitli seviyelerde yararlanıcıları bulunan tımar düzeni zaman içerisinde değişim
göstermiştir. Saf ve basit addedilebilecek tam mülkiyet halinde bir tarım işletmeciliğine
dönüşmüştür. ‘Çiftlik’ düzenini işletmeciliğe çeviren düşünce yapısı, diğer kategoriler
tamamen dışarıda tutulmasa dahi reayanın nakdi ödeme sistemine geçişini hızlandırmaya
yöneliktir. Ayni vergi tahsisini azaltarak nakdi tahsilatı artırmak isteyen yönetici elit hem
reayayı hem de sipahileri borç ve faiz keşmekeşine sürüklemiştir. Vaziyet dinin
emrediciliğinden o kadar uzak bir hal almıştır ki %30 faizle borç para veren yeniçerilerden
hatta acemi oğlanlarından söz edilir (Yavi, 2003: 73).
Reayanın yıllar boyu zincirleme şekilde süregelen borçlanma durumu onları
tefecilere gitmeye mecbur bırakır. Tımar sisteminin açıkları tımar toprağının özel mülk
haline getirilmesine ve çiftliğe dönüştürülmesine imkân vermektedir. Birçok reayanın
müşterek mülkiyetinde olan bir arazi parçası tek kişinin hâkimiyetine geçtiğinde bu
reayadan bir kısmının işletme açısından işe yaramaz addedilerek kovulup topraksızlar
arasına katıldığı görülmüştür. Dolayısıyla 16. yüzyıl sistemdeki aksaklıkların bariz şekilde
gözlemlendiği bir zaman dilimi olmuştur. Anadolu’da sömürenler ve sömürülenler ortaya
çıkmıştır. Reaya ve sıradan sipahilerin aleyhine işleyen süreç toprağa bağlı kalma
mecburiyeti olmayan hareketli bir kitle meydana getirmiştir. Bunlara vergi ödemeye gücü
yetmeyen, açlıkla boğuşan, eşkıyanın veya devlet memurlarının çapulculuğu gibi çeşitli
sebeplerden ötürü toprağını terk etmek zorunda kalan çift bozanlar da eklendiğinde
durumun vahameti daha iyi anlaşılabilir (Yavi, 2003: 73-75).
Celali isyanlarının körüklediği mali yükler ve artan asker talebi baskıyı daha da
yoğunlaştırmıştır. Tımar sistemi gittikçe bozulduğu için İran Savaşları sırasında beyler,
beylerinin devletin askeri alanda hissettiği kudretsizliği gidermeye çalışmak ve daha çok
sekban beslemek zorunda kaldıklarını belirtmektedirler. Sancaklarda ortaya çıkan asayiş
sorunları ümeraya (beyler ve komutanlar) eskisine oranla daha fazla masraf çıkarmaktadır
(Yavi, 2003: 75-77).
17. yüzyılda Osmanlı bürokratlarının mali ve idari sorunları çözmekte çabuk sonuç
vereceği düşünülen yöntemlere başvurmak zorunda kalması tımar sisteminin terk
edilmesine yol açmıştır. İltizam yönteminin ve yaşam boyu toprak kiralama usulünün
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yaygınlaşması hak ve sahiplik iddialarının bulanıklaşmasına, merkezi hükümete karşı
yükümlülüklerin belirsizleşmesine neden olmuştur (Yavi, 2003: 87; Göçek, 1999: 109).
17. yüzyılın ikinci yarısından sonra devletin siyasi, askeri ve idari organizasyonunda
merkezin sıkıntılarını gidermeye yönelik faaliyetler tımar sistemini sekteye uğratmıştır
(Yavi, 2003: 95-96). 18. ve 19. yüzyılın başında sultan, idari kapı halklarının tehditlerine
karşı onlara ihtiyaçlarından daha az tahsisat ayırarak gelirlerini kısma yoluna gitmiştir. Bu
sayede ekonomik kaynaklarına el koyup aralarındaki rekabeti körüklemiştir. Memur
sınıfına tabi olanların tımar gelirlerini azaltarak nakdi ödeme sistemini getirmeye
çalışmıştır. Asıl amaç memurları devletin ücretli çalışanları haline getirmektir. Dolayısıyla
memurlar ekonomik kaynaklar üzerinde doğrudan bir hak iddiası taşımayan kişilere
dönüşmüşlerdir (Cezar, 1986: 58-60, 64‘ten aktaran Göçek, 1999: 128).
Sonuç olarak söylenebilir ki serveti tabana yayma politikasının tezahürü olan tımar
sistemi iyi işlediği zamanlarda hem reayayı hem de sipahileri mutlu eden bir sistem
olmuştur.
6.1.1.2. Vakıf Kurumu
Osmanlı’nın sosyoekonomik sistemi içerisinde üstlendiği fonksiyonlarla çeşitli
faaliyetlerde etkin birer araç olan vakıflar önemli kurumlardandır. Kurucularının resmi
görevliler yahut müteşebbisler olması faaliyet icra ettikleri alanlar bakımından belirleyici
olabilmektedir. İşlevleri itibariyle çeşitli sınıflara ayrılabilecek olan vakıfların Osmanlı
için neler ifade ettiği ele alınmalıdır. Dolayısıyla vakıfların etkin olduğu sistemi incelemek
için öncelikle vakıf tanımı yapılmalıdır.
Vakıf, herhangi bir kişinin kendi (özel) mülkiyetindeki bir mülkü ya da malı
başkalarının faydalanabilmesi adına tüzel hale getirmesidir. Anılan metayı kamunun
menfaatine ebediyen tahsis etme eylemini içermektedir (Pakalın, 1983: 577’den aktaran
Özden, 2004: 340). Nitekim Kur’an’da çeşitli ayetlerde özellikle yardım amaçlı kurulan
vakıfların mahiyetinin gerekçelendirilebileceği ayetler bulunmaktadır (Al-i İmran/92;
Hac/77; Maide/2 aktaran Çamlı, 2018: 112). Osmanlı döneminde vakıflar, devletin çeşitli
kaynaklardan aldığı (topladığı) paraları sosyal amaçlara yönelik olarak yoksullara, ihtiyaç
sahiplerine aktarma görevini yerine getirmiştir (Çaykara, 2005: 211). Vakıfların Osmanlı
refah sistemine daha fazla kişinin dâhil olmasını sağlayan etkileri de vardır (Lowry, 2010:
91). Ayrıca devlet fethedilmiş toprakların imar ve iskânı için vakıflar kurarak ıssız yerleri
ihya etmiştir (Afyoncu, 2012). Osmanlılar kapsayıcı ve insan odaklı yönetim anlayışının
tezahürü olarak gayri Müslüman halkla birlikte Ortodoks kilisesini ve manastırlarını da
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himaye etmiştir. Bu politikaya bağlı olarak dini vakıflara dokunmamışlardır (Afyoncu,
2005: 3).
Osmanlılarda ve İslam dünyasında (günümüzde devlet tarafından sunulan) çoğu
kamu hizmeti hali vakti yerinde olan kişilerin oluşturduğu vakıflar aracılığıyla yerine
getirilmiştir. Zira vakıflar dinî ve içtimai kurumlar şeklinde dizayn edilmiş olup çeşitli
kamusal ve sosyal hizmetleri de bünyelerinde barındırmışlardır. Aslında vakıflar sosyal ve
dini faaliyetlerini (işlevlerini) vakfın belirlenen amaçlarını yerine getirmesini sağlayan
akarat ya da gelirlerle icra etmişlerdir. Buradan hareketle söylenebilir ki bazı vakıfların
gelir kaynakları oldukça zengin olabildiği gibi, toplumda üstlendiği işlev ve yerine
getirdiği fonksiyon alanları genişlemiştir (Tuş, 2001: 158-159’dan aktaran Buluş, 2009:
26). Üst düzey yöneticilerin, padişah ailesi üyelerinin, varlıklı kişilerin kurdukları vakıflar
maddi açıdan daha fazla ihtiyacı giderme imkânına sahiptirler. İmparatorluğun merkezinde
kurulan vakıflar genellikle sultanların, şehzadelerin, sadrazamların, vezirlerin girişimiyle
oluşturulmuştur. Nispeten uzak vilayetlerde ise yerel halkın önde gelenlerinin kurduğu
vakıflar faaliyetlerde bulunmuştur.
Vakıf kurma ihtiyacı bazı teşvikleri de ortaya çıkarmıştır. Bunlardan en yaygın
olanı ise vergi muafiyetleridir. Zira vakıflar özellikle savaş dönemlerinde ortaya çıkan
olağanüstü masraflara karşılık olarak halktan alınan hizmet, para ve eşya şeklindeki bir
vergi olan avarız vergisi ve tekâlif-i örfiye vergisinden muaf tutulmuşlardır. Zaman
içerisinde daha başka vergilerin tahsilatından da muafiyet ve istisnalar elde ettikleri
görülmektedir (Orhonlu, 1990: 57 ve 101’den aktaran Buluş, 2009: 27). Cami, mescit,
türbe, tekke, sübyan mektebi, medrese, köprü, dergâh, yol, sulama kanalı, suyolu, çeşme,
kale, deniz feneri, spor tesisleri, istihkâm, dul ve yetim evi, mesire yeri, çocuk bakım evi,
barınak, sığınak, kervansaray, hastane, kütüphane, imaret, hamam gibi yapılar vakıf
sistemi içinde inşa edilerek toplumun yararına sunulan kurumlardır (İnalcık, 2015: 148;
Göyünç, 1991: 123; Kazıcı, 1996; 200-216’dan aktaran Çamlı, 2018: 112). Vakıfların
gelir kaynakları olarak bağ, bahçe, dükkân ve hamam gibi mülklerden elde edilen ayni ve
nakdi menfaatler zikredilebilir. Buralarda çalışıp maaş alanların kazançları ilgili mülklerin
sağlam ve etkin bir şekilde işletilmelerine bağlı hale getirilmiştir. Öncelikle harap veya
tamire muhtaç olan mülklerin tamir edilmeleri için tahsis yapılmıştır. Bu aşamadan sonra
ilgili yerlerden maaş alanlara ödeme yapılması gerektiğine dair hükümler ortaya
konmuştur. Zira vakıfların asli amaçlarından biri de istihdam edilenlerin ve ailelerinin
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Buluş, 2009: 28). Vakıflarda çalışanların genellikle ihtiyaç
sahibi ve yoksul kimseler olduğu söylenebilir.
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Vakıf Medeniyeti olarak da adlandırılan Osmanlı coğrafyasında hayatını sürdüren
insan sayısının artışına istinaden dini maksatla hayır yapma amacı güdülerek açılan
vakıfların sayısı artmıştır. Zira vakıflar merkezden uzakta olan eyaletlerin ve vilayetlerin
kontrolünü, ihyasını kolaylaştırmakla beraber devlet ideolojisini benimsetmek için
elverişli araçlardır. Bunun yanında eylem biçimleriyle günümüzdeki belediyecilik
faaliyetlerine benzer uygulamaları hayata geçirmişlerdir (Ortaylı, 2000: 1’den aktaran
Buluş, 2009: 28).
Osmanlı’da zabıta, temizlik, yangın söndürme gibi hizmetleri sunan vakıflar
oluşturulmuştur. Eğitim, sağlık, barınma, adli binaların bakım ve onarım işlerini
yürütmeye yönelik olarak kurulan vakıflar da mevcuttur. Sosyal sabit sermaye stokuna
katkılarıyla imar ve bayındırlık işlerini yürüten vakıflar önem arz etmektedir. İktisadi ve
mali alanda toplum ile devletin ihtiyaç duyduğu zamanlarda finansman kolaylığı sağlamak
için oluşturulan avarız ve para vakıfları, faizi olumlayan faaliyet biçimleriyle şeri hukuk
bakımından çokça eleştirilen kurumlar olmuşlardır. Bunlara ek olarak esnaf ve
zanaatkârlara katkıda bulunmak için kurulan vakıflar ile kadınlar arasında dayanışmayı
artırmaya yönelik olarak hareket eden vakıflar da bulunmaktadır (Buluş, 2009: 28-33).
Vakıf uygulamalarında kadınların kendi ad ve hesaplarına vakıf kurabilmeleri, vakıf
mütevellisi olabilmeleri ve bunlardan gelen haklarını miras yoluyla devredebilmeleri
kadın ve erkek arasında bir ayrımcılık güdülmediğinin göstergesidir (Faroqhi, 2002:
189’dan aktaran Buluş, 2009: 33).
Sosyo-ekonomik bağlamda büyük yararları olan vakıflara maddi açıdan katkıda
bulunanların %65,07’si askeri sınıfa mensuptur. 18. yüzyılda mütemadiyen sermaye
transferi yoğunluklu katılım gerçekleşmiştir. Vakıflara destekte bulunanlar arasında
sultanlar, veziriazamlar, ilmiye sınıfı mensupları, devlet erkânı, diğer yöneticiler ve
şeyhler vardır. Geri kalan kesim ise servet sahibi tüccarlar, üreticiler, varlıklı kişiler ve
zanaatkârlardır (Yediyıldız, 1982: 146; Kazıcı, 1985: 55-58’den aktaran Çamlı, 2018:
114). İktisadi adaleti tabana yaymaya ve toplumun refah düzeyini artırmaya yönelik olarak
bir örnek olması açısından Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’nın giderlerini karşılamak
için yaptırdığı ve çağının en büyük ticaret merkezi olarak addedilen Kapalı Çarşı
mühimdir. Zira bu yöntem ile oluşturulan vakıf işletmeleri iktisadi faaliyetleri teşvik edip
ekonomiyi canlandırır (İnalcık, 2015: 154’ten aktaran Çamlı, 2018: 114).
Vakıflar Osmanlı ekonomisi içerisinde kapladıkları alan ve pay ile önem arz
etmektedirler. Zira vakıflar 16. yüzyılda milli gelirin %12’sini, 17. yüzyılda %15,97’sini,
18. yüzyılda %26,80’ini, 19. yüzyılda %15,77’sini oluşturmaktadır (Barkan, 1953: 277;
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Öztürk, 1995: 25’ten aktaran Çamlı, 2018: 115). Bunlara ek olarak 1530-1540 tarihli
tahrirlere istinaden Anadolu eyaletinin yıllık gelirinin %17’si, Şam ve Halep eyaletlerinin
% 14’ü, Rum Vilayeti’nin %15,70’i ve Rumeli’nin %5,4’ü vakıflara aittir (Barkan, 1963:
241-242’den aktaran Çamlı, 2018: 115). 17. yüzyılda İstanbul’da 1000 tereke defteri
üzerinde yapılan bir araştırma 554 borçlu kişinin borçlarının %11.61’inin vakıflara ait
olduğunu göstermiştir (Öztürk, 1995: 218’den aktaran Çamlı, 2018: 115). Bu oranlar
vakıfların finans veya kredi kurumu gibi işlevlere sahip olmasının yanında ekonomideki
etkinliklerini vurgulaması açısından son derece önemlidir. Zira iktisadi hayatın
canlanmasıyla para vakıflarının da sayıca fazlalaştığı görülür (Koyunoğlu, 2002: 285;
Akgündüz, 1990: 249’dan aktaran Çamlı, 2018: 115).
Vakıflar Osmanlı’da gelirin daha adaletli dağıtılmasını sağlayarak sosyo-ekonomik
yapıyı güçlendirmişlerdir. Ticaret erbabının ihtiyaç duyduğu mal güvenliği, sigorta ve
finansman gibi ihtiyaçlarını karşılayarak ticari hayata istikrar kazandırmışlardır.
Yoksulluğu ve işsizliği azaltıcı etkiler ortaya çıkararak tahrip edici sosyal olayların yıkıcı
artçılarını onarmışlardır. Zenginleri, ihtiyaç sahiplerine mallarından ve servetinden bir
kısmını vererek yardım etme hususunda teşvik ederek tüm toplumda paylaşma duygusunu
özendirmişlerdir. Fakirlere ve yoksullara en azından asgari bir geçim düzeyi sağlamaya
yönelik bir sistem oluşturulmasına vesile olup bireylerin onurlarını, haysiyetlerini teminat
altına almışlardır. Kişileri dilencilikten, asalakça yaşamanın olumsuz etkilerinden
arındırma yolunda ümit ışığı doğurmuşlardır (İnalcık, 1995: 253; Armağan, 2009: 7678’den aktaran Çamlı, 2018: 113). Vakıf kurumu tıpkı tımar sistemi gibi iyi işlediği
dönemlerde iktisadi adaletin tesis edilmesine yönelik olumlu faaliyetlerin gerçekleştirildiği
dinamik bir yapı olmuştur. Zenginlerden ihtiyaç sahiplerine doğru gelir transferi
sağlayarak günümüzün yeniden dağıtım politikalarına benzer etkiler gösteren vakıflar
pozitif işlevlere sahip olan kuruluşlardır.
6.2. MODERN TÜRKİYE’DE İKTİSADİ ADALET
Türkiye, gelir dağılımı açısından performansı hiç de iyi olmayan bir durumdadır.
Bunun nedenini bulabilmek için son yakın tarihi incelemek gerekir.
6.2.1. İktisadi Adalet Açısından 1923-2001 Arası Türkiye Ekonomisi
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan miras aldığı sınırlı nüfus ve mali yük ile
birlikte çeşitli sosyal, siyasi ve iktisadi sorunların çözülebilmesi için etkin bir mücadele
sürecine girmiştir. Verilen bağımsızlık mücadelesi ve gelen zaferler yeni devletin gücünü
artırmıştır. Öte yandan savaşların getirdiği fiziki ve psikolojik hasarlar ise yeni bir planlı
yapılanma programını zorunlu hale getirmiştir.
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Lozan’da bağımsızlığını kabul ettirten Türkiye’nin yüklenmek zorunda olduğu yük
ve ödemek zorunda olduğu fatura sosyal ve ekonomik açıdan oldukça vahimdir. Öyle ki
girdiği savaşlarda tahminen 2.5 milyon Müslüman, 600 bin ile 800 bin arasında Ermeni ve
300 bin civarında Rum hayatını kaybetmiştir. Bu sayı, Fransa’da yaşanan kayıpların yirmi
katıdır. Erkek nüfusunun aşırı azalışı tarımda emek kıtlığına yol açmıştır. Bozulan
altyapıyı yeniden inşa edecek işgücünün elde edilmesi de zorlaşmıştır. En kapsamlı hasar
Batı Anadolu’daki köprüler, evler ve demiryollarında ortaya çıkmıştır. Kent nüfusu köy
nüfusuna oranla çok daha fazla azalmıştır. Göçlerle birlikte nitelikli işgücü ülkeyi terk
etmiştir. Onlarla birlikte ticaret ve sanayideki yeri doldurulamaz teknik bilgi ile ustalık
birikimi de gitmiştir. Türkiye’nin uluslarası alandaki ticari gücünü elde edebilmesi ancak
1930’larda mümkün olmuştur. Bunu diğer uluslara oranla daha erken elde edebilmesine
etki eden bir unsur ise Osmanlı’nın savaş sürecinde aşırı bir borçlanmaya girişmemesi
olmuştur. Türkiye için savaşta mağlup olan Almanya gibi ülkelere oranla daha düşük bir
borç miktarı pay edilmiştir (Zürcher, 2000: 238-241).
6.2.1.1. Kuruluş Dönemi (1923-1932)
Kuruluş yılları 1923-1932 dönemi olarak ele alınabilir. Bu dönemde genel
ekonomik koşullar şu şekildedir: Ekonomi Avrupa’nın gerisindedir ve üretim araçları
azdır. Toprak dağılımında dengesizlik mevcuttur. Sanayi kesimi neredeyse yok gibidir.
Hizmetler sektöründe (ticaret, ulaştırma ve bankacılık) sürdürülen faaliyetler yetersizdir.
Üretim öz tüketime yöneliktir. Dış ticaret gümrük şartları nedeniyle sınırlıdır ve sürekli
olarak açık bilanço vardır. Para kuruluşları ve bankalar ilkeldir, girişimcilik yok denecek
kadar azdır. Maden, sigorta ve demiryolları işletmeleri yabancıların elindedir. İktisadi
eşitsizlik had safhadadır.
Ekonomik planlamayı oluşturmak ve iktisadi adaleti tesis edebilecek üretim
imkanlarını çeşitli kesimlere yaymak için 17 Şubat 1923 tarihinde düzenlenen İzmir İktisat
Kongresi iktisadi anlamda yeni cumhuriyetin yol haritasını çizmektedir. Büyüme ve
kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen kongrede ekonomi politikası
saptanmıştır. Alınan kararlara istinaden girişimcilere ve girişimciliğe önem verilmiştir. İlk
defa özel kesim ekonomi içine dahil edilmeye çalışılmıştır. Zira savaş dönemlerinin
mecbur kıldığı devletçi politikalar ve kamunun hakim olduğu uygulamalar sulh
dönemlerinde özel sektörün de üretime etkin şekilde katılmasını gerektirmektedir.
Dolayısıyla ayrıcalıklı yabancı şirketlerin ulusallaştırılması ve yerli üreticilerin,
girişimcilerin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Kongrede Türk ekonomisine ışık tutmak,
Avrupalı ülkelere sosyalist olunmayacağının garantisini vermek, sermaye temsilcilerinin
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Ankara hükümetiyle yakınlaşmasını sağlamak ve ulusal mücadeleyi yöneten kadronun
halkın tam desteğini aldığını göstermek gibi gayeler anlam kazanmıştır (Karakayalı, 2009:
36-42).
Bu kongrede ekonomik adaleti tabana yaymak amacıyla savaş süresince
dezavantajlı konuma düşmüş çeşitli gruplara bazı imtiyazlar tanınmıştır. Çiftçiler için
tütün tekelinin kaldırılması, aşar ve iltizamın kaldırılması, hükümetin Ziraat Bankası’ndan
aldığı paraları öncelikle ödemesi ve bunların başka yerde kullanılmaması, tarım
araçlarının ve makinelerinin alımında gümrük muafiyeti getirilmesi gibi uygulamalar
hayata geçirilmiştir. Tüccarlara kredi sağlamak amacıyla ana ticaret bankası kurularak
diğer bankaların tekelinin kırılması amaçlanmıştır. Bu sayede dağınık halde bulunan
sermayenin düzenlenmesi ve tacirlere mülk teminatıyla kredi veren bankanın kurulması
öngörülmüştür. Sanayicilere yönelik teşvikler arasında Sanayi Teşvik Yasası’nın tekrar
düzenlenmesi, teknik okulların açılması, ara elemanların yetiştirilmesi ve yatırımlar için
bir kredi bankasının kurulması vardır. Çalışanlara da bazı yeni haklar tanınmıştır.
Amelelere işçi denmesi, çalışma süresinin 8 saat şeklinde sınırlandırılması, işçilerde alt
yaş sınırı olarak 12 yaş benimsenmesi, gündelik ve aylıkların nakit ve zamanında
ödenmesi gibi teminatlar getirilmiştir.
Lozan’da elde edilen haklar iktisadi hayata olumlu katkılar sağlamıştır.
Kapitülasyon ve yabancılara yönelik ayrıcalıkların kaldırılması, Osmanlı borçlarının
yapılandırılması, gümrük düzenlemeleri, savaş zararlarının tazmin usulünün tespiti, nüfus
mübadelesi ve Musul sorunu gibi temel ekonomik ve siyasi konular müzakere edilerek
makul bir çözüme kavuşturulmuştur. Dış borçların belirli bir düzene sokulduğu, Türk
hükümetinin uygulayacağı gümrüklerin düzenlendiği ve kabotaj hakkının sadece Türk
vatandaşlarına tanındığı bu anlaşma sağladığı çeşitli avantajlar bakımından önem arz
etmektedir.
Tarım, sanayi ve maden alanındaki kurumların çektiği finansman sıkıntısını
bertaraf etmeye yönelik bankalar ivedilikle kurulmuştur. Bunlardan önde geleni özel
kesime yerli finansman sağlamak amacıyla 1924 yılında kurulan İş Bankası’dır. Ayrıca
Sanayi ve Maadin Bankası, Emlak ve Eytam Bankası da etkili kuruluşlar olmuşlardır. Dış
ticaret ve kambiyo düzenlemeleri, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu gibi
konuların hızlı bir şekilde halledilmesi, Türk parasının değerini koruma ve ticarette
tağşişin men edilmesine yönelik uygulamalarda etkinliği artırmıştır. Mevzuatta yapılan
hamlelerin reel sektöre yansımasıyla ihracatın düzenlenmesi ve korunması mümkün hale
gelmiştir.
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1924’te demir yollarının devlet tarafından satın alınması, Limanlar Genel
Müdürlüğü’nün kurulması, tütünde üretim ve satış tekelinin devlet idaresi altına alınması,
1925’te Şeker Yasası’nın çıkarılması müktesebatta gerçekleştirilen önemli işlemlerdir.
Yerli üretimde vergi muafiyeti, arazi temini ve üretilen malların demiryollarında indirimli
taşınması gibi teşvikler sayesinde üreticilere yeni imkanlar sunulmuştur. 1927 tarihli
Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel kesime karşılıksız arazi temini, altyapı desteği, vergi
muafiyet ve indirimleri, yatırım mallarının gümrük vergisinden muafiyeti, yurt içi
indirimli taşıma, prim uygulamaları, devlet tekelinde olan malların sanayi kuruluşlarına
indirimli satışı gibi çeşitli uygulamalarla sanayi canlandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca
meclise danışmanlık görevi üstlenen Ali İktisat Meclisi bir süre çalışmalarda bulunmuştur.
Bu dönemde (1927 yılı hariç) ulusal gelirde sürekli bir artış sağlanmıştır. Fakat ekonomik
bunalımın etkisiyle 1931 ve 1932’de küçük de olsa düşüşler gözlenmiştir. Sanayide üretim
artışı devam etmiştir. Zira fiyat korumaları ve cazip ortam buna imkan sağlamıştır.
Tarımın gayri safi milli hasıla içindeki payının yüksektir fakat gerek doğal koşullar
gerekse makinelerin hemen kullanılmaması nedeniyle verimlilik düşük seyretmiştir.
Sanayi, istihdamı artan bir sektör haline gelmesine rağmen ekonomi içerisindeki payı yine
de istenilen düzeyde değildir. Dış ticarette ise tarım ve hizmet odaklı faaliyette bulunan
küçük işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısı çektiği gözlenmiştir. Dolayısıyla bu
sayılanlara bağlı olarak ve gümrük şartları nedeniyle sürekli dış açık verilen bir dönem
olmuştur. 1929 gümrük serbestisi sağlanana kadar yoğun bir sıkıntı evresi yaşanmasına
rağmen sonrasında olumlu gelişmeler ortaya çıkmıştır (Karakayalı, 2009: 43-60).
1929 büyük buhranında dünya genelinde ticaret hacmi %65 daralmıştır ve %25
işsizlik meydana gelmiştir. Buna rağmen Türkiye’de iyimser bir hava vardı çünkü tarım
iyiydi ve dış ticarette gümrük düzenlemeleri vardı. Türk parası bu dönemde değer
kaybetmiştir. Ekonomi tüm dünya gibi resesyona girmiştir. Dış ticaret hadleri fiyat ve
miktar olarak %40 gerilemiştir, iç ticaret hadleri ise tarımsal ürünler aleyhine gelişim
göstermiştir. Dış ödemeler dengesinin büyük açıklar verdiği görülmektedir. Tarımsal
üretimde büyük bir daralma yaşanmıştır. Dış ticarette ithal ikameci sanayi politikasına
bağlı olarak dış alımı kısma girişimi ithalatı düşürmüştür. Bu dönemin önemli
olaylarından birisi Merkez Bankası’nın kurulmasıdır. Yaklaşan İkinci Dünya Savaşı için
önlemler alınmış ve özel kesimin üretimde gösterdiği başarısızlıkları telafi etmeye yönelik
devletçi politikalar hayata geçirilmiştir. İktisadi adaletin yabancılara ait işletmelerin
ulusallaştırılarak vatandaşların sahipliğine geçirilmeye çalışıldığı bu dönem, genç
cumhuriyetin mevcudiyetini pekiştirdiği bir aşama olarak dikkat çekicidir.
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6.2.1.2. Birinci ve İkinci Sanayi Planları ve 2. Dünya Savaşı Yılları (1933-1950)
Birinci beş yıllık sanayi planında devletçi politikalar ağırlık kazanmıştır. Öncelikli
sektörlerin dokuma, maden, kağıt ve selüloz, toprak ve seramik ile kimya olduğu bir
üretim modeline geçilmiştir. Amaç hammaddesi Türkiye’de olan sanayi dalları kurmaktır.
Tarım ürünlerini mamul ve yarı mamul şeklinde ihraç edip halkın kullandığı tüketim
malları üreten fabrikalar oluşturmaktır. Altyapı tesislerinin yapım ve onarımını
hızlandırmaya yönelik faaliyetler artmıştır. Sanayileşmede iç talebi kendi kendine yeter bir
düzeye çıkarma isteği ağır basmaktadır. Neticede yabancıların elinde bulunan şirketler
ulusallaştırılmıştır. Kurulan yirmi yeni fabrika ile bölgesel denge amaçlanmıştır. %96’lık
bir sanayi üretim artışı sağlanmıştır ki bu dönemin şartları içerisinde oldukça başarılıdır.
Bu plan kapsamında Türkiye ekonomisi önemli bir sanayi atılımı gerçekleştirmiştir ve
gayri safi milli hasıla içinde sanayinin payı artmıştır. İkinci planda demir, çelik, makine ve
madencilik gibi ağır sanayi dallarına öncelik verilmiştir. Yüz yeni fabrika ve daha güçlü
bir sermaye kaynağı ile üretkenlik ve verimlilik artırılmıştır. Ara ve yatırım malları
imalatına daha kapsamlı bir metodolojiyle girişilmiştir. Zira amaç, hammaddesi tamamen
ülke içerisinde bulunan ve üretimi nispeten kolay olup dış ticaret hadlerini ülke lehine
geliştirebilecek ihraç mallarını üretebilmektir. Plan kapsamında ülkenin doğal kaynakları,
insan gücü, maddi olanakları (bölgesel denge gözetilerek) rasyonel biçimde kullanılmıştır.
Devletin etkisinin arttığı bu dönem beşeri sermayenin de niteliğinin yükseltildiği bir
zaman dilimi olarak değerlendirilebilir. İktisadi adaleti tesis etmeye yönelik olarak
bölgeler arası dağılımı belirli bir kaynak tahsis dengesi içinde sürdürme çabası mühimdir.
Türkiye, 2. Dünya Savaşı’na katılmasa bile aktif nüfusun silah altına alınmasıyla
tam bir teyakkuz haline geçmiştir. Ekonomik alanda bazı düzenleyici yasaların çıkarılma
zorunluluğu doğmuştur. Dış ticarette ve sanayide devlet kontrolünü en üst düzeye çıkaran
Milli Müdafaa Kanunu (1940), enflasyonun daha da zenginleştirdiği ve bu şekilde aşırı
kazançlar elde eden yabancı esnaf ve tüccarlardan bu fazlalığı geri almaya yönelik
olağanüstü bir uygulama olan Varlık Vergisi (1942), yeni aşar olarak addedilen Toprak
Mahsulleri Vergisi (1943) ve yağların karaborsaya düşmesiyle istiflenmesini engellemek
için uygulamaya konulan Ayni Muamele Vergisi (1943) dönemin dikkat çeken mevzuat
hamleleridir. Vaner Planı, Marshall Planı, Thornburg Raporu ve Barker Raporu da
dönemin işleyişini algılamaya ilişkin önem arz eden konulardır.
1936-1946 döneminde dış ticaret bilançosu hem devletçi politikaların etkisiyle hem
de ihracat ve ithalat hacminin daralmasıyla fazla vermiştir. Altyapı yatırımları
hızlanmıştır. Demiryolları yapımında ve büyük tarım işletmelerinin kurulmasında olumlu
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aşama kaydedilmiştir. Buna rağmen tarım ve sanayi üretimi ile ulusal gelir azalmıştır.
Savaş dönemi iktisadi adaletin önce yabancı uyruklular lehine bozulduğu fakat uygulanan
vergi politikalarıyla nispeten dengelendiği bir zaman dilimi olmuştur. Sosyal adaletin bazı
kesimler lehine artırılmaya çalışıldığı ve fakat istenilen düzeyde başarı elde edilemediği
söylenebilir. Zira dönemin ruhu özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının teşvik
edilebileceği koşulları sunmaktan uzaktır. Olası tehditlere karşı devletçi politikalara daha
fazla yönelmek yöneticilerin ister istemez maruz kaldığı sistematik problemdir.
Dolayısıyla bugünün sosyo-ekonomik düşünce yapısıyla ele alındığında sorunlu bir zaman
dilimi olarak görülse bile zorunluluk oluşturan meselelerin çözümü adına acil ve sert
hamleler yapılması olumlu karşılanabilir (Karakayalı, 2009: 72-106).
6.2.1.3. Savaş Sonrası Enflasyon ve Kalkınma Planları (1950-1980)
Dünya savaşının bitmesiyle belirli bir süre olumlu seyreden ekonomi, Kore Savaşı
ve pozitif iklim (hava) şartları sayesinde tarımda verimliliğin arttığı yılları beraberinde
getirmiştir. 1950’lerde iç ve dış ticarette serbest piyasa koşullarının egemen kılınması
amaçlanmıştır. Özel girişimcilik, devletçiliğin sınırlandırılması, tarımda makineleşmeye
ve karayolu

ulaşımına önem

verilmesi,

kamu

yatırımlarının

karayolu

ağında

yoğunlaştırılması ve yabancı sermayenin teşvik edilmesi için yeni önlemler alınması bu
dönemin mühim konularıdır.
1950’den 4 Ağustos 1958 Kararları’na kadar olan dönemde bazı dezavantajlar
ortaya çıkmıştır. Özellikle 1955’ten sonra tarımsal üretimin düşüşüyle dış ticaret hacmi
azalmıştır. Hava ve iklim koşulları bozulmuştur. Döviz rezervlerinin tamamı harcanmıştır.
Türkiye ekonomisi gerek iç gerekse dış ticarette borçlanma sürecinin hızlandığı bir
devreye girmiştir. İktisadi yatırımlarda dengesizlik yaşanmıştır. Arz yetersizliği ortaya
çıkmıştır. Enflasyonist süreç 1956’da ve 1957’de devam ettikten sonra altın ve döviz
rezervlerinde oluşan büyük yıpranma (azalma) karaborsa ve kaçakçılığı beraberinde
getirmiştir. Nitekim bütün bu olumsuzluklara ek olarak ABD’nin dış yardımları azaltması
devalüasyon konusundaki baskıları arttırmıştır. 4 Ağustos Kararları ile yeni bir döneme
girilmiştir. Türk parasının değeri yeniden ayarlanmış, para arzı denetimi ve krediler için
bir üst sınır belirlenmiştir. Kredi hacmi dondurulmuştur, faizlere ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır. İhracatın özendirilmesi, istikrarın sağlanması ve devlet bütçesinden sürekli
ödenek ayrılması amaçlanmıştır. Yatırımlar kısa süre içerisinde verimli alanlara
yönlendirilmek istenmiştir. Liberalleşme faaliyetleri dış ticarette açığa yol açmıştır. Para
arzı ancak bir yıl sabit tutulabilmiştir. Bütçe açığı iç borçlanma ile kapatılmaya çalışıldığı
için enflasyonu daha da arttırmıştır. Dış kredilerde önemli artışlar gerçekleşmiştir.
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Ekonomide daraltıcı yönde alınan önlemler sonucunda 1959 yılı sonuna doğru durgunluk
yani deflasyon ortaya çıkmıştır. Bu dönemde plansız ve dengesiz bir şekilde büyüme
gerçekleşmiştir. Gelir dağılımında meydana gelen bozulma sosyal adalet algısını
zedelemiştir. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde ve bunlara ek olarak dış ticarette
ortaya çıkan krizler 1960’lı yıllarda ortaya konacak planlı kalkınma stratejilerinin
habercisi olmuştur (Karakayalı, 2009: 106-124).
1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın uzun ve kısa vadeli planlar hazırlayıp
uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere kurulmasıyla planlı kalkınma dönemi
başlamıştır. ‘Perspektif Plan’ adıyla hazırlanan, 1963-1977 yılları arasını kapsayan ve
Profesör Tinbergen’in gelişmekte olan ülkeler için denemeye çalıştığı aşamalı planlama
metedolojisi uygulanmaya çalışılmıştır. Birinci beş yıllık kalkınma planı sayesinde 19631967 arasında yıllık ortalama %6,7 büyüme gerçekleştirilmiştir. İkinci beş yıllık kalkınma
planında (1968-1972) sanayi ağırlıklı bir gelişim planlanmıştır. Fakat sanayide istenilen
ölçüde gelişme sağlanamamıştır. Üçüncü beş yıllık plan ise ‘yeni strateji ve kalkınma
planı’ olarak tanımlanmıştır ve 1973-1977 dönemini kapsamaktadır. Genel amaç 1995’te
ulaşılmak istenen gelir seviyesi ve üretim yapısı esas alınarak güncel hamleleri
gerçekleştirmektir. Plan kamu kesimi için emredici, özel kesim için ise yol gösterici nitelik
taşımaktadır. Toplumsal kalkınma ve karma ekonominin etkin şekilde hayata geçirilmesi
hedeflenmiştir. Bu plan kapsamında %7.4 olarak hedeflenen büyüme oranı %6,5 olmuştur.
Petrol bunalımının ortaya çıkardığı sorunlar ülkeyi olumsuz etkilemiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde ithal ikameci bir sanayileşme evresi olarak kabul edilen bu dönem
verimliliğin düşük olduğu, gelir dağılımı eşitsizliğinin yerli üreticiler lehine fakat geniş
halk kesimleri aleyhine artış gösterdiği zorlu bir zaman dilimi olmuştur. Uygulanan sosyal
politikalar sivil toplum nezdinde arzulanan etkiyi gösteremediği için halkta tepkiler
artmıştır. Ekonomik gerilimin siyasi krizlerle pekişmesi toplumsal polarizasyonu
körüklemiştir (Karakayalı, 2009: 125-135).
6.2.1.4. Serbest Piyasa Ekonomisi’ne Geçiş ve Etkileri (1980-2000)
24 Ocak 1980 Kararları’ndan önce 1979-1983 arasını kapsayan dördüncü beş yıllık
kalkınma planı yürürlüğe konmuştur. Bu planda amaç gayri safi yurtiçi hasılanın %8,2
oranında yükseltilmesi ve toplam yatırımların %12,5 artırılmasıdır. Plan dahilindeki
uygulamalarla marjinal tasarruf oranı artırılmaya çalışılmıştır. En büyük yatırım artışları
sırasıyla madencilik ve enerji alanlarında olmuştur. Gelecek beş yılda oluşturulacak ek
gelirin %30,5’inin tasarruf edilmesi öngörülmüştür. Fakat dönem içerisinde daha önceki
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uygulamalardan ortaya çıkan krizlerin etkisiyle alınan ekonomik önlemler beraberinde
askeri darbe ve yeni bir iktisat anlayışı getirmiştir.
Beşinci beş yıllık kalkınma planı ise dönemin getirdiği hava ile birlikte ihracat ve
ithalatta liberasyon şartlarını ortaya koymuştur. Kambiyo rejimini serbestleştiren, döviz
girişini tamamıyla serbest bırakan ve 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu’na
işlerlik kazandırmaya yönelik mevzuat düzenlemelerinden oluşan bu dönem, döviz
kurunun belirlenmesinde daha esnek bir sisteme geçişi sağlamıştır. 1989-1994 arasını
kapsayan altıncı beş yıllık kalkınma planı serbest dış ticaret rejiminin ortaya çıkardığı
enflasyonist baskıların ortadan kaldırılmasını ve büyümenin serbest rekabet koşulları
içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik bir plandır. Bu süreç içerisinde devletin
düzenleyiciliği ve yönlendiriciliği, özel girişim ruhunun özendirilmesi, büyümenin,
uluslararası entegrasyonun ve rasyonelleşmenin dikkate alınması, rekabete açık ve dış
talebe ağırlık veren bir ekonomik yapı oluşturulması temel ilkelerdir. Ayrıca gayri safi
ulusal hasılanın yıllık ortalama %7 oranında büyümesi amaçlanmıştır. Sanayi kesiminin
gsyih içindeki payının %39’a yükseltilmesi, tarımın ise %13,9’a düşürülmesi
planlanmıştır.

Nüfus

artış

hızının

düşmesi

beklenmektedir.

Bunlara

istinaden

sanayileşmenin hızlandırılması, enflasyonun düşürülmesi, kalkınmada özel kesimin
rolünün ve etkisinin arttırılması, yatırımlara öncelik verilmesi ve gelir dağılım adaletinde
iyileşmenin sağlanması hedeflenmiştir.
1996-2000 yılları arasını kapsayan yedinci beş yıllık kalkınma planı ekonomik
dengenin sağlanmasında para ve maliye politikalarının uyum içerisinde uygulanması
gereğini ortaya koymaktadır. Zira yurtiçi makro politikaların uluslararası konjonktürdeki
gelişmelerle tutarlılığının önemi, yapısal sorunlara süratle çözüm getirilmesi noktasında
görülmüştür. Planda vurgulanan ana öğeler ise özgür ve demokratik bir ortamın
sağlanması, bireyin ön plana çıkartılması, toplumun yaşam düzeyinin (sosyal minimum)
ve

kalitesinin

yükseltilmesi,

gelir

dağılımının

iyileştirilmesi,

sanayileşmenin

hızlandırılması ve teknolojide atılım yapılmasıdır. Bu plan ülkenin kalkınma hedeflerinin
yanında insani endekslerde daha üst düzeye çıkarak beşeri kalkınmanın da
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Yatırımlarda verimliliğin artırılması ve küresel
entegrasyon sürecinde daha aktif bir rol alınması temel gayelerdendir. Fakat ekonomik
krizler büyümeyi, kalkınmayı ve iktisadi adaleti sekteye uğratmıştır. Piyasa koşulları, ağır
borç miktarları ve faiz oranları yeni bir iktisadi yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir
(Karakayalı, 2009: 136-142).
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1980 kararlarının sonrasında ithal ikameci politikalar yerine dışa açık bir
sanayileşme politikasının izlenmesi ekonomiyi kronik cari açık sorunu ile başbaşa
bırakmıştır. Zaman içerisinde uygulanan istikrar politikalarıyla çözüm üretmek mümkün
olmamıştır. 5 Nisan 1994’te enflasyonu hızla düşürmek, TL’ye istikrar kazandırmak,
ihracat artışını hızlandırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı toplumsal dengeleri de
gözeten sürdürülebilir bir temele oturtmak için bazı ilkeler ortaya konmuştur. Bu kararlar
piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini sağlayan bir sosyal devlet
modelini dile getirmektedir. Bu plan çerçevesinde kamu gelirlerinin artırılması için yeni
vergi düzenlemeleri hayata geçirilmiştir. Akaryakıt tüketim vergileri ile fon kesintileri
artırılmıştır. Kamu kuruluşlarının paralarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya
Ziraat Bankası dışında tutulmaması kararlaştırılmıştır. Kamu giderlerinin azaltılması için
tüm kamu projelerinde %20’ye varan kısıntılara gidilmiştir. Tesis ve hizmet binası
yatırımları durdurulmuştur. İhracatın artırılması için 1994 yılı başında Türk Lirası serbest
piyasada %60 civarında devalüe edilmiştir. Gümrük Birliği için mevzuat çalışmaları
hızlandırılmıştır. Avrupa Birliği normlarına uygun sistem inşa edilmeye çalışılmıştır. 5
Nisan Kararları ile geçici bir süre olsa da döviz kurlarında istikrar sağlanmıştır. Faiz
oranları belirli seviyede tutulabilmiştir. İhracat hızla artırılmış, ihracatın ithalatı karşılama
oranı yükseltilmiştir. Cari işlemler bilançosu 2,6 milyar dolar fazla vermiştir. Dolayısıyla
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri hızla artmıştır. Bu olumlu gelişmeler Türkiye’nin
OECD gibi kuruluşlar nezdinde kredibilitesini yükseltmiştir. Öte yandan gayri safi ulusal
hasılada %6 oranında bir küçülme yaşanmıştır. Yatırımlar azalmıştır, işsizlik oranı
%10,5’e yükselmiştir. Faiz gelirleri aşırı artmıştır (Karakayalı, 2009: 553-561).
Enflasyonist baskılar kontrol altına alınamamıştır ve ekonomik istikrar sağlanamamıştır.
Yapısal düzenlemeler istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir ve iktisadi adaletsizlik had
safhaya ulaşmıştır. Bütün bunlara istinaden Aralık 1999’da yeni bir istikrar programı
açıklanmıştır. IMF ile yeni stand-by anlaşması yapılmıştır. Ekonomide istikrar sağlanması
öngörülmüştür. Sıkı maliye politikası, finansal sektörde yapısal düzenlemeler,
özelleştirmelerin hızlandırılması, enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikasının
oluşturulması programın ana hedefleridir. Yine 2000 yılında enflasyonu düşürme
programı yürürlüğe konulsa da istenilen verimlilik ve başarı sağlanamamıştır.
1980-2000 dönemi genel hatlarıyla değerlendirildiğinde dünya ile uyumlulaşma
çabalarının görüldüğü fakat dış ticaret serbestliğinin yol açtığı rekabet dezavantajları ile
bazı kesimlerin aşırı zenginleştiği ve geniş halk kitlelerinin fakirleştiği bir zaman dilimi
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olmuştur. Dolayısıyla iktisadi adaletsizliğin yol açtığı ve siyasi, sosyal, ekonomik krizlerin
insanları yoğun bir şekilde yıprattığı koşullar yeni bir istikrar arayışını ortaya çıkarmıştır.
6.2.2. 2000’li Yıllarda Türkiye’de İktisadi Adalet
Türkiye, iktisadi adalet bakımından gerek yerel gerekse ulusal bazda çeşitli
parametreler ve kriterler dâhilinde analiz edilen ülkelerden biridir. Ulusal kurum ve
kuruluşların yaptığı araştırmalar içinde ekonomik adalet açısından en önde gelenlerinden
biri TÜİK’in yaptığı ’Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ ve buradan elde edilen
sonuçlardır. Sunulan raporda Gini katsayısı ile yüzde paylar analizinin ortaya koyduğu
rakamlar sayesinde analizler yapılmaktadır. Buradan elde edilen değerler iktisadi adalet
yönünden durumu yansıtmaktadır. Uluslararası alanda ise çeşitli kuruluşların oluşturduğu
endeksler arasında belirlenen kıstaslara göre ülkelerin konumunu irdelemeye yarayan en
yaygın ve çalışmaya uygun görülen veriler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
tarafından hazırlanan ‘İnsani Gelişme Raporu’ içerisinde sunulmaktadır.
Gelir dağılımında eşitsizliğe neden olan faktörler çok çeşitlidir. Servetin dağılımı,
ülke ekonomisinin mevcut konjonktürdeki yapısı, emeğin ulusal-bölgesel-sektörel
dağılımındaki farklılıklar, demografik unsurlar, göç, globalleşme başlıca etkenler olarak
sayılabilir (Acar, 2015: 48-50). Türkiye’nin son zamanlarda çevresinde yaşanan savaşlar
ve çatışmalar nedeniyle yoğun göç dalgalarına maruz kalması sosyo-ekonomik yapısını
etkilemiştir. Kaydedilebilen değerlerin tablolar halinde vereceği sayıların ötesinde
çözülmeyi bekleyen kapsamlı sorunların varlığı açıktır. Amaç çalışma boyunca
açıklanmaya çalışılan adalet ve iktisadi adalet mefhumlarının hakkaniyete uygun şekilde
idrak edilmesine yönelik ekonomik analizler yapmaktır.
İlerleyen zamanlarda gelişmişlik düzeyine istinaden neredeyse her ülke kendi
verilerine dayanan gelir dağılımı analizleri yapmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak
çalışmada Türkiye’nin 2006-2017 dönemini kapsayan gelir dağılımı analizi çeşitli
kıstaslar ve endeksler dikkate alınarak yapılacaktır. Temel olarak yüzde yirmilik dilimler,
P80/P20 oranı ve Gini katsayısı kullanılarak elde edilen değerler yorumlanacaktır. Gini
katsayısı hakkında kısaca bilgi vermek gereklidir. Zira gelir dağılımı eşit(siz)liğini ölçmek
için oluşturulan araçlar içerisinde en yaygın kullanımı olan Gini katsayısıdır. Gini
katsayısı, incelenen ülkede milli gelirin dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan
bir katsayıdır. 0 ile 1 arasında değerler alır ve yüksek değerler daha büyük eşitsizliğe
tekabül ederler. Örneğin herkesin aynı gelire sahip olduğu bir toplumun Gini katsayısı 0
iken tüm gelirin bir kişide toplandığı (birden çok kişinin mensup olduğu) toplumun
katsayısı 1'dir. Gini katsayısı, Lorenz eğrisinin üstündeki alanın 45 derecelik eşitlik
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doğrusunun altında kalan tüm alana bölünmesiyle bulunur. Gini katsayısının gelişmiş,
gelişmekte olan ve diğer ülkelerin verileriyle karşılaştırmalı analizle ele alınarak
değerlendirilmesi daha olumludur. Fakat çalışmanın kapsamı daraltılarak daha verimli bir
analiz yapılabilmesi adına diğer ülkelerin verileri değil sadece Türkiye değerleri
incelenecektir. Dolayısıyla bu çalışmada öncelikle Türkiye’nin Gini katsayısı ele
alınacaktır. Tablodan elde edilen değerlerin neler ifade ettiği açıklanacaktır.
Tablo 3: Türkiye’de %20’lik Dilimler İtibariyle Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelir
Dağılımı, Gini Katsayısı, P80/P20 Oranı (2006-2016 Dönemi)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İlk %20

5.1

5.8

5.8

5.6

5.8

5.8

5.9

6.1

6,2

6.1

6.2

İkinci %20

9.9

10.6

10.4

10.3

10.6

10.6

10.6

10.7

10.9

10.7

10.6

Üçüncü %20

14.8

15.2

15.2

15.1

15.3

15.2

15.3

15.2

15.3

15.2

15.0

Dördüncü %20

21.9

21.5

21.9

21.5

21.9

21.7

21.7

21.4

21.7

21.5

21.1

Son %20

48.4

46.9

46.7

47.6

46.4

46.7

46.6

46.6

45.9

46.5

47.2

Gini katsayısı

0,428

0,406

0,405

0,415

0,402

0,404

0,402

0,400

0,391

0,397

0,404

P80/P20 oranı

9,6

8,1

8,1

8,5

7,9

8,0

8,0

7,7

7,4

7,6

7,7

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2016.

Türkiye’de gelir dağılımı araştırmalarını gerçekleştiren TÜİK verilerine göre
yukarıdaki tablo 2006-2016 yılları arasında (eşdeğerlik ölçeğine uygun şekilde) gelir
dağılımının yüzde 20’lik dilimlerini, Gini katsayısını ve P80/P20 değerlerini içermektedir.
%20’lik dilimler itibariyle incelendiğinde en düşük geliri elde eden %20’lik ilk
dilimin pay düşüklüğü (%5,1 - %6,2) dikkat çekmektedir. Fakat daha dikkat çekici olan
kısım ise en yüksek payı alan son %20’lik dilimin elde ettiği (%45.9-%48.4) oranlardır.
Bu iki dilimin birbirine bölünmesiyle elde edilen P80/P20 oranının özellikle 2006 yılından
beri düşüş trendi göstermesi nispeten olumlu kabul edilebilir. Yine de uluslararası
P80/P20 oran değerleri bunlarla kıyaslanmalıdır. 2014’ten sonra tekrar yükselme eğilimi
gösteren oran kaygı vericidir. Kuznets’in ABD’de savaş öncesi ve sonrası dönemde
gözlemlediği değerlerde seyreden oranlara sahip olan Türkiye, gelir dağılımı adaletsizliği
açısından çok üst düzeylerde görülmektedir. 2009 sonrası %46,4 - %45,9 aralığı ise
krizden

etkilenen

en

zengin

kısmın

gelirlerinde

bir

aşınma

dönemi

olarak

değerlendirilebilir. Bununla birlikte 2015 ve 2016’da görülen yükselme trendi gelir
eşitsizliğinin yeniden artış evresine girdiği şeklinde yorumlanabilir.
Bu kısımda yer almamasına rağmen 2001 krizinden hemen sonra 2002’de 0,44 gibi
bir düzeyde olan Gini katsayısı, izleyen yıllarda nispeten düşüş eğilimine girerek 2003’de
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0,42, 2004’de 0,40’a inmiş ve 2005’de 0,38 ile düzelmenin doruk noktasına çıkmasına
rağmen, 2006 yılında yeniden 0,428’e çıkmıştır. Gini katsayısı 2007’de 0,406 ve 2008’de
0,405 oranında kalmıştır. 2002 ile 2005 arasında yaşanan gelir dağılımında göreli
düzelmenin krizin getirdiği dengelemeden kaynaklandığı söylenebilir.
Küresel krizler yüksek gelir gruplarını daha fazla etkileyip gelirlerinde büyük
azalmalara yol açarak Gini katsayısını makul değerlere çekmektedir. Krizin etkisi ortadan
kalkmaya başladığında ise gelir dağılımı bozukluğu yeniden ortaya çıkma eğilimi
göstermektedir. 2009 ve sonrasında Gini katsayısında düzelmeler ortaya çıkmış gibi
görünmektedir. 2009’da 0,415’de kalan katsayı 2010 yılında 0,402’ye gerilemiş, 2011’de
0,404 olarak gerçekleşmiştir. 2012’de çok küçük bir düşüş yaşanarak 0,402’ye gerileyen
katsayı, 2013’te 0,400, 2014’te 0,391, 2015’te 0,397, 2016’da ise 0,404 olmuştur. 2014
yılından itibaren yeni bir yükseliş trendine girilmesi gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını
göstermektedir.
Tablo 4: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gini Katsayısı (2006-2016)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Türkiye

0,428 0,406 0,405 0,415 0,402 0,404 0,402 0,400 0,391 0,397 0,404

TR1 İstanbul
TR2 Batı
Marmara

0,375 0,346 0,362 0,363 0,373 0,371 0,384 0,392 0,367 0,397 0,413
0,350 0,321 0,331 0,361 0,360 0,365 0,356 0,337 0,333 0,353 0,364

0,426 0,376 0,387 0,381 0,387 0,397 0,382
TR3 Ege
TR4 Doğu
0,392 0,393 0,335 0,368 0,341 0,326 0,344
Marmara
TR5 Batı
0,413 0,379 0,402 0,408 0,367 0,374 0,369
Anadolu
0,421 0,418 0,387 0,403 0,397 0,404 0,407
TR6 Akdeniz
TR7 Orta
0,342 0,328 0,339 0,395 0,362 0,366 0,360
Anadolu
TR8 Batı
0,372 0,360 0,366 0,382 0,348 0,335 0,338
Karadeniz
TR9 Doğu
0,378 0,346 0,365 0,359 0,327 0,327 0,309
Karadeniz
TRA Kuzeydoğu
0,381 0,405 0,436 0,407 0,404 0,390 0,393
Anadolu
TRB Ortadoğu
0,404 0,397 0,405 0,415 0,417 0,427 0,386
Anadolu
TRC Güneydoğu
0,396 0,366 0,395 0,411 0,404 0,396 0,375
Anadolu
Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2016.
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0,370 0,358 0,363 0,361
0,322 0,336 0,339 0,330
0,396 0,395 0,386 0,395
0,399 0,395 0,396 0,398
0,342 0,355 0,341 0,357
0,331 0,340 0,344 0,340
0,315 0,309 0,332 0,356
0,398 0,400 0,380 0,353
0,373 0,386 0,380 0,388
0,380 0,379 0,380 0,369

Türkiye genelinde ve bölgeler itibariyle Gini katsayısının değerinin değişimi çeşitli
kıstaslara göre yorumlanabilir. TR1 düzeyi olarak sınıflandırılan İstanbul’da katsayının
2015’e kadar Türkiye ortalamasından düşük olması istihdam olanaklarının diğer bölgelere
göre nispeten bol olmasıyla açıklanabilir. 2015 ve 2016’da İstanbul’un katsayısının
yükselmesi savaş sebebiyle yaşanan yoğun göçün çalışan sayısını artırması ve tespit
edilemeyen kayıt dışı istihdama yönelme eğilimi gibi gerekçeler dâhilinde ele alınabilir.
Yine de iktisadi anlamda uluslararası krizlerin neden olduğu ticaret hacmindeki daralmalar
Gini değerini olumsuz etkilemiştir. Doğu Marmara yıllar boyu genelin altında ve istikrarlı
katsayısıyla dikkat çekmektedir. Ülke içinde tasnif edildiği bölgeler kapsamında farklılık
arz eden Gini değerleri özellikle 2016 yılı ele alındığında 0,330 ile 0,413 arasında
katsayılara sahip olmasına rağmen Türkiye ortalamasının 0,404 olması nüfusun genele
etki edecek şekilde İstanbul’da yoğunlaşmasının sonucu olarak görülebilir.
Tablo 5: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre P80/P20 Oranı (2006-2016)
2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Türkiye

9,6

8,1

8,1

8,5

7,9

8,0

8,0

7,7

7,4

7,6

7,7

İstanbul

6,7

5,3

6,0

5,9

6,4

6,2

6,4

6,6

6,1

7,1

7,4

Batı Marmara

6,3

5,3

5,7

6,4

6,5

6,3

6,2

5,4

5,4

6,1

6,3

Ege

8,6

6,7

7,1

6,8

6,9

7,1

6,7

6,3

5,9

6,1

6,0

Doğu Marmara

6,9

6,8

5,3

6,2

5,5

5,0

5,6

5,0

5,2

5,4

5,1

Batı Anadolu

8,0

6,2

7,3

7,7

6,6

6,7

6,5

7,1

7,2

6,7

7,0

Akdeniz

9,2

8,1

6,6

7,2

7,1

7,2

7,5

7,1

7,4

7,2

7,5

Orta Anadolu

5,5

5,1

5,6

6,8

6,2

6,3

6,2

5,6

5,9

5,5

6,0

Batı Karadeniz

7,1

6,0

6,1

7,0

6,1

5,7

5,7

5,4

5,5

5,8

5,5

Doğu Karadeniz

6,7

5,6

6,4

6,2

5,3

5,1

4,8

4,7

4,9

5,3

5,5

Kuzeydoğu Anadolu

7,1

7,9

8,8

7,8

7,6

7,0

7,2

7,3

7,3

6,7

6,0

Ortadoğu Anadolu

7,8

7,2

7,0

7,5

7,6

8,3

7,0

6,4

6,8

6,5

6,9

Güneydoğu Anadolu

7,3

6,3

7,1

7,9

7,3

7,5

6,7

6,7

6,4

6,9

6,3

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2016.

Türkiye’nin farklı bölgeleri incelendiğinde Akdeniz ve İstanbul hariç nispeten
dengeli ve makul kabul edilebilecek P80/P20 oranları gözlenmektedir. Orta Anadolu,
Doğu ve Batı Marmara, Ege yıllar içerisinde ortaya çıkan değerlere göre en zengin ile en
yoksul kesimler arasındaki farkın genellikle düşük seyrettiği bölgeler olarak dikkat
çekmektedir. 2009 yılı kriz etkisiyle (İstanbul, Ege, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu
hariç) gelir eşitsizliğinin arttığı bir yıl şeklinde tanımlanabilir. Doğu Marmara ile Batı ve
Doğu Karadeniz özellikle 2010 sonrasında sahip olduğu nispeten daha adil oranlarıyla
153

farklarını ortaya koymaktadır. Gelir eşitsizliğini azaltmak için nüfusun belirli bölgelerde
yoğunlaşmasının engellenmesi ve farklı yerleşim alanlarının gelişimine imkân verecek
politikaların uygulanmasının önemi İstanbul, Batı Anadolu ve Akdeniz P80/P20 oranları
değerlendirildiğinde çok daha net olarak görülmektedir.
Tablo 6: Türkiye’de Bazı İşgücü Sayıları (2008-2017)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017Ocak

2017Ekim

Başvuranlar
Toplam

1185156

1435024

1217936

1398355

2296325

2359304

2375583

2642512

3316884

2765714

3921575

Erkek

856766

922244

759316

860206

1476264

1496699

1500064

1550732

1926488

1587545

2277481

Kadın

328390

512780

458620

538149

820061

862605

875519

1091780

1390396

1178169

1644094

179961

165890

368636

660623

991804

1481196

1735892

2043256

2105436

1682852

2316495

105263

205231

363672

556587

671578

701435

1871095

2151120

638260

907969

Açık İşler
Toplam

İşe Yerleştirilenler
Toplam

97786

Kayıtlı İşsizler
Toplam

987840

1689349

1414541

1844965

2372262

2610969

2747978

1719758

2372038

2233594

2611932

Erkek

724338

1186219

999569

1142928

1433621

1561203

1633255

929560

1236571

1139684

1336130

Kadın

263502

503130

414972

702037

938641

1049766

1114723

790198

1135467

1093910

1275802

Yurt Dışına Gönderme
Toplam

57652

30743

54847

52491

57953

55369

39644

31966

23917

20041

17048

Erkek

56762

30028

54227

52241

57790

55165

39432

31796

23830

19972

16954

Kadın

890

715

620

250

163

204

212

170

87

69

94

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Temel Ekonomik Göstergeler-Türkiye İş
Kurumu İstatistikleri, 2006-2017.

Tablodan görülebileceği üzere yıllar boyunca işsiz sayısı artış göstermektedir.
Başvurularda erkeklerin daha fazla olması sosyolojik bir argüman olarak ele alınabilir.
Açık iş sayısının (2017 Ocak itibariyle) başvurulardan yaklaşık 1,1 milyon daha az olması
işgücü piyasasında kronik sorunların varlığına delil teşkil etmektedir. Kayıtlı işsiz
sayısında özellikle 2012 yılında yaşanan büyük yükseliş dikkat çekicidir. Bu değerlerde
kadın ile erkek işsiz sayısının yakın seyretmesi kayıtdışı istihdam içinde erkeklerin daha
fazla yer aldığı şeklinde yorumlanabilir. İşe yerleştirme sayılarında yıllar itibariyle artış
gözlense de istenilen düzeyde gerçekleşmediği söylenebilir. Yurt dışına gönderilen işçi
sayısı dalgalı seyir göstermektedir. Bu kategoride erkeklerin büyük üstünlüğü çarpıcıdır.
Tabi Türkiye’den dışarıya giden işgücünün hangi ülkelere, bölgelere, kıtalara yöneldiği
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mühimdir. Verilen bilgilere istinaden kadınların neden yurt dışında çalışmak için erkekler
kadar istekli olmadığı sorusu akla gelebilir. Bunun değerlendirmesini yapabilmek için
başka istatistik verileri de gerekir. Neticede sayılar Türkiye’nin işsizlik sorununu gözler
önüne sermektedir.
Tablo 7: Türkiye’de Kurumsal Olmayan Nüfusun İşgücü Durumu (2005-2017)
[ 15+ Yaş]

Bin Kişi

Yüzde %

Yıllar

İşgücü

İstihdam
edilenler

İşsiz

İşgücüne
dahil
olmayan
nüfus

İşgücüne
katılma
oranı
(%)

İşsizlik
oranı
(%)

21691

19633

2058

26665

44,9

İstihdam
oranı
(%)

9,5

Tarım
dışı
işsizlik
oranı
(%)
12,0

2005

Yıllık

15 ve
daha
yukarı
yaştaki
nüfus
48356

2006

Yıllık

49275

21913

19933

1980

27362

44,5

9,0

11,1

40,5

2007

Yıllık

50177

22253

20209

2044

27925

44,3

9,2

11,2

40,3

2008

Yıllık

50982

22899

20604

2295

28083

44,9

10,0

12,3

40,4

2009

Yıllık

51833

23710

20615

3095

28124

45,7

13,1

16,0

39,8

2010

Yıllık

52904

24594

21858

2737

28310

46,5

11,1

13,7

41,3

2011

Yıllık

53985

25594

23266

2328

28391

47,4

9,1

11,3

43,1

2012

Yıllık

54961

26141

23937

2204

28820

47,6

8,4

10,3

43,6

2013

Yıllık

55982

27046

24601

2445

28936

48,3

9,0

10,9

43,9

2014

Yıllık

56986

28786

25933

2853

28200

50,5

9,9

12,0

45,5

2015

Yıllık

57854

29678

26621

3057

28176

51,3

10,3

12,4

46,0

2016

Ekim

58990

30914

27267

3647

28076

52,4

11,8

14,1

46,2

Kasım

59069

30781

27067

3715

28288

52,1

12,1

14,3

45,8

Aralık

59146

30540

26669

3872

28606

51,6

12,7

14,9

45,1

Yıllık

58720

30535

27205

3330

28185

52,0

10,9

13,0

46,3

Ocak

59493

30658

26672

3985

28835

51,5

13,0

15,2

44,8

Şubat

59567

30855

26956

3900

28712

51,8

12,6

14,8

45,3

Mart

59634

31131

27489

3642

28504

52,2

11,7

13,7

46,1

Nisan

59709

31444

28157

3287

28265

52,7

10,5

12,4

47,2

Mayıs

59781

31713

28488

3225

28068

53,0

10,2

12,2

47,7

Haziran

59855

31954

28703

3251

27901

53,4

10,2

12,2

48,0

Temmuz

59927

32200

28758

3443

27727

53,7

10,7

13,0

48,0

Ağustos

60002

32233

28828

3404

27769

53,7

10,6

12,8

48,0

Eylül

60076

32215

28797

3419

27861

53,6

10,6

12,8

47,9

Ekim

60148

31932

28645

3287

28217

53,1

10,3

12,3

47,6

2017

40,6

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri-Nüfusun İşgücü Durumu, 2005-2017.

Yıllarca küçük dalgalanmalar haricinde istikrarlı artış gösteren 15 yaş ve üzeri
nüfus, 2017 yılının Ağustos ayından itibaren 60 milyonu geçmiştir. İşsizlerin oranı 2009
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krizinden sonra 2012’ye kadar tek haneli sayılarla iyileşme emareleri sunsa da tatmin edici
değildir. Zira Türkiye’de doğal işsizlik oranının %9 civarında seyrettiğine dair bilgiler
(Şengül ve Taşçı, 2014: 34) mevcut iken 2006, 2012 ve 2013 haricinde bu sayının
üzerinde tezahür eden değerler ülke ekonomisi için olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Tarım dışı işsizlik dikkat çekicidir. İşsizlik oranları 2017’nin Ocak ayında 2009’dan sonra
en yüksek sayılara ulaşsa bile sonrasında hayata geçirilen istihdam politikaları nispeten
etkili olmuştur. Son 10 aylık olumlu trend umut vericidir.
Tablo 8: İstihdam Edilenlerin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (2005-2017)
Bin Kişi
Yıllar

Yüzde (%)

Toplam

Tarım

Sanayi

İnşaat

Hizmetler

Tarım

Sanayi

İnşaat

Hizmetler

2005

Yıllık

19633

5014

4241

1097

9281

25,5

21,6

5,6

47,3

2006

Yıllık

19933

4653

4362

1192

9726

23,3

21,9

6,0

48,8

2007

Yıllık

20209

4546

4403

1231

10029

22,5

21,8

6,1

49,6

2008

Yıllık

20604

4621

4537

1238

10208

22,4

22,0

6,0

49,5

2009

Yıllık

20615

4752

4179

1305

10380

23,1

20,3

6,3

50,4

2010

Yıllık

21858

5084

4615

1434

10725

23,3

21,1

6,6

49,1

2011

Yıllık

23266

5412

4842

1680

11332

23,3

20,8

7,2

48,7

2012

Yıllık

23937

5301

4903

1717

12016

22,1

20,5

7,2

50,2

2013

Yıllık

24601

5204

5101

1768

12528

21,2

20,7

7,2

50,9

2014

Yıllık

25933

5470

5316

1912

13235

21,1

20,5

7,4

51,0

2015

Yıllık

26621

5483

5332

1914

13891

20,6

20,0

7,2

52,2

2016

Ekim

27267

5305

5282

2071

14609

19,5

19,4

7,6

53,6

Kasım

27067

5053

5316

2015

14682

18,7

19,6

7,4

54,2

Aralık

26669

4915

5265

1836

14652

18,4

19,7

6,9

54,9

Yıllık

27205

5305

5296

1987

14617

19,5

19,5

7,3

53,7

Ocak

26672

4893

5274

1731

14775

18,3

19,8

6,5

55,4

Şubat

26956

5036

5251

1794

14874

18,7

19,5

6,7

55,2

Mart

27489

5085

5346

2004

15054

18,5

19,4

7,3

54,8

Nisan

28157

5320

5372

2187

15277

18,9

19,1

7,8

54,3

Mayıs

28488

5577

5386

2146

15380

19,6

18,9

7,5

54,0

Haziran

28703

5757

5383

2171

15392

20,1

18,8

7,6

53,6

Temmuz

28758

6021

5363

2184

15189

20,9

18,6

7,6

52,8

Ağustos

28828

5953

5437

2279

15159

20,7

18,9

7,9

52,6

Eylül

28797

5854

5421

2228

15293

20,3

18,8

7,7

53,1

Ekim

28645

5534

5470

2186

15455

19,3

19,1

7,6

54,0

2017

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri-İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları ve
Dağılımı, 2005-2017.
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Sektörel dağılım içinde hizmetler giderek artış göstermektedir. Tarımdaki
istihdamın yıllar boyunca azalması temel olarak iki şekilde açıklanabilir. İlki tarımsal
faaliyetlerden elde edilebilen gelirin azalmasıyla birlikte üreticilerin çalışanlarıyla birlikte
sektör değiştirmesi olabilir. İkincisi ise tarımda görülen teknolojik gelişmeler sayesinde
daha az işgücüyle aynı ve hatta daha fazla ürün elde edilebilmesinin getirdiği işgücü
tasarrufudur. Hangisinin daha çok etkili olduğu ya da daha başka faktörlerin tarım
istihdamını azalttığı, konuyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar bağlamında ele alınabilir.
Clark ve Fourastie’nin tarımı birincil (primary), sanayiyi ikincil (secondary) ve
hizmetleri üçüncül (tertiary) olarak sınıflandırdığı üç sektör teorisi (Çatalbaş ve diğerleri,
2015: 159) tablodaki verileri desteklemektedir. Yıllar içinde iktisadi gelişimle birlikte
işgücünün önce sanayiye sonra da hizmetlere kayacağını belirten teori savı Türkiye
örneğinde net şekilde gözlenebilir.
Tablo 9: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Kayıt Dışı İstihdamın Oransal Değişimi (2002-2016)
[Kayıt Dışı İstihdam]

Yüzde %

Yıllar

Tarım

Tarım Dışı

Sanayi

Hizmet

İnşaat

Genel

2002

90,14

31,74

36,40

29,19

-

52,14

2003

91,15

31,55

36,43

29,00

-

51,75

2004

89,90

33,83

37,28

31,96

-

50,14

2005

88,22

34,32

38,11

32,27

-

48,17

2006

87,77

34,06

38,12

31,88

-

46,97

2007

88,14

32,34

35,51

30,63

-

45,44

2008

87,84

29,76

31,61

28,77

-

43,50

2009

85,84

30,08

33,43

28,40

-

43,84

2010

85,47

29,06

32,68

27,11

-

43,25

2011

83,85

27,76

31,50

25,71

-

42,05

2012

83,61

24,51

27,89

22,73

-

39,02

2013

83,28

22,40

25,23

20,90

-

36,75

2014

82,27

22,32

20,26

21,09

36,61

34,97

2015

81,16

21,23

19,13

20,05

35,58

33,57

2016

82,09

21,72

20,20

20,35

35,76

33,49

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu, Kayıtdışı İstihdam Oranları, 2002-2016.

Kayıtdışı istihdam oranları Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olmasına rağmen
muhtemelen teknolojik gelişmelerle birlikte yıllar boyunca istikrarlı şekilde azalması umut
vaat etmektedir. Tarım kesiminde 2002’den bu yana yaklaşık %8 düşüş, Türkiye
genelindeki yaklaşık %20 oranına göre çok azdır. Sanayideki kayıt dışı yüzdesi olumlu
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addedilebilecek raddede düşme eğilimi göstermiştir. İlerleyen süreçte bilim ve teknoloji
sayesinde ortaya çıkması olası yeni nesil sistemler bu oranı arzu edilen seviyelere
çekebilir. Vergilendirilebilir işlerin ve işçilerin etkin takibi hem verimliliği hem de yasal
çalışma isteğini artıracaktır. İnsana yaraşır kaliteli istihdam olanaklarının teşviki için kayıt
dışı

istihdam

ile

mücadele

etmek

devletler

nezdinde

hükümetlerin

öncelikli

görevlerindendir. Eşit işe eşit ücret politikalarının başarıyla hayata geçirilebilmesi bu
oranın en düşük düzeylere çekilebilmesini sağlayabilir. Dolayısıyla Türkiye’nin bu alanda
gösterdiği gelişim gelecek adına pozitif beklentileri ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 10: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Tüketici Güven Endeksi Oranları (2004-2017)
Tüketici güven endeksi, 2004-2017

Yüzde %

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2004

98,2

98,7

97,8

97,8

94,0

93,4

92,2

88,0

89,6

90,5

89,5

91,9

2005

92,2

92,0

88,8

87,1

87,1

85,8

86,0

84,2

82,3

84,8

86,3

86,2

2006

88,5

87,9

88,5

89,0

86,8

78,9

75,4

78,2

78,1

78,3

80,1

78,8

2007

78,6

79,5

79,2

80,4

81,7

80,9

82,3

85,0

83,9

83,0

79,3

80,7

2008

78,9

74,4

68,7

63,0

62,1

61,8

63,8

66,6

67,5

61,0

55,7

56,7

2009

58,3

60,8

61,6

67,5

70,1

72,0

69,1

68,1

68,7

67,2

65,2

65,6

2010

66,0

68,6

71,5

72,6

73,4

74,8

74,3

74,1

77,2

75,8

78,1

77,8

2011

78,1

80,3

80,2

80,2

79,6

83,2

81,6

78,5

80,5

76,5

77,8

78,8

2012

79,0

79,6

79,3

75,7

78,1

76,8

77,0

74,3

72,1

69,3

72,6

73,6

2013

75,8

76,7

74,9

75,6

77,5

76,2

78,5

77,2

72,1

75,5

77,5

75,0

2014

72,4

69,2

72,7

78,5

76,0

73,7

73,9

73,2

74,0

70,3

68,7

67,7

2015

67,7

68,1

64,4

65,4

64,3

66,4

64,7

62,4

58,5

62,8

77,1

73,6

2016

71,6

66,6

67,0

68,5

68,8

69,4

67,0

74,4

74,3

74,0

68,9

63,4

2017

66,9

65,7

67,8

71,3

72,8

70,0

71,3

71,1

68,7

67,3

65,2

65,1

Kaynak: TÜİK, Tüketici Güven Endeksi, 2004-2017.

Tüketici güven endeksi, halkın iktisadi ortamın işleyişine dair olumlu veya
olumsuz beklentilerini yansıtmaktadır. 2004’ten itibaren küçük dalgalanmalar haricinde
istikrarlı düşüş gözlenmektedir. Diğer iktisadi parametreleri değerlendirerek rasyonel
beklentiler teorisine uyumlu davranışlar geliştiren bireyler ekonominin genel işleyişine
dair güvenlerini yüzde olarak değerlere yansıtmaktadır. Hakkaniyete uygun adalet
ilkelerini örtüşen görüş birliğine dayalı olarak kamusal akıl içinde hayata geçirebilen
makul ve rasyonel siyasal özne, bu endeks ile homo economicus fonksiyonunu yerine
getirmektedir. Ekonomik krizin etkisiyle 2008’in Şubat ayı ile 2009’un Aralık ayı arasında
düşük seyreden endeks değeri, ilerleyen yıllarda istikrarsızdır. 2017’nin Temmuz ayından
itibaren yine düşüş evresine geçilmesi ekonomi adına negatif sinyaller vermektedir. Siyasi,
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iktisadi ve sosyal problemlerin varlığına işaret eden yüzdelere istinaden halkın tüketim ve
tasarruf eğilimini düşüreceğini söylemek yerinde olur. Yüksek kur baskısı, enflasyon,
işsizlik gibi sorunların getirdiği düşük yüzdesel oran, acilen para ve maliye politikasının
makro iktisadi istikrara yönelik araçlarıyla müdahale edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Tablo 11: Türkiye’de Fert Yoksulluk Oranları (2002-2014)
Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları, 2002-2014
Yöntemler

Fert yoksulluk oranı (%)
2002

2003

2004

2005

2006

2007(3)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gıda yoksulluğu
(açlık)
Yoksulluk
(gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1
$'ın altı
Kişi başı günlük
2.15 $'ın altı
Kişi başı günlük 4.3
$'ın altı
Harcama esaslı
göreli yoksulluk
KENT

1,35

1,29

1,29

0,87

0,74

0,48

0,54

0,48

.

.

.

.

.

26,96

28,12

25,60

20,50

17,81

17,79

17,11

18,08

.

.

.

.

.

0,20

0,01

0,02

0,01

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3,04

2,39

2,49

1,55

1,41

0,52

0,47

0,22

0,21

0,14

0,06

0,06

0,03

30,30

23,75

20,89

16,36

13,33

8,41

6,83

4,35

3,66

2,79

2,27

2,06

1,62

14,74

15,51

14,18

16,16

14,50

14,70

15,06

15,12

.

.

.

.

.

Gıda yoksulluğu
(açlık)
Yoksulluk
(gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1
$'ın altı
Kişi başı günlük
2.15 $'ın altı
Kişi başı günlük 4.3
$'ın altı
Harcama esaslı
göreli yoksulluk
KIR

0,92

0,74

0,62

0,64

0,04

0,07

0,25

0,06

.

.

.

.

.

21,95

22,30

16,57

12,83

9,31

10,36

9,38

8,86

.

.

.

.

.

0,03

0,01

0,01

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2,37

1,54

1,23

0,97

0,24

0,09

0,19

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

.

24,62

18,31

13,51

10,05

6,13

4,40

3,07

0,96

0,97

0,94

0,60

0,64

.

11,33

11,26

8,34

9,89

6,97

8,38

8,01

6,59

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,13

.

5,13

.

.

.

TÜRKİYE

2,01
2,15
2,36
1,24
1,91
1,41
1,18
1,42
.
.
.
Gıda yoksulluğu
(açlık)
34,48 37,13 39,97 32,95 31,98 34,80 34,62 38,69 .
.
.
Yoksulluk
(gıda+gıda dışı)
0,46
0,01
0,02
0,04
.
.
.
.
.
.
.
Kişi başı günlük 1
$'ın altı
4,06
3,71
4,51
2,49
3,36
1,49
1,11
0,63
0,57 0,42 0,14
Kişi başı günlük
2.15 $'ın altı
Kişi başı günlük 4.3 38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 6,83 5,88
$'ın altı
19,86 22,08 23,48 26,35 27,06 29,16 31,00 34,20 .
.
.
Harcama esaslı
göreli yoksulluk
Kaynak: TÜİK, Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları, 2002-2014.
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Gelir eşitsizliğini yansıtan göstergelerden biri de fert yoksulluk oranlarıdır.
Tabloda yıllar içinde mütemadiyen azalan gıda yoksulluğu dikkat çekmektedir. Kişi başı
günlük 1 dolar, 2,15 dolar ve 4,3 dolar altı gelir düzeyinin istikrarlı şekilde düşmesi
mühimdir. Kent ile kır arasında giderek açılan gelir farkı iktisadi adaletten daha fazla
uzaklaşıldığını göstermektedir. Diğer veriler eşliğinde değerlendirildiği zaman Türkiye’de
nispeten milli gelir artışı olduğu gözlenmesine rağmen bu büyümenin adil dağıtılamadığı
yorumu yapılabilir.
Tablo 12: Türkiye’de İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri ve Sayıları (2014-2017)
Bin Kişi
Toplam

Neden
İş aramayıp,

Mevsimlik

Ev

Eğitim/

Çalışamaz

çalışmaya hazır

çalışanlar

işleriyle

Öğretim

halde

meşgul

olanlar
İş bulma

Diğer

Diğer

Emekli

ümidi
Yıllar

olmayanlar

2014

Yıllık

28200

615

1869

94

11589

4470

3827

3922

1814

2015

Yıllık

28176

676

1726

94

11498

4486

4082

3878

1736

2016

Ekim

28076

652

1625

90

10985

4556

4203

4046

1920

Kasım

28288

647

1639

103

11045

4660

4227

4037

1930

Aralık

28606

698

1720

130

11071

4671

4227

4098

1991

Yıllık

28185

658

1762

89

11098

4541

4160

4036

1843

Ocak

28835

718

1790

139

11120

4687

4275

4081

2025

Şubat

28712

715

1774

120

11079

4711

4262

4076

1975

Mart

28504

650

1683

92

11050

4784

4296

4055

1893

Nisan

28265

600

1593

63

10982

4807

4325

4049

1846

Mayıs

28068

574

1613

62

11047

4523

4353

4075

1820

Haziran

27901

586

1640

75

11153

4175

4422

4005

1845

Temmuz

27727

612

1646

77

11191

3838

4431

4024

1908

Ağustos

27769

634

1521

66

11241

3981

4383

3994

1950

Eylül

27861

609

1444

68

11144

4265

4403

3953

1974

Ekim

28217

600

1506

71

11144

4575

4427

3920

1973

2017

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri-İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri, 2014-2017.
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Tabloya göre ev işleriyle meşgul olanlar işgücüne katılamama hususunda en büyük
kesimi oluşturmaktadır. Eğitim/öğretim, emeklilik ve çalışamaz halde olanların sayıları
birbirine yakın seyretmektedir. Rawls’ın teorisinde önemli yer tutan dezavantajlı
kimselerin belirli bir kısmını oluşturan bu bireyler sosyal transferler ve çeşitli maddimanevi politika uygulamalarıyla toplum içinde hak ettiği konuma getirilmelidir. İş bulma
umudu olmayanların milyonları bulmaması ekonomi adına olumlu addedilebilir.
Mevsimlik çalışanların toplam içindeki etkisi sınırlıdır. İşgücüne dâhil olamayan 28,2
milyon vatandaşın varlığı sosyal, siyasal ve iktisadi açıdan çeşitli sorunların varlığına
işaret etmektedir. Üretme potansiyeli olan nüfusun ekonomik faaliyetlere iştirak
edememesi

ülke için büyük kayıplara neden olmaktadır.

Dolayısıyla sayının

düşürülmesine yönelik hamleler ivedilikle gerçekleştirilmelidir.
TÜİK’in yaptığı ‘’Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları’’
(TÜİK, 2017) araştırmasının verilerine göre Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı
kullanılabilir fert geliri 2016’da 19139 TL olarak tespit edilmiştir. Kişi başına düşen
gelirin en yüksek olduğu bölge 26486 TL ile Ankara olmuştur. 26041 TL ile İstanbul ve
23612 TL ile İzmir izlemiştir. En düşük gelir ortalaması 8679 TL ile Şırnak, Mardin, Siirt
ve Batman illerini kapsayan TRC3 bölge düzeyinde görülmüştür. 8794 TL ile Diyarbakır
ve Şanlıurfa’yı kapsayan TRC2, 11088 TL ile Hakkâri, Muş, Bitlis ve Van’dan oluşan
TRB2 bölge düzeyi takip etmektedir.
Türkiye 2016’da 0,404 Gini değerine sahiptir. Hesaplamalarda Gini katsayısının en
düşük olduğu bölgeler; 0,315 ile Bartın, Karabük, Zonguldak illerini kapsayan TR81 ve
Erzincan, Bayburt, Erzurum’u içeren TRA1 ve 0,317 ile Bolu, Sakarya, Kocaeli, Yalova,
Düzce’den oluşan TR42 bölge düzeyleri olmuştur. 0,414 ile Mersin ve Adana’yı kapsayan
TR62, 0,413 ile İstanbul ve 0,412 ile Bitlis, Van, Hakkâri, Muş illerini içeren TRB2 bölge
düzeyi Gini katsayısının en yüksek tespit edildiği yerlerdir.
Mersin ve Adana illerini içeren TR62 bölge düzeyi, 8,1 ile P80/P20 oranı en
yüksek yerler olmuştur. Hakkâri, Muş, Van ve Bitlis’ten oluşan TRB2 bölge düzeyi 7,7
değerine sahiptir. Bunları İstanbul bölgesi 7,4 oranı ile takip etmektedir. Karabük,
Zonguldak ve Bartın illerinden oluşan TR81 4,5 ile P80/P20 oranı kapsamında en düşük
değeri elde etmiştir. Düzce, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bolu’yu kapsayan TR42 bölge
düzeyi 4,8 ile ikinci sıradadır. Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’i içeren TRC1’de 4.9 oranı
gözlenmiştir.
Hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si baz alınarak hesaplanan
yoksulluk sınırına göre %15,9 ile Adana ve Mersin’den oluşan TR62, %14,7 ile Burdur,
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Antalya, Isparta’yı kapsayan TR61 ve %14,2 ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’yi içeren
TR21 en yüksek olduğu bölge düzeyleridir. %5,1 ile Zonguldak, Karabük, Bartın
illerinden oluşan TR81, %7,7 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak’ı kapsayan TR33 ve
%7,8 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerini içeren TR90 yoksulluk
oranının en düşük olduğu bölge düzeyleri olarak tespit edilmiştir.
Medyan gelirin yüzde 60’ı ele alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı verileri
de dikkat çekicidir. %22,6 ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’den oluşan TR21, %21,8 ile
Mersin ve Adana’dan oluşan TR62, %20,3 ile Antalya, Burdur, Isparta’yı içeren TR61 en
yüksek olduğu bölge düzeyleridir. %10,5 ile Zonguldak, Bartın, Karabük’ü kapsayan
TR81, %13,8 ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman’ı içeren TRC1 ve %13,9 ile Trabzon, Ordu,
Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerinden oluşan TR90 göreli yoksulluk oranının en
düşük olduğu bölge düzeyleri olarak saptanmıştır.
Türkiye, ekonomisi büyüme ve kalkınma parametreleri açısından değerlendirilen
ve küresel endekslerde yer alan ülkelerden biridir. Bununla birlikte vatandaşlarına
sunduğu imkânlara göre de analiz edilmektedir. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma
Programı (UNDP) her yıl yayımladığı ‘’İnsani Gelişme Raporu’’ (UNDP, 2016) ile
ülkeleri belirlenen kıstaslara uygunluk raddesinde puanlayarak sıralamaktadır. Son
yayımlanan 2016 yılı raporuna göre 195 ülke içinde verileri mevcut 188 ülke analize dâhil
edilmiştir. 2015 yılında İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında Norveç 0,949 endeks değeri
ile zirvededir. Orta Afrika Cumhuriyeti ise 0,352 ile en düşük insani gelişme endeksine
sahip ülkedir. Türkiye 2015 yılında 0,767 endeks değeri ile 71. sırada yer almıştır. Satın
alma gücü paritesine göre kişi başı gayri safi milli gelir (2011 SGP dolar) sayılarının
sıralanmasıyla verisi olan 193 ülke içerisinde Katar 129916 dolar ile ilk sırada, Türkiye ise
18705 dolar ile 64. sırada yer almıştır (TÜİK, 2017). Baz alınan yıl 2016 şeklinde tespit
edildiğinde ise SGP’ye göre kişi başı gelir 11.180 dolar olarak görülmektedir.
Rapordan elde edilen bazı Türkiye değerleri dikkat çekicidir. Doğumda ortalama
yaşam beklentisi 75,5 yıl tespit edilmiştir. Ortalama eğitim 7,9 yıl iken beklenti 14,6 sene
olarak öngörülmüştür. Sağlık için yapılan kamu harcamalarının GSYH’ye oranı %4,2,
eğitim ise %2,6 olmuştur. Yetişkinler arasında okuma yazma oranı %95’tir. 25 yaş ve üstü
nüfusun istihdama oranı %45,1 iken 15-24 yaş arası olarak tanımlanan genç işsizliği
%16,4’tür. 2030 yılı için tahmin edilen nüfus 86,8 milyondur (UNDP Türkiye, 2017).
Türkiye, Frazer Enstitüsü’nin yayımladığı ‘Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’
sıralamasında değerlendirilmiştir. Endeks hazırlanırken ekonomik özgürlüğü destekleyen
uygulamaları içeren politikaları baz alan ölçütler kullanılmaktadır. Bu kapsamda endeks
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devletin faaliyet alanı ve hacmi, hukuki yapının adilliği, ulusal paranın gücü, enflasyon
etkisi, uluslararası ticaret serbestliği, kredibilite, gönüllü mübadele, serbest rekabet, kişisel
tercih hakkı ve özel mülkiyet kazanım kolaylığı-güvencesi gibi ekonomik özgürlüğün asli
unsurları ele alınarak hazırlanmaktadır. Ülkeler 0 en az özgür, 10 en özgür olmak üzere
0’dan 10’a kadar olan puan skalasında değerlendirilmektedir. Son yayımlanan 2017
raporunda 2015 yılı verilerine yer verilmiştir. Türkiye 6,82 endeks değeri ile 159 ülke
arasında 81. sırada yer almaktadır. Birinci sırada yer alan Hong Kong’u, Singapur ve Yeni
Zelanda takip etmektedir. Venezuela 159. sırada yer almaktadır (TÜİK, 2017). Ne kadar
makul addedilebileceği subjektif ve objektif kriterlere göre tartışmalı olsa bile Gini
katsayısı ile birlikte göz önüne alındığında gelir dağılımının eşitsizliği açıkça ortaya
çıkmaktadır.
İktisadi adaletsizliği körükleyen parametreleri içeren ölçütlerden biri olarak BM
bünyesindeki Kalkınma Politikası Komitesi tarafından tanımlanan ‘Ekonomik Kırılganlık
Endeksi’ sunduğu sonuçla Türkiye açısından dikkat çekici değerler barındırmaktadır.
Endeks, az gelişmiş ülkeler arasında ticaret ve yardım konusunda seçim yapıp ek
tedbirlerle birlikte yardımları uygulamaya geçirmek için süreçleri çalıştırma amacının
tezahürüdür. Endeks hesaplanırken maruziyet ve şok gruplarına dayalı oluşturulan alt
kategoriler oranları itibariyle puanlamaya dahil edilir. 0 ile 100 puan arasında skala
oluşturulur. Yüksek puan daha fazla kırılganlık tehlikesinin olduğunu göstermektedir.
2015 yılı raporunda 11,8 endeks değeriyle Türkiye, 145 ülke arasında 1. sırada yer almıştır
(TÜİK, 2015). Aşırı kırılgan görünüm sergileyen Türkiye için birtakım çözüm önerileri
sunan Kaplan ve Yapraklı’ya göre uygulanan makro iktisadi istikrar politikasının araçları
döviz kurunu etkileyebilmektedir. GSYH artışlarını uyumlulaştıracak miktarda para arzı
zamanında gerçekleştirilmelidir. İhracatı teşvik eden ve uluslararası sermayeyi çeken
reformlar hayata geçirilmelidir (Kaplan ve Yapraklı, 2014: 118). Mütemadiyen (hatta
kronik) cari açık sorunuyla yüzleşmek zorunda kalan Türkiye için kırılganlık endeksi
olumsuzlukları gözler önüne sermektedir. Enflasyon ile birlikte diğer kriterlere dayalı
olarak değişen döviz kuru, yoğun ithalat gerçekleştiren Türkiye’nin reel ekonomik gücünü
zedelemektedir.
6.2.3. İktisadi Adalet Açısından 2002-2017 Arası Türkiye Ekonomisi
Değerlendirmesi
Hükümetlerin ulaşması gereken en önemli ekonomik hedeflerden biri adil gelir
dağılımıdır (Ertek, 2008: 389). Ekonomik adaleti tesis etme adına sosyal, siyasal, iktisadi,
hukuki çok çeşitli çözümler sunulabileceği gibi aksaklık gösteren yapının kurumsal
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işleyişine dair bazı modeller ortaya koymak da mümkündür. Gelişmekte olan bir ülke
konumundaki Türkiye’nin yapısı dünya ekonomileriyle karşılaştırıldığında, gelir
dağılımında eşitlikten oldukça uzak olan ekonomiler arasında yer almaktadır. Gelir
eşitsizliğini ölçen en temel istatistiklerden biri olan Gini katsayıları karşılaştırıldığında,
Türkiye ekonomisinin dünyadaki birçok ülkeden daha yüksek bir eşitsizliğe sahip olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte konjonktürel etkilerin yol açtığı sorunlar göz ardı
edilmemelidir. Yönetilmesi zor bir coğrafyada mal ve hizmet akımını düzenli
gerçekleştirmek yoğun çaba ister ki Türkiye her zaman bununla yüzleşmektedir.
2002-2017 dönemi, hem siyasi hem de iktisadi olarak 2001 ve 2009 krizleri sonrası
ortaya çıkan yeni bir konjonktüre işaret etmektedir. Bu dönem siyasi açıdan sunduğu
istikrara rağmen, iktisadi kapsamda birçok farklılıkları içermektedir. Özellikle 2007
sonrası ülke dışında meydana gelen olumsuzluklar Türkiye’nin ekonomik performansında
istikrarsızlıklara yol açmıştır. Süregelen savaşlar, göçler, AB ve ABD ile yaşanan siyasi
gerilimlerin ortaya çıkardığı dış ticaret hacminin daralmasıyla birlikte artan cari açık,
iktisadi adaletin tesisini zorlaştırmaktadır.
Bu dönemde uygulanan politikaların ekonomik eşitsizlikleri giderici etkisi son
derecede sınırlı olmuş ve hatta bazen beklenenin tersi yönde etki etmiştir. Uygulanan
makro iktisadi politikaların gelir dağılımı etkileri çok çeşitli kaynaklardan meydana
gelebilmektedir. Türkiye özelinde 2001 krizinin ardından gelen siyasi istikrar ve
beraberinde yürütülen reform süreci ekonominin performansını artırmış ve yüksek
büyüme hızlarına ulaşılabilmiştir. Kurumsal anlamda birçok yenilik hayata geçirilmiş,
ekonomik sistemin kurumsal davranış sergilemesi yönünde önemli mesafeler kat
edilmiştir. Girişilen yapısal reformların etkisiyle bazı dönemlerde kronik problem haline
gelen enflasyon tek hanelere indirilebilmiştir. Fakat sürdürülebilirliği tartışmalıdır. Kamu
maliyesine çeki düzen verilebilmiştir. Nihayetinde faizler düşürülebilmiştir. Yine de
süregelen faiz baskısı her zaman hissedilmektedir. Ancak iktisadi sistemin kaynak
kullanım düzeyinde bir azalma olmamış, aksine artmıştır.
2007 sonrasında Türkiye, ekonomisi istikrarsız bir büyüme performansı sergileyen
ülke profili sergilemiştir. Bunda 2008-2009 döneminde ABD’de meydana gelen iktisadi
kriz ile AB içindeki Euro krizi önemli rol oynamıştır. Uluslararası likiditenin bol oluşu,
Türkiye gibi birçok piyasa ekonomisini yoğun sermaye akımlarıyla baş başa bırakmış ve
artan likidite en zengin %20’lik dilimin aldığı payı korumasına olanak sağlamıştır.
Spekülatif sermaye giriş çıkışlarının tehlikesi gözlenmiştir. Bunun da ötesinde Gini
katsayısında oranın arzu edilen değerlerin altına düşürülebilmesini engellemiştir. Gelir
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dağılımı eşitsizliği ile mücadele edilmesi gerekmektedir ve uzun, kapsamlı, sistematik bir
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Adil olmayan gelir dağılımı salt konjonktürel bir sorun değildir. Dolayısıyla bu
probleme karşı sadece makro iktisadi politika uygulamaları hayata geçirilerek mücadele
edilemeyeceği açıktır. Bu şekilde uygulanan politikaların etkileri sınırlıdır ve belli
koşullara bağlıdır. Üretilen servetin taksiminin (dağıtımının, bölüşümünün) artçı
sorunlarını düzeltmeye yönelik yapılması gereken reformların öncelikle ekonominin arz
yönünü geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Bu düzenlemeleri içeren eylem
planlarıyla üretimde faktör verimliliği arttırılacaktır. Böylece ekonominin arz yönlü
(potansiyel) büyümesinin önü açılmış olacaktır. Bu amaçla yapılması gereken reformların
başında işgücü piyasasının kurumsal yapısını güçlendirecek ve kayıtdışılığın önüne
geçecek tedbirlerin alınması yer almaktadır.
Kurumsal düzenlemelerin kapsamı içinde elde edilen ücret gelirlerinin eşitsizlik
yaratıcı etkisinin düşük olduğu söylenebilir. Fakat bu yönde yapılacak reformların üretici
kesimler için oluşturduğu maliyetlerin de daha etkin, verimli ve rekabetçi bir üretimin
gerçekleştirilmesiyle telafi edilmesi mümkündür. Üretim ve ücret yapısının daha etkin
hale getirilmesi hem gelir adaletini hem de ekonomik dengeyi artırıcı etkiler gösterecektir.
Devlet, üreticileri bu yöndeki tedbirleri almaya teşvik ederken, aynı zamanda mali
açıdan desteklerini esirgememelidir. Ek olarak uygulanacak vergi politikalarının kayıt
içinde gerçekleştirilmesi özendirilmelidir. Mali piyasalarda çeşitliliği artıracak yeni ürün
ve piyasaların oluşturulması gerekmektedir. Mali kesimin gelişimini hızlandıracak
tedbirler tasarrufların artırılmasına da imkân sağlayacaktır. Mevcut verilerin ve bunlardan
anlaşılabilen eşitsizliklerin durumu göz önüne alındığında karamsar bir tablo ortaya çıksa
da önerilen arz yönlü faktörlerin geliştirilmesiyle uzun vadede denge sağlanabilir.
6.2.4. İki Adalet İlkesi Bağlamında Türkiye’de İktisadi Adalet ve
Dezavantajlılar
Türkiye, diğer ülkelerde de olduğu gibi gelir dağılımından farklı oranlarda pay
alabilen insanların yaşadığı bir ülkedir ve karma iktisadi sistemin benimsendiği bir yapıya
sahiptir. Dolayısıyla cari iktisadi adaletsizliğin kişiler ve gruplar arasında süregeldiği
gözlenmektedir. Rawls’ın teorisinde dezavantajlı kimselerin çoğunluğunu oluşturan ve
Türkiye’de aşağı yukarı asgari ücretle çalışanlara tekabül edenlerin yanında sosyal, siyasi,
tarihi ve ekonomik gerekçelerle açıklanabilecek kısıtlar yüzünden nispeten dezavantajlı
hale gelmiş kitleler de vardır.
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Dezavantajlı gruplara yönelik olarak yükseköğretimde (Ekinci, 2011: 284-294) ve
sağlık hizmetlerine erişimde (Tatar, 2011: 108-127) kolaylık sağlamak için geliştirilen
politikalar yeterli düzeyde olmasa da gelecek adına umut verici addedilebilir. Çeşitli
nedenlerle toplum içerisinde dezavantajlı duruma düşmüş kesimlerin (Dural ve Eseler,
2017; Kolukırık, 2006) temsilde çoğulculuğu teşvik eden politikalarla sosyal entegrasyona
dahil edilmesi hem adil fırsat eşitliği hem de fark ilkesi kapsamında gerekçelendirilebilir.
Bunların da ötesinde dezavantajlılığın en uç örneklerinden birini yaşamak zorunda kalan
mültecilerin (Nizam, 2017) sığındıkları ülkelerde temel eşit özgürlüklerden bile mahrum
kalmaları dikkat çekicidir.
Rawls’ın adalet ilkelerini ele alış biçimi Türkiye açısından irdelendiğinde diğer
ülkelere oranla farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Türkiye Cumhuriyeti, anayasasında
belirtildiği üzere devleti ve kurumsal yapısıyla her vatandaşına temel eşit özgürlükleri
verecek bir çerçeve çizmektedir. Organizasyon bakımından iyi düzenlenmiş liberal ve
demokratik işleyişe sahip halklar sınıfına dâhil edilebilir. Buradaki sorun ikinci ilkenin
kişilere ve gruplara tatbik edilmesinde ortaya çıkmaktadır. Kamunun hacminin büyümesi
adil fırsat eşitliğine bağlı olarak liyakat talebini artırmaktadır. Memur alımlarında salt
meritokratik taleplerin yanında çoğulculuğu tatmin edecek şekilde dezavantajlı gruplara
mensup bireylerin de katılımını sağlayacak özel kontenjanların ayrılması hak edişten
ziyade toplumsal işbirliğinin meşru zeminini kuvvetlendirecektir. Fark ilkesine dayalı
olarak uygulanacak tazmin politikaları sayesinde yükseltilebilecek sosyal minimum ile
alım gücü nispeten artan geniş kitlelerin canlandıracağı ekonomik hayat kalkınma
dinamiklerini harekete geçirebilecektir. Her halükarda devlet aygıtı, girişimcilerin şevkini
kırmadan diğer tüm vatandaşların yararına olacak politikalarla adalet ilkelerini daha iyi
uygulanabilir hale getirmelidir.
SONUÇ
Adalet, kişinin kendi nefsini, yakınlarını, mezhep ve meslektaşını, millet ve
dindaşını haklı olan başkalarına tercih etmemesi; herkese hak ettiğini vermesi ise
gerçekten adalet gerçekleştirilmesi en zor erdemlerden biridir. Bu nedenle adalete
erdemlerin erdemi denilmiştir. Doğal olarak adalet, toplumsal yaşantıda kaynak kıtlığı ve
sınırlı kaynak ile statüler üzerinde belli bir rekabet üzerine gündeme gelir. Tek başına
yaşayan biri için ya da sınırsız kaynaklarla donatılmış insanlar için kaynaklar ve statüler
hakkında rekabet, paylaşma problemi söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle insan
varlığının toplumsal olarak yaşamaya başlamasından itibaren adalet de temel ihtiyaçlardan
biri olmuştur. İnsan toplumlarının düzen, barış ve dayanışma içinde yaşamasını sağlamak
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için dini metinlerin hemen hepsi adalet konusunu en önemli konu olarak almış ve iman
edenlere adil davranmaları konusunda sıkı uyarılarda bulunmuşlardır. Gerçekten Tevrat ve
Kur’an adaletle ilgili ayetlerle doludur. Aynı şekilde adalet konusu filozofların da temel
gündemlerinden biri olmuştur.
Adalet, Doğulu-Batılı, dindar-seküler, zengin-fakir herkesin ortak arzusu
olduğundan adaletle ilgili yapılan çalışmalar da diğer konulara nispeten geniş kesimlerin
ilgisini çekmiş, ciddi tartışmalara neden olmuştur. 20. yüzyıl sonlarında John Rawls’ın
adaletle ilgili yazdığı kitap da geniş kesimlerin ilgisini uyandırmayı başaran ender
çalışmalardan biri olmuştur. Rawls, faydacılığın ana akım iktisatçılar tarafından neredeyse
dokunulamaz bir ilke olarak savunulduğu ve ders kitaplarında okutulduğu bir çağda
adaleti ve dezavantajlı durumda olanların dikkate alınmasını güçlü argümanlarla
savunmuştur ve hakkaniyet olarak adaleti temellendirmek için büyük bir çaba sarf etmiştir.
Bu bağlamda çok sayıda kavram ve kategori geliştirerek kullanıma sokmuştur.
‘Düşünümsel denge’, ‘Pareto ilkesi’, ‘orijinal pozisyon’ (fıtrat durumu), ‘bilgisizlik
peçesi’, ‘fark ilkesi’ gibi kavramlar bunlardan sadece bir kaçıdır.
Rawls, genellikle yapıldığı gibi teorisini soyut bir olgu olarak bırakmaz, bu ilkeleri
uygulayacak geniş anlamda demokratik toplumu ve bunun anayasal kurumlarını da
öngörür. Aynı şekilde çok hayran olduğu Kant gibi adalet ve erdemi soyut-metafizik-aşkın
olan insanda değil ampirik insanda temellendirmeye çalışmaktadır. Hipotetik bir insan
grubu varsayar. Bunlar akli melekeleri dışında her türlü duygusal yetilerini kaybetmiştir
(kadın ya da erkek, zengin veya fakir, dindar yahut seküler, Doğulu ya da Batılı, zengin
veya fakir olduğunu), unutmuştur. Orijinal pozisyondaki insanlar kendi aralarında gelir,
statü ve servetleri nasıl dağıtacaklarının ilkelerini bulmak için müzakereye girişirler.
Bunların, Rawls’a göre bulacağı ilk ilke özgürlük ve adalet ilkesi olacaktır.
Temel özgürlükler siyasal, vicdan ve düşünce, keyfi olarak yakalanmama ve
tutuklanmama özgürlükleriyle birlikte kişi bütünlüğünü koruma ve ona bağlı olarak hak
sahibi olmayı içeren kurucu özgürlüklerdir. Normal şartlarda kapsamı daraltılamayan,
sonra gelen ilkelerce etkisiz hale getirilemeyen bu haklar ancak aşırı zorlayıcı şartların
varlığında ve daha yüksek adalet sunan özgürlüklerin bulunması halinde kısıtlanabilir.
Başka bir ilke herkesin avantajına olacak şekilde pozisyonların ve görevlerin tüm
vatandaşlara açık olmasını içeren adil fırsat eşitliği ilkesidir. Diğer bir ilke ise doğuştan
veya sonradan oluşan birtakım engeller nedeniyle toplumda sosyal, siyasal ve ekonomik
anlamda dezavantajlı konumda olan bireylerin avantajlarını dengelemeye yönelik
uygulanacak yeniden dağıtım (transfer harcamaları, sübvansiyonlar vb.) politikalarını
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içeren ‘fark ilkesi’dir. Dağıtım paylarıyla (distributive shares) birlikte ele alındığında
refah kavramından ziyade toplumsal tercihlere uyumlu olarak üretilecek kamu mallarının
finansmanı ve taksimi (transferi) siyasal ekonominin konusunu oluşturmaktadır. Zira
yurttaşların bugün ve gelecekte yapmayı planladıkları üretim, tüketim, yatırım, tasarruf ve
sermaye birikimini şekillendiren etkenler bu ilke kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla
fark ilkesi uygulamaları iktisadi adaleti sağlaması beklenen asli unsurların başında
gelmektedir. Her halükarda Rawls’ın devlet aygıtı için öngördüğü tahsis, dağıtım, istikrar
ve aktarım dalları temel eşit özgürlükler temelinde gerekçelendirilerek prosedürel adalete
dayanak sağlamalıdır. İleri aşamalar bu sayede işlevsel hale gelir. İki ilke hakkaniyete
uygun şekilde tatbik edildiğinde hem beşeri sermayenin kalitesini artıracak hem de
toplumdaki adalet hissini güçlendirecektir. Bunun da ötesinde Gini katsayısı, P80/P20
oranı, tüketici güven endeksi gibi parametrelerde iyileşmeler görülecektir. Uluslararası
endekslerde daha iyi sıralar elde edilebilecektir.
Teoriden yerel pratiğe geçişi siyasal liberalizmde ele alan Rawls’a göre toplumdaki
bireyler tarafından kabul gören -makul olsun veya olmasın- dini, felsefi, ideolojik, ahlaki
doktrinlerin varlığı çatışmaya yol açarak birlikte yaşamanın zeminini yıpratmaktadır.
Herhangi birinin sistemi kuşatarak ele geçirmesini ve diğer inançların tabiiyetindekilere
kendi isteklerini dikte etmesini engelleme hususunda Rawls, istikrar için gerekli kurumlar
öngörmektedir. Anayasal demokrasiye sahip modern hukuk devletinin iyi düzenlenmiş
yasama, yürütme ve yargı erkleri sayesinde müzakere ortamı sürekli işler kılınabilir.
Rawls, çeşitli doktrinleri a priori meşru kabul edip yargılamayan, eleştirmeyen ve fakat
ortak iradeyi belirleyecek seçimlerin onlardan bağımsız olarak kendi başına duran siyasal
liberalizm içinde yapılmasıyla ideal durumun sağlanabileceğini söyler. Temel toplumsal
sözleşmenin açıklanan demokratik prosedürlerle anlam kazanacağını vurgular. Adil yapıyı
inşa edebilecek asli unsur ise makul ve rasyonel hareket etmeye ehil, örtüşen görüş
birliğini idrak ederek kamusal aklın bilincine varabilecek birey olarak siyasal öznedir.
Yerelden global alana geçişte adaleti küresel kapsamda değerlendirmek için
‘gerçekçi ütopya’ olarak tanımladığı sistemi tasvir eden Rawls, Halkların Yasası ile
amacını gerekçelendirmektedir. Tüm milletleri uyumlulaştıracak adil bir sözleşme
oluşturma çabası uluslararası hukuk ve uygulamaları için ilke ve normlara sahip siyasal
anlayış üretme çabasının tezahürüdür. Makul hareket eden liberal halkları ideal kabul edip
düzgün (danışma hiyerarşisi) olan halkları olumlu addeden ve tümünü iyi düzenlenmiş
halklar olarak gören Rawls’a göre diğer halklar bunların gelişme düzeyine gelene kadar
desteklenmelidir. Yasa tanımaz devletler, zorluk içindeki toplumlar ve iyiliksever
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mutlakiyetçiler diğer halk türleridir. O, halklar ile devletleri birbirinden ayırarak olası
savaş durumlarında suçlama noktasında bunlara yol açan yöneticilerle halkların topyekûn
birlikte değerlendirilmemesini savunur.
Osmanlı İmparatorluğu referansıyla tasvir ettiği Kazanistan modeli Müslüman
vatandaşları çoğunlukta olan ülkeler için değerlendirilebilecek örnek öğeler içermesi
hasebiyle dikkat çekicidir. Rawls global ekonomik eşitsizliğin kaynağı olarak gördüğü
gelişmiş liberal demokratik ülkelerin yardım görevini geliştirmeye yönelik öneriler
sunmaktadır. Zorluk içindeki toplumların beşeri sermayesinin niteliğini artırma adına
yapılacak yardımların kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurgular. Popülist, tehditkâr,
yetersiz

unsurlar barındıran

yardım

görünümlü eylemlerin

uluslararası

hukuki

yaptırımlarla denetlenmesini söylemektedir.
Rawls’ın teorisini faydacılığa karşı yönelttiği eleştiriler sayesinde benimseyenler
olduğu kadar kuramın içeriğine ve kapsayıcılığına dair tenkitlerde bulunanlar da vardır.
Nozick bunlardan en başta gelenidir. Nozick’in liberteryen gerekçelendirmeler dâhilinde
en temel itirazı hakediş üzerinedir. Ona göre Rawls’ın müşterek yahut kolektif mülkiyet
algısı deontolojik liberalizmin ortaya koyduğu kişi dokunulmazlığını ihlal etmektedir. Zira
Rawls’ın rastlantıya dayalı ve keyfi unsurların meydana getirdiği kazançlardan diğerlerine
pay vermeyi içeren hakkaniyete uygun bir yeniden dağıtım prosedürüne dayalı modeli
Nozick’in tasvirine uymamaktadır. Nozick için benliğin özelliklerini (self) toplumsal
değerlerde kullanılan bir metaya dönüştürmek ‘ben’i, ‘biz’e (ortak mülkiyete) mal ederek
kısıtlamaya yol açar. Dolayısıyla Nozick hak etme hususunda keyfi, doğuştan veya
rastlantılar sonucu kazanılanların gayri meşru bir yöntem olmadığı müddetçe
irdelenmemesi gerektiğini söyler. Bu gibi durumlar uygun bir kazanım ve adaletli bir
alım-satım (takas, gönüllü devretme vb.) sürecinde gerçekleşiyorsa onlara sahip olmak
yeterlidir. Ayrıca toplumsal işbirliğinin ve dağıtıcı adalet uygulamalarının sahiplik ve
hakediş konularında suyu bulandırarak gönüllü mübadelelerin, serbest ve rekabetçi
piyasaların, adil fiyatın ve marjinal ürün teorisinin işleyişini sekteye uğrattığı söylenebilir.
Nozick’e göre yeniden dağıtım politikaları normal şartlarda işlevsizdir ve zenginler ile
fakirlerin daha fazla kümelenerek ayrışmasına neden olmaktadır. Bunun da ötesinde
orijinal pozisyonun geçici kısıtları kalktığında eşitsizlikler yine mevcut düzeye gelme
eğilimi gösterecektir çünkü insanlar kendi çıkarlarını maksimize etme eğilimindedirler.
Nozick’e göre Rawls her ne kadar eşitlik oluşturan çözümler getirmek istese de bir
noktadan sonra eşitlik uğruna özgürlüğü kısıtlama sorunuyla yüzleşmektedir.

169

Sandel, Rawls’ı neredeyse Nozick’in tam tersi denilebilecek bir ele alışla, bireysel
haklara çok fazla önem vermekle eleştirmektedir. Sandel, Rawls’ın prosedürel liberalizm
şeklinde değerlendirdiği deontolojik liberalizmi ‘boş formelizm’ sorununa neden olduğu
gerekçesiyle tenkit eder. Bireyi ahlaki, dini ve diğer öğretilerden soyutlayarak kamusal
müzakereye sokan anlayışı reddeder. Topluluğun değerlerine dayanmayan yöntemlerin
meşruiyet problemine maruz kalacağını düşünmektedir. Birey bazında ele alındığında ise
Rawls’ın, amaçlarına öncel olan benlik (self) ile amaçlarını mutlak anlamda ayırması
Sandel’e göre kusurlu bir kişilik analizini ve radikal bedensizliği ortaya çıkarır. Sandel,
Rawls’ın teorisinde ‘ben’in sadece amaçları seçen bir self formuna indirgenmesinin kişiyi
hem geçmişiyle hem

bugünüyle hem de diğerleriyle bağını ve harmonisini

anlamsızlaştıran bir konuma sürüklediğini söylemektedir. Zira ben’in sınırları sabit
değildir. Salt seçim aracına indirgenen iradi faillik otonomiyi yıpratmaktadır. Ahlaki
öznenin intersubjektif (özneler arası) kavrama yetisi devre dışı bırakılmaktadır.
Dolayısıyla Rawls’ın gerekçelendirmelerinde bireyin benliğinin bir mülkiyet öznesi olarak
görülmesi Sandel’e göre kişinin yaşadığı toplumun dinamiklerini ve aidiyetlerini idrak
etmesi açısından kusurlu bir algılamaya neden olur. Tanımlanan dayanaklardan türetilen
orijinal pozisyon günümüz toplumlarının gerçeklerini ve gereklerini yansıtmakta başarısız
olmaya mahkûmdur. Bunlara ek olarak Sandel’e göre Rawls’ın kuramı, bireyin ve
topluluğun adalet için ilkeler ve normlar seçeceği bir ‘Arşimet noktası’ üretmede yetersiz
kalmaktadır. Rawls’ın toplumsal işbirliğini makul ve rasyonel hale getirmek için
öngördüğü paranteze alma uygulaması da kişilerin aidiyetlerini kamunun müzakere
alanlarından dışladığı için örtüşen görüş birliğini zedelemektedir. Zira Sandel’e göre
siyasal liberalizmin aktif şekilde yer almaktan kaçındığı alanlara radikaller girecektir ve
oraları kolonize edecektir. Dolayısıyla Rawls’ın ortaya koyduğu kamusal akıl ideali
toplumdaki bireylerden kopuk ve içi doldurulmamış prosedürlere yol açacaktır. Öte
yandan Sandel ile Rawls hem faydacılığın çoğulluğu engelleyen özelliğine hem de
meritokrasinin statükocu liyakat anlayışına karşıdırlar. Sandel genetik farklılıklardan
doğan ayrıcalıkları tazmin etmenin zorluğuna değinerek toplumsal eşitsizliklerden türeyen
meritokratik ayrıcalıkların telafi edilmesini savunur. Rawls ise kurumların a priori iyileri,
erdemleri olmaması gerektiğini söyler. Ona göre kurumlar süreç içerisinde dezavantajları
dengeleyecek uygulamaları hayata geçirerek meritokrasi saplantısından uzak durmalıdır.
İhtilaflarının en kritik noktasını ise komüniteryanların konumu oluşturmaktadır. Rawls
cemaatlerin (toplulukların) kamusal müzakere içinde kendi görüşlerini sınırlandırmasını
büyük bir istekle belirtirken Sandel iyi düzenlenmiş bir toplumda cemaatlerin
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aidiyetlerinin, duygularının ve savlarının toplumun asli unsuru olarak değerlendirilmekten
ziyade birer öz niteliği ve vasfı olarak ele alınmasının daha uygun olduğunu savunur.
Dolayısıyla Sandel’e göre onları diğer makul ve kapsamlı doktrinlere sahip insan
toplulukları içinde değerlendirip toplumsal sözleşmeye dâhil etmek ve sosyal ahengi
güçlendirmek herkesin yararınadır. Sandel’in sistem tasvirinde en yüksek katılımı ve
aidiyeti sağlayacak adalet yöntemi çoğulculuğa imkân veren müzakereci demokrasi ile
sağlanabilir.
MacIntyre ise sadece Rawls’ı değil onun nezdinde Batı’nın ahlaki ve siyasi
kültürünü eleştirmektedir. Faydacılığın tasvir ettiği bireyin benliğinin (self) ahlaki hayat
algısının inşasında gelenekten, toplumdan ve öyküsel hayattan kopuk bir biçimde ortaya
konan gerekçelendirmelerin günümüz kaos sistematiğine temel oluşturduğunu söyler.
MacIntyre

duygucu

(emotivist)

ahlak

anlayışının

hedonist

insanların

birbirini

sömürmesine yol açan estetikçi, terapist ve yönetici (dikte edici) davranış kalıplarını işler
kılarak fırsatçı ve çıkarcı kişilerin ödüllendirildiği, ahlakla özdeşleştirilemeyecek yapay
bir dünyaya neden olduğunu belirtmektedir. Amaçlar deryasında ilkeli değil keyfi hareket
eden ve istese de istemese de diğerlerinin öyküsel hayatında figüran konumuna indirgenen
insanın hali; erdemlerden, içsel ve dışsal iyilerden, pratiklerden yeterince faydalanamayan
boş bir meta gibidir. Aslında buna önayak olanlar da telos’u ve insan doğasını ihmal
ederek ahlaki direktifleri anlamsızlaştıran aydınlanma filozoflarıdır. Onların açtıkları
yolda dizayn edilen modern Batı, öyküsel birliğin mahiyetini idrak etmede eksik
kalmaktadır. Zira tarihi ve sosyal ortamı birer yük olarak gören bu düşünce yapısına sahip
bireyler adil bir sistem inşa etme noktasında başarılı olamayacaklardır. Dolayısıyla
MacIntyre’a göre Rawls, öngördüğü paranteze alma uygulamalarıyla benliğin öyküsel
formunu ihmal etmektedir.
Türkiye’nin dünü ve bugününde adalet konusuna döndüğümüzde ise çok farklı bir
resimle karşılaşırız. Türkiye çok dinli ve çok kültürlü bir toplum yapısına sahiptir.
Tanzimat’tan beri sürekli bir gel-git içerisinde sistem arayışı içerisindedir. Sahip
bulunduğu geleneği dikkate aldığımızda adaletin hemen her boyutunda örnek olacak
politika ve kurumları bulmamız mümkündür. Türkiye’nin dâhil olduğu coğrafyadaki
gelenek, kültür ve tarih; Medine Sözleşmesi’nden Hz. Ömer’in yüksek bir adalet
anlayışıyla kurumsallaştırdığı toprak dağıtımı politikasına ve Selçuklu ile Osmanlı
toplumlarının uyguladığı tımar ve vakıf sistemi gibi uygulamalara kadar çok geniş bir
adalet tecrübesine sahiptir. Ancak bu gelenek çeşitli politikalarla itibarsızlaştırılmış ve
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insanların model alıp bunları modern usullerle yeniden üretmesinin önü tıkanmaya
çalışılmıştır.
Türk insanının çıkmazı, bir taraftan geleneksiz bir toplum olmaya zorlanırken diğer
taraftan hızla ekonomik gelişmesini sağlaması, zenginleşmesidir. Zenginleşme sürecinde
MacIntyre’ın eleştirdiği duygucu (emotivist: öyle arzu ediyorum; yap!) bir ahlak
anlayışıyla mı yoksa geleneğimizde yaşandığı gibi dayanışmacı, adaleti esas alan, şefkat
ve merhametli bir erdem ve ahlak anlayışıyla mı devam edeceğiz? Birinci yolu seçmemiz
durumunda adaletli davranan insan tipini nasıl üreteceğiz? MacIntyre’ın da açıkladığı gibi
adaletli bir neslin yetiştirilmesi ancak geleneğin ve insanın nihai amaçlarının (etos)
merkeze alındığı bir aile ve eğitim sistemiyle mümkün olabilir. Bunun için ise gelişmiş bir
anadil ve kavram birikimi, hikmetli bilgi (hikmetli dinî-felsefî düşünce, sınıf ve mezhep
baskısından bağımsız doğa bilimleri ve beşeri bilimler), güçlü aile yapısı, özgür edebiyat
ve sanat, adaletli hukuk sistemi gibi kurumların geliştirilmeleri gerekir (Duran, 2018). Bu
nedenle hızla zenginleşen Türkiye’ye, vatandaşlarının zenginliği yönetebilmesi için güçlü
aidiyet, sosyalleşmesini tamamlanmış bireyler, gelişmiş bir anadil ve felsefi-teolojik
düşünce gerekmektedir. Bunları sağlayacak kurumlar olarak sağlıklı aileye, rasyonel
ilkelere dayanan ve geleneği eleştirerek yeniden üreten bir düşünceye, genç nesle adaletli
davranmasını öğretecek bir karakter eğitimine ihtiyaç vardır.
Rawls’ın teorisi oluşturduğu etki sayesinde faydacı doktrinin hegemonyasına karşı
adalet ve eşitlik odaklı çözümler üretmeyi düşünen herkese yeni bir bakış açısı sunmuştur.
Makro kapsamda inşa edici bir temel yapı ve kurumlar ile uygulamalar bütünü ortaya
koysa da mikro analizde yeteri kadar başarılı değildir. Bireyin benliği ve amaçları
arasındaki boyutu gerekçelendirmede Nozick, Sandel, MacIntyre tarafından oldukça
eleştirilmiştir. Yine de öngörülen bütün kusurlarına rağmen Rawls kuramı, iktisadi adaleti
tesis etmede Doğu ve Batı öğretilerini sentezleyip ideal uygulamalar gerçekleştirmek
isteyen Türkiye için özellikle temel eşitlik özgürlükler ve fark ilkesi bağlamında dikkate
değer politika araçları vermektedir. Toplumsal işbirliğini sağlayabilecek adil bireyler
yetiştirilmesi ise diğer makul ve kapsamlı doktrinlerin de müzakereci anlayış bağlamında
sürece dâhil edilmesini gerektirmektedir.
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