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Her fleyi yöneten güç oldu¤unda...

Savafl, istedi¤imizi elde edebilmek için güç kul-
lanmakt›r.

Güç, insan›n içinde do¤al olarak bulunan bir
fleydir. ‹nsan›n görmek için gözleri, duymak için
kulaklar› oldu¤u gibi, gücü de vard›r. Bu güç, a¤›r
fleyleri kald›rmak, evler yapmak, tarlalar› ifllemek...
ve bazen de mücadele etmek için gereklidir. ‹n-
sanl›k tarihinin en bafl›nda, bir insan›n sahip oldu-
¤u güç, hayatta 
kalabilmesi
için çok
önemliydi.
O dönemde
güç, insan›n 
sahip oldu¤u 
–belki de– en 
önemli fleydi.

SAVAfi VE BARIfi 3
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‹ki grup avc›, ayn› antilobu takip ediyor.

Onu öldürüyorlar. Aileleri ma¤arada,

yemek için av lanan hayvan› bekliyor. 

Peki, antilop hangi gruba ait? Büyük 

bir gürültü kopuyor ve iki grup avc›,

antiloba sahip olmak için dövüflüyor 

–‹ki topluluk aras›nda savafl ç›k›yor.

Sonunda, en güçlü erkeklerin bulundu¤u

topluluk, antilobu kazan›yor ve av› kendi

kad›nlar›yla çocuklar›na götürüyor.

Ma¤ara devrinde, insanlar› birbirinden ay›rman›n
tek yolunun güç olmas› kimseyi flafl›rtm›yor. Dö-
vüflmek, bir içgüdüdür; insan›n hiç ö¤renmeden
yapmay› bildi¤i bir fley. T›pk› leyleklerin içgü-
düleri gibi: K›fl›n leylekler s›cak ülkelere gider.
Kimse onlara, so¤uk bir bölgede kal›rlarsa öle-
ceklerini söylememifltir. Bunu do¤al olarak bilir-
ler ve hiç düflünmeden Afrika’ya göç ederler. 

Eskiden insanlar, t›pk› susad›¤›m›zda su iç-
memiz ya da yorgun oldu¤umuzda uyumam›z
gibi, bir sorunu çözmek gerekti¤inde de birbir-
leriyle dövüflürlerdi. ‹çgüdüleriyle yönlenen ley-
leklerle aram›zdaki en büyük fark, biz insanlar›n

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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uzun süre yaln›zca içgüdüyle
davranarak yaflayamayaca¤›d›r. 
‹nsan›n do¤as›nda var olan 
bir fley, her zaman insan için 
iyi olmak zorunda de¤ildir.

Her fleyi yöneten güç oldu¤unda, insanlar›n nas›l
yaflad›¤›n› anlatmak için, onlar›n ilkel halde ya da
do¤al halde yaflad›¤›n› söyleriz. ‹lkel yaflamda,
her an bir kavga, bir çat›flma, bir savafl ç›kabilir.
Baz› kifliler, baflkalar›n›n sahip oldu¤u fleyleri is-
tedi¤inde savafl ç›kmas› normaldir. Bu da ciddi
bir sorun yarat›r! 

E¤er, bugün insanlar ilkel halde yaflasalard›,
bak›n neler olabilirdi:

F›r›nda, iki kifli, kalan son ekme¤i

alabilmek için kavga ediyor. Yoldan

geçenler kavgay› kimin kazan›p kimin

kaybedece¤ini görmek için v itrinden

içeriye bak›yor; f›r›nc› ekme¤i vermek 

için kazanan›n belli olmas›n› bekliyor 

ve bu durum hiç kimseyi flafl›rtm›yor!
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Baflka bir örnek: Biri, kalan son

ekme¤i almak üzereyken, 2 metre

boyunda dev gibi biri f›r›na geliyor 

ve koca pazular›n› gösteriyor. An›nda

ekmek onun oluyor; çünkü o, en güçlü.

Böyle bir hayat› kimsenin tercih etmeyece¤ini
anlamak hiç de zor de¤il. 

En güçlüler bile korku içinde yaflar. Onlar da,
daha güçlü biriyle karfl›laflmaktan korkarlar. Yafl-
land›klar›nda, kuvvetleri azal›r, güçsüzleflirler ve
daha genç olanlara yenilebilirler.

Kendini baflka bir gruptan daha güçlü hisse-
den bir kifli ya da grup, bir anda, gidip karfl› gru-
bun her fleyini çalmaya, daha fazla yere sahip
olmak için onlar›n ma¤aralar›n› iflgal etmeye ka-
rar verebilir. 

Sonuç, herkesin her an korku içinde yaflama-
s›d›r; çünkü bu durumda, her insan di¤eri için bir
düflman demektir. 

‹nsan zeki bir varl›k oldu¤u için, gerçekten de
tats›z bir durum ortaya ç›kt›¤›nda, bundan kur-
tulman›n yollar›n› arar. ‹lkel yaflamdan, bu do-
¤al savafl halinden kurtulmak için...

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Güc. yerine, kurallar

Bu nedenle insanlar, kurallar yaratmaya karar ver-
mifltir. Gücün, her fleye karar veren tek kural ol-
mamas› için.

Antilobun çevresindeki avc›lar için flöyle bir
kural geçerli olabilir: “Antilobun kime ait oldu¤u
bilinmedi¤inde, av orada bulunan tüm avc›lar ara-
s›nda paylaflt›r›l›r.” Ya da: “Ma¤aras› en yak›n olan
antilobu al›r.” Ya da: “Doyuracak daha çok çocu-
¤u olan antilobu al›r.” 

Kurallar
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F›r›nda ise kural, “‹lk gelen, ilk hizmet edile-
cek kiflidir,” fleklindedir. 

Herkesin do¤ru buldu¤u bir kural yaratmak
gerekir. Daha iyi yaflamak için insanlar›n seçti¤i
kurallar›n tümüne “yasa” ya da “hukuk” denir. Bir
fleyi yapmaya “hakk› olmak”, toplumda bunun ya-
p›lmas›na izin verildi¤i anlam›na gelir. Bu, hiçbir
kural›n bunu yapmay› yasaklamad›¤›n› gösterir.

Kurallara uyulmas›n› 
sa¤layacak bir güc.

Bir kural konuldu¤unda, 
sorun ona uyulmas›n› 
sa¤lamakt›r. En güçlülerin
kurallara uymay› kabul
etmeleri nas›l sa¤lan›r?
Sonuçta onlar, 
istediklerini elde 
etmek için her 
zaman güçlerini 
kullanmaya 
karar verebilirler. 

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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En güçlü avc›lar, belki bir ya da iki 

kez kurala uyacak... Ama sonra, kaslar›n›

göstermenin çok daha kolay oldu¤unu 

fark edecekler; korkan di¤erleri kaçacak

ve en güçlüler antilobu kendilerine

saklayacaklar. 

Kimsenin do¤al gücünü ondan alamay›z. Dolay›-
s›yla, bir kurala herkes taraf›ndan uyulmas›n› sa¤-
lamak için insanlar, en güçlülerden de üstün bir
güç yaratman›n flart oldu¤unu düflünürler. Yaln›z-
ca kurallara uyulmas›n› sa¤lamak için var olacak
bir güç.

En güçlülerden de üstün olacak bu 

güç; di¤erlerinin sahip olmad›¤› silahlarla

donanm›fl bir halde, ormanlarda, genifl

düzlüklerde, avc›lar›n bulundu¤u her

yerde devriye gezip duracak 10 kiflilik 

bir grup olurdu. Bu devriye grubu,

avc›lar›n kurallara uyup uymad›¤›n›

denetlerdi. E¤er, karn› fena halde

ac›km›fl bir avc›, kendini di¤erlerinden

güçlü hisseder ve antilobu kendine
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