
Noesis Felsefe Atölyesi 
2019 
POLİTİK FELSEFE
John Locke

NFA
CADDEBOSTAN

http://azizyardimli.com/
http://azizyardimli.com/politik_felsefe-nfa/politik_felsefe_nfa_anasayfa.html
http://azizyardimli.com/
http://azizyardimli.com/


İdea Yayınevi, Şarap İskelesi Sk. 2/301 Karaköy, Beyoğlu — İstanbul
Bu çeviriler için © 2019 Aziz Yardımlı

History of Philosophy
William S. Sahakian © 1968 

Felsefe Tarihi 
ISBN 978 975 397 007 5

A History of Philosophy / Volumme 5
Modern Philosophy: The British Philosophers from Hobbes to Hume

© 1959 by Frederick Copleston
Felsefe Tarihi, Cilt V
ISBN 975 397 071 4

A History of Philosophy
Frank Thilly 1914

ISBN 978 975 397 084 6

NOESİS FELSEFE ATÖLYESİ — 2019

POLİTİK FELSEFE

Contents
İngiliz Görgücüleri 

 5
JOHN LOCKE’UN METAFİZİKSEL AGNOSTİZMİ 6
48. JOHN LOCKE 13
49. LOCKE’UN ARDILLARI 38
1. Locke’un Törel Kuramı 47
2. Doğa Durumu ve Doğal Ahlaksal Yasa 52
3. Özel Mülkiyet Hakkı 55
4. Politik Toplumun Kökenleri; Toplumsal Bağıt  57
5. Yurttaş Hükümeti 62
6. Hükümetin Çözülmesi 65
7. Genel Notlar 67
8. Locke’un Etkisi 69

http://azizyardimli.com/
http://azizyardimli.com/politik_felsefe-nfa/politik_felsefe_nfa_anasayfa.html


İçindekiler

WILLIAM S. SAHAKIAN
İNGİLİZ GÖRGÜCÜLERİ  5
JOHN LOCKE’UN METAFİZİKSEL AGNOSTİZMİ  6

FRANK THILLY
48. JOHN LOCKE    13
49. LOCKE’UN ARDILLARI  38

FREDERICK COPLESTON
1. Locke’un Törel Kuramı  47
2. Doğa Durumu ve Doğal Ahlaksal Yasa  52
3. Özel Mülkiyet Hakkı  55
4. Politik Toplumun Kökenleri; Toplumsal Bağıt   57
5. Yurttaş Hükümeti  62
6. Hükümetin Çözülmesi  65
7. Genel Notlar  67
8. Locke’un Etkisi  69



WILLIAM S. SAHAKIAN

JOHN LOCKE



5

Bölüm 9
İngiliz Görgücüleri 

Kıta Ussalcılığı erken modern felsefenin birincil savını ortaya 
koymuştu: Bilgi ustan türer, anlak her zaman belli uslamlama 
ilkelerini ya da doğuştan düşünceleri elinin altında bulur—
başka bir deyişle, gerçek bilgi doğuştandır, kazanılmış değil. 
Bu Ussalcılık felsefesi İngiliz Görgücülerinin karşıtçılığı ile 
karşılaştı: Hiçbir doğuştan düşünce yoktur ve insan iye oldu-
ğu tüm bilgiyi ya doğum dönemi sırasında ya da ondan sonra 
kazanmıştır.

Bu düşünme yolunun başlıca savunucusu 1690’da en 
önemli çalışması İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme’ nin yayımı 
ile yeni bir düşünce evresini, Aydınlanmayı başlatan İngiliz 
düşünürü John Locke idi (1632-1704). Locke’un etkisi Fran-
sız Duyumsalcılık felsefesi, Deizmin dinsel felsefesi, Yararcılık 
törebilimi, Çağrışımcı ruhbilim ve hepsinden önce özellikle 
Görgücülüğün bilgikuramı gibi değişik bakış açılarının to-
humlarını attı (Görgücülük İrlandalı İdealist George Ber-
keley (1685-1753) ve İskoçya’nın en seçkin felsefecisi David 
Hume (1711-1776) tarafından daha öte geliştirilecekti).
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JOHN LOCKE’UN METAFİZİKSEL AGNOSTİZMİ

Bristol yakınlarında Wrington’ın bir yerlisi olan John Locke 
Oxford’da eğitim gördü ve hükümette pekçok önemli görev-
lerde bulundu. En etkili çalışması İnsan Anlağı Üzerine Bir De-
neme’ nin yanısıra Hoşgörü Üzerine Mektuplar (1685-89), Yurttaş 
Hükümeti Üzerine İki İnceleme (1689), Eğitim Üzerine Düşünceler 
(1693), Hıristiyanlığın Usauygunluğu (1695) ve ölümünden 
sonra yayımlanan Anlağın Yönetimi Üzerine başlıkları altında 
yazılar da yazdı.

Doğuştan Düşüncelerin Yadsınması. Dört kitaptan oluşan 
İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme’ sinde Locke uslamlamasına 
doğuştan düşüncelerin insanlık tarafından evrensel olarak 
kabul edilmesine karşın, böyle bir evrensel anlaşmanın on-
ların doğuştan olduklarını tanıtlamadığını belirterek başlar. 
Dahası, belitsel mantık ilkelerinin—örneğin özdeşlik ilkesi 
(“Varolan vardır”) ve çelişki ilkesi (“Aynı şey için olmak ve 
olmamak olanaksızdır”)—bazı çocuklar ve budalalar tarafın-
dan bilindiği bile söylenemez ve bu nedenle doğumda an-
lığa basılı olamazlar. Usun bu düşünceleri yalnızca bulduğu 
ya da ortaya çıkardığı yolunda kuşkulu bir önesürüm onların 
doğuştan olduğunu tanıtlamaz. Giderek türe ilkesi ya da Al-
tın Kural gibi ahlaksal ilkeler bile doğuştan değildir, çünkü 
tanıtlanmayı gerektirirler. Ne de duyunç ahlaksal kuralların 
doğuştanlıklarının herhangi bir tanıtıdır. Dahası, Tanrı dü-
şüncesi doğuştan değildir.

Anlık—Bir Tabula Rasa (Boş Tablet). Locke’a göre bilgi ka-
zanma sürecinde yalnızca ansal yeti (ya da güç) doğuştandır, 
oysa edimsel bilginin kendisi kazanılmıştır. Bilgi duyumlar 
tarafından anlık üzerine basılır ve bunlar kendilerini anlıkta 
sanki o bir tabula rasa imiş gibi eşlemlerler. Anlık bir bakı-
ma boş bir tablet ya da “üzerinde hiçbir harf, hiçbir düşünce 
olmayan beyaz bir kağıttır.” Tüm düşünceler (uslamlama-
da ve bilmede kullanılan tüm gereç) deneyimden gelir; bu 
nedenle Locke’un felsefesi Görgücülük olarak adlandırılır. 
İki tür deneyim vardır—içsel ve dışsal; ve iki tür karşılık dü-
şen bilgi yolu vardır: (1) duyumlar bize dışsal deneyimden 
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(dışımızdaki nesnelerden) yayılan düşünceleri sağlar; (2) iç 
düşünme edimi ise içimizdeki dünyanın bileşenleri olan dü-
şünceleri sağlar. Anlağımız düşünceleri tıpkı bir karatahtanın 
üzerine yazılı tebeşir izlerini alması gibi alır. Duyu deneyimi 
anlığa örneğin sarılık, ısı, yumuşaklık, tatlılık gibi duyulur 
nitelikleri sunar; anlık, bu etkinlikler ve durumlar üzerine 
düşünerek, ikinci bir düşünceler kümesi kazanır, örneğin al-
gılama, düşünme, kuşku duyma, inanma, uslamlama, bilme 
ve isteme durumlarında olduğu gibi. Anlık ancak duyu dene-
yimini kazandıktan sonradır ki kendi iç duyusal işlemleriyle 
ilgili bu düşünceleri taşıyabilir.

Yalın Ve Karmaşık Düşünceler. Locke yalın düşünceler ve 
karmaşık düşünceler arasında ayrım yaparak ikincileri birin-
cilerden soyutlamalar ya da bileşimler olarak gördü.

Bize ya duyu deneyimi ya da üzerine-düşünme yoluyla ge-
len yalın düşünceler dört tipten oluşur: (1) yalnızca duyular-
dan aldıklarımız, söz gelimi renk, ses, tat, dokunma ve koku 
düşünceleri gibi; (2) birarada iki ya da daha çok duyunun 
bileşiminden elde ettiklerimiz, söz gelimi uzay, uzam, beti, 
dinginlik ve devim düşünceleri gibi; (3) yalnızca üzerine-dü-
şünme yoluyla elde ettiklerimiz, ki bunlar düşünme gücümüz 
(ki anlak olarak adlandırılır) ve isteme gücümüz (ki istenç ola-
rak adlandırılır) tarafından yaratılan düşünceleri kapsar; bu 
güçlerin ya da yetilerin örnekleri anımsama, ayrımsama, us-
lamlama, yargılama, bilme ve inanmadır; (4) hem duyumdan 
hem de üzerine-düşünmeden elde ettiklerimiz, örneğin haz, 
acı, güç, varoluş ve birlik düşünceleri gibi.

Yalın düşünceler yinelenebilir, karşılaştırılabilir ve sonsuz 
bir karmaşık düşünceler türlülüğü oluşturmak üzere birleşti-
rilebilir. Tanrı bir karmaşık düşünce örneğidir ve varoluş, za-
man, bilgi, güç vb. üzerine yalın düşüncelerimizin büyüklük 
kazanmasından sonuçlanır. Anlık belli şeyleri bilme ve daha 
sonra bunları sonsuza dek bileştirme ve çoğaltma gücünde-
dir. Soyut düşünceleri (karmaşık düşünceler) duyu verilerine 
indirgiyor olması ölçüsünde Locke bir Adcı olarak görülme-
lidir, ve onun Nominalist bakış açısı başka İngiliz felsefecileri-
nin çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.
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Birincil Ve İkincil Nitelikler. Locke düşünceler (yalın ya da 
karmaşık) ve nesnel olgusallık (düşüncelerin belirttiği dışsal 
dünya) arasında keskin bir ayrım yaptı. Düşünceler içimizde 
İken olgusal şeyler ise dışımızdadır ve düşüncelerimizi uya-
ran güçler ya da nitelikler taşırlar. Bu güçler ya da nitelikler 
birincil ve ikincil tipleri içerir.

Nesnelerin birincil nitelikleri onların olgusal nitelikleridir 
ve nesnelerin kendilerine özünlü ve onlardan ayrılmazdır. 
Birincil nitelikleri görgülediğimizi söylediğimiz zaman, dü-
şüncelerimiz edimsel olarak yalnızca niteliklerin kendileri-
nin eşlemleridir, olgusal varoluşları içindeki dışsal kendile-
rinde-şeylere karşılık düşen ansal biçimler ya da imgelerdir. 
Birincil niteliklerin örnekleri katılık, uzam, beti, devim, din-
ginlik ve sayı-dır ki, tümü de anlıklarımızda benzer biçimleri 
ya da düşünceleri uyarır ya da üretir.

Nesnelerin kendileri ayrıca bizde onlarda olmayan ama 
onlarla birleştirdiğimiz ikincil nitelikleri oluşturan duyumla-
rı da üretir. İkincil niteliklerin örnekleri renk, koku, tat ve 
sestir. Kırmızı bir taş gerçekten uzay kaplar (bir birincil ni-
telik) ama yalnızca kırmızı gibi görünür (bir ikincil nitelik) 
çünkü kırmızılığı görme duyumuz yoluyla görürüz.

Locke ayrıca nesnelerin üçüncü bir niteliğini de konutla-
yarak onların nasıl başka nesnelerin birincil niteliklerinde 
değişimlere neden olabildiğini açıklamaya çalıştı—örneğin 
güneşin “balmumunu ağartma ve ateşin kurşunu eritme” 
gücü taşımaları gibi. Başka bir deyişle, herhangi bir nesne 
başka şeyleri öylesine değiştirebilir ya da etkileyebilir ki, on-
ları daha önce olduğundan ayrı bir yolda görürüz.

Belirtmeye değer ki Locke neden-etki ilişkilerini dışsal 
nesnelerin kendilerinde yerleşmiş güçlere yüklüyordu: Bir 
nesnenin başka nesnelerde ve onların algı ve düşüncelerin-
de değişimlere neden olan bir gücü vardır. (Bu neden-et-
ki ilişkisi daha sonra Kuşkucu Görgücü Hume tarafından 
yadsınacaktı.)

Metafiziksel Agnostizm. Karmaşık düşünceler (yalın dü-
şüncelerin bileşimleri) üç tip olarak sınıflandırılır: (1) kipler, 
ya da tözlere bağımlı düşünceler (yuvarlaklık, devim, sertlik); 
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(2) ilişkiler, eş deyişle, bir düşünce ve başka düşünceler ara-
sındaki karşılaştırmalar (Locke doğruluğu düşüncelerin bir-
birleri ile anlaşma ya da anlaşmamalarını belirleyen bu tür 
birliktelik ya da ilişkileri olarak tanımlıyordu); ve (3) tözler, 
ya da cisimlerin kendileri, tikel şeyler, ki kendi başlarına ka-
lıcıdırlar ve görgülemekte olduğumuz birincil ve ikincil nite-
likler için temel sağlarlar.

Locke’un tözlerin (belirli uzam, renk vb. gibi niteliklerine 
bakılmaksızın) kendilerinde-şeyler olarak varoldukları sayıl-
tısı bugün henüz aramızda olan temel bir metafiziksel prob-
lemi ortaya çıkarmıştır. Eğer temel bir töz ya da güç var ve 
olgusal ise, doğası nedir? Töz dediğimiz niteliklerin altında 
yatan ve onları üreten dayanak nedir? Locke bu soruyu ya-
nıtlayamayacağını itiraf etti—tözü bir “I-know-not-what” ya 
da “bilmediğim” olarak adlandırdı. Bu nedenle enson olgu-
sallığın doğasının tanıtlanamaz ya da bilinemez olduğu öğ-
retisine sarılan bir metafiziksel bilinemezci olarak sınıflandı-
rılmalıdır. Yalnızca tözler ile birlikte bulunan ilinekleri ya da 
nitelikleri biliriz, ama tözün kendisi kavranamaz olarak kalır, 
ve giderek bir tözün düşüncesi bile yalnızca tanıtlanamaz bir 
sayıltıdır.

Bilgikuramı Ve Bilgi Dereceleri. Locke gerçekliğin bilgisini 
düşünceler arasındaki anlaşma ya da anlaşmamanın algılanı-
şı ile özdeşleştirdi. Böyle dört tip anlaşma ya da anlaşmama 
vardır. (1) Özdeşlik ilkesi bir düşüncenin kendisi ile anlaştı-
ğını ve iki ayrı düşüncenin birbiri ile anlaşmadığını bildirir 
(“Var olan vardır” ve “Aynı şey için olmak ve olmamak ola-
naksızdır”). Böylece, mavi sarı değildir bir özdeşlik doğrulu-
ğudur. (2) İki düşünce arasında bir ilişki olabilir. Böylece, iki 
koşut çizgi arasındaki eşit tabanlı iki üçgen eşittir bir ilişki 
doğruluğudur. (3) Bir nesneye her zaman eşlik eden zorunlu 
bir bağıntı (ya da birarada varolan nitelikler) olabilir. Böy-
lece, altın sarıdır ve belli bir ağırlıktadır ve demir manyetik 
çekime duyarlıdır zorunlu bağıntı doğruluklarıdır. (4) Olgu-
sal olarak bir nesne düşüncesi nesnenin varolduğu olgusu 
ile anlaşabilir. Böylece, olgusal olarak Tanrı düşüncesi onun 
varolduğu olgusu ile anlaşır. Locke ayrıca doğruluğun ansal 
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ya da sözel önermeler olarak düşünceler ya da sözcükler ara-
sındaki bir ilişki olduğuna da inanıyordu, ve bu nedenle bir 
Terimci olarak sınıflandırılır.

Bilgiyi üç dereceye ya da düzeye sınıflandırıyordu: Sezgi-
sel, belgitsel ve duyusal. Sezgisel bilgi iki düşünce arasındaki 
anlaşma ya da anlaşmamanın dolaysızca bilinmesinden olu-
şur; örneğin, kendi varoluşumuzun dolaysız, kuşku duyula-
maz bir bilgisini taşırız. Kuşku duyduğumuzu biliyorsak, o 
zaman kuşku duyabilmek için varolmamız gerektiğini biliriz 
(Descartes’ın ileri sürdüğü gibi). Belgitsel bilgi düşünce-
ler arasındaki mantıksal ilişkilerin (uslamlama aracılığıyla) 
anlaşılmasından oluşur; örnekler matematiğin çıkarsamalı 
vargılarıdır—geometrik betiler ya da önermeler arasında-
ki ilişkilerin (tanıtlamalara varan) çözümlemesinde olduğu 
gibi. Duyusal bilgi tikel nesnelere ilişkin algılarımızdan ya da 
vargılarımızdan oluşur, öyle ki bunları dışsal dünyaya ilişkin 
pekin doğruluklar olarak değil ama olası olgular olarak ka-
bul ederiz; böylece eğer yineleyerek belli bir olayın verili bir 
sonucu öncelediğini gözlersek, aralarında bir neden-etki iliş-
kisinin olmasının olası olduğu vargısını çıkarırız.

Tanrının Varoluşunun Tanıtı. Locke’un Tanrının varoluşu 
için epistemolojik öğeler taşıyan uslamlaması ağırlıklı ola-
rak kozmolojiktir. Locke Descartes’ın doğuştan bilinen bir 
düşünce olarak Tanrı kavramını kabul etmedi, gerçi insanın 
Tanrının varoluşuna ilişkin sezgisel, pekin bir bilgisi olduğu-
nu savunmuş olsa da. İnanıyordu ki, dünyayı bir nedenler 
ve güçler karmaşası olarak bildiğimiz için, mantıksal olarak 
tüm neden ve güçlerin bir en ilk, en yüksek kaynağının, eş 
deyişle Tanrının varolduğu vargısını çıkarmamız gerekir. Hiç 
kuşkusuz, doğa sonsuzdan bu yana varolmuştur ve yokluktan 
gelmiş olamaz; sonsuzdan bu yana düşünen (bilen) bir Var-
lık tarafından varoluşa getirilmiş olmalıdır, çünkü duyusuz 
özdek hiçbir zaman evrende varolan duyu deneyimi, algı ve 
düşünceleri üretmiş olamaz. Düşünceler dünyası dileğimize 
bağlı herhangi bir yolda işlev görmez, tersine dünyanın ken-
disinde sonlanan düşünme üzerine bağımlıdır; ve düşünme, 
düşünceler evrende bizim Tanrısal Varlık düşüncemize karşı-
lık düşen bir yüce düşünme kaynağına bağımlıdır.
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Locke’un Törebilimi Ve Politik Felsefesi. Hiçbir doğuştan 
düşünce olmadığı için, ahlaksal, dinsel ve politik değerler 
deneyimin ürünleri olarak görülmelidir. Ama bu değerler 
Tanrının istencine (doğal yasada anlatıldığı gibi), insanların 
(toplumsal sözleşmelerin ya da anayasal hükümetlerin temeli 
olarak) üzerlerinde anlaştıkları yasalara ve törel politikalara, 
ve insanlığın yerleşik gelenek, töre ve görüşlerine boyun eğ-
melidir. Dahası, bir Yararcı olarak Locke mutluluğun en bü-
yük iyilik olduğuna ve ahlaksal yasaya boyun eğmenin mutlu-
lukta sonuçlanacağına inanıyordu.

Locke’un politik kuramı (1690’da Hükümet Üzerine İki İnce-
leme’de ortaya koyuldu) saltıkçılığa karşı insan özgürlüğü ve 
insan hakları öğretilerini savunuyor ve özgürlükçü idealleri 
yurttaşlık yasa ve düzeninin zorunluğu ile uyumlu kılmaya 
çalışıyordu. İnsanlar özgür ve eşit doğmuşlardır, çünkü bir 
doğa durumunda yalnızca doğal yasalar ile tanışıktılar ve hü-
kümet ya da insan yapımı tüzel ölçünler konusunda hiçbir 
bilgileri yoktu. Bir toplum geliştiği zaman üyeler bir bağı-
ta ya da toplumsal sözleşmeye girdiler ve böylelikle seçilen 
memurlara anayasalarında saptanan belli güçleri verdiler. 
Hükümet öyleyse yurttaşların karşılıklı onayları ve ortak ka-
rarları üzerine kurulmuştur ve her zaman bunlara güdümlü 
olmalıdır.



FRANK THILLY

JOHN LOCKE
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GÖRGÜCÜLÜĞÜN GELİŞİMİ

—♦—

48. JOHN LOCKE

PROBLEM
Gördüğümüz gibi Hobbes bilgi idealinde bir ussalcıydı. Des-
cartes ile birlikte, salt deneyimin bize pekinlik vermeyeceğini 
kabul etti. Aynı zamanda bildiklerimizin kaynağının duyum 
olduğu konusunda yurttaşı Bacon ile anlaşıyordu. Bu nok-
tada dizgede birbirlerine uymuyor gibi görünen iki düşünce 
çizgisi vardı; bilginin duyumcu kökeni bilginin geçerliğini 
zayıflatıyor, pekinliğini yok ediyor görünüyordu. Hobbes 
kendisi güçlüğü gördü ve bu güçlük nedeniyle zaman za-
man fizik ile ilgili kuşkucu vargılara sürüklendi. John Locke 
için bu sorun en önemli soruna döner; onda felsefe bilgi 
kuramına dönüşür ve bilginin doğası, kökeni ve geçerliğinin 
bir incelemesini üstlenir, — “insan anlağını ilgilendiren bir 
deneme.”

John Locke (1632-1704) Oxford’da felsefe, doğa bilimi ve tıp 
okudu. Üniversitede henüz yaygın olan skolastik öğretim yön-
temleri ona itici geldi, ama Descartes’ın yazılarında büyük doyum 
buldu. Sekreteri olarak ve oğlu ile torununa özel öğretmen olarak 
yıllarca (1666-1683) Shaftesbury Kontunun hizmetinde bulundu ve 
Hollanda’ya sürgüne giden kollayıcısının ardından gitti. II. James’in 
tahttan indirilmesi ve Orange’lı William’ın tahta geçmesinin 
ardından İngiltere’ye geri dönünce çeşitli önemli kamu görevleri 
üstlendi ve yaşamının geri kalan yıllarını (1700-1704) karısı felse-
feci Cudworth’ün kızı olan Sir Francis Masham’ın ailesinin yanında 
geçirdi.

Çalışmaları arasında şunlar bulunur: İnsan Anlağını İlgilendiren Bir 
Deneme [An Essay concerning Human Understanding], 1690; Hükümet 
Üzerine İki İnceleme [Two Treatises on Government], 1690; Hoşgörü 
Üzerine Mektuplar [Letters concerning Toleration], 1689, s.; Eğitim 
Üzerine Kimi Düşünceler [Some Thoughts concerning Education], 1693; 
Hıristiyanlığın Usauygunluğu [The Reasonableness of Christianity], 1695. 
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Anlağın Yönetimi Üzerine [On the Conduct of the Understanding] ve Doğal 
Felsefenin Öğeleri [Elements of Natural Philosophy] adlı iki inceleme 
ölümünden sonra yayımlandı.

Toplu yapıtlar, 1853; Bohn’s Library’de felsefi yapıtlar, yay.haz. 
St. John. Essay yay.haz. Fraser, 2 cilt; Russell tarafından Essays’den 
seçmeler.

Fox Bourne, Life of Locke, 2 cilt; Fraser, Fowler, S. Alexander, 
Fechtner, Marion tarafından yazılan monograflar. Green, Introduc-
tion to Hume; Moore, Existence, Meaning and Reality in Locke’s Essay; 
Curtis, Locke’s Ethical Philosophy; Thilly, Locke’s Relation to Descartes, 
Phil. Rev., IX, 6; Cousin, La philosophie de Locke; Ollin, La philosophie 
générale de Locke; Bastide, Locke: ses théories politiques, etc.; de Fries, 
Substanzlehre Lockes; Keyserling, Willenstheorie bei Locke und Hume; 
Crous, Religionsphilosophische Lehren Lockes; von Hertling, Locke und 
die Schule von Cambridge; Locke ve Leibniz’in ilişkisi üzerine mono-
graflar Hartenstein, von Benoit, ve Thilly. Ayrıca bkz. ss. 248, vs.’da 
sözü edilen İngiliz felsefesi üzerine genel yapıtlar, ve Hibben, Phi-
losophy of the Enlightenment.

BİLGİNİN KÖKENİ
Locke’a göre felsefe şeylerin gerçek bilgisidir ve bu şeylerin 
doğasını (fizik), insanın ussal bir istençli etmen olarak 
yapması  gerekeni (praktika ya da törellik), ve böyle bilgiyi elde 
etme ve iletmenin yol ve araçlarını (semiotik, ya da mantık, ya 
da eleştiri) kapsar. Locke bu üçü arasında bilgi sorununu en 
önemli sorun olarak görür, soruşturmalara girişmeden önce 
kendi yeteneklerimizi gözden geçirmenin ve anlaklarımızın 
neleri ele almaya uygun olduklarını, neleri ele almaya uygun 
olmadıklarını görmenin zorunlu olduğunu kabul eder. Bunu 
başlıca yapıtı olan İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme’de yapmayı 
üstlenir. Ama pekin bilginin ne olduğunu ve ne olmadığını, 
bilgimizin sınırlarının ne olduğunu anlamak için ilk olarak 
düşüncelerimizin kökenini incelememiz gerektiğini bildirir. 
Pek çok şey bilgimizin doğduğu kaynağı bulmaya bağlıdır, 
çünkü eğer Descartes’ın ve birçok başkalarının kabul ettiği 
gibi ilkelerin doğuştan bir bilgisini taşıdığımız doğruysa, bu 
bilginin geçerliğini sorgulamak için hiçbir neden yok gibi 
görünür. Böylece, İngiliz düşünür doğuştan düşünceler 
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sorununu Deneme’sinin ilk sırada gelen ama en son yazılan 
kitabında ele alır.

Anlıkta onun bilinçsizi olduğu herhangi birşeyin 
bulunduğu söylenemeyeceği için, anlığın doğuştan ilkel-
erinin — eğer böyle şeyler varsalar — bilincinde olması 
gerektiğini varsayarak, Locke doğuştan gerçeklik öğretisini 
çürütme işine girişir. İnsanların anlıklarında hazır bulunan 
hiçbir kurgul ya da kılgısal ilke yoktur, ve eğer olsaydı bile, 
başka gerçeklikler ile aynı yolda kazanılmış olabilirlerdi. 
Eğer bir ilke bilinmeksizin ruh üzerine basılabiliyorsa, doğal 
olan ve olmayan arasında ayrım yapmak olanaksızdır. Böyle 
gerçekliklerin ilkin usumuzu kullanmaya başladığımız za-
man ayrımına vardığımız söylenemez, çünkü çocuklar, 
eğitimsizler ve yabanıllar onları bilmeksizin de uzun süredir 
uslarını kullanmaktadırlar. Ne de bir önermenin doğrudan 
onayı onun ilkselliğinin bir tanıtıdır. Ahlaksal yasalar da 
doğuştan olarak adlandırılamazlar, çünkü kendiliğinden-
açık ya da evrensel olarak tanınmış değildirler ve insanları 
eyleme güdülemezler. Birçok insan için günah olan başkaları 
için ödevdir. Böyle düşüncelerin önyargı, eğitim ve gelenek 
yoluyla yavaş yavaş bulanıklaştırıldıklarını söylemek onların 
evrensel kabulünü yalanlamaktır. Eğer silinemeyeceklerini 
kabul edersek, tüm insanlarda ve en açık olarak çocuklarda 
ve ilkellerde görünmeleri gerekir. Bütün ilkel kabilelerin 
ya Tanrısal Varlık düşüncesinden ve bilgisinden yoksun 
oldukları ya da onun hiçbir açık izlenimini taşımadıkları ol-
gusu Descartes’ın öylesine vurguladığı Tanrı düşüncesinin 
doğuştan olamayacağını tanıtlar. Ama eğer her yerde tüm 
insanların bir Tanrı kavramı olmuş olsaydı bile, bundan Tanrı 
düşüncesinin doğuştan olduğu sonucu çıkmazdı. Ateş, güneş, 
ısı ya da sayı düşüncelerinin insanlar arasında böyle evrensel 
olarak anlaşılmaları ve bilinmeleri doğuştan olduklarını 
tanıtlamaz. Tanrısal bilgelik ve gücün yaratılardaki görülür 
imleri üzerine düşünen ussal bir yaratık bir Tanrısal Varlığı 
keşfetmenin önüne geçemez.

Kısaca, düşünceler ve ilkeler ancak sanatlar ve bilimler 
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kadar doğuştan olabilirler. Anlık, ilk varlığında, boş bir 
tablet, bir tabula rasa, “karanlık bir oda,” bir “boş dolap,” 
üzerinde hiçbir harf olmayan, hiçbir düşünce bulunmayan 
“beyaz kağıt”tır. Şimdi sorulacak soru şudur: anlık nasıl olur 
da donatılır? Usun ve bilginin tüm gereçlerini nereden alır? 
Locke buna tek bir sözcükle yanıt verir: deneyimden; tüm 
bilgimiz onda temellenir; ve en sonunda kendini ondan 
türetir. Tüm düşüncelerimizin iki kaynağı duyum ve derin-
düşünme ya da içsel duyudur [sensation and reflection or internal 
sense]; duyum yoluyla anlık duyulur nitelikler ile donatılır, 
derin-düşünme anlığa algılama, düşünme, kuşku duyma, 
inanma, uslamlama, bilme, isteme gibi kendi işlemlerinin 
düşüncelerini sağlar. İnsanın anlama yetisinin  (intellect) ilk 
yeteneği anlığın (mind) ya dış nesnelerden gelen duyular 
yoluyla ya da üzerlerine düşündüğünde kendi işlemleri 
yoluyla onda yaratılan izlenimleri almaya uygunluğudur. 
Düşünce/idea ile Locke anlığın kendi içinde algıladığı ya da 
algı, düşünce ya da anlama yetisinin dolaysız nesnesi olan 
herşeyi demek ister. 

Böyle alınan düşünceler yalın düşüncelerdir; anlık bunları 
nerdeyse sonsuz bir türlülük düzeyine dek yineleme, 
karşılaştırma ve birleştirme gücündedir, ve böylece dilediği 
gibi yeni karmaşık düşünceler yapabilir. Ama hiçbir anlağın 
(understanding) tek bir yeni yalın düşünceyi yaratma ya da 
tasarımlama ya da anlıkta olanları yoketme gücü yoktur. 
Bu yalın düşüncelerden kimileri anlıklarımıza yalnızca tek 
bir duyu yoluyla girerler, örneğin renk, ses, tat, sıcaklık, 
soğukluk, katılık düşünceleri gibi; kimileri kendilerini anlığa 
birden çok duyu yoluyla iletirler, örneğin uzay ya da uzam, 
beti, dinginlik ve devim (görme ya da dokunma yoluyla). 
Kimileri yalnızca derin-düşünme yoluyla elde edilirler, e.d. 
anlık taşıdığı düşüncelere ilişkin kendi eylemlerini gözlem-
ler ve bu yolla başka düşünceler elde eder, örneğin kendi 
algılama, anımsama (düşünceye-dalma ve bellek), ayırdetme, 
karşılaştırma, bileştirme, adlandırma ve soyutlama işlemlerini 
ayrımsar. Son olarak, kimi düşünceleri ise hem duyum hem 
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de derin-düşünme yoluyla alırız, haz ve acı, ya da rahatsızlık, 
güç, varoluş, birlik, ardışıklık ya da süre gibi.

Duyum düşüncelerinin çoğu bizim dışımızda varolan 
birşeyin temsili değildirler, nesneye özünlü birşeyin sağın 
imgeleri ve andırımları değildirler. Nesnelerin bizde belli 
düşünceleri üretme güçleri vardır; böyle güçleri nitelikler 
olarak adlandırabiliriz. Şimdi, nesnelerin kendilerine 
ait olan bu niteliklerin kimileri nesnelerden tam olarak 
ayrılmazdırlar; bunlar Locke tarafından kökensel ya da birin-
cil nitelikler olarak adlandırılır; katılık, uzam, beti, devim ya 
da dinginlik, ve sayı gibi. Nesnelerin kendilerinde hiçbirşey 
olmayan ama onların birincil nitelikleri yoluyla bizde renkler, 
sesler, tatlar gibi çeşitli duyumlar üretmek için güçler olan 
nitelikler ikincil nitelikler olarak adlandırılır.

Tüm yalın düşüncelerimiz daha önce sözünü ettiğimiz 
girişler yoluyla kazanılır; tüm bilgimiz yalın düşüncelerden 
yapılır, tıpkı sözcüklerin alfabenin yirmi dokuz harfinden 
yapılmaları gibi. Dışsal ve içsel duyum anlama yetisinin 
karanlık odasına ışığın girmesine izin veren biricik pen-
cerelerdir. Ama anlık iye olduğu bu düşünceleri kendi gücü 
yoluyla biraraya getirebilir ve hiçbir zaman böyle birleşmiş 
olarak almadığı yeni karmaşık düşünceler yapabilir; iki 
düşünceyi onları aynı anda görecek şekilde birbirine göre 
düzenleyebilir, bu yolla tüm ilişki düşüncelerini elde eder; 
ve onları olgusal varoluşlarında onlara eşlik eden tüm öteki 
düşüncelerden ayırabilir ki, buna soyutlama denir. Anlık 
tüm yalın düşüncelerini alma sırasında edilgindir, ama az 
önce betimlediğimiz edimler sırasında onlar üzerinde güç 
uygular. Sonsuz sayıda karmaşık düşüncenin tümü üç başlık 
altında kapsanabilir: kipler, tözler ve ilişkiler. 

Kiplere ilişkin düşüncelerimiz kendi başlarına sürme 
varsayımını kendilerinde taşımayan, ama tözlere bağlılıklar 
ya da tözlerin değişkileri olarak görülen karmaşık 
düşüncelerdir; örneğin üçgen, iyilikbilirlik, cinayet gibi. 
Yalın kipler başka herhangi birinin karışımı olmaksızın aynı 
yalın düşüncenin değişkileri ya da değişik bileşimleridirler, 
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bir onikilik ya da yirmi sayısı gibi (birimlerin eklenmesi). 
Karışık kipler tek bir karmaşık düşünce oluşturmak üzere bi-
raraya getirilen çeşitli türden yalın düşüncelerden oluşurlar, 
örneğin seyredende hoşnutluk ya da hazza neden olan, belli 
bir renk ve beti bileşiminden oluşan güzellik gibi. Yalın uzay 
düşüncesini alıp bileştirerek yalın enginlik, beti, yer, sonsuz 
genleşme kiplerini elde ederiz; saatler, günler, yıllar, zaman 
ve bengilik, ardışıklık yalın süre kipleridirler. Düşünmenin 
ya da ansal işlemlerin yalın kipleri de vardır.

Tözlere ilişkin düşüncelerimiz de anlık tarafından bi-
raraya getirilen yalın düşüncelerden yapılmış karmaşık 
düşüncelerdir. Bir tözün karmaşık düşüncesi nitelikler-
in düşüncelerinin bir bileşiminden (ki ayrı bir tikel şeyi 
temsil etmesi gerekir) ve bu niteliklerin bir destek ya da 
taşıyıcısının karışık düşüncesinden oluşur. Böylelikle kurşun 
tözünün düşüncesi bir taşıyıcıya ilişkin bu varsayılan ya da 
karışık düşünceden oluşur ki, buna belli bir donuk akımsı 
rengin, belli ağırlık, sertlik, şekillenebilirlik ve ergiyebilir-
lik derecelerinin düşünceleri katılır. Duyumdan ve derin-
düşünmeden elde edilen belli bir sayıda yalın düşüncenin 
her zaman birlikte gittikleri gözümüze çarpar; onların tek 
birşeye ait olduklarını varsayar ve böyle birleştiklerinde 
onları tek bir adla adlandırırız. Bu niteliklerin (düşünceler) 
kendi başlarına nasıl varolabildiklerini imgeleyemeyiz, böy-
lece kendimizi onda sürdükleri ve ondan ortaya çıktıkları 
belli bir dayanak varsaymaya alıştırırız; ve buna töz deriz. 
Özdeksel tözlere, tinsel tözlere ilişkin düşüncelerimiz ve 
Tanrı düşüncemiz vardır.

Ayrıca anlık birşeyi bir başkası ile karşılaştırma yoluyla 
belli ilişki düşünceleri elde eder, bir şeyi deyim yerindeyse 
bir başkası yoluyla getirir ya da koyar, görüşünü birinden 
ötekine geçirir, ya da onları ilişkilendirir. Tüm şeyler ilişkiye 
yeteneklidir ve tüm ilişki düşünceleri yalın düşüncelerden 
oluşur. Neden ve etki düşüncesi varolan ya da varolabilecek tüm 
şeyleri ilgilendiren en kapsamlı ilişkidir; duyum ve derin-
düşünmeden türetilir. Duyularımız bize şeylerin değiştiğini, 
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niteliklerin ve tözlerin varolmaya başladıklarını, varoluşlarını 
bir başka varlığın işlemine borçlu olduklarını anlatır. Herhan-
gi bir yalın ya da karmaşık düşünce üreten şeye neden deriz; 
üretilene ise etki: böylelikle ısı balmumunun akışkanlığının 
nedenidir. Neden bir başka şeyi — yalın düşünce, töz ya da 
kip — var olmaya başlatan şeydir; etki başlangıcını bir başka 
şeyden almış olandır. Nedenselliğin çeşitli türleri yaratılış, 
türeyiş, yapma, değiştirmedir. Ama neden ve etki düşüncesini 
taşımak için herhangi bir yalın düşünceyi ya da tözü bir 
başka düşüncenin işlemi yoluyla varolmaya başlıyor olarak 
düşünmek yeterlidir, bu işlemin tarzını bilmeksizin. — Sayısız 
başka ilişki vardır, zaman, yer ve uzam ilişkileri, özdeşlik ve 
türlülük ilişkileri, ahlaksal ilişkiler v.b.

BİLGİNİN DOĞASI VE GEÇERLİĞİ
Bilgimizin gereçleri öyleyse anlığa duyum ve derin-düşünme 
tara fından sağlanır; anlık onlar üzerinde edimde bulunur 
ve karmaşık düşünceleri oluşturur. Şu soru doğar: Böyle 
düşüncelerin bilişsel değeri nedir, bilgi olmaları için hangi 
koşulları yerine getirmeleri gerekir? Düşünceler açık ve seçik 
olmalıdırlar, çünkü karışık ve bulanık düşünceler sözcükler-
in kullanımını belirsiz kılarlar. Olgusal düşünceler doğada 
bir temeli olan, şeylerin olgusal varlığı ve varoluşu ile ya da 
arketipleri ile bir uyum taşıyan türde düşüncelerdir. Yalın 
düşüncelerimizin tümü olgusaldır; bunun nedeni tümünün 
varolanların imgeleri ya da tasarımları olmaları değil, — 
yalnızca cisimlerin birincil nitelikleri öyledir —, ama tü-
münün bizim dışımızdaki güçlerin etkileri olmalarıdır. Karışık 
kip ve ilişkilerin insanların anlıklarında taşıdıklarından başka 
bir olgusallıkları yoktur, gerçekten varolan şeylerin eşlemleri 
olarak amaçlanmazlar; kendilerine uygun bir varoluş olanağı 
bulunacak şekilde tasarlandıkları zaman olgusaldırlar. Ken-
dileri arketiplerdir ve öyleyse tutarsız düşünceler onlarda 
birbirlerine karıştırılmadıkça birer kuruntu olamazlar. Ama 
tözlere ilişkin karmaşık düşüncelerimiz bizim tarafımızdan 
dışımızdaki tözlerin gerçekte oldukları gibi tasarımları 
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olarak amaçlanırlar; öyleyse bunlar ancak dışımızdaki 
şeylerde olgusal olarak birleşmiş ve birarada varolan yalın 
düşüncelerin bileşimleri oldukları sürece olgusaldırlar. Ar-
ketipleri eksiksiz olarak temsil eden düşünceler yeterlidirler, 
ki anlık onların arketiplerden alındıklarını varsayar; yetersiz 
düşünceler ise bu ilkörneklerin bölümsel olan ya da tam 
olmayan bir tasarımından başka birşey değildirler. Yalın 
düşünce ve kiplerin tümü yeterlidirler; ama tözlere ilişkin 
düşüncelerin tümü yetersizdir, çünkü şeyleri olgusal olarak 
varoldukları gibi eşlemlemek isterler. Anlık düşüncelerinden 
herhangi birini onların dışında olan herhangi birşeye 
gönderdiği her zaman düşünceler doğru ya da yanlış olarak 
adlandırılabilirler; anlık bu noktada düşüncelerin o şeye 
uygunluklarına ilişkin örtük bir varsayımda bulunur, ki doğru 
ya da yanlış olabilir.

Tüm bilgimiz düşünceler ile ilgili olduğu için, bilgi 
düşüncelerimizin kendi aralarındaki bağıntı ve anlaşma 
ya da anlaşmama ve aykırılığın algılanmasından başka 
birşey değildir. Akın kara olmadığını, ak düşüncesi ile kara 
düşüncesinin anlaşmadıklarını algılarız. Bilgide değişik 
açıklık dereceleri vardır. Anlık kimi zaman herhangi bir 
başka düşüncenin araya girmesi olmaksızın iki düşüncenin 
anlaşmasını ya da anlaşmamasını doğrudan doğruya kendile-
rinden algılar. Bu sezgisel bilgidir. Akın kara olmadığını, bir 
dairenin bir üçgen olmadığını, üçün ikiden büyük olduğunu 
hemen algılar. Bu insan zayıflığının yetenekli olduğu en 
açık ve en pekin bilgidir; tanıtlanma gereğinde değildir ve 
tanıtlanamaz, direnilemezdir, kendiliğinden-açıktır ve tüm 
bilgimizin bütün pekinliği ve açıklığı ona bağımlıdır. Kimi za-
man anlık iki düşünce arasındaki anlaşma ya da anlaşmamayı 
hemen algılamaz; onları başka bir ya da daha çok düşünce ile 
karşılaştırmasına dek anlaşma ya da anlaşmamalarını ortaya 
çıkaramaz: bu dolaylı bilgi, ya da uslamlama, ya da tanıtlı/bel-
gitli [demonstrative] bilgidir. Düşüncelerin ya da tanıtların ara-
ya girmesi yoluyla elde edilen bu bilgi pekin olsa da, açıklığı 
sezgisel bilgide olduğu denli duru ve belirgin değildir, ne de 
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onay sezgisel bilgi durumunda olduğu gibi hazırdır. Bununla 
birlikte, vargının pekin olabilmesi için bu bilgide her adım 
sezgisel pekinlik taşımalıdır. Bu tür tanıtlamayı matematikte, 
ve anlığın düşüncelerin anlaşma ya da anlaşmamalarını aracı 
düşüncelerin yardımı ile algılayabildiği her yerde görürüz. 
Sezgisel bilgide ve tanıtlı bilgide, pekinliğimiz vardır; bun-
lardan birinde eksik olan şey bilgi değil ama ancak inanç ya 
da sanı olabilir, en azından tüm genel gerçeklikler açısından. 

Ama dışsal dünyaya ilişkin bilgimiz konusunda ne 
diyeceğiz? Anlıkta dışsal nesnelerin düşüncelerini taşırız; 
onları taşıdığımız olgusu herhangi birşeyin olabileceği 
denli pekindir. Ama o düşünceden daha fazlası var mıdır; 
bizim dışımızda bu düşünceye karşılık düşen herhangi 
birşeyin varoluşunu pekinlikle çıkarsayabilir miyiz; dışarıda 
olgusal bir dünya var mıdır? Kimi zaman kendilerine o 
sırada hiçbirşeyin karşılık düşmediği düşüncelerimiz olur, 
örneğin düşlerde olduğu gibi. Burada bize kuşkunun öte-
sine atlamamızı sağlayan bir açıklık sağlanır, e.d. dışımızdaki 
sonlu varlıkların tikel varoluşlarına ilişkin bilgimiz salt 
olanağın ötesine geçer, ama gene de eksiksiz olarak sez-
gisel ya da tanıtlı bilgiye ulaşmaz. Locke buna duyusal bilgi 
der. Kendimiz ve Tanrı durumları dışında, olgusal varoluş 
üzerine kendiliğinden-açık hiçbir bilgimiz yoktur; kendi 
varoluşumuzu sezgi yoluyla biliriz, bir Tanrının varoluşunu us 
bizim için açıkça bilinir kılar. Duyularımız yoluyla dışımızdaki 
şeylerin varoluşunun ayrımına varırız, bu sezgisel bilgi ya 
da usumuzun çıkarsamaları denli pekin olmasa da yine 
de bilgi adını hak eden bir inancadır. Ama duyularımızın 
kendilerinden gelen bu inancanın yanısıra başka eşzamanlı 
nedenler tarafından da doğrulanırız: duyuların girişi yoluyla 
olmanın dışında onları kazanamayız; bunlar bellek-imgeler-
inden ayrıdırlar; onlara çoğu kez acı eşlik eder; birbirlerinin 
tanıklığını desteklerler.
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BİLGİNİN SINIRLARI
Şimdi, bilgimizin erimi nedir: nereye dek ulaşır? Bilgi 
düşüncelerimizin kendi aralarında anlaşmasına ya da 
anlaşmamasına ilişkin bir algı olduğu için, bundan bilg-
imizin düşüncelerimizden öteye ulaşamadığı sonucu çıkar. 
Düşüncelerin olmadığı yerde hiçbir bilgi olamaz; pek az olan 
ve çok keskin olmayan algı yollarından alınan sönük ve dar 
bilgi ile sınırlıyızdır. Ama bilgimiz düşüncelerimizden de 
dardır; deneyimlediğimizin ötesine gidememekle kalmayız, 
ama düşüncelerimizin kazanmayı istediğimiz bilgisinden 
de yoksunuzdur ve yoksun kalacağızdır. Deneyimleme 
yeteneğinde olduğumuz herşeyi deneyimlemeyiz, ne de 
edimsel olarak algıladığımız herşeyi anlarız. Bilgisizliğimiz 
herşeyden önce bir düşünceler yokluğundan ötürüdür. Daha 
eksiksiz varlıklar bizim taşıdığımızdan daha yalın düşünceler 
ve daha keskin duyular taşıyabilirler. Kimi şeyler gözlemi-
miz için çok uzak (gezegenler), kimileri de çok küçüktür 
(atomlar). Sonra yine, çeşitli düşüncelerimiz arasında her-
hangi bir zorunlu bağıntı saptayamayız: bir cismin bölün-
mez parçalarının betisi, boyutu ya da devimi ile cismin ren-
gi, tadı ya da sesi arasında hangi bağıntının bulunduğunu 
görmeyiz; altının sarılığı, ağırlığı, dövülebilirliği, durağanlığı 
ve ergiyebilirliği arasındaki ilişkiyi anlamayız; ancak bu nite-
liklerden birini, ikisini ya da daha çoğunu bilme koşuluyla 
ötekilerin de bulunması gerektiğini bilebiliriz. Bir üçgenin 
tanımı verildiğinde, bundan açılarının toplamının iki dik 
açıya eşit olduğu zorunlu olarak çıkar: bu kendiliğinden-
açık bir önermedir, üçgen diye birşey olsun ya da olmasın 
bir üçgen adı verilen herşey için bu önerme doğrudur. Ama 
benim belirli bir ağırlık taşıyan sarı bir metal olarak altın 
düşüncemden onun dövülebilir olduğu olgusunu pekinlikle 
çıkarsayamam. Gözlem bana onun dövülebilir olduğunu söy-
ler, ama tüm altının dövülebilir olduğu kendiliğinden-açık 
bir gerçeklik değildir. Aradığım evrensel ve kendiliğinden-
açık gerçekliklerdir; bilgi bunlardan oluşur, ama tüm deney-
imim ile ilgili olarak onları kazanamam.



23JOHN LOCKE

Anımsanması gereken bir başka şey de olgusal bilgi olmaları 
için düşüncelerimin şeylerin olgusallığı ile belli bir yolda 
anlaşmaları gerektiğidir. Burada da yine bilgim sınırlıdır. 
Tüm yalın düşünceler dışsal şeyleri temsil ederler, çünkü zo-
runlu olarak anlık üzerinde etkide bulunan şeylerin ürünü 
olmalıdırlar. Bizde beyaz duyumunu uyandıran dışsal cisimler 
vardır; bu duyumu neyin ürettiğini ve onun nasıl yapıldığını 
bilmesek bile orada onu yapan birşey vardır. Karmaşık 
düşüncelerimiz de aslında bize bilgi verirler, ama başka bir 
nedenle. Herhangi birşeyin eşlemleri olarak amaçlanmaz-
lar, ne de herhangi birşeyin varoluşu ile kökenseller olarak 
ilgilidirler; anlığın kendi yaptığı bir şeyin kalıpları ya da ar-
ketipleridirler. Anlık kendi özgür seçimi yoluyla düşünceleri 
doğada iye olabilecekleri herhangi bir bağıntıyı göz önüne 
almaksızın bileştirir. Eğer bunu anımsarsak bize pekin bilgi 
verdiklerini görürüz. Matematikte bu tür bilgimiz vardır. 
Matematikçi bir üçgenin ya da bir dairenin bir düşüncesini 
oluşturur; bunlar onun anlığında kendisi tarafından yapılan 
düşüncelerdir. Bu tanımlardan mantıksal olarak çıkarsadığı 
önermeler doğru ve pekindirler. Eğer bir üçgen diye birşey 
varsa, varolduğu her yerde bu önermeler ona ilişkin olarak 
doğru olmak zorundadırlar.

Bununla birlikte, tözlere ilişkin karmaşık düşüncelerimizin 
durumu ayrıdır. Tözlere ilişkin düşüncelerimizin dışımızdaki 
arketiplerin eşlemleri oldukları ya da onlarla ilişkili oldukları 
varsayılır. Eğer tözlere ilişkin düşüncelerimizde biraraya 
getirdiğimiz nitelikler doğada birarada varoluyorlarsa, eğer 
söz gelimi doğada sarı, dövülebilir, ergiyebilir, durağan vb. 
gibi nitelikler taşıyan birşey varsa, o zaman töz düşüncesi 
olgusal bilgi nesnesidir. Ve herhangi bir tözde birarada 
varoldukları görülmüş her yalın düşüncenin güvenle yeniden 
biraraya getirilebileceğini söyleyebiliriz. Ama belirtilmelidir 
ki tözler üzerine hiçbir evrensel önerme oluşturamayız, 
çünkü biraraya getirilen düşünceler arasında herhangi bir 
zorunlu bağıntı görmeyiz. Deneyim bize belirli niteliklerin 
bilinmeyen bir taşıyıcı ya da zeminde birarada varolduklarını 
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söyler, ama bu niteliklerin birbirlerine bağımlılıklarını or-
taya çıkaramayız ve birlikte olduklarını gözlemlediğimiz ni-
teliklerden hangi başka niteliklerin onlarla birlikte olması 
gerektiğini çıkarsayamayız. Altın üzerine pekin olarak doğru, 
saltık olarak kendiliğinden-açık olma anlamında doğru 
olduğunu bilebildiğimiz tek bir genel doğrulama yoktur. 
Eğer altının dövülebilirliği ile ağırlığı arasında zorunlu 
bir bağıntı ortaya çıkarabilseydik, bu konuda pekin bir ev-
rensel önermede bulunabilir ve şöyle diyebilirdik: Tüm altın 
dövülebilirdir; bu önermenin gerçekliği şu gerçeklik denli 
pekin olurdu: Bir üçgenin açılarının toplamı iki dik açıya 
eşittir. Tözlerin durumunda sorunu karıştıran bir başka 
güçlük vardır. Doğadaki tözler bağımsız, yalıtılmış şeyler 
değildirler; nitelikleri çoğunlukla doğadaki birçok görünmez 
koşula bağımlıdır. Tüm bu tuhaf makineleri devimde tutan 
ve onaran akıntıların nereden geldikleri, nasıl iletildikleri 
ve değiştirildikleri konusu ayrımsama ve değerlendirme 
yeteneğimizin ötesindedir. Onları doğru anlamak için öy-
leyse bir bütün olarak evreni anlamalıyız. Ama dışsal cisim-
lerin onlarda ve onlar üzerinde ürettikleri çeşitli devim ve 
dürtüler bir yana, küçük ve etkin parçalarının boyut, beti ve 
dokularını bile saptayamayız. Bu nedenle bir cismin birincil 
niteliklerinin bir başkasının birincil niteliklerinde düzenli 
olarak hangi değişimleri ve nasıl ürettiğini bilmeyiz; her-
hangi bir cismin hangi birincil niteliklerinin bizde duyum-
lar ya da düşünceler ürettiğini de bilmeyiz. Bu birincil ni-
telikler ile etkileri arasındaki zorunlu bağıntıyı algılamayız. 
Bu nedenle burada pek az evrensel pekinlik elde ederiz ve 
olasılık ile yetinmek zorundayızdır. Bu nedenle hiçbir eksik-
siz doğa bilimimiz olamaz. Tinler üzerine bilgimiz daha da 
azdır. “Doğal cisimlerin (tinsel varlıkların sözünü bile etmi-
yorum) eksiksiz bir bilimine gelince, böyle birşeye yetenekli 
olmanın öylesine uzağındayızdır ki, buna çabalamak boşuna 
emek harcamaktır.”

Öyleyse düşüncelerimizin anlaşmaları ve anlaşmamaları 
dışında genel pekinlik hiçbir zaman bulunmayacaktır. 
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Bize genel bilgi sağlayabilecek biricik şey kendi soyut 
düşüncelerimizin düşünülmesidir. Olgusal varoluş konusun-
da (kendimizin ve Tanrının durumu dışında) kendiliğinden-
açık önermelerimiz yoktur, ve üzerlerine hiçbir bilim 
kuramayız.

Üzerine düşündüğümüz, uslamladığımız, konuştuğumuz, 
ve edimde bulunduğumuz önermelerin çoğu gerçek-
liklerinin kuşku götürmez bilgisini edinemeyeceğimiz tür-
dendir. Gene de kimileri pekinlik sınırına o denli yaklaşırlar 
ki, onlara ilişkin hiçbir kuşku duymaz, onları kararlı olarak 
onaylarız. Çeşitli olasılık dereceleri ve zeminleri vardır: 
kendi deneyimimize uygunluk ve başkalarının deneyiminin 
tanıklığı. Bununla birlikte, Locke tanrısal bildirişin çıplak 
tanıklığını en yüksek pekinlik olarak görür; onu onaylamamız 
inançtır. İnanç yerleşik ve pekin bir onay ve inanca ilkesidir, 
ve kuşkuya ya da duraksamaya hiçbir biçimde yer bırakmaz. 
Ancak tek bir koşul ile: onun tanrısal bir bildiriş olduğundan 
pekin olmamız gerekir. Ve öyleyse onayımız ussal olarak 
onun tanrısal bir bildiriş oluşunun açıklığından daha yük-
sek olamaz. Açık sezgisel bilgimiz ile çelişen hiçbir önerme 
tanrısal bildiriş olarak kabul edilemez; inanç bizi hiçbir za-
man bilgimiz ile çelişen birşeye inandıramaz. Herhangi bir 
geleneksel tanrısal bildirişin onu aldığımız sözcüklerde ve 
onu anladığımız anlamda tanrısal kökenli olduğu konusun-
daki hiçbir kanıt usun ilkelerinin olduğu denli açık ve pe-
kin olamaz. Ama doğal yetilerimizin eriminin ötesinde ve 
usun üzerinde olan şeyler, bildirildiklerinde, gerçek inanç 
sorunlarıdırlar. Böylece ölülerin dirilecek ve yine yaşayacak 
olmaları salt bir inanç sorunudur ve usun onunla doğrudan 
hiçbir ilgisi yoktur.

METAFİZİK
Bilginin kökeni, geçerliği ve sınırları ile ilgili sorulara 
Locke’un verdiği yanıtları dinledik; şimdi de düşüncesinin 
dayandığı genel dünya görüşünü irdeleyelim. Ayrı bir kitapta 
olgusallık üzerine tam bir kuram geliştirmedi, ama düşüncesi 
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Deneme’sinde bulunabilecek felsefi varsayımlar üzerinde 
temellenir. Locke Descartes’ın bir dizgeye örgütlemiş olduğu 
sağduyu metafiziğini bilgiye getirdiği sınırlamalara ve sık sık 
gösterdiği kuşkucu tutuma karşın ufak tefek değişikliklerle 
benimser.

Dünya tözlerden oluşmuştur: destekler ya da taşıyıcılar ki, 
güçler, nitelikler ve eylemler onlara ilintilidir ve onlardan 
doğarlar; niteliklerin ve edimlerin zeminleri ve nedenleri. 
Tözler iki türdür, cisimler ve ruhlar. Cisim yüklemleri uzam, 
katılık ya da içine-işlenemezlik, ve devingenlik ya da devin-
dirilebilme gücü olan bir tözdür. Bunlar cismin duyularımız 
yoluyla aldığımız birincil nitelikleridir. Bu nedenle, cisim-
siz uzay, ya da arı uzay, bir boşluk var olabilir; uzayı katılık 
olmaksızın tasarlayabiliriz ve devim boşluğu tanıtlar. Özdeksel 
tözlerin yanısıra, tinsel tözler ya da ruhlar da vardır. Ruh 
olgusal bir varlıktır: açık ve seçik bir düşüncesini taşırız. 
Nitelikleri algı gücü ya da düşünme ve istenç, ya da cismi 
devindirme gücüdür. Bu nitelikleri derin-düşünme yoluyla 
biliriz. Bununla birlikte, düşünme ruhun özü değil ama 
eylemidir. Ruh özdeksel olmayan bir tözdür. Cisimsel bir 
töz düşüncesini taşıdığım gibi, açık ve seçik bir tinsel töz 
düşüncesini de taşırım; belirli cisimsel nitelikleri biraraya 
getirerek ve onlar için bir destek varsayarak bir cisimsel töz 
düşüncesini oluştururum; kendi anlığımın düşünme, an-
lama, isteme, bilme ve devim başlatma gücü gibi işlemleri 
üzerine düşünerek ve bunları bir dayanak ya da taşıyıcı ile 
birleştirerek bir ruh-töz düşüncesi oluştururum. Bir tinin 
tözünün hiçbir açık ve seçik düşüncesini taşımadığımız için 
hiçbir tinin olmadığını söylemek, ancak özdeğin tözünün 
(taşıyıcısının) hiçbir açık ve seçik düşüncesini taşımadığımız 
için hiçbir cismin olmadığını ileri sürmek kadar ussaldır. “Bi-
zde düşünmenin de katılık denli açık ve seçik düşünceleri 
bulunduğuna göre, katı olmayan, e.d. özdeksel olmayan 
bir düşünen şeyin de düşünmeyen bir şeyin, e.d. özdeğin 
varolması gibi varolduğunu niçin kabul edemeyeceğimizi 
anlayamıyorum, özellikle düşünmenin özdek olmaksızın 
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nasıl varolacağını tasarlamak özdeğin düşünmesini tasarla-
maktan daha güç olmadığı için.” Gerçekte içimde gören 
ve işiten tinsel bir varlığın bulunduğunu dışımda cisimsel 
bir varlığın bulunduğundan daha büyük pekinlikle bil-
irim. Dahası, düşünemeyen özdek ve devim hiçbir zaman 
düşünce üretemezler, ve ister devimli isterse devimsiz olsun 
özdeğin kökensel olarak kendinde ve kendiliğinden duyu, 
algı ve bilgiye iye olabileceğini tasarlamak olanaksızdır.

Arı tin (Tanrı) yalnızca etkin, özdek yalnızca edilgindir, 
ama insan ruhu hem etkin hem de edilgindir. Deneyimin 
gösterdiği gibi, bedeni devindirme gücü vardır ve dış cisimler 
ruhta değişimler üretirler; gerçekten de tüm düşüncelerimiz 
bedenin anlık üzerindeki eyleminden dolayıdır. Bu etkileşim 
kuramıdır. Bunun nasıl yapıldığını bilmediğimiz doğrudur, 
ama bir cismin bir cismi nasıl devindirdiğini de bilmeyiz. 
Gerçekte tindeki etkin devindirme gücünün cisimdekinden 
çok daha açık bir düşüncesini taşırız. Uzamlı bir varlığı tasar-
lamak düşünen bir varlığı tasarlamaktan daha kolay değildir.

Anlık ve beden olgusal varlıklar olarak varolurlar ve 
etkileşirler. Cisimler anlık üzerinde edimde bulunur ve 
renk, ses, dokunma, katılık, uzam vb. duyumlarını üretirler. 
Bunlardan, ikincil nitelikler dışarıdaki olgusallığı aslına uy-
gun olarak temsil etmezler; nesneler renkli, sesli, kokulu, 
tatlı değildirler; bunlar uzamlı katı cisimler tarafından 
anlık üzerinde üretilen etkilerdir; uzam, katılık ve devim 
düşünceleri varolan olgusal şeylerin eşlemleridirler. Cisimler 
devinen katı, uzamlı şeylerdir. Ama tasarladığımız kadarıyla, 
cisim cisme yalnızca çarpabilir ve onu etkileyebilir; ve eğer 
düşüncelerimizi en sonuna dek zorlarsak, devim devimden 
başka birşey üretemez. Bu nedenle, devimin haz ya da acı, 
ya da renk ya da ses düşüncesi ürettiğini söylediğimiz zaman 
usumuzdan vazgeçmeyi yeğliyor, düşüncelerimizin ötesine 
geçiyor ve devimi bütünüyle Yaratıcımızın keyfine yüklüyor 
oluruz. 

Locke burada bir güçlüğe çatar. Düzenekselcilik kuramı 
görünürdeki deneyim olguları ile çatışmaya başlar. Eğer 
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devim devimden başka birşey üretemiyorsa, bizde bil-
inç durumlarını nasıl üretebilir? Tanrı, der Locke, devi-
min ürettiğini düşünemeyeceğimiz bu etkileri devime 
eklemiştir. Bu vesileciliğe bir geri düşüştür. Anlığın bir devi-
mi nasıl başlatabildiğini tasarlamak, istencin bir edimin yer 
almasına nasıl neden olabildiğini tasarlamak denli güçtür.

Ama Locke başka pasajlarda devimin nasıl devim ürettiğini 
anlamanın devimin nasıl duyum ve duyumun nasıl devim 
ürettiğini anlamak kadar zor olduğunu bildirerek bu 
güçlükleri bir yana iter. Bununla birlikte, deneyim bize bu-
nun her an yapıldığını söyler. Ruhun özdeksel olmayışı soru-
sunda olduğu gibi bu noktalarda da Locke arada bir kuşkuya 
kapılır. Genel düşüncesi ansal süreçlerin yalın duyarsız 
özdeğin eylemi olamayacakları, özdeksel-olmayan, düşünen 
bir varlık olmaksızın hiçbir duyumun olamayacağıdır. 
İçimde gören ve işiten tinsel bir varlık vardır. Aynı zamanda 
bizdeki bu düşünen varlığın doğası üzerine de arada bir 
kuşkuya düşer. Belki de özdekseldir ve belki de özdeksel 
bir varlık düşünebilir. Herhangi bir tözün olgusal doğasını 
bilmediğimize göre, karşımızda yalnızca, düşünmeyen katı 
varlıklar ve uzamlı olmayan düşünen varlıklar olduğunu 
nereden biliriz? Belki de salt özdeksel bir varlığın düşünüp 
düşünmediğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Düşünmenin 
neden oluştuğunu bilmeyiz, ne de herhangi bir yaratılmış 
varlıkta yalnızca gücü-herşeye-yeter Yaratıcının dileği ve 
bağışı yoluyla olması dışında bulunamayacak gücü onun 
hangi tür tözlere vermeyi istemiş olduğunu bilebiliriz. Tanrı 
devime tasarlayamayacağımız etkiler katmıştır; niçin en 
iyisi olduğunu düşündüğü bir yolda biraraya getirdiği belli 
yaratılmış özdek dizgelerine belli bir duyu, algı ve düşünce 
derecesi vermiş olamasın?

Bunlar Locke’un dizgesindeki kimi güçlükler ve 
tutarsızlıklardır. Ama kuramı çoğunlukla ikici olarak kalır: iki 
töz vardır, özdeksel ve ansal, “düşünemeyen ve düşünebilen.” 
Bunda Descartes ile anlaşır, ama bir ayrım ile, çünkü Locke 
cismin yüklemini katılık ya da içine-işlenemezlik yapar. 
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Olguların en iyi açıklaması olarak “cisimcik” önsavını [“cor-
puscularian” hypothesis] kabul etme konusunda da Descartes 
ile anlaşır. Oylumu, betisi ve devim gücü olan çok küçük ci-
simler ya da atomlar vardır. Bu duyumsanamaz cisimcikler 
özdeğin etkin parçalarıdır ve cisimlerin yalnızca tüm ikincil 
niteliklerinin değil, ama aynı zamanda doğal işlemlerinin 
çoğunun da bağımlı olduğu büyük doğa araçlarıdırlar. Ama 
birincil niteliklerinin hiçbir seçik sağın düşüncesini taşımayız. 
Hiç kimse hiçbir zaman onların seçik oylum, beti ya da 
devimlerini algıladığını ileri sürmemiştir ve hiç kimse onları 
birbirine bağlayan bağı anlamaz. Eğer herhangi iki cismin 
en küçük oluşturucu parçalarının beti, boyut, doku ve devi-
mini ortaya çıkarabilseydik, nasıl ki şimdi bir karenin ya da 
üçgenin özelliklerini biliyorsak, onların birbirleri üzerindeki 
çeşitli işlemlerini de sınama olmaksızın bilebilirdik. Bu şeyleri 
bilmeyiz; bu cisimcikleri hangi bağların birarada tuttuğunu, 
onları birbirine böyle sıkıca hangi tutkalın yapıştırdığını 
bilmeyiz; birinin ötekini nasıl devindirdiğini, devimin birin-
den ötekine nasıl aktarıldığını bilmeyiz. Öyle ki herşeye 
karşın bu cisimcik varsayımı cisimsel tözlere ilişkin bilgimizi 
çok az ilerletir. Cisimlerin nitelikleri ve güçleri arasındaki 
zorunlu bağıntıyı görmediğimiz sürece bilgimiz yetersizdir. 
Sonuç olarak, terimin asıl anlamında cisimlere ilişkin hiçbir 
bilim yoktur. Tüm bunlara göre, atomcu kuram bir dünya 
görüşü ya da evrensel bir kuram olarak olanaksızdır.

İki tözün, beden ve anlığın yanısıra bir başka tinsel töz, 
Tanrı vardır. Doğuştan bir Tanrı düşüncemiz yoktur, ama 
doğal yeteneklerimizin doğru kullanımı yoluyla bir Tanrı 
bilgisini elde edebiliriz. Bir Tanrının varolduğu iki doğrunun 
kesişmesi ile oluşan ters açıların eşit oluşu denli pekindir. 
Varoluş ve süre, bilgi ve güç, haz ve mutluluk vb.nin deneyim-
inden türettiğimiz düşüncelerini alarak ve bunların her biri-
ni sonsuzluk düşüncesi ile genişleterek Tanrı düşüncesini 
oluştururuz; ve bunları böyle biraraya getirerek Tanrıya 
ilişkin karmaşık düşüncemizi üretiriz. Bununla birlikte, 
Tanrının gerçek özünü bilmeyiz.
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Locke Tanrının varoluşuna ilişkin tanıdık nedensel ve 
erekbilimsel tanıtları sunar. İnsan pekinlikle kendisinin 
varolduğunu bilir. Salt hiçliğin olgusal varlığı üretemeyeceğini 
de bilir. Bu nedenle, eğer gerçek varlık varsa, — ve insan 
kendisinin gerçek varlık olduğunu bilir —, onu üretecek 
birşey olmuş olmalıdır. Dahası, varlığını ve başlangıcını bir 
başka varlığa borçlu olan şey iye olduğu herşeyi onu yaratan 
varlıktan almış olmalıdır. Tüm varlığın ilksiz-sonsuz kaynağı 
öyleyse tüm gücün kaynağı ve kökeni olmalıdır, bu nedenle 
herşeyden güçlü olmalıdır, ve aynı nedenle herşeyden akıllı 
olmalıdır. Düşünmeyen özdek düşünen bir varlık ürete-
mez. Eğer Tanrı bilen varlıkları yaratmışsa, herşeye-gücü-
yeterliğini, gücünü ve kayrasını doğrulayan bu evrenin daha 
az eksiksiz parçalarını da yaratmıştır. Tanrıyı tasarımlayabilsek 
de onu özdeksel olarak tasarımlayamayız. Ama öyle olsaydı 
bile, gene de Tanrı olurdu. Ne de özdek eş-bengilikteki 
bir anlık ile eş-bengilikte olabilir. Eğer hiçbirşeyden birşey 
yaratan Tanrıyı nasıl tasarımlayabildiğimiz sorulacak olursa, 
Locke düşüncenin devimi nasıl üretebildiğini düşünemesek 
de onu yadsımayız karşılığını verir.

TÖREBİLİM
Locke genel duruş noktası ile uyum içinde bencil bir he-
donizmde sonuçlanan görgül bir törebilim kuramı önerir. 
Doğuştan kuramsal gerçekliklerin olmaması gibi doğuştan 
kılgısal ya da ahlaksal gerçeklikler de yoktur. “Yüreklerimizde 
yazılı” hiçbir kural olmaksızın ahlaksal yargılarda bulunuruz. 
Birçok insan başka şeyleri bildiği aynı yolla bu tür kuralların bir 
bilgisine varır ve onlarla yükümlü olduğuna inanır. Başkaları 
onları eğitimlerinden, çevrelerinden ve ülkelerinin töreler-
inden öğrenir. Gerçek şudur ki, benimseyeceğimiz ve açıkça 
kabul edeceğimiz öğretileri çocukların kafalarına sokarız; ve 
çocuklarımız büyüdüklerinde bu gerçeklikleri duyunçlarında 
hazır bulur ve onların Tanrı ve doğa tarafından verildiklerini 
ve onlara başka biri tarafından öğretilmediklerini düşünürler. 
Duyunç böyle kazanılmış ahlaksal bilginin ışığında kendi 
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eylemlerimizin doğruluğuna ve yanlışlığına ilişkin sanımızdan 
başka birşey değildir. “Ahlak eylemin kurallar ile ilişkisi, istençli 
eylemlerin belli bir yasa ile anlaşması ya da anlaşmamasıdır.”

Şu soru doğar: Böyle ahlaksal yasalar nasıl oldu 
da oluşturuldular, doğrunun ve yanlışın bilgisi nasıl 
kazanılmıştır? Görgücümüze göre haz ve acı büyük ahlak 
öğretmenleridir. Doğa insana bir mutluluk isteği ve bir sefil-
lik tiksintisi yerleştirmiştir ve bunlar tüm eylemlerimizi et-
kileyen doğal eğilimler ya da kılgısal ilkelerdir; ama bunlar 
eğilimdirler ve anlağın gerçeklikleri değildirler. Bizde hazza 
neden olmaya yatkın olana iyi, acıya neden olmaya yatkın 
olana kötü deriz. Herkes sürekli olarak mutluluğun peşinden 
gider ve onun bir parçasını oluşturan şeyi ister; istenci be-
lirleyen şey bu istek ya da rahatsızlıktır. En tam ölçüsüyle 
mutluluk yetenekli olduğumuz en büyük haz, sefillik ise en 
büyük acıdır. Şimdi, belli davranış kipleri kamusal mutlu-
luk üretir ve toplumun sakınımını sağlar, ve aynı zamanda 
edimde bulunanın kendisinin yararınadır. Tanrı erdem ile 
kamu mutluluğunu birleştirmiş ve erdemin kılgıya geçirilme-
sini toplum için zorunlu kılmıştır. İnsanlar bu davranış biçim-
lerini bulurlar ve onları kılgı kuralları olarak kabul ederler. 
Herkes ahlak kurallarının yerine getirilmesinden kendine 
yarar sağlar ve bu nedenle onları salık verir.

Ama edimin kendisinin doğal sonucu olmayan belli bir 
iyilik ya da kötülük yoluyla boyun eğmeyi ödüllendirme ve 
boyun eğmemeyi cezalandırma gücü olmasaydı, anlıklı bir 
varlığın bir başkasının eylemlerine bir kural koyması boşuna 
olurdu. Eylemlerin doğal sonuçlarının yeterli güdücü kuv-
vet taşıdığı yerde bir yasaya gerek olmayacaktır. Yasalarda 
insanların istençlerini belirlemek üzere bir yasamacının is-
tencinin ve gücünün onlara eklediği ödüller ve cezalar, haz 
ve acı bulunur. Üç tür yasa vardır, tanrısal yasalar, yurttaşlık 
yasaları ve görüş ya da saygınlık yasası. Tanrısal yasa Tanrının 
insanların eylemlerine getirdiği yasadır, bunu onlara ister 
doğanın ışığı isterse tanrısal bildirişin sesiyle bildirilmiş ol-
sun. Tanrının bu yasayı başka bir yaşamda sonsuz ağırlıktaki 
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ve süredeki ödüller ve cezalar yoluyla dayatma gücü vardır. 
Burada ödev ve günahlardan söz ediyoruz. Yurttaşlık yasası 
devlet tarafından koyulan kuraldır ve ona yasal ödül ve ceza-
lar eşlik eder. Burada suç ve suçsuzluk kavramını görürüz. 
Ama insanların büyük çoğunluğu kendilerini yalnızca 
değilse bile genellikle saygınlık ve kişisel kınama yasası ile 
yönetirler. Övülme ve gözden düşme insanların kendile-
rini ilişkide bulundukları kimselerin görüş ve kurallarına 
uydurmalarında güçlü olan güdülerdir. İçinde bulunduğu 
ve kendini beğendirmek istediği çevrenin geleneklerine 
ve görüşlerine karşı gelen hiç kimse çevresindekilerin 
hoşlanmama ve kınama cezalarından kaçamaz. Her yerde er-
demin övgüye değer olduğu düşünülür; ve kamusal saygının 
hoşgördüğünden başka hiçbirşeye erdem denmez. Bu yasalar 
ya da kurallar iledir ki insanlar eylemlerini karşılaştırır ve 
eylemlerine onlarla anlaşma ya da anlaşmamalarına göre iyi 
ya da kötü derler. Bununla birlikte, erdemin gerçek onayı 
Tanrının istencidir; Tanrının istenci ve yasası ahlakın biricik 
sınama taşıdır.

Erdemler ve erdemsizlikler çoğunlukla her yerde aynıdırlar 
ve Tanrının yasasının saptamış olduğu değişmez doğru ve 
yanlış kuralına uygun düşerler. Tanrının yasalarına boyun 
eğmek insanlığın genel iyiliğini güvence altına alır ve 
geliştirir; bu nedenle, kendi çıkarlarını gözettikleri için, ussal 
insanlar haklıyı övmeden ve haksızı suçlamadan yapamazlar.

Bu dar bir Hıristiyan tanrıbilim anlayışı tarafından 
bütünlenmiş eski Yunan hedonistik ahlak yorumudur. Er-
dem kendine ya da başkalarına iyilik etmekten başka birşey 
değildir. Yaşamda en uzun süren hazlar sağlık, saygınlık, bilgi, 
iyilik etme ve başka bir dünyadaki ilksiz-sonsuz ve kavranamaz 
mutluluk için umuttan oluşur.

Locke ahlaksal bilgimizi deneyimden nasıl türettiğimizi 
gösterir. Bununla birlikte, ona pekin ilk ilkelerden uslamla-
ma yoluyla, tanıtlama yoluyla da erişebileceğimizi düşünür. 
Ahlak matematik gibi tanıtlanma yeteneğindedir. “Güçte, 
iyilikte ve bilgelikte sonsuz olan, onun ustalık yapıtları 
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olduğumuz ve ona bağımlı olduğumuz bir yüce Varlık 
düşüncesi, ve anlayan, ussal varlıklar olarak kendimize 
ilişkin düşünce, hakkıyla irdelenip izlendiklerinde, sanırım, 
ödevimiz için temeller ve eylem kuralları sağlayabilecekler ve 
böylece, tanıtlanma yeteneğinde olan bilimler arasına ahlakı 
da yerleştirebileceklerdir.” “İyeliğin bulunmadığı yerde 
türesizliğin de olmadığı Öklides’in herhangi bir tanıtlaması 
denli pekin bir önermedir.” “Yine: hiçbir hükümet saltık 
özgürlüğe izin vermez; hükümet düşüncesi uyulmayı gerek-
tiren belirli kural ya da yasaların kurumu olduğuna ve saltık 
özgürlük düşüncesi bir kimsenin hoşuna gideni yapması 
olduğuna göre, bu önermenin doğruluğundan matematik-
teki herhangi bir önermeninkinden oldu ğum denli pekin 
olabilirim.”

Başka türlü anlatırsak, haklı ve haksıza ilişkin görgül bir 
bilgimiz, tanıtlamalı bir bilgimiz ve bildirilmiş bir bilgimiz 
vardır ki, tümü de birbiri ile anlaşır. Tanrı öyle ayarlamıştır 
ki, bir mutluluk isteği verildiğinde, insan bir ahlaksal kurallar 
dizgesi geliştirecektir. Aynı zamanda Tanrı insanı tanıtlama 
yoluyla ahlaksal gerçekliği kazanmasını sağlayacak olan us 
ile donatmıştır. Ve deneyim ve us yoluyla erişilebilecek aynı 
yasaları Kutsal Kitaplarda bildirmiştir.

ÖZGÜR İSTENÇ
Locke’a göre özgürlük anlığın seçimine ya da yönetimine 
göre yapma ya da yapmama gücü olan bir insana ait bir 
düşüncedir, istemeye ya da yeğlemeye ait değil. Bir insanın 
istencinin özgür olduğunu söyleyemeyiz, “bir insanın isten-
cinin özgür olup olmadığını sormak uykusunun hızlı ya da 
erdeminin kare olup olmadığını sormak kadar anlamsızdır.” 
İstenç bir yapabilirlik gücüdür, yani eylemde bulunan 
birinin kendi eylemlerini düşünme ve onları yapmayı ya 
da yapmamayı yeğleme gücüdür. Özgürlük bir başka güç 
ya da yetenektir, eylemde bulunanın kendisinin isteme-
sine göre herhangi bir tikel eylemi yapma ya da yapmak-
tan kaçınma gücüdür. Öyle ki, İstenç özgür müdür? diye 
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sorduğumuzda aslında, “Bir güçte başka bir güç var mıdır?” 
diye sormuş oluruz, ki saçmadır. Şu sorulmalıdır: İstenç bir 
töz müdür, eylemde bulunan biri midir? İstenç bir yeti ya 
da töz değildir. Bir insan kendi anlığının yeğlemesine ve 
yönetimine göre düşünme ya da düşünmeme, devinme ya 
da devinmeme gücünü taşıdığı sürece özgürdür. Herhangi 
bir edimi anlığının belirlenim ya da düşüncesine göre yapma 
ya da ondan kaçınma gücünü taşımadığı yerde, belki edimi 
istemli olabilse de, kendisi özgür değildir. İstenci ardarda 
belirleyen ve bizi yerine getirdiğimiz eylemlere yönelten şey 
belli bir zorlayıcı rahatsızlıktır [uneasiness]. Bu rahatsızlık 
istektir, varolmayan bir iyiliğin eksikliği karşısında anlığın 
rahatsızlığıdır. Tanrı insanlara kendilerini sakınmaları 
ve türü sürdürmeleri için istençlerini devindirmek ve be-
lirlemek üzere açlık ve susuzluk ve öteki doğal isteklerin 
rahatsızlığını yüklemiştir. En zorlayıcı rahatsızlık doğal 
olarak istenci belirler. Ama isteği devindiren nedir? Yalnızca 
mutluluk.

POLİTİKA
Locke’un Devlet kuramı onun Hükümet Üzerine İki 
İnceleme’sinde sunulur; birincisi Sir Robert Filmer’ın (ö. 
1653) saltıkçılık yanlısı yapıtı Patriarcha’nın1 bir çürütül-
mesidir. İkincisinde “yurttaş hükümetinin gerçek köken, 
kapsam ve ereğini” tartışır. Tüm hükümetin saltık tekerklilik 
olduğu, kralların saltık erk için tanrısal bir haklarının olduğu 
ve insanların doğal özgürlük ve eşitlik için hiçbir haklarının 
olmadığı yolundaki görüşe karşı çıkar. İnsanlar başka her-
hangi bir insanın iznini almaksızın ya da onun istencine 
bağımlı olmaksızın, doğa yasasının sınırları çerçevesinde, 

*Babaerkil yetke Adem’den kalıt alınmış tanrısal, değiştirilemez bir 
egemenlik hakkıdır. Algernon Sidney (1622-1683) Discourse on Govern-
ment başlıklı çalışmasında Filmer’in İncil tanıtlarını çürütür. Şair Milton 
(1608-1674) yurtta, inançta ve politikada özgürlük isteminde bulunur. 
Barclay saltık tekerkliğin büyük savunucusudur. Locke büyük ölçüde 
daha önce Richard Hooker’ın Laws of Ecclestiastical Polity’sinde ortaya 
koyulan ilkelere dayanır.
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uygun gördükleri gibi kendi eylemlerini düzenlemek ve 
iyeliklerini kullanmak için doğal olarak eksiksiz bir özgür-
lük durumundadırlar. Aynı zamanda, hiçbir insanın bir 
başkasından daha çok gücünün ve yargılama hakkının 
olmadığı bir doğal eşitlik durumundadırlar. Tümü de eşit 
ve bağımsız olduğu için, doğa ya da us yasası tüm insanlara 
hiç kimsenin bir başkasına yaşamında, özgürlüğünde ve 
iyeliklerinde zarar vermemesi gerektiğini öğretir.2 Herkes 
kendini sakınmak ve kendi sakınması tehlikede olmadıkça 
insanlığın geri kalanını da sakınmak zorundadır. Ve bir 
doğa durumunda herkesin o doğa yasasını çiğnemeleri 
cezalandırma, suçsuzları koruma, saldırganları durdurma ve 
suçsuzlara yapılmış haksızlıklara karşılık olarak ödence alma 
gücü vardır. Yasanın her çiğnenişi bunu saldırgan için kötü 
bir pazarlık yapmaya yetecek, pişman olmasına neden olacak 
ve başkalarını aynı şeyi yapmaktan korkutacak derecede sert-
likle cezalandırabilir.

Doğa durumu (Hobbes’un sandığı gibi) bir savaş durumu 
değildir, bir barış, iyi istenç ve karşılıklı yardımlaşma durumu-
dur. Tanrı insanı öyle yaratmıştır ki, uygunluk ve eğilim onu 
topluma yöneltmiş ve Tanrı onu toplumu sürdürmesi ve on-
dan yararlanması için anlama yetisi ve dil ile donatmıştır. Ama 
bir doğa durumunda birçok şey eksiktir: saptanmış, yerleşmiş, 
bilinen bir yasa; yetke ile donatılı bilinen ve yansız bir yargı; 
hüküm haklı olduğunda ona arka çıkacak ve destek olacak ve 
yürütülmesini sağlayacak güç. Herkesin doğa yasasını yürüt-
mede kendi gücünden vazgeçeceği ve onu kamuya bırakacağı 
bir yolda herhangi bir sayıda insanın tek bir toplumda birleştiği 
her yerde, eş deyişle, insanların tek bir yüksek hükümet altında 
tek bir halk, tek bir yönetilen kitle oluşturmak için topluma 
katıldıkları her yerde, karşımızda politik toplum ya da yurttaş 
toplumu vardır (sözleşme kuramı).

*Locke 1669’da [Kuzey ve Güney] Carolina’lar için ilk anayasa taslağını 
hazırladı. Bölge Kral II. Charles tarafından aralarında Locke’un koruyu-
cusu Earl of Shaftesbury de olmak üzere bir dizi soyluya bağışlanmıştı.



36 FRANK THILLY

Bu nedenle saltık tekerklik yurttaş toplumu ile tutarsızdır. 
Çünkü eğer prens hem yasama hem de yürütme gücünü 
elinde tutarsa, haklı olarak, ayrımsız olarak ve yetke ile karar 
verebilecek hiçbir ortak yargı ve başvurulacak hiçbir sürek-
li kural olmaz; uyruk tek bir insanın kölesidir. Hiç kimse 
kendi onayı olmaksızın bir başkasının politik gücü altına 
alınamaz. Herhangi bir sayıda insan her bir bireyin onayı ile 
bir topluluk oluşturdukları zaman, böylelikle bu topluluğu 
ancak çoğunluğun istenci ve kararı yoluyla tek bir bütün 
olarak davranma gücünde olan bir bütün yapmış olurlar. 
Ama böyle bir toplum kurulduktan sonra, her insan kendini 
o toplumun her bir bireyini çoğunluğun egemenliği altına 
alan bir yükümlülüğün altına düşürür. Yoksa, insan özgür 
bırakılsaydı ve daha önceki doğa durumunda olduğundan 
başka hiçbir bağ altında olmasaydı, hiçbir sözleşme olmazdı. 
Oy birliği ile onay hemen hemen olanaksızdır. Dünyada 
barış içinde doğan hükümetler insanların onayları ile 
yaratılmışlardır.

İnsan özgürlüğünden ve gücünden vazgeçer, çünkü 
gücün kullanımı çok belirsizdir ve başkalarının saldırılarına 
sürekli olarak açıktır; herkes tıpkı onun gibi kral olduğu 
için, her insan onun eşiti olduğu için ve çoğunluk eşitlik 
ve türeye sıkı sıkıya bağlı olmadığı için, insanın bu durum-
da iye olduğu mülkiyetinden yararlanımı güvenlik altında 
olmaktan çok uzaktır. Eğer yozlaşmış insanların kötü niy-
etleri ve bozulmaları olmasaydı, doğa durumundan başka 
hiçbir topluma gerek olmazdı. İnsanların bir devlette 
birleşmelerinin büyük ve başlıca ereği yaşamlarını, özgür-
lüklerini ve mülklerini karşılıklı olarak sakınmaktır. Bu 
nedenle toplumun gücünün hiçbir zaman ortak iyilikten 
daha öteye uzanamaması gerekir.

Yasamanın kendisini bile yönetmesi gereken ilk ve temel 
doğal yasa toplumun ve ondaki her bir bireyin (kamu yararına 
uygun olacağı ölçüde) sakınımıdır. Tüm devletlerin ilk ve 
temel pozitif yasası yasama gücünün kurulmasıdır. Bu yasama 
gücü yalnızca en yüksek güç olmakla kalmaz, ama topluluğun 
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onu bir kez yerleştirdiği ellerde kutsal ve değişmezdir; ne de 
başka herhangi birinin kamunun seçmiş ve atamış olduğu 
yasama gücü tarafından onaylanmamış bir buyruğunun bir 
yasada olduğu gibi bir zorlayıcılığı ve yükümlülük dayatma 
gücü olabilir. Ama yasama gücü insanların yaşamları ve tali-
hleri üzerinde saltık olarak keyfi olamaz ve toplumun ortak 
yararına sınırlıdır. Doğa yasaları toplumda sona ermez, tüm 
insanlar için, başkaları için olduğu gibi yasamacılar için de, 
ilksiz-sonsuz kurallar olarak kalırlar. Bu nedenle yasamanın 
uyrukları köleleştirme, yoketme ya da amaçlı olarak 
yoksullaştırma hakkı yoktur. Yine, yasama gücü düşünüp 
taşınmadan alınan keyfi kararlar yoluyla yönetme gücünü 
üstlenemez; kalıcı yasalar gereklidir. Bundan başka, yüksek 
erk uyruğun mülkünü onun onayı olmaksızın alamaz; ver-
giler ancak çoğunluğun onayı ile toplanabilir. Son olarak, 
yasama yasa yapma gücünü başka ellere devredemez.

Yasa yapma gücü olanların aynı zamanda onları yürütme 
güçlerinin de olması iyi birşey değildir. Federatif güç savaş 
ve barış gücü, antlaşmalar ve bağlaşmalar yapma gücü, ve 
devletin dışındaki bütün insanlar ve topluluklar ile her 
tür iş anlaşması yapma gücüdür. Federatif güç ve yürütme 
gücü hemen her zaman birleşiktir, ve en iyisi tek bir elde 
toplanmalarıdır. Yürütme gücü yasaları yürütmede en yük-
sek gücü elinde tutar ve boyuneğmeden bağışık olmalıdır. 
Ama yasama gücü gerek gördüğünde, ve yasaların her kötüye 
kullanımını cezalandırmak için, hem yürütme gücünü hem 
de federatif gücü teslim ettiği ellerden geri alabilir. Yasama 
en yüksek güçtür, ama belli erekler uğruna davranacak bir 
güven gücüdür. Öyleyse halk ona duyulan güvene aykırı 
davrandığını gördüğü zaman yasama gücünü kaldırmak ve 
değiştirmek için en yüksek gücü elinde tutar. Ama hükümet 
varolduğu sürece yasama gücü en yüksek güçtür. Yasamayı 
seçme gücü halkındır. Devletin ruhu Hobbes’un öğrettiği 
gibi prens değil, ama yasama gücüdür ve yasama gücü halkı 
temsil eder; prensin ya da yasama gücünün onlara duyulan 
güvene aykırı davranıp davranma dıklarının yargıcı halktır.
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EĞİTİM
Modern çağın tüm büyük felsefecileri gibi Locke da skolas-
tizmin bir kalıtı olarak gelmiş olan öğretim yöntemlerini ku-
surlu bulur ve kendi görgül ruhbilimi ve törebilimi üzerinde 
temellenen yeni bir eğitim programı sunar. Ruh doğumda 
haz isteği ve izlenimleri alma gücü dışında tüm ilkelerden 
yoksun olduğu için, eğitim sorunu deneyim yoluyla öğrenmek 
ve mutluluğu gerçekleştirmek olmalıdır. Eğitim sorununu 
çözebilmek için sağlıklı bir beden ve sağlam duyu örgenleri 
gerekir; alıştırma ve alışkanlık yoluyla beden güçlendiril-
melidir; bu nedenle, çocuk için fiziksel eğitim, ve yalın bir 
yaşam tarzı gereklidir. Çocuğun bireyselliği doğal bir tarzda 
geliştirilecektir; bu nedenle özel öğretim yeğlenebilir. Locke 
aynı zamanda uygulamalı derslerin, oyun yoluyla öğrenmenin 
ve öğrencinin ansal etkinliklerinin uyandırılmasının önemini 
vurgular; çalışma eğlendirici kılınmalıdır. Hepsinin ötesinde 
eğitimin toplumsal ereği gözden kaçırılmamalı, gençler 
toplumun yararlı birer üyesi olarak eğitilmelidirler.

49. LOCKE’UN ARDILLARI

LOCKE’UN ETKİSİ
Locke’un öğretileri birçok düşünce çizgisinin başlangıç 
noktasını oluşturur, ve etkisi Descartes’inkinin de olduğu gibi 
çağının ve ülkesinin sınırlarının ötesine yayılmıştır. Schiller’in 
bir zamanlar büyük bir insan için söylediği söz Locke için 
geçerlidir: kemiklerinde yüzyıllarca dayanacak ilik vardı. 
Deneme’si modern felsefe tarihinde kapsamlı bir bilgi kuramı 
konusunda ilk girişimdi ve Berkeley ve Hume’u üreten ve 
Kant’ta doruğuna ulaşan devimi başlattı. Onun görgül ruh-
bilimi İngiliz çağrışımcılığı (Browne ve Hartley) ile Fransız 
duyumculuğunun (Condillac, Helvetius) beslendiği kaynak 
oldu. Törel felsefesi Shaftesbury, Hutcheson, Ferguson, 
Hume ve Adam Smith’in çalışması tarafından sürdürüldü ve 
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düzeltildi. Eğitim kuramı büyük Fransız yazar Rousseau’yu 
ve onun yoluyla tüm dünyayı etkiledi. Politik düşünceleri 
Voltaire’de, Montesquieu’nün Yasaların Ruhu’nda [Esprit 
des lois] parlak temsilciler buldu ve Rousseau’nun Toplum-
sal Sözleşme’sinde köktenci bir yolda sürdürüldü; tüm 
düşüncesinin tini ise İngiltere’de ve Fransa’da deistlerin din-
sel devimine bir dürtü verdi. Aydınlanma için harcanmakta 
olan çabalar ondan önceki herhangi bir düşünürden daha 
inançlı biçimde Locke’ta yoğunlaştı ve yansıtıldı. Locke mod-
ern çağın tinini, bağımsızlık ve eleştiri tinini, bireycilik tinini 
ve demokrasi tinini, on altıncı ve on yedinci yüzyılların dinsel 
Reformasyonunda ve politik devrimlerinde anlatım kazanma-
ya çalışmış ve doruğuna on sekizinci yüzyıl Aydınlanmasında 
ulaşmış tini temsil eder. Düşüncelerini insanların kafalarına 
ve kurumlarına damgalamada hiçbir felsefeci ondan daha 
başarılı olmamıştır.

DEİSTLER
Diri bir devim olarak deizm Locke’un Hıristiyanlığın 
Usauygunluğu (1695) konulu kitabı ile başlar. Locke tanrısal 
bildirişin enson sınaması olarak usu ileri sürmüştü; bildirilmiş 
gerçeklikler saltık olarak pekindirler ve bu noktada hiçbir 
kuşku yoktur, ama insan usu bildirişin kendisinin ölçütüdür. 
Cherbury’li Herbert ile birlikte bu büyük görgücü doğal ya 
da ussal tanrıbilimin belli önermelerini doğru olarak kabul 
etti; ancak onları doğuştan olarak görmedi. Deistler Locke’a 
özgü bu düşünceleri tanrısal bildirişi ussal ölçünler altına 
getirerek uygularlar ve Tanrının gerçek bildirişini doğa 
yasalarında ararlar. Bu temel üzerinde Hıristiyanlık ussal bir 
dine biçimlendirilir; gizemsel değildir, yaratılış denli eskidir. 
John Toland Anglikan Kilisesi tarafından kınanmış bir kitap 
olan Hıristiyanlık Gizemli Değildir’i [Christianity Not Mysterious] 
(1696) yazar. Serena’ya Mektuplar (1704) ve Pantheisticon’da 
(1720) panteizm (ilk kez onun bulduğu bir terim) adını 
verdiği bir doğa dinini kabul eder. A. Collins Özgür Düşünme 
Üzerine Söylem’i [Discourse of Free Thinking] (1713) yazar ve 
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yapıtta Kilisenin Kutsal Kitaba ilişkin eleştirel tartışmalara 
karışmasına karşı çıkar. Öteki deist yapıtlar şunlardır: Tin-
dal, Yaratılış Denli Eski Hıristiyanlık [Christianity as Old as the 
Creation] (1730); Woolston, Kurtarıcımızın Tansıkları Üzerine 
Altı Söylem [Six Discourses on the Miracles of Our Savior] (1727-
1730); Chubb, İsa Mesih’in Gerçek Gospel’i [The True Gospel of 
Jesus Christ] (1738); Morgan, Ahlak Felsefecisi [The Moral Phi-
losopher] (1737). Conybeare (1732) ve Joseph Butler (1736) 
deizme karşı bildirilmiş dini savundular.

Stephen, History of English Thought in the Eighteenth Century, 2 cilt; 
J. M. Robertson, Short History of Free Thought, 2 cilt; Lechler, Geschich-
te des englischen Deismus. Britannica’da Deism altındaki kaynakçaya 
bakın.

RUHBİLİM
Bilginin kökenine ilişkin açıklamasında Locke duyum ve 
derin-düşünme arasında ayrım yapar; ayrıca anlığa duyu ge-
reçleri üzerinde edimde bulunan belli güçler ya da yetiler 
verir. Birçok izleyicisi tarafından tüm ansal süreçleri, yetile-
ri olduğu gibi derin-düşünmeyi de, dönüşmüş duyumlar 
olarak açıklama girişiminde bulunulur: derin-düşünme ve 
anlağın güçleri duyuma indirgenir. Cork Psikoposu Peter 
Browne (ö.1735; Anlağın İşleyiş, Düzey ve Sınırları [The Pro-
cedure, Extent, and Limits of the Understanding], 1728) Fransız 
abbé, Étienne de Condillac (1715-1780) tarafından Duyum-
lar Üzerine İnceleme’sinde [Traité des sensations], 1754, ayrıntılı 
biçimde geliştirilen bu görüşü sunar. Condillac yalnızca tek 
bir duyu — örneğin koklama duyusu — ile donatılmış bir 
varlığın kendi payına dikkat, bellek, karşılaştırma, haz ve 
acı, tutku, istek ve istenci nasıl geliştireceğini göstermeye 
çalışır. Duyumların çoğaltılmasından başka birşey olma-
yan karşılaştırmadan yargı, derin-düşünme, uslamlama ve 
soyutlama, eş deyişle, anlak doğar. Derin-düşünme, ya da 
ben yalnızca şimdi iye olduğumuz ve önceden iye olmuş 
olduğumuz duyumların toplamıdır. Bununla birlikte, bir 
dış dünya düşüncesini, e.d. uzam, biçim, katılık ve cismi 
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elde etmek için dokunma duyusu gereklidir. Bu bize nes-
nel olgusallığın bilgisini sağlar — bizim kendimizden başka 
birşey daha vardır —, ama bu başka şeyin doğasının ne 
olduğunu bilmemiz söz konusu değildir.

Şu ya da bu biçimde duyumculuk İngiltere ve Fransa’da 
popüler oldu. İzleyicileri arasında şunlar bulunur: Hartley, 
Priestly, Erasmus Darwin, James Mill, J. Bentham, Helvetius, 
Condorcet, Volney, Ansiklopedistler ve özdekçiler. Charles de 
Bonnet (1720-1793) ılımlı bir duyumculuk öğretir, ama tüm 
ansal işlemleri, aşağı olanlar gibi yüksek olanları da, özdeksel 
olmayan bir ruhta tepkilere neden olan beyin titreşimlerine 
bağımlı olarak görür. Helvetius duyumculuğu törebilime 
uygular.

Aristoteles ve Hobbes tarafından belirtilmiş olan ve Locke 
ve Gay tarafından tartışılan, düşüncelerin çağrışımı yasası 
(düşünceler anlıkta belli kurallı bir düzen içinde çağrışım 
içindedirler) David Hartley (1705-1757; İnsan, Yapısı, Ödev-
leri, Beklentileri Üzerine Gözlemler [Observations on Man, his 
Frame, his Duties, his Expectations], 1749) tarafından felsefi 
bir dizgeye işlendi ve formüle edildi. Tüm düşüncelerimizin 
duyumların eşlemleri olduğu öğretisi ile bileştirilen bu 
yasa görgücülüğün izleyicileri, — Hume, Condillac, Priest-
ley, Mill’ler, Bentham — ve birçok modern ruhbilimci 
tarafından ansal yaşamın başlıca açıklama ilkesi olarak 
kullanılmıştır. Törebilimde, ahlak duygularını açıklamak 
üzere kullanılmıştır: İnsan hazlarını kendisine haz veren 
şeyler ile ilişkilendirmeyi öğrenir; ahlak duyguları bize 
sevdiğimiz birçok yararı sağlar, ve heyecanlarımızı yavaş yavaş 
bunlardan onları sağlayan şeylere aktarırız, ve bu yolda er-
demi erdem uğruna sevmeye başlarız.

Bkz. 248’de ve Locke altında sözü edilen yapıtlar; ayrıca Bower, 
Hartley and James Mill; Schoenlank, Hartley und Priestley: die Begründer 
des Associationismus; Maarkus, Die Associationstheorien. Ueberweg-
Heinze, Bölüm III, cilt I, § 22’deki kaynakça.
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TÖREBİLİM
İngiliz görgücülüğü doğru ve yanlış bilgisini deneyimden 
türetti ve ahlakı öz-sakınım dürtüsü ya da mutluluk isteği 
üzerinde temellendirdi. Bacon’ın toplumsal içgüdüyü dik-
kate almamış olduğu doğrudur, ama Hobbes ve Locke insan 
doğasının temelde bencil olduğunu düşündüler ve ahlakı 
bir aydınlatılmış öz-çıkar sorunu yaptılar. Cudworth, Clarke 
ve Wollaston gibi ussalcı düşünürler böyle görgül ve ben-
cil anlayışlara karşı çıktılar; bir başkasının benzer durumda 
benim için yapması gereken şeyi benim de onun için yap-
mam gerektiğini yadsımak, der Clarke, “sanki bir insanın iki 
ile üçün toplamı beşe eşit olsa da, onların iki artı üçe eşit 
olmadıklarını ileri sürmesi gibidir.” İngiliz Yararcılığının ku-
rucusu sayılabilecek Richard Cumberland (1632-1719; Doğa 
Yasaları Üzerine [De Legibus Naturae], 1672) ussalcı doğuştan 
ahlaksal bilgi öğretisini kabul etmeyi reddetti, ama salt bir 
bencil dürtüler demeti olarak bencil insan anlayışını da yanlış 
buldu: insanın bencil duyguları olduğu gibi duygudaşça 
duyguları ya da iyilikseverliği de vardır. Toplumsal yaşam ya da 
ortak gönenç en yüksek iyidir, ve toplumsal duygu ve ussallık 
yoluyla toplumsal yaşama uygun duruma getirilmişizdir.

Locke’un ardından gelen İngiliz ahlakçılar ahlaksal bilg-
imizi us, ya da doğru ve yanlışa ilişkin doğuştan düşünceler 
yerine çoğunlukla duygu ya da dürtüye dayandırırlar, ama 
bu duyguları insan doğasının doğal donatıları olarak görür-
ler. Lord Shaftesbury’ye (1671-1713, Characteristics, 1711) 
göre insanın kendi için duyguları ve toplum için duyguları 
vardır; erdem ikisi arasındaki doğru dengeden oluşur; ve 
ahlak duyusu bize bunların uyum içinde olup olmadıklarını 
söyler. Francis Hutcheson (1694-1747) bu düşünceleri Gü-
zellik ve Erdem Düşünceleri Üzerine Soruşturma [Inquiry into the 
Ideas of Beauty and Virtue], 1725, ve Ahlak Felsefesi Dizgesi’nde 
[System of Moral Philosophy], 1755, dizgesel olarak geliştirir, 
ve “en büyük sayının en büyük mutluluğu” formülünü ilk 
kullanan odur. Şu düşünürler de aynı okula aittirler: David 
Hume (Ahlakın İlkeleri Üzerine Soruşturma [Inquiry concerning 
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the Principals of Morals], 1751), Adam Ferguson (Ahlak Felsefe-
sinin İlkeleri [Institutes of Moral Philosophy], 1769) ve ahlaksal 
yasanın kaynağı ve ölçütünü duygudaşlıkta bulan, ve Ahlak 
Duygularının Kuramı [Theory of the Moral Sentiments], 1759, ile 
Ulusların Gönenci [Wealth of Nations], 1776, kitaplarının yazarı 
Adam Smith (1723-1790). Tüm bu yazarlar insan doğasının 
duygu-dürtü yanına hakkını verirler: törel yargılarımız ve ey-
lemlerimiz usta değil ama duyguda köklenir. Çoğu sezgicidir: 
ya bir doğal ahlak duyusu güdülerin ve edimlerin değerini 
belirler ya da ahlaksal yargı duygudaşlık duygusu üzerinde 
temellenir. Chumberland ve Shaftesbury’nin eksiksizlik ve 
ötekilerin mutluluk olarak aldıkları genel gönenci tümü de 
en yüksek iyilik olarak düşünür, ama eksiksizlik ve mutluluk 
arasındaki ayrım henüz açıkça çizilmiş değildir.

Joseph Butler (1692-1752; İnsan Doğası Üzerine Vaaz-
lar [Sermons upon Human Nature], 1726, Erdem Üzerine Bir 
Söylem[Dissertation upon Virtue], Dinin Andırımı [Analogy of 
Religion], 1736) bu okulun genel öğretisini izler, ancak bir 
duygu (ahlak duyusu) olarak değil ama bir derin-düşünme 
ilkesi olarak tasarladığı duyunca daha büyük vurgu getirir: 
“Her insanda dışsal eylemlerinin olduğu gibi yüreğinin iç-
sel ilkelerinin de birbirlerinden ayrımını gören üstün bir 
derin-düşünme ilkesi ya da duyunç vardır; insanın kendisi 
ve eylemler üzerine yargıda bulunur ve kimi eylemlerin 
kendilerinde türeli, haklı, iyi, ötekilerin ise kendilerinde 
kötü, haksız, türesiz olduğunu kesin olarak söyler: kend-
isine başvurulmadan ve danışılmadan yetkeci bir tarzda 
işler ve dolayısıyla eylemleri gerçekleştiren insanı onaylar ya 
da kınar.” Duyuncun hakkı kadar gücü de olsaydı dünyayı 
saltık olarak yönetirdi. Ayrıca Butler bireysel mutlulukta 
haklı ve haksızın ruhbilimsel güdüsünü değilse de enson 
ussal ölçününü bulur. Duyunç ya da ödev ve öz-sevgi ya da 
çıkar, eğer gerçek mutluluğumuzu anlıyorsak, bizi her za-
man aynı yolda götürürler; bu dünyada çoğunlukla çakışırlar, 
ama eğer geleceği ve bütünü dikkate alırsak, eksiksiz olarak 
çakışırlar. Mutluluk ve sefillik düşüncelerimiz bize en yakın ve 
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bizim için en önemli olanlardır; eğer düzen, güzellik, uyum 
ve oran düşünceleri ile aralarında herhangi bir tutarsızlık 
olsaydı, ki aslında bunun olabilmesi olanaksızdır, mutluluk 
ve sefillik düşüncelerimiz onlara üstün gelirlerdi ve gelmeleri 
gerekirdi. Enine boyuna düşündüğümüz zaman, ne kend-
inde doğru ve iyi olanın peşine düşmeyi, ne de başka her-
hangi bir arayışı kendimize aklayamayız, ta ki bunun bizim 
mutluluğumuz için olacağına ya da hiç değilse ona aykırı 
olmayacağına inanıncaya dek.

William Paley Ahlak Felsefesi ve Politik Felsefenin İlkeleri’nde 
[Principals of Moral and Political Philosophy], 1785, 
ahlak duyusunu yadsır ve eylemlerin eğilimlerine göre 
değerlendirilmeleri gerektiğini bildirir. Duruma uygun olan 
doğrudur. “Erdem Tanrının istencine boyuneğme içinde ve 
bitimsiz mutluluk uğruna insanlara iyilik etmektir.”

Shaftesbury’ye karşıt olarak Bernard Mandeville (1670-
1733; Vızıl dayan Kovan: ya da Dürüst Olmuş Düzenbazlar [The 
Grumbling Hive: or Knaves Turned Honest], 1705, Arılar Fablı: 
ya da Bireysel Erdemsizlikler Kamusal Çıkarlar [The Fable of the 
Bees: or Private Vices Public Benefits], 1714) bencilliğin (birey-
sel erdemsizlikler) kamu yararına iyilikseverlikten daha çok 
katkıda bulunduğunu göstermeye çalışır. Fransız Helvetius 
(1715-1771; Tin Üzerine [De l’esprit], 1758, İnsan Üzerine [De 
l’homme], 1772) bencilliği insanın eyleminin biricik  güdüsü 
ve aydınlatılmış öz-çıkarı ahlakın ölçütü yapmada Hobbes 
ve Mandeville’i izler. Bir insanı ahlaklı yapmanın biricik 
yolu onun kendi gönencini halkın gönencinde görmesini 
sağlamaktır ve bu ancak yasama yoluyla, e.d. uygun ödüller 
ve cezalar yoluyla yapılabilir. Ahlak bilimi yasama biliminden 
başka bir şey değildir. Bu kuram aslında tanrıbilimsel eklen-
tilerinden sıyrılmış biçimiyle Locke’un kuramıdır.

POLİTİK EKONOMİ
Locke ve Paley’de görülen ve Butler’ın kuramını da etkileyen 
bu bireyci görüş Fransız fizyokratların (François Quesnay, 
1694-1774; A. Turgot, 1727-1781) ekonomi kuramlarında 
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ve Adam Smith’in Ulusların Gönenci’nde yansıtılır; bunların 
tümü de Orta Çağların sonunda Avrupa’da doğan eski mer-
kantilist dizgeye karşıttır. Yeni politik ekonomi bireyin eko-
nomik alandaki etkinliğini toplumun olanaklı en az karışması 
ile uygulamaya doğal bir hakkı olduğu düşüncesi (laisser 
faire) üzerinde temellenir. Sınırsız yarışma, doğal olmayan 
kısıtlamaların uzaklaştırılması (bunlar arasında tekeller ya 
da ayrıcalıklar da bulunur), değiş-tokuş özgürlüğü, sözleşme 
ve mülk güvenliği ile birlikte, aydınlanmış öz-çıkarın yalnızca 
bireyin iyiliğini değil ama aynı zamanda kamu gönencini de 
gerçekleştirmede başarılı olacağı varsayımında bulunulur. 
Laisser faire kavramı doğal haklara ilişkin genel kuramın bir 
anlatımıdır ve yaşamın, özgürlüğün ve mutluluğun izlen-
mesinde birey için açık bir kapı isteminde bulunur, bunun 
toplumsal türeye götüreceğine inanır: “Yalın ve açık doğal 
özgürlük dizgesi kendini kendi başına doğrular” (A. Smith). 
Kuram eski dizgenin gözden düşüp devrilmesine ve bireyin 
zararlı kısıtlamalardan kurtarılmasına yardım etme hizmetin-
de bulundu.

248 vs.’da sözü edilen yapıtlara, özellikle törebilim ve politika tari-
hlerine bakın; ayrıca: Shaftesbury’nin Characteristics’inin J. M. Rob-
ertson basımı; Fowler, Shaftesbury und Hutcheson; Gizicki, Philosophie 
Shaftesburys; Rand, Life, Letters and Philosophical Regimen of Shaftesbury; 
Butler’ın yapıtlarının Gladstone tarafından basımı; Collins, Butler; 
Farrer, A. Smith.
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BÖLÜM YEDİ

LOCKE (4)

1. Locke’un Törel Kuramı

LOCKE’UN felsefesi üzerine ilk bölümde gördüğümüz gibi, 
doğuştan düşünceler kuramını yadsımakla hem doğuştan 
kurgul ilkelerin olduğunu hem de doğuştan kılgısal ya da 
ahlaksal ilkelerin olduğunu yadsımış oldu. Ahlaksal düşün-
celerimiz öyleyse Locke’un deyimiyle “yalın düşüncelerde 
sonlanmaları” gerektiği anlamında deneyimden türemiş ol-
malıdır; başka bir deyişle, en azından onları oluşturan öğeler 
duyumdan ya da derin-düşünmeden türemiş olmalıdır. Ama 
Locke ahlaksal düşüncelerimizin kökenine ilişkin bu görgü-
cü açıklamanın pekin olarak bilinen ahlaksal ilkeleri kabul 
etmemize bir engel olduğunu düşünmedi. Çünkü bir kez 
düşüncelerimizi elde ettikten sonra onları yoklayıp karşılaş-
tırabilir ve anlaşma ya da anlaşmama ilişkilerini ortaya çıka-
rabiliriz. Bu bize ahlaksal kuralları açıkça bildirme olanağını 
verir, ve eğer bunlar düşünceler arasında zorunlu anlaşma ya 
da anlaşmama ilişkilerini anlatıyorlarsa, pekindirler ve pekin 
olarak bilinebilirdirler. Törel bir önermede yer alan düşün-
celer ya da terimler ve önermede ileri sürülen ilişki arasında 
ayrım yapmamız gerekir. Ahlaksal bir kuralda düşünceler hiç 
olmazsa en sonunda deneyimden tek tek türetilebilir olmalı-
dır; ama ahlaksal bir kuralın doğruluğu ya da geçerliliği ona 
uyulmasından bağımsızdır. Örneğin, eğer doğruyu söylemek 
ahlaksal olarak iyidir dersem, doğruyu söyleme ve ahlaksal 
iyilik düşünceleri en sonunda deneyimden türetilebilir olma-
lıdır; ama bu düşünceler arasında ileri sürülen ilişki insanla-
rın çoğu yalan söylese bile geçerlidir. 
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Eğer bu bakış açısını göz önünde tutarsak, Deneme’ nin 
üçüncü ve dördüncü kitaplarında Locke’un “ussalcı” bir töre-
bilim idealini önermesi başka türlü görünebileceği denli şaşır-
tıcı gelmeyecektir. Orada belirtir ki, “ahlak tanıtlamaya açıktır, 
tıpkı matematik gibi.”1 Neden törebilimin olgusal özler olan 
düşünceler ile ilgileniyor olmasıdır. Doğal bilimlerde şeylerin 
olgusal değil ama yalnızca adsal özlerini biliriz. Matematikte 
ise adsal öz ve olgusal öz arasındaki bu ayrım ortadan kalkar; 
ve törebilim için de aynı şey geçerlidir. Türe (justice) düşünce-
miz onu oluşturan öğelerin deneyimden türemesi anlamında 
en sonunda deneyimden türer, ama “orada” olgusal özü bizim 
tarafımızdan bilinemeyecek türe denilen bir kendilik yoktur. 
Öyleyse törebilimin tanıtlı bir bilim yapılmaması için hiçbir 
neden yoktur. “Çünkü pekinlik düşüncelerimizin anlaşma ya 
da anlaşmamalarının algısından başka birşey değil ve tanıtlama 
böyle anlaşmaların başka düşüncelerin ya da ortamların araya 
girmesi yoluyla algılanmasından başka birşey değildir; ahlak-
sal düşüncelerimiz, tıpkı matematiksel düşüncelerimiz gibi, 
kendileri arketipler ve böylece yeterli ve tam düşüncelerdir; 
onlarda bulacağımız tüm anlaşma ya da anlaşmama olgusal 
bilgi üretecektir, tıpkı matematiksel betide de olduğu gibi.”2 
Ahlaksal düşüncelerimizin kendilerinin arketipler olduğunu 
söylemekle Locke örneğin türe düşüncesinin kendisinin türeli 
ve türesiz eylemler arasında ayrım yapmamızın ölçünü olduğu-
nu demek ister; türe bir türe düşüncesinin doğru bir düşünce 
olabilmek için onunla anlaşmak zorunda olduğu kalıcı bir 
kendilik değildir. Eğer, öyleyse, ahlaksal terimlerimizi açık 
olarak ve sağın olarak tanımlama sıkıntısına girersek, “ahlaksal 
bilgi” tıpkı matematiksel bilgimiz kadar “yüksek bir açıklık ve 
pekinlik düzeyine getirilebilir.”3

 Locke’un bu önerileri onun için törebilimin insanların 
boyun eğmeleri gereken tek bir ahlaksal kurallar kümesinin 
olmaması anlamında düşüncelerin bir çözümlemesinden daha 
çoğu olmadığını imliyor gibi görünebilir. Eğer bu düşünceler 

1E., 4, 12, 8; II, s. 347.
2E., 4, 4, 7; II, s. 232.
3E., 3, 11, 17; II, s. 157.
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kümesini oluşturursak bu kuralları bildirmiş oluruz: Eğer şu 
düşünceler kümesini oluşturacak olursak şu kuralları. Ve hangi 
kümenin kabul edileceği bir seçme sorunudur. Ama Locke’un 
sorun ile ilgili görüşü hiçbir biçimde de bu değildi. En azından 
kesinlikle Deneme’ nin ikinci kitabında anlatım bulan görüş de-
ğildir. Orada Locke ahlaksal iyi ve kötüden ve ahlaksal kurallar 
ya da yasalardan söz eder. 

Daha önce belirtildiği gibi, Locke iyiyi ve kötüyü haz ve 
acıya gönderme ile tanımlıyordu. İyi anlıkta ya da bedende 
hazza neden olmaya ya da onu arttırmaya ya da acıyı azalt-
maya yatkın olandır, ve kötü herhangi bir acıyı yaratmaya ya 
da arttırmaya ya da hazzı azaltmaya yatkın olandır.1 Bununla 
birlikte, ahlaksal iyi gönüllü (voluntary) eylemlerimizin bir 
yasaya uygunluğudur ki, böylelikle iyi (eş deyişle, “haz”) bize 
yasa-vericinin istencine (will) göre gelir; ve ahlaksal kötülük 
gönüllü eylemlerimizin belli bir yasa ile uygunsuzluğundan 
oluşur ki, böylelikle kötü (eş deyişle, “acı’) “üzerimize yasa- 
yapıcının istenç ve gücünden gelir.”2 Locke ahlaksal iyinin 
ve kötünün haz ve acı olduklarını söylemez. Ne de mantıksal 
olarak bunu söylemek zorundadır. Çünkü iyiyi ve kötüyü haz 
ve acı olarak tanımlamış değildir (gerçi kimi zaman dikkat-
sizce bu yolda konuşsa da): Tersine, onları haz veren ve acı 
veren olarak tanımlamıştır. Ahlaksal iyi gönüllü eylemlerimizin 
yaptırımlar tarafından desteklenen bir yasa ile uyuşumudur; 
uyuşuma verilen ödül ile aynı şeydir demez. 

Locke kafasında ne tür bir yasa anlayışı taşır? Üç tür yasa 
ayırdeder: Tanrısal yasa, yurttaşlık yasası ve “görüş ya da ün 
(opinion or reputation) yasası.”3 Üçüncü tip yasa ile demek iste-
diği onama ya da onamama, övgü ya da kınamadır ki, “gizli ve 
örtük bir onay ile kendini dünyada insanların çeşitli toplum, 
kabile ve kümelerinde yerleştirir, böylelikle o yerin yargılarına, 
düzgülerine ya da törelerine göre aralarında çeşitli eylemler 
saygınlık kazanır ya da gözden düşer.”4 Tanrısal yasa ile ilişki 

1E., 2, 20, 2; I, s. 303.
2E., 2, 28, 5; I, s. 474.
3E., 2, 28, 7; I, s. 475. 
4E., 2, 28, 10; I, s. 477.
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içinde eylemler ödevler ya da günahlar olarak yargılanır; yurt-
taşlık yasası ile ilişki içinde, suçsuz ya da suçlu olarak; ve görüş 
ya da san yasası ile ilişki içinde erdemler ya da erdemsizlikler 
olarak. Şimdi, açıktır ki bu yasalar birbiri ile uyumsuzluk içinde 
olabilir. Locke’un belirttiği gibi, verili bir toplumda insanlar 
tanrısal yasaya aykırı eylemleri onaylayabilir. Ve hiç kuşkusuz 
yurttaşlık yasasının haklı ve haksızın en son ölçütü olduğunu 
düşünmüyordu. Bundan şu çıkar ki, tanrısal yasa en son ölçüt-
tür ve onunla ilişki içinde gönüllü eylemler ahlaksal olarak iyi 
ya da ahlaksal olarak kötü olarak adlandırılır. “Sanırım Tanrı-
nın insanların kendilerini ona göre yönetmeleri için bir kural 
verdiğini yadsıyacak denli kaba hiç kimse yoktur. Bunu yap-
maya hakkı vardır, çünkü onun yaratıklarıyızdır: Eylemlerimizi 
en iyi olana yöneltecek iyilik ve bilgelik ondadır; ve bir başka 
yaşamda sonsuz ağırlık ve sürede ödüller ve cezalar getirecek 
güç ondadır: Çünkü hiç kimse bizi onun ellerinden alamaz. 
Ahlaksal dürüstlüğün biricik denek taşı budur.”5 

Şimdi, eğer Locke’u ahlaksal iyinin ve kötünün, haklı ve 
haksız eylemlerin ölçütü Tanrının keyfi yasasıdır diyor biçimin-
de anlamamız gerekseydi, Deneme’ nin ikinci kitabında söyle-
dikleri ve dördüncüsünde söyledikleri arasında göze batar bir 
çelişki olurdu. Çünkü eğer tanrısal yasa Tanrı tarafından keyfi 
olarak dayatılmış olsaydı, onu ancak tanrısal bildiriş yoluyla 
bilebilirdik. Ve bu durumda törebilim ve matematik arasında 
dördüncü kitapta bulduğumuz karşılaştırma bütünüyle yersiz 
olurdu. Ama ikinci kitapta tanrısal yasadan söz ederken Locke 
“demek istediğim Tanrının insanların eylemlerine koyduğu 
yasadır, onlara ister doğanın ışığı ile bildirilmiş olsun, isterse 
tanrısal bildirişin sesi ile”6 der. Doğanın ışığı ile demek istediği 
ustur; ve açıktır ki yalnızca us yoluyla Tanrının yasası konusun-
da birşeyler bulabileceğimizi düşünüyordu, üstelik Hıristiyan 
tanrısal bildiriş bize daha öte ışık verse bile. Ve dördüncü 
kitaba döndüğümüz zaman şunları söyler: “Güçte, iyilikte ve 
bilgelikte sonsuz olan, ustalık yapıtı bizler olan ve ona bağımlı 
olduğumuz bir en yüksek varlık düşüncesi, ve anlayan ussal 

5E., 2, 28, 8; I, s. 475. 
6E., 2, 28, 8; I, s. 475.
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varlıklar olarak kendimize ilişkin düşünce, içimizde böylesine 
açık oldukları için, sanırım, hakkıyla incelenip izlendiklerinde, 
ödevimiz için temeller ve eylem kuralları sağlayarak ahlakı 
tanıtlanmaya açık bilimler arasına yerleştirebilirler; bundan 
kuşku duymuyorum, ve kendiliğinden-açık ilkelerden, mate-
matikte bulunanlar denli karşı çıkılamaz zorunlu sonuçlardan, 
haklı ve haksızın ölçüleri kendini aynı yansızlık ve dikkat ile 
bu bilimlerden birine olduğu gibi ötekine de veren birine 
anlatılabilir.”7 Açıktır ki, Locke Tanrının doğasını ve insanın 
doğasını ve aralarındaki ilişkiyi irdeleyerek kendiliğinden-açık 
ahlaksal ilkelere varabileceğimizi ve bunlardan daha tikel 
başka ahlaksal ilkelerin çıkarsanabileceğini düşünüyordu. Ve 
çıkarsanabilir kuralların dizgesi doğanın ışığı tarafından bilin-
diği gibi Tanrının yasasını oluşturacaktı. Bildirilmiş ahlaksal 
yasayı öncüllere ek olarak mı yoksa onların bir parçasını oluş-
turuyor olarak mı düşündüğünü açıkça belirtmez. Ne de ken-
disi önerilen çizgiler üzerindeki bir törel dizgeyi tanıtlamak 
için herhangi bir girişimde bulundu. Verdiği kendiliğinden- 
açık önerme örnekleri pek aydınlatıcı değildir; “nerede hiçbir 
mülkiyet yoksa, orada hiçbir haksızlık yoktur” ve “hiçbir hü-
kümet saltık özgürlüğe izin vermez.”8 (İkinci önerme bir olgu 
bildirimi olarak verilmiştir, ama Locke’un açıklaması onun bu 
yolda anlaşılmasını amaçlamadığını gösterir.) 

Öyleyse, Locke’un bize uzlaştırmak için hiçbir girişimde 
bulunmadığı iki ahlaksal kuram verdiğini söyleyen tarihçilerin 
kararlarına katılma eğiliminde değilim. Çünkü bana öyle gö-
rünüyor ki Deneme’ nin ikinci ve dördüncü kitaplarında verilen 
düşünce çizgilerinin nasıl tutarlı kılınabileceğini göstermek 
için belli bir girişimde bulunur. Aynı zamanda güçlükle yadsı-
nabilir ki söyledikleri karışık taslaklar biçimindedir ve değişik 
öğelerin bir karışımını temsil eder. Gerçi, gördüğümüz gibi, 
ikinci kitapta bile doğrudan doğruya bir hazcı (hedonist) ola-
rak adlandırılamayacak olsa da, hazcı bir yararcılık öğesi (an 
element of hedonistic utilitarianism) vardır ki, belki de belli bir 
düzeye dek Gassendi tarafından esinlendirilmiş olabilir. Yine, 

7E., 4, 3, 18; II, s. 208.
8A.g.y.
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Yaratıcının hakları düşüncesi üzerine dayandırılmış olarak bir 
yetkecilik öğesi vardır. Son olarak, Locke’un doğanın ışığı ve 
tanrısal bildiriş arasında yaptığı ayrım Aquinas’ın us tarafından 
bilinen doğal yasa ve tanrısal pozitif yasa arasındaki ayrımını 
anımsatır; ve bu ayrım hiç kuşkusuz ortaçağ felsefesinden 
çok şey üstlenmiş olan Hooker tarafından esinlendirildi.9 
Hooker’ın, ve Hooker yoluyla ortaçağ kuramının Locke’un 
düşüncesi üzerindeki etkisi onun doğal haklar kavramında 
görülebilir ve az sonra bunu yine onun politik kuramı ile 
bağıntı içinde irdeleyeceğiz. 

2. Doğa Durumu ve Doğal Ahlaksal Yasa

Yurttaş Hükümeti Üzerine İncelemeler’ine10 [Treatises of Civil 
Government] önsözde Locke yazdıklarının “büyük yeniden 
kurucumuzun, şimdiki kralımız William’ın tahtını sağlamlaş-
tırmak (ve) sanını halkın onayında geçerli kılmak” için yeter-
li olduğu umudunu belirtir. Hume, daha sonra görüleceği 
gibi, Locke’un politik kuramının bu işlevi yerine getirme-
ye yeteneksiz olduğunu düşündü. Ama her ne olursa olsun 
 Locke’un politik kuramını yalnızca William’ın tahta hakkını 
sağlamlaştırmayı göz önünde tutarak geliştirdiğini düşün-
mek yanlış olacaktır; çünkü kuramın ilkelerini 1688’den çok 
daha önce saptamıştı. Dahası, kuramı günün liberal düşün-
cesinin dizgesel bir anlatımı olarak kalıcı bir tarihsel önem-
dedir, ve incelemeleri bir Whig kitapçığından daha çoğudur. 

Birinci Yurttaş Hükümeti Üzerine İnceleme’ nin bizi oyalaması 
gerekmez. Locke bunda Sir Robert Filmer’ın Patriarcha’ sında 
(1680) savunulduğu gibi kralların tanrısal hakları kuramına 
karşı tartışır. Kraliyet yetkesinin babalık temelinde iletilmesi 
kuramı gülünçleştirilmek üzere ele alınır. Adem’in Tanrı-
dan gelen bir krallık yetkesinin olmuş olduğu konusunda 
hiçbir kanıt yoktur. Eğer olmuş olsaydı, kalıtçılarının böyle 

9Hooker için bkz. bu Tarih’ in III’üncü cildi, s. 322.
10Başka türlü olduğu belirtilmedikçe, göndermelerdeki ‘T’ ikinci 

Treatise’ i gösterir.
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bir yetkelerinin olduğu konusunda hiçbir kanıt yoktur. Eğer 
olmuşsa, ardıllık hakkı belirlenmiş değildi, ve eğer tanrısal 
olarak belirlenmiş bir ardıllık düzeni olmuş olsaydı bile, tüm 
bilgisi çoktan yitmiş olacaktı. Gerçekte ise Filmer Locke’un 
onu göstermek istediği denli eşek biri (such an ass) değildi; 
çünkü daha önce Patriarcha’dan daha değerli çalışmalar da 
yayımlamıştı. Ama çalışma yakınlarda çıkmıştı ve tartışmalara 
neden oldu, ve Locke’un ilk incelemesinde saldırı için onu 
seçmiş olması anlaşılabilir bir noktadır. 

 İlk İnceleme’de11 Locke ileri sürer ki “Sir Robert Filmer’ın 
büyük konumu ‘insanlar doğal olarak özgür değildir’ biçimin-
dedir. Bu üzerinde onun saltık tekerkliğinin durduğu temel-
dir.” Locke insanların doğal boyun eğişlerine ilişkin bu kuramı 
açıkça yadsıdı ve ikinci İnceleme’de doğa durumunda insanların 
doğallıkla özgür ve eşit olduklarını ileri sürdü. “İnsanların bu 
doğal eşitliklerini keskin yargı yeteneği ile Hooker kendinde 
öylesine açık ve öylesine tüm soruların ötesinde görür ki, onu 
insanlar arasında karşılıklı sevgi yükümlülüğüne temel yapar 
ve bu yükümlülük üzerine birbirimize borçlu olduğumuz 
ödevleri dayandırır ve ondan büyük türe ve yardımseverlik 
düzgülerini türetir.”12 

Locke, öyleyse, Hobbes’un yaptığı gibi, doğa durumu dü-
şüncesi ile başlar; ve onun görüşünde “tüm insanlar kendile-
rini kendi onayları ile politik bir toplumun üyeleri yapıncaya 
dek doğallıkla o durumdadır ve öyle kalırlar.”13 Ama onun 
doğa durumu düşüncesi Hobbes’unkinden çok ayrıdır. Ger-
çekten de, ikinci İnceleme’de göz önüne aldığı başlıca karşı-
tı, gerçi bunu açıkça söylemese de, Hobbes’un kendisidir. 
 Locke’a göre, doğa durumu ve savaş durumu arasında kökten 
bir ayrım vardır. “Yeryüzünde aralarında yargıda bulunma yet-
kisi ile donatılı ortak bir üstleri olmaksızın birarada usa göre 
yaşayan insanlar sözcüğün gerçek anlamıyla doğa durumunda-
dırlar.”14 Zor, haksız olarak uygulandığında, bir savaş durumu 

11T., 2, 6.
12T., 2, 5. 
13T., 2, 15.
14T., 3, 19,
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yaratır; ama bu doğa durumu ile özdeşleştirilmemelidir, çünkü 
doğa durumunun çiğnenmesini oluşturur; eş deyişle, olması 
gerektiği gibi doğa durumunun.

Locke doğa durumunun ne olması gerektiğinden söz ede-
bilir, çünkü us tarafından bulunabilecek bir doğal ahlaksal ya-
sayı kabul eder. Doğa durumu bir başına buyrukluk değil ama 
bir özgürlük durumudur. “Doğa durumunun onu yönetmek 
için bir doğa yasası vardır ki herkesi bağlar; ve us, ki o yasa 
odur, ondan başka hiçbir şeye danışmayacak tüm insanlığa, 
tümü de eşit ve bağımsız oldukları için, hiç kimseye yaşam, 
sağlık, özgürlük ve mülkiyetinde zarar vermemeleri gerektiğini 
öğretir.”15 Çünkü tüm insanlar Tanrının yaratıklarıdır. Ve gerçi 
bir insan kendisini saldırıya karşı savunabilse ve kendi kişisel 
kararı üzerine saldırganları cezalandırabilse de, hiçbir ortak 
zamansal egemen ya da yargıç olmadığı ve olmaması gerektiği 
için, duyuncu herkesi yurttaş toplumundan ve bunun tüzel yö-
nergelerinden bağımsız olarak yükümlülük altında tutan doğal 
ahlaksal yasa tarafından bağlanır. Doğal yasa, öyleyse, Locke 
için Hobbes için olduğundan bütünüyle başka bir anlam taşır. 
Hobbes için doğal yasa güç, zor ve aldatma yasası demek iken, 
Locke için Tanrı ve hakları üzerine, insanın Tanrı ile ilişkisi 
üzerine ve tüm insanların ussal yaratıklar olarak temel eşitlik-
leri üzerine düşünen insan usu tarafından bildirilmiş evrensel 
olarak bağlayıcı bir ahlaksal yasa demekti. Hooker’a daha önce 
Locke’un doğal ahlaksal yasa kuramının kaynaklarından biri 
olarak değinildi. Ayrıca İngiltere’de Cambridge Platonistle-
rinden ve Kıtada Grotius16 ve Pufendorf gibi yazarlardan da 
söz edebiliriz. 

Duyuncu Devletten ve yasamasından bağımsız olarak bağ-
layan doğal bir ahlaksal yasaya inanmakla, Locke ayrıca doğal 
haklara da inanıyordu. Herkesin örneğin kendini koruma ve 
yaşamını savunma hakkı, ve özgürlüğü için bir hakkı vardır. 
Hiç kuşkusuz bunlarla bağlılaşık ödevler de vardır. Gerçekte, 
yaşamını korumak ve savunmak bir insanın ödevi olduğuna 
göre, bunu yapma hakkı vardır. Ve yaşamını korumak için 

15T., 2, 6.
16Grotius için bkz. bu Tarih’ in III’üncü cildi, s. 328-34. 
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elindeki tüm araçları kullanma yönünde ahlaksal bir yüküm-
lülüğü olduğu için, ne kendisinin onu almaya hakkı vardır, 
ne de, kendini sözcüğün en tam anlamında köleliğe teslim 
ederek, başkasına onu alma gücünü vermeye. 

3. Özel Mülkiyet Hakkı

Bununla birlikte, Locke’un dikkatini birincil olarak yönelt-
tiği doğal hak mülkiyet hakkı idi. İnsanın kendini koruma 
ödevi ve hakkı olduğu için, bu amaç için gereken şeylere 
de bir hakkı vardır. Tanrı insanlara toprağı ve yaşamlarını 
sürdürüp iyiliklerini sağlayacak herşeyi vermiştir. Ama gerçi 
Tanrı toprağı ve üzerindeki şeyleri paylaştırmamış olsa da, us 
yalnızca toprağın verdikleri ve üzerindeki ve içindeki şeyler 
açısından değil, ama toprağın kendisi açısından da özel mül-
kiyetin olmasının Tanrının istenci ile uyum içinde olduğunu 
gösterir. 

Özel mülkiyet için birincil hakkı ne oluşturur? Locke’un 
görüşünde bu emektir. Doğa durumunda bir insanın emeği 
kendisinindir, ve emeğini karıştırarak kökensel koşulundan 
uzaklaştırdığı herşey onun olur. “Pınarda akan su herkesin olsa 
da, gene de testidekinin yalnızca onu çekenin olduğundan 
kim kuşku duyabilir? Emeği onu doğanın ellerinden çekip 
almış,—ki orada ortaktı ve eşit olarak onun çocuklarının tümü-
ne aitti—, ve böylelikle onu kendinin edinmiştir.”17 Varsayalım 
ki bir insan bir korudaki bir ağaçtan yemek için elma toplu-
yor olsun. Hiç kimse onlara iyeliğini ve onları yeme hakkını 
tartışmayacaktır. Ama ne zaman onun olmaya başlamışlardır? 
Onları sindirdiği zaman mı? Onları yerken mi? Onları soyar-
ken mi? Onları eve getirdiği zaman mı? Açıktır ki onları top-
ladığı zaman onun olurlar; başka bir deyişle, “emeğini onlarla 
karıştırdığı” ve böylece onları ortak mülkiyet durumundan 
uzaklaştırdığı zaman. Ve toprak mülkiyeti de aynı yolda ka-
zanılır. Eğer bir insan bir korudaki ağaçları devirip temizler 
ve sabanla işleyip tohum atarsa, toprak ve ürünü onundur; 

17T., 5, 29. 
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çünkü emeğinin meyveleridirler. Toprak onun tarafından 
işlenmedikçe mısır vermeyecektir. 

Locke’un mülkiyete birincil hak olarak emek kuramı so-
nunda emek değer kuramına katılacak ve yazarının hiçbir 
zaman öngörmediği bir yolda kullanılacaktı. Ama bu gelişim-
leri burada ele almak ilgisiz olacaktır. Locke’un özel mülkiyet 
hakkını vurgulayarak onun koruyucuları olmuş olan Whig top-
rak ağalarının (Whig landowners) kafa yapısını anlatmış olduğu 
biçiminde sık sık ileri sürülen görüşe dikkati çekmek konuya 
çok daha yakın olacaktır. Hiç kuşkusuz, bu önesürümde belli 
bir gerçeklik payı vardır. En azından Locke’un özel mülkiyete 
yönelttiği dikkatin belli bir ölçüde içinde yaşadığı toplum 
kesiminin dünya görüşünün etkisine bağlı olmuş olduğunu 
düşünmek yanlış olmayacaktır. Aynı zamanda anımsanmalı-
dır ki yurttaş toplumlarının yasasından bağımsız olarak bir 
özel mülkiyet hakkı vardır öğretisi Locke’un payına yeni bir 
buluş değildi. Ayrıca belirtmek gerek ki, herhangi birinin 
sınır tanımaksızın başkalarının zararına mülkiyet yığabilme 
hakkı olduğunu da söylemiyordu. Eğer toprağın meyvele-
rinin toplanması onlar üzerinde bir hak veriyorsa, herkes 
istediği denli yığabilir görüşüne karşı çıkıyor ve diyordu ki, 
“Hiç de öyle değil. Bu yolla bize mülkiyet veren aynı doğa 
yasası o denli de o mülkiyeti sınırlar.”18 Toprağın meyveleri 
bize kullanım ve yararlanım için verilmiştir; ve “herhangi biri 
yaşamın sunduklarından bozulmadan önce ne denli yarar 
sağlayabilecekse, emeği ile bir mülkiyeti ancak o düzeye dek 
kendine ayarlayabilir: bundan daha ötesi payından ötesidir 
ve başkalarına aittir.”19 Toprağa gelince, emek mülkiyete hak 
sağlar öğretisi mülkiyete bir sınır getirir. Çünkü “bir insan 
ne kadar toprağı sürebilecek, işleyebilecek, geliştirebilecek, 
ekebilecek ve ürününü kullanabilecek ise, o kadar toprak 
onun mülkiyetidir.”20 Açıktır ki Locke kendi zamanının Ame-
rikasında olduğu gibi herkes için bol bol toprağın olduğu 
bir durumu varsayar. “Başlangıçta tüm dünya Amerika idi, ve 

18T., 5, 31.
19A.g.y.
20T., 5, 32.
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şimdi olduğundan daha çok; çünkü para diye birşey hiçbir 
yerde bilinmiyordu.”21 

 Açıktır ki Locke mülkiyet kalıt almak için doğal bir hak 
bulunduğunu kabul eder. Gerçekte kesinlikle der ki “her insan 
çifte bir hak ile doğmuştur: İlkin, kendi kişisine bir özgürlük 
hakkı, ... ikinci olarak, başka herhangi bir insandan önce kar-
deşleri ile birlikte babasının mallarını kalıt alma hakkı.”22 Aile 
doğal bir toplumdur, ve babaların çocuklarını geçindirme gibi 
bir ödevleri vardır. Gene de, Locke mülkiyetin nasıl kazanıldığı 
noktasına kalıt hakkını aklama noktasına olduğundan daha 
fazla dikkat eder ve bu son noktayı bulanık bırakır. 

4. Politik Toplumun Kökenleri; Toplumsal Bağıt 

Doğa durumunun insanlar üzerinde hiçbir ortak yetkenin 
bulunmadığı bir koşulu anlatmasına karşın, “Tanrı onu (in-
sanı) zorunluk, uygunluk ve eğilim gibi topluma itecek güçlü 
yükümlülükler altına getirdi.”23 Öyleyse toplumun insana 
doğal olmadığını söyleyemeyiz. Aile, insan toplumunun bi-
rincil biçimi, insana doğaldır, ve yurttaş toplumu ya da poli-
tik toplum da insan gereksinimlerini yerine getiriyor olması 
anlamında doğaldır. Çünkü insanlar doğa durumunda düşü-
nüldüklerinde birbirlerinden bağımsız olsalar da, edimsel ya-
şamda hak ve özgürlüklerini korumaları güçtür. Çünkü doğa 
durumunda tümünün duyunçlarında ortak bir ahlaksal yasa-
ya boyun eğme yükümlülüğü altında durmaları olgusundan 
tümünün de edimsel olarak bu yasaya boyun eğdiği sonucu 
çıkmaz. Ve tümünün eşit haklardan yararlanmaları ve ahlak-
sal olarak başkalarının haklarına saygı gösterme yükümlülü-
ğü altında durmaları olgusundan tümünün edimsel olarak 
başkalarının haklarına saygı gösterdiği sonucu çıkmaz. Öy-
leyse, hak ve özgürlüklerinin daha etkili bir korunması için 
örgütlü bir toplum oluşturmak insanın çıkarınadır. 

21T., 5, 49.
22T., 190.
23T., 7, 77,
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Öyleyse, Locke’un Hobbes tarafından sunulandan daha 
ayrı bir doğa durumu tablosu sunmuş olmasına karşın, bu 
duruma işlerin ideal bir koşulu olarak bakmıyordu. İlk olarak, 
“gerçi doğa yasası tüm ussal yaratıklar için açık ve anlaşılabilir 
olsa da, gene de insanlar kendi çıkarlarından yana eğilimleri 
ile, ve ayrıca onu yeterince incelememeden gelen bilgisizlik 
ile, bu yasayı onları onu kendi tikel durumlarına uygulamada 
bağlayıcı bir yasa olarak kabul etmeye yatkın değildirler.”24 
Öyleyse doğal yasayı tanımlayacak ve çekişmeleri bir kara-
ra bağlayacak yazılı bir yasanın olması istenebilir birşeydir. 
İkinci olarak, gerçi bir insan doğa durumunda haksızlıkları 
cezalandırma hakkından yararlansa da, insanlar ancak kendi 
davalarında aşırı ateşli ve başkalarının davalarında ağır olma-
ya yatkındırlar. Öyleyse yerleşik ve ortak olarak tanınan bir 
türe dizgesinin olması istenebilirdir. Üçüncü olarak, doğa 
durumunda insanlar sık sık suçları cezalandırma gücünden 
yoksun olabilirler, üstelik hükümleri haklı olduğu zaman bile. 
“Böylece insanlar, doğa durumunun tüm ayrıcalıklarına karşın, 
onun içinde kaldıkları sürece kötü bir durumda oldukları için, 
çabucak topluma itilirler.”25

Locke’a göre, “İnsanların commonwealthlerde birleşmeleri-
nin ve kendilerini hükümet altına getirmelerinin büyük ve baş-
lıca ereği mülkiyetlerinin korunmasıdır.”26 Ama bu önesürüm 
eğer “mülkiyet” sözcüğünü olağan sınırlı anlamında alırsak 
yanlış yorumlanmış olacaktır. Çünkü Locke daha önce sözcü-
ğü daha geniş bir anlamda kullandığını açıklamıştı. İnsanlar 
“yaşamlarının, özgürlüklerinin ve yurtluklarının—ki bunları 
genel mülkiyet adıyla adlandırıyorum—karşılıklı olarak ko-
runması için”27 toplumlarda birleşirler. 

Şimdi, Locke politik toplumun ve hükümetin ussal bir 
temele dayandığını göstermekle ilgilenir. Ve bunu göstere-
bilmek için gördüğü biricik yol onay üzerine dayandıklarını 
ileri sürmektir. Doğa durumunun yetersizliklerini ve politik 

24T., 9, 124.
25T., 9, 127.
26T., 9, 124.
27T., 9, 123.
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toplumun üstünlüklerini açıklamak yeterli değildir, üstelik 
bu açıklama bu toplumun yararlı bir amaç yerine getiriyor 
olması anlamında ussal olduğunu gösterse de. Çünkü doğa 
durumunun tam özgürlüğü zorunlu olarak politik toplumun 
ve hükümetin kurumsallaşması ile belli bir düzeyde kırpılır, 
ve bu kırpılma ancak politik topluma katılmış olanların ya da 
daha doğrusu kendilerini politik topluma katmış ve hüküme-
te bağlı kılmış olanların onaylarından doğuyorsa aklanabilir. 
Politik bir toplum “doğa durumundaki herhangi bir sayıda 
insanın tek bir yüksek hükümet altında tek bir halk, tek bir 
politik kütle oluşturmak için topluma girdikleri her yerde, 
ya da, bunun dışında, herhangi biri kendini daha şimdiden 
oluşmuş bir hükümete kattığı ya da bütünleştirdiği zaman”28 
doğar. “İnsanların, söylendiği gibi, doğal olarak tümü de öz-
gür, eşit ve bağımsız oldukları için, hiç kimse bu durumun 
dışına koyulamaz ve kendi onayı olmaksızın bir başkasının 
politik gücüne uyruk edilemez. Birinin kendini doğal özgür-
lüğünden sıyırıp yurttaş toplumunun bağlarını üstlenmesinin 
biricik yolu başka insanlar ile anlaşarak birbirleri arasında 
rahat, güvenlik ve barış içinde yaşamak, mülkiyetlerinden 
onsuz olanlara karşı büyük bir güvenlik içinde yararlanmanın 
ortamını yaratmaktır.”29

O zaman, politik bir toplum oluşturmak için birleştikle-
rinde insanların vazgeçtikleri şey nedir? Ve onaylarını neye 
verirler? İlk olarak insanlar özgürlüklerinden bir kölelik duru-
muna girmek için vazgeçmezler. Her biri, gerçekten de, doğa 
durumunda ona ait oldukları gibi kendi yasama ve yürütme 
güçlerinden vazgeçer. Çünkü ortak yarar için gereken türde 
yasaları yapma konusunda toplumu ya da daha doğrusu ya-
sama gücünü yetkili kılar, ve bu yasaları yürürlüğe koyma ve 
çiğnendiklerinde ceza uygulama gücünü topluma bırakır. Ve 
bu düzeye dek doğa durumunun özgürlüğü sınırlanır. Ama 
insanlar bu güçlerden özgürlüklerinden daha güvenli olarak 
yararlanabilmek için vazgeçerler. “Çünkü hiçbir ussal yaratığın 
durumunu daha kötü olması gibi bir niyet ile değiştirememesi 

28T., 7, 89. 
29T., 8, 95. 
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gerekir.”30 İkinci olarak, “bir doğa durumundan bir topluluk 
içinde birleşen herkes uğruna bir toplumda birleştikleri erek-
ler için tüm zorunlu gücü topluluğun çoğunluğuna bırakıyor 
olarak anlaşılmalıdırlar—yeter ki çoğunluktan daha büyük 
herhangi bir sayı üzerinde kesinlikle anlaşmış olmasınlar.”31 
Locke’un görüşünde, öyleyse, “kökensel bağıt” bireyin çoğun-
luğun istencine boyun eğmeyi kabulünü gerektiriyor olarak 
anlaşılmalıdır. “Kitlenin daha büyük gücün onu sürüklediği 
yere devinmesi zorunludur, ki bu çoğunluğun onayıdır.”32 Ya 
her önlemin yürürlüğe koyulması için tüm bireylerin ortak ve 
belirtik onayları gerekir, ki pek çok durumda bunun uygulan-
ması olanaksızdır; ya da, çoğunluğun istenci üstün gelmelidir. 
Açıktır ki Locke çoğunluğun topluluğu temsil etme hakkının 
aşağı yukarı kendiliğinden-açık olduğunu düşünüyordu; ama 
görünürde bir çoğunluğun azınlık üzerinde bir tiranlık uy-
gulayabilecek bir yolda davranabileceğini anlamıyordu. Her 
ne olursa olsun, başlıca kaygısı saltık tekerkliğin kökensel 
toplumsal bağıta aykırı olduğunu göstermekti, ve hiç kuşkusuz 
çoğunluk egemenliğinin özgürlük için yarattığı tehlikenin 
özgürlüğe saltık tekerklikten gelen tehlikeden çok daha az ol-
duğunu düşünüyordu. Ve kendi “kökensel bağıt”ına çoğunluk 
egemenliğine onayı katmış olduğu için diyebiliyordu ki “kimi 
insanlar tarafından dünyada biricik hükümet olarak sayılan 
saltık tekerklik gerçekten de yurttaş toplumu ile bağdaşmazdır 
ve böylece bir yurttaş hükümeti biçimi olamaz.”33

Toplumsal bağıt kuramına yöneltilebilecek açık karşıçıkış-
lardan biri de onun tarihsel örneklerini bulmadaki güçlüktür. 
Öyleyse, Locke’un toplumsal bağıtı tarihsel bir olay olarak 
düşünüp düşünmediği sorusu doğar. Doğa durumunda insan-
ların biraraya toplandıklarını ve politik bir toplum oluşturmak 
üzere belirtik bir anlaşma yaptıklarını gösteren hiçbir örnek 
olmadığı yolundaki karşıçıkışı kendisi getirir. Daha sonra ger-
çekte kimi örneklerin bulunabileceğini ileri sürer, söz gelimi 

30T., 9, 131.
31T., 8, 99.
32T., 8, 96. 
33T., 7, 90.
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Roma ve Venedik’in ve Amerika’daki belli politik toplulukların 
başlangıçları gibi. Ve böyle örneklerin elimizde hiçbir kayıtları 
olmasa bile, sessizlik bir toplumsal bağıt önsavının çürütülmesi 
anlamına gelmeyecektir. Çünkü “hükümetler her yerde kayıt-
lardan öncedir, ve uygar toplumun uzun bir süreci boyunca, 
başka daha zorunlu sanatlar yoluyla, güvenlik, kolaylık ve bol-
luğu sağlanıncaya dek yazın ürünleri bile bir halk arasında çok 
seyrek olarak karşılaşılan şeylerdir.”34 Tüm bunlar Locke’un 
gerçekte toplumsal bağıtı tarihsel bir olay olarak gördüğünü 
düşündürür. Ama aynı zamanda yurttaş toplumunun aileden 
ve kabileden geliştiği ve yurttaş hükümetinin babaerkil bir 
egemenliğin gelişimi olduğu gösterilebilse de, bunun yurttaş 
toplumunun ve hükümetin ussal temelinin onay olduğu olgu-
sunu değiştirmediğinde diretir. 

Bununla birlikte, ikinci bir karşıçıkış doğar. Politik top-
lumların toplumsal bir bağıtta, gönüllü olarak bu toplumları 
yaratan insanların onaylarında köken bulduğu gösterilebilse 
bile, bu bildiğimiz gibi politik toplumu nasıl aklayacaktır? 
Çünkü açıktır ki örneğin Büyük Britanya’nın yurttaşları politik 
toplumlarının üyeleri ve hükümetlerinin uyrukları olmaları 
konusunda hiçbir belirtik onay vermezler, uzak ataları ne 
yapmış olursa olsunlar. Gerçekten de, güçlüğün bütünüyle 
bilincinde olan Locke’un kendisi bir babanın “ne olursa olsun 
hiçbir bağıt yoluyla çocuklarını ya da gelecek kuşakları bağlaya-
mayacak”35 olduğunu ileri sürerek bunun altını çizer. Bir insan 
vasiyetnamesine çocuğunun kendisi ile aynı politik toplumun 
üyesi olmadıkça ve üyeliğini sürdürmedikçe mülkiyetini kalıt 
alamayacağı ve ondan yararlanmayı sürdüremeyeceği biçi-
minde koşullar ekleyebilir. Ama oğlunu söz konusu mülkiyeti 
kabul etme yükümlülüğü altına getiremez. Eğer oğlu koşulları 
beğenmezse, kalıtından vazgeçebilir. 

Karşıçıkışı karşılayabilmek için Locke’un belirtik ve örtük 
onaylar arasında bir ayrıma baş vurması gerekir. Eğer bir insan 
belli bir politik toplumda büyüyorsa, Devletin yasaları ile uyum 
içinde mülkiyet kalıt alıyor ve bir yurttaşın ayrıcalıklarından 

34T., 8, 101.
35T., 8, 116.
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yararlanıyorsa, o topluma üyelik için en azından örtük bir onay 
vermiş olması gerekir. Çünkü bir yurttaşın ayrıcalıklarından 
yararlanmak ve aynı zamanda henüz doğa durumunda oldu-
ğunu ileri sürmek bütünüyle usaaykırı olacaktır. Başka bir de-
yişle, belli bir Devletin bir yurttaşının hak ve ayrıcalıklarından 
yararlanan bir insanın, örtük olarak bile olsa, o Devletin bir 
yurttaşının ödevlerini gönüllü olarak üstlenmiş olması gerekir. 
Ve bir İngiliz ya da bir Fransız olarak doğmuş olan bir insanın 
bir yurttaşın yükümlülüklerine boyun eğmekten başka hiçbir 
seçeneğinin olmadığı biçimindeki karşıçıkışa yanıt olarak 
 Locke bildirir ki, birey gerçekte bir başka Devlete giderek ya 
da dünyanın ona doğa durumunda yaşama olanağını verebile-
cek uzak bir bölgesine çekilerek Devletten çekilebilir. 

Bu yanıt hiç kuşkusuz Locke’un gününde yürürlükte olan 
durumun ışığında anlaşılmalıdır; pasaport düzenlemeleri, göç 
yasaları, genel askerlik görevi vb. gibi koşulların bilinmediği 
ve bir insan için uzaklara giderek eğer istiyorsa Amerika’da 
ya da Afrika’da yaşamanın en azından fiziksel olarak olanaklı 
olduğu zamanları anımsamak gerekir. Ama gene de, Locke’un 
sözleri toplumsal bağıt kuramının yapay ve gerçekçi-olmayan 
karakterini göstermeye yardım eder. Politik toplumun köken-
leri konusunda Locke’un açıklamalarında iki öğenin bir karı-
şımını buluruz; bir yanda politik toplumun “doğal” karakteri 
biçimindeki ortaçağ düşüncesi (ki Yunan felsefesinden gelir), 
ve öte yanda sınırsız bir özgürlükten yararlanma olanağını 
veren (Locke’un durumunda, doğal ahlaksal yasaya boyun 
eğme yükümlülüğü dışında) doğa durumu gibi bir varsayım 
karşısında örgütlü toplumda özgürlüklerin sınırlanması için 
bir aklama bulma yönünde ussalcı girişim. 

5. Yurttaş Hükümeti

Hobbes, gördüğümüz gibi, belli bir sayıda insanın doğa du-
rumunda yararlandıkları “hakları” egemene teslim etmele-
rinin aracı olarak tek bir bağıtın olduğunu ileri sürdü. Böy-
lece politik toplum ve hükümet tek bir onay tarafından aynı 
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zamanda yaratılır. Bununla birlikte, Locke’un politik kuramı-
nın iki bağıt ya da sözleşmeye izin verdiği ileri sürülmüştür, 
biri politik toplumun oluşmasını sağlayan, öteki bir hükü-
metin kurulmasını sağlayan olmak üzere. Aslında açık bir 
biçimde iki bağıttan söz edilmez; ama Locke’un örtük olarak 
iki bağıtı varsaydığı ileri sürülmüştür. İlk bağıt yoluyla bir in-
san belli bir politik toplumun üyesi olur ve kendini çoğunlu-
ğun kararlarını kabul etme yükümlülüğü altına getirir. İkinci 
bağıt yoluyla, yeni kurulan toplumun üyelerinin çoğunluğu 
(ya da tümü) ya hükümeti kendileri sürdürme ya da kalıtsal 
ya da seçim ile gelen bir oligarşi ya da monarşi kurma konu-
sunda anlaşır. Öyleyse, Hobbes’un kuramı üzerine egemenin 
devrilmesi mantıksal olarak söz konusu toplumun çözülme-
sini imlerken, buna karşı Locke’un kuramı üzerine durum 
böyle değildir, çünkü politik toplum ayrı bir bağıt yoluyla ku-
rulmuştur ve ancak üyelerinin anlaşması yoluyla çözülebilir. 

Hiç kuşkusuz bu yorumdan yana söylenebilecek çok şey 
vardır. Ama aynı zamanda Locke yurttaş ve hükümet ara-
sındaki ilişkiyi bir sözleşmenin terimlerinde olmaktan çok 
vekillik düşüncesinin terimlerinde düşünür. Halk bir hükü-
met kurar ve ona belli bir sorumluluk yükler; ve hükümet bu 
sorumluluğu yerine getirme yükümlülüğü altındadır. “Tüm 
commonwealthlerin ilk ve temel pozitif yasası yasama gücünün 
kurulmasıdır.”36 Ve “topluluk yasama gücünü bu sorumluluk 
için uygun gördüğü ellere bırakır ki bildirilmiş yasalar tarafın-
dan yönetilsin, yoksa barış, dinginlik ve mülkiyeti henüz doğa 
durumunda olan o aynı güvensizlik durumu içinde kalmayı 
sürdürecektir.”37

Locke yasamadan commonwealthdeki “en-yüksek güç” olarak 
söz eder.38 Ve “toplumun herhangi bir üyesindeki ya da parça-
sındaki tüm başka güçler ondan türemeli ve ona altgüdümlü 
(olmalıdır).”39 En-yüksek yürütme gücüne iye bir tekerk oldu-
ğu zaman ona, sıradan dilde, en-yüksek güç denebilir, özellikle 

36T., 11, 134.
37T., 11, 136. 
38T., 11, 134.
39T., 13, 150.
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tasarıların yasalar olması onun onayını gerektiriyor ve yasama 
gücü her zaman toplanmıyorsa; ama bu tüm yasa-yapma gü-
cünü kendisinde taşıdığı anlamına gelmez, ve teknik anlamda 
en-yüksek güç olan şey bütün yasama gücüdür. Locke com-
monwealthde bir güçler ayrılığının istenebilirliğini vurguladı. 
Örneğin, yasaları yapan kişilerin onları kendilerinin yürütmesi 
hiç de istenebilir birşey değildir. Çünkü “kendilerini yaptıkları 
yasalara boyun eğmeden bağışık tutabilirler, ve yasayı hem ya-
pılması hem de yürütülmesinde kendi yararlarına uydurarak 
topluluğun geri kalanından ayrı bir çıkar gütmeye başlaya-
bilirler.”40 Yürütücü, öyleyse, yasamacıdan ayrı olmalıdır. Ve 
Locke commonwealthde güçlerin bir ayrılığının istenebilirliğini 
böylesine vurgulamış olduğu için onda Hobbes’un “egemen”i-
ne karşılık düşen birşeyin olmadığı ileri sürülmüştür. Bu hiç 
kuşkusuz eğer “egemen” sözcüğüne ona Hobbes’un yüklediği 
tüm anlamı yüklersek doğru olacaktır; ama, gördüğümüz gibi, 
Locke tek bir yüksek gücü, eş deyişle yasama gücünü tanır. Ve 
bunun, commonwealthdeki en-yüksek güç olması ölçüsünde, 
belki de Hobbes’un “egemen’ine karşılık düştüğü söylenebilir. 

Bununla birlikte, “ancak tek bir yüksek-güç olabilse de,—ki 
bu geri kalan herkesin ona altgüdümlü olduğu ve olması gere-
ken yasama gücüdür—, gene de yasama yalnızca belli erekler 
için davranması gereken bir vekil güç olduğu için, halk yasama 
gücünün ona duyulan güvene aykırı davrandığını gördüğü 
zaman onu uzaklaştırma ya da değiştirme için gereken yüksek 
gücünü elde tutmayı sürdürür.”41 Böylece yasamanın gücü hiç 
kuşkusuz saltık değildir: Yerine getirilecek bir sorumluluğu 
vardır. Ve hiç kuşkusuz ahlaksal yasanın altında durur. Locke 
buna göre “onlara (yasamanın üyelerine) toplum tarafından 
ve Tanrının ve doğanın yasası tarafından teslim edilen so-
rumluluğun her commonwealthin tüm hükümet biçimlerinde 
yasama gücüne getirdiği sınırları”42 ortaya koyar. İlkin, yasama 
gücü herkes için aynı olan ve tikel durumlarda değişmeyen bil-
dirilmiş yasalar yoluyla yönetmelidir. İkinci olarak, bu yasalar 

40T., 12, 143. 
41T., 13, 149. 
42T., 11, 142.
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halkın yararından başka hiçbir amaç için tasarlanmamış olma-
lıdır. Üçüncü olarak, yasama gücü halkın kendisi ya da vekilleri 
tarafından verilen onay olmaksızın vergileri yükseltmemelidir. 
Çünkü uğruna toplumun oluşmuş olduğu birincil amaç mül-
kiyetin getirilişi ve korunmasıdır. Dördüncü olarak, yasama 
gücünün yasaları yapma gücünü halkın bu gücü vermediği 
herhangi bir kişiye ya da meclise aktarmaya hakkı yoktur, ne 
de bunu geçerli olarak yapabilir. 

Güçlerin ayrılığından söz ettiğimiz zaman, genellikle yasa-
ma, yürütme ve yargı güçlerinin üçlü ayrılmasına göndermede 
bulunuruz. Ama Locke’un üçlüsü ayrıdır ve yasama, yürütme 
ve onun “federatif” dediği güçlerden oluşur. Bu federatif 
güç savaş ve barış, bağlaşmalar ve antlaşmalar yapma ve “com-
monwealth dışındaki tüm kişiler ve topluluklar ile iş yapma”43 
gücünü taşır. Locke onu ayrı bir güç olarak gördü, ama gene 
de değişik bir kişiye ya da değişik kişilere bırakılması anlamın-
da yürütme gücünden ayrılmasının pek düşünülemeyeceğini, 
çünkü bunun sonucunun “düzensizlik ve yıkım”44 olacağını 
belirtti. Yargı gücüne gelince, belki de Locke’un onu yürüt-
me gücünün bir parçası olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Her 
ne olursa olsun, üzerlerinde direttiği iki nokta yasamanın en 
yüksek olduğu ve her gücün, yasamayı da içine almak üzere, 
yerine getirecek bir görevinin olduğudur. 

6. Hükümetin Çözülmesi

“Ne zaman toplum çözülürse, o toplumun hükümetinin de 
kalamayacağı kesindir.”45 Eğer bir fatih “toplumu parçalara 
ayırırsa”46 açıktır ki hükümetleri çözülecektir. Zor yoluyla bu 
çözülüşe Locke “dışarıdan devirme” der. Ama ayrıca “içeri-
den devirme” de yer alabilir, ve ikinci İnceleme’ nin son bölü-
münün çoğunu bu konuya ayırır. 

43T., 12, 146.
44T., 12, 148.
45T., 19, 211.
46A.g.y.
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Hükümet yasama gücünün değiştirilmesi yoluyla içeriden 
çözülebilir. Varsayalım ki, der Locke—açıkça İngiliz anayasası-
nı düşünerek—, yasama gücü halk tarafından seçilen bir tem-
silciler meclisine, bir kalıtsal soyluluk meclisine, ve tek bir kalıt-
sal kişiye, e.d. prense verilmiş olsun. Prens en-yüksek yürütme 
gücünü taşır ve ayrıca iki meclisi de toplama ve dağıtma hakkı 
vardır. Eğer prens yasalar yerine kendi keyfi istencini geçirirse, 
ya da eğer yasama gücünün (eş deyişle, meclislerin, özellikle 
temsilciler meclisinin) gereken zamanlarda birarada toplan-
masını ya da özgürce davranmasını engellerse, ya da eğer 
halkın onayı olmaksızın ve halkın çıkarına aykırı olarak keyfi 
bir yolda seçim yöntemini değiştirirse, tüm bu tür durumlarda 
yasama gücü değiştirilmiş olur. Yine, eğer en-yüksek yürütme 
gücünü tutan yan görevini yasaların işletilmesini olanaksızlaş-
tıracak bir yolda bırakır ya da gözardı ederse, hükümet etkili 
olarak çözülmüş olur. Dahası, hükümetler prens ya da yasama 
gücü sorumluluklarına aykırı bir yolda davrandığı zaman çözü-
lür, ve bu durum ya iki yandan biri yurttaşların mülkiyetine el 
uzattığı ya da yaşamları, özgürlükleri ve mülkiyetleri üzerinde 
başına buyruk bir denetim kurmaya çalıştığı zaman görülür. 

Hükümet bu iki yoldan birinde “çözüldüğü” zaman ayak-
lanma (rebellion) aklanır. Bu öğretinin ayaklanmaları yürek-
lendirdiğini ileri sürmek sağlam bir uslamlama olmayacaktır. 
Çünkü eğer yurttaşlar tiransal bir gücün başına buyruk özen-
cine uyruk oluyorlarsa, egemenlerin kutsal karakteri ne denli 
yüceltilmiş olursa olsun ayaklanma fırsatını yakalamaya hazır 
olacaklardır. Dahası, ayaklanmalar gerçekte “kamu işlerindeki 
her küçük kötü yönetim üzerine”47 olmaz. Ve gerçi uyruklar-
dan ve edimlerinden söz ederken “ayaklanma” ve “ayaklanan-
lar” sözcüklerini kullansak da, kendilerini tiranlara çevirdikleri 
ve halkın istenç ve çıkarına aykırı bir yolda davranmaya başla-
dıkları zaman egemenlerden ayaklananlar olarak söz etmek 
çok daha doğru olacaktır. Gerçekten de, haksız başkaldırılar 
ve ayaklanmalar olabilir, ve bunlar birer suçtur, ama kötüye 
kullanılma olanağı ayaklanma hakkını ortadan kaldırmaz. Ve 
eğer koşullar ayaklanmayı haklı kıldığı zaman kimin yargıda 

47T., 19, 225. 
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bulunacağı sorulacak olursa, “yanıtlıyorum, halk yargıç ola-
caktır.”48 Çünkü yalnızca onlar, Tanrının altında, görevlinin 
görevini kötüye kullanmış olup olmadığı konusunda karar 
verebilirler. 

7. Genel Notlar

Locke’un politik kuramı açıktır ki çeşitli nedenlerle eleştiriye 
açıktır. Yalnızca çok genel—giderek “zaman ötesi” denebi-
lecek denli genel—ilkelerin bildirilişinden daha çoğu olan 
başka politik kuramlar ile birlikte, çağdaş tarihsel koşullara 
çok yakından bağlı olma kusurunu taşır. Bu, hiç kuşkusuz, az 
çok ayrıntıya giren bir kuram durumunda kaçınılmazdır. Ve 
Locke’un Yurttaş Hükümeti Üzerine İnceleme’ sinin belli bir dü-
zeye dek çağdaş tarihsel koşulları ve yazarının bir Whig ola-
rak ve Stuartların bir karşıtı olarak kişisel politik kanılarını 
yansıtması olgusunda şaşırtıcı hiçbirşey yoktur. Çünkü politik 
felsefeci kendini “hükümet ortak yarar göz önünde tutularak 
yönetilmelidir” gibi önermeleri bildirmeye sınırlamayı iste-
medikçe, düşüncesi için gereç olarak kendi zamanının poli-
tik verilerini almaksızın edemez. Politik kuramlarda belli bir 
dünya görüşünü, belli bir tini ve düşünsel anlatıma erişen bir 
politik yaşamın devimini görürüz; ve politik kuramlar kaçınıl-
maz olarak değişen düzeylerde eskirler. Bu açıktır ki Marxist 
politik kuram için de doğrudur. Ve Locke’un kuramı için de 
böyle olması ancak doğaldır. 

Denebilir ki sözcüğün somut anlamında kaçınılmaz olana 
bir “kusur” demek doğru olmayacaktır. Ama eğer bir politik 
felsefeci kendi kuramını genelde kuram olarak ortaya koymuşsa, 
bu sözcüğün kullanımı konusunda hatalar aramak sanırım 
boşuna olacaktır. Herşey bir yana, Locke’un politik kuramı 
başka kusurlar ile de yüklüdür. Toplumsal bağıt kuramının 
yapaylığına daha önce dikkati çektik. Ve ayrıca Locke’un ortak 
yarar kavramının herhangi bir tam çözümlemesini vermeyi 
başaramamasını da belirtebiliriz. Hiç duraksamaksızın özel 

48T., 19, 240. 
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mülkiyetin korunmasının ve ortak yararın geliştirilmesinin 
tüm bakımlardan anlamdaş terimler olduklarını varsayar. De-
nebilir ki bu eleştiri geriye Locke’un hiçbir zaman önceden 
göremeyecek olduğu bir ekonomik, toplumsal ve politik geli-
şim sürecine bakan birinin bakış açısından yapılır—bir süreç 
ki onun zamanının liberalizminin bir düzeltilmesini zorunlu 
kıldı. Ve bu belli bir ölçüde doğrudur. Ama bundan kendi 
tarihsel koşullarının çerçevesi içerisinde bile Locke’un politik 
toplumun ve hükümetin işlevi konusunda çok daha yeterli bir 
açıklama veremeyecek olduğu sonucu çıkmaz. Onun açıkla-
masında henüz öğesel bir biçimde de olsa hem Yunanlıların 
hem de ortaçağın politik düşüncesinde bulunan birşey eksiktir. 

Bununla birlikte, Locke’un politik kuramının eleştiriye 
açık olduğunu söylemek kalıcı bir değer taşımadığını söylemek 
değildir. Ve kalıcı geçerlikte oldukları düşünülebilen ilkelerin 
tam anlamıyla genellikleri nedeniyle tikel bir döneme ya da ko-
şullar kümesine sınırlanmayı aşan ilkeler olduğunu söylemek 
bu ilkelerin değersiz olduğunu söylemek ile aynı şey değildir. 
Bir ilke değişik zamanlarda değişik yollarda uygulanması ge-
rektiği için değersizleşmez. Locke’un hükümetin—yalnızca 
terime bugün genellikle verilen dar anlamda değil ama Devlet 
örgütlenmesinin geniş anlamında—yerine getirecek bir görevi 
olduğu ve ortak yararı geliştirmek için varolduğu biçimindeki 
ilkesi bugün de onun tarafından bildirildiğinde olduğu gibi 
doğrudur. Hiç kuşkusuz bir yenilik değildi. Aquinas da aynı 
şeyi söyleyecekti. Ama önemli olan nokta ilkenin sürekli yi-
neleme gereksinimi içinde durduğudur. İşlemsel olmak için, 
değişik zamanlarda ve değişik yollarda uygulanması gerekir; ve 
Locke, kendi görüşünde, onun kendi zamanının koşullarında 
nasıl uygulanması gerektiğini göstermeye çalıştı ve bu koşullar 
Orta Çağın koşulları değildi. 

Hükümetin halka karşı sorumluluğu ve ortak yararı ge-
liştirme işlevi genel olarak kabul edilecektir. Ama eklemek 
istiyorum ki kalıcı geçerliği olan bir konum daha vardır ki, Lo-
cke’un kendisi tarafından sürekli olarak kabul edilmiş ve gene 
de sorgulanmıştır. Doğal hakların olduğu ve hem yönetenleri 
hem de yönetilenleri duyunçta yükümlülük altına getiren bir 
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doğal ahlaksal yasanın olduğu öğretisine göndermede bulu-
nuyorum. Bu öğreti doğa durumu ve toplumsal bağıt kuram-
ları ile ayrılmamacasına bağlı değildir; ve içten benimsendiği 
zaman tiranlığa karşı kalıcı bir güvencedir. 

Bununla birlikte, özünlü değer ve değersizliklerinden 
bütünüyle ayrı olarak, Locke’un politik kuramının büyük bir 
tarihsel önemi vardır. Belli bir eleştiriye karşın on sekizinci 
yüzyılda kendi ülkesinde genel olarak kabul edildi. Ve üstelik 
örneğin Hume gibi yazarlar toplumsal bağıt kuramına saldır-
dığı zaman bile, Locke’un hükümete ilişkin genel kavramları 
kabul edildi. Daha sonra hiç kuşkusuz değişik düşünce çizgileri 
ortaya çıktı, bir yanda Benthamizm ve öte yanda Burke’ün 
kuramları kendilerini gösterdi. Ama Locke’un söylediklerinin 
çoğu ortak mülkiyet olarak kaldı. Bu arada politik kuramı Kıta-
da, hiç kuşkusuz sürgün sırasında yaşamış olduğu Hollanda’da 
ve Fransa’da tanındı, ve orada söz gelimi Montesquieu gibi 
Aydınlanma yazarlarını etkiledi. Dahası, Amerika’daki büyük 
etkisi konusunda hiçbir kuşkuya yer olamaz, gerçi devrimin 
söz gelimi Jefferson gibi bireysel önderleri üzerindeki etkisinin 
düzeyini tam olarak saptamak güç olsa da. Kısaca, Locke’un 
Yurttaş Hükümeti Üzerine İnceleme’ sinin yaygın ve kalıcı etkileri 
felsefecilerin etkisiz oldukları anlayışının kalıcı bir çürütül-
mesini oluşturur. Hiç kuşkusuz doğrudur ki Locke’un kendisi 
daha şimdiden varolan bir düşünce devimine eklemli bir anla-
tım verdi; ama bu eklemli anlatımın kendisi anlattığı düşünce 
deviminin ve politik yaşam yöneliminin sağlamlaşmasında ve 
yaygınlaşmasında güçlü bir etki oluşturdu. 

8. Locke’un Etkisi

Fransız Ansiklopedicisi d’Alembert’a göre Locke Newton’ın 
fiziği yaratması ile oldukça benzer bir yolda metafiziği yarattı. 
D’Alembert bu bağlamda metafizikten Locke tarafından ta-
sarlandığı gibi, eş deyişle insan anlağının düzey, güç ve sınır-
larının belirlenmesi olarak bilgi kuramını anlıyordu. Ve Loc-
ke tarafından bilgi kuramının gelişimine ve insan anlağının 
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bir çözümlemesi işlevinde metafiziğin irdelenişine verilen 
ivme gerçekten de onun felsefi düşünce üzerinde güçlü 
bir etki yarattığı başlıca yollardan biri idi. Ama etkisi törel 
kuramındaki hedonistik öğeler yoluyla törebilimde ve, son 
kesimde gördüğümüz gibi, politik kuramda da güçlü oldu. 
Eklenebilir ki örneğin Fransız “fizyokratlarının” yazılarında 
(söz gelimi François Quesnay, 1694-1774) ve Adam Smith’in 
Ulusların Gönenci (1776) başlıklı çalışmasında bulunduğu 
gibi laissez-faire tipi ekonomik liberalizm Locke’un ekonomik 
ve politik kuramları ile en azından uzak bir bağıntı içinde 
duruyordu. 

Locke’un görgücülüğünün etkisinin en açık olarak gö-
ründüğü yer Berkeley ve Hume’un daha sonra irdeleyeceği-
miz felsefeleridir. Bu düşünce gelişiminin geçeğinde onun 
görgücü ilkesi kendisinin öngörmediği yollarda uygulandı. 
Ama bunda şaşırtıcı hiçbirşey yoktur. Locke ılımlı ve dengeli 
bir düşünür idi. Buna göre, örneğin Samuel Clarke gibi ona 
açıkça büyük bir saygı duyan düşünürlere seslenebildi. Ama 
Locke’un düşüncesinin değişik yanlarının onun kendisi tara-
fından abartılmış olarak görülebilecek bir yolda geliştirilmesi 
ancak doğal olabilir. Örneğin, tanrısal bildirişin yargıcı olarak 
us gibi sözleri daha sonra irdelenecek olan deistler üzerinde 
bir etki yarattı ve Bolingbroke’un Locke’u kendisine sınırsız 
saygı duyduğu bir öncü felsefeci olarak yücelttiğini görürüz. 
Yine, Locke’un Deneme’de düşüncelerin çağrışımı konusunda-
ki gözlemleri daha sonra David Hartley (1705-57) ve Joseph 
Priestley’in (1733-1804) çağrışımcı ruhbilimlerinde ürünlerini 
verdi. İkisi de fiziksel ve ruhsal olaylar arasındaki bağıntıyı 
vurguladı ve Priestley her ne olursa olsun özdekçi bir konumu 
kabul etti. Locke’un kendisi hiç kuşkusuz bir özdekçi değildi; 
ne de düşünceleri yalnızca dönüşmüş duyumlar olarak gördü. 
Aynı zamanda duyumculuk için bir temel olarak kullanılabile-
cek bildirimlerde bulundu. Örneğin tüm bildiklerimize karşın 
Tanrı salt özdeksel bir şeye düşünme gücünü verebilir diyordu. 
Ve bu duyumculuk öğeleri örneğin Cork piskoposu Peter 
Browne’u (ö. 1735) ve Fransız felsefecisi Condillac’ı (1715-80) 
etkiledi. Gerçekten de, Locke’un felsefesindeki duyumculuk 
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öğeleri doğrudan ya da dolaylı olarak Fransız Aydınlanmasının 
söz gelimi Ansiklopediciler gibi düşünürleri üzerinde önemli 
ölçüde etkili oldu. 

Kısaca, Locke genel olarak Aydınlanma döneminin önde 
gelen kişiliklerinden biri idi ve kendisinde ve yazılarında özgür 
araştırma ve “ussalcılık” tinini temsil ediyor, çağın karakteris-
tiği olan tüm yetkecilikten nefret ediyordu. Bununla birlikte, 
eklenmelidir ki ılımlılık, dindarlık ve ciddi bir sorumluluk 
duygusu gibi nitelikler taşıyordu ki, aynı sorumluluk düzeyi 
ondan etkilenmiş kıta düşünürlerinde zaman zaman eksikli-
ğini duyurdu. 

Ama eğer Locke çağının usta düşünürlerinden biri idi ise, 
bir başkası da Newton idi. Ve d’Alembert onlardan birarada 
söz etmede haksız değildi. Bu nedenle, gerçi çalışması hiç 
kuşkusuz fiziksel bilimin bir tarihi olarak amaçlanmış olmasa 
da, insanların düşünceleri üzerinde öylesine derin bir etki 
yaratmış olan büyük matematikçi ve fizikçi üzerine de birşeyler 
söylemek gerekir. Bunu sonraki bölümde yapacağız.
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