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Özet / Abstract
Ya ant s yla ve dü ünceleriyle toplumun yeniden yap lanmas n kendine görev olarak gören
Voltaire, dar kal plara s k t r lm , dogmatik, önyarg l , ba naz olan, ho görüye kap kapayan ça n n
dinsel görü lerine ve dini inan lar na kar yeni bir bak getirmeye çal r. O’nun en temel kayg s
dü ünen, sorgulayan, çok yönlü bakabilen, yenilikçi olabilen, yeni fikirlere aç k olan ve sayg duyan bir
toplum olu turmakt r. Bunu ilk olarak ya ad
dönemin mevcut artlar ndan dolay öncelik din
alan ndan ba lay p, ya ant m z n her alan na hem teorik hem de pratik olarak uygulamaya çal r. Frans z
Ayd nlanma dü ünürü oldu u için de bunu, ak l, bilim, ilerleme, bireysel özgürlük ve farkl l klara önem
verir. 'nsanlar n bireysel, kültürel, sosyal, psikolojik farkl l klar göz önünde bulundurarak yeni bir ya am
modeli olu turmaya çal r. Bunun için de, felsefesinde ve ya ama bak nda ho görü kavram n n önemli
bir yeri oldu unu görürüz.
Anahtar Kelimeler: Voltaire, Ho görü, Ba nazl k, Din, Özgürlük, Önyarg
VARIOUS REFLECTIONS OF TOLERANCE CONCEPT IN VOLTAIRE PHILOSOPHY
Voltaire tried to bring a new perspective to narrow minded, dogmatic, prejudiced, bigoted
religious views and beliefs of his period in paralel with his self-assessed mission of restructuring society.
His main concern was creating a society which is thinking, questioning, incorporating different
perspectives, open to change and new ideas and also respecting these concepts. Stemming from
conditions of his period, he first started with the religion institution and later developed theories and
practices regarding all a areas of life. As being a French Enlightenment era thinker, he emphasizes reason,
science, progress, personal liberty and interpersonel differences. He strives building a new life model
incorpotating personel, cultural, social, psychological differences of people. Because of this, we notice
that concept of tolerance occupies great place in this perspective of life and his philosopy.
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Giri
'nsanlar n sergilemi olduklar tutum ve davran lar sadece bugüne özgü
olmay p insanl k tarihi kadar eskidir. Birey ya da toplum olarak insanlar n tarihi, sosyal
ve kültürel fakl l klar çerçevesinde sergilemi olduklar dü ünce, tutum, davran ve
yapm olduklar uygulamalar n herkes taraf ndan kabul edilece ini söylemek mümkün
de ildir. Bununla birlikte bazen kabul görmesi dü ünülen bir olgu, olay veya bir
kavram, dü ünüldü ü ölçüde ilgi görmemekte veyahut k smen kabul edilmez.1 'nsanlar
aras ndaki birçok farkl l klar zinciri beraberinde ‘ho ’ ve ‘görmek’ sözcüklerinden
olu an ho görü kavram ,2 her eyi anlay la kar layarak ho görme, müsamaha,
tolerans, insanlar aras ili kilerde orta yolu takip etme, dengeli olma, farkl olan bir eye
sab r gösterip katlanma, benimsenmeyen bir davran ve dü ünceye bile tahammül
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edebilme anlamlar na gelmektedir.3 Di er insanlarla ileti im kurma s ras nda ortaya
ç kan ve psiko-sosyal boyutlu bir kavram olan ho görünün affetme, kusura bakmama,
farkl l klar anlay la kar lama, bireyi daralt p s k t r c yakla mlardan uzak durarak
dengeyi koruma, medeni olma ve dü ünceleri kar l kl anlay içersinde tart abilme
gibi anlamlar içerdi i söylenebilir.4 Yani ho görü, kar la lan olaylar n ve
dü üncelerin çe itli yönleriyle ele al narak kurallar n daha esnek ve toleransl bir
biçimde uygulanmas n ifade eder.5 Ho görüde temel ilke, kar m zdakini istedi imiz
gibi olmaya zorlamak de il; ona kendi istedi i gibi olma imkân vermektir.
'nsanlar aras ili kilerde dengeyi koruyan ve onlar birbirlerine yak nla t ran
ho görü, duygusal bir tav r olarak bireyin her konuda hem fikir olmas , ald r
etmemesi, olaylara kay ts z kalmas veya kendi inançlar ndan ve öz benli inden taviz
vermesi de il; farkl l klar n bilincine varmas , de i ik dü ünce ve kimliklere anlay la
bakabilmesidir.6 Bir ba ka ifadeyle ho görü, ba kalar ndan nefret etmeme bilincini
kazand ran bir erdemdir,7 ahlaki sistemlerin en temel unsuru ve di er unsurlara da
kaynakl k edebilecek önemli bir ruh disiplinidir.8
Ho görünün temelinde, do ruluk de erlerini dikkate almadan, toplumda farkl
inanç ve dü üncelerin de bulunabilece ini kabul etme duygusu yatmaktad r.9 Ancak bu
farkl l klar çekici, ilginç ya da sevimli göründü ü sürece ho görüye ihtiyaç duyulmaz.
Ho görü, bizim uygun gördü ümüz bir durumla kar la t m zda söz konusu olur ve
as l bu yüzden önemlidir. Öyleyse, tek tarafl bir yakla m tarz olmayan ho görüde
herhangi bir haks zl a yol aç lmamas , bir ki inin sürekli ho görü bekleyen, di erinin
ise ho görü göstermek zorunda kalan durumuna dü memeside önemlidir.
Herhangi bir nedenden ya da ki isel yetenek ve özelliklerden kaynaklanan farkl
dü ünce ve davran lara ho görüyle bakmak, de i ik fikirlere de er vermek ve onlar n
toleransla kar lamak toplum bireylerinin birbirleriyle yak nla mas n sa layacakt r.
Bencillik, dü üncelerde taassup ve kat l k ise ayr mc l a ve toplumsal huzursuzlu a
neden olacakt r.10 Öyleyse ho görü, dinler, kültürler, toplumlar ve gelenekler aras nda
bar fikrinin geli mesini sa layan en temel unsurdur. 'nsanlar n bak aç lar ve kültür
dünyalar ayn olmayabilir. Ancak ho görü ve sayg kurallar na herkes uymak
durumundad r. Çünkü ho görünün bulunmad yerde dar çerçevede bakma, önyarg l
hareket etme, belli bir taassup ve ideolojinin pe inden giderek, çözümsüzlü e aç k bir
kap b rak lacakt r.
Bireyin benimsemedi i dü ünce ve davran lar kar s ndaki tutumu ile yanl ,
zulüm, adaletsizlik ve haklar n ihlali kar s ndaki tutumu bir de ildir. Dolay s yla
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haks zl k, kötülük, çirkinlik ve adaletsizlik kar s nda susmak, bilerek yanl l klara göz
yummak ho görü olarak de erlendirilemez.11 Bireye ve topluma kar i lenen öylesine
a r suçlar vard r ki, bunlar ho görmek, suça ve haks zl a r za gösterme anlam ta r.
Öyleyse yasa ihlalleri, inançlara sayg s zl k ve ki iliklere hakaret de ho görü
kapsam n n d ndad r. Çünkü olan esas olan, ötekinin zarar görmemesidir.
Ho görünün z dd olan ho görüsüzlük, basit bir nezaketsizlikten ba layarak
kas tl yok etme giri imlerine ve bunun için güç kullanmaya kadar uzanan ciddi
sonuçlara neden olabilir.12 Pek çok toplumda bireyler aras nda gösteren dü ünce
farkl l hemen bir ilke ayr l na dönü erek, her iki taraf di er taraf n yanl oldu unu
ve ona kat lman n suçlulu unu payla makla ayn anlama geldi ini dü ünür. Bu da,
anla mazl klar n iddete dönü mesini ve kuvvete ba vurmas na sebep olur.13
Tolerans, müsamaha ve tesamuh sözcükleri ile kar l
verilmeye çal lan
ho görü kelimesinin anlam yla ilgili bilgilerden, bu sözcü ün muhtevas nda; affetmek,
kusura bakmamak, farkl l klar anlay la kar lamak, daralt p s k t rmadan, ya da
tamamen gev etmeden itidal içinde olmak, dengeyi gözeterek insanlar aras ili kilerde
orta yolu takip etmek gibi manalara vurgu yap labilir. Ho görü; farkl dil, cins, din,
inanç ve anlay bak m ndan ba kalar n n varl klar ndan rahats zl k duymama halidir.14
Felsefe, din, sosyoloji, psikoloji ve filoloji gibi farkl disiplinlerdeki mü terek bir
tan mla ho görü; insan hak ve özgürlüklerinin hiçbir harici müdahaleye maruz
kal nmadan, rahat bir ekilde kullan m imkân bulmas anlam na gelmektedir. Bireyin
sadece kendi iç dünyas na kapanmadan, bulundu u çerçevenin d nda kalan fikir ve
dü üncelerin varl n kabul etmesi, onlara tevazu ile yakla p ve ‘ben bilirim, benimki
mutlak do rudur’ anlay ndan uzak durmas , felsefi anlamda bir ho görüyü
koymaktad r.15
Voltaire’ n Felsefe Anlay
Voltaire, Frans z Ayd nlanmas n n en önemli dü ünürlerinden olup, 1694-1778
y llar aras nda ya am t r. Zaman n n toplumsal, dini, politik ve kültürel ko ullar n
radikal bir biçimde ele tirmi , bir tür ampirik felsefe yard m yla gerçekle ecek
reformlar n ba lamas için büyük bir çaba sergilemi oldu u için, Ayd nlanman n babas
olarak görülebilir.16 Akl n egemenli i olarak tan mlad ilerleme idesinin en önemli
temsilcilerinden olup, ilerlemeden ziyade entelektüel, bilimsel ve iktisadi ilerlemeyi
anlayan Voltaire, bilimsel iktisadi ilerleme için kaç n lmaz oldu unu dü ündü ü
tolerans n (ho görü) savunuculu unu yapm , temelde dü ünce ve ifade özgürlü üyle
özde le tirdi i politik özgürlü ün savunucu olmu tur. T pk kendisine büyük hayranl k
besledi i John Locke gibi, devletin öncelikle insan haklar na sayg göstermesi
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gerekti ini öne sürmü tür. On sekizinci yüzy l n di er Frans z philosophelar gibi,
birinci s n f ve özgün filozof olman n ötesindedir. Bu yüzden, felsefi anlamda her
zaman çok tutarl görü ler geli tirdi i söylenemez. Bir yandan “dü ünen madde”
hipotezine ba vurur ve s k materyalizme ba lan rken, di er yandan Tanr ’n n varl n
kan tlamaya dönük argümanlar geli tirir. Despotizmden nefret etmekle birlikte, politik
anlamda demokrat biri olmay p, filozoflar n etkisiyle ayd nlanm bir monar i ile adil ve
haksever yönetimi tercih eder.17
Felsefenin taklitçi, otoriteye ba l , mevcutla yetinen, yerinde sayan ve
yeniliklere aç k olmayan, at l mc ve ileriyi görmeyen, bilime de er vermeyen, her eyi
ortaça kilisesinin dar merkezine göre belirlenen, ele tiriye kapal olan bir anlay la
hareket etti i sürece ba ar l olma
ans yoktur. Bu yüzdende Frans z
Ansiklopedistlerden biri olan Voltaire, cehalete, ön yarg ya, ho görüsüzlü e, dinsel
bask lara, siyasi haks zl klara kar bir tav r alarak, ele tirel bilinci ve do al özgürlü ü
getirmeye çal m t r.
Felsefesinde, ak l, ilerleme, bilim, özgürlük, bireyselle me, bireysel tercihlere
sayg duyma, ya am alan n s n rlanmamas , bireyin istedi ine inanmas , dogmatik
fikirlerden uzak durarak, bireysel tercih alanlar m z ço alt lmad r.18 Frans z
Ayd nlanmas içinde Ansiklopedi çevresinde geli en dü üncelerle birlikte, dinden,
otoriter yönetimler ile geleneksel kültürel de erlerden topyekûn “özgürle meyi” vaaz
eden, “kat ” bir liberal anlay n\anlay lar n gündeme gelmesinde etkili olmu tur. Bu
tip ayd nlanmac dü ünce, topyekûn olarak geleneksel de erleri y kmaya giri mi ve
Frans z Devrimi’nin günümüze kadar getirdi i evrenselci, yenilikçi, homojenize edici
anlay n günümüze kadar uzanan ideolojilerin de temelleri at l r.19 Ayd nlanma dönemi
öncesi Avrupa toplumlar n n ya am biçimi, inanç ve inanç kurumlar n n yönetiminde,
ekonomik ya am belirli ki ilerin elinde iken, insanlar kendilerini yönetme, kendi
ya am n do rudan etkileyen toplumsal ve siyasal yap lanmada söz sahibi olmaya
ba lam lar; ödev ve sorumluluk yüklenerek herhangi bir ki iden “birey” olma
durumuna geçmi lerdir.20 Ayd nlanma ile krallar n, din adamlar n emrine amade
ya ayan, yetkileri tamamen kar tarafa yüklenmi herhangi bir ki i olan insan, art k
nesne de il özne, yani “ben” durumuna yükselecek; Kant’ n tarifiyle “us yönetici bir
yeti, insan ya am n n efendisi” olacakt r.21 Ayd nlanma ile bu dünyay geçici, misafir
olarak alg layan ki i gidecek; kendini daha aktif hale getiren, eylem üreten, çal an bir
insan anlay hâkim olacakt r.22
Voltaire, Candide ya da 'yimser adl felsefi masal nda, Thomas Hobbes’la
hesapla rcas na insanlar n do u tan iyi oldu unu, ama sonradan kötülük içine
girdiklerini Candide’in a z ndan öyle dile getirir: “'nsanlar kesinlikle kurt olarak
17
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do mazlar, sonradan kurt olurlar. Tanr onlara ne toplar vermi tir ne de süngüler; ama
onlar birbirlerini yok etmek için toplar ve süngüler icat etmi lerdir.”23 Voltaire bu
dü üncesini kendi eseri olan Felsefe Sözlü ünde öyle ifade eder: “'nsan kesinlikle kötü
olarak do maz, t pk hasta olmas gibi sonradan kötü olur…Yeryüzünün bütün
çocuklar n bir yerde toplad n zda, onlarda masumluktan, iyilikten ve çekingenlikten
ba ka bir ey göremezsiniz”.24 H ristiyan inanc n n ileri sürdü ünün aksine kökten
günahkâr (yani dünyevi anlamda tümüyle kötü) olmay p do as nda erdem tohumunu
bar nd rd yönündedir.
Voltaire’in felsefesinde ve hayata bak nda en önemli kavramlardan biriside
ho görü oldu unu görmek mümkündür. Bunun içinde öncelik olarak dini alanda ve dini
ili kilerde ho görünün önemini göstermeye çal r. Vimdi bu konudaki dü üncelerine ve
yakla mlar na bakabiliriz.
Voltaire’in Dini Alandaki Ho görüsü
Ho görü, dinde ihtiyaç duyulan önemli bir unsurdur. Bat da dinsel ho görü
kavram n n kar l
olarak dini tolerans ve dini ço ulculuk kavramlar
kullan lmaktad r. Modern toplumun problemlerine ba l olarak ortaya ç k p ekillenen
ve yeni kullan lmaya ba layan dini tolerans ve dini ço ulculuk kavramlar , bireylerin
kendi inanç ve uygulamalar n n yan s ra, yeryüzünde farkl dü ünen, inanan ve ya ayan
ba kalar n n da bulundu unu, dolay s yla onlar n bu farkl l klar na anlay gösterilmesi
gerekti ini bilmeleri anlam na gelmektedir.25
Bireyin hem kendi din karde lerine, hem de ba ka din mensuplar na kar
anlay gösterebilecek bir olgunlu a ula mas önemlidir. Çünkü modern ça n h zla
de i en artlar sonucu toplumda ya ayan herkesin tek bir din ya da dini dü ünce
etraf nda birle meleri imkâns z hale gelmi tir. Ho görüsüzlük nedeniyle dini inanç
farkl l n n anlay s zl a ve hatta çat maya yol açt n bilinmektedir. Bir ki inin ya
da grubun kendi din anlay n tek do ru kabul ederek ba kalar na dayatmaya
kalk mas , dinsel ho görünün önündeki en büyük engeldir. Öyleyse, inanç farkl l n
sosyal hayatt n bir realitesi olarak de erlendirebilecek dinsel ho görü anlay n n
bireylerde yeterince geli tirilmesi gerekir.
Frans z Devrimi’nin gerçekle mesine en fazla katk da bulunan ve adeta devrimin
program n haz rlayan Voltaire, feodaliteye ve kilise otoritesine kar ç km t r.
Gerçekte onun ba kald r s , kilisenin insanlar din arac l yla sömürmelerine kar
yap lan bir ba kald r olup, kutsal denilerek insanlara sunulan ve sorgulanmaks z n
inan lmas istenen metinlerin saçma oldu unu dü ünmesinden kaynaklanan bir
ba kald r d r.26
Voltaire, bir yarat c n n varl na inanmay halk için gerekli görmü , ‘Tanr
yoksa O’nu icat etmeli!’ demi tir. Bu sözüyle üstün bir varl a inanma duygusunun
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insanlar üzerindeki olumlu etkisini vurgulamak istemi tir.27 Dinin, bo inançlarla
doldurulup, halka Tanr ’n n cezaland r lmas n içeren masallar anlat lmas n n, insanlar
tanr tan mazl a sürükledi ini söyleyen Voltaire, dini inanc n gerçek haliyle, do ru bir
ekilde ö retilmesi gerekti ine inanm t r. Çünkü hurafe ve bo inançlarla dolu bir din,
insanlar için gülünç olmaktan öteye geçmemektedir.28
Voltaire’e göre töreler de i se bile, ahlak de i mez. Tanr ’n n yasalar
evrenseldir. Bir papaz n her sözüne uyan ve sorgulamadan ayn onun gibi dü ünen insan
zavall d r. Birçok kötülük i leyip, sonra boynuna haç tak p kiliseye giden birinin çok iyi
oldu u yorumu yap l r. Fakat biri ç k p, papazlar n her sözüne uymay n, akl n z
kullanarak ya ay n, kiliseye gitmeden de Tanr ’ya yalvarmak mümkündür vb. gibi
eyler söylese, bu ki i hain ve dinsiz ilan edilir. Oysa yap lmas gereken, anlamaya
çal arak Tanr ’ya inanmak ve dünyan n her taraf ndaki farkl inanç ve kültürde insan
sevmektir.29 O’ na göre, Tanr her yerde haz r ve naz r oldu una göre, tabiatta ahlak
vard r. Onun ifadesiyle “Küçük bir pire bile bize Tanr ’y hat rlat r”. 'nsan, her zaman
ve her yerde içinde ilahi bir moral bulmu tur. Sokrates, 'sa Peygamber ve
Konfüçyüs’ün metafizikleri ayn de ildir, fakat moral anlay lar benzerlik gösterir.30
Buradan hareketle Tanr ile ahlak ve din ile ahlak aras ndaki birbirini tamlayan kuvvetli
bir ili ki oldu unun alt n çizmeye çal r.
Voltaire, içinde ta d
ho görülü dü ünceler ve ho görülü uygulamalar
nedeniyle Anglikan kilisesinden de zaman zaman övgüyle bahseder.31 Böylece onun,
ho görülü tav r içersinde en önemli yeri dinsel ho görüye verdi i söylenebilir. Bir
ülkenin düzenli, mutlu ve güven içerisinde olmas buna ba l d r. Çünkü dinsel ho görü
beraberinde di er ho görüleri de getirmektedir. Dinsel ho görüye ba l kalan ki iler,
sadece kendi toplumlar yla s n rl kalmayan, di er toplumlar taraf ndan sevilen bir
noktaya ula rlar.32 O, erdemli olmay sadece kendi dinsel inançlar na ba l kimselere
ait olarak görmeyi do ru bulmaz. Böyle dü ünenlere de biraz sert bir üslupla öyle
seslenir: “Do rusu küstahl n bu kadar insan çileden ç kar r. Daha ba ka bir ey
söyleyemeyece im. Yoksa kafam k zacak”.33 Diyerek erdemin ve ahlak n sadece bir
dine ait olamayaca n da gösterir.
'lahi dinler olarak isimlendirilen dinlere yöneltti i bu ele tirilerle birlikte, onun
Konfüçyanizm’den etkilendi i söylenebilir. Nitekim her f rsatta, sadeli i ve
ho görülülü ünü ön plana ç kard
Çin dininden övgüyle söz eder.34 Dünyadan,
ba nazl ktan uzak kalmay ba arm
tek din Çin dinidir.35 Bir hikâyesinde,
H ristiyanl n farkl mezhep ve tarikatlar na ba l olanlarla Yahudi ve Müslüman
27
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ki ileri bulu turur. Burada hepsinin sözleri Çinlileri kendi dü üncelerine davet
etmektedir. Ancak yakla m tarzlar o kadar kaba ve ho görüsüzdür ki, Çinliler onlar n
tümünün deli olduklar dü üncesine var rlar. Zaten kendisi de bu konu malar saçma
olarak nitelendirmektedir.36
Voltaire, H ristiyanl n daha önceleri yapt
zulüm ve adaletsizliklerin hep
ho görü eksikli inden kaynakland n , ele tirileriyle her defas nda kiliseyi hat rlat r.
Ho görüsüzlü ün kayna Avrupa toplumunun dü ünce ve ya am biçimleri de il,
onlar n yaln zca bir parças olan H ristiyan dininin ta kendisi oldu unu belirtmi tir.37
Voltaire, H ristiyan dininin di er dinlerden farkl olarak (M s rl lar ve Yahudiler) bütün
dünyaya hâkim olma güdüsüyle hareket etti ini; bu nedenle de bu din kabul edilinceye
kadar bütün dünya zorunlu olarak onlar n dü man durumunda oldu unu; bunun da
ho görü anlay na ters oldu unu belirtir. Hatta kendi aralar ndaki mezhep
tart malar yla da ayn dinin insanlar n n birbirine dü man olduklar n ve daha da ileri
giderek birbirlerini aforoz ettiklerini ifade eder.38
H ristiyan din adamlar bu dünya ve öbür dünyaya ç kar aç s ndan
yakla t klar ndan onlar n bask c anlay lar ho görüsüzlü ü meydana getirmi tir. Ona
göre bu dinden ba ka hiçbir din bask c olmam t r.39 Yine Voltaire “Bizim dinimiz hiç
ku kusuz en iyisi, en do rusudur ama onun ad na o kadar kötülük etmi iz ki ba ka
dinlerden söz ederken biraz alçakgönüllü olmal y z.”40 Diyerek bir orta yolu bulma
çabas na girer.
Zulüm ve bask insanlar dinden, imandan ç kard n söyleyen41 Voltaire; bir
insan yabanc lar yahut kendi yurtta lar n dinine inand rmak istiyorsa bu i e en ikna
edici yumu akl kla en çekici l ml l kla yapmas gerekti ini belirtir.42 Çünkü kendi
inanc na payla mad için bir insana, kendi karde ine, zulmeden her adam kesinlikle
bir canavard r.43
Voltaire’de Ho görünün Önemi
Voltaire için ho görü insanl n en güzel yönüdür. Hepimiz zay fl klarla,
yan lg larla yo rulmu uz; birbirimizin budalal klar n kar l kl olarak ho görmek
gerekir, bu durum do an n ilk yasas d r.44 Yüzy llardan beri sürüp giden dinsel,
toplumsal ve siyasi bölünmelerin ve parçalanma insanl n en büyük hastal d r, bu
hastal
iyi edecek tek ilaç da ho görüdür.45 'ster odas nda so uk kanl kla derin
dü üncelere dalanlardan, ister dostlar yla beraber rahat rahat do ruyu inceleyenlerden
olsun, bu gerçe i kabul etmeyen kimse yoktur. O halde kendi aralar nda iken
ho görüyü, iyili i, do rulu u kabul edenler do ru olan yapm lard r. Fakat bask ve
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zorbal
tercih eden insanlar, yoksulun ölüsünü soyarak zengin olurlar, onun kan n
emerek semirir, halk n s rt ndan geçinirler, özgürlükten korkarlar ve ho görüden
tiksinirler… Bu yapt klar na her zaman hakl ç karmak için her yol mubaht r. Yeter ki
yapmak istedi iniz hedefe veya sonuca ula t rs n.46 Böyle bir anlay ta ki ilerin
haklar n gözetme, toplum menfaatlerini gözetme, ortak paydalar olu turma, insanlar n
birbirlerine sayg duymas , birbirlerini sevme gibi önemli de erlerin yok edilme
durumuyla kar kar ya kalabiliriz.
Ho görüde as l olan, önem, k ymet ve de erdir. Ho görü anlay nda, mevcut
olan bir olgu ya da durumu hiçbir zaman önemsiz göremeyece imiz gibi, insan n
ya ad klar na da kay ts z kalmas da söz konusu olamaz. 'nsan sosyal bir varl k oldu u
sürece çevresiyle ileti im kurup, ya ad klar yla varl n sürdürecektir.
Ho görü insan yücelten bir erdemdir. 'nsandaki, umursama, alçak gönüllülük,
yard mseverlik, payla ma duygusu, tahammül etme, anlay la kar lama, farkl l klara
sayg duyma, özgürlükleri önemsemeyi ve de er verme gibi önemli süreçlerin
geli mesine yard mc olmaktad r. Belki de en önemli yönü, insan insan olarak hiçbir
ey beklemeden oldu u gibi sevmek ve kabul etmektir.
'nsan n en temel ahlaki kayg s olan mutlulu un elde edilmesinde ve
umutlar m z n güçlenmesi de ho görünün ayr bir yeri vard r. Bu durumu Voltaire öyle
ifade eder: “Her ey bir gün iyi olacak; bu bizim umudumuzdur. Vimdi her ey çok iyi;
bu bizim yan lg m zda olabilir.47 Diyerek, umutlar m z n devam etmesi için ho görünün
de varl n sürdürmesi gerekmektedir.
Ho görü, insan n vicdan na göre inan p ya amas ve farkl dinlerin hepsine e it
olarak yakla arak, inanc ne olursa olsun tüm insanlar n karde gibi sevmesi ve
benimsemesinin anahtar d r.48
Ho görü ve Özgürlük (li kisi
John Locke Ho görü Üstüne Bir Mektup adl eserinde “özgürlük felsefesinin
pratik aç klamas n ” yapar. Bu eserin aç klamalar n n bir k sm “siyasal özgürlük”, di er
k sm da din tart mas na ayr lm t r. Asl nda bu iki konu (özgürlük-din) birbiriyle
ili kilidir; çünkü dinsel ho görünün gerçekle mesi için bu alanda siyasal bir “zor”un
bulunmamas na ba l d r. Bu nedenle Locke, öncelikle ifade özgürlü ün ne denli önemli
oldu unu kan tlamaya çal r ve “hakikat n” siyasi zorla ile belirlenemeyece ini
savunur.49
Dinsel ho görü konusunda Locke’un dü ünsel çabas iki nokta üzerinde geli ir:
Birincisi, devletin insanlar n dü üncelerine müdahale edemeyece i gibi onlar n
dü üncelerini aç klama özgürlüklerini de ortadan kald ramaz. 'kincisi ise; H ristiyanl k
içindeki mezhepler aras ndaki çat may engelleyecek felsefi zeminler bulabilmektir.
Locke’un vurgulamaya çal t
eylerden biride Kilisenin “ba l ca karakteristik
niteli i” olarak ho görüyü benimsemesi gerekli idir.
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Devletin vicdan ve din özgürlü ünde zorlay c bir etkisi olmamas gerekti ini
söylerken kilise ve devletin birbirinden ayr lmas n ister. Devlet yurtta lar n inançlar na
ve dü üncelerine kar amaz. Kimseye zor yoluyla “hakiki” inanca kavu turmay
amaçlayamaz. Çünkü Tanr , bu konuda kimseye bir otorite vermemi tir.50 Böyle bir
otorite, yönetime, insanlar n kendi r zas ile dahi devredilemez. Ba ka deyi le, inanç
özgürlü ü insanlar n kendi r zas yla bile ortadan kald ramaz.
Locke, “Birey özgür olmal d r; ak l hayat n k lavuzu yap lmal d r; kültürün her
alan nda-bilimde, dinde, devlet ve e itimde- gelenek ve otoritenin her türlüsünden
kurtulmal d r.”51 Bu dü üncelerini Voltaire felsefesine ve özgürlük anlay na yans t r.
Voltaire, “do al yasalar n, her türlü insani anla madan ba ms z olarak
eme imin ürünü bana aittir, babam ve annemi sayar m, kom umun ya am üzerinde
hiçbir hakk m yoktur, kom umun da benim ya am m üzerinde hiçbir hakk yoktur.”52
Diyerek özgürlü ün önemini vurgulamaya çal r. Toplumdaki özgürlü ün ilk anlam ,
hiçbir insan n bir ba kas n n mülkiyetinde bulunmamas , yani köle olmamas d r.
'nsanlar n özgürlükleri, bir ticaret e yas de ildir; sat n al namaz ve sat lamaz.53 Bir
toplumda dü ünce ve ifade özgürlü ünün olmas na can gönülden inanan Voltaire bu
durumu dü üncelerini çok ele tirdi i Rousseau’ya yazd
bir mektupta öyle ifade
eder: “Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle ayn dü üncede de ilim; ancak onlar
söyleme hakk n z ölünceye kadar savunaca m” ifadesiyle bunu aç kça ortaya koyar.
Voltaire 1763 tarihli Ho görü Üzerine 'nceleme adl eserinde, “bana öyle geliyor
ki bütün eski uygar halklardan hiçbiri dü ünce özgürlü ü rahats z etmemi tir” diyerek,
eski toplumlar överken, övme sebebi olarak da bu eski toplumlarda çok farkl dinlerin,
inan lar n ve fikirlerin olmas n n birbirlerine çok daha fazla tahammül ve katlanmay
ö retti ini, birinin di erini de ezmesini engelleyerek, ço ulcu hareket etme anlay n
güçlendirmi tir. Bunun sonucu olarak, ho görü ile özgürlü ün yerle mesi mümkün
olmu tur. Voltaire’e göre, “ne kadar çok mezhep varsa, her biri o ölçüde daha az
tehlikelidir; çokluk onlar güçsüzle tirir” eklinde ifade eder.
Voltaire özgürlük içinde iradeden daha fazla önemli olan n eylem oldu unun
alt n çizmeye çal r. Bu durumu öyle ifade eder: “'radeniz özgür de ildir, fakat özgür
olan eylemlerinizdir. Yapabilme gücünüz oldu u zaman yapmakta özgürsünüzdür.”54
'fadeler de il yaln zca fiiller dava konusu olabilir.55
Dü ünsel özgürlü e bunlara getirilen s n rlamalar serle tikçe, insanlar n bunlara
gösterece i tepki de devlet aç s ndan sert ve y k c olacakt r. Kendisinkinden farkl bir
dü üncenin zorla kendisine empoze edilmesi sonucu bireyin dü üncesinin üretici
kuvvetinin y k c hale gelmesi bir do a yasas d r ve dolay s yla kaç n lmazd r. Devlet
bu tuza a, kendisini bir dinle özde le tirdi i zaman daha kolayl kla dü er. Böyle bir
sistemin sürebilmesinin tek artt toplumu olu turan bütün bireylerin ayn Tanr ’ya ayn
ekilde tapmas na gerektirir ki, bu imkâns zd r. Bütün toplumlarda kar t fikirler
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kaç n lmaz olarak ortaya ç kar. Çünkü her birey, farkl bir hayat ya am ve bu hayat
içinde farkl kar la malar n etkisiyle zihinsel ve bedensel olarak ekillenmi tir.
Dolay s yla insanlar n dü üncelerinin tek bir dünya görü üne indirgenmesi demek,
sadece tamamen ayn eyi istemelerinin sa lanmas de ildir. 'nsanlar n ayn zamanda
ayn deneyimleri ya am , ayn ekilde olu mu olmalar n , dolay s yla da birbirlerinin
yerine geçebilmelerini sa lamakt r. Bunun olmas da imkâns zd r.56
Voltaire, H ristiyanl n özgür dü ünce sayesinde filizlendi inden, fakat daha
sonra kilisenin bask ve zorbal kla hareket etti inden söz eder. Bu tav r sebebiyle
insanlar n dinden so udu unu, herkesin diledi i gibi dü ünmesi ve ya amas gerekti ini
söyler.57 Voltaire, bireylere do al haklar n vermeyi kabul eden 'ngiliz yasalar n
be enmektedir. Ki ilik ve mülkiyet hakk , dü üncesini aç klama özgürlü ü, suç
i lendi inde ba ms z bir jüri taraf ndan yasalara göre yarg lanma hakk , istenilen dine
inanarak bar içersinde ya ama hakk gibi insan n özüne uygun birçok hak 'ngiltere’de
bulunmaktad r.58
Dü ünmeyi ö renmek insan n kendi elindedir; insana do u tan ak l verilmi ,
ak l sayesinde her eyi ö renebilme, hat rlayabilme ve sorgulayabilme gücüne sahip
oldu u sürece bir ba kas n n onun yerine dü ünmesi veya karar vermesi do ru
de ildir.59 Ba kas sizin yerinize karar verip, dü ünüyorsa “ruhumuzun bir kad rgada
kürek çeken mahkûm”dan bir fark kalmad n belirterek asl nda bunun bir fikir veya
ruh köleli i olabilece ine i aret eder.60
Dü ünme yetisine sahip olan insan n dü üncelerini dile getirmesi ve bas n
yoluyla yaymas en temel do al haklar ndan birisidir. Dü ünce ve ifade özgürlü ünün
sa lanmad
bir ortamda, di er özgürlüklerin ye ermesi de mümkün olmaz.
“Dü ünceyi aç a vurma özgürlü ü yoksa insanlar n özgürlü ünden de söz edilemez”
diyen Voltaire, bu özgürlükten ne anla lmas gerekti ini u sözlerle ortaya koyar:
“Tüm sorumlulu u üzerine alarak dili gibi kalemini de kullanmak insan n do al
hakk d r. S k c olan çok kitap biliyorum, ama gerçekten kötülük yapm hiçbir kitap
tan m yorum” der. Bas n özgürlü ünün hiçbir s n r olmamal d r; ya da daha do rusu
kitaplar n iyi ya da kötü yaz l p yaz lmad klar na, hatta do ru yada yanl fikirler içerip
içermediklerine bak lmamal , her türlü dü ünceye kendini aç a vurma hakk
tan nmal d r.
Ho görünün Önündeki Bir Engel: Önyarg lar
Önyarg , ak l yürütmeden kabul edilmi bir inançt r. Onun için dünyan n her
yerinde çocuklara, ak l yürütebilecek ça a gelmeden, istenilen bütün inançlar
a lanabilir. Evrensel, zorunlu, hatta erdemin ta kendisi olan önyarg larda vard r. Her
ülkede çocuklara, ödüllendirdi i gibi cezaya da çarpan bir Tanr ’n n varoldu una
inanmay ; babalar n , analar n say p sevmeyi; daha erdemin, ahlaks zl n ne oldu unu
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ay rt edilecek hale gelmeden, h rs zl bir suç, ç kara dayanan yalan bir ahlaks zl k
saymay ö retirler.
Bir önyarg n n iyi olabilmesi için bunu akl n onaylamas gerekir. Duygu bir
önyarg de il, çok daha güçlü bir eydir.61 'nançta önyarg lar n ortadan kalkmas ,
Voltaire’e göre en önemli eylerdendir. Çünkü önyarg , ak l yürütmeden kabul
edilmeden pe inen onaylamakt r. Fakat önyarg lar n iyi olanlar da vard r. Büyüklere
sayg l davranmak, h rs z yapmamak, Tanr ’n n varl na inanmak ve ahlaks zl n
kötülü ünü a lamak ve bunlar kabullenmek önyarg n n zarars z, hatta iyi
olanlar ndand r. Zararl olan önyarg lar, bo inançlarla ilgili olanlard r. Buda’n n bir
orman biçti ine ya da Muhammed Peygamber’in gökyüzüne ç kt na dair inançlar
böyle yanl önyarg lardand r. Bunlara inan lmad nda, bu önyarg lar n reddedilmesi
dinsizlik olarak nitelenir ya da yarg lan r.62
Farkl din mensuplar n n hepsi Üstün bir Yarat c ’ya inand klar n n alt n çizer.
Dünyaya gelen her insan, inanc ve ulusu ne olursa olsun, ayn duygularla do maktad r.
Dünyan n her yerinde iyilik, dürüstlük, yard mseverlik vb. özellikler erdem
say lmaktad r. Din, Tanr ’ya boyun e mek, O’na ba l l k anlam na geldi ine ve her
insan ayn erdem duygular yla yarat ld na göre, kendini inanc n övmek, Voltaire’ye
göre, Tanr ’ya hakaret etmekle e de erdir.63
Bir dine ba lanmak, olaylar ve olgular kar s nda, k sacas evren kar s nda
pozisyon al belirler ve inanana bir zihniyet, bir hayat felsefesi, bir bilinç kazand r r.
Bu durumun, bireyde, kendisi gibi inanmayanlara kar bir önyarg olu turabilir. Bu
yüzdende önyarg “bir dinin ya da rk n mensuplar hakk nda ilk negatif hüküm”64
eklinde tan mlan r.
Genel çizgilerle ele al nd nda, dini ho görüsüzlük, farkl dini inançlar , ayn
dinin içinde sapk n olarak nitelenen mezhepleri ve tarikatlar vs. hedefleyebilir. Tarihe
en yüzeysel bak bile dinsel ho görüsüzlü ün bu çok kaba hatlar yla yap lan
kategorizasyon do rulamaya yetebilir. Burada vurgulanmas gereken nokta, herhengi bir
dinin akidelerinin ve teorik olarak vaaz ettiklerinin, dinsel ho görüsüzlü ü yahut
ho görüyü besleyip beslemedi i tart malar n n dinsel ho görüsüzlük problemiyle
ba lant l olmad d r. Vüphesiz dogmalar bak m ndan u ya da bu dinin daha esnek,
daha ho görülü oldu u idea edilebilir. Dini ho görüsüzlü ü do uran ey, dini
benimseyen topluluklar n özelliklerinde aranmal d r. Bu nedenle ho görüsüzlük, bir
dinin herhangi bir topluluk taraf ndan benimsenmesi süreci içinde, ba ka dinden
ki ilerle ya an lan çat malardan ötürü, ba ka dinler konusunda toplulu un haf zas na,
kolektif haf zaya yerle en ve kendini sars lmaz önyarg lar eklinde aç a vuran nefret ve
husumet duygular yla ili kilidir.65
Din hem bir önyarg meydana getirebilme kapasitesine sahiptir hem de önyarg y
parçalayabilme gücüne sahiptir. Önyarg y do rudan dine ba lamak yerine dinin
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ya and ki iliksel, tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel atmosfere göre de erlendirme
yapmak daha do ru olabilir. Bir ba ka deyi le önyarg lar m z n nedeni sadece dine
ba lamak büyük haks zl k olabilir. Bu yüzden de Voltaire önyarg lar n n sebeplerini ve
say lar n ço alt r. Önyarg lar ;
1-Duyusal Önyarg lar,
2-Fiziksel Önyarg lar ve do al Önyarg lar,
3-Tarihsel Önyarg lar,
4-Dinsel Önyarg lar eklinde s ralamaktad r.66
Ho görünün Geli mesini Engelleyen Ba+nazl k
Ayd nlanmac lara göre, ba nazl k ve onunla at ba giden ho görüsüzlük
insanlar n birbirlerine kin, öfke, dü manl k duymalar na neden olarak toplumlar
adaletsizli e ve iç sava a sürükleyen bir belad r. Diderot, Ansiklopedi’ye yazd
“Ho görüsüzlük” maddesinde, H ristiyanl n özünde ba nazl n ve zorlaman n
olmad n ama bu ö retinin salt kendi ç kar n dü ünen Kilise’nin elinde yozla t n
ileri sürer. “Bizden farkl dü ünenin ba ndan bir tek saç teli kopar labiliyorsa, kafas da
kopar labilir; çünkü, haks zl k s n r diye bir eytan m z”67 diyen Diderot’a göre
H ristiyanl k, hakikatin tekeline sahip olduklar n iddia eden din adamlar nedeniyle
ba naz bir din haline gelmi tir. “Yeryüzünde ba nazl kla kirlenmemi tek dinin
Çin’deki kültürlü insanlar n dini oldu unu “ yazan Voltaire ise, daha ileri gidip tarihi
dinlerin ba nazl do urdu unu ve ba nazl n ateizmden çok daha kötü sonuçlara yol
açt n aç klar. Bu durumu öyle ifade eder; ba nazl k, kesinlikle ateizmden bin kere
daha zararl d r; çünkü ateizmin kanl tutkular esinlememesine kar l k ba nazl k esinler;
ateizm cinayetlere kar ç karken, ba nazl k cinayetler i ler.68
Dogmalar ile bo inançlarda kaç n lmaz olarak ba nazl a (fanatizmi) üretir.
Voltaire, “'nsanlar, ho görüyü hak etmeleri için, ilk önce ba naz olmamakla i e
ba lamal d rlar.”69 Ba nazl ezebilecek ve ho görüyü toplum içinde bir ya am tarz
haline getirebilecek tek güç ise merkezi iktidard r ve bu iktidar n en tepesinde yer alan
monarkt r. ' te “Büyük Türk”ün, bu anlamda bir örnek te kil eder. Çünkü merkezi,
güçlü ve bireysel yönetime en uygun yönetimdir.70
Ba nazl k insan n beynini sarmaya görsün, art k bir hastal kt r ve ifas yoktur.
Bu salg n hastal a kar n yap lacak bir ey mümkün de ildir. H zla yay larak,
insanlar n ahlak n yumu atan, hastal n bunal mlar n önleyen felsefi dü ünceden
ba ka ilac yoktur; çünkü, bu hastal k ilerledikçe kaçmak, havan n temizlenmesini
beklemek gerekir. Ruh vebalar na kar yasalar, ne de din yeterlidir; onlar için kurtar c
bir besin olmak öyle dursun, çürümü beyinlerde zehir halini al r.71
Ba nazlara yol gösterenler, onlar n eline b ça tutu turanlar genellikle düzen
bozanlard r; onlar söylentiye göre, aptallara cennetin zevklerini tatt ran… Dünya da
ba nazl kla lekelenmemi bir tek din ç km , o da Çin edeplerinin dinidir. Filozoflar n
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kurdu u tarikatlar, o zaman, bu vebadan yaln z ba k olmakla kalmam , onun ilac da
olmu lar; çünkü felsefenin etkisi ruhu dirli e, rahata kavu turmakt r, oysa ba nazl k
dirlikle ba da maz. Kutsal dinimiz ço u zaman bu cehennemlik öfkeyle bozulmu sa
suçu insanlar n ç lg nl nda aramak gerekir.72 Voltaire, “En büyük dehalar bile,
incelemeden kabul ettikleri ilkeler üzerine yanl dü ünebilir” 73 diyerek, her insan n
yanl yapabilece ini, zeki veya bilgili olmas önemli de ildir.
Voltaire’in tan m yla, ‘Ate li hastal kta say klama, öfkede kudurma ne ise, bo
inançta da ba nazl k odur. Ayin için kiliseye gitmeyenlere eziyet edip onlar öldürenler
ve s rf kendisi gibi dü ünmüyor diye insanlar mahkûm eden yarg çlar n yapt ise,
ba nazl n en kötüsüdür. Voltaire’e göre, ba nazl n sard bir zihni tedavi etmenin
imkân neredeyse yoktur. 74
Voltaire, ho görünün bulunmad
bir ortamda, insan ya am n n gerçek
mutlulu u yakalayamayaca n bir hikâye kahraman olan Sacramentado da üzerinde
anlat r. Bütün dünyay dola m ancak siyasi ve a rl kl olarak dinsel ba nazl
görmü ve ki inin mutlulu u aramak için bu dünyada bir aray a girmesinin gereksiz
oldu unu dü ünmü tür. Hatta ona göre bir ki inin kar s taraf ndan aldat lmas ,
mutlulu u ararken çekti i ac lardan daha iyidir.75 Yine bir hikâyesinde, evrenin
tümünde üzülecek birçok eyin oldu unu anlat r. Ard ndan ho görünün en üst noktas
olarak gördü ü, hayvanlar ve bitkileri t pk birer insan gibi alg lad için Hint dininden
övgüyle söz eder.76 Voltaire’e göre ba nazl k “kana susam tutkuya” yol açar; insan
cürüm i leme e ça r r ve müthi bir yan lg d r.77 Hele bir de din ad na yap ld nda,
“…en zevk dü künü ke i bile bir ruha H ristiyanl
kabul ettirmek için metresini
b rak p kentin öbür ucuna gitmeyi göze al r” der.78
Ba nazl n nedeni, bilgi kaynaklar nda, akl n kullan m nda ve inançtaki
farkl l klard r. Bu nedenle ba nazl ortadan kald rmak, do ru bilgiyle mümkündür.
Do ru bilgi, insan huzurlu bir birey yapar ve onu kendi iç dünyas yla bar k k lar.
Böyle bir insanda ho görü ve anlay
kendili inden olu ur ve ba kalar n n
dü üncelerine sayg duydu u gibi, kendi dü üncelerine tart maktan da kaç nmaz. Bu
sebeple medeni toplumlarda ba nazl a rastlanmaz. Kültür ve bilgi seviyesinin geli mi
oldu u toplumlarda ho görü hâkimdir. Böyle bilinçli ki iler, d a aç k, ba kalar yla
ileti imini sürdüren ve kendi ki ili ini de do ru sergileyebilen bireylerdir.79
Voltaire, ‘Renkler Hakk nda Hüküm Veren Körler’ hikâyesinde, adeta
ba nazl n kötülü ünü ortaya koyar. Körler aras nda liderli i ele geçiren bir diktatör,
hepsinin giydi i elbisenin beyaz oldu unu tüm körlere kabul ettirir ve bu durum
yüzünden toplumda alay konusu olurlar. Voltaire, körlerin hikâyesiyle ara t rmadan,
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körü körüne bir dü üncede srar ve inat eden ba naz insanlar tasvir etmek ister. Ba naz
ki i de, iyice bilmedi i halde, heveslerine uygun buldu u dü ünceler pe inde ko ar.80
Toplumumuzda ho görüsüz ki iler incelendi inde, bu ki iler ya cahildir, ya ba ka fikir
sahiplerine ho görü ile davranmak ç karlar na ayk r d r veya al t klar imkânlardan
vazgeçmek i lerine gelmemekte ya da bilinçalt , bilinç üstü bir korkunun tesiri
alt ndad rlar. Bu yüzden ba nazl kta u kavramlar ön plana ç kabilir; cehalet
(bilgisizlik), menfaat, al kanl klar ve korkular m zd r.
Ba nazl k insan n do as na ayk r d r. 'nsan, dü ünebilme, dü ünce üretme,
maddi bir eyler yapabilme yetenekleri ile donat larak yarat lm t r. Toplumlar n
ilerlemesi de insan n bu yetene inden kaynaklan r. Ba nazl k bu yetene in
kullan lmas n frenler, zamanla söndürür. 'nsan n do as na sayg duyan n ba nazl
olamaz.
Ba nazl k fikir ve özgürlü ü söndürür. Her ne kadar yasalarda yer alsa dahi;
ba nazl k statikli i, dogmalar ön plana ç kard ndan, ilkleri, yenileri ho
görmedi inden; fikir özgürlü ü kâ t üzerinde kal r. Ba nazl k ortam nda fikirler
korkusuzca ve serbestçe ifade edilemez. Fikirlerin korkusuzca ve serbestçe ifade
edilmesi, asl nda fikir özgürlü ünün son a amas d r. As l fikir özgürlü ü, fikirlerin
do ru do mas yani do ru dü ünebilme yetene idir. Bir ba ka deyi le beyin içinin
özgürlü üdür. Beyin içinin serbest olmas , dogmalarla, kal plarla doldurulmam ve
dondurulmam
olmas d r. Bu da ho görü ile sa lanabilir. Ho görüsüzlük,
davran lardan önce beyin içinde çekingenlik ve zamanla tembellik yarat r. Çal mayan
ve üretmeyen bir beyin asl i levlerini de kaybeder. Bu nedenle fikri ho görüyü sadece
dilin veya kalemin de il, beyin içinin de serbest olmas diye kabul etmek gerekir.
Kendi fikri d ndaki her türlü fikri reddeden, Türkçe’de kar l taassup olan bu
durum yaln z dinde de il, bütün fikri alanlarda görülen bir ruh hastal d r. Bir tür a r
tutumu ifade etti inden de bir fanatizmdir. Fanatik, bir fikre s k s k ya ba lan rken,
kendisinin i tirak etmedi i fikir ve kanaatleri ho görmeyerek, onlar iddet yoluyla yok
etmek arzusu ile doludur. Böylece de özgürlü ün önündeki en büyük engel olur.81
Fanatik olan, kendi d na aç lmay reddeder. Onun için hakikat sadece kendinde
oldu undan d a aç lmak, bir parçalanma, kendisinden kopar lmak demektir.82 Kendi
d nda kendisi gibi olmayanlarca yok edilme duygusuyla –kendinin yok olu unu dahi
göze alarak- yok etmeye yönelir. Onun varl n belki de kendisinin ki gibi ilkelere
sahip olmayan ba ka ki ilerin varl önündeki bir intihar komandosuna benzetebiliriz.83
Özgür birey, kendi de erlerini yarat rken, ho görü sahibi bir davran sergiler,
fanatik ki iler gibi ki ili inin eksik kalan yönlerini basmakal p yarg larla doldurmaz.
Fanatik niyeti itibariyle ahlaks z de ildir ve hatta belki de derin ahlaki kayg larla öyle
davranmaktad r ve öyle davrand
içinde moral zemine s k s k ya yap r. Fakat
zemine yap p kald
içinde zeminde tutsakl
onun özgürle mesi önündeki bir
84
engeldir.
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Ho görü ve Evrensellik
Voltaire, “ke ke insanlar karde olduklar n an msayabilseler” diyerek
vatanseverli in yerine kozmopolitizmi yüceltir: “'yi bir vatansever olmak, ülkesinin
ticaretle zenginle mesini ve silahlarla güçlenmesini dilemektir. Bir ülkenin, bir ba kas
kaybetmeden kazanmas n n ve ba ka insanlar mutsuz k lmadan yenmesinin imkâns z
oldu u aç kt r. ' te insanl n durumu budur: Ülkesinin büyük olmas n dilemek,
kom ular n n kötülü ünü dilemekle ayn eydir. Vatan n n kesinlikle ne büyük nede
küçük, ne zengin nede yoksul olmas n isteyecek ki i bir dünya yurtta olacakt r.” Bu
ba lamda, sava kar tl n n filozoflar aras nda çok yayg n oldu unu görebiliriz.
Özellikle Voltaire, insanl n ba ndaki en büyük felaket olarak gördü ü sava a (ve
militarizme) kar bir “sava ” yürütür.85
Dinin besledi i cehaletin k skac nda olan insanlar n gerçek ç karlar n n bilincine
varmalar ve tutkular n do ru biçimde yönlendirip kamusal iyili i gözetmeleri nas l
sa lanacakt r gibi bir sorunun cevab da felsefedir; yani filozoflar n ya da daha do rusu
filozoflarca ayd nlat lm siyasal yap n n e itim ve yasalar arac l yla insanlar ahlaki
yönden bilgilendirmesidir.86
Toplumsal erdemlerin ilki insanl kt r; türde lerimize kar sevgi, iyilikseverlik,
eli aç kl k, ho görülük ve ac mad r. Önemli olan, bireyin ki isel ç kar yla içinde
bulundu u toplumun ç kar n n uyum içinde bulunmas ya da Condillac deyi iyle,
“ki isel ç karlar n bütünün iyili ine hizmet etmesidir.87
Voltaire göre iyi yasalar ile suçlar önlenebilir. Suça e ilimli ki ilere elimizden
geldi ince bir gelir sa lanmal , böyle olunca daha az cezaland rmak durumunda
kalaca m z ifade eder. Ac mas z, kat ceza yasalar n n oldu u ülkelerde suçlar n
azalmad n , tersine artt n vurgular.88 Voltaire memuriyetleri parayla satanlar “utanç
verici olarak” niteler. Yine vergilerin adaletli bir ekilde yap lmas n , tar m ve ticaret
geli tirilmeli, lüks s n rland r lmal , tekelcilik engellenmeli, ticari ayr cal k haklar na
son verilmeli ve israfa yol açan al kanl klar bir yana b rak lmal d r.89 Voltaire için,
kanun önünde herkes birbiriyle e ittir. Ki ilerin mesle i, dini, dili, rengi, milleti, soyu
veya ailesine bak lmaks z n herkes genel ve evrensel olan ilkelere göre ya amal d r. Bu
yüzden de insanlara i kence yap lmas na kar d r. Bunu yapan n konumu veya yetkisi
önemli de ildir. Çünkü bu bir insanl a kar i lenen büyük bir suçtur.90
Sonuç
Voltaire bir Frans z Ayd nlanma dönemi dü ürü olarak öncelikle din konusunda
yeni bir bak getirmek gayretindedir. Bunun içinde din hiçbir grup veya ki inin özel
ç kar için kullan lmamal d r. Ayd nlanma dinin de il, ruhbanl n ve kilisenin
kar s ndad r. 'nsanlar aldatmak amac yla üretilen hurafelerin, insanlar n cahilli inden
yararlan larak gerçek dinin yerine geçmesini önlemektir. Bir bak ma antropomorfik
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sahte dinlerin yerine evrensel olan ve ak lla temellendirilmi bir din anlay
olu turmakt r. 'nsan sadece fiziksel bir varl k olarak de il, ayn zamanda zihni bir
varl k olarak gören Voltaire, insanlar n her türlü fikre aç k olmas n , önyarg s z
dinleyebilmelerini ve tart abilmelerini, kendi gerçeklerinin tek ve en do ru
olmayabilece ini; kendi dünyas n n d nda ba ka dünyalar n olabilece ini; bu nedenle
de herkes için geçerli olan bir tek dünya, tek bir do ru, bir tek gerçek olmad n
görebilmelidir. Aksi takdirde toplumun huzuru ve düzeni, iç bar , birlikte ya ama istek
ve arzusu ortadan kalkar. Herkesin tek sesli bir toplum olamayaca n , tek seslili in
faydadan ziyade zarar getirece i çok seslili in bir do a kanunu oldu unu
kabullenmemiz gerekir. Bu yukar da sayd m z durumlar n gerçekle mesini sa layacak
anahtar ho görüdür.
Ho görü; herkesin duygu, dü ünce, inanç ve davran lar nda özgür olmas na izin
vermek; ki ilerin duygu, dü ünce, inanç ve davran lar ndaki ayk r l klara, z tl klara,
farkl l klara kar anlay la ve tarafs zl kla bakabilmektir.
Toplumda geli tirilebilecek ho görü anlay , her zaman ve her toplumda genel
geçerlili i olan baz kurallara uyularak geli tirebilir. Bu kurallar u ekilde özetlemek
mümkündür:
1-Toplum bireylerin dü üncelerine özgürce aç klama f rsat tan mal d r.
2-Temel hak ve özgürlüklere kar l kl olarak sayg göstermeyi ilke haline
getirilmelidir.
3-Kar m zdaki insani dikkatli ve önyarg s z bir ekilde dinleme, görü leri
payla masa bile kendini onun yerine koyarak duygu ve dü üncelerini anlamaya
çal mal d r.
4-Dü ünce ve uygulamalarda ortak paydalar aramaya çal mal d r.
5-Toplumun önemli de erleriyle (din, inanç, ahlak vs.) bir arada ya amay
ö renilmelidir.
6-Bir toplumda önyarg , ba nazl k, taassup, dogmatizm ve fanatizm oldu u
sürece insanlar birbiriyle ne anla abilir nede hayat m z bir düzene girebilir.
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