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ÖNSÖZ 

 Türkiye‟de Japon tarihi ile ilgili mevcut araştırmaların yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. Yapılmış çalışmalar, genellikle Türk – Japon ilişkileri ya da Meiji 

Dönemi tarihi ile sınırlı kalmaktadır. Meiji Dönemi araştırmaları ise genel olarak 

1868 yılından başlatılmakta ve Osmanlı Dönemi‟ndeki yenileşme hareketleri, Meiji 

Dönemi Japon yenileşme hareketleri ile mukayese edilmektedir. Meiji Dönemi 

öncesi, özellikle 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyılın ilk yarısı Japon tarihi incelendiğinde, 

Japon restorasyonunun alt yapısını hazırlayan ve adaptasyon sürecini hızlandıran 

siyasi, toplumsal, ekonomik ve düşünsel birçok etmen ortaya çıkmakta olup 

ülkemizde bu konuda Japonca temel kaynaklı çalışmalar hemen hemen hiç yoktur. 

 Bu çalışmada, fikrî altyapı ön plana çıkmakta olup, Meiji Dönemi öncesinde 

ortaya çıkan farklı ideolojilerin savunuculuğunu yapan iki önemli düşünür; imparator 

yanlısı Mitogaku ideologu olan Aizawa Seishisai ve Batı çalışmalarına odaklanan 

Yōgaku ideologlarından Fukuzawa Yukichi konu olarak seçilmiştir. 19. yüzyılın 

önemli düşünürlerinden kabul edilen bu iki fikir adamının, yazıldıkları dönemde halk 

üzerinde büyük etki bırakan temel eserlerini inceleyerek, Meiji Dönemi üzerindeki 

etki ve yansımalarını açığa kavuşturmak öncelikli amaçlarımızdandır. 

 Çalışmada, Japonca kelimeler, Hepburn sistemine göre yazılmıştır. Ancak 

Tokyo, Osaka, samuray gibi dilimize yerleşmiş kelimeler, dilimizde kabul edildiği 

şekliyle kullanılmıştır. 

 Bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük katkısı olan, desteği, rehberliği ve 

tecrübeleri ile yanımda olan danışman hocam Sayın Doç. Dr. A. Merthan Dündar‟a, 

kaynak toplamak üzere Japonya‟ya gitmem için yardımlarını esirgemeyen Anabilim 
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Dalı Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen‟e, Tokyo Yabancı Diller 

Üniversitesi‟ne misafir araştırma öğrencisi olarak kabul edilmemde yol gösteren 

Sayın Prof. Dr. Kayoko Hayashi‟ye, Japonya‟daki çalışmalarım boyunca 

danışmanlığımı yapan Sayın Doç. Dr. Tsutomu Tomotsune‟ye, tez çalışmamın 

başlangıç aşamasında yardımcı olan Sayın Prof. Dr. H. Can Erkin‟e ve Anabilim 

Dalımızın değerli hocalarına teşekkürü bir borç bilirim.  
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GİRİŞ 

Japonya, eski çağlardan Kamakura (鎌倉 1192 – 1333) Dönemi‟ne kadar 

imparator tarafından yönetilmiş, ancak bu döneme gelindiğinde asker sınıfın 

yönetimi ele geçirmesiyle 700 yıl kadar devam edecek bakuhan (幕藩体制 ) 

sistemine
1
 geçilmiştir. Savaşan Beylikler Dönemi olarak adlandırılan, beyliklerin 

iktidar için mücadele verdiği yaklaşık 100 yıllık bir iç savaş döneminin ardından 

Tokugawa Ieyasu (徳川家康  1543-1616), 1600 yılında rakiplerine üstünlük 

sağlayarak ülkede birliği sağlamış ve shōgun (将軍 )
2
 unvanını alarak Meiji 

Dönemi‟ne kadar sürecek olan Tokugawa (Edo) Dönemi‟ni başlatmıştır.
3
 1639 

yılından itibaren uyguladığı sakoku (鎖国) denilen kapalı ülke politikasıyla dış 

                                                           
1
 Ülkeyi oluşturan beyliklerin bağlı bulundukları, fiziksel, politik ve ekonomik denetimine maruz 

kaldıkları merkezi yönetime bakufu (幕府), bu yönetim sistemine ise bakuhan sistemi denmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için bk. W. G. Beasley, The Modern History of Japan – Third Revised Edition, Charles 

E. Tuttle Company, Tokyo, 1985, s. 3-8. 

2
 Kelime anlamı “barbarları kontrol altına alan büyük general” olan “seii-taishōgun”un (征夷大将軍) 

kısaltmasıdır. Eskiden Ezo bölgesini (günümüzdeki Hokkaido bölgesi) kontrol altına almak için 

imparator tarafından bölgeye gönderilen generale verilen unvan olarak kullanılsa da Kamakura 

döneminden itibaren feodal sistemin siyasi erki için kullanılan bir unvan haline gelmiştir. J. E. Hunter, 

(Çev. Müfit Günay), Modern Japonya‟nın Doğuşu: 1853‟ten Günümüze, İmge Yayınları, Ankara, 

2002, s. 17. 

3
 徳川 (江戸) Bu dönem ile ilgili ayrıntılı bilgi 1. bölümde verilmiştir. 
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ilişkilerini en aza indiren Tokugawa Shōgunluğu, 1854 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri‟nin (ABD) tehditleriyle kapılarını dış dünyaya açmıştır.
4
 Dış baskılar ve 

yaşanan iç krizler bakufu yönetimine karşı muhalefeti artırmış, otoritesini daha fazla 

devam ettiremeyen shōgun yönetimi imparatora iade etmek zorunda kalmıştır. 

Böylelikle Japonya‟nın çağdaş dünyaya adım atarak, Batı medeniyetleri ile rekabet 

edebilir seviyeye ulaştığı Meiji Dönemi ve restorasyonları başlamıştır.  

Meiji Dönemi ve Meiji restorasyonları çok uzun zamandır birçok araştırmaya 

konu olmaktadır. Bu akademik araştırmaların çoğunun ortak noktası, Japonya‟nın 

kapılarını dış dünyaya açtığı 1854 ya da Meiji Dönemi‟nin başladığı 1868 yıllarının 

milat olarak alınmış olmasıdır.
5
 Ancak Meiji Restorasyonu‟nu 1868 öncesine 

bağlayan siyasi, ekonomik, kültürel ve düşünsel unsurların incelenmesi, restorasyon 

döneminin fikrî temellerinin bir kısmının geçmişle olan bağlantısını ortaya 

çıkarmaktadır. Örneğin “Japon ruhu, Batı aklı” anlamına gelen wakon yōsai (和魂洋

才) sloganıyla yola çıkan Meiji aydınları, Batı uygarlığını anlamaya ve öğrenmeye 

çalışırken bunu mümkün olduğu kadar bilim ve teknoloji gibi maddi konulara 

                                                           
4
 Ayrıntılı bilgi için bk. C. Totman, Early Modern Japan, University of California, London, 1993. K. 

G. Henshall, A History of Japan - From Stone Age to Superpower, Palgrave, New York, 2001. 

5
 Konu ile ilgili Türkiye‟de yapılan çalışmalarda da bu durum benzer şekilde algılanmaktadır.  

Örneğin; Büyükbaş, Japon modernleşme başarısını Batı ile kurulan belli ilişkilerin bir ürünü olarak 

görmektedir. Sander ise bunu, “Japonya 1868 yılında katı bir feodalizmin ilginç bir karikatürü, bir 

ortaçağ ülkesiyken, 30 yıl gibi, devlet hayatında son derece kısa olan bir süre içinde, tümüyle 

Batılılaşmış, en ileri Avrupa devletlerinin düzeyine çıkmış, Rusya‟yı ise aşmıştı” şeklinde ifade eder. 

Bk. H. Büyükbaş, Japon Modernleşmesi Üzerine 1868-1912, Bilimname, 3, 65-86, 2003. O. Sander, 

Siyasi Tarih – İlkçağlardan 1918‟e, 20. Baskı, İmge Yayınları, Ankara, 2010. 
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indirgeyerek kültürel değer ve özelliklerini korumaya çalışmışlardır. Yine Meiji 

Dönemi‟nde, bir ülkenin kendini korumasında sanayisinin öneminin farkına 

varılması, Japonya‟ya yeni bir slogan kazandırmıştır: Fukoku kyōhei (富国強兵), 

“zengin ülke, güçlü ordu”. Bu söz, ticaret ve endüstrinin oluşturacağı kaynakla 

sağlanan, Batı teknolojisi ve organizasyonuna sahip askeri bir yapılanmanın 

gerekliliğini vurgulamak için kullanılmıştır. Ancak Japonya‟nın, bu kavramları 

slogan olarak benimsemese bile, ülke politikası olarak benimseyerek uygulamaya 

koyması daha eski tarihlere uzanmaktadır. Tokugawa Dönemi‟nde bakufu ve çeşitli 

beylikler bazında ve temelde zayıflayan ekonomiyi canlandırmak için yapılan 

reformlar ya da orduyu güçlendirmek için batı tarzı gemilerin yapımına izin veren 

kanunlar bunun en açık göstergelerindendir.  

Meiji Aydınlanması‟nın alt yapısının hazırlanmasında özellikle, 19. yüzyıl ilk 

yarısı düşünürlerinin etkisi büyüktür. Bu düşünürler arasında, Japonya‟nın artık 

kapılarını dış dünyaya açarak Batı medeniyeti seviyesini yakalaması gerektiğini 

savunan Rangaku (蘭学), Yōgaku (洋学) gibi Batı ilimleri âlimleri olduğu gibi, 

Batılıları barbar olarak tanımlayıp, mevcut sorunlarından kurtulması için Japonya‟nın 

kendi özünün kavranması gerektiğini savunan Mitogaku (水戸学) ve Kokugaku (国

学) âlimleri de vardır.
6
 Batı yanlısı ve Batı karşıtı olarak nitelendirebilecek bu iki 

ideolojik grup başlangıçta tamamen zıt kutuplarmış gibi görünse de bu ideolojileri 

savunan düşünürlerin eserleri incelendiğinde satır aralarındaki bazı benzerlikler 

dikkat çekmektedir. 

                                                           
6
 Bu ilimlerle ilgili açıklamalar ileriki bölümlerde verilmiştir. 
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Bu çalışmada Mitogaku ve Yōgaku ideolojilerinin en önemli düşünürlerinden 

Aizawa Seishisai‟ın Shinron (新論 - Yeni Sav) ve Fukuzawa Yukichi‟nin Bunmeiron 

no Gairyaku (文明論の概略 - Medeniyet Teorisinin Ana Hatları) adlı eserleri bu 

bağlamda incelenecektir.
7

 Bu iki düşünürün temel alınmasının nedeni, bağlı 

oldukları ideolojilerin en güçlü ve en etkili savunucularından olmalarıdır. Bununla 

beraber seçilen eserleri de halk ve dönemin siyasi düşüncesi üzerinde büyük etki 

bırakmıştır. Öyle ki; Shinron eseri, sonnō jōi (尊王攘夷) denilen “imparatoru sayma, 

yabancıları kovma” hareketini benimseyenlerce kutsal kitap kabul edilmiş, 

Bunmeiron no Gairyaku, dönemin en çok satılan kitaplarından biri olmuştur. Ayrıca 

eserlerin yazılma dönemlerinin, Japon tarihi açısından kritik öneme sahip olduğu 

aşikârdır. Shinron‟un yazılması, shōgunluğun 1825 yılında, ikokusen uchiharairei   

(異国船打払い令) yani “yabancı gemileri batırma emri”ni çıkartmasının hemen 

sonrasına, Bunmeiron no Gairyaku ise Japonya‟nın çağdaş dünyaya adım atma 

çabalarının başladığı Meiji Dönemi‟nin 8. senesine (1875) denk gelir. 

Söz konusu iki ideolog ve yukarıda bahsi geçen eserleri, birçok tarihçinin 

araştırmalarına konu olmuştur. Aizawa Seishisai ile ilgili bilgiler Japonca 

kaynaklarda, daha çok savunduğu ideoloji olan Mitogaku üzerine yapılan 

çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır.
8
 Nihon Shishō Taikei 53. Cilt – Mitogaku içinde 

                                                           
7
 Aizawa Seishisai - 会沢正志斎 (1782-1863) ve Fukuzawa Yukichi - 福澤諭吉 (1835-1901). İki 

düşünür hakkındaki biyografik bilgiler ve eserleri ile ilgili genel bilgiler ayrıntılı olarak 3. bölümde 

verilmiştir.  

8
 Bahsi geçen eserlerin künyesi kaynak bölümünde verilmiştir. 
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bulunan Bitō Masahide‟nin “Mitogaku no Tokushitsu” adlı makalesi, Yoshida, 

Toshizumi‟nin Mitogaku to Meiji Ishin kitabı yabancı kaynaklarda da atıf yapılan 

eserlerdir. Batılı kaynaklara bakıldığında ise Bob Tadashi Wakabayashi‟nin Anti-

foreignism and Western Learning in Early Modern Japan ve Victor J. Koschman‟ın 

The Mito Ideology –Discouse, Reform and Insurrection in Late Tokugawa Japan 

1790-1864 eserleri sayılabilir. Wakabayashi‟nin eserinin sonunda, Shinron‟un 

İngilizce çevirisine de yer verilmektedir. 

Daha yakın dönem düşünürü olan Fukuzawa Yukichi, tarih araştırmacıları 

arasında daha fazla ilgi çektiğinden dolayı hakkında yapılan çalışmalar da nispeten 

fazladır. Japon tarihçileri arasında özellikle Maruyama Masao‟nun, Bunmeiron no 

Gairyaku eseri üzerine yazdığı 3 ciltlik Bunmeiron no Gairyaku wo Yomu adlı kitabı 

dikkatleri çekmektedir. Yine, Fukuzawa‟nın bu eseri David A. Dilworth ve Cameron 

G. Hurst tarafından An Outline of Theory of Civilization adıyla İngilizceye 

kazandırılmıştır. Üzerine yapılan bu çalışmalar, Fukuzawa‟nın bu eserinin önemini 

ortaya koymaktadır. Masanao Kano‟nun Fukuzawa Yukichi – Hito to Shisō ve Shinzō 

Koizumi‟nin Fukuzawa Yukichi adlı eserleri öne çıkan diğer çalışmalardandır. 

Bunların dışında Fukuzawa‟nın Türkçeye kazandırılmış bir eseri de bulunmaktadır. 

1899 yılında yayınladığı öz yaşam öyküsü, Esra Selamoğlu Üstündağ‟ın çevirisiyle 

Fukuzawa Yukichi’nin Özyaşam Öyküsü olarak yayımlanmıştır. 

Aizawa Seishisai ve Fukuzawa Yukichi‟nın yaşamları ve yazdıkları diğer 

eserleri incelendiğinde, ilerleyen yıllarda siyasi düşüncelerinin değiştiği görülecektir. 

Yabancı düşmanı ve kapalı ülke politikasını savunan Aizawa, 1862 yılına 

gelindiğinde, “Jimusaku” (事務策- Günümüz Politikaları) adlı bir makale yazarak 



8 
 

artık ülkenin kapılarını dış dünyaya açması ve Batılılarla dostluk ilişkileri kurulması 

gerektiğini savunur. Liberal demokrat bir düşünceye sahip olan Fukuzawa‟nın ise 

imparatorcu görüşe kaymasının miladı, genellikle “Jijishōgen” (時事小言- Günümüz 

Durumu Üzerine Yorumlar) makalesini yazdığı 1881 yılı kabul edilir.
9
 İnsanların 

düşünce dünyasının her zaman sabit olmadığı, dönemlerin genel eğilimlerinin 

değişmesi, tecrübe, toplumsal ve politik olayların kişilerin düşünce tarzlarında 

değişimlere sebebiyet verdiği göz önüne alındığında bu fikrî değişimler anlaşılabilir. 

Özellikle, 19.yüzyıl Japonya‟sı, siyasi ve sosyal açıdan keskin değişimlerin yaşandığı 

bir dönem olmasından dolayı bu dönemin düşünürlerinin de kendi içlerinde bazı 

düşünsel reformlar yaşaması kaçınılmazdır. Bu çalışmaya konu olan eserler, 

düşünürlerin ideolojilerine en bağlı oldukları ve bu ideolojileri en ateşli şekilde 

savundukları dönemlerinde yazdıkları görüşler olması itibarıyla önemlidir.   

Ancak bu ideologların, düşüncelerindeki köklü değişimler öncesinde kaleme 

aldıkları yukarıda bahsi geçen eserlerine yansıyan bazı çelişkiler dikkat çekicidir. 

Örneğin; Fukuzawa Yukichi, bağımsız ve medeni bir ülke için eski geleneklere 

bağımlılıktan kurtularak, eşit haklara sahip, özgür bireyler yetiştirilmesi gerektiğini 

savunsa da eski çağlardan o güne kadar Japon toplumuna hâkim olan yöneten-

yönetilen arasındaki bağlılık, atalarının geleneklerine bağlılık ve ast-üst 

ilişkilerindeki ahlakî zorunluluklara bağlılık ilkeleriyle ilgili olarak; “Japonya‟nın 

                                                           
9
 M. Yoshida,  Kindai Nihon Shisōshiron I, Fukuzawa Yukichi to Nakai Shōmin, “Kindaika” to 

“Minshuka” no Shishō, Daitsuki Shoten, Tokyo, 2008, s. 12. M. Kano, Fukuzawa Yukichi –Hito to 

Shishō- (22. Baskı), Century Books, Tokyo, 1996. 
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bugünkü medeniyet başarıları bu ahlakî geleneklerin gücünden kaynaklanır”
10

 

demektedir. Fukuzawa, ayrıca millî birliğin sağlanması için bir devlet dininin 

gerekliliğini savunarak Şintoya
11

 yeni bir içerik kazandırıp etnik bir din yapma 

amacı güden Mitogaku ideolojisini eleştirir yönde, “Japonya ve Çin erken modern 

döneme kadar  „ahlakçı‟ yöneticilerce idare edildi. Fakat bunun yanlışlığı her 

seferinde kanıtlandı”
12

 ifadesini kullanmaktadır. Ancak diğer yandan, “Modern 

zamanın insanları modern bir dine yönlendirilmeli. (kısaltma) Eğer bundan sonra 

Japon medeniyeti ilerleme göstermeye başlarsa, insanlar safsatalarla dolu olmasından 

dolayı Ikkō mezhebine
13

 artık inanmayacaklardır. Bu yüzden bunun yerine yeni bir 

Ikkō mezhebi yaratılması lazım. Aksi halde batının dinî doktrinlerini almak zorunda 

kalacağız”
14

 şeklindeki ifadelerle aslında millî birlik için dinin de gerekli olduğunu 

dile getirmiştir.  Fukuzawa‟nın aksine, Mitogakunun önemli isimlerinden biri olan 

Aizawa Seishisai ise Japonya‟nın karşı karşıya olduğu sorunların eski gelenek ve 

uygulamalara bağlılığın azalmasından kaynaklandığını iddia eder. Fakat Shinron 

eserinde yüzyıllardır süregelen ve Tokugawa feodal sisteminin vazgeçilmez bir 

                                                           
10

 Y. Fukuzawa, An Outline of Theory of Civilization, Columbia University Press, New York, 2009, s. 

227.  

11
 Şintoizm ile ilgili olarak bk. S. Ono, Şinto – Kamilerin Yolu (Çev. Suat Ertüzün), Okyanus 

Yayınları, İstanbul, 2004. 

12
 Y. Fukuzawa, 2009, s. 148. 

13
 一向. Budizmin bir kolu. C. Totman, Early Modern Japan, University of California Press, London, 

1993, s. 558. 

14
 Y. Fukuzawa, 2009, s. 133. 



10 
 

parçası olan beyliklerin sankinkoutai yükümlülüğüyle
15

 ilgili olarak genel bir eleştiri 

yaptıktan sonra şu ifadelere yer verir: “Yoksulluktan refaha geçiş için gelenek 

engellerinden arınmamız gerek. Elbette bugünkü geleneklerin hepsi terk edilmeyi ya 

da geçmişteki geleneklerin hepsi yeniden canlandırılmayı hak etmiyor. Shōgun, 

bütün durumlarda avantaj ve dezavantajları iyi hesaplamalıdır. Gerçek başarılar elde 

etmek için doğru zamanı seçerek, uygun önlemler alarak, anlamsız ritüelleri 

kaldırmalıdır.” Avantaj ve dezavantajları hesaba katma, doğru zaman, doğru yer, 

gereksiz geleneklerin terk edilmesi gibi ifadeler Fukuzawa‟nın eserinde de sıkça 

karşılaştığımız ifadelerdir. Yine Aizawa, Tokugawa Shōgunluğu tarafından 

yasaklanmış olmasına rağmen Japonya‟nın, barbar olarak nitelendirdiği Batılılarınki 

gibi büyük gemilere ve bu gemileri kontrol edebilecek yetişmiş insan kaynağına 

ihtiyacı olduğunu savunur.
16

 Batılı barbarları örnek almanın bile aslında savunduğu 

ideolojinin aksine, Japonya‟nın üstün millet olmadığını, başka milletlerden 

öğrenmeleri gereken şeyler de olduğunu kabul ettiği anlamına geldiği söylenebilir. 

Bunlara ek olarak, iki düşünürün eserlerinin yazılış nedeni diyebileceğimiz ortak bir 

“yabancı krizi” hususu vardır. Her ikisinin de en büyük korkusu Batılıların sömürgesi 

haline gelmektir.  

                                                           
15

 3. Shōgun Tokugawa Iemitsu tarafından 1635 yılında çıkarılan bir kanunla zorunlu hale getirilen, 

bütün daimyōların (大名: Japoncada han (藩) adi verilen beyliklerin başındaki derebeyi) yılın belirli 

zamanında bakufunun merkezi olan Edo‟da ikamet etme zorunluluğu. Daimyōların eş ve çocukları ise 

sürekli olarak Edo‟da kalmak zorundaydı. Bu yükümlülükle ilgili olarak bk. C. Totman, 1993, s. 108-

111. 

16
 S. Aizawa, Shinron (çev. B. T. Wakabayashi), Anti-foreignism and Western Learning in Early 

Modern Japan içinde, Harward University Press, United States of America, 1986, s. 229. 
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O halde Aizawa ne kadar Batı karşıtıdır ya da Fukuzawa ne kadar Batı 

yanlısıdır? Bir başka deyişle; Aizawa ne kadar gelenekselci, Fukuzawa ne kadar 

modernisttir? Bu iki ideologun ve ideolojinin çakışan ve örtüşen noktaları nelerdir? 

Bu araştırmada, bu yazarların yukarıda belirtilen eserleri incelenerek ilk bakışta 

göründükleri kadar iki uç kutbun ideologları olup olmadıkları meselesine yanıt 

aranacak, ayrıca eserlerinin politik veya toplumsal açıdan kaleme alındıkları döneme 

ve Meiji Dönemi‟ne ne şekilde etki ettikleriyle restorasyon üzerindeki yansımaları 

ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 Bu iki fikir adamının düşünce yapısını tam olarak kavrayabilmek için -söz 

konusu Batı karşıtlığı ve Batı yanlılığı olduğundan- Japon tarihi üzerine, Batılılarla 

olan ilişkilerine odaklanarak kısa bir değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. 
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I. BÖLÜM 

TARİHİ ARKA PLAN 

 

 1. TOKUGAWA (EDO) DÖNEMİ 

Japonya, eski çağlardan Heian ( 平安 ) Dönemi‟ne (794-1192) kadar 

imparatorlar tarafından doğrudan yönetilmiş, ancak bu döneme gelindiğinde 

aristokrat aileleri, özellikle imparatorluk naiplerinden olan Fujiwara ailesinin 

imparatorluk yönetimi üzerindeki etkisi artmıştır. Kamakura Dönemi‟nde (1192-

1333) ise zayıflayan saray otoritesini fırsat bilen asker sınıf yönetimi ele geçirerek, 

yaklaşık 700 yıl sürecek olan ve birbiri ardına gelen bakuhan sistemini başlatmıştır. 

İmparatorluğun kuzey ve güney olarak ikiye bölünerek saraylar arasındaki 

çekişmelerin yaşandığı Muromachi (室町) Dönemi‟nin (1333-1578) son yüzyılı da 

beyliklerin iktidar mücadelesi verdiği iç savaşlarla geçmiştir.
17

 Oda Nobunaga‟nın (

織田信長 1534-1582) 1568‟de Kyoto‟yu ele geçirmesi ile Momoyama (桃山) 

Dönemi (1568-1603) başlamış, nihayet 1590‟da Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉

1537-.1598) ülkede birliği sağlamıştır. Ancak Hideyoshi‟nin 1598‟de ölümünün 

ardından iktidar Tokugawa Ieyasu‟ya geçmiştir. Ieyasu, Hideyoshi ailesini tekrar 

başa geçirmek isteyen beylikleri 1600 yılında Sekigahara Savaşı‟nda (関ヶ原の戦

                                                           
17

 M. Yamazaki, Japon Kültürü Japonlar ve Bireycilik, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 

2010, s. 133. 
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い) mağlup ederek rakiplerine üstünlüğünü kabul ettirmiş ve 1603 yılında shōgun 

ilan edilmiştir. Başkentin Edo‟ya (günümüzde Tokyo) taşınmasıyla Japonya tarihinde 

önemli bir yere sahip olan ve 265 yıl boyunca devam eden Edo Dönemi başlamıştır.  

Edo Dönemi‟nde bakufunun gücü o döneme kadar hiç olmadığı kadar 

artmıştır. Bakufu, ülke topraklarının dörtte birine sahipti ve geri kalan toprakları da 

stratejik bir biçimde diğer beylikler arasında paylaştırmıştı. Bakufu topraklarına 

yakın, daha verimli ve önemli bölgeleri fudai daimyō (譜代大名 ) denilen, 

Sekigahara savaşında Tokugawa ailesini destekleyen daimyōlara vermiş, savaştaki 

yenilgilerinden sonra itaat etmeye başlayan tozama daimyōları (外様大名) ise uzak 

bölgelere yerleştirmişti. Ayrıca bakufu, sahip olduğu topraklar dışındaki önemli şehir 

ve limanların kontrolü ile bütün ülke genelindeki madenlerin işletimi ve para 

basımını da tekelinde bulundurmaktaydı.
18

 Bakufuyu diğer beylikler karşısında 

muazzam güç kılan hususun, bürokratik başarısından ziyade bu kontrolleri sağlamış 

olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Yine bu dönemde şehirleşme, ulaşım, 

ekonomi ve kültür alanlarında da önemli gelişmeler kaydedilerek modern 

Japonya‟nın temelleri atılmaya başlanmıştır.
19

 

                                                           
18

 Tokyo Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Kyōiku Kyōzai Kaihatsu Senta (ed.), Ryūgakusei no 

Tameno Nihonshi, Yamakawa Shuppansha, Tokyo, 1990.  

19
 Bu bölümde dönemin siyasi gelişmeleri ve Batılılarla olan ilişkilere odaklanıldığından bu konularla 

ilgili detaylar verilmemiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bk. F. Gomi (ve d. ed.), Shōsetsu Nihon-shi 

Kenkyū, Yamakawa Shuppan, Tokyo, 2000 s. 258-277. Edo dönemi toplumu ve genel yapısı için bk. 

J. Banno, K. Oono, Meiji Ishin 1858-1881, Kōdansha, Tokyo, 2010 s. 161-221. 
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Bu gelişmelerin yaşandığı Tokugawa Dönemi‟nde, dış ticaretin öneminin de 

farkına varılmıştır. İlk olarak İspanya ve Portekiz‟le başlayan ticaret, Japonya‟da 

şirketlerinin şubelerini açmaları için 1609 yılında Hollanda‟ya, 1613‟te ise 

İngiltere‟ye verilen izinlerle daha aktif hale gelmiştir.
20

 

Ancak bu dönemde, Japonya‟ya gelen gemiler sadece ticaret gemileriyle 

sınırlı kalmamış, 1549‟da Portekizli Francis Xavier‟le başlayan, ardından, özellikle 

İspanyol ve Portekizli Katolik Hıristiyan misyonerlerin yürüttükleri faaliyetler, 

giderek Tokugawa bakufusu için tehlikeli bir hal almaya başlamıştır. Bakufu, ilk 

başlarda Hıristiyanlığı tehdit olarak görmese de Hollandalıların da kışkırtmasıyla 

Hıristiyan misyonerlerin Portekiz ve İspanya işgali için davetiye çıkardığına yönelik 

endişe gitgide arttı. Ayrıca Hıristiyanlık öğretisi, Japon feodal yaşam alışkanlıkları ve 

adetleriyle uyuşmayan çok fazla unsur barındırdığından bakufu otoritesi için 

müsamaha gösterilemeyecek bir husustu. Bütün bunlar bakufunun 1612‟de 

Hıristiyanlığı yasaklamasına neden oldu. İlk başta sadece bakufunun doğrudan 

yönettiği topraklar içinde uygulanan bu yasa, ertesi yıl bütün ülke için geçerli hale 

getirildi ve Hıristiyan Japonlar din değiştirmeleri için baskılara maruz kaldı. Karşı 

gelenler idam cezasına çarptırıldı ya da yurtdışına sürgün edildi. Bu baskılar devam 

ederken Hıristiyanların yoğun olduğu Shimabara ve Amakusa‟daki çiftçi sınıf, 

yaşanan kıtlık dönemine rağmen konulan ağır vergiler ve Hıristiyanlara yapılan 

zulüm karşısında 1637 yılında ayaklandılar. Tarihe Shimabara Ayaklanması (島原の

乱) olarak geçen bu olay, bakufunun bölgeye 120 bin asker göndermesi ve Hollanda 

                                                           
20

 Politik, ekonomik ve toplumsal açılardan Hollanda-Japon ilişkileri için bk. G. K. Goodman, Japan 

and the Dutch 1600 – 1853, Curzon Press, Great Britain, 2000. 
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gemileriyle denizden de kuşatma yapması sonucu bir yıl sonra bastırılabildi. Bu 

olaydan sonra bakufu Hıristiyanlık sorununu kökünden çözmek ve ticareti kontrol 

altına alarak bazı beyliklerin dış ticaret kazançlarıyla güçlenmesini engellemek için 

1639‟da sakoku politikasını benimsemiştir.
21

 

Japonya yaklaşık 250 yıl devam eden bu süreçte, dış dünya ile ilişkilerini 

özellikle Nagasaki limanı üzerinden Hollanda, Çin ve Kore ile yaptığı ticaretle sınırlı 

tutmuştur.
22

 Ancak bu dönemde Çin ve Hollanda belirli zamanlarda Edo hükümetine 

Avrupa ve Asya‟da yaşanan olaylarla ilgili rapor vermek zorundaydı.
23

 Ayrıca 

zaman içinde Hıristiyanlıkla ilgili olmayan kitaplar ve saat gibi manifaktür ürünler 

ihraç etmeye başladılar. Böylelikle bir kesim Japon, Batının bilgi ve teknolojisindeki 

değişikliklerden haberdar olabilmekteydi.
24

 

                                                           
21

 F. Gomi (ve d. ed.), Shōsetsu Nihon-shi Kenkyū, Yamakawa Shuppan, Tokyo, 2000, s. 241-245. 

22
 Japonya‟nın ticari ve diplomatik ilişkilerini bu kadar sınırlı tutması, sadece sakoku politikası 

yüzünden değildi. 17. yüzyılda denizlerdeki hâkimiyetini elinde bulunduran Hollanda, Uzak Doğu‟da 

kurduğu Doğu Hindistan Şirketi‟nin ticari çıkarlarını korumak ve bu bölgeyi tekeline alarak sömürgesi 

yapmak için güçlü deniz kuvvetlerini kullanarak yüzyıl başlarında Japonya ile ticaret yapmış olan 

Siyam, Annam, Kamboçya gibi Batılı olmayanlar da dâhil olmak üzere hiçbir ülkeyi Uzak Doğu‟ya 

yaklaştırmamıştır. Büyük güçlerden İngiltere, 1623‟te hem kendi iç ekonomik sıkıntıları hem de 

Hollandalıların baskıları yüzünden kendi isteğiyle Japon ticaretinden çekilmiştir. (B. T. Wakabayashi, 

Anti-foreignism and Western Learning in Early Modern Japan, Harward University Press, United 

States of America, 1986, s. 64). 

23
 Konu ile ilgili olarak bk. H. C. Erkin, Edo Döneminde Hollandalıların Shogunluğa Sundukları 

Yıllık Raporlar (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. 

24
 W. G. Beasley, The Rise of Modern Japan, Weidenfield and Nicolson, London, 2000, s. 23. 
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Dış dünya ile ilişkileri minimum düzeyde devam eden Japonya‟nın iç 

yönetimindeki sıkıntıları, ilk olarak 17. yüzyıl sonlarından itibaren bakufu 

ekonomisinin zayıflamasıyla baş göstermeye başlamıştır. 18. yüzyılın ilk yarısında 8. 

Shōgun Yoshimune (徳川吉宗 1684-1751) tarafından gerçekleştirilen Kyōhō 

reformları (享保の改革 1716-1745) ekonomiyi kısa bir süreliğine rahatlatsa da 

Yoshimune‟nin ölümünden sonra bakufu maliyesi yeniden kötüleşmiştir. 9. ve 10. 

shōguna hizmet eden yaşlılar meclisi üyesi Tanuma Okitsugu‟nun (田沼意次 1719-

1788), shōgunun yetkesiyle yüzyılın ikinci yarısında uyguladığı bir dizi reformist 

politika da bu sorunlara kesin bir çözüm getirememiştir.
25

  

18. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl ortalarına kadarki süreç ise ülke içi düzenin 

artık tamamen sarsıldığı ve Japonya‟yı çevreleyen Doğu Asya dünyasındaki 

değişimlerin başladığı, ülke içi çelişkiler ve dış dünya kaynaklı krizlerin yoğunlaştığı 

dönemdir. Ülke genelindeki mal üretimi ve piyasanın gelişmesi erken modern 

dönemin üretim ve pazar yapısını bozmuş, halkın talebiyle desteklenen tüm ülke 

pazarı şekline dönüşmeye başlamış, halkın şekillendirdiği ekonomik esasları 

doğurmuştur.
26

 Bu gelişmeler bakufunun pirince dayalı ekonomisini temelden 

sarsmış, shōgunluk ve beylikleri ciddi bir ekonomik krize itmiştir. Ayrıca tarım 

köyleri ve şehirlerin modern düzen ve yapılarını da büyük ölçüde değiştirmiş, kast 

                                                           
25

 Tokyo Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Kyōiku Kyōzai Kaihatsu Senta (ed.), 1990. 

26
 S. Oe ve diğerleri, Nihon Tsūshi, 17. Cilt, Kindai 2, Iwanami Shoten, Tokyo, 1994, s. 3. 
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ayrılıkları
27

 gitgide bulanıklaşmıştır.
28

 Yine bu dönemde yaşanan doğal afetler, 

kıtlık gibi olaylara ek olarak halka ağır vergiler yüklenmesi köylü ayaklanmalarına 

yol açarak ülkenin toplumsal, ekonomik ve politik açıdan bir darbe daha almasına 

neden olmuştur. Bakufu, Kansei (寛政の改革 1787-1793) ve Tenpō reformlarıyla  

(天保 1841-1843) bu iç sıkıntılardan kurtulmaya çalışsa da istediği neticeye bir türlü 

ulaşamamıştır. Buna karşın beylikler bazında yapılan reformlarda, Satsuma (薩摩) ve 

Chōshū (長州) gibi Tokugawa bakufusunun ezeli düşmanlarından olan bazı tozama 

daimyōları başarıya ulaşmıştır. Bunlar ekonomik ve askeri açıdan güçlenerek ileride 

bakufunun yıkılmasında etkin rol oynayacak ve yeni hükümetin önderliğini 

yapacaklardır.  

İç problemlerin böylesine yoğun yaşandığı bir dönemde karşı konulmaz bir 

üretim ve askeri gücü arkasına alarak bütün dünyayı zorunlu olarak kapitalist dünya 

pazarına çeken Batı ülkelerinin baskısı Doğu Asya dünyasına kadar ulaşmıştı.
29

 

Artık Hollanda ile deniz gücünde rekabet edebilir hale gelen İngiltere ve Rusya 

                                                           
27

 Japon toplumu asker, çiftçi, zanaatkâr ve tüccar olarak hiyerarşik sınıflara ayrılmıştı. Ayrıca bu dört 

sınıfa girmeyip, toplumun en düşük sınıfı olarak kabul edilen “eta (えた)” sınıfı bulunmaktaydı. Eta 

sınıfı genellikle deri tabaklama, kanalizasyon açma, cenaze işleri gibi toplumca pis olarak görülen 

işlerle uğraşmaktaydı. J. E. Hunter, (Çev. Müfit Günay), Modern Japonya‟nın Doğuşu: 1853‟ten 

Günümüze, İmge Yayınları, Ankara, 2002, s. 100. 

28
 J. E. Hunter, (Çev. Müfit Günay), Modern Japonya‟nın Doğuşu: 1853‟ten Günümüze, İmge 

Yayınları, Ankara, 2002, s. 20. 

29
 S. Oe ve diğerleri, 1994, s.3. 
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gemileri de Japon sularında görülmeye başlamıştı. Ancak bu ülkelerin Hollanda‟dan 

farklı olarak bakufunun dış ilişkiler siyasetine uymayı reddetmeleri, 1825‟te 

bakufunun “yabancı gemileri kovma” emrini çıkarması neticesini doğurdu. Fakat bu 

emir Batılı büyük güçlerin Japonya‟yı açarak ticaret yapma isteğine engel olamadı. 

İngiltere ve Rusya‟ya ek olarak, ABD ve Fransa‟da benzer isteklerle Japonya‟ya 

heyetlerini göndermelerine rağmen Edo yönetimi ülkeyi açmaya yanaşmadı. 

Bakufunun tutumunu değiştiren ilk olay Hollandalılar aracılığıyla Çin‟in Afyon 

Savaşı‟nda (1840-1842)
30

 İngilizlere yenildiğinin duyulmasıydı. Bunun üzerine 

Çin‟den sonra Batılıların bir sonraki hedefinin kendisi olduğunu düşünen Japonya 

yabancı gemileri kovma emrini yumuşatarak zor durumda kalan gemilere yakıt ve 

erzak yardımı yapılmasını emretmiştir.
31

  

Japonya‟nın kapılarını dış dünyaya açan ülke ise ABD olmuştur. 19. yüzyılda 

sanayi devrimini ilerleten ABD, Pasifik Okyanusu‟nu geçerek Çin ile ticaret yapmayı 

planlamış, ayrıca balina avı endüstrisi de gelişmiş olduğundan ticaret ve balıkçılık 

gemilerinin yakıt, erzak ve sığınma ihtiyacını karşılayacak limanlara ihtiyaç 

duymuştur. Temelde böylesi bir istekle, 1853 yılında Amiral Perry komutasındaki 4 

savaş gemisini Japonya‟ya göndermiş, ertesi yıl taleplerine cevap verileceğine dair 

söz almıştır. Ertesi yıl Perry, bu sefer yedi savaş gemisiyle tekrar gelince bakufu 

                                                           
30

 Afyon Savaşı, Çin‟in Batı ile karşı karşıya geldiği ilk savaştır. İngiltere, çay ihtiyacının büyük 

kısmını Çin‟den ithal etmekteydi. Bunun karşılığında da Çin‟e gizliden gizliye afyon sokuyordu. 

Ülkede afyon kullanma alışkanlığı yayılmaya başlayınca Çin hükümeti afyon ticaretini yasaklayan 

sıkı önlemler aldı. İngiltere‟nin ticaret serbestliği engellendiği için tepkide bulunması üzerine başlayan 

savaş, 1842 yılında Çin‟in tek açık limanı olan Kanton dışında bazı limanlarını da Batı ticaretine 

açmak zorunda kalmasıyla sonuçlandı. (O. Sander, 2010, s. 271-272)  

31
 C. Totman, 1993. 
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yönetimi bu baskıya daha fazla dayanamamıştır. 1854‟te Japonya-Amerika Birleşik 

Devletleri Dostluk Anlaşması, 1858‟de ise Japonya-Amerika Birleşik Devletleri 

Dostluk ve Ticaret Anlaşması imzalanarak ABD, en fazla müsaadeye mazhar ülke 

sıfatını kazanmıştır. Bakufu, ABD‟den sonra Hollanda, Rusya, İngiltere ve Fransa ile 

de benzer eşitsiz anlaşmalar
32

 yapmak zorunda kalmıştır.
33

 

 Bundan sonra bakufu hızla otoritesini kaybetmeye başlamıştır.
34

 Bakufu, 

Perry‟nin ilk ziyaretinden sonra ABD başkanına verilecek cevapla ilgili olarak fikir 

sunmaları için saray ve beyliklere de danışmıştır. Bakufunun bu hareketi, o döneme 

kadar bir sembolden öteye geçemeyen sarayı siyaset sahnesine çekip saray otoritesini 

güçlendirdiği gibi, daimyōlara da shōgunluk siyasetinde söz hakkı vererek 

bakufunun mutlak siyasi yönetiminin değişmesine vesile olmuştur. Diğer yandan 

ülkenin dış ticarete açılmasından sonra yaşanan aşırı ithalat, fiyatların yükselmesi, 

ülke içi üretim ve mal dolaşımındaki değişiklikler gibi ekonomik sıkıntılar alt sınıf 

asker ve sıradan halkın yaşamını büyük ölçüde zorlaştırarak hem bakufuya karşı 

ayaklanmalara neden olmuş hem de yabancılara karşı saldırı ve suikast hareketlerini 

de içeren yabancıları kovma eylemlerini artırmıştır. Bu dönemin diğer önemli 

hareketlerinden biri sarayın onayını almadan yabancılarla anlaşma yapan bakufu 

yönetimine karşı, Chōshū, Satsuma gibi bazı beyliklerce yürütülen imparatoru sayma 

hareketidir. Son on yılını saray ve beylikler arasındaki çatışmalar ve halk 

                                                           
32

 Eşitsiz anlaşmaların imzalanma süreci ve içeriği için bk. W. G. Beasley, 1985, s. 57 -75.  

33
 F. Gomi (ve d. ed.), Shōsetsu Nihon-shi Kenkyū, Yamakawa Shuppan, Tokyo, 2000, s. 306-308. 

34
 Dönemin bakufu politikalarıyla ilgili olarak bk. C. Totman, From Reformism to Transformism: 
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ayaklanmalarıyla geçiren Tokugawa bakufusunun otoritesi, 15. Shōgun Tokugawa 

Yoshinobu‟nun, ( 徳川慶喜  1837-1913) Ekim 1867‟de yönetimi imparatora 

devretmesiyle son bulmuştur. Böylelikle 700 yıldır süregelen ikili yönetim sona 

ermiş, otorite tek bir çatı altında toplanmıştır.
35

 

 

 2. MEIJI DÖNEMİ 

Meiji Dönemi‟ni üç bölüme ayırarak incelemek mümkündür: Birincisi; 

imparatorun meşruluğunun sağlanması, ikincisi; yeni hükümetin çağdaşlaşma hedefi 

doğrultusunda yaptığı reformlar ve eşitsiz anlaşmaların kaldırılmasına yönelik 

çalışmalar, üçüncüsü ise; kapitalist dünya düzenine dahil olan Japonya‟nın yayılmacı 

politikaları.  

Shōgun‟un yönetimi imparatora devretmesinden sonra imparatorun idaresi 

altında, yürütme yetkisine sahip olan başkanlık ve yasama ile danışma meclisleri 

oluşturulmuş, bu yeni kurumlara bakufunun yıkılmasında etkin rol oynayan güçlü 

beyliklerden önemli isimler atanarak imparator merkezli bir hükümet kurulmuştur. 

Bu yeni hükümette son Shōgun Yoshinobu iç işleri bakanlığı görevini üstlenmişti ve 

hala ülke topraklarının dörtte birini denetlemeye devam etmekteydi. Bu durumdan 

hoşnut olmayan yeni hükümetteki güçlü beylikler Tokugawa ailesini topraklarını 

imparatora iade etmeye ve Yoshinobu‟yu istifaya zorladı. Bunun üzerine bafuku ve 
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imparatorluk yanlısı beylikler arasında gelişen Boshin İç Savaşı (戊辰戦争 1868-

1869) imparator lehine sonuçlandıktan sonra yasama, yürütme ve yargının imparator 

otoritesindeki tek bir organda toplandığı dajōkan (太政官) devlet sistemi kuruldu.
36

 

İmparator, beş maddelik bir yemin metni ile yeni hükümetin politikalarını halka 

duyurdu.
37

 Edo‟nun adı “Tokyo” olarak değiştirildi ve yeni hükümet Kyoto‟daki 

saraydan buraya taşındı.  

İmparatorun mutlak güç olup, meşruluğunun sağlanmasından sonra merkezi 

yönetim, otoritesini güçlendirmek ve çağdaş dünya düzenini yakalayarak Edo 

Dönemi sonlarında yapılan eşitsiz anlaşmaların yükünden kurtulmak için bir dizi 

reform çalışmasını başlatmıştır. 1871 yılında beyliklerin kaldırılıp yerine eyaletlerin 

kurulmasıyla bu yolda ilk önemli adım atılmış oldu. Yine aynı yıl kast sistemi 

kaldırılarak, sınıflar arası evlilik, meslek seçimi ya da değişikliği, ikamet gibi 

hususlardaki kısıtlamalara son verilmiştir. 1873 yılında 20 yaşına gelen bütün erkek 

nüfusa mecburi askerlik hizmeti getirilerek garnizon sayısı da artırılmıştır. Bu şekilde 

kurumsallaştırılan, Batı tarzı ekipmana sahip ve eğitimli ordu ilerleyen zamanlarda 

yapılacak savaşlarda gücünü ortaya koyacaktır. 1873‟te ise toprak vergisi reformu 

yapılarak Edo Dönemi‟nden beri yüksek vergilerden dolayı gitgide fakirleşen 

çiftçilerin yükü hafifletilip yaşam standartları yükseltilmiştir. Bu dönemde ekonomik 

alanda da birçok reforma gidilmiştir. 1871 yılında beylik paraları, yeni hükümet 

parası, çeşitli yabancı paralar gibi hala tedavülde olan paralar kaldırılıp yeni para ve 
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finans kanunuyla standartlaşmaya gidilmiş, 1872‟de ise devlet bankası kurulmuştur. 

İletişim ve ulaşım alanında ise 1869 yılında telgraf, 1890‟da telefon çalışmaları 

başlatılarak kısa sürede bütün ülkeye yayılmış, 1873‟te posta hizmeti ülke geneline 

ulaşmıştır. 1870‟de deniz taşımacılığı, 1872‟de ise demiryolu inşasında ilk adımlar 

atılmıştır.
38

 1872 yılında eğitim kanunu çıkartılarak kadın erkek ayrımı 

yapılmaksızın bütün halk eğitim için teşvik edilmiştir. 1889‟a gelindiğinde ise 

seçimle gelen bir meclis oluşturulmasını mümkün kılan Meiji anayasası kabul 

edilmiştir.
39

 

Kapılarını zorla açan Batıyla yarışabilmek için onların seviyesini yakalaması 

gerektiğini anlayan ve bunu da ancak ülkeyi zenginleştirip, orduyu güçlendirerek 

başaracağını düşünen Japonya, bu amacı doğrultusunda yukarıda genel olarak 

bahsedilen politik, toplumsal ve ekonomik alanlarda reformlar uygularken diğer 

yandan eşitsiz anlaşmaların kaldırılmasına yönelik çalışmalara da başladı.  

İlk olarak 1871 yılında hükümet eşitsiz anlaşmaların kaldırılması konusunu 

görüşmek üzere ABD üzerinden Avrupa‟ya gidecek bir heyet görevlendirdi.  Heyet 

1873‟te başarısızlıkla ülkeye dönse de ABD ve Avrupa‟da edindikleri deneyimler 

daha sonraki ülke politikaları için yol gösterici nitelik taşıyacaktı.
40

 Bu husustaki 

ikinci büyük girişim, 1886-87 yıllarında dönemin Dışişleri Bakanı Inoue tarafından 

gerçekleşti. Inoue ( 井上馨  1836-1915), Batılı geleneklerin adaptasyonu ve 
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yabancıları ilgilendiren davalar için karma mahkemeler kurulmasını içeren bir 

anlaşma yapmak üzereyken bu anlaşma dışarı sızdı. Hangi kesimden olursa olsun 

bütün halk, Japonya‟da yaşayan yabancıların üstün tavırlarından ve özellikle ithalat 

ve ihracatı tekellerine alarak kendilerine ait olması gereken bütün iş fırsatlarını gasp 

etmelerinden oldukça rahatsızdı. Bu yüzden millî gururlarını aşağılayan, aynı 

zamanda imparatorun egemenlik haklarına tecavüz eden ve Japon medeniyetinin 

üzerinde bir leke olan eşitsiz anlaşmaların bu şekilde değişmesi kabul edilemezdi. 

Hükümet bu anlaşmayı şiddetle kınadı ve Inoue‟nin istifasını kabul etti. Eşitsiz 

anlaşma görüşmelerinde ilk olumlu sonuç 1894 yılında alındı. Yapılan İngiliz-Japon 

Ticaret ve Denizcilik Anlaşması‟na göre İngiltere beş yıl içinde kademeli olarak 

dokunulmazlık haklarından vazgeçecekti. Buna karşılık, Japonya‟nın bu süre 

içerisinde gerekli yasal şartları hazırlamasının şart koşulmuştu. Bu anlaşma 

çerçevesinde; gümrük konusunda da düzenlemeler yapılsa da Japonya gümrük 

özerkliğini 1911 yılındaki yeni ticaret anlaşmasına kadar kazanamayacaktı.
41

   

Eşitsiz anlaşmaları gözden geçirmek üzere gönderilen ilk ekibin dönüşünden 

sonra Japonya‟da iki farklı görüş ortaya çıktı. Birinci grup Batı seviyesinin 

yakalanabilmesi için iç yönetime öncelik verilmesi gerektiğinin savunurken diğer 

grup, askeri genişleme faaliyetleriyle Asya‟daki nüfuzunu artırarak, bölgenin 

liderliğini üstlenme yoluyla Batıya direnme konusunda ısrar ediyordu. Yine bu grup, 

bu amaca ulaşmak için Japonya‟nın üstün olduğu Asyalı komşularının değişimini 

hızlandırmasında aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyordu. Bir yandan zaman 

zaman iç karışıklıklara neden olmaya devam eden eski samuray sınıfının dikkatini 

farklı bir yöne çekmek diğer yandan da büyüyen ekonomiye oranla artan hammadde 
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ve pazar ihtiyacını karşılamak gerekliliğini fark eden Meiji liderlerinin, ikinci grubun 

düşünceleri doğrultusunda bir politika izlediğini söylemek yanlış olmaz.
42

 Japonya 

yayılmacı politikalarına ilk olarak güneyde özerk bir krallık olan ve Çin‟e düzenli 

vergi ödeyen Ryūkyū Adaları ile başlamıştır. 1871 yılında Çin yönetimindeki 

Formoza (günümüzdeki Tayvan) yerlilerinin Ryūkyū‟lu balıkçıları öldürmesini fırsat 

bilerek Formozo‟ya asker çıkaran Japonya, Çin‟in talep edilen tazminatı 

ödeyememesi sonucu Ryūkyū‟nun mülkiyet hakkını üzerine geçirdi. Barışçıl politika 

taraftarı olan siyasetçilerin, yurtdışında eşitsiz anlaşmalarla boğuşmasını fırsat bilen 

militarist yöneticilerin ikinci hedefi Kore oldu. O dönemde bakufu Japonya‟sı gibi 

kapalı politika izleyen Kore, Japonların diplomatik ilişki kurulması talebine olumsuz 

yanıt verince yarımadaya askeri sefer düzenlenmesi kararlaştırılsa da ekibin dönmesi 

işgal kararı geçerliliğini yitirdi. Ancak 1876 yılında, askeri tehdit altında Japonya 

lehine bir eşitsiz anlaşma yapıldı. 1894-95 yılları arasında Kore üzerindeki çıkar 

çatışmaları neticesinde Çin ile yaptığı savaştan galip çıkan Japonya, Kore üzerindeki 

nüfuzunu artırmıştı fakat kuzeyden gelen Rusya tehdidine karşı ulusal güvenliğinin 

ancak Kore‟de sömürge statüsünde bir iktidarın kurulmasıyla sürdürülebileceğini 

anlamıştı. Böylece Japonya 1910 yılında Kore‟yi ilhak ederek tam bir sömürge haline 

dönüştürdü. Çin savaşı neticesinde hammadde açısından zengin olan Mançurya‟nın 

güneyinde kalan Formoza ve Pescador adalarının Japonya‟ya bırakılması bu sefer de 

Japonya ile Rusya‟nın Mançurya üzerindeki çıkarlarının çatışmasına neden olmuştur. 

1904-1905 yılları arasında yapılan savaş, Japonya‟nın bütün kaynaklarını seferber 

etmesi ve Rusya‟daki devrim tehdidi nedeniyle Rus birliklerinin Mançurya‟dan 
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çekilmesiyle sonuçlandı. Böylelikle Meiji Dönemi sonlarına gelindiğinde Japonya 

Kore, Formoza, Pescador Adaları ve Rus savaşından elde ettiği Sahalin Adası‟nın 

güney yarısını sömürgesi haline getirmişti.
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 J. E. Hunter, 2002, s. 65-78. 



26 
 

II. BÖLÜM 

MEIJI DÖNEMİ ÖNCESİNDE ORTAYA ÇIKAN İDEOLOJİLER 

Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi Japonya, kapılarını dış dünyaya açtığı 1854 

yılından Meiji Dönemi sonlarına kadar siyasi, toplumsal ve ekonomik açıdan 

modernleşme yolunda bir başkalaşım geçirmiştir. Bu değişimler her ne kadar dış 

dünya ile ilişkilerin kurulmasıyla başlamış gibi görünse de değişimlerin altında yatan 

ve bunları hızlandıran imparatoru sayma – barbarları kovma, zengin ülke-güçlü ordu, 

üstün ırk milliyetçiliği gibi önemli düşünce ve hareketler, Japonya‟nın henüz inziva 

politikasını sürdürdüğü Edo Dönemi‟nde yeşeren bazı ideolojileri temel alarak ortaya 

çıkmıştır. Bunlar giriş kısmında da belirtildiği gibi Kokugaku, Mitogaku, Rangaku ve 

Yōgaku ideolojileridir. 

 

1. KOKUGAKU 

Ülke bilimi anlamına gelen Kokugaku, Edo Dönemi ortalarında ortaya çıkan 

bir ilim dalı olup, o zamana kadarki Konfuçyüsçü klasikler ve Budist metinleri 

inceleme odaklı olarak sürdürülen ilim anlayışını eleştirerek, Japonya‟nın kendine 

özgü kültür, gelenek, düşünce ve ruh dünyasını Kojiki
44

, Nihoshoki
45

, ve Manyōshū
46

 

gibi Japon klasikleri içinden bulup çıkarmayı amaç edinmiştir.  
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İlk olarak bir Budist rahibi olan Keichū‟ya (契沖 1640 – 1701) Budist 

Sanskrit çalışmalarında kullanılan filolojik yöntemleri uygulayarak Manyōshū‟daki 

şiirleri inceleyerek bir açıklama ve yorumlama kitabı hazırlama görevi verilmiştir. 

Klasik metinler ışığında eski tarihi öğrenmek amacıyla yapılan bu edebi araştırma, 

bundan sonraki Kokugaku çalışmalarına da öncülük etmiştir.
47

 

Ancak ilk dönemlerdeki çalışmalar henüz Budizm ve Konfuçyanizmin
48

 

etkilerinden arınmış değildir. Japonca çalışmaları yapan Kamono Mabuchi (賀茂真淵 

1697-1769), günümüzdeki insanlarla eski insanların hislerinin bir olmadığı, aslında 

insanların Japon şiiri sevmelerine rağmen Çin klasiklerinin girmesiyle bu hislerini 

kaybettiklerini, şiiri iyi yorumlayabilmek için eski insanların hislerinin anlayabilmek 

gerektiğini savunmuştur. Kokugaku alanında özellikle öne çıkan isimlerden biri olan 

Motoori Norinaga (本居宣長 1730-1801), Mabura‟nın bu fikirlerini benimseyerek, 

onu hocası olarak görmüştür. Norinaga, Kojiki üzerinde ayrıntılı bir analiz yaparak 

“Kojiki-den (古事記伝)” eserini yazmış, klasik dil araştırmaları aracılığıyla eski 

                                                                                                                                                                     
45
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tarihi anlamaya çalışan Kokugakunun bu amacını gerçekleştirmiştir. Keichū‟dan 

farklı olarak sadece yazılanları anlayarak yorumlamakla kalmamış, bu eser üzerinden 

Japonların gerçek ruhunu, toplum ve devlet sistemini de ortaya koymaya çalışmıştır. 

Norinaga ayrıca Kojiki‟nin dilinde ortaya çıkan kültürel eşsizlik savına dayanan bir 

Japonya fikri üzerinde durmuştur. Güneş tanrıçası Amaterasu Ookami‟nin  (天照大

神) bütün dünyayı aydınlatan güneş olduğu, diğer ülkelerin mitlerinin uydurma, 

sadece Japonlarınkinin gerçek olduğu ve Japonya‟nın dünyadaki en üstün ülke 

olduğunu iddia eder. Bu yüzden insanlar, Budizm ve Konfuçyanizmin kötü 

öğretilerinden arınarak gerçek ruhlarına dönmeli ve Japonlara has olan “Tanrıların 

Yolu”nu gerçekleştirmeye çalışmalıdır.
49

 

Erken modern dönemde Kokugaku, Norinaga‟nın bu dayanağı olmayan 

düşüncelerini temel alarak gelişecek, üstelik bu akım, modern dönemin imparatorluk 

sistemi ideolojisine de katkı sağlayacaktır. Bu gelişimde büyük payı olan isimlerden 

biri ise Norinaga‟nın öğrencilerinden olan Hirata Atsutane‟dir (平田篤胤 1776-

1843). Atsutane yeni bir Şintoizm kolu olan Fukko Shintō (復古神道 ) yani 

Konfuçyüsçü ve Budist etkilerden arındırılmış Şintoizm vurgusunda bulunmuştur. 

Atsutane‟ye göre bütün Japon halkı tanrıların soyundan gelmektedir. Bu yüzden 

tanrılar ve insan arasında iyimser bir ilişki tablosu çizmiş, dünyayı yaratan tanrıların 

üretkenliğiyle, insanların tarım üretkenliği arasında bir bağ kurmuştur. Ayrıca, 
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Konfuçyüs öğretilerinde yer almayan ölümden sonraki hayat ile ilgili olarak
50

 halkın 

endişelerini gidermek için, öldükten sonra insanların ölüler diyarına gidecek 

hayaletler ve tanrıya dönüşerek tanrılar ülkesine gidecek hayaletler olarak ikiye 

ayrılacağından bahseder. Atsutane, Japon mitlerine bu şekilde yeni anlamlar yükleme 

yoluyla hem halkın yaptığı işi yani tarımı değerli göstermiş hem de onlara ölümden 

sonra ödül vaat etmiştir.
51

 Böylelikle çiftçi halkı taraflarına çeken Kokugaku 

âlimleri, halk arasına ilk milliyetçilik tohumlarını serpmişlerdir. 

 

 2. MITOGAKU  

Mitogaku, Mito Beyliği‟nde (水戸藩 günümüzdeki Ibaraki) ortaya çıkan bir 

ideolojidir. Mito Beyliği, dönemin siyasi erki Tokugawa ailesinin üç kolundan biriydi 

ancak beylik geliri diğer iki kol olan Owari (尾張藩) ve Kii‟nin (紀伊藩) yarısından 

daha az, toprakları ise daha küçüktü. Mito Beyliği‟ni diğer beyliklerden ayıran 

özellik, daimyōnun sankinkōtai uygulamasına tabii olmayıp sürekli Edo‟da yaşamak 
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 Konfuçyüs, ölümden sonraki dünya ile ilgilenmemiştir. Ona göre, ilgilenilmesi gereken bu 
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zorunda olmasıydı.
52

 Bu zorunluluk, Mitolulara, daimyōlarının “imparatorun 

yardımcı shōgunu” olduğu hissini vermekle birlikte Mito ilminin gelişmesine de 

katkı sağlamıştır. Mitogaku ilk olarak Mito Beyliği‟nin ikinci daimyōsu Tokugawa 

Mitsukuni‟nin (徳川光圀 1628-1701) 1657‟de Edo‟daki beylik ikametgâhında tarih 

birimini kurmasıyla ortaya çıkmış, 1672 yılında ise imparatorluk soyu tarihini konu 

alan “Dai Nihon-shi  (大日本史), Büyük Japon Tarihi”ni
53

 yazmak üzere tarih 

derleme merkezi olarak kurulan Shōkōkan‟ın (彰考館) çalışmalarıyla gelişimini 

hızlandırmıştır.  

Shōkōkan, Mito daimyōsunun sürekli Edo‟da kalma zorunluluğundan dolayı 

Edo‟da kurulmuştur. Bu da merkezde sadece Mitolu değil, birçok farklı beylikten 

âlimlerin toplanmasına, böylelikle merkezin etkisinin farklı kesimlere ulaşmasına 

neden olmuştur. Mitsukuni‟nin görevini devrederek Mito‟ya dönmesinden sonra 

çalışmaları daha rahat takip edebilmesi için Shōkōkan‟ın geçici olarak Mito‟ya 

taşınmasına karar verildi. Mitsukuni‟nin ölümünden sonra Mito‟ya gitmiş olan 

âlimlerin yarısı, tekrar Edo‟ya dönmeyerek çalışmalarını Mito‟da devam ettirdi. 
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 Mitsukuni, bir ahlak modeli oluşturmak amacıyla Dai Nihon-shi‟nin yazılma fikrini ortaya atmıştır. 

Kitabın formatı da yine kendisi tarafından hazırlanmış, Ssu-ma Ch‟ien (M.Ö. 186-145) tarafından 

yazılan Çin tarihini anlatan Shih chi kitabı model alınmıştır. Bu formata göre kitap, kronolojik yıllık 
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250 yıl sürmüş, 1906 yılında 397 bölüm olarak yayımlanmıştır. (ibid, s. 2-35.) 
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Böylelikle Mito‟daki merkez, Edo‟daki Shōkōkan‟ın bir şubesi gibi olmuş ve burada 

hatırı sayılır bir insan kaynağı yetişir hale gelmiştir. Üstelik ilk olarak 1779‟da çiftçi 

sınıfından bir âlimin, 1788‟de ise tüccar sınıfından gelen ve Mitogaku‟nun öne çıkan 

isimlerinden biri olan Fujita Yūkoku‟nun ( 藤田幽谷  1774-1826) merkeze 

katılmasıyla Mitogaku, sıradan halkı da içine alan yeni bir eğilim göstermeye 

başlamıştır. Ancak bu arada Edo ve Mito‟daki merkezler arasında gitgide görüş 

ayrılıkları baş göstermeye başlamıştır. Edo‟daki merkezin, diğerinin kapatılması için 

baskı yaptığı 8. kuşak daimyōnun ölümünden sonra başlayan taht kavgasının 

sonucunda, Mito‟daki merkezin âlimlerinden Fujita Yūkoku‟nun oğlu Fujita Tōko   

(藤田東湖 1809-1855) ve öğrencisi Aizawa Seishisai gibi isimlerin desteğiyle, 1829 

yılında Tokugawa Nariaki (徳川斉昭 1800-1860) başa geçti. Nariaki, Edo‟daki 

merkezi kapattı. Böylece Shōkōkan âlimlerince geliştirilen ve 1841‟de kurulan 

beylik okulu Kōdōkan (弘道館) ile desteklenen Mitogaku‟nun merkezi Mito oldu.
54

 

Mitogaku ilk dönemlerinde, Edo merkezli olması ve farklı beyliklerden de 

âlimler barındırması nedeniyle siyasetten uzak bir ilim olmuştur. Fakat Shōkōkan‟ın 

Mito‟ya taşınarak âlimlerin Mito kökenlilerle sınırlı hale gelmesi, âlimlerin beylik 

reformları başta olmak üzere siyasete dahil olmalarıyla sonuçlanmıştır.
55

 Bu 

özelliğiyle daha çok edebi bir içerik taşıyan Kokugakudan farklı olarak, 

Mitogakunun siyasal bir felsefe olduğu söylenebilir. Daha önce de belirtildiği gibi 
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Mito daimyōsu, diğerlerinden farklı olarak yönetimdeki asker sınıfıyla birlikte 

sürekli Edo‟da ikamet etmek zorundaydı. Bu durum, beyliğin ekonomik ve politik 

açıdan sıkıntılar yaşamasına neden olmaktaydı. Asker sınıfının maaşları pirinç olarak 

ödendiğinden dolayı özellikle çiftçi halkın sırtına ciddi bir yük binmişti. Politik 

açıdan ise; Edo‟daki ve beylik sınırları içerisindeki beylik yönetimi arasındaki 

iletişim zamanla kopmuş, ikili bir yönetim baş göstermişti. Yaşanan bu sıkıntılar 

karşısında sıradan halktan katılımı da artan Mito âlimleri, özellikle Nariaki‟nin 

daimyō olmasından sonra reformist bir yaklaşım sergilemişlerdir. Bu dönemde 

bakufu ve çeşitli beylikler bazında da reformlar yapılmıştır ancak bu reformist 

grubun da önerileriyle asker sınıfının toprağa dönmesinin sağlamasının, Mito 

reformlarını diğerlerinden ayıran önemli bir özellik olduğunun altını çizmek gerekir. 

Gitgide bozulan yönetim, vergilerin artması gibi nedenlerden dolayı çiftçiler 

topraklarını terk ederek diğer beyliklere yerleşmiş, asker sınıfı ise ya daimyō ile 

beraber Edo‟da ya da kale şehirlerinde kaldıklarından tımar sisteminden gitgide 

uzaklaşarak sadece vergi toplar hale gelmişti. 1836‟da Nariaki, Edo‟daki asker 

sınıfının büyük bölümünü beyliğe gönderme kararı aldı. Böylece tımar sahibi asker 

sınıfı, toprakları ve topraklarda çalışan çiftçilerle daha sıkı ilişkiler kurarak beyliğin 

geçim kaynağı olan tarımı canlandırmaya çalıştılar.
56

 Reformist Mitogaku 

âlimlerinin böylesi bir reformu teşvik etmelerinin, özellikle Fujita Tōko
57

 gibi çiftçi 

kökenli âlimlerin kast sistemine karşı olmalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Böylelikle asker ve çiftçi sınıf farkının kaldırılmasını amaçladıkları düşünülmektedir.  
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Mitogaku özellikle birbiriyle bağlantı iki önemli düşüncenin savunucusu 

olmuştur. Bunlar imparatoru sayma – barbarları kovma ve kokutai (国体) - millî 

bütünlük
58

 düşünceleridir. Muazzam bir harcama ve emeğin ürünü olan Dai Nihon-

shi çalışması sayesinde, Mitogaku âlimleri yüksek düzeyde bir millî şuur, Japon 

siyasetinin kurumsal temelleriyle ilgili uzmanlık ve belki de en önemlisi; merkezinde 

imparator olan bir bağlılık bilinci kazanmış, eserleriyle bunu halka da aşılamıştır.
59

 

Tokugawa Dönemi‟nin ikinci yarısında, Batı bilimi âlimleri yaptıkları çalışmalarda 

Hıristiyanlığın Batı devletlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğu ve Batının gücü ve 

büyüklüğünün sırrının bu devlet-din birliği olduğu sonucuna vardılar. İç ve dış 

kaynaklı krizlerin halkın yönetime olan güvenini ve inancını kaybettirdiği bu 

dönemde, Mitogaku âlimleri halkın kolaylıkla Hıristiyanlık öğretilerine kanabileceği 

endişesi duymaya başladı. Bunun aşılmasının tek yolu ise; Japonlara özgü bir din 

şekillendirerek halkın sadakatini ve bütünlüğünü sağlamaktı. Japonya‟da millî birliği 

sağlayabilecek tek kurum ise tanrıların soyundan gelen imparatorluktu. Bunun 

üzerine Mito âlimleri, Konfuçyüs ahlak öğretilerini Kokugaku mitleriyle 

harmanlayarak Şintoizmi devlet dini haline getirmeye çalıştı. Bunu yaparken de 

Kokugakunun Japonya‟nın Çin‟den üstün olduğu iddiasına karşı daha kabul edilebilir 

bir sentez ortaya koymaya çalıştı. Onlara göre, kutsal yol tesadüfen hem Japon hem 

Çin klasiklerinde ortaya çıkmıştı; fakat asıl olan kutsal yol Japonlarınkiydi, Çin‟in 
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ahlak normları bunu tamamlayıcı bir unsurdu. Bu görüşlerini Güneş Tanrıçası 

Amaterasu‟dan beri devam eden imparatorluk soyunun, o güne kadar hiç 

bozulmamış olmasıyla desteklediler. Çin‟de ise aksine, Ming Hanedanlığı‟nın (1368 

– 1644) yıkılıp Qing Hanedanlığı‟nın (1644 – 1911) kurulmasıyla imparatorluk 

soyunun devamlılığı bozulmuştu. Bakufunun, imparatorun ruhani desteği olmadan 

ülkeyi yönetemeyeceğini anlayan Mitogaku âlimlerinin imparatoru sayma 

düşüncesinde bu yüzden bu denli ısrarcı oldukları söylenebilir.
60

 

18. yüzyıl ikinci yarısından itibaren Mitogaku‟da gelişen bir diğer eğilim ise 

yabancı sorununa karşı artan ilgi olmuştur. Mito Beyliği, eskiden beri deniz 

savunmasına karşı ilgisiz değildi; bazı kıyı bölgelerinde kontrol noktaları bulunsa da 

o dönemlerde ciddi bir sorun yaşanmamıştı. Fakat 18. yüzyıl sonlarına doğru 

kuzeyde Rusya ile sorunların ortaya çıkmasıyla, âlimlerin kendi tabirleriyle “yabancı 

krizi”ne karşı ilgileri arttı ve yazılarıyla bu kriz bilinci genişledi. 1792 yılında ise 

yine bir Rus gemisinin diplomatik ilişki talebiyle Japonya‟ya gelmesi bunu had 

safhaya ulaştırdı. 1824‟de Mito Beyliği sınırlarına giren bir İngiliz gemisinin 

mürettebatının sorgulanması için Aizawa‟ya da görev verilmesiyle âlimler yabancı 

sorununa kayıtsız kalamayacak hale geldi. Bunda Mito‟nun sahil şeridinin uzun 

olmasından dolayı yabancı gemilerin gelme ihtimalinin o denli yüksek olması ve 

âlimlerin, topraklarının coğrafi koşullarına hâkim olmasının etkisi de vardı. Batı 

bilimi sayesinde, Batının mevcut durumu, stratejileri ve özellikle emperyalist 

politikalarıyla ilgili bilgi sahibi olan âlimler arasında sömürgeleşme korkusu giderek 

yayılarak yabancı düşmanlığını ortaya çıkarmış bu da barbarları kovma hareketinin 
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temelini oluşturmuştur.
61

 Bu hareket 1853‟te Perry‟nin gelmesinden sonra ülke 

geneline yayılarak imparatoru sayma hareketiyle birleşecek, bakuhan sisteminin 

yıkılarak, imparator merkezli bir devletin kurulmasında etkili bir faktör olacaktır. 

 

 3. RANGAKU ve YŌGAKU 

Edo Dönemi‟nde, sakoku politikasının benimsendiği ilk zamanlarda dış 

dünyayla ilişki en az düzeye indirgense de Batı bilgisine olan düşmanlık gitgide 

azalmış şüphenin yerini merak almıştır. Batı bilgisine uygulanan sansür tamamen 

ortadan kalkmasa da 8. Shōgun Yoshimune (徳川吉宗 1716 – 1745), Hıristiyanlık 

ve politik konularla ilgisi olmayan sanat, tıp, haritacılık gibi pratikte işe yarayan Batı 

kitaplarının ithalini serbest bırakmıştır. Hollandalılarla yapılan ticaret kapsamında 

getirilen kitaplar sayesinde Japonya, dünyadaki bilimsel gelişmelerden bir dereceye 

kadar haberdar olabilmiş ve bu da Batı biliminin başlama noktasını oluşturmuştur.
62

 

İlk olarak bu Flemenkçe kitaplardan çeviri yapmakla başlayan ve bu yüzden 

“Hollanda bilimi” anlamına gelen Rangaku olarak adlandırılan Batı bilimi üzerindeki 

çalışmalar, zamanla çoğu samuray kökenli bilim adamının tıp, matematik, astronomi 

ve fizik alanlarında çeviriler ve araştırmalar
63

 yapmasıyla geliştirilmiştir.
64
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1811 yılında bakufunun emriyle Bansho Wage Goyō (蛮書和解御用) adı 

altında, Flemenkçe kitapların çevirisini yapmak üzere bir tercüme merkezi 

kurulmuştur. Ayrıca asker sınıfının eğitim aldığı ve temel olarak Konfuçyüsçü ahlak 

kurallarının öğretildiği beylik ve bakufu okullarında, Batı bilimi üzerine yapılan 

çalışmalar da eğitime yansıtılmıştır.
65

 Bu, Batı bilim geleneğinin bakufu hükümeti 

tarafından önemsendiği ve bu alanda yapılan çalışmaların desteklediğini 

göstermektedir. 

1767 – 1786 yılları arasında bozulan ekonomiyi düzeltmek için benimsenen 

sanayi teşviki, ticaret kaynaklarının önemsenmesi gibi politikalar, Rangaku 

çalışmalarıyla birleşince toplumdaki pozitivist düşünce eğilimi büyük bir hızla 

gelişmiştir. Bu da Kofuçyüs öğretileriyle desteklenen feodal sisteme karşı 

eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin; Rangakunun öne çıkan 

isimlerinden biri olan ressam Shiba Kōkan (司馬江漢 1747-1818) imparatordan 

shōguna, asker, çiftçi, zanaatkâr ve tüccarlardan etalara kadar herkesin insan olduğu 

vurusunu yaparak eşitlik düşüncesini savunmuş, feodal kast sistemini eleştirmiştir. 

Tüccar kökenli alimlerden Yamagata Bantō (山片蟠桃  1748-1821), okuduğu 

Rangaku kitapları sayesinde rasyonel bir perspektif kazanmış, eserlerinde cennet, 

reenkarnasyon gibi kavramların olmadığı, yeryüzünde ruh, hayalet gibi varlıkların 
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olduğuna inanların aptal olduğu vurgusunda bulunmuştur. O da Shiba Kōkan gibi 

ast-üst ilişkisini reddederek bütün insanların eşit olduğunu savunmuştur.
66

 

Bakufunun son dönemlerinde ülke kapılarının açılmasıyla birlikte İngilizce, 

Fransızca, Almanca gibi dillerde de çalışmalar gelişmiştir. Böylelikle Flemenkçe de 

dahil olmak üzere bütün bu Batı çalışmaları için genel olarak “Batı bilimi 

çalışmaları” anlamına gelen Yōgaku ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.
67

 

Ülkenin açılmasından hemen sonra 1855‟de Bansho Wage Goyō,  Bansho 

Shirabesho (蕃書調所) - Yabancı Yazılar Araştırma Merkezi‟ne dönüştürülerek, Batı 

ülkelerinin dil ve fen bilimleri alanlarında eğitim ve araştırma yapma ayrıca 

diplomatik metinleri tercüme etme görevi verilmiştir. Daha sonra kurum adı Yōsho 

Shirabesho (洋書調所) - Batı Yazıları Araştırma Kurumu, sonradan da Kaiseijo (開

成所) - Yabancı Çalışmalar Okulu
68

 olarak değiştirilerek tıp, askerlik gibi pozitif 

bilimlere yönelen Batı bilimleri araştırmaları, felsefe, politika, ekonomi alanlarına 

kadar genişlemiştir.  

18. yüzyıl sonlarından itibaren İngiliz ve Rus gemilerinin Japonya sularında 

görülmeye başlanmasıyla hem bu ülkelerin dillerine hem de askeri alandaki bilim ve 

teknolojilerine karşı ilgi artmıştır. Özellikle Çin‟in Afyon Savaşlarında İngiltere‟ye 
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67
 N. Koyasu (ed.), Nihon Shishōshi Jiten (2. Baskı), Perikansha, Tokyo, 2002 (1. Baskı 2001), s. 560. 

68
 Kaiseijo, Meiji hükümeti altında Kaisei Gakkō adını almış, sonrasında ise günümüz Japonya‟sının 

önemli üniversitelerinden biri olan Tokyo Üniversitesi olmuştur.  

www.u-tokyo.ac.jp/gen03/b03_01_j.html 



38 
 

yenilmesinden sonra, Sakuma Shōzan (佐久間象山 1811 – 1864), Çin biliminin Batı 

ülkelerinin bilimleri gibi rasyonel olmadığını, Batının bu üstün fiziksel gücünün 

sırrının da burada saklı olduğunu ileri sürmüştür. Sakuma, Çin ile aynı kaderi 

paylaşmamak için Batı‟nın faydalı bilimlerinin öğrenilmesi gerektiğini savunmuş 

böylelikle dönemin Japonya‟sına “Doğu‟nun ahlakı, Batı‟nın bilimi (東洋の道徳、

西洋の学問 )” denen yeni bir slogan kazandırmıştır.
69

 Bu sloganın, Meiji 

Dönemi‟ndeki “Japon ruhu, Batı aklı” sloganının temelini teşkil ettiğini söylemek 

yanlış olmayacaktır.  
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III. BÖLÜM 

AIZAWA SEISHISAI ve FUKUZAWA YUKICHI 

 

 1. AIZAWA SEISHISAI VE SHINRON 

Alt sınıf samuray bir aileden gelen Aizawa Seishisai, 1782 yılında Mito‟da 

doğmuştur. Henüz 10 yaşındayken Mito âlimlerinden Fujita Yūkoku‟nun okulunda 

eğitim almış, 1799 yılından itibaren de Shōkōkan‟a girerek Büyük Japon Tarihi 

kitabının çalışmasına dahil olmuştur. 18. yüzyıl sonlarında Japon karasularına giren 

Rus gemilerinin artması, Rusya‟nın güneye inme politikalarına ve yabancı krizine 

karşı olan ilgisini artırmıştır. Bunun üzerine Rusya‟nın mevcut durumu ve 

uluslararası ilişkileri üzerine yazılanları derleyerek 1801‟de “Chishima Ibun (千島異

聞 - Chishima ile İlgili Farklı Okumalar)” kitabını yazmıştır. Beylik hükümeti 

tarafından siyasetçilerin çocuklarına öğretmenlik yapma görevi verilmiştir. 

Öğrencileri arasında Mito‟nun 9. daimyōsu olan Nariaki de bulunmaktaydı.  

Aizawa Seishisai, 1824 yılında Mito sahiline yanaşan İngiliz balıkçı 

gemisinin mürettebatının sorgulanması için görevlendirilmiştir. Bakufu yetkilileri 

tercümanlarıyla beraber Mito‟ya ulaşana kadar, Aizawa 12 İngiliz‟i sorgulayarak 

Japonya‟ya gelme amaçlarını çözmeye çalışmıştır. Ancak geçmişte okuduğu birkaç 

Flemenkçe kitaba dayanan yetersiz yabancı dili yüzünden tercümede yaşanan 

sıkıntılar, Japonya‟yı sömürgesi haline getirmek isteyen İngilizlerin, keşif gezisi 
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yapmak üzere bu gemiyi gönderdikleri gibi bir sonuç çıkarmasına neden olmuştur.
70

 

Bunda, önceden beri yabancılara karşı önyargılı olmasının da etkisi olduğu 

söylenebilir. Bu olaydan sonra ülkesinin Rusya ve İngiltere tarafından 

sömürgeleştirileceği korkusu, Aizawa‟nın yabancı düşmanlığını büsbütün 

artıracaktır.  

1826 yılında Fujita Yūkoku‟nun ölümünden sonra Shōkōkan‟ın başına 

geçmiş, 1840‟da ise beylik okulu Kōdōkan başkanı olarak atanarak Mitogakunun 

gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 8. Daimyōnun ölümünden sonra çıkan taht 

kavgasında hocalığını da yaptığı Nariaki‟yi desteklemiş, Nariaki‟nin başa 

geçmesinden sonra yaptığı önerilerle beylik reformlarına büyük katkı sağlamıştır. 

Ancak Budizmin siyasete karışmasını eleştiren Nariaki, 1845 yılında bakufu 

tarafından görevinden alınınca onu destekleyen Aizawa‟ya da ev hapsi cezası 

verilmiştir. Dört yıl sonra Nariaki‟nin görevine dönmesiyle Aizawa‟da yeniden 

Kōdōkan‟ın başına geçmiştir.
71

  

1858 yılında bakufunun, kendi onayı olmadan yabancı ülkelerle anlaşma 

yapması üzerine imparatorluk, bakufu hükümetine bir emir göndermiştir. Bu 

fermanda imzalanan ticaret anlaşmalarından dolayı hükümet suçlanmış ve konuyla 

ilgili ayrıntılı bir açıklama istenmiştir. Ayrıca Tokugawa ailesinin üç kolu ve diğer 

beyliklerin de desteğini alarak kōbu gattai (公武合体 ) denilen saray-bakufu 

birliğinin gerçekleştirilmesi ve yabancıları kovma politikasının devam ettirilmesi 

emredilmiştir. Bu fermanın çoğaltılarak diğer beyliklere dağıtılmasını emreden ekli 
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kopyası da Mito Beyliği‟nin Edo‟daki ikametgâhına gönderilmiştir.  Fakat bu 

fermanın diğer beyliklere de dağıtılması bakufunun itibarını zedeleyeceğinden 

shōgun, Mito‟nun kopyayı bakufuya göndermesini istemiştir. Bu istek, bakufu ile 

ilişkileri önemseyen, dolayısıyla kopyanın bakufuya gönderilmesini isteyen 

muhafazakâr ve diğer beyliklere gönderilmesini savunan reformist Mitoluları karşı 

karşıya getirmiştir. Reformistler içinde ise Aizawa Seishisai‟ın liderliğini yaptığı ve 

ülkenin daha fazla kapalı kalamayacağını düşünen ılıman grup, fermanın 

imparatorluğa iade edilmesi gerektiğini savunmuştur. Aizawa ayrıca 1862 yılında 

ülkenin neden açılması gerektiğini anlatan yazısını shōguna sunmuştur. Bu 

düşünceleri, radikal reformistlerin eleştirilerinin odağı haline gelmesine neden 

olmuştur.
72

 

1863 yılında hayatını kaybeden Aizawa, yazıları ve imparatoru sayma, 

barbarları kovma hareketi aracılığıyla sadece kendi beyliğindeki düşünür ve 

aktivistleri değil, diğer beyliklerden de örneğin Yoshida Shōin (吉田松陰 1830-

1859) gibi Meiji restorasyonunun gerçekleşmesinde önemli payı olan kişileri etkisi 

altında bırakmış, onlar için bir manevi lider olmuştur.
73

 

Aizawa Seishisai, Shinron eserini 1825 Mart‟ında Mito daimyōsu Tokugawa 

Narinobu‟ya sunmak üzere klasik Çince olarak kaleme almıştır. 5 bölümden oluşan 

kitap 108 sayfadadır. Eserin yazıldığı tarih, bakufu hükümetinin 1825 Şubat‟ında 

yabancı gemileri kovma emrini çıkartmasının hemen sonrasına denk gelir. Bu 

bakımdan, bir iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Shinron‟un, Tokugawa feodal 
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sistemini destekleyen bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Aizawa‟nın nihai hedefi 

bu çalışmasının Narinobu aracılığıyla bakufu hükümetine ulaştırılmasıdır. Ancak katı 

ifadeler ve eserin adından da anlaşılacağı gibi, baskıcı bir yönetim tarafından kontrol 

edilen o dönemde birçok düşünürün dile getiremeyeceği yeni düşünceler içermesi 

nedeniyle ilk etapta bu amacına ulaşamamıştır. 

İlk yazıldığı dönemde Narinobu, bakufu liderlerini karşısına almamak için 

eserin dağıtılmasını yasaklasa da 1829‟dan sonra hükümete karşı o kadar ihtiyatlı 

olmayan Nariaki‟nin başa geçmesiyle eserin kopyaları Japonya‟ya yayılmaya 

başlamıştır. 1850‟lerde Japonca versiyonu ortaya çıkan çalışma imparatoru sayma, 

barbarları kovma hareketine katılan aktivistlerin kutsal kitabı haline gelmiş, ilk defa 

1857 yılında yayımlanmıştır.
74

 

Shinron eseri beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan “millî bütünlük” 

eserin üçte birinden fazla bir kısmını kapsamakla beraber kendi içinde üç bölüme 

ayrılarak ele alınmıştır. Aizawa bu bölümde Japonya‟nın en eski yazılı kaynakları 

olan Kojiki ve Nihonshoki‟ye dayanarak Japon mitolojisinden alıntılar yapıp Güneş 

Tanrıçası Amaterasu‟dan itibaren ülkenin ne şekilde idare edilegeldiği ve devlet 

yapısının ne şekilde olması gerektiğini anlatmakla beraber, Budizm ile 

Hıristiyanlığın ülkeye sonradan girdiğine, Japonya‟nın esasen bir Shintō ülkesi 

olduğuna vurgu yapar. Konfuçyüs erdemlerinden olan sadakat ve bağlılık kavramları 

bu bölümde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümü, uluslararası ortamdaki önemli 

gelişmeleri açıkladığı “dünya düzeni” ve barbarlar olarak nitelendirdiği Batılıların 

karakteristiği ve Japonya üzerindeki emellerine dair görüşlerini açıkladığı 
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“barbarların doğası” bölümleri takip eder. Yeni savlarını arka arkaya sıraladığı 

dördüncü bölüm olan “millî savunma” kısmında genel olarak, Japonya‟nın 

karşılaştığı sorunlardan kurtulması için savaşçıların toprağa dönmesi, pirinç 

ekonomisinin yeniden kurulması gibi yöntemlerle ülkeyi zenginleştirip ve askeri 

güçlendirme politikası önerisini yapar. Son bölüm ise insanların nasıl terbiye 

edilmesi ve geleneklerin özünün nasıl korunması gerektiğine dair öneriler sunduğu 

“uzun dönemli politika”dır.  

 

 2. FUKUZAWA YUKICHI VE BUNMEIRON NO GAIRYAKU 

Fukuzawa Yukichi, 1835 yılında Osaka‟da (大阪 ) doğmuştur. Babası, 

Nakatsu Beyliği‟nin (中津藩) Osaka‟daki deposunda çalışan, Konfuçyüs öğretilerine 

sıkı sıkıya bağlı alt sınıf samuraylarındandır. Kendisi henüz iki yaşını doldurmadan 

babası ölünce, ailesi beyliğe geri dönmek zorunda kalmıştır. Çocukluk yıllarında Çin 

klasikleri eğitimi almıştır. Daha o dönemlerden itibaren üst sınıf samuray 

çocuklarıyla yaşadığı tecrübelerden dolayı feodal kast sistemine isyan etmiş, 

Şintoizm‟e çok bağlı olmamıştır.
75

 

1854 yılında 21 yaşındayken Flemenkçe öğrenmek üzere Nagasaki‟ye (長崎) 

gitmiştir. Burada topçuluk tekniği öğreten Yamamoto Monojirō‟nun (山本物次郎) 

yanında kalmış, bir yandan çalışarak bir yandan dil ve bilim öğrenmeye başlamıştır. 

Fukuzawa‟nın çalışmalarından hoşnut olmayan, beyliğin üst sınıf samuraylarından 
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birinin annesinin hastalığını bahane ederek beyliğe dönmesini istese de o bu oyuna 

gelmemiş, Nagasaki‟den ayrılarak Osaka‟ya gitmiş, burada Ogata Kōan‟ın (緒方洪

庵 1810–1863) 76
 okuluna girerek eğitimine devam etmiştir. Kısa sürede 

Flemenkçesini ilerleten Fukuzawa, artık yeni öğrencilere öğretmenlik yapmaya 

başlamıştır. 1858 yılında Nakatsu Beyliği, Edo‟daki beylik arazisinde bir Flemenkçe 

dil okulu açmaya karar vermiş, Fukuzawa bu okulda görevlendirilmek üzere Edo‟ya 

çağırılmıştır. Fukuzawa‟nın Edo‟ya geldiği dönemde, diğer devletler gibi İngiltere ile 

de ticaret anlaşması yapılmış bulunuyordu. Ticaret merkezi olan Yokohama‟da (横

浜) İngilizcenin ne kadar yaygın kullanıldığını fark eden Fukuzawa, ileri görüşlülüğü 

sayesinde bunun önemini kavrayarak kendini bu sefer İngilizce öğrenimine 

vermiştir.
77

  

Bakufu hükümeti, 1859 yılında dört yıl önce Hollanda‟dan aldığı savaş 

gemisini ABD‟ye göndermeye karar vermiştir. Bunun amacı hem gemiye denizaşırı 

tatbikat yaptırmak hem de 1858‟de ABD ile imzalanan Dostluk ve Ticaret Anlaşması 

metninin değiş tokuşunu yapacak bir heyeti ABD‟ye ulaştırmaktı. Bu durumu 

öğrenen Fukuzawa, tanıdıkları vasıtasıyla yolculuğa katılacak bakufu komutanına 
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ulaşarak geziye katılabilmek için izin almıştır. Kendi çabalarıyla katıldığı bu ABD 

gezisi sayesinde Fukuzawa, hem İngilizcesini geliştirme hem de yakından ilgilendiği 

Batı ile doğrudan temas kurarak toplum sistemi, yapısı ve kültürü üzerine ayrıntılı 

gözlem yapma şansı elde etmiştir. ABD dönüşünden bir süre sonra Fukuzawa, 

yabancı ülkelerden gelen yazıları çevirmek üzere bakufu hükümeti tarafından işe 

alınmış, 1861 yılında ise; İngiltere, Fransa ve Rusya ile yapılan ticaret 

anlaşmalarındaki bazı şartları
78

 erteleme görüşmeleri yapmak üzere Avrupa‟ya 

gidecek heyete tercüman olarak atanmıştır. 1867‟de ise yine kendi çabalarıyla, bu 

sefer savaş gemisi ve silah alım görüşmeleri yapmak üzere ABD‟ye gönderilen ekibe 

katılmıştır. Bu gezilerinde kitaba büyük yatırım yapan Fukuzawa, 1866‟da 3, 

1868‟de 3 ve 1870‟de 4 cilt olmak üzere “Seiyō Jijō (西洋事情 Batı Hakkında)” 

eserini, sıradan halkın da anlayabileceği, yalın bir dille kaleme almış, ABD ve Batı 

ülkelerinin siyaseti, ekonomisi, askeri durumu, dış ilişkileri, eğitim ve sanat dalları 

hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Ayrıca ilk defa, özgürlük ve insan hakları gibi 

kavramları Japon halkına tanıtan ve ülkenin kapılarını açması gerektiğini savunan bu 

kitaplar, dönemin en çok satan kitaplarından olmuştur.
79
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Tarih, ekonomi, hukuk, bilim felsefesi, ahlak gibi çok farklı alanlar üzerine 

yazan Fukuzawa‟nın eserlerinde işlediği konulardan biri siyaset olsa da bakufunun 

son dönemlerinde ve 1868‟den sonra yeni hükümette teklif edilen memurlukların hiç 

birini kabul etmemiştir. Bunun bir nedenini otobiyografisinde şöyle ifade eder: 

“Şogunluğun bürokratik, ezici, tutucu ve yabancı düşmanı politikasından 

hoşlanmıyordum ve aynı tarafta yer almıyordum. Ancak imparatorluğun amaçlarını 

benimsemiş olanlar, yabancılara daha da düşmandılar ve tavırları daha zalimceydi.
80

” 

Bir diğer neden ise Fukuzawa‟nın kendisini eğitimci olarak görmesi ve yeni 

hükümetin eğitimle ilgilenecek zamanı olmadığı bir dönemde, kendisini Batı 

eğitimine adamasıdır. 1868 yılının Nisan ayında kurduğu yeni okul Keiō Gijuku‟daki 

(慶応義塾)
81

 müfredata İngilizceyi de ekleyerek Batı kültürü hakkında bütün 

bildiklerini öğrencilerine aktarmaya çalışmıştır. 1882‟de ise “Jiji Shinpō (時事新報)” 

isimli gazete çıkarmaya başlamış, bu yolla sıradan halka da ulaşmayı amaçlamıştır. 

Özellikle yabancı düşmanlığı ile düşünür ve aktivistlere yönelik suikastların 

had safhalarda olduğu bakufunun son yıllarında, Fukuzawa da birkaç kez suikast 

tehlikesi atlatmıştır.
82

 1901 yılında ise geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayatını 

kaybetmiştir. 
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Fukuzawa Yukichi‟nin yazdığı onlarca kitap ve makale arasında
83

 öne 

çıkanlardan bir tanesi şüphesiz Bunmeiron no Gairyaku eseridir. Fukuzawa Batı 

Hakkında eseriyle halka Batıyı tanıttıktan sonra bu sefer Çin bilimiyle yetişen 

entelektüel sınıfa sistematik bir şekilde medeniyet teorisinin anlatılması gerektiğini 

düşünerek bu eserini yazmaya karar vermiştir. Kullandığı dilin Batı Hakkında 

eserindeki kadar sade olmayıp daha bilimsel bir anlatım içermesinin, hedef kitlesinin 

farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu eserinde hem Batılı hem de 

Japon kaynaklarından faydalanmıştır. Henry Thomas Buckle‟ın (1821-1862) History 

of Civilization in England (İngiliz Medeniyet Tarihi), François Pierre Guillaume 

Guizot‟un (1787-1874) Histoire de la Civilisation en Europe (Avrupa Uygarlık 

Tarihi) ve Arai Hakuseki‟nin (新井白石 1657-1725) Tokushi Yoron (読史余論 

Tarih Okumaları)” kitapları özellikle referans aldığı kitaplardır.
84

 

1875 yılında tamamladığı eseri; i) tartışmanın ana temasını belirlemek, ii) 

Batı medeniyetini amaç edinmek, iii) medeniyetin özü, iv) bir milletin bilgi ve 

erdemi üzerine, v) önceki bölümün devamı, vi) bilgi ve erdem arasındaki fark, vii) 

bilgi ve erdem için doğru yer ve zaman, viii) Batı medeniyetinin temeli, ix) Japon 

medeniyetinin temeli, x) millî bağımsızlığımız üzerine olmak üzere 10 bölüm ve 286 

sayfadan oluşmaktadır.  
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IV. BÖLÜM 

AIZAWA SEISHISAI VE FUKUZAWA YUKICHI’NİN TEMEL DÜŞÜNCE 

YAPILARI 

 

 1. DÜNYA DÜZENİ İÇERİSİNDE JAPONYA’NIN YERİ VE MEVCUT 

DURUMU 

 1.1. Japonya, Batı
85

 ve Asya 

 İkinci bölümde de belirtildiği gibi, 19.yy başlarında Japonya'da üstün ırk 

milliyetçiliği şekillenmeye başlamıştı. Aizawa'nın Shinron'u bu düşünce yapısına 

verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Eserinin daha ilk cümlelerinden Aizawa'nın 

dünya düzeni içerisinde Japonya‟yı nereye koyduğunu görmek mümkündür: “Kutsal 

ülkemiz güneşin doğduğu ve evrenin temelinin atıldığı yerdedir. Nesiller boyunca 

tahta çıkan imparatorlarımız Güneş Tanrıçası Amaterasu‟nun soyundan gelir ve bu 

gerçek hiç değişmemiştir. Kutsal ülkemiz dünyanın baş kısmını oluşturur ve bütün 

milletleri kontrol eder.”
86

 Asya, Avrupa ve Afrika‟yı dünyanın kalça, bacak ve 

ayakları olarak tasvir ederken, ABD‟yi, dünyanın arka alt tarafında bulunan, bu 

yüzden de insanları “aptal ve yeteneksiz”
87

 olan ülke olarak tanımlar. Japonya için 

sıkça “Orta İmparatorluk” anlamına gelen “Chūgoku – 中 国 ” kelimesini 
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kullanmasına karşın, Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika isimlerinin barbarlar 

tarafından türetildiği, dünyada da pek yaygın olarak kullanılmadığı ve imparatorluk 

sarayının da bu kelimelerin kullanımına izin vermediği gerekçesiyle, eserinde bu 

kelimeleri kullanmayacağını belirtir.
88

 Yabancı ülkeler için çoğunlukla barbarlar, 

batılı barbarlar, kuzey barbarları gibi aşağılayıcı sıfatlara başvurur. Ancak 

şekillendirdiği bu dünya düzenine Aizawa‟nın kendisinin de inanmadığını söylemek 

yanlış olmayacaktır. Nitekim eserini yazma amacı; dünyadaki az gelişmiş ülkeleri 

kontrol altına alıp sömürgeleştiren Batı ülkelerinin yarattığı tehdidi ortadan 

kaldırmaya yönelik önlemler sunmaktır.  

 Aizawa Seishisai, Batılı kaynaklara dayanan Rangaku bilimini; “Bu bilim 

aslında Nagasaki‟deki Japonca-Flemenkçe Çeviri Ofisi‟nden çıkmıştır; Flemenkçeyi 

okuyup dilini anlamaktan öteye gitmez. Dünyaya zararı olan bir şey değildir. Ancak 

kulaktan dolma şeylere kanan yandaşları, Batılı barbarların mübalağalı anlatılarını 

yanlış algılıyorlar, yaygın olarak bunları beğeniyorlar ya da kitap yazıp basıyorlar. İşi 

barbarları alıp medeni yerine koymaya kadar vardırıyorlar”
89

 şeklinde eleştirmesine 

rağmen, eserinin dünya düzeni bölümünde, bu bilim sayesinde elde ettiği dönemin 

tarihsel gerçekleri ile ilgili bilgileri açıklamaktadır. Bu söylemlerinden, Aizawa‟nın 

zihninde oluşturduğu dünya düzeninin eksik veya yanlış bilgiler de içerdiğini 

söylemek mümkündür. Örneğin; Japonya ve Manchu Ch‟ing İmparatorluğu‟na ek 

olarak Moğolistan, İran, Türkiye, Almanya ve Rusya‟yı da imparatorluk olarak 

tanımlar.
90

 Ona göre bu devletler dünyanın “Yedi Büyük İmparatorluğu”nu 
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oluşturur. Osmanlı İmparatorluğunu Türkiye olarak isimlendirmesi ya da artık 

güçsüz düşen Orta Asya halkı Moğolları da imparatorluk olarak dünya düzeni içinde 

önemli bir yere oturtması bu düşünceyi desteklemektedir. Fakat Batıların, artık 

bildikleri o eski barbarlar olmadıklarının, Hıristiyanlık öğretileri ile halkın birliğini 

ve desteğini sağlayarak gitgide güçlenip yayılmacı politikalarıyla genişlediklerinin, 

buna karşın Japonya‟nın ne kadar küçük ve karşılaşabileceği bir Batı tehlikesi 

karşısında ne kadar savunmasız bir ülke olduğunun farkına varmasında Rangaku 

biliminin etkisinin büyük olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Aizawa‟nın Rangaku 

eserleri okumuş olması da aslında bu bilime verdiği önemi göstermektedir denilebilir.  

 Seishisai, dünya düzeni bölümünde Etiyopya, Fas, Siyam, Java‟daki Sumatra 

gibi küçük ve zayıf devletlere bile yer verir. Ancak Rusya, üzerinde en çok durulan 

ülkedir. Rusya‟nın Doğu Roma İmparatorluğu‟nu yeniden canlandırma düşüncesi ve 

bu bağlamda Türkiye ile yaşadığı sorunlar ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bununla 

beraber Ruslarla aynı dine, yani Hıristiyanlığa inanan Fransa, İspanya ve 

İngiltere‟nin de yayılmacı politikalarından da bahsedilmektedir.
91

 

 İlk baştaki ifadelerinin aksine, bu dünya düzeni içerisinde, tanrıların 

soyundan gelen Japonya‟nın, aslında barbar olarak nitelendirdiği bütün diğer 

milletlerin birçoğundan daha üstün olmadığını kendisinin de kabul ettiğini şu 

cümlelerinden anlamak mümkündür: “Büyük güçler dünyayı paylaşıyorlar. Bugün 

kendimizi savaşan dünya içerisinde yalnız buluyoruz; sınırlarımız boyunca büyük 

kaleler diken düşmanların saldırılarına karşı münferit bir kaleyi savunuyoruz”
92

. 
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Ayrıca Aizawa‟nın bazı ifadelerinden her ne kadar Batılılara karşı bir düşmanlık 

beslese de bir yandan hayranlık duyduğunu da anlamak mümkündür. Bunun ilk 

nedeni; Batılıların din ve devlet bütünlüğünde başarıya ulaşması, Hıristiyanlık 

öğretileriyle halkın ruhsal birliğini sağlayıp, desteğini kazanarak gitgide güçlenmesi 

ve şimdi de diğer halkları kendi öğretilerine çekmeye çalışıyor olmasıdır. Hâlbuki bu, 

Aizawa‟ya göre; esasen Amaterasu ve eski çağlardaki bilge imparatorların, barbarları 

medenileştirmek için kullandığı stratejidir. Örneğin; İmparator Sujin, bütün ülke 

topraklarındaki halkın inandığı yerel tanrıları
93

 resmi olarak tanıyarak onlara saygı 

göstermiş, dinî ritüellerini yapmalarına müsaade etmiştir. Ayrıca bu tanrılara 

sunulacak pirincin yetiştirilmesi için, halka özel pirinç tarlaları bahşetmiştir. 

Böylelikle hem halkın güven ve bağlılığını kazanmış, hem de ülkedeki tanrıların ve 

tapınakların birliğini sağlamıştır. Halk birliği sağlandıktan sonra da gerekli araştırma 

ve planlamalar yapıp devletin sınırlarını genişleterek yabancı ülkelere boyun 

eğdirmeye çalışmıştır. Fakat sonraki dönemlerde çeşitli sapkınlıklar ortaya çıkmış, 

“Tanrıların Yol”u karanlığa gömülmüştür. Yöneticiler artık planlama ve ileriyi görme 

yeteneklerinden yoksun kişilerdir. Devleti Amaterasu‟nun bıraktığı kurallarla 

yönetmedikleri için halkın güvenini ve bağlılığını da kaybetmişlerdir.
94

 Japonya‟nın 

uygulayamadığı kendi özgün stratejisini, şimdi barbarlar büyük başarılarla hayata 

geçirmişlerdir. Barbarlar bile bu uğurda ölümü göze almışken “bizim aramızdan kaç 

kişi gerçekten ölüm riskini göze almaya hazır?”
95

 diyerek özeleştiri yapar.  
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 Bir diğer husus ise Batının askeri gücünün üstünlüğüdür. Millî savunma 

bölümünde ülke savunmasına ilişkin öneriler sunarken, barbarların denizlerdeki 

üstünlüklerinden, savaş gemilerinin büyüklüklerinden, mühimmatlarının gücünden 

ayrıntılı olarak bahseder. Ancak bu konuda da Japonlara bir pay çıkarmayı ihmal 

etmez. Seishisai‟a göre küçük silahları ilk yapan Batılı barbarlardır fakat bunları ithal 

edip geliştiren Japonlardır. Öyle ki; Çin, bu silahları “Japon silahları” olarak 

adlandırmıştır; “barbar silahları” olarak değil. Fakat Japonya bu gücünü de devam 

ettirememiştir. Rus imparatoru I. Petro‟nun bile Hollanda‟ya giderek büyük gemi 

inşasının tekniklerini öğrendiği örneğini veren Aizawa, “Barbarlar bile bunun hayati 

öneminin farkına varmışken, biz, Orta İmparatorluk olarak bunu nasıl gözden 

kaçırdık?”
96

 diyerek barbar olarak nitelendirdiği Batı devletlerine olan hayranlığını 

gözler önüne sermektedir.  

 Fukuzawa Yukichi‟nin dünya düzeni içerisinde ülkesini koyduğu yer 

Aizawa‟nınkinden biraz farklıdır. İlk olarak; eserinin Batı medeniyetini amaç 

edinmek başlıklı ikinci bölümünde Avrupa ve ABD‟yi gelişmiş, Türkiye, Çin ve 

Japonya gibi Asya ülkelerini yarı gelişmiş, Afrika ve Avustralya gibi ülkeleri ise 

gelişmemiş olarak tanımlar. Burada geçen “gelişmek” kelimesini medeni, yarı 

medeni ve medeni olmayan olarak da ifade etmek mümkündür. Fukuzawa, 

Japonya‟yı bu şekilde konumlandırarak, o zamana kadar ki Japonya merkezli dünya 

görüşünün dar çerçevesini genişletip daha geniş bir dünya algısı oluşturmaya 

çalışmıştır.
97

 Fakat her ne kadar Batının gelişmişlik konusunda üstünlüğünü kabul 

etse de diğer taraftan medeniyetin göreceli bir kavram olduğundan bahsederek 
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Japonya‟nın, Batıdan bakılınca yarı medeni, Afrika‟dan bakıldığında ise gelişmiş bir 

ülke olduğunu söyler. Medeniyet, sınırları olmayan çok geniş bir olgudur. Bu yüzden 

Batının da tamamıyla medeni olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.
98

 Fukuzawa, 

Batının ne şekilde geliştiğini de ayrıntılı olarak açıklayarak Batı medeniyetinin amaç 

edilmesi gerektiğinden dem vurmasına rağmen, diğer taraftan “Günümüzde, ülkeler 

birbirinden ya bir adım ileri ya bir adım geri”
99

 şeklinde, Batının şimdiki gelişmişlik 

düzeyinin hatırı sayılır bir şey olmadığını, Batı ile ülkesi arasındaki farkın aslında 

çok da büyütülmemesi gerektiğini düşünmeye itecek ifadeler de kullanmaktadır.  

 Yukichi, eserinin ilk dokuz bölümünde genel olarak Batılılarla ilgili olumlu 

söylemlerde bulunup yabancıları kovma hareketini, ülkeye bir fayda getirmeyeceği, 

aksine durumu daha da kötüleştireceği gerekçesiyle eleştirmesine rağmen, millî 

bağımsızlığımız üzerine başlıklı son bölüme gelindiğinde, Batılılara olan yaklaşımı 

yerini sert ifadelere bırakır. Eleştirilerinin odak noktası ise; evrensel olarak kabul 

edilen ve son zamanlarda büyük bir değişim geçiren Japonya‟da da büyük hızla 

yayılan eşit haklar teorisidir. Bu teori; sadece bir ülkenin insanlarının eşit olması 

değil, güce veya varlığa bakılmaksızın bütün milletlerin insanlarının eşit haklara 

sahip olduğu uluslararası bir anlam taşımaktadır. Ancak bu teori ile ilgili olarak; 

Japonya ile ticaret yapan Batılıların, pratikte farklı davrandıklarını ortaya koyar. 

Meslektaşı Obata Tokujirō‟nun (小幡篤次郎  1842-1905), Tokyo‟da yaşayan 

yabancıların, Japonları aşağılayıcı, zorlayıcı, saygısız, küstah davranışlarından ve 

bunlara karşı tavrını açıkça ortaya koymayan, sadece para kazanma derdinde olan 
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Japon halkının davranışlarını eleştiren bir makalesinden alıntı yaparak aynı fikirde 

olduğunu ifade eder. Yerleşim alanları, işe alımları, ülke içi seyahatleri ve liman 

vergileri gibi yabancılarla ilgili bütün alanlarda, uluslararası eşit haklar açısından 

ikiyüzlü bir politika izlendiğini, Japonların eşit haklarını çoktan kaybettiğini, ancak 

kimsenin bu konu üzerinde durmadığını eleştirel bir şekilde dile getirir. Bu durumu 

eski devlet yapısındaki kast sistemine benzetir.
100

 Bu ifadelerinden, açık ülke 

politikasını savunmasına rağmen neredeyse Aizawa kadar yabancılara karşı 

düşmanca bir tutum sergilediğini söylemek mümkündür. Bu eseri ile aynı yıl kaleme 

aldığı “Gaikokujin no Naichi Zakkyo Yurusubekarazaru no Ron (外国人の内地雑居

許すべからずの論  Yabancıların Genel Yerleşim Alanlarında Yaşamasına İzin 

Verilmemesi Üzerine)” adlı makalesi bu düşünceyi destekler niteliktedir.
101

 O 

dönemde, eşitsiz anlaşmaların düzeltilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, 

yabancıların belirli bölgelerle sınırlı olan ikamet alanlarını genel alanlara yayma fikri 

ortaya atılmış, Fukuzawa bahsi geçen makalesinde bu fikre şiddetle karşı çıkmıştır.  

 Yukichi, Batılılarla ilgili olarak yine çalışmasının son bölümünde, sömürgeci 

politikalarından bahsetmektedir. Aizawa gibi Hindistan, Siyam, Luzon, Java 

örneklerini verir. Batılılar, sözde “gelişim” sağlamak amacıyla bu topraklara 

girmektedir. Fakat Fukuzawa‟ya göre bu gelişim, yerli halkı, yamyamlıklarına son 

verip beyazlar için uygun köleler haline getirmekten başka bir şey değildir. Batılılar 

için yaptığı şu benzetme dikkate değerdir: “Avrupalıların dokunduğu bütün topraklar 
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sararıp soluyor, bitkiler, ağaçlar büyümeyi bırakıyor. Bazen de tüm nüfus silinip 

gidiyor.”
102

 

 Batılılar ve yayılmacı politikaları hususunda benzer düşünceye sahip olan iki 

düşünür, Batının gücünün temeline farklı yaklaşımlar getirir. Aizawa‟ya göre bu 

gücün temelinin Hıristiyanlık olduğu belirtilmişti.
103

 Fukuzawa ise Doğu ile Batı 

öğretileri arasında çok fark olmadığını, dolayısıyla Hıristiyanlığın tek başına Batının 

gücü olmadığını düşünmektedir.
104

 Bunu, Avrupalı misyonerlerin çeşitli Pasifik 

adaları ve bazı ilkel bölgelere giderek Hıristiyanlığı yaymalarına rağmen bu 

bölgelerdeki yerlilerin eskiden ne durumdalarsa hala öyle olduklarını, medeniyet 

düzeylerinin Batınınkiyle kıyaslanamayacağını, o bölgelerde dinin formalitelerden 

öteye geçmediğini anlatarak örneklendirir. Çok nadir görülen medeni gelişmeler, 

misyonerlerin edebiyat ve sanat öğretmesi sayesinde yaşanmış olup bu gelişmelerin 

dinî öğretilerle hiçbir alakası yoktur. Hıristiyanlığın diğer öğretilerden farkı; din 

adamlarının hem dinî hem de dünyevi konularda eğitim alması, böylelikle dinin 

akılla beraber muazzam bir gelişme göstermesidir. Yani Batının gücünün sırrı aklın 

gelişimde yatmaktadır. Bu yüzden Yukichi, Hıristiyanlığı, Şintoizm, Konfuçyanizm 

ve Budizmden daha etkili gören ve Hıristiyanlık öğretilerinin kabul edilmesi 

gerektiğini savunan dönemin bazı âlimlerini eleştirerek, dünyevi bilgilerin sadece din 

adamlarına mahsus olmadığı, bunun başkalarından da öğrenilebileceği vurgusunu 

yapar. Bir öğretinin değerini artıran şey; ona inanan insanların zekâ düzeyi olduğuna 

göre Şinto, Budist rahipleri, ya da Konfuçyüs âlimleri de dünyevi konularla ilgili 
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bilgilerini artırıp, öğretilerini edebiyat ve sanatla süsleseler, medeni insanları dinleyip 

medeniyeti yaymaya çalışsalar onlar da kendi doktrinlerinin değerini artırabilecekken 

sadece dünyevi bilgileri öğrenmek için Hıristiyanlıktan etkilenilmesi gerektiğini 

anlamsız bulur.
105

 Bu bağlamda, o dönemki durum itibariyle diğer öğretilere nazaran 

bilgi açısından daha gelişmiş Hıristiyanlığın etkisi konusunda Aizawa‟nın tamamen 

yanıldığını söylemek doğru olmayacaktır. Fukuzawa, sadece daha geniş açıdan 

bakarak bu konuyu çözümlemiştir denilebilir.  

 Batılıların doğası ile ilgili olarak ise; Fukuzawa‟nın betimlemeleri 

Aizawa‟nın eserini okuyormuş hissi uyandırır: “Yabancılar, zekâları ve düzgün 

konuşmaları ile insanları kandırarak tuzağa düşürürler. Savaşta korkusuz, çarpışmada 

güçlüdürler. Onları zekâ, ikna gücü, cesaret ve güç kombinasyonundan oluşan bir 

aristokrat sınıfı olarak adlandırabiliriz.”
106

 

 Son olarak, Fukuzawa Yukichi‟nin Asya‟ya, özellikle Çin‟e bakışı da Aizawa 

ile ortak noktalar taşımaktadır. Aizawa‟nın savunduğu Mitogaku ideolojisinin, 

Japonya‟nın Çin‟den üstün olduğu düşüncesini barındırdığı daha önceki bölümlerde 

belirtilmişti. Aizawa da Shinron eserinin genelinde bu konuya değinmiş, Çin‟de 

imparatorluk soyunun bozulduğuna dikkat çekmiş, kutsal yolun gerekleri 

yapılmadığından dolayı yönetimin bozularak sürekli reformlar yapılmasını 

eleştirmiştir. Japonya‟nın Çin‟den üstün olduğu düşüncesi Fukuzawa‟da da 

görülmektedir. Fukuzawa‟ya göre bir ülke bağımsız değilse medeniyet anlamsız 

olacaktır.
107

 Bağımsızlık ruhu ise; sadece düşünce ve fikirlerin çok çeşitli olduğu, 
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rekabetçi ortamlarda var olabilir. Ancak Çin‟de eski çağlardan beri siyasi ve dinî 

otorite tek bir kişinin elinde toplandığından insanların fikirleri tek bir yönde sabit 

kalmış, bu yüzden siyasi düşünce gelişememiştir. Çin‟in bu teokratik otokrasisine 

karşın Japonya‟da dinî ve siyasi otorite, imparatorluk ve bakufu arasında 

paylaşılmıştır. Bu güç dengesinin sağlanması akıl unsurunu doğurmuş, bunlardan 

hiçbiri ötekine baskın gelemediğinden doğal olarak bağımsızlık ruhu yani medeniyeti 

beraberinde getirmiştir. Yukichi, bu bağlamda Çin‟in hiçbir zaman gelişmişlik 

açısından Japonya ile eşit olamayacağına vurgu yapar. Bir diğer neden ise 

Aizawa‟nın altını çizdiği imparatorluk soyunun bozulmasına benzer bir nedendir. 

Millî bütünlük konusunu açıklarken, Song Hanedanlığı‟nın Yuan Hanedanlığı 

(Kubilay Hanlığı) tarafından devrilmesiyle Çin‟in egemenliğini kaybettiğinden 

bahseder. Ming Hanedanlığı‟nın Yuan Hanedanlığı‟nı yıkmasıyla Çin tekrar 

egemenliğini sağlar ancak bu sefer Qing Hanedanlığı (Mançu Hanedanlığı), Ming 

Hanedanlığını düşürür. Bu son hanedanlık değişiminde Çin dili ve geleneklerini 

korumuştur, iki dönemde de her şey aynı gibi görünmektedir. Ancak Fukuzawa, 

gerçekte, Kuzey Mançu millî bütünlüğünün Güney Çin‟in millî bütünlüğünü ele 

geçirdiğinin altını çizer.
108

 Her iki hanedanlığın da Çin hanedanlıkları olmasına 

rağmen bu değişimi bu şekilde vurgulamasını, imparatorluk soyunun değişmesine bir 

gönderme olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Ayrıca son bölümde 

Japonya‟nın Hindistan, Çin gibi diğer Asya ülkeleri kadar Batı tarafından zarar 

görmediğini, onlardan daha iyi durumda olduğunu savunur.
109

 Bu Asya ülkelerinin, 

Batının sömürge veya yarı sömürgesi haline geldiği tarihsel bir gerçektir. Ancak o 
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dönemde Japonya, arka arkaya imzaladığı eşitsiz anlaşmalarla bütün Batılı büyük 

güçlere verdiği kapitülasyonları, gönderdiği elçilere, uyguladığı reformlara rağmen 

henüz kaldırabilmiş değildi. Bu yüzden sadece dış ilişkilerinde değil, siyasi, 

ekonomik ve toplumsal açılardan da sıkıntı yaşamaktaydı. Dolayısıyla objektif olarak 

bakıldığında diğer Asya ülkeleri ile arasında üstünlük iddia edecek bir fark olduğu 

söylenemezdi. Böylesi bir durumda yaptığı açıklamaları ve söylemlerinden, 

Fukuzawa‟nın da Aizawa‟nın sahip olduğu üstün ırk milliyetçiliği düşüncesinin 

etkisinde kaldığı açıkça görülmektedir.  

 

 1.2. Japonya’nın Mevcut Durumu – İç ve Dış Kaynaklı Sorunlar 

 Her iki düşünürün ortak paydada buluştuğu bir diğer husus; ülkenin Batı 

tarafından sömürgeleştirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gerçeğidir. Aizawa 

bunu “yabancı krizi”, Fukuzawa ise “dış ilişkiler sorunu” olarak adlandırır. Bununla 

beraber iç işlerinde de çözülmesi gereken problemler kendini göstermektedir. 

Shibara‟nın belirttiği gibi Japonların iç yönetime –siyaset, ordu, ekonomi ve 

toplumdan eğitim, din başta olmak üzere düşünsel ve kültürel çok çeşitli alanlara 

yayılan- yönelik güçlü iyileştirme ve reform arzuları; dış dünyaya bakışları, yani 

uluslararası gidişat ve yabancı ülkelerin eğilimlerine karşı oluşan algı ve kanıları ile 

derinden alakalıdır. Bu algı ve kanılar ülke adına olumsuz çıkarımlar ya da yeni 

hedefler olarak kendini göstererek iç siyasette kullanılır.
110

 Kısacası, her iki düşünür, 

dış sorunlara olan eğilimleri sayesinde iç sorunların öneminin ve önceliğinin farkına 
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varmıştır denilebilir. Bu bağlamda yabancı tehdidi, iç sorunlarla ilgili bir olgu olup, 

içteki sorunlar çözülmedikçe dış sorunların çözülmesi de mümkün değildir. 

 Aizawa Seishisai‟a göre Japonya, güneyde İspanya, Fransa ve İngiltere, 

kuzeyde ise Rusya tehdidi altındadır. İngiltere, Fransa ve İspanya çoktan gizlice 

ittifak kurup Güney Denizi adalarından Luzon ve Java‟yı hatta denizin doğu 

ucundaki Amerika adalarını zapt etmişlerdir ve Japonya‟ya kadar uzanmaya 

çalışacaklardır.
111

 Bertaraf edilmesi gereken en önemli düşmanın ise Japonya ile 

kuzeybatıda sınırı olan ve sınırları hem doğuya hem batıya uzanan Rusya olduğunu 

söyler. Rusya‟nın Doğu Roma İmparatorluğu‟nu yeniden kurma düşüncesine dem 

vuran Aizawa, Rusya‟nın bu düşüncesini gerçekleştirme amacı güderek batıda ezeli 

düşmanı olan Türkiye‟yi yenmek için İran ile ittifak kurmaya, doğuda ise Japonya‟yı 

ele geçirmek için karasularında gezinerek ülke savunması hakkında bilgi toplamaya 

çalıştığını ifade eder.
112

 Aizawa, Batıdan gelebilecek bu tehlikelere karşı ülkenin 

içinde bulunduğu zor durumu şu cümlelerle belirtir: “Büyük güçler dünyayı 

paylaşıyorlar. Bugün kendimizi savaşan dünya içerisinde yalnız buluyoruz; 

sınırlarımız boyunca büyük kaleler diken düşmanların saldırılarına karşı münferit bir 

kaleyi savunuyoruz.”
113

 

 Fakat Wakabayashi gibi bazı tarihçiler
114

, Shinron eserini yazdığı 1825 

yılında Aizawa‟nın, Japonya‟nın karşı karşıya olduğu Batı tehlikesinin askeri değil, 

ideolojik olduğunu düşündüğünü savunmaktadır. Aizawa‟nın Batı algısının 
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Hıristiyanlık üzerinde yoğunlaştığı bir gerçektir. Ona göre; medeniyetin doğuşundan 

önce kuşlar ve hayvanlar gibi sürü halinde yaşayan barbarlar, medeniyetin gelişimine 

hiçbir katkıda bulunmamış ve geniş sürülerindeki itaati de yağmaladıkları şeylerle 

insanların gözlerini boyayarak ve onları zorbalıklarıyla korkutarak sağlamışlardır. 

Ancak Hıristiyanlık ve İslamiyetin ortaya çıkmasından sonra, barbar liderlerin, itaati 

sağlamak ve topraklarını genişletmek için bu dinleri kullanmaya başladıklarından
115

 

bahsetmektedir.
116

 Yaklaşık son üç yüz yılda sınırlarını muazzam bir ölçüde 

geliştiren Batılıların gücünün din-devlet birliğinde olduğunu düşünen Aizawa bunu 

şu ifadelerle açıklar: “(Batılı barbarlar) Neden sınırlarını bu kadar büyütüp, her 

istediklerini elde ediyorlar? Normal insanlardan daha erdemli ve cesur oldukları için 

mi? Yönetimleri daha iyi olup halkın desteğini kazandıklarından mı? Töreleri, 

müzikleri, kanunları, siyasi kurumları daha üstün olduğu için mi? İlahi ya da 

insanüstü güçleri mi var? Bu mümkün değil. Onların başarılarının tek sırrı 

Hıristiyanlıktır. (kısaltma) Barbarlar, insanların aklını çelerek ülkelerini ele 

geçirmenin tanrılarının isteği olduğuna inanırlar. Bunu yaparken de “evrensel sevgi” 

sloganını kullanırlar.”
117

 Aizawa‟nın Hıristiyanlığı bir tehdit olarak algılamasının 

nedeni, bu dinin ölümden sonrasıyla ilgili vaatlerde bulunmasından 

kaynaklanmaktadır.
118

 Edo Dönemi sonlarında toplum, politik ve ekonomik açıdan 
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birçok sıkıntı içerisindeydi. Buna kıtlık, büyük yangınlar gibi doğal afetler de 

eklenince insanların maneviyata yönelmeleri, özellikle ölümden sonraki yaşamla 

daha fazla ilgilenir hale gelmeleri kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Aizawa bu 

yüzden Hıristiyanlığı, halka kolayca nüfuz edebilecek bir din olarak görmektedir. 

İnsanların ruhları bir kere diğer tarafa kayıp barbarların tanrıları için canlarını bile 

verecek duruma gelirlerse ülke bütünlüğünün sağlanamayacağına yönelik endişeler 

taşımaktadır. 

 Ancak Aizawa‟nın Batı tehdidini sadece ideolojik olarak algıladığını 

söylemek tam olarak doğru değildir. Bunu şu ifadelerinden anlamak mümkündür: 

“Ne zaman bir ülkeyi ele geçirmek isteseler aynı yöntemi uygularlar. O ülkeyle 

ticaret yaparak coğrafyası ve savunması hakkında bilgi edinirler. Eğer ülke zayıfsa 

ordularını göndererek işgal ederler; eğer güçlüyse Hıristiyanlık propagandası yaparak 

içten yıkmaya çalışırlar.”
119

 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında Japon sularında 

görülen yabancı gemilerin ticaret gemisi olduğunu Aizawa‟nın da kabul ettiği 

anlaşılmaktadır. Fakat ona göre bu, sadece daha büyük planın bir parçasıdır. 

Aizawa‟nın, askeri açıdan Batının üstünlüğünü kabul ettiği daha önce belirtilmişti. 

Dolayısıyla savunması zayıf olan Japonya‟nın kısa bir süre içerisinde Batının askeri 

tehdidiyle karşı karşıya gelmesi uzak bir ihtimal değildi. Eserinde, millî savunma adı 

altında bir bölüm yazarak ülkenin askeri gücünün geliştirilmesine yönelik detaylı 

öneriler sunması da bu fikri desteklemektedir. Aizawa‟nın asıl endişe duyduğu husus 

Hıristiyanlıktan ziyade Batının kendisidir. Eserinin ilk bölümünde; Hıristiyanlıkla 

beraber Budizm, Şamanizm ve Konfuçyanizmin bazı sapkın kollarını da ülkenin 
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millî bütünlüğüne zarar veren kötü öğretiler olarak göstermesine rağmen
120

, eserin 

sonlarında bu öğretilere inanların, artık ülkenin evlatları haline geldiğinden dolayı 

yönetime karşı çıkmadıkları sürece onlardan bir zarar gelmeyeceğini belirtir. Fakat 

Hıristiyanlık öyle değildir; bu dine inanlar ya da onlara yardım edenler 

cezalandırılmalıdır.
121

  Hıristiyanlığı bu kadar büyük bir tehlike olarak gösterip ön 

plana çıkarmasının iki nedeni olduğu düşünülebilir. İlki; Hıristiyanlığı, Batılılardan 

ve onların teknolojilerinden etkilenen cahil halka karşı Batıyı kötülemek için bir araç 

olarak kullanmasıdır. İkincisi ise; Hıristiyanlığın kendisini de kötüleyerek devlet-din 

birliği oluşturulurken halkın Şintoizme daha kolay bağlanmasını sağlamak 

istemesidir. Bu açılardan bakıldığında Aizawa‟nın algıladığı Batı tehdidinin hem 

ideolojik, hem de askeri, hatta daha çok askeri olduğu söylemek daha doğru 

olacaktır.  

 Aizawa‟nın, Batının askeri tehdidine yönelik endişelerindeki haklılık payı, 

bundan sadece 15 yıl sonra Çin‟in Afyon Savaşı‟yla İngiltere‟ye yenilmesiyle ortaya 

çıkacaktır. Hindistan, Siyam, Java‟dan sonra Çin‟in de Batıya karşı koyamadığını 

gören Japon liderleri, önceki bölümlerde de belirtildiği gibi Batılıların bir sonraki 

hedeflerinin kendi ülkeleri olduğunu düşünerek bunu engelleyebilir umuduyla 

yabancı gemileri kovma emrini yumuşatmış, su, erzak ve yakıt tedarikine müsaade 

etmeye başlamışlardır. Buna rağmen ABD‟nin bir ültimatomla ülkenin kapılarını 

açtırması ve eşitsiz anlaşmaları dayatması, Aizawa‟nın da belirttiği gibi büyük 

güçlerin asıl isteğinin su, erzak, yakıt ya da karşılıklı ticaret ilişkisi olmadığını 

göstermektedir.  
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 Aizawa Seishisai‟a göre ülkenin yaşadığı sıkıntılı durum sadece Batının 

tecavüzlerinden kaynaklanmıyordu. Aslında yabancıları bu şekilde irdelemesi ve 

araştırması, onu ülkenin derin iç hastalığına yöneltmiştir.
122

 Öyle ki; ona göre 

dışarıdan gelen saldırı genellikle içerdeki bozulmayla ilişkiliydi. Bu bozulma siyasi, 

askeri, ekonomik ve toplumsal olmak üzere bütün alanlara yayılmıştı ve hepsinin 

ortak bir nedeni vardı: Eski adet ve geleneklere uyulmadığından Amaterasu‟nun 

kurduğu devlet yapısını ve düzenini devam ettirememek. Mitogakunun, Tokugawa 

feodal sistemini destekleyen son ideoloji olarak kabul edilmesine
123

, Aizawa‟nın 

Shinron‟u yazma amacının da bu düzeni destekleyerek devamlılığını sağlamak adına 

öneriler sunmak olduğu düşünülse
124

 de eser, mevcut sisteme yönelik eleştirilerle 

doludur. Bu katı söylemler, Shinron‟un ilk başta dağıtımının yasaklanmasının 

nedenini açıkça ortaya koymakta ve Aizawa‟nın gerçekten mevcut sistemin taraftarı 

olup olmadığının sorgulanmasına yol açmaktadır.  

 Aizawa‟ya göre devlet artık yeteneksiz ve vizyonu olmayan sadece kendi 

çıkarını düşünüp, lüks içinde yaşayan yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Aizawa, 

Batı tehdidine yönelik önlemlerini sunduktan sonra “Fakat bütün bunları yapmak için 

ilk olarak doğru devlet adamı-komutanı seçmek zorundayız”
125

 der. Bu, mevcut 

yönetimin ülkeyi yabancı krizine karşı koruyabilme becerisine sahip olmadığına 

inandığını gösterir. Askerler ise uzun süren barış dönemi yüzünden savaşçı ruhlarını 

ve yeteneklerini kaybetmiş, topraklarını bırakarak kale şehirlerde yaşamaya 

                                                           
122

 J. V. Koschman, 1987. 

123
 B. T. Wakabayashi, 1986, s. 3.   

124
 T. Yoshida, 2003, s. 83. 

125
 S. Aizawa, 1986, s. 199. 



64 
 

başlamış, ayrıca sayıları da azalmıştır. Beylik ekonomilerini zora sokan sankin kōtai 

yükümlülüğünü ve bir yabancı işgali durumunda savunmayı yetersiz kılacak olan, 

bakufunun her beylikte sadece bir kale yapılmasına izin veren emrini eleştirir. Yine 

bakufunun konuyla ilgili olan emrinin aksine, hanlıkların büyük gemiler yapması 

gerektiğinin altını çizer. Mevcut sisteme en çok ters düşen önerileri ise feodalizmin 

vazgeçilmez bir parçası olan kast sistemiyle ilgili olanlardır. Seishisai, asker sayısını 

artırmak için çiftçilerden oluşan takviye birliklerinin kurulmasını önerir.
126

 Sınıfların 

birbirinden belirgin şekilde ayrıldıkları ve askerler dışındaki diğer sınıfların kılıç 

taşımasına bile izin verilmediği, hatta asker sınıfının içinde dahi bir hiyerarşinin 

olduğu bu dönemde, böylesi aykırı bir öneri yapan Aizawa‟nın amacının; asker ve 

çiftçi sınıfının birleştirilmesi olduğu düşünülebilir. Ayrıca asıl gayesi toprağı 

korumak olan askerlerin bu varoluş nedenlerinin tekrar farkına varabilmeleri ve 

halkın güvenini yeniden kazanabilmeleri için toprağa dönmelerini önerir. Böylelikle 

Amaterasu‟nun, halkın geçimini sağlaması ve yaşamını sürdürebilmesi için bahşettiği 

ve ticaret ya da zanaattan daha önemli olan tarımın yeniden eski değerini 

kazanacağını açıklar. Bir diğer önerisi ise hangi sınıftan veya beylikten olduğuna 

bakılmaksızın yetenekli kişilerin araştırılarak, hükümet göreviyle ödüllendirilmesi 

gerektiğidir. Bu konuyla ilgili olarak; Fukuzawa‟nın “medeniyet farklı görüşlerden 

doğar” tezini destekler nitelikte “Devlet işleri çok ve çeşitlidir. Çalışanların hepsi 

aynı yerden gelirse, hepsi benzer özgeçmiş ve bakış açısına sahip olacağından, 

tartışmalar ve politikalar monotonlaşır, tek taraflı hale gelir”
127

 ifadelerine yer verir. 

Görüldüğü gibi Aizawa, sabitleşmiş kast sisteminin duvarlarının yıkılıp, yeniden 
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düzenlenmesini hedeflemiştir. Bunu Yoshida‟nın da belirttiği gibi “devlet 

imparatorun kurumudur, kimsenin şahsi mülkiyeti değildir” düşüncesine 

dayandırır
128

. Bu düşüncesinde kendisinin de alt sınıf bir asker ailesinden gelmesi ve 

savunduğu Mitogaku ideolojisinin, kendini yetiştirip bilgi sahibi olduktan sonra 

farklı sınıftan insanları da içine almasının etkisi olduğu söylenebilir.   

 Fukuzawa‟nın algıladığı Batı tehdidi ise ne ideolojik ne de askeridir. 1875‟e 

gelindiğinde Japonya çoktan restorasyon dönemine girmiş, yaptığı reformları teminat 

göstererek eşitsiz anlaşmaların yeniden düzenlenmesi için Avrupa‟ya heyet bile 

göndermiştir. Bu heyete eşlik eden Fukuzawa‟nın, bu geziden sonra, bir yandan 

Batıya olan ilgi ve hayranlığı artarken, diğer yandan öfkesinin de büyüdüğü eserinin 

satır aralarında hissedilmektedir. Eserinin ikinci bölümünde batı medeniyetini amaç 

edinmekten bahseden Fukuzawa, onuncu bölüme gelindiğinde, insanların görevinin 

sadece bağımsızlığı amaç edinmek olduğu yönünde söylemlerde bulunur. Bu iki 

ifade Maruyama‟nun da belirttiği gibi birbirinden tamamen farklı iki düşüncedir.
129

 

Bu bölümde, Japonya‟nın birçok anlamda eski Japonya olmasına rağmen son 

zamanlarda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatır. Bu tehlikeyi, birden 

ortaya çıkan bir hastalık benzetmesiyle “dış ilişkiler”
130

 olarak tanımlayarak bunu 

hem ekonomik hem de eşit haklar açısından kritik bir problem olarak ele alır. 

Ekonomik açıdan bakıldığında; Fukuzawa‟ya göre yabancıların Japonya‟ya gelme 

amaçları sadece ticarettir. Fakat Batılı ülkeler imalatçı, Japonlar ise üreticidir. İlki 

                                                           
128

 T. Yoshida, 2003, s. 82. 

129
 M. Maruyama, “Bunmeiron no Gairyaku” wo Yomu Cilt.1, 5. Baskı, Tokyo Iwanami Shoten, 1986 

(1. Baskı 1986). 

130
 Y. Fukuzawa, 2009, s. 237. 



66 
 

dikkate değer bir insan gücü, ikincisi ise büyük doğal kaynakları gerektirdiğinden 

Fukuzawa bunu “insan emeğiyle doğal kaynakların ticareti”
131

 olarak betimler. 

Doğal kaynaklar, günlük yaşam gereksinimlerinde kullanıldığından ve kullanıldıkça 

da tükeneceğinden Japonlar bu ticaretten zararlı çıkmaktadır. Yine, manifaktür 

üretimle zenginleşen Batı ülkeleri, medeniyetin ilerlemesiyle doğru orantılı olarak 

artan yaşam giderlerini karşılamak için farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Birincisi 

manifaktür ürün ihraç edip, kıyafet ve yiyecek ithal etmek, ikincisi 

sömürgeleştirmektir. Ancak bu iki yöntemin de dezavantajları olup yetersiz kaldığı 

durumlar söz konusudur. Üçüncü yöntemleri ise; fakir ve sanayisini henüz 

canlandıramamış, insan kaynağı olan fakat sermaye sıkıntısı çeken ülkelere, artan iç 

sermayeleriyle yüksek faizli kredi vermektir. Böylelikle çalışmadan kar elde 

edebilmektedirler. Fukuzawa bu yöntemi “bir ülkeye insan gücü yerine para ile nüfuz 

etme”
132

 şeklinde ifade eder. Japonya halihazırda dış borç yaptığı için bu durumu iyi 

değerlendirmelidir. Çünkü dış ülkelerden borç almak sadece zengini daha zengin, 

fakiri daha fakir yapar. Aizawa‟nın aksine, Fukuzawa bu noktada, sorundan 

kurtulmak adına somut öneriler getirmemektedir. Fakat “Japonya kar konusunda Batı 

ülkeleriyle rekabet etmelidir”
133

 ifadesinden Japonya‟nın da büyük güçler gibi 

sanayisini geliştirerek özellikle imalat gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapması 

gerektiğini düşündüğü sonucu çıkartılabilir. 

 Eşit haklar teorisinin uygulamada farklı olmasıyla ilgili önceki başlık altında 

bahsedilenlere ek olarak; eskiden Japonya‟nın kendi içinde yaşanan ayrımların, şimdi 
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Japonlarla yabancılar arasında söz konusu olduğu ve bunun ağırlığının öncekinden 

kat kat fazla olacağı vurgusunu yapar. Bu durumu aynı zamanda bir iç sorun haline 

getiren şey ise yabancıların tüm küstah ve aşağılayıcı davranışlarına rağmen halkın, 

hala bunu fark edemeyip bu teorinin gerçekliğine inanması ve yabancılara karşı nazik 

davranmaya devam etmesidir. Eşitlik ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle soyluların ve 

eski samurayların unvanlarının kaldırılması gerektiğini savunan entelektüel kesimi, 

Japonlarla yabancılar arasındaki bu eşitsizlik karşısında sessiz kaldıklarından dolayı 

sert bir dille eleştirir. Sadece limanlardaki canlılığa bakıp, insanların beş kıtadan, 

özgür Japon kanunlarının tadını çıkartmak üzere imparatorluğa gelmek için rekabet 

ettiğini, ticaretin ve medeniyetin günbegün geliştiğini iddia edenleri aptal olarak 

nitelendirir. O, yabancıların imparatorluğa akın etmelerinin nedeninin çay ve ham 

ipek olduğunun farkındadır. Bu durumu şöyle açıklar: “Limanlardaki canlılık 

şüphesiz medeniyetin bir işaretidir ancak limanlarımızdaki gemiler yabancı 

gemileridir, kıyıdaki ticaret şirketleri yabancılarındır. Hiçbirinin bizim bağımsızlık ve 

medeniyetimizle alakası yoktur.”
134

 Bu durumdan her zaman yabancılar karlı 

çıkacak ve sonunda ülkenin millî bağımsızlığına zarar verecektir. Fukuzawa 

durumun ciddiyetini, “Yabancıların kontrolü altında yaşayıp, birçok alanda 

sınırlamalarına maruz kalıyoruz. Suistimallerinin yoğunluğunda boğuluyor, nefes 

alamıyoruz”
135

 sözleriyle dile getirir. Hükümeti ise yabancılarla yaşanan politik 

sorunları halktan, hatta konuyla doğrudan bağlantılı olmayan devlet adamlarından 

bile saklamakla suçlar. Çünkü halk, bu yüzden yabancıların gerçek yüzünü 

görememektedir.  

                                                           
134

 ibid, s. 257. 

135
 ibid, s. 245. 



68 
 

 O dönemlerde Japonya her ne kadar “bağımsız” bir ülke olsa da 

Yokohama‟da, İngiltere ve Fransa‟nın askeri üsleri bulunmaktaydı.
136

 Ayrıca 

Japonya henüz eşitsiz anlaşmaların ağır yükümlülüklerinden kurtulabilmiş değildi. 

Bu yüzden dönemin uluslararası ilişkilerinde eşit haklar gibi ulvi değerlerin 

olmadığını, feodal dönemde bile beylikler kendi çıkarlarını diğer beyliklerin üstünde 

tutarken, böylesi bir dönemde dış ilişkilerde evrensel adalete güvenilemeyeceğini, 

devletler var oldukça herkesin kendi çıkarı olacağını düşünen Fukuzawa, bunları 

ortadan kaldırmanın bir yolu olmadığına göre Japonların da kendi çıkarlarını ön 

plana koyması gerektiğini savunur.
137

 Yukarıda da ifade edildiği gibi son bölüme 

kadar “Batı medeniyetini yakalamak” olan hedefi, burada “ülkenin bağımsızlığı” 

olarak değiştirerek medeniyeti ise “bu hedefe ulaşmak için bir yol” olarak gösterir.
138

  

 Görüldüğü gibi iki ideologun en büyük korkusu, Batının sömürgesi haline 

gelmektir. Bağımsız bir ülke için Aizawa, ülkeyi zenginleştirip, orduyu 

güçlendirecek politikalar önerirken, Fukuzawa, bilgi ve aklın gelişimiyle erişilecek 

medeniyet seviyesinin önemini vurgulamaktadır. Fakat her ikisinin de daha büyük bir 

anlam yüklediği bir olgu vardır: Bağımsızlığa giden tek yok millî bütünlüğün 

sağlanmasıdır. Zengin ülke, güçlü ordu fikri gerçekleşse de, medeniyet seviyesi 

yükselse de millî bütünlük olmadan bunlar anlamsız kalacaktır. O halde her iki 

düşünürün millî bütünlük kavramına yüklediği anlamı irdelemek faydalı olacaktır. 
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 2. KOKUTAI: MİLLİ BÜTÜNLÜK ALGISI  

 Millî bütünlük anlamına gelen “kokutai” kavramı, Japonların ülke bilinciyle 

ilgili bir kavram olup, soyu bozulmamış olan imparatorun yönettiği devlet sistemi ve 

buna dayanan Japonya‟nın geleneksel özgünlüğü ve üstünlüğünü vurgulayan 

düşünce için kullanılmaktadır. Bu kavram, ilk olarak Çin klasiklerinde görülmüş 

olmakla birlikte devletin yapısı ve oluşumunu ya da dış ülkelere karşı ülkenin 

prestijini ifade etmek için kullanılmıştır. Bu anlamdaki kullanımı eski çağ ve erken 

modern dönemin başlarında, Japon Konfuçyanistlerde de görülmüştür. Fakat 

“imparatorluk yönettiği devlet sistemi ve bu sisteme dayanan Japonya‟nın etnik 

özgünlüğü” anlamında kullanılmaya başlanması 18. yüzyılın ikinci yarısına denk 

gelir. Bu dönemde yabancı gemilerin Japon karasularına gelmesi, ülkenin mevcut dış 

ilişkiler politikasını sarsmış, yabancı krizi ve bunun beraberinde getirdiği ülke ve 

millet algısının gelişmesine neden olmuştur. Böylesi bir durumda, o zamana kadarki 

orta çağa özgü tanrıların ülkesi düşüncesi ve erken modern dönemin Konfuçyanist ve 

Şintoistlerinde çeşitli şekillerde görülen tarihsel geleneklerdeki Japonya‟nın 

özgünlüğü bilincinin, millî bütünlük denilen eşsiz devlet fikrinde toplandığı 

düşünülmektedir. Bu millî bütünlük düşüncesini, teorik olarak sistematikleştiren 

Mitogaku ideolojisi, özellikle de Aizawa Seishisai‟ın Shinron eseridir.
139

 

 Aizawa eserinde millî bütünlük konusunu üç bölümde ele almıştır. İlk 

bölümde, ülkenin kurulmasının temel prensipleri, millî bütünlüğün doğası ve din, 

devlet, eğitim birliği gibi siyasi ilkeler, ikinci bölümde eski çağların askeri sistemi, 

üçüncü bölümde ise tarım ve ekonomi sistemini, Kojiki ve Nihonshoki‟de geçen 
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mitlere ve bazı tarihsel gerçeklere dayanak açıklayıp millî bütünlük tezine dayanarak 

devletin yeniden yapılanmasını amaçlamıştır. Aizawa, millî bütünlüğün tanımı net bir 

şekilde belirtmese de özellikle ilk bölümde geçen ifadeler bu kavramı yeterince 

açıklamaktadır. Aizawa‟ya göre tanrılar Japon devletini, yöneticiye sadakat ve 

ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlılık öğretileri üzerine kurmuş böylelikle halkın 

birliği sağlanmıştır. Bu öğretiler ve halk birliği birbiriyle derinden alakalıdır. Çünkü 

yöneticiler, sadakat ve bağlılık gibi ahlak öğretileriyle insanların kalbine nüfuz etmiş, 

böylelikle halk birliği kendi otoriter yönetimleriyle değil, halkın kendiliğinden 

itaatiyle sağlanmıştır. Sadakatle, saygın yöneticilere hürmet edilmiş, bağlılıkla çocuk 

ebeveynine karşı olan sevgisi ve saygısını göstermiştir. Böylelikle insanlar, 

yöneticilerine onlardan ayrılamayacak derecede bir hayranlık duyar hale gelmiş, 

bunun neticesinde de akıl ve ruhları bir olmuştur.
140

 Aizawa'nın Shinron'da 

bahsettiği millî bütünlük kavramına yüklediği temel anlam bu millî ruh birliği yani 

halkın yöneticilerine karşı duyduğu içten bağlılık ve güvendir.
141

 

 Aizawa‟nın millî bütünlük tezinde dikkat edilmesi gereken husus “yönetime 

karşı halkın kendiliğinden itaati”nin sağlanmış olmasıdır. Aizawa bunu, eski 

çağlardaki “dinî ritüeller siyasi yönetimle, siyasi yönetim ise halkın eğitimiyle 

eşdeğerdir”
142

 ilkesiyle açıklar. Bu açıklamaya göre “kendiliğinden itaat” dinî 

ritüeller aracılığıyla sağlanmaktaydı. Yani sonuç olarak bu yine yöneticilerin 

becerileriyle elde edilen bir başarıydı. Bu dinî ritüeller, Kojiki ve Nihonshoki‟deki 

mitlere dayanmakta ve bununla beraber temelinde imparator merkezli yönetim 
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sistemini meşrulaştıran siyasi bir anlam içermekteydi.
143

 Eski çağlarda halk, kendi 

çıkarlarını düşünerek tanrılardan hem korkup hem de onlara saygı duyuyordu. Çünkü 

tanrılara gösterdikleri hürmete göre verimli hasat elde etme, doğal afetlere maruz 

kalmama gibi yaşam kalitelerini yükseltecek kolaylıklarla lütuflandırıldıklarına 

inanıyorlar, böylece saf ve tabii bir şekilde tanrılara ibadet ediyorlardı. Dolayısıyla 

Aizawa‟nın tabiriyle bu “cahil halkı” din ile eğitmek en kolay çözümdü. Bu yüzden 

eski dönemlerde, Güneş Tanrıçası Amaterasu‟nun soyundan gelen imparator, ülke 

genelinde gerçekleştirilen ritüellerle bütün yerel tanrılara olan saygısını ve halkına 

sevgisini göstermekteydi. Böylelikle halk, kendi tanrılarının Amaterasu‟nun himayesi 

altında olduğunu anlıyor, imparatora olan güveni ve saygısı artıyor, dolayısıyla 

sorgusuz sualsiz imparatora itaat ediyordu. Bunun sonucunda da halkın ruh birliği 

sağlanmış oluyordu.
144

  

 Fakat Aizawa‟ya göre, son dönemlerde bu ritüeller sadece başkent çevresinde 

ve baştan savma yapılır hale geldiğinden, halk dinden uzaklaşmış, imparatora olan 

saygı da gitgide azalmıştır. Özellikle Budizmin yayılmasıyla Budizm ritüelleri daha 

ön plana çıkmış, ayrıca manevi yönden tatmin olamayan halk, Hıristiyanlık gibi kötü 

öğretilere kolayca kanmaya meyilli hale gelmiştir. Aizawa, bu yüzden tapınakları 

yeniden listeleyip, ritüelleri düzenleyerek imparatorun dinî otoriteyi eline almasını ve 

ülke genelinde düzenli bir şekilde bu ritüelleri uygulamasını önermektedir. 

Böylelikle siyasi yönetim ve halkın eğitimi de gerçekleştirilmiş olacaktır. Halkın 
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sadakat ve bağlılığı yeniden sağlanınca da sorgusuz sualsiz itaat eder hale gelecekler 

ve Hıristiyanlık gibi kötü öğretilere aldanmayacaklardır.
145

 

 Görüldüğü gibi her ne kadar kendiliğinden itaat dese de Seishisai‟ın “otorite 

ile halkın kalbine nüfuz ederek, halkın yürekten desteklediği bir otorite ve yönetimi 

hedeflediği”
146

 ortadadır. Bu doğrultuda eski Japon geleneği olan imparator merkezli 

Şintoizmin canlandırılmasıyla din-devlet birliğinin sağlanmasını önermektedir. 

Hıristiyanların, tanrıları yolunda cesaretle neler yaptıklarını öğrenen Aizawa, halkın 

bu zayıf noktasını kullanarak, aynı şeyi etnik bir din yaratıp kendi halkı üzerinde 

uygulamak istemiştir. 

 Fukuzawa Yukichi ise eserinin “Batı medeniyetini amaç edinmek” olarak 

adlandırdığı ikinci bölümünde millî bütünlük konusunu ele alır. Amacının bu konuyu 

tartışmak olmadığını söylese de
147

 bölümün geneli bu konu üzerine kurulmuştur. 

İnsanların, millî bütünlük ve medeniyetin birbirinden bağımsız olduğunu düşünerek 

bu konuyu tartışmaktan kaçınmalarını eleştirir ve Batı medeniyetini adapte ederken 

bütün ülkelerin, önce kendi millî birliklerini sağlaması gerektiğini savunur. Aslında o 

dönemde millî bütünlük kavramını tartışmak bir tabuydu.
148

 Çünkü bu kavram 

imparator merkezli devlet yapısını ifade ettiğinden dolayı imparatorluk sistemini 

eleştirmek anlamına geliyordu. Henüz kaos ortamının tamamen durulmadığı, karşıt 

görüşlere yönelik suikast gibi saldırıların yaşandığı Meiji Dönemi başlarında 
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Fukuzawa'nın bu kavram üzerinde bu kadar durması, kavrama yüklediği önemin 

büyüklüğünü göstermektedir.  

 Fukuzawa‟ya göre millî bütünlük “bir milletin insanlarının toplanarak sevinci 

ve üzüntüyü beraber yaşaması, yabancılar ve kendi insanları arasında bir fark 

yaratması, kendi insanına karşı yabancılara davrandığından daha samimi davranması, 

kendi insanı için çok daha fazla çabalaması, bir devletin çatısı altında yaşayıp kendi 

kendini yönetmesi, yabancı yönetimlerin boyunduruğu altına girmek istememesi, 

ülkenin refah ve sıkıntılı dönemlerinde sorumluluk alarak bağımsız bireyler olması” 

demektir.
149

 Görüldüğü gibi bu tanımda bireysellik öne çıkmakta olup, Aizawa‟nın 

imparatorluk soyunun devamlılığını vurgulayan geleneksel millî bütünlük 

anlayışından tamamen farklı olarak, “kendi” ile “başkaları”, bir başka deyişle 

“Japonlar” ile “yabancılar” arasında bir fark yaratma çabası öne çıkmaktadır. 

Fukuzawa‟nın millî bütünlük kavramına yüklediği anlama “millî egemenlik” ya da 

Kano‟nun da belirttiği gibi “etnik bağımsızlık” demek yanlış olmayacaktır. 

Fukuzawa böylelikle bağımsız, özgür ve aktif bir millet yetiştirerek, yabancılara 

karşı özgünlüğünü kaybetmeyecek bu bilinçli insanların ülkeyi desteklemesini 

amaçlamıştır.
150

 Kısacası buradaki nihai hedefin bireyi bağımsızlaştırma yoluyla 

ülkeyi bağımsızlaştırmak olduğu ifade edilebilir.   

 Fakat Fukuzawa‟nın eserinin ilerleyen bölümlerinde bu düşüncesiyle tezatlık 

yaratan ifadelerine rastlanmaktadır. İlki, “medeniyetin özü” başlıklı üçüncü bölümde 

karşımıza çıkar. Fukuzawa burada medeniyetin çok geniş bir kavram olduğunu 
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dolayısıyla monarşi, aristokrasi gibi yönetim biçimlerini bile barındırabileceğini 

belirtir. “Eğer ülkenin medeniyetine fayda sağlayacaksa yönetim şekli monarşi ya da 

cumhuriyet olabilir. Yönetim şeklinin adından ziyade işlevine önem verilmelidir. 

Dünya kurulduğundan beri mutlak monarşi, parlamenter monarşi, aristokrasi, 

cumhuriyet gibi birçok yönetim şekli tecrübe edilmiştir. Sadece görünüşüne bakarak 

hangisinin daha iyi olduğu belirlenemez. Bu konuda açık görüşlü olmak lazım”
151

 

ifadelerine yer verir. Monarşi ve aristokrasi gibi Fukuzawa‟nın savunduğu bütün 

halkın eşit haklara sahip olması ve kendi kendini yönetmesi gibi ilkelere izin 

vermeyen ve eleştirdiği sınıf ayrımını içinde barındıran yönetim şekillerini de 

medeniyet için faydası olacaksa kabul etmeye hazır olması, Fukuzawa‟nın bu ilkelere 

bahsettiği kadar büyük önem vermediğini düşünmeye itmektedir. 

 İkincisi ise; önceki başlık altında da bahsedildiği gibi, onuncu bölümde, asıl 

amacın ülkenin bağımsızlığı, medeniyetin ise bu amaca giden bir yol olarak 

belirtilmesidir.
152

 Halkın bağımsızlığının ülkenin bağımsızlığına eşit olduğunu 

düşünen Fukuzawa, bu ifadelerle açık bir şekilde, ülkenin bağımsızlığını halkın 

medeniyetinin önüne geçirmiştir. Bir başka deyişle devletçiliği halkçılıktan üstün 

tutmuştur.
 153

 Eserinin final bölümündeki şu ifadeler bu düşüncesini açıkça ortaya 

koymaktadır: “Millî bütünlük tezinin katılığı, insan haklarına zarar veriyormuş gibi 

görünebilir. İnsan haklarının üstünlüğü tezi, imparatorluk yönetimine büyük zarar 

getirir; fakat bu, halkın eski kötü alışkanlıklara olan itaatkârlığını yok edecekse 
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faydalı hale gelir.”
154

 Bu ifadelerinden Fukuzawa‟nın ilk başta millî bütünlük 

kavramına daha bireysel, özgürlükçü bir anlam yüklemesine rağmen, sonradan 

Aizawa‟nın da ifade ettiği daha gelenekselci görüşe kaydığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

yine onuncu bölümün başlarında Fukuzawa, Konfuçyanizm ve Hıristiyanlık 

taraftarları ile yabancıları kovma ve kapalı ülke politikasını savunanlarla beraber, 

bozulmamış imparatorluk soyunu vurgulayan bir millî bütünlük tezini savunan 

Mitogaku ve Kokugaku âlimlerini de önerdikleri bu ideolojilerin ülkenin 

bağımsızlığına faydası olmayacağından dolayı eleştirmektedir. Ancak buradaki 

Mitogaku ve Kokugakuya yönelik eleştirilerindeki dikkat edilmesi gereken; 

eleştirinin bozulmamış imparatorluk soyu olgusuna yönelik olmadığı hususudur. İlk 

başta düşünülenin aksine, Fukuzawa bu konuyu saçma ya da önemsiz 

bulmamaktadır. O sadece, ülkenin şimdiye kadar bağımsız olarak kalmasının, 

imparatorluk soyunun bozulmamasıyla ilişkilendirilmesini eleştirmektedir. 

Fukuzawa‟ya göre Japonlar bağımsızlıklarını kaybetmedikleri için imparatorluk soyu 

devam edebilmiştir. İmparatorluk soyunun devamlılığı, bağımsızlığın bir 

göstergesidir, nedeni değildir.
155

 Millî bütünlüğün sağlanmasında dinin kullanılması 

konusuna ise başta “Teokratik yönetim şekli uydurması eski çağlarda işe yarayan 

geçici bir teknikti ama insan zekâsının gelişmesiyle değerini kaybetti” açıklaması 

getirerek eleştirel şekilde yaklaşmaktadır.
156

 Fakat hemen arkasından “İmparatorluk 

yönetimi ve millî bütünlüğümüzün bir arada var olması; temelleri eskiye 

dayandığından değil, ikisi arasındaki bağlantının korunması, millî egemenliğimizi 
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sürdürmemize ve medeniyetimizi geliştirmemize yardımcı olacağından, saygı 

duymamız gereken bir husustur.”
157

 açıklamasını yapar. Yine bu konuyla ilgili olarak 

ilerleyen bölümlerde, “Modern zamanın insanları modern bir dine yönlendirilmeli. 

(kısaltma) Eğer bundan sonra Japon medeniyeti ilerleme göstermeye başlarsa 

insanlar safsatalarla dolu olmasından dolayı Ikkō mezhebine artık inanmayacaklardır. 

Bu yüzden bunun yerine yeni bir Ikkō mezhebi yaratılması lazım. Yoksa batının dinî 

doktrinlerini almak zorunda kalacağız”
158

 ifadelerine yer verir. Bu açıklamalardan, 

Fukuzawa‟nın konuya tamamen karşı olmadığı, yaşadığı dönemin gerçekleri ve eski 

ile farklılıklarından dolayı daha geniş bir perspektiften bakarak, düşünsel ve pratik 

açılardan bazı değişimler yapılması gerektiğini düşündüğü anlaşılmaktadır. 

 Son olarak Fukuzawa, diğer ideolojilerle ilgili olarak eserinin sonunda, 

“Yönetilenin sadakat ve bağlılık ahlakı,
159

 Hıristiyanlık, Konfuçyanizm, Budizm 

teorileri sadece ne şekilde uygulandıklarına bağlı olarak mantıklı ya da saçma olarak 

nitelendirilebilirler. Dahası, yabancıları kovma taraftarı olan ve yabancılara yönelik 

suikastları destekleyenlerin eylemleri incelendiğinde, vatan sevgisinin izleri 

bulunacaktır. Bu bölümün başında da söylediğim gibi yönetici-yönetilen arasındaki 

sadakat, atalara saygı, ast-üst ilişkisi, ana aile ve kolları arasındaki fark gibi 

değerlerin hepsi saygı duyulması gereken insani davranışlardır ve eğer medeniyet 

için bir araç teşkil ediyorlarsa bunları küçümsememek gerekir. Fakat ülke için faydalı 

veya zararlı olmaları nasıl kullanıldıklarına bağlıdır”
160

 açıklamasını yapar. 
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Fukuzawa‟ya göre millî bütünlük kavramı; bağımsızlık ve ülkenin refahı için 

sorumluluk alma duygularını da içinde barındırır.
161

 Dolayısıyla, şu anda en elzem 

şey ülkenin bağımsızlığı olduğuna göre, eğer yukarıda sayılan ahlak öğretileri uygun 

şekilde uygulanacaksa halkın da buna uyması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Bu 

bağlamda, Fukuzawa‟nın millî bütünlük algısının, birçok noktada Aizawa‟nınki ile 

kesiştiği söylenebilir.  

 

 3. JAPON TOPLUMUNDA AHLAK, GELENEK ve ALIŞKANLIKLAR 

 Önceki bölümlerde de zaman zaman iki ideologun Japonların eski ahlak 

anlayışları, gelenek ve alışkanlıkları ile düşüncelerine yer verilmişti. Ancak bu 

konuyu, bazı eklemeler yaparak yeni bir başlık altında ve daha kapsamlı bir şekilde 

irdelemek faydalı olacaktır.  

 Japonya‟nın mevcut durumu bölümünde Aizawa‟nın, ülkenin mevcut 

problemlerinin Amaterasu‟nun kurduğu eski düzene uymamaktan kaynaklandığını 

düşündüğü belirtilmişti. Bu yüzden “eski çağlar rehberimizdir”
162

 diyen Aizawa, 

eserinin bütün bölümlerinde Amaterasu ve bilge imparatorların yoluna dönülmedikçe 

barbarların yolunun ortadan kalkmayacağını, ülkenin refah ve güce 

kavuşamayacağının altını çizer. Bunun için de mevcut uygulamaların, geçmişin 

muhteşem uygulamalarına bağlı kalarak yapılması gerektiğini vurgular.
163

 Fakat 

eserinin adından da anlaşılacağı üzere, Aizawa bütünüyle geçmişe dönüşün 
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savunuculuğunu yapmamış, aksine ortaya yeni tezler koymuştur. Aizawa‟nın eski 

düzenden, eski uygulamalardan kastı, esasında iki temel ahlak öğretisinden öteye 

geçmez. Bunlar millî bütünlük tezinden de anlaşılacağı gibi sadakat ve bağlılık 

öğretileridir. 

 Shinron eserinin anahtar kelimelerinden olan bu yönetici ile yönetilen 

arasındaki sadakat ve ebeveynle çocuk arasındaki bağlılık öğretileri, Aizawa‟ya göre 

Amaterasu‟nun kurduğu ahlak düzenidir. Ancak bu iki öğreti, Aizawa‟nın iddia ettiği 

gibi Japon mitleri ya da geleneksel Şintoizmde değil, Konfuçyanizm öğretilerinde 

karşımıza çıkmaktadır. Bu öğretiler, yine Seishisai‟ın Konfuçyüsçü düşünceyi temel 

alan dünyanın oluşumu tezine dayanır. Bu teze göre; ruh ve yin ve yang
164

 

hareketleriyle, ilk olarak “yaratıcı gök”
165

 şeklinde çevrilebilecek “ten (天 )” 

meydana gelmiştir. Buradan, önce yeryüzü sonra da dünyadaki bütün varlıklar 

oluşmuştur. Dolayısıyla insanoğlu da dâhil olmak üzere, bütün her şeyin başlangıcı 

yaratıcı göktür. Ruha sahip bir tabiatla donatılan insanoğlu, yaratıcı gök ve atalarıyla 

doğrudan bağlantılı olduğundan, göğe ve atalarına tapmaları karşılığında onlardan 

ilahi karşılık alır, lütuflandırılır. Eğer ibadetlerinde kusur ederlerse dünyada huzur 
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bulamazlar, öldükten sonra da ruhları cezalandırılır.
166

 Aizawa, Konfuçyanizmin bu 

düşüncesini, tanrıların yolu olan Şintoizme mal etmiştir. Bunu meşrulaştırmak için de 

Konfuçyüs öğretilerinin eski Japon öğretilerine benzediği, ancak Japonlarınki kadar 

başarılı olamadığı açıklamasını yapar.
167

 Eski çağlarda insanlar dine saf, doğal bir 

bağlılıkla inandığı için gerekli olmayan, dolayısıyla da var olmayan bu öğretiler, 

Budizm, Konfuçyanizm, hatta Hıristiyanlık gibi Aizawa‟nın tabiriyle “zararlı 

öğretilerin”
168

 ortaya çıkmasıyla, halkın kalbine nüfuz ederek millî birliği sağlama 

yolunda elzem hale gelmiştir. Bu bağlamda Aizawa‟nın vurguladığı bu ahlak 

öğretileri geleneksel olmaktan uzaktır; dolayısıyla tam olarak eskiye dönüş de söz 

konusu değildir. Aizawa‟nın burada yapmaya çalıştığı şey insanları, farklı öğretilerle 

harmanladığı, zamanın ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilen yeni bir Şintoizme 

yönlendirme çabasıdır demek yanlış olmayacaktır.   

 Japonya‟nın mevcut durumu başlığı altında da bahsedildiği gibi, esasında 

Aizawa birçok gelenek ve alışkanlığa karşıdır. Yaklaşık iki yüz yıldır süregelen 

sankin kōtai sistemi, kast sistemi ve bakufunun özellikle beyliklere karşı uyguladığı 

politikaları ağır şekilde eleştirir. Ayrıca dünya düzeni bölümünde, bakufunun ülke 

savunması politikalarında yetersiz kaldığını vurgular. Çünkü Aizawa, Batı bilimi 

sayesinde az da olsa o dönemki dünya düzeni ve şartları konusunda bilgi sahibi 

olduğundan, dünyanın artık kendilerinin bildiği dünyadan çok daha farklı olduğunun, 

dolayısıyla şimdiye kadar uygulanan politikaların artık işe yaramayacağının bilincine 

varmıştır. “Sınırlarımızı korumak ve merkezden uzak bölgelerin güvenliğini 
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sağlamak isteyenler, bugünkü dünya şartlarının geçmiş dönemlerden farklı 

olduğunun bilincinde olmalıdır; günümüzle baş edebilmek için politikalar 

düşünmelidirler.”
169

 ve “Bu durumu düzeltmek ve sürekli değişen şartlarla baş 

edebilmek için esnek kalmak zorundayız.”
170

 ifadelerinden, Aizawa‟nın geleneksel 

politikalara dönülmesini değil, tam aksine, dönemin gerçeklerine uygun, daha 

modern politikalar benimsenmesi gerektiğini düşündüğü açık bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca sadece siyasi açıdan değil, askeri alanda da modernleşmenin 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması 

hususunda mevcut yöneticilerin kapasite ve kabiliyetlerine güvenmeyen Aizawa, 

“bugünkü savaş sanatı düşüncesi, Takeda Shingen, Uesugi Kenshin gibi ortaçağ 

komutanlarının kullandığı modası geçmiş taktik ve fikirler barındırmaktadır”
171

 

şeklindeki açıklamasıyla eleştirilerini dile getirerek bu alanda da yeni stratejiler, yeni 

planlamalar yapılması gerektiğinin altını çizer. 

 Aizawa‟nın geleneklerle ilgili söylemleri ise Fukuzawa‟nın ifadeleri ile 

büyük benzerlik taşımaktadır: “Yoksulluğu zenginliğe dönüştürmek için her şeyden 

önce kendimizi gelenek engelinden kurtarmalıyız. Elbette bugünkü geleneklerimizin 

hepsi terk edilmeyi veya geçmişteki geleneklerimizin hepsi yaşatılmayı hak etmiyor. 

Yöneticiler, her durumda bu geleneklerin avantaj ve dezavantajlarını iyi 

değerlendirmelidir. Doğru zamanda uygun önlemler alarak başarılı sonuçlara 

ulaşmak için anlamsız ritüelleri kaldırmalıdır.”
172

 Aizawa burada gelenekleri inkâr 

                                                           
169

 ibid, s. 198. 

170
 ibid, s. 199. 

171
 ibid, s. 210. 

172
 ibid, s. 221-222. 



81 
 

etmemektedir ancak değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak için bunların 

yetersiz kaldığı durumlar olduğunu ortaya koymaktadır. Ona göre, bugünün 

ihtiyaçları illa ki eski çağlarda uygulanan politikalarla karşılanacak diye bir kural 

yoktur.
 173

 Bu yüzden zararlı uygulamalar kaldırılıp fayda sağlayacak programlar 

hazırlanmalı, geniş vizyonlu planlar yapmalı, devletin kurumları daha da 

katılaştırılarak veya gevşetilerek dönemin ihtiyaçlarına uydurulmalıdır.
174

 Bu 

açıklamaları, Aizawa‟nın da Fukuzawa kadar akıl ve bilgiye önem verdiğini ve 

ülkenin geleceği için daha rasyonel politikaları geleneğe tercih ettiğini net bir şekilde 

göstermektedir.  

 Shinron eserinin yazıldığı dönemde, ülkenin o zamana kadar yaşamadığı 

ciddi bir yabancı sorunu ve iç kaynaklı krizlerle karşı karşıya kalarak kritik bir 

dönemden geçtiği düşünüldüğünde, Aizawa‟nın eskiye, geleneğe dönüşünden 

kastının, eski dönemlerdeki barış ve huzur ortamına dönmek olduğu anlaşılabilir. 

Seishisai, artık sadece kendi çıkarlarını düşünür hale gelen kaygısız, sorumsuz, görev 

bilincinden yoksun yöneticilerin, eskiden olduğu gibi halkın refahı, ülkenin huzuru 

için çaba göstermesini arzulamaktadır. Bu yüzden “Eskiden var olan ancak 

günümüzde kaldırılmış olan kurumlarımızı yeniden kurmalı, geçmişte sıkı sıkıya 

bağlı olunan ama şimdi olmayan disiplini sağlamalı, şimdiye kadar yapılması 

gereken ama hala yapılmayan kanunları çıkartmalı ve bunları titizlikle 

uygulamalıyız”
175

 önerisini getirir. Görüldüğü üzere Aizawa‟nın esas gayesi, 

gelenekleri dönemin şartlarına göre fayda ve zarar açısından değerlendirerek, bunları 
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uygulamaya koyma veya koymamama yoluyla, eskiden var olan refah, barış ortamını 

ve istikrarı yeniden sağlamaktır. 

 Fukuzawa ise bu konuyla ilgili olarak eserinin ilk bölümlerinde özgürlük, 

eşitlik gibi ilkeleri savunup feodal sistemin vazgeçilmez bir parçası olan kast 

sistemini ve ahlaksal öğretilere dayanan yönetim şeklini eleştirmekte, medenileşmek 

için eski alışkanlıklardan kurtulmak gerektiğinin altını çizmektedir. Örneğin; ilk 

olarak ikinci bölümde Batı medeniyetini amaç edinmekten bahsederken imparatorluk 

soyunun bozulmadığı gerekçesiyle eski yönetim sistemini savunup Batı medeniyetini 

reddedenleri, madalyonun sadece bir tarafına bakmakla suçlayarak bu tarz davranış 

ve söylemleri “bağımlılık”
176

 olarak adlandırır. Yukichi‟ye göre bir şeyin eski olması 

onu daha değerli kılmaz. Önemli olan işlevidir; ülkenin bağımsızlık ve medeniyeti 

için yararlı olup olmadığıdır. Üçüncü bölüme gelindiğinde; medeniyetin sadece 

cumhuriyet değil, farklı yönetim sistemlerinde de gelişebileceğini açıklarken 

yönetici-yönetilen ilişkisini doğanın kanunu olarak tanımlayan Konfuçyüsçü 

düşünceyi eleştirir. Fukuzawa‟ya göre bu teori gerçeğe dayalı değildir. Karı-koca, 

ebeveyn-çocuk, arkadaşlık ilişkileri gibi ilişkiler evrenseldir; bu yüzden bunların 

insan doğasında kalıtsal olduğu söylenebilir. Ancak yönetici yönetilen ilişkisi için bu 

geçerli değildir. Nitekim dünyada, yönetici-yönetilen ilişkisini barındırmayan farklı 

yönetim şekillerine sahip devletlerin var olması, bu düşüncenin yanlışlığını ortaya 

koymaktadır. Bu yüzden, durumu avantaj ve dezavantajlarıyla değerlendirerek, 
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gerektiğinde değişikliklere, reformlara gidilmesi gerektiğini önerir.
177

 

Konfuçyanizmle ilgili eleştirilere dördüncü bölümde de yer verir. Fukuzawa‟ya göre 

Konfuçyanizm hiçbir zaman saf bir öğreti olamamıştır. Çünkü öğretilerinin yarıdan 

fazlası politik düşünceyle ilgilidir; bu yüzden felsefi değerini yitirmiştir. Buna 

rağmen politikada da etkili olamamıştır. Bunun nedeni ise Konfuçyanist öğretilerin 

temeli olan erdemin, insanın sadece iç dünyasıyla ilgili olması, politika gibi dışsal 

olaylarla uğraşırken bir etkisinin olmamasıdır.
178

 

 Beşinci bölüme gelindiğinde eski yönetim şekli olan bakuhan sistemine 

yönelik eleştiriler karşımıza çıkar. Fukuzawa bu sistemi “insanların yeteneklerini 

boşa çıkartan, kan bağına dayanan bir despotizm”
179

 olarak değerlendirmektedir. Bu 

despotik ortam, halkın düşüncelerini açıkça ifade edememesine ve yıllarca acı 

çekmesine neden olmuştur. Bu durum, Japonların eski geleneklerinden de 

kaynaklanmaktadır. Çünkü bu geleneklere göre, insanların olayları açık bir şekilde 

tartışmaları hoş karşılanmamış, eski yöneticiler de halkın kendi çıkarları için 

savaşmalarını yasaklamıştır. Böylelikle pasifize edilen halka, her şeyi olduğu gibi 

kabullenmeleri öğretilmiştir.  Kast sistemi, gelenekler ve kamu tartışmalarını 

yasaklayan kanunlar yapabilen despot yönetimler, insanları kendi kabuğuna 

çekilmeye itmiş ve kamu görüşünün oluşmasını engellemiştir.
180

 Altıncı ve yedinci 

bölümlerde de bilgi ve ahlak arasındaki farkı açıklarken “Japonya ve Çin erken 

modern döneme kadar  “ahlakçı” yöneticilerle idare edildi ama her seferinde bunun 
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yanlış olduğunu kanıtlandı”
181

 şeklindeki ifadeleriyle, ahlakçı yönetim sistemine 

yönelik eleştirilerine devam eder ve bilginin ahlaktan daha önemli olduğunun altını 

çizer. Fukuzawa için devlet erdemli, iyi insan olmayı öğreten bir kurum değildir; 

insanların ödediği vergi, kendi hayatlarını nasıl yaşayacaklarını öğrenmek için 

değildir.
182

 Artık modern bir dünyada yaşandığı için insanlar daha modern 

davranmalı, devlet de eski usulleri terk etmelidir. Dokuzuncu bölümde ise yine kast 

sistemine ve despot yönetime göndermelerde bulunur. Fukuzawa‟ya göre Japon 

medeniyetinin, Batının gerisinde kalmasının en büyük nedeni “dengesiz güç”tü.
183

 

Bu dengesizlik toplumun en büyüğünden en küçüğüne, kamusundan özeline kadar 

bütün alanlarda hâkimdi. Örneğin asker sınıfın kendi içinde bile bir hiyerarşi vardı ve 

bu sosyal düzen asla bozulamamıştı. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken güçlü, 

zayıf, zeki, cahil gibi niteliklere önem verilmiyor, eğer sosyal statü olarak üst 

konumdaysa itaat ediliyordu. Ayrıca bakufunun beyliklerle olan ilişkisi, ev sahibi-

misafir, hatta düşman ilişkisi gibiydi. Beyliklere uyguladığı politikalar bir devletin 

insanlarına değil düşmanına uygulayacağı türdendi.
184

 Fukuzawa‟nın bu eseri 

kaleme almasından dört yıl önce, yani 1871‟de kast sistemi kaldırılmış ve beyliklerin 

yerine de eyaletler kurulmuştu. Ancak Japonya, bu eski yönetim sistemi ve 

geleneklerinin etkisinden henüz tam olarak kurtulamamıştı. Fukuzawa‟nın da 

belirttiği gibi yüzyıllardır süregelen ve artık alışkanlık haline gelen geleneklerden bir 

gecede kurtulmak mümkün değildi.  
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 Görüldüğü üzere, Fukuzawa Yukichi, eserinin genelinde ahlak, gelenek ve 

alışkanlıklarla ilgili eleştirilerde bulunmuş, bilginin ahlaktan daha önemli olduğu 

vurgusunu yapmıştır. Ancak bu açıklamalarından Fukuzawa‟nın ahlak olgusuna karşı 

ya da tamamıyla ilgisiz olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Çünkü bilgi ve 

ahlakı, insanın kalbinin iki yarısı olarak tanımlar ve insanlığı tamamlamak için her 

ikisi de gereklidir. Fakat geçmiş zamanlardaki teorilerin yüzde sekeni-doksanı 

ahlakın akıldan üstün olduğunu iddia ediyordu.
185

 Fukuzawa‟nın Japonların ahlak 

olarak Batıdan üstün olduğunu düşüncesine sahip olduğu önceki bölümlerde 

belirtilmişti. Dolayısıyla Yukichi‟ye göre Japonlar zaten belirli bir ahlak düzeyine 

sahip olduklarından artık bilgiye de önem vermelidirler. Çünkü bir kişinin ahlakı ne 

kadar gelişmiş olursa olsun aklın, bilginin yardımı olmadıkça hiçbir amaca hizmet 

edemez. Bilgi ve ahlak el ele vermedikçe toplumun medenileşmesi beklenemez. Bu 

yüzden Japonya için en acil olan şey bilgi ve aklın gelişmesidir.
186

 Bu açıdan 

bakıldığında Fukuzawa‟nın ahlakı küçümsemediği, sadece ahlakı bilgiden üstün 

tutan eski anlayışı eleştirerek, Sakamoto‟nun da belirttiği gibi, toplumun genel sistem 

ve düzenini ahlakla desteklemek gerektiği düşüncesinin yanlış olduğunu vurguladığı 

anlaşılmaktadır.
187

  

 Ancak diğer konularda olduğu gibi, bu konuda da eserin son bölümlerinde 

bazı farklı söylemler, eleştirileriyle tezatlık oluşturan ifadeler karşımıza çıkmaktadır. 

Eski yönetimle ilgili ilk olumlu düşünceleri dokuzuncu bölümün sonlarında yer alır. 

Burada her ne kadar eski yöneticilerin ekonomik bilgilerinin yetersizliğinden yakınsa 
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da o dönemin esasen, yöneticilerin ekonomiden anlamasının ayıp karşılandığı bir 

dönem olduğunu açıklayarak “Yöneticiler gayretli, zeki ve yüce ruhluydu. Aslında 

onlar Japon medeniyetinin temelini şekillendirdiler”
188

 ifadelerine yer verir. Ayrıca 

onuncu bölümün başındaki yönetici-yönetilen ilişkisi hakkındaki açıklamaları dikkat 

çekidir. Fukuzawa burada feodal dönemdeki samuraylarla beyleri arasındaki sahip-

hizmetli ilişkisini yeniden açıklar. Daimyōlar, beyliğin ana-babası gibidir ve halkını, 

çocukları gibi sever. Samuraylar ise yaşamlarını shōgun ve bağlı bulundukları 

daimyōya hizmet etmeye adamıştır. Efendilerine karşı içten gelen bir sadakat 

göstermiş ve onlar için gerektiğinde ölümü bile göze almışlardır. Minnet ve görev 

ahlakı ile katı bir şekilde yönetilen bu ast-üst ilişkisi aslında “takdire şayan”dır. 

Fukuzawa‟ya göre bu ahlak, sadece samuray ve beyleri arasında değil, çiftçiler hatta 

hinin sınıfı
189

 gibi, sosyal ilişkilerin var olduğu en büyüğünden en küçüğüne kadar 

bütün sınıflarda mevcuttu. Önceki bölümlere kadar Japon medeniyetinin 

gelişmemesinin bir nedeni olarak gösterdiği bu ahlakla ilgili olarak; Fukuzawa bu 

bölümde “Yönetici-yönetilen arasındaki sadakat, atalara saygı geleneği, ast-üst 

arasındaki ahlaki yükümlülük ya da ana aile ve kolları arasındaki fark. Ne şekilde 

adlandırılırsa adlandırılsın, bu ahlak, insan toplumunu geçmişten günümüze kadar 
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yönetmiştir. Japonya‟nın bugün ulaştığı medeniyet düzeyi bu ahlaksal geleneklerin 

gücünden kaynaklanır.”
190

 açıklamasını yapar.   

 Fukuzawa‟nın bu eseri yazdığı dönemde, “Japonya‟nın eski çağlarından beri 

insanların kalbine derinden nüfuz eden bu minnet, sadakat, kan bağı, ahlaki 

yükümlülük ve sınıf ayrımı düşünceleri sonunda kaybolmaya başlamış ve bireysel 

çabaya önem verilir”
191

 hale gelinmiştir. Aslında bu tam olarak Fukuzawa‟nın 

arzuladığı şeydir. Ancak uzun yıllar sonra bu yükümlülüklerin ağırlığından kurtulan 

halk üzerine bir rahatlık ve rehavet çökmüş, ülkenin bağımsızlığı için herkes bir 

birey olarak üzerine yeni yükümlülükler, sorumluluklar alacağına sadece kendi 

çıkarını, refahını düşünür hale gelmiştir. İşte burada Aizawa gibi halka olan güvenini, 

inancını kaybeden, ülkenin geleceğini halkın ellerine bırakmak için henüz erken 

olduğunu fark eden Fukuzawa, bağımsızlık için ön koşul olan millî bütünlüğün 

sağlanmasında birleştirici bir gücün öneminin farkına varmıştır. Bu güç ise; eski 

çağlardan beri süregelen ve o güne kadar büyük ölçüde başarıya ulaşan gelenekler ve 

ahlak kurallarından başka bir şey değildir. Bu yüzden Fukuzawa, eserinin sonunda 

eğer ülkenin medeniyeti, dolayısıyla bağımsızlığı için fayda sağlayacaksa bu “insani 

davranışların” uygulanmasında sorun görmemiş, ilk dokuz bölümde yazdıklarını 

anlamsız kılmasına rağmen bu öneriyi sunmakta tereddüt etmemiştir. 
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V. BÖLÜM 

AIZAWA SEISHISAI VE FUKUZAWA YUKICHI’NİN DÜŞÜNCELERİNİN 

MEIJI DÖNEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİ VE YANSIMALARI 

 Meiji restorasyonu, yaklaşık 250 yıl boyunca dış ilişkilerini minimum 

düzeyde tutan Japonya‟nın uluslararası sahneye çıkarak, adını büyük güçler arasına 

yazdırması bağlamında, Japon tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 

Ancak bazı tarihçiler, rejim değişikliği ve restorasyon ortamını hazırlayan, yeni 

sistemin adaptasyon sürecini hızlandıran siyasi, toplumsal, ekonomik ve düşünsel 

etmenleri göz ardı ederek Meiji Dönemi öncesini yok saymakta, 1868 yılını milat 

olarak kabul edip Japonya‟nın sadece köklü değişiklikler yapma yoluyla 30-40 yıl 

gibi bir sürede Batı devletleri ile yarışır hale geldiği yanılgısına düşmektedirler. 

Ayrıca Japonya‟nın bu modernleşme sürecini, Batının baskısı ile kapılarını dış 

dünyaya açması ve Batı ile belirli ilişkiler kurmasına dayandıran tarihçiler de dikkat 

çekmektedir. Elbette Batının baskıcı tavırları ve siyasi ve toplumsal alanlar başta 

olmak üzere bütün alanlara yayılan köklü reformlar, Japon modernleşmesinde göz 

ardı edilemeyecek hususlardır ancak bu başarının sırrı sadece bunlarla sınırlı değildir. 

Bakufu otoritesinin zayıflaması, pirinç ekonomisinden para ekonomisine 

geçilmesiyle alt sınıf olan tüccarların giderek zenginleşip asker sınıfının 

fakirleşmesiyle ortaya çıkan ekonomik bunalım, üst üste yaşanan kıtlık, yanardağ 

patlaması, büyük yangınlar gibi doğal afetlerle halkın refah seviyesinin düşmesi ve 

otoriteye olan güveninin sarsılması gibi toplumsal sorunlar, bu değişim ve başarının 

altyapısını hazırlayan ve süreci hızlandıran etmenlerden sadece birkaçıdır. Bu 

bölümde, Aizawa Seishisai ve Fukuzawa Yukichi‟nin yukarıda bahsedilen eserlerinde 
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yansıttıkları düşünceleri, Meiji restorasyonunun altyapısının hazırlanmasına katkıları 

ve dönem siyaseti üzerindeki etkileri bağlamında incelenecektir.   

 İlk olarak; Mito âlimlerince başlatılan ve 19. yüzyıl ortalarına kadar devam 

eden Büyük Japon Tarihi eserinin çalışmaları, Mito âlimlerinin kutsal imparatorluk 

geleneğine yönelmelerine vesile olmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak; ülkede 

yaşanan iç ve dış kaynaklı problemler, imparatorluk vekâletini gerektiği gibi 

kullanamadığı ve ülkeyi yönetme yetisine sahip olmadığı gerekçeleriyle bakufuya 

mal edilmiş, mevcut sisteme yönelik eleştiriler daha açık bir şekilde dile getirilmeye 

başlamıştır. Bu duruma verilebilecek en önemli örneklerden biri şüphesiz bu 

çalışmada irdelenen ve konuyla ilgili örneklerine önceki bölümlerde yer verilen 

Aizawa Seishisai‟ın Shinron eseridir. Aizawa‟nın şekillendirdiği, merkezinde 

imparator olan ve din-devlet birliğine dayalı bir ulus devleti hedefleyen millî 

bütünlük tezi, özellikle bakufu yönetiminin imparatorluk onayını almaksızın 

limanları açmasından sonra imparatoru sayma, yabancıları kovma hareketlerini 

tetikleyici bir etken haline gelmiştir. Bakufu hükümetinin yıkılmasında büyük rol 

oynayan ve yeni kurulan Meiji hükümetinde egemen beyliklerden biri olan Chōshū 

Beyliği‟nden gelen, ayrıca imparatoru sayma, barbarları kovma hareketinin 

liderlerinden kabul edilen Yoshida Shōin, Kurume Beyliği‟nden Maki Yasuomi gibi 

önemli isimler başta olmak üzere farklı beyliklerden birçok vatansever aktivist, 

Shinron eserini kutsal kitap kabul etmiş, Seishisai‟a ziyaretlerde bulunarak 

kendisinden dersler vermesini istemişlerdir.
192

 Bunun nedeni; Aizawa‟nın bu 

eserinin, bakufu karşıtlarını birleştirmeye yardım edecek bir imparatorluk 

kurumunun varlığını hatırlatmasından kaynaklanmıştır. Böylelikle çeşitli beylik 
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mensupları, ortak ırka ve kültür geleneğine dayalı bir birlik temeli olduğunun farkına 

varmış ve bunun üzerine hareket edilmesi gerektiğini anlamışlardır. Radikal bakufu 

karşıtlarının öncülüğünü yaptığı imparatoru sayma hareketinin doğal bir sonucu 

olarak imparatorluk kurumu giderek otoritesini güçlendirmiş, ulusal siyasi kararları 

alan bir güç olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Artan saray otoritesini askeri güçle 

devre dışı bırakamayan bakufu, muhalifleri yumuşatmak için saray-bakufu birliği 

politikasını benimseyerek sarayla uzlaşmaya çalışsa da başarılı olamamıştır. Üstelik 

1866‟da Chōshū Beyliği‟nin başlattığı isyanı bastıramaması, artık askeri otoritesinin 

beylikler üzerinde bile yeterli olmadığını açıkça göstermiştir. Bunun üzerine 1867 

yılında son shōgun çekilerek siyasi yetkeyi imparatora bırakmış, 1868 yılı başlarında 

İmparator Meiji‟nin başında olduğu yeni rejim başlamıştır.
193

 Bir askerin beyine 

karşı bağlılığının en üstün erdemlerden kabul edildiği feodal sistemde, bakufuya 

karşı savaşan askerlerin, beyliklerine olan aidiyetlerini terk ederek imparator için 

savaşıp sonunda başarıya ulaşmaları, Aizawa‟nın bundan 43 yıl önce Shinron‟da 

bahsettiği imparator merkezli bir devlet düşüncesini içinde barındıran millî bütünlük 

tezinin ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

 Aizawa Seishisai‟ın bu tezi, sadece rejim değişikliğine yol açmakla 

kalmamış, Meiji Dönemi‟ne girildikten sonra da etkisini göstermeye devam etmiştir. 

Restorasyonun ilk dönemlerinde endüstri, eğitim ve savunma gibi somut alanlarda 

alınan Batı teknolojisinden farklı olarak, toplumsal ve entelektüel alanlarda yapılan 

Batı uygulamaları daha özensiz olmuştur. Çünkü Batılı toplumsal adetlerin arka 

planlarını değerlendirme ve bunların Japonya‟ya nasıl ters düştüğünü anlama 

hususunda yetersiz kalınmıştır. Bu yüzden 1880‟lerden sonra aşırı taklitçi olduğu 
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gerekçesiyle Batılı uygulama ve değerlere karşı bir tepki oluşmuştur. Bu tepki Batı 

çizgilerinde takip edilecek ekonomik, yasal ve siyasal faaliyetlerle çelişmeyecek 

Tokugawa Dönemi değerlerinin ve uygulamalarının yeniden gündeme getirilmesine 

ve sonuç olarak bunun benimsenecek en güvenli yol olarak görünmesine neden 

olmuştur. Aizawa‟nın ısrarla üzerinde durduğu itaat, bağlılık, savaşçı görev anlayışı 

ve ebeveyne saygı erdemlerine vatanseverlik de eklenerek resmi siyasette öne çıkan 

“aile devleti” ideolojisi oluşturulmaya çalışılmış
194

 ve bu ideoloji üzerinden millî 

bütünlüğün sağlanması hedeflenmiştir. Bu ideolojiye göre bütün Japonlar salt Japon 

olmaktan gelen erdemle bu aile devletine aittirler ve onlar “imparatorun 

„çocukları”dırlar. Aizawa‟nın yabancı krizinin ilk patlak verdiği yıllarda yapmaya 

çalıştığı da böylesi imparator merkezli bir millet yaratma çabasından başka bir şey 

değildir.  

 Görüldüğü üzere Seishisai‟ın millî bütünlük tezi, Meiji Dönemi‟ninki ile 

anlam açısından büyük benzerlik taşımaktadır. Bu iki tezin birleşiminin ise modern 

Japon milliyetçiliği kavramının tarihsel arka planını oluşturduğu
195

 düşünülmektedir. 

Bu millî bütünlük algısı, imparator merkezli devletin düşünsel dayanağı olmuş
196

 

bununla beraber sistemsel olarak da ideolojik olarak da Japon imparatorluğunun 

meşruiyeti haline gelmiştir.
197

 Bunun en önemli göstergesi ise imparatorluk 

kurumunun ve rejiminin halka aşılanmasında yasal bir araç olarak kullanılan, 1890 
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yılında ilan edilen “İmparatorluk Eğitim Beyannamesi”dir.
198

 Sadakat ve 

vatanseverliğin yüce değerler olduğu, imparator-halk ilişkisinin baba-çocuk 

ilişkisinden farksız olduğu, imparatorun halkı için en iyisini yapacağından dolayı 

halkın da bunun karşılığında sadakat ve itaat ile yükümlü olduğunun bu beyanname 

aracılığıyla bütün okullarda öğretilmesinin nedeni, tam olarak Aizawa‟nın amaç 

edindiği gibi sorgusuz sualsiz itaati sağlamaktır. Ayrıca bu beyannamede, 65 yıl önce 

Aizawa‟nın Shinron eserinde yazdığı bir cümle kullanılmıştır:
199

 “Topraklarımızdaki 

bütün insanlar, tek akıl ve tek yürek olmalıdırlar.”
200

 Bu, Aizawa‟nın eserinin, 

üzerinden geçen onlarca yıla rağmen devlet politikalarında etkili olduğunu en açık 

şekilde ortaya koyar. 

  İmparator merkezli yeni Meiji hükümeti, bir yandan bu imparatorluk 

geleneğini ön plana çıkartarak halka ulus olma bilincini yaymaya çalışırken diğer 

yandan da ülkeyi Batı seviyesine çıkartmak için köklü reformlara başvurmuştur. Bu 

değişimler yapılırken de tek bir ülke model alınmamış, Amerikan, Hollanda, İngiliz, 

Fransız ve Alman modellerinden önemli ölçüde derlemeler yapılmıştır. Ancak 

yukarıda da belirtildiği gibi özellikle toplumsal ve entelektüel alanlarda yapılan ilk 

dönem Batı uygulamaları özensiz olmuştur. Fukuzawa Yukichi‟de bu durumu 

eleştirenler arasındadır. Esasında Fukuzawa, 1873 yılında Meirokusha (明六社)
201
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adında, Japon toplumundaki değişim gereksinimlerine yönelik yeni fikirleri 

irdelemek ve yaymak amacıyla toplantılar düzenleyen aydın bilim adamlarından 

oluşan bir grubun kurulmasına öncülük eden aydınlardan biri olmuştur. Belli Batılı 

siyasal, sosyal ve ekonomik uygulamaların ortaya konulması ihtiyacı ile ilgili 

tartışmalar, Meirokusha ve benzeri gruplar sayesinde toplumun her düzeyine yayılır 

hale gelmiştir.
202

 Fukuzawa, Meiji Dönemi başlarındaki kontrolsüz modernleşmeye 

yönelik eleştirilerine Meirokusha‟nın kurulmasından bir yıl sonra kaleme aldığı 

Bunmeiron no Gairyaku eserinde de yer verir. Fukuzawa medeniyeti iki şekilde ele 

alır; birincisi medeniyetin dış görünüşü, ikincisi ise ruhudur. Bir insanın yaşadığı yer, 

kıyafetleri, saçının şekli Batı tarzı diye o kişiye medeni demenin yanlış olduğunu 

savunur. Ona göre Batı medeniyeti, ülkenin düşünce yapısı ve sosyal alışkanlıklarına 

uygun bir şekilde adapte edilmeli, devleti ve millî bütünlüğü koruyarak neyin uygun 

olup neyin olmadığı dikkatle ölçüp tartılmalıdır.
203

 Fukuzawa burada, Batının adet 

ve alışkanlıklarının hepsini doğru kabul edip bunların taklit edilmesi gerektiğini 

savunan grubu eleştirmektedir. Fukuzawa Yukichi ve onun gibi düşünen aydınların 

bu tarz tartışmaları, Sakuma Shōzan‟ın daha erken dönemlerde ortaya attığı 

“Doğunun ahlakı, Batının bilimi” sloganını “Japon ruhu, Batı aklı” olarak 

geliştirmiştir. Bu yeni slogan giderek halk ve devlet çevresinde daha çok kabul 

görmeye başlamış ve uygulamalar bu yönde ortaya konulur hale gelmiştir. Böylelikle 

Meiji liderleri Batı uygarlığını anlamaya ve öğrenmeye çalışırken bunu mümkün 

olduğu kadar bilim ve teknoloji gibi maddi konulara indirgeyerek manevi değer ve 

özelliklerini korumaya çalışmışlardır. 
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 Meiji liderlerinin benimsediği bir diğer slogan ise “zengin ülke, güçlü 

ordu”dur. Ancak bu ifadenin restorasyon döneminden çok daha önce ortaya atıldığı 

Shinron eserinden anlaşılmaktadır. Aizawa giriş bölümünde eseri ile ilgili açıklama 

yaparken, millî savunma bölümünü, “ülkeyi zenginleştirme ve orduyu güçlendirme 

ihtiyacını ortaya koyduğu bölüm”
204

 olarak tanımlar ve bu bölümde ülkenin 

bağımsızlığına önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşündüğü önerilerini sunar. 

Askeri alandaki önerileri, Meiji liderlerinin de amaçladığı gibi güçlü, eğitimli ve 

teknolojik olarak daha donanımlı bir ordu ve donanma oluşturmaya yöneliktir. Fakat 

bu öneriler içinde o dönem için en aykırı olanı çiftçi-asker sisteminin kurulmasıdır.
205

 

Aizawa‟nın, bir yandan halkı ülke savunmasına dahil ederek ulus olma bilincini 

aşılamak, diğer yandan yetersiz kalan asker sayısından kaynaklanan sorunu çözmek 

için yaptığı bu öneri, ancak Meiji Dönemi‟ne gelindiğinde uygulamaya konulacaktır. 

Meiji liderlerinin askeri alandaki en büyük reformu, şüphesiz 1873 yılında zorunlu 

askerlik hizmeti kanununu çıkartmasıdır. O zamana kadar sadece asker sınıfını 

kapsayan bu hizmetin bütün halka açık hale getirilmesinin ardındaki neden –

Aizawa‟nın da hedeflediği gibi- kısmen halk içinde millî kimliğin teşvik 

edilmesiydi.
206

 Bununla beraber Meiji liderleri yine 1873 yılında, zorunlu askerlik 

hizmetinden farklı olarak, Hokkaidō bölgesinde çiftçi-asker sistemini de uygulamaya 

koymuştur. O dönemde kuzeyde Rusya ile halen devam eden sorunlar bölgede 

sürekli bir birlik bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Fakat yeterli kaynağa sahip 

olmayan hükümet bunu gerçekleştiremeyince çözümü Aizawa‟nın, 1825 yılında 
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önerdiği çiftçi-asker sisteminde bulmuş, bölgedeki çiftçi halkı silahlandırarak 

gerektiğinde asker olarak görev almalarını sağlamıştır.
207

 

 Fakat “zengin ülke” hususunda, geleneksel geçim kaynağı olan tarımı araç 

gören Aizawa‟nın aksine, Meiji liderleri çözümü sanayi yanlısı Fukuzawa‟nın 

savunduğu manifaktür üretimde bulmuştur. Onlar yabancı sermeyenin Asya‟da 

yarattığı emperyalist tahakkümünden duydukları kaygıdan ötürü, uzun bir süre 

yabancı sermeye yerine, çağdaş devletin yapılanması için gereken mali kaynağı ülke 

içinde sağlamaya özen göstermişlerdir.
208

 Fukuzawa ise restorasyonun daha ilk 

yıllarında bu tehlikenin farkına varmıştır. Eserinde, Batı ülkelerinin, medeniyet 

seviyesiyle orantılı olarak artan yaşam giderleri ve nüfus artışıyla ilgili problemlerini 

çözmek için ticaret ve sömürgeleştirme dışında, üçüncü bir yöntem olarak, 

gelişmekte olan ülkelere kredi verme yoluna gittiklerinden bahseder. Ancak sanayiyi 

geliştirmek için gelişmiş ülkelerden alınacak krediler, geri ödenen faizler göz önüne 

alındığında zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaktan başka bir işe 

yaramayacaktır.
209

 Önemli olan Japonya‟nın kar hususunda Batıyla rekabet 

edebilmesidir. Bu yüzdendir ki; Meiji önderlerinin geliştirdiği bu devlet politikası, 

Aizawa‟nın öncelikli hale getirilmesini önerdiği tarım sektörünün bazen acımasız 

ölçülere dayanan vergilendirilmesine ve kaba bir deyişle, çağdaş sektörün 

kurulmasının bedelini ödemesine yol açmıştır.
210

 Fakat bu katı önlemler Japon 
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sanayisinin hızlı gelişimine zemin hazırlamıştır. Örneğin Fukuzawa 1875 tarihli 

eserinde, savaş gemilerinden tüfeğe, hatta üniformalara kadar bütün askeri 

ihtiyaçların yabancı ülkelerden karşılanmasını eleştirirken
211

 1900‟den sonra bu 

durum tamamen değişmiş, savaş gemisi üretimi asgari düzeye ulaşsa da ateşli silahlar 

ve üniforma gibi temel gereksinimler büyük ölçüde yerli üretimle karşılanır hale 

gelmiştir.
212

 Bununla beraber Batı tarzı fabrikaların kurulmasıyla ipek ve pamuk 

sanayisi gelişmiş, 1914‟te ipek Japon ihracatının yaklaşık üçte birini karşılar 

seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca sanayi alanındaki bu muazzam gelişmelerle ortaya çıkan 

üretimdeki artış, ulaşım ve haberleşmedeki altyapı yetersizliklerini açığa çıkarmış, 

hükümeti acilen altyapı çalışmalarına başlamaya sevk etmiştir. Bunun sonucu olarak; 

1880‟lerin başında telgraf ve telefon ağı ülke geneline yayılmış, 1906 yılına 

gelindiğinde ise Japon devleti 8 bin kilometrelik bir demiryoluna sahip olmuştur.
213

 

Böylelikle, sanayiye verilen önem, bir yandan halkın günlük yaşamını 

kolaylaştıracak birçok yeniliği de beraberinde getirip devletin refah seviyesini 

artırırken diğer yandan ülkeyi Batı ile rekabet edebilecek seviyeye taşımıştır. 
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SONUÇ 

 Aizawa Seishisai ve Fukuzawa Yukichi, 19. yüzyıl Japonya‟sının siyasi 

düşüncesi üzerinde kayda değer izler bırakan, önemli düşünürlerdendir. Aizawa, 

imparator merkezli bir devlet anlayışına sahip, yabancı düşmanı, gelenekselci ve 

üstün ırk milliyetçiliği düşüncelerine dayanan Mitogaku ideolojisinin 

savunuculuğunu yaparken, Fukuzawa ise aksine Batı bilimi ve medeniyetinin 

öneminin farkında olan, ülkeyi dönemin emperyalist güçlerinden korumak için dünya 

sahnesine çıkarak siyasi, ekonomik ve toplumsal bütün alanlarda büyük güçlerle 

rekabet edebilir seviyeye taşıma amacı güden, rasyonel ve eşitlikçi bir ideolojiye 

sahiptir. Ancak bu çalışmada da ortaya konmaya çalışıldığı üzere, iki ideologun bazı 

temel kavram ve olgularla ilgili düşüncelerinde büyük benzerlikler olduğu dikkat 

çekmektedir.  

 Öncelikle, Japonya‟nın dünya düzeni içerisindeki yeri ile ilgili olarak; Aizawa 

ülkesini dünyadaki tek medeni ülke olarak görürken, dönemin büyük güçleri de dahil 

olmak üzere diğer bütün ülkeleri barbar olarak görmektedir. Çünkü ona göre 

medeniyet ahlaksal üstünlüktür ve tanrılar ilk olarak Japonya‟da ortaya çıktıklarından 

dolayı ahlaksal öğretiler de ilk olarak Japon topraklarında vuku bulmuştur. Ahlak 

öğretilerinin Çin‟den yayıldığı gerçeğini örtbas etmek için ise; bunun tesadüfen 

Japonya ile beraber Çin‟de de ortaya çıktığını, ancak Çin‟in öğretilerinin 

Japonlarınki kadar iyi olmadığını iddia eder. Fukuzawa ise duruma daha realist bir 

yaklaşımda bulunarak Batı ülkelerini medeni olarak tanımlarken, Japonya‟yı yarı 

medeni ülke sınıfına sokar. Bunun nedeni; Fukuzawa‟nın medeniyet anlayışının akıl 

ve bilginin doğru ve yerinde kullanımıyla elde edilen gelişmişlik düzeyi olmasından 

kaynaklanmaktadır. Fakat medeniyeti görecelileştirme yoluyla, Batı medeniyetinin 
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de henüz tamamlanmamış bir medeniyet olduğunu ifade ederek bunun çok 

büyütülmemesi gerektiğine dikkat çeker. Üstelik Japonya‟nın ahlak hususunda 

Batıdan çok daha gelişmiş olduğunu düşünmektedir. Yine, Batının daha gelişmiş 

olduğunu kabul etse de Batılılara karşı herhangi bir sempati ya da yakınlık 

duymamakta, aksine Aizawa gibi öfkesini, nefretini açığa çıkaran cümleler sarf 

etmektedir. Bununla beraber, Japonya ile aynı şekilde yarı medeni sınıfına koymasına 

rağmen Japonya‟nın bilgi ve akıl hususlarında Çin‟den daha gelişmiş olduğunu ve 

diğer Asya ülkelerine nazaran Japonya‟nın Batının sömürgeci politikalarının 

etkisinde kalmadığını iddia eder. Bu tarz söylemleri, Aizawa‟nın üstün ırk düşüncesi 

kadar ileriye gitmese bile, Fukuzawa‟nın da Japonya‟yı diğer Asya devletlerinden 

üstün ve Batı devletleri ile yarışabilecek niteliklere sahip bir ülke olarak gördüğünü 

ortaya koymaktadır. 

 Aizawa ve Fukuzawa‟nın hemfikir olduğu diğer bir hususun imparatorluk 

kurumu olduğu söylenebilir. Bazı tarihçiler, Aizawa‟nın, bakuhan sistemin 

devamlılığının sağlanmasını istediğini kabul etmektedir. Ancak, Aizawa‟nın bu 

sisteme karşı yaptığı eleştiriler, sistemi desteklediğine yönelik düşüncelere gölge 

düşürmektedir. O, özellikle bu sisteminin doğal bir sonucu olan Edo 

merkeziyetçiliğine karşı çıkmakta ve yabancı tecavüzlerinden kurtularak bağımsız 

bir ülke olma yolunda millî bütünlüğün sağlanması gerektiğinin altını çizmektedir. O 

zamana kadar, dinî bir sembolden öteye geçemeyen imparatorun yönetimi eline 

alması gerektiği ve millî bütünlüğü sağlayabilecek tek kurumun imparatorluk 

olduğunu düşünmesi, bakuhan sistemini desteklemediğinin açık bir göstergesidir. Bu 

bağlamda, o döneminin şartları ve mevcut yönetimin despotizminin, Aizawa‟nın 

düşüncelerini daha açık bir şekilde dile getirmesine engel olduğunu söylemek yanlış 
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olmayacaktır. Fukuzawa‟nın eserini yazdığı döneme gelindiğinde, ülke Aizawa‟nın 

arzuladığı şekilde imparatorluk çatısı altında toplanmıştır. Bu durumun, eşit insan 

haklarından, halkın kendi kendini yönetmesi gerektiğinden bahseden Fukuzawa için 

kabul edilemez olması beklenmektedir. Fakat aksine, Fukuzawa medeniyetin her 

türlü yönetim sistemlerinde gelişebileceğini iddia ederek eğer ülke bağımsızlığı için 

fayda sağlayacaksa imparatorluk sistemini de kabul etmektedir. Esasında Fukuzawa, 

1874 yılının Ocak ayında, bazı Meiji siyasetçilerinin, genel seçimle parlamento 

kurulmasına yönelik talepleriyle başlayan ve temelinde mevcut hükümeti eleştirmek 

anlamına gelen özgürlük ve vatandaşlık hakları hareketine destek vermekle beraber 

bazı çiftçi hareketlerine de katılmıştır.
214

 Bunmeiron no Gaiyraku eserinin ilk 

bölümlerinde de özgürlük, eşitlik gibi söylemlere yer veren Fukuzawa‟nın son 

bölüme gelindiğinde devlet haklarını insan haklarının önüne geçirmesi, idealist 

düşünceden realist düşünceye geçişini göstermektedir. Evrensel eşitlik teorisinin 

uygulamada farklı olduğunu bile anlayamayan halkı eleştiren Fukuzawa‟nın da 

Aizawa gibi halka olan inancını ve güvenini kaybettiğini söylemek mümkündür. Bu 

durumda, Fukuzawa için devletin geleceğini, siyasi düşünce açısından henüz 

olgunlaşmamış halka emanet etmek ülke bağımsızlığı için risk teşkil edeceğinden, 

daha devletçi, monarşist bir yaklaşım sergiler hale gelmiştir. Bu bağlamda, millî 

bütünlük algısı da değişime uğramıştır. Eserinin ikinci bölümündeki millî bütünlük 

tanımına bireysel bir anlam yüklemesine, ülkenin medeniyet seviyesi ilerlese de millî 

bütünlük olmadan bunun anlamsız olacağını ifade etmesine rağmen, son bölümde, 

ülke bağımsızlığını asıl amaç olarak göstererek halkın bu yolda gerekirse sadakat ve 

                                                           
214

 N. Koyasu (ed.), 2002, s. 463. 
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bağlılık ahlakına uymaları gerektiğine yönelik açıklamaları, ilk baştaki millî 

bütünlük tanımını anlamsız kılmaktadır.  

 Gelenekler, ahlak ve eski alışkanlıkları kapsayan “eskiye dönüş” hususunda; 

Aizawa‟nın sadece –aslında Çin‟den ithal edilmiş olan- geleneksel sadakat ve 

bağlılık öğretilerine dönülmesi gerektiğini düşündüğü, diğer siyasi, ekonomik ve 

toplumsal alanlarda yapılan uygulamaların dönemin şartlarına ve gereklerine uygun 

olarak yapılması gerektiğinin farkında olduğu görülmektedir. Fukuzawa Yukichi ise 

savunduğu ideoloji ile taban tabana zıt olan bu yönetici ile yönetilen arasındaki 

sadakat ve bağlılık ahlakını ilk başta eleştirse de yine eserinin son bölümüne 

gelindiğinde bu ahlak öğretilerinin gücü ve önemini kabul etmektedir. 

 Aizawa Seishisai ve Fukuzawa Yukichi‟nin yaşadıkları dönem ve eserlerini 

kaleme aldıkları dönemlerin şartları farklı olsa da eserlerinin geneline bakıldığında 

her iki ideologun ortak bir endişe taşıdığı anlaşılmaktadır. Yabancı krizinin ilk patlak 

verdiği yıllarda yaşayan Aizawa ile Batılı büyük güçlerle eşitsiz anlaşmaların 

imzalandığı dönemde yaşayan Fukuzawa‟nın en büyük korkusu Batı‟nın sömürgesi 

haline gelmektir. Söz konusu eserleri incelendiğinde, bu eserlerini yazma amaçlarının 

da aslında halkın milliyetçilik algısını artırmak olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü 

bağımsızlık için milliyetçi bir ruha sahip olmak o dönemler için en elzem 

özelliklerden biridir. Bu yüzden Aizawa, halka bu duyguyu aşılama gücü ve 

yeteneğinden yoksun, despot bakufu yönetimini eleştirmiş, insanların inandığı ve 

saygı duyduğu imparatorluk kurumunun idareyi eline almasını istemiştir. Aynı 

şekilde Fukuzawa da entelektüel açıdan henüz gelişmemiş halkın kendi kendine bu 

fikre sahip olamayacağını anlamış, böylelikle ideal olan demokratik yönetim 

anlayışını terk ederek çözümü imparatorluk yönetiminde bulmuştur. Fukuzawa‟nın 
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eserinin ilk dokuz bölümü ile son bölüm arasındaki düşünce farklılıklarının da bu 

nedenden kaynaklandığını düşünmek mümkündür. Fukuzawa‟nın bu eserinin hedef 

kitlesi dönemin aydın kesimidir. Muhafazakâr imparator yanlılarına karşı özgürlük 

ve vatandaşlık hakları gibi liberal demokrat hareketlerin ivme kazandığı Meiji 

Dönemi‟nin ilk yıllarında, halihazırda iç ve dış kaynaklı bir çok sorunla boğuşan 

ülkeyi kaos ortamından ve bir iç savaş tehlikesinden kurtarmak isteyen 

Fukuzawa‟nın, böyle bir eser yazarak bu fikri savunan aydın kesime ideal ve gerçek 

arasındaki farkı anlatmak istediği sonucunu çıkarmak yanlış olmayacaktır.  

 Dışarıdan bakıldığında farklı fikirlere sahip, fakat temelde aynı davayı 

savunan iki ideolog, Meiji Dönemi‟nin alt yapısının hazırlanmasına ve restorasyon 

döneminde daha başarılı reformlar yapılmasına da göz ardı edilemeyecek katkılar 

sağlamışlardır. Her anlamda yeniden yapılanan ülkeye, “zengin ülke, güçlü ordu”, 

“Japon ruhu, Batı aklı” gibi yeni sloganlar kazandırmış, siyasi, toplumsal ve 

ekonomik alanlara getirdikleri önerilerle, ülkenin Batılı ülkelerle rekabet edebilir 

seviyeye gelmesinde ve uluslararası platformda önemli bir yere sahip olmasında 

fikirleriyle etkili olmuşlardır. 
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ÖZET 

 

 Bu tezde, Meiji Dönemi öncesinde ortaya çıkan iki farklı ideoloji olan 

Mitogaku ve Yōgaku düşünürlerinden Aizawa Seishisai ve Fukuzawa Yukichi‟nin 

temel düşünce yapıları, Shinron ve Bunmeiron no Gairyaku eserleri üzerinden ele 

alınmıştır.  

 Yabancı düşmanı, imparator yanlısı ve gelenekselci ilkelere sahip olan 

Mitogaku ideolojisinin öne çıkan isimlerinden olan Aizawa Seishisaı‟ın esasında Batı 

ilminin öneminin farkında olduğu ve bağımsızlık için dönemin şartlarına uygun daha 

yenilikçi politika ve uygulamaların benimsenmesi gerektiğini düşündüğü açığa 

kavuşturulmuştur.  

 Diğer taraftan, Batı taraftarı, modernist, eşitlik ve özgürlük ilkelerini 

benimseyen Yōgaku ideologu Fukuzawa Yukichi‟nin ise ülke bağımsızlığı için 

gerekirse bu ilkelerden vazgeçilerek eski ahlak geleneklerine dönülmesini savunduğu 

ve imparator yanlısı bir tutum sergilediği ortaya konulmuştur. 

 Ayrıca iki ideologun düşüncelerinin Meiji restorasyonun altyapısının 

hazırlanmasına ne şekilde katkı sağladığı ve dönemin siyaseti üzerindeki etki ve 

yansımaları ele alınarak, Japonya‟nın çağdaş dünyaya adım atarak Batılı devletlerle 

rekabet edebilir seviyeye ulaşmasının tarihinin Meiji Dönemi‟nden daha eskilere 

dayandığı açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.  
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要約 

 

 この論文では、明治前期に出現した二つの異なる哲学、水戸学の思想

家、会沢正志斎および洋学の思想家、福沢諭吉の基本的な考え方を『新論』

および『文明論の概略』という著作に基づいて取り上げる。 

 本研究では、排外的、天皇主義また伝統主義的な特質を含む水戸学の

主要な思想家である会沢正志斎が実際には西洋の学問の重要性を認識し、国

家独立のために現代主義的な政策および実施の必要性を訴えていたことを明

確にした。 

 一方では、改革的で平等主義的な思想を抱えている洋学の開花啓蒙を

主張する思想家である福沢諭吉が実は国家独立のために必要であれば伝統的

道徳原則に戻ることを説き、天皇主義的な立場を宣言していたことを明らか

にした。 

 また、これらの二人の思想家の考え方が明治維新前期の日本にどう貢

献し、また当時の政治にどのような影響を与えたかを調査することによって、

日本の近代化の歴史は明治時代の前に開始していたことを明らかにした。 
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ABSTRACT 

 

 In this thesis, the basic thoughts of Aizawa Sesihisai and Fukuzawa Yukichi 

who are the ideologists of two different philosophy, i.e. Mitogaku and Yōgaku, that 

emerged in pre-Meiji period are addressed regarding “Shinron” and “Bunmeiron no 

Gairyaku” works. 

 It is clarified in this study that, Aizawa Seishi, one of the leading philosphers 

of Mitogaku ideology, is actually aware of the importance of western enlightment 

and he considered the necessity of adoption of modernist politics and 

implementations even if he is known as a traditionalist, supporter of the Emperor and 

a xenophobe.  

 On the other hand, it is realized that Fukuzawa Yukichi, one of Yōgaku 

ideologist, supports the pro-emperor ideology and offeres to return traditional moral 

principles in case of a danger of loosing the independence, even if he is known as a 

pro-western, reformist, liberal and egalitarian.  

 By investigating these two ideologists impacts on the development phase of 

Meiji Restoration and the politicts of the period, this study also reveals that the 

history of Japan‟s modernization and becoming a competitor among the developed 

western countries started before Meiji Period. 
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