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ÖNSÖZ

Son yıllarda tarihçiler ve felsefeciler, Radikal Aydınlanma-
nın genel tarihini ve ana evrelerini ortaya çıkarmada hızlı 
adımlar attı. Başlangıçta gizli, ilk evresinde kamuoyundan 
neredeyse tamamen saklı bir düşünce hareketi olan ve on 
sekizinci yüzyılda Avrupa’da ve Amerika’da egemen ılımlı 
ana-akım Aydınlanmaya karşıtlık içinde olgunlaşan radikal 
düşünce, 1770’lerde, 1780’lerde ve 1790’larda Amerika, Fran-
sa, Britanya, İrlanda ve Hollanda’da devrimci dönemde, Al-
manya, İskandinavya, Latin Amerika ve başka yerlerde ye-
raltı demokratik muhalefeti çevrelerinde aniden alenileşti. 
Radikal Aydınlanma şimdilerde, modern dünyanın eşitlikçi 
ve demokratik asli değerlerinin ve ideallerinin temellendi-
rilmesinde başrol oynayan düşünce akımı (ve sonunda siya-
sal eylem) olarak görülmekte.

Radikal Aydınlanma kısaca aşağıdaki gibi özetlene-
bilen bir temel ilkeler kümesidir: demokrasi; ırk ve cinsiyet 
eşitliği; bireysel yaşam tarzı özgürlüğü; eksiksiz düşünce, 
ifade ve basın özgürlüğü; dinsel otoritenin yasama süre-
cinden ve eğitimden silinmesi; din ile devletin tamamen 
ayrılması. Devletin amacını, çoğunluğun dünyevi çıkarla-
rını destekleyen ve azınlık çıkar gruplarının yasama süre-
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cinin denetimini ele geçirmelerini önleyen tamamen laik 
bir devlet olmak olarak görür. Temel şiarı şudur: Bütün in-
sanlar, neye inandıklarından ya da hangi dinsel, ekonomik 
ya da etnik gruba mensup olduklarından bağımsız olarak 
aynı temel ihtiyaçlara, haklara ve statüye sahiptir ve dola-
yısıyla, ister Siyah ister Beyaz, ister erkek ister kadın, is-
ter dindar ister dinsiz olsun, herkes eşitlik temelinde aynı 
muameleyi görmelidir ve herkes, kişisel çıkarlarına ve öz-
lemlerine hukukun ve devletin eşit saygı göstermesini hak 
eder. Evrenselliği, bütün insanların kendince mutluluk 
arama, uygun gördüğünü düşünme ve söyleme hakkına 
sahip olduğu ve başkalarını, onların efendileri, hüküm-
darları ya da manevi rehberleri olmak için ilahi olarak se-
çildiklerine inandıranlar da dahil olmak üzere, hiç kimse-
nin tüm erkeklere ve kadınlara ait hakların kullanılmasını 
önleme ya da inkâr etme hakkına sahip olmadığı iddiasına 
dayanır.

Amerikan Devriminden önce dünyanın hiçbir yerin-
de yaygın kabul görmeyen –Amerika’da da 1776’dan son-
raki on yıllarda kölelik varlığını sürdürürken, Siyahların 
ve Kızılderililerin yanı sıra birçok Beyaz da oy hakkından 
ve siyasal katılımdan dışlanırken, hiçbir şekilde tam uy-
gulanmayan– bu ilkeler, bugün dünyanın çoğu yerinde 
toplumlar ve hükümetler tarafından ancak baştan savma 
kabul edilmektedir. Ama birçok yerde bu asli demokratik 
değerlerin kırılgan bir dayanak noktası varken, sonunda 
1945’ten sonra dünyanın çoğu yerinde zafer kazandılar. 
Faşizme ve Stalinizme karşı mücadeleyle birlikte ve özel-
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likle II. Dünya Savaşı sona erdikten ve dekolonizasyon 
başladıktan (1940’larda) sonra, modern temsili demokrasi 
ve yasalar önünde eşitlik yalnızca Batı Avrupa’nın, Ame-
rika’nın ve İngilizce konuşan dünyanın hukuksal ve yasal 
aygıtına genel olarak yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda 
1940’ların sonundan itibaren birçok Asya ülkesinde, en 
başta Hindistan ve Japonya’da en azından resmi onaylı 
politika, hukuk ve eğitim düzeyinde ilk kez sağlam bir bi-
çimde oturdu.

Şaşırtıcıdır ki, bu sürecin tarihi –modern dönemde 
demokratik Aydınlanmanın dayanağı olan düşüncelerin 
tedrici ilerlemesi– çok az incelenmiş ya da bilinir durum-
dadır. Aslında modern eşitlik, demokrasi, bireysel özgür-
lük ve düşünce özgürlüğünün kökenini ve doğuşunu ente-
lektüel, toplumsal ve siyasal bağlamları içinde çözümleyen 
ve aktaran çok az sayıda tarihsel anlatım vardır. Yakın 
zamana kadar Fransız Devrimi tarihçileri, devrimi, önce-
ki yüzyılda karmaşık bir biçimde gelişen rakip ideolojiler 
arasında bir mücadele değil, daha çok “yeni bir siyasal söy-
lem biçiminin icadı” olarak düşünüyordu (birçok kişi hâlâ 
öyle düşünür). Elbette, özellikle siyaset ve toplum bilimci-
lerin, soyut önermeler olarak eşitlik, demokrasi ve bireysel 
özgürlük kavramlarını çözümleyen bir yığın incelemenin 
var olduğunu kimse yadsımaz. Ama hiçbiri bu düşüncele-
rin fiili ortaya çıkışını tarih ve kültür bağlamlarında açık-
lamaz. Yakın zamanda bir bilim insanının dikkat çektiği 
gibi, “demokrasi” sözcüğü (1945’ten beri) “tarihsel köklü 
bir sürecin terimi olmaktan çok, ideolojik bir onayın ba-
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hanesi” olmuştur.1 Bu, eşitlik sözcüğü için de eşit ölçüde 
geçerlidir. Başka bir yorumcunun gözlemine göre, “eşitlik 
üzerine bol çalışma” vardır ama “biz insanların temelde 
birbirimize eşit olduğumuz düşüncesinin arka planı ko-
nusunda modern literatürde çok az vardır.”2 1789’da önce 
Batılı ve küresel bir tarihsel görüngü olarak modern de-
mokratik asli değerlerin ortaya çıkışının öyküsü, devasa 
bir derin boşluk olarak duruyor –Amerika’da, Avrupa’da, 
Afrika’da ve Asya’da da.

Asli değerlerimizi, tarihsel bağlamları içinde incele-
meyi gerektirmeyen saf soyut kavramlar olarak görmenin 
ya da bunları Fransız Devriminin yarattığını düşünmenin 
riski, bu kavramların çatışmaların ve anlaşmazlıkların or-
tasında ilk önce nasıl, neden ve nerede ortaya çıktıklarına 
ve hangi araçlarla, yaygın muhalefete rağmen yavaş yavaş 
gelişip, sonunda önce entelektüel ve ardından siyasal ba-
kımdan egemen olduklarına kör kalmamızdır. Uzun süre-
dir egemen monarşist, aristokratik ve dinsel ideolojilerin, 
ayrıcalıklı oligarşilerin ve seçkinlerin karşısında, on yedinci 
yüzyılın ortasından 1945’te Karşı Aydınlanmanın üstün ör-
neği Nazizm ezilene kadar eşitlikçi ve demokratik değerlere 
karşı kararlılıkla ve hararetle savaşan popüler Karşı Aydın-
lanma hareketlerine karşı çekirdek düşünceleri yaymanın 
gerektirdiği muazzam maliyeti, mücadeleyi ve zorluğu, 

1. Richard Bourke, “Enlightenment, Revolution and Democracy,” Constellations: An 
International Journal of Critical and Democratic Theory 15 (2008): 11 içinde.
2. Jeremy Waldron, God, Locke and Equality: Christian Foundations in Locke’s Political 
Thought (Cambridge, 2002), 2.
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yalnızca bilim insanları değil, okuyan, tartışan ve oy veren 
genel kamuoyu da biraz bilmelidir.

Radikal Aydınlanma, tarihsel olarak, post-Hıristi-
yan çağda Batı Dünyasının en temel toplumsal ve kültürel 
değerlerini şekillendiren düşünce sistemidir. Kendi başına 
bu, hareketin tarihine büyük önem kazandırır. Ama bu dü-
şünce tipi, bugün dünyanın çoğu yerinde karşı konulmaz 
bir biçimde yaygınlaştığı görünen bağnazlığın, baskının ve 
önyargının yeniden dirilen biçimleri karşısında, kadınların, 
azınlıkların, eşcinsellerin ve din değiştirenlerin de dahil, 
temel insan özgürlüğünü ve haysiyetini büyük zorluklara 
rağmen kahramanca savunan insan hakları savunucuları-
nın, eşitlikçilerin ve hümanistlerin umudu ve esin kaynağı 
da oldu –özellikle çağdaş Rusya’nın yanı sıra birçok Asya ve 
Afrika ülkesinde.

Herhalde, günümüzde radikal düşüncenin tarihine 
devam eden ilginin nedeni, her şeyden önce, bu küresel bo-
yuttur. 1950’lerde ve 1960’larda dekolonizasyonla, ırk ayrı-
mına son verilmesiyle ve anti-sömürgeciliğin yaygınlaşma-
sıyla ortaya çıkan çok sayıda yeni ülkede demokratik, laik 
ve eşitlikçi düşünceler kabul edilmedi ya da resmi olarak 
desteklenmedi. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerin pek 
çoğunda bu ideallerin entelektüel zeminleri görece az bi-
linirken; Batıda bile, çok yakın zamanda açıkça ve resmen 
onaylanan ilke haline gelen bu değerler, eğitime, medyaya 
ve birçok kişinin zihnine zayıf bir biçimde yerleşmiş du-
rumdadır. Demokratik farkındalığı güçlendirme acil ihti-
yacı dışında, Radikal Aydınlanmanın tarihinden yola çıka-
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rak, modern Batı laikliğinin temel düşüncelerinin bir küme 
olarak birbiriyle nasıl ilişkilendiğini, toplumsal ve kültürel 
olarak birlikte nasıl çalıştığını ve yaklaşık üç yüzyıllık ara-
lıksız ve bazen kitlesel baskıdan sonra, egemen seçkinlerce 
ve Batının hukuksal sistemlerince nasıl benimsendiğini (ba-
zen gönülsüzce ve eksik) anlamak da yaşamsaldır. Dahası, 
Radikal Aydınlanmanın anahtar öğretileri yerinde ve sarsıcı 
dersler vermeye devam ediyor. On sekizinci yüzyıl radikal 
aydınlanmacılarının insanın alçalmasının ve baskının başlı-
ca nedeni olarak tanımladığı bilgisizliğin ve bönlüğün, hâlâ 
demokrasinin, eşitliğin ve kişisel özgürlüğün baş düşmanı 
olarak durduğundan; ya da Amerika’da doğan türden, so-
nunda büyük servet eşitsizliğini besleyen gayriresmi bir 
aristokrasinin, eşitliği ve bireysel özgürlüğü, soya, rütbeye 
ve hukuksal ayrıcalığa dayanan resmi bir soyluluk kadar 
tehlikeye atabildiğinden kim kuşkulanabilir?

Radikal Aydınlanma ana-akım düşünceye karşıt-
lık içinde ortaya çıktığı ve hâlâ çoğunluğun gelenekleriyle 
ve el üstünde tutulan inançlarıyla çatıştığı için, algılanan 
din-dışılığının, sefahatinin ve yıkıcılığının geçmişte özellik-
le Britanya’da ve Amerika’da muazzam bir düşmanlığı ve 
itirazı üzerine çekmesi ve hâlâ birçok yerde şiddetli muha-
lefet uyandırması şaşırtıcı değildir. On dokuzuncu ve erken 
yirminci yüzyıllarda ulusal anlatılar, demokratik ve eşitlik-
çi düşüncelerinin doğuşunu incelemenin önünde özellikle 
engeldi. Ulusal kimliğin ağır basan önemine aralıksız vur-
gu, modern demokratik ve eşitlikçi değerlerin yükselişini 
çoğu kez kararttı ya da bireysel ülkelerin katkılarının hayali 
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benzersizliğine ilişkin abartılı bir fikre yol açtı. Bu yüzden 
Hollandalılar kendi altın çağlarının (on yedinci yüzyılda) 
gerçekte olduğundan çok daha fazla hoşgörülü olduğunu 
sanıp, geç on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Aydınlan-
ma düşünürleri ve siyaset yazarları, modern bireysel özgür-
lük ve düşünce özgürlüğü kavramlarını tanıttığında, Hol-
landalıların büyük çoğunluğunun (en az Britanyalılar ve 
Amerikalılar kadar) bu kavramlara ısrarla karşı çıktığından 
habersiz kaldılar.

Daha yakın zamanda, 1980’lerde ve 1990’larda Batı 
üniversitelerini ve yerel yönetimleri önüne katan postmo-
dernizmle aşılanan son moda çok-kültürlülük, Radikal Ay-
dınlanma ilkelerine meydan okuyanların başındaydı ve mo-
dern toplumu özellikle tehdit etmekteydi. Çünkü kısa süre 
güçlü olan bu yeni entelektüel ortodoksluk biçimi, bütün 
gelenekleri ve değer kümelerini az çok eşit ölçüde geçerli 
sayıyor; akıl ve hakkaniyet bakımından aşikâr ya da diğerle-
rinden üstün olma iddiasında bulunmaya hakkı olan evren-
sel bir yüksek değerler sistemi düşüncesini kategorik olarak 
yadsıyordu. Özellikle Batılı birçok entelektüel ve yerel yö-
netim düzeyinde politika üretenler, Batı Aydınlanmasında 
biçimlenen asli değerleri evrensel geçerlilik ve diğer kültürel 
gelenekler karşısında üstünlük atfetmenin, rasyonel inan-
dırıcılık iddialarına rağmen, Avrupa-merkezcilik, seçkinci-
lik, “öteki”ye saygıdan yoksunluk koktuğunu öne sürdü.

2008 yılının Ocak ve Mart ayları arasında, yirminci 
yüzyılın büyük entelektüellerinden biri olan Sir Isaiah Ber-
lin’in (1909-1997) yaşamı ve eserleri anısına Oxford’da veri-
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len bir seminer dizisine dayanan bu küçük kitap biraz ge-
nişletildi ve argümanlarıyla ilgili akademik meslektaşlarla 
ve öğrencilerle yapılan tartışmalara ve sorgulamalara yanıt 
olarak kısmen düzeltildi. Isaiah Berlin’in entelektüel mira-
sının başlıca özelliklerinden biri, felsefe ile tarihi birbirine 
yaklaştırmak (kolay bir iş değil) ve onun zamanında yeni 
olan “entelektüel tarih” disiplinini yerleştirmek için göster-
diği üstün çabadır. Dolayısıyla, aşağıda yazılanların, yine 
felsefe ile tarihi daha yakın, daha anlamlı bir ortaklığın içi-
ne çekmeye çalışarak onun anısına ve başarılarına küçük bir 
saygı ifadesi olacağını umarım.
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