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Abstract

The three greatest values of civilization are justice, freedom, and peace.
Although these three values have been hard-won over the long history of
humanity, they always preserve hope as a common sharing of humanity. The
coronavirus-19, which turned into a pandemic in 2020 and created a global
agenda, has radically shaken these three values that took great efforts to
achieve. With the pandemic, people have begun to question how fair the
world they live in is in terms of the use and distribution of resources. How
the public administration will resolve the concerns manifested by us
vacillating between our freedom and our safety, which is the result of
digitalization created by the pandemic, has caused great concern. Inquiries in
the context of the countries responsible for the coronavirus causing the
pandemic have also left us in uncertainty that world peace is under threat,
the global system is shifting, and we are face to face with the construction of
a new order. The perception has been as if the Modern Age, which started
after 1789, has completed its historical process, and now we have entered a
new age, the Digital Age. The purpose of this study, which carries out its
analysis with a descriptive method, is to seek answers to these inquiries
within the framework of the "new world order" faced with the pandemic.

Korona 1789 Sonrası Yakın Çağın Sonunu mu Getirdi?
Yoksa Yeni Bir ‘Thukidides Tuzağı’nın Yarattığı Gerginlik Halinde
miyiz?*
Anahtar Kelimeler
Koronavirüs-19,
Pandemi, Yeni
Dünya Düzeni,
Thukidides Tuzağı.

Özet

Uygarlığın en büyük üç değeri adalet, özgürlük ve barıştır. Bu üç değer her ne
kadar uzun insanlık tarihi boyunca zor kazanılmış olsa da, insanlığın ortak
paylaşımı olarak hep umudu korunmuş değerlerdir. 2020 yılında pandemiye
dönüşerek küresel gündem yaratan koronavirüs-19, kazanımı için büyük
uğraşlar verilmiş bu üç değeri de radikal şekilde sarsmıştır. Pandemiyle
birlikte kaynakların kullanımı ve dağıtımında ne kadar adil bir dünyada
yaşandığı sorgulanmaya başlanmıştır. Salgının yarattığı dijitalleşmeyle
özgürlüğümüz ve güvenliğimiz arasında kalışın ortaya koyduğu endişeleri
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kamu yönetiminin nasıl çözümleyeceği büyük bir kaygıya neden olmuştur.
Koronanın pandemiye yol açmasında sorumlu ülkeler bağlamındaki
sorgulamalar da dünya barışının tehdit altında olduğuna, küresel sistemin
kabuk değiştirmekte olup yeni düzen inşasıyla karşı karşıya kalındığına
ilişkin bir belirsizlik içerisinde bırakmıştır. Sanki 1789 sonrası başlayan
Yakın Çağ tarihsel sürecini tamamlamış, artık yeni bir çağa, Dijital Çağa
girildi algısı yaratılmıştır. İncelemesini betimsel yöntemle gerçekleştiren bu
çalışmanın amacı da, pandemiyle birlikte karşı karşıya kalınan ‘yeni dünya
düzeni’ çerçevesindeki bu sorgulamalara yanıt aramaktır.

1. Giriş
« Dünya tarihi özgürlük bilincindeki gelişmeden başka birşey değildir. »
Francis Fukuyama (1992)

2020 yılında koronanın yol açtığı pandemi ile birlikte en fazla duyumsamış
olduğumuz olgulardan biri oldu özgürlük. Tüm dünya ülkelerince koronadan
korunma amacıyla uygulanan izolasyon tedbirleri bağlamında gönüllü feragat ettik
özgürlüğümüzden. Ancak her anını da sağlığımız korona tehditinden kurtulmuş bir
vaziyette özgürlüğümüze kavuşmuş olma beklentisi ile geçirdik, geçirmeye de
devam edilmekte.. O nedenle bu çalışmanın ana temasını insanlığın en büyük
arayışı olan özgürlük, dolayısıyla bu olgunun siyaseti oluşturmuştur (Yavaşgel,
2014).
Uygar toplumlar tarihi, özgürlüğü geliştirme yolundaki sonsuz bir çabadır.
Özgürlük bir bütün olarak görülmelidir ve onu yaşamın bir açısından azaltan
herhangi bir şey – koronada görüldüğü üzere - olasılıkla diğer açılardan da
azaltacaktır.
Özgürlük bir anlamda, doğanın ve toplumun nesnel yasalarına egemen olmaktır. O
nedenle, özgürlük kavramının felsefe alanındaki tartışılma süreci, özgürlüğün keşfi,
özgürlüğün devlet, toplum, birey vb. olgulara göre konumlandırılması, mevcut
konumların eleştirisi gibi aşamalar katetmiştir.
Dünya tarihi Yeniçağ'ın sonlarına doğru büyük bir hareketliliğe girerek, özellikle
Batı Avrupa’da gözlenen ekonomik patlama, bilim ve sanat alanlarında hızla artan
birikim, düşüncenin özgürleşmesine yol açmıştır. Ve insanın en vazgeçilmez,
doğuştan getirdiği haklarının başında yaşamak, özgürlük ve mutluluğu aramak
hakkı bildirgelerde açıkça yer almıştır.
En ünlü eseri Candide’de2 (2015) savaşın anlamsızlığını, yobazlığın sonsuz
zararlarını, tutku ve kıskançlığın yanlışlığını dünyanın pek çok farklı yerindeki
olaylarla sergileyen Voltaire, en sonunda roman kahramanı Candide’i hikaye
boyunca ‘yaşamda olabileceklerin en iyisi nedir’ sorgulamasında, İstanbul’da
karşılaştırdığı bir dervişin her şeye karşın ‘Bahçemizi ekip biçmek gerek’ sözüyle
aydınlatır. Voltaire’e göre, toplum daha düzenli ve haklı bir yapıya
dönüştürülebilir, insanlara düşen temel görev bu olmalıdır. Düşünür insanın ancak
çalışması, emeği sayesinde haklılıkla yaşayabileceğine vurgu yapar.

2

Candide Fransızlar için bir “Livre de chevet” (başucu kitabı)dır.
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Jean-Jacques Rousseau da özellikle İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve
Temelleri Üzerine (2016) yapıtında doğal durumda ihtiyaçlar doğrultusunda düzen
kurma ihtiyacının devlet’i oluşturduğunu ancak ilk haliyle bu düzenin daha çok
güçlüyü koruduğu için eşitsiz bir
yapı oluşturmasını eleştirerek, daha iyi bir düzen için güçlünün güçsüze
hükmetmeyeceği, eşitliğe dayanan, kişilerin en doğal hakkı olan özgürlüğü gözeten
bir yapıyı öngörmüştür.
Özgürlük Üstüne (2016) adlı eserinde John Stuart Mill de, düşünce özgürlüğü ile
birlikte girişim serbestliğini, kişinin kendi enerjisi ve yeteneklerini rahatça
kullanma ve değerlendirme haklarını savunmuştur. Bu düşüncelerinden hareketle
John Stuart Mill bireyci felsefenin önemli temsilcilerinden sayılır.
2. Özgürlüğün Pandemisi
Batı değerleri XX. Yüzyıla geçerken daha geniş bir coğrafyada; Avrupa’nın batısında
XVIII. Yüzyılda kurulan ABD ile Avrupa’nın en doğusundaki Japonya’da da
yaygınlaşmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında insan haklarına ilişkin
çabalar sürdürülmeye devam etmiştir. ABD Başkanı Roosevelt 6 Ocak 1941’de
Kongre’ye sunduğu ünlü Dört Özgürlük’ün gerçekleşmesi için çalışılmasını
istemiştir. Söz konusu dört özgürlük (Mumcu ve Küzeci, 2005: 71);


Ülkelerin sınırları ancak halk oyu ile değiştirilebilir,



Her halk kendi dilediği yönetim (hükümet) biçimine sahip olmakta
özgürdür,



Dünyadaki doğal kaynaklardan yararlanma eşitlik ve serbestlik içinde
mümkün olmalıdır,



Korku ve yoksulluğun söz konusu olmadığı sürekli bir barış sağlanmalıdır.

Bu dört özgürlük ile bütün uluslara eşit davranılması, halkın isteklerinin her
konuda ön planda tutulması, adil bir barış özlemi dile getirilmektedir. Roosevelt bu
esaslar üzerinde çalışırken İngiliz Başkanı Winston Churchill ile de anlaşmış ve
1941 yılında birlikte Atlantik’te bir gemide buluşarak ünlü Atlantik Bildirisini
yayınlamışlardır. Sekiz maddeden oluşan, savaş sonu dünyasının bir planı
sayılabilecek bu Bildirinin hükümleri kısaca şöyledir (Rönnefarth ve Heinrich,
1979: 199’dan Aktr. Mumcu ve Küzeci, 2005: 71).
“ABD ile İngiltere’nin ülkelerini genişletmek gibi bir niyetleri yoktur. Sınır
değişiklikleri halkların istekleri doğrultusunda yapılabilir. Uluslardan
zorla alınan egemenlik hakları geri verilmeli ve her ulus dilediği hükümet
biçimini kurabilmelidir. ABD ile İngiltere, büyük küçük, yenmiş veya
yenilmiş olmalarına bakılmaksızın bütün ulusların dünya kaynaklarından
yararlanmalarını, denizleri, okyanusları serbestçe kullanmalarını
sağlamak istemektedirler. Her iki devlet bütün ulusların ekonomik alanda
eşitçe işbirliği yaparak herkes için daha iyi çalışma koşulları, yüksek refah
ve sosyal güvenlik sağlamalarını arzu etmektedirler. Nihayet, dünyanın
bütün ulusları gerçekçi ve manevi sebepler dolayısı ile güç kullanmaktan
vazgeçmelidirler. Nasyonal Sosyalist despotizminin yok edilmesinden
sonra bütün uluslara ve insanlara korkudan ve yoksulluktan uzak bir
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yaşam ortamı kurulmalıdır. Barışı korumak için bütün önlemler
alınmalıdır.”
Pek çok devlet tarafından kabul edilen bu esaslara göre, uluslar barış içinde ve
eşitlikçi bir ortamda kendi isteklerince davranmalı, ama diğerlerinin de haklarına
saygı gösterip, zora başvurmadan yaşamalıdırlar. Bu yaşama düzeninde, sürekli bir
barış egemen olmalıdır. İnsanlar yoksulluktan ve korkudan uzak sosyal güvenlik
içinde varlıklarını geliştirmelidirler. Bu nedenle Atlantik Bildirisi, hem
uluslararasındaki eşitlik, hem de kişilerin sosyal hakları açısından çok önemli bir
gelişme aşamasını işaret etmektedir.
Bu gelişmeler paralelinde Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü Almanya’nın
tesliminden hemen sonra kuruluşunu tamamlar. Öyle ki, uluslararası ilişkilerde,
kuvvet
kullanılmasını
ilk
olarak
evrensel
düzeyde
yasaklayan
ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır. Örgüt kendini adalet ve güvenliği,
ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç
edinmiş küresel bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. Kısaca Birleşmiş Milletler
Örgütü dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik,
toplumsal ve kültürel bir işbirliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.
Birleşmiş
Milletler’in
Antlaşmada
beyan
edilen
amaçları
şöyledir
(www.unicankara.org.tr/07.05.2020) :


Uluslararası barış ve güvenliği korumak;



Hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek
milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek;



Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği
yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek;



Bu ortak çıkarların elde edilmesi konusunda milletlerarasında uyum sağlayıcı bir
merkez olmak.

İnsan haklarını ve özgürlüklerini, Antlaşmaya katılan bütün devletlerde
gerçekleştirmek ya da gerçekleşmesini sağlamaya yardımcı olmak Birleşmiş
Milletler Antlaşması yoluyla gerçekleştirilecek amaçların belki de en önemlisi
sayılır. Bu amaçla yapılan çalışmalardan kısa süre içinde de BM Genel Kurulu 1948
yılı içindeki toplantıları sırasında hazırladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni 10
Aralık 1948’de kabul etmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin önemi gittikçe
daha iyi anlaşılmış ve ardından bu temel metinde yer alan hükümleri daha ayrıntılı
açan sözleşmeler hazırlanmaya başlanmıştır. İnsan Ticaretini Önleme Sözleşmesi
(1949), İnsanlığa Karşı Topyekûn Hak İhlallerini Engelleme Çabaları, BM
Sığınanlar Yüksek Komiserliği Statüsü (1950), Köleliğe Karşı Sözleşme (Cenevre,
1926), Zorla Çalıştırılmanın Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme (1957), Doğal
Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenliğe İlişkin Genel Kurul Kararı (1962), Her
Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (1965), Sığınma
Bildirisi (1967), Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
(1979), Halkların Barış Hakkı Bildirisi (1984) vb. sözleşmeler Bildiri’nin önemli
tamamlayıcıları arasında sayılmaktadır (Sencer, 1988: 6-24).
Gerçekleştirilen tüm bu uluslararası anlaşmalara karşın, yüzlerce yıllık insan
hakları ve özgürlükler mücadelesinin, uluslararası düzeni yürütenlerin ülkülerini
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iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirme oranında başarılı olma olasılığını göz ardı
etmek mümkün değildir. Öyle ki, uluslararası hukukun kurucusu sayılan Hugo
Grotius de(1), anlaşmaya bağlı kalmanın esas olduğunu belirtip, bunun akılcı doğal
hukuk formülü olarak yüzyıllarca kabul görmesi gerektiğini ifade etmiştir..
“Anlaşmaya bağlı kalmak soylu bir kişiye ait bir davranıştır…(Grotuis, 2011”
Bu şekilde, insanlık yaşadığı değişimlerin altında evrensel değer taşıyan
değişmeyen kurallar biriktirmeyi başarmıştır. Bu nedenle, iki süper ekonomik güç
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni karşı karşıya getiren
korona vakası, sonuçları itibariyle sorumlu ülkeler üzerinde büyük yaptırımlara
yol açacak gözükmektedir. Modern yaşamın temeli ekonomi, ekonominin de temeli
güven olduğu düşünüldüğünde..
Ünlü Alman düşünür İmmanuel Kant da ‘haklı savaş’ kavramı yerine ‘haklı barış’
kavramını geliştirdiği Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme (1960) adlı yapıtında,
evrensel çapta sürekli ve kalıcı idealin kuramsal, siyasal ve hukuksal boyutlarını
ele alarak savaşsız bir dünyanın nasıl olanaklı olabileceğini sorgulamayı görev
bilmiştir.
Kant’a göre, kalıcı barışın gerçekleşmesi için sorumluluk bilinciyle hareket
edilmelidir. Savaşların arkasında yatan ahlaki sorunların iyi niyet ve iyi ahlak
geliştirilerek giderilmesine çalışılmalıdır. İşte, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan
Birleşmiş Milletler büyük çapta Kant’ın idealini anımsatan dünya barışını
korumaya yönelik çalışmaların içerisinde bulunan örgütlerin başında gelir. Ancak,
dünya kamuoyunun tepkisine karşın bugün büyük ve güçlü devletler tarafından
sürdürülmekte olan düşük ya da yüksek yoğunluklu çatışmalar, yeni dünya düzeni
için yeni global bir etik anlayışın geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öyle ki,
“akılcı yaklaşımlar ve pozitif değerler yalnız başına çözüm olamazlar, bunun
yanında mutlaka manevi değerlerin de bulunması gerekir (Fukuyama, 1998: 18).”
Artık, modern demokrasinin par excellence işleyebilmesi için toplumsal değerlerle
ahlaki değerlerin birlikte yaşatılması gerekliliği ortadadır(2). “Yasa, sözleşme ve
ekonomik rasyonalite, sanayi toplumlarının zenginleşmesi ve istikrarı için gerekli,
fakat yeterli olmayan unsurlardır. Bunların yanı sıra ekonomik çıkarımlardan
ziyade, alışkanlıklara dayalı karşılıklı ilişkiler, ahlaki yükümlülükler, topluma karşı
görevler gibi değerlerle bezenmiş olmalıdır. Bu değerler, hiç de modası geçmiş
şeyler değildir. Aksine modern devletin başarısı için vazgeçilmez unsurlardır
(Fukuyama, 1998: 23).” Bu nedenle, gelecek için yirmibirinci yüzyılda
toplumlararasında güven artırımına yönelik önlemlerin alınmasının kaçınılmaz
boyutlarını dikkate almak gerekmektedir.
3. Küresel Yönetişim
5G teknolojisi ile dijitalleşme online çalışma imkanlarını artıracak, ancak buna
karşın sosyalleşmeyi azaltacak, teknolojik işsizliği ise daha da büyütecek şeklinde
öngörülerin elbette haklı çok tarafları var. Ancak tüm bu sorunları çözebilecek
sosyal devlet modellerini geliştirebilmek mümkün, hatta zorunlu koşul
görünümünde bugün artık.. Dolayısıyla pandemi sonrası başat sorunu yine
pandemiye yol açan etken ya da etkenler oluşturacaktır. Daha açık ifadeyle, yeni
dünya sistemi diye tabirleştirilmeye çalışılan pandemi sonrası için yeni olan tek
şey büyük ekonomik oyunculardan birinin değişmiş olmasıdır. Tarih 1960 – 1990
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yılları arasındaki devletlerarası bağlantıyı Soğuk Savaş Dönemi olarak
adlandırmıştı. Bu dönemi inşa eden rekabet içindeki iki büyük ekonomik güçten
biri ABD diğeri ise SSCB idi. Bugün gelinen noktada bu rekabet düzeninde değişen
şey ABD’nin karşısına SSCB’nin yerine ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti)’nin geçmiş
olmasıdır. Dolayısıyla, evet bir değişim vardır, ancak bu sadece bir oyuncu
değişimden ibarettir. İşte değişim diye algıladığımız bu oyuncu değişimi ile ortaya
çıkan ‘Thukidides Tuzağı’nın yarattığı gerginlik halidir.. Terim uluslararası
analizlerde büyük güçlerden biri, bir diğerini yerinden etmekle tehdit ettiğinde,
savaş neredeyse kaçınılmaz hale gelir ama gerçekleşmesi gerekmez görüşünü ifade
etmektedir.
21. yüzyılda ABD-Çin ilişkilerini anlamada, Harvardlı akademisyen Graham
Allison Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? [Savaşa
Mahkum:
Amerika
ve
Çin
Thukidides'in
Tuzağından
Kaçabilir
Mi?] (2017) kitabında Thukidides Tuzağı'nın neden en iyi model olduğunu
açıklamıştır. Peloponez Savaşı’nın meşhur tarihçisi Thukidides'in (M.Ö 460-395)
analizinin üçüncü milenyumun başında da geçerliliğini korumakta olduğu
görülmektedir. Dönemin en güçlü iki ‘şehir devleti’ Atina ve Sparta arasında
yıllarca süren Peloponez Savaşı birçok yönüyle tarihin en önemli savaşlarından
biridir. Kendisi de bu savaşlara katılmış olan Thukidides'e göre, Peleponnes
Savaşlarının asıl sebebi, Atina'nın yükselen gücünün bölgede en etkin güç olan
Sparta'da yarattığı korkuydu.

Kaynak. tr.wikipedia.org/09.12.2020

Bugün de karşı karşıya kaldığımız, yükselmekte olan bir gücün egemen olan diğer
bir gücü, onun yerine geçmekle tehdit etmesinden dolayı oluşan şiddetli yapısal
gerilimdir. Allison’a göre, son beş yüzyıl boyunca toplam on altı kez yükselmekte
olan bir güç, egemen gücü yerinden etme durumunda kalmış, bu on altı durumun
sadece dördünde savaş ihtimali ortadan kaldırılabilmiştir. Bugün de, Çin'in kargaşa
yaratan yükselişinin oluşturduğu gizli gerilimin, kazalar ya da başka türlü
olayların, sözgelimi, koronavirüs-19’un ortaya çıkış nedeninin belirsizliğinin
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yarattığı etkiyle geniş kapsamlı çatışmaları tetikleyebilecek koşullar yarattığı
görülmekte, pandemi sonrası dünya sisteminde öngörülen ‘yeni’yi de açıklamaya
hizmet etmektedir.
Güç ilişkileri politikanın başlıca belirleyeni olarak ele alındığında, barışa yönelik
evrilme lider güçlerin yaklaşımlarına bağlı kalmaktadır. Pandemi sonrası bizlere
bu evrilmenin yöneylemini gösterecektir.
Bu koşullarda hiç kuşkusuz en büyük beklenti, küresel toplumun karar alma süreçlerine
etkisi ve katkısı olacak küresel sivil toplumsal örgütlenmeyi içererek küresel yönetişimi
başarabilmesidir. Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Uluslararası Hukukun Üstünlüğü için..
Ebedi Barış için..
“Küresel yönetişim, enerji kaynaklarının paylaşımında ortaya çıkan
anlaşmazlıkların giderilmesine dönük uzun vadede yenilenebilir enerji
teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamalıdır. Fosil yakıtlarının yakın
gelecekte tükenecek oluşundan dolayı güneş ve rüzgar enerjisi
teknolojilerinin yaygınlaşması kalıcı barışa hizmet edecektir. Küresel
yönetişim, atmosferde sera etkisine neden olan gazların azaltılmasına
yönelik devletleri bağlayıcı nitelikte düzenlemelere gitmelidir.
Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artışını engellemeye dönük
Kyoto Protokolü’yle belirlenen çerçevenin genişletilerek ve etkinliği
artırılarak sürdürülmesi gereklidir. Nitekim yeryüzündeki bütün
devletleri ve toplumları ilgilendiren küresel ısınmanın durdurulması,
küresel ölçekte etkili yönetişim süreçlerine bağlıdır. Küresel yönetişim,
aynı şekilde yakın gelecekte yiyecek arzını ciddi ölçüde sınırlandırabilecek
çevre kirliliğine karşı devletleri bağlayıcı düzenlemeler yürütebilmelidir.
Tarım ürünlerinin ve deniz ürünlerinin arzı açısından küresel düzeyde
risk oluşturan ve barışı tehdit eden çevre kirliliğinin önünü alabilecek
tedbirler, yönetişim süreçleriyle uygulamaya dönüştürülebilmelidir
(Sandıklı, 2013: 73).”
Bu bağlamda, küresel yönetişimin realpolitikanın vurguladığı devletlerin güçlenme
ve tek taraflı hareket etme eğiliminden kaynaklanan çatışmaları önleyebilecek
esnekliği sağlayabileceği, dünya ekonomisinin yönetimini demokratik bir zemine
taşıyabileceği, dolayısıyla da, zenginlik ve yetki dengesizliğini giderebilecek
süreçleri başlatabileceği öngörülebilir.
Bunun için en gerekli olan, Kant’ın Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (1982) adlı
yapıtında ‘koşulsuz, salt, iyi, iyiyi isteyen bir irade’ olarak betimlediği ‘ahlak yasası’na
bağlı kalarak ilerlemektir. Amerika’da Demokrasi’de Alexis de Tocqueville’e göre de
(2016), toplumdaki ilerlemeyi insan işbirliğinin bir yan ürünü olarak görmek gerekir.
Toplum sivilleşemedikçe özgür de olamayacaktır. Sivil toplum sonuçları itibariyle
humaniter bir toplumdur. Dolayısıyla, demokrasi özgürlüğü korumaya yönelik bir
felsefedir.
Bilindiği üzere, modern koşullarda tüm bilgi savları yapısal olarak döngüseldir.
Modernlik, yapısal olarak küreselleştiricidir ve bu olgunun sarsıcı sonuçları modernliğin
düşünümsel karakterinin döngüselliğiyle birleşerek risk ve tehlikenin yeni bir yapıya
büründüğü bir olaylar evreni oluşturabilir. Modernliğin küreselleştirici eğilimleri,
eşzamanlı olarak hem yaygın hem de yoğun niteliktedir. Ve döngüselliği ortaya
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çıktıkça, yatay düzlemde tek bir dünya içindeki yaşama ilişkin günlük enformasyon
akışı, kimi zaman tahrip edici bir nitelik alabilir.
Dolayısıyla, ileride insanoğlunun denetimi altındaki toplumsal evrenin farkında
olunmasıyla pekişen bir varlıkbilimsel (ontolojik) güvenlik duygusu arayışı daha fazla
kendini hissettirebilecektir. Böyle bir dünya adem-i merkezi örgütlenmelere yol açacak
bir dünya da olmayacaktır (Giddens, 1998). Ancak, kuşkusuz, etkileşimler sonucu yerel
ve küreseli karmaşık bir biçimde birbirine eklemlemek durumuyla karşı karşıya
kalınabileceği olasılığı yüksektir.
4. Sonuç Yerine
Güvenliğin olmadığı toplum hayatında adaletten de söz edilemez. Roma
hukukundan kaynaklanan ‘şerefli yaşa, kimseye zarar verme, herkese payına düşeni
ver’ esasları toplumsal düzeni adaletli kılar. Üçüncü ilke ‘herkese payına düşenin
verilmesi’ (suum cuique)’nde adaletle ilgili klasik tanımın tekrar edildiği
görülmektedir. Görüldüğü üzere, adaleti yönlendiren temel değer her zaman
‘özgürlük’ olmuştur.
Elbette adalet, gerçek dünyanın üzerinde bir yerlerde dolaşan ve insan aklının
keşfedemeyeceği soyut bir ideal değildir. Sorun adalet diye bir şeyin olmaması
değil, onun yanlış yerde aranmasıdır. Adaletin bulunacağı bir yer varsa, o da
insanların içinde, dünyada düzeltilecek şeyler olduğuna dair taşıdığı duygudadır.
İnsandaki adalet duygusu, en genel biçimiyle, ilgiyle başlar; kendisine ve dünyadaki
yerine, sevdiği ya da yakınlık duyduğu kişilere, dünyanın gidişatı ve dünyadaki algı
sahibi canlıların kaderine gösterdiği ilgiyle. İlgi olmadan adalet de olamaz
(Atayman, 2006: 129). Yoksa adalet neden insanın umurunda olsun ki? Adalet,
dünyaya olan duygusal bağlılıkla başlar, hayattan kopuk bir felsefi düşünce ya da
yalnızca varsayımsal olan herhangi bir başka konumla değil. Platon Devlet,
Aristoteles de Nikomakhos’a Etik yapıtlarında adaletin ve iyi hayatın birbirine
ayrılmaz bir biçimde bağlı olduğunu, öyle ki adil olmadan iyi yaşamanın mümkün
olmadığını savunmuşlardır. Hayat, öteki insanların olduğu bir dünyada anlam
kazanır. Bu nedenle, adalet de yalnızca düşünce ya da yanılsama olarak kabul
edilemez; öteki insanlarla olan duygusal bağın sonucu olarak yaşamın temel bir
parçası olarak görülmelidir. “İnsanoğlunun ortamı şimdi teknolojik bakımdan
birleştiğine göre, artık bunun duygusal düzeyde de birleştirilmesine gerek
duyulmaktadır (Toynbee ve İkeda, 1992: 212; Platon, 2002: 24).”
Kant ile bitirelim ‘haklı barışa’ çağrı yaparak..
Sonnotlar
1. “Pacta sunt servanda” yani söze bağlılık doğal hukukun başta gelen esasıdır.
Hugo Grotius (1583-1645)’a göre bütün insanlığı kapsayan ve değişmez
nitelik taşıyan bazı doğal hukuk kuralları vardır. O’na göre hukuk doğru
aklın emridir. Grotius savaşlarda dahi belirli hukuk kurallarının uyulması
zorunluluğunu ifade etmiş, modern savaş hukuku onun düşüncelerinden
esinlenerek şekillendirilmiştir. Grotius’un uluslararası hukuk alanında daha
fazla bilgilenim için bkz., Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku (De Lure Belli
Ac Pacis), Çev., Seha L. Meray, İstanbul, Say Yay., 2011, 392ss
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2. “Bugün sosyal mühendislik kavramını bir yana bırakmışken, gerçekte tüm
ciddi gözlemciler, liberal ve ekonomik kuruluşların canlılığının sağlıklı ve
dinamik bir sivil topluma dayandığını kavrıyor. Sivil toplumun kendisi de,
kendine özgü değerleri ve bilgileri kuşaklar boyunca birbirine aktaran,
bireyin kendi kültürel ortamına sosyalleştiği, daha geniş boyutlu bir
toplumda yaşaması için gerekli nitelikleri sağlayan aile kurumu üzerine inşa
edilir.” Bkz., Francis Fukuyama, Güven / Sosyal Erdemler ve Refahın
Yaratılması, Çev., Ahmet Buğdaycı, Ankara, T. İş Bankası Kültür Yay., 1998,
s.23
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