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GİRİŞ

16. yüzyılda İngiltere ile dini nedenlerle savasa giren İspanya'
nın 1588'de yenilmesi ve filosunun tahrip edilmesi üzerine, denizler-.
deki üstünlük ve dünya ticaretinin büyük bir kısmı İngiltere'nin eline
geçmişti. Britanya, deniz gücünü ve sömürgelerini tasarımlı ve becerikli ·bir siyasa izleyerek üçyü~ · yıl boyunca sürekli olarak gelişti:
rirken deniz egemenliğinin ilk yüzyılında (17. yüzyıl), Birleşik - Eyaletler (Bugünkü Hollanda), İngilizlere en büyük ve tehlikeli rakip. olarak dünya ticaretinin önemli bir bölümünü yönetimleri altında tutu.:
2
1
yorlardı ( ). Sömürgecilik siyasalarında ( ), önemli iki kumpanya; Hollanda - Doğu ve Batı Hindistan Kumpanyaları «başarı»lannın nedeni
oluyordu.
1. HOLLANDA - DOGU VE BATI HİNDİSTAN KUMPANVALARI
20 Mart 1602 günu, Avukat Johan van Oldenbarneveldt'in ·öncülüğünde ve Prens Moritz'in ' yardımı ile «Hollanda - Doğu Hindistan
Kumpanyasrn kısaltılmış ünvanı altında, yağma güçlerinin örgütlenmesi tamamlanıyordu. Kumpanyaya 21 yıl süre ile Ümit Burnu'nun
doğusuna ve Magalhaes boğazından · tJcaret için gemi yollama imtiyazı verilerek Birleşik - Eyaletlerin sömürge siyasalarında yeni bir
perde açılıyordu. Birleşik - Eyaletler bu kumpanyadan, sömürgelerde
.tacirlerin davranış birlikteliği aç.ısından yarar umuyorlardı. Ayrıca, bu
( 1)

Gerhard Köhnen, Dünya Ekonomi Tarihi, Cev. Tunay Akoğlu, Varlık Ya-

yınları, İstanbul, Eıkin Basımevi, 1965, s. 111.

Hkz. W. PH. Coolhaas, «Das Niederl·ö ndische Kolonialreich», Hlstoria Mundl,
( 2)
Achter Band, A. Franc'ke. A. G. Verlag, Bern, 19'59, ss. 395- - 423.
Char!es Seigno'bos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, cev: Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul, Ekin . Ba·sımevi, 1960, ss. 246 - 247.
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kumpanya devletin düşmanları ile savaşacak, yükümlendiği hükümet
haklarını yürütme görevini yerine getirecekti. Birleşik - Eyaletler Cumhuriyeti'nin her bireyine pay senedi ile bu kumpanyaya ortak olma
olanağı tanınıyordu. Bunu gerçekleştirmek için de çeşitli kentlerde
ortaklık pay defterleri bulunduruluyo rdu.
Finansal sermayedeki bu önemli yenilik, İngilizlerin modası geçüçlerine karşı Hollanda kumpanyasına büyük
miş örgütlü yağma g_
üstünlü~ sağlamıştı. Biriken sermaye yeni filoların oluşturulmasından
çok, kumpanyanın varlığının sürdürülmesi ve güçlendirilmes i için elde
tutulmuştu. Roterdam, Zeeland, Amsterdam, Delf, Hoorn ve Enghuizen'de gemilere personel ve yük saglanması ayrıca, gelen malların
sat!lması ile ilgili etkinlikleri yürüten bürolar açılmıştı. Bu büroları
yönetenler en önemli paysahipleri arasından seçiliyordu; ancak yetkileri diğer küçük kentlerdeki büroların yöneticilerinde n daha fazla
değildi. Genel yönetim 17 kişi tarafından üstlenilmişti. Bunlardan sekizinin Amsterdam'lı, Dördünün de Zeeland'lı olmaları zorunluydu.
Her donatımda giderlerin yarısını Amsterdam bürosu, dörtte birını Zeeland ve kalanını da diğer bürolar karşılıyordu. Uygulamada
Amsterdam bürosunun yöneticisi, etkinliğinin sürekli oluşu nedeniyle
Hollonda'daki yönetimin başıydı. Kumpanyanın sermayesi kısa sürede 6.440.220 Gulden'e yükselmişti. Halkın büyük bir kısmı bu kumpanyanın paydaşıydı. Kumpany.anın imtiyazı, 1798'de yeni hükümetin kararı ile tasfiye edildiği 1 Ocak 1800 yılına kadar, devlete ödenen paralar karşılığı sürekli uzatılmış , yoni Birleşik Hollanda Cumhuriyeti'n·
den daha fazla yaşamıştı'r.
yıllarında kôrpayı dağıtılamıyordu:

ancak, 1610
ve 1611 yıllarındaki nakdi ve ayni (baharat) dağıtım oranı toplam
yüzde ·162,5, 16.19'da ise yüzde 37,5 idi. 1623 yılından başlayarak kôrpayı yıllık olarak dağıtılıyordu. 1645'den sonra ise kôrpayı artık baharatla değil, nakden ödenmiştir. Kôrpayı yüzdesi ilk yıllar farklılık
gösteriyordu; 1690'dan sonraki yıllarda sırasıyla yüzde 25, 40, 15, 20
ve daha sonraki yıllarda yüzde 12,5 olarak dağıtıldı. 1782'den sonra
kôrpayı dağıtılmamıştır. Kumpanyanın yıllık kôrpayı ortalaması yüzde 18'dir (3 ).
Kumpanyanın

«Hollanda 3
( )
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ilk

Doğu

Hindistan

Coolhaas, a.g.m ., ss. 399 - 400.

Kumpanyası»nın kısa

sürede

«başa-

rı»ya ulaşması 3 Haziran 1621 günü önce 24 yıllık bir beratla «Hollan-

da - Batı Hindistan Kumpanyası»nın kurulması sonucunu doğurdu.
Bu berat, Batı Afrika, Amerika ve özellikle az bilinen Güney Ame- ·
rika'nın batı bölgeleri için geçerliydi. Kumpanyanın kuruluşu için gereken 7,2 milyon Gulden i.ki yıl içinde toplandı. Birleş i k - Eyaletlerin
bir milyon Gulden'le ortak oldukları kumpanyanın kalan sermayesi
yurttaşların payları ile tamamlanmıştı. Bu kumpanya için de, her geminin donatımını sağlamak üzere Amsterdam , Zeeland, Maas kentleri, Friesland ve Groningen'de bürolar açıldı. Amsterdam her donatım giderinin 4/9'unu, Zeeland 2/9'unu ve diğer büroların herbiri de
1/9'unu karşılayacaklardı. Büroların bdşkanları olan, kent ve kasabalardan seçilen, en büyük pay. sahipleri, 19'1ar denilen merkez yöneticilerini seçiyorlardı. Böylece Genel Yönetim, 8'i Amsterdam'lı, 4'ü
Zeeland'lı, 2'şerden toplam 6 kişi de diğer bürolardan ve W'uncu da
Birleşik - Eyaletler'in yöneticileri arasından secilen üyelerden oluşu
yordu. Ayrıca, Hollandalılar tarafından kurulmuş ve korunmuş olan
Yeni - Hollanda (New - Vork), Essequibo(Guayana kıyısının bir kesimi) ve Gores'de (Kapverde'de bir ada) üslenenler de kumpanyaya
ortak olmuşlardı (4 ). Kumpanyanın, 1790 yılında beratı uzatılmayarak
pay sahiplerine nominal değerinin yüzde 30'u dağıtılarak tasfiye edilmiştir (5 ).
Kumpanyaların

etkinliklerinin tarihini uzun uzadıya anlatmaya gerek yoktur. Özetle, Japonya'ya kadar Asya'da, A.frika'da, Amerika'da
kaleleri ve silahlı güçleri _ile Hollanda'nın (Birleşik - Eyaletler) sömürge gücünü oluşturan bu kumpanyalar, savaşarak mal ve köle ticareti adı altında toplumları yağmalarken deniz.lerde vurgun, k ı yılar
da soygun ve zorbalık etkinliklerini sürdürüyorlardı. Dünya tarihinin
yağma tarihi olduğu görüşü yeni değildir; ancak, devletin yurttaşları
ile kumpanya kurarak birlikte dünyayı yağmalaması, 17. yüzyılda .yeni
doğa biliminin , natüralist dünya görüşünün topluma aktarılan çarpık bir yorumu ile «hak_lılık» kazanmıştır. Bu yorumun en önemli temsilcisi, kuşkusuz, Spinoza'dır.
·

il. SPINOZA'mn DEVLET KURAMI
Hobbes'tan sonra, sosyal yaşamı doğaya benzer şekilde matematik -: nedensell.i k yöntemi ile açıklama denemesinin olgun bir sis(4)
(5)

A.g.m., s. 410-411.
A.g.m., s. 415.
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· temi 17. yüzyı· lda Hollanda'lı
ortaya ç ı kmaktadır.

düşünür Spinoza'nın

devlet

kuramında

Spinoza için tanrı, doğa ya da töz olarak adlandırılan her şey i
içeren yalnız bir tek gerçek vardır. Bu gerçek, bize ya madde dünya.
sında ya da tinsel. dünyada kendini açıga vurmuş olarak görünür.
Madde dünyasını uzam (extensio} görünüşü (modus), tinsel dünyayı
ise düşünce (cogitatio ) görünüşü ile açıklayabiliriz. Her iki dünya da
zorunlu bir bağlantılar sistemind en oluştuğundan bu iki dünyanın
6
her birinin kendi içinde bir yasalığı vardır ( ).
Bu natüralist mekanik zorunlulu klar sistemi her türlü erek (teles) düşüncesiyle bağdaşamayacağı için Spinoza erekli düşüncele
rin tümünü felsefesin den kaldırıp atmıştır; olması gerekeni değil,
olanı araştırmıştır. Bu nedenle Spinoza, başyapıtı Etika'da insana özgü ilişkiierle ilgili düzenlem eler getirmez; ancak, insana özgü duygulanımların analiz ve açıklamasını ortaya koyar. Bu analizde ilişki
ler, her türlü tutkudan uzaklaşılarak, her türlü önyargıdan sıyrılarak
«sanki çizgiler, yüzeyler ve· cisimler inceleniyormuş gibi dikkate alı
nın>

(7).

Hobbes, devletin ortaya çıkışından önceki doğal durumu ve doğal
hakkı tanımlayarak yola çıkar. Bu tanımda, kuşkusuz, İngili?ceye çevirdiği Thükidide s'in tarihi nin birinci kitabının izlerine rastlanır. Thükidides, bu kitabında «erken çağ»da Yunanlıların vurgunlar ve zorbaanlıklarla geçindikle rini; tek yasanın en güçlünün yasası olduğunu
8
hak,
latmaktadır ( ). S.pinoza'da da Hobbes'a benzer biçimde, doğal
bir düzenleme ürünü değil, ancak, diğer bir güçle sınırlandırılabilen
insanın doğal gücüdür. Ancak Hobbes'ta doğa.! hak, doğql yasa ile
sınırlanır ve 'artık devletle arka plana itilirken, Spinoza'd a doğal hak,
devletin ortaya çıkışından sonra da değişmeden devam eder. Çünkü
doğal hak, doğanın bir parçası olarak bütün insanların sahip oldukları gerçek güçten başka bir şey değildir. Genel bir bakışla dikkate
alınan doğa, kendi gücü altında olana karşı yüce bir hakka sahiptir;
yani, gücünün yettiği her yerde hakkı vardır. Doğanın bir parçası olaSpinoza, Etika 1, çev. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul. Milli Eğitim Basımevi. 1945.
·
Spinoza, a.g.e., ş. 156.
8
Gaetano Mosca, Siyasi Ooktrinler Tarihi, cev . Sami h Tiryaıkioğlu, Varlık
( )
Yayinları, İstanbul, Ekin Basımevi, 1968, s. 164.
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 5. B., Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, Evrim
Matbaacılı .k Ltd. 1985, s. 281.
(6 )

(7)

1
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9
rak, her insan da bu güçte sahip olduğu pay kadar hakka sahiptir ( ).
AYrıca Hobbes'un, «herkesin birbirinin kurdu olduğu» doğal duruma,
ancak bir otoriteye kayıtsız koşulsuz bağlanmakla, bireylerin kendi
hak ve güçlerini saltık bir erke devretmeleriyle son verilebilir görüşü,
Spinoza'ya göre devlet kavramı ile de bağdaşamaz. Devletin kuruluş
islevine uygun olan ödevi, ancak bireylerin hak ve güçlerinin alanlar;nı, bunların birbirinin huzurunu bozmayacak bir şekilde sınırlayıp
ayarlamaktır (1°).
Güç ve hak bu görüşte özdeştir. Sonuç olarak insan, doğanın
yüce hakkı.yla kendi doğasının zorunluluğundan çıkan her şeyde et11
kinliğini sürdürür ( )'. Ancak Spinoza, insanın doğası ile Aristocu Hıristiyan öğretideki gibi onun ereğini değil, ancak onun görgül doğasını anlar. Spinoza'nın _temel öğretisinden çıkan bu natüralist dünya görüşüne göre, «İnsanın doğal hakkı sağlıklı akılla değil, ancak
arzu ile ve güç ile belirlenir. Çünkü, insanların aklın kural ve yasalarına göre davranmalarını doğa belirlememiştir. Doğa, insanların
sağlıklı akla uygun yaşama . yeteneğini onlardan sakınmıştır. İnsan
lar, dünyaycı bilgisiz olarak gelmektedir. Gerçek yaşam biçimini kavrayabilmeleri · ve erdemli olmayı sağlayan açık ve seçik bilgileri kazanabilmeleri için geçen süre içinde yalnızca arzuları sıra yaşamaları
ve kendilerini olabildiği kadar iyi korumaları gerekmektedir. Bu acı
dan herkesin, kendisi için yararlı sandığı şeyi, · ister sağlıklı akılla, isterse arzulara kendini kaptırarak her olası biçimde, zorla, aldatarak,
·
kandırarak elde etmeye hakkı vardır» (12 ).
Doğada ender olan, her güzel şeyi, elde etmek, kuşkusuz, kolay
değildir; ancak, aynı şekilde, doğada ender olan, duygulanımların
soylu ve yücesi, sevginin gücü ile de, her güzel şeyi, elde etmeye,

kuşkusuz, hakkı vardır.

Alfred Verdross. Abendlöndische Rechtsphilosophie, Rechts - und Staat(9 )
swissenschaften, Band 16, Springer - Verlag, Wien, 1958, s. 111 .
. Cemil Sena, Büyük Filozoflar Ansiklopedisi, 4. C., Okat Yayınevi,
1969, s. 368.

İstanbul,

Yaylacık. Matbaası,
( 10 )

Gökberg, a.g.e., s. 303.

Bedia Akarsu. Ahlak Öğretileri, 3. B., Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, Evrim
Ltd., 1982, s. 124.
11
Spinoza, Etika il, Cev. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi,
( )
1~47, s. 52 . .

Matbaacılık

(

sım

12 )

Verdross. s. 111 'den Spinoza, Tractaus theologico - politicus, 1670, Kı

16.
601

«İstemlerinin karşılanmasını engelleye~ herkesi düşman olarak
görmekte de haklıdır» (13 ).

Bu düşüncelerden şu sonuç çıkar : «Doğal düzen, hiç kimsenin
arzu etmediği ve hiç kimsenin yapamadığı Şeylerin hiç birini yasaklamadığı gibi, düşmanlık, öfke, aldatma ya da arzuları yücelten her
hangi bir şeyi de önlemiyor» (14 ).
Devlet insanların biraraya yumaklanmış gücünden farklı bir şey
15
olmadığı için doğal hak devlette de varlığını sürdürür ( ). Devletin
ortaya çıkışı ile bireylerin gücü devletin üstün gücü ile karşılaşır. Bu
üstün güçle devlet, bireylerinden daha güçlü bir hakka sahip olur.
Bu güç, devleti, güç alanında neyin iyi ya da kötü olduğunu belirlemeye yetkili kılar (16 ). Devletin ortaya çıkışından önce, doğal durumda, her insan kendisi için yararlı bulduğunu iyi ve zararlı bulduğunu
kötü olarak görmüştür. Buradan kolaylıkla anlaşılır ki, devlette herkesin mutabık kaldığı iyi ya da kötü olan şey, doğal durumda mevcut
değildir. Çünkü doğal durumda herkes kendi yararını arar ve kendi
anlayışına göre ve yalnızca kendi yararını dikkate alarak neyin iyi
ya da kötü · olduğuna karar verir. Bu nedenle doğadan suç kavramı
türetilemez (17 ).
Spinoza'ya göre devlet, ortaya çıkışı ile, ölçüsüz bir bencilliğin
insanlar arasında yaratacağı bir genel savaş durumuna yurttaşları
arasında son vererek, barış içinde bireylerin korunmasına ve güçlenme çabalarına olanak sağlar. Erdem bu çabanın gerçekleşmesin
den başka bir şey değildir. Erdemli olan, güçlü ve yetkindir (18 ).
Spinoza, devletin bireyleri arasında sağlanan barışı, devletlerin
birbirine karşı doğal durumda yaşadıklarını varsayarak, devletler arasında yadsır. «Her devlet için kendisinin varlığının korunması ve güçlenmesi temel yasadır» (19 ); diğerleri üzerinde gücünün yettiği kadar
ha'kkı vardır.

(13)
( 14 )
(

15

)

(16)
( 17 )
( 18)
( 19 )

sım 1'6.
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A:g.e., Kısım 16.
A.g.e., Kısım 16.
Verdross, s. 112'den Spinoza, Tractatus p~liticus, 1678, Kısım 3, § 3.
Spinoza, Etika il, s. 53.
Spinoza. Etika il, s. 53.
Spinoza, Etika il, s. 31.
Verdross, s. 113'den Spinoza, Tractatus theologico - politicus, 1670, Kı

111. OLGULAR VE KURAMSAL DAYANAKLARI
Dünya ticaretinin giderek gelişmesi ve sömürgeciliğin yaygınlaş
ülkelerdeki tacirlerin çıkarlarını da çatışır duruma getirmişti. Tümü de rakiplerine karşı çıkarlarının korunması acısından
saltık bir monarşiye daha başlangıçta gereksinim duyuyorlardı. Tacirlerin çıkarları ve güçlü devlet arasında bir uygunluk olduğu için
merkantilist öğreti, saltık monarşi öğretisi olarak iktisadi düşünceyi
temsil ediyordu (20 ). Ayrıca, 17. yüzyılda ticari kapitalizm ile küçük
sınai kapitalizm arasında çıkarlar acısından yeni bir çatışma baş
lamıştı. Bu çatışma, merkantilist öğreti ve siyasası çökerken, «Laisserfaire» e dayanan sınai kapitalizmin doğuşunu da hazırlıyordu. Sınai
kapitalizmin ideolojisini yansıtacak ilerideki liberal öğreti de artık saltık monarşi öğretisi olarak iktisadi . düşünceyi temsil edemeyecekti;
demokrat - liberal bir yönetim biçiminin savunulması da gerekliydi.
Bu geçiş döneminde saltık monarşi öğretisinin özgün toplumsal felsefesini İngiliz düşünürü Hobbes temsil ederken, Hollandalı düşünür
Spinoza saltık monarşi öğretisine toplumsal felsefede karşı· çıkıyor
du~ Ancak henüz küçük sınai kapitalizmin gücü, ticari kapitalizmin
gücünü aşamadığından, bu geçiş döneminde, sına.i kapitalizm ve ticari kapitalizm arasında Spinoza'nın toplumsal felsefesinde bir öncelik sonralık seçimi olamazdı.
ması, değişik

Farklı ideoloJilerin siyasal eğilimlerini yansıtan her iki toplumsal
felsefe de her türden toplumsal koşulu «doğal»a göre meşrulaştır
dıkları için bir noktoda birleşiyorlardı. Bu karşıt görüşleri birleştiren
şey kullanılan felsefe yöntemiydi (21 ).
-

«İdeolojileri ister sistemleştirilmiş inançlar bütünü olarak, ister
fikirler ve tutumlar bütünü olarak tanımlayalım, bu seçilmiş değerlerin
toplumlarda eylemlerin, yaşantıların hedefini belirledikleri» (22 ) görül20
( )
Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İkt isadın Evrimi, 3. B.,
Remzi Kitabevi, Yayınları, İstanbul, Evrim Matbaacılık Ltd., 1984, s. 29.
Henri Denis, Ekonomik Doktrinler Tarihi I, Sosyal Yayınlar, İstanbul. Ercivan
Matbaası, 1973, s. 119.
('2 1) Gunnar Myrdal, «Siyasal İktisadın Kökenleri» · Çev. Kadir Yerci, Marmara
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 1. Sayı : 1, İstanbul.
FatihYayınevi Matbaası, 1984, s. 146.
( 22 )
Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, Yar Yayınları , İstanbul, Divan Matbaacılık Tesisleri, 1973, s. 35.
Bkz. Sabri F. Ülgener, «BiHm İdeoloji ve Marksizm», İstanbul Üniversitesi İk-
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