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BASKI (ZOR) VE ÖZGÜRLÜĞÜN (İRADE) BİREYSEL VE TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ TEMEL 

BELİRLEYİCİLİĞİ ÜZERİNE 

 

I- 

Baskı (zor) ve özgürlük(irade) birey ve toplumun maddi/manevi varoluş ve yaşam kalitesini belirleyen 

iki temel etkendir. İnsanlık tarihine bu açıdan göz atıldığında, baskının ve zorun egemen olduğu 

koşullarda yaşamak durumunda kalan birey ve toplumların, varoluş ve yaşam kalitesi/değerliliği 

açısından verimsiz ve mutsuz konumda bulundukları; özgürlük ve iradenin yeşerdiği koşullarda 

yaşayan birey ve toplumların ise verimli/yaratıcı/mutlu bir varoluş ve yaşam kalitesi sergiledikleri, bir 

hakikat olarak ayrımsanabilir. Bu gerçekliliğin en temel nedeni baskı ve zorun öldürücü/yokedici, 

özgürlük ve iradenin ise diriltici/varedici bir yapısal doğaya sahip olmasıdır; ve bu nedenledir ki “baskı 

öldürür, özgürlük diriltir” denile gelmiştir. Baskı ve zorun öldürücü/yokedici olmasının nedeni, bu 

durumun insan yapısındaki olumlu ve yaratıcı yetenekleri işlevsiz bırakması, aksine olumsuz ve yıkıcı 

eğilimleri etkin kılması; özgürlük ve iradenin diriltici/varedici olmasının nedeni ise bu durumun insan 

yapısındaki yaratıcı/uyumlulaştırıcı/geliştirici olumlu yetenekleri canlandırıp işlevsel kılmasıdır. 

Çağdaş toplumsal yaşam açısından bakıldığında evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin önemli bir 

içeriksel öğesini oluşturan demokrasi ya da demokratik toplumsal yönetim ilkesinin, günümüz 

dünyasında bütün yönetimlerin meşruluklarının bir ölçütü olarak benimsendiği söylenebilir. Baskıcı ve 

zorba bir yönetim olgusu ve ortamının demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesini olumsuz yönde 

etkileyeceğinde hiç kuşku yoktur. Demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesi, mutlak anlamda, 

kuşkusuz evrensel hukuk değerleri sınırları içinde, özgür bir ortamın varlığı koşuluna bağlıdır. 

Özgürlüğün olmadığı yerde zor ve baskı vardır; zor ve baskı ise, insanlık yaşamını ve gelişimini 

engellemekten başka bir sonuç veremez. 

 

II-  

Özgürlük kavramı bir yandan ‘eylem, istenç, inanç ve değerlendirmelerimizin öznesi olmamız’ 

anlamında ’irade/istenç özgürlüğünü; diğer yandan da ‘inanma ve davranma özerkliği/serbestîsi’ 

anlamında inanç ve eylem özgürlüğünü içermektedir. Özgürlüğün bu iki boyutu arasında önemli bir 

ilişki vardır ve bu yakın ilişki, özgürlüğün bir bütün olarak ele alınmasını ve varlığının benimsenmesini 

gerekli kılar. Özgürlük konusunda hukuka düşen ödev, bireylerin ve toplulukların hem istenç 

özgürlüklerinin ve hem de inanç ve eylem özgürlüklerinin gerçekleşmesi için gerekli olan koşulları 

hazırlamaktır. Evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin somut bir içeriksel öğesini oluşturması açısından 

söz konusu olan özgürlük ilkesi, belirtilen her iki anlamı da kapsamak üzere anlaşılmalıdır. 

Özgürlük, bir devlete ‘estetik olma’ niteliğini kazandırır. Estetik devlette ana ilke, özgürlükle özgürlük 

vermektir. Özgürlük, aynı zamanda, doğaldır; insanlar sadece ona sahip olarak değil, bununla birlikte 

onu koruma duygusuyla doğarlar. Özgürlüğün bu yönüne dikkatleri çeken Spinoza, her insanın, 
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ortadan kaldırılamaz bir hakla kendi öz düşüncesinin efendisi olduğunu; yıkım getirici sonuçlar 

doğurmadıkça yönetsel erkin buyrukları doğrultusunda konuşmaya zorlanamayacağını; yönetimin 

gerçek ödevinin özgürlük ortamını sağlamak olduğunu vurgulamıştır. Özgürlük ilkesi, başkalarının 

zorlamalarından korunmayı; her bireyin kendi anladığı biçimde özgürce mutluluğu arayabilmesini, 

amaçlarını belirleyebilmesini ve bunları gerçekleştirmeye girişebilmesini içerir. Kant'ın vurguladığı 

gibi, hukuk, özgürce gerçekleştirilmiş eylemlerin, gerçeklikte evrensel bir özgürlük yasasına göre diğer 

kişilerin özgürce yaptıkları eylemlerle uyumlu duruma getirilebilmesi koşullarını da içerir.  Siyasal 

düzenin amacı da bu anlamıyla özgürlük olmalıdır. Hukuk, bütün insanları kendi başlarına birer amaç 

olarak benimsemek durumundadır; bu bağlamda, hukukun çözümlemesi gereken gerçek sorun, özgür 

bilinç sahibi varlıklar olarak bireylerin birbirlerine baskı yapmasını engellemektir. Hukuk, bunu, 

kişilerin her birinin, kendi özgürlüğünü diğer tüm kimselerin özgürlüğüyle uyumlu olarak kullanacağı 

bir biçimde düzenlemek amacıyla yapacaktır. İnsanların eylem ve davranışlarına sınırlamalar getiren 

bir sistem olarak özgürlükle bağdaşmaz bir özellikte gözükmekle birlikte; insanın toplumsal bir varlık 

olduğu göz önüne alındığında, hukukun özgürlükle son derece ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Gerek 

istenç özgürlüğünün koşullarının hazırlanması anlamında ve gerekse inanç ve eylem özgürlüğü 

anlamında bir bütün olarak özgürlüğün insanlığın mutluluğu ve gelişmesi için zorunlu olduğunu 

vurgulayan J. S. Mill, bu anlamda övgüye değer bir çaba göstermiştir. Gerçekten de insanlığın adil ve 

insanî bir toplumsal yaşam kurma yolunda önemli başarılar elde etmesinin, özellikle baskıcı olmayan 

bir ortamın sağlanmasına bağlı olduğunda hiçbir kuşku olmadığı, insanlık tarihindeki uygulamalar da 

göz önüne alındığında açık bir biçimde anlaşılmaktadır. 

 

III-  

Zor ve baskının ruhsal analizi yapıldığında, onun asıl yıkıcılığının bireyin manevi/anlamsal açıdan 

kişiliğinin oluşumuna yönelik olduğu farkedilebilir. İnsanın en temel varoluşsal problemi olan ‘kendini 

bilmenin’ yolunda engel teşkil eden faktörlerden önemli birisi de, ben/ego’nun, zor ve baskıdan 

kaynaklanan korku ve acı bedeni ya da çözümlenmemiş bilinç içeriğine bürünmesi durumudur. İnsan 

bilincindeki zor ve baskıdan kaynaklanan çözümlenmemiş, silinmemiş incinmeler, insanın kişilik 

yapısında yara izi bırakır ve bu izler sonuçta çeşitli yerleşmiş korku/kaygı kalıplarının oluşmasına yol 

açar. Tüm geçmiş yaşam boyunca, zamanında özgürlük ve irade temelinde farkındalık 

sağlanamadığından dolayı, benlik yapısına kaydedilmiş olan bu tür acı ve korkular çözümlenmemiş ve 

yerleşmiş bilinç kalıpları haline gelerek adeta bir ‘kimlik/kişilik yapısı’ oluşturur.  Baskı ve zorun 

yapılandırması altında oluşan böylesi bir kimlik/kişilik yapısı ise, 

nefret/öfke/yakınma/suçluluk/kıskanma/kaygı/kızgınlık gibi olumsuz duyguların biriktirdiği acının, 

insan bedeni ve zihnini işgal edip hâkimiyeti altına alan olumsuz enerji alanları yaratmasına yol 

açacaktır. Yalnızca zor ve baskıdan beslenen bu kişilik/kimlik yapısı, irade ve özgürlükle tanışıp onu 

özümsemeye/sindirmeye koyulmadıkça varlığını güçlendirerek sürdürmeye devam eder. Öyle ki 

giderek varlığını güçlendiren bu zor ve baskıdan kaynaklı kimlik/kişilik yapısı, sonunda öznesiyle 

özdeşleşmiş hale gelir; kişi/özne adeta bir acı ve korku yığınına dönüşür. 

 

IV-    

İrade/özgürlüğü yok eden, baskı/zoru dayatan önemli etkenlerden birisi ideoloji ve ideolojik kişilik 

olgusudur. İnsanlık yaşamı açısından ideolojinin en başta gelen olumsuzluğu kanımızca onun, insan 
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iradesine varlığın/eşyanın anlam ve değerine ilişkin dayatmada bulunması, insan iradesinin insanın 

varoluşsal serüvenindeki biricik varlığı ve temel kişiliği olduğu etik hakikati ret etmesinde aranmalıdır. 

İdeolojinin en belirgin olumsuzluğu, onun hakikatin ve anlamın algılanması bağlamında temel bir 

yanılgı ve kusur içinde olması biçiminde kendisini göstermektedir. Çünkü etik değer olarak doğrunun 

ve hakikatin ya da varlığın anlamlandırılmasının insan iradesine karşı dayatma ve zor uygulama 

yoluyla mevcudiyet bulamayacağında hiçbir kuşku yoktur.  İdeoloji kendi bağımlısı ideoloğa (ideolojik 

kişilik), inanma ve davranmasında objektif hakikate göre değil de kendisine empoze edilen kalıplaşmış 

önyargılara göre hareket etmesini, realiteyi tanımayıp gerekirse onu tersyüz ederek 

anlamlandırmasını, dünyayı yalnızca kendisine empoze edilen inançsal kalıplar doğrultusunda dizayn 

edip biçimlendirmek için çaba göstermesini öğretir ve dayatır.  İdeolog/ideolojik kişilik, biricik hakikat 

olarak kabul ettiği görüşünü bütün insanlara zorla benimsetmek, topluma/toplumsal 

yaşama/dünyaya kendi bu ideolojik kalıpsal tasarımları doğrultusunda bir yön ve biçim vermek ister 

ve bunun için habire çabalar durur. İdeoloji kendi bağımlısı ideolojik kişinin yalnızca değerlendirme ve 

muhakeme etme yeteneğini zedeleyerek bozmakla kalmaz, aynı zamanda onun hakikat karşısındaki 

tavır ve tutumunu da etkiler, onu bu konuda dürüstlük ve içtenlikten yoksun bırakır. İdeolojik kişi 

bizzat kendini aldatmakla kalmaz, başkalarını da bilinçli olarak yanıltır ve bunu reel gerçekliği ve 

değersel hakikati kendi dogmatik görüşlerine uygun yorum yöntemleri paralelinde gerekirse tersyüz 

ederek gizlemek, üstünü örtmek, değiştirip çarpıtmak biçiminde yapar. 

 

V- 

‘Bireysellik/şahsiyet’ kavramı baskı/zor’un etkisinin yok edilebilmesi ve özgürlük/irade’nin canlanıp 

işlevselleştirilebilmesi açısından büyük önem taşır. ‘Bireysellik’ kavramı burada, ‘insanın bir değer 

olarak yalnız ve tek başına var olduğu’ anlamında kullanılmaktadır. İnsan, olumlu ya da olumsuz 

anlamda bir değerlilik ya da değersizlik durumunu edinirken, yalnız ve tek başına olarak vardır. 

Tasavvuf felsefesinde, erdemlilik sürecinde kişinin başarı kazanabilmesi için, kendi değerlerini kendi 

özgür istenciyle bulgulayıp içselleştirmesi ve yaşantılaması gerektiğine vurgu yapılır. Birey, erdemlilik 

sürecindeki oluşumunu sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek için, kendi istencine ve kişiliğine karşın 

hiçbir ideolojik, dinsel, toplumsal, psikolojik vb. etkenin, kendisinin kişiliğini ve değerlerini 

belirlemesine olanak tanımamalı; tüm değerlendirmelerini ve inançlarını özgür kişiliğiyle kurma 

yetkinliğini gösterebilmelidir. Burada ‘bireysellik’ kavramının daha çok, kişiliğin ve değerlendirme 

biçimlerinin yaratılmasında söz konusu edildiği unutulmamalıdır: Amaç, insanın kendi dışındaki 

bireylerin ve toplumun varlığını görmezden gelmesi; onlara karşı söz konusu olan ödev, sorumluluk ve 

ilişki biçimlerini yok sayması vurgusu değildir kuşkusuz. Ünlü tasavvuf düşünürü Kelabazi’nin 

“Bireysellik, mülk olmamak/sahip olunmamak’tır” biçimindeki vurgusu bu açıdan büyük önem taşır. 

Sahip olunmak (mülk olmak), bireyin kişiliğinin ve öz benliğinin onun istencinin dışında diğer koşullar 

tarafından belirlenmesi demektir. Bir şeyin bize sahip olması demek, bizim yaşam felsefemizi, 

algılama ve değerlendirme biçimimizi onun belirlemesi anlamına gelir. Bizim istencimize karşın, 

irdeleyip özümseme ve içselleştirmemiz söz konusu olmadan; dışımızdaki, nitelik ve oluşum biçimleri 

ne ve nasıl olursa olsun, etkenler kişilik yapımızı, dünya görüşümüzü belirliyor ve yönlendiriyorsa; söz 

konusu bu etkenler bize sahiptir, biz onlar tarafından sahip olunmuşuz demektir. Dolayısıyla, öz 

kişiliklerin, bakış açılarının, değerlendirme biçimlerinin dışsal koşullar tarafından belirlendiği ve 

yönlendirildiği bir varoluş türünde, bireysellikten, özgün varolma durumundan söz etme olanağı 

yoktur. 
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Bireysellik durumu, bir gerçeklik (olan, realite) olmayıp; olabilirlik, olanaklılık ve olması gereken 

alanına ilişkindir. Başka bir anlatımla, tüm zaman ve mekân koşullarında eylemsel, reel olarak tüm 

insanlar bu anlamda bir bireysellik durumuna sahip değillerdir. Ancak, insan, kendi özgür istenci ve 

kişiliği aracılığıyla bu bireysellik durumunu yakalayıp edinebilme yeteneğine sahip bir yapıdadır. 

 

VI-   

Özgürlük konusu iki boyutlu bir sorundur: İnsan eylem ve davranışlarının temelindeki düşünsel 

oluşumları, başka bir anlatımla insanın aldığı kararların, yaptığı yeğlemelerin kendisine mi ait 

olduğunu yoksa bütün bunların dış koşullar ve nedenlerle mi belirlendiğini ifade eden istenç 

özgürlüğü (irade hürriyeti) sorunun içsel boyutunu dile getirirken; eylem özgürlüğü, alınmış olan 

kararların ve düşünsel tercihlerin eyleme dökülmesini, dış dünyaya yansıtılmasını ifade eder ve 

sorunun dışsal boyutunu oluşturur. Kuşkusuz bu ayrım, teorik olarak konunun anlaşılabilmesi için söz 

konusu yapılmaktadır. Her iki özgürlük alanı kesin sınırlarla birbirinden ayrılamayacağı gibi, genel 

olarak birbiriyle ilintili ve etkileşim içerisindedir. 

Özgürlük ne demektir? Genel bir yaklaşımla, özgürlük, bireyin duygulanım, düşünce, inanç, tavır ve 

eylemlerinin kendisine ait olması; bu etkinliklerin öznesinin kendisi olması; tüm bu oluşumları 

belirleyenin, özümseyenin ve içselleştirenin hiçbir baskı altında kalmayan kendi benliğinin olması 

demektir. Birey ya da insan, doğal ve somut koşullarda varlığını sürdüren bir kişilik olması nedeniyle, 

içerisinde yaşadığı koşullarla kuşkusuz bir ilişki, etkileşim içerisinde olacaktır. Özgürlük açısından 

önemli olan, bireyin, sonuçta kendi istenç ve bilinciyle bir özümseme, benimseme ya da 

içselleştirmede bulunup bulunmadığıdır. 

Bireyin özgür istenç sahibi olması, bir yönüyle genel olarak tüm eylem ve davranışlarını kendisinin 

belirlemesini gerektirir. Gerçek özgürlük durumuna ulaşılabilmesi için, erdemlilik sürecinde bireyin 

yalnızca dış koşullara ya da başkalarına karşı özgür olması yeterli gelmez; bunun sağlanabilmesi için, 

aynı zamanda kişinin kendi doğal duygulanım ve tepkilerinin tutsağı olmaktan da kurtulması gerekir. 

Daha doğrusu kişi dış koşulları algılama ve değerlendirmesinde kendi doğal yapısının, psikolojik 

duygulanımlarının vb. belirleyiciliğini aşabilmelidir. 

 

VII- 

İstenç, inanç ve eylem alanlarını içerecek anlamda bir bütün olarak özgürlüğün en önemli işlevi, 

evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin bulgulanması (ortaya çıkarılması), algılanması (kavranıp idrak 

edilmesi) ve yaşantılanması (pratiğe aktarılması, uygulanması) sürecinde kendisini gösterir. Özgürlük, 

gerçekte bu nedenden ötürü en büyük öneme sahip bulunmaktadır. Adalet, insan hakları, hukuk 

devleti, demokrasi vb. evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin somut içeriksel öğelerinin sağlıklı bir 

biçimde bilinmesi ve oluşması için özgür ortamın varlığının bir önkoşul olduğunda hiç kuşku yoktur. 

Özgürlüğün değil de baskı ve zorun egemen olduğu bir varoluşsal ortamda evrensel hukuk değerleri 

ve ilkelerinin yetkin ve sağlıklı bir biçimde bulgulanmasına, algılanmasına ve özellikle 

yaşantılanmasına olanak yoktur. Böylece, özgürlüğün iki açıdan önem taşımakla bir üstünlük elde 

ettiği vurgulanmalıdır: Özgürlük, bir yandan kendisi bir değer olarak önem taşımakta; diğer yandan 

ise, hem bir değer olarak kendisinin ve hem de diğer evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin 

bulgulanması, algılanması ve yaşantılanması için bir önkoşul olmakla gerçek önemini göstermektedir. 

Özgür bir ortam olmadan, özgürlüğün bile değeri bilinemez. 


