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ÖZET 

Bu çalışma 20. yüzyılın en önemli siyaset felsefecilerinden biri olan John 

Rawls’un Siyasal Adalet görüşünün temellendirilmesinde önemli bir nokta olan Kamusal 

Akıl bölümünü ve Habermas’ın bu görüşe yöneltilmiş eleştirilerini incelemektedir. 

Çalışma giriş ve iki bölümden ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

Rawls’un genel felsefesi ve kamusal aklın nerede ortaya çıktığı ile ilgili bilgi 

verilmektedir. 

Birinci bölümde Rawls’un Kamusal Akıl Kavramı detaylı bir şekilde 

incelenmektedir. 

İkinci bölümde ise Habermas’ın, Rawls’un uzlaşma sonucu ortaya çıkan 

siyasal istikrarı oluşturan kamusal akıl kavramına yöneltilmiş eleştirileri 

incelenmektedir. 

Sonuç bölümünde ise iki düşünürün görüşleri özetlenmiş ve karşılaştırılmıştır. 
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ABSTRACT 

This study analyzes one of the most important political philosophers of 20th 

century John Rawls's view about public reason that is considered an important point to 

substantiate Political Justice and the criticism by Habermas to this theory.  

The study consist of an introduction and two chapters and a conclusion. The 

introduction part gives information about Rawls’s general philosophy. 

In the first chapter the theory of public reason by John Rawls is examined. 

In the second part the critics of Habermas on public reason thought that forms 

political stability in result consensus.  

In the conclusion the views of both scholars are summerized and compared. 
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Önsöz 

Bu çalışmada çağdaş siyaset felsefesinin en önemli nümayendelerinden biri 

olan John Rawls’un Kamusal Akıl görüşün ele almaktayız. Kamusal akl, Rawls’un 

Siyasal Adalet anlayışında uzlaşmanın ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir 

yere sahiptir. Bu bakımdan “Kamusal Akl”ın, niteliği, sınırları ve içerğinin incelenmesi 

ve nasıl bir mahiyet taşıdığı incelenmektedir.  

Ancak çalışma yalnız Rawls’un kamusal akıl görüşün konu etmemekte hem de 

Rawls’un uzlaşma ve istikrar üzerine olan görüşlerini ve bu bağlamda kamusal aklı 

eleştirisi konu edinen Habermas’ın görüşlerine de yer verilmektedir.  

John Rawls’un görüşleri kapsamlı şekilde dikkate alındığında ve siyaset 

felsefesindeki tartışmalar göz önünde bulundurlduğunda, günümüz felsefecilerinin her 

birinin bir şekilde karşılaşmak zorunda kaldığı bir filozof olduğu kaçınılmazdır. Söz 

konusu nedenler de bizi John Rawls’un görüşlerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin 

gerektiğine itmiştir. Bu çalışma da Rawls’un kamusal akıl kavramını eleştirel bağlamda 

ele almaktadır. 

 Bu çalışmayla başından sonuna kadar büyük bir titizlikle yakından ilgilenen, yol 

gösterici fikirleri ve önerileriyle çalışmanın tamamlanmasında büyük katkısı olan 

danışmanım sayın Prof.Dr Tahsin Görgün’e sonsuz teşekkür ederim. 



 

iv 

 

 

KISALTMALAR 

A.g.e.   Adı geçen eser 

Der:   Derleyen 

der:  Dergi 

Ed:  Editör 

Yay:  Yayınevi 



 

 

İÇINDEKILER 

ÖZET ................................................................................................................................. I 

ABSTRACT ..................................................................................................................... II 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................... III 

KISALTMALAR ........................................................................................................ İVV 

GİRİŞ ................................................................................................................................ 2 

I. Konu ve Amaç ............................................................................................................... 2 

II. Sınırları ....................................................................................................................... 12 

III Yöntem ve Kaynaklar ................................................................................................. 13 

BİRİNCİ BÖLÜM........................................................................................................... 16 

RAWLS’UN KAMUSAL AKIL KAVRAMI ................................................................ 16 

1. KAMUSAL AKIL KAVRAMI .......................................................................................... 16 

2. KAMUSAL AKLIN SORUNLARI VE FORUMLARI ........................................................... 17 

3. KAMUSAL AKIL VE DEMOKRATİK VATANDAŞLIK İDEALİ .......................................... 19 

4. KAMUSAL OLMAYAN AKILLAR ................................................................................... 22 

5. KAMUSAL AKLIN İÇERİĞİ ............................................................................................ 25 

6. ANAYASAL ESASLAR FİKRİ ......................................................................................... 30 

7. KAMUSAL AKIL TİMSALİ OLARAK YÜKSEK MAHKEME ............................................. 33 

8. KAMUSAL AKILLA İLGİLİ BELİRGİN ZORLUKLAR ....................................................... 39 

9. KAMUSAL AKLIN SINIRLARI ....................................................................................... 46 

İKİNCİ BÖLÜM ............................................................................................................. 54 

JURGEN HABERMAS: AKLIN KAMUSAL VE ALENİ KULLANIMI YOLUYLA 

UZLAŞMA; JOHN RAWLS’UN SİYASAL LİBERALİZMİ ÜZERİNE 

DÜŞÜNCELER .............................................................................................................. 54 

1.BAŞLANGIÇ DURUMUNUN TASARIMI ........................................................................... 58 

2. MAKUL ÇOĞULCULUK OLGUSU VE ÖRTÜŞEN GÖRÜŞBİRLİĞİ FİKRİ .......................... 72 

3. BİREYSEL VE KAMUSAL ÖZERKLİK ............................................................................. 86 

SONUÇ ........................................................................................................................... 95 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 99 



 

2 

 

 

GİRİŞ 

I. Konu ve Amaç  

Felsefe tarihini incelediğimizde siyaset üzerine olan düşünceler Felsefe 

tarihinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu görmekteyiz. Şöyle ki, filozofların 

toplum, yönetim, devletlerarası ilişkiler, dünya düzeni ve yönetim biçimleri ile ilgili 

önemli konulara değinmişler ve çok farklı sistemler ileri sürmüşlerdir. Rönesans ile 

başlayan ve Modern Dönem filozofları olarak adlandırdığımız filozofların önemli bir 

kısmı Siyaset üzerine eserler oluşturmuşlardır. Machiavelli, Thomas Hobbes, John 

Locke, J.J. Rousseau, J.S. Mill, Karl Marx ve b. siyaset felsefesinin önemli 

düşünürlerinden olmuştur. Ancak pozitivizmin gelişmesi ile yirminci yüzyıllara 

geldiğimizde siyaset felsefesi artık felsefede önceki kadar önemli bir dal olarak 

görülmemekte idi. 

Yirminci yüzyılda Siyaset Felsefesini yeniden felsefenin 

önemli bir dalı olarak gören hem siyasi hem de felsefe yanı ile 

tartışmaları başlatan filozoflardan biri hiç şüphesiz ki John Rawls’tur 

(1921-2002). 1971 yılında yazmış olduğu A Theory of Justice(Bir 

Adalet Kuramı) eseri ile hem toplum sözleşmesi geleneğini hem de 

Adalet kavramını yeniden felsefe içinde tartışılacak kıvama 

getirmiştir. Rawls’un diğer önemli eserleri ise 1993 yılında 

yayımlanan Political Liberalism’dir (Siyasal Liberalizm). Her iki eser 

de adil bir toplumun nasıl olanaklı olduğuyla ilgiliyken, Rawls’un 
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1999 yılında yayınladığı The Law fo Peoples (Halkların Yasası) 

başlıklı eseri adil bir dünyanın nasıl olanaklı olduğu sorusuyla 

ilgilidir
1
. Son olarak ise 2001 yılında Erin Kelly tarafından derlenen 

Justice as Fairness: A Restatement (Hakkaniyet olarak Adalet: Bir 

Yeniden Temellendirme) başlıklı eserinde Rawls, adalet anlayışını 

daha açık ve anlaşılır hale getirmeye çalışmaktadır. Bunlar dışında 

Rawls’un makaleleri 1999 yılında Samuel Freeman tarafından 

derlenmiş ve Collected Paper ismiyle 2000 yılında yayınlanmıştır
2
. 

Rawls, liberalizme yeni bir boyut getirmiş bulunmaktadır. O kendisinden 

önceki klasik liberalizmi yetersiz bulmakta onun yeniden biçimlendirilmesi görüşünü 

savunmaktadır. Ona göre klasik liberalizm diye tanıdığı liberalizm bireysel insan 

hukuklarına yer vermiş olsa da eşitlikçi olmamaktadır. Aynı zamanda Rawls sözleşmeci 

siyasetin de yeniden canlanmasında önemli rol oynamaktadır onun adalet, toplumsal 

durum ve bilgisizlik peçesi olarak tanımladığı kavramlar yirminci yüzyılın siyaset 

felsefesinin problemleri arasındadır. 

Rawls’un genel adalet anlayışı bir tek merkezi düşünceden oluşur:  

Bütün toplumsal temel çıkarlar –özgürlük ve fırsat, gelir ve 

servet ve kendine saygının temelleri-, bu çıkarlardan birinin ya da 

hepsinin dağılımı dezavantajlının yararına olarak eşit dağıtılmalıdır”. 

------------------------------------- 

 
1
 Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Jijek’e, Editörler: Ahu Tunçel, Kurtul Gülenç, Doğubatı yay, 

Ankara-2013. s. 712. 

2
 a.g.e. s.713. 



 

4 

 

Rawls, bu “genel kavrayış”la adalet düşüncesini, toplumsal malların 

eşit paylaşımı düşüncesine bağlamış, ancak önemli bir ekleme 

gerçekleştirmiştir. İnsanlarla, bütün eşitsizlikleri ortadan kaldırarak 

değil,  birini dezavantajlı duruma düşüren davranışları ortadan 

kaldırarak eşit davranmış oluruz
3
.  

Bu bakış açısıyla da Rawls insanlar arasındaki doğal eşitsizliklerin sağlam 

rekabet ortamı kurulması için insanın kendisinden aslı olmayarak sahip olduğu eşitsiz 

durumların devlet tarafından önlenmesini veya dezavantajlı olanların da diğerleriyle 

aynı ortamda aynı koşullara sahip olarak yaşamasının önemine değinmektedir. 

Eşitsizliğe de yalnız bu anlamda izin verilebilir.  

Ayrıca Rawls bu düşüncesiyle diğer insanlara özgürlüklerin kısıtlamağı 

önermiyor, insanların hem özgür hem de özgür şekilde rekabet düzeyini koruyacak 

aşağıdaki ilkeleri öneriyor.  

Birinci ilke: herkes, herkese özgürlük tanınmasını öngören 

benzer bir sistemle uyumlu, eşit temel özgürlüklere sahip olmayı 

öngören geniş çaplı bütüncül bir sistemden eşit düzeyde yararlanma 

hakkına sahip olacaktır. İkinci ilke: Toplumsal ve ekonomik 

eşitsizlikler; a)hem dezavantajlı olanın en fazla yararlanacağı; b) hem 

de adil bir fırsat eşitliği koşulu gereği herkese açık olacak 

------------------------------------- 

 
3
 Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev,Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üiversitesi Yay, 

2.Baskı, İstanbul-2006. s.76 
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memurluklar ve konumlara bağlı olarak düzenlenecektir. Birinci 

Öncelik Kuralı (Özgürlüğün Önceliği) Adalet ilkeleri yöntemsel bir 

sıralamaya sahip olacak ve bu yüzden özgürlükler ancak özgürlük 

adına kısıtlanabilecektir. İkinci öncelik kuralı (Adaletin verim ve 

Refah Karşısında Önceliği) : Adaletin ikinci ilkesi, yöntem 

bakımından verimlilik ilkesi ve avantajların toplamını en üst düzeye 

çıkarma ilkesinden önce gelir: Fırsat eşitliği ilkesi, fark ilkesi önde 

gelir”
4
. 

Bu düşünceleri ile Rawls toplumun üyelerinin her birinin eşit olmasın 

savunmamaktadır. O aynı zamanda insanlar arası eşitsizliği de kabul etmektedir ancak 

bu eşitsizlik, insanların kendi tercihleri ile kabul edilmiş bir eşitsizliktir. Rawls’un “fark 

ilkesine göre insanlar ancak daha az pay sahibi olanların yararlanacağını 

gösterebilirlerse, kaynaklarda daha büyük bir hak iddia edebilirler. Fırsat eşitliği aynı 

zamanda insanlar tarafından da kabul edilebilir bir makam kazanmıştır. Şöyle ki bu 

anlayışta artık insanlar başarıları veya başarısızlıkları onların tercihlerine bağlıdır, 

insanların kendinden kaynaklanmayan her hangi bir neden onun başarısızlığına sebep 

olmayacak. Kişinin doğmuş olduğu etnik grup, sahip olduğu ırk veya cinsiyet değil 

onun konumunu performansı belirleyecektir. Başarı veya başarısızlık kişinin 

tercihlerinin ve eylemlerinin neticesidir:  

Ancak bütün bu tartışmalarda geri plandaki kilit düşünce 

şudur: bireyin toplumsal çıkarlardan eşitsiz yararlanması, birey bu 

------------------------------------- 

 
4
 Kymlicka, a.g.e.s.79. 
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eşitsizlikleri hak etmişse, başka deyişle bu eşitsizlikler bireyin 

eylemlerinin ve tercihlerinin bir sonucuysa adildir. Ancak bireylerin 

toplumsal koşullarına bağlı olarak keyfi ve hak etmedikleri 

farklılıklara dayanarak dezavantajlı ya da ayrıcalıklı kılınması adil 

değildir
5
.  

Rawls’un adalet ilkelerini ve adalet anlayışı kendisinden önceki toplum 

sözleşmesi teorilerini kullanma yöntemleri ile oluşmaktadır. Ancak Rawls’un önceki 

toplum sözleşmeler teorisyenlerinden (Hobbes, Locke, Kant, Rousseau) farklı 

düşünmektedir. Tezine şöyle başlayan Rawls “başlangıçtaki eşitlik konumu, geleneksel 

toplum sözleşme kuramındaki doğal duruma denk düşer. Elbette başlangıç durumu, 

kültürün az çok ilkel evreleri, fiili tarihsel bir durum olarak düşünülmez. Belli bir adalet 

kavramına varmak için oluşturulmuş, tümüyle varsayımsal bir durum olarak görülür”
6
. 

Rawls’un klasik toplum sözleşmelerinden ayrıştığı nokta da buradan 

kaynaklanmaktadır. Başlangıç durumu doğal duruma denk gelmiş olsa da adil bir düzen 

değildir. Çünkü doğal nedenlerden dolayı bazı insanlar daha yetenekli bazı insanlar 

daha becerikli olabilir, ancak bu insanların kendileri tarafından seçilmiş bir durum 

olmadığından adil değildir.  

Rawls, başlangıç durumunda doğal olarak sahip olduğumuz adaletsizlikleri 

gidermeğe çalışan bir başlangıç durumu veya toplumsal sözleşme kurmaya 

çalışmaktaydı. Başlangıç durumunda “bilgisizlik peçesi” diye tanımladığı bir durum söz 

------------------------------------- 

 
5
 Kymlicka,a.g.e. s.81. 

6
 a.g.e. s.86. 
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konusudur ve bu durum ile Rawls, doğal olan eşitsizlik durumu gidermeye 

çalışmaktadır: 

 Hiç kimse toplumdaki yerini, sınıfını, sosyal statüsünü 

bilmez, doğal iyiliklerin dağılımındaki talihine, yeteneklerine, 

zekasına, gücüne vs. ilişkin bir fikri de yoktur. Hatta kişilerin iyiliği 

nasıl kavradıklarını ya da özel psikolojik eğilimlerini de bilmediklerini 

varsayacağım. Adalet ilkeleri bir bilgisizlik peçesinin ardından seçilir. 

Bu da ilkelerin seçiminde kimsenin doğal şanstan veya toplumsal 

koşullardan dolayı avantajlı veya dezavantajlı olmamasını sağlar. 

Herkes benzer bir konumda olduğundan ve hiç kimse de kendi özel 

durumunun yararına olacak ilkeleri bilecek durumda olmadığından, 

adalet ilkeleri adil bir uzlaşma ya da pazarlığın ürünüdür
7
. 

Başlangıç durumunun amacı, “ahlaki kişilikler olarak 

insanoğulları arasındaki eşitliği resmetmektedir” ve bunun 

sonucundaki adalet ilkeleri, insanların “ kimsenin toplumsal ve doğal 

koşullar sayesinde avantajlı olduğunun bilinmediği bir durumda, 

eşitler olarak razı olacakları” ilkelerdir. Başlangıç durumu, adaletle 

ilgili kavramlarımızın “anlamını toparlayan” ve “bunların sonuçlarını 

görmemizi sağlayan” bir “açıklama düzeneği” olarak görmeliyiz
8
.  

------------------------------------- 

 
7
 Kymlicka, a.g.e. s.87. 

8
 a.g.e. s..89. 
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Her bir insanın kendini en iyi durumda görmesini istemesi insanın doğal 

durumudur. Rawls’un düşüncesinde bu istençler birincil ve ikincil olarak ayrılmıştır.  

1.Toplumsal birincil değerler: Doğrudan toplumsal 

kurumlarca dağıtılan, gelir ve servet, fırsatlar ve yetkiler, haklar ve 

özgürlükler gibi nitelikler. 

2.Doğal birincil değerler: Sağlık, zeka, kuvvet, hayal gücü ve 

doğal yetenekler gibi toplumsal kurumlardan etkilenen ama onlar 

tarafından dağıtılmayan nitelikler
9
. 

Adalet ilkelerinin seçiminde de, insanlar Rawls’a göre seçtikleri takdirde 

bilgisizlik peçesi sebebiyle toplumsal değerler her kesin ulaşa bileceği en iyi tercihler 

üzerinden yapılacaktır. Sonuç olarak her kes kendisinin de bir şey kayıp etmemesi için 

her kese eşit olacak bir düzeyi paylaşmak isteyecekler. 

Bir Adalet Kuramı’nda, adalet kavramını daha çok ahlaki anlamında 

temellendiren Rawls, bundan sonraki en önemli yapıtı ola Siyasal Liberalizim (Political 

Liberalism) kitabında ise adalet anlayışını siyasi nitelikte ele almaktadır. Günümüzün 

çok kültürlü dünyasında pratik olarak gerçekleştirilebilir bir adalet anlayışı kurmayı 

hedeflemektedir.  

“Rawls’un cevabını aradığı soru şudur: Adil ve istikrarlı bir 

toplum yapısı nasıl oluşturulabilir? Rawls’un bu soruya üç aşamalı bir 

yanıt verir. Buna göre öncelikle toplumun temel yapısı siyasi adalet 

------------------------------------- 

 
9
 Kymlicka, a.g.e. s.90. 
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anlayışına göre düzenlenmelidir. Siyasi adalet anlayışı toplumda var 

olan farklı makul doktrinler tarafından benimsenen “örtüşen 

uzlaşma”nın (overlapping consensus) merkezinde yer almalıdır. Son 

olarak siyasi adalet; anayasal esaslar, adalete ilişkin konular ve siyasi 

sorunlarla ilgili tartışmalarda kamusal aklın temeli olmalıdır
10

. 

Rawls’un adil ve istikrarlı bir toplum için örnek aldığı toplum yapısı çağdaş 

demokratik toplumdur. Çağdaş demokratik toplumun ise belirleyici özelliklerinden biri 

vatandaşların çeşitli dini, felsefi, ahlaki ve siyasi görüşleri benimsemeleridir ki, 

Rawls’un siyasi adalet anlayışı ile de yapmak istediği bu tür çok kültürlü toplumda 

hiçbir görüşe öncelik vermeden ancak vatandaşların bu siyasi adalete sahip çıkmak 

kaydıyla istikrarlı bir yapı ve uzlaşmayı amaç edinen siyasi adalet anlayışı kendini 

gerçekleştirmiş olsun. 

Rawls’un sözünü ettiği siyasi adalet anlayışı hiçbir kapsayıcı doktrinlere 

dayanmadan, bu doktrinler tarafından desteklenmeği beklemektedir. Bu amaç toplum 

yapısını korumak, yani toplumun temel yapısı sayılan anayasal, toplumsal, ekonomik, 

siyasal kurumları ve bu kurumların birbiriyle ilişkisini düzenlemektir. Rawls, siyasi 

adalet anlayışı ile, anaysal bir demokratik rejimlerde var olan iki temel probleme makul 

çözüm üretebilmektir. Bu problemlerden ilki, hakkaniyete uygun işbirliğinin 

koşullarının belirlenmesine ilişkin, ikincisi ise demokratik toplumların belirleyici 

------------------------------------- 

 
10

 Hüseyin Avşar, “Siyaset Felsefesi Açısından John Rawls’un Adalet Teorisi” ( Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. S.59.  
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özellikleri olan çoğulculuk içinde istikrarı sağlamaktır. Rawls’a göre siyasi adalet 

anlayışı farklı doktrinler arasında bir uzlaşma noktası kuracak ve istikrarı sağlayacaktır.  

Rawls felsefesinde, siyasi liberalizmin çözmeye çalıştığı temel sorun farklı 

dini, felsefi ve ahlaki doktrinlere sahip özgür ve eşit vatandaşlardan oluşan bir toplumun 

nasıl adil ve istikrarlı olacağıdır. Demokratik toplumlarda çoğulculuk durumu göz 

önünde bulundurulduğunda en önemli sorunlardan biri olarak gözükmektedir. Bu 

doktrinlerden birinin de bütün bir toplumun birliğin güvenceye alması veya temel 

siyasal problemlere ilişkin kamusal aklın içeriğini belirlemesi mümkün olmadığını göz 

önünde bulunduran Rawls, “örtüşen uzlaşma” kavramını ortaya koymaktadır. 

Örtüşen uzlaşma toplumda var olan çeşitli makul doktrinler arasında oluşan bir 

uzlaşmadır. Örtüşen uzlaşma kavramı ile Rawls, toplumdaki makul doktrinleri belirli bir 

ortak noktada birleştirmektir.  

Örtüşen uzlaşmanın merkezinde siyasi adalet anlayışı yer almaktadır. Örtüşen 

uzlaşmada bu farklı makul doktrinler tarafından tanınan ve desteklenen bir uzlaşmadır.  

Siyasi adalet anlayışı toplumdaki hiçbir makul doktrine dayanmadığından örtüşen 

uzlaşmanın merkezi konumunda yer almaktadır. Rawls, örtüşen uzlaşmaya giden yolda 

“anayasal uzlaşma” kavramından söz etmektedir. Anayasal uzlaşma toplumun yaşam 

yollarının bütününe hitap etmeyip sadece belli yönüne ilişkin bir uzlaşmadır ve bu tarafı 

ile de örtüşen uzlaşmaya göre daha dar kapsamlı bir uzlaşma olmaktadır. 

Rawls, anayasal uzlaşmanın oluşumu ile ilgili olarak belirli 

bir tarihsel aşamada, belirli koşullar altında adalete ilişkin belirli 

liberal ilkelerin kabul edildiğini ve bu ilkelerin mevcut kurumlara 
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uygulandığını varsaymaktadır. Söz konusu liberal ilkeler temel siyasi 

kurumlara sürekli ve başarılı bir şekilde uygulandığında istikrarlı bir 

anayasal uzlaşma sağlanmış olur. Böylece liberal ilkeler, makul 

çoğulculuk olgusu karşısında siyasi gereklilikleri karşılayarak, temel 

hak ve özgürlüklerin kapsamını belirler. Liberal değerler bu sayede, 

çıkar çatışmalarının ötesine geçerek bireyler açısından nesnel bir 

anlam kazanır ve giderek kamusal aklın içeriğini oluşturmaya başlar
11

. 

Kamusal akıl kavramı Rawls’un teorisindeki en önemli kavramdır ki, 

demokratik rejimlerde var olan kamusal akıl, özgür ve eşit vatandaşların kamunun 

iyisini düşünmeleri sonucunda ortaya çıkar. Kamusal akıl kavramının Rawls’un siyasal 

adalet anlayışının gerçekleşmesinde önemli konuma sahiptir. Vatandaşların ortak aklı 

olan kamusal akıl, aynı zamanda kamusal ve kamusal olmayan akıllara ayrılmaktadır ki, 

aynı zamanda akıl yürütme biçimiyle de birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu farklılığı ve 

kamusal aklın içeriğini ve işlem biçimini Rawls, kamusal akıl düşüncesinde ele 

almaktadır.  

Rawls, kamusal aklın “kamusal” niteliği olması için üç şartı taşıması 

gerektiğini, kamusal aklın konusunu ve vatandaşların ne için kamusal akla katılmaları 

gerektiği konularını da ele almaktadır. Kamusal akıl iyi düzenlenmiş topluma giden 

yolda bir tür yol gösterici kavramdır ki, vatandaşlar kamusal akıl sayesinde temel 

siyasal sorunlar ve anayasal esaslar üzerinde anlaşma sağlarlar.  

------------------------------------- 
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 Avşar, a.g.e. s. 71. 
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Bu yönleri ile Kamusal Akıl kavramı siyasal adalet anlayışının şekillenmesinde 

ve gerçekleşmesinde önemli nokta olmaktadır. Ancak bu Rawls’un siyasal adalet 

anlayışının gerçekleştirilmesinde hiçbir sorunun olmadığı anlamına gelmemelidir. 

Kamusal akıl bağlamından siyasal adalet anlayışını gerçekleşmesinde Rawls’un örtüşen 

uzlaşma ve adalet anlayışları bağlamında gözden kaçırdığı bazı hususlar vardır ki, 20. 

yüzyılın diğer önemli filozoflarından olan Jurgen Habermas (1929-84 yaşında), bu 

konularla ilgili Rawls’a eleştirilerini dile getirmiş olmaktadır. Habermas’ın eleştirisiyle 

okur, John Rawls’un liberal adalet anlayışının hem cazibesinden kurtulma hem de bu 

eksiklikler nasıl giderilerek daha mükemmel bir sistem nasıl kurulur diye düşünmeye 

itmektedir. 

Bizim bu yapıtta izlediğimiz yol da Rawls-Habermas tartışması üzerine sınırlı 

olmaktadır. Yapılmış olan bu tezle bu filozofların kamusal akıl bağlamında tanımak ve 

anlamak olduğunu söyleyebiliriz. Rawls’un siyasal adalet teorisini gerçekleştirmesinde 

önemli nokta olan “kamusal akıl” kuramını daha özel bir biçimde anlamak, kamusal aklı 

nasıl tanımladığını, sınırlarını, içeriğini ve nasıl bir plan içinde okuyucuya sunduğunu 

anlamaya çalışmak bununla birlikte kurgulamış olduğu siyasi adaletin gerçekleşmesinde 

olan boşlukları Habermas’ın eleştirileri üzerinden anlamak, bu eleştiriler kapsamında 

kamusal aklın Rawls’un kurguladığı bir biçimde karşılaşacağı sorunları ortaya koymak 

tezin amaçlarını oluşturmaktadır. 

II. Sınırları 

Çalışma boyunca Rawls’un temel fikirleri üzerinde kurguladığı Kamusal Akıl 

kavramı ele alınmakta olup en açık biçimiyle okuyucuya anlatılmağa çalışılmıştır. Bu 

bağlamda, Kamusal Akıl nedir? kamusal olmayan akıllar nelerdir? Kamusal aklın 
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sınırları ve içeriği nedir? gibi sorular Rawls düşüncesinde ele alınmaktadır. Diğer 

önemli konu ise Rawls’un sisteminde kamusal akıl ve sisteminin oluşmasında kamusal 

aklı oluşturmağa geldiği yere kadar Habermasın eleştirileri ele alınmaktadır. Habermas 

nasıl bir yöntemle Rawls’un zayıf bulduğu noktaları nasıl eleştirdiği açıkça 

gösterilmeğe çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise bu iki bölüm hakkında ve filozoflar 

hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

Habermas-Rawls tartışması 1995 yılında Journal of Philosophy (Felsefe 

Dergisi) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tartışma Habermas’ın Rawls’ın 

düşüncelerini eleştirmesi ve Rawls’un bu düşüncelere yanıt vermesi ve üzerine 

Habermas’ın tekrar bir eleştirisinden oluşmaktadır. Tartışma yukarıda belirtmiş 

olduğumuz dergide yayınlanmasıyla birlikte, üç tartışmayı da kapsayan kitap halinde 

derlenerek okuyucuya sunulmuştur.  

Bizim konuyu ele alış biçimimiz ise Rawls’un kamusal akıl düşüncesi ve 

Habermas’ın eleştirisinin Rawls’un kamusal akıl düşüncesi ile irtibatlı olan eleştirisidir. 

Bu da Habermas düşüncesinin ilk eleştirisi ile sınırlı olduğu anlamına gelmektedir. 

 

III. Yöntem ve Kaynaklar 

İlk olarak onu belirtmemizde fayda var ki, yirminci yüzyılın ikinci yarısının 

filozofları olan Rawls ve Habermas yaşadıkları dönem ve günümüzün, üzerine en çok 

araştırma, anlama ve eleştiri yapılan filozoflarından olmaktadır. Rawls, Liberalizm ve 

toplum sözleşmesi geleneğini ve adalet kavramının yeniden felsefenin en sık tartışılan 

konusu haline getirmiş Amerikan merkezli düşüncenin, Habermas ise Kıta 
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Avrupa’sında Demokratik geleneği savunan ve geliştiren en önde gelen filozofudur. 

Habermas Rawls tartışması 1995 yılında Journal of Philosophy (Felsefe Dergisi) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tartışma Habermas’ın Rawls’ın düşüncelerini 

eleştirmesi ve Rawls’un bu düşüncelere yanıt vermesi ve üzerine Habermas’ın tekrar bir 

eleştirisinden oluşmaktadır. Tartışma yukarıda belirtmiş olduğumuz dergide 

yayınlanmasıyla birlikte, üç tartışmayı da kapsayan bir kitap halinde ilk olarak 

Türkiye’de basılmıştır, kitap yayınladığı dönemde hiçbir dilde basılmış olmasa da 

sonradan İngilizce olarak James Gordon Finlayson ve Fabian Freyenhagen tarafından 

2011 yılında Routledge tarafından basılmıştır.  

Tezin başlıca konusu olan “Kamusal Akıl” Rawls’un Bir Adalet Teorisi (A 

Theory of Justice)  yapıtından sonra “Adalet” kavramına siyasi boyutta ele alan 

makalelerinden oluşan Siyasal Liberalizm (Political Liberalism) kitabının siyasi 

adaletin gerçekleşmesinde önemli bir nokta olan “Kamusal Akıl” bölümüdür. Rawls-

Habermas tartışması üzerine konu ise, Rawls’un kamusal akıl kavramı ve Habermas’ın 

Rawls’a yönelttiği ilk eleştiri metnidir ki bu eleştiri yazısının Rawls’un siyasi istikrarı 

ve uzlaşmayı sağlayacak temel etken olarak düşündüğü kamusal akıl görüşü ile bir başa 

ilişkili olduğunu düşünmekteyim.  

Bundan başka, kullandığım ve bu konularla ilgili olan kitaplar, Rawls 

düşüncesin tanınması açısından, Bir Adalet Teorisi (A Theory of Justice), Siyasal 

Liberalizm (Political Liberalism), Halkların Yasası (The Law of Peoples), Will 

Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üiversitesi 

Yay, 2.Baskı, İstanbul-2006, Rawls üzerine Türkiye’de yazılmış olan, Hüseyin Avşar, 

“Siyaset Felsefesi Açısından John Rawls’un Adalet Teorisi” ( Basılmamış Yüksek 
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Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Erincik, “John 

Rawls’un Siyasal Liberalizminde Din-Toplum İlişkisi” ( Basılmamış Doktora Tezi), 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ömer Faik Anlı, “John Rawls’un Siyasal 

Liberalizminin Kantçı Temelleri ve ‘Temelsiz’ Bir Liberalizmin Tutarlılığı”, Düşünme 

Dergisi, sayı-3, S. 44-69. Bunlardan başka Liberalizmi anlatan bir sıra makaleler de 

John Rawls hakkında bilgi edinile bilir. Diğer filozofumuz olan Habermas, hakkında 

ise, onun birçok kitapları Türk diline tercüme edilmiş olup, üzerine birçok makaleler 

yazılmıştır ki, mesela; Jürgen Habermas, “İletişimsel eylem kuramı” Çev. Mustafa 

Tüzel. Kabalcı Yay, İstanbul: 2001, Jürgen Habermas, “Kamusallığın Yapısal 

Dönüşümü”. Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar. İletişim Yay, İstanbul:1997, Ülker 

Yükselbaba, “Habermas ve Kamusal Alan: Burjuva Kamusallık İlkesinden, İletişimsel 

Kamusallığa Geçiş”  On İki Levha Yay, İstanbul:2012, Nazım Onat, “Kamusal Alan ve 

Sınırları: Hannah Arendt ve Jürgen Habermas’ın Yaklaşımları”, Durak İstanbul Kültür 

Sanat Galeri yay, İstanbul:2013.  Ve başka birçok kitaplar ve makaleler bulunmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Rawls’un Kamusal Akıl Kavramı 

1. KAMUSAL AKIL KAVRAMI 

Her siyasal toplumun ve gerçekte bir birey, birlik, aile ya da 

siyasal toplumlar konfederasyonu olsun, bütün makul ve rasyonel 

öznelerin, planlarını formüle etme, amaçlarını öncelik sırasına göre 

sıralama ve bunlara göre karar verme yolu vardır. Siyasal toplumun bu 

yolu farklı bir anlamda da olsa onun aklıdır: üyelerinin kapasitelerine 

dayanan entelektüel ve ahlaki gücüdür
12

. 

Rawls’a göre her akıl kamusal akıl değildir, kiliselerin, üniversitelerin ve sivil 

toplumun diğer kuruluşlarının aklı kamusal değildir. Aristokratik ve otokratik 

rejimlerde, toplumun iyiliği söz konusu olduğunda, bu işe, eğer mevcutsa, halk değil 

yöneticiler karar verir. Kamusal akıl ise demokratik bir halkın karakteristik özelliğidir. 

Eşit vatandaşlık konumun paylaşan vatandaşların aklıdır. Bu vatandaşların aklının 

konusu kamunun iyiliğidir. Siyasal adalet anlayışının toplumun temel yapısının 

kurumlarına yüklediği gereklilikler ve bunların hizmet edecekleri amaç ve hedeflerdir.  

------------------------------------- 

 
12

 John RAWLS, Siyasal Liberalizm,  Çev Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul Bilgi Üiversitesi Yay, İstanbul-

2007. S.247. 
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Kamusal akıl üç şekilde kamusaldır: Vatandaşların aklı 

olmasından dolayı kamunun aklıdır, konusu kamunun iyiliği ve temel 

adalet meseleleridir ve doğası ve içeriği, bunların toplumun adalet 

anlayışı tarafından ifade edilen idealler ve ilkeler tarafından 

belirlenmesinden ve bu anlamda herkesin görüşüne açık olmasından 

ötürü kamusaldır
13

. 

Vatandaşlar tarafından bu şekilde anlaşılması ve tanınması gereken kamusal 

akıl kendiliğinden bir hukuki nitelik taşımamaktadır. Anayasal bir demokratik rejime 

yönelik vatandaşlık anlayışı ideali olarak, kişilerin adil olduğu ve iyi düzenlenmiş 

toplumun kişileri adil olmaya teşvik ettiğinde işlerin nasıl gideceğini gösterir. Mümkün 

olan veya mümkün olabilecek durumu gösterir, hiç mümkün olmasa bile öneminden bir 

şey kaybetmez. 

2. KAMUSAL AKLIN SORUNLARI VE FORUMLARI 

Rawls’un gayesi kamusal aklı; genel olarak liberal bir şekilde siyasal adalet 

anlayışını oluşturan öğe olarak ortaya koymaktır.  

Bu gayeyle kamusal aklı oluşturmaya çalışan, Rawls, demokratik bir toplumda 

kamusal akıl, kolektif bir kişilik olarak birbirleri üzerinde kanun koyarken ve anayasayı 

değiştirirken nihai siyasal ve zor kullanma gücünü kullanan eşit vatandaşların aklı 

olduğunu belirtir. Kamusal akıl tarafından ortaya konulan sınırlamalar tüm siyasal 

sorunlara değil sadece Rawls’un “anayasal esaslar” olarak adlandırdığı konularla 

------------------------------------- 
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 Rawls, a.g.e. s.248. 



 

18 

 

adaletin temel meselelerine uygulanır. Bunun anlamı, temel sorunların çözümünde 

sadece siyasal değerlerin kullanılması gerektiğidir: kimin oy hakkına sahip olduğu, 

hangi dinlerin hoş görüleceği, kimin adil fırsat eşitliğinden yararlanacağı veya kimin 

mülk edinebileceği. Bu ve bu gibi konular kamusal aklın konusunu oluşturur. 

Bununla birlikte ise birçok siyasal meseleler bu gibi temel konularla ilgili 

değildir. Mesela, vergi ve mülkiyetle ilgili birçok yasayı, çevrenin korunması ve 

kirliliğin denetilmesi ile ilgili, milli parkların oluşturulması, tabiat alanlarının, 

hayvanların, ve bitki örtüğünün korunması müzeler ve sanat için fon sağlanması ile 

ilgili yasalar ve bir çok bu gibi yasaların kamusal aklın alanına girmediğini 

belirtmektedir. 

Rawls, kendine yöneltilecek, Neden vatandaşların birbirleri üzerinde nihai ve 

zor kullanımına dayalı siyasal güç kullandığı bütün sorunlar kamusal aklın konusu 

değildir? Kamusal aklın siyasal değerlerinin çerçevesinden çıkılamaz mı? Türünde 

sorulara ise amacının, öncelikle siyasal sorunların temel meselelerle ilişkin olduğu en 

önemli durumları incelemek olduğunu belirtmektedir.  

Kamusal aklın diğer bir özelliği, koyduğu sınırların siyasal sorunlar hakkındaki 

kişisel müzakere ve düşüncelere veya arka plan kültürünün yaşamsal öğelerinden kilise 

ve üniversite gibi kurumların üyelerinin akıl yürütmelerine uygulanmamasıdır. Ancak, 

vatandaşların kamusal forumda yaptıkları siyasal propagandalarda ve siyasal partilerin 

üye ve adaylarının ve bunları destekleyen diğer grupların yaptığı kampanyalarda 

kamusal akıl ideali geçerlidir. Aynı şekilde anayasal esaslar ve adaletin temel meseleleri 

söz konusu olduğunda, sadece seçimlerin kamusal söylemini değil, vatandaşların bu 

sorunlar konusunda nasıl oy kullanacaklarını da düzenler.  
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Bununla birlikte, kamusal akıl idealinin vatandaşlara ve devletin yetkilerine 

nasıl uygulandığı konusunda bir ayrım yapan Rawls, kamusal akıl idealinin resmi 

forumlara ve parlamentoda konuşan yasama üyelerine, yürütmenin karar ve ilanlarına 

uygulanması gerektiğini savunur. Aynı zamanda, özel bir şekilde, yargıya ve her şeyden 

öte anayasal yargıya sahip bir anayasal demokraside yüksek mahkemeye uygulanır. 

Çünkü, yargıçlar kararlarını, anayasadan ne anladıklarına ve ilgili yasa ve kararlara 

dayanarak açıklamalı ve gerekçelendirmelidir. Yasama ve yürütmenin kararlarının bu 

şekilde gerekçelendirilmesi gerekmediği için, mahkemenin sahip olduğu rol onu 

kamusal aklın numunesi yapmaktadır. 

3. KAMUSAL AKIL VE DEMOKRATIK VATANDAŞLIK İDEALI 

John Rawls, en temel siyasal sorunlar üzerinde tartışan ve oy kullanan 

vatandaşların neden kamusal aklı sınırlarını dikkate almalıdırlar sorusuna liberal 

meşruiyet ilkesini kullanarak cevap vermektedir. Bu ilke demokratik vatandaşlar 

arasında siyasal ilişkilerin iki özel boyutuyla ilişkindir. 

“Birincisi, bu ilişkiler, kişilerin içinde doğdukları ve tam bir 

hayat sürdükleri toplumun temel yapısı içerisindeki ilişkilerdir. 

İkincisi bir demokraside siyasal güç ki her zaman zora dayalı 

güçtür, kamunun gücüdür, yani, kolektif bir kişilik olarak özgür ve eşit 

vatandaşların gücüdür”
14

. 

------------------------------------- 
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Bundan sonra Rawls, vatandaşlar, temel sorunlar söz konusu olduğunda, oyları 

aracılığıyla yaptırımcı güç olan siyasal gücü birbirlerine karşı ne zaman yerinde 

kullanmış olurlar? ve Hangi ilkeler ve idealler ışığında bu gücü kullanmaları gerekir ki, 

bu davranışlar diğerleri tarafından özgür ve eşit kişiler tarafından haklı görülsün 

sorularına cevaplamaktadır. Bu sorulara siyasal liberalizmin şu cevabı verdiğini 

söylemektedir. “Vatandaşların siyasal gücü kullanımı, bu kullanımın, vatandaşların 

kendilerinin makul ve rasyonel olarak kabul ettiği ilke ve idealler ışığında makul olarak 

onaylamalarının beklendiği anayasal esaslara uygun olduğunda yerinde ve haklı olur”. 

Bu liberal meşruiyet ilkesidir. Siyasal gücün kullanımın kendisinin meşru olması 

gerektiği için, vatandaşlık ideali vatandaşları birbirlerine bu temel sorunlarda 

savundukları politikaların ve kullandıkları oyun kamusal aklın siyasal değerleri 

tarafından ne derece desteklendiğini açıklayabilme konusunda yasal değil ahlaki bir 

yükümlülük yükler –medeni olma yükümlülüğü. Bu görev, aynı zamanda başkalarını 

dinleme isteğini ve başkalarının görüşlerinin makul olarak kullanılmasında açık 

görüşlülük özelliğini de kapsar. 

Rawls, demokrasinin, vatandaşlar arasında içinde doğdukları ve tam bir hayat 

sürdükleri tolumun temel yapısı içerisinde siyasal bir ilişki öngördüğünü; aynı zamanda 

vatandaşların, oy kullanarak ya da başka yollarla birbirleri üzerinde kullandıkları 

yaptırımcı siyasal güç konusunda eşit hisseye sahip olduğuna işaret olduğunu vurgu 

yapar. Makul ve rasyonel olan ve farklı makul dinsel ve felsefi doktrinleri 

benimsediklerini bilen vatandaşların da eylemlerinin gerekçelerini bir birlerine, her 

birinin sahip olduğu özgürlük ve eşitlikle tutarlı olarak makul olarak onaylayacağı 

şartlar çerçevesinde açıklamaya hazır olmaları gerektiği bilincine sahip olmalıdırlar. Bu 
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şartı yerine getirmeye çalışmak demokratik siyaset idealinin vatandaşlara yüklediği 

görevlerden birisidir. Bununla da Rawls, Demokratik bir vatandaşlığın gereğini 

anlamanın koşulu kamusal aklı anlamaktan geçtiğine vurgu yapar. 

Bunun ötesinde, iyi düzenlenmiş bir anayasal rejim tarafından somutlaştırılan 

siyasal değerler son derece yüksek değerlerdir ve kolaylıkla alt edilemezler; ifade 

ettikleri idealler kolaylıkla terk edilemez. Medeni olma yükümlülüğünün siyasal alanın 

büyük değerleriyle birleşmesi, vatandaşların kendilerini her birinin makul olarak kabul 

edeceğinin beklendiği yollarla yönetmesi idealini sonuç verir. Rawls, vatandaşların, 

kamusal akıl idealini bir siyasal taviz eseri ya da bir modus vivendi/ geçici “yaşama 

biçimi” olarak değil kendi makul doktrinleri çerçevesinde benimsemeleri gerektiğini 

savunur. 

Temel siyasal sorunlarda, kamusal akıl fikri, oy kullanmanın 

özel ve hatta kişisel bir konu olduğu yolundaki yaygın görüşleri 

reddeder. Bir görüşe göre, insanlar kendi sosyal ve ekonomik tercih ve 

çıkarlarını, beğeni ve nefretlerini oylarında uygun olarak 

yansıtabilirler. Demokrasinin bir çoğunluk yönetimi olduğu ve 

çoğunluğun ne isterse yapabileceği söylenmektedir. Diğer bir görüşe 

göre, insanlar, kamusal gerekçeleri dikkate almadan kapsamlı 

inançları çerçevesinde doğru ve gerçek olarak gördükleri şeyler lehine 

oy kullanabilirler
15

. 
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Rawls, her iki görüşün de, medeni olma yükümlülüğünü tanımalarından ve 

anayasal esaslar ve adaletin temel meseleleri konusundaki oylamalarda kamusal aklın 

sınırlarına riayet etmemelerinden ötürü benzerlik taşıdığını söyler. “Birinci görüş 

tercihlerimiz ve çıkarlarımız tarafından, ikinci ise tam gerçeklik olarak gördüğümüz 

şeyler tarafından yönlendirilmektedir”. Buna karşın, medeni olma yükümlülüğüyle 

beraber kamusal akıl, temel sorunlar üzerindeki oylama konusunda bazı yönleriyle 

Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’ni andıran bir yaklaşım sergilemekte olduğunu 

belirten Rawls, Rousseau’ya göre oylamanın, ideal olarak neyin ortak yararı en çok 

artırdığı konusundaki fikrimizi yansıtmakta olduğu düşüncesine katılır. 

4. KAMUSAL OLMAYAN AKILLAR  

Rawls’un da belirtmiş olduğu üzere kamusal aklın niteliği onunla kamusal 

olmayan akıllar arasındaki farkı incelediğimizde daha da açığa çıkacaktır. Her şeyden 

önce, birçok kamusal olmayan akıl olmasına rağmen sadece bir tek kamusal akıl vardır. 

Kamusal olmayan akıllar arasında her türlü birliğe ait olanlar yer alır: Kiliselere ve 

üniversitelere, bilimsel derneklere ve profesyonel gruplara. Daha önce de söylenmiş 

olduğu üzere, bireyler ve tüzel kişiler, makul olarak ve sorumlulukla hareket edebilmek 

için neyin yapılacağı konusunda bir akıl yürütme yoluna ihtiyaç duyarlar. Bu şekilde 

akıl yürütme kendi üyeleri açısından kamusaldır ama siyasal toplum ve genel olarak 

vatandaşlar açısından kamusal değildir. Kamusal olmayan akıllar sivil toplumda 

bulunan birçok akıldan oluşur ve Rawls’un “arka plan kültürü” dediği alanda ve 

kamusal siyasal kültürün dışında yer alır. Her türlü akıl yürütme yolu –(bireysel, 

birliksel veya siyasal) belli ortak öğelere sahip olmalıdır: Yargı kavramı, çıkarım 
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ilkeleri, kanıt kuralları ve benzeri gibi, aksi takdirde bunlar akıl yürütme yolu değil, 

retorik ya da ikna aracı olurlar. 

Rawls’un izlediği yolu takip ederek onun örneği ile söylenilmiş olanları daha 

açık kılabiliriz:  

Bir mahkemede kanıtları değerlendirmeye ilişkin kurallar -bir 

ceza davasında başkasından iletilen kanıtlara ilişkin ve davalının 

makul bir şüphenin ötesinde suçlu bulunmasını gerektiren kurallar- 

mahkemelerin oynadığı özel role uygundur ve suçlanan kişinin adil 

yargılanma hakkını korumak için gereklidir. Bir bilimsel dernekte ise 

başka kanıtlama kuralları kullanılır ve farklı tüzel kişiler farklı 

otoriteleri benimserler. Teolojik bir doktrini tartışan bir kilise 

kurulunda, eğitim siyasetini tartışan bir üniversite kurulunda ve nukler 

bir kazanın halka verdiği zararı hesaplamaya çalışan bir bilimsel 

birlikte farklı otoriteler benimsenir. Bu kamusal olmayan akılların 

ölçü ve yöntemleri kısmen her bir birliğin niteliğinin (amaç ve 

gerekçe) nasıl anlaşıldığına ve hedeflerinin hangi şartlar altında takip 

edildiğine bağlıdır
16

. 

Rawls, demokratik bir toplumda, kamusal olmayan iktidarın, mesela kiliselerin 

üyeleri üzerindeki iktidarın, özgürce kabul edilir bir iktidar olduğunu söyler. Yani, 

kilise iktidarıyla ilgili olarak, dinden çıkmak ve dinsel sapkınlık suç teşkil etmediğinden 

ötürü, bir kilisenin üyesi olmaktan çıkabilirler. Vatandaşların benimsediği her türlü 
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dinsel, felsefi ya da ahlaki görüşler de siyasal açıdan özgürce kabul edilir; zira, vicdan 

ve düşünce özgürlüğünün bir sonucu olarak bu doktrinleri benimserler. Rawls’un 

bununla belirtmek istediği bütün bunları, özgür ve eşit vatandaşlar olarak, bu görüşleri 

vatandaşların benimsemesi temel anayasal hak ve özgürlükle ortaya konulmuş 

seçimleridir. 

Bunun yanında ise Rawls, devletin vatandaş üzerindeki otoritesini şı şekilde 

açıklamaktadır.  

Devletin egemen olduğu ülkeden çıkılmadıkça devlet 

gücünden kaçılamaz ve bu bile her zaman işe yaramayabilir. 

Devletin iktidarının kamusal aklın rehberliğinde olması bu gerçeği 

değiştirmez. Öyleyse, devletin iktidarı özgürce benimsenmez, çünkü 

toplum ve kültür, tarih ve toplumsal memleket bağları vatandaşların 

hayatını o kadar erken ve etkili olarak biçimlendirmeye başlar ki, 

vicdan özgürlüğünün varlığı siyasal açıdan kilise iktidarının özgürce 

kullanabildiği anlamına gelmediği gibi, göç etme özgürlüğünün 

varlığı da siyasal açıdan devletin iktidarını özgürce kabullenildiği 

anlamına gelmez
17

. 

Bununla birlikte, vatandaşlar hayatları süresince, derin düşünce ve yargılar 

sonucu, onlara etki eden siyasal gücü etkin olarak yönlendiren ve yumuşatan hak ve 

özgürlükleri ortaya koyan ideal, ilke ve standartları özgürce kabul edebilirler. John 

Rawls bunu özgürlüğün dış sınırı olarak görmektedir. 
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5. KAMUSAL AKLIN İÇERIĞI 

Rawls, kamusal aklın içeriği ile üç şeyi kastetmektedir.  

Birinci-bu anlayış, belli temel hak, özgürlük ve fırsatları 

ortaya koyar (anayasal demokratik rejimlerden bilinen); İkincisi, bu 

hak, özgürlük ve fırsatlara, özellikle genel faydaya ilişkin ve 

mükemmeliyetçi değerler karşısında özel bir öncelik tanır ve 

Üçüncüsü, tüm vatandaşların temel hak, özgürlük ve fırsatlarını etkin 

olarak kullanabilmelerine yarayan her amaca uygun araçları güvence 

altına alan tedbirleri benimser
18

.  

Rawls’a görebu içerik liberal bir karakter taşımaktadır ve “siyasal adalet 

anlayışı” nosyonu tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte Rawls, bu öğelerin 

farklı bir şekilde görülebileceğini ve bunun da faklı şekilde liberalizmin ortaya 

çıkmasına neden olabileceğini söyler. 

Rawls, bir adalet anlayışının siyasal olduğunu söylemekle, bu anlayışın, sadece 

toplumun temel yapısına, birleşik bir toplumsal iş birliği düzeninin siyasal, sosyal ve 

ekonomik kurumlarına uygulanıla bilir; herhangi bir geniş kapsamlı dinsel ya da felsefi 

doktrinden bağımsız olarak sunulur ve demokratik toplumun kamusal siyasal kültüründe 

yer alan temel siyasal düşünceler etrafında geliştirile bileceğini kastetmektedir.  

Rawls, bir liberal anlayışın, adalet ilkeleri yanında, siyasal sorunlara ilişkin 

bilgileri sorgulama ve bunlara ilişkin akıl yürütme yolları ve ölçüleri olması gerektiğin 
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savunur. “Bu tür kılavuzlar olmadan asli ilkeler uygulanamaz, bu da siyasal anlayışın 

eksik ve dağınık olmasına yol açar”. Bu yanıyla da bu anlayışın iki parçası olduğunu 

belirtir:  

a) birincisi, temel yapıya ilişkin asli adalet ilkeleri 

b) ikincisi, sorgulama kuralları: vatandaşların asli ilkelerin 

doğru olarak bir konuya uygulanıp uygulanmayacağını ve bu ilkelere 

en uygun aysa ve politikaları tespit ederken kullanacakları akıl 

yürütme ilkeleri ve kanıtlama kuralları. 

Aynı şekilde liberal siyasal değerler de iki türlüdür: 

a. Birinci tür –siyasal adalet değerleri- temel yapıya ilişkin 

adalet ilkelerine ilişkindir: bunlar, eşit siyasal ve medeni özgürlük, 

fırsat eşitliği, toplumsal eşitlik ve ekonomik karşılıklılık değerleridir; 

bunlara birde ortak yarar değerlerini ve bütün bu değerler için gerekli 

koşulla eklenir. 

b. Siyasal değerlerin ikinci türü –kamusal akıl değerleri- 

kamusal sorgulama kürarlarıdır, bunlar bu sorgulamayı özgür ve 

kamusal kılarlar. Vatandaşlarına sahip oldukları erdemler olarak 

siyasal meselelere ilişkin makûl kamusal tartışmaları mümkün kılan 
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makûliyet ve medeniyet (ahlâki) görevini tanıma gibi siyasal erdemler 

de buraya dahildir
19

. 

Daha önce de belirtilmiş olduğu üzere, liberal meşruiyet ilkesine göre, anayasal 

esaslar ve temel adalet meselelerinde temel yapı ve kamu politikaları tüm vatandaşlar 

karşısında gerekçelendirilebilir olmalıdır. Buna bir de, bu gerekçelendirmeleri yaparken 

sadece mevcut kabul edilmiş genel inançlara ve sağduyulu akıl yürütme şekillerine ve 

tartışmalı olmayan bilimsel metot ve sonuçlara başvurula bilineceği eklenir. Rawls, 

liberal meşruiyet ilkesinin bunu kamusal sorgulama kuralarını belirlemenin yegane 

olmasa da en uygun yolu kılmakta olduğunu düşünmektedir. 

Demek ki, anayasal esasları ve temel adalet meselelerini tartışırken ne 

kapsamlı dinsel ve felsefi doktrinlere –ki bireyler ve birlik üyeleri olarak bunları tam 

gerçeklik olarak görürüz- ne de tartışmalı ekonomik genel denge teorilerine 

başvurmalıdır. Vatandaşların adalet ilkelerini benimsemesi ve bunların anayasal 

esaslara ve temel adalet meselelerine uygulanması sonucunu doğuran bilgi ve akıl 

yürütme yolları, mümkün olduğunca vatandaşlarca yaygın olarak kabul edilen ya da 

onlara açık sadece gerçekler olmalıdır. 

Rawls, bir siyasal anlayışın asli içeriğinin ve sorgulama kurallarının beraber ele 

alındığında tam olması gerektiği düşüncesindedir. Yani, bu anlayışın ortaya koyduğu 

değerler uygunlukla dengelenmiş veya toplanmış ya da birleşmiş olmalıdır ki, bu 

değerler anayasal esasları ve temel adalet meselelerine ilişkin soruların tümüne ya da 

nerdeyse tümüne makul bir kamusal cevap verebilsin. Kamusal akıldan bahsedebilmek 
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için, bu tür bütün ya da neredeyse bütün durumlarda makul bir cevaba sahip olmamız ya 

da ileride sahip olacağımızı düşünmemiz gerekir. Siyasal bir anlayışın ancak bu şartı 

yerine getirdiğinde tam olacağını düşünür. 

Hakkaniyet olarak adalette ve Rawls’a göre diğer birçok liberal görüşte, 

kamusal aklın sorgulama yöntemleri ve meşrutiyet ilkesi, adaletin asli ilkeleriyle aynı 

temeli paylaşır. Yani, hakkaniyet olarak adalette başlangıç durumunda temel yapı için 

adalet ilkelerini benimseyen taraflar, bu normların uygulanmasında kullanmak üzere 

kamusal akıl yöntem ve ölçüleri de benimserler. Bu yöntemler ve meşruiyet ilkesine 

ilişkin argüman, adalet ilkelerinin argümanına benzer ve o kadar da kuvvetlidir. Temsil 

ettikleri kişilerin menfaatlerini güvence altına almaya çalışan taraflar, asli ilkelerin 

uygulanmasında temsil ettikleri kişilerin makul olarak onaylamasını beklendiği yargı, 

çıkarım, gerekçe ve kanıtlama yollarının dikkate alınması konusunda ısrar ederler. 

Tarafların bu konuda ısrar etmedikleri zaman, müvekkillerine karşı sorumsuzca 

davranmış olduğunu belirten Rawls, meşruiyet ilkesinin de şu şekilde ortaya çıktığını 

söyler. 

Bunun sonucu, hakkaniyet olarak adalette, kamusal aklın kuralları ve adaletin 

ilkeleri esas olarak aynı zemini paylaşırlar. Bu durumda Rawls, herhangi bir vatandaşın 

ya da vatandaşlar topluluğunun, anayasal esasları o kişi ya da topluluğun kapsamlı 

doktrini çerçevesinde belirlenmesi için devlet gücünün kullanması hakkına sahip 

olmadığını söylemektedir. Vatandaşlar eşit olarak temsil edildiklerinde hiçbir vatandaş 

diğerine ya da bir topluluğa böyle bir siyasal iktidar vermeyecektir. Rawls, böyle bir 

iktidarın kamusal akılda temeli olmadığını ve makul kapsamlı doktrinlerin bunun 

farkında olduklarını açıklar. 
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Siyasal liberalizmin bir görüş türü olduğunu vurgulamaya ihtiyaç duyulduğunu 

söyleyen Rawls, kullanılan asli ilkelere ve ortaya koyulan sorgulama kurallarına bağlı 

olarak farklı şekiller alabileceği düşüncesindedir. Bu şekillerin ortak özelliği içerdikleri 

asli adalet ilkelerinin liberal olması ve bir kamusal akıl fikrine sahip olmalarıdır. Ancak 

içerik ve düşüncenin bu sınırlar içerisinde değişebileceğini de söyler. 

Bu şekilde Rawls, kamusal akıl fikrini ve meşruiyet ilkesini bu vurguyla kabul 

edildiğinde, içeriğini tanımlayan ilkelerin en küçük detayına kadar belli bir liberal 

adalet anlayışını kabul etmesi anlamına gelmediğini de belirtmektedir.  

Bu ilkeler konusunda farklı düşünülebilir ama yine de 

anlayışın daha genel özellikleri konusunda anlaşılabilir.  Vatandaşların 

makul ve rasyonel olarak ve siyasal güçte eşit ve özgür bir pay sahibi 

olarak kamusal akla başvurma gibi bir vatandaşlık görevine sahip 

olduğu konusunda anlaşırız,  ama hangi ilkelerin en makul kamusal 

gerekçelendirme temeli olduğu konusunda farklı düşünülebilir
20

. 

 Rawls’ın “hakkaniyet olarak adalet” adlandırdığı görüş liberal siyaset 

anlayışına bir örnektir. 

Rawls, vatandaşları temel tartışmalarını kamusal akıl idealine göre, her birinin 

diğerinin makul olarak onaylamasını bekleyeceği değerlere dayanan ve her birinin iyi 

niyetle savunacağı bir siyasal adalet anlayışı çerçevesinde yürütmeleri gerektiğini 

söyler. Yani, her bir vatandaşın diğer (özgür ve eşit) vatandaşların onunla beraber 
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makul olarak onaylayacağını düşündüğü ilke ve kurallara ilişkin bir ölçüye sahip olması 

ve bunu açıklamaya hazır olması gerekir.  

Hiç şüphesiz başkalarının gerçekte diğerleriyle aynı ilke ve kuralları 

onaylamadığı görülebilir. Rawls, burada vurgulanası gereken noktanın vatandaşların 

böyle bir ölçüye sahip olduğu ve bu kamusal tartışma üzerine ciddi bir disiplin 

kurmaları olduğunu söyler. Tabii ki her değer makul olarak bu testi geçemez ya da 

siyasal değer olamaz ve siyasal değerlere ilişkin her denge de makul değildir. 

Vatandaşların neyin en uygun siyasal anlayış olduğu konusunda farklı düşünmelerinin 

kaçınılmaz olduğunu söyleyen Rawls,  bunun arzulanmayacak bir durum da olmadığını 

belirtir.  

Zira, kamusal kültür değişik biçimlerde gelişen farklı temel 

düşünceler içermek durumundadır. Bunların arasında zamana yayılan 

düzenli bir yarışma hangisinin, eğer varsa, en makul olduğunu bulmak 

için en güvenilir yol olacaktır
21

. 

6. ANAYASAL ESASLAR FIKRI 

Rawls, vatandaşların anayasal esaslar konusundaki yargılarında acil bir şekilde 

pratik bir anlaşmaya ulaşmaları gerektiğini ve bu esasların iki türlü olduğunu söyler. 

a. devletin genel yapısını ve siyasal süreci tanımlayan temel 

ilkeler: Yasama, yürütme ve yargı erkleri; çoğunluk kuramının 

kapsamı ve 
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b. yasama çoğunluğunun saygı göstermesi gereken, 

vatandaşların eşit temel hak ve özgürlüğü: Oy kullanma ve siyasete 

katılma hak ve özgürlüğü, düşünce ve toplanma özgürlüğü, hukuk 

devletinin korunması gibi
22

. 

Bununla birlikte, (a) başlığı altında devletin genel yapısını ve siyasal süreci 

tanımlayan esaslar (b) başlığı altındaki vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini 

tanımlayan esaslar arasında önemli bir fark olduğunu da belirtir.  

Rawls, birinci tür esasların değişik şekillerde görüle bileceğini söyler –

başkanlık ve kabine hükümetleri arasındaki fark gibi. Ancak, devletin yapısının, bir defa 

yerleştiğinde, sadece tecrübe ışığında siyasal adalet ve genel fayda gereğince 

değiştirilebilmesi, o sırada üstün olan bir parti ya da grubun faydasına göre 

değiştirilmemesi yaşamsal önem taşır. Bir partini destekleyen diğer partilere karşın 

üstün kılan yasaların kabul edilmesi anayasal devletin altını oyan güvensizlik ve 

karışıklığa yol açar. 

İkinci tür esaslar ise temel hak ve özgürlüklerle ilgilidir ve bazı küçük 

farklılıklar olsa da sadece tek bir biçimde ifade ortaya konabilir. Vicdan özgürlüğü ve 

toplanma özgürlüğü, siyasal ifade özgürlüğü, oy hakkı ve adaylık hakkı bütün özgür 

rejimlerde temel olarak aynı şekilde görülür. 

Ayrıca, eşit temel hak ve özgürlüklerini ortaya koyan adalet ilkeleri ve seyahat 

ve fırsat eşitliği, toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler ve öz-saygının toplumsal temelleri 
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gibi paylaşımcı adaletin temel meselelerini düzenleyen ilkeler arasında da önemli ayrım 

bulunur. Temel hak ve özgürlükleri ortaya koyan bir ilke ikinci tür anayasal esasları 

kapsar. Ancak, bir fırsat ilkesi bu şekilde önemli olsa da –seyahat özgürlüğünü ve özgür 

iş seçimini gerektiren bir ilke- eşit fırsat eşitliği bunun ötesindedir ve bu şekilde asli 

değildir.  

Temel özgürlükleri kapsayan ilkeler ile toplumsal ve 

ekonomik eşitsizliklere dair ilkeler arasındaki fark, birincinin siyasal 

değerleri ifade edip ikincinin etmemesinde değildir. Her ikisi de 

siyasal değerleri ifade ederler. Aksine, toplumun temel yapısının iki 

bağlantılı rolü vardır ve temel özgürlükleri kapsayan ilkeler birinci 

rolü, toplumsal ekonomik eşitsizliklere ilişkin ilkeler de ikinci rolü 

yerine getirirler. Birinci rolde, temel yapı vatandaşların eşit temel 

haklarını ortaya koyup güvence altına alır ve adil siyasal prosedürleri 

kurumsallaştırır.  İkinci rolde ise, özgür ve eşit vatandaşlara uygun 

olacak şekilde toplumsal ve ekonomik adaletin arka plan kurumlarını 

kurarlar
23

.  

Sonuç olarak:  

Temel özgürlükleri ve toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri 

idare etmeye ilişkin ilkelerce ortaya konan anayasal esasları ayırmak 

için dört zemin bulunur. 

------------------------------------- 
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a. İki tür ilke temel yapının farklı rollerini ortaya koyar. 

b. Temel özgürlüklerle ilgili esasları yerleştirmek öncelik 

taşır. 

c. Bu esasların gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade etmek çok 

daha kolaydır. 

d. Temel hak ve özgürlüklerin nasıl olması gerektiği 

konusunda, tabii ki her tür ayrıntıda değil ama ana konularda 

anlaşmaya ulaşmak çok daha kolaydır
24

. 

Rawls, anayasal esaslar ve makul olarak adil görülen yerleşik prosedürler 

üzerinde güçlü bir uzlaşma bulunduğu müddetçe özgür ve eşit vatandaşlar arasında 

istekli bir siyasal ve toplumsal işbirliğini devam ettirmek normalde mümkün olur. 

7. KAMUSAL AKIL TIMSALI OLARAK YÜKSEK MAHKEME 

Rawls’un anayasal yargıya sahip bir anayasal rejimde kamusal aklın yüksek 

mahkemenin aklı olduğunu belirtir. Bunu takiben de, birinci olarak, kamusal akıl, 

mahkemenin yüce yasanın nihai yorumcusu olmasa da en yüksek hukuki yorumcusu 

olma rolünü yerine getirirken kullandığı akla son derece uymaktadır ve ikinci olarak, 

yüksek mahkeme devletin kamusal aklın timsali olarak görev yapan bölümü olduğunu 

söyler. Bunu daha açık bir şekilde anlaşılması için, Rawls’un yaptığı şekliyle 

anayasacılığın beş ilkesine kısaca açıklamakta, anlama açısından faydalı olur.  
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a. Birinci ilke, halkın yeni bir rejimi kurma konusundaki 

kurucu gücüyle devlet görevlilerinin ve seçmenlerin günlük siyasette 

sahip olduğu olağan gücü arasında yaptığı ayrımdır. Halkın bu kurucu 

gücü olağan gücü düzenleyen bir çerçeve ortaya koyar ve ancak 

mevcut rejim yıkıldığında sahneye çıkar. 

b. İkinci ilke, İkinci ayrım yüce ve olağan yasa arasındadır. 

Yüce yasa halkın kurucu gücünün ifadesidir ve yüce Halk iradesinin 

yetkisine sahiptir; buna karşın, olağan yasa Meclisin ve seçmenin 

olağan gücünü ifade eder ve onun yetkisine sahiptir. Yüce yasa olağan 

yasayı bağlar ve ona rehberlik eder. 

c. Üçüncü ilke, demokratik bir anayasa, halkın kendisini belli 

şekilde yönetmesi idealinin yüce yasadaki ilkeli bir ifadesidir. 

Kamusal aklın amacı bu ideali dile getirmektir. Siyasal toplumun bazı 

amaçları girişte ifade edilebilir-adaleti sağlamak ve genel refahı 

desteklemek- ve belli sınırlamalar haklar kısmında bulunabilir ya da 

devletin yapısında örtülü olarak yeralabilir (hukuk süreci ve eşit 

hukuki koruma). 

d. Dördüncü ilke, demokratik olarak onaylanan ve bir haklar 

bildirgesine sahip olan anayasada, vatandaşlar belli anayasal esasları, 

mesela, eşit temel siyasal hak ve özgürlükleri, ifade ve toplanma 

özgürlüklerini, vatandaşların güvenliğini ve bağımsızlığını garanti 

altına alan seyahat, iş seçimi özgürlüklerini ve hukuk devleti 

koruyuculuğunu bir daha geri dönülmemek üzere tespit eder. Bu 
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durum, olağan yasaların özgür ve bağımsız vatandaşlarca belli yollarla 

yapılmasını güvence altına alır. Halk bu tespit edilmiş prosedürler 

aracılığıyla makul demokratik iradesini ifade edebilir ve bu 

prosedürler olmadan böyle bir iradeye sahip olamaz. 

e. Beşinci ilke, anayasal devlette, nihai güç yasama erkine ve 

hatta sadece anayasanın en yüksek hukuki yorumcusu olan yüksek 

mahkemeye dahi bırakılmamalıdır. Nihai güç, birbirleriyle özel bir 

ilişki içerisinde olan ve topluma karşı sorumluluğu bulunan üç erke 

aittir
25

. 

Rawls, doğru ve adil anayasa ve temel yasalar fikrinin gerçek bir siyasal 

sürecin sonunda değil, daima en makul siyasal adalet anlayışı tarafından tespit edilmesi 

gerektiğin varsayar. 

Dolayısıyla, Rawls, anayasal demokrasinin düalist olduğunu söyler. Kurucu 

gücü olağan güçten, halkın yüce yasasını da yasama meclislerinin olağan yasasından 

ayırır. Parlamentonun üstünlüğü reddedilir. Yüksek mahkeme anayasal demokrasinin bu 

düalist yapısına uyar, çünkü yüce yasanın korunmasını sağlayan kurumsal araçlardan 

birisidir. Kamusal aklı uygulayarak, mahkeme yüce yasanın geçici çoğunluğun ya da 

daha muhtemel olarak işini bilen organize ve iyi konumlanmış dar çıkar gruplarının 

yasamaları tarafından zayıflatılmasını önler. Mahkeme bu rolü üstlenip etkin olarak 

uyguladığında, onun doğrudan antidemokratik olduğunu iddia etmek yanlış olur. Bu 

süreçte, anayasal yargı yapan bir mahkemenin böyle bir yasayı anayasaya aykırı 
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bulması çoğunluk karşıtlığıdır. Bununla birlikte, halkın yüce otoritesi bunu destekler. 

Kararları makul şekilde anayasanın kendisine, değişikliklere ve siyasal yorumlarına 

uygunsa, mahkeme yüce yasaya göre çoğunluk karşıtı olmaz . 

Mahkemenin rolü sadece savunmacı değil aynı zamanda kurumsal timsali 

olduğu kamusal aklın etkisini devam ettirmektir. Öncelikle, kamusal aklın mahkemenin 

kullandığı yegane akıl olmasıdır. Bariz olarak bu aklın ve sadece bu aklın ürünü olan 

tek devlet kurumudur. Vatandaşlar ve milletvekilleri anayasal esaslar ve temel adalet 

meseleleri gündeme geldiğinde kendi kapsamlı görüşlerini uygun olarak oylayabilirler; 

neden şu ve ya bu şekilde oy kullandıklarını kamusal akla gerekçelendirmek ve 

kararlarında kullandıkları zeminleri tutarlı bir anayasal bütünlük haline getirmek 

zorunda değildirler. Yargıçların görevleri ise tam da unu yapmaktır ve bunu yaparken 

ne başka bir akla ne de siyasal olanların dışında başka bir değere başvururlar. Bunun 

ötesinde anayasal davalar, pratikler ve gelenekler ile anayasal açıdan önem taşıyan 

tarihsel belgelerin gerektirdiği şekilde hareket ederler. 

Rawls, Mahkemenin kamusal aklın timsali olduğunu söylemekle aynı 

zamanda, anayasanın ve anayasal emsallerin ne gerektirdiği konusundaki bilgilerini 

kullanarak, görüşlerinde anayasanın en iyi yorumunu geliştirmeye ve ifade etmeye 

çalışmanın yargıçların bir görevi olduğu anlamına geldiğini söyler. Bunu yaparken, 

yargıçların, anayasanın, mesela din özgürlüğünü ve eşit hukuki korumayı garanti eden 

haklar bildirgesinde olduğu gibi, bu tür değerlere açık ya da örtülü olarak işaret ettiği 

durumlarda kamusal anlayışın siyasal değerlerine başvurabilecekleri ve başvurmaları 

gerekir. Burada mahkemenin rolü aklın kamusallığının bir parçasıdır ve kamusal aklın 

geniş ya da eğitici rolünün bir boyutudur.  
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Rawls, yargıçların ne kendi kişisel ahlaki görüşlerini, ne de ahlâkın genel ideal 

ve erdemlerini kullanmamaları gerektiğin savunur. Aynı şekilde, kendilerinin ya da 

başkalarının dinsel ya da felsefi görüşlerini de kullanamazlar. Siyasal değerleri de 

sınırsız olarak ifade edemezler. Aksine, siyasal anlayışın ve siyasal adalet değerleri ve 

kamusal aklın en makul anlayışı olduğunu düşündükleri siyasal değerlere başvurmaları 

gerekir. Bunlar, yargıçların iyi niyetle, medeni olma yükümlülüğünün gerektirdiği gibi, 

makul ve rasyonel bütün vatandaşların makul olarak onaylamalarının beklendiği 

değerlerdir.  

 Rawls, bununla birlikte kamusal akıl fikrinde, yargıçların anayasa 

konusundaki anlayışlarının detayları konusunda, vatandaşlardan daha fazla anlaştıkları 

anlamına gelmediğini, bununla birlikte, aynı anayasayı siyasal anlayışın ilgili bölümleri 

uyarınca ve iyi niyetle yorumluyor görünmekte ve yorumlamaları gerektiği 

düşüncesindedir.  

Mahkemenin anayasanın en yüksek hukuki yorumlayıcısı 

olarak sahip olduğu rol, yargıçların benimsediği siyasal anlayışların ve 

anayasal esaslar hakkındaki görüşlerinin temel özgürlüklerinin 

merkezi kapsamını az çok aynı yere yerleştirdiğini öngörür. Bu 

durumlarda, en azından aldığı kararlar en temel siyasal sorunları 

çözmede başarılı olur
26

.  

Son olarak, kamusal aklın timsali olarak mahkemenin rolünün üçüncü bir 

boyutu olduğunu varsayar:  
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Kamusal forumda kamusal akla canlılık ve hayat vermek; 

bunu temel siyasal sorunlar konusundaki bağlayıcı yargılarıyla yapar. 

Mahkeme bu rolü anayasayı makul bir şekilde açık ve etkin olarak 

yorumladığında yerine getirmiş olur; bunu yapmadığında, neyin 

kamusal değer olduğu konusundaki siyasal tartışmanın merkezine 

yerleşir
27

. 

Rawls, anayasanın, mahkemenin dediği olmadığın da söyler. Aksine diğer 

güçler aracılığıyla anayasal olarak hareket eden halkın mahkemenin ifade etmesine izin 

verdiği şeydir. Anayasa değişiklikleri geniş ve daim bir siyasal çoğunluk aracılığıyla 

mahkemeye anayasanın belli şekilde anlaşılması dayatılabilir. 

Bununla birlikte Rawls, anayasa değişikliğinin salt bir değişiklik olmadığını 

söyler. Bir düşünceye göre anayasa değişikliği, temel anayasal değerleri değişen sosyal 

ve siyasal şartlara uyarlamak veya bu değerlerin daha geniş ve kapsayıcı yorumunu 

anayasaya eklemek, bir diğer görüşe göre anayasa değişikliği, anayasal pratikle açığa 

çıkan zayıflıkları ortadan kaldırmak amacıyla temel kurumları değiştirmektir. 

Dolayısıyla, meşru olsun olmasın, her tür büyük anayasa değişikliğinde:  

Mahkemenin tartışmanın merkezinde olması kaçınılmaz bir 

durumdur. Çoğu zaman, sahip olduğu rol, siyasal tartışmanın söz 

konusu anayasal sorunu siyasal adalet değerlerine ve kamusal akla 

uygun olarak ele almak için ilkeli bir şekle bürünmesini sağlar. 
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Kamusal tartışma güç ve makam yarışından daha öte bir şey olur. Bu, 

vatandaşları kamusal aklı kullanmaya ve dikkatlerini temel anayasal 

meselelere çekerek siyasal adalet değerini kavramaya iter
28

. 

8. KAMUSAL AKILLA İLGILI BELIRGIN ZORLUKLAR 

Rawls’un gayesinin, bir araya getirilmiş adalet değerleri ve kamusal aklı 

anayasal esaslara ve adaletin temel meselelerine ilişkin temel tüm ya da nerdeyse tüm 

siyasal meselelere makul cevaplar sunabilecek bir siyasal anlayışı ortaya koymak 

olduğunu belirtir. Bununla ilgili de birkaç zorluklar olduğunu söyler. 

Zorluklardan biri, kamusal aklın belli bir soruya çoğu zaman birden fazla 

makul cevap sunmasıdır. Bunun nedeni birden fazla siyasal değerin bulunması ve 

bunların değişik şekillerde tanımlanabilmesidir. Öyleyse, belli temel bir meselede, farklı 

değer kombinasyonlarının veya aynı değerlerin farklı ağırlıklarının geçerli olduğunu 

düşündüğümüz zaman, bu durumda herkes siyasal değerlere başvurmaktadır ve uzlaşma 

ortaya çıkmamakta ve marjinal ötesi farklılıklar sürmektedir. Rawls, böyle olduğu 

taktirde, kamusal aklın başarısız olduğu ve vatandaşların çözüm bulmak amacıyla meşru 

olarak siyasal olmayan değerlere dönebileceğini iddia edilebilir olduğunu söyler. Ki, 

sonuç olarak, herkes aynı siyasal olmayan değerlere başvurmayacaktır ama en azından 

herkesin bir cevabı olacaktır. 

Rawls’un kamusal akıl ideali anayasal esaslar ve adaletin temel meseleleri söz 

konusu olduğunda böyle bir girişimde bulunmasını ister. Bu konularda yakın anlaşmaya 
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varmanın zor olduğunu ve değerler arasında anlaşmazlık ortaya çıktığında kamusal aklı 

terk etmek onu tamamen terk etmek anlamına geldiğini söyler. Rawls,  kamusal akıl 

vatandaşlardan aynı adalet ilkelerini kabul etmesini istememekte olduğunu, aksine 

temel tartışmaları bir siyasal anlayış çerçevesinde yapılmasın uygun görmektedir. 

Vatandaşların, bir mesele hakkındaki görüşlerinin herkesin makul olarak 

onaylayabileceği siyasal değerlere dayandığına emin olmaları gerekir. Seçmenlerin 

böylesi bir davranış içerisine girmesi yüksek bir idealin gerçekleşmesi anlamına gelir ve 

temel demokratik değerler sadece tam bir anlaşmaya ulaşılamadığından ötürü terk 

edilmemiş olur. Bir temel meselede diğer meselelerde olduğu gibi oy kullanılabilir ve 

eğer konu siyasal değerlere göre tartışılıp vatandaşlar samimi görüşlerini oylarlarsa, 

Rawls idealın gerçekleşmiş olduğunu varsayar 

Rawls, ikinci bir zorluğun ise oylamaya ilişkin olarak ortaya çıkmakta olduğun 

söyler. Rawls, kamusal aklın ve bunun meşrutiyet ilkesini şu üç şart gerçekleştiğinde 

tanındığını düşünmektedir:  

a)kamusal aklın öngördüğü ideali son derece önemseyip, 

buna önemli bir ağırlık tanındığında;  

b) kamusal aklın uygun olarak tam olduğuna, yani en azından 

temel meselelerin çoğunda, siyasal değerlerin belli bir kombinasyonu 

ya da dengesinin makul bir cevap sunduğuna inanıldığında ve son 

olarak  
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c) önerilen belli bir görüşün ve bunun sonucu olan kanun ve 

politikanın, bu değerlerin makul ve dengeli bir kombinasyonunu ifade 

ettiğine inandığında
29

. 

Ancak, Rawls, bu durumda bir sorun ortaya çıkmakta olduğun söyler: Baştan 

beri söylenmiş olduğu üzere, vatandaşların kapsamlı dinsel ya da felsefi doktrinleri 

benimsediğini ve bunların çoğunun siyasal olmayan ve aşkın değerlerin siyasal 

değerlerin gerçek temeli olduğunu düşünecekleri var sayıldı. Bu inanç, siyasal değerlere 

yapılmış başvuruyu samimiyetsiz mi kılacak? Sorusuna da hayır, yanıtını verir. 

Üç şartı benimsemekle, siyasal değerlere başvurma görevini 

belli bir kamusal söylem şeklini benimseme görevi olarak kabul etmiş 

oluruz. Kurumlar ve yasalar yetkin olmadığından, bu söylem şeklinin 

mükemmel olmadığını ve her durumda kapsamlı doktrinler tarafından 

ortaya konan tüm gerçekliğe ulaşamayacağını düşünebiliriz. Ayrıca, 

bu söylem yüzeysel de görünebilir, çünkü görüşümüzün dayandığı en 

temel zeminleri bile ortaya koymamaktadır. Bununla birlikte, 

diğerlerine karşı bir vatandaşlık görevi olarak bu söylemi takip etmek 

için güçlü gerekçelerimizin olduğunu düşünürüz. Sonuçta, diğerleri de 

bizimle, farklı zeminlerde olsa da, farklı kapsamlı doktrinleri 

benimseyip farklı zeminlerin dışarıda kaldığını düşündüklerinden, 

aynı yetkinsizliği paylaşmaktadırlar. Ancak sadece bu yolla ve 

demokratik bir toplumda siyasetin tüm gerçeklik olarak gördüğümüz 

------------------------------------- 

 
29

 Rawls, a.g.e. s.274. 



 

42 

 

şeyle yönetilmeyeceğini kabul ederek, meşrutiyet ilkesince ifade 

edilen ideali, yani herkesin makul olarak onaylayacağı gerçekler 

ışığında siyasal olarak beraber yaşamayı gerçekleştirebiliriz
30

. 

Kamusal aklın istediği, vatandaşların oylarını birbirlerine makul bir kamusal 

siyasal değerler dengesi ışığında açıklayabilmektir. Bu durumda herkes, vatandaşlarca 

benimsenen çeşitli makul doktrinlerin bu değerlere daha öte ve aşkın bir anlama 

verebileceğini kabul etmiş durumdadır. Hangi doktrini benimsediği vatandaşın 

vicdanına kalmıştır: 

Bir vatandaşın sahip olduğu siyasal değerler dengesinin 

makul olması ve başka vatandaşlarca da makul olarak görülmesi 

gerektiği doğrudur; ancak bütün makul dengeler aynı şey değildir. 

Kamusal aklın dışına çıkan kapsamlı doktrinler makul bir siyasal 

değerler dengesini desteklemeyen doktrinlerdir
31

.  

Rawls, üçüncü bir zorluğun ise, bir meselenin ne zaman kamusal akıl 

tarafından başarıyla çözüldüğü konusunda olduğun söyler. Rawls, bazılarının kamusal 

aklın birçok soruyu cevapsız bıraktığını düşünmekte, bununla birlikte siyasal adalet 

anlayışının tam olmasını istediğini söyler. Rawls ise anlayışın siyasal değerleri tüm ya 

da nerdeyse tüm temel sorunları cevaplayabilecek bir denge içerisinde olması gerektiğin 

savunur.  
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Rawls, bu konuları tartışmak için “genişleme sorunları” dediği dört soruyu 

incelemiş bulunmaktadır:  

Birincisi, adaleti gelecek nesillere karşı görevlerimizi 

kapsayacak şekilde genişletme sorunudur (adil tasarruflar problemi 

bunun altında değerlendirilir).  

İkinci, adaleti uluslararası hukuka ve halklar arasındaki 

siyasal ilişkilere uygulanacak kavram ve ilkeleri kapsayacak şekilde 

genişletme sorunudur.  

Üçüncü, normal sağlık güvencesine ilişkindir,  

Dördüncü olarak, adaletin hayvanlara ve doğanın düzenine 

genişletilmesidir
32

. 

Toplumsal sözleşme geleneğine dayanan bazı görüşler ki hakkaniyet olarak 

adalet bunlardan birisidir, söz konusu toplumdaki yetişkinlerin(vatandaş üyelerinin) tam 

statüsünü başlangıçta kabul edip buradan devam etmektedir. Gelecek nesillere, diğer 

toplumlara ve normal sağlık güvencesine gereksinim duyanlara doğru hareket 

edilmektedir. Her durumda, vatandaşların konumlarından başlar ve konuyu makul bir 

yasa elde etme yolunda birtakım sınırlamalara doğru işlenir. Aynı şeyler hayvanlar ve 

doğanın geri kalanı için de yapılabilir. Hayvanlar ve doğa insanların kullanımına ve 

isteklerine açıktır. Bu durum son derece açıktır ve bir tür cevap niteliği taşır. Burada 

başvurulacak birçok siyasal değer bulunur. Doğanın düzenini ve hayatı devam ettiren 
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özelliklerini koruyarak vatandaşlar kendilerine ve gelecek nesillere fayda sağlamak; 

insan sağlığına uygulanacak biyolojik ve tıbbi bilgiler elde etme amacıyla hayvan ve 

bitki türlerini korumak; halkın faydalanması ve dünyanın daha derinlikli olarak 

anlaşılması amacıyla doğanın güzelliklerini korumak gibi. Bu tür değerlere başvurmak, 

hayvanların ve doğanın geri kalanının konumuyla ilgili makul bir cevap sunabilir. 

Rawls, bu değerleri çözüm için yeterli bulmayacak olanlara karşı, dünyaya 

karşı tutumun doğal din anlamında olduğu varsayımıyla hareket eder. Bu durumda, 

doğal dünya ile insanların ilişkisini belirlemek üzere sadece bu ve bunun gibi değerlere 

başvurma yanlış bulunur. Aksi takdirde, doğal düzeni dar bir insan-merkezli bakış 

açısından görmüş olabileceğini varsayar. Rawls ise, insanların doğaya karşı bir tür 

koruyuculuk yapmalı ve tamamıyla farklı değerlere ağırlık vermeli oldukların varsayar. 

Doğal dünyanın konumu ve insanın onunla uygun ilişkisi bir anayasal esas veya temel 

adalet meselesi değildir. Bunlar vatandaşların kendi siyasal olmayan değerleri 

doğrultusunda oylayacakları ve diğer vatandaşları da bu doğrultuda ikna edebilecekleri 

konulardır. Rawls, kamusal aklın sınırlarının bunlara geçerli olmadığını varsayar. 

Rawls, temel bir sorunun ne zaman kamusal akıl tarafından çözüldüğünü ifade 

ederek bu noktaların birleştirildiğinde kamusal aklın herhangi bir durumda makul bir 

çözüm sunabilmesi için seçilen herhangi bir kapsamlı doktrinden hareket edildiğinde 

onun sunacağı çözümün aynısını sunmasının gerekli olmadığı görülür. Rawls, bu 

durumda şu soruyu sormaktadır,  kamusal aklın çözümü hangi anlamda makul 

olmalıdır? 

Rawls, çözümün, sadece kamusal akıl tarafından değerlendirildiğinde en makul 

olmasa da en azından makul olması gerektiğin belirtir. Ama bunun ötesinde ve iyi 
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düzenlenmiş toplum idealini düşünüldüğünde, çözümün örtüşen görüş birliğine giren 

makul kapsamlı doktrinlerin her birinin izin verdiği sınırlar içerisinde olması hedeflenir. 

Bununla anlatılmak istenen: 

Bir doktrinin belli bir durumda, istemeyerek de olsa, kamusal 

aklın sonuçlarını kabullendiği sınırlardır. Makul ve etkin bir siyasal 

anlayış kapsamlı doktrinleri kendine doğru şekillendirebilir, onları 

gayrimakullukten makullüğe çekebilir. Ancak bu eğilim mümkün olsa 

bile, siyasal liberalizm, kapsamlı doktrinlerin kamusal aklın 

sonuçlarını daima o sınırlar içerisinde bulması gerektiğini iddia 

edemez. Böyle bir iddia kamusal aklı aşar.
33

. 

Bununla birlikte, Rawls, siyasal anlayışın, kamusal aklın siyasal değerlerinin 

ve eşit ve özgür vatandaşlar arasındaki adaletin bir ifadesi olduğunu söylemektedir. Bu 

anlamda siyasal liberalizm bu temel değerle adına kapsamlı doktrinlere bir iddia da 

bulunmaktadır ve dolayısıyla onu reddeden siyasal açıdan adil olmama riskini 

almaktadır. Yani, başkalarının kapsamlı görüşlerini makul olarak kabul ettiklerinde 

vatandaşlar, aynı zamanda, kendi inançlarının doğruluğunu ispatlayacak kamusal bir 

temelin yokluğunda, kapsamlı görüşlerinde ısrar ediyorlarmış gibi görüleceğini kabul 

etmiş olmaktadır. Bu şekilde ısrar edildiğinde, kendilerini müdafaa durumunda kalan 

diğer kişiler onların üzerine makul olmayan bir baskı uygulandığını düşünerek ona karşı 

çıkacaklardır. 
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9. KAMUSAL AKLIN SINIRLARI 

Rawls’un son açıkladığı konu kamusal aklın sınırları hakkındadır. Bu noktaya 

kadar, bunlar temel siyasal sorunlarda, açıkça kapsamlı doktrinlere dayanan 

gerekçelerin kamusal akla asla sunulmaması anlamına geldi. Bu tür bir doktrinin 

desteklediği kamusal gerçekler elbette doktrin tarafından sunulsa da desteklenmiş 

olmayabilir. Kamusal aklın bu şekildeki anlayışına “dışlayıcı görüş” adını vermektedir. 

Ancak, bu dışlayıcı görüşe karşı, belli durumlarda, vatandaşlara, kendi kapsamlı 

doktrinlerine dayanan siyasal değerler temelinde kamusal akıl idealini güçlendirecek 

şekilde birtakım gerekçeler sunabilmesine olanak tanıyan bir başka görüş daha vardır ki, 

kamusal aklın bu anlayışını “kapsayıcı görüş” adlandırmaktadır. 

Bu durumda sorun, kamusal aklı dışlayıcı görüşe göre mi yoksa kapsayıcı 

görüşe göre mi anlaşılması gerektiğindedir.. Bunun cevabı ise, hangi görüşün 

vatandaşların kamusal akıl idealini tanımasını en iyi şekilde sağladığında ve iyi 

düzenlenmiş bir toplumda toplumsal şartları uzun vadede en iyi şekilde güvence altına 

aldığında yatmaktadır. Böyle düşünüldüğünde, kapsayıcı görüş doğru görünüyor. 

Çünkü, farklı doktrin ve pratik bütünlerine sahip farklı siyasal ve toplumsal şartlar 

altında, ideal elbette farklı yollarla ileri sürülüp yerine getirilir. Rawls, bazen dışlayıcı 

görüş bazen de kapsayıcı görüşün geçerli olduğunu söyler. Kısa ve uzun vadede ideale 

en iyi şekilde nasıl ulaşılacağını bu şartlar belirler. Ayrıca Rawls, kapsayıcı görüşün bu 

değişik durumlara karşı esnek ve kamusal akıl ideali için daha yararlı olduğu 

kanısındadır. 

Rawls’un örneği ile açıklamak gerekirse: 
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İlk önce ideal durumu düşünelim. Söz konusu toplum az çok 

iyi düzenlenmiş bir toplumdur. Toplumun üyeleri kapsamlı 

doktrinlerin sağlam bir örtüşen görüş birliğini tanımaktadır ve derin 

bir çatışma yaşamamaktadır. Bu durumda siyasal anlayışın değerleri 

bilinmekte ve vatandaşlar bu değerlere başvurarak en açık şekilde 

kamusal akıl idealini tanımış olmaktadır. Olağan siyasetin saikleri 

haricinde, diğer düşünceleri gündeme getirmek konusunda ciddi bir 

çıkarları bulunmamaktadır: Temel hakları zaten güvence altına 

alınmıştır ve protesto edecekleri bir adaletsizlik söz konusu değildir. 

Bu iyi düzenlenmiş toplumda kamusal akıl dışlayıcı görüşü izleyebilir. 

Sadece siyasal değerlere başvurmak, vatandaşların kamusal akıl 

idealini tanımları ve medenilik görevlerini yerine getirmelerine 

yönelik en belirgin ve doğrudan yol olduğu düşüncesindedir
34

. 

İkinci durum için ise, nerdeyse iyi düzenlenmiş bir toplum 

vardır ve adalet ilkelerini uygulama konusunda ciddi bit tartışma 

yaşanmakta olduğunu düşünelim. Bu tartışmanın eğitim konusunda 

herkese adil fırsat eşitliği sağlanmasıyla ilgili olduğunu varsayalım. 

Farklı dinsel gruplar birbirine karşı çıkmakta, bir grup sadece devlet 

okullarına devlet desteğini istemekte, diğer bir grup ise devletin kilise 

okullarını da desteklemesini savunmaktadır. Birinci grup ikinci 

grubun savunduğu siyasetin din ve devlet ayrılığına aykırı olduğunu 
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düşünmekte, ikinci grup ise bunu reddetmektedir. Böyle bir durumda, 

değişik inançlara sahip vatandaşlar, birbirlerinin temel siyasal 

değerlere bağlılığının içtenliği konusunda şüpheye düşebilirler
35

.  

Rawls, bu şüpheyi ortadan kaldırmanın bir yolu olarak, muhalif grupların 

önderlerinin kamusal akıl forumda kendi kapsamlı doktrinlerinin bu değerleri nasıl 

desteklediğini göstermeleri gerektiğin düşünmektedir. Elbette, çeşitli doktrinlerin 

siyasal anlayışı nasıl desteklediği veya desteklemediği konusu arka plan kültürünün bir 

parçası olmaktadır. Ancak Rawls, söz konusu durumda önderlerin bu gerçeği kamusal 

akıl forumda onaylarlarsa, bu davranışların örtüşen görüş birliğinin salt bir modus 

vivendi olmadığını göstermeye yardımcı olacağın söyler. Rawls, bu bilginin karşılıklı ve 

kamusal güveni güçlendireceğini ve vatandaşların kamusal akıl idealini tanımalarını 

sağlayan sosyolojik temelin yaşamsal bir parçası olabileceğin varsaymaktadır. 

Böylelikle, bu tür durumlarda ideali güçlendirmenin en iyi yolu, karşılıklı olarak 

kapsamlı doktrinlerin siyasal değerleri ne ölçüde desteklediğinin kamusal forumda 

açıklanmasıdır. 

Rawls, tartışmanın çok daha değişik bir durumunun ise toplum iyi düzenlenmiş 

olmayıp anayasal esaslar üzerinde ciddi ayrılıklar yaşandığında ortaya çıkacağını 

belirtir. Rawls’un verdiği örnek üzerinden bu durum açıklanacak olursa,  

Mesela, İç Savaş sırasında Güney’e karşı sahip olduğu kölelik 

kurumunun Tanrının kanununa aykırı olduğunu savunan kölelik 

karşıtlarını ele alalım. Kölelik karşıtların 1830’lardan itibaren 
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kölelerin derhal, koşulsuz ve evrensel olarak özgürleştirilmesi için 

çalıştıklarını ve bunu dinsel algılara dayanarak yaptıklarını 

hatırlayalım. Bu durumda, belli Hıristiyan kiliselerinin kamusal 

olmayan akılları kamusal aklın belirgin sonuçlarını desteklemiştir
36

.  

Rawls, bu bağlamda: 

Kölelik karşıtları kamusal akla aykırı davranmamış 

olduklarını mı düşünmeliyiz sorusunu sormaktadır? Sorun tarihsel 

olarak değil de kavramsal olarak ele alındığında ve siyasal ajitasyonun 

İç Savaş’a ve sonrasında büyük kölelik lanetinin ortadan kaldırılması 

için gerekli bir siyasal güç olduğu düşünülür. Elbette, Rawls, 

vatandaşalrın bu sonucu umduklarını ve eylemlerini kamusal akıl 

idealinin nihayetinde gerçekleşeceği iyi düzenlenmiş ve adil toplum 

kuramının en iyi yolu olduğunu düşündükleri görüşündedir. Aynı 

sorunun siyasal haklar hareketinin önderleri için de söylenebileceğin 

varsayan Rawls, kölelik karşıtları ve King’in bu inançlarında, önderlik 

ettikleri siyasal güçleri, kendi şartlarında siyasal adaleti kurmak için 

gerekli tarihsel koşullar arasında yeralmasından ötürü gayrimakul 

sayılmaması gerektiği düşüncesindedir
37

. 

Rawls, bu durumda kölelik karşıtları ve siyasal haklar hareketinin liderlerinin 

kamusal akıl idealine aykırı davranmadıklarını ve ya, bir başka deyişle, başvurdukları 
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kapsamlı gerekçelerin siyasal anlayışın gerçekleştirilmesi için gerekli gücü 

sağlayacağını düşünmemiş olabileceklerin söyler. Tabii ki: 

İnsanlar normalde kapsamlı ve kamusal gerekçeleri 

ayırmazlar; ne de bizim ifade ettiğimiz şekliyle kamusal akıl idealini 

benimserler. Bununla birlikte, kişilerin belli durumlarda bu ayrımı 

kavramaları mümkün olabilir. Mesela, kölelik karşıtları siyasal siyasal 

özgürlük ve eşitlik değerlerini herkes için desteklediklerini, ancak 

sahip oldukları kapsamlı doktrinler ve kendi zamanlarında varolan 

doktrinle dikkate alındığında, bu değerlerin yaygın olarak dayandığı 

düşünülen kapsamlı zeminleri gündeme getirmenin gerekli olduğunu 

ifade edebilirler. O zamanın tarihsel şartları düşünüldüğünde, kamusal 

akıl idealini gerçekleştirmek üzere yaptıkları eylemler gayrimakûl 

değildi. Bu tür durumlarda, kamusal akıl ideali kapsayıcı görüşe 

öncelik verir
38

. 

Bu kısa tartışma kamusal aklın sınırlarının tarihsel ve toplumsal şartlara bağlı 

olarak değiştiğini göstermektedir. Bu iddiayı daha ikna edici kılmak için daha çok 

şeyler söylenmesi gerekse de, vurgulanması gereken, vatandaşların idealin kendisini 

tanıması için harekete geçirilmesi gerektiği, mevcut şartlar izin verdiği ölçüde, ama 

daha uzun görüşe bağlanmak durumunda da kalınabilir. Rawls, farklı doktrin ve 

pratikleri içeren farklı durumlarda, ideale ulaşmanın en iyi yolun farklı olabileceğin 

söyler; iyi zamanlarda dışlayıcı olarak görülen görüşe, daha az iyi zamanlarda ise 
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kapsayıcı görüşe bağlanmakla ideale ulaşmak mümkün olabilir. Bu da bu doktrinler 

arasında seçimin duruma göre yapıldığın yani ideale ulaşmaya en iyi seçimi hangisi 

sunduğuna bağlıdır. 

Rawls, kamusal akıl idealinin, kültürüne makul kapsamlı doktrinler 

çoğulculuğunun damga vurduğu anayasal bir demokrasiye uygun tamamlayıcı bir öğe 

olduğun söyler. Ancak, bu ideali tatmin edici bir biçimde ortaya koymanın da 

zorluğundan bahsetmektedir. Kamusal aklın kime uygulanacağı konusuna gelince, 

Rawls, kamusal aklın vatandaşların kamusal forumda yaptıkları siyasal propoganda ve 

kampanyalara ve temel meselelere ilişkin kullandıkları oya uygulanacağı görüşündedir. 

Kamusal akıl kamu ve devlet görevlilerine resmi forumlarda ve yasama meclisindeki 

tartışma ve oylara daima uygulanır. Kamusal akıl, kamusal aklın bir timsali olan yargıya 

ve onun kararlarına özellikle uygulandığını belirtir. Rawls, kamusal aklın içeriğinin 

siyasal bir adalet anlayışına dayandığını ve bu içeriğin iki parçası olduğu görüşündedir:  

Temel yapıya ilişkin asli adalet ilişkileri (siyasal adalet 

değerleri); kamusal aklı mümkün kılan sorgulama kuralları ve erdem 

anlayışları (kamusal aklın siyasal değerleri)
39

. 

 Rawls, kamusal aklın sınırlarını bariz biçimde hukuk ya da yasa sınırları 

olmadığını, yalnızca bir ideali gerçekleştirirken tanınması gereken sınırlar olduğunu 

vurgular. Bu, demokratik vatandaşların siyasal işlerini herkesin makul olarak 

onaylanmasının beklendiği kamusal değerler doğrultusunda yapmaya çalışması 

idealidir. Bu ideal aynı zamanda başkalarını dinlemeye istekli olmayı ve kişisel 
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görüşlerde makul düzeltme ve değişiklikler yapmaya hazır olmayı da ifade eder. 

Kamusal akıl, ayrıca, vatandaşlardan belli bir durumda makul değerler dengesinin 

başkaları tarafından da makul görüleceğine içtenlikle inanmasın talep eder. Veya bu 

olmazsa, dengenin en azından bu anlamda gayrimakul insanların nasıl kabule etikleri 

anlaşılır olması gerekir. Rawls, bunun vatandaşlıktan doğan arkadaşlık bağlarını 

koruduğunu ve medeni olma yükümlülüğü ile de tutarlı olduğunu söyler. 

 Rawls, bütün bunların bir genişlik sağlamakta olduğunu, çünkü bütün makul 

dengeler aynı olmayacağın düşünmektedir. Belli bir meselede kamusal akla uygun 

olmayan tek kapsamlı doktrin, bu meselenin ortaya çıkardığı konular üzerinde makul bir 

siyasal değerler dengesini desteklemeyen doktrin olarak addeder.  

Rawls kendisinin kamusal akıl düşüncesine iki yenilik getirdiği kanısındadır:  

Birincisi, medenilik görevine bir demokrasi ideali olarak 

merkezi bir yer verilmesidir. Ve ikincisi, kamusal aklın içeriğinin 

siyasal değerler ve siyasal adalet anlayışının kuralları tarafından 

sağlanmasıdır. Kamusal aklın içeriği siyasal ahlak tarafından değil, 

sadece anayasal rejime uygun bir siyasal anlayış tarafından 

sağlanabilir. Kamusal akıl izlenip izlenmediğini kontrol etmek için şu 

soru sorula bilir: Kullanılan argüman bir yüksek mahkeme kararı 

olarak sunulsa nasıl görünür
40

? Makûl? Felaket? Son olarak, şu ya da 

bu kamusal akıl anlayışının kabul edilir olup olmadığına, sadece geniş 
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bir benzer durumlar bütünü üzerinde sunduğu cevapları incelemekle 

karar verilebilir
41

. 

 

------------------------------------- 

 
41

 Rawls, a.g.e. s.286. 



 

54 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Jurgen Habermas: Aklın Kamusal ve Aleni Kullanımı Yoluyla 

Uzlaşma; John Rawls’un Siyasal Liberalizmi Üzerine Düşünceler 

Bu bölümde Habermas’ın John Rawls üzerine olan düşüncelerine yer verecğiz. 

Bu düşünceler Rawls’un siyasal liberal adalet ve istikrar sorunu üzerine 

odaklanmaktadır. İlk bölümde John Rawls’un vermiş olduğumuz kamusal akıl 

düşüncesi siyasal adalet anlayışının gerçekleşmesi için önemli nokta olduğundan ve 

toplumu oluşturan grupların birlikte yaşamasını sağlayan uzlaşma ve istikrar sorunu da 

bir başa kamusal akıl düşüncesiyle ve kamusal aklın gerçekleşmesi ile ilgilidir. 

Rawls’ın siyasal adalet anlayışında toplum yapısında istikrarı ve uzlaşmanı sağlayacak 

olanın kamusal akıl olduğunu düşünürsek, Habermas’ın Rawls’u konu ettiği bu 

görüşlerde bir başa Rawls’un kamusal akıl düşüncesine yöneldiğini görürüz. 

Bizim Rawls-Habermas tartışması üzerine konumuz ise, Rawls’un kamusal 

akıl düşüncesi ve Habermas’ın Rawls’a yönelttiği ilk eleştiri metnidir ki bu eleştiri 

yazısının Rawls’un siyasi istikrarı ve uzlaşmayı sağlayacak temel etken olarak 

düşündüğü kamusal akıl görüşü ile bir başa ilişkili olduğunu düşünmekteyiz.     

Habermas’ın Rawls’u konu edinen eleştirisi ilk olarak Rawls’un kullandığı 

düşüncenin köklerinin nereden geldiğini ve düşüncelerini kendi anladığı şekliyle ifade 

etmekle başlar. Bu konular üzerine az çok bilgiye sahip biri Rawls’un düşüncesini 
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okumadan bile Habermas’ın yazısını okumakla Onun eleştirilerinin kime yöneldiğini 

anlayabilir. Biz bu tartışma yazısını yeniden kendi anladığımız biçimiyle ele almış olsak 

bile Habermas’ın üslubuna sadik kalmaya çalışmaktayız. 

 Şimdi eleştiri metinine geçecek olursak az önce de belirttiğimiz üzere 

Habermas dolayısıyla Rawls’un görüşünü oluşturmak için kullandığı temelin 

kaynağının ne olduğunu açıklamaktadır. Habermas, “Kant ahlakın temel sorunu, bu 

soruya akılcı bir yanıt verilmesini mümkün kılacak bir şekilde ele almıştı: her kes için 

eşit ölçüde iyi olanı yapmalıyız: 

Rawls’un kuramsal yaklaşımı, adil bir toplumun örgütlenmesi 

sorununu ele alırken, Kant’ın bu aşkın felsefesini irdelemeksizin 

tazeledi. Kant’ın özerklik ilkesinin özneler-arası bir yorumunu önerdi: 

tüm ilgili tarafların akıllarını kamusal ve aleni olarak kullandıklarında 

kabul edebilecekleri yasalara itaat ettiğimizde özerk davranmış 

oluruz
42

 

düşüncesine vardığını belirterek bir başa Kant’ın akla sahip ve yasaya uyan 

insan düşüncesini kullandığını düşünmektedir.  

Ayrıca Habermas, 

Rawls’un, 20 yıllık süreci noktalayan Political Liberalism 

(Siyasal Liberalizm) adlı eserinde bu ahlakî özerklik kavramını, 
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demokratik toplumdaki vatandaşların siyasal özerkliklerini açıklayan 

bir anahtar olarak kullandığını; Siyasal erki, ancak tüm vatandaşların 

eşit ve özgür olarak, ortak insan akıllarıyla kabul edebilecekleri 

idealler ve ilkeler ışığında onaylayacaklarını düşünmenin makul 

olduğu bir anayasaya uygun kullandığımızda, tam olarak doğru 

kullanmış oluruz
43

, 

 sonucuna vardığını belirtmektedir ki, bu da Kant düşüncesinin siyasallaşması 

olarak görülmektedir. Habermas, Rawls’un vatandaşlarının eşit ve özgür kişiler olarak 

hakkaniyetli bir işbirliğine girmesini isteyen modern bir toplumun esas alması gereken 

kuruluş ilkelerini gerekçelendirdiğini, bunun da ilk adımında hayali halk temsilcilerinin 

bu soruya yansız bir şekilde yanıtlamalarına olanak sağlayacak bakış açısı tanımlayarak 

ve buna başlangıç durumu adını verdiği koşullar altında tarafların neden iki ilke 

üzerinde anlaşabileceklerini açıkladığını belirtmektedir.  

Bu ilkelerden ilki, herkesin eşit temel özgürlüklerini tanıyan liberal bir ilkedir. 

Diğeri ise, kamu görevlerine eşit erişim sağlayan ve toplumsal eşitsizliklerin, ancak bu 

eşitsizlikler en az ayrıcalıklı olanların çıkarlarına uygun ise kabul edebileceğini dile 

getiren, ikinci bir ilkdir. Habermas, Rawls’un bu düşüncesini üç adımda açıkladığını 

söylemektedir. İlk adımda hayali halk temsilcilerinin bu soruyu yansız bir şekilde 

yanıtlamalarına olanak sağlayacak bakış açısını tanımladığını ve başlangıç durumu adını 

verdiği koşullar altında tarafların neden iki ilke üzerinde anlaşa bileceklerini 

göstermeye çalıştığını, ikinci adımda Rawls’un, bizzat bu adalet anlayışının geliştirdiği 
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türden çoğulcu bir toplumda da kabul edilebileceğini göstermeye çalıştığını 

vurgulamaktadır. Siyasal liberalizm, herhangi bir hakikat iddiasına sahip olmayan 

makul bir kurgu olduğundan, birbirleri ile ihtilaf içindeki farklı dünya görüşlerine karşı 

tarafsızdır. Üçüncü ve son adımda ise Rawls, anayasal hukuk devletinin, adaletin iki 

ilkesinden türetilebilen temel hak ve ilkelerini özetlemiş bulunmaktadır ve Habermas, 

Rawls’un uygulanış biçimine itirazlarını konu etmektedir ve Rawls’un kendi projesini 

gerçekleştire bilmesi için Felsefe anlayışına farklı boyutlar getirdiğini düşünmektedir. 

Habermas’ın, Rawls eleştirisi, başlangıç durumunun her öğesinin, herkesin 

uymakla yükümlü olduğu (deontolojik) adalet ilkelerine ilişkin yansız bir yargıya 

varılmasına olanak sağlayan bakış açısını açıklığa kavuşturabilecek ve güvence altına 

alabilecek bir şekilde tasarlanıp tasarlanmadığına ilişkin bazı endişeleri bulunmaktadır.  

(I) İlaveten, Rawls’un adalet ilkelerini gerekçelendirilmesi sorunuyla, yaygın olarak 

benimsenmesi sorusu arasında daha keskin ayrım yapması gerektiğini düşünen 

Habermas, Raws’un adalet anlayışının tarafsızlığını sağlamak uğruna; bu anlayışın 

bilişsel geçerlilik iddiasından vazgeçmiş olduğunu belirtiyor. Habermas, (II) bu iki 

kurumsal kararın ise, anayasal hukuk devleti kurgulanırken, temel liberal haklara 

demokratik meşrutiyet ilkesine kıyasla öncelik verilmesi sonucunu doğurduğunu, ve 

bunun üzerine Rawls’un, modern özgürlük anlayışını antik özgürlük anlayışı ile uyumlu 

hale getirme hedefine ulaşmada başarısızlığa uğradığını ifade etmektedir. (III) 

Habermas siyaset felsefesinin kendisini nasıl tanımlaması ile ilgili:  
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Post-metafizik düşünce koşulları altında bu tanımın alçak 

gönüllü olması gerektiğin; ancak bu alçak gönüllülüğün bizi yanlış bir 

yöne sevk etmemeli
44

  

olduğu tezini ortaya koymaktadır. Bu yönle Rawls’a üç başlık altında 

eleştirisini yöneltmektedir. 

1. BAŞLANGIÇ DURUMUNUN TASARIMI 

Habermas Rawls’un başlangıç durumunun tasarımını aşağıdaki şekilde 

açıklamaktadır. Rawls başlangıç durumunu, vatandaşların akılcı tercihler yapan 

temsilcilerinin pratik sorular karşısında yansız yargılara ulaşmalarını temin eden belirli 

bazı kısıtlara tabi oldukları bir durum olarak kavramsallaştırıyor. Tam özerklik 

kavramını ise, sadece iyi düzenlenmiş bir toplumun kurumları altında uzun zaman önce 

yaşamaya başlamış vatandaşlar söz konusu olduğunda kullanıyor. Rawls, başlangıç 

durumunu kurgulamak için, siyasal özerklik kavramını iki parçaya ayırıyor. Birincisi 

kendi akılcı çıkarları peşinde koşan tarafların ahlaki bir içeriğe sahip olmayan 

özerklikler; İkinci ise, tarafların hakkaniyetli bir işbirliği sisteminin ilkelerini seçerken 

tabi oldukları, ahlakî içerikle yüklü durumsal kısıtlar. Bu kısıtlar tarafların, başta  

iyilik kavramına sahip olma (dolayısıyla akılcı olabilme) 

yetisi
45
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 olmak üzere, asgari düzeyde bazı yetilere sahip olmaya izin veriyor. Taraflar 

her zaman kendi değer yönelimlerinin ışığında (yani temsil ettikleri vatandaş 

gruplarının bakış açısından) karar veriyorlar. Akıl yürütmede tamamen ereksel 

kaygılarla hareket etseler de, tikel yaşam planlarıyla ilişkilendirilebilecek etik 

sorulardan yola çıksalar da bu durum değişmeyecektir. Ele alınan konulara yaklaşırken, 

herkesin eşit ölçüde çıkarına uygun olan neyse onu dikkate almalarını gerektiren ahlakî 

bakış açısına ihtiyaç duymuyorlar. İçinde bulundukları durum, birbirlerine karşı kayıtsız 

ama eşit ve özgür tarafların üzerine örtülen bilgisizlik peçesi ahlaki bakış açısının 

gerektirdiği bu yansızlığı kendinden sağlıyor. Taraflar oluşacak olan toplumda hangi 

konumda olacaklarını bilmediklerinden sadece kendi çıkarlarını düşündüklerinde bile 

herkes için iyi olan üzerinde düşünmek zorunda kalacaklar.  

Habermas, başlangıç durumunun akılcı aktörlerin seçim özgürlüklerini makul 

bir şekilde çevreleyen bu kurgusunun altında, Rawls’un adalet kuramının genel seçim 

kuramının bir parçası olarak sunmak yönündeki ilk niyeti yattığını söylemektedir. 

Habermas, Rawls’un başlangıçta, akılcı tercihler yapan taraflara açık olan seçeneklerin 

uygun bir şekilde kısıtlanması halinde, adalet ilkelerinin aydınlanmış kişisel çıkarlardan 

türetilebileceği varsayımından hareket ettiğini, ancak onun çok geçmeden özerk 

vatandaşların akıl yürütme tarzının, öznel tercihler tarafından belirlenmiş akılcı 

seçimlere indirgenemiyeceğini fark etmiş olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte 

Habermas, Rawls’un başlangıç durumunun ulaşmaya çalıştığı bu ilk hedefi 

değiştirdikten sonra bile, ahlakî bakış açısının işlevsel tarifinin bu şekilde 

yapılabileceğine ilişkin görüşünü koruduğunu ifade etmektedir. Habermas bunun bazı 
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talihsiz sonuçları olduğunu belirtmekte ve bu sorunlardan üçünü aşağıdaki sorularla 

doğruluğunu test etmektedir: 

a) başlangıç durumundaki tarafların, temsil ettikleri kitlelerin 

en üst düzey çıkarlarını sadece akılcı bencillik temelinde kavramaları 

mümkün mü?  

b) “Temel haklar” “birincil öneme sahip iyi şeyler” kavramı 

içinde eritilebilir mi?  

c) Bilgisizlik peçesi, başlangıç durumunda ulaşılan yargıların 

yansızlığını temin edebilir mi”
46

? 

(1)  Habermas, Rawls’un “tam anlamıyla” özerk vatandaşların, bu özerkliğe 

sahip olmayan taraflarca temsil edilmesi kararına tutarlı bir şekilde sadık kalamadığını 

açıklamaktadır. Şöyle ki, Rawls, “vatandaşların hem bir adalet duygusuna ve 

kendilerine ait bir iyilik anlayışına sahip olan, hem de çıkarlarını bu yönelimlerini akılcı 

bir şekilde geliştirmekte gören ahlaki şahıslar olduğu varsayılıyor. Ama başlangıç 

durumundaki taraflar söz konusu olduğunda ahlaki şahısların bu özelliklerinin yerini 

akılcı bir tasarımın kısıtları alıyor. Aynı zamanda da taraflardan, vatandaşların ahlaki 

özelliklerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan “en üst düzey çıkarlarını” kavrayıp, 

bu çıkarları uygun bir şekilde dikkate almaları bekleniyor. Örneğin taraflar, özerk 

vatandaşların, diğer vatandaşların çıkarlarına, sadece kendi çıkarları onu gerektirdiği 

için değil, adil ilkelerin bir gerçeği olarak da saygı gösterebilecekleri gerçeğini; 
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vatandaşların sadakat ile yükümlü kılınabileceklerini; vatandaşların varolan 

düzenlemelerin ve politikaların meşru olduğunu, aklın kamusal ve aleni kullanımı 

yoluyla ikna edilmek istediklerine vs. dikkate almak zorundalar. Yani taraflardan, 

onlara yasaklanmış bir özerkliğin gerekliliklerini ve sonuçlarını hem anlamaları, hem de 

ciddiye almaları bekleniyor. Bu ise insanların tüm ayrıntısı ile bilinmeyen kendileriyle 

ilgili çıkarları ve iyilik anlayışlarının savunulması söz konusu olduğunda yine de 

anlamlı görülebilir. Ama akılcı bencillik diye tanımlanabilecek bu bakış açısının adalete 

ilişkin değerlendirmelerin anlamını hiç zedelemeyeceğini düşünmek olanaksızdır. 

Vatandaşlar herkes için eşit ölçüde iyi olana yönelebilmek için ele alınan soruna 

karşılıklı olarak birbirlerinin bakış açısından bakmak zorundayken, onları temsil eden 

tarafların, akılcı bencilliklerinin getirdiği kısıtlar içinde, ele alınan konuya başkalarının 

bakış açısından yaklaşmaları mümkün değildir. 

Taraflar akılcı tartışmalarında… akılcı temsilciler olarak 

kendi bakış açıları dışında başka hiçbir bakış açısını tanımazlar
47

. 

. Buna rağmen Habermas, taraflardan aradıkları deontolojik ilkelerin anlamını 

kavramaları ve temsil ettikleri vatandaşların çıkarlarını yeterince dikkate almaları 

bekleniyorsa;  

donatıldıkları bilişsel, adalet sorunlarını görmezden gelerek 

akılcı tercihler yapmaya çalışan aktörlerinkinden çok daha fazla 

olması gerektiğini düşünmektedir
48

.  
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Habermas, Rawls’un başlangıç durumundaki anlaşmaları yapan tarafların, 

akılcı bencilliklerinin dışına çıkıp, ahlaki insanlara biraz olsun benzemeye 

başladıklarında, Rawls’un öznelerin akılcı tercihlere uygun nesnel kısıtlar arasında 

yaptığı iş bölümünün yıkılacağını belirtir. Oysa sadece kendi çıkarlarını düşünen 

aktörlerin yine de ahlaken sağlıklı kararlar vermelerine olanak sağlayan şey bu iş 

bölümüdür. Habermas bu sonucun, Rawls’un projesinin geri kalanına çok büyük bir 

zarar vermeyecek olsa bile;  

Rawls’un, ilk olarak Thomas Hobbes tarafından tanımlamış 

olan probleme karar kuramından hareketle bir çözüm önermek 

yönündeki (daha sonra terk ettiği) ilk amacının getirdiği kavramsal 

kısıtlara dikkat çektiğini düşünmektedir. Nitekim akılcı tercih 

formatının seçilmesiyle ortaya çıkan ikinci sonuç, “temel öneme sahip 

iyi şeyler” kavramının sunulmasıdır ki bu da kuramın ilerideki 

gelişimi açısından belirleyici niteliğe sahiptir
49

. 

(2) Habermas, birinci şahsın bakış açısına bağlı kalarak akılcı tercihler 

yapmaya çalışan aktörlerin, ne türden olursa olsun, normatif sorunlara yaklaşımının, 

ancak bu sorunların “iyi” diye niteleyebileceğimiz şeylerle tatmin edilebilecek çıkarlar 

veya değerler temelinde tanımlanmasıyla mümkün olacağını söyler. Habermas, iyi 

şeylerin, vatandaşların ulaşmak, gerçekleştirmek ya da elde etmek için çaba gösterdiği, 

en yalın anlamıyla vatandaşlar için iyi olan şeyler olduğun ifade etmektetir. Rawls, bu 
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tanımdan hareketle, “birincil öneme sahip iyi şeyleri”, insanların kendi yaşam planlarını 

gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacakları genel araçlar olarak sunmaktadır. Habermas 

tarafların, “birincil öneme sahip iyi şeylerden” bazılarının “iyi düzenlenmiş bir 

toplumun vatandaşlarının sahip olduğu haklar” biçimini aldığının farkında olduklarını 

belirtir. Yalnız başlangıç durumunda bu hakları ancak “iyi şeyler” başlığı altındaki 

kategorilerden biri olarak tanımlayabiliyorlar. Onlar için “adalet ilkeleri” sorunu, ancak 

“birincil öneme sahip iyi şeylerin” adil bir dağılımının nasıl yapılabileceği sorusu halini 

aldığında anlam kazanıyor. Habermas, Rawls’un özerklik kavramından hareket eden bir 

haklar kuramından ziyade, Aristocu ve faydacı yaklaşımlara daha çok yakışan ve “iyi 

etiği” ile ilişkilendirilebilecek bir adalet anlayışını benimsemiş olduğunu söyler. 

Gerçekte ise, Rawls vatandaşların özerkliklerinin haklarla kurulduğu bir adalet 

anlayışını esas aldığından dağılım paradigması ona zorluk çıkarmaktadır.  

Haklar ancak kullanıldıklarında yarar sağlarlar
50

. 

 Habermas, onları dağıtabilecek iyi şeyler kategorisinde sınıflandırmanın 

içerdikleri deontolojik anlamdan vazgeçmeyi gerektireceğini düşünmektedir. Hakların 

eşit bir dağılımı ise ancak o hakları kullananların birbirlerinin eşitliğini ve özgürlüğünü 

tanımaları durumunda mümkün olur: 

Fırsatlardan ya da iyi şeylerden hakkaniyetli bir pay almaya 

ilişkin haklar da vardır, ama haklar öncelikli olarak aktörler arasındaki 

ilişkileri düzenler, onlar “sahip olunabilecek” şeyler değildir
51

. 
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 Habermas, akılcı seçim modelinin getirdiği kavramsal kısıtların Rawls’un 

temel özgürlükleri en başından itibaren temel haklar olarak ele almasına engel olduğunu 

ve onu, bu özgürlükleri birincil öneme sahip “iyi şeyler” olarak yorumlamaya ittiğini, 

bunun da Rawls’un bağlayıcı normların deontolojik anlamını tercih edilen değerlerin 

teleolojik anlamı içinde eritmesine ve önemli bazı ayrımları bulanıklaştırmasına neden 

olduğu kanısındadır. 

Habermas’ın aşağıdaki görüşlerinde bunu daha açıkça görmekteyiz.  

Normlar ne yapmak zorunda olduğumuz konusundaki 

kararlarımıza yön gösterirler, değerler ise en çok arzu edilen hareket 

tarzının hangisi olduğu konusundaki kararlarımıza. Kabul gören 

normlar muhataplarına eşit ve ayrıcalıksız yükümlülükler getirir. 

Değerler ise tikel gruplar tarafından arzulanan iyi şeylerin tercih 

edilebilir olduğundan başka bir anlam ifade etmezler. Normlara uyulur 

ki burada “uymak” fiili genellenebilir davranış beklentilerini yerine 

getirmek anlamını taşır. Değerler ya da “iyi şeyler” ise ancak ereksel 

edimle yaşama geçirilebilir. Dahası normların birbirini dışlayan ikili 

bir geçerlilik iddiası vardır, yani ya geçerli oldukları ya da geçersiz 

oldukları söylenilebilir. Tıpkı bir gerçeklik iddiasını dile getiren 

“şöyledir”, “böyledir” türünden ifadelerde olduğu gibi, bir 

zorunluluğu dile getiren “yapmalı”, “etmeli” gibi ifadelere de ya 

“doğru” ya da “yanlış” diyerek yanıt verebilir ya da onlarla ilgili bir 
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yargıda bulunmaktan kaçınılabilir. Oysa değerler, bazı iyi şeylerin 

diğerlerinden daha çekici olduğuna ilişkin bir tercih sıralamasını dile 

getirirler, dolayısıyla değer yargılarına ilişkin ifadelere farklı derecede 

katılmak mümkündür. Normların yükümlülük getiren bir gücü vardır. 

Bu güç koşulsuz ve evrensel bir ödevin mutlak anlamını taşır: yapmak 

zorunda olan herkes (tüm muhataplar) için eşit ölçüde iyi olandır. 

Değerler ise çekicidirler, tikel kültürlerde yerleşmiş ya da tikel gruplar 

tarafından benimsenmiş iyi şeylerin geçişken bir sıralaması ve 

değerlendirmesini yansıtırlar. Dolayısıyla değerlerin yönlendirdiği 

“önemli kararlar” ya da üst düzey tercihler” koşulsuz ve evrensel bir 

ödevi değil, her şey dikkate alındığında şahıs için neyin iyi olduğunu 

ifade ederler. Son olarak, aynı muhatap kitlesi üzerinde geçerlilik 

iddia eden normların birbirleriyle çelişmesi gerekir; onlar birbirleriyle 

uyumlu bir ilişki içinde olmak, yani bir sistem oluşturmak 

zorundadırlar. Buna karşın farklı değerler birbirleriyle bir öncelik 

yarışı içindedirler; bir kültür veya grup içinde öznelerarası kabul 

gördüklerinde, gerilmelerle örtülü, kaygan konfigürasyonlar 

oluştururlar
52

.  

Özetleyecek olursak, Habermas, gerekirse normları değerlerden ayıran, ilk 

olarak birinin kuralların kılavuzluk ettiği edimlerle, diğerininse ereklerin kılavuzluk 

ettiği edimlerle bağlantılı olması; ikinci olarak birinin birbirini dışlayan ikili bir 
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geçerlilik iddiasına, diğerininse derecelendirilerek kodlanabilecek bir geçerlilik 

iddiasına sahip olması; üçüncü olarak birinin mutlak, diğerininse göreli, bağlayıcılığının 

bulunması; son olarak da, norm sistemleri ile değer sistemlerinin karşılamak zorunda 

oldukları ölçütlerin farklı olduğunu düşünür. 

Habermas, Rawls’un bu ayrımlarda ifadesini bulan deontolojik sezginin 

hakkını vermeye çalıştığını, bu nedenle de başlangıçta “birincil öneme sahip iyi şeyler” 

kavramıyla kabullendiği deontolojik boyutun (başlangıç durumun tasarımı nedeniyle) 

yerle bir olmasını telafi etmeye çalıştığını belirtir. Bu nedenle ilk ilkeye ikincisine 

kıyasla öncelik verdiğini söylemektedir. Habermas, “eşit özgürlüklerin ikinci ilke 

tarafından düzenlenen “birincil öneme sahip iyi şeyler” üzerinde mutlak bir önceliğe 

sahip olması gerektiği tezini, bizi kendi çıkar veya değerlerimize yönelten birinci şahsın 

bakış açısından savunmanın zor olduğunu söyleyen H.L.A. Hart’ın Rawls’a yönelttiği 

eleştiride çok açık olduğunu belirtir. Rawls’un, bu eleştiriyi ancak “birincil öneme sahip 

iyi şeyler” kavramının içine, bu kavramı temel haklar olarak anlaşılan temel 

özgürlüklere bağlayan sınırlayıcı bir tanımı sonradan yerleştirerek yanıtlayabilmesinin: 

Sadece eşit ve özgür kişiler olarak vatandaşların yaşam planları ve ahlaki yetilerinin 

gelişmesi açısından kaçınılmaz olan şeyleri birincil öneme sahip iyi şeyler olarak kabul 

ettiğini ifade eder. Ek olarak Habermas, Rawls’un, birinci ilkeye özgürlüğün 

“hakkaniyetli değerini” teminat altına alan bir ifadeyi de ekleyerek, ahlaki anlamda iyi 

düzenlenmiş bir toplumun kurumsal çerçevesini kuran birincil öneme sahip iyi şeylerle, 

bunlar dışındaki birincil öneme sahip iyi şeyleri birbirinden ayırdığını söylemektedir. 

Ancak Habermas, bu ekin, “haklar” ve “ iyi şeyler” arasında deontolojik bir 

ayırım olduğunu zımni bir şekilde kabullenmek anlamına geldiğini ve bunun da hakların 
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görünürde iyi şeyler olarak sınıflandırılması ile çeliştiğini söyler. Eşit özgürlüklerin 

hakkaniyetli değeri, bu hakların kullanılması için, eşit fırsatları gerçekten de 

varolmasını gerektirdiğinden, iyi şeylerin değil, sadece hakların bu şekilde 

tanımlanabilir olduğuna vurgu yapmaktadır. Habermas, sadece haklar söz konusu 

olduğunda bir yanda hukuki yeterlilik, diğer yanda ise seçim yapma ve bu seçimler 

ışığında edimde bulunabilmek için eşit fırsatların gerçekten de varolması arasında 

anlamlı bir ayırım yapabileceğimizi belirtir. Habermas, sadece bir yandan hakların, öte 

yandan da bu hakları gerçekten kullanabilme şansı arasında adalet açısından sorun teşkil 

eden bir uçurum olma ihtimali bulunmaktadır; iyi şeylere sahip olmak ile onlardan 

yararlanmak arasında böylesi bir ayırımdan bahsetmenin mümkün olmadığın söyler. Bu 

durumda da eşit olarak dağıtılmış iyi şeylerin “hakkaniyetli değerinden bahsetmenin” ya 

gereksiz ya da anlamsızdır olacağını belirtir. 

(3) Şimdiye kadar ifade edilmiş olan düşünceler, başlangıç durumundaki 

tarafların, temsil ettikleri vatandaşların en üst düzey çıkarlarını kavrayabilmeleri veya 

hakları (Dvorkin’in kullandığı anlamda) ortak hedefleri ezen kozlar olarak görebilmeleri 

için sadece akılcı kararlar verebilme yetisine sahip olmalarının yeterli olmadığını 

gösteriyor. Ama öyleyse taraflar neden daha en başta pratik akıldan mahrum bırakılıyor 

ve aşılamaz bir bilgisizlik peçesine sarılıyor? diye sorulabilir. Habermas, Rawls’a yön 

gösteren sezginin, “koşulsuz buyruğun” yerine geçebilecek, “tarafların eşitliği” gibi 

katılıma ilişkin koşullar ve “ bilgisizlik peçesi” gibi duruma ilişkin özelliklerde vücut 

bulacak, özneler-arası ilişkilerde uygulanabilecek bir yöntem sunmak olduğunu 

düşünmektedir. Ancak Habermas, bu hamlenin vaat ettiği potansiyel kazanımların, tam 

da sistematik bilgi mahrumiyeti nedeniyle boşa harcanmış olduğuna vurgu yapıyor. 
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Habermas, Rawls’un başlangıç durumunu tasarımı ile ilgili sorunları, ahlaki bakış 

açısının işlevsel tarifini daha farklı bir şekilde yaparak, yani pratik aklın usulüne ilişkin 

kavramsallaştırmayı geliştirirken, esasa ilişkin çağrışımları tümüyle bir kenara bırakıp, 

sadece usule odaklanarak aşabileceği kanısındadır.  

Kant’ın koşulsuz buyruğu bile “kendine yapılmasını 

istemediğini başkalarına yapma” diyen altın kuralın benmerkezciliğini 

aşar niteliktedir. Altın Kuralda ifade bulan evrenselleştirme testi 

tümüyle belirli bir bireyin bakış açısını ele alırken, koşulsuz buyruk 

bir davranış kuralının geçerli sayılabilmesi için, ondan etkilenebilecek 

herkesin onu adil bir davranış kuralı olarak kabullenme iradesini 

gösterebilmesini gerekli kılar. Ama bu daha zorlu testi, bir monolog 

gibi uyguladığımızda, yine her birimiz, birbirinden soyutlanmış bakış 

açılarımızdan, herkesin neyi kabullenme istencini gösterebileceğini 

kendimizce değerlendirmiş oluruz. Bu uygun değildir. Çünkü ancak 

her bir bireyin kendini anlama tarzının, aşkın bir bilinci, yani evrensel 

olarak geçerli bir dünya görüşünü yansıtması durumunda, benim bakış 

açımdan herkes için eşit ölçüde iyi olarak görülen, gerçekten de her 

bir bireyin çıkarına da eşit ölçüde uygun olur. Ama toplumsal ve 

ideolojik çoğulculuk koşulları altında bunu varsaymak artık mümkün 

değildir. Eğer Kant’ın evrenselleştirme ilkesinin altında yatan sezgiyi 
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muhafaza etmek istenirse, bu çoğulculuk olgusuna farklı şekillerde 

yanıt verilebilir
53

.  

Habermas, Rawls’un, başlangıç durumundaki tarafların bilebilecekleri şeyleri 

kısıtlayarak, onlara ortak bir bakış açısı dayattığını ve böylelikle bakış açılarının 

çoğulluğunu ve bunlardan kaynaklanan yorum farklılıklarını daha en baştan etkisiz 

kıldığını belirtir. Buna karşın tartışma etiği, ahlaki bakış açısının özneler arası bir 

tartışma pratiğinde vücut bulduğu düşünülür. Böylesi bir tartışma süreci katılımcıların 

değişik yorumlarını şekillendiren farklı bakış açılarını, ideal bir şekilde genişletmelerini 

zorunlu kılar. 

Habermas, evrenselleştirme ilkesinin doğru anlaşıldığında onun ancak, insanlar 

tarafından hep birlikte yürütülen bir “kendini karşısındakinin yerine koyma” süreci 

içinde uygulanabileceğini söyler. Tartışma etiğinin temel aldığı sezgi de budur. 

Kapsayıcı ve şiddet içermeyen akılcı bir tartışmanın pragmatik önkabulleri altında, 

herkes, ele alınan konuya diğerlerinin herkesin bakış açısından yaklaşır ve böylece 

kendini ötekilerinin anlayış tarzı ve dünya görüşlerinin yerine koymuş olur. Farklı bakış 

açılarının bu şekilde karşılıklı olarak birbirleriyle eklemlenmesinden ideal bir şekilde 

genişletilmiş bir “biz-bakışı” doğar. Habermas, vatandaşların ortaya çıkan bu bakış 

açısından, tartışılan normu ortak pratiklerine temel almayı isteyip istemediklerini hep 

birlikte sınaya bileceklerini, bu sürecin katılımcıların, durumlarını ve ihtiyaçlarını 

yorumladıkları dillerin uygunluğunu da karşılıklı olarak eleştirebilmeleri gerektiğini 

------------------------------------- 
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söyler. Habermas, arka arkaya yapılan böylesi soyutlamalar sayesinde genellenebilir 

çıkarların adım adım belirginleşeceğini vurgular. 

Habermas, Rawls’un sunduğu bilgisizlik peçesinin, başlangıç durumlardaki 

tarafların görüş alanlarını kısıtlayarak, eşit ve özgür oldukları varsayılan vatandaşların, 

öz bilinçleri ve dünya görüşleri arasındaki farklılıklara rağmen üzerinde 

uzlaşabilecekleri ilkeleri daha en baştan gizlemesi durumunun ise farklı olduğunu 

söyler. Burada önemli olan, başlangıçtaki bu soyutlama ile Rawls’un iki farklı ispat 

yükümlülüğünü birden üstlendiğini görmektir: 

Bilgisizlik peçesinin, hem yansız bir yargıya ulaşılmasını 

zedeleyebilecek tüm tikel bakış açısı ve çıkarları gizlemesi; hem de 

eşit ve özgür vatandaşlar tarafından “ortak iyi” olarak kabul 

edilemeyeceği apaçık bir şekilde belli olan normatif konulardan başka 

hiçbir konuyu gizlememesi gerekir. Bu ikinci koşul ise, üzerinde biraz 

düşündüğümüzde görebileceğimiz gibi, kuramı karşılanması çok güç 

bir taleple yüz yüze bırakır. Adalet ilkelerinin 

gerekçelendirilmesinden sonra, bilgisizlik peçesi, anayasanın ve 

yasama erkinin çerçevesinin çizilmesi ve yasaların uygulanması 

adımlarında, aşama aşama kaldırılmaktadır. Bu süreçte akan yeni 

bilgilerin, daha önce bilgi kısıtları altında seçilmiş temel ilkeler ile 

uyumlu olması gerektiğinden, tatsız sürprizlerden kaçınmak gerekir
54

.  

------------------------------------- 
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Habermas, uyumsuzlukların çıkmaması için, başlangıç durumunu, eşit ve özgür 

vatandaşların paylaştıkları öz-bilinci gelecekte besleyebilecek tüm normatif içeriklerin 

bilgisi ile hatta öngörüsü ile kurgulanması gerektiğin düşünür. Başka bir deyişle, daha 

önce başlangıç durumundaki tarafların mahrum bırakıldığı bilgilerden en azından bir 

kısmını öngörme yükünü, kuramcının kendisi üstlenmek zorunda kalır. Habermas, 

başlangıç durumunda ulaşılan bilgilerin yansızlığına, ancak Rawls’un başlangıç 

durumunu kurgularken kullandığı ve özel anlamlar atfettiği (“siyasal özerklik sahibi 

vatandaş”, “hakkaniyetli işbirliği” ve “iyi düzenlenmiş toplum” gibi) temel normatif 

kavramların, gelecekte yaşanacak ahlaki deneyimler ve öğrenme süreçleri ışığında 

yapılabilecek değişikliklere dirençli olmaları durumunda teminat altına alına bileceğini 

düşünmektedir. 

Habermas, başlangıç durumunda taraflara bilgisizlik peçesiyle dayatılan bilgi 

mahrumiyetinin bu derece ağır bir ispat yükü doğurduğundan, bu yükü hafifletmenin 

kolay bir yolu olarak, ahlaki bakış açısının işlevsel tarifinin daha farklı bir şekilde 

yapılması gerektiğini düşünür. Habermas, “aklı kamusal ve aleni olarak kullanmanın” 

zorlu önkabulleri altında gerçekleşen, kanaatlerin ve dünya görüşlerinin çoğulluğunu en 

baştan askıya almayan, daha açık bir tartışma pratiğinin yöntemi olduğunu varsayarak, 

bu yöntemi, Rawls’un başlangıç durumunda kullandığı normatif içeriğe sahip 

kavramlara hiç başvurmadan da açıklama ve anlatmanın mümkün olduğu 

düşüncesindedir. 
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2. MAKUL ÇOĞULCULUK OLGUSU VE ÖRTÜŞEN GÖRÜŞBIRLIĞI FIKRI 

Rawls, hakkaniyet olarak adaletin siyasal bir özellik taşıdığını vurgular. 

Habermas, bu vurgu değişikliğinin altında toplumsal ama öncelikle de ideolojik 

çoğulculuk olgusunun yarattığı rahatsızlık yattığını söylemektedir. Habermas, Rawls’un 

projesinde adaletin en yüce iki ilkesinin gerekçelendirmesinde kilit öneme sahip olan 

sorunun, başlangıç durumunda yaşanan araştırmalardan ziyade, başlangıç durumunun 

tasarımına kılavuzluk eden sezgiler ve temel kavramlarda olduğunu belirtmektedir. 

Habermas, Rawls’un, gerekçelendirme usulünün kendisine, normatif içerik yüklü 

kavramlar yerleştirdiğini, bunların da en başında Rawls’un ahlaki şahıs ile 

ilişkilendirdiği “hakkaniyet duygusu” ve “kendine ait bir iyilik anlayışına sahip olma 

yetisi” gibi fikirler den kaynaklandığını, böylece “ahlaki bir şahıs olarak vatandaş” 

kavramını öncelikli olarak gerekçelendirme ihtiyacı doğduğunu belirterek, bu kavramın 

birbiriyle ihtilaf halindeki farklı dünya görüşleri karşısında tarafsız olduğu bilgisizlik 

peçesinin kalkmasından sonra da herhangi bir ihtilafın konusu olmayacağını 

gösterilmesi gerekiyor ki Rawls’un metafizik değil de, siyasal bir adalet 

kavramlaştırmasıyla ilgilenmesinin de bu nedenden olduğunu düşünmektedir. Bu 

terminolojinin gerekçelendirilmeye muhtaç şeyin tam olarak ne olduğu konusunda bir 

bulanıklığa yol açtığını düşünen Habermas, bunun da, kuramın kendi geçerlilik 

iddiasının tam olarak nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin belirsizlik yarattığını ifade 

ediyor. Bununla da Habermas, önce adalet kuramının dayandığı örtüşen görüşbirliğinin 

oynadığı rolün bilişsel mi yoksa sadece araçsal mı olduğunu; yani kuramın daha fazla 

gerekçelendirilmesine mi katkıda bulunduğunu, yoksa kuramın önceden 

temellendirilmiş gerekçesi ışığında toplumsal istikrarın zorunlu bir önkoşulu mu 
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olduğunu inceledikten sonra, bununla bağlantılı olarak (1) Rawls’un “makul” sıfatını 

hangi anlamda kullandığını ve (2) “makul” sıfatı ahlaki yargıların geçerliliğini mi, 

yoksa düşünülerek benimsenmiş, aydın bir hoşgörü tavrını mı tanımladığını 

incelemektedir.  

(1) Habermas Rawls’un “düşünümsel denge” adını verdiği bir yönteme 

başvurduğunu söyler. Rawls’un, en temel kavramı olan “ahlaki şahsa” ve onunla 

bağlantılı olan “siyaseten özerk vatandaş”, “hakkaniyetli iş birliği”, “iyi düzenlenmiş 

toplum” vs. gibi diğer kavramlara, kanıtlanmış sezgileri (yani demokratik bir toplumun 

pratiklerinde ve geleneklerinde gerçekten de varolan sezgileri) akılcı bir biçimde 

yeniden kurgulayarak ulaştığını belirtir. Rawls, bu şekilde yeniden kurguladığı ve 

açıkladığı sezgilerin, sürece dahil olanlar tarafından iyi gerekçelerle 

reddedilmeyeceğinden emin olduğunda, düşünümsel dengeye ulaşmış oluyor. Haberma, 

Rwls’un amacıının içinde yaşadığı toplumunun siyasal kültüründe ve demokratik 

geleneklerinde gizli olarak yer alan sezgisel fikirlerden müteşekkil bir alt katman 

kurgulamak olduğu kanısındadır. Ama, adalet ilkelerinin başarılı bir şekilde 

kurumsallaştırılmasıyla ilişkilendirilebilecek geçmiş deneyimler, bugün hala yaşayan 

bir siyasal kültürde, örneğin Amerikan kültüründe, damıtılmış bir şekilde varlıklarını 

sürdürüyorlarsa, Rawls’un bu deneyimleri yeniden kurgulayarak kurama mal etme 

çabasının, rasgele bir kültürü yorumlayarak açıklamanın çok ötesinde bir amaca hizmet 

ettiği söylenebilir. Habermas, bu temelde geliştirilmiş bir adalet anlayışının, çoğulcu bir 

toplumda da kabul görüp görmeyeceği yönünde bir incelemeye tabii tutulması yine de 

gerekli olduğu düşüncesindedir. Bu ikinci addımda, adaletin iki ilkesinin 
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gerekçelendirimesine yönelik ilk adımla nasıl bir ilişki içindedir? Hatta ona 

gerekçelendirmenin ikinci adımı demek ne kadar doğru olur? Soruları sorulmaktadır.  

Habermas, Rawls’un, sonradan daha çok ciddiye almaya başladığı toplumsal 

ve ideolojik çoğulculuk olgusunu göz önünde tutarak bir inceleme yapıyor olduğunu 

söyler: kuramsal adalet kavramsallaştırmasını “mümkün sanatı” başlığı altında ele 

almak, yani bu kavramsallaştırmanın “uygulanabilir” olduğunu söylemek mümkün 

müdür? Her şeyden önce  Habermas, kuramın merkezinde yer alan ve son kertede 

kurama temel teşkil eden “kişi” kavramının, farklı dünya görüşlerinin bakış açılarına 

karşı yeterince tarafsız olması gerektiğini savunur ki, o dünya görüşleri tarafından 

yorumlandığında, kabul edilebilir bulunsun. Dolayısıyla  “hakkaniyet olarak adaletin” 

bir “örtüşen görüşbirliğine” temel teşkil edebileceğine gösterilmesi gerekir. Haberması 

kendisini daha çok kaygılandıranın, Rawls’un böylesi bir kabul edilebilirlik testini, daha 

önce “iyi düzenlenmiş” bir toplumun kendi istikrarını sağlama potansyali ile bağlantılı 

olarak yürüttüğü tutarlılık testiyle bir tutmasıdır. 

Habermas, yöntemler arasında böyle bir paralellik kurmanın sorunlu olduğunu 

çünkü “kabul edilebilirlik” söz konusu olduğunda testin içkin bir şekilde yürütülemez 

olduğunu söylemektedir. Temel normatif kavramların farklı dünya görüşleri 

karşısındaki tarafsızlığının sınanmasına yönelik testin esas aldığı öncüller, adalet 

ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş bir toplumun kendisini yeniden üretme 

kapasitesine sahip olup olmadığına yönelik hipotetik testin esas aldığı öncüllerden 

farklıdır. Habermas Rawls’un kendisinin, kuram oluşturma sürecinin iki farklı aşaması 

arasında bir ayrım yapıyor olduğunu söyler. Birinci aşamada gerekçelendirilen ilkeler, 

ikinci aşamada tartışılmak üzere kamuoyuna sunulmak zorunda. Çoğulculuk olgusu 
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ancak kuramsal tasarım tamamlandıktan ve başlangıç durumunun soyutlamaları 

kaldırıldıktan sonra devreye girebilir. Kuram “kamusal akıl” formuna bir bütün olarak 

çıkmalı ve orada vatandaşların eleştirilerine bir bütün olarak açılmalıdır. Ancak 

Habermas burada artık adil bir toplumun kuramda bahsi geçen hayali vatandaşlarından 

değil, gerçek vatandaşlardan söz edildiğini belirtir. Dolayısıyla kabul edilebilirlik 

testinin sonucunun kuram tarafından önceden belirlenmemesi gerekir. Habermas ise 

Rawls’un aklında ucu açık, sonucu önceden belirlenmeyen, gerçek tartışmalar var 

olduğunu: “hakkaniyet olarak adaletin ilkelerinin makul kapsamlı doktrinlerin desteğini 

kazanmadığı, dolayısıyla da istikrar iddiasının çöktüğü ortaya çıktığında ne olur? 

Habermas, adalet ilkelerinde yapılacak kabul edilebilir bazı değişikliklerle istikrarın 

sağlanıp sağlanmayacağına bakılması gerektiğini savunur. Rawls, gerçek tartışmaların 

çoğulcu bir toplumun koşulları altında hangi yönde evrilebileceğini düşünümsel olarak 

öngörmeye çalışabilir. Ama Habermas, gerçek tartışmaları az ya da çok gerçekçi bir 

şekilde yansıtan böylesi bir simülasyonun, kurama, adil bir toplumun kendi kendini 

istikrara kavuşturma olasılığının o toplumun temelini oluşturan öncülerden 

türetilmesinde olduğu gibi, doğrudan dahil edilemez olduğunu belirtir. Zira “başlangıç 

durumundaki” tarafların geliştirdiği öncüller hakkında tartışanlar artık bizzat 

vatandaşların kendileri olmaktadır. 

Habermas, bu yanıltıcı benzerliğin, adalet ilkeleriyle aynı noktada buluşacağı 

varsayılan “örtüşen görüşbirliğine” yanlış bir ışık tutmamış olduğu halde, çok da önemli 

görülmeyeceğini söyler. Rawls’un “istikrar sorununu” ön plana çıkarttığı için, “örtüşen 

görüşbirliğinin” sadece adalet kuramının toplumsal işbirliğinin barışçı bir şekilde 

kurumsallaşmasına yapabileceği işlevsel katkıyı dile getirdiğini düşünür. Ama bunun 
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da, söz konusu kuramın temellendirilmiş olduğunu, dolayısıyla da içkin bir değerinin 

bulunduğunu bir varsayım olarak önceden kabullenmemiz gerektirdiğini belirtir. 

Habermas olaya bu işlevselci bakış açısından yaklaşıldığında, kuramın kamuoyunda 

(yani kamusal akıl forumunda, farklı dünya görüşlerinin bakış açısından) kabul görüp 

görmeyeceği sorusu, kuramın esasa ilişkin epistemolojik bir anlam taşmadığını söyler. 

Başka bir deyişle; 

“örtüşen görüşbirliği” kuramın doğruluğunu teyit etmez, 

sadece bir fayda endeksi sunardı; yani kuramın “kabul edilmeye değer 

olması”, dolayısıyla “geçerliliği” bakımından değil, kuramın gerçekte 

yaygın olarak benimsenip benimsenmeyeceği, yani toplumsal 

istikrarın sağlanması bakımından bir önem taşırdı”
55

. 

Ama eğer, Rawls, gerekçelendirmeye ilişkin sorular ile, toplumsal istikrarın 

sağlanmasına ilişkin sorular arasında böyle net bir ayırım yapmak istemediğinde, 

Habermas, Rawls’un kurguladığı adalet kavramsallaştırmasının “siyasal” olduğunu 

söylerken niyeti sanki bu kavramsallaştırmanın kabul edilmeye değer olduğu iddiasının 

gerekçelendirilmesiyle, bu kavramsallaştırmanın gerçekten de kabul edilmesi arasındaki 

farkı ortadan kaldırmaktır: “siyasal bir kavramsallaştırma olarak “hakkaniyet olarak 

adaletin” amacı metafizik veya epistemolojik değil, pratiktir.  Habermas, bu şekilde 

“hakkaniyet olarak adalet” kendini “doğru” bir kavramsallaştırma olarak değil, eşit ve 

özgür insanlar olarak oluşmuş bir siyasal mutabakatın temelini oluşturmaya uygun bir 

kavramsallaştırma olarak sunacağını söyler. 
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Habermasa göre, Rawls’un kabul edilmeye değer olmakla” ile “kabul edilmek” 

arasında daha keskin bir ayrım yapması gerekir. Rawls’un düşündüğü türden bir 

görüşbirliğinin ortaya çıkabilmesi için önce vatandaşların önerilen adalet 

kavramsallaştırmasına ikna edilmeleri gerekir ki, sadece bu olgu bile kuramın tümüyle 

araçsal bir şekilde anlaşılamayacağını gösterir. Habermas, adalet kavramsallaştırmasının 

siyasal olması gerektiğini, ama burada “siyasal” sözcüğü yanlış anlamıyla 

kullanmamalı, yani bu kavramsallaştırmanın vatandaşları götürdüğü yer, farklı dünya 

görüşleri arasında varılmış geçici ve kırılgan bir uzlaşma zemininden ibaret 

olmamalıdır.  

Siyasal adaletin temelleri konusunda işleyen bir mutabakata 

ulaşmak amacıyla, diğerleriyle birlikte bizim de doğru veya makul 

bularak benimseyebileceğimiz öncüleri, bize bizzat kuramın kendisi 

sunmalıdır
56

. 

Habermas, Rawls’un hakkaniyet olarak adaleti işlevselci bir şekilde 

yorumlamak istemediği halde ise, önerdiği kuramın geçerlilik iddiasıyla o kuramının 

farklı dünya görüşlerine karşı yansız olduğu iddiasının kamuoyundaki tartışmalarda 

onaylanması olasılığı arasında epistemolojik bir ilişki kurması gerektiğin 

düşünmektedir. Bu durumda örtüşen görüşbirliğinin toplumsal istikrarı nasıl 

sağlayabildiği bilişsel olarak, hakkaniyet olarak adaletin farklı kapsamlı doktrinler 

karşısında yansız olduğu varsayımının doğrulanmış olmasıyla açıklanabilir. Habermas’a 

göre, Rawls’un bu sonuca ulaşmasını engelleyen şey benimsediği öncüller değil, 
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“siyasal” tanımlamasıyla ilişkilendirdiği- adalet kuramına epistemelojik bir iddianın 

yüklenmemesi ve kuramın beklenen pratik etkisinin ortaya attığı iddiaların rasyonel 

olarak kabul edilebilir olmasına bağlı olmaması gibi- bazı koşullar nedeniyle bu sonucu 

dile getirmekten bilerek geri durmasıdır. Dolayısıyla Habermas şu soruları sormaktadır: 

Rawls kuramının ahlaki bir doğruluk iddiasına imkan verdiğini neden düşünmüyor ve 

“makul” tanımlamasını hangi anlamda “doğru” tanımlanmasının yerine kullanıyor? 

(2)  

Bir adalet kuramının doğru ya da yanlış olamayacağı iddiası, 

daha yumuşak bir şekilde yorumlandığında, “normatif ifadeler ahlaki 

olgulardan müteşekkil bağımsız bir düzeni betimlemezler” demeye 

gelir
57

, 

ki Habermas, bunun bir sorun çıkarmıyacağını söylemektedir. Ancak daha güçlü 

bir şekilde yorumlandığında ise bu tez “değer şübheciliği” olarak tanımlanabilecek bir 

anlam içerir: normatif ifadelerin geçerlilik iddialarının arkasında dilbilgisi kuralları 

açısından yanıltıcı bir şekilde söze dökülmüş, duygular, dilekler ya da kararlar gibi, 

tümüyle öznel bir şeyler gizlidir. Ama Rawls ne ahlaki gerçekçiliği, ne de değer 

şübheciliğini kabul edilebilir buluyor. Habermas, Rawls’un normatif ifadelere 

epistemolojik bir anlam yüklemeden, bu tür ifadelerin – ve bir bütün olarak adalet 

kuramının- akılcı bir tür bağlayıcılık içerdiğini, bu bağlayıcılığın da sözkonusu 

ifadelerin iyi gerekçelerle öznelerarası kabul görmesi esasına dayandığını göstermek 

istediğini söylemekte, bu nedenle de “doğru” tanımlamasını tamamlayan bir kavram 
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olarak “makul” tanımlamasını  sunduğunu belirtmektedir. Habermasın da dikkat çektiği 

nokta buradaki güçlüğün bu ifadelerden birinin diğerinin hangi anlamda 

“tamamladığını” belirlemek olduğu. Bu bağlamda iki değişik yorumun olabileceğin 

söyler. “Makul” ifadesi ve pratik akıl anlamında “ahlaken doğru” ile eş anlamlı olarak 

kullanılabilir, yani onun “doğruyu” andıran ve mantıksal bir önermenin “doğruluk” 

iddiasıyla aynı düzlemde yer alan bir geçerlilik kavramı olduğu düşünülür, Habermas, 

savunulan tezlerden en azından birinin bu yorumu destekliyor olduğunu söyler (a). Ya 

da “makul” ifadesinin doğruluğu henüz saptanamamış tartışmalı görüşlerle uğraşırken 

“düşünceli” olmak anlamına geldiğini söylenilebilir. Bu durumda “makulü” üst düzeyt 

bir tanımlama olarak anlayacak ve onun, öne sürülen iddiaların geçerliliğinden çok, 

“makul görüş ayrılıkları” bağlamında önem taşıdığını, yani kişilerin medeni tavırları ve 

insanın yanılabileceğine ilişkin farkındalıklarıyla ilgili olduğu düşünülecektir. 

Habermas, Rawls’un genel olarak bu son yorumu tercih eder gibi görünmektedir. (b). 

Habermas’a gore Rawls, “makul” kavramını ilk olarak ahlaki kişilerin bir 

özelliği olarak sunuyor.  

Bir adalet duygusuna ve dolayısıyla işbirliğinin hakkaniyetli 

koşullarını dikkate alabilecek yeteneğe ve isteğe sahip, aynı zamanda 

insanın yanılabilir olduğunun farkında olan ve bundan doğan ispat 

yükünü kabullendikleri için de benimsedikleri siyasal adalet 

kavramsallaştırmasını kamuoyu huzurunda gerekçelendirmeğe istekli 

olan kişiler “makul” sayılıyor”. Sağgörülü bir şekilde kendi “iyilik” 
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kavramsallaştırmalarını takip eden kişilerin edimleri ise akılcı olarak 

tanımlanıyor”
58

.  

Habermas, “makul olmanın” ne anlama geldiğini, ahlaki bu tür özelliklerinde 

hareketle açıklamanın mümkün olduğunu, ancak şahıs kavramının bizzat kendisi, 

mantıksal bir ön koşul olarak, pratik akıl kavramını varsayıyor olduğunu göz önünde 

bulundurulması gerektiğini söyler.  

Habermas, Rawls’un Pratik aklın ne anlama geldiğini iki farklı boyuta gönderme 

yaparak açıklamaya çalıştığını söylemektedir: bir yanda normatife geçerlilik ile ilişkili 

deontolojik boyut var (ki burada bir sorun görmemektedir), diğer yanda ise kamusal 

alan ve kamusal akıl yürütme sürecini içeren pragmatik boyut var (ki Habermas’ı da 

özellikle ilgilendiren bu boyut).  Burada “kamusal ve aleni kullanım” bir anlamda pratik 

aklın içine kazınmış durumda. Habermas, kamusallığın, birbirlerini neyin haklı neyin 

haksız olduğu konusunda karşılıklı olarak ve daha iyi argümanın gücüyle ikna etmeye 

çalışan vatandaşların kullandıkları ortak bakış açısı olduğun düşünmektedir. “Ahlaki 

kanaatlere ilk planda nesnellik kazandıran aklın kamusal ve aleni kullanımının sunduğu 

ve herkesin katıldığı bu ortak bakış açısın Rawls, “nesnel” deyimini geçerli normatif 

ifadeleri nitelerken kullanıyor. Nesnelliği ise, aklın belirli varsayımsal koşulları 

karşılayabilecek şekilde kamusal ve aleni olarak kullanılması pratiğine gönderme 

yaparak, yöntemsel bir biçimde tanımlıyor.  

Pratik akılla ilişkili yeteneklerini kullanırken yeterince zeki ve 

vicdan sahibi olabilen makul ve akılcı şahısların, konuyla ilgili tüm 
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bilgilere sahip olarak ve derinlemesine düşünmeye olanak tanıyan 

koşullar altında oanyalayabilecekleri siyasi (ve dolayısıyla ahlaki) 

kanaatlerin nesnel oldukları, yani bir takım gerekçelere dayandıkları 

söylenebilir”
59

.  

Habermas, Rawls’un gerekçelerini, ancak genel olarak Kabul gören bir adalet 

kavramsallaştırması ışığında “iyi gerekçeler” olarak görülebileceğini de ilave ediyor; 

ama bu kavramsallaştırma üzerinde de aynı ideal koşullar altında bir mutabakat 

sağlanması gerektiğin de ilave ediyor. Dolayısıyla Habermas, normatif ifadelere ilişkin 

son yargı makamı olarak Rawls’un “aklın kamusal ve aleni kullanımını” dikkate alması 

gerektiği kanısındadır. 

Habermas, “makul” tanımlamasının, “akılcı bir tartışma ortamında bir geçerlilik 

iddiası üzerinde mutabakat oluşturma çabasına” işaret ettiğini düşünmektedir. 

Habermas’a göre “makul” ancak normatif ifadelerin geçerliliğini tanımlamak için 

kullanılan ve her türlü tekabül çağrışımından arındırılmış, semantik olmayan bir hakikat 

kavramına benzeyen bir deyim olarak anlaşıldığında doğru anlaşılmış olur. Ve 

devamında Habermas, Rawls’un “makul” değimine yüklediği anlamın bu olmadığını 

söylemektedir. Bunu ise Rawls’un, dünya görüşlerinin makul olsalar bile doğru olmak 

zorunda olmadıkları (ya da bunun tam tersini) tezi ile açıklamaktadır. Habermas, 

Rawls’un ahlaki gerçekçiliği ve ya, bunun bir sonucu olarak, normatife ifadelerle ilgili 

olarak semantik bir hakikat tanımlamasını reddetmesi değil, böylesi bir tanımlamayı 

sadece dünya görüşleri (kapsamlı doktrinler) söz konusu olduğunda kullanması ile 
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ilişkili olduğun belirtir. Rawls’un “makul” değiminin epistemolojik çağrışımlarından 

yararlanma şansından  mahrum bırakmasının nedenin de bunda görmektedir. Yani 

Habermas, Rawls’un önerdiği adalet kavramsallaştırmasının öyle ya da böyle bir çeşit 

normatif bağlayıcılığının olduğunu iddia edecekse, onu yukarıda anılan türden 

epistemolojik çağrışımlarla ilişkilendirilmesi şart olduğunu söyler.  

(b) Habermas Rawls’a yönelttiği eleştiriler şöyle devam etmektedir. Habermas, 

“Rawls’un kavramsallaştırmasında metafizik doktrinlerin ve dinlerin dünyayı 

yorumlama tarzlarının doğruluğundan ya da yanlışlığından bahsetmek mümkün 

olduğunu, bu nedenle de siyasal bir adalet kavramsallaştırmasının doğru sayılabilmesi 

için sadece bu tür doktrinlerle uyumlu olması yetmiyor, aynı zamanda söz konusu 

kavramsallaştırmanın doğru bir doktrinden türetilebileceğinin de  gösterilmesi 

gerektiğini söylüyor. Ancak bunun ne zaman gerçekleşmiş sayılabileceğini, dünya 

görüşlerine karşı yansız duran bir siyaset felsefesinin bakış açısından belirlemek 

imkansız olduğunu da ilave eder.  

Zira bu seküler bakış açısından yaklaşıldığında makul dünya 

görüşlerinin her birinin hakikat iddiası eşit ağırlık taşıyor. Burada kendi 

hakikat iddialarının kamuoyundaki tartışmalarda uzun vadede galebe 

çalmasının tek yolunun daha iyi gerekçelerin gücüne dayanması 

olduğunu varsayan, yani birbirleriyle rekabet ederken düşünümsel bir 

tavır sergileyen dünya görüşleri “makul” olarak tanımlanıyor. Son 

olarak kapsamlı makul doktrinleri diğerlerinden ayıran şeyin, onların 

ortaya attıkları iddiaları ispatlamakla yükümlü olduklarını kabul 

etmeleri olduğudur. “Birbiriyle rekabet içindeki farklı ideolojileri 
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benimseyen grupların “makul bir görüş ayrılığını”, barış içerisinde bir 

arada yaşayabilmelerinin temeli olarak ve şimdilik kaydıyla 

benimsemelerine olanak sağlayan da bu kabul
60

.  

Habermas, metafizik ve dini  hakikat iddiaları ekseninde gerçekleşen ihtilafların 

kalıcı çoğulculuk koşulları altında çözümsüz kaldıklarından, tüm makul kapsamlı 

doktrinlerle uyumlu olan siyasal bir adalet kavramsallaştırmasının geçerliliğini 

nitelemek için, ancak dönüşümsel bilince ait böylesi bir makullük anlayışı kullanılabilir 

olduğunu belirtir. Yalnız bu şekilde tanımlandığında makul adalet anlayışının hakikatle 

ilişkisi, dolaylı ve geleceğe ertelenmiş bir şekilde de olsa, korunmuş olabileceğin söyler. 

Ama adalet kavramsallaştırmasının içinden türetildiği makul doktrinlerin arasında, 

gelecekte doğruluğu üzerinde mutabakata varılacak olan doktrinin de bulunup 

bulunmadığından emin olamayacağımızı da ekler. Habermas; 

siyasal bir adalet kavramsallaştırmasının, Gottfried Lessing’in 

savunduğu anlamıyla “akıl dışı olmayan” dünya görüşlerine hoşgörü 

gösterebildiğinde, makul olduğunu söyler
61

. 

Habermas, bundan sonranın ise akla inanmak, başka bir deyişle “adil bir 

anayasal düzenin gerçekten mümkün olduğuna ilişkin makul bir inancı” beslemeye 

devam etmek olduğun söyler. Habermas, bu görüşün ahlaki sezgilerden bazılarına, hatta 

en iyilerine hitap ediyor olababildiğin, ama onu Rawls’u daha en başta haklılığa iyiliğe 
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kıyasla öncelik vermeye iten nedenlerle bağdaştırmak mümkün müdür? Sorusun 

sormaktadır. 

Habermas, adalet ile ilgili sorulara, yani ahlaki sorulara gerekçelerle 

desteklenebilecek, (yani akılcı bir şekilde kabul edilebilecek) yanıtlar vermek mümkün 

olduğunu çünkü bu tür soruların ideal bir şekilde genişletilmiş bir bakış açısından 

yaklaşıldığında herkesin çıkarına eşit ölçüde hizmet edecek seçeneğin hangisi olduğunu 

aramaktadırlar. Buna karşın etik sorular böylesi yansız bir değerlendirmeye imkan 

vermezler. Habermas, bu tür soruların birinci şahısın bakış açısında ifade bulup ve 

herkes için eşit ölçüde iyi olmasa bile, birey  için en iyi  seçeneğin hangisi olduğunu 

sorduklarını belirtir. Habermas, tüm metafizik ve dini dünya görüşlerinin – en hafif 

ifadesiyle – bu tür temel etik sorulara verilmiş yanıtlarla örtülü olduğunu ve onların 

ortak kimlikleri insanlara örnek teşkil edecek şekilde dile getirir ve bireysel yaşam 

planlarına kılavuzluk ettiğini söyler. Dolayısıyla dünya görüşlerini, dile getirilmesine 

imkan verdikleri ifadelerin doğruluğuyla değil, şekillendirdikleri yaşam tarzlarının 

sahiciliği ile değerlendirmek gerekir. Habermas, bu  doktrinlerin dünyayı bir bütün 

olarak yorumlamaya çalıştıkları için kapsamlı olduklarını ve tam da bu nedenle onların 

olguları dile getiren ifadelerden ibaret olduklarını düşünmenin yanlış olacağı 

kanısındadır. Ayrıca Habermas, kapsamlı doktrinlerin doğru ya da yanlış diye 

nitelendirilebilecek bir bir sembolik sistem oluşturduklarının da düşünülmesinin yanlış 

olacağın söyler.  

Bu nedenle de Habermas, bir adalet kavramsallaştırmasının geçerliliğini, ne 

kadar makul olursa olsun, bir dünya görüşünün doğruluğuna bağlamak mümkün 

olamıyacağı görüşündedir. Bu koşullar altında; 
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betimleyici, değerlendirici ve (değişik türlerden) normatif 

ifadelerle ilişkilendirdiğimiz farklı geçerlilik iddialarını, dini ve 

metafizik gerçeklik yorumlarında anlaşılmaz bir şekilde bir birlerine 

kaynaştırılan geçerlilik iddialarının karakteristik bileşiminden bağımsız 

bir şekilde ele alarak çözümlemek daha anlamlı bir seçenek sunar
62

. 

Bu görüşlerin sonucunda Habermas, Rawls’un kimliklere istikrar katan dünya 

görüşlerinin hakikat iddialarına olanak tanıdığı düşüncesinde neden ısrar ettiğini 

araştırmaktadır. Bunun bir nedeni olarak da, Rawls’un, kendi başına durabilen, din dışı 

bir ahlakın mümkün olmadığını, ahlaki kanaatlerin illa da metafizik veya dini 

doktrinlere dayanması gerektiği görüşünden çıkarılabileceği kanısındadır. Bu, her 

halükarda, Rawls’un “örtüşen görüşbirliği” sorununu ortaya koyuş tarzına uygun düşen 

bir yorum olur. Zira Rawls kendisine modern çağın din savaşlarını sona erdiren ve inanç 

ve vicdan hürriyetini kurumsallaştıan süreçleri model alıyor. O zaman Hbaermas şu 

soruyu sormaktadır Rawls’a, hoşgörü ve inanç ve vicdan hürriyeti ilkelerinin, dinden ve 

metafizikten bağımsız, iyi gerekçelere dayanan geçerlilikleri olmasaydı, dini ihtilafların 

sona ermesi mümkün olur muydu acaba? 
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3. BİREYSEL VE KAMUSAL ÖZERKLİK 

Habermas’ın hem birinci bölüm –başlangıc durumunun tasarımına hemde ikinci 

bölüm –geçerlikle ilgili sorunların kabul edilme sorunları içerisinde eritilmesine 

yönelttiği itirazlar, esas olarak Rawls’un, akılcı tercihler yapan tarafları yöntemsel bazı 

kısıtlara tabi tutması, bunun sonucunda da Rawls’u esasa ilişkin bazı normatif 

varsayımlara bağımlı kılıyor. Aynı zamanda Rawls’un, evrenselci bir adalet kuramını, 

örtüşen görüşbirliği aracılığıyla, siyasal istikrar sorunlarını uyarlamaya çalıştığını 

varsaymaktadır ki, bunun da kuramın epistemolojik itibarını zedelediğini 

düşünmektedir. Rawls’un, her iki yönteminin usule dönük bir program izlediğini 

düşünen Habermas, bunun yerine esasa ilişkin kavram ve varsayımlarını, aklın kamusal 

ve aleni kullanımına ilişkin usulün dışında geliştirmiş olduğu halde, tarafsız olduğunu 

var saydığı ahlaki şahıs kavramı nedeniyle üstlenmek sorunda kaldığı ispat 

yükümlülüklerini, çok daha başarılı yerine yetirebileceğini varsaymaktadır.  

Habermas’a göre, ahlaki, bakış açısı kamusal tartışmaların sosyo-ontolojik 

yapısında içkin olarak var. Rawls’un, yapmış olduğu şekliyle tümüyle usule 

odaklanarak geliştirilen bir adalet kuramının “yeterince yapılandırılmayacağına” 

inanmakta olduğunu düşünen Habermas, kendisinin ahlak kuramı ile edim kuramı 

arasında bir iş bölümü yapılması fikirini önesürmektedir. Bunun nedenini ise, siyasal 

adalet ile ilgili soruları ilgilendiren etkileşim bağlamlarının kavramsal olarak 

yapılandırılmasnın ahlak kuramının alanına girmediği düşüncesinde çıkarmaktadır. 

Habermasa göre, çözülmesi gereken edim ihtilaflarının içeriğiyle birlikte, normatif 

olarak düzenlenmiş etkileşimlere ilişkin bir kavramsal çerçeve var.  
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Bu çerçevede yerli yerini bulan kavramlar arasında, kişiler ve 

kişiler arası ilişkiler, aktörler ve edimler, normlara uyan ve uymayan 

davranış kalıpları, sorumluluk ve özerklik ve hatta özneler-arası 

yapılandırılmış ahlaki duygular var. Habermas, bütün bu kavramların 

çözülmeye değer kavramlar olduğunu ve bunların Rawls’un “aklın 

kamusal ve aleni kullanımı” nosyonu ilave edildiğinde: şu 

söylenilebilmektedir: sadce akılcı tartışma koşulları altında, herhangi 

bir zorlama olmaksızın özneler-arası onay gören ilkeler geçerlidir
63

. 

Bu tür ilkelerin hangi koşullar altında siyasal istikrarı sağlayabilecekleriyse, 

ayrıca ele alınması gereken sorulardır.  Habermas bu yöntemsel araştırma programının 

değişik boyutlarından sadece, bu programın tutarlı bir şekilde uygulanmasının hukukun 

üstünlüğüne dayalı anyasal devlet anlayışının açıklanması bağlamındaki önemine 

değinmektedir.  

Liberalizim “modernlerin özgürlüklerini” yani, düşünce ve vicdan özgürlüğü, 

yaşam hakkının korunması, özel mülkiyet, kısacası bireysel hakları savunuyor, buna 

karşın cumhuriyetçilik “antiklerin özgürlüklerini” yani vatandaşların kendi kaderlerini 

tayin etmelerine imkan veren katılım ve iletişim ilişkin siyasal hakları vurgulamaktadır: 
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Rawls, kuramının iki aşamalı yapısı nedeniyle liberal haklara 

öncelik tanıyor ki, bu da demokratik süreci daha değersiz bir konuma 

indirgiyor
64

. 

Habermas, Rawls’un siyasal özerklik fikirinden hareketle, başlangıç pozisiyonu 

kurduğunu söylemektedir. Bu başlangıç durumunda akılcı tercihler yapan taraflar ile 

onların vardıkları yargıların tarafsızlığını temin eden koşulların sunduğu çerçeve 

arasındaki etkileşim siyasal özerklik fikrini temsil etmektedir. Habermas, bu fikrin eşit 

ve özgür vatandaşların ortak bir siyasal irade oluşturmaya çalıştıkları demokratik 

süreçten ödünç alnıdığını, ancak Rawls’un kuramında bu fikirle bu fikrin ödünç alındığı 

demokratik süreçler arasındaki kuramsal bağı selektif bir şekilde yaptığını 

belirtmektedir. Ve Habermas, Başlangıç pozisyonunda, kuramın oluşturulmasının ilk 

adımında, bir varlığa kovuşan siyasal özerkliğin, adalet ilkelerine uygun olarak 

kurulmuş toplumda tam anlamıyla ortaya çıkmadığını düşünmektedir. Nedeni ise, 

“bilgisizlik peçesi”, Rawls’un; 

vatandaşlarının ete ve kana büründükçe, kuram onları önceden düşünülmüş ve 

onların kontrolleri dışında kuramsallaşmış ilke ve normlara daha yoğu bir şekilde tabii 

kıldığındandır
65

. 

Bu da vatandaşların her kuşakta içselleştirilmesi gereken içgörülerin çoğundan 

mahrum bırakıyor. Adalet kuramı açısından yaklaşıldığında, önceden kurulmuş bir 

toplumun kurumsal koşulları altında, “demokratik anayasa yapımının tekrarlanması ve 
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temel hakların hayata geçirilmesi süreçlerinin süreklilik gösteren bir zeminde teminat 

altına alınması imkansız”. Habermas, tarihsel koşulların değişken olduğunu, ve bu da 

anayasa yapımının nihayete ermeyen bir süreç olmasını gerektirdiği düşüncesindedir. 

Ancak, vatandaşların bakış açısından yaklaşıldığında ise, Rawls’un kuramında tüm 

önemli meşrutiyet tartışmaları kuramın içinde yapılmıştır ve vatandaşlar kuramın 

sonuçlarını bir şekilde anayasada hazır buluyorlar olduklarını söyler.  Habermas, bunun 

sonucunda da, vatandaşların, başlangıç durumundaki demokratik durumu yaşadıkları 

toplumun yurttaşlık kültüründe bulamadıklarını, vatandaşların anayasayı 

tamamlanmamış bir proje olarak gördüklerini belirtir. Habermas bu nedenlerin sonucu 

olarak da; 

aklın kamusal olarak kullanılması, siyasal özerkliğin şimdi ve 

burada gerçekleştirilmesi bakımından bir önem taşımadığını, sadece 

siyasal istikrarın şiddet içermeyen bir yolla muhafaza edilmesine olanak 

sağladığını belirtmektedir
66

.  

Habermas, Rawls’un “siyasal” terimini üç değişik anlamda kullandığını 

söylemektedir, şimdiye kadar yalnız kuramsal anlamını konu eden Habermas, adalet 

kavramının birbirleriyle ihtilaf halindeki dünya görüşlerine yansız olduğu durumda, bu 

kavramsallaştırmanın metafizik değil siyasal olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Habermas, 

Rawls’un bu kullanımla birlikte birde buna ilaveten, siyasal terimini, kamu çıkarını 

ilgilendiren meseleleri sınıflandırmak için kullandığını söylemektedir ki bununla da 

Habermas: siyaset felsefesinin kendinin ilgi alanını toplumun kurumsal iskeletinin temel  
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yapısının gerekçelendirilmesiyle sınırladığını düşünmektedir. Siyasal deyimine atfedilen 

bu iki anlam, Rawls’un “siyasal değerlere” ilişkin tartışmasında ilginç bir şekilde 

birleşiyor. Bu üçüncü anlamıyla “siyasal” deyimi, hem vatandaşlar tarafından  

paylaşılan vicdani kanaatleri, hem de bir konu alanının sıırlarını belirleyen bakış 

açılarını içeren ortak bir kaynağa işaret ediyor. Habermas, Rawls’un ahlaki şahsı, bir 

yanda vatandaşların sahip olduğu kamusal kimlik, diğer yanda da bireysel iyilik 

kavramsallaştırmasıyla şekillenmiş özel kimlik olmak üzere, iki farklı parçaya 

ayırdığını, bunu yaparken de “siyasal değerleri” esas aldığını belirtmektedir. Bu da 

ahlaki şahsın, biri siyasal katılım ve iletişim haklarından oluşan, diğeri de temel liberal 

haklar tarafından korunan iki farklı alanın sınırlarını oluşturuyor: 

Bireyin özel alanı bu şekilde anayasal korumaya kavuşup, 

öncelik kazanırken, siyasal özgürlüklere de, esas olarak, diğer 

özgürlerin korunması bağlamında, araçsal bir önem” atfediliyor. 

Böylece;“siyasal değerler” bağlamında, siyaset öncesi bir özgürlükler 

alanı belirlenmiş ve vatandaşların kendi uyacakları yasaları kendilerinin 

yaptığı demokratik yasama süreçlerinin dışına taşınmış oluyor
67

 

Habermas, bu noktada; 

kamusal ve bireysel özerklikler arasına bu şekilde önsel bir sınır 

çizmeniin, hem halk egemenliğiyle insan haklarının aynı kaynaktan 

beslendiğine ilişkin cumhuriyetçi sezgilerle çeliştiğini, hem de tarihsel 

deneyimlere –özellikle de özel alanla kamusal alanı birbirinden ayıran 
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ve tarihsel olarak değişkenlik arz eden sınırın, normatif bir bakış 

açısından yaklaşıldığında hep sorunlu olageldiği gerçeğine- aykırı 

düştüğünü
68

  

savunmaktadır. Buna ilaveten refah devletinin gelişimi de hem vatandaşların 

bireysel özerklikleriyle kamusal özerklikleri arasındaki sınırın değişken olduğunu, hem 

vatandaşların özgürlüklerinin “hakkaniyetli değerine” ilişkin yasal bir hak talebinde 

bulunma fırsatına, ancak bu tür ayrımları kendi aralarındaki ortak irade oluşturma 

süreçleri içerisinde ele alabilmeleri durumunda kavuşabileceklerini belirtmektedir. 

Habermas Rawls’un bir adalet kuramının bu durumu daha iyi bir şekilde dikkate 

alabilmesi için, “siyasal” kavramını “yasal düzzenleme” ölçütü uyarınca ayrıştırması 

gerektiğnden bahsetmediğini, Siyasal bir topluluğun da yaşamını meşru bir şekilde 

düzenlemesi, de yaptırım gücü olan pozitif hukuk aracılığıyla gerçekleştirildiği göz 

önünde bulundurulduğunda, Rawls’a şu soruyu sormaktadır: “bir arada varolan eşit ve 

özgür insanlar, birlikte varoluşlarını, yaptırım gücü olan pozitif yasaların meşru 

araçlarıyla düzenlemek isterlerse, birbirlerine karşı hangi hakları tanımak zorunda 

kalırlar?” 

Habermas, Kant’ın yasallık kavramsallaştırmasın yaptırım gücü olan hukukun 

sadece kişiler arasındaki harici ilişkilere uzanan ve kendi iyilik kavramsallaştırmalarını 

takip etmelerine izin verilen öznelerin seçim özgürlüklerini konu aldığını belirtemekte, 

dolayısıyla da, modern hukukun, bir yandan, öznelerin hukuki statüsünü tesis eden, 

bunu yaparken de her bir öznenin kendi tercihi uyarınca kullanabileceği ve dava konusu 
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edilebilen öznel özgürlükleri temel aldığını belirmektedir. Bir hukuk düzenine, sadece 

yasaların yaptırım gücüyle değil, ahlaki gerekçelerle de uymak mümkün olması 

gerektiğini düşünür. Bu nedenle de bütün vatandaşların öznel özgürlüklere sahip olmaya 

eşit bir hakkının bulunması, özel şahısların hukuki statüsünün meşru bir biçimde 

belirleyen temel unsur olduğunu söyleyen Habermas, aynı zamanda bu hukuki sürecin 

pozitif veya yazılı hukuk biçimini alabilmesi için siyasal bir yasa koyucuya ehtiyac 

olduğunu düşünür. Böylesi bir yasam etkinliğine meşruiyet kazandıranınsa, 

vatandaşların özerkliklerini teminat altına alan demokratik süreçler olduğunu 

varsaymaktadır: 

Vatandaşlar kendilerini, bireysel olarak uymakla yükümlü 

oldukları yasaların oratak yazarları olarak görebiliyorlarsa, siyaseten 

özerktirler
69

. 

Habermas, yasa yapma yetisiyle donatılmış demokratik vatandaşların bu 

statülerinin de ancak yaptırım gücüne sahip yasalarla kurumsallaştırılabileceği gerçeğini 

dikkate alındığında, bireysel ve kamusal özerklik arasında diyalektik ilişkinin açığa 

çıktığını bu tarz bir yasa öznel bireysel haklar olmadan yasal statüye kavuşmayan 

kişilere yönelik olacağından, vatandaşların bireysel ve kamusal özerklikleri, karşılıklı 

olarak birbirlerini varsayması gerektiğini düşünmektedir. Habermas, bu ön kabullerden, 

“yaptırım gücü olan pozitif hukuk” kavramında iki unsurun iç içe geçtiğini; öznelerin 

bireysel özerkliklerini teminat altına alan ve dava konusu edilebilen öznel özgürlüklerin 

olmadığında hukukun olmıyacağını; vatandaşların, eşit ve özgür olarak katılabildikleri 
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ortak bir demokratik yasama sürecinin olmadığında da meşru yasaların varlık 

bulamayacağını çıkarmaktadır. Hukuk kavramı bu şekilde açıklanıldığında, egemen 

vatandaşların akıllarını kamusal ve aleni olarak kullanabilmelerine olanak sağlayan 

süreçlerin yasal olarak kamusallaştıran zaruri mecranın, temel liberal hakların normatif 

özünü de kendi içinde barındırmakta olduğunu belirtir: 

Bu noktadan sonra yapılması gereken ortak görüş ve irade 

oluşturmaya yönelik akılcı bir tartışma sürecinin iletişimsel önkabulleri 

ve prosedürlerini çözümlemektir ki, aklın kamusal ve aleni kullanımı da 

zaten böylesi süreçlerde kendini ifşa eder
70

. 

Habermas, Rawls’un kuramıyla kıyaslandığında, kendisinin usule odaklanan bir 

ahlak kuramının, hem daha çok mütevazi-çünkü tümüyle aklın kamusal ve aleni 

kullanımının usulüne ilişkin konulara odaklanıyor ve haklar sistemini yasal 

kurumsallaşma fikirinden türetiyor, hem de daha az mütevazi, -daha çok konuyu akılcı 

görüşe ve irade oluşturma süreçlerine bıraktığı için de, daha çok sorunun yanıtını açık 

bırakıyor- olduğunu belirtmektedir. Habermas, felsefenin kendini sadece ahlaki bakış 

açısını ve demokratik meşrulaştırma süreçlerini açıklığa kavuşturacak ve akılcı  tartışma 

ve müzakerelerin koşullarını çözümleyecek bir şekilde sınırlandırlması geketiği 

düşüncesindedir. Bu şekilde felsefenin, yapıcı bir şekilde ilerlemek yerine, yeniden 

kurgulayıcı bir şekilde ilerleye bileceğini düşünmektedir ki, felsefecilerin 

kamuoyundaki tartışmalara Habermas “uzman” kimliyiyle değil, “aydın”katılmasının 

taraftarıdır. 
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Habermas, Rawls’un siyast felsefesini tümüyle belli bir konuya odaklanmış bir 

bilim dalı haline getirerek, daha genel nitelikteki sorulardan kaçmaya çalıştığını 

belirtmektedir. Bu kaçınma stratejisinin de onu kendi içine kapanık bir kurama 

götürdüğünü, bununla bile, kuramını herhangi bir yere dayanmaksızın 

kurguluyamadığını söylemekte olan Habermas, Rawls’un benimsediği “siyasal 

yapıcılık” rasyonalite ve hakikat ilgili tartışmalara, şahıs kavramı da, siyasfelsefesinin 

dışına taşımakta olduğunu söylemektedir. Bu ve benzeri diğer kuramsal kararlar 

Rawls’u  çözüme kavuşmamış tartışmaların içine sokmaktadır ki, Habermas, bu 

konuların siyaset felsefesi sınırlarını aşarak diğer alanlarla da irtibatlı olduğu 

düşüncesindedir. 
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SONUÇ 

Sonuç olarak her iki düşünürün görüşlerini bütünü ile gözönünde bulundurursak, 

iki düşünürün de esas gayesinin çok kültürlü toplumlarda herkesi aynı düzeyde 

değerlendirecek bir toplum düzeni veya devlet yapısı oluşturmak olduğunu 

görmekteyiz. Her iki düşünür farklı dini, felsefi veya toplumsal aidiyetleri açısından 

değerlendirilmeksizin herkese aynı  uzaklıkta duran bir devlet yapısı nasıl oluşturulur ve 

bu oluşum sürecinin dinamikleri neler olmalıdır sorularını kendi perespektifleri 

açısından tartışmaktadırlar. 

John Rawls, görüşlerini yirminci yüzyıl düşünürü olarak demokratik toplumlarda 

bu düzenin ve istikrarın nasıl yapılması gerektiği açısından dile getirmiştir. Siyasal 

Liberalizim kitabında bu konuyu derinlemesine çalışan Rawls, başlangıç durumu, 

siyasal uzlaşma, ve makullük anlayışları ile birlikte kamusal akıl kavramı üzerinden bir 

siyasal adalet anlayışı inşa etmektedir. Başlangıç durumunda bilgisizlik peçesiyle 

sarmış olduğu vatandaşlar birlikte yaşamanın birincil koşulları üzerinde anlaştıktan 

sonra diğer konuların tartışmalarına geçebileceklerini söyleyen Rawls, kamusal akl 

kavramını da vatandaşların ilk uzlaşmaları yapmaları bakımından neyin tüm 

vatandaşları kapsadığını neyin herkesi içine alan bir kamusallık olup olmadığını 

kamusallığın niteliklerini ortaya koymaya çalışmıştır.  

Kamusal akıl alan içinde hangi tür konuların tartışıldığını gösteren Rawls, 

kamusal olmayan akılların da varlığını çok açık biçimde göstermekle birlikte kamusal 

ve kamusal olmayan akıllar arasındaki farkı açık bir şekilde dile getirmiştir. 

Vatandaşların yalnız bu bağlamda kendilerinin sahip olduğu çok çeşitli kapsamlı 

görüşlerinin uzlaştırılabilir ve birlikte yaşayabilecekleri konuma gelebileeceklerini 
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varsayan Rawls, siyaset felsefecisinin işi olarak da, toplumun temel siyasal yapısının 

esas alınabileceği, hiçbir metafizik hakikat iddiasına dayanmadan “tek başına 

durabilen” “makul” bir adalet anlayışı kurgulamak olduğunu ve vatandaşların 

değerlendirmesine sunmak olduğunu söylemektedir. 

Bu çerçevede biz Rawls’un toplumsal uzlaşma anlayışında farklı kapsamlı 

doktrinlere dayanan vatandaşların birlikte yaşayarak bir uzlaşmaya vardığını değil daha 

çok siyaset felsefecisi tarafından sunulmuş bir uzlaşma üzerinden istikrarlı bir yaşam 

süreçlerine sahip olduklarını görmekteyiz. Bununla birlikte Rawls, siyaset felsefecisi 

tarafından vatandaşlara sunulan bu kapsamlı adalet anlayışının vatandaşlar tarafından 

kabul edilip gerçekleştirilmesi gerekir gibi bir baskı sistemi olarak düşünülmemesi 

gerektiğini, vatandaşların bu kapsamlı adalet sistemini değerlendirip onun makul olup 

olmadığına son sözü söyleyeceklerin yine vatandaşlar olduğunu belirtmektedir. 

Yani bununla da biz Rawls’un siyaset felsefecisine biçtiği rolün bir tür yargıçlık 

olmadığını, sadece farklı kapsamlı metafizik doktrinlere sahip vatandaşların birlikte 

yaşama olasılığını sağlayacak bir tür uzlaştırıcılık olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki, bir 

bakıma Rawls, vatandaşların her birinin sahip olduğu farklı kapsamlı metafizik 

doktrinlerin her birine aynı uzaklıkta durarak siyasal adalet anlayışının hiçbir doktrini 

temel almadan kendi başına duran bir adalet anlayışı tasarlamaktadır. Habermas’ın, 

Rawls’a ilk karşı çıkışının burada olduğunu söylemiş olsak yanılmış olmayız ki, 

Habermas, siyaset felsefecisinin vatandaşların farklı kapsamlı doktrinlerine saygılı 

olması gerektiğini düşünür ancak bu saygının siyaset felsefecisinin eleştirel yaklaşımını 

engelleyecek düzeye varmaması gerektiği kanısındadır. 
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Zira Habermas, Rawls’un siyaset felsefecisinin vatandaşlara üzerinde 

uzlaşabilecekleri bir adalet anlayışı kurgulayıp vermemesi gerektiğini, bunun yerine 

farklı kapsamlı doktrinlere sahip vatandaşların birbiriyle iletişim içinde olarak birbiriyle 

tartışarak ve bu tartışmalar sonucu kapsamlı doktrinlerin keşfedilmesine olanak 

sağlayacak tartışma usulünün önerilmesi gerektiğini düşünmektedir. Aslında bu da bizi 

Habermas’ın Rawls’a yönelttiği diğer bir eleştiriye götürmektedir. Şöyle ki, Habermas 

Rawls’un adalet anlayışı ile yapılanmış bir toplumun üyelerini, yeniliğe ve ortaya 

çıkabilecek yeni tartışmalar içinde ne yapmaları gerektiğini bilmeyen bir vatandaş 

modeli olarak görmektedir. Çünkü, uzlaşmaya nasıl varacaklarını vatandaşlar kendileri 

arayıp bulmadan adalet onlara en başta, hazır bir şekilde sunulmuştur.  

Kamusal akıl kavramı da bu bağlamda değerlendirildiğinde Rawls’un kamusal 

aklın  sınırlarını çizerek vatandaşlara vermiş olduğunu görmekteyiz. Diğer akıl yürütme 

tarzlarının varlığını her ne kadar kabul etmiş olsa bile onların kamusal niteliğini 

taşımadığını söylemektedir. Habermas’ın kamusal alan anlayışı ile Rawls’un kamusal 

akıl anlayışını onların kapsadığı alanlar düzeyinde karşılaştıracak olursak; bu alanda da 

Rawls’un kamusal akıl anlayışının vatandaşlara sunulan çok dar bir çerçeve olduğunu 

görmüş oluruz. 

Rawls’un ortaya koymuş olduğu adalet teorisi ve kamusal akıl kavramında 

eleştirilecbilecek birçok yön mevcuttur ve birçok eleştiri de almıştır. Tartıştığı konuların 

felsefe tarihi açısından çok güncel meseleler olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

üzerine eleştiriler yazılmakta devam edilmesi olasıdır. Biz bu eleştirilerden yalnız birini, 

Rawls’un Kamusal Akıl kavramı üzerinden oluşturmaya çalıştığı siyasi istikrar ve 

uzlaşma temelli siyasal adalet anlayışına Habermas’ın eleştirilerini dikkate aldık. Ancak 
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tüm bu eleştiriler Rawls’un teorisinin önemini azaltmamakta, tam aksine bu teoriye 

karşı geliştirilen alternatif görüşlere zemin hazırlaması ve zengin bir tartışma ortamı 

yaratması açısından daha da artırmaktadır. Rawls’un çağdaş siyaset felsefesine en 

büyük katkısı da; adalet tartışmalarına yeni bir canlılık getirmesi ve tekrar gündeme 

taşımış olmasıdır.  

Sonuç olarak denilebilir ki, ister dünya genelinde ister Türkiye’de olsun iki 

düşünürün de geliştirdiği fikirler üzerine yapılan araştırmalar yetersizdir. Geniş düşünce 

yelpazesine sahip olan bu iki düşünürün görüşleri daha detaylı bir şekilde incelenmeli 

ve araştırmalara konu olmalıdır. Değişen dünya düzeninde artık herkesin birbirine 

hoşgörülü bir şekilde davranması, karşıt görüşlü gruplarla doğru bir tartışma ortamının 

oluşturulması çok önemli meselelerdir. Bu yüzden de farklı kapsamlı metafizik 

doktrinlere sahip olan insanların birlikte yaşamaları artık günümüzde kaçınılmaz bir 

durumdur. Bu nedenle de bu iki düşünürün özellikle Rawls’un düşünce sisteminin 

araştırılmasının siyaset felsefesi açısından yararlı olacağı aşikârdır. Çünkü her ne kadar 

bazı eleştirilebilir ve eksik yanları olsa bile Rawls’un geniş yelpazeli düşünce yapısının, 

karşılaşılabilecek bu tür sorunlarda çözüme yarar sağlayacak yanları olabileceği veya 

akabinde bu görüşe karşı daha az eksiklikleri olan, Rawls’un nsazardan kaçırdığı 

sorunları da kapsayan tezlerin geliştirilebileceği düşünmekteyim.  
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