Hürriyet Üstüne
On Libert y

Çeviren: M. Osman Dostel
Sadeleştiren: Ömer Çaha

İçindekiler
Önsöz / Ömer Çaha.............................................................................. 9
John Stuart Mill Üzerine Bir Değerlendirme / Ömer Çaha.............. 11
Çevirenin Notu / M. Osman Dostel.................................................... 31
Giriş...................................................................................................... 39
Bölüm 1
Düşünce ve Tartışma Özgürlüğüne Dair........................................... 57
Bölüm 2
Mutluluğun Unsurlarından Biri Olarak Bireycilik.......................... 107
Bölüm 3
Toplumun Birey Üzerindeki Otoritesinin Sınırları........................ 131
Bölüm 4
Uygulamalar..................................................................................... 157

John Stuart Mill
Üzerine Bir Değerlendirme

1

806 yılında dünyaya gelen John Stuart Mıll, Faydacılık ekolünün kurucusu olan Jeremy Bentham ve bu
ekolün ileri gelenlerinden biri olan babası James Mill tarafından faydacılık felsefesinin temel ilkeleri doğrultusunda yetiştirildi. Babasının dizleri dibinde özel bir eğitime tâbi tutulan
Mill, daha üç yaşında Eski Yunanca’yı, sekiz yaşında da Lâtince’yi
öğrendi. Yaşıtlarına göre henüz bir çocuk sayılacak yaşta (on iki
yaşında) iktisat, mantık ve matematikle tanıştı. Yine genç sayılabilecek bir yaşta (on yedi yaşında) iken yaşamının en önemli basamaklarından birini oluşturan India House’da yazıcı olarak göreve
başladı. Mill, yirmi yaşındayken ciddî bir depresyon geçirdi. Bu
depresyon yaşamının aşağı yukarı beş yılına mal oldu.
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Mill, yirmi beş yaşına geldiğinde yaşamının en önemli olaylarından biri gerçekleşir ve Harriet Taylor ile tanışır. Taylor evli
olmasına rağmen onunla uzun süren bir aşk hayatı yaşar. Eşinin
ölümünden sonra evlendiği Taylor, Mill’in düşünceleri üzerinde
önemli etkiler bırakmıştır. Sıkı bir feminist olan Taylor, Mill’i genel olarak “eşitlik”, özel olarak da kadın-erkek eşitliği konusunda
etkilemiştir. Mill’in kendi döneminde işçi sınıfına oy hakkı verilmesini desteklemesi ve kadınlara siyasî eşitlik tanınması konusunda önemli eserler vermiş olması, çoğunlukla bu etkiye bağlanır.
Mill, Hürriyet Üstüne adlı çalışmasını eşi Taylor’un desteğiyle yazdığını belirtir. Eşinin ölümünden sonra yayınlanan bu kitap Mill
tarafından Taylor’a adanmıştır.
Mill, yaşamının son yıllarında siyasetle ilgilenir ve 1865 yılında milletvekili olarak Westminister’a girer. Ancak üç yıl sonra
1868’de yapılan seçimde kazanamayınca emekliye ayrılarak kendisini tamamen felsefî ve edebî çalışmalara adar. Yaşamını kaybettiği 1873 yılına kadar bu alanda önemli eserler vererek bazı filozoflar tarafından, rasyonalist akımın önemli mabetlerinden biri
olarak tanımlanacak bir noktaya gelir.
Mill, her biri kendi alanında ses getiren yirminin üzerinde kitap yazmıştır. Bununla birlikte uzun süre Westminister Review adlı
dergide yazılar yazmıştır. Burada yayınlanan yazılarının bir kısmı kendi ölümünden sonra müstakil kitaplar olarak basılmıştır.
Mill’i, çok sayıdaki çalışması arasında özel olarak popüler yapan
dört çalışması bulunmaktadır. Bunlar, Utilitarianism (Faydacılık),
On Liberty (Hürriyet Üstüne), The Principles of Political Economy
(Politik Ekonominin İlkeleri) ve Considerations on Representative
Government (Temsilî Hükümet Üzerine Düşünceler) isimli eserlerdir. Bu dört çalışma Mill’in bütün felsefesi hakkında yeterli bilgiyi
vermektedir. Zira, burada yapacağım değerlendirme de bu dört
çalışmadan hareketle yapılmıştır. Mill, gerçekte çok geniş ve de-
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ğişik alanlarda ürünler vermiştir. Hatta denebilir ki, Mill, kendi
zamanında problem olarak tartışılan hemen her konuda bir şeyler
söylemiş ve yazmıştır. Bu kabilden olmak üzere, kadınlarla ilgili
yazdığı iki çalışma dikkate değerdir. Bu çalışmalardan biri olan On
the Subjection of Women (Kadınların İkincilliği Üzerine) adlı çalışması, düşünce tarihi içinde kadın haklarını savunmak üzere bir
erkek tarafından kaleme alınmış ilk çalışmadır. Mill, bu tür sosyal
konuların yanı sıra, dinsel konularla da felsefî bağlamda ilgilenmiştir. Bu çerçevede tabiat, Tanrı ve dinin yararları gibi konularda
yazdığı eserler de dikkate değerdir.
Mill, faydacılık ekolünün sıkı ilkeleri doğrultusunda eğitilmiş
olmasına rağmen, bu ekolün sınırlarını çok aşmış bir felsefî miras
bırakmıştır. Faydacılık ekolünün yanı sıra, çok değişik kaynaklardan ve felsefî anlayışlardan da etkilenmiştir Mill. Bunların başında
Alman romantik felsefesi, August Comte’un pozitivizmi ve Alexis
De Tocqueville’in plüralist (çoğulcu) yaklaşımı gelmektedir. Ancak, Mill’in bu akımlardan hiçbirine tam anlamıyla teslim olmadığını; bunların, kendi anlayışı bakımından olumlu taraflarını alarak
bütüncül bir felsefeye ulaşmaya çalıştığını belirtmeliyiz. Oldukça
farklı ve hatta birbiriyle çelişen kaynaklardan yararlandığı için
Mill birçok filozof tarafından “tutarsız” ve “sistemsiz” bir felsefe
geliştirmekle suçlanmıştır. Gerçekte de, aşağıda analiz edeceğimiz
üzere, Mill’in birbiriyle çelişir gibi gözüken düşünceleri vardır.
Örneğin, Hürriyet Üstüne adlı eserinde ortaya koyduğu mutlak
müdahalesizlik anlayışını, Politik Ekonominin İlkeleri adlı eserinde
önemli ölçüde terk ettiğini rahatlıkla görebilmekteyiz.
Mill, J. Bentham’ın Faydacılık ekolüne sert eleştiriler yöneltmekle birlikte faydacı bir filozof olarak bilinmektedir. Ancak, aşağıda verileceği üzere, Mill’in faydacılığı Bentham’ınkinden önemli
ölçüde ayrılmaktadır. Bu ayrılığa yol açan temel neden Mill felsefesinde önemsenen “çoğulculuk”, “farklılık”, “duygu”, “sezgi” ve

14

Ömer Çaha

“inanç” gibi kavramlardan kaynaklanmaktadır. Romantizm ve
plüralizmin etkisi altında felsefesine ulaşan bu kavramlar, Mill’e
evrensel psikolojik bir ilke olarak tanımlanan Bentham faydacılığının psikolojik ve sosyolojik açıdan yetersizliğini öğretmiştir. Bu
bakımdan Mill faydacı felsefenin sınırları içinde kalmakla birlikte,
Bentham’ın faydacılığına sert eleştiriler yönelten bir filozof olarak da dikkat çekmektedir. Yukarıda zikredilen kavramları insan
yaşamının vazgeçilmezleri olarak kabul eden Mill, bireyi belli bir
topluluğun mensubu olmaktan dolayı evrensel psikolojik dürtülerle hareket eden bir varlık olarak kabul etmez. Mill, bu yönüyle bireyi her hâlükârda rasyonel olarak davranan bir aktör olarak
kabul eden klâsik liberal anlayışın dışına da çıkmakta ve birçok
kişi tarafından “sosyal” liberal bir filozof olarak tanımlanmaktadır.
Cumhuriyet tarihi boyunca, entelektüel hayatı önemli ölçüde sağ
ve soldan gelen “kolektivist” yaklaşımın etkisinde şekillenen ülkemizde, hiçbir klâsik liberalin eseri bilinmezken, Mill’in eserinin
1950’li yıllarda (hem de devlet eliyle) okuyucu karşısına çıkmasının nedeni, büyük ölçüde Mill felsefesindeki bu boyuttur.
Mill, kendisinden önce gelen faydacı düşünürleri, toplumun
kurumsal organizasyon boyutuyla tarihsel boyutunu ihmâl etmekle suçlamıştır. Mill’e göre, bu filozoflar bireylerin belli bir toplum
ve tarih parçası içinde oluşan motivasyon kaynaklarını ve kültürel
değerlere bağımlı olarak hareket ettiklerini göz ardı etmişlerdir.
Bu filozoflar ahlâkî, sosyal ve ekonomik tüm davranışları bireyin
toplumdan bağımsız evrensel psikolojik dürtülerine dayandırmışlardır. Mill, ayrıca tabiî hukuk doktrinini toplumsal yaşamın tüm
alanlarına uyarlamaya çalışan Locke, Hobbes ve Rousseau gibi
filozofları da eleştirmiştir. Mill’e göre, insan zihni birbirini takip
eden tarihsel aşamalara bağlı olarak sürekli olarak gelişen bir süreç
izlemektedir. Bu bakımdan siyasî sorunların tümü görecelidir ve
insanlık tarihinin değişik aşamaları göreceli sorunların üstesinden
gelmek için değişik kurumlar üretmek zorundadır.
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Mill, A. Comte’un pozitivist felsefesinden önemli ölçüde etkilenmiş olmakla birlikte, Faydacılık ekolüne yönelttiği eleştiriyi
bu felsefeye de yöneltir. Mill’e göre, pozitivizm sadece maddî olgular üzerinde durmakla bireyin manevî boyutunu ihmâl etmiş;
bu yönüyle de bireyi, dolayısıyla da toplumu tam manasıyla anlamamızı engellemiştir. Comte’un empirist felsefesinin yerine,
Mill tümevarımla tümdengelimin bileşimi olan bir felsefî yöntem
önermektedir. Mill birincisine “doğrudan”, ikincisine ise “dolaylı”
tümdengelim yaklaşım adını vermektedir. Doğrudan tümdengelimci yöntem, dolaylı olanı kullanıp psikolojik kuralları keşfederek
bireyin toplum içindeki davranışlarını anlayabilir.
Mill, Comte’a metodolojik açıdan eleştiri yöneltmektedir.
Oysa Bentham’ı aynı zamanda felsefesinin sonuçları bakımından
da eleştirmektedir. Mill’e göre, Bentham’ın teorisi insan yaşamındaki manevî unsurları göz ardı etmekle sınırlı kalmamakta, aynı
zamanda çoğunluğun diktatörlüğüne de kapı aralamaktadır. Haddizatında Mill’in Bentham’a yönelttiği eleştirinin nirengi noktasını bu husus oluşturur. O bakımdan Mill’in felsefesini analiz etmeden önce Bentham’ın faydacı yaklaşımını analiz etmek gerekiyor.

Bentham’ın Faydacı Felsefesi
Bentham’ın faydacı felsefesinin temeli insandaki evrensel “haz” ve “elem” kavramlarına dayanmaktadır. Bu iki kavram
sadece insan davranışlarına yön veren iki temel unsur olmakla
sınırlı değildir, bu kavramlar aynı zamanda ahlâkî değerlerin de
ölçüsünü oluştururlar. Daha da önemlisi, bu iki değer aynı zamanda siyasal meşruiyetin de temel dayanağını oluşturmaktadırlar.
Bentham’ın, insan davranışının temeline yerleştirdiği bu iki evrensel psikolojik dürtü ile ilgili söylediği şey gayet basittir: İnsana
haz veren her şey ahlâkî olarak “iyi”dir, haz vermeyen şeylerse iyi
değildir. Başka bir deyişle, insana acı ve üzüntü veren ya da haz-
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dan mahrum bırakan değerler ahlâken “kötü” değerlerdir. İnsan
yaşamında yer alan tüm deneyimler ya mutluluk verme ya da acı
ve ıstırap verme potansiyeline sahiptir. Bu bakımdan Bentham’a
göre, zevk verici özelliği olan her şey prima facia olarak doğru ve
iyi olarak kabul görmelidir. Bentham bu iki dürtünün insanı sadece yönlendirmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ahlâken bu
doğrultuda hareket etmek zorunda bıraktığını ifade eder.
Bentham bu iki psikolojik dürtüyü bir aşama sonra topluma ve
siyasal düzene de uyarlamaya çalışır. Birey tek başına bu dürtünün güdümünde hareket ettiğinde sorun kalmaz. Ancak, bireyin
toplumsal bir varlık olduğunu düşündüğümüzde ve toplumsal
eylemlerin de tek tek bireysel eylemlerin bir toplamından ibaret
olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, “toplumun tümüne
referans noktası oluşturacak olan kimin değeridir” sorusu anlam
kazanmaya başlıyor. Başka bir deyişle, toplumsal mutluluğun yolu
hangi tür değerlerden ve hangi bireylerin değerlerinden geçer?
Bentham’ın bu soruya verdiği cevap da gayet basittir: “Mümkün
olan en büyük mutluluk”. Mümkün olan en büyük mutluluk, bir
toplumda “çoğunluğun” tercihini anlatan bir kavramlaştırmadır.
Bentham’a göre, bir değerin ya da bir davranışın toplumsal ve siyasal bakımdan doğruluğunu ve tercih edilebilirliğini belirleyen
ölçüt, onun toplumun çoğunluğu tarafından tercih edilmesidir.
Bentham’a göre, zevklerin toplamı rahatlıkla hesaplanabilir. Bu
hesaplama yoluyla toplumsal ve siyasal bazda en büyük mutluluğun ne olduğunu tespit edebiliriz. Zevklerin hesaplanmasında
dört nokta göz önünde bulundurulmalıdır: Zevklerin yoğunluğu,
sürekliliği, bir eylemden sonra ortaya çıkma kesinliği ve meydana
geldiği zamanın uzaklığı. Bir zevk ya da acı, bir başka zevk veya
acıya başlangıç oluşturacağı için, bu noktayı göz önünde bulundurarak toplumun ne kadarının zevk ya da acının arkasındaki eylemlerden etkilenebileceğini hesaplayabiliriz. Bentham, “mümkün
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olan çoğunluk” konusuyla hükümetin ve yasal düzenlemelerin
meşruiyet temelini bulmak için ilgilenmektedir. Başka bir deyişle,
hükümet ve yasalar çoğunluğun tercihiyle meşruiyet temeline kavuşmuş olur. Bu bakımdan çoğunluğa hitap eden siyasal değerler,
kurumlar ve eylemler meşruiyet temeline kavuşmuş olur.
Bu noktadan hareketle Bentham yasal, ekonomik, siyasal ve
sosyal tüm konuların ve eylemlerin çoğunluğun mümkün olan
en yüksek tercihinin bir ürünü olduğunu kabul eder. Dolayısıyla,
“çoğunluğun tercihi” kavramı hem bireysel ahlâkın hem de kamu
politikalarının “rasyonel” bir rehberini oluşturur. Başka bir deyişle, çoğunluğun tercihi sadece kamusal iyi ve kötülerin, doğru ve
yanlışların ölçüsü olmakla sınırlı kalmaz; aynı zamanda, özel yaşam alanında geçerli olan değerlerin de temel ölçütü hâline gelmiş
olur. Buradan hareketle, Bentham, hükümetin temelinin klâsik liberalizmin fikir babası olan John Locke’ta olduğu gibi, “sözleşme”
ya da “rıza” kavramına değil; “insan ihtiyaçlarına” ve ihtiyaçların
tatmin edilme derecelerine bağlamaktadır. Bu noktanın Bentham’ı klâsik liberal düşünceden uzaklaştıran bir husus olduğunun
altını çizmemiz lâzım.
Bentham’a göre, devlet, çoğunluğun yararının tespiti ve devamı için oluşturulan bir insan organizasyonudur. Başka bir deyişle,
devlet, çoğunluğun tercih ettiği zevkleri ve mutluluğu korumaya
çalışan bir kurumdur. Bu, aynı zamanda bireyin devlete itaat etmesini de açıklayan bir husustur. Bireyin devlete itaatinin arka
plânında yatan şey, devletin kendisine de hizmet sağlayan bir
mutluluk koruyucusu olmasıdır. Devlet mutluluğumuzu koruduğu için ona itaat ederiz. Bu anlamda, devlet, temel görevi “hukuk
yapmak” olan bir kurumdur. Bu yönüyle devlet, toplumun çoğunluğunun hemfikir olduğu “yarar”ı ihlâl eden ya da zarar verenlerin
davranışlarını sınırlandıran, dolayısıyla çoğunluğu koruyan bir kurumdur. Hukuk, Bentham’a göre “emir” ve “sınırlandırma”lardan
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ibarettir. Bu nedenle, bunların şiddeti ne kadar az olursa, bir toplumda özgürlüğün sınırı o oranda geniş olur.
Bentham özgürlüğü ana hatlarıyla iki genel kategoriye ayırır:
“tabiî özgürlük” ve “sivil özgürlük”. Tabiî özgürlükler bireyin yaşamıyla ilgilidir. Bireyin toplumdan ve siyasal düzenden bağımsız
olarak hareket ettiği alandaki özgürlüğü burada geçerlidir. Sivil
özgülükler ise, bireyin toplumsal yaşam boyutuyla ilgilidir. Bentham’a göre, hukukun temel amacı bireyin sivil özgürlüklerini arttırmak olmalıdır. Başka bir deyişle, yasaların doğruluğunun kriteri
de bu olmalıdır. Burada yine, çoğunluğun tercihi bir kriter olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir yasanın doğruluğunun ölçüsü çoğunluğa hitap etmesidir. Bentham bu noktada da yine, her tür meşruiyetin ölçüsü olarak bireyin tabiatından kaynaklanan tabiî hukuku esas alan klâsik liberallerden ayrılmaktadır. Klâsik liberallerde
meşruiyetin ölçüsü çoğunluk değil, temel hak ve hürriyetlerdir.

Mill ve Faydacılık Anlayışı
Felsefesinin ana çerçevesi faydacılık olan Mill, bu akımın kurucusu Bentham’a iki noktada eleştiri yöneltmektedir. Birincisi, Bentham’ın zevkleri bireylerden, onların deneyimlerinden bağımsız
olarak kabul etmesi; ikincisi ise, Bentham’ın çoğunluğun tercihini
toplumsal ve siyasal referans hâline getirmesidir. Bentham zevklerin nitelik bakımından birbirinden farklı olduğunu kabul etmekte,
ancak bu farklılığı zevklerin kendisinde aramaktadır. Oysa Mill,
Bentham’ın zevklerin nitelik bakımından birbirinden farklı olduğu yolundaki düşüncesine katılmakta, ancak bu farklılığın insanların yaşadığı kültürel ve tarihsel deneyimden kaynaklandığını ileri
sürmektedir. Bu noktadan hareketle Mill, zevklerin kişiden kişiye
değişebileceğini, dolayısıyla aynı zevkin herkeste aynı davranışa
yol açmayacağını kabul etmektedir.
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Mill, zevklerin nicelik olarak hesaplanabileceği ilkesine de şiddetle karşı çıkmaktadır. Zevkler, Mill’e göre, nitelik bakımından
birbirinden farklı olabileceği gibi, nicelik bakımından da birbirinden köklü biçimde ayrılırlar. Bu bakımdan bunları objektif biçimde ölçecek ölçüler getirmemiz mümkün değildir. Mill’i faydacılık
okulunun sınırlarını zorlamaya yönelten temel nokta ise, onun
insanın nihaî amaçları hakkındaki görüşleridir. Mill, yaşamın
amacının “fayda ilkesi” değil, “insan haysiyeti” olduğunu kabul etmektedir. İnsan yaşamında önemli olan şey, sadece insanın elde
ettikleri değildir; bunların nasıl elde edildiği de en az onun kadar
önemlidir. Oysa Bentham ve Mill’in babası James Mill, insan yaşamının nihaî hedefinin zevk peşinde koşmak ve elem veren şeylerden uzaklaşmak olduğunu kabul etmekte, bu zevkleri de genel
olarak maddî zevkler olarak ele almaktaydılar. Başka bir deyişle,
zevkin algılanışındaki temel referansı bedensel haz olarak kabul
ettikleri için bu zevklerin herkeste olduğunu varsaymaktaydırlar.
Oysa Mill, bunların aksine, insan haysiyetini ön plâna çıkaran bazı
zevklerin maddî zevklerden daha önemli olabileceğini kabul etmektedir. Bununla birlikte, insanın kendini var etme çabası, basit
zevkler elde etmekten daha önemli olabilmektedir. Bu anlamda,
Mill’de sanatsal, kültürel ve hatta dinsel etkinlikler bedensel zevkleri tatmin etme çabasının önüne geçebilmektedir.
Mill, buradan hareketle Bentham’dan farklı bir ahlâkî değerler sistemine ulaşmaktadır. İnsanı, bedensel güdülerin etkisinde
hareket eden basit bir psikolojik varlık olarak kabul eden Bentham’ın aksine, Mill, insanı ahlâkî bir varlık olarak kabul etmekte
ve bu yönüyle de ahlâkî değerlerin insan yaşamında zevklerden
daha anlamlı olabileceğinin altını çizmektedir. Bu bakımdan, insan yaşamının temel amacı, bireye maddî tatmin duygusu veren
hedonist zevkler değil, manevî haz veren ahlâkî erdemlerdir. Kısaca, erdem kavramı Mill’de yarar kavramının önüne geçmektedir.
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Ahlâkî sorumluluk kavramını da Mill, bireyin yarar beklentisiyle
değil, vicdanını tatmin edecek olan ahlâkî amaçlarıyla açıklamaktadır. İnsanda korku, saygı, hatıra, kişisel saygınlık, aşk, sevgi, sempati, empati, dinî duyarlılık ve inanç gibi değerler yarar kavramının çok ötesinde olan değerlerdir ve gerçekte yaşama bazen yarar
ilkesinden daha fazla yön verebilmektedirler. Bentham’dan farklı
bir ahlâk sistemine ulaşan Mill, devleti de bu çerçevede tanımlamaktadır. Devlet çoğunluğun yararını temsil eden bir organizasyon değil, ahlâkî bir varlıktır. Bu bakımdan devletin temel görevi,
ahlâkî değerleri gözetlemesidir.
Mill, zenginlik peşinde olanla, felsefî sorunlara cevap arayışı
içinde olan iki kişi arasında yaptığı karşılaştırma ile tezini güçlendirmeye çalışır. Mill için felsefî sorunlara cevap bularak zihinsel
açlığını tatmin etmek bir insan için bedensel açlığını tatmin etmekten çok daha önemlidir. Bu bakımdan bir filozofun bir işadamından her zaman çok daha mutlu olabileceğini ileri sürer. Mill,
bu düşünceyi Faydacılık adlı eserinde şu ifade ile dile getirmektedir: “Doyuma ulaşmış bir domuz olmaktansa, doyuma ulaşmamış
bir insan olmak; doyuma ulaşmış bir budala olmaktansa doyuma
ulaşmamış bir Sokrates olmak daha iyidir. Çünkü domuz ve budala sadece kendilerini düşünürler; oysa diğerleri hem kendilerini
hem de başkalarını düşünürler.” Mill, bu ifade ile Bentham’ın, sadece kendi hedonist zevklerinin tatmini peşinde koşan insan tanımlı faydacılık anlayışından epey uzaklaşmakta ve insanı ahlâken
sorumlu bir varlık olarak kabul etmektedir.
Bütün bunlardan sonra Mill’i hâlâ bir yararcı düşünür olarak
kabul etmek doğru mudur? Yukarıda altını çizdiğim gibi, Mill ana
hatlarıyla faydacı bir filozoftur. Ancak, o, Bentham’ın yararcılık
düşüncesinden hareketle ulaştığı sosyal ve siyasal sonuçları kabul
etmemektedir. Mill de Bentham gibi zevk veren şeylerin iyi, acı
veren şeylerinse kötü olduğunu kabul etmektedir. Ancak, onun
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Bentham’dan ayrıldığı nokta şudur: Zevkler hem nicelik hem de
nitelik bakımından farklıdırlar. Ancak bu farklılık zevklerin sayısıyla bağlantılı değildir. Dolayısıyla, Bentham’da olduğu gibi, sayısal olarak fazla olan zevkler mutlak anlamda doğru olanlardır
sonucu, Mill’e göre doğru değildir. Bazı zevkler nicelik olarak
azınlıkta, hatta marjinal konumda kalabilir. Ancak, bu zevkler nitelik olarak sayısal çoğunluğu olanlardan üstün olabilirler.
Mill’in Bentham yararcılığına getirdiği eleştirilerden, hatta köklü eleştirilerden biri de, Bentham’ın “mümkün olan büyüklük” anlayışına yönelik olandır. Mill, “çoğunluğu” deyim yerindeyse arızî
bir koşul olarak kabul etmektedir. Şayet tek ölçü olarak çoğunluğu
alırsak o zaman çoğunluğun kendisi bir tiranlığa dönüşebilir. Haddizatında Mill’in Hürriyet Üstüne adlı çalışmasının odak noktasını,
kamuoyunun, çoğunluk adı altında, azınlıkta kalan düşünceleri
bastırma kaygısı oluşturmaktadır. Mill’e göre, tek bir kişinin hakikat
iddiası bile dinlenmeye ve özgürce ifade edilmeye değerdir. Bunun
toplumsal yararı, çoğu zaman beklediğimizden çok daha fazla olabilmektedir. Ancak, salt bir yarar beklentisi içinde azınlıkta kalan
düşüncelere kendilerini ifade etme imkânı vermemiz gerekmez;
bu ahlâken yapılması gereken bir şeydir. Mill, Hürriyet Üstüne adlı
çalışmada yasaların korumasına rağmen kamuoyunun, çoğunluk
olarak azınlıkta kalan düşünceleri nasıl bastırabildiğini, dolayısıyla
bir tiranlığa nasıl dönüşebildiğini uzun uzadıya tartışmaktadır.

Mill ve Özgürlük
Birçok filozof, düşünce ve ifade özgürlüğü üstüne Mill kadar kapsamlı biçimde duran ve onları hararetle savunan bir düşünürün
daha bulunmadığı konusunda hemfikirdir. Gerçekten de, Mill’in
birazdan okumaya başlayacağınız Hürriyet Üstüne adlı çalışması
düşünce, ifade ve tartışma özgürlüğü konusunda felsefe literatüründe yazılmış olan bir şaheser olarak dikkat çekmektedir. Aşa-
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ğıda analiz edileceği gibi, Mill’in ekonomi ve demokrasi anlayışı
bugün itibariyle büyük ölçüde artık demode olmuştur. Ancak, özgürlükle ilgili söyledikleri bugün, Mill’in kendi zamanından çok
daha önemli bir konu olarak görünmektedir. Mill’in kendisi zaten
Hürriyet Üstüne’nin ilk paragraflarında “geleceğin hayatî konularından birini” ele aldığını ifade etmektedir.
Mill, insan zihnine verdiği değeri vurgulayarak konuya giriş
yapar. Mill’e göre, toplumun hem kurucu gücü hem de değişim
dinamiği insan zihnidir. Zihnin ürünü olan düşünce ve bunun özgürce ifadesi ve tartışılması, toplumun ve tarihsel değişimin motor gücünü oluşturmaktadır. Devlet dahil olmak üzere tüm toplumsal kurumların temeli de insan düşüncesine dayanır. Ancak,
serbest tartışmanın düşünce zenginliğini getirebileceği düşüncesinden hareket eden Mill, tüm insanlık bir araya gelse bile onların
tek bir kişiyi susturma hakkına sahip olmadığına inanır. Mill bu
düşünceyle, özellikle düşünce özgürlüğü söz konusu olduğunda
Bentham’dan köklü biçimde ayrılır. Şayet, çoğunluk bir insanın
düşüncesini bastırmaya kalkışırsa, bu, insan soyuna yapılabilecek
kötülüklerin en büyüğü anlamına gelmektedir Mill için.
Mill, özgürlük düşüncesini ortaya koyarken, bireyi toplumun
temeli olarak kabul eder. Başka bir deyişle, Mill için toplumun bütünü değil, tek tek bireyler önemlidir. Toplumsal gelişme, ancak
bireysel gelişmeyle mümkün olabilir. Bireyleri tekamüle ermeyen
bir toplum, Mill’e göre, bir medeniyet ortaya koyamaz. Kişisel gelişmenin yolu ise ancak ve ancak “özgürlük”ten geçmektedir. Özgürlük bireysel gelişmeyi sağladığı gibi, bireysel mutluluğu da sağlayan temel güçtür. Bu bakımdan, Mill’e göre, toplumsal mutluluk
da bireysel mutluluğa bağlıdır. Mill özgürlüğü salt yarar sağlayan
bir değer olarak kabul etmez. Ona göre, düşünce ve ifade özgürlüğü bugün kestiremeyeceğimiz kadar yararlı sonuçlarını, bugün
olmasa bile ileriki tarihlerde ortaya koyabilir. Ancak, özgürlüğü
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bir yarar beklentisi ile savunmak doğru olmaz. Bu değeri, ahlâken
gerekli olduğu için savunmak durumundayız. Çünkü insanı diğer
varlıklardan ayıran temel unsur, insanın düşünme kapasitesidir. O
hâlde düşünce ve ifade özgürlüğü, insanî, dolayısıyla ahlâkî bir değer olarak savunulmalıdır.
Her tür düşünceye savunma hakkı verilmeli midir? Ya da her
düşünce bizi doğru sonuçlara götürür mü? Mill’in bu soruya cevabı onun izafiyetçi anlayışında saklıdır. Mill’e göre, bir düşünceye özgürlük hakkı vermek ondan beklediğimiz yarardan dolayı
olmamalıdır. Haddizatında bir düşünce bugün kestiremediğimiz
ya da tahmin edemeyeceğimiz kadar önemli sonuçlar da barındırabilir. Başka bir deyişle, bir düşünce çoğunluk tarafından bugün
yanlış olarak kabul edilse bile, yarın bir başka çoğunluk tarafından son derece yararlı görülebilir. Bu bakımdan bir düşüncenin
yararlı olup olmadığını bugünden kestirmemiz mümkün değildir.
Tarihte bunun örnekleri çok olmuştur. Bir yüzyılda mahkûm edilen, bastırılan, yok edilmeye çalışılan bir düşünce; bir başka yüzyıl
hatta yüzyıllarda baş tacı edilebilmiştir. Sokrates, bilindiği gibi, zararlı düşüncelerinden dolayı idama mahkûm edildi. Aslında Sokrates’in ölümüyle birlikte öldürülmek, yok edilmek istenen onun
düşüncesiydi. Ama iki bin beş yüz yıllık tarihe dönüp baktığımızda insanlığın vicdanında daima kazanan Sokrates olmuştur. Sadece vicdanlarda yaşamakla kalmamış, aynı zamanda Sokrates’in
mezara gömülmek istenen düşüncesi üzerinde birçok medeniyetin itici gücü filizlenmiştir. Sokrates’in düşüncesindeki insanî değerler kendisinden sonraki Grek, Helen, Roma, İslâm ve bugünkü
Batı medeniyetinin çekirdek değerleri olmayı hep başarmıştır.
Mill, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasını hiçbir
şekilde kabul etmez. Ancak eylem özgürlüğü ile ilgili kabul ettiği
bir sınır vardır. Mill, insan davranışlarını, “kendisini” ve “başkasını”
ilgilendiren davranışlar olmak üzere ikiye ayırır. Kendisini ilgilen-
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diren davranışları konusunda insan kendi kendisinin efendisi ve
yegâne egemeni olmalıdır. Kendisiyle ilgili tüm kararlarını verecek
olan insanın kendisidir. Buna hiç kimsenin hiçbir şekilde karışma,
müdahale etme hakkı yoktur. Mill, başkasını ilgilendiren davranışlarda ise, başkasına zarar verecek noktaya gelinceye kadar özgür
olunmasını savunur. Başka bir deyişle, eylem özgürlüğümüzün sınırı, başkasının özgürlüğünün tehlikeye düştüğü noktadır. Bu tehdit, ancak somut bir hâle dönüştüğü zaman sınırlandırılabilir.
Mill’in Hürriyet Üstüne kitabı gerçekten bir özgürlük manifestosu niteliğindedir. Ancak bu kitabın bir yerinde Mill, kitabın ruhuyla bağdaşmayan bir anlayışı dile getirir. O da medenî olmayan
bir toplumla ilgili söyledikleri. Mill, medenî olmayanları medenîleştirmek için istibdat tarzı bir yönetimi doğru olarak kabul eder.
Hürriyet Üstüne’de birkaç cümlelik yer işgal eden bu anlayış, Mill’in
Politik Ekonominin İlkeleri adlı çalışmasının neredeyse ana çerçevesini oluşturmaktadır. Mill üzerine yapılan bir değerlendirmede, Mill’in değişik kitaplarında ortaya koyduğu tüm düşünceleri
vermemek doğrusunu söylemek gerekirse ahlâkî olmayacaktır. Bu
bakımdan, Hürriyet Üstüne adlı çalışmasıyla özgürlük yanlıları için
eşsiz bir kariyere sahip olan Mill, ekonomi ve demokrasi konusundaki görüşleri itibariyle bu kariyerine gölge düşürmektedir. Değerlendirmemin başında Mill’in bazı düşünürler tarafından tutarsızlık
ve sistemsizlikle itham edildiğini söyledim. Farklı kaynaklardan ve
düşüncelerden beslendiği için birbiriyle çelişkili düşünceler ortaya
atması doğal karşılansa bile, bunun bir filozof için talihsizlik olduğunu belirtmeliyim. Aynı talihsizliği birçok büyük filozof yaşamıştır
maalesef. Meselâ bunlardan biri de Rousseau’dur. Liberal bir noktadan, başka bir deyişle bireylerin karşılıklı rızasından hareket eden
Rousseau, neredeyse totaliter bir devlet düzenine ulaşmıştır.
Mill, Politik Ekonominin İlkeleri (bazı baskıları Politik Ekonomi
adıyla yayınlanmıştır) adlı çalışmasında, özgürlüğü “insanın talep
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ettiği şey” anlayışından hareketle müdahaleye kapı aralayan bir
anlayış ortaya koyar. Aslında Hürriyet Üstüne’de, medenî olmayanlarla ilgili söylediği şey de bu düşünceden kaynaklanmaktadır.
Özgürlüğün bir boyutu insanın talep ettiği, ancak elde edemediği
şey olunca birinin ona bunu bahşetmek için müdahalesi kendiliğinden meşru hâle gelir. Örneğin, bir köprü üzerinde yürüyen bir
insanın amacı köprüyü sağ salim geçmektir. Ancak, köprünün bir
yerden çatlak olduğunu ve bu şahıs o noktaya geldiğinde çökeceğini biliyorsanız o zaman güvenliği için o şahsa müdahale ederek
köprüden geçmesine izin vermeme hakkınız doğar. Bu da Mill’i,
birilerini medenîleştirmek ya da özgürleştirmek için müdahalenin
meşru olduğu düşüncesine götürmektedir.
Mill, bu anlayışı adı geçen iktisat kitabında sosyalistlere sempatik gelecek bir düşünce örgüsü içinde ortaya koyar. İnsanların güç
bakımından birbirinden farklı olduğunu düşünen Mill, mevcut
mal varlıklarının da tarihsel birikimin sonucunda oluştuğunu, dolayısıyla insanların eşit koşullardan hareketle yarışa geçemediklerini ileri sürer. Toprak, sanayi, sermaye, hatta bilgi küçük bir azınlığın
elinde yoğunlaşmıştır. Bu noktadan hareketle Mill, devlet müdahalesinin kitlelerin lehine olmak üzere kabul edilebilir olduğunu
kabul eder. Devletin kitlelerin lehine harekete geçeceği en belirgin
alan ise eğitimdir. Devlet, kitlelerin eğitim düzeyini, dolayısıyla
entelektüel seviyesini yükseltmekle yükümlüdür. Bu bakımdan sonuçları kitlelerin lehine olduğu için“zorunlu eğitim” devlet eliyle
yürütülen bir faaliyet olmalıdır. Bununla birlikte, devlet ekonomik
faaliyetin en baskın kurumu hâline gelerek, bu faaliyet alanını toplumun talep ettiği sonuçlar istikametinde yönlendirmelidir.

Mill’in Demokrasi Anlayışı
Mill, Temsilî Hükümet Üzerine adlı çalışmasında, bazı sakıncalarına rağmen demokratik sistemin önemini hararetle savunur. Mill’e
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göre, insanın kişisel gelişiminin yanı sıra, toplumsal gelişmeyle özgürlük arasında kaçınılmaz bir ilişki olduğu için özgürlüğün mümkün olabildiği siyasal yönetimler de kaçınılmaz olmaktadır. Mill’e
göre, liberal demokrasi, mevcut yönetim şekilleri içinde özgürlüğe en fazla müsait olan yönetim biçimidir. Ancak demokratik bir
yönetim içinde bireyler kendi iyilerini ve çıkarlarını arama özgürlüğüne sahip olabilirler. Toplumsal mutluluk ve zenginlik tek
tek bireylerin mutluluğundan ve zenginliğinden geçtiğine göre,
demokrasi, Mill’e göre, hem mutluluk hem de zenginlik ortamı
yaratabilen tek sistemdir. Mill için hava hayvanlar için ne anlam
ifade ediyorsa, siyasal özgürlük de insanlar için o anlamı ifade etmektedir. Siyasal özgürlükse, ancak buna müsait olan bir siyasal
ortamda elde edilebilir.
Mill’e göre, insanlar demokratik sistem içinde kendi çıkarlarını gözeterek tercihte bulunuyorlarsa da, onları toplumun tümüne
karşı sorumlu tutan ahlâkî sorumlulukları vardır. Mill, bu noktada
Alexis de Tocqueville’in etkisi altındadır. Tocqueville’in Amerikan toplumu üzerindeki gözlemleri Mill’e şunu öğretmiştir: Bir
toplum demokrasiye yöneldiğinde siyasal sistem düzensizliğe ya
da anarşiye doğru yol almaz; aksine çoğulculuk içinde karşılıklı rızaya dayalı dinamik bir ahenk ve birliktelik oluşur. Bununla birlikte, demokrasi maddî ve manevî zenginliğin ortamını oluşturmaktadır. Amerikan sisteminde inisiyatif ana hatlarıyla devletin elinde
değil, toplumun elindedir. Dolayısıyla, Avrupa’daki geleneksel
düzenin sembolleri olan kraliyet, asalet, aristokrasi gibi kurumlar
olmaksızın da bir toplum ahenkli bir birliktelik oluşturabilmekte
ve bunu da maddî bir zenginliğe dönüştürebilmektedir.
Mill, demokrasi ile ilgili görüşler ileri sürdüğü dönemlerde
başta İngiltere olmak üzere, Avrupa sathında “genel oy hakkı” ile
kadınların siyasal eşitliği konuları sıcak tartışma konularını teşkil
etmekteydi. Mill, genel oyla ilgili ciddî kaygıları bulunmakla bir-
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likte, her iki konuya da destek vermiştir. Özellikle kadın konusuyla yakından ilgilenmiştir. Kadınların seçme ve seçilme yönündeki
mücadelelerini (suffrage movement) desteklemekle yetinmemiş,
aynı zamanda yukarıda ifade ettiğim gibi Kadınların İkincilliği adlı
bir çalışmayla, kadınların tarih içinde neden ikinci plânda kaldıklarını tahlil etmeye çalışmış, buradan hareketle de kadınların her
alanda erkeklerle eşit olmasını savunmuştur.
Mill, “demokrasiyi insanlığın yararına işleyen bir sistem hâline
nasıl getirebilirim” kaygısını taşıyan bir düşünürdür. Demokrasinin
bazı zaaflarının bu sistemi bozma kapasitesine sahip olduğunu düşündüğü için, bu soru kendisi için daha anlamlı hâle gelmektedir.
Bu kaygıdan hareketle Mill, “yanlış” ve “doğru” olmak üzere iki tür
demokrasi tanımı geliştirir. Yanlış demokrasinin iki uygulaması
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi eşit oy uygulaması, ikincisi ise
çoğunluktur. Mill’e göre, insanlar ahlâkî varlıklar olarak eşit olmakla birlikte, demokratik sisteme katılımları itibariyle eşit olarak alınmamalıdırlar. Eşit katılım imkânı “entelektüel” kapasiteyi göz ardı
etmektedir. Bununla birlikte, eşit oydan hareketle demokraside çoğunluk iradesinin esas alınması, demokratik sistemi bir “çoğunluk
tiranlığına” dönüştürebilir. Mill, bu tür demokratik bir sistemin,
bireyler arasındaki ahlâkî ve entelektüel mükemmelliği göz ardı ettiğini, dolayısıyla erdem kavramını ihmâl ettiğini düşünür.
Mill, bu görüşleriyle demokrasiye karşı mücadele eden Plato
ve Aristo’ya yaklaşıyor gibi görünmektedir. Ancak, onlardan farklı
olarak, Mill’in kendisine göre bir demokrasi tanımı geliştirdiğinin
ve bu tanım içinde demokrasiyi savunduğunun altını çizmemiz
gerekir. Plato, Atina merkezli demokratik blokun, Sparta merkezli aristokratik bloka karşı Pelloponezia Savaşı’nı kaybetmesinden
birinci blokun sahip olduğu demokrasi yönetimini sorumlu tuttuğu için demokrasiye hiçbir zaman sempatik bakmamıştır. Aynı
şekilde, Aristo da demokrasiyi bir çapulcu rejimi olarak gördüğü
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için, demokrasi yerine, özel olarak eğitilmiş bir grubun yönetimi
anlamına gelen aristokrasiyi önermiştir. Mill’in önerdiği yönetim
biçimi, adı “demokrasi” olmasına rağmen, aslında Aristo’nun yönetim biçimine yakındır.
Mill bir “doğru” demokrasi tanımı geliştirerek yönetim anlayışını ortaya koyar ve bu anlayış temeli üzerinden demokrasiyi
savunur. Mill’in doğru demokrasisi “elit demokrasi” olarak tanımlanabilir. Mill’e göre, doğru bir demokrasi nispî temsil sistemine
dayalı olmalı, ancak herkese niteliğine göre oy hakkı vermelidir.
Bunu somutlaştıracak olursak, ilkokul mezunu birinin bir oy hakkı olacaksa, bir üniversite mezununun beş oy hakkının olması lazım geldiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, entelektüel olarak
yüksek niteliğe sahip olanların, sıradan temsilcilere göre daha az
oy oranıyla seçilmesini sağlayacak nitelikte bir nispî temsil sistemi geliştirilmelidir. Böyle bir sistemde “çoğunluk” değil, “nitelik”
ön plâna çıkacak, dolayısıyla böyle bir demokratik sistem içinde
ahlâkî mükemmelliği ve erdemi yakalama imkânı daha fazla olacaktır. Bu sistem, aynı zamanda çoğunluğun tiranlığını önleyecek
olan bir sistemdir. Mill’e göre, eşit oy hakkı ekseninde gelişen liberal demokrasi, çok ciddî biçimde çoğunluk tiranlığına dönüşmeye müsaittir. Bu da ancak iki yoldan önlenebilir: Ya entelektüel
ve ahlâkî olarak üstün olan seçkin insanların yönetime gelmesini
sağlamalıyız ya da kitlelerin eğitim seviyesini yükseltmeliyiz.
Mill’in yazdığı dönemin, klâsik liberalizmin altın dönemini
yaşadığı dönem olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Klâsik
liberallerin demokratik sistemin bir çoğunluk diktatörlüğüne
dönüşmesini önlemeye yönelik önerdikleri temel ölçüt anayasal
hükümettir. Başka bir deyişle, klâsik liberaller hükümeti anayasal
bir çerçeve içinde tutarak bir diktatörlüğe dönüşmesini engelleyebileceklerini düşünmüşlerdir. Bununla birlikte, klâsik liberaller
piyasa ekonomisine güvenmişlerdir. Devletin ekonomik gücü
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olmayınca, yöneticiler elinde zaten despot bir aygıta dönüşme
şansı da olmaz. Bu bakımdan, klâsik liberaller toplumun genelinin eğitim düzeyiyle ilgilenmekten çok, daha dinamik bir önlem
üzerinde yoğunlaşmışlardır. O da piyasa ekonomisidir. Mill, klâsik liberallerin aksine, devletin ekonominin yanı sıra, eğitime de
el atmasını önerir ve kitlelerin eğitim düzeyini yükseltme görevini
devlete yükler. Devlet böylece demokrasinin de kendisinin istediği bir şekle kavuşmasını sağlayan kurum olmaktadır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Mill, özgürlük düşüncesine
katkı sağlayan en önemli düşünürlerden biridir. Mill’in özgürlük
anlayışı aslında klâsik liberallerin özgürlük anlayışına yakındır.
Mill’de özgürlük, klâsik liberallerde olduğu gibi gerek devletin, gerekse kamuoyunun herhangi bir düşünceye hiçbir şekilde “müdahil” olmaması esasını kapsar. Dolayısıyla, klâsik liberalizmin müdahalesizlik anlayışının, Mill’in özgürlük anlayışını oluşturan bir
çerçeve olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Mill, klâsik liberallerin,
eğitim düzeyi ne olursa olsun güvendikleri rasyonel bireye aynı
ölçüde güvenmez. Bu bakımdan bireylere ait olanın bir kısmını
“üstün bireylerin” denetiminde olan devlete devreder. Bunu belirgin biçimde ekonomi ve eğitimde yapar.
Ömer Çaha
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