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SUNUŞ 

Cenevre Cumhuriyeti'ne* 

imanlı, çok saygıdeğer ve yüce Beyler:** 
Yurduna açıkça benimseyebileceği saygılar sunmanın ancalc 

erdemli yurttaşların hakla olduğuna inandığımdan size halkın 
gözü önünde saygılarımı sunmaya layık olmak için otuz yıldır ça-
lışıyorum. Çabalanırım yapamadığını kısmen olsun bu mutlu fır-
sat yerine getireceğine göre, bana bu yetkiyi veren hakka değil, 
daha çok, bana canlılık veren inancıma ve bu inancın bana verdi-
ği büyük gayrete başvurmanın mümkün olacağına inandım. Ara-
nızda doğmuş olmak mutluluğuna sahip bir insan olmakla, doğa-
nın insanlar arasına koyduğu eşitliği ve insanların kurmuş bulun-
duğu eşitsizliği, doğa kanununa en yakın ve topluma en yararlı 
bir tarzda, aynı yere, kamu düzeninin korunması ve bireylerin 
mutluluğu amacına elbirliğiyle yürüyecek biçimde bu Devlette 
mutlu bir ölçüde birleştirmiş olan aklı ve bilgeliği hatırlamadan 
nasıl olur da düşünebilirdim? Bir hükümetin kuruluş ve yapısın-
da sağduyunun zorunlu kılabileceği en iyi özdeyişleri araştırırken, 
bunların sizin kuruluş ve yapınızda gerçekleşmiş bulunduğunu 
görerek çok şaşırdım. Şehrinizde doğmuş olmasaydım bile, en bü-
yük üstünlüklere sahip olan ve-her türlü yolsuzluğu bunlarla en 

' Chambery, 12 Haziran 1754 
" * Sunuş, Genel Kurul'a yani bütün yurttaşlara yapılmıştır. Fakat gerçek iktidar 25 üyeden 

meydana gelen küçük konseyin elinde idi. Ve bu kurul, sunuştan alındı, Emile'in yayın-
lanmasından sonra da öcünü aldı. 
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iyi önlemiş gördüğüm bu insan toplumu tablosunu* başka insan 
toplumlarının gözleri önüne sermekten geri kalmazdım, sanırım. 

Doğacağım yeri seçecek durumda olsaydım, insanların yetileri-
nin erimi yani iyi yönetilmek olanağı ile sınırlanmış büyüklükte 
olan, herkes kendi yaptığı işe yettiği için kimsenin kendi yüküm-
lü olduğu işi yapmak üzere başkalarım görevlendirmek"" zorunda 
olmadığı bir toplumu; herkes birbirini tanıdığı için karanlık ma-
nevraların ve erdemden doğan alçak gönüllülüğün halkın gözün-
den ve yargısından uzak kalamayacağı, birbirini bilip tanımak tat-
lı alışkanlığının yurt sevgisini kuru toprak sevgisi olmaktan çıka-
rıp yurttaş sevgisi haline getireceği bir Devlet'i seçerdim.*** 

Bütün hareketlerin ortak mutluluktan başka bir yere yönel-
memesi için hükümdarın ve hailem sadece bir ve aynı çıkara sa-
hip olduğu bir ülkede doğmak isterdim Bu ise halk üe hüküm-
dar aynı laşi olmadıkça gerçekleşmeyeceği için*""" ben, bilgece 
ılımlı demokratik bir hükümet üe yönetilen bir ülkede dünyaya 
gelmek isterdim. 

Özgür yaşamak ve özgür ölmek, yani ne benim ne de hiç kimse-
nin kanunların onurlu boyunduruğunu başka hiçbir boyunduruğa 
koşulmamak için yaratılmış en gururlu başların daha da uysallıkla 
taşıdığı bu kurtarıcı ve yumuşak boyunduruğu, silkip atamayacağı 
tarzda kanunlara boyun eğerek yaşamak ve ölmek isterdim 

* Cenevre Cumhuriyeti'nin bu tablosu baştan aşağı ülküleştirilmiştir. Rousseau o çağ-
da Cenevre Cumhuriyeti'nin gerçek doğasını (tabiatını) bilmiyordu: Emile'in yayın-
lanmasından sonraya kadar onun hükümetini de ciddi olarak incelememişti. İncele-
dikten sonra fikrini değiştirdi Dağdan Mektuplar'ımn yedincisinde Cenevre yurttaş-
larının durumu hakkında şu yargı vardı: "Keyfi bir iktidarın bu köleleri, savunmasız 
olarak 25 zorbanın lütfuna bırakılmışlardı; Atinalıların, hiç değilse 30 zorbası vardı." 

" Burada, ilerde toplumsal sözleşmede geliştirilecek olan temsili rejimin eleştirilmesi-
nin tohumu var. 
Rousseau filozofların kozmopolitliğinden haksız yere kuşkulanıyor ve burada onla-
rın kendi halklarını küçük görmelerinin belirtisini buluyor. 

"' ' ' Rousseau burada halkın egemenliği ilkesini ileri sürüyor. Fakat bundan önce de cum-
huriyetçi olduğunu açıklamıştı. Volter'e yazdığı 30 Ocak 1750 tarihli mektubunda 
şöyle diyordu: "Bir cumhuriyetçi olan benim hakkımda vardığın yargı da iyi değil 
Ben özgürlüğe taparım. Hem başkalarına hükmetmekten hem de başkalarına kul ol-
maktan aynı derecede nefret ediyorum." 
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Şu halde Devlet içinde hiç kimsenin kendisinin Kanun'un üs-
tünde olduğunu söyleyememesini ve dışardan hiç kimsenin Dev-
let'e kanun dışında bir şeyi zorla kabul ettirmemesini isterdim. 
Çünkü bir hükümetin kuruluşu ve yapısı ne olursa olsun orada 
Kanuna boyun eğmeyen tele bir kişi varsa, bütün ötekiler, zorun-
lu olarak, onun keyfine ve insafına bağlı hale gelirler;*a.bir ulusal 
şef ile bir de yabana şef varsa bunların arasında yetkiler nasıl 
paylaşılmış olursa olsun, bunlardan birine itaat edilmesi ve Dev-
letin en iyi yönetilmesi olanaksız olur. 

Yeni kurulmuş bir cumhuriyet bazı iyi kanunlara sahip olsa 
bile, yönetimin belki de o an için gerekli olmayan bir tarzda ku-
rulmuş olduğu, yeııi yurttaşlar için elverişli olmadığı ya da yeni 
yurttaşların bu yönetim için elverişli olmadığı, Devletin daha do-
ğar doğmaz sarsılacağı ya da yıkılacağı korkusundan orada yaşa-
mak istemezdim. Çünkü özgürlük buna alışık olan sağlam, gür-
büz huylan beslemek ve güçlendirmek için uygun, ama yapısı 
böyle olmayan zayıfların, narinleri ezen, yıkan, sarhoş eden güç-
lü ve lezzetli besin maddeleri ve iyi cins şaraplar gibidir. Efendiler 
tarafından yönetilmeye alışmış olan insanlar, artık onlardan vaz-
geçemezler. Bunlar boyunduruğu silkip atmaya kalkışırlarsa öz-
gürlükten o lcadar uzaklaşırlar ki, özgürlüğe karşıt olan dizginsiz, 
aşın bir başıboşluğu özgürlük diye aldıklarından yaptıkları dev-
rimler, onlan hemen her zaman zincirlerini daha ağırlaştırmak-
tan başka bir şey yapmayan baştan çkancûarm eline düşürür. Bü-
tün özgür insanların modeli olan Roma halkı Tarquinslerm bas-
kısından çıkmakla hiç de kendi kendini yönetecek duruma gir-
miş olmadı. Köleliğin ve zorla yüklenen utanç verici angaıyalann 
aşağılaştınp değerden düşürdüğü bu halk, önceleri en büyük bil-
gelikle yönetilmesi gereken ahmak bir topluluktan başka bir şey 
değildir; özgürlüğün kurtarıcı havasım teneffüs etmeye yavaş ya-
vaş alıştı; zorba yönetim altında umutsuzluğa düşmüş, daha doğ-
* Mutlak (salt) krallığa karşı hücum. (Küçük harflerle gösterilen notlar, Rousseau'nundur ve 

kitabın sonunda yer almaktadır. (Çev. n.) 
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rusu sersemleşmiş olan bu halle, sonunda bütün insanların en say-
gıya değer olmalarını sağlayan sert töreleri ve cesaretin verdiği 
gururu kazandı Demek ki kendime yurt olarak, eksüdiği geriye 
doğru zamanın karanlığında kaybolan, sakinlerinde cesareti ve 
yurt sevgisini pekiştiren saldırılardan başkasına uğramamış bulu-
nan, uzun süreden beri bügece bir bağımsızlığa alışmış yurttaşla-
rın sadece özgür değil, ama bir de bu özgürlüğe layık olarak yaşa-
dıkları mutlu, yatışık, salcin bir cumhuriyet aramam gerekirdi. 

Kendime, kanlı istilalar sevdasından mutlu bir güçsüzlükle vaz-
geçmiş, daha da iyisi, kendisi başka bir Devlet'in istila alanı olmak 
korkusuna karşı teminatlı bir yurt; onu ele geçirmeye istekli olma-
yan, başkalarının istilalarım önlemekte de çılcan olan komşulara 
sahip, kısacası komşuların hırsım uyandırmayan, gerektiği zaman 
da bu komşuların yardıma koşacağına haldi olarak güvenebilen 
bir serbest şehir seçmeyi isterdim. Bunun sonucu olarak bu yur-
dun, kendinden başka korkacağı kimse olmayacak, yurttaşları si-
lah talimi yaparlarsa bu, savunma gereğinden çok, onlarda, özgür-
lüğe o kadar yaraşan, özgürlüli zevkini besleyen, savaşçılık ateşini 
ve cesaretin kazandırdığı gurura ayakta tutmak için olacaktır. 

Kanun yapma hakkının bütün yurttaşlar arasında ortak oldu-
ğu bir ülke arardım; aynı toplum içinde birlikte yaşamanın han-
gi şartlar altında daha elverişli olduğunu onlardan daha iyi kim 
bilebilir? Fakat devlet reislerini ve devletin yaşamasında en fazla 
çıkan olanların, devletin selâmetinin çoğu zaman bağlı bulundu-
ğu tartışma ve oylamaların dışında bırakıldıkları, basit yurttaşla-
rın kullandıkları haklardan, saçma bir tutarsızlıkla, yöneticilerin 
(magistrats)* yoksun bıraküdıkları Roma tipi halk oylamalarım 
uygun bulmazdım' ' 

Tersine, çücara ve yanlış taşanları ve Atinalılan sonunda yok 

' Birçok sözcük gibi "Magistrat" sözcüğünün de Türkçemizde tam, en doğrusu tek karşıtı 
yoktur, çünkü aynı kurumlaşma olmamıştır. "Magistrat" yerine göre yönetici; adli, idari 
veya politik otoriteye sahip memur veya görevli; hatta cumhurbaşkanı, vali, polis müdü-
rü olabileceği gibi özellikle hakim ve de sava manalarına gelmektedir. 
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etmiş olan tehlikeli yemlikleri önlemek için herkesin kendi key-
fine göre kanunlar önermek yetkisine sahip olmamasını; bu hak-
lan sadece yüksek görevlilere (magistrats) ait olmasını; onların da 
bu hakkı ölçülü kullanmalarım; hailem bu kanunları uygun gör-
düğünü bildirirken çok ihtiyatlı olmasını; kanunların törenle ya-
yınlanmasını; temel kuruluş ve yapı değiştirilip sarsılmadan ön-
ce, kanunları değerli ve saygıya layık kılan şeyin onların çok es-
ki olmaları olduğuna, halkın her gün değiştiğim gördüğü kanun-
ları küçümsediğine eski alışkanlıkların -daha iyilerim yapmale 
bahanesiyle- ihmal edilmesine alışınca daha küçük fenalıkları 
düzeltmeli için daha büyük fenalıklar getirildiğine inanmaya va-
kit bulunmasını isterdim." 

Hele halkın yüksek görevlilerden vazgeçebileceğini ya da on-
larda sadece dar ve iğreti bir otorite bırakabileceğini «andığı, sivil 
işlerin yönetimini ve kanunların yürütülmesini süantısızca elde 
bulundurduğu, bu yüzden de ister istemez kötü yönetilen bir 
cumhuriyetten kaçardım; uygarlık öncesi doğal halinden henüz 
çıkmış olan hükümetlerin kaba kuruluş ve yapısı böyle olmuş ol-
sa gerektir; Atina Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran kusurlardan 
biri de bu olmuştur. 

Herkesin kanunları onaylamakla, onlara yürütülme gücü sağ-
lamakla, şeflerin raporları üzerine, kurul halinde en önemli kamu 
işleri üzerinde kararlar vermekle yetindiği; saygı duyulan mahke-
melerin kurulduğu, bunların çeşitli bölümlerinin birbirinden dik-
katle ayrıldığı, adaleti ve hükümeti yönetmek için her yıl yurttaş-
ların en yetenekli, en dürüst olanlarının seçildiği; böylece yüksek 
görevlilerin erdeminin hailem bilgeliğim belli ettiği, yüksek görev-
lilerle halkın birbirine onur verdiği bir cumhuriyetçi seçerdim. 
Öyle ki kamudaki genel anlaşma düzenini bazı uğursuz anlaşmaz-
' Rousseau iyi yönetilen bir devletin az sayıda kanunla yetinmesi gerekliliği üzerinde sık 

sık ısrar etmiştir. Ona göre kanun sayısının çokluğu törelerin gerilemesinin işaretidir. 
Onun zekâsı eski cumhuriyetlerin anılarıyla beslenmişti. Ve Cenevre Cumhuriyeti'ni bu 
anıların arasından geçerek görüyordu 
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lılclar bozacak olursa, o körlük ve yanlışlıklar zamanında büe ılım-
lı davranışlara, karşılıklı hatır saymaya, içten ve sürekli bir barışık-
lığın işareti ve güvencesi olan kanunlara ortak saygı görülsün. 

Şanlı, çok saygıdeğer ve yüce Beyler! 
Kendim için seçeceğim yurtta arayacağım üstünlükler bunlar 

olurdu. Tanrının inayeti bunların arasına bir de hoş bir konum, 
ılımlı bir üdim, verimli bir toprak ve göğün altında bulunabilecek 
en tatlı görünümü katmış olsaydı, ben de mutluluğumu tamam-
lamak için bu mutlu yurdun koynunda, bütün bu nimetleri tat-
maktan, yurttaşlarımla en tatlı ilişkiler içinde esenlüde olanlar gi-
bi insanlığın, dostluğun, erdemin gereklerini uygulayarak, ken-
dimden sonraya iyi bir insanın, dürüst, erdemli bir yurtseverin şe-
refli anısını bırakarak yaşamaktan başka bir şey istemezdim. 

Eğer daha az mutlu olsaydım ya da aldım başıma daha geç gel-
miş olsaydı, bu yüzden hastalıklı, bitkin bir hayatı, salanmasız bir 
gençlik hayatının beni yoksun bıraktığı sakinlik ve barışa boş yere 
yanarak, başka diyarlarda tüketmek durumuna düşseydim büe, 
gene de kendi yurdumda yararlanamayacağım bu duygulan hiç 
değilse kendi ruhumda besleyip yaşatırdım. Uzakta kalmış yurttaş-
larım için beslediğim şefkatli, çücar gözetmeyen bir sevgiyle dolu 
olarak onlara kalbimin derinliklerinden gelen şu demeci verirdim: 

"Aziz yurttaşlarım: -ya da hem kanunlar hem de kan ilintileri 
hem hepinizi birleştirdiği için- Kardeşlerim! Yararlandığımız, ama 
belki de taçbiriııizin bunlan yitirmiş bulunan benim kadar değeri-
ni hissetmediği nimetleri de aklıma getirmeden sizleri düşüne-
mem benim için hoş bir şeydir. Sizin politik ve uygar hayatınız 
üzerinde düşündükçe, insanlara ait şeylerin ve durumların bun-
dan daha iyi olabüeceğine o kadar daha az inanabiliyorum Bütün 
ötela hükümetlerde, devlete en büyük iyiliği sağlamak söz konusu 
olduğu zaman her şey fikir halinde projelerle ve olsa olsa basit ola-
naklarla sınırlı kalır. Sizin ise mutluluğunuz tamdır, bu mutluluğu 
tatmanızdan başka hiçbir şey gerekli değildir. Tam anlamıyla mut-
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lu olmanız için mutlu olmakla yetinmeyi bilmekten başka bir ge-
reksinmeniz yoktur. Kılıçla kazanmış, yeniden elde etmiş olduğu-
nuz, ila yüzyıl boyunca alcıl ve cesaretle koruduğunuz egemenliği-
niz nihayet herkes taralından tam olarak tanınmış bulunuyor. Şe-
refli antlaşmalar sınırlarınızı tayin ediyor, haklarınızı sağlıyor, sü-
kunetinizi ve rahatııuzı pekiştiriyor. En yüksek aklın emrettiği, 
saygıdeğer dost devletlerin de güvence altında bulundurduğu te-
mel yönetim kuruluşunuz ve yapınız mükemmeldir; devletiniz sü-
kunet içindedir; savaşlardan, saldırganlardan korkmanız için sebep 
yok; elinizle yaptığınız ve kendi seçtiğiniz dürüst yöneticiler tara-
fından yürütülmekte olan uygun kanunlardan başka efendiniz 
yok. Siz, ne zevk düşkünlüğü ile gevşeyecek, boş zevkler içinde asıl 
mutluluğun ve sıhhatli erdemlerin tadım kaybedecek kadar zen-
gin; ne de kendi çalışmanızla elde edemediğiniz şeyleri sağlamak 
için başkalarının yardımına bağımlı olacak kadar fakir de değilsi-
niz. Büyük milletlerde ancak aşırı vergilerle sağlanabilinen bu de-
ğerli özgürlüğün korunması size hemen hiçbir şeye mal olmuyor. 

"Keşke bu kadar bilgece, bu kadar mutlu bir şekilde kurulmuş 
olan bir cumhuriyet, yurttaşlarının mutluluğu için bütün insanla-
ra da örnek olarak uzun süre dayanabilse! İşte sizin ileri sürmeniz 
gereken biricik dilek, göstermeniz gereken biricik özen budur. 
Bundan böyle size düşen görev, sadece mutluluğunuzu sağlamak 
değil, çünkü atalarınız sizi bu sıkıntıdan kurtarmışlardır; bu mutlu-
luğu iyiye kullanmak akıllılığım göstermek suretiyle, onu sürekli 
kılmaktır. Varlığınızı korumanız süreli birliğinize, kanunlara bo-
yun eğmenize, kanunlar yürüten yöneticilere göstereceğiniz saygı-
ya bağlıdır. Yüreğinizde en küçük bir acılık ya da güvensizlik tohu-
mu kaldıysa onu, ergeç sizin mutsuzluldannızı ve devletin yıkılma-
sını doğuracak tehlikeli bir maya olduğu için hemen yok etmekte 
acele ediniz. Kalbinizin derinliklerine inmenizi, vicdanınızın gizli 
sesine danışmanızı yalvarırım Hiçbiriniz, bütün dünyada, sizin yö-
neticilerinizden daha dürüst, daha bilgili ve görgülü, daha çok say-
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gıdeğer bir kurul gördü mü? Bu topluluğun bütün üyeleri sizlere 
ılımlılık, sade töreler, kanunlara saygı ve en içten uzlaştırma örne-
ği vermiyorlar mı? Öyleyse aklın erdeme göstermeye borçlu oldu-
ğu güveni bu büğe şeflere, kısıntısızca gösteriniz; onları sizin seçti-
ğinizi, buna layık olduklarını bu yüksek orunlara sizin getirmiş ol-
duğunuz kişilere gösterilmesi gereken saygı ve onurun zorunlu 
olarak gene size ait olacağını düşününüz. Kanunların ve kanunları 
savunanların otoritesinin yürürlükte olmadığı bir yerde hiç kimse 
için güvenlik ve özgürlük varolamayacağım bilmeyecek kadar bü-
gisiz değilsiniz. Sizin gerçek bir ügi, görev ya da akü gereği olarak 
yapmaya her zaman zorunlu olacağınız bir şeyi kendi isteğinizle ve 
haklı bir güvenle yapmanızdan başka bir şey söz konusu değüdir. 
Anayasanın savunulması konusunda suçlu ve tehlikeli bir kayıtsız-
lığa kapılıp aranızdaki en aydın, en gayretli olanların bilge görüşle-
rine gereğinde başvurmak gereksinmesini asla saklamayın; hakka-
niyet, ılımlılık, en saygıdeğer ciddiyet sizin bütün girişimlerinizi 
düzenlemeye, bütün dünyaya örnek olarak gururlu, alçak gönüllü, 
özgürlüğüne olduğu kadar ününe ve onuruna karşı da kıskanç bir 
hak göstermekte devam etsin. Son öğüdüm de şu: Gizli nedenleri, 
çoğu kez konularım teşldl eden eylemlerden daha tehlikeli olan 
kötü yorumlara ve zehirli konuşmalara lculak vermekten kendini-
zi özellikle koruyunuz. Sadece hırsızlar yaklaştığı zaman havlayan 
iyi ve sadık bir bekçi köpeğinin ilk haykırışları üe bütün bir ev hal-
kı uyanır, .tetikte bekler; ama herkesin huzurunu durmadan kaçı-
ran, devamlı ve yersiz uyarmaları bunlara gerekli olduğu zaman da 
kulak verilmemesinden başka bir sonuç vermeyen, haddini bil-
mez, yaygaraa hayvanlardan da herkes nefret eder." 

Ve siz şanslı, çok saygıdeğer ve en yüce Beyler! 
Siz özgür bir halkın soylu ve saygıdeğer yüksek görevlileri, siz-

lere saygüanmı ve hizmetimi ayrıca sunmama izni veriniz. Dün-
yada sahibine ün ve onur kazandıran bir rütbe varsa o da yetile-
rin ve erdemlerin kazandırdığı, sizlerin sahip olmaya layık bu-
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lunduğunuz, yurttaşlarımzın sizi yükselttiği mevlcilerdir. Yurttaş-
larınızın kendi erdemleri, sizinküere yeni bir parlaklık katıyor; 
başkalarım yönetebilecek güçte insanlar tarafından lcendüerini 
yönetmek için seçilmiş olan sizleri başka yüksek görevlilerden 
-özgür bir halk, özellikle yönetmekle onur kazandığınız halk, bü-
gisi ve aklıyla, başka devletlerin ahalisinden üstün olduğu, kadar 
- sizi üstün buluyorum. 

En iyi izlenimlerden biri olarak kalması gereken, kalbimde 
hep yaşayacak olan bir örneği anmama izin verilsin. Bana hayat 
vermiş olan, çocukluğum boyunca, sizlere gösterilmesi gereken 
saygıyı bana öğretmiş bulunan erdemli yuttaşın anısını tatlı bir 
heyecan duymadan hatırlayamıyorum. Onu, hâlâ ellerinin eme-
ğiyle yaşar ve ruhunun en yüce doğrularla besler görüyorum. Ta-
cite'i, Plutarque'ı ve Grotius'ü onun önünde, onun iş aletlerine ka-
rışmış olarak görüyorum. Onun yanı başında, babaların en iyisi-
nin' şefkatle öğrettiklerini çok az verimle öğrenen, sevgili bir oğul 
görüyorum. Ama çügın bir gençliğin sapıtmaları bana, bu çok bil-
gece dersleri bir süre için unutturduysa da ne mutlu ki, kötülüğe 
biraz eğilimli de olsa, yüreğin katıldığı bir eğitimin sürelice yitiril-
miş kalması zor olduğunu tatmış, denemiş bulunuyorum. 

Şanlı, çok saygıdeğer ve en yüce Beyler! Yönettiğiniz devlette 
doğmuş olan yurttaşlar, hatta basit hemşeriler işte böyledirler; 
başka uluslarda işçi ve hak adı altında o kadar küçük görülen, 
haklarında o kadar yanlış fikirler beslenen bu okumuş, sağduyu 
sahibi insanlar, işte böyledirler.** Sevinçle, açıkça söyleyeyim ki 
babamın yurttaşları arasında seçkin bir kişi değildi; hepsi nasılsa 
o da öyleydi; ama bu haliyle onun arkadaşlığı en dürüst hemşe-
riler tarafından aranmış, verimli olarak beslenmiştir. Doğuş ve 
doğal haklar bakımından olduğu gibi eğitim bakımından da eşi-

' Aslında babası onunla ilgilenmekten çok kısa bir zamanda vazgeçmişti. 
" Bu sunuşun derin anlamı burada beliriyor. Rousseau'nun cumhuriyetçi ülküsü, zamanı-

nın Fraroası'nda karşı bir tepki olarak meydana çıkmıştır. Devrim öncesi Fransasında, 
halk küçük görülür veya haklarında pek çok yanlış fikirler beslenirdi. 
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tiniz olaıı, oysa İçendi istekleriyle bir de sizin erdeminize karşı 
borçlu bulundukları, karşılığında sizin onlara teşekkür borçlu ol-
duğunuz üstünlük bakımından sizden aşağı olmayan kabul eden 
bu insanların sizden bekleyebüecekleri saygıdan bahsetmek, çok 
şükür, bana ait olmadığı gibi gerekli de değildir. Yöneticiler için 
gerekli olan vekar'ı tatlılıkla, alçak gönüllükle ne kadar hafiflet-
tiğinizi, size itaat ve saygı borçlu olanlara sizin ne kadar saygı ve 
özen gösterdiğinizi büyük bir sevinçle öğreniyorum Bu davranış, 
adalet ve bügelilc doludur, yeniden görmemek için unutulmala-
rı gereken tatsız anılan bellekten gittikçe daha fazla uzaklaştır-
mak için gerekli ve uygundur. Bu davranış, adaletli ve yüce gö-
nüllü olan bu halle görevini bir zevk haline getirdiği, size şeref 
vermeyi doğal olarak istediği, kendi haklarım savunmakta en 
ateşli olanların sizin haklarınıza saygı duymakta en üeri gidebüe-
celc olanlar olduğu ölçüde de akıllıca davranıştır. 

Bir uygar toplumun başlarım o toplumun şanım ve mutlulu-
ğunu sevip istemelerine şaşmamak gerekir; fakat kendilerini 
yüksek görevli olarak, daha doğrusu sağlam ve yüce bir vatanım 
efendileri olarak görenlerin, lcendüerini besleyen vatan toprağı-
na karşı sevgi göstermeleri, insanların iç dirliği bakımından aşın-
dır.* Kendi lehimize böyle bir ayncalık yapabilmek, kutsal kural-
ların bu gayretli taşıyıcılarını, ruhların bu saygıdeğer yöneticile-
rini, canlı ve tatlı uzdilliliği incil'in öz sözlerini kalplere o kadar 
iyi ileten, bu öz sözleri önce lcendüeri uygulayan bu rahipleri en 
iyi yurttaşlarımızın araşma koyabilmek, benim için ne kadar hoş 
oluyor! Büyük kürsü sanatının Cenevre'de ne büyük bir başany-
la yürütüldüğünü herkes bilir. Fakat insanlar başka türlü söyle-
yip başka türlü hareket edilmesine çok-alışık oldulclan için** Hı-

" Burada belirtilen ve gerek Hıristiyanlık ve yurtseverliğin birbiriyle bağdaşamayacağını 
anlatan düşünceyi, Rousseau daha sonra Toplum Sözleşmesi'nin dördüncü kitabında geliş-
tirir. 

' ' Katolik kilisesini hicvediyor. 
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ristiyanlılc ruhunun, törelerinin aziz tutulmasının, kendine lcarşı 
sert ve insafsız, ama başkalarına karşı yumuşak olmanın bakan-
larımızda* hangi ölçülere kadar yürürlükte olduğunu az kişi bi-
lir. Bir tannbilimciler topluluğu ile edebiyatçılar arasında bu ka-
dar mükemmel bir birlik örneği göstermek, belki de sadece Ce-
nevre şehrine özgüdür. Ben bu devletin ölümsüz ve sonsuz süku-
neti umudumu, büyük ölçüde bunların ünlü bügelikleri ve ılım-
lılıkları üzerine, bunların devletin refahı için gösterdikleri çaba 
üzerine dayandırıyorum; hayret ve hürmetle karışık bir zevkle 
onların; tarihte nice örnekleri bulunan barbar kutsal kişilerin 
korkunç özdeyişleri ile sözümona tanrı kanunlarım, yani kendi 
çıkarlarım desteklemek için -kendi kanunlarına her zaman hür-
met edüeceğinden emin- başkalarının kanununu cömertçe har-
camalarına karşı ne kadar dehşet duyduklarım izliyorum.** 

Cumhuriyetin, yumuşaklığı ve bilgeliği barış ve iyi töreleri 
ayakta tutan, otelci yarının mutluluğunu yapan, değerli yansını, 
yani lcadınlan unutabilir iniyim? Sevimli ve erdemli hanım yurt-
taşlar, sizin cinsinizin kaderi, her zaman bizim cinsimizi yönetmek 
olacaktır. Sizin, etkisi sadece evlilik birliğinde görülen iffetli gücü-
nüz, iyi ki, kendisini ancak devletin şanı ve kamunun mutluluğu 
yolunda duyurur. Kadınlar İsparta'da bu yolla hükmederlerdi; Ce-
nevre'de de hükmetmeyi siz bu yolla hak ediyorsunuz. Şefkatli bir 
eşin ağzından onurun, aklın sesi çılanca buna hangi barbar erkek 
dayanabilir? Sizden aldığı parlaklıkla güzelliğe en uygun gibi görü-
nen sade ve mütevazı süslerinizi gören herkes, anlamsız, boş lüksü 
küçümser. Sevimli, masum egemenliğinizle, usulca sokulan zekâ-
nızla, devlet içinde kanunların sevilmesini, yurttaşlar arasında 
duygu birliğini devamlı olarak sürdürmek; ayn ayn aileleri mutlu 
evliliklerle birleştirmek vereceğiniz derslerle, tutumunuzdaki al-
çak gönüllü zarafetle, gençleriıtıizin başka diyarlardan getirdikleri 

' "Ministre" sözcüğü hem bakan, elçi, hem de Protestan papazı anlamına gelir. 
" Burada dinsel bağnazlığın ve özellikle engizisyonun suçlarına karşı Voltaire'nin ve An-

siklopedistlerin gösterdiği heyecanla o da karşı çıkıyor. 
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sapıklıkları düzeltmek sizin elinizdedir. O yabana ülkelerde o ka-
dar yararlı şeyler varken, yitik kadınlar arasında edindikleri çocuk-
ça eda ve acayip havayla birtakım çalışmalara, özgürlüğün değeri-
ni hiç karşüamayan çeşitli bağımlılıklara hayranlığı alıp getiriyor-
lar. Öyleyse siz, şimdiye kadar olduğunuz gibi hep törelerin iffetli 
bekçisi, taüı barış bağlan olmakta, kalbin ve doğanın haklarım gö-
rev ve erdem yararına değerlendirmekte devam ediniz. 

Yurttaşların ortak mutluluğu ve cumhuriyetin şanı konusun-
daki umutlarımı böyle inançlara dayandırırken olayların beni 
hiç yalanlamayacağım umarım Cumhuriyetin bütün bu üstün-
lüklere rağmen, çoğu gözleri kamaştıran, verdiği çocukça ve 
uğursuz zevk mutluluğum ve özgürlüğün en büyük düşmanı 
olan pınltıyla parlamayacağım itiraf ederim Sefih gençler kolay 
elde edilen zevklerin, sonra da uzun süren pişmanlıkların ardın-
da dolaşsın dursun; sözde zevk sahibi kimileri de başka yerlerde 
sarayların büyüklüğüne, giysüerin güzelliğine, döşemelerin üs-
tün güzelliğine, görünüşlerin şatafatına, zevk düşkünlüğünün, 
lüksün bütün inceüklerine hayran olsunlar. Cenevre'de sadece 
insanlar bulunacaktır; ama böyle bir görünümün de bedeli var-
dır ve bu görünümün peşinde olanlar da öteki zevklerin hayran-
ları kadar değerli olacaklardır. 

Şanlı, çok saygıdeğer ve en yüce Beyler! Sizin ortalc gönencini-
ze duyduğum üginin saygılı kanıtlarım hepiniz aynı iyilüde lüt-
fen kabul etmeye tenezzül ediniz. Kalbimin içini böyle dökerken 
patavatsızca bir taşkınlıktan suçlu isem bunu bir yurtseverin şef-
katli bağlılığına, hepinizi mutlu görmekten daha yüksek hiçbir 
mutluluk gözetmeyen bir insan ateşli ve meşru çabasına bağışla-
manızı dilerim 

Şanlı, çok saygıdeğer ve en yüce Beyler! 
En derin saygüanmla, 
Çok alçak gönüllü ve söz dinler kurulunuz ve yurttaşınız. 
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insanlarııı sahip oldukları bilgiler içinde en fazla yararlı ve 
en az ilerlemiş olanı, insan hakkındaki bilgi gibi görünüyor1*; 
Delphes Tapıııağı'ndaki yazıtın, tek başına ahlakçıların bütün iri 
kitaplarından çok daha önemli ve güç bir temel kural içerdiğini 
söylemeye cesaret ediyorum." Bu yüzden bu Konuşma'nm konu-
sunu, felsefenin önerebileceği en ilginç, ama filozofların çözüm-
leyebileceği en çetin sorunlardan biri sayıyorum; çünkü insanlar 
kendilerini tanımaya başlamazsa, insanlar arasındaki eşitsizliğin 
kaynağı nasıl bilinebilir? 

İnsanın doğuştan gelen yapısında zamanının ve nesnelerin 
ard arda yarattığı bütün değişimlerin arasından doğarım kendisi-
ni şekillendirdiği şekilde görmeyi nasıl başaracaktır ve kendi il-
kel durumuna şartların ve gelişmelerin yaptığı ekler veya deği-
şiklüder ile kendi özüne bağlı olan hususları nasıl birbirinden 
ayırt edebilecektir? Ardı arası kesilmeden yeniden doğan binler-
ce nedenin, edinilen birçok bilgi ve hatanın, vücut yapılanılın 
uğradığı değişikliklerin ve tutkuların süreli etkisinin toplumun, 
bağnnda değişikliğe uğrattığı insan ruhu hemen hemen tanın-
mayacak hale gelecek kadar görünüş değiştirmiştir. O, zamanın, 
denizin ve fırtmalann biçimsizleştirdiği ve artık bir tanndan çok 

' Kendini tam. 
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yırtıcı bir hayvana benzettiği Glaucus'ün* heykeli gibidir. Artık 
onda belirli ve değişmez illcelerle hareket eden bir varlık yerine, 
Yaradan'm damgasını vurduğu o göksel ve görkemli sadelik ye-
rine, ancak, düşündüğünü sanan tutku ile sayüclama halindeki 
anlık (enterdemend) arasındaki çirkin çelişme bulunur. 

Bundan da kötüsü var; insan türünün bütün ilerleyişi, onu 
durmadan ilkel durumlarından uzaklaştırır; bu yüzden yeni bil-
giler birüctirdücçe, bütün bügüerin en önemlisini elde etmek ara-
cım daha fazla yok etmiş, bir anlamda, insanı incelemek zorunlu-
luğuyla onu tanımak olanağı dışma çıkarılmış bulunuyoruz. 

Çeşitli maddi sebepler bugün gördüğümüz değişik türleri 
meydana getirmeden önce her türdeki hayvanlar birbirine eşit-
ti; insanlarda da durumun öyle olduğu genellikle kabul edilir; in-
sanları birbirinden ayırt eden aynmlann ilk kaynağım, insanın 
yapısındaki bu birbirini izleyen değişmelerde aramak gerektiği, 
kolayca anlaşılır. Aslında, hangi yolla olursa olsun vanlan bu ille 
değişmelerin birdenbire ve hep aynı tarzda, bir türün bütün bi-
reylerini değiştireceği düşünülemez. Fakat kimileri mükemmel-
leşir veya bozulurken ve doğasında var olmayan iyi veya kötü 
değişüc nitelüder edinirken, kimileri de başlangıçtan gelen ille 
durumlannda daha uzun süre kalmamışlardır. İnsanlar arasında 
ille eşitsizlik kaynağı da budur, bu eşitsizliğin böyle genel olarak 
kanıtlanması, gerçek sebeplerini belirtmekten daha kolaydır. 

Öyleyse okuyucularım, benim anlaşılması bana çok zor görii-
f nen bir şeyi anlamış olmakla övünmeye cesaret ettiğimi akıllarına 

getirmemelidirler. Birtakım usavurmalara giriştim, görünüşe da-
yanan bazı sanılara varmak tehlikesini göze aldım; bunları yapar-
ken sorunu çözümlemek umudundan çok aydınlatma, gerçek du-
rumuna indirgemek niyetiyle hareket ettim. Sonuna varmak 

' Glaucus, deniz tanrısı. Platon insan ruhunu Glaucus'la karşılaştırır. Vücutla birleşince 
insan ruhu o kadar biçimsizleşir ki, ölmezliği anlaşılmaz Görüldüğü gibi Rousseau bu 
karşılaştırmayı yeniden ele alırken ona bambaşka bir mana veriyor. 
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kimse için kolay olmamakla birlikte, başkaları aym yolda kolayca 
daha ileri gidebilirler; çünkü insanın bugünkü doğasında doğuş-
tan olanla yapma olanı birbirinden ayırmak ve artık var olmayan, 
belki hiç var olmamış olan, ama gene de şimdiki durumumuzu 
doğru yargılamak için hakkında doğru kavramlara sahip olma-
mız gerekli olan bir durumu tanımak hafif bir girişim değildir. Bu 
konuda sağlam gözlemler yapmak için alınması gereken tam ted-
birleri belirlemeye girişecek olanın sanıldığından daha fazla felse-
feye sahip olması da gerdelidir. Aşağıdaki sorunun, iyi bir çözümü, 
yüzyılımızın Aristo ve Plinelerine layıktır: "Doğal inşam tanımayı 
başarmak için ne gibi deneyler gereklidir ve toplumun bağrında 
bu deneyleri yapmak için gerekli araçlar nelerdir?" Ben bu mese-
leyi çözümlemeye girişmekten uzağım; ama büyük filozofların bu 
deneyleri yönetmeye pek yeterli olmayacakları, güçlü hükümdar-
ların da bu deneyleri yapacak kadar yeterli olmadıkları cevabını 
vermeye cesaret edecek kadar bu sorun üzerinde düşünmüş oldu-
ğumu sanıyorum. Bu öyle bir yarışmadır la, başarıya ulaşmak için 
bu ila yönde gerekli sebat olmadan daha doğrusu gerekli bilgi ve 
iyi niyet birbirini izlemedikçe katılmak alal lcân değildir. 

Yapılması bu kadar güç ve şimdiye kadar da üzerinde bu ka-
dar az düşünülmüş olan bu araştırmalar, gene de insan toplumu-
nun gerçek temelleri bügisinden bizi yoksun bırakan birçok zor-
luklan ortadan kaldırmak için elimizde kalan biricik araçtır. Do-
ğal hukukun gerçek tanımına bu kadar bellisizlik, bu kadar anla-
şılmazhk veren insan doğası konusundaki bu bilgisizliktir: Burla-
maqui'ııin dediği gibi "çünkü hukuk fikri ve hele doğal hukuk 
fikri, açücça, insan doğasma ilişkin fikirlerdir. Demek ki" diye de-
vam ediyor "bu bilimin temel ilkelerim insarun kendisi bu doğa-
sından, yapısından ve durumundan çıkarmak gereklidir." 

Bu önemli sorunu ele alan yazarlar arasında pek az anlaşma 
hüküm sürdüğünü görmek, şaşırtıcı ve utanç vericidir. En ağırbaş-
lı yazarlar arasında bile bu nokta üzerinde aynı görüşe sahip üd ta-
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nesi zor bulunur. Aralarından birinin en temel ilkeler üzerinde 
söylediği yalanlamayı görev bilir görünen esla filozofları bir yana 
bırakalım; Roma hukukçuları insanı ve bütün otelci hayvanları, 
ayırt etmeden aynı doğa kanununa bağlı tutarlar; çünkü onlar bu 
isim altında, doğanın buyurduğu kanundan çok, doğanın tabi ol-
duğu kanunu düşünürler ya da bu hukukçular, "kanun" sözünü, 
bütün canlı varlıklar arasında, oıılarm ortalc muhafazası için doğa 
tarafından kurulmuş olan genel ilişlalerin ifadesinden oluşmuş 
olarak almış göründükleri için bu böyledir. Çağdaşlar, kanun sözü 
altında töresel bir varlığa, yani söyleneni anlayan, özgür, başka 
varlıklarla ilişkileri içinde düşünülen bir varlığa buyrulmuş bir 
kuraldan başka bir şey tanımadıkları için doğal kanunun yetkisi-
ni akılla bezenmiş biricik hayvana yani insana hasrederler; fakat 
her biri bu kanunu kendi tarzında tanımlayarak bulmak şöyle 
dursun, hepsi onu o kadar metafizüc ilkelere dayatırlar M, aramız-
da büe, bu ilkeleri kendilerinden bulmak şöyle dursun, anlayacak 
durumda büe çok az insan vardır. Kendi aralarında süreli çelişme 
halinde bulunan bu bügin kişilerin bütün tanımlamaları ancak şu 
noktada birleşir; Çok büyük bir bilge ve derin bir metafizücçi ol-
madan doğa kanununu anlamak ve bunun sonucu olarak ona uy-
mak olanaksızdır; bunun manası ise şudur: İnsanlar toplumun ku-
rulması için toplumun bağrında ancak çok zahmetle, ancak çok 
az kişi için gelişen bügüeri kullanmak zorunda kalmışlardır* 

Doğayı çok az tanıdığımız ve "kanun" sözünün anlamı üzerine 
/ pek az anlaştığımız için doğal kanunun iyi bir tanımlanmasında 

anlaşmaya varmak zor olacaktır. Böylece kitaplarda bulunan bü-
tün "doğal kanun" tanımlamaları tele biçimli olmamak kusurun-
dan başka, insanların doğal olarak sahip olmadıkları birçok bügi-
den çıkarılmış olmak kusurunu da taşırlar ve de insanların ancak 

' Rousseau'nun kendisinden önce gelmiş doğal hukukçu yazarlara üstünlüğü işte burada 
ortaya çıkıyor. Rousseau kanun fikrinin toplumda ancak geç zamanlarda belirebıleceği-
ni göstererek insanın, tam teşekkül etmiş olarak değil de gelişmede olan insanın ve aklı-
nın gerçek bir tarihini yapma çabasını gösteriyor. Burada diyalektik bir ilerleme var. 
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doğa halinden çıktıktan sonra filerini kavrayabilecekleri 'üstün-
lüklerden kaynaklanmış olmaları kusuruna sahiptirler. Ortak ya-
rar balonundan insanların üzerinde anlaşmaları uygun olacak 
olan kurallar araştırılmakla işe başlanır; sonra bunların evrensel 
uygulanmalarından doğacak yaradan başka bir kanıt olmadığı 
halde, bu kuralların toplamına doğa kanunu ismi verilir. Şüphe-
siz bu, tanımlamalar oluşturmanın ve nesnelerin doğasını hemen 
hemen keyfi yaklaştırmalarla açıklamanın çok rahat bir tarzıdır. 

Fakat doğal insanı tanımadıkça onu kabul ettiği ya da onun 
yapışma en elverişli olan kanunu saptamayı istemek boşunadır* 
Bu kanun konusunda açık olarak bütün görebüeceğimiz şudur: 
Bir kanünun sadece "kanun" olması için boyun eğmek zorunda 
bıraktığının iradesinin bilerek boyun eğmesi gerekli olmasıyla 
kalmaz; ayrıca, bir "lcanun"un "doğal" olması için dolaysız olarak 
doğanın sesiyle konuşması gereklidir. 

Bize, insanları oldukları gibi görmekten başka bir şey öğret-
meyen bilimsel kitapları bir yana bırakarak ve insan ruhunun 
ille ve en basit faaliyetleri üzerinde düşünerek** akıldan önceliği 
olan iki ilkenin var olduğunu farleettiğimi sanıyorum; bunlar-
dan biri bizim refah ve varlığımızı korumamızı yalçından, şiddet-
le ilgüendirir, ötelciyse bütün duyar varlıkların, hepsinden önce 
de hemcinslerimizin yok olmasını veya aa çekmesini görünce, 
doğal olarak içimizi hoşnutsuzluk duygusu ile doldurur. İşte, do-
ğal hukukun bütün kuralları toplumsallık (sociabilite)*** ilkesini 
katmak gereği olmadım, aklımızın bu iki ilkenin birleşimi ve 

" Bu, Dijon Akademisi üyelerine. "Bu eşitsizlik doğa kanununa mı dayanır?" sorusunun 
kötü konmuş olduğunu söylemektir. Bu, ödülü alamamasının da sebebidir. 

" Rousseau psikolojide Condillac'm duyumculuğunun etkisi altındadır. Ruhun karmaşık 
ilerleyişinin, analiz yoluyla, en basit işlşyişe indirgenebileceğim düşünür. Her şeyin te-
melinde duyum vardır, tnsan, düşünür bir varlık haline gelmeden önce duyar bir var-
lıktır. Burada Rousseau doğal hukukun varlığını inkar etmez, ama onu akıldan önce 
gelen iki ilke üzerine yani kendi kendine karşı duyulan sevgi ve merhamet üzerine da-
yandırmaya girişir. Doğa kanununa itaat eden, demek ki, doğal insanın duyarlılığıdır. 

" ' Bu, onu filozoflara karşı çıkaran esaslı noktalardan biridir. 
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bağdaşımından doğal hukukun bütün kuralları doğar sanıyo-
rum. O kuralları akıl, hemen sonra başka temeller üzerinde kur-
mak zorundadır. Bunun da zamanı, akluı, birbirini izlemeyen ge-
lişimlerle doğayı boğmayı başardığı zamandır. 

Bu tarzda, insanı insan yapmadan önce onu bir filozof yap-
mak zorunluluğu hiç yoktur.* Onun başkalarına karşı görevleri, 
sadece gecikmiş bügelüc dersleri tarafından emredilmiş değüdir. 
İçten gelen acıma dürtüsüne karşı koymadıkça başka bir insana 
hatta duyarlı herhangi bir varlığa asla fenalık yapamayacaktır; 
bunun istisnası kendi varlığının korunması söz konusu olduğu 
zaman kendini tercih etmesi gerektiği haldi durumdur. Bu yolla 
hayvanların doğal kanundan yararlanması konusundaki eski 
tartışma da sona erer; çünkü açüctır ki bügiden ve özgürlükten 
yoksun oldukları için hayvanlar bu kanunu bilemez, anlayamaz-
lar. Fakat onlarda var olan duyarlık sebebiyle bizim doğamızda 
(tabiatımızda) az çok paylan bulunduğu için onların da doğal hu-
kuktan yararlanmalan gerektiği, insanın onlara karşı bazı görev-
lerle bağlı bulunduğu yargısına varılabilir. Aslında, öyle görünü-
yor k i ben, hemcinslerime hiçbir fenalık yapmamak zorunda 
isem, bu, onların akıllı varlıklar olmalarından çok duyarlı varlık-
lar olmalarından ileri gelir; bu duyarlılık niteliği hayvanda ve in-
sanda ortak olduğu için bunlardan birine, en azından, öteki tara-
fından kötü muamele edilmemek hakkı tanınmalıdır. 

İnsanın gerçek gereksirmıesinin ve görevlerinin temel ilkele-
rimi insan soyundan başlatılan bu incelemesi hâlâ manevi eşitsiz-
liğin kaynağı, politik yapınm gerçek temelleri, bu yapının üyele-
rinin karşılıklı haklan ve bunlara benzer önemli fakat az aydın-
latılmış binlerce başka sorun üzerinde kendini gösteren zorluk-
lar yığınını kaldırmak için kullanılabilecek biricik araçtır. 

' Düşüncesinin demokratik kaynağı işte burada. Manevi hayatı akıl üzerine kuran filozof-
lar, bilgisiz halkı bunun dışında bırakmış oluyorlardı. Rousseau ise manevi ve ahlaki ha-
yan kültür ayrımı yapmadan bütün insanlarda ortak olan duyarlılık üzerine kurar. 
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İnsan toplumu, salcin ve çıkarlardan uzak bir bakışla ele alı-
nınca, başlangıçta güçlü insanların kaba kuvvet kullanmasından 
ve zayıfların basla altında ezilmesinden başka bir görünüm gös-
termiyor gibi gelir* Alcıl, berilcilerinin sertliğine isyan ediyor ya 
da ötekilerinin körlüğünü kınamaya yöneliyor ve akıldan çok 
rastlantıların oluşturduğu bu dış ilişkiler lcadar kararsız olmadı-
ğına göre adma ister zaaf, ister kudret, ister zenginlik, ister fakir-
lik desinler, insan kurumları, ille bakışta, kaypak kum yığınları 
üzerine kurulmuş gibi görünür; ancak bu kurumlar yakından in-
celenerek, yapıyı çevreleyen toz ve kum temizlendikten sonra 
yapının üstünde yükseldiği sarsılmaz temel farkedilir, bu temel-
lere saygı duyulması öğrenilir. Oysa, insanın, onun doğal yetileri-
nin ve bunların birbiri ardından gelişmelerinin ciddi bir incele-
mesi yapılmadıkça bu ayrımlar çözümlenemez ve nesnelerin bu-
günkü durumunda tanrısal iradenin katkısı ile insan sanatının 
katmak iddiasmda olduğu şeyler birbirinden ayrılmaz.** İncele-
mekte olduğum önemli sorunun yer verdiği politik ve ahlaki 
araştırmalar, demek ki, her balamdan yararlıdır ve hükümetle-
rin varsaydı tarihi, insan için her bakımdan öğretici bir derstir. 
Kendi halimize bırakılmış olsaydık ne olmuş olacağımızı gözö-
nünde bulundururken, hayırsever eli ile kurumlarımızı düzelte-
rek onlara varsayılmaz bir dayanak vereni, böylece bunlardan 
doğabilecek kargaşalıkları önleyeni, yoksulluğumuzu son haddi-
ne çılcaracakmış gibi görünen araçlardan bizim mutluluğumuzu 
doğurtam hayırla anmayı öğrenmeliyiz. 

Qııem de Deus esse Jussit, ethıımana qua parte locatııs es in re, Disce.*** 

' Rousseau'nun düşüncesinin çıkış noktası budur. 
" Bu kaçınmak için yazılmış bir cümle değil, Rousseau'da doğa. tanrının isteğini anlatır. 

Tanrı senin sen olmanı ve insanlık içinde tutacağın yeri emretmedi mi? Onu öğren! 
Perse, Satires, III. dizi 71. 
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Tıısaiıdaiı söz etmem gerekiyor; sorulan, benim de inceledi-
ğim sorun, bana, insanlara sözedeceğimi anlatıyor; çünkü, doğru-
ya saygı göstermekten kaçınanlar, bu gibi sorunları ortaya at-
mazlar. Demek ki beni çağırmış bulunan büğe kişüerin önünde, 
insanlığın davasını güvenle savunacağım ve konuma, yargıçları-
ma layık olursam kendimden hoşnut kalacağım 

İnsan türünde üci tür eşitsizlik görüyorum Biri, doğa tarafın-
dan meydana getirildiği ve yaş, sağlık, bedendeki güçler ve zekâ 
ya da ruh nitelüderi arasındaki farklardan oluştuğu için buna do-
ğal ya da fizik eşitsizlik diyorum Öteki bir çeşit uzlaşmaya da-
yandığı ve insanların onaması üe kurulmuş ya da hiç değilse on-
larca kabul edümiş olduğu için buna manevi veya politik eşitsiz-
lüc adı verilebüir. Bu ikincisi kimilerinin başkalarının zararına 
yararlandığı, örneğin onlardan daha zengin, daha itibarlı olmak 
ya da onlara boyun eğdirmiş olmak gibi ayrıcalıklardan ibarettir. 

Doğal eşitsizliğin kaynağının ne olduğu sorulamaz, çünkü bu 
sorunun cevabı, kelimenin tanımlamasında bulunur. Bu üd tür 
eşitsizlik arasında esaslı herhangi bir bağ bulunup bulunmadığı 
da araştırılamaz, çünkü bu, komuta edenin boyun eğenden daha 
değerli olmasının zorunlu olup olmadığını ve beden ya da akü 
gücünün, bügelilc ya da erdemin hep aym kişilerde, hem de güç-
leri ya da zenginlikleri ile orantılı olarak bulunup bulunmadığını 
sormaya varacaktır. Bu soru becerili köleler arasında tartışüabilir, 
ama doğruyu arayan akıllı ve özgür insanlara uygun düşmez. 
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Öyleyse, bu Konuşma'da asıl konu nedir? İleri gidiş için kaba 
kuvvetin yerini hukukun aldığı, böylece Doğa'nın "Kanun"a bo-
yun eğdiği an'ı saptamak; güçlünün zayıfa hizmet etmeye ve hai-
lem fikren rahat olmayı gerçek mutluluk pahasına satın almaya 
hangi mucizeler dizisi ile karar verdiğini meydana çıkarmak., 

Toplumun temellerini nicelemiş olan filozoflar hep doğa ha-
line kadar gitmek gereğini duymuş, ama hiçbiri oraya ulaşama-
mıştır. Kimileri insanda, o durumda, haldi ve haksız kavramları-
nın bulunacağım varsaymakta duraksamamışlardır; bunu yapar-
ken insanın bu kavramlara sahip bulunduğunu veya bu kavram-
ların insana yararlı olduğunu göstermek kaygısını da duymamış-
lardır. Kimileri herkesin kendine ait olanı koruması doğal hak-
kından bahsetmiş, ama "ait olmak" sözünden ne anladıklarım 
açılclamarnışlardır. Kimileri en güçlü olana, daha zayıf olan üze-
rinde bir otorite tanıyarak, hükümetin hemen doğduğunu kabul 
etmişler, bunu yaparken insanlar arasında "otorite" ve "hükü-
met" sözlerinin anlamı var olmadan önce geçmesi gereken za-
man üzerinde düşünmemişlerdir. Sonunda hepsi de gereksinme, 
açgözlülük, basla, istek ve gururdan aralıksız söz ederken, top-
lum edinmiş oldukları fikirleri uygarlık öncesi doğal hale aktar-
mışlardır; vahşi insandan söz açmıştır, fakat uygar inşam anlat-
mışlardır. Doğa halinin varlığından şüphe etmek çoğumuzun ak-
lından bile geçmemiştir, oysa Kutsal Kitapları okuyunca apaçık-
tır ki, ilk insan dolaysız olarak Allah tarafından aydınlatıldığı ve 
buyruklar aldığına göre kendisi bu halde değildi ve de Musa'nın 
yazılarına her Hıristiyan filozofun borçlu olduğu iman eklenirse, 
Tufan'dan önce büe insanların hiçbir zaman saf bir doğa halinde 
bulunmadığı kabul edilmelidir, ta İd olağanüstü bir olay tarafın-
dan yeniden oraya düşmüş oldukları kabul edüsin: Bu savunul-
ması güç, kanıtlanması olanaksız bir durumdur." 

* Bütün bu parça sakıntı gereği yazılmış sayılmalıdır, "tik insan, tanrıdan hemen ışık ve 
emir almış olduğu için" gibi bir iddia Rousseau'nun fikirlerine o kadar aykırıdır ki, ciddi-
ye alınamaz. Bundan başka dini inananı arka ve ahlaki bilince dayandırmaya çalışan Ro-
usseau, kutsal kitaplarda bazı tanrı belirtileri bulmakla beraber, tanrıdan gelen ilham ve 
tannmn belirmesi fikirlerini daima reddetmiştir. 
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Öyleyse işe bütün olayları bir yana bırakarak başlayalım; çün-
kü bunlar asü soruna değinmez.* Bu konuda girişüebüecek olan 
araştırmaları tarihsel gerçekler olarak kabul etmemek gerekir; 
bunları, nesnelerin asü kaynağım göstermekten çok niteliğini ay-
dınlatmaya yarayan ve fızücçüerimizin dünyanın meydana gel-
mesi üzerine bugün yaptıklarına benzeyen, varsayımsal ve şarta 
bağlı muhakeme ve yargüar olarak almak gerekir. Din bize, yara-
dılıştan hemen sonra insanları doğa halinden tanımın kendisi çe-
kip çücardığına göre, insanların, tanrı böyle istediği için birbirine 
eşit olmadıklarına inanmamızı emreder. Fakat din insanın ve onu 
çevreleyen carıh varlıkların niteliğinden, insanlar kendi hallerine 
bırakılmış olsalardı ne olabilecekleri konusunda görünüşlere ba-
karak düşünmekten, samlara varmaktan bizi men etmez. Bu Ko-
nıışma'âa. istenen ve benim incelemeye giriştiğim; işte budur. Be-
nim konum genel olarak insanı ügüendirdiği için bütün uluslara 
uygun bir dil kullanmayı deneyeceğim; daha doğrusu, bahsettiği-
miz insandan gayrı hiçbir şey düşünmemek için zamanı ve meka-
nı unutarak kendimi Atina lisesinde, jüri olarak Platon'lann ve 
Xenocrates'lerin, dinleyici olarak da bütün insanların huzurunda, 
üstatlarımdan öğrendiğim dersleri tekrarlamakta varsayacağım 

Ey insan! Hangi ülkeden olursan ol, düşüncelerin ne olursa ol-
sun, beni dinle; yalan söyleyen hemcinslerinin kitaplarından de-

" Bu cümle, haklı olarak çok mürekkep akmasına sebep olmuştur. En eski yorumlardan bi-
rine göre, Rousseau, burada Kutsal Kitap'm "Genese" bölümünün içerdiği olayları düşün-
müştür. Onu esinleyen, dikkatli ve tedbirli olmak düşüncesi de olabilir. Bu cümlenin fio-
nuşmfl'daki yerini gözönünde tutarak, bu görüşte bir gerçek payı olduğuna inanıyoruz. 
Hemen az önce yazılmış bulunan ve "Öyleyse işe bütün_" kelimeleri ile başlayan ibarenin 
bir sonucu gibidir. 
Ama bu yetmez, Rousseau, gözlemle bulunan olaylara yüzünü dönmektedir. Olasılığı 
olan bütün olayları seyyahların anlattıkları v.s kullandığı ileri sürüp itiraz edilir. Doğru-
dur, ama hiçbir seyyahın anlattıkları, kendi başına yaşayan bir vahşinin hayatını anlat-
maz. İşte bunu içindir ki "bunlar asıl meseleye değinmez" Rousseau, tarihi ve etnoğrafik 
araştırmaların yokluğu yüzünden, bunların yerine tahlilci düşünceyi koyar. 
Rousseau, zamanının sosyal insanından hareket eder, onu, kendi hayal gücü ile onda sos-
yal olan her şeyden soyar, şu boş soyut kavrama, yani doğa halinde yaşayan insana ula-
şır. Esas olan bütün sosyal kurumların olumsal olduğunu göstermektedir. 
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ğil de hiç yalaıı söylemeyen doğadan okuduğumu sandığım öy-
kün, tarihin, işte buradadır." Ondan gelecek olan her şey doğru 
olacaktır, benim istemeden katmış olacağımdan başka hiçbir şey 
yalan veya yanlış olmayacaktır. Söz konusu edeceğim zamanlar, 
çöle uzaklarda kaldı; o günden bu yana ne kadar çok değiştin! Sa-
na, sahip olduğun ve aldığın eğitimle edindiğim alışkanlıkların 
bozduğu, ama yolc edemediği nitelik ve yeteneklerine bakarak, 
insan türünün hayatım anlatacağım. Bireysel insanın, durup kal-
mak isteyeceği bir çağ olduğunu hissediyorum; sen, insan türü-
nün durup kalmış olmasını isteyeceğin çağı araştıracaksın. İler-
deki bahtsız kuşakların daha da büyük hoşnutsuzluklara uğraya-
cağını şimdiden haber veren sebeplerle, bugünkü durumundan 
hoşnut olmayan sen, belki geriye, eski hayata dönmeyi isteyebi-
lirsin; bu duygun ilk atalarınla bir övgü, çağdaşlarının eleştirisi 
ve senden sonra yaşamak bahtsızlığına uğrayacak olanlar hesabı-
na duyulan büyük üzüntünün ifadesi olsa gerektir. 

Rousseau'da doğa fikri birbirinden farklı birçok şeyi kapsar. Öyle görünüyor ki, bu keli-
me burada çok özel bir anlamda kullanılmıştır. Bu da Rousseau'nun sosyal olan her şeyi 
soyutlamak iddiasında bulunduğu zaman kendisinde keşfetmiş olduğudur. Bu konuşma-
yı meydana getirmek için Rousseau, Saint Germain ormanına gidip kendini toparlamış-
tır. İlk çağların görünümünü orada bulduğunu sanır. Buradaki aldanış hemen bunu takip 
eden cümlede meydana çıkar. 

86 



BİRİNCİ BÖLÜM 

Xxısanın doğal hali konusunda iyi bir yargıya varmak için 
onu, türünün ilk embriyonunda düşünmek ne kadar önemli 
olursa olsun, ben onun teşekkülünü birbirini izleyen gelişimleri 
içinde izleyeceğim; insanın, sonunda bugün olduğu gibi olması 
için başlangıçta ne olabileceğini hayvani sistem içinde araştır-
mak için zaman kaybetmeyeceğim." Uzatümış tırnaklarının, 
Aristo'nun düşündüğü gibi evvelce uçları kıvrık pençeler olup 
olmadığını, önceleri ayı gibi lcıllı olup olmadığını ve dört ayak 
üzerinde1 yürürken bakışlarının yere dücilmiş ve birkaç adımlık 
bir mesafe ile sınırlı olmasının onun düşüncelerinin hem niteli-
ğini hem sınırlarını gösterip göstermediğini incelemeyeceğim. 
Bu konuda sadece belirsiz, hemen hemen hayali sanılar meydana 
getirebilirdim. Karşılaştırümalı anatomi henüz çok az ilerlemiş, 
doğa bilginlerini gözlemleri henüz şüphelidir; bu yüzden bu gibi 
temeller üzerinde sağlam bir düşünce düzeninin esası kurula-
maz. Böylece, bu noktada sahip olduğumuz doğaüstü bilgilere 
başvurmadan, organlarını yeni kullanışlara uydurup yeni besin-
lerle beslendiği ölçüde insanın iç ve dış yapısında belirmesi gere-
ken değişikliklere ilgi göstermeden ben insanı her zaman bugün 
gördüğüm yapıda, iki ayağı üzerine yürür, ellerini bizim kullan-
dığımız gibi kullanır, gözlerini bütün doğa üzerinde gezdirir ve 
gökyüzünün genişliğini gözleriyle ölçer varsayacağım. 

" Burada türlerin evrimi varsayımı konusunda tavır takınmaktan çekiniyor. 
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