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2.1. YENİ ÇAĞ AVRUPASI'NDA 

MEYDANA GELEN GELİŞMELER



15.01.2019www.tariheglencesi.com

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa’da Düşünce Alanında Değişimler

Aydınlanma düşüncesi ile 

Avrupa’daki bilimsel, 

sosyal, siyasi ve ekonomik 

gelişmelere öncülük eden 

bazı düşünürler orta sınıfın 

yükselmesini etkilemiştir. 

Bu düşünürler

ve fikirleri:



Copernicus (1473-1543)

 Krakow (Krakov) Üniversitesinde 

öğrenim gören Copernicus (Kopernik), 

İtalya’ya hukuk ve tıp çalışmak üzere 

gitmiş ancak astronomi üzerinde 

çalışmalar yapmıştır. Hekimlik ve 

ressamlık da yapan Kopernik hayatını 

yeni buluşlara adamıştır. Antik ve Orta 

Çağ ilminin evrenle ilgili yaklaşımlarının 

yanlış olduğunu iddia eden Polonyalı din 

adamı, matematikçi ve astronom 

Kopernik, Dünya’nın Güneş’in etrafında 

döndüğü tezinin öncülüğünü yapmıştır.
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 Hümanist yöntemin ilim öğrenmede 

önemini kabul eden Kopernik, 

astronomi biliminde matematiğin 

eksikliğini anlamıştır. Tüm Antik 

Dönem düşünür ve coğrafyacılarının 

eserlerini okuyan Kopernik, astronomi 

ve bilim dünyasında yeni bir çığır 

açmıştır. Astronomi alanında öncü olan 

Kopernik, kendinden sonra gelen 

Kepler ve Galileo için esin kaynağı 

olmuştur.
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 Kopernik, evrenin Güneş 

merkezli olduğunu ve 

Dünya’nın döndüğünü 

bilimsel temellere oturtmuştur. 

Buna göre Dünya değil de 

Güneş evrenin merkezinde yer 

almaktadır. Dünya’nın ve 

bütün gezegenlerin kendi ve 

Güneş etrafında döndükleri 

fikrini ileri sürmüştür.
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Thomas More (1478-1535)

 Thomas More’a (Tamıs Mor) göre 

İngiltere’de Sanayi Devrimi için 

gerekli kapital, zirai üretimden 

sağlanan artı değerlerden elde 

edilmiştir. Sanayi kapitalistlerinin bir 

bölümünün daha önceleri büyük 

çiftçiler olduğunu, bunların varlık 

kazanabilmeleri için ise başkalarının 

topraksızlaştırıldığını ifade etmiştir.

15.01.2019www.tariheglencesi.com

Thomas More



 Topraksızlaştırılan bu 

çiftçiler kente göç ettikten 

sonra işsizlik, açlık ve çeşitli 

suçlar baş göstermiştir. 

Toplumsal karışıklıkların 

temelinde eski feodal toprak 

düzeninin bozuluşu 

bulunmaktadır.
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 Utopia (Ütopya) adlı eserinde 

özel mülkiyetin bulunmadığı 

toplumsal bir düzen tasarlayan 

More, koyu bir Katolik 

Hristiyan olarak bu görüşünü 

dine dayandırmaktaydı. Böyle 

düşsel bir ülkede hiç kimse 

toprak sahibi değildi fakat 

herkes işçiydi ve üretim bir 

plana bağlıydı.
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 Üretilen mallar para karşılığı 

olmaksızın herkesin 

gereksinimine göre dağıtılacaktı. 

Bu dünyada, toplum çiftçi 

birlikleri öncülüğünde 

örgütlenecek, toplumsal 

dayanışma ve yardımı 

gerçekleşecekti. Herkese imkân 

eşitliği tanınacak ve sınıfsız bir 

toplum düzeni oluşacaktı.
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 More açısından yönetici, seçimle 

işbaşına gelmeli ve görevini kötüye 

kullanmadığı sürece işbaşında 

kalmalıdır. Halk kurultaylarında ülke 

meseleleri konuşulmalı, bunun dışında 

bir araya gelerek ülke meselelerinin 

konuşulması ise yasaklanmalıdır. Savaş 

gerektiğinde savunma amaçlı 

yapılmalıdır. Bütün çocuklara kurumsal 

eğitim verilmeli, yetenekli olanları 

bilime ve bilgeliğe yönlendirilmelidir.
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 Hastalar, düşkünler kendi başlarına 

bırakılmamalıdır. Toplum tarafından 

gözetilip korunmalıdırlar. Thomas 

More, Sanayi Devrimi'nden çok 

sonra uygulamaya koyulan kadın 

erkek eşitliği, çalışma saatlerinin 

sınırlandırılması, temel eğitimin 

genel, parasız ve zorunlu olması, 

sağlık hizmetlerinin devletçe yerine 

getirilmesi, yaşlıların ve düşkünlerin 

devletçe gözetilmesi gibi görüşlerin 

öncüsü sayılır.
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Machiavelli (1469-1527)

 Machiavelli’nin (Makyavelli) yaşadığı 

dönemde küçük devletçiklere bölünmüş 

İtalya, sık sık ayaklanmalara sahne olan 

bir ülkeydi. Ülkenin bazı bölümlerinde 

yabancı güçler egemenliklerini 

sürdürmekteydi. İtalya’daki devletçikler 

zaman zaman birbirileri ile 

çatışmaktaydı. Bu küçük İtalyan 

devletlerinin yönetiminde hiçbir etik 

kaygı yer almıyordu.
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Machiavelli



 İşte bu durumdan etkilenen Machiavelli tek çıkar yol olarak 

hiçbir etik kurala bağlı olmayan ve sınırsız güç sahibi bir 

devlet yapısının yaşama geçirilmesini öne sürdü. Onun başlıca 

amacı, yabancı devletlerin etki ve işgallerinden kurtulmuş 

ulusal ve güçlü bir İtalyan devletinin kurulmasıydı. Amacın 

sağlanması için önerdiği yöntem, “Makyavelizm” akımını 

doğmasına neden oldu. Machiavelli görüşlerini dilimize 

“Hükümdar (Prens)" olarak çevrilen eserinde ortaya koydu.
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 Machiavelli’ye göre hükümdar kendisini 

erdemli bir kişi olarak tanıtmalıdır ama 

gerektiğinde hiç de öyle davranmamalıdır. 

Din için de aynı durum söz konusudur. 

Hükümdar dindar bir kişi gibi 

gözükmelidir ama dinin buyruklarını 

belirtilen amaçlar uğruna çiğneyebilecek 

kişilikte olmalıdır. Dinin toplumu bir 

arada tutan işlevi olmasından dolayı 

hükümdar kendisini, gerçekte öyle olmasa 

bile dindar bir kişi olarak göstermelidir.
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 Paralı askerler yerine yurttaşlardan kurulu 

düzenli bir ordu kurulmalı, askerler 

eğitimli ve disiplinli olmalıdır. 

Machiavelli’ye göre devletler arası 

ilişkilerde devlet, amacına ulaşmak için 

her yolu deneyerek sınırları içinde ve 

dışında güç kullanmalı ve hukuk dışı 

kurallara başvurmalıdır. Hukuka 

başvurmada devletin çıkarı gözetilmelidir. 

Devletler arası sorunların çözümünde 

yalan dolan yetmez ise tek çözüm yolu

savaştır.
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Bir Kese İnci

Basra mücevhercileri bir araya 

toplanmıştı. İçlerinden biri başından 

geçen bir olayı şöyle anlattı:



“Bir zaman çölde yolumu kaybetmiştim. 

Yanımda yiyecek ve içecek hiçbir şey 

kalmamıştı. Tam hayattan ümidimi kestiğim 

sırada içi dolu bir kese buldum. Bunu 

kavrulmuş buğday sandığım andaki zevki ve 

sevinci , inci olduğunu öğrenince de 

duyduğum acıyı ve hüznü hiçbir zaman 

unutamam..”



“Kuru  çöllerde, kumların 

ortasında susuzun ağzında inci 

olmuş, sedef olmuş, ne çıkar? 

Azıksız adamda ha altın olmuş ha 

saksı kırığı!” 



Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

 Jean Rousseau’ya (Jan Jak Russo) 

göre her türlü kötülüğün kaynağı, 

insanlığın doğal durumdan kopması 

ile mülkiyet fikrinin varlık 

kazanmasıdır. Mülkiyetin ortaya 

çıkması ile sınıf kavgası baş 

göstermiş, siyasal iktidar da bu sınıf 

savaşının bir sonucu olarak 

biçimlenmiştir.
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 “İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin 

Kaynağı” adlı eserinde reformlarla 

işlerin düzelemeyeceğini, bunun için 

mülkiyet hakkının ortadan kalkması 

gerektiğini öne sürmüştür. “Toplum 

Sözleşmesi” adlı eserinde ise olan 

olmuş gibi bir düşünceyle mülkiyeti 

artık bir veri olarak görüp yalnızca 

ona bir düzenleme getirmeyi 

önermiştir
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 Rousseau “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde toplum 

düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulamakta ve 

devleti yüceltmektedir. Toplum sözleşmesi ile oluşan 

devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez. Bu nedenle 

de kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilemez. Rousseau, 

çoğunluğun iktidarından yanadır. Devlet otoritesine karşı 

çıkan bütün hareketleri ve destekçilerini halk düşmanı 

olarak görmüştür.
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Immanuel Kant (1724-1804)

 Immanuel Kant (İmanuel Kant), Rousseu’nun Toplum Sözleşmesi

eserinden etkilenerek yazdığı ve doğrudan siyaset konusunu işlediği 

“Sürekli Barış Projesi” adlı eserinde toplum sözleşmesini 

dönüştürerek ele alır. Kamusal otoritenin temelini oluşturmada aklı 

öne çıkarır. İnsanların temel eşitliği düşüncesi ve genel iradenin 

çoğunluğun görüşüyle olamayacağını, bunun ancak evrensel akıl 

önermeleriyle yapılacağını savunmuştur.
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 Kant’a göre doğa, insanları 

amaçlarına doğru götürürken 

evrenselleştirir. Doğa, amaçlarını 

sıradan bir biçimde siyasete verir 

ve insan türünün bütün dünyada 

gelişmesine ve de kültür 

oluşturmasına imkân verir. Bunlar 

sürekli barışı sağlayacak meşru, 

cumhuriyetçi ve evrensel bir 

yönetimin kurulmasının şartıdır.
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İmmanuel Kant



 Ahlakın evrenselliği bütün 

bireylerin eşitliğini getirir. Her 

bireyin özerkliği kendisine olan 

saygısını artırdığından siyasal 

özgürlüğü de hak etmesini sağlar. 

Kant'a göre yurttaşlık, genel yasa 

karşısında bağlılık statüsü değildir. 

Eşit kardeşlik durumunda olan 

herkesin hakkıdır. Her meşru 

düzenin temeli budur ve buna saygı 

duyulmalıdır.
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 Bu amaca düşen tek siyasal biçim 

temsilî sistem ve güçler ayrılığını 

işleyen cumhuriyetçi biçimdir. Sadece 

belli bir ücreti ödeyenlerin seçme ve 

seçilme hakkı vardır. Kant bu görüşleri 

ile feodalizmi, aristokrasiyi ve aydın 

zorbalığını reddeder. İşçi ve hizmetkâr 

sınıfını yurttaş olarak kabul etmez. O 

bütün bu görüşleriyle evrensel ahlakı 

öne alan orta sınıfı savunur ve onları 

gerçek yurttaş olarak kabul eder.
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