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(1. DERS) 
İlk dönem anlattığımız şeyler hep buraya, modern devlete gelmek içindi. İçinde 

bulunduğumuz devleti anlamak içindi aslında. Bunun farkını ortaya koymak için. Şimdi 
buraya geldik. Burada modern devletin ayırt edici özellikleri var. Modern devleti anlamak 
bakımından iki temel şeyi söylemiştik: Hukukun dünyevileşmesi ve siyasal otoritenin 
kurumsallaşması. Bunun ne anlama geldiğini de artık bundan sonra göreceğiz. Dolayısıyla 
biraz daha böyle soyut olarak ifade ettiğimiz husus, burada somutlaşacak, temel özelliklerini 
görme açısından. Bu vesileyle sizlerin eski siyasal ……… Modern devlete geldiğimizde, 
modern devletin kuruluşu, kendisi, özellikle kuruluşu bakımından bazı şeyleri izah etmek 
gerekir. Doğduğu ortama baktığımız zaman, onun esasında 16. yüzyılda, Ortaçağ Rönesans 
ve reform etkisiyle pekişen moderniteyle uyumlu olduğu söylenebilir. Tabi tüm bunların 
yanında kapitalizmi de unutmamak gerekir. Modern devletin oluşumunu ancak bunları 
anlayarak kavrayabiliriz. Dolayısıyla nasıl bir ortam vardı? Nasıl bir düşünme atmosferi 
vardı? Bu derste bunlar üzerinde konuşacağız. 

 
 

Reform ve Rönesans: 
 

Bu bağlamda da madem modern devlette Rönesans, reform ve moderniteyle kurulmuş. O 
zaman onun temel vasıflarını anlayabilmek için aslında bunların ne olduğuna bakmak 
gerekir. Nedir reform? Nedir Rönesans? Bunların sonuçları. Modern olan nedir? Geleneksel 
olandan farkı nedir? Bunu açığa çıkarabilirsek biraz modern devletin diğer iktidar tiplerinden 
farklılıklarını anlamış olacağız. Modern hukukun aslında. Modern dönemin hukukunun 
geleneksel dönemin hukukundan nasıl ayrıldığını göreceğiz. Burada belki geleneksel 
hukukun ne olduğunu aşağı yukarı gördük, Ortaçağın hukukunun ne olduğunu gördük. 
Ortaçağda hukuk dediğimiz zaman, bunu en güzel kim ifade eder? Aquinolu Thomas. İlahi 
tabii hukuk anlayışı... Bu resmi çizdik. Modern hukuku tüm bu dönemlerle kıyaslama 
imkânımız olacak. 

Şimdi nedir reform ve Rönesans? Ve bunun aslında devlet kuramına etkisi nedir? Asıl elde 
etmek istediğimiz de budur. Burada tarih yapmıyoruz, felsefe de yapmıyoruz. Rönesans ve 
reformun ne olduğu ve siyasal iktidar kuramına etkisi nedir? Bunu kısaca ifade edeceğiz. 
Reform aslında ortaçağın Hristiyan dünyasına damgasını vuran kilisenin tırnak içinde 
bağnazlığından kurtulmayı sağlayan bir özgürlük hareketi olarak tanımlayabiliriz. Bunu kabul 
etmek mümkün... Aslında dinsel anlamda bir özgürleşme hareketi. Dinin bir anlamda tek 
doğru olduğuna bir isyan da denilebilir.  Kalvin bunun kurucusu, Luther. Böyle bir hareket, 
özellikle kentlerin önem kazanması, ön plana çıkmasıyla gelişen bir akım bu. Kelime 
anlamıysa, yeniden yapılanma. Yeniden oluşma diyebiliriz. Doğru dine, öz-Hristiyanlığa 
dönmek olarak da isimlendirilir. Gerçek Hristiyanlık yani İncil Hristiyanlığı... Zaman zaman 
ülkemizde de bu tartışmaları duymuşunuzdur. Öz dine dönüş. Hatta böyle bir şey de var. 
Yeniden yapılanma. Vefat etti, Yaşar Nuri Öztürk’ün böyle bir şeyi var. Var mı hatırlayan? Öz 
dine dönüş. Bunun tabi siyasete getirisi, önemli olan o. Siyasete getirisi de dünyevi iktidara 
üstünlük tanıması ve kiliseyi devreden çıkarmasını sağlaması. Artık dünyevi iktidar üstün 
kılınıyor. 

Rönesansa gelince… Bu da yeniden doğuş, öbürüne yeniden yapılanma demiştik, bu 
yeniden doğuş. Nedir yeniden doğan derseniz, bu tartışılır. Roma mıdır, Yunan mıdır, nedir 
tartışılır? Ama netice itibarıyla tartışılıyor ama bu, Ortaçağ’dan yeni zamanlara geçişi ifade 
ediyor. Arka plandaysa, reform hareketiyle aynı, ticaretin gelişmesi... Ve tabii ki Rönesans 
beraberinde bir insan anlayışı getiriyor. Bu da Ortaçağ’dan farklıdır. Doğrudan doğruya 
devletle İnsanın biraz önem kazandığı, bugün çok yadırgamadığımız bir şey, birey olarak 
insanın toplumdan ayrı bir varlık olarak anlaşılması, insan dediğimiz şeyin. Bir bireydir, 
toplumdan ayrı bir bireydir. Tabi diyeceksiniz ki bunda ne var? Bunu çok rahatlıkla 
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kanıksamışız diyeceksiniz. Ama tabi eski insan öyle değil. Eski insan nedir? Floransalıdır, 
Milanolu’dur. Ama herşeyden önce nedir? Ortaçağda insan hristiyandır. Aidiyet temelli bir 
insan var. Mesela siteye bakın. İnsan mesela nasıl değer kazanır, neye göre değer kazanır? 
Toplumla değer kazanır. Artık bundan çıkıyor. İnsan özel bir varlıktır. Bu varlık, aslında kendi 
kendini gerçekleştirme potansiyeline sahip bir varlıktır. Akıllı, rasyonel bir varlık. Ama artık 
Ortaçağ’ın mantığıyla bakarsak, Tanrı’nın gölgesinden, kilisenin gölgesinden, dinin 
gölgesinden çıkmış ve kendi özerkliğini kazanmış bir bireydir. Bu insan hakikati kendi başına 
bulabilir, kendisi için doğruyu tahayyül edebilir. Hukukun kaynağının dünyevileşmesi aslında 
bu bağlamda pekâlâ izah edilebilir. Ama yeni insan anlayışı bu şekilde... Artık insan kendi 
kendini gerçekleştirebilecek akıllı bir varlık, kendi eylemiyle kendisini var edebilecek, 
kurabilecek bir varlık. İdealize edilmiş, dinin etkisinden kurtulmuş peyderpey. 

 

Zaman Anlayışı: 
İnsan anlayışıyla beraber, zaman anlayışı da değişiyor. Zaman anlayışında “ilerleyici 

tarih anlayışı” oluşuyor. Bunun anlamı şu. Aslında insanın gittikçe merhamet kazandığı, 
aşama aşama ilerlediği, hep üstüne koyarak gittiğini düşünen bir anlayış. Bunu belki daha 
sonradan ortaya çıkan “3 Çağ Yasası” ile izah edebiliriz. Ne diyor Auguste Comte, 3 Çağ 
Yasasında? Hatırlarsınız sosyoloji derslerinden. Bir tanesi teolojik çağ, sonra metafizik, sonra 
pozitif çağ. Bütün insanların yaşayabileceği, yaşayacağı bir şey bu... Sosyolojinin kanunu 
diyor. Önce her şeyi teoloji belirler. Sonra metafizik çağ, felsefenin egemen olduğu, sonunda 
pozitif çağa geldiler. Burada kim iktidar oldu? Bilim.  İnsanlık böyledir. İlerleyici anlayış bu... 
Dolayısıyla geldiğimiz nokta geride bıraktığımız noktadan iyidir. İnsan hep üzerine koyarak 
ilerler. Bunun karşıtı nedir? Döngüsel tarih anlayışı... Tarih tekerrür etmez diyenler var, eder 
diyenler var. Tarih tekrar eder mi, etmez mi? “Ders alınsaydı, tarih tekerrür etmezdi” diyen 
şairler de var ama neyse, dağılmayayım ben. Döngüsel. Böyle bir daire düşünün. Aslında biz 
yaşarız. Ve bugün yaşadıklarımız, yarın yine karşımıza çıkabilir. Bilimsel ilerleme değil, daha 
ahlaki yaklaştığı için. İnsanın ne kadar geliştiğinden, ne kadar iyi araçlara sahip olduğu değil 
de. Biraz ahlaki durumuna bakar. Bugün fevkalade iyi olabiliriz, yarın bozabiliriz, sonra 
yeniden iyileşebiliriz. Bu anlayış bunu ön plana çıkarır. Böyle bir döngüsel şeyde devam 
eder.  

Bu zaman anlayışının, önemli bir iktisadi boyutu da vardır. Onun belki üzerinde çok 
durmayalım. Ama bir kere ister istemez, kapitalizmin zaman anlayışı, önceki dönemlere göre 
çok farklı olacak ve “ilerlemeci tarih anlayışı” artık bundan sonra geçerli bir anlayış olarak 
karşımızda duracak. Zaman burada kar getiren bir şeydir. Çok söylerler ya bizde. Bu bizim 
kendi sözümüz müdür bilemem ama. Muhtemelen …. gibi bir şey olacak. “Zaman paradır” 
derler. Karşılaştınız mı böyle bir şeyle? Bu böyle bir anlayış… Zaman kaybı israf gibi bir 
şeydir değil mi? Ne yapmak lazım? O zamanı hep değerlendirmek, hep kazanmak gerekir. 
Şöyle bakın. Eski insanlara bakın, bir de yeni insanlara bakın. Keşke imkân olsa da bi 
kendimizi kıyaslayabilsek, eski insanlarla bir araya gelip durumumuzu değerlendirebilsek. Biz 
mesela durumumuzdan çok memnunuz ama çalışma açısından kendimizi eski toplumlarla 
kıyaslayabiliriz. Eski insanlar bizim çalıştığımızın dörtte biriyle çok daha müreffeh, sıkıntısız 
bir hayat sürerlerdi. Şimdi öyle değil. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor bir sürü insan ama gene 
hayat pahalı, geçinemiyor. O yüzden bu anlayış, zaman anlayışı müthiş bir şey, gençler. 
Bunun altını çizelim. Tabii bütün bu anlattığımız şeylerin altında bir kapitalizm var. Onu zaten 
işaret ediyoruz.  

Öğrenci: “gittikçe de zorlaşıyor” 
Evet, zorlaşıyor da, biz kendimizi eski insanlara göre daha özgür sayıyoruz.  
 
Öğrenci yorumu: “o tartışma götürür”  
Ama biz kendimizi ilerlemiş sanıyoruz değil mi? Bizdeki araçlar onlarda yok 

sanıyoruz. Neyse yani bütün bunlar ilerleme dediğimiz şey, ilerlemeci tarih anlayışı, bunlar. 
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Tabii bu yeni anlayış, yeni insan, yeni zaman anlayışı, insanın birey olarak konumlandırılışı 
ve gücü modern devleti izah etmede işe yarayacak.  

Sosyoekonomik Kültürel Değerler 

Evet, Rönesans ve reforma değindik. Bunların etkisiyle, modernizmin etkisiyle 
toplumların sosyoekonomik kültürel değerleri de değişiyor. Nelerdir değişen? Zamana 
baktığımız zaman, bu döneme baktığımız vakit neleri görüyoruz? Bir kere İstanbul 
fethedilmiş, İstanbul’un fethinden sonra bilim adamlarının İtalya’ya geçtiği söylenir. Klasik bir 
bilgidir bizde tarih kitaplarında. Ben şahsen hatırlıyorum, sizler de görmüşsünüzdür. Bunu 
tabii Amerika’nın keşfi izliyor. Bütün bunların aslından tarihsel, iktisadi şeyleri çıkarılabilir. 
Biraz coğrafyanın aşılabilmesi, astronomideki yenilikler, bunun bir takım keşifleri 
kolaylaştırması… Diğer taraftan, tabii ki bütün bunlarla beraber, aslında iktisadi yapının 
emperyalizme, kapitalizme geçmesi, temel etken de bu. Modern devletin oluşumu 
bakımından, Rönesans’ı, belki modern düşünceyi, belki tetikleyen belki tamamlayan bir 
şeydir kapitalizmin gelişmesi ve kapitalizmin gelişmesiyle beraber yepyeni bir sınıfın ortaya 
çıkması... Burjuva sınıfı… Burjuva sınıfının ortaya çıkması… 

Bunun özel bir anlamı var. Neden özel bir anlamı var? Antik Yunanda hâkim olan 
kimdir? Zaman zaman bir halk, zaman zaman bir kral, hatta bir tiran olabilir. Ama hâkim 
anlayış nedir derseniz. Sözünü yürüten kimdir? Ya da neyin hükmü sürmektedir? Modern 
devleti anlamak bakımından önemli, bir kelime söyleyeceğim. Oraya varmak için. Antik 
Yunan’da üstünlük ne dedik? Antik Yunan kafasına bakarsak… Yönetime katılmak için ama 
kavramsal olarak erdemdir. Erdemin etrafında. Erdem kamusaldır. Tabii ki bunun 
somutlaştığı yer de biraz seçkin sınıftır; aristokrasi denebilir. Ama pekâlâ yurttaşların hepsi 
de diyebiliriz. Antik Yunanlılar o sitenin içinde toplumun kendi içinde bir sınıf bilincinden söz 
edebiliriz. Roma’da bu durum dönemlere göre değişmiş. Orada hâkim olan nedir derseniz, ne 
var orada? Karşımıza çıkan bir şey var. Roma deyince hukuk... Amerika’nın en çok 
etkilendiği yerdir. Senato, halk meclisi, kral… Onların top yekûnu... Bir denge. Aslında 
Roma’da sınıflar arası bir denge var. Orada da hâkim sınıfın neyin egemen olduğu 
meselesini tam şey yapamadık, bir şeyin tam üstünlüğünden bahsedemiyoruz. Antik 
Yunan’da sitenin üstünlüğünden bahsettik, burada karma bir şeyden bahsediyoruz. Ama tabii 
ki Roma tarihini gördükten sonra, biraz askeri gücün belki söz edilebilir. 

Ortaçağ’da hâkim olan nedir? Evet, ruhban sınıfı ama onun alanı sınırlıdır. Toprak 
sahipleri, soyluluk aslında bir hukuki ayrıcalığa sahip... Yani burada hâkim olan ne derseniz: 
Dindir ve soyluluktur aslında. Ruhban çok belirleyici, onu soyluluk izliyor. Şimdi bu yeni 
dönemde hâkim olan ne olacak? 
 

Öğrenci:  “mağdurların, zarar görenlerin tepkisi”  
Ezilenler kimdir? İşte Ortaçağda serfler, Roma’da köleler. Onlar mı olacak? 

Yeni düzende neyin hâkimiyeti olacak? Henüz hukuka şey yapmadık, devlete de tam 
girmedik. Hâkim olan kim? Hâkimiyet kime geçecek? Sermayeye geçecek. Onun için 
kapitalist sistem. Düzeni kim kuracak? Burjuva sınıfı kuracak. Dolayısıyla hukuk da... Ama 
netice itibarıyla şunu görelim, modern devletin kurulmasını anlama bakımından önemli. 
Hukukun üstünde ister istemez sermayenin eli var. Bundan sonraki gelişmelere bu şekilde de 
bakabiliriz. 

Ekonomik yapıya baktığımızda ne görüyoruz? Rönesans, reform, modern düşünce, 
nedir bunun temel esası. Bir kere feodal ilişkilerin yeniden çözülmesini ifade ediyor. Feodal 
yönetim tarzını biliyorsunuz: Malikâne içerisinde, toprak var, serfler üretim yapıyorlar, bir 
kısmını kendileri alıyorlar, bir kısmını senyöre bırakıyorlar. Sistem böyle. Senyörün adamları 
var askerleri var. Senyör ticaret yapan; bunlardan vergisini alan kişi... Ama ticaretin gelişmesi 
özellikle İtalyan kentleriyle başlayan... Yeni sistemde artık serfin, nasıl kölelikten serfliğe 
geçişte, köleliğin artık rantabl olmaktan çıktığını söylemiştik, artık köle beslemek büyük bir 
külfet. Şimdi; yarı özgür serfleri beslemek bir külfet... Serfler rantabl olmaktan çıkıyor ve bu 
feodal sistem çözülüyor. Sermaye artık ulusal ekonomi içindeki gücünü pekiştiriyor. Vassal, 
sermaye sahibi. Çünkü toprak önemini yitiriyor aslında. Burjuvazi artık daha bir üretici sınıf 
haline geliyor. Ve bunu sağladığı için aslında ortaçağın ayrıcalıklarından faydalanıyor. 
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Mesela loncalarla müthiş bir yarışa giriyor ve onları alt ediyor. Çünkü bu lonca sistemi, 
sonuçta geleneksel bir sistem... Kendi içinde bir hukuku var, bir ahlakı var. O girişimci, 
atılımcı bir şeye engel. Çünkü gelenek önemlidir. Bizdeki şeye bakarsanız, ahilik falan… 
Geçmişimizdeki anlayışımıza bakarsanız... Aslında kapitalist sistemde aslında insan ekonomi 
demektir. Bir sistem vardır biz bu sisteme gideriz, gitmek zorundayız. İnsan olmanın gereğini 
yaparız. Ama geleneksel ekonomik sistemlerde böyle değildir. Geleneksel ekonomik 
sistemlerde, ekonomi insanın ellerinde sayılır. Bu bağlamda size bir eser önereceğim. 
Makalesini de bulup okuyabilirsiniz. Mehmet Genç, iktisat tarihçisidir. O’nun ‘’Osmanlı 
Hukukunda Devlet ve Ekonomi’’ diye bir kitabı var. Bu anlayışı güzel anlatıyor.  
Yeni anlayış, burjuvazi artık, ekonomi aslında… Bütün hayat aslında iktisadi gereklere göre 
düzenlenmiştir. Bu bağlamda mesela, işte saatlere yani zamana falan bakmak gerekir. 
Kuşkusuz bu bizim burada anlattığımızdan daha derin bir şey. Netice itibarıyla onu 
söyleyeyim. Biz onun içinde yaşadığımız için, şey gelmiyor. Ama o değişimi, o dönüşümü 
düşünün. Bu çerçevede eski sistemin bertaraf. Eski sistem bu yeni anlayışı kabullenemiyor.  
İlginç bir şey... Esas nedir? Çalış biriktir, çalış biriktir. Ne pahasına olursa olsun biriktir. 
İhtiyaç falan düşünme. Yadırgamayız. İnsanın ihtiyaçları sınırsızdır. Hâlbuki kaynaklar 
sınırlıdır. Doğru söyledim, değil mi? Milyarlarca dolarlık insanlar var dünyada, bizim 
ülkemizde de var. Makul insan, bu rasyonel mi değil mi o tartışılır. Çünkü makul insan bir 
yerden sonra… Burada farklı bir dünyadan söz ediyoruz. Modern devlet nasıl bir düşünce 
atmosferinde doğmuştur? Nedir bu modern devlet? Bunu vurgulamak için.  
Netice itibarıyla burjuvazinin gücü artıyor. Burjuvazinin gücü artarken kralların kasası dolar. 
Onun için her zaman zenginle olmuştur. Bugün de böyledir. Neden? Vergi veren olmalıdır. 
Hatta sadece kendi ülkesinin zenginlerini değil, başka ülkelerin zenginlerini de davet eder. 
Neden? Orada da cevabı var. Çünkü burjuvazi zenginleştikçe bu kralın hazinesinin dolması 
anlamına geliyor. Ve tabi bankalar güçleniyor. Siste m bu işte… Bu sisteme iktisadi anlamda 
kapitalizm diyoruz. Amaç nedir? Kapitalizm nedir? Kazanç, rekabet ve akılcılıktır. Kazanç 
amaçtır. Amaç kazanmaktır. Ne pahasına olursa olsun kazanmaktır. Bir sınır yok.   
.. “İnsan ne kadar? Kendisine yetecek kadar.” Biriktirdik, biriktirdik bir işe yaramaz. Neden? 
Bozulur. Bir sürü patates biriktirdik. Çürür gider. Onun için, ne kadar biriktirir. İhtiyacı kadar. 
Ama para ortaya çıktıktan sonra artık insan istediği kadar biriktirebilir. Neden? Sınırı da 
yoktur.    Evet, rekabet ve akılcılıktan da bir sonraki derste bahsedeceğiz.  

 

(2. DERS) 
Evet arkadaşlar.  Rekabet ve akılcılık rasyonalizmin tanımına bakalım. Rekabetin 

amacı kazanmak… Bunu biraz izah edelim. Rekabet aslında kazanca götüren yoldur 
kapitalizmin. Tabii ki buradaki rekabetin esas ölçüsü desek, kapitalizme yapılan eleştiriler 
kapitalizmin çok da rekabetçi olmadığı yolundadır. Daha doğrusu böyle eleştiriler var. 
Kapitalizmin rekabetçi olmadığına, tekelci olduğu konusunda sosyalistlerden gelen ciddi 
eleştiriler var.  Sadece sosyalistlerden değil aslında, başka düşüncelerden de kapitalizme bu 
bağlamda eleştiriler var. Aslında çok da rekabetçi ve serbest piyasacı olmadığına dair 
eleştiriler de var. Bunlardan sadece ismen söz ediyoruz ama biz kapitalizmi kendi anladığı 
gibi tanımlayacak olursak, rekabet önemli bir ilke, o da kazanca götüren davranış. 
Rasyonellik ya da akılcılıkta ise orada hesap var yani hesap kitap işidir. 

 
Öğrenci: En az emekle çok kazancı sağlamak gibi. 
Neticede hesap işi… Ama tabi şu var.  İnsanlar bir hesap yapmayı daha önce 

bilmiyorlar mıydı? Bu konuda yapılan araştırmalar aslında insanların bazı konularda çok 
geliştiklerini anlatıyor. O zaman kapitalizmi ön plana çıkaran şey nedir, onu araştırmak lazım 
ama ona dair bir şey söylemek çok pek mümkün değil.  Kapitalizm eleştirilse de kapitalizmi 
kendini ifade ettiği biçimde ifade edecek olursak, hesap önemli oluyor. Aslında sistemin özü, 
adına da uygun bir tanımla, bu bir sermaye esasına sermayeye dayalı bir sistem. Bunu kabul 
etmek gerek. Hâkim olan sermaye. Bunu kişiselleştirmemek lazım. Hayat sermayenin 
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istekleri çerçevesinde sürüyor. Bunun dünyada yansımaları konusunda pek çok örnek de 
söyleyebiliriz. Dünya ticaret Örgütü ile Dünya Bankası ile ilişkisi, pekâlâ irdelenebilir, bu 
bağlamda hâkim unsur ile ilişkisi pekâlâ gözlemlenebilir. Şimdi gelelim bunun siyasi 
yansımasına. 

Öğrenci: Hocam yeniçağla birlikte burjuvazi yükseliyor. Modern çağda dünyevi iktidar 
ile dini iktidara büyük üstünlük kurmuş. Ama modern çağla birlikte dünyevi iktidar dini iktidarla 
dini iktidar uzlaşmaya neden gerek duymuşlar?   

…Dini iktidar ile işbirliğine girmişler.  Bizim söylediğimiz egemenlik daha gerçekçi 
bakış açısını yansıtıyor. Gazete çıkaracağız, kime çıkaracağız. Türkiye’de 2-3 tane dağıtım 
şirketi var. 

 
Egemenlik 
Hâkim sistem burjuvazi kendini çok net biçimde ortaya koyar tarih boyunca. İstekleri 

ile halkın istekleri arasında müthiş bir bağ kurmuştur. Bunu sonra söyleyecektim ama şimdi 
söyleyeyim. Burjuvazi halkın istekleri doğrultusunda ister. Âmâ pratikte kullanmaya bakınca 
bu tartışılır. Orası ayrı. Ama bu da bir şeydir. İfade özgürlüğü ister; din özgürlüğü ister; 
toplanma özgürlüğünü ister. Halkın istekleri de dâhildir. Ama Pratikte kullanmaya 
başladığımızda bu tartışılır. Bu ayrı. Bu sorduğun soruyu da aydınlatabilir. 

Burjuvazi – Monarşi ilişkileri 
 

Siyasal iktidar meselesine geldiğimiz zaman burada iki konu var: bir burjuvazinin istekleri iki, 
kralın istekleri. Esasında ortaçağda hâkim olan sistem siyasal sistemdir. Bu sistem içerisinde 
kralın yerine baktığımız zaman ne dedik. Ortaçağda kral nedir. Etkisizdir ama kral hala 
ölmedi, hukuken hala var, kral bekliyor.  Ama nedir? Etkisiz teorikte ama pratikte değil. Şimdi 
kral bekliyor filmlerde falan görüyoruz. Bu değişimle beraber bir fırsat doğuyor. Nedir bu 
fırsat? Çünkü artık burjuvazi dağınık iktidar istemiyor; işine gelmiyor. Neden? Çünkü çok 
küçük iktidarlar sermaye için bir miktar iyidir. Mesela bugün de dünyada iki yüz kadar devlet 
var ve dikkat ederseniz dünyanın bir numaralı bölgeleri değil ama diğer bölgelerde bu 
devletler hep ufalanmaya çalışılıyor.  Ufalanıyorlar. Devletler, burjuvazinin şöyle diyelim, 
sermayenin bir ölçüde küçük devletlerle baş edilebirliğinin yolu. Kuruluş esnasında küçük 
iktidar yapılarını kendisi için tehlikeli bulur. Çünkü hukukta birliği yok, yargılamada birliği yok. 
Tacir, yerinde duran adam değildir. Görünürde gezmeyi tozmayı seven, kendi içinde yaşayıp 
gidiyoruz. Aslında Yunanistan’da kimin iktidar olduğu beni ilgilendirir. Bulgaristan da ne 
olduğu bizi ilgilendirir; Suriye bizi ilgilendirir. Anlatabiliyor muyum?   

Burjuvazi küçük iktidarları, kendisi için tehlikeli görüyor; aşılması gereken bir şey. Bunun yolu 
nereden geçer; kralı güçlendirmekten. Merkezi iktidarı yeniden güçlendirmeli esasında. 
Çünkü hem içeride bir hukuki birliğe ihtiyaç var, hem de onu dışarıya karşı koruyacak bir 
güce var. Ne yapıyor devlet,  içeride gerekli korumayı sağlıyor; bunu yapamayan devlet de 
var. Sermayesini koruyan devlet var, koruyamayan devlet var. Devletin gücüne karşı değişir. 
Ve dışarıya karşı da ne yapıyor? Ticaret yapıyor. Devlet böyle bir şey… Burjuvazi bunu 
istiyor. Bir taraftan içeridekini koruyacak, hukuk birliği olacak. Bir yerde A topraklarında 
başka, B topraklarında başka uygulama var, diğerinde başka… Bunun bize nasıl muamele 
edeceği belli değil. Onun için tek bir hukuk istiyoruz. Tek bir hukukun yolu nereden geçer? 
Tek bir devlet olacak. Merkezi devleti güçlendireceğiz. İşte bunun için burjuvazi krallara 
muhtaç. İçeride mülkiyet hakkını güvenceye alacak, dışarıya karşı koruma sağlayacak.  Bu 
bir ayağı… Diğer ayağı ise krallar da muhtaç burjuvaziye. Ortaçağ’da inişli çıkışlı bir görünüm 
arz etmiştir iktidarları. Söylediğim gibi bunlar hiç bir zaman ölmemiştir. Bazen kilisenin 
durumuna göre, bazen senyörlerin durumuna göre güçlenir ya da zayıflar.  Bunlar hiç bir 
zaman ölmez. Olsa olsa eşitler üzerinde değişir iktidar dengesi.  
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Merkezi iktidarı güçlendirecek. Merkezi iktidarı güçlendirmek için ne gerekiyor? Hizmet 
vermeyi gerektiriyor. Daha sade ama neticede hizmet vereceksiniz. Bunun yolu da vergi 
vermektir. Vergiyi de ancak zenginden alabilirsiniz. Fakirden alamazsınız. Fakirlere yüklenen 
toplumlar yıkılır. Bu yüzden de kralların işine geliyor. Böylece bir ittifak başlıyor 

Öğrenci Sorusu: 
Orada zaten gezen sermaye yok ki, İçerde olay. Kendi kendine yeten bir ekonomik yapı var. 
Şimdi öyle değil, şimdi ticaret gelişiyor. Ticaret gelişiyor. Alacağız satacağız. Yer gezeceğiz. 
Mesela çıktık buradan, Ankara’ya gideceğiz. Arada Kocaeli var, Sakarya var, Bolu var. Tüm 
bunlara vergi vermemiz lazım. Ama o dönemde bu yok.  Sade içeride değil dışarıda da 
güvenlik var. Vatandaşını dünyanın her yerinde takip ediyor. Başına bir şey gelince hemen 
müdahale ediyor. İlginçtir içeride korumuyor ama dışarıda bir şey olursa koruyor. Tabi ki hem 
içeride hem hukuksal güvenliğe hem de dışarıda korumak için merkezi iktidara ihtiyaç 
duyuyor. Böylece ittifak başlıyor.  

Krallar ulusal kaynakları işletme konusunda ve ticaret konusunda burjuvazinin önünü 
açıyorlar. Burjuvazi de kralı destekliyor ama bu destek sözlü anlaşma biçiminde bir destek 
değil. Düzen bunu gerektiriyor. Karşılıklı menfaat uyuşuyor. Tam burada yetkilerin kralda 
toplandığı bir sistem geliyor. Bu sistem, kral bir ülkenin hâkimi ama başlangıçta mutlaka 
kiliseyle paylaşan bir güç. Kilise burada bir önceki dönemde bulunan denklem içindeki yerini 
kaybediyor. Değişimden o da nasibini alıyor ve zayıflıyor ve artık tabi ki bütünüyle ortadan 
kalkmıyor ama iktidardan ziyade bireye iniyor. Kilise, artık meşrutiyetin kaynağı değil. Bu 
bağlamda etkisini yitiriyor.  Kral bir ülkenin hâkimi. Kralların güçlenmesiyle beraber bürokrasi 
başlıyor. Bürokrasinin doğuş şeyidir bu. Ordular gelişiyor ve yavaş yavaş feodal beyliklere de 
son veriyor. Burada son olarak acaba bu yapıda nasıl bir hukuk anlayışı doğmuş? Bunu ele 
alacağız. Bu bize devletin yeni kavrayışı konusunda aslında fikir verecek. Nasıl bir formül 
olduğunu. Önceki derste de belirttiğimiz gibi geleneğe dayalı fiiliyatta pratik. Teoride ise 
esasında devletin üstünde bir hukuk söz konusudur. Hukukun devletin yeni kavrayışı 
konusunda bir fikir verecek. Bu anlayış nasıl olacak?  İlk dersimizde de söylediğimiz gibi 
geleneğe dayalı bir hukuk anlayışı olduğunu ifade edebiliriz. Tabi fiiliyatta... Devletin dışında 
ve üstünde bir hukuktur. Tabi ki tabiatı gereği hukuk böyledir. Onun ötesinde tabi ki 
geleneğin örfün âdetin hukukta ki yeri son derece önemli.    

Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada ortaçağın kurulu düzeni yıkılıyor ve yeni gelen düzen de 
kendi hukuk anlayışını beraberinde getiriyor. Bunun en önemli özelliği teolojinin etkisinde 
kurtulması. Yani hukuk, dinin etkisinden kurtuluyor. Bunun ortaçağ düzeni bakımından 
anlamı nedir diye sorarsanız, geleneksel ortaçağ kültürünün değil Hristiyanlık daha ziyade 
hukuk açısından iddialı olan Yahudilik açısından... Önemli Hristiyanlığın değil getirdiği 
doğrudan dinsel şeyden azdır.  Netice itibarıyla kilisenin etkisinin azalmasının getirdiği şeyler 
var. Örneğin ortaçağda faiz yasakmış. Bunun iktisadi hayata da büyük yansıması var. 
Sattığınız şeylerden ancak sınırlı kar edebilirsiniz.  Kar haddinin sınırlandırılması diyoruz. 
Yeni sistemde bunlar artık ayak bağı. Dolayısıyla hukuk teolojinin etkisinden kurtulacak. 
Bunun başka sebepleri de ileri sürülebilir. Aklileşme, rasyonelleşme, bilimselleşme, değil mi? 
Biz de insanız ve hangi hukukun geçerli olacağına kendi aramızda karar verebiliriz. Ama 
dinin etkisinden kurtuluyor, geleneğin etkisinden kurtuluyor. Tabi gelenekle din arasında çok 
yakın bir ilişki var. Gelenekleri oluşturan kaynaklardan en önemlisi belki dinler. O halde 
hukuk, dinin, teolojinin etkisinden de kurtulmuştur diyebiliriz Feodalitenin kendine özgü 
gelenekleri var, bir takım şehir kuralları var. Bütün bunları ne yapmak lazım? Bertaraf etmek 
lazım... Geleneğin etkisinden kurtuluyor ve akıl hukukun temel etkileyicisi oluyor. Akıl 
hukukun temel belirleyicisi oluyor. Ama bu akıl daha çok kime gönderme yapar?  
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(Öğrenci: Padovalı.) (…anlasılmıyor…)  
Daha akılcı ve tırnak içinde daha insancıl bir hukuk anlayışına geçilir. Buradaki 

insancılık herhâlde insan yapısı olması anlamında... Modern insan hakları biraz buradan 
temelleniyor. Hukukun insan hakları boyutuna baktığınız zaman onun temelinde hümanizmin 
olduğunu söyleyebiliriz. Yeni hukuk anlayışının bir özelliği bu… 

Bir başka özelliği; artık yasal düzenlemelerle burjuva sınıfının ve belki diğer insanların 
ihtiyacı olan özgürlük yasal düzenlemelerle sağlanıyor. Az önce söyledik. İhtiyaçlarla oluyor. 
Düşünün bir şehirde yaşıyoruz. Ben varlıklıyım, aracılık yapıyorum, dışarıya mal ihraç 
ediyorum. Ama hukuki açıdan ikinci sınıfım. Para onda ama yurttaş değil. Özgürlük ihtiyacını 
karşılamaya yönelik şeyler var. Hukuk toplumsal gelişmeleri izler, onlara cevap verir diyoruz. 
Hukukun sınırlandırıcı yönü var kuşkusuz, ama bir de özgürleştirici yönü var. Çünkü eski 
hukuk daha çok, yeni gelişmeleri frenlemeyi ifade eder. Muhafazakârlıkta biraz böyle bir 
şey... Değişiklik olmasın yahut olacaksa da kontrollü olsun. 

Bunun en önemli örneği de. Bir şehirde oturmanın özgür kişi olmak için yeterli 
sayılması. Bunun tabi burjuvazi için önemli olduğunu söyledik. Diğer taraftan tabi, hukukun 
aynı zamanda yazılı hale geliyor, yazılılık. Çünkü burada artık, güvence altına alacağımız 
haklar önemli. Özellikle de can ve mal güvenliği. Bu 2 hak hep beraber: can ve mal güvenliği. 
Bu ikisini ancak yazılı hukuk çerçevesinde sağlayabiliriz. Özellikle mal güvenliğini... Bunu 
sağlamak gerçekten toplum için son derece önemli. Artık hukukun kaynağı gökten yere inmiş 
diyebiliriz. Bu da, modern devlet bakımından temel vasıflardan... 

Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Bu gelişmeyle beraber, kapitalizmin ortaya çıkmasıyla 
beraber hukukta büyük değişiklikler oluyor. Yeni sınıf. Burjuva sınıfı. Kendi istekleriyle 
toplumun istekleri arasında bir bağ kuruyor. Bu bağı kurmakta mahir... Ama bu bize evrensel 
bir gerçeği daha gösteriyor. Bu da hukuk ve siyasetin egemen sınıfın istekleri doğrultusunda 
şekillendiğini… Hâkim sınıfla, özellikle sermayeyle hukukun ve devletin şekillenmesi 
arasındaki ilişki. Ama bu bakış açısına göre değişir. Anayasa hukukunda da gördünüz. 
Devlet nedir? Tarafsız bir şey midir? Yoksa taraf mıdır? Biliyor musunuz bu tartışmaları? 
Devlet tarafsızdır, tarafsız değildir? Liberal görüşte tarafsızdır, hakemdir. Bir toplumda ortaya 
çıkan uyuşmazlıkları çözmek için ortaya çıkmış yansız bir kurumdur. Bu tartışılır. Bu 
dönemde, bu tartışmaya dair malzeme bulmak uygun. Evet, olguyu anladık. Şimdi bunun 
kurgusu nasıl olmuş? Modern devletin kurgusu… Yani düşüncede nasıl ortaya çıkmıştır? 
Aslında olgudan daha kolay çünkü burada bir mantık var. 

 

Machievelli, Bodin ve Hobbes 
 

Üç düşünür var burada: Machievelli, Bodin ve Hobbes. Modern devletin düşüncede 
oluşumu… Mesela Machievelli için modern devletin kurucusudur diyenler vardır. Neden? Bu 
kavramı (devleti), bir ülkede hâkim olan, rakip kabul etmeyen güç için kullanıyor… Ama 
Machievelli’nin modern devletin oluşumuna temel katkısı Ortaçağla bağı kesmesidir. Şunu 
söylüyor. Diyor ki, devlet meşruiyetini hiçbir yerden almaz. Hele dinden hiç almaz, devlet 
meşruiyetini kendine borçludur. Bir kral yönetme gücünü kendine borçludur. Aileden alır, 
ondan alır, şundan alır ama egemen, bu gücünü başka kişiye borçlu değildir. Kim vardı? 
Tanrı. Ortaçağda devleti ve siyaseti açıklarken ahlaki ve dini temel üzerinden hareket 
edilmesini kabul etmiyor Machievelli. Bunun temel katkısı bu. 

İkinci kişi Bodin. Bunun temel katkısı da: egemenlik. Bodin, Machievelli’nin 
yapmadığını yapıyor. Machievelli aslında egemenlik demese de, egemen bir varlık olduğunu 
üstün bir güç olarak devleti tarif ediyor. Bodin egemen bir varlık olduğunu ve bu egemenliğin 
süreklilik ifade ettiğini. Ne demek bu? Bu aslında şu demek... Yani yönetici değişse de 
toplumun gözündeki o egemenlik devam ediyor. Hobbes ise, bu egemenlik sözleşmeye 
dayalıdır, bizim sözleşmeyle yarattığımız bir şeydir diyor. 
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1.Ders 
 
 Merhaba arkadaşlar. Modern devlete bir giriş yapmıştık. Düşünürlerden bahsetmiştik. 
Onlardan ilki, Machievelli’yi anlatacağız. Modern devletin artısı nedir? Bu sorunun üzerinde 
duracağız.  
 

Modern Devletin Öncekilerden Farkı 
Modern devletin öncekilerden temel farkı nedir? Biz içinde yaşadığımız için, onu 

anlıyoruz. Öncekilerden farkı nedir? Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve yasanın 
dünyevileşmesi... Hukukun bir anlamda, bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak devletin 
egemen olması aslında... Burada devletle hukuk arasındaki ilişki, geleneksel toplumlara göre 
çok farklı. Geleneksel toplumlar, kendi yapıcısı ya da yaratıcısı olmadıkları yasalara göre 
yönetilirler. Modern toplumlarda artık yasanın yaratıcısı buradadır. Ya bir monarktır yahut bir 
ulustur. Yasanın kaynağı tanrısal olsa bile, onu yasa yapan, onu tanıyan dünyevi iktidardır. 
Modern devlet eğer bir din kuralı yapacaksa onu da kendi yapar. Aslında aradaki şey budur. 
Kanunun olması bir şekilde devletin, hukuk organının kabulüne bağlıdır.  

 
Modern devletin katkısı nedir? Birkaç noktada ele almak lazım. Bir tanesi devletin 

meşruiyeti bağlamında, Ortaçağ’la bağlantıyı kesmiş olmasıdır. Bu ne demektir? Şu 
demektir. Bunun Ortaçağ’daki cevabı neydi? Biz buna Tanrı devleti diyoruz. Bu dünyada 
iktidarı sağlayan kim? Kilise... Dolayısıyla, iktidar kendini o şekilde meşrulaştırıyor. Bu fena 
bir meşrulaştırma biçimi değil yani. Machievelli, bunun böyle olmadığını gösteren kişi. 
İktidarın aslında dine dayalı olan, dünyevi bir otoritenin dışında meşruiyet bulamayacağını. 
Onu da devletle dini birbirinden ayırarak, politikayla ahlakı birbirinden ayırarak yapmış. 
Machievelli bu açıdan şöyle önemlidir: Ortaçağ’dan bağlantıyı kesmiş, iktidarın Tanrıdan 
gelmediğini söylemiş, âmâ kendisi onun meşruiyet kaynağını açıklamamış. Böyle eleştirilir. 
Ama önemlidir. Birincisi demek ki, Ortaçağ’dan bağlantıyı kesiyor. Hukukla ahlakın arasında, 
özellikle Ortaçağ’da politikayı dinin ya da ahlakın amacına göre belirleyen anlayışı bertaraf 
ediyor. Devletin amacı nedir dediğiniz zaman antik Yunan’da, Ortaçağda ne olabilir? 

  
(Öğrenci cevabı) Bunu anladım ama daha derin böyle; Erdem. Böyle düşünebilirsiniz 

ama neticede politikada devlet de tüzel kişi. Politikanın, ahlakın ya da bir takım değerlerin 
gerçekleşmesinden farklı olmadığını söylüyor. Birinci şeyi bu, en önemli katkısı bu, 
Machievelli deyince aklımıza gelen bu.  

 
İkincisi. Gene bunla alakalı olarak söyledik: politikayı din ve ahlaktan özerk 

kılması. Yani, devletin amacı daha dünyevi şeyler. Buna güvenlik diyebilirsin, beslenme 
diyebilirsin, özgürlük diyebilirsiniz ama dünyevi şeyler. Ahlakın gerçekleştirilmesi anlamında, 
din ve ahlaktan özerk kılınması bu bağlamda önemli. Hatta ve hatta din ve ahlakı devletin 
hizmetine veriyor Machievelli. Bu önemli. Bugün mesela biz, aslında çok rahat bir şekilde, 
laiklik nedir dinle devletin birbirinden ayrılmasıdır deriz. Klasik bir tanımdır. Machievelli bize 
gösterdiği şey şudur: Aslında din ve ahlak da devletin amacına hizmet ediyor, toplumsal 
bir fonksiyondur. Bu çerçevede aslında, onlar da bir anlamda devlete bağlı olmalıdır. Tabi 
bunu Ortaçağ’ın ya da kendi döneminin şartlarını dikkate alarak söylüyor. Bundan sonra da 
aslında dinle, ahlakla, devletle ilişkisi bakımından bakıldığı zaman daha çok 
…(anlaşılmıyor)… Bir de şunu söylemek lazım son olarak, zor, bu sistemin esası. Sistemi 
zora dayandırıyor. Bu manada devletin varlığını biraz kuvvete dayandırdığını söyleyebiliriz. 
Neden böyle? Bunun nedeni anlaşılmıyor? Aslında bir toplum sıkıştığı zaman, zorla bir 
düzen kurarız. Zora dayanan bir düzen kurarız. 

 
Machievelli aslında bu düzenin nasıl kurulacağını bize gösteren kişidir. Her toplumun 

başı bazen belaya girer. Savaş olur, Allah korusun başka şeyler olur. Biz çıkar, bir düzen 
kurarız. Bu düzen aslında güce dayalıdır. O düzenin çerçevesini çizen kimdir? Onu kurandır. 
Kurucu iktidar, iktidarı kurandır. Machievelli’nin kurduğu bu sistem, biraz bunu çağrıştırır. 
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Machievelli’nin Yaşadığı Dönem 
Evet, önemli noktaları söyledik. Bunu biraz yaşadığı ortamda aramak gerekir. 

Machievelli nasıl bir toplumda yaşadı? Bölünmüş bir İtalya var. Tarihsel olayları 
sıralayabiliriz. Çokça savaş var. İtalya küçük şehir devletlerine ayrılmış. Milano var, Floransa 
var. Prenslikler. Küçük küçük cumhuriyetler var. Dağınık halde. Bu yüzden, sık sık işgale 
maruz kalıyor. İspanyollar, Almanlar, Fransızlar. Bunların çoğu da, zaman zaman Papalıkla 
işbirliğiyle işgal ediyorlar. Böyle bir karmaşa var. Ama 15.yy da İtalya’da şehir devletleriyle 
başlayan bir ticaret var. Bunu asla gözden uzak tutmamak lazım… Ticaretin doğduğu yer 
İtalyan şehir devletleridir. Machievelli de böyle bir dönemde yaşıyor.  

 
Siyasi tecrübesi de var. Ama sonuçta, yönetimle arası bozuluyor. Çok ağır suçlanıyor 

ama neticede kurtuluyor, bir çiftlikte yaşamaya mahkûm ediliyor. Anlaşıyorlar, Machievelli 
çiftliğe taşınıyor. Orada yaşıyor ve orada eserlerini yazıyor. 2 önemli eseri var: bir tanesi 
Prens ikincisi de Söylevler adlı eseri. Şeyi unuttum hayatıyla ilgili. Aslında elçilik de yapıyor. 
Fransa’ya gidiyor, İngiltere’ye gidiyor. Özellikle Fransa’daki güçlü iktidar yapısıyla 
merkezileşmeye başlayan güçlü devlet Machievelli’yi etkiliyor. Amacı İtalyan birliğini 
kurmak… İtalya’da sık sık yönetimler değişiyor. İdeali aslında İtalyan birliğini kurmak... 
İnandığı bir şeyin yolunu gösteriyor Machievelli. Ama o yol gösterirken biz ondan teori 
çıkarıyoruz. Sonra 2. eserinde yaptığı şey, Roma Cumhuriyeti’ni ele almak, onu 
değerlendirmek. 

 
Dolayısıyla aslında 2 tane Machievelli var. Biz daha çok 1. ile ilgileniyoruz, 1. daha 

keyifli anlatılıyor. 2. daha farklı. İkisini kıyasladığınız zaman kafa karışıyor. Prens’te birliği 
tasarlıyor. Söylevlerde ise Roma Cumhuriyeti’nin gelişimini ele alıyor. Özellikle Prens’e dair 
öyküler önemli. Neden önemli? Özellikle, karmaşık bir toplum nasıl bir düzen kurar? Bu 
sorunun cevabını arıyor. Prense öğüt veriyor. Burada dikkat çeken husus, hukukun ve 
devletin dışında dikkat çeken Machievelli ahlak anlayışı dikkat çeker. Mesela hepimizin bildiği 
bir söz var. Amaca giden her yol meşrudur denir. Başarılı ol, ne olursan ol. Önemli olan 
neticedir, ona nasıl ulaştığınız çok önemli değildir denir. Machievelli’nin daha çok bu yönü 
üzerinde durulur. Fakat bunu neden yapmıştır ona bakmak lazım esasında. 

 
Machievelli’nin Devlet Anlayışı 
Örgütlenmiş bir güç olarak devletin gerekliliğine dikkat çekmiş diyebiliriz. 

Dağılmış toplumu aslında toparlamaktır. Gerçekten de Machievelli için ahlaklı olsun olmasın, 
ahlak anlayışı şu olsun bu olsun hiç önemi yoktur. O, ilk kez iyi bir devlet tanımı yapmıştır. 
Tatmin edici bir tanımı... Nasıl yapmış? Örgütlenmiş bir güç olarak devleti içerde üstün, 
dışarda da kendi gibi devletlerle eşit bir varlık olarak tanımlamış. Ve ona Latince “stato” 
adını vermiş. Devlet dediğimiz şey, içerde hâkim olan güç, dışarda da kendi gibi olanlarla 
eşit. Fakat bunun değerini anlamak için biraz bir önceki asıra bakmak lazım. Ortaçağ’da 
böyle bir devlet tanımı düşünülemez. Netice itibarıyla feodal beyler var, kilise var, bir sürü 
şey var. Merkezi iktidar yok. Dolayısıyla, bir ülkede kimin hâkim olduğu çok belli değil. 
İktidarın dünyevi olanı var, uhrevi olanı var. Tüm bu ayrımların bertaraf edilmesi lazım... 
Yaptığı da bu aslında… Tabi, hukuken bu tanım. Machievelli aynı zamanda sosyolojinin 
kurucuları arasında sayılır. Sosyolojik olarak devletin ne olduğunu söyledik. Şiddet kullanma 
tekelini elinde bulunduran bir güçtür. Ama en azından, bu kavramı kullanmıyor ama 
egemenliğin iç ve dış görünümüne dikkat çekiyor. Zaten siz Anayasada bunun ayrımını 
gördünüz. Var değil mi böyle bir ayrım? 

 
Netice itibarıyla Machievelli devleti ve siyaseti özerkleştiriyor. Devleti kendinden bir 

kurum olarak ortaya çıkartıyor. Tabi bunu yaparken özellikle 3 olgu ön plana çıkıyor, 
Machievelli’nin… 
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1- Siyasete nasıl baktığı 
2- Ahlaka nasıl baktığı 
3- Dine nasıl baktığı 

 
Modern devlet anlayışından bahsedeceksek eğer, bu 3 olgunun üzerinde durmamız 

gerekir. Bunlardan ilki Machievelli in siyaset anlayışı nasıldır? İkincisi ahlak anlayışı nasıldır? 
Hem yöneten hem yönetilen anlamında... Ahlakla devlet arasında, ahlakla yönetim arasında 
nasıl bir ilişki vardır, bu soruların cevabı önemlidir. Üçüncü olarak da dinle devlet arasında, 
gene dinle yönetim arasında nasıl bir ilişki vardır? Onu açığa çıkarmak lazım… Tüm bunlar, 
yeni bir devlet anlayışıyla, yeni bir siyasal iktidar anlayışıyla karşı karşıya olup olmadığımızı 
gösterecek. Böylece sorunu ortaya koyduk. Devlet anlayışını… 

 
   Machievelli’nin Siyaset Anlayışı 

Siyasete bakışını söyledik. Machievelli siyasete nasıl bakıyor? Onu özerkleştiren 
ya da siyasete bilimsel bir gözle bakan bir düşünür olarak isimlendirilir. Siyasetin ahlakla ve 
dinle bağını kesmiş. Bu ona aslında, devlete kendi gerçekliği çerçevesinde bakma imkânı 
vermiş. Aslında modern öncesi zamanlarda devlet hep gölgededir, iktidar hep gölgededir. 
Modern devletle beraber devlet hep ön plana çıkmış. Bize hep tersi söylenir. Hâlbuki eskiden 
bu iktidar, insanın hayatında hep gölgede kalmış. Ahlakın gölgesinde kalmış, dinin 
gölgesinde kalmış. Âmâ özellikle, dinin gölgesinde kaldığı söylenebilir. Modern zamanlarda 
ise devlet ön plana çıkıyor. Onların gölgesinden kurtulup, bir anlamda onları kendi 
şemsiyesine alıyor diyebiliriz. Machievelli aslında siyasete dair bu çerçevede anlam ifade 
ediyor. Artık din, ahlak bunlar ikinci planda kalmış. Önemsiz değil, onlar da önemli. Ama bu 
toplum hayatına bakarsak... Neden önemli? O, işe yaradığı için önemli. Yoksa eskiden 
olduğu gibi her şey ona göre şekillenmiyor. Siyaset anlayışı böyle... Siyasete laik bir çerçeve 
çizdi. Olması gerekenden çok olanı ifade ettiği söylenebilir. Bir bilimsellik içerisinde siyasete 
davranmış. Evet, birinci kavram bu, siyasete ilişkin... 

 
Machievelli’nin Ahlak Anlayışı 
İkincisi ahlak. Machievelli’nin ahlak konusundaki yaklaşımı hep tek taraflı ele alıdır ve 

Machievelli deyince aslında ahlak kurallarını çok dikkate almayan başarıyı öne çıkaran kişi 
akla geliyor. Evet, Machievelli, İtalyan birliği söz konusu olunca, bunun böyle olduğu 
söylenebilir. Ne ahlakı ne dini dikkate almıyor. Bir toplumun birliği söz konusuysa... Bir 
dağılma var ve bir toparlanması söz konusuysa, o toparlayıcı Prense söylediği şey, sen hiçbir 
ahlak kurallarına bağlı değilsindir. Ahlaksız demiyoruz, ahlakdışı diyoruz.  

 
ÖĞRENCİ: Machievelli realist bir bakış açısı getiriyor……………… 
HOCA: Machievelli’nin meselesi dindar olup olmamak değildir. Onun meselesi politika 

esasında. Aslında bir anlamda gerçeği de söylüyor. Başı sıkıştı mı bir iktidar, yapacağını 
yapar, gerekeni yapar. Modern hukuk devletinde aslında bir kurum var bunu ifade eden. 
Olağanüstü hal… İktidarın başı sıkışınca olağanüstü hale gider. Machievelli’nin de dediği 
budur aslında. Ülkenin birliği söz konusu olduğu zaman... Zaten Machievelli böyle öğüt 
vermese de, bu böyledir. Adam sıkışınca ne yapıyor? Kardeş katline bile cevaz veriyor, değil 
mi?  (Hoca-öğrenci diyalogları anlaşılmıyor) 

 
Ahlak dediğimiz şey ancak yurttaştan beklenecek bir şeydir. Devletin ahlakından söz 

edilmez diyebiliriz. Onun, hukuka bağlılığından söz edebiliriz. Ahlak sosyal bir olgudur. 
Machievelli ye göre, sosyolog kendisi zaten. Tabi onun felsefik tarafı var, metafizik tarafı var. 
Politika söz konusu olduğu zaman bunlarla ilgilenmez. 

 
Bizim yöneticilerimiz her zaman net olsunlar derseniz, bu olmaz. Beklersiniz ama 

normal bir şey, bu çağda normal bir şey. Peygamber bile realist olmuş. Machievelli de realist. 
Birlik söz konusu olduğunda ahlak kurallarına uymuyor. Ahlakdışı araçların kullanılmasına 
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ses çıkarmıyor. Siyasi otoriteyi sağlamak, onu kurmak için ahlak kurallarını çiğneyebilirsin. 
Bu belki yadırganabilir ama başardığın zaman merak etme diyor, herkes seni övecek. 

 
Gerçekçi bir adam aslında… Halkın da sürekli baskıyla yönetilemeyeceğini söylüyor. 

Ama onun bize gösterdiği, kuruluş... Kuruluş ve başı belada olduğu zaman... Çok da 
kullanılan bir şey var. Girmeyelim hiç: Beka. Bu siyasetin tercihi… 

  
Ahlak; eğer bir toplumda birliği sağlamak söz konusuysa ahlak dinlemiyor. Aslında 

Machievelli vatandaşın ahlakıyla devletin ahlakını birbirinden ayırıyor. Ahlaklı olması gereken 
kişi, özellikle yurttaştır. Yöneticinin, ahlak dışı araçları kullanabileceğini söylüyor. Ama 
yöneten söz konusu olduğunda, aslında onun ahlaklı olması gerektiğini söylüyor, orada işte 
ahlakı biraz emrine veriyor. Aslında en yüksek ahlaki değerlerin vatan sevgisi, yurttaşlara 
bağlanma ve sonuçta toplumun geleceğine dair güven. En önemli ahlaki değerler. 
Aslında vatan sevgisi ve milli dayanışma diyelim. En yüksek ahlaki değerler bunlar 
olabilir. Ahlaka baktığımız zaman varacağımız sonuç doğal olarak bu. Demek ki, vatandaştan 
bir şey bekliyor. Vatanını seveceksin. Diğer yurttaşlara bağlı olacaksın ve toplumun 
geleceğini güvence altına alacaksın. Tabi vatan sevgisi en önde, her şeyin üstünde... Zaten 
bir toplumu tetikte tutan şey de nedir? “Vatan tehlikede” kavramıdır. Vatan tehlikedeyse 
şayet, o zaman olağan hukuk sisteminde değişiklik oluyor. Modern hukuk devletinde onun 
şeyi anayasadır. Orada ne yapılacağı yazar. O tabi olağanüstü hal, askeri kişilere, 
makamlara geçiyor. Bu bağlamda, vatan sevgisi en önemli değer. Toplumsal dayanışma, 
insanlardan beklenen en açık ahlak ilkesi. Bu çerçeveden baktığımız zaman aslında, 
Machievelli’nin ahlakı sosyal bir olgu olarak gördüğüdür. 

 
Evet, yöneticinin ahlakı böyle... Şimdi yönetimin ahlakı nasıl? Biraz açalım. Çok doğru 

değil aslında. Yönetici için önemli olan, halkın mal ve can güvenliğini sağlamaktır. Bunu 
sağladıktan sonra, yönetici kendine düşeni yapmış demektir, diyor. Şunu söylüyor: Asıl olan 
bir yöneticinin bütün iyi özellikleri kendinde toplamasıdır. Bu istenir. Dedim ya az önce. Ne 
yalan söylesin. Çok düzgün olsun. İstenir. Asıl olan bir prensin bütün iyilikleri kendisinde 
toplamasıdır. Cömert olsun, sözüne sadık olsun, iyi olsun. Ama insanoğlu bunu kaldıramaz. 
Neden kaldıramaz? Çünkü bütün insanlar iyi değildir. Evet, olsa iyi olur ama. İnsan tabiatı 
gereği şeyinde var, dolayısıyla insanlarda bir takım özellikler görüyoruz diyor Machievelli. O 
özelliklere sahip bir toplumda, yöneticinin çok müthiş özelliklerle donanmış olmasını 
beklemek, saflıktır diyor. Sonuçta şunu söylüyor: Bir yönetici ki insandır aslında, bencil bir 
varlıktır, kendi menfaati peşine düşer. Kendi menfaatlerini devletin amaçları ile birleştirmek 
sevgiyle olabiliyorsa, ahlakla oluyorsa onu yap... Ama olmuyorsa ki olmaz, bunu korkuyla da 
olsa yap. Çünkü korkuyla da olsa sen bir hukuk düzeni kurduysan, insanın can ve mal 
güvenliğini sağladıysan zaten hiç korkma. Bunu başarmışsan zaten sevileceksin diyor. 
Yöneticilerin bu bağlamda, ahlaksız değil ama ahlakdışı olduğunu söylüyor. Bizden 
ahlaklı olmamızı bekliyor ama devletin aslında ahlakdışı bir şey olduğunu, ahlaksız değil, 
ahlakdışı olduğunu gösteriyor. 

 
2.Ders 

 
İnsan aslında bencil davranır. Machievelli’e göre. Kendi çıkarları doğrultusunda 

hareket eder. Onları, ortak bir amaç çevresinde birleştirmek gerekir. Birleştirirse, prens 
başarılı addedilir. Aslında,onları bir amaç etrafında birleştirmek, bu bencil, çıkarları peşinde 
koşan insanları, ortak amaçlar çerçevesinde hareket etmesini öğretmek, yani kamu yararını 
korumak prensin bir görevidir. Buradan hareketle, şunu söylüyor Machievelli: Özel çıkarla 
kamu çıkarı çatıştığı zaman uyulacak olan, elbette kamu yararıdır. Bu yüzden de, prensin ya 
da özel kişilerin yararından üstün tutulması anlaşılabilir. Zaman zaman aslında prensin 
ahlakdışı davranması da olabili. Kamu yararı varsa gerekli olabilir. Hatta hatta, bunu 
yapmıyorsa başarısızdır. Sıkıştığı zaman toplum, savaşmanız gerekir. Dolayısıyla siyasi bir 
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zorunluluğu yerine getirmemek de, esasında başarısızlık. Başarısızlığı da zaten Kabul etmek 
mümkün değil, siyasi alanda… 

 
Machievelli’in Din Anlayışı 
Din, toplumsal barışı, toplumsal düzeni sürdürmenin bir aracıdır Machievelli’e göre. 

Yani iktidarın devletin eline verilmiş bir şeydir. Yoksa ortaçağın dine ya da başka bir takım 
metafizik değerlerine tabi yaklaşımına, yabancıdır Machievelli… 

 
Din anlayışına gelince. Bu da, modern devletin anlaşılması bağlamında önemlidir. İki 

şey var burada. Dinin fonksiyonu, birliği bütünlüğü sağlamaktır. Birincisi bu. Machievelli için 
din, birliği beraberliği sağlayan bir olgu, bir vaka. İkinci olarak da, bazen, hırıstiyanlık 
örneğinde olduğu gibi, düzeni bozan bir şey. Dine biraz bu açıdan bakar. Din, demek ki 
sosyal bir fonksiyon, toplumda birliği beraberliği sağlayabilir. Ama, tersi de olabilir. Yani bir 
din toplumun iradesini de bozabilir, bazen karmaşaya da yol açabilir. Bunu 2 çerçevede ele 
almak lazım. Burada, gerçekten din de ahlak da sosyal bir olgudur. Amaç toplumun birliği 
olduğu zaman, din onu sağlayacak bir enstrümandır. Çünkü diyor Machievelli, tarihe 
baktığımız zaman, güçlü devletlere baktığınız zaman, tarihte güçlü devletlerin dayanak 
noktası hep din olmuştur. Gerçekten de öyledir. Neden mesela dünyanın her yerinde 
yüzyıllardır bağlarına devam eden, çok müthiş dini kurumlar var? Önemli iktidarlar da hep 
dini desteklemişler. Önemli bir şey din gerçekten, sosyal fonksiyonu çok ayrı bir şey. Bu 
yüzden de güçlü devletler dini kullanmışlar. Burada tabi, prense yol gösteriyor. Bu yüzden de 
diyor, bu tarihi vakalardan hareketle, ülkesini birlik, beraberlik, düzen içerisinde görmek 
isteyen bir yönetici, bütün saflığıyla dine inanmalı, dini sembolleri yüceltmeli, onlara sahip 
çıkmalı. Toplumu da, dini kaidelere uymak ve saygı göstermek konusunda teşvik etmeli. 
Kendisi saygı duyacak, toplumu da buna teşvik edecek. Neden? Çünkü, başta da söyledik, 
toplumun birliğini sağlamada önemli bir araç. İnanmasa bile. Olabilir; kral, prens, yönetici 
inanmayabilir, ama hiç önemli değil, ama inanmasan da sahip çıkacaksın. Modern devlete, 
idarecilere de biraz yol gösteriyor. Dünyada da biraz böyledir. Yakınlarda Çipras (Yunan 
Başbakanı) geldi. Komünist bir adam Çipras.  

 
(Öğrenci diyalogları) 
 
Ama ne yaptı adam dikkat ederseniz? Açılsın dedi, şey açılsın dedi (Heybeliada 

Ruhban Okulu’ndan bahsediyor sanırım) Öyle, inanmıyorsan bile sahip çıkacaksın diyor, 
Machievelli diyor. Yoksa metafizik anlamda, manevi anlamda dinle ilgilenmiyor.  

 
Öğrenci: Bu durumda ahlak dışına çıkıp, dini kullanmış oluyor.  
Hoca: Çok kaba bir tabir olur, ama toplumda da bir gerçeğe işaret etmiş. Sosyal fonksiyon 
olarak dinin şeyine işaret ediyor. Şunu söylüyor: Dinin temel fonksiyonu, birliği sağlamak. İşe 
yaramasıdır. 
 

Diğer taraftan, Machievelli bir konuya daha dikkat çekiyor. Dinin, yararlı bir fonksiyonu 
daha var. O da, insanlardaki aşırılıkları önlemesi. İnsan nasıl bir varlık? Hani dedik ya, bencil 
bir varlık. Hep kendi çıkarını düşünür ve bu çıkar için her şeyi yapabilir. Bu varlığın, toplumda 
düzen içerisinde bulunabilmesi için, bu özelliğinin biraz törpülenmesi lazım. Din, bunu sağlar. 
Başkalarına yardım et der. Komşuna da ver der değil mi? Genel olarak, dinlerin böyle 
prensipleri var. Onun, aşırılığı aslında önlediğini ve işe yaradığını söylüyor. Çünkü gerçekten 
de dayanışma sarsıldı mı, herkes bencil oldu mu, toplumu yönetmek çok zordur. Kolay 
yönetmek istiyorsan, bir şekilde dinin yaygınlaşmasını sağlayacaksın.  

 
(Öğrenci diyalogları) 
 
 Ama dine bakışı biraz fonksiyonel. Yani biraz, insanın tabiatından kaynaklanan 

eksiklikleri gideren bir şey. Din, onu frenliyor. O zaman sen de istifade et diyor Prens’e…. 
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Fakat, işin ikinci tarafı var. Acaba din bu işlevini her zaman yerine getirmiş midir? Soruyor 
Machievelli, gerçekçi bir adam. Ne yazık ki hayır. Bir kere Papaların siyasal iktidardan pay 
almak istemesi, pay almak için her yola başvurması çok olumsuz bir durum geçmişte. Bu 
yüzden de kiliseye karşı çıkıyor, siyasal iktidardan pay istenmesine. Diğer taraftan, İncil'e de 
insanları biraz miskinliğe sürüklediği için eleştiri getiriyor. İnsanlara canlılık ve güç getireceği 
yerde onları miskinliğe götürüyor.  

 
Evet, bakışı bu. Bu açıdan baktığın zaman, Machievelli’n bir özelliğine vurgu yapmak 

gerekir. Machievelli, Osmanlı veya İslam diniyle örtüşüyor, onun kafasına daha bir uyuyor. 
Çünkü Osmanlı merkezi bir devlet. İslam dininde, dinamiktir insanlar daha dinamik. Ama 
sonuç olarak, ne söyleyebiliriz din konusunda? Onun modern devletle bağlantısı konusunda? 
Devleti, bir kere laikleştirir. Devleti bir kere dinle meşrulaştırır. Dinle meşrulaştırmak, fena bir 
şey değildir. Tabi, bununla da kalmayıp dini biraz devlete tabi kıldığı ifade edilebilir.  

 
Kilisenin iktidara karışmasını tabiki onaylamıyor. Sonuçta dini, siyasal iktidarın bir 

aracı ve sosyal dayanışmanın bir unsuru olarak görüyor. Onun, modern devletin oluşumuna 
yaptığı katkı, din kavramı çerçevesinde, bu denebilir.  

 
Şimdi. Nasıl bir yönetim istiyor? Aslında basit. Prens’te, monarşiye vurgu yapar. Tabi, 

birliği sağlamak için güçlü role ihtiyaç var. Bozuk bir toplumda Machievelli monarşiyi 
savunuyor, bunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet hayranlığına karşı. Bunun kendi kökleriyle de 
alakası vardır. Ama bozuk bir toplumda monarşi yanlısı. Birlik sağlandıktan sonra da 
cumhuriyetten yana. Bu şekilde ifade ettik. Monarşi sonra cumhuriyet. Hatta, tabi cumhuriyet 
dediğimiz şeyin anlamı da bugünkü gibi değil. Biraz Aristo, çokça Polybius, Çiçero, biraz 
Aquinolu Thomas'dan esinleniyor, aslında karma yönetiminden söz edilebilir. Ama mesele, 
her halükarda tartışmalıdır. Hangi yönetim biçimi? Bu biraz birbirine karıştırılır, doğal olarak. 
Biz bilimsel açıdan kolay olsun diye, Machievelli’n Prens’te monarşiden, Söylevde de 
cumhuriyetten yana olduğunu söylüyoruz. O cumhuriyeti esasında biraz Romada 
…(anlasılmıyor)… 

 
Monarşi nasıl kurulur? Monarşi kuruldu, sonra ne olacak? Pek çok şey yazmış çizmiş. 

Cumhuriyette bozulma olursa ne olur? Şu ana kadar anlattıklarımızdan bunun cevabını da 
verebiliriz. Onun nasıl bir yönetim sorusuna verdiği cevabı, en iyi şu şekilde söyleyebiliriz. 
Cumhuriyete giden monarşi. Aslında bunu biraz daha çarpıcı olsun diye şöyle söylüyorlar: 
Cumhuriyete giden diktatörlük diyorlar. O biraz tartışmalı bir şey. Aslında cumhuriyete giden 
monarşi demek çok daha doğru sayılabilir. 

 
Fakat, yönetim biçimine, burada kastedilen “bir yönetimin dayandığı temel esaslar 2 

tanedir” der: Bir tanesi mükemmel bir toplum, ikincisi de mükemmel yasalar. Sağlam bir 
devletin. İşin bir güvenlik tarafı var, tabiki bir de yasalar. O zaman yasa anlayışına bakmamız 
gerekir. 

 
Machievelli’in Yasa Anlayışı 
Adalet ve yasadan ne anlıyor Machievelli? Yasa dediğimiz şey Machievelli gözünde, 

nedir? Bunlar tabi çok farklı şekillerde irdelenebilir. Sade olarak şudur: Yasalara uymak bir 
kere, yurttaşlar için borçtur, ödevdir. Hatta bu namus borcudur. Yasalara uymak, yurttaş 
bakımından bir mükellefiyet. Yönetici bakımından da bir mükellefiyet. Ancak, tabiki 
olağanüstü dönemlerde bir ayrım yapıyor. Olağanüstü dönemlerde, prensin yasaya 
uymayabileceğini söylüyor. Dediğim gibi, biz bunu modern zamanlarda olağan dönem ve 
olağanüstü dönem diye ayırmışız. Belki de Machievelli kafasından geçen de, biraz böyle bir 
şey. Olağanüstü şartlarda, prens yasaya uymayabilir. Normalde, yasaya uymak prens için de 
geçerli. Yasa dediğimiz şey, aynı zamanda insanların özgürlüğüdür. Özgürlük nedir? 
Yasanın yasaklamadığı şeyi yapabilmektir. Yasaya uyması bizim özgürlüğümüzü, özgürlük 
alanımızı gösteriyor. Bu bağlamda, prens olağan dönemlerde yasaya uymak zorundadır. 
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Neden? Çünkü; yasa dediğimiz şey adaleti sağlayan bir şeydir. O zaman, adalet nedir? Ve, 
bu adalet çerçevesinde yasalar nasıl ortaya çıkmıştır? Buna nasıl bakıyor Machievelli? 
Kısaca bunu özetleyelim. 

 
Şöyle diyor. İnsanlar aslında dağınık yaşam sürdürürler. Sonra, belli şartlar onları 

toplu hayata zorlar. Bu, ne olabilir? Beslenme olabilir, güvenlik olabilir. İnsan toplu olarak 
yaşamak zorunda kaldı. Toplu hayat ortaya bir değer konusu çıkardı: iyi ve kötü diye. Çünkü; 
bir insanın tek başına iyiyi kötüyü ayırması mümkün değil. Toplu olarak yaşamaya 
başlayınca, artık burada bir iyi-kötü ayrımı yapmaya başlıyor. Diyelim ki birisinin malını aldık, 
bu kötü; birisine bir şey verdik, bu iyi. Onun malına veya hakkına sahip çıktık, saygı duyduk, 
bu iyi. Böyle değerler ortaya çıkmış. İnsanlar bir müddet sonra, iyi olanı övmeye, kötü olanı 
yermeye başladılar. Artık toplu hayatta, ister istemez bu iyi diyoruz, kötü olana nefret 
duyuyoruz. Ama bu kadar. Sonra, toplum biraz daha karmaşık hale geldiği zaman, insanlar 
kötü denilen şeyleri yapanları cezalandırmaya başladılar. Hukuk böyle doğdu. Bunu 
düşünüyoruz, taşınıyoruz ve kötü davranışların bazılarını yapanları cezalandırmaya 
başlıyoruz. İşte adalet de bu şekilde doğdu. Ve hukuk da aslında bunu sağlayan bir araç. 

 
Şimdi, nasıl bir hukuk anlayışıdır dersek. Pozitivist mi, doğal mı? Pozitivisttir. 

Pozitivist demek daha mantıklı. Çünkü prens açısından baktığımız zaman pozitivist olduğunu 
söyleyebiliriz. 

 
Burada, şunu da ifade ediyor. Hukuk, halkın ulusal karakterini belirleyen bir şeydir. 

Tabiki, yasalar bunu sağlar. Ahlak ve yurttaşlık değerleri yasadan. Bu aşamadan sonra 
prensin yasalara bağlılığı konusunu tartışıyor. Prens, koyduğu yasalara bağlı mıdır? Bağlıdır. 
Olağanüstü dönemlerde bağlı değildir, olağan dönemlerde bağlıdır. Bunu söyledik. Olağan 
dönemler prensin yasalara bağlı olduğu, halkın da bu çerçevede özgür olduğu dönemlerdir. 
Eğer prens yasalara uymazsa, o zaman halkın özgür olmadığı ortaya çıkar, bu bir baskı 
dönemidir ve Machievelli esasında buna karşıdır.Hukuk anlayışını da böylece gördük. 

 
Siyaseti çok baş köşeye koyan bir düşünür olarak nitelendiriyoruz. Politika, 

Machievelli için her şey. Ortaçağa ya da antik Yunana hakim olan değerlere baktığımız 
zaman gerçekten de Machievelli farkını görüyoruz. Ama dikkat ederseniz, hep bu farkı ortaya 
koayrken Ortaçağ’dan ve Antik Yunandan bahsediyoruz, bir yerden bahsetmiyoruz. Antik 
Roma’dan bahsetmiyoruz. Neden? Çünkü aslında o bir Roma hayranı. Roma’yla olan 
ilişkisini özellikle belirtmek lazım. Roma'ya daha yakın bunu belirteyim. Ortaçağ ve Antik 
Yunan böyle değil. Antikçağ’da politika nedir? O toplum içerisinde, esas olan dinin bir aracı 
sayılabilir. Tabiki çok abartmayalım. Neticede, düşünsel anlamda din, son derece önemli. Bu 
açıdan da Ortaçağ’a baktığımız zaman Machievelli’in farkını anlıyoruz. 

 
Machievelli’in İnsan Anlayışı 
İnsan anlayışı tam olarak modern çağın insan anlayışını yansıtıyor. Nedir bunun özü 

derseniz. Bunun özü, Machievelli insanı kendi güç ve imkanlarıyla, iradesiyle kendini 
gerçekleştirebilecek bir varlık olarak görüyor. Machievelli onun özünü aslında kötü olarak. 
Yani, olumsuz, bencil, hep kendini düşünen bir varlık bu. Ama bu varlık kötü bir varlık ve 
kendini gerçekleştirme potansiyeline sahip. Ama bu olumsuz varlık; maddi, manevi bir düzen 
kurabilir. Bu düzen hiç bir zaman ahlaka dayalı olmaz, ama gerçekçidir, hukukidir, hukuk 
normlarına dayanır ve bir arada yaşamanın aslında zorunlu kıldığı bir şeydir.  Düzensizliği 
bertaraf ediyoruz. Bu neden önemli? Şunun için önemli. Olumsuz bir varlık, insan nasıl 
yükselir? Aklı sayesinde. Olumsuz özellikleri var ama aklı da var. 

 
Eski ahlakın ve eski değerlerin dışında bir siyaset anlayışına sahip olduğunu söyledik. 

Machievelli iktidarın en azından Prens adlı eserinde ilkesini ve kullanımını. Cumhuriyet için 
de, aynı şey söylenebilir. Ne demek bu? Bu, şu demek. Yasa da bu dünyaya aittir, zaten 
bunu uygulayan iktidardır. Prens aslında yasanın kaynağı ve uygulamasını tek elden yapar. 
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Prens ne yapar? Kural koyar ve onu uygular. Bu ne demektir? Yasanın ve uygulamasının 
aynı elde toplanması demektir.  

 
- Bu, bugünkü devlette böyle midir?  
- Hayır.  
- Yasanın kaynağı kim?  
- Millet.  
- Uygulayıcısı kim?  
- Devlet.  

 
Modern devletle ilişkisi böyle. İktidarın ilkesini ve uygulamasını tek bir kişiye vermesi, 

bunu tek bir elde toplaması. Biz buna “kral devleti” diyoruz. Modern devletin bir biçimi olarak 
göstermiştik hatırlarsanız. 

 
Evet, son olarak Machievelli ile ilgili. Tabiki temel amacı, ulusal birliği güçlendirmek. 

Merkezi yönetimi güçlendirmek için çaba sarfetmiş. Fakat devlete sağlam bir hukuki temel 
bulmakta, Machievelli’in başarılı olmadığı söylenir. Devlete sağlam bir hukuki temel 
tanımlamaz. Bu da onun hukukçu olmamasına bağlanır. Bu temel daha sonra göreceğimiz 
Bodin'de açıklanır. Ne demek bu? Machievelli toplumdaki en büyük iktidar olan devletin 
sürekliliğine dair, hukuki bir kavram kullanmamıştır. Machievelli dinle devleti sağlam bir 
hukuki temele oturtamamıştır diyoruz hukukçular olarak. 
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1.DERS 
 

Machievelli’in temel özelliği, aslında kaynağı uhrevi olmayan üstün bir güç olarak 
devleti bir anlamda tanımlamak. Meşruiyetini dinden almayan üstün bir otorite. Devlet bu 
Machievelli’e göre. Ve bu güç, tabiki toplumdaki her türlü kudreti, iktidarı içine alan 
dolayısıyla hepsine üstünlük kuran bir iktidardır. En üstün iktidardır. Tabi bunun sosyolojik 
anlamda tanımını yaparsak, bir toplumda iktidar tekelini elinde bulunduran güç. Ondan daha 
üstün bir güç yok. Bunu söylüyor Machievelli. 

Bodin, bu üstün gücü, en üstün güç olarak devleti, süreklilik özelliğiyle de donatılmış 
egemen bir kanun koyucu olarak. Onun aslında katkısı, bu gücün, bu en üstün gücün 
egemen bir güç olduğunu söylemesi. Bu kavram da önemli. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz: 
Modern devleti sağlam bir hukuki temele oturtan Bodin'dir diyebiliriz. Egemenlik kavramı 
sayesinde. Süreklilik özeliğiyle donattığı egemenlik kavramı sebebiyle, Bodin için modern 
devleti sağlam hukuki temellerini inşa etmiştir diyebiliriz. Temel katkısı bu.  
 

BODİN’İN YAŞADIĞI ORTAM 
 

Demek ki, Bodin deyince de aslında, süreklilik özelliği arz eden egemen bir güç 
olarak devlet. Bu ne demektir? Şu demektir. Bir kere egemen bir güç. Egemenlik bizde 
hakimiyet, Türkçede hakimiyet kavramıyla karşılanıyor. Ama batıdaki egemenlik, aslında 
hakimiyetten başka bir şey. En üstün yasa koyma gücü. Bizdeki hakimiyet tam bunu 
vermiyor. Mesela "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" dediğimiz zaman, hakim olduğu 
anlamına gelir, ama bu kavramın ortaya çıkışı biraz farklı. Bu bağlamda, aslında Bodin'in 
yaptığı şey, yasa yapma tekelini devlete vermek ve bunun süreklilik özelliğine vurgu yapmak. 
Tabi ki ilerde göreceğiz egemenlik son halinde bir kralın bedeninde somutlaşıyor.  
 

Neden böyle bir egemen devlet geliştirmiş? Bunu, dönemin şartlarıyla açıklıyoruz. 
Bodin'in yaşadığı dönem, aslında onun bu düşünceleri geliştirmesine uygun. Kendisi bir 
Fransız, 1530 yılında doğmuş. Daha sonra, o da bir tarikata girmiş. Karmelit tarikatının 
mensubu olmuş. Bu tarikat biraz Fransisken. İlyas peygamberin yaşantısının bir taklidi 
biçiminde gelişmiş. Sonra o tarikatın okuluna kaydoluyor. Bir müddet sonra, o tarikat okuldan 
ayrılıyor. Hukuk eğitimi alıyor. Hatta medeni hukuk alanında çalışmalar yapıyor. Daha sonra 
Paris'e dönüyor. Paris'te kralın kardeşine danışmanlık ama en önemlisi millet meclisinde 
(Etajenero = Etats Generaux) bir temsilcilik buluyor. Yaşadığı dönem, gerçekten de çok 
karmaşık bir dönem. Mezhep savaşı var, bir iç savaş var. Bu iç savaşta, böyle bir ortamda 
Fransa'nın birliğinin sağlamak ve sürdürmek. Biraz İtalya'dan farklı. Bodin de bu bağlamda 
Machievelli den farklı. Fransa'da bir merkezi devlet var aslında. Var ama mezhep çatışmalara 
yüzünden birlik tehlikeye giriyor. Bodin burada, Machievelli gibi birliği kurmak peşinde değil 
aslında. O birliği sağlamak peşinde. Onu sürdürmek peşinde. İşte bu karmaşada ortaya attığı 
o kavram aslında, bir anlamda o birliği sağlayacak.  

 

Neden devleti egemen bir güç olarak tasarlamış? Bu soruyu sorduğumuz zaman 
aslında bir takım mezhepler var, tarikatlar var. Bunların her biri hakim olmak istiyor, kendi 
hayatını yaşamak, kendi düşüncesinin hakim kılmak istiyor. Bu karmaşadan nasıl çıkılabilir? 
Şöyle çıkılabilir. En üstün güç olarak devleti tasarlayarak çıkılabilir. Aslında hepsinin üstünde 
hukuki bir güç tasarlıyor. Yani birliği sağlamak için, birliği sürdürmek için, dinsel çatışmaları 
önlemek için egemen bir güç olarak devleti tasarlıyor. Ve bunu da kralın şahsıyla 
özdeşleştiriyor. Yani egemen bir güç olarak devlet ve o devletin somutlaştığı bir kişi: bu da 
kral. Onun şahsında aslında birliği sağlamak. Çünkü tüm karmaşa ona şunu gösteriyor 
aslında, bir üstün kamusal güç olarak devletin gerekliliği, özel gereklerden üstündür. Hele 
kargaşa zamanlarında devlet özel çıkarlara üstündür. Tabi o dönem için bunun çok büyük bir 
anlamı var. Biraz yaşamak lazım o dönemi. Birazdan bahsedeceğim. Bir roman var. 
Alexander Dumas'nın Kraliçe Margot kitabı. Durumu çok güzel anlatıyor. Bodin'in içinde 
bulunduğu zamanı, onu düşünceye sevkeden ortamı göstermesi bakımından iyi. İç 
kargaşanın, mücadelenin yarattığı iktidar boşluğu Bodin'e göre ancak egemenliğin tek kişinin 
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elinde bulunduğu mutlak monarşi ile aşılır. Bu kargaşayı yaşıyor, kendisi hatta bir katliamdan 
zor kurtuluyor. Böyle bir boşluğu ancak egemenliğin tek kişinin eline verilmesiyle 
aşılabileceğini düşünüyor.  
 

Bahsettiğim film ve roman çok güzel anlatıyor. Aziz Bartholomeus Yortusu gününde 
katliam yapılıyor. Bodin'in de kendisi zor kurtuluyor. Bodin de biraz (...) bir kişi olduğu için 
Protestan hatta Yahudi lafları ortaya çıkıyor ve kendi hayatını zor kurtarıyor. Bu katliam da 
çok ilginç. Bir taraftan Protestanlık gelişiyor. Fransa biliyorsunuz Katolik. Protestanlık 
gelişince, özellikle Fransa İspanya arasındaki bölgeyi kontrol altında tutmak için, o bölgede 
prens olan Protestan kişiyi kralın (Charles) kardeşiyle evlendirirler. Evlilik sebebiyle pek çok 
Protestan Paris'e çağırırlar. Evleniyorlar ve düğünden 6 gün sonra pek çok Protestan, prens 
öldürülüyor. Gerçekten bu katliamı dramatize etmişler. Yaklaşık 20-30 bin kişi ölüyor.  
 

İşte böyle bir karmaşa ortamında, aslında otoritenin çok zorlandığı bir ortamda. Daha 
çok bir takım mezheplerin ön plana çıktığı, mezhep bağlılığının çok bariz olduğu ve bunun 
çatışmaya yol açtığı, belki de bu mezhebe bağlı rahiplerin hareketleriyle insanların harekete 
geçmesi ya da böyle karmaşaların ortaya çıkması. Dolayısıyla Bodin bütün bunların üstünde, 
hepsini içine alan egemen bir devlet tasarlayarak bu işin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bunu 
neden yaptığını anlayabiliyoruz. Her kafadan sesin çıktığı yerde düzen olmaz. O kime yarar 
daha çok? İktidarı yaşatmak ya da düşünmek zorundayız Bodin'in bize söylediği şey bu. Evet 
ortam bu. Aslında bu yapıyı da mutlak monarşi olarak tasarlaması manalı. Egemen bir güç 
olarak devlet ve bu devletin yönetim tarzı olarak da mutlak monarşi. Neden? Aslında onun 
kafasındaki egemenlik şablonuna en iyi uyan nedir? Mutlak monarşidir. Çünkü o karmaşada 
belki de en risksiz şey bu olacaktır. 

Bütün bu tecrübelerin içerisinde "Devletin Altı Kitabı" adlı eserini yazmış. Burada 
kralın mutlak erkini devletle somutlaştırmış. Eserin Türkçe çevirisi yok. Halbuki eserde 
aslında yer yer Osmanlı vurgusu da var. Teşkilatlanma ve bir kaç yerde devlet anlayışına 
vurgu var. Özellikle merkezileşme, ordu, askeri teşkilatlanma konusunda iyi bir yerde 
olduğunu söylüyor. 
 

Teşkilatlanma, devlet anlayışına falan bir kaç yerde vurgu var. Nasıl görüyor? 

Özellikle merkezileşme, ordu, askeri teşkilatlanma konusunda Türklerin iyi bir yerde 

olduğunu söylüyor. Ama hukuka bağlılık konusunda, altla üstün arasında bir yerde. Altta keyfi 

yönetimler, üstte yasal monarşiler, bizimki de arada bir yerde diyor. 

BODİN’İN DEVLET TANIMI 

Devleti nasıl tanımlıyor? Şimdi bu girişten sonra, aşağı yukarı ortamı verdik, nasıl bir 

devlet tanımı yapacağını da anlıyoruz. Şöyle bir çarpıcı devlet tanımı var. Biraz statükoyla 

modern zamanların birleşimi bu. Devlet; ailelerin mülkleriyle beraber, egemen bir güç 

tarafından yasaya uygun bir şekilde yönetilmesidir. Bu hem özel mülkleri hem de ortak 

mülkleri. Biraz devletle aile arasındaki ilişki bağlamında Aristo’ya yakındır. Fakat, onun devlet 

tanımında aileden başka öne çıkan kavramlar da var. Mesela egemen bir güç var, yasa var. 

Devletin temeli olarak gördüğü aileyi ilginç bir şekilde tanımlıyor. Devletle onun arasında bir 

ilişki de var. Belki de devleti anlatmak bakımından, Bodin’de aile, aile içinde baba, kainat ve 

kainat içindeki tanrı şeyi var. Bunun için aile başlangıçtır. Onu da şöyle diyor:Baba otoritesi 

altında birleşen, özel mülkiyete sahip olan ve devletten önce var olan bir birliktir aile. 

Bir kere baba otoritesi, aile dediğimiz şey baba otoritesinde birleşen. Tabi, bugünkü aile 

böyle bir şey değil, bugün bir otoriteden bahsedemeyiz. Belki aile reisi anlamında, eşlerin 

otoritesi anlamında. Ama Bodin’in döneminde şimdiki gibi değil, orada baba otoritesinde 

birleşen bir yapı var.  

Biraz tek kişiye vurgu yapan. Ona vurgu yapmamız lazım. Bir kişi egemen olacak. 

Baba otoritesi altında birleşiyor. Özel mülkiyete sahip, kendi mülkiyetine sahip olan, burası 

enteresan. Bodin gibi egemenlik anlayışına sahip bir kişinin buna vurgu yapması 
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enteresandır. Özel mülkiyete sahip olan ve devletten önce var olan. Çok durulmaz bunun 

üzerinde. Biz daha çok Bodin’in egemenlik kavramı üzerinde durduğumuz için. Aile devletten 

önce gelir. Bu, biraz Aristo’da da böyledir. Ama Aristo’da hukukun temelidir. Burada öyle 

değil. Mülkiyet hakkına vurgu yaparak anlatılması, önemlidir. Ama sonuçta, devlet dediğimiz 

şey, aile birliklerinin toplamından ibarettir. Devlet aslında baba otoritesinde toplanan, özel 

mülkiyete sahip ailelerin toplamından oluşur. Bir anlamda, ailelerin birliğidir. Aileler hem ortak 

savunma, hem de karşılıklı çıkarlarını korumak için birleşiyorlar ve buradan devlet egemen 

bir güç olarak, aslında aileler bir anlamda rızalarıyla egemen bir güç yaratıyorlar. 

Tabi ki toplum sözleşmesinden falan bahsetmiyorum. Onu Hobbes söylüyor. Aile 

devletin çekirdeğidir. Tabi ki bu çekirdeğin çok önemli bir özelliği var: Mülk sahibi olmak. Çok 

çarpıcı, onun altını çizelim. Mülk aileye, egemenlik yöneticiye aittir. Bu biraz, Bodin’de 

liberal bir taraf olarak ifade edilir. Aslında ilginç tabi biraz irdelersek. Ailenin mülkiyeti, o senin 

dışında, senin işin nedir? Sadece yönetmektir. Bu da ilginç tabi. Liberalizmin öncüsü olarak 

zikredilir biraz bunun üzerinde durularak. Tabi bir şey daha var özel mülkiyetin dışında 

devletin yöneteceği bir mülk alanı da var. Bunlar ortak şeyler, ailelerin özel mülkünün 

dışında. Bugün de öyle ya, bizim kendi mülkümüzün dışında kamusal mallar var. İdare 

hukukunda göreceksiniz: kamu malları, kentler, sokaklar, sahipsiz yerler, dağlar, tepeler, orta 

mallar, hizmet malları, mesela burası bir hizmet malı (üniversiteyi kastediyor). Orta malı var: 

Pazar yerleri vs. Devletin aslında bizim adımıza yöneteceği yerler oralar. Bunlar netice 

itibarıyla insanların ortaklaşa kullandıkları kamusal şeyler var. Devlet bu kamusal şeyleri 

yönetir. Asıl işlevi de budur. Burada tüm bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Devlet bu çok 

önemli olan kavram, ailelerin ortaya çıkardığı egemen bir güçtür, böyle ifade edebiliriz. 

Bu devletin kişiliğini anlamak bakımından. Bundan önce dinle devlet arasında nasıl 

bir ilişki olmuş, ona bir bakmak gerekiyor. Bu biraz devletin sahip olduğu güçle de alakalıdır. 

Ama onun yaşadığı çağ ile de bağlantısı var kuşkusuz. 

Bodin’e göre din 2 çerçevede ele alınır. Bir tanesi tıpkı Machievelli de olduğu gibi, düzeni 

sağlamakta önemli bir araçtır. Bu bağlamda aslında Bodin de, dinin devletin temeli olduğunu 

söyler. Başka bir takım gerekçeler de ilave der. Dinin bu konudaki önemi yadsınamaz. Ama 

Bodin çok açık da bunu söylemese de, bütün teorisinden çıkan bir şey vardır. O da şu: 

Devletler düzeni sağlamada dine dayanır, dini kullanır, dinden faydalanır, ancak din aynı 

zamanda çok ayrıştırıcı bir fonksiyondan ibarettir. Tecrübeler onu gösteriyor ki, din bazen çok 

ayrıştırıcıdır. Bir dinin farklı mezhepleri söz gelimi. İnsanlık bunu çok kullanır. Zaman zaman 

mezhep çatışmaları yaşanır. Bu yüzdende, devlet dinsel çatışmalarda için de bir çözüm 

kaynağıdır. Dinin doğurduğu kargaşanın giderilmesi için de devletin önemli bir vasıta olduğu 

söyleniyor. Dinsel çatışmalar için bir çözüm olarak devlet.  Demek ki onun 2 boyutu var: 

1- Düzeni sağlamak için din 

2- Dinsel çatışmaları önlemek için devlet 

Böyle bir ilginç ilişki var Bodin’de. Çünkü Bodin’e bir devletin hukuken nasıl tasarlanması 

gerektiği sorusunu sorduran şey, dinsel çatışmaların kendisi. Belki dinsel çatışmalar 

olmasa bu soruyu sormayacak. Bu soruyu soruyor ve devleti keşfediyor.  

Dinin devletleri bir arada tuttuğu, bilinen bir gerçek. Bodin de bunu söylüyor. 

Yasaların uygulanması, yurttaşların yasaya bağlılığının sağlanması ve kötülük korkusu 

konusunda dinin olumlu etkisi olduğunu düşünüyor. Yurttaşları dindarlardan oluşan toplumun 

yasalara daha bağlı olacağını söyler. Kötülük korkusu vardır. Bu sebeple yasaya uyar, 

yönetimi dinler. Bodin aynı zamanda dindar insanların devlete bağlı olacaklarını söylüyor. Bu 

yüzden de hiç bir kral ya da monark insanları din değiştirmeye zorlamamalı diyor. Çünkü bu 
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kargaşaya yol açar. Barışı bozar, devletin yıkılmasına yol açar. “İnsanların inançlarına saygı 

duy”, diyor yöneticiye. Kendisi de zaten (…) olarak nitelendirilmiş, sadece protestanlara 

hoşgörüyle baktığı için. 

Bu çerçevede biraz Machievelli’e benzetilir. Dedik ya, Bodin dinin birleştiriciliği ya da 

politikanın emrine vermek bakımından Machievelli’e benzetilir. Biraz dini politikaya bağladığı 

söylenebilir. Çok fazla abartmamak şartıyla. Tabi ki bunu söylüyor ama bunu farklılaştırmak 

durumunda, bunu şöyle farklılaştırıyor. Din devletin temelidir, bunu asla modern dönemle 

çelişki olarak görmemek lazım. Neden? Çünkü, kutsal iradeye uygun düzen aynı zamanda 

akılcıdır. Çünkü doğal yasalar tanrının eseridir. Buradan bağlıyor. Çelişki yok. Herşeyi 

yaratan Tanrı, bize akıl verendir. Dolayısıyla bu dünyadaki düzenle tanrısal düzen arasında 

bir çelişki olamaz diyor. Dinin devletin temeli sayılması böyle. Buradan hareketle şu söylenir: 

Bodin tanrıyı devletten uzak tutmamış. Kralın kendisinin de tanrının yeryüzündeki vekili 

olduğunu söylemiş. Gücünü ondan aldığını ifade etmiş. Bu biraz, bizde de kullanılan bir 

şeydir. Tab iki bu tanrının gölgesinde ama asla ve asla inançlara karışmıyor. Kilisenin  

iktidara karışmasına karşı. İnançlara baskı uygulamasını da zaten istemiyor. Netice itibarıyla 

dinsel çatışmaların yaşandığı bir dönemde, buradan hareketle devletin (..) Biraz şey gelebilir 

dinle devlet arasındaki görüşleri. Zaman zaman ortaçağ gibi gözükse de aslında öyle değil. 

Dinle devlet arasındaki ilişkide, neticede her zaman devlete öncelik verdiği söylenebilir.  

BODİN’İNEGEMENLİK TANIMI 

Evet şimdi daha doğrudan onun egemenlik kavramına bakalım. 

Sosyolojik olarak din devletin temeli olabilir,önemli bir şey psikolojik olarak 

söyleyebiliriz ama hukuki olarak değil. zaten laiklik denen şey de o, başka bir şey değil, 

hukukun kaynağının dine dayandırılmasının zorunlu olmaması. Bodin de bunu ustalıkla 

yapıyor. Yaptığı şey,  aslında hukuki olarak devleti ondan ayırmak. Devleti monarkın tekeline 

vermek, böyle bakabiliriz. Zaten egemenlik kavramından hareketle, bunu çok daha rahat bir 

şekilde oturtabiliriz. Bodin'in modern devlete yaptığı temel katkının, egemenlik olduğunu 

söyledik. Bodin deyince aklımıza egemenlik kavramı gelir. O gün bu gün, aslında başka 

toplumlarda egemenlik benzeri kavramlar kullanılmıştır. Mesela bizde İbni Haldun 

addedilebilir. Bazen şöyle çalışmalar var. (…) Ama dünya o kadar farklı ki.  

Senin dünyandan sınırsız, mutlak bir egemenlik kavramı çıkması zordur. Bunu kabul 
etmek lazım. Dünyalar farklı. Her kavram çünkü, kendi dünyasında. Bu yüzden de, Bodin 
deyince aklımıza egemenlik gelsin. Genellikle İslam dünyasında kullanılan kavram 
hakimiyettir. Bu hakimiyet de aslında, sınırsız yasa yapma gücünü ifade etmez. Sadece 
Müslüman toplumun burada söz sahibi olmasıdır diyebiliriz. 
 

Çünkü egemenlik kavramı, doğrudan doğruya yasa yapmaktır. Yasa yapma gücüyle. 
Bodin de bunu, egemenliği kavramsallaştıran bir düşünür. Egemenliğin bir kere siyasal 
topluluğu oluşturan, kaynaştıran bir kavram olduğunu diyor. Egemenliğin ya da egemenin 
olmadığı yerde siyasal toplumun ve devletin olmayacağını düşünüyor. Egemen bir güç 
yoksa, devlet yoktur denir. Egemeni dışarı alırsanız, devletten bahsedemeyiz. Bu neyi ifade 
eder? Bu egemenlik, yine anayasa hukukunda gördüğünüz gibi aslında, içerde bütün siyasal 
gücün herkes üzerinde hakim olması, dışarıda ise biraz bağımsızlık diyebiliriz. Bugün de 
böyledir. İçerde tek kural koyma gücü, dışarıda da eşitlerine karşı bağımsızlık diyor. Şöyle 
tanımlıyor egemenliği: Meşhur tanım. Yasayla sınırlandırılmamış, mutlak, sürekli ve en 
üstün iktidar.  

Sıfatları bir taraf bırakırsak, yasayla kısıtlanmamış en üstün güç diyoruz egemenlik 
için. Yasayla kısıtlanmamıştır çünkü kendisi yasanın kaynağıdır, egemen kişi yasanın 
kaynağıdır. Ülkenin yasası da aslında, egemenin buyruğundan ibarettir. Yasa dediğimiz şey 
egemenin buyruğudur. Egemenlik en üstün yasa koyma kabiliyetidir. Bunu yaparken de 
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prensip olarak, herhangi bir sınıra tabi olmamaktır. Egemen kimdir? Egemen, kural koyandır. 
Bugün bizim anayasa hukukunda da kullanılan. Ama o kadar sıkıntılı bir şeydir ki bu. Çünkü 
böyle bir tanım, bugün çok kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Biz mesela, egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. sonra ne oluyor? Bütün hukuk sistemi, başta anayasa 
olmak üzere ne yapmaya çalışıyor? Sınırlamaya çalışıyor. Çünkü Bodin'in tanımladığı 
şekliyle egemenlik gerçekten çok korkunç bir güç. Fakat böyle bir gücü aslında, bu özellikle 
bir gücü o tarihlerde tanımlama gereği duyuyor. İkinci olarak belki de şimdi içinde 
bulunduğumuz zamanda da belki de bu egemen güç bütün sınırlamalara rağmen aynı güce 
sahiptir. Tartışmak lazım ama kopmayalım biz egemenlik tanımını hatırlayalım. Özellikleriyle 
devam edeceğiz. 
 
2.DERS 
 

Egemenliğin ne olduğunu söyledik. Egemenliğin bir takım özellikleri var, onlar 
üzerinde duracağız. Sonra bu egemenlik anlayışının nasıl bir yönetim biçimine karşılık 
geldiğini anlatacağız. 
 

EGEMENLİĞİN ÖZELLİKLERİ: 
 

Egemenliğin ilk özelliği mutlak olması. Burada mutlaklık hesap vermeme. Egemen 
hesap vermez. Egemenlik hesap vermeme üzerine kurulmuş. Çünkü egemen hesap verirse 
egemen olmaz. En yüksek buyurma gücüne sahiptir. Eğer bir kişi kendi üstündeki birinin 
emriyle bağlıysa, kendi dışında bir başkası kontrol ediyorsa, onun gücüyle sınırlıysa egemen 
diyemeyiz. Bu bağlamda egemenlik mutlaktır. Örnek vermek gerekirse, Allah'ı kim yarattı 
diye sorduğun zaman olmaz değil mi? Onu da biri yaratmış olamaz. O manada. Onun, 
egemenin üstünde güç yoktur, varsa egemen değildir. 
 

İkincisi egemenliğin bölünmezliği. Bir kere tek egemen vardır. Daha sonra Hobbes, 
devlet birdir diyor. Tanrı birdir demek gibi bir şey, devlet birdir. Eş kabul etmez. Mutlak, birdir. 
Tanrının sıfatlarını sayıyoruz. Bu yüzden de Hobbes modern devlete sivil toplumun tanrısı 
saymıştır. Böyle yakıştırmalar var. Buradan hareket ediyor. Mutlaktır, bölünmez. Karma 
yönetime de, biraz bölünme ima ettiği için karşı çıkar. Çünkü egemenliğin bölünmezliği 
prensibine aykırı. Kuvvetler ayrılığına da karşı çıkar. Mutlak monarşide zaten kuvvetler 
ayrılığı olmaz. Ama kuvvetler ayrılığı bizim egemenliğin bölünmezliği prensibine aykırı 
değildir. Çünkü kuvvetler ayrılığı, aslında işlevsel bir ayrılıktır. Çünkü kuvvetler ayrılığının 
olduğu yerde, ana ... kimdir? Yasadır. Yasa egemen. Evet yani egemen birdir, 
parçalanamaz. Bunu tekrar vurgulayalım. 
 

Üçüncü olarak sınırsızdır. Bunu belki mutlaklığın devamı olarak anlatabiliriz. 
Sınırlılık meselesi, doğrusu biraz netamelidir. Biraz karmaşıktır. Basit olarak şöyle: Egemen 
kendi koyduğu yasalarla sınırlı değildir. Bunu şöyle anlayacağız. Anayasayı düşünün.  

 

Öğrenci: hocam sınırsız dedik ama kişilerin özel mülkiyeti vardı.  
Hoca: aferin, ona geleceğiz. 

 

Buradaki sınırlılık, kendi koyduğu yasalarla bağlı olmayıp onları değiştirebilmesi 
manasında. Tabi yasa koyma gücü bağlamında değerlendirilir. Bizim anayasamıza göre, 
yasama yetkisi malum. Egemenlik kime ait? Millete ait. Bu millet anayasayı değiştiremez mi? 
Değiştirir. Yani anayasayla nihai anlamda bağlı mı? Değiştirinceye kadar bağlı.  Buradaki 
sınırsızlığı da  biraz böyle anlamak lazım. Tabi ki, bizim anayasamızda biraz sorun olabilir. 
Değiştirilemez hükümler var. Biraz enteresan . Onu da değiştirebilir, ama bu hukuksal olarak 
tartışmalı. 4. maddeyi değiştirmek biraz hukuk dışı oluyor. Girmeyelim o tartışmaya. 
Değiştirilemez diyor, politik bir tartışma olur. Onu değiştirirsek hepsini değiştiririz mantığı 
hukuki değil, yoksa teknik olarak mümkün. Egemen sınırsızlık bağlamında, tanrıya karşı 
sorumlu ve doğal hukuka bağlıdır. 
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Süreklidir. Bir başka özelliği. Bu süreklilik, ilk kez Bodin'in keşfettiği bir şey. o 
dönem için biraz problem. Neden? Çünkü temelde egemenliğin sürekliliği biraz 
kurumsallaşmayı sağlayan bir şey. Mesela şöyle anlatılır. Türklerde han, hakan neyse işte, 
öldüğü zaman toprak, ülke onun şeyleri arasında taksim edilir. Kral öldüğü zaman devlet 
biter, yeniden inşa edilir. Süreklilik bakımından bir sorun var yani. Bizde de var, Osmanlı'da. 
Her gelenin yeni bir kanun çıkarması meselesi.  O açıdan bakabiliriz. Aynı şey midir, değil 
midir tartışılır. Tanıyorsa da öncekini tekrar ediyor. Burada süreklilik açısından bir problem 
var. Bunu aslında çözüyor Bodin. Diyor ki, ‘’egemenlik süreklidir, toplumda kraldan krala 
geçer. Egemenliği onu kullanan kişiyle karıştırmamak gerekir. İkisi ayrı şeydir.’’ diyor 
ve amacı aslında, kişi ölür devlet devam eder. Bugün bunu çok tartışmıyorlar, çünkü kişiler 
ölüp gidiyor, hiç devletin varlığını tartışmıyoruz, devlette devamlılık esastır. 
 

Bu egemen bir varlık olarak devletimiz milletimiz devam ediyor. Bu eskiden bir 
problemdi. neden? Çünkü, egemenliği fiilen kullanan ya da zaman zaman devletle 
özdeşleştirilen bir kişi var. O, bu devletin kendisi. Egemenlik kavramı sayesinde devlet 
devam ediyor. O zaman birlik bozulmayacaktı, birlik devam edecekti. Kişi öldüğünde evlat 
bitmiyor anlamında süreklilikten bahsediyor. Devlet iktidarı kalıcı bir egemenliktir, 
yöneticilerin değişmesine bağlı değildir. Ve son olarak da; egemenlik devredilemez, zaman 
aşımına uğramaz gibi klasik özellikler var. 
 

Şimdi, ne yapar egemenlik? Egemen ne yapar? Bir kere yasa yapar, en önemli 
özelliği egemen yasa yapar. Ama onun dışında, bugün de bildiğimiz savaşa barışa karar 
vermek, af çıkarmak, para basmak, vergi koymak gibi çok temel yasal işlemler. Hepsinin 
üstünde anayasayı da kapsıyor. Burada yasayı, anayasayı kapsayan biçimde anlamak 
gerekir. Bu çerçevede diğer işleri de yapıyor. Bu yasa yapma çerçevesinde, şunu da 
belirtmek lazım, egemenin yasa yapma işlevi özellikle geleneğe göreneğe, örfe adete dayalı 
kuralları da değiştirme gücüne sahiptir. Egemen yasa yapma gücü bağlamında geleneği 
göreneği değiştirebilir. Bu işte aslında modern devleti anlamak anlamında önemli. Geleneği 
göreneği değiştirir. Bu güce sahiptir. Çünkü Bodin aksini söyleyemez, Bodin aksini söylese 
olmazdı. Tabi bu onun geleneğe göreneğe karşı olacak anlamında değil. İstese bunu 
değiştirir. Gelenek görenek ise asla egemenin yasasını değiştiremez. Bunu biraz sembolik bir 
şey olarak anlattık. Çünkü gerçekten de, modern devletin yasa yapma gücünü bilmemiz 
lazım. Belki bu dini anlamda da böyle. Modern devlet neden laik bir devlettir? Bu sorunun 
cevabı da burada. Yasa yapma tekelini elinde tutar. O dönemde kralla özdeşleşiyor.  
 

Şimdi egemen böyle bir varlık. Peki acaba bu egemenin yapmaması gereken şeyler 
de var mı? Geçmiş yıllarda bunu egemenliğin sınırları diyorduk ama ondan vazgeçtik. Bu 
sene vazgeçiyoruz. Egemenin yapmaması gereken ya da yapamayacağı şeyler. neden 
sınırlara işaret etmiyoruz. Çünkü bir tabu var, değil mi? Kendimizle çelişmeden, kavramsal 
bütünlüğü sağlama anlamında. 

Egemenlik mutlaktır ama bu mutlaklık onun her istediğini yapabileceği anlamına da 
gelmez. Bunu bir çelişki olarak görebiliriz. Ancak Bodin'in egemen her şeyi yapamaz, 
yapmaması gereken şeyler de var demesinin sebebi de bu aslında tiranlığı önlemek. Keyfi 
yönetimi önlemek. Hani dedim ya, Osmanlı'yı tam yasal sistem olarak görmeme sebebi de bu 
aslında. Çünkü orada, padişahın istediğini yapma potansiyeli, sınırsız olmasa da var. Şeri 
hukuk anlamında olmasa da örfi hukuk anlamında var. Bunları muhtemelen biliyordu. O 
yüzden araya bir yere yerleştirmiş.  
 

EGEMENİN YAPMAMASI GEREKENLER: 
 

Egemenin yapmaması gereken şeyler şunlar: Bir kere egemen tanrısal doğal 
yasaların üstüne çıkamaz. Tüm yöneticiler tanrısal, doğal hukukla bağlıdır, aksi tanrıya 
karşı gelmektir. Doğal hukuka aykırı yasalar koyamaz. Koyarsa tanrıya karşı gelmesi 
demektir. Egemen tanrısal doğal hukukla sınırlıdır. Ona uyması gerektiğini, onun dışında 
yasa yapamayacağını söylüyor. Bu bir çelişkidir. Bunu nasıl aşmak gerekir? Bu eskiye geri 
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dönüştür diyenler var. Bodin egemen kural koyarken, tanrısal doğal yasaya uymak 
zorundadır demekle sistemini çökertti. Modern devlete girdik bir daha geri dönmeyelim 
diyenler var. Aslında onun söylemek istediği şey, monarklık dünyevi işlerle sınırlandırılmalı. 
Buradaki tanrısal doğal hukuk müphemdir, buraya ait değildir. Böyle izah ediyoruz, eskiye 
dönüş değildir diyoruz. Evet krala yapmaması gereken şeyleri söylüyor. Ama yine de bu 
söylediği çok tatmin edici bulunmayabilir. Ama bunu da çok yadırgamamak lazım çünkü 
söylediği egemenlik kavramı bugün bile çok sorunlu bir kavramdır. Değil mi? Anayasa 
hukukunda bile sorun olarak karşınıza çıkmıştır. Devlet nedir, egemenlik nedir, egemenlik 
mutlak mıdır, sınırlı mıdır, sınırlıysa buna egemenlik diyebilir miyiz? Mevzu karmaşıktır. O 
yüzden Bodin'i de anlayışıyla karşılamak lazım. Fakat biz şunu bilelim. Bodin egemenliği 
mutlak bir güç olarak tanımlamış ama onun yapmaması gereken şeyler var demiş. Çelişkili 
midir, evet. Hem mutlak olacak hem tiran olmayacak. Bu bir sorun. Önemli olan böyle bir 
tartışmanın varlığından haberdar olun.  

 

(Öğrenci hoca diyalogları) 
 

Özel mülkiyet ikinci dokunmaması gereken. Özel mülkiyetin doğallığını kabul 
ediyor. Hukuk bu doğal hakkı güvence altına alır. Egemen güç, rıza dışında bu hakka 
dokunamaz. Dolayısıyla vergilendirme de ailelerin onayına bağlıdır. Bütün bu İngiltere'deki 
vergilendirme mevzu çok önemlidir. Parlamentonun insan haklarının gelişimine baktığımız 
zaman görüyoruz. Hep vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisi. Parlamento bu yetkiyi 
kraldan almaya çalışıyor. Mevzu bu. Kral mutlak egemendir. Ama mülkiyet hakkı, doğal bir 
haktır. Ona maliklerin rızası olmadan dokunulamaz dediğimiz zaman yine bir çelişki. İkinci 
çelişki de burada karşımıza çıkıyor. 
 

Bir başka çelişki de anlaşmalar. Anlaşmalar özellikle de uluslararası anlaşmalar, 
prensin, kralın mutlak egemenliğini sınırlar. Çünkü anlaşma yaptığın zaman ne oluyor? 
Başkalarını ortak ediyoruz. Kendimi sınırlıyorum, anlaşma çerçevesinde ikimizin koyduğu 
kurallar. Bu da bir çelişki olarak değerlendirilebilir. Evet çelişkiler var, dediğim gibi bunlar 
doğal. Sınır tanımaz egemeni, doğal hukukla bağlamak bir çelişkidir. Bu çelişki doğaldır ama, 
bu ilkesel bazlı bir çelişkidir. Yoksa kralı sınırlandıran, ona ortak olan dünyevi bir güç 
bulunduğu anlamında değildir. 
 

Evet özel mülkiyet konusunda sınırlandırıyor, hem de vergilendirme yetkisine halkı 
ortak ediyor. Bunu çözmek çok kolay değil.Ortak yaşam bunu gerekli kılmış. Vergi vermek 
zorundayız. Vergi vermeden olmaz. Diyor ki onun rızasını al. Aileler niye devleti kurmuş? Bir 
ortak savunma iki bir takım zorluklara karşı koyma. Dolayısıyla bunun bir bedeli var. İster 
istemez vergi olmadan savaşmadan olmaz. Ama sınırlamak istiyor, keyfi vergi koyma diyor. 
Ama mantığa çok fazla vurduğunuz zaman bir çelişkidir. Soru sormakta haklısınız. Ama 
keyfiliği önlemek istiyor. 
 

NASIL BİR YÖNETİM BİÇİMİ? 
 

Son olarak bugün, egemenlik kuramının hangi yönetim biçimin gerektirdiği sorusu 
var. Aslında cevabı basit, monarşi, mutlak monarşi. İyi düzenlenmiş bir devlet dediğimiz 
zaman, burada egemenliğin tek kişide toplandığı bir devleti anlarız diyor. En iyi yönetim 
hangisidir sorusunun cevabı da monarşidir. Neden monarşiyi seçiyor? Çünkü tanrısal düzene 
en uygun, nasıl bir ailede baba otoritesi, kainatta tanrının otoritesi varsa bir devlette de 
aslında tek kişinin otoritesi olmalıdır diyor. Bölünmez niteliğiyle egemenliğe en uygun 
yönetim hangisidir? Monarşidir. Bodin başka yönetim biçimlerini de biliyor ve onları da bir 
değerlendirmeden geçiriyor. Burası önemli. Bu bağlamda demokrasi ve aristokrasi eleştirisi 
anlamlıdır. Demokrasi bir halk egemenliğidir. Demokrasi çok matah bir şey de değildir. 
Nihayetinde, nitelikli niteliksiz bir yığın yönetimidir. Bodin de önemli bir hukukçu ve düşünür 
olarak bu görüşte. Halkın devleti demektir, çoğunluğun egemenliği demektir. Halkın tümü ya 
da çoğunluğu tüm toplum üzerinde hakim olur. demokrasi eşitlik, katılım, dostluk bakımından 
erdemler taşır. Bu tür erdemleri demokraside görebiliriz. Ama bu sadece görüntüdedir. 
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Çünkü insanlar gerçekte eşit değildir. Gerçekte dost da değillerdir. Demokrasi gerçekte 
olmayan faraziyeler üzerine kuruludur. İnsanlar gerçekten eşit değildir. Bu yüzden demokrasi 
kabul edilecek bir şey değildir. Sahaya çıktığınız zaman eşit olmadığını görürsün. Demokrasi 
doğaya aykırıdır. 
 

Aristokraside ise küçük bir azınlık, yurttaşlar topluluğu yönetir. Bunlar bütüne hakim 
olurlar. Azınlık yönetimi özellikle hizipçiliğe, azınlık despotizmine yol açar. Bugün oligarşi 
deriz. Dolayısıyla bu da doğaya çok uygun bir yönetim değildir. İdeal yönetim monarşidir. Bir 
kere doğaya en uygun rejimdir. Tabiidir, tanrı neyse kainatta, baba ailede neyse, devlette de 
yönetici öyle olmalıdır. Aksi halde işler karışır. Birden fazla kişinin yönetimi, bir 
çoğunluğun ya da bir azınlığın yönetimi doğaya aykırıdır. İki tane tanrı olması gibi bir 
şey. Doğal olarak karmaşa olur. Tabi ki yaşadığı dönem için bunun özel bir anlamı var. 
   

İkinci olarak ailelerin sahip olduğu özel mülkiyetin en iyi bu sistemde 
korunacağını söyler. Buna dair çok bir açıklama yoktur. Sonuçta tek bir egemenin özel 
mülkiyeti daha iyi koruyacağını ifade eder. 
 

Üçüncü olarak egemenlik bölünmez niteliğiyle en uygun ortamı bu rejimde 
bulur. Neden çünkü egemenlik mutlaktır dedik. Mutlaklığın en iyi ortaya çıkacağı yönetim 
budur. Bölünmez dedik. Zaten bölünmezlik açısından ideal bir sistemdir monarşi. 
 

Son olarak da, özellikle önemli mevkilere yapılan atamalarda ehil kişilerin 
seçilmesi. Bunun da en iyi monarşide olacağını düşünüyor. Bu iş, önemli mevkilere 
getirilecek kişilerin seçimi tek kişiye bırakılırsa en iyi sonucu verir. Çünkü bir toplumda 
monarkın menfaatleriyle toplumun menfaatleri örtüşmüştür. Monark kendi başarısını ister. Bu 
aynı zamanda toplumun başarısını, iyiliğini istemesi anlamına gelir. Çünkü monarkın başarısı 
aynı zamanda sistemin başarıdır. Hiç kimse kendisinin başarısızlığa götürecek yöneticiler 
atamaz. Bir teknik direktör düşünün. Maç devam ediyor. Oyuncu değiştiriyor. Şunu çok 
seviyorum o girsin diyemez.  Sahaya çıktığı zaman başarılı olmak ister. Bana böyle geliyor. 
Bodin de bunu söylüyor aslında bir monark asla yanlış adam atamaz. Çünkü onun başarısı 
buna bağlıdır. Adam kendi ayağına kurşun sıkmaz gibisinden. Böyle olursa bu monarşide 
kralın başarısıyla devletin ve toplumun başarısı özdeş olduğu için, en iyi idaredir. Ama 
demokraside olsa, aristokraside olsa mesela, ne yapacak, o denge bu denge, bürokrasi, 
seçimler falan. Bodin bu açıdan en uygun sistemin monarşi olduğunu ifade ediyor.  
 

Evet Bodin'in yönetim tarzına ilişkin bir değerlendirme yapalım. Derdini anladık. 
Bodin'in temel endişesi ortada, yaşadığı toplumda bir devlet düzenini sürdürme çabası var. 
Bunu ararken, egemen bir varlık olarak devleti, ve onun yönetim tarzı olarak monarşiyi işaret 
ediyor. Bulunduğu ortamdan mutlak monarşiyle çıkılabileceğini düşünüyor. Bu mutlak 
monarşiyi temellendirmek için de egemenlik kavramına başvurmuş. Burada devletlerin 
oluşumuna dair orijinal fikirler çıkmış. Bir endişesi daha var, o da şu: tabi ki mutlak 
monarşilerde hukuken çok güçlü bir egemen var ama tüm bunları zaman zaman çelişkiye 
düşmek pahasına da olsa aslında hukuka bağlı bir monarşi istediğini söylüyor. Yani mutlak 
monarşi derken bunun asla ve asla keyfiliğe kaçmasını da istemiyor. 
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1.DERS 

 

Dersi beraber yapacağız, hocanın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Aslında modern 
devlet kuramı bakımından önemli bir başka düşünür Thomas Hobbes’u beraberce 
inceleyeceğiz. 
 

Neler biliyorsunuz Hobbes ile ilgili? Leviathan, evet Hobbes’un çok meşhur bir 
eseri, devlet kuramı bakımından son derece önemli. 
 

1588-1679 düşünürümüzün yaşadığı zaman dilimi. Bu bile aslında çok şey ifade 
ediyor, şu tahtadaki yüzyıllar yani 16. ve 17. yüzyılın sonu nerdeyse.  
 

Başka? Toplum sözleşmecilerinden biridir. Sosyal sözleşmeci de denir. 
Sözleşmecilerden birisi, tek değil, ondan başka sözleşmeciler de var. Mesela Rousseau’yu 
göreceğiz. Locke var.  
 

Modern devletin kurucusu olma nişanını taşıyan düşünürlerden birisi. Burada 
modern devlet düşüncesi ve modern devletin inşası bakımından önemli olan bir kaç tane 
düşünür var. Bunun hem bir olgu olarak gözlemlenmesi hem de bir teorik düzeyde 
düşünülebilmesi, yazılabilmesi sürecinden bahsediyoruz.Çünkü ikisi birbiriyle paralel 
gidiyor.Bir taraftan Avrupa’da 15. yüzyıldan itibaren bir takım oluşumlar var. Bir taraftan da 
(…) paralel yürüyor. Sonuçta bir akşam yatıp, sabah kalktıklarında oluşmuş bir şey değil. Bu 
bir süreç. Hobbes da bu sürecin parçalarından birisi. Ve genelde, bu yoldaki değişik parçaları 
puzzle’ın parçaları gibi düşünün. Zaten bunlar var, ama bunları derli toplu sistematik bir 
şekilde ilk kez ortaya çıkaran düşünür olarak kabul ediliyor. Ama Machiavelli ve Bodin’in de 
çok önemli rolü var bu süreçte. 
 

Machiavelli’de de korku var ama Hobbes’daki gibi devletin inşası bakımından çok 
belirleyici bir husus olarak karşımıza çıkmıyor. Machiavelli egemenliği tanrısal bir güçten 
kurtarıp dünyasal bir zemine bağlamıştır. Bir cümleye sığmaz tabi, çok önemli bir 
düşünür. Çoğu zaman yanlış anlaşılır, yanlış yorumlanır. Ünlü eseri Prens veya Hükümdar 
olarak da çevirileri var. Modern devletin aşkın bir şekilde, metafizik ilişkinin tanrısal bağını 
kesmesi gerekir. Modern devlet diye tabir ettiğimiz devlet, seküler devlettir. Hoca 
derslerde bahsetmiştir. Ortaçağdaki Tanrı Devletinden Modern Ulus devletlere giden 
süreçteyiz. Hobbes’dan bahsediyorsak Rönesans geçti, ama Aydınlanma gelecek. Ara bir 
geçiş dönemi. Rönesans tecrübe edilmiş, ama henüz yaşanacak bir aydınlanma dönemi de 
var. Böyle kahramanlar arıyorsak, birden fazla kahraman var. Hobbes’un aslında modern 
devlete ilişkin asıl, sistematik bütüne ilişkin teoriyi oluşturan teorisyen olduğu kabul edilir. 
Ama Machieavelli çok önemlidir, katkısı olmasa belki Hobbes bunu yapamayacaktı. 
Machiavelli’in modern devlet düşüncesine en önemli katkısı, tanrısal bağı kesmiş olması. 
Dünyevi işlerle, dini işleri birbirinden ayırması ve bu egemenliğin, iktidarın veya devletin bir 
süreç olarak dünyevi düzlemde kavranması, benimsenmesi arkadaşlar. Oradaki bağı 
kesmiş olması son derece önemli. Bunu da ilk kez yapan Machiavelli’dir. 
 

Şimdi devam edelim.Yine çok ünlü bir sözü var: “İnsan insanın kurdudur”. 
Latincesi “Homo homini lupus” diye geçer. Çok meşhurdur. Bu da aslında çok şey ifade 
ediyor. Leviathan’dan bahsettik, sosyal sözleşmeci olduğundan bahsettik, bir de bu ünlü 
cümle, Hobbes’un insana bakışını anlatıyor aslında. Modern devlet düşüncesi böyle bir 
düşüncedir. Yine öncüleriyle kıyasladığımızda, Ortaçağ’la karşılaştırdığımızda Hobbes’un 
önemini oraya koyar. Bir yapay cisim olarak,  bir yapay insan olarak adlandırıyor olması, 
ortaya koyuyor olması önemli. Devlet için “Ölümlü Tanrı” ifadesini kullanıyor. Ortaçağ’da 
bir Ölümsüz Tanrımız var, şimdi Ölümlü Tanrı. Hangi anlamda Tanrı? Sahip olduğu 
yetkiler anlamında Tanrı ama diğerinden farklı olarak Ölümlü bir Tanrı’yla karşı 
karşıyayız. 
 

Modern devlet düşüncesi, bizim konumuz. Hiç bağlamımızdan kopmuyoruz, 
dolayısıyla bir tarih ya da bir felsefe dersi yapmıyoruz. Modern devlet düşüncesi, modern 
devletin oluşum süreci, bunun hem düşünsel düzlemdeki gelişimi hem de fiziki olarak ortaya 
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çıkış süreci. Buna dair bir alışveriş yapacağız bu 2 saat boyunca.   
 

Hobbes’u anlayabilmek için, bunu aslında her düşünür bakımından yapmak lazım, 
genel görüştür, o dönemi incelemek lazım. Düşünürlerin hepsi belirli bir sosyoekonomik 
koşula, siyasi koşullara doğmuş insanlar. Dolayısıyla çoğu zaman o mevcut siyasal durumun 
meşrulaştırılmasına yöneliktir, bazen de tam tersi eleştirmesine yönelik düşünsel faaliyetler 
olarak ortaya çıkıyor. 
 

Bir İngiliz olduğunu da unutmadan, hangi tarihi olaylardan, dönemeçlerden 
bahsedebiliriz Avrupa için? 30 yıl savaşları. Çok önemli. Başka ne var? İngiltere özelinde? 
Tarihte ilk kez bir kralın giyotine gittiğini görüyoruz. I.Charles, az buz bir siyasi olay değildir 
bir kralın kellesinin uçurulması. Son derece önemli bir tarihi olaydır. Cromwell iktidarı dönemi. 
Cromwell burada neyi temsil ediyor aslında? Ne var İngiltere’de? Taçla parlamento arasında 
devam eden bir siyasi mücadele var. İç savaş, arkadaşlar adını koyalım. Bir tarafta 
Avrupa’da uluslararası bir 30 yıl savaşları var. İngiltere’de bir iç savaş var, kralla parlamento 
arasında. Düşünürümüzü anlamak açısından önemli bunlar. Beri taraftan müthiş korku salan 
bir İspanyol donanması var. Hobbes’un en büyük kişisel özelliği, bunu kendisi söyler, 
uzmanların yakıştırması değil.Der ki, korkuyla ben ikiz kardeşiz. Hobbes’un kişiliği 
bakımından ve yaşamına baktığımızda korku çok belirgin bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 
Neden? Çünkü işte böyle bir dönemde doğmuş ve yaşamış bir düşünürden bahsediyoruz. 
Avrupa’da 30 yıl savaşları ve İngiltere’de tahtla parlamento arasında devam eden savaşlar 
ve bir kralın bu mücadele sonucunda öldürüldüğü bir dönem, sonrasında Cromwell dönemi 
var İngiltere’de. Bütün bunlar,gerçekten de şu kitabı (Leviathan) fazlasıyla etkilemiştir. Yani 
bu korkuyla ikiz kardeş olma meselesi. Bütün her şeyi buna bağlamıyoruz tab iki.  İç savaşı 
gördü o yüzden böyle bir eser yazdı,elbette değil. Birden fazla unsurdan bahsediyorsak 
bunları da bir unsur olarak söyleyebiliriz. 
 

Böyle bir atmosfer. Aslında bu yaptığımız iş, gereksiz birşey değil. Dönemin 
sosyoekonomik, siyasi koşullarıyla, verilen bir eser arasında bir takım bağlantılar kurmak. 
Bunu biz Machiavelli’de de görüyoruz. Machievelli de aslında tamamen bir düşünsel eser 
peşinde miydi? Hayır. O zamanki İtalya arkadaşlar siyasi yapılanmayı en geç tamamlayan 
ülkelerden birisi, hatta en geç tamamlayanı. Hobbes bakımından, dönemine baktığımızda bir 
çatışma, bir mücadele dönemi. Peki sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Aslında modern devlet 
düşüncesi bakımından, her zaman bakılması gereken. Yeni yeni ortaya çıkan bir sınıf, ondan 
daha önce ortaya çıkmış olan bir ekonomik sistem var. İktisat her zaman politikadan önce 
gelir. Altyapı üstyapı ilişkisi, belirleyici olan iktisadi ekonomik ilişkilerdir.  

 

Ne var yeni olan? 
 

- Sınıf, hangi sınıf?  
- Burjuva sınıfı.  

 

- Peki yeni ekonomik sistem hangisi? 
- Kapitalizm. 

 

Üstelik de 16-17. Y.Y. değil 11. Yüzyıldan itibaren yavaş yavaş oluşmaya başlayan yeni 
bir ekonomik sistem var. Kapitalist bir ekonomik sistem, yeni üretim ilişkileri. Dolayısıyla artık 
yeni kurumlara, yeni araçlara, yeni bir dile ihtiyaç var. Beraberinde ortaya çıkan yeni bir sınıf 
var. Burjuva sınıfı var. Daha önce hangi sınıf vardı? Feodal sistem vardı. Onun kurumları, 
aktörleri, enstrümanları vardı. Öyle düşünüyorduk dünyayı. Neydi temel üretim aracı? 
Toprak. Ticaret falan değil, toprak. Toprağın varsa bir şey yapabilirsin. Sınıflar ona göre 
oluşuyor, egemen sınıflar ona göre belirleniyor. Dolayısıyla değişen yeni bir dil var, değişen 
ekonomik bir altyapı var. Yeni üretim ilişkileri var. 
 

Sözleşmenin kendisi bile, liberal bir şeydir sözleşme. Ortaçağdan alıyoruz biz sözleşme 
kavramını. Patenti Hobbes’a ait falan değildir. Daha eskidir, ortaçağa ait bir kavramdır. Ama 
burada bir sözleşme ilişkisine girebilen birey var. Çok önemli. Birey. Bir toplumun üyesi 
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olmaktan daha fazlasına sahip bir şey: Birey. Bu birey sözleşme ilişkisine girebiliyor. 
Sözleşme ilişkisinin kendisi liberal bir şeydir. Bir sözleşme ilişkisine girebilmek neyi gerektirir? 
Özgür olmayı gerektirir. Ortaçağda var mı böyle bir özgürlük? Birey olarak sözleşme ilişkisine 
girebilmek, emeğini satıp karşılığında bunun karşılığını almak? Hayır. Yarı köle durumu var. 
Neydi o sınıfın adı? Serfler. Bunu anlatırken hep aklıma Şener Şen’in köyün ağası gelir. 
Köyün girişinde bir tabela. Ne yazıyordu o tabelada? Şu kadar büyükbaş hayvan, bu kadar 
küçükbaş hayvan, şu kadar da maraba. Yani köyü satarken ağa, üzerindeki her şeyle satıyor. 
Yani çok uzaklara gitmeyelim, bizim kendimizde de var. Köy ağası dediğimiz kişi feodal 
değildir. Doğuda güneydoğuda, tabi ortaçağla kıyas kabul etmez ama, kavram bakımından, 
anlamak bakımından. Teşbihte hata olmaz. Çok da uzak bir örnek değil. Böyle bir anlayıştan, 
sözleşme yapan bireye geldik. Bu az buz bir yol değildir. Dile kolay ama gerçekte öyle değil. 
İnişli çıkışlı bir yol bu. 
 

Hobbes la ilgili en son söylenmesi gereken şeyi, en başta söyleyeyim. Genel yakıştırma 
şudur. Okudunuz mu hiç? (Öğrenci-Hoca diyalogları.) 

 

Kitabın ismi. Bu bile aslında düşünüre ilişkin bir fikir veriyor. İncil’de geçen bir canavarın 
ismini vermek. Maksatlı bir şeydir. İçeriğe uygun bir isim olduğunu söyleyebiliriz Leviathan’ın. 
Bu kitabın İngilizce’sinde, iç kapakta bir resim var. Orda böyle bir insan kafası var, kafasında 
bir taç. Sonra bir gövde var, o gövdede yüzü krala dönük insan kafaları var. Biraz daha 
altlara doğru eteklerini görüyorsunuz. Eteklerine doğru indiğinizde yollar, kaleler, yani şehirler 
var. Bu insanın bir erkek, kafasında taç var, bir elinde kılıç var. Öbür elindeki için muhtelif 
görüşler var. Asa diyenler var. Meşale diyenler var. Asa ve kılıç. Dolayısıyla 2 iktidarı birden 
sahiplenme anlamında (2 kılıç teorisi). Ama meşale diyenler de var, şaşırmayın. 

 

 
 

Sizden beklentimiz bu kitaba bir göz atmış olmanız. Ama bırakın bunu, şu            
Akad-Dinçkol-Bulut ders kitabı bile ne kadar okunacak emin değilim. Hakikaten hukuk 
fakültesi öğrencilerinde gittikçe azalan bir kitap okuma eğrisi ile karşı karşıyayız.  

 

(Hoca ve öğrenci diyalogları) 
 

Devam edelim. Sonda söylemem gereken şeyi baştan söyleyeceğim dedim. Totaliter 
olması meselesi. Hobbes genelde totaliter bir düşünür olarak kabul edilir. Siyasi düşünüşünü 
anlatınca siz de farkına varacaksınız, aslında totalitermiş diyeceksiniz. Ama liberal olduğunu 
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ileri sürenler de var. Bu sözleşme konusunda, aslında liberal olduğu kabul edilir. Ama 
Leviathan’ın ve Hobbes’un siyasi düşüncelerinin ayrıntılarına girmeden önce yine sahneye 
ilişkin. Bunu bir tiyatro oyunu olarak düşünün. İşte günlerden 1484, günlerden şu gündür, bir 
sabah saatinde oyuncular sahneye çıkar. Onun gibi arkadaşlar. İç savaş var dedik. 
Rönesans tecrübe edilmiş ve bekleyen bir aydınlanma var. Tam bir geçiş dönemi. Yeni bir 
ekonomik sistemden, kapitalizmden bahsettik. Yeni bir sınıftan, burjuva sınıfından bahsettik. 
Bu sınıfa ilişkin, burjuva kendini tam olarak bir sınıf olarak ortaya koyabilmiş değil. Hobbes’un 
doğal durumu tasviriyle başlayacağız. Tasvir ettiği ilişkileri İngiltere’de bir çatışma, bir 
kargaşa, bir savaş var. Savaşı her zaman bir sıcak savaş olarak düşünmeyin. Bir çatışma bir 
kaos ortamı. İç savaş var dedik, 30 yıl savaşları var. Demek ki, burjuva sınıfı henüz siyasi 
birliği sağlamış, diğer haklardan da yararlanmak üzere tarih sahnesine çıkmış değil. Buna 
ihtiyacı var. Siyasi birlik sağlamaya, güçlenmeye ihtiyacı var ki buna bağlı olarak haklarını 
kullanmayı talep edebilsin. Aslında son tahlilde Hobbes’un söyleyeceği her şey burjuvazinin 
güçlenmesi ve bir sınıf olarak ortaya çıkması içindir. Bir hukuk kişisi olarak burjuvanın 
haklarını kullanmasından bahsedeceğiz. Kiminle? Locke’la. Ama Locke’a gelene kadar 
önce bir sınıf olarak ortaya çıkması gerekir. Daha sonra haklarını kullanan bir hukuk 
kişisi olarak burjuvazi. Tamam mı arkadaşlar, burası önemli. 
 

Bir sosyal sözleşme teorisyenidir dedik Hobbes için. Leviathan’da bu sözleşmeden 
bahseder. Ama bu sözleşmeden önce, uzun uzun anlattığı bir doğal durum tasviri vardır. 
Nedir bu doğal durum? Devletin durumu, devlet olmasa işte böyle bir durumda olacaktık. 
Tabi ki böyle bir durum yok. Bir kurguya başvurması gerekiyor. Bu doğal durum, çatışmayla 
savaşlarla Hobbes un düşüncesine göre. İnsanlar doğal durumda özgür ve eşitler. Çünkü 
doğa onları eşit yaratmış hem akıl hem de fiziki özellikler bakımından. Tabi bazı insanlar 
daha güçlü olabilir ama üç aşağı beş yukarı eşit özelliklere sahip insanlar. Bu özgürlük ve 
eşitliğin beraberinde getirdiği bir kaos bir çatışma durumu var. Nasıl olabilir? Aslında kulağa 
hoş geliyor. Özgür olmak, eşit olmak. Ama bu özgürlük eşitlik Leviathan’da beraberinde bir 
çatışma durumu getiriyor. İnsanlar özgür, eşitler ama birbirlerine karşı saldırgan bir tutum 
içerisindeler. 
 

Leviathan’da bir takım özelliklerden bahseder insana atfen. Ama bu bahsettiği 
İngiltere’de karşılaştığı burjuva insanıdır. Her zaman kendi çıkarını düşünür. Bencildir. 
Aslında eşitlik olmasa ne olur? Akıl ve fizik anlamında bir eşitlik yok. Güçlü olan, akıllı olan 
diğerlerini egemenliğine alır. Özgür ve eşit olmak yenişememe getiriyor. 2 önemli 
meziyetten bahsediyor:Birisi hiledir, birisi cebirdir.Kendini koruyabilmek için. 
Güvenlik. Düşüncesinin temelinde güvenlik yatar. Devam edeceğiz. 
 

2.DERS 
 

11 Eylülü hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? 11 Eylül 2001, neyin tarihi? İkiz 
Kulelere saldırı. Bizdeki tartışmaları biliyor musunuz? 11 Eylül 2001, İkiz Kulelere yapılan 
hava saldırısı. Sivil Havacılığa ait bir uçak İkiz Kulelere çarptı. Pentagon bile hedefteydi, bu 
hedefe ulaşılamadı. Londra’da yapılan bir saldırı, pazaryerine kamyonlu bir saldırı. Paris 
metrosuna yapılan saldırı. İstanbul olarak biz neyi yaşadık? Dibimizde bir Vezneciler 
saldırısı, bomba yüklü bir kamyon infilak etti. Tüm bunlardan sonra devletler, bir takım ek 
tedbirler tartışılmaya başlandı. Amerika’da Patriot-X diye geçer, vatanseverlik yasası. Mesela 
Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da bir takım yasalar. Hepsi ne için? Güvenliği sağlamak için. 
Güvenlik deyince, biraz kendimi netleştireyim. Sigorta anlamında sosyal güvenlik değil, 
kastımız fiziki güvenlik. İnsanların, vatandaşların fiziki güvenliğinin sağlanması. Bunu 
sağlayacak olan devletin kendi kamu düzeninin kurulması, toprak bütünlüğünün korunması, 
saldırıya uğramaması. Dolayısıyla güvenlik dediğimiz şey Hobbes la birlikte ortaya çıkan bir 
şey değil. Aslında üzerinde durduğu bir çok husus güncel konular, hala geçerliliğini koruyan 
konular.  Bakın benzer güvenlik kaygısı bugün yine dünya gündeminde. 11 Eylül 
saldırılarından sonra hukukçular, siyaset bilimcileri Hobbes’un o güvenlik kuramı yeniden mi 
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ortaya çıkıyor ya da günümüzde hala geçerli mi tartışılmaya başlandı. 
 

Tam da bu çerçevede, Almanya Parlamentosu’ndan bir yasa geçti. Sivil Havacılığa 
mensup bir hava aracının, bir uçağın teröristler tarafından kaçırılması durumunda, bir son 
çare olarak Savunma Bakanlığı’na o uçağı düşürme yetkisi veriliyor. 11 Eylül sonrası böyle 
saldırılar yaşanıyor metropollerde, güvenliği de sağlamak gerekir. İngiliz bir anayasa, siyaset 
uzmanı var. Diyor ki: “Bir devletin, devlet olduğunu en çok olağanüstü dönemlerde 
anlarsınız. Vatandaşlar, insanlar devlete en çok böyle dönemlerde ihtiyaç duyar. 
Devletin böyle dönemlerde o cevabı verebilmesi gerekir.”  Amerika gibi bir devlet 11 
Eylülü tecrübe etti, bir daha tecrübe etmek istemez. Bir taraftan devlet olmanın bir gereği. 
Krizi yönetmen gerekir. Uygun cevabı derhal vermen gerekir. Diğer türlü bir zaafiyet oluşur. 
Vatandaş sana güvenmez artık, bir devlet zaafiyeti, boşluğu oluşur. Almanya da belli ki 11 
Eylüle benzer bir durumla karşı karşıya gelirse bunun cevabını vermek istiyor. İnsanların da 
böyle bir beklentisi var, bir güvenlik endişesi var. Dolayısıyla böyle bir yasa çıkarıyorlar.  

 

Düşünün bir uçak köktendinci teröristler tarafından kaçırıldı. Ve bu uçak Almanya-
İngiltere maçının oynanacağı 70.000 kişilik bir stadyuma yöneldi. Bir senaryo bu, gerçek 
değil. Ama yasanın arkasında böyle durumlar var. Uçakta diyelim ki 140 yolcu var, 10 kişilik 
mürettebat var toplam 150 kişi. Kadın var, erkek var, çocuk var, hepsi sivil. Kaçırılmış 
teröristler tarafından ve stadyuma yönlenmiş. Hıncahınç dolu bir stadyum. Olmayacak bir şey 
mi? Olacak bir şey. Türkler de vardır. Gazeteciler, spor yorumcuları vardır. Parlamentonun 
daha önce çıkarmış olduğu bir yasa var. Son çare olarak o uçak Savunma Bakanlığı 
tarafından, havacı subaylar tarafından, sen de uçakla havalanacaksın ve bu sivil uçağı ve 
tamamen sivil yolcularla dolu uçağı uygun bir yerde havaya uçuracaksın. Böyle bir olay hiç 
yaşanmadı ama parlamento bu yasayı, böyle bir olay yaşandığında 70.000 kişinin hayatını 
kurtarmak üzere çıkarıldı. Bu senaryo terör diye bir tiyatro oyunundan alıntı. Terör diye bir 
tiyatro oyunu. İzleyeniniz var mı? Ben izledim. Bu oyunun sonunda, bir yargılama sahnesi, 
bizim çok aşina olduğumuz bir şey. Ama jüri yargılama yapmışlar. Aslında Almanya’da jüri 
sistemi yok. Anglosakson hukukunda var jüri sistemi. Ama böyle yapmışlar. Hakim, savcı var. 
Subaylar yargılanıyor. Savunmasını yapıyor. İzleyicilerden bir jüri oluşturulmuş. En sonunda, 
sahneye sandık koyuyorlar oyunun sonunda ve izleyicilerden suçlu-suçsuz şeklinde kağıda 
yazıp sandığa atmamızı istediler. Ne derdiniz siz arkadaşlar? Havacı subay suçlu mudur? 
Suçlu diyenler elini kaldırsın, suçsuzdur diyenler? Tabi sandıktan da böyle çıktı. Ben suçlu 
diye kaldırdım. Suçsuz sonucu çıktı. Türkiye’de nerdeyse istisnasız her yerde suçsuz çıkmış. 
Dahası Avrupa’da neredeyse her yerde suçsuz çıkmış. Bir tek Japonya’da suçlu sonucu 
çıkmış. Genel eğilim suçsuz olduğu şeklinde. 
 

Olay kurgusal, böyle bir şey yaşanmadı ama bu yasa parlamentodan çıktı. Almanya 
demokratik bir ülke. Biz de Almanya’nın çok etkisindeyizdir, çok izleriz, takip ederiz. 
Dolayısıyla parlamentosu böyle bir karar oluşturdu. Bizde iç güvenlik yasası oluşturuldu bir 
dönem. Bütün bunlar niye yapılıyor? Beka. Beka, siyasi hayatta kullanılır arkadaşlar, beka, 
ülkenin bekası. Akan sular da durur zaten, ‘’mevzu vatansa gerisi teferruattır’’ anlayışı da var. 
Beka deyince, güvenlik deyince devletler bunu hemen kullanır. 
 

Hobbes un da yaptığı bu. Doğal durumdan yola çıkarak, bir devlet inşası sürecine 
giriyor. Ve devletin oluşumunu, toplumun oluşumunu bu güvenlik kaygısına, fiziki güvenliğin 
sağlanmasına bağlıyor. Diyor ki, insanlar özgürdür, eşittir ama bu eşitlik ve özgürlük bir 
kargaşayı getiriyor. Kimse kimseye karşı güven duymuyor. İşte insan insanın kurdudur. 
Sürekli bir can korkusuyla yaşamak. Bu çok önemli bir şey. Her an bir yerden saldırıya 
uğrama korkusuyla yaşamak. Böyle bir durum tasvir ediyor Leviathan’da. Her zaman böyle 
bir durum olması da gerekmiyor. Korkunun kendisi yeter zaten. Uçak kaçırma gibi bir olay 
yaşamadık, ama bir metro saldırısı, pazaryeri saldırısı yaşadık. Ama bütün Avrupa’yı saran 
genel bir korku vardı. Bu korku da beraberinde daha kısıtlayıcı bir takım kurallar alınmasına 
yol açıyor. Unutmadan Alman Parlamentosu’ndan çıkan yasanın akıbetini de paylaşayım. Bu 
yasa hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Neden girmemiştir sizce?  
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(Öğrenci) 

 

HOCA:  Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, bu yasayı anayasaya aykırı buldu. 
Demin oylama yaptık, suçsuz bulundu subay. Japonya hariç her yerde aynı sonuç çıktı. AYM 
ne demiş? Dedi ki, insan hayatı söz konusu olduğunda, bunun değerini sayılarla 
yapamazsın. 150 insanın hayatı 70.000 kişiden değersizdir ya da 70.000 kişinin hayatı 150 
kişiden daha değerlidir diyemezsin. Her insan tek başına kıymetlidir çünkü. Her insanın 
doğuştan getirdiği insan onuru var, insan onuruna saygı da. Bu tür durumlarda insan hayatını 
pazarlık konusu yapmamaktır. Yani biraz bunu herhalde kadere bırakacaksın, kader sözünü 
söylesin, ne olacaksa olsun.  
 

Hoca bir öğrenci sorusuna istinaden, neden suçlu dediğine dair açıklamalar yapıyor:  
Bir kere hukuka aykırı bir emir yerine getirmek yasaktır. Üstün verdiği emri yerine 

getirmek, çok hayatidir, önemlidir. Ama diğer taraftan hukuk sistemlerinin çok önemli bir 
kuralı, hukuka aykırı bir emrin yerine getirilmemesidir. Şimdi burada emir yasaya uygun 
olabilir ama daha büyük başlık hukuktur. Yasa demiyoruz, hukuka aykırılık diyoruz. İçinde 
sivillerin olduğu uçağın düşürülmesi konusunda ben de Anayasa Mahkemesi gibi 
düşünüyorum. İnsan hayatının böyle sayılar üzerinden. Çünkü bu başka yere de götürmeye 
başlar. Mesela işkence yasağını da tartışmaya başlarız. Senaryoyu şöyle kurarız. Mesela 
İstanbul’da bir yere bomba yerleştirilmiş. Bombayı yerleştiren kişi elinizde ama 
konuşturamıyorsunuz. Ama bir takım yöntemlerle, yani işkenceyle konuşturabilirsiniz. 
İşkence yasağı arkadaşlar, mutlak yasaktır, hiçbir yerde yazılı olmasına gerek yok,  çünkü 
insanlık bunu tecrübe etmiştir. Yazılı olmasa bile hukukun elini bağlayan bir kuraldır işkence 
yasağı. Yarın mesela 100 kişinin hayatını kurtarmak için 1 kişiye yapmaya başlarsın. Böyle 
kaygan bir zemin. Demirel demişti ya: “Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz”. İnsan 
hakları öyle bir alan değil, bir kere delmekle çok şey olur. Bunu bir kez sorgulamaya başladın 
mıbir bakmışsın çorap söküğü gibi gelmiş.  

 

(Hoca-Öğrenci diyaloğu) 
 

Güvenlik meselesi Hobbes ile birlikte devletin inşasının gerekçesi olarak, devletin inşa 
eden temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. Benzer şeyi Bodin’in sürecinde tecrübe ettik. 
Hobbes’un meramını daha kolay anlayacağız. Doğal durumda yenişemeyen insanlar. 
Fiziksel ve akıl anlamında eşit insanlar. Dolayısıyla sürekli tetikte, her an bir saldırı gelir mi 
diye. Mahkumun dilemması diye bir şey var. Oyun teorisi duydunuz mu arkadaşlar, bunu 
iktisatçılar kullanıyor. (Game Theory – John Nash) Bu oyun teorisini Hobbes’un doğa 
durumuna uyarlıyorlar. Nasıl olmuş da bir toplum oluşturmuşlar? Çünkü bu oyun teorisine 
göre, Hobbes’un durumunda 3 ihtimal var arkadaşlar.  
 

İki ortak, bir banka soygunu gerçekleştiriyor. Oceans Eleven (bir film) gibi düşünün. 
Sonra ikisi de şüpheli sıfatıyla göz altına alınıyor. Elde hiç bir delil yok ama göz altına 
alınacak kadar şüphe var. İkisini ayrı odalara koyuyorlar ve sorgulamaya başlıyorlar. Örneğin 
Buğra ile ben olalım, ortak gerçekleştirdik, iki ayrı odadayız. En iyi ihtimal, Buğra’nın ne 
yapmasıdır benim için? Buğra ne yapsa benim için en iyi sonuç ortaya çıkar? İtiraf etti ve 
beni hiç dahil etmedi. Onun 20 yıl hapis alması benim salıverilmem. Bu en iyi ihtimal. Olma 
ihtimali nedir? Sıfır. Çünkü Hobbes ne diyor? İnsan bencildir, çıkarcıdır. Hep kendi çıkarı 
peşinde koşar. İnsan hep ilk saldıran olma peşinde. Çünkü ilk saldıran olmazsan, sen 
saldırıya uğrarsın. Hobbes’un tasvir ettiği o homo homini lupus koşullarındaki bir doğa 
durumunda, en iyi ihtimal karşıdaki saldırmıyorken, benim ona saldırmamdır. Olma ihtimali 
nedir? Son derece düşük, çünkü o da sürekli tetikte, ben de sürekli tetikteyim. Dolayısıyla 
karşılıklı bir saldırma durumu da var zaten. 
 

İkinci en iyi ihtimal nedir? Benim açımdan, Gülay için ikinci en iyi ihtimal nedir peki? 
İkimizin de inkar etmesi, sessiz kalması. Ama inkar ettiğimiz için bir risk kalır, yine belki ceza 
alırız. Sen susarsın, ben susarım. Yine de iyi bir ihtimal. 
 

Peki üçüncü seçenek nedir? Daha gerçekçi olan nedir? Buğra suçu benim üzerime 
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atar ve ben de sessiz kalmışsam, ben ceza alırım, Buğra ceza almaz. 
 

Bu ikilemi Hobbes’un doğa durumuna uyguluyoruz. Hobbes’un uzun uzun anlattığı, 
benim burada özetlediğim Hobbes diyor ki: Artık insan bir yerde rasyonel bir varlık gibi 
davranır. Bakıyoruz bu iş böyle gitmeyecek. Ne yapacağız? Bir anlaşmaya varacağız; devleti 
kuracağız. Sürekli bir korku hali var. O mu bana saldıracak, ben mi ona saldıracağım. Can 
korkusu, bir ölüm korkusu. Bundan kurtulmanın yolu, tabi ki işbirliği yapmak. Rasyonel bir 
varlık gibi davranmak. Bunun için de,güvenliği sağlayacak bir egemen oluşturmak 
gerekiyor.Toplum sözleşmesi. Güvenliği sağlama yetkisi bir egemene devrediliyor. Kendi 
aramızda insanlar bir sözleşme yapıyoruz. Neden? Güvenlikten, can korkusundan. Bir 
egemen oluşturuyoruz ve egemenin bizi yönetmesine dair yetkilendirmede bulunuyoruz.  
 

Bu sözleşmenin önemli bir özelliği şu: Aslında Medeni Hukuk dersinde belki görmeye 
başlamışsınızdır. Teknik anlamda üçüncü bir kişinin lehine sözleşme örneğidir, Hobbes’un 
Leviathan’ındaki sözleşme. Üçüncü kişi lehine sözleşme şu arkadaşlar: Sözleşme, egemeni 
bağlamıyor. Egemen, sözleşmenin bir tarafı değil. Locke’a geleceğiz. Locke da egemen 
sözleşmenin tarafıdır. Egemeni sözleşmenin tarafı yapmakla, yapmamanın ne gibi siyasi 
sonuçları olabilir? Bir sözleşme yapıyoruz. Siz diyelim beni bir hükümdar olarak seçiyorsunuz 
ve bana bu yetkiyi veriyorsunuz, ben sözleşmenin tarafı değilim. Ama diğerinde beraber 
sözleşme yapılıyor, ben de sözleşmenin bir tarafıyım. 
 

Sözleşme, karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran bir işlemdir. Siz bana bir şey vaat 
edersiniz, ben de size bir şey vaat ederim. Sizin vaadiniz benim için bir haktır, benim vaadim 
sizin için bir haktır. Aynı zamanda da karşılıklı yükümlülük altına gireriz. 
 

Hobbes, Leviathan’ı, hükümdarı, egemeni, o canavarı, sözleşmenin bir tarafı 
yapmayarak son derece kuvvetli bir egemen oluşturuyor.  Çünkü onu bağlayan hiçbir 
şey yok arkadaşlar.  

 

Haftaya devam ederiz. 
 

                                                                                                                   Barış YİĞİT 
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Geçen hafta Hobbes’a başladık, bu hafta bitireceğiz. Bu hafta bir toparlama yapalım. 
Hobbes’un bir doğa durumu tasvirine ihtiyacı var. Niye? Ehvenişer olanı göstermesi için, bir 
“şer”i tasvir etmesi gerekiyor. Son derece olumsuz bir doğal durum tasviri ve sonrasında bu 
olumsuzlukları törpüleyecek, kötünün iyisi, o güvenliği sağlayacak bir toplum ve devlet 
oluşumu. Bizi oraya götürmek için, o ünlü eseri Leviathan’da oldukça uzun bir doğal durum 
tasviri var. Ünlü sözü “İnsan insanın kurdudur” dolayısıyla insanların bir savaş durumunda, 
bir güvensizlik durumunda olduğu bir dönem, bu doğa durumu. Biraz daha yakında bakalım 
bu doğa durumuna. 
 

Lütfen not tutma kaydı duymayın. Zaten Akad-Tunçkol-Bulut ders kitabının ilgili 
kısmı sınavda fazla fazla yeter. Ben size bir düşünürü anlamaya davet ediyorum. O dikkatle 
dinlerseniz, daha keyifli bir ders olur, not tutmaya çalışmaya, hiç gerek yok. 
 

Totaliter mi, Liberalist mi? 
 

Hobbes’la ilgili temel problem şu. Hobbes uzmanları var dünyada, İngiltere’de 
Amerika’da, önemli bir düşünür. Siyasi düşünce tarihinde pek az düşünür, böyle bir takım 
unvanlara layık görülmüştür. Machievelli gibi, Hobbes da bunlardan biri. Şu kitabı 
okuyanlarca (Leviathan) Hobbes’la ilgili farklı sonuçlar zikrediliyor, yazılıyor. Ağırlıklı kesim, 
Hobbes’un totatliter bir düşünür olduğunu söylüyor. Yüzeysel bir değerlendirmeyle 
anlayabileceğiniz bir tespit. Hakikaten de totaliter bir düşünür. Neden? Sözleşmeyle toplum 
ve devletin oluştuğunu söylüyor. Kitabın başlığı, iç kapağı. Leviathan İncil’de geçen bir deniz 
canavarı. İç kapağı biliyorsunuz (geçen haftaki ders notunda resmi var). Canavar gibi değil, 
bir insan, ağzı burnu var. Bir insan başı var, başında taç, bir elinde kılıç, bir elinde asa ve 
genişçe bir gövde. Yüzünü o taçlı insana dönmüş insan silüetleri var. Tek bir adam, bir erkek 
ama eteğinde insanlar var; yollar, şehirler. Dolayısıyla, hepsini kapsayan oldukça anlamlı bir 
resim. Hobbes totaliter, mutlakiyetçi  bir düşünürdür. O dönem için İngiltere özelinde eğilimi 
mutlak monarşiden yanadır. O dönemde 11.Y.Y’dan itibaren,  yavaş yavaş oluşmaya 
başlayan ekonomik sistem. Kapitalizm, vahşi yüzünü göstermeye başlamış. Beri taraftan, 
sınıf olma yolunda ilerleyen yeni bir grup var; Burjuvazi. Farklı üretim biçimleriyle uğraşan 
yeni bir grup var, sınıf olma yolunda. Hobbes böyle bir dönemde Leviathan’ı yazıyor. Totaliter 
okuyalım tamam ama, sözleşme fikrinin kendisi, aslında liberal bir kavram olduğunu da 
söylemiştik. 
 

Leviathan çok dikkatli bir şekilde okunduğunda, Hobbes diyor ki: ‘’Doğa 
durumundaki tek sıkıntımız birbirimize karşı güvensizlik, sonu gelmez savaşlar, savaş 
korkusu değil.’’ Bu çok önemli. Fiziki güvenlik son derece önemli. Bizim 
düşünürümüzün, siyasi kuramı açısından da kurucu bir unsur. Ama güvenlik, bir saldırmama, 
bir can kaygısından ibaret değil. Hobbes diyor ki: ‘Aynı zamanda açlıkla da karşı 
karşıyayız.’ Doğa durumundayız, herkes kendinden sorumlu. Sınırlayan hiç bir şey yok. 
Bakın yeni bir şey. İnsanların akıl ve güç olarak üç aşağı beş yukarı eşit olduğu bir dönem. 
Zaten bir yenişememe durumu olduğu için, güvensizlik var. Diğer türlü olsa, biri diğerini 
taahkümü altına alır, orada bir güvensizlik problemi olmaz. Kendi  kurallarını oturtur. Bir sulh, 
öyle ya da böyle, oluşmuş olur. Ama Hobbes diyor ki, ‘ insanlar fiziksel ve akıl olarak eşit 
durumda.’ Bu bir taraftan iyi bir şey. Ama bu özgürlük ve eşitlik,  beraberinde birbirimize 
karşı güvensizlik durumunu ortaya çıkarıyor. Maltus’un  Dilemmasi oyununu hatırlayın. Oyun 
teorisi,  iktisatta kullanılır ama, Hobbes’un doğa durumunda da kullanılmaya başlanmıştır. 
Geçen hafta anlattığım banka soygunu örneğini hatırlayın. Hobbes ne diyor?  ‘İnsan 
bencildir.’  diyor. Kişi,  her zaman önce kendini düşünür. Bu bir doğa  yasasıdır.  Dolayısıyla, 
bir işbirliği yapmamız en sonunda beklenir. Yoksa, sürekli gardımızı almış bir şekilde, 
birbirimize karşı her an bir savaş olabilir düşüncesiyle yaşanılan bir dönem. Hobbes uzun 
uzun bu dönemi anlattıktan sonra, diyor ki; ‘İnsanlar artık bir yerde rasyonel davranmaya 
başlıyor. Akıllı varlıklar olarak davranmaya başladılar. Şunu gördüler. Benim 
düşündüğümü, o da düşünüyor, ben bencilim, o da bencil. İşbirliği en iyisi. Rasyonel 
varlıklar gibi davranarak bu durumdan çıkmak.’ Velhasıl, Hobbes’un Leviathan’da doğa 
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durumundan çıkışın yolu budur. Bitmek bilmez bu savaş durumundan, her zaman sıcak 
savaş olarak algılamayın illa;  O, gerginlikten, o kaostan çıkmanın yolu olarak bir 
sözleşme yapmayı düşünmüşler. 
 

Şimdi açlık dedik. Hobbes’un nasıl bir düşünür olduğunu anlamaya çalışıyoruz. 
Mutlak monarşi yanlısı deriz genelde. Esasında; İngiltere’de ister taç, ister parlamento o 
şeyi sağlasın, düşünür her ikisine de sıcak bakıyor. Ama satır aralarında, aslında 
eğiliminin taçtan yana olduğu anlaşılıyor. Birbirimize ilişkin korkularımıza ek olarak, bir de 
açlıktan bahsediyor. Çünkü, ekonomik faaliyet yok doğa durumunda. Bunu, Hobbes’u liberal 
okumak bakımından kullanabilir miyiz? Bağlamı unutmamak lazım,  Hobbes yalıtılmış, 
havada bir yerde bu eseri vermedi; kapitalist üretim ilişkilerinin ağırlıkta olduğu ve bir 
sınıfın kendisini oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, İngiltere’de bu eseri yazdı. Her 
zaman, bağlamına göre düşünmek lazım. Bir devlet oluşmasa, bir ekonomik faaliyet 
yürütmek mümkün olmayacaktı doğa durumunda. Dolayısıyla bu da bir faktördür, insanların 
kollektif bir iradeyle bir sözleşmeyle egemeni oluşturması bakımından. Ne dersiniz; bu açlık, 
ekonomi kullanılabilir mi acaba? Burada bahsettiğimiz açlık, bildiğimiz açlık, bir şey 
üretememe, yiyecek bulamama. Endüstri yok, doğa durumu, ağaçtan meyve topluyor, 
hayvan avlıyor. 

 

 (Hoca-Öğrenci diyalogları.) 
 

Liberal bir sistemin oluşabilmesi için, bir güvenliğe ihtiyacımız var. Ama bu yetmez. 
Ekonomik faaliyetin kendisinin de güvenlik altında olması lazım. Güncel bir örnek 
vereyim: Yabancı sermaye meselesi var. Türkiye olarak bir meselemiz, yabancı sermaye, 
yabancı yatırım. Son dönemde deniyor ki, yabancılar kaçmaya başladı. İçerde bir 
güvensizlik, hem fiziki anlamda, hem de buna eklenecek üretim ilişkilerinin, üretim faaliyetinin 
güvence altında olmaması. Hukuki güvenlik de önemli, değil mi arkadaşlar? 
 

‘Hocam kitaptakini anlatsana, sınavda ne soracaksan o kadarını anlat’ da 
diyebilirsiniz ama burası üniversite arkadaşlar, size ayıp olur, öyle bir şey yapmak.  
 

Totaliterlik de olsa bunun kendisi bile liberal bir yaklaşımdır aslında. Ekonomik faaliyet 
için de fiziki güvenliğe ihtiyaç var.  Bir devlet olsun, bu devlet güvenliği sağlasın. Sadece 
kendi bireysel yaşamlarımızı korumak için değil, ekonominin, endüstrinin oluşabilmesi için de 
güvenliğe ihtiyaç var. Burjuva sınıfı ticaret yapacak,  ticaretin de güvenliğine ihtiyaç var. 
Güvenlik olmasa ticaret, ekonomik faaliyet yapamazsınız, fiziki bir güvenlik sağlanacak. Orta 
Çağ’ı hatırlayın. Her  yerde birer sancak, birer bayrak. Hepsi ayrı bir lordluk, beylik 
paylaşılmış durumda. Yani A Lordunun topraklarından B Lordunun topraklarına gidene kadar 
tamamen Allah’a emanetsiniz, yolda bir çok topraktan geçmelisiniz. Ya kendi güvenliğinizi 
sağlayacaksınız, ya da bütün bu feodal beylikleri bir araya getirecek ve fiziki güvenliği 
sağlayacak bir devlete ihtiyaç var.  Siyasi iktidara ihtiyaç var. A’daki kurallarla B’deki kurallar 
da tamamen farklı olabiliyor. Dolayısıyla, bir ekonomik üretim için, bir hukuk güvenliği 
gerekir. Kuralların önceden belli olması, A’dan B’ye değişmemesi gerekir. Yoksa, asla bir 
ekonomik ağ oluşturulamaz.  
 

Hobbes’un Leviathan’da da liberal okumayı mümkün kılacak veriler var. Açlığın 
kendisi de bunlardan bir tanesi, buna da vurgu yapıyor. Leviathan’da en çok eleştirilen 
düşünürlerden birisi Aristoteles’dir. Adeta hedef tahtası haline getirilmiştir. Neden? 
Aristo’nun ünlü bir sözü var: “İnsan sosyal ve siyasal bir hayvandır.” Bu önerme, 
içinde birden fazla husus barındırıyor. Hayvandır diyor ama, sosyal ve siyasal bir 
hayvandır. Hobbes bu önermeyi alaşağı ediyor, diyor ki: İnsan hiç bir zaman sosyal 
olmamıştır. Doğa durumundan bahsediyor. Her zaman birbirinden bağımsız yaşamıştır. 
Hele siyasal olma meselesi, bütün dertleri başımıza açan insana siyasal olma durumunun 
atfedilmesidir. İnsan, siyasal falan değildir, diyor. Antik Yunanda, Atinalılar için siyasal olmak, 
hava gibi, su gibi, çok doğal bir şey, kendiliğinden bir şey. Bütün Atinalılar , hayatı böyle 
algılıyor. Hayatın bir parçası, nefes almak gibi, su içmek gibi bir temel ihtiyaç. Ama kimler 
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katılıyor siyasal hayata? Yetişkin erkek yurttaşlar; kadınlar, çocuklar ve yabancılar  bunun  
dışında. Hobbes alternatif olarak ne sunmuş olabilir? Nasıl bir sistem  Leviathan’da? Temsili 
sistem arkadaşlar. Sözleşmeyi yapacaklara diyor ki, ‘senin siyasi hayatta yerin yok. 
Temsilcilerinle  yaparsın bunu. Çünkü İngilterede iç savaş var. ‘  Bir kısım parlamento yanlısı, 
bir kısmı kral - taç yanlısı. Devam eden bir savaş var. Savaş demek, kaos demek; kaos 
demek güvensizlik demek. Güvensizlik kimin işine yaramaz? Kapitalizmin,  burjuva  sınıfının 
işine yaramaz. O yüzden insanlar siyasete karışmasınlar. Nasıl yürütülsün  peki siyaset? 
Temsilen. Birkaç kişiyi milletvekili seçer, devredersin; o seni temsil eder. Aristo’nun siyasal 
insan olma kısmını böyle eleştiriyor. İnsan siyasal değildir, zaten siyasallığın atfedilmesi 
beraberinde sorunları getiriyor, kaosun bir sebebi de bu. Sosyal hiç değil zaten, doğa 
durumunda özellikle birbirinden ayrı yaşar zaten tek başlarına yaşarlar. İnsanlar,  her zaman 
küçük de olsa bir grup içinde yaşamışlardır.  

 

Dolayısıyla  Hobbes’un bu insan tasvirinin bir gerçekliği yok. Kendisi  bir kurgu olarak 
oluşturuyor. Oysa veriler, insanların her zaman sosyal bir varlık olarak yaşamış olduğunu 
gösteriyor. ‘Sosyal değildir insan diyor, dolayısıyla siyasal da olmamalı, siyasetin 
dışında kalmalı.’  Siz ne dersiniz haklı mı düşünür? Enteresan bir gidişat var dünyada. Ben 
İÜHF’ne 1996 girişliyim. O zaman öğrenci olayları daha çoktu, görece bir azalma var yıllar 
içerisinde. Siyaseti siyasetçiler yapsın. Periyodik seçimlerimiz var, oy kullanıyoruz. Onun 
dışında düşünmek, söz söylemek  bizim uğraşımız olmasın. Hobbes  bugün yaşıyor olsa, 
heralde bunları söylerdi. Gerçekten  bir  kaos yaratma bir kargaşa yaratma şeyi var mı? 
Tehlikeli  bir şey mi siyaset? Anneler, ‘aman oğlum olaylara karışma, siyaset konuşma’ der. 
Burada siyaset yapmayın, burası yeri değil. Bunu  duymuşsunuzdur. Artık  öyle anlatan hoca 
da kalmadı. Sınıfta  sağcılar sağda, solcular solda otururmuş, ortada da bir çok asker 
olurmuş. Bu sol-sağ meselesi nedir? Öğrencinin siyasete katılması değil mi? Temsili 
sistemde, bırakalım temsilciler bizim adımıza karar versinler.  

 
 

(Hoca, öğrenci diyaloğu.) 
 

Siyaset, insanların birbirini etkileme sanatıdır. Kendi görüşlerini anlatıp, kendine 
yandaş bulma sanatı aslında. Hobbes bunu tehlikeli buluyor, çünkü Hobbes bir iç savaş 
tanığı. Öylesine bir iç savaş ki, bir kralın hayatına mal olmuştur. Az buz bir şey değil, bir 
kralın giyotinle kellesinin uçurulması,  İngiliz siyasi tarihi bakımından dehşet verici bir olay. 
Kimse istemiyor, taçtı, parlamentoydu, ikiye bölünmesin; kaos engellensin, kargaşa 
çıkmasın. Hobbes diyor ki, ‘Güvensizlik varsa insanları yönetilebilecek duruma 
getirirsiniz. İnsanlar güvensizlik kaygısından yönetilmeye hazır hale gelirler.’  O yüzden 
Hobbes, doğal durumda böyle müthiş bir güvensizlik oluşturur. Kendi içinde tutarlıdır 
düşünürümüz. Böylece insanları yönetilmeye ikna eder. O yüzden, o uzun süren doğa 
durumunun bir noktasında, rasyonel davranmaya başlamışlardır. Bakmışlar ki, güvensizlikle 
başetmek mümkün değil. Ne yapalım? Kendimizi  yönetecek bir kişiye, bir iktidara, bir 
hükümdara yetki devredelim. Bir sözleşmeyle kollektif olarak, bir seferde, koşulsuz bir 
şekilde kesin bir yetki devri. 

Devam edeceğiz. 
 

2.DERS 
 

Doğa durumunda bir takım haklardan,  yasalardan bahseder Hobbes. Bu yasalardan 
bir tanesi de barışı aramak. ‘ O güvensizlik insanları barışı aramaya iter’  der Hobbes. 
Bunun bir sonucu olarak da, herkesin sahip olduğu herşeyden vazgeçmesi. Niye yapıyorum 
bunu güvenliğin sağlanması adına. Kollektif olarak her şeyimizden vazgeçiyoruz. Bir 
egemeni yetkilendiriyorum. Mutlak ve kesin şekilde yetkili.  
 

Bunun sonuçları neler peki?  Ortada bir sözleşme var, bu sözleşmenin tarafı olmayan 
bir egemen var, bir Leviathan var. Bu egemen sözleşmenin tarafı değil. Geçen hafta 
konuştuk. Bir sözleşmeye taraf olmak mı daha avantajlı, yoksa taraf olmamak mı? 
Hobbes’un bize önerdiği bütünüyle, üçüncü kişi lehine sözleşme örneği. Bir kişi lehine 
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sözleşme yapıyorsunuz, herhangi bir yükümlülük altına sokmuyorsunuz ama tüm 
haklardan yararlandırıyorsunuz. Leviathan böyle bir şey. Hiçbir yükümlülük altında değil, 
o yüzden koşulsuz diyorum. Kollektif olarak biz Leviathan yaratıyoruz. Koşulsuz bir şekilde 
yaratıyoruz. Mutlak kesin bir yetki devri yapıyoruz. Bu iktidarı devredemez, kimseyle 
paylaşamaz. Devredilmesi yasak. Paylaşılması yasak. Ve bunu sınırlandıran hiçbir şey yok. 
 

Locke’a gelince göreceksiniz. Locke’da tam tersidir. Onun doğal durum tasviri de 
farklıdır. O doğa durumundan yola çıkarak oluşturduğu sözleşmenin özellikleri de sonuçları 
da farklıdır; çünkü iki düşünürün amaçları farklı. Burjuvazi bir sınıf olarak kendini ispatladı, 
ortaya koydu, ekonomik haklara sahip oldu. Sıra neye geldi Locke döneminde? Siyasi 
iktidarın sınırlandırılmasına geldi. Yani amaçlar farklı. 
 

Tek bir sözleşme var. Egemen, iktidar bunun tarafı değil. Dolayısıyla onu sınırlandıran 
hiç bir koşul, sınır yok. Mutlak bir yetki. Niçin? Güvenliği sağlaması için. Zaten doğa 
durumundan getirdiğimiz hiç bir hak da yok. 
 

Yine Locke’da göreceğiz. Locke, doğa durumundan getirdiğimiz haklardan bahseder. 
Sözleşmeyle oluşturulan siyasi iktidarın sınırı, doğa durumundan getirdiğimiz 
haklardır. Ama Hobbes’un devlet kuramında böylesine bir doğal haklar teorisine yer yok. 
Amaç ne? Güvenliğin maksimum şekilde sağlanması. Bunun için de ne yapıyor? Hiç 
bir şeyi egemenin ayağına engel yapmıyor. Onu sınırlandıran hiç bir şey yok, Tanrısal  
yasalardan bahsetmiyor. Orta Çağ’da neydi bütün iktidarların kaynağı,Tanrıydı; bütün 
iktidarlar Tanrı’dan gelir. Halk aracılığıyla kullanılır anlayışı var bir dönem. Orta Çağ’a 
damgasını vuran kral-kilise çatışması ama kilisenin bir dönem üstünlüğü var. Ama 
Hobbes’da ne Tanrı var egemeni sınırlandıran, ne de Locke’daki gibi doğa 
durumundan getirdiğimiz yasalar var. Dolayısıyla hakların kaynağı pozitif hukuktur 
Hobbes’da. Ne demek bu? İnsansı kurallar. Yani egemen bana bir mülkiyet hakkı tanırsa, 
benim birey olarak mülkiyet hakkım olacak. İnsan Hakları Hukukunun felsefesi de budur 
aslında. Doğal haklar kuramına dayanır aslında. Bireylerin doğuştan getirdiği devredilmez, 
vazgeçilmez  hakları olduğu anlayışına dayanır. Hobbes’da böyle bir anlayışa yer yok. Niye 
yok? Mantıklı, çünkü egemeni sınırlandırmak istemiyor. Böyle bir şey  yaparsan, 
sınırlandırmış olursun. Doğal durumda sahip olduğun haklarla sınırlandırırsınız.  
 

Bir diğer tartışma konusu. Hobbes totaliter midir, liberal midir  konusunda olduğu 
gibi. Liberal okuyanlar, sözleşme kavramına ağırlık veriyor. Totaliter okuyanlar da diyor ki 
başka kanıta ihtiyaç var mı? Koşulsuz, kesin bir iktidar devri. Egemeni bağlayan hiçbir şey 
yok. Gerçekten yok mu meselesi? Derse gelmeseydim daha iyiydi diyecekseniz, sürekli kafa 

karıştıran dipnotlar . Aslında Leviathan okuduğunuzda, mutlak egemen bir iktidar tasvir etse 

bile, bunun böyle istisnalarının oluşturulduğunu görüyoruz. Tamam doğal haklar yok ama 
bakın ısrarla şu vurgu var. Egemen, insanların güvenliğini sağlamak için var.  O sözleşme, 
yetki devri bunun için yapıldı. Varsayalım ki egemen bir  yönetme zaafiyeti yaşıyor. Bir  isyan 
oldu, devrim oldu, savaş oldu. Egemen artık  yönetemeyecek duruma düştü. Ne  olacak? Fiili 
bir doğa durumu yaşanacak. Leviathan’da Hobbes bunu söylüyor. Yönetici, yönetebilme 
şeyini kaybettiyse, yönetim zaafı varsa, orada fiili bir doğa durumu yaşanıyordur. O 
zaman ne olacak? İnsanlar, o şeyi  yeniden  kendi ellerine alacaklar. Mutlak  itaat  etme 
zorunluluğu ortadan kalkacak. Sınırsızmış gibi anlatır ama bir taraftan da böyle 
istisnalarını, sınırlarını çizer. 
 

Bir başka konu. Genelde Hobbes, Locke ve Rousseau -sosyal sözleşme 
teorisyenleridir-  üçü anlatıldıktan sonra, bir karşılaştırma yapılır Genel Kamu Hukuku 
dersinde. Sözleşme, devlet düşüncesinde nasıl sonuçlar doğurur meselesi. Dolayısıyla, 
bu devrim hakkı, ihtilal hakkı ya da direnme hakkı. Bizde Türkiye olarak uzağında değiliz, bu 
hak 1961 anayasamızda vardı, direnme hakkı, ihtilal hakkı diye de kullanılırdı. Tabi Hobbes 
gibi, mutlak iktidar düşlemiş olan bir düşünürün aslında direnme hakkı tanımamış olması 
gerekir. Mantıklı olan budur. Kime karşı direnme? İktidara karşı, devlete, egemene karşı. 
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Hobbes’da bu hakkı aramak çelişkili olmaz mı? Mutlakiyetçi olmakla beraber, Hobbes yine 
de bir sınır çizer. Cemal Bali Akar, şu anda Bilgi Üni’de bu konuda çok çalışması var 
hocanın. Der ki ‘Hobbes’da bir devrim hakkı vardır ’ der. Her ne kadar sınırsızmış gibi 
görünse de insanların yaşam hakkı bunun bir sınırını oluşturuyor. 
 

Diğer taraftan da Leviathan’da direnme hakkına yer olmadığı sonucunu çıkarmak 
mümkün. Diyor ki: “Uyruğun özgürlüğü, egemenin sınırsız gücüyle tutarlıdır. Ancak bu 
özgürlükler öldürmeye ve yaşatmaya kadir egemen gücün, lağvedildiği veya sınırlandırıldığı 
anlamına gelmez. Çünkü daha önce gösterildi ki, egemenin hangi gerekçeyle olursa olsun, 
bir uyruğa yapabileceği hiçbir şey, adaletsizlik veya haksızlık olarak adlandırılamaz. Çünkü 
her uyruk egemenin yaptığı her bir eylemin  (..). Bu nedenle kendisi Tanrı’nın bir uyruğu 
olması ve böylece doğa yasalarına uymak zorunda olmasından başka bir biçimde, hiçbir 
haktan yoksun değildir. Dolayısıyla devletlerde bir uyruk, egemen gücün emriyle öldürülebilir. 
Ve yine de, ne uyruk ne de egemen birbirine karşı haksızlık etmiş olmayabilir.” Ne kadar 
çarpıcı değil mi? 
 

Hobbes’un siyasi düşüncesi, doğa durumundan çıkıp, bir sözleşmeyle egemenin 
oluşmasının sebebi güvenliği sağlamak, hem o açlık durumuyla başetmek, hem fiziksel 
güvenliği sağlamak. Sözleşmenin amacı, kişinin fiziki güvenliğinin sağlanmasıysa, beni 
öldürmek isteyen bir egemene karşı bir direnme hakkının olmaması, bir çelişki gibi 
görünüyor.  Ama Celal Hoca diyor ki, -bu konuda otorite sayılır-, Hobbes’da bir direnme 
hakkı var.  Yönetimde bir  zaafiyet oluşması durumunda arkadaşlar, artık yönetemiyorsa, o 
durumda egemenin buyruklarına uymamaktan, bir direnme hakkından bahsedilebilir. 
 

Liberalizmin özü aslında kriz durumlarındaki mutlak yetki kullanmadır. Aslında 
Hobbes’un önerdiği bundan başka bir şey değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin, istisnai 
rejim standartları vardır. Olağanüstü rejim standartları vardır. Anayasada gördünüz mü 
arkadaşlar? Bunlar normal hukuk sisteminin de bir parçası. Mesela savaş, olumsuz bir şey 
ama, o da bir hukuka bağlanmış. Bakın geçen haftaki uçak kaçırma örneğini hatırlayın. Öyle 
zamanlarda, daha güçlenmiş bir yürütme erkiyle karşı karşıya kalırız. Bunun bir hukuku 
vardır, önden bellidir. Bizim anayasamızda bu kriz halleri yazar. dahası insan hakları 
hukukunda da yeri vardır. Mesela, gözaltı süreleri tamamen değişir. Yani kriz dönemlerinin 
hukuku vardır zaten ve liberal sisteme ilişkindir olağan döneme göre yürütme erkinin daha 
güçlü olması. Leviathan adının korkutuculuğu ve kapak sayfasının ürkütücülüğü, her şeye 
kadir bir kral başı, elinde asası var kılıcı var. Böyle bir mutlakiyet durumu var ama neden? 
Ortada bir kriz durumu var. 
 

Yönetim artık zafiyet oluşturmuşsa, yönetmiyorsa orada artık sözleşme geçersiz. 
İşlem temelinin çökmesi diyelim, artık ifası mümkün olayan bir sözleşme var, çünkü geçerlilik 
şartları ortadan kalkmış. Boşanma davalarında, aile birliğinin temelden sarsılması gibi 
düşünün. Adeta bir katolik nikahı bu Leviathan’daki, ama orada bile bu kadar mutlak yetki 
devrinin de bir sınırı var. Bu kadar yetki zaafiyeti oluşmuşsa, orada artık işlem sebebi 
çökmüştür, ifa mümkün değildir, doğa durumuna geri dönmüştür. 
 

Bunlar ulusal hukuk bakımından. Peki dış ilişkilerde ne olacak? Monarkı egemen 
yaptık. Peki İspanya’yla ilişkiler, Fransa’yla ilişkiler, orada nasıl bir durum var? Orada bir 
doğal durumu var. ‘Devlet devletin kurdudur’’ demek, yanlış olmaz. Tıpkı bireylerde olduğu 
gibi, orada da yine mutlak şekilde birbirine güvenmeme, her devletin kendini düşünmesi, 
kendi çıkarlarını öncelemesi durumu var. 
 

Uluslararası hukuk zaten, özü itibarıyla, her zaman kendi çıkarını düşünen devletlerin 
arasındaki  ilişkileri düzenleyen bir hukuktur. Ne ebedi dostuklar vardır, ne ebedi 
düşmanlıklar vardır, çıkarlar üzerine değişen politikalar vardır. Hobbes da, bu ilişkileri doğa 
durumuna benzetmiştir. 
 

Ticaretin güvenliğine ihtiyaç var. Ekonomik faaliyet hem fiziki güvenlik hem hukuki 
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güvenlik ister. Bakın bugün Suriyeye bakın, Iraka bakın, merkezi güçlü iktidarı olmayan 
yerlere bakın, dışa karşı savunmasızıdr. Hobbes böyle diyor: Dışa karşı da güvenliği 
sağlayacak olan, içerde güçlü bir iktidarın varlığıdır. Taç da olabilir, parlamento da olabilir, 
eğitimli, eğitimsiz, filozof, flozof olmayan, yeter ki çift başlılık olmasın, tek başlı olsun, 
güvenliği sağlayacak, yetkisini asla paylaşmayacak, devretmeyecek bir mutlak iktidara ihtiyaç 
var. Özellik aramıyor ama sınırlar koyuyor, bölünmez, devredilemez, başka biriyle paylaşmak 
mümkün değil. Güvenliğin ancak bu şekilde sağlanacağını düşünüyor. 
 

Mutlakiyetçilik, demokrasi açısından hoş baktığımız bir şey değil, ama modern 
devletin ortaya çıkış sürecinde, mutlak monarşiler önemli bir rol üstlenmiştir İngiltere’de, 
Fransa’da. O feodal kalıntıların tamamen silinmesinde de rolü var, burjuvazi sınıfının 
beklediği güvenliğin sağlanmasında da. Lütfen bunun bilincinde olarak Hobbes’u anlamaya 
çalışın.  
 

Özgürlük, haklar meselesi. Doğa durumundan getirdiğimiz bir hak yok Hobbes’da. 
Haklar devletin bize tanıdığı kadarıyla var. Devlet bana mülkiyet hakkı tanırsa, inanç 
özgürlüğü tanırsa bu haklarım var, tanımamışsa yok. Özgürlük Hobbes’un gözünde şu 
anlama geliyor: Yasayla çatışmadığı sürece kişi istediği gibi davranabilir, bu konuda bir 
özgürlüğü var. Ama onun sınırları egemenin yasalarıyla çizilmiştir, buna egemen karar 
verecek. 
 

(Bir öğrenci sorusu üzerine hoca direnme hakkının tek tek bireylere verilmediğini 
ancak bir yönetim zaafı oluştuğunda topluca kullanabileceğini söylüyor.) 
 

İrlanda Cumhuriyeti, Katolik bir ülke. Bazı konularda katı bir tutumu var. Eşcinsel 
evliliği ve kürtaj yasakları var. İrlanda anayasasında, ceninin yaşam hakkı olduğu yazar, 
kürtaj yıllardır yasak. Ama kangren halini almış bir mesele yıllardır. davalar açılıyor. Kürtaj 
için İngiltere’ye gidiyorlar, orada yasal. Çözemediler  meseleyi. İrlanda’da,  parlamento 
inisiyatifiyle Vatandaşlar Meclisi kuruldu. Tamamen kurayla seçildi insanlar buna. 99 kişi 
seçildi kurayla. Ama bazı şeyler gözetildi, eğer cinsiyet, yaş, belli bir bölgede ağırlık olursa 
yeniden kura çekiliyor, daha adil bir dağılım sağlamak için. Kurayla seçiliyor, kişiler kabul 
ederse meclise katılıyorlar. Bu kişiler eğitime tabi tutuldu haftalarca. 200 sivil toplum örgütü 
onlara kendi görüşlerini anlatıyor. Kangren haline gelmiş bir mesele bu şekilde, Vatandaşlar 
Meclisi tarafından çözüldü. Kürtaj yasası Mayıs 2018’de bir miktar yumuşatıldı.  
 

Dinle ilgili görüşleri 
 

Dine karşı değildir Hobbes. Bu ahmaklık olur zaten. Ama dünyevi iktidar tarafından 
idare edilmesini savunuyor. Bir elinde kılıç, bir elinde asa. Her iki iktidarın da sahibi. Din 
devletin tekelinde olacak. Hobbes hiçbir zaman iki başlılığı savunmadı. Ruhani iktidarı 
desteklemesini beklememek gerekir. 

                                                                                                         Barış YİĞİT 
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1.DERS 

Evet, modern devletin düşüncede oluşmasını sağlayan 3 düşünürün ortak noktalarını 

görüyoruz. Modern devleti bize özel bir biçimde tarif etmişler. Buna kral devlet diyoruz. Sene 

başında modern devletin ilk biçimine kral devlet, sonra ulus devlet demiştik. Modern 

devletin bu iki biçimde temel özelliklerini anlatacağız. Tabii ki, önce kral devlet. Makyavelli’nin, 

Bodin’in ve Hobbes’un anlattıklarından anladığımız devlet, Kral Devlet. Kral devlet modern 

devletin ilk biçimi, sonra bunun yerine ulus devlet geliyor. Neden böyle olmuş? İlk dersimizde 

bunun üzerine konuşacağız.  

Kral Devletler 

Makyavelli’nin, Bodin’in ve Hobbes’un devleti nedir? Nedir devlet, kimdir? Kralın 

kendisidir. Devlet kraldır. Kral nedir? Yasayı yapan ve uygulayan kişidir. Kral devlet. Siyasal 

iktidarın iki unsuru olan yasa yapma ve uygulama monarka verilmiş. Sene başında 

hatırlarsanız iktidar için yasa yapma ve uygulama arasındaki bağdır, demiştik. Burada yasa 

yapma da uygulama da kraldadır. Biz buna Kral devlet diyoruz. Meşruiyetini kendinken alıyor 

kral. İktidar bir kişinin şahsında somutlaşıyor. 14. Louis nin meşhur lafı bardır: “Devlet benim” 

diyor. Hatta Hobbes devlet için “ölümlü tanrı” diyor. Bunun anlamı ne? Bu, tam 

kurumsallaşmamış bir iktidarı ifade ediyor. Hala biraz kişisel denilebilir. Yasanın kaynağı 

dünyevileşmiş ama ulus ya da millet yok henüz. Millet yok, yasayı yapan ve uygulayan kral 

var. Millet olsa olsa yönetilen bir şey, yönetimimin konusu olabilir. Bu bir eksiklik. Ulus, devletin 

gölgesinde kalıyor. Devlet, ulusa baskın. Egemen güç, kral. Ulusu da devleti de bir ölümlünün 

şahsında somutlaştırıyor. Kralın şahsına içkin sayılıyor. Devleti bir ölümlünün şahsında 

somutlaştırmak da bir çelişkidir. Sonuçta şöyle diyoruz: Bu kurgu mükemmel değildir. İşte ulus 

devlet, bir anlamda bunun mükemmelleşmiş hali. Devleti şahsında somutlaştıran bir varlık 

tehlike teşkil eder.  

Kral devletler ya da mutlak monarşiler, kapitalizmin ilk aşamasında burjuvazinin 

merkezi iktidarı güçlendirmek için geçici süre kullandığı bir araçtır. Ama krallar 

güçlendikçe, devlet benim dedikçe, buradan ortaya çıkacak gücün insanların haklarını 

koruduğunu düşünebiliriz (Hoca böyle demiş ama korumadığını olacak sanırım?). Bilhassa 

mülkiyet hakkı için büyük bir tehlike teşkil eder. Böyle bir anlayışın keyfi bir yönetime gideceğini 

düşünebiliriz. O zaman ne yapmak lazım? Bunu sınırlandırmak lazım. Bu akla uygun değil. 

Bunun değişmesi lazım. Kral devlet, ulus devlete bir geçiş dönemidir. Bir olağanüstü dönem 

devletidir. Ama kısa bir süre sonra yerini ulus devlete bırakıyor. 

Ulus Devletler 

Nedir ulus devlet? Kral devletten farkı nedir? Neden bu kadar tutulmuş? Bir kere, ulus 

yani millet devletten ayrılıyor. Ulusu meşruiyetin kaynağı yapar. Aslında giderek yasanın 

kaynağı. Ulusu yasanın yaratıcısı, devleti ise bu yasanın uygulayıcısı sayan anlayıştır. 

Ulus eşittir devlet demek değil. Anayasamızdaki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demek 

bu aslında. Egemenliğin temel göstergesi nedir? Yasa yapmaktır. Devletle ulusu birbirinden 

ayırıyor. O zaman devlet nedir? Devlet ise ulusun yaptığı yasayı, uygulayan bir araçtır. Millet 

içinden yasa koyucu bir grup seçiyor, yasama meclisi oluşturuyor, onlar bizim adımıza yasayı 

yapıyor.  

Ortaçağda kimin adına yönetiliyordu? Tanrı adına. Bu yüzden tanrı devlet deniyordu. 

Kral devlette kendi adına yönetim vardı. Ulus devlette artık ulus adına bir yönetim var. 

Harika bir meşrulaştırma yöntemidir. Devlet sadece ve sadece yasayı uygulayandır. Artık tam  
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bir kurumsallaşma var. Kral devletin, ulus devletin ortaya çıkmasında katkısı ulusun 

belirlenmesi bağlamında önemli. Ulusu belirleyen şey daha çok piyasadır, ülkedir. Ülkenin 

ortaya çıkmasında kralların payı vardır. Devletler biraz pazarlara göre oluşur. Piyasanın, 

pazarın da rolü var ama konumuz değil, bunlar tartışmalı şeyler, onlar ekonomik. Ben sadece 

işaret etmek istedim. 

Teorik boyutları da var ulus devletin ortaya çıkmasının. Locke’un “Egemenlik halktadır” 

söylemi. Rousseau’nun “Genel irade egemendir” ifadesi. Ulus devletin teorik kaynakları 

bakımından önemli.  

Hukuki oluşum çerçevesinde bakarsak 1648 Westfalya Anlaşması ve 1789 İHE 

Bildirgesi ulus devletin meşrulaşması anlamında önemlidir. 1789 “Egemenlik özü itibarıyla 

ulustadır. Kimse ondan kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz.” der. Ulusu, yasanın 

kaynağına yerleştiriyor, diyebiliriz. “Yasa genel iradenin ürünüdür, yurttaşlar kendileri veya 

temsilcileri ile katılır” diyor. 

Günümüzde devletin varlık koşulları 3 tane:  ulus, toprak ve egemenlik. Ulus devlet 

modeli evrenselleşmiş artık. Diğer taraftan organları var, 3 temel işlevi var: Yasama Yürütme 

Yargı. Bir devlet ne yapar, 3 temel işlevi yerine getirir.  

Yapısında farklılıklar var: üniter, federal, konfederal olanlar olmuştur tarih içerisinde, 

bölgesel vs. Yapılar farklılaşabilir ama özüne baktığımızda temelleri benzer. Şekline göre de 

Cumhuriyet, monarşi vs olabilir. İdeolojiler de değişebilir: Liberal, faşist, islami, sosyalist vs 

olabilir. Bizim ele alacağımız ulus devletin batıda aldığı biçim: Liberalizm. 

2.DERS 

Siyasal Liberalizm 

Ulus devletin batıda aldığı biçim: Liberalizm. Ne adına yönetiyorsun sorusunun 

cevabı ulus adına. Ulus devlet kuruldu, peki ulus devlet nasıl liberalleşti? Liberalizmin en temel 

olgusu özgürlük ve eşitliktir. Bir özgürlük öğretisidir temelde. Zaten ismi de serbestiyetten gelir. 

Eşitlikten kasıt yasa önünde eşitliktir ve her zaman mutlak da değildir. Sosyal ve 

ekonomik eşitlik konu dışıdır. Aristo anlayışıyla bakarsak zaman zaman mutlak, zaman 

zaman nispi bir eşitlik anlayışı. Yine de soyluları, serfleri vs düşündüğümüzde ortaçağa göre 

büyük bir değişimdir. “Bütün insanlar doğuştan özgür ve eşittir” diyorlar. Ortaçağın yerleşik 

anlayışına karşıdır.  

Ben ne zaman özgürüm? Bana dokunulmadığı sürece. Nereye kadar özgürüm? 

Başkasının özgürlüğüne dokunmayacak kadar. Bunu nasıl anlayacağız? Bunun sınırını 

yasalar çizer. Negatif bir özgürlük anlayışı ve sınırlı. Soyuttur, insanın içinde bulunduğu 

duruma göre değerlendirmek gerekir. Sınırları var. Halkın her istediği olmaz, her konuda 

düzenleme yapamayız. Ama liberalizmde bu sınırlar geniş. Sınırlı ama olabildiğince sınırsız. 

Bir başka ilke. Güçler ayrılığı. Yine liberalizmin olmazsa olmazı. 1789 Bildirisinde 

yazar: “Bir yerde güçler ayrılığı yoksa, orada anayasa yoktur.” Bu kadar önemli. Yasama , 

yürütme ve yargının birbirinden ayrılması. Tabi bunun karşısında güçler birliği var. Güçler 

ayrılığında John Locke’u ön plana çıkarırken, güçler birliğindeyse Rousseau’yu öne 

çıkaracağız. Bizde de bir dönem uygulandı, 1924 Anayasasında, güçler birliği. Daha çok 

yasamayla yürütme arasındaki ayrılığı ifade eder. Montesquieu da bunun üzerinde duruyor, 

İngiltere’de yasama organı var parlamento ve yürütme organı var kral devlet, bunlar birbirinden 

ayrı diyor. İkisi bir araya gelirse felaket olur. Yargının üzerinde çok fazla durulmaz. Uyuşmazlık  
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çözen bir kurumdur yargı. Çağımızda yargı da ön plana çıkıyor. Hukuk devleti, yargı 

bağımsızlığı da liberalizmin özellikleri arasında sayılabilir. 

Siyasal iktidarın (yani yönetenlerin) sınırlandırılması. Siyasal iktidarla, ekonomik 

iktidar arasındaki ilişki için geçerli daha çok. Bu çok cazip gelir, iktidarın sınırlandırılması 

deyince. Bu gücün sınırlandırılması lazım. Burada iktidarın sınırlandırılmasından maksat, biraz 

hakim ekonomik sınıfın korunması anlamında. Girişim özgürlüğü, mülkiyet hakkı, ticaret, 

sözleşme serbestliği. Bunlar iktidarın sınırlandırılması aslında. 

Bir başka özellik. Seçimler ve temsil sistemi. Serbest seçimler. Liberalizm, 

demokrasiyle doğrudan alakalı bir kavram değil. Ama gelenek, seçimlerin önemli olduğunu 

söyler. Halkın kendi kendini yönetmesi anlamında. Seçimler sonucu temsili bir demokrasi 

oluşur. Antik Yunandaki gibi doğrudan demokrasi söz konusu değil. Seçilmiş topluluk, milleti 

temsil eder. Neden? 2 sebebi var.  

1. Günümüzün büyük ölçekli toplumlarında doğrudan demokrasi mümkün değildir. Bu 

zorunluluk bizi temsili demokrasiye götürür.  

2. Doğrudan demokrasi olsaydı, herzaman hakim sınıfların lehine kararlar çıkardı. 

Toplumun kendi menfaati genellikle hakim sınıfların menfaatine zıttır. O zaman temsil 

sistemini işletmek daha makuldur, denir. Bu daha gerçekçi. Bu bağlamda liberal 

demokrasi, biçimsel demokrasidir. Maddi olarak temsili demokrasinin zorunlu olduğunu 

görüyoruz. Nüanslar var tabi. Liberalizmin hiçbir zaman halk iradesinin üstünlüğü 

iddiası yok.  

Önemli bir olgusu da devletin tarafsızlığıdır. Hakem devlet, tarafsız devlet. Çatışan 

menfaatler karşısında tarafsız kalmalıdır. Bir zümrenin çıkarına hareket eden bir aygıt değildir. 

Devlet, bir sınıfın devleti değildir. Bu da özellik olarak aklınızda bulunsun. 

Ekonomik Liberalizm 

Ekonomik liberalizme gelince. Biraz daha farklı. “Bırakınız yapsınlar” anlayışı. Laissez 

passer, laissez faire (lese pase lese fer). Özel mülkiyet en önemli prensibi. Buradaki 

vurgu mülkiyetin kutsal ve dokunulmaz olması. Bu iddialı bir şeydir.1789 bildirgesinde de 

var.  

Teşebbüs. Herkesin kendi işini kurabilmesi ve istediği alanda yatırım yapması. Yani girişim 

özgürlüğü, önemli. Serbest piyasa. Girişimci malını getiriyor, fiyatını serbetsçe belirliyor. Fiyatı 

belirleyen, pazarın kendisi olmalı. Kimse müdahele etmemeli. Pazara bırakacaksınız. İdeal 

olan budur.  

Bir de sözleşme serbestliği var. Aslında tüm bunları tamamlayan bir şey. Emredici 

hükümlere ve ahlaka aykırı olmamak kaydıyla, her türlü sözleşme yapmak serbesttir. 

Siyasal ve Ekonomik Liberalizmin Farkları 

Bu 2 tür liberalizmin aralarında nasıl bir ilişki var? Ayrılabilir mi ekonomik ve siyasi 

liberalizm? Siyasi liberalizmi savunanlar, büyük ölçüde ekonomik liberalizmle ekonomik 

liberalizmin birbirine karıştırıldığını iddia eder. Bunu haksızlık olarak görür. Biz ekonomik 

liberalizmle bağlı değiliz der. Onların savunduğu siyasi liberalizmdir. İktidarın sınırlandırılması, 

güçler ayrılığı, özgürlüklerin güvence altına alınması, insanın doğuştan sahip olduğu hakların 

korunmasıdır. İktisadi liberalizmin bunların dışında bir şey olduğunu söylerler. Çok tartışmalı 

bir konudur. Biraz nerden baktığınızla ilgilidir. Siyasi liberalizmi savunmak kolay, iktisadi  
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liberalizmi savunmak çok daha zordur. Onu eleştiren pek çok düşünce vardır. Bizim 1982 

Anayasası iktisadi açıdan son derece liberaldir.  

Locke’un liberal devlete ve insan haklarına bakışı. Locke’da öne çıkan insan haklarıdır. 

Ama Montesquieu’da bundan daha ziyade, insan haklarını koruyacak devletin nasıl 

örgütleneceği. Bu ikisi bağlamında ulus devletin liberalleşmesini konuşacağız. Rousseau, biraz 

daha farklı. Liberal demokrasinin aslında doğrudan versiyonunu savunur.  

Gelecek hafta John Locke ile devam edeceğiz. 
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1.DERS 

Bugün hem liberal devlet üzerinde duracağız. Aynı zamanda da sınırlı devlet, 

sınırlandırılmış devleti en çok vurgulayan düşünür, Locke üzerinde. 

İngiliz düşünür. İki siyasi kanat arasında çok yoğun mücadelenin olduğu bir dönem. Bir 

tarafta “tory”ler. Onlar muhafazakar, bir tarafta liberaller var. İki taraf arasında bir 

mücadele var. Locke tabi ki liberal. İngiltere’de kral yanlıları 1600’den başlayarak üstün 

geliyorlar. Bu sırada John Locke da Hollanda’ya gidiyor. Daha sonra 1688’de İngiltere’de 

büyük devrim oluyor. Bu devrimle beraber, bugün İngiltere dediğimiz, anayasa hukukunda 

klasik parlamenter sistem, yürütmeyle yasama arasındaki ilişkide, aslında yasamanın üstün 

olduğu, yasaları yaptığı, yürütmenin ise sadece yasaları uyguladığı bir sistem kuruluyor. 

Parlamentonun üstün olduğu bir sistem, parlamenter sistem. Devrimle beraber kuruluyor ve 

ardından John Locke da İngiltere’ye dönüyor. Gerçekten bu gelişimle, Locke’un fikirleri 

arasında bir uyum var. Bu anlamda liberal öğretinin, insan hakları özelinde olmasa bile, 

iktidarın sınırlandırılması bağlamında somutlaştığı bir zemine kurulmuş. 

Eseri: Uygar Devlet Üzerine İki Deneme. Bu eserini Hollanda’da oluşturmuş. 2 şey 

yapıyor. Birinci bölümde sınırlı devlet anlayışını ortaya koymak bakımından, bu anlayışa karşı 

2 düşünürü ele alıyor. Biri Bodin, diğeri Hobbes. Sonra da kendi insan hakları anlayışını ortaya 

koyuyor. Özellikle altını çizelim, bugünkü insan haklarını anlamak istiyorsak, teorik 

temellerini kavramak istiyorsak en önemli kaynak John Locke’tur.  

Evet, liberal felsefenin en önemli düşünürü. Eserin 1. bölümde yaptığı ilk iş, kralların 

tanrısal hakları teorisini çürütmek olmuş. Bu teori aslında batıda çok kabul gören bir teori, 

İngiltere’de de çok tartışılan ve düşünce olarak benimsenen bir teori. Önemli bir savunucusu 

da Sir Robert Finley. Diyor ki, insanlar siyasal alanda eşit değildir. Tanrı insanları siyasal 

alanda eşit yaratmamıştır. Birbirleriyle olan ilişkileri bir ilahi hiyerarşi içerisinde devam eder. 

Tanrı insanları farklı farklı yeteneklerde yaratmış. Herkesin kendi kabiliyetine göre toplumda 

yer alması gerekir. Kral da aslında, bir anlamda tanrının lütfuyla ordadır. Aslında ilahi bir 

kanunun gereği o pozisyondadır. Aslında bu süreç de Hz. Adem ile başlamıştır. Bu, ilk 

insandan beri böyledir. Böylece aslında kralı meşrulaştırıyor. Tabi John Locke buna karşı, 

liberal görüşleri çerçevesinde bunun kabul edilemeyeceğini söylüyor. Bir görüşü bu. 

İkinci görüş de Hobbes’un görüşü. Biliyorsunuz bunu. Aslında bir doğal yaşam dönemi 

var. Hobbes bu doğal yaşama dönemini çok kötü tasvir ederek, bu tasvirden hareketle çok 

güçlü ve mutlak bir devletle yönetilmesini savunuyor. 2. olarak da bunun üzerinde duruyor John 

Locke. Bunun yerine meşru ve sınırlandırılmış bir idare istiyor. Eserinde bu 2 temel görüşü 

çürütmeye çalışıyor. 

Locke’un Devlet Anlayışı 

Buradan hareketle hemen varacağımız yer nedir? Locke’un devlet anlayışı 

dediğimizde? Liberal devlet anlayışının üzerinde en çok durduğu kavram aslında “sınırlı 

iktidar”. İster ilahi sebeplerle olsun (kralın tanrısal hakkı), isterse Hobbes da olduğu gibi 

insanın, toplumun doğasından kaynaklanan bir takım gerekçelere dayansın. Aslolan sınırlı 

iktidardır. Şu soruyu da sormak lazım? Sınırlandırmaktan kasıt nedir? Neden sınırlandırmak 

gerekir? Bunun cevabını vereceğiz ama, madem giriş yaptık şimdi. İnsanların temel hak ve 

özgürlüklerini korumak için.  

Acaba insanlık devlete neden ihtiyaç duyar? Burada biraz Hobbes’a benzer. Çatışır 

gibi görünür ama benzer yanları var. Devletin bir sosyal sözleşmenin ürünü olduğu fikri, 
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Locke’un da kabul ettiği bir şey. Devlet, insanların ortak iradesinin ürünüdür. Fakat devleti 

oluşturma amacı söz konusu olduğu zaman Hobbes ile Locke ayrılır. Bir kere devlete 

verdikleri fonksiyon biraz farklı. Hobbes sözleşmeyle devleti kuruyor ama kendisinin 

korumak istediği şey burjuvazi. Burjuvazinin bir anlamda devlet eliyle korunması. Gücün 

kucağına teslim ediyor. Locke’un yaptığı şey, aslında bunun tersi. Burjuva sınıfını ya da 

orta sınıfı, insanları devletin gücünden korumak. Birisi insanı devletle korumak. Hatırlayın, 

Hobbes’un teorisinin ana kavramı barış, güvenlik. Bütün yetkileri krala veriyor. Neden? 

Korunmak için. Tek bir cevabı var. Güvenlik, çünkü doğal yaşama döneminde olmayan bir şey. 

Kaos var, herkes herkesin düşmanı. Herkesin can tehlikesi. Can güvenliğinin olmadığı bir 

ortamda neye ihtiyaç duyuyoruz? Güvenliğe. Bunu sağlayacak bir güce. Bunu da, sözleşmeyle 

ortaya çıkarıyoruz. Aklımız bunu emrediyor. Kaos ortamında, akıl ne diyor? Barışı ara. Sonra 

bunu ne takip ediyor? Barış için sözleşme yap, haklarından vazgeç. Doğal yaşama 

döneminde eşit ve özgürsün, her şeyi yapma hakkın var. Şurada barış imzalayalım, herkesin 

istediği olsun olmaz. Zaten savaş bundan çıktı. Haklarımızdan vazgeçeceğiz. Ama neden? 

Bizim doğal yaşama döneminde sahip olduğumuz hakları korusun diye, buradaki mantık 

enteresan.  

Ortaya çıkan devlet nasıl olacak? Bizim haklarımızla sınırlı devlet olacak. Bunu 

açıklamak için doğal yaşama bakmak lazım. Hobbes’u gördük, onu biliyorsunuz. Burada 

Hobbes’un aksine doğal yaşama döneminin mutlu ve huzurlu bir dönem olduğunu 

söyler. Bunu söyleyecek ki devleti sınırlandırabilsin. Aksini söyleyerek devleti 

güçlendirmişti Hobbes. Doğal yaşama döneminde biz mutluyduk diyor. Bütün insanlar 

özgür ve eşitti. Özgür topraklarda birlikte güzel güzel yaşıyorduk. O kadar zeng inlik var ki, 

hepimize yetiyordu. Kimsenin kimse üzerinde bir baskısı yoktu. Herkes serbestçe yaşıyor, 

ticaretini yapıyor. Dünya nimetlerinden eşitçe faydalanıyordu. Böyle bir düzen. 

Peki bu düzeni aslında sağlayan şey nedir? Nasıl bu güzel ortamda, barış içerisinde 

hepimiz yaşıyoruz? Bunu sağlayan bir şey var. O da, akıl. Bizim doğadan. Daha şeyi, doğa 

yasası. Doğa yasası bizim böyle yaşamamıza sebep oluyor. Akıl sahibi insan böyle yaşaması 

gerektiğini biliyor ve ona göre yaşıyordu diyor. Fakat burada bir sorun var. Madem böyle akıl 

sahibi varlıklarız, güzel güzel cennet gibi yaşıyoruz. Neden aramızda yaptığımız sözleşmeyle 

onu sınırlandırmayı düşüneceğiz? Bu temel bir sorudur. Bu soruya Locke’un verdiği cevap, 

cezalandırma yetkisidir. Evet, herkes mutlu yaşıyordu. Fakat bu dönemin önemli bir 

sakıncası vardı, o da şu: Birisi size zarar verdiği zaman, bunu cezalandıracak bir 

mekanizma, bir devlet olmadığı için, hukuku uygulayacak bir merci olmadığı için, bize 

karşı yapılan haksızlığı kendimiz cezalandırmak zorunda kalıyoruz. Bu da büyük bir 

sancıya sebep oluyor. Kendi davamızda yargıç oluyoruz. Siz bana zarar veriyorsunuz, ben 

öfkeyle size çok daha şiddetli bir şekilde cezalandırıyorum. Bu da aslında ne demek? Kaos. 

Hobbes’un teorisinden çok farklı değil aslında. Gene kaos. İşte bu sakınca insanları bir araya 

getiriyor ve aralarında yaptıkları sözleşmeyle devleti kuruyorlar. Ama devlete 

devrettikleri sadece ve sadece cezalandırma yetkisi. Onun dışında insanın doğal yaşama 

döneminde sahip olduğu bütün haklar insanın kendisinde kalıyor. Hobbes’da egemen 

sözleşmenin tarafı falan değil, biz barış adına, güvenlik adına bütün haklarımızdan 

vazgeçiyoruz, egemene devrediyoruz. Bütün haklarından vazgeç, barışı ara, sözleşme yap, 

egemene devret, sözleşmeye uy. Burada öyle değil. Cezalandırma yetkisini doğal yaşamda 

biz kullanıyoruz, bu birtakım sakıncalara sebep oluyor. Sonuçta kaosa varacak bir şey. o 

zaman ne yapalım? Bu cezalandırma yetkisini devredelim. Ama insan olarak sahip olduğumuz 

bütün haklar da biz de kalsın. Devlet bu hakları hayata geçirsin, düzenlesin ama ortadan 

kaldırmasın. Neden? Çünkü biz bu hakları devlete borçlu değiliz. Çünkü Hobbes’ta haklarımızı 

verdik, egemen bir hukuk düzeni yarattı, biz bu hukuk düzeninin izin verdiği şeyleri yapabiliriz. 

Hobbes‘daki özgürlük bu kadar, egemenin hukukla çerçevesini çizdiği kadar. Yapmayın 



 

Sayfa 5 / 9 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                GENEL KAMU HUKUKU   25.03.2019  TEK 

dedikleri dışında biz özgürüz. Ama o kralın aklıyla belirlediği, egemenin. Burada öyle değil. 

Özgürlük, insan olmaktan kaynaklanan haklarımız var. Devlet ne yapıyor? Bu hakları işlevsel 

yapıyor.  

Devlet ne yapacak? Doğal haklarımıza dokunmayacak. Ama düzenleyecek. Şöyle 

bir eleştiri getirilebilir. Her düzen aslında bir sınırlama getirir. Bu egemen sadece ve sadece 

haklarımızı korumakla yükümlü olması. Özellikle can ve mal güvenliği. Ama John Locke 

söz konusu olduğu zaman mülkiyet hakkının özellikle altı çizilir. 

Egemen meşrudur. Meşruiyetini de bizden alır. Sözleşmenin topluma sağladığı 2 temel 

değer vardır. Biri, varlığımızı sürdürmemiz ve bunu başkalarına karşı korumamızı sağlaması. 

Bir anlamda, insanların hayat, hürriyet ve mülkiyetlerinin korunması. Aslında devleti 

sözleşmeyle oluşturmakla 2 şey sağlarız. Bir tanesi özgürlüklerimiz: hayat, hürriyet ve 

mülkiyet. Kendi varlığını sürdürme ve bunu başkalarına karşı koruma. Bir anlamda bu 

kişi güvenliği ve mülkiyet, hürriyet, hayat dediğimiz. İkincisi de suçluların 

cezalandırılması. Bu suçluların cezalandırılmasını dar anlamda cezadan çıkarmak lazım. 

Aslında devletin yaptığı şey, aramızdaki ihtilafları çözmek. Hukuk sadece cezadan ibaret değil. 

Bize sağladığı şey, aramızdaki hukuki ihtilafları çözecek bir varlık olarak devleti ortaya 

çıkarmamız. Cezalandırma da buna dahil. Çünkü kendi ihtilaflarımızı, kendimiz çözemeyiz. 

Bunu söyleyenler var. Anarşizm biraz öyledir. O ayrı, oraya varmak için çok zaman var. İkinci 

olarak da haklarımızı koruyor. En önemlileri hayat, hürriyet ve mülkiyettir. Ve bütün 

hürriyetler bundan doğar. 

Kaybımız nedir? Hobbes’da güvenliği kazandık, bütün haklarımızı kaybettik. 

Burada ne kaybettik? Ne verdik? Cezalandırma yetkisi. Yani aslında bir kaybımız yok. 

Kazançtan söz edilebilir mi? Evet, doğal yaşama döneminde sahip olduğumuz hakları 

güvence altına almış oluyoruz. Kaosu önledik. Haklarımız da bizde kalıyor. Liberal insan 

hakları kuramının cazibesi de burada. Hiçbir şeyi kaybetmeden bir otorite ortaya çıkardık. 

Burada amaç özgürlüktür. Doğası gereği hak sahibi olan insanın, devlet mecburiyeti altında 

kalmasına rağmen bu hakları koruyacak bir sistem kurması. Anlıyoruz değil mi? Hak sahibiyiz 

ama bir de devlet ihtiyacı var. Haklarımızdan bir şey kaybetmediğimiz gibi, onları da güvence 

altına alıyoruz. 

Evet, devleti ortaya çıkardık. Acaba böyle bir kurum bizim haklarımız bakımından bir 

tehlike yaratır mı? Yaratmaz diyor Locke. Çünkü devlet sonuçta varlığını kendisini oluşturan 

insanların iradesinden alır. Ayrıca onun yaptığı yasalar da tek kişinin iradesinin ürünü 

olmayacaktır. Kaldı ki, iktidarı kullananlar insan haklarından saparsa onların iktidarını geri alma 

yetkisi de her zaman mevcuttur. Ama şunu da vurgular. Böyle bir sistemi korumak için bir 

mekanizmaya ihtiyaç var. Onun adı da: Güçler Ayrılığı’dır. Baştan beri vurguladığımız 

düzenin korunması için bir mekanizmaya ihtiyaç vardır, der. Onu da 2 kavram altında 

anlatır: Sınırlı Yönetim ve Güçler Ayrılığı. Burada iktidarın sınırlandırılması amaçtır, 

güçler ayrılığı bunu sağlayacak bir araçtır. Bu son derece önemli. Liberal insan hakları ve 

demokrasi açısından, güçler ayrılığı olmazsa olmazdır. Fransız Yurttaş Hakları 

Beyannamesi’nde yazar: Bir yerde güçler ayrılığı yoksa orada anayasa yoktur. Bir sistemin 

eleştirisi yapılırken hemen güçler ayrılığına bakılır. Eğer biz gerçekten de doğuştan sahip 

olduğumuz hakları korumak istiyorsak, bunun bir yolu var, güçleri birbirinden ayırmak. 

Bütün yetkileri bir yerde toplamamak. Güçler ayrılığı bir amaç değil. Bir araçtır. Neyin 

aracı? Sınırlı yönetimin. Sınırlı yönetim de özgürlüğün bir aracıdır. 

Sınırlı yönetim ya da yönetimin sınırları meselesine bakmak lazım. Liberal sistemlerde 

doğal haklar iktidarı sınırlar. Devletin uyguladığı yasaların doğal yasalara uygun olması 

gerekir. Hiçbir iktidar, yasama organı da olabilir, kendisini sınırsız olarak göremez. Siyasal 
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iktidar, insan haklarına ve mülkiyete kişilerin rızası olmaksızın dokunamaz. Dolayısıyla aslında 

burada iktidar neyle sınırlıdır, yapamayacağı şey nedir? Bizim haklarımıza dokunmaktır. Bizde 

var olan, insan olmaktan kaynaklanan haklara dokunamaz, sınırlandıramaz. Bunu hukuki 

anlamda anlamak lazım. İşkence yasağı, suçların ve cezaların geçmişe yürümemesi gibi. 

Neticede özgürlüklerimizi nasıl koruyacağız? İktidarı sınırlandırarak. Bunu nasıl yapacağız? 

Güçler ayrılığıyla. Bu kavram John Locke sisteminin temel ilkesidir. 

İktidarı şöyle tanımlıyor. İktidar mülk sahiplerinin, mülk sahiplerine verdiği 

yetkidir. Bu kimin tanımına benziyor? Bodin’in. O da ailelerin birlikte yönetimi diyordu. Bunu 

bir sınavda sordum, kime aittir diye. Pek çok kişi Marx demiş. Aslında John Locke un meşhur 

sözü. 

Bunun basit şeyi şu aslında. Mülk sahiplerinin mülk sahiplerine verdikleri yetkidir. 

Devleti yönetenler bu açıdan, toplumun hizmetçisidir. İnsanın insana verdiği yetki, aslında. 

Buradaki mülkiyeti çok geniş anlıyoruz, malımla mülkümle haklarımla beraber. Bu yetkiyi sana 

ben verdim. Amaç burada toplumun barışını, huzurunu sağlamak.  

Tabi burada, iktidarı özellikle insan hakları bakımından sınırlandırmanın bir yolu 

var. Güçleri birbirinden ayırmak. Birisi yasama gücüdür. Aslında Locke’a göre 2 güç var: 

yasama, yürütme. Yargıdan ayrı bir organ olarak söz etmez. Dikkate değer bir şey 

değildir. Bugün biz çok önem veriyoruz. Yasama ve yürütmeyle eşitmiş, bazılarına bakarsanız 

üstünmüş gibi. John Locke vurguladığı yasama ve yürütme var. Bunlardan üstün olanı hiç 

kuşkusuz yasama organıdır. Hem doğrudan doğruya millet temsil eder, hem de yasa 

yapar. Bu yüzden de yasama organı önemli. Hükümetin sınırlandırılmasını istemek çok doğal 

bir şey. Ama liberal düşünce yasama organının da sınırlandırılmasını ister. Yasama organının 

sınırlandırılması deyince, hangi kurum geliyor aklımıza? Anayasa ve Anayasa 

Mahkemesi. Liberal teori bakımından yasama organının kendisi de haklarımıza müdahale 

edebilir. Bu yüzden liberal demokrasi, sınırlı bir demokrasidir. 2 eğilim vardır ya demokraside. 

Halk istiyor, halkın iradesidir halkın önünde asla durulmaz. Daha çok sağ eğilimli partilerin 

savunduğu bir şeydir. Milli egemenlik derim başka bir şey demem. Ötekiler milli irade der. 

Mesela Rousseau’daki demokrasiye bakarsanız daha mutlak bir demokrasi. Locke’daki daha 

sınırlı bir demokrasi. Burada yasama organı da istediğini yapamaz. 

Bu 2 gücün birbirinden ayrılması gerekir ama üstünlük yasamadadır. Çünkü yasama 

toplumun ve toplumda yaşayanların varlıklarının korunması ve devlet güçlerinin nasıl 

kullanılması gerektiğini göstermesi bakımından hayati öneme sahiptir. Toplumda yaşayan 

insanların hangi hukuki mekanizmalarla yönetileceğine yasama organı karar verir. Bir devletin 

nasıl işleyeceğini, devlet güçlerinin nasıl kullanılacağını da belirleyen yine yasama organıdır. 

Fakat yasama organı yasa yapmakla görevlidir, yürütmeye kayamaz. Kayarsa yetkilerini 

kötüye kullanmış olur. Yürütme de yasama yerine geçemez. Geçerse, yetkilerini kötüye 

kullanmış olur. John Locke’un yaptığı şey yetkilerin kötüye kullanılmasını önlemek diyebiliriz. 

Güçleri birbirinden ayırdık ama yasama organının üstün olduğunu söyledik. Acaba 

yasama yetkisi sınırlı mıdır, sınırsız mıdır? Sınırları aşarsa ne olur? Önümüzdeki ders, bunun 

üzerinde duracağız. 

2.DERS 

Yasama organının önemli olduğunu söyledik. Egemenliğin de somutlaşmasıdır 

yasama. Egemenliğin en önemli gücü yasa koymaktır. Hukuk yaratır. Bunun somutlaştığı 

organ olan yasama organı önemli. Bu yasama yetkisi, sınırlı bir yetkidir. Yasama organı da 

yürütme organı gibi insanın doğal yaşamında sahip olduğu haklarıyla sınırlıdır. Bunu yasama 

organı için de söylüyoruz. En ön plana çıkansa, kişi güvenliği ve mülkiyet hakkıdır. Burjuvazinin 
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gelişimini, ve mutlak monarşilerin geride kaldığını düşünürsek, mülkiyet hakkının ne kadar 

önemli olduğunu anlarız. İngiltere’deki insan hakları mücadelesi bir anlamda kralın sınırsız 

yasa yapma ve keyfi vergi koyma gücüne karşı çıkmış. Dolayısıyla, vergilendirme yetkisi çok 

müthiş bir yetki. Bu yetki kralda. Bu bakımdan mülkiyet hakkı son derece önemli. John 

Locke’un da vurguladığı bir şey. 

İktidardan korumamız gereken bir canımız var, bir de malımız. Diğer şeyler 

sonradan ortaya çıkmış. Düşüncedir, sanattır, bunlar tamamlayıcı. Yasama organının bu 2 

temel hakka karşı sınırsızca bunu yapamayacağını söylüyor. Tersine, yasama organına düşen 

insan haklarını korumak, düzenlemek ve geliştirmektir. Bunun sebebi de şu. Çünkü liberal 

özgürlük anlayışına göre, insan özgürlüğünü devlete borçlu değildir. İnsan devletten önce 

zaten özgürdü. Devlet bir zorunluluk olarak icat edilmiştir ama insan, haklarıyla bu 

mekanizmaya teslim olamaz. Olursa insan vasfını yitirir. O yüzden devlet insan haklarına saygı 

duymak, korumak, geliştirmek zorundadır. Devletin varlık sebebi bu şekilde. Yoksa, hak 

yaratan bir şey değildir devlet. Sosyalist devlet açısından ele alacağız. Devletin insanı 

özgürleştirmesi diye bir kavram var. Liberal teoride asla böyle bir şey yok. Liberal teoriye göre 

insan zaten özgürdür, önemli olan kendi doğasında var olan özgürlüklere dokunmamaktır. 

Devletten önce zaten sahip olunan bir şey özgürlük. Yasama organı da buna uymak 

zorundadır. Peki uymazsa ne olur? 

Direnme Hakkı 

Yasama organı insan haklarını tanımazsa ne olacak? Hemen devreye giren bir 

hak var. Direnme hakkı. John Locke da aynı şeyi söylüyor. Bu durumda direnme hakkı doğar. 

Neden? Çünkü yasa koyucu, ya da devlet, her kimse artık ilkenin dışına çıkmıştır, meşruiyetini 

kaybetmiştir. Dikkat ederseniz bu darbelerde çok kullanılır. Kullanmak zorundadır. Niye darbe 

yapacak? İktidar meşruiyetini kaybetmiştir. Bu kötüye de kullanılabilir direnme hakkı. Ama 

başka çaresi de yoktur. Bir iktidar keyfiyete kayarsa ne yapmalı? Direnme hakkı var. Eğer 

diyor John Locke, bir iktidar kişilerin eşitlik ve özgürlüklerine, doğal hakkına, 

mülkiyetine karşı gereğinden fazla sınırlandırıyorsa halk egemenlik ilkesinden hareketle 

direnme hakkını kullanabilir. Direnme hakkının temelinde egemenlik vardır. Evet keyfi 

iktidara karşı direnilebilir ama bu direnmenin temeli halkın egemenliğine dayanır. Egemen 

olduğu için bu yetki kendisinde vardır. Egemen olan halktır, halk bu yetkiyi kime vermişse 

ondan alabilir.  

Sonuçta bir devrimci değildir. Bu yüzden de direnme hakkı konusunda şiddeti dışlar. 

Evet direnme hakkı var, ama şiddet olmayacak. Daha çok evrimci bir düşünceye sahip 

olmasıyla izah edilir. Aslında İngiltere de bunun için müsait bir yerdir. Her ne kadar bazı 

devrimlerden bahsetsek de, İngiltere’de hakların gelişimi de biraz geleneksel bir seyir arz eder.  

Öğrenci Sorusu: Şiddet olmadan nasıl direnmeyi öngörmüş? 

Hoca: Direnmenin pek çok yolu var. Gandhi var mesela, pasif direniş. Oy vermek, vermemek, 

sandığa gitmemek, boş vermek pek çok yolu var. 

Locke’un Mülkiyet Anlayışı 

Locke’un önemli bir tarafı da mülkiyet hakkı konusundaki görüşleri. Liberal mülkiyet 

hakkını yansıtması bakımından son derece önemli. Kapitalist mülkiyet hakkını somutlaştırması 

bakımından güzel bir tasvir. Şöyle bir sözü var: Mülkiyetin olmadığı yerde adaletsizlik de 

olmaz. Özel mülkiyet yoksa adaletsizlik diye bir şey olmaz. Mülkiyet hakkı tarih boyunca, hem 

siyasal mücadelede hem de uluslararası ilişkilerin odağında bulunan bir kavram. Önemli olan 

mülkiyet üzerinden adaleti sağlayabilmektir. 
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Sosyalist bakış açısından bakacak olursak, yok edilmesi gereken bir şey mülkiyet. Yok 

edilmesi gerekirken bile önemli bir şey. Neden insanlar savaşır? Sonuç olarak çok anahtar bir 

kavram. Şöyle de denebilir. Belki bizim kültürümüz için anlamlı olmayabilir. Bizde daha çok 

ekonomi insanın emrindedir ama kapitalist anlayışta insan ekonominin emrindedir. Bu açıdan 

bakarsak mülkiyet kavramının batı toplumlarında önemli olduğu söylenebilir. 

John Locke’un görüşleri liberal mülkiyet anlayışı yansıtması, modern hukukun mülkiyeti 

nasıl şekillendirdiğini anlamak bakımından son derece önemli. Belki eşya hukukunda karşınıza 

çıkacak ve anlamaya çalışacaksınız. İnsan haklarının kaynağı doğal hukuktadır. Bu hakların 

hepsi devletten öncedir ve devletten üstündür. Devletten öncedir çünkü insan, devletten önce 

de mülk sahibidir. Hem de devletten üstündür. Devlet bu hakkı bizden alamaz. Ben devletim 

bu hak benim hakkım, bu hakkına el koyuyorum diyemez. Devlete borçlu olmadığımız haktır. 

Tam tersine devlet bu haklarımızla sınırlıdır. Doğuştan sahip olduğumuz doğal hakların en 

önemlilerinden biridir.  

Peki genel olarak baktığımız zaman John Locke mülkiyet hakkına nasıl yaklaşıyor? Bir 

kere kralcıların teorisini çürüterek başlıyor. Eskiden kral-devletlerde bütün mülk kime aittir? 

Krala. Bizde de Osmanlı’da baktığımız zaman ekilip biçilen yerlerin mülkiyeti devlete aittir. 

Belirli kişilere verir alır sultanlar. Krallar egemenlik yetkilerini kullanırlar. Mülkiyet dediğimiz şey 

kralın bir lütfudur. Hukuki anlamda bir hak değildir. Burası önemli. Mülkiyet hukuki anlamada 

bir hak değildir. Locke mülkiyeti hukuki anlamda bir hak haline getirecek. İstediği şey onun 

hukuken korunan bir hak olmasını sağlamak. İnsan doğa halinde mülk edinir. Bunu nasıl 

edinir? Bir şeyi kendinin kılar. Mesela ben şu mikrofonu yaparak, yaptım ve bana ait. Bir sürü 

doğada ağaçlar var meyveler var, hayvanlar var, denizde balık var. Mülk edinilmeyi bekleyen 

sahipsiz varlıklar. Mülkiyetin doğal bir hak olması böyle bir şey. 

Diyor ki, Tanrı doğayı insanlara ortak olarak vermiş. Burada biz varız. Dışarda kocaman 

bir tabiat var. O bizim emrimizde aslında. Bize de onu kullanacak akıl vermiş. Zararlıyı yararlıyı 

tespit ediyoruz. Aklımızla bu nimeti nasıl kullanacağımızı buluyoruz. Bunlara müştereken 

malikiz, bunlar insanlığın. Ama bunlardan yararlanmak için onları mülk edinmemiz lazım. Onca 

şey var tabiatta. Benim ondan yararlanmak için onu kendimin kılmam lazım. Doğada bir sürü 

kaynaklar var. Biz bir çaba sarfederek onları kendimizin kılarız. Mülkiyetin kaynağı nedir 

sorusunun cevabı? Çaba. Balık orda yüzüyor. Kişi de oltayı atmış. Bir çaba sarfediyor. Onu 

mülk edinmesini sağlayan, emeği. Burada ilginç olan, emek mülkiyetin kaynağıdır. Bir toprak 

parçasını ekmek, bir hayvanı avlamak hep bir emek. Emekle onu başkasından koparıyoruz ve 

koruyoruz. Kapitalist anlayış kaynakların sınırlı olduğunu söyler ama bu ona mani değil. Erken 

gelen onu alır. Emektir bir şeyi sizin kılan. Artık onu başkalarına karşı korumamız lazım. 

Bunu doğanın bir yasası olarak nitelendiriyor. Mülkiyeti emeğe bağlamak harika bir şey. Devlet 

yok, devlet karışamaz. Devlet diye bir şey yok henüz. Devlet, uyuşmazlık çıktığında ortaya 

çıkacak. Başka yerlere gideceğiz ama şimdilik böyle. 

Peki bu mülk edinmenin bir sınırı var mıdır? Doğa yasası, mülkiyetin sınırını da çiziyor. 

Bir kere bozulmayacak kadar mülk elde ederiz. Çoluğu çocuğu topladınız, hep beraber 

yüklendiniz eve gittiniz. Ne olacak? Bozulacak. Bir insan ancak bozulmayacak kadarına sahip 

olabilir. İlk sınır budur, bozulma. İkinci sınır, başkasına yetecek kadarını bırak. Bozulacak 

olanı aldığın zaman aslında başkasının hakkını alıyorsun. Aslında bu başkasını soyduğun 

anlamına geliyor. Bu doğa yasasına aykırıdır. İrrasyoneldir. Kullanabileceğinden fazlasını mülk 

edinemezsin. Akıl dışıdır.  

Peki medeni duruma geçip para devreye girerse ne olur? Sınırlar yıkılır. Topladık 

kovaları aldık eve götürdük. Para icat olmuş? Ne yapıyoruz? Satıyoruz. Bozulma riski ortadan 

kalkıyor ve parayla birlikte mülkiyetin sınırı da kalkmış oluyor. İnsan parayla beraber, istediği 
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kadar biriktirebilir. Locke’un bakış açısı böyle. Sende para olması başkasına zarar verir mi? 

Prensip olarak vermez. Bozulur mu? Bozulmaz. Biriktirmenin bir mahzuru yok. Locke’a göre. 

Birilerinin ava çıkmasını, balık tutmasını, yani rekabeti engellemiyorsan sorun yok. Ama 

engelliyorsan olmaz. Avlanmanın mevsimi var değil mi? Rekabet Kurulları şunlar bunlar bunun 

için icat edildi. 

Para varsa bozulma yoktur. Başkasının olanı da almıyorum demektir. Dolayısıyla sınır 

yoktur, demektir. Mantık bu. Ama, haklı olduğunu iddia etmiyoruz. 

John Locke’un Etkileri 

Bugün son olarak John Locke’un etkisine bakalım. Çok etkilidir. Aslında eser çok kısa 

bir eser. Türkçeye de çevrildi, küçük bir eser. “Uygarlık Üzerine İki Deneme” diye. Ama etkisi 

çok fazla. Kendisinden sonra Montesquieu, Voltaire ve çağımıza kadar tüm liberal düşünürleri 

etkilemiştir. İnsan hakları konusunda herkes Locke’un ilkelerine atıf yapar. Diğer taraftan, 

liberal anayasacılık ve liberal insan hakları teorisini hem de belgelerini etkilemiş. Mesela 

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, Virginia Haklar Bildirisi. Bazıları doğrudan doğruya John 

Locke’un görüşlerini yansıtır. Amerikan anayasası, güçler ayrılığı.  

Haftaya Montesquieu var. 
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1.DERS 

Montesquieu’nün Yaşadığı Dönem ve Eserleri 

Montesquieu. Fransız düşünür. 1689’da doğmuş, 1755’de ölmüş. Yaşadığı dönem 

İngiltere’de özellikle parlamentonun üstünlüğünün teyit edildiği ve parlamentonun üstünlüğüne 

dair bir sistemin kurulduğu bir dönem. 1688 Devrimi parlamentonun üstünlüğünü kabul ettirmiş. 

Bugünkü parlamenter sisteme paralel bir sistem kurulmuş. Bunun pek çok özelliği var ama 

özellikle kuvvetler ayrılığı ve parlamentonun üstünlüğü. Fransa’da mutlakiyetçi bir yönetim var. 

Mutlakiyetçiliğin çok ön planda olduğu ve Fransa’nın bu yolla biraz da zenginleştiği, ticari 

anlamda geliştiği bir dönem. Fakat bu dönem İngiltere’de olduğu gibi parlemantonun etkin 

olduğu bir dönem değil. Etats Généraux var, meşhur, Fransız millet meclisi ama o kapatılmış. 

Taa 1789’da tekrar açılıyor. Yani orada parlamento daha geri planda. Tam da bu dönemde , 

esasında Fransız düşünürler İngiltere’deki özgürlükçü yaklaşımın Fransa’da da hayata 

geçirilmesini istiyorlar.  

Burada Montesquieu ile beraber Voltaire’i de zikretmek lazım. Sebebi de şu. Voltaire 

liberal bir düşünür. Özgürlükçü. Başta düşünce özgürlüğü olmak üzere, özgürlüğün kıymetini 

anlayan ve buna vurgu yapan bir düşünür. Ama aynı zamanda bunun bir ekonomik sistemle 

tamamlaması gerektiğini bilen bir düşünür. Yani bizim bildiğimiz klasik ifade özgürlüğü, yaşam 

hakkı, kişi güvenliği gibi hakların yanında aslında ticareti de ön plana çıkaran ve iktisadi 

özgürlüklere de vurgu yapan bir düşünür. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Ticaretin beraberinde 

özgürlüğü de getireceğinin düşünen bir adam. Bir anlamda, kestirmeden şunu söyleyebiliriz 

kapitalizmle özgürlük arasında bir özdeşlik gören bir düşünür Voltaire. “Mülkiyet özgürlüktür” 

fikri Voltaire’e atfedilir. Bu da, o dönemdeki özgürlükle ekonomik sistem arasındaki ilişkiyi de 

ortaya koyar. 

Montesquieu da böyle bir dönemde yaşıyor. Soylu bir ailenin çocuğu. Hukukçu. 

İngiltere’ye de gitmiş, orada bir müddet kalmış bir düşünür. 2 temel eseri var. Bir tanesi 

“Romalılar’ın Büyüklük ve Çöküşü”. Diğeri de “Kanunların Ruhu”. Burada şunu söylemek 

lazım. Genellikle kamu hukukçuları arasında, şu kabul edilir. Kamu hukuku alanında Fransa 

çok önemlidir. İngiltere bu konuda daha zayıftır. Ama değildir. Mesela İngilizlerin “Kamu 

Hukukunun Temelleri” diye Türkçeye çevrilen kitabı var. Bu konuda Fansızların İngiltere’den 

esinlenmesi önemlidir. Altını çizmiş olalım. 

Gelelim Kanunların Ruhu’na. Bu eser hukuk sosyolojisi açısından önemli. Oradaki 

vurgu şu: Hukukla ya da devletle bir toplumun yapısı arasında, ki bu yapıyı çok geniş anlamda 

kullanıyoruz, doğrudan bir ilişki var. Bir toplumdaki rejim ne? Demokrasi mi, değil mi? Monarşi 

mi, aristokrasi mi? Bunun tespitinde ya da bunun oluşumunda o ülkenin içinde bulunduğu farklı 

etkenlerin rolü vardır. Mesela bir ülkenin hukuk sistemiyle o ülkenin iklimi arasında, bir ülkenin 

siyasal rejimiyle o ülkenin coğrafyası arasında doğrudan ilişki vardır. Montesquieu’yü hukuk 

bakımından önemli kılan temel sebep bu. Hukuku ya da yasaları, eşyanın tabiatından çıkan 

zorunlu ilişkiler olarak görüyor. Bu bağlamda yasalar, her yerde aynı olmazlar. Bir yerde şartlar 

neyse, o şartlar o toplumun yasalarını da belirler. Türkiye’nin hukukuyla Yunanistan’ın hukuku 

aynı olmaz. Çünkü içinde bulunduğu şartlar farklıdır. Bir doğu ülkesiyle bir batı ülkesinin 

hukuku aynı olmaz. Bunların sistemleri de aynı olmaz. Siyasal rejimi oluşturan etkenleri 

sayıyor. Bunlardan birisi coğrafi konum. Konumla hukuk arasında bir ilişki vardır diyor. İbni 

Haldun’un daha çağdaş bir versiyonu diyebiliriz. Bunları İbni Haldun söylemişti. Tabi İbni 

Haldun’un ki çok daha derin. İnsan tabiatına kadar götürüyor işi. Soğuk iklimlerin insanları 

yüksek tabiatlı olur, sıcak iklimlerin insanları gevşek, tembel olur. İklimle insanların tabiatı 

arasında bir ilişki varken, hukuk ve devletin düzeni arasında da olması son derece doğaldır. 
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Kanunlaştırma faaliyetinde, iktibas (resepsiyon) kurumu vardır. Bir devletin hukukunu 

kendinize mal ederiz. Bu Montesquieu mantığına uymuyor. Çünkü her ülke farklıdır. Birbirine 

benzeyen ülkeler arasında olabilir, onun dışında sıkıntılara yol açar diyor. 

Özgürlük Kavramı ve Güçler Ayrılığı 

Onun asıl önemi, bizim ders açısından onun özgürlük kavramı ve onu nasıl ele 

alacağıdır. Özgürlüğe ve bunu sağlayacak siyasal programa dair fikirleri. İyi bir siyasal sistemin 

ana gayesi özgürlüktür, özgür ifadedir. Yani her sistemin, daha doğrusu iyi bir sistemin 

yönelmesi gereken amaç özgürlüktür. Ama bu siyasal özgürlüktür. Bir sosyolog olarak 

Montesquieu felsefi özgürlüğün üzerinde durmaz. O başka bir şeydir. Siyasal özgürlük hukukla 

alakalı bir şeydir. Felsefi özgürlük başka bir şeydir. Ruhun özgürlüğü, ruhun selameti 

diyebilirsiniz. Bir insanın özünün ortaya çıkması, onun gerçekleştirilmesi diyebiliriz. Çok daha 

derin bir kavram. Siyasal özgürlük bizim toplum içerisinde ve devlet içerisinde 

davranışlarımızdır. Siyasal özgürlükten kastı budur. Özgürlük ne olmalıdır? Siyasal anlamda 

özgürlük aslında bir kişinin her istediğini yapabilmesi değil, yasanın izin verdiğini, aslında 

yasanın yasaklamadığını yapması diyebiliriz. Bu da çok gerçekçi bir özgürlük tanımı. Hukuk 

içerisinde ancak böyle olabilir. Locke’da daha felsefi, daha doğal bir özgürlük vardır. Bunda 

öyle değil, daha pozitivist bir anlayışı var. İster izin perspektifinden bakalım, ister 

yasaklanmama perspektifinden bakalım aslında özgürlük dediğimiz şey doğrudan doğruya 

yasayla olan bir şeydir. Hakikati siyasal anlamda ancak yasal çerçevede bulunabilir. Bu önemli. 

Gerçekçi çünkü bunun ötesine geçtiğiniz zaman aslında özgürlük flu bir şey haline geliyor. 

Biraz insan hakları gibi. İnsan hakkı dediğimiz zaman öyle bir ahlaki kavram ki, içine her şey 

giriyor. Ama bunun hukuki çerçevesinde somutlaşıyor. Mülkiyet hakkı dediğimiz zaman çok 

belirsiz bir şey, ama hukuki mülkiyet hakkı deyince somutlaşıyor. Buradaki özgürlük tanımı da 

bunun gibi. Liberal sistemlerde özgürlük, yasanın yasaklamadığı anlamındadır. 

Montesquieu’nün bize öğrettiği esasında özgürlük gücünü yasadan alır. 

Bu bağlamda özgürlüğün 2 temel getirisi vardır Fransa için. Güvenlik ve huzur. 

Özgürlük güvenliği sağlar ve böylece biz huzurlu oluruz. Yasayla belirlenmiş özgürlük alanı 

içinde hayatımızı huzurlu ve güvenli bir şekilde devam ettiririz. Bu şunu sağlar. Yurttaşlar böyle 

bir sistem içerisinde iktidardan korkmazlar. Birbirlerinden de korkmazlar aslında. Hem 

birbirimize karşı, hem de devlete karşı bizi emin kılar. Devleti yönetenler sahip oldukları iktidarı 

kötüye kullanmamalılar. Kullandıkları zaman, zaten yasaları ihlal etmiş olurlar. Ve 

özgürlüklerimize de dokunmuş olurlar. Buradan hareketle sınırlı bir iktidara gitmek istiyor. 

Çünkü Montesquieu iktidarın doğasında bir kötüye kullanma eğiliminin olduğunu görüyor. 

İktidar için hukuk belki bir işbölümü, ortak yarar veya erdem çerçevesinde görülebilir ama 

neticede bunun özünde kötüye kullanılma potansiyeli her zaman var. İktidar böyle bir eğilim 

taşıyabilir. Bunu yapmasın diye, bizim tedbirimiz ona bir sınır çekmektir. Yani iktidarı 

sınırlamaktır. Bu da ancak güçler ayrılığıyla olur. Montesquieu aslında özgürlük adına 

güçler ayrılığına dayalı bir sistem istiyor. Nasıl kötüye kullanılmayı önleyebilirim? 

Bunun cevabı güçler ayrılığıdır. 

Sistemin özü özgürlüktür. Bunu sağlamanın aracı güçler ayrılığıdır. Amaç 3 temel 

gücü birbirinden ayırmak değil, amaç sınırlı bir yönetim ve bizim olabildiğince özgür olacağımız 

bir yönetim. Güçler ayrılığı sisteminin temel gayesi bu. 

Bugün güçler ayrılığı deyince devletin 3 yasal gücü, 3 organı arasındaki ayrılığı 

anlıyoruz. Ama Montesquieu bir sosyolog ve bizim baktığımız gibi mi bakıyor? Bu soruyu 

sormuş olalım. Buna benzer bir soruyu Aristo’da da sormuştuk. Güçler ayrılığından neyi 

kastediyor diye sormuştuk. Toplumda çok çeşitli güçler var herkes iktidardan pay alsın, kimse 

dışarda bırakılmasın yoksa sorun olur diyordu. Montesquieu, bunu biraz daha geliştirmiş. Şunu 
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söylüyor. Biraz İngiltere’yi de gözleyerek. Gözümüzde canlandıralım. Biraz da Roma’yı 

canlandıralım. Roma’da ne görüyoruz. Konsüller, bir ya da iki konsül var. Kraldır bunlar 

aslında. Senato var. Bir de halk var. İngiltere’de 1688 Büyük Devrim’den bahsettik geçen hafta. 

Orada bugünküne yakın bir sistemin kurulduğunu. Kral var parlamento var. Bir de asiller, yani 

lordlar kamarası var.  Aslında nasıl da benziyor. Bunu görüyor. İngiltere’yi izliyor. 3 ayrı güçten 

bahsediyor. Bir tanesi halktır. Bunlar yetkilerini temsilciler aracılığıyla kullanırlar. Halk yetki 

sahibidir. O dönemde bu yetkinin pratik anlamı nedir, sorgulanabilir. Ama düşüncede var, halk 

bir yere oturtulmuş. Halk bu yetkiyi temsilciler eliyle kullanacağını söylüyor. Bu Locke’da da 

var Montesquieu’da da var. İkincisi Lordlar Kamarası, asiller. İkinci güç olarak. Bu ırsi, babadan 

oğula geçen bir şey. Sistemi çok rahatlatan bir şey. Temel özelliği de veto yetkisinin olması. 

Önleyici bir mekanizma, bir güç teşkil ediyor. Neyi önlüyor? Belki 2 gücü de. Hem halkı hem 

de daha sonra yürütmeyi dengeleyen. Liberal anayasa deyin ne derseniz deyin ama sınırı 

sağlayan Lordlar Kamarası. Bunun Roma versiyonu senatodur. Otorite kime aittir dendiği 

zaman, otorite senatonundur. Ne yapıyor Anayasa Mahkemesi? Aslında doğru hukukun, 

anayasaya uygun ne olduğunu söylüyor. Yüzde yüz örtüşmüyor ama işlev olarak bir otorite, 

önleyici bir fonksiyonu var. Parlamenter olmayan veya parlamentonun farklı versiyonunu 

benimseyen. Neticede önleyici. Üçüncü olarak da kral var. Bu ne yapıyor? Yasaları uyguluyor. 

Tek kişi ama bir de bakanlar kurulu var. Bunu görüyor ve yazıyor Montesquieu. Yürütme kral 

ve bakanlar kurulunda. Yasama 2 mecliste, biri halkın seçtiği diğeri soylulardan oluşan. Bu 

güçlerin birbirini dengelediği bir sistem. Onun istediği de bu. Burada şunu söylüyor. Yasama 

ve yürütme birbirini dengeliyor. Esasında birbirini dengelemesi ve denetlemesi. Yasama organı 

yasayı yapıyor ve yürütmenin nasıl uyguladığını izliyor. Takip ediyor. Tabi şimdi o sistemden 

çıktık biz, tipik parlamenter sistem. Eski sistemimiz. Şöyle oluyor. Hükümet ülkeyi yönetiyor, 

cumhurbaşkanı var. Meclis de bunları denetliyor. Elinde araçlar var. Gensoru var, araştırma 

var ve en önemlisi şimdi olmayan güven oyu var. Bizim siyasi tarihimizde bu yollarla hükümetin 

düşürülmesi de var. Burada yasama yürütmeyi denetliyor. İngiltere’de kral var. Ne yapıyor 

kral? Geri gönderiyor. Ülkeden ülkeye değişiyor. Aynen geri gönderebilir, daha çok oy 

aranabilir. Neticede böyle bir denge var. Başkanlık sisteminde sert kuvvetler ayrılığı var.  

Bu ikisinin dışında da bir güç var: Yargı. Yargı bu ikisinden bağımsız olacak. Temel 

işlevi suçluların cezalandırılması ama geçen hafta da söyledik aslında ihtilafları çözmek 

aslında. Fakat burada yargıya vurgu çok fazla değildir. 

Son olarak, güçler ayrılığında şunun altını çizelim. Buradaki güçler ayrılığı günümüze 

benziyor ama benzemeyen yönleri de var. Onun bahsettiği güçler ayrılığı biraz sosyolojik bir 

şey aynı zamanda. Sadece devletin organları arasındaki ayrılıktan bahsetmiyor, bir yandan da 

toplumsal hayatta ortaya çıkan güçler arasında (soylular var, kralın kendisi var vs) ayrılığa da 

vurgu yapıyor. Hukuku aşan, sosyolojiye taşan bir güçler ayrılığından bahsedebiliriz 

Montesquieu’da. 

Özgürlük Kavramı ve Güçler Ayrılığı 

Montesquieu’da bir de yönetim biçimleri var. Yönetim biçimlerini nasıl ele almış? Bir tasnifi 

var. 3 temel yönetim biçiminden bahsediyor: 

• Cumhuriyet 

• Monarşi 

• Despotizm eski tabirle Tiranlık 

Girişte söyledim. Her toplumun kendi koşulları var. İktisadi yapısı, coğrafi yapısı, iklimi, dini, 

töresi, kültürü ülkelerin yönetim biçimlerini de belirler. Bir anlamda toplumsal kader. Bazen 
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sorarız bizde neden böyle diye. Sonra cevap veririz bizde böyle diye. Yönetim biçimlerini 

belirleyen temel etken her toplumda değişiyor. 

2.DERS 

5- Cumhuriyet 

Aslında Cumhuriyet şu: kralın olmadığı yer. Bugün de anayasa hukuku açısından 

bakarsak monarşinin zıddı. Devlet başkanının doğrudan veya dolaylı olarak seçimden çıktığı. 

Burada iki tarz var. Yönetime halkın bütünü sahipse demokratik cumhuriyet, bir azınlık sahipse 

aristokratik cumhuriyet. Bu Roma’daki aslında, bir cumhuriyet ama aristokratik. Sınırlı. 

Aristokratların arasından seçilen, onların seçtiği. Demokratik Cumhuriyet ise bütün halkın 

seçtiği. Aristokratik Cumhuriyet’e günümüzde Galatasaray örnek aslında, demokratik 

cumhuriyete ise Fenerbahçe. Orada üye sayısı çok daha fazla.  (Spor Kulüp örnekleri) 

Kısaca birine Demokrasi birine Aristokrasi diyebiliriz. O zaman nedir bunlar? Temel 

esas nedir? Demokrasi halkın hem yöneten hem de yönetilen olduğu sistemi ifade ediyor. 

Temel ilkesi de erdemdir. Fazilet. Eskiden yazardı “Cumhuriyet fazilettir” diye. Bu, o işte. 

Cumhuriyetin temelinde kamu yararı vardır. Demokrasi daha teknik bir şeydir, karar almada 

çoğunluğu ifade eder. Bir şey belirlenecekse bunu seçimle belirler. Cumhuriyet buna ilaveten 

değişimi ve kamu yararını esas alandır. O yüzden daha mistik bir kavramdır. Bu da sahip 

olduğu özellikten gelir. Kamu yararı var. Erdem var. Erdem almakla değil de daha çok vermekle 

olacak bir şey. Geçici değil de kalıcı ya da mutlak dediğimiz şeylere sahip olmayı gerektirir. 

Temeli erdemdir demokrasinin. 2 biçimi vardır. Doğrudan ve dolaylı.  

Aristokrasideyse, ya da aristokratik cumhuriyette egemenlik azınlıktadır. Yöneticiler 

doğuştan imtiyazlıdır. Bunun ilkesi de ölçülü olmaktır. Bu da önemli. Ölçülü olma, her sosyal 

tabakanın ve sınıfın kendi grubunu koruması ve bu çerçevede kendi özelliklerini ve onurunu 

muhafaza etmesidir. Bu da yine, biraz manevi bir kavram oldu ama neticede anlaşılabilir.  

2- Monarşi 

Monarşinin ilkesi, onurlu olmak. Bir kişinin hukuka bağlı yönetimi. Herkesin şerefinin 

gözetilmesi ve çiğnenmemesidir. Bu açıdan monarşiye önem veriyorlar. Bodin’de de öyledir. 

Bugün bizim demokrasiye baktığımız gibi bakıyorlardı. Kamu yararına iyi bir yönetimdir. Evet 

monarşi tek kişilik yönetimdir. Ama, tek kişinin kendi kaprislerini esas alan değil, keyfi yönetim 

değil. Yasal yönetimdir. Ne iyi bir demokrasiden, ne de iyi bir aristokrasiden aşağı kalır bir yanı 

yoktur. Çünkü eski insanlar bizim gibi değildir. Biz bugün, daha çok biz seçilelim istiyoruz. Onlar 

daha çok, yasaya göre mi yönetiliyoruz yoksa keyfi mi yönetiliyoruz. Buna bakıyorlar. Biz daha 

çok bugün, bizim seçtiğimiz mi yönetiyor? Buna bakıyoruz. Bizim seçtiğimiz yönetiyorsa, 

yasallık sorgulanabilir de sorgulanmayabilir de. Kişiden kişiye değişiyor. Ama eski insanların 

bu hassasiyetini anlamamız lazım. Orda temel sorun yasal mı değil mi sorusudur. Bu açıdan 

monarşi yasal bir yönetimdir ve hiç bir mahzuru yoktur. Kriter kamu yararına ve yasal olup 

olmadığıdır. Aynı zamanda monarşinin temel özelliği, yasalarla beraber monarkı sınırlayan 

farklı toplumsal güçlerin olması. Burası çok hayati. Bu, neden hayati? Çünkü bizdeki de 

monarşi gibi değildir. Kendi sistemimizde de aslında, Osmanlı sisteminde. Neden? Çünkü diyor 

Montesquieu, monarşinin 2 temel özelliği var. Yasal olması ve kralın yanında farklı güçlerin 

olması. Nedir bunlar? Mesela soylular. Kral olacak, yanında soylular olacak. Öyle ki; soylular 

yoksa diyor Montesquieu orada monarşi olmaz. Bir yerde seçkin bir sınıf yoksa orada 

monarşiden söz edemeyiz. Olamaz. Sosyolog olarak. Çünkü kralı yasaya çekecek, kralın 

üzerinde bir otorite olacak güce ihtiyaç var. Bu da soylular. Yasallığın dışındaki ilk şart soylular 

olacak. Başka? burjuvazi de var, o dönemde yeşermiş. Öteki hukuken ayrıcalıklı. Birikimi var. 

Diğerinde para var. Geziyor görüyor, dünyayı görüyor, gazete okuyor, gazete çıkarıyor. 
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Kültürlü. Sanatta almış başını gidiyor. O da ne yapıyor. Sınırlıyor. Toplumsal bir güç olarak, 

karşısında. Bir anlamda bunlar yasanın bekçileri. Monarkı yasal olmaya zorluyor bu 

güçler. 

Bunun dışında kilise var. Zayıflamış ama, kilise var. Bu da monarkı hizaya getiriyor. 

Yönetme işi çok kolay bir iş değildir. Bizim gibi değil, biz rahat yaşarız. Ama yöneten yasaya 

bağlı yönetmek zorunda.  

Bir de kralın yanında, parlamento var. Buna belki daha ziyade danışma meclisleri 

diyebiliriz. Bizde de var. İşte Divan var vesaire. İşte bütün bunlar, monarşi diyebilmemiz için 

olacak. Tek kişinin yönetimi ama yasal yönetim diyebilmemiz için bulunması gerekiyor. 

Monarşi Montesquieu’nün gözünde böyle bir şey. Çok şaşırtıcı değil. Bodin’de de 

böyle. 

3- Despotizm 

Gelelim despotizme. Temel şey şu, burada kralın karşısında bir güç yoktur. Bir soylu 

sınıfı, bir din sınıfı, bir burjuvazi, böyle güçler yoktur. Ne var peki? Bir kral var. Onun 

karşısında krala eşit olmayan ama kendi aralarında eşit olan bir insan grubu var. Bunlar 

tabiri caizse şöyle resmedilebilir: Fakirlikte, yoksullukta, yönetime katılmamakta eşit 

olan bir yığın insan. Eşit ve güçsüz bir ekip var kralın karşısında. Bu eşitliğin çok aşağılayıcı 

bir eşitlik olduğu söylenir. Kralla yurttaş arasındaki bir ilişki yoktur. Buradaki ilişki efendi-köle 

ilişkisidir. Siz tebaaydınız, sonra yurttaş oldunuz denir. Tebaaydın hiçbir hakkın yoktu seni 

yönetene karşı. Sonra yurttaş oldun, seni yönetenle aranda bir hukuki bağ kuruldu. Bu bağ 

çerçevesinde seni yasal olarak yönetmek durumunda. Yurttaşla yöneten arasındaki ilişki bu 

sefer hukuki bir ilişki. 

Montesquieu despotizmin özelliklerini sıralamış. Değer yargısı yoktur, diyor. 

Yasalardan söz edilemez, keyfilik esastır. İnsan onuru unsurunun bir değeri yoktur. O yüzden 

yurttaş değil, tebaa deniyor. İyi bir yurttaş yerine, köle ruhlu insanlar yetiştirmek esastır. Önemli 

olan bağlılıktır. Sistem bunun üzerine işler. Bunun ilkesi korkudur. Korkuya dayanır. Amacı da 

huzurdur. Teslim et, ver kurtul gibi bir şey. Bu zorla kurulmuş bir düzen aslında. Kullandığı şey 

de her zaman bir takım tehditler.  

Montesquieu Japonları, Çinlileri ve Türkleri buna örnek verir. Bu yönetimde esas olanın 

ihtiras olduğunu söyler. Halk burada servet biriktirmez. Zengin olmanın bir manası yoktur 

çünkü hukuk güvenliği yoktur. Bu toplumlarda, bu yüzdende iktisadi gelişme de olmaz. Acem 

Mektupları var meşhur. Gerçi yazar çok açık değil ama sonradan Montesquieu’nun olduğu 

anlaşılmış. Burada 2 İranlı Fransa’ya gidiyorlar ve oradan mektup yazıyorlar. 14. Louis diyor ki 

dünyadaki tüm yönetim biçimleri içinde Türkiye’deki ve İran’dakidir en çok hoşuma giden. 

Neden? Bizim yönetim biçimimiz keyfi olduğu için. İstediğini yapıyor yönetici diye. Bizim 

yönetim biçimiyle ilgili bir takım olumsuz ifadeler de var. Ama bu düşüncelerine kendi 

çağdaşlarından ve sonrakilerden de itiraz aldığını söyleyelim. İtiraz şöyle. Bunu görmek için 

Türkiye’ye ya da İran’a gitmeye gerek yok, kendimize bakalım yeter diyorlar. 

Rousseau’ya Bir Giriş 

Evet, Montesquieu’yü böylece ele almış olduk. Şimdi Rousseau’yu bir tanıtıp, öyle 

bitirelim dersi. Montesquieu John Locke’u tamamlayan bir düşünür. Rousseau aslında 

sözleşmeci bir düşünür. Rousseau liberal anlayış içerisinde biraz farklı bir düşünür. Liberal 

anlayışın, klasik liberal özgürlük anlayışını sorgulayan ve bu sistem içerisinde farklı bir 

özgürlük anlayışına işaret eden biri. Çünkü Locke’dan ve Montesquieu’dan temsili 

demokrasiyi çıkartıyorduk ama Rousseau’dan bunu çıkarmıyoruz. Bir anlamda genel iradenin, 
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halkın iradesinin her şeye kadir olduğunu düşünen ya da öyle anlaşılan bir düşünür. Rousseau 

aslında medeniyete de mesafeli olan, medeni değerlere çok sıcak bakmayan, medeniyetin 

sorunlarındansa aslında ilkel hayatı yeğleyen düşünür. Modernizme de aslında karşı, daha 

postmodern diyebileceğimiz bir tarzı var. Bunu nerden anlıyoruz? Kendisi ansiklopedi de 

yazıyor. Ansiklopediler, bir bilgi yığını diyebiliriz. Her konuda bilgi veren. Kütüphaneden 

giderdik, oradan bakardık. Bugünkü biraz daha kolay. Kendisi aslında bir meslek sahibi değil, 

doğru dürüst bir eğitimi de yok. Babası bir saat tamircisi, kendisi gezen tozan, serbest yaşayan 

biri. Hatta babası İstanbul’da Galata Kulesi yakınlarında saat tamirciliği yapmış ama Rousseau 

o zaman henüz doğmamış. Burada önemli olan yaklaşımı. Ansiklopedistler aslında 

aydınlanmacı, modernist. Aklın bütün sorunları çözebileceğine inanan, insanın kendi kendini 

gerçekleştirebileceğine inanan, kadercilikle değil de akılla çözebileceğine inanan kişiler bunlar. 

Ama kendisi bu fikirlere katılmıyor. Antimodernist diyebiliriz çünkü medeni dünyanın 

insanı daha değerli kılmak yerine çürüttüğünü düşünüyor. Bir yarışmaya katılıyor 

Rousseau. Soru şu: Bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlakı bozar mı yoksa arındırır mı? 18. 

yüzyıl. Hatta bugün bile bunu sorsak, tabiki gelişmesi diye cevap veririz. Hayır diyor, 

Rousseau. Böyle değildir. Bunu söylerken tabiat insanının daha avantajlı olduğunu söylüyor. 

Bilim ve sanatların gelişmesi insanın zihnini bozmuştur diyor. Neden bozuyor? Çünkü insan 

tabiat içinde yaşayan, ağaçtan beslenen, özgür bir varlık insan. Öyle olunca medeniyet insan 

zihnini bozmuştur diye düşünüyor. Herkesin övdüğü medeni duygularla da dalga geçiyor 

Rousseau. Nezaket, incelik bunlar çok muteber şeyler değil, sonuçta yapma şeylerdir. Bunların 

insana bir peçe olduğunu, yapaylığı gizlemek için maske olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü 

bilim ve sanat sürekli yeni şeyleri söylüyor, insanı lükse ve harcamaya yöneltiyor. Bu da insanı 

bozan şey. Aslında aramızdaki savaşın sebebi. Bütün bunlar erdemi yok ediyor. Bugün de aynı 

gözle bakılabilir. her yeniliği takip etmek, yeni teknolojiyi satın almak müthiş yıkıcı bir şey. 

Otomobilden, bilgisayara sürekli gelişiyor. Bu da Rousseau’ya göre iş değil. İnsan günlük 

ihtiyaçlarını karşılayarak, mutlu mutlu yaşayacak donanımda yaratılmış. Böyle yaşamak 

varken, toplu hayat geçip, birbirimizi motive edip, bilim ve sanatın gelişmesiyle farklı isteklere 

yönelmemiz hayatı zehir etti, diyor. Rousseau da bunu net olarak yazmıyor ama. İhtiyaçlar 

sınırsız, kaynaklar sınırlı. Rousseau’nun yaklaşımı buna karşı. Aslında tabiat bize her şeyi 

vermiş, ama biz daha fazlasını isteyerek her şeyi bozuyoruz. Yarışmayı kazanıyor. 

İkinci eser olarak da “Eşitsizliğin Kaynağı Üzerine Söylem” adlı çalışmasını 

yayınlıyor. Siyasi eşitsizliğin kaynağını toplum kurumlarına borçluyuz. Yani insan aslında 

doğuştan eşit olmayan varlıklar değil, tam tersine bu eşitsizliği bizim kendi elimizle yarattığımız 

birtakım kurumlara borçluyuz. Bunlardan biri de mülkiyet. O olmasa ve ona bağlı birtakım 

kurumlar olmasa biz eşitiz. Doğa bizi eşit yaratmış. Herkese baktığınızda aynı şeyi görüyoruz, 

yeteneklerimiz de aşağı yukarı aynı. Birimiz iyi resim çizeriz de diğeri iyi beste yapar gibi. 

Tabiat insanı sağlıklı ve basit bir hayat sürmesi için yaratıyor. Asli ihtiyaçlarını da karşılamak 

için de donatıyor zaten. Fakat medeni insan bu doğal çizgiyi aşmış, parçalamış. Bu eseri 

önemli temel bir eser. Gördüğünüz gibi bu da aykırı bir yaklaşım. 

Sonra da “Toplum Sözleşmesi” eserini ortaya koyuyor. Bizim açımızdan en çok 

üzerinde durulan eser de bu. Edebi eserleri de var. Ama bu eser önemli. Türkçeye de çevrilmiş. 

Burada, devletin nasıl ortaya çıktığını açıklıyor. Devlet bir sözleşmeyle ortaya çıkmıştır. Bu 

sözleşmeyle ortaya çıkan devlet nasıl yönetilir? Bunu ortaya koyuyor.  

Nasıl ortaya çıkıyor? Tıpkı Locke da ve Hobbes da olduğu gibi devlet toplum 

sözleşmesinin ürünüdür. İnsanlar bir araya gelerek aralarında yaptıkları sözleşmeyle toplumu 

ve devleti oluşturdular. Ama bu devleti anlamak için biraz doğal yaşama dönemine bakmak 

lazım. Mesela Hobbes’un devleti nasıl bir devlet olacaktır? Aslında doğal yaşama tasavvuru 

bunu hemen ele veriyor. Kaos toplumu deyince kuracağı devlet çok güçlü olacaktır. Birbirimize 
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düştük, bizi kurtaracak. Locke’a baktığımız zaman doğal yaşam dönemi harika bir dönem. Bir 

sakıncası var. Uyuşmazlıklarımızı çözemiyoruz. Neye ihtiyaç var? Uyuşmazlıklarımızı çözecek 

tarafsız bir kuruma ihtiyaç var. Bu da devlet. Bu devlet bizim haklarımıza riayet edecek diye 

meseleyi çözüyoruz. 

Doğal yaşama dönemi, Rousseau’da nasıl? İyi, huzurlu. Bir cennet tasavvuru değil ama 

huzurlu bir dönem, doğal yaşama dönemi. Bu dönem insanın ihtiyaçlarını karşılayan, mütevazı 

bir hayat. İyi vahşi. Bu aklınızda kalsın. İyi-vahşidir. İyi bir insan, vahşi. Sağlıklı, mutlu bir 

insandır. Başkasına da gereksinim duymaz. Bu insanı, iki duygu yönetir diyor. Bir tanesi 

kendini korumak, öteki de empati. Merhamet. Kendimizi diğer insanların yerine de 

koyabiliyoruz. Barışı sağlayan da bu aslında. Böyle güzel güzel yaşarken, ilk alet ortaya çıktı. 

Sonra, insanlar bu aletin ortaya çıkmasıyla, bir takım yerleri çeviriyorlar, işte burası benim diye. 

Buna bakan insanlar aynı şeyi yapıyorlar. Böylece toplumsal yaşam ortaya çıkıyor. Bu 

toplumsal yaşam ortaya çıkınca, işbirliğine ihtiyaç var. Beraberinde neye ihtiyaç var? Bir 

otorite, yani bir yasa, bir düzen. Doğal hayattan bir toplu hayatı ortaya çıkardık. Bu hayat artık 

insanın kendi efendisi olduğu değil de, mülk sahibi olanlar-olmayanlar, toprağı olanlar-

olmayanlar, şu işi yapanlar, bu işi yapanlar zenginler-fakirler; her şey birbirine karıştı ve 

toplumsal düzen böyle eşitsizlikçi bir yapıda oluştu. Burada ne yapmamız lazım? Toplumsal 

hayat zorunlu artık. Medeniyetten kaçamayız. Bu hayatı yaşayalım ama gene eskiden olduğu 

gibi kendi irademize tabi olalım. İşte bunu nasıl yapabiliriz diye soruyor.  

Cevabı haftaya. 

 

Barış YİĞİT 
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1.DERS 
Rousseau’nun Devlet ve Sözleşme Anlayışı ile Genel İrade Kavramı 

Geçen hafta Rousseau’ya giriş yaptık. Locke ve Montesquieu liberal devlet 

anlayışının 2 önemli düşünürü. Biri doğal hayat, biri güçler ayrılığı ile çok önemli 

düşünürler. Rousseau aynı anlayışa sahip ama bunlardan biraz farklı. Onlar klasik 

liberal demokrasinin savunucuları, halbuki Rousseau daha doğrudan demokrasi 

savunucusu. Aslında klasik liberal sisteme bir eleştirisi var. Dolayısıyla Rousseau’yu biraz 

ayrıksı görebiliriz. İlk sorduğumuz şuydu: Acaba devlet nasıl doğdu? Burada tıpkı Hobbes ve 

Locke gibi devletin sözleşmenin ürünü olduğunu söylüyor. Tabi ki sözleşmeci olduğu için 

hemen ikili bir ayrım yapıyoruz: doğal yaşama dönemi ve sözleşmeyle beraber devletin 

kuruluşu. Burada doğal yaşama dönemi aslında nasıl bir devlet kurgusu yapıldığını belirliyor. 

Bu yüzden de Rousseau doğal yaşama dönemini nasıl tasvir etmiş? Burası önemli. Aslında 

ana hatlarıyla söyledik. İyi diyor ve huzurlu. Neden huzurlu? Çünkü insanın 2 temel 

özelliğinden söz ettik. Bir tanesi kendini koruma duygusu. İnsan doğal olarak, her 

şeyden önce insanda 2 özellik görürüz. Bir tanesi menfaattir, kendini korumak insanda 

vardır, insan kendini korumak ister. İkinci olarak sempati ya da merhamet. Bu da aslında 

onu kötülüklerden alıkoyar. Merhamet sayesinde insan kötülük yapmaz. Doğal insan 

böyle diyor. Mutlu mesut yaşıyor. İyi, vahşi.  Doğada da zaten yeterince kendini 

besleyebileceği, koruyabileceği şeyler var. Bunlarla hayatını devam ettiriyor. Ama ne 

zaman ki özel mülkiyet ortaya çıkıyor. Ne zaman ki toprağı çevirecek, ya da işleyecek 

hale geliyor, her şey buradan başlıyor. Toprağı çeviriyor, burası benim diyor. Bunu 

gören diğerleri de aynı şeyi yapıyorlar. O zaman büyü bozuluyor. Özel mülkiyetle beraber 

aletle başlayan ve sonunda belki de medeni hayat dediğimiz gelişmeyle sonuçlanan, mülk 

sahibi olmaları doğal yaşamın büyüsünü bozuyor. İnsanlar arasında iş bölümü başlıyor. 

Aslında bu kültürün, medeniyetin, gelişmiş hayatın da başlangıcı bu. Böyle olunca insanlar 

ister istemez, sadece iktisadi açıdan da değil, kültürel ve sosyal açıdan da insanlar arasında 

bir farklılaşma doğuyor. Medeni hayat böyle bir şey. Burada ne oluyor? İş bölümü ve hiyerarşi 

oluşuyor. İşte bu ilk aletin başımıza açtığı bela. Birbirimize hakim olmamıza yol açıyor. Sosyal 

hayatta iş birliği, giderek hiyerarşi bizim başkalarının iradesine bağlı olmamıza yol açıyor. 

Medeni hayat böyle bir şey. Demek ki doğal hayat, Locke’da da, Hobbes’da da huzur dediğimiz 

doğal hayat aslında sonucu itibarıyla hiç de öyle bir şey değil. Onun doğal akışı, medeni hayatı 

beraberinde getirdi ve biz başlangıçta özgür olan insan. Özgürlük nedir? Hiç kimsenin 

buyruğunda olmamak. Rousseau da öyle bakıyor. Nerde akşam orda sabah. Acıktım zaten 

ağaç var, meyvesini yiyoruz. Susadım, yanda pınar var. Güzel güzel yaşayıp gidiyoruz. Vahşi 

bir hayat. Fakat medeni hayat bunu bozuyor. Doğal hayatın aslında sonu kötü bitiyor Locke’da 

olduğu gibi.  

Medeni hayatın en temel özelliği nedir? Uygar yaşamın? Mülkiyet var. Hiyerarşi ve 

bizim aslında özgürlüğü kaybetmemiz. İnsan özgür doğar ama medeni hayat içinde zinc irlere 

vurulmuştur. Özgürlüğümüzü kaybetmişiz. Buradan çıkmamız gerekiyor. İşte sözleşme bizi 

buradan çıkaran şey. Şöyle diyor. Madem medeni hayata geçtik o zaman ne yapalım? Mutlu, 

altın çağ bitti. Şimdi burada ne yapmak gerekir. Rousseau bir romantik olarak ne düşünür? 

Bunu alet edevatı yok ederek başarabilir miyiz? Yok, o bitti, bir kere olan oldu, medeni hayata 

geçtik. Öyle bir şey yapalım ki, eskisi gibi özgür olalım. İşte bu, sözleşmeyle gerçekleştirdiğimiz 

bir şey. Ne yapıyor Rousseau? İnsanlar bir araya gelerek sözleşme yapıyorlar. Hem 

kendilerini koruyorlar, unutmayalım birinci olarak kendimizi korumak. İkinci olarak da 

doğa durumunda olduğu gibi özgür olmak için herkesle birleşiyoruz ve irademizi 
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herkesin iradesinin arasına katıyoruz. Topluluk iradesi dediğimiz iradeye kendimizi 

teslim ediyoruz. Böylece herkesle birleştiğimiz halde gene kendimize tabi olmayı 

başarabiliyoruz. Bu sözleşmedir. Mantık anlaşılabilir bir şey, ince bir şey. Madem toplum 

olarak yaşayacağız, o zaman toplu hayat pratiğinde farklılıklar içeriyor. Kimi aydın olur, kimi 

cahil olur. Kimi varlıklı olur, kimi fakir olur. O zaman öyle bir şey kurmalıyız ki, gene mesut 

olalım, kimsenin iradesine tabi olmayalım. Bu nasıl mümkündür? Ancak demokrasiyle. 

Kendimizle ilgili kararları kendimiz alıyorsak mümkün olabilir. Bunun yolu nedir? Toplumsal 

hayatta, topluma bağlı olduğuma göre o zaman nasıl bir mekanizma gerekir? Genel irade diye 

soyut bir şey ortaya atmak ve kendimizi onun bir parçası yapmak gerekir. Böylece ne oluyor? 

Genel iradeye tabi oluyoruz. Toplumun iradesine tabi oluyoruz. Böyle olunca da aslında 

kimsenin kulu kölesi olmuyoruz. Yani kendimizin de parçası olduğu bir iradenin. 

Sözleşmeyle oluşturduğumuz devletle, hem kendimizi koruyoruz hem de başkasının 

iradesine tabi olmaktan kurtulup kendimizin de ait olduğu genel iradeye tabi oluyoruz. 

Böylece özgürleşiyoruz. Detaylara gireceğiz. 

Burada aslında Rousseau’da, tabi ki devlet sözleşmenin ürünüdür ama diğer 

düşünürlerin aksine burada vurgu devlete değildir dikkat ederseniz. Burada maksat özgürlük, 

bunu geçerli kılan da aslında genel irade, toplumun iradesi. Zaten devleti de bir anlamda 

Rousseau bu genel iradeyle özdeşleştiriyor. 

Rousseau’nun sözleşmesinin Hobbes ve Locke ile karşılaştırmasını yaparsak, burada 

aslında kişi kendi iradesini, aslında bütün haklarıyla beraber topluma veriyor. Gerçi burada 

devredilen insan hakları mıdır yoksa siyasal irade midir, bu tartışılır. Aslında karar verme 

yetkisini topluma devrediyor. Bu bağlamda kime benziyor? Locke mu, Hobbes mu? Hobbes’a 

benzer değil mi. Hobbes’da tüm haklarıyla verir. İnsan hakları bakımından bir tartışma var ama. 

Burada da aslında kendisini toplumun iradesine terk ediyor, bırakıyor. 

Demokrasiye de böyle bir gözle bakabiliriz. Ne karar alınırsa tabi oluyoruz. Yasayı 

beğenmiyoruz, çoğumuz beğenmiyoruz. Ama uyuyoruz. Neden? Baştan kabul etmişiz. Ne 

karar verilirse kabul. Oyunun kurallarında anlaşmışız yani. Bu da, bunun gibi. Demek ki 

Hobbes’a benziyor. Bu bağlamda, Locke’dan ayrı. Fakat Hobbes’dan da ayrı olduğu nokta var. 

Hobbes’da monarka (tek bir kişiye) devrediyorduk, burada topluma devrediyoruz. Locke da 

devredilen tek şey, cezalandırma hakkı. 

Şimdi genel çerçeveyi çizmiş olduk. Bir iki soruyla ilerleyelim. Acaba sözleşmeyle neyi 

garantiye aldık? Kendimizi koruyoruz. Devleti ortaya çıkardık bunun sebebi kendimizi korumak. 

Kendimizi koruyoruz ama daha önemlisi aslında özgürlük. Devletin ortaya çıkarılmasının 

sebebi özgürlük. Eskisi gibi özgür olmak. Neden? Çünkü insan sözleşmeyle başkasına bağımlı 

olmaktan kurtuluyor ve kendinin de parçası olduğu topluma bağlanıyor. Sözleşme insanı 

insana bağlı olmaktan kurtarır. Ve kendisine bağımlı yapar. Çünkü kararları kendimiz alıyoruz, 

toplu olarak. Bu yüzden de özgürleşiyoruz. Genel irade insanı özgürleştirir diyoruz. Yani 

herkesle birleşiyoruz ama kendi buyruğumuza tabi oluyoruz. 

Biraz siyasal bir özgürleşme aslında. Ama bunu çok derinlere indirirseniz başka 

boyutlarda da özgürleşmeden söz edilebilir. Ama ilk bakışta bu siyasal bir özgürleşme. Ne 

manada? Kendimizle ilgili kararları kendimizin alması. Bunu böyle dallandırıp 

budaklandırabiliriz. Biz Rousseau’nun özgürlük anlayışını biraz daha derinleştirmiş oluruz. 

Kendimizle ilgili bir kararı başkasının alması köleliktir. Medeni hayatta kendimizle ilgili kararı 

doğrudan doğruya kendimiz alamayacağımıza göre, en doğrusu nedir? Bir sürü insan var 

benim aldığım kararı ilgilendiren. Ortak karar almaktır. Ortak karara ben de katıldığım için, hep 

beraber özgürleşiyoruz, kimsenin iradesine tabi olmuyoruz. Kendi grubumuza tabi oluyoruz. 

Çünkü kuralları koyan genel iradedir. Başkasının iradesine değil genel iradeye tabiyiz. 
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Genel irade nedir? Somutlaştırması zor. Tabi ki toplumun iradesidir. Bizim bir konudaki 

görüşümüzdür. Bu irade tek tek bireylerin iradelerinin toplamı değildir. Senin iraden artı 

benim iradem değil. Genel irade kavramını biraz mistik hale getiren yücelten bir şeydir. 

Yapılan bir oylamada biz tek tek kişilerin görüşlerini ölçmüyoruz. Bu konuda, bu toplumun ne 

düşündüğünü arıyoruz. Bu topluluğun bu konudaki iradesi nedir. Çoğunluğun da değil, 

topluluğun iradesi. Çoğunluk azınlık diye bir şey yok.  

Mesela burada bir konu söyleyin, bir oylama yapalım. 5 dakika erken çıkalım mı, 

çıkmayalım mı? Mühim olan bu konuda bu sınıfın iradesidir. Parçalı bir şey değil. Sınıfımız var. 

2019 1. Sınıf Tekler değil mi? Araştırmak istediğimiz tek tek sizin iradeleriniz değil. Tek tek bu, 

değil. Oylama nedir? 5 dakika önce çıkalım mı çıkmayalım mı. Bu konuda sınıfımızın iradesi 

nedir. Çoğunluk evet 5 dakika önce çıkalım, dedi. Sınıfın iradesi, bugün 5 dakika önce çıkmak 

şeklinde tezahür etti. 5 dakika geç çıkalım diyen, ne yapmış oldu. Yanıldı. O da genel iradeye 

tabi olduğu zaman ne olacak? Genel irade tecelli etti, tamam doğru olan buymuş demek. 

Maksadımız genel iradeyi tespit etmekti, genel irade ortaya çıkınca, diğerleri yanılmış oluyor. 

Rousseau’yu anlayacaksak genel iradenin yanılmazlığını, egemenliğini, bölünmezliğini, 

mutlaklığını kabul edeceğiz. Demek ki genel irade topluluğun iradesidir. Rousseau çoğunluklar 

azınlıklar olarak bakmıyor. Genel iradeyi ancak oylamayla tespit edebiliriz. Çoğunluğun 

söylediği şey genel iradedir. Azınlıkta kalanlar da genel iradeye tabi olur. Neden? Çünkü biz 

bunu baştan kabul ettik. Rousseau bu bağlamda klasik liberallerden ayrılıyor. 

Genel irade üstündür. Tüm bireylerin çıkarını yansıtır. Yasalar da, bu genel 

iradenin ürünüdür. Aslında adalet de genel iradeye bağlıdır. Bir şeyin adil olup olmadığını da 

genel irade tespit eder. Genel irade egemendir. Onun birtakım özellikleri var. Ama 

özelliklerinden bahsetmeden önce, genel iradeye tabi olmak acaba özgürlükle çelişir mi 

çelişmez mi? Cevabını verdik aslında. Çelişmez. Aksine genel iradeye bağlılık özgürleştirir. 

Başkalarının iradesine tabi olmuyoruz. Azınlıkta kalanlar yanılmıştır. Nerede? Doğrunun 

tespitinde. Kendi mantığı içinde Rousseau tutarlı. Bir şeyin kabul edilip edilmemesi değil, 

önemli olan bir şeyin genel iradeye uygun olup olmamasıdır. 

Özgürlüklerini terk ediyor mu etmiyor mu, onu birazdan soracağız. Kendi iradesini 

toplumun iradesine devrediyoruz. Karar verme yetkisini, iradesini topluma devrettik. Karar 

verme yetkisini. Bundan sonra bizim adımıza kuralları koyacak olan, toplum. 

Rousseau’nun Egemenlik Anlayışı 

Egemenlik nedir? Burada, Hobbes ve Locke’tan biraz farklı olduğu söylenebilir. 

Hobbes’da halk sözleşmeyle bir egemen yaratır ve her şeyi ona devreder. Locke’da evet 

halk egemendir ama halkın egemenliği son tahlilde sınırlıdır. Neyle sınırlıdır? Doğayla. 

Doğamızdan kaynaklanan haklarla sınırlıdır. Rousseau’nun egemenliği ise halktır ve 

bunun karar alma yetkisi prensip olarak mutlaktır, sınırlandırılmamıştır. Hobbes nasıl 

egemenliği bir kişiye veriyorsa (krala), Rousseau da egemenliği halka veriyor. Buradan yola 

çıkarak zaten, liberal demokrasi içinde 2 akım var. Biri Rousseau dan kaynaklanan diğeri 

temsili demokrasi ve sınırlı demokrasi ya da çoğulcu demokrasi dediğimiz. Locke’un 

demokrasisine bakarsak sınırlıdır. Locke’a göre halkın egemenliği mutlak mıdır? Değildir. Ama 

Rousseau’ya göre mutlak mıdır? Mutlaktır. Ama Rousseau’nun demokrasi anlayışı farklı. 

Ne diyor? Halk ne derse, halkın dediği mutlaktır. Genel irade yanılmaz, genel irade ne 

diyorsa doğrudur. Egemenlik anlayışı kendine özgü. 

Rousseau’ya Göre Egemenliğin Özellikleri 

Özelliklerine baktığımız zaman. Egemenlik devredilemez diyor. Bunun pratikte bir 

sonucu var, göreceğiz. İktidar el değiştirir, ama genel irade asla. Halk kendi kendini yönetme 
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hakkını hiç kimseye devredemez. Hatta devretmek bir yana, bunu temsili de imkansızdır 

Rousseau’ya göre. Bu yüzden de Rousseau’nun demokrasisine temsili demokrasi değil 

doğrudan demokrasi diyoruz. Bunun anayasal yansımaları da olmuş. Anayasa hukukunda 

temsili vekalet, emredici vekalet. Burada emredici vekalet Rousseau’nun egemenlik anlayışını 

yansıtıyor. Milletvekilleri halkın temsili görevlileridir. Emredici vekalette seçtiğiniz kişiyi 

azledebiliyorsunuz. O sizin temsilciniz. Liberal demokraside bu yok. Gördüğünüz gibi 

devredilmezliğin sistemlere ilişkin sonuçları var. 

İkincisi bölünmezliğidir. Bölmek egemenliği yok etmek demektir. Halk yasama işlevini 

devredemez. Böldüğünüz zaman zaten genel iradenin üstünlüğünden değil, tek tek özel 

iradelerden bahsediyoruz ki bu mümkün değil. Hatta devredilmezlik bağlamında, sadece 

yasama değil, yürütme ve yargı da doğrudan doğruya halka aittir. Bu aslında nereye götürüyor. 

Güçler birliğine. Yürütmeyi yasamaya bağlıyorsunuz. Sonra yargı üzerinde de bir şey var. 

Bırakın 21 anayasasını 24 anayasasında bile bunun izleri var. Yargı kararlarını meclis 

değiştirebiliyor. Yasaların anayasaya uygunluğunu kendisi denetliyor. Rousseau’ya benziyor. 

Egemenliğin bölünmezliği prensibinden güçler birliği dayalı bir meclis hükümeti sisteminin 

çıktığı söylenebilir. Ama bu Rousseau’nun formüle ettiği bir şey değil. 

Bir de genel irade yanılmaz. Azınlıkta kalanlar yanılır. 

2.DERS 

Rousseau’nun demokrasi anlayışında bir insan haklarından bahsedebilir miyiz? Evet 

Rousseau genel iradenin egemen olduğunu söyler. Fakat bunun toplum zararına olmayacağını 

da ifade eder. Çünkü egemen, genel irade topluma zarar veremez. Veremez çünkü onun teorisi 

gereği mümkün değil. Bir şey kendine zarar verebilir mi? Normalde veremez. Kabul etmek 

lazım. Bu yüzden genel iradenin insanlara, insan haklarına zarar vereceği düşünülemez. Bunu 

da şöyle izah ediyor. İnsanda 2 tane kimliği vardır. Bir tanesi yurttaş kimliği, biri de insan 

olmaktan kaynaklanan kimliği. Yurttaş olarak haklarını egemene devreder. İnsan 

olmaktan kaynaklanan hakları ise insan kendisinde tutar. Dolayısıyla aslında, bu 

manzarayı birlikte değerlendirdiğimizde şu sonuca ulaşırız. İnsan hak ve özgürlükleri 

egemenin sınırını oluşturur. Egemen insan haklarına aykırı kurallar koyamaz. Bir anlamda 

demokrasiyle bireysel özgürlüklerin dengelenmesinden bahsedilebilir. 

Rousseau’ya Göre Yönetim Biçimleri 

Son olarak acaba Rousseau yönetim biçimlerini nasıl saptıyor? Kendi yönetim biçimi 

anlayışı nedir? Rousseau’nun kafasında, yönetim biçimleri farklı da olsa başta halk 

egemenliğidir. Yasaları onaylayan, yürütmeye koyan halktır. Altta yasaları hazırlayan bir 

yasamadan bahseder. Bunun altında da, yasaları uygulayan bir yürütmeden bahseder. Ama 

Rousseau’da her zaman egemenlik kime aittir? Halka. Bu halk iradeyi kime verirse yönetim 

biçimi de ona göre şekillenir. Burada da 3 temel yönetim biçiminden söz edilebilir. 

1) Demokrasi: Rousseau’ya göre halkın sadece yasaları oylamakla kalmayıp aynı 

zamanda yasaları uyguladığı biçimdir. Tabiki bu doğrudan demokrasidir ve Rousseau 

bunu çok beğenmez aslında. Çünkü burada egemen, yani halk aynı zamanda yönetme 

işini de kendisi yapıyor. Bunun da pratik zorlukları vardır Rousseau’ya göre. Tabi böyle 

bir yönetimin ancak tanrılar ülkesinde olabileceğini söyler. Halkın hem yasayı oylayıp 

kabul ettiği, hem de kendini yönettiği bir rejim, çok zor. 

 

2) Aristokrasi: Burada da egemen yani halk yönetim işini bir azınlığa bırakır. Bakın 

bırakan yine halk. Top her zaman onda. Yönetme işini kendisi üstüne alırsa demokrasi, 

azınlığa verirse aristokrasi diyoruz. Verir mi? Verebilir. Burada da 2 tarz var. Birisi doğal 
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aristokrasi. İlkel toplumlarda yönetimler böyledir. Diğeri seçimli aristokrasi. Azınlıklar 

da, bir genel seçimle iş başına gelir. Halkın menfaatine göre yönetirler. 

 

3) Monarşi: Gene egemen halk. Ama halk, yönetme işini tek kişiye bırakabilir. Burada da 

monarşiden söz ediyoruz. Evet egemenlik halktadır ama yasama, yürütme ve yargı 

fonksiyonu kralda olduğu için bu çok ahenkli bir yönetimdir. Tabi ki sakıncaları da var. 

Kralın ya da monarkın her zaman iyi yönetmesi mümkün değildir. Kişisel çıkarlara 

gözetmesi muhtemeldir. 

Kendisi bütün rejimleri eleştiriyor. Hepsinin eksikleri olduğunu söylüyor. Netice 

itibarıyla şuna geliyor. Her yönetim zamanla bozulur. 

Kısaca bir değerlendirme yapacak olursak, Rousseau liberal demokrasiden daha çok, bir 

radikal olarak karşımıza çıkıyor. Nedir radikal demokrasi? Aslında radikal demokrasi, 

çağımızın liberal demokrasilerini daha katılımcı hale getirmeye çalışan özgün bir demokrasi 

modeli. Belki bunu duymuşsunuzdur. Mevcut sistemi katılımcı saymıyor. Halkın bazı 

mekanizmalarla karar vermeye daha çok katılmasını savunuyorlar. Mesela bunu vaktiyle 

jakobenler yapmış. Fransa’da devrimleri yeterli bulmayıp, egemenliğin gerçekten halka ait 

olduğu bir demokrasiyi savunmuşlar. Rousseau’nun mutlak demokrasi ilkesine sarılmışlar. 

Rousseaucu anlayışı insan hakları bakımından eleştirenler de var. Liberal sistem 

içerisinde, iki çeşit demokrasiyle imtihan ediliyoruz bir anlamda. Çoğulcu demokrasi ve 

çoğunlukçu demokrasi olarak. Liberal demokrasi kendini çoğulcu demokrasi olarak sunuyor. 

Onun karşısında Rousseaucu demokrasi, mutlak demokrasidir diye olmazı göstermek 

bakımından iyi bir misal olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukçu demokrasiyle Rousseau 

özdeşleştiriliyor.  

Halk yönetiminden yana bir düşünür. Büyük burjuvaziden daha ziyade küçük burjuvaziyle 

fikirlerinin uyuştuğu söylenir. Kapitalizmle ortaya çıkan liberal demokrasiyle Rousseau’nun çok 

şeyi yoktur. 

1789 Bildirisi 

Böylece şu ana kadar, liberal demokrasiyi Rousseau’nun eleştirisiyle beraber teorik 

yönüyle ortaya koyduk. Bu anlattıklarımız nasıl hukuki forma dönüşmüş, bunu ele alacağız. Bu 

bağlamda 1789 bildirisi, bu liberal demokrasinin nasıl hukukileştiğini ortaya koyacağız. 

Gerçekten de tek demokrasi biçimi olup olmadığını tartışacağız. Ayrıca liberal demokrasinin 

en önemli zirvesi Amerikan demokrasisidir. Onu da bu bağlamda somutlaştıracağız. Liberal 

demokrasinin Avrupa versiyonunun özellikle insan hakları bakımından içinde bulunduğu 

tehlikeye de gene işaret edeceğiz. 

Evet 1789 bildirisi. Aslında 1789 bildirisi, liberal düzenin temel özelliklerini somut 

biçiminde gösteriyor. Maddeleri tek tek ortaya koymuşuz.  

Birinci madde mesela doğrudan doğruya doğal hakları ortaya koyuyor. İnsan doğuştan eşit 

ve özgürdür. Doğal haklarla başlıyor. 

İkincisi devletin amacını ortaya koyuyor. Tam bir liberal demokrasi fikri bu. İnsanın 

dokunulmaz haklarını korumak. Onları da saymış. Özgürlük, mülkiyet, güvenlik, baskıya karşı 

direnmek. Locke’un özgürlük anlayışından ve devlet anlayışından. 

Üçüncü madde egemenliğim millette olduğunu söylüyor. Aslında ulus devletin hukuki şeyi. 

Ulus devleti nasıl ifade ettik? Meşruiyetini ulustan alır. Yasanın kaynağı millettir. Egemenlik 

millettedir diyor. 
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Dördüncü maddesi yasal özgürlük anlayışı. Pardon beşinci madde galiba. Dört ve beşinci 

madde. Liberal özgürlük anlayışını anlatırken vurguladık. Locke’un özgürlük anlayışı biraz 

daha farklı. Montesquieu onu hukuki olarak pozitif düzenlemelerle nasıl ortaya konacağını 

göstermiş. Yasanın izin verdiği değil de, onu biraz değiştirdik, yasanın yasaklamadığı şekline 

getirdik. Yasanın izin verdiği deyince, yanlış anlaşılabilir. İzin vermesini beklersek, zor. 

Yasaklanmayan her şey serbesttir diyoruz.  

Kanun genel iradenin ifadesidir diyor. Bu da tam böyle Rousseau’ya ait bir şey. Yasa genel 

iradenin ürünüdür, tüm yurttaşlar da buna katılıyorlar. Herkes eşit. 

7-8-9-10 bunlar spesifik özgürlüklerle alakalı. 

16. madde güçler ayrılığı. Bu da Locke ve Montesquieu’yü somutlaştıran. Hakların güvence 

altına alınmadığı, kuvvetler ayrılığının belirlenmediği bir toplumda anayasa yoktur diyor. 

Ve son olarak da 17. madde mülkiyet hakkıyla alakalı. Mülkiyeti dokunulmaz ve kutsal bir 

hak olarak nitelendiriyor. Liberal kapitalist mülkiyet anlayışı. Tabi ki bir hukuki metin mülkiyet 

hakkının kutsal ve dokunulmaz olduğunu söyler mi söylemez mi. Bu tartışılabilir. Ama aslında 

devamında ne diyor? Yasaların belirlediği kamu gerekliliği ve meşru bir tazminat ödenmedikçe 

kimse bu haktan mahrum bırakılamaz. Aslında mülkiyet hakkı çok da dokunulmaz toplumsal 

bir hak olarak görülmez. Mülkiyet hakkına yapılan vurguyu göstermiş olalım. 

Liberal Sistemin Temel Öğeleri 

Bu bildiriden yola çıkarak liberal sistemin temel öğelerinden bahsedelim. Bunlardan biri de 

demokrasi. Liberalizmle demokrasi arasında nasıl bir ilişki var? Bu ikisini değerlendirecek 

yetkinliğe ulaştık aslında. Önce demokrasi nedir? Antik Yunan’da gördük. Sonra, çok sonra da 

olsa karşımıza çıktı. Bir kere kelime anlamı. Halkın yönetimi. Halkın yönetimi ne demek? Halkın 

kendi kendini yönetmesi. Bu, ister istemez nasıl bir çağrışım var. Doğrudan değil mi? Orijinal 

tanımı bu. Bunu biraz hukuki olarak ortaya koyacak olursak. Halkın kendisiyle ilgili kararları ya 

da yasaları kendisinin yapabilmesi. Yani bir anlamda, egemenliğin halkta olması, yasa 

yapması ve kendini yönetmesi. Liberalizmin özgün anlamı nedir? Aklımıza gelecek ilk şey. 

Özgürlük ve sınırlandırılmak. Demek ki kim olursa olsun, liberalizmin kendisinin olmazsa 

olmazları var. Bunlara dokunulamaz. Bu bağlamda mutlak anlamda demokrasiyle, 

özgün anlamda liberalizm ister istemez çarpışır. Bu doğal bir şeydir. Hangi iki şeyi 

karşılaştırsak aynı şeyi çıkarırız. Mesela sosyalizm de demokrasiyle örtüşür mü? Örtüşmez. 2 

şey hiç bir zaman tam olarak örtüşemez. Liberalizm bir kere çoğunluğun egemenliğini 

sınırlamayı hedefler. Bu çok doğal bir özellik. Her türlü iktidar için bu geçerlidir. Dolayısıyla 

demokrasi halkın her konuda mutlak karar alma yetkisi manasına geldiği için, ister 

istemez liberalizmle karşı karşıya gelir. Özgürlüklere ve özellikle de ekonomik kararlara, 

piyasaya dokunulamaz. Hatta ilk liberaller demokrasiye hiç hoş bakmamışlardır. Sonra 

demokrasi kaçınılmaz olarak kabul edildiği zaman, onun unsurlarını zayıflatmışlar. Mesela oy 

hakkını belli bir servete bağlamışlardır. Herkesin ne olursa olsun eşit oy hakkına sahip 

olmayacağını söylemişlerdir. Yunan demokrasisini anlatırken dedik ya, çobanın oyuyla benim 

oyum bir mi diye (Aysun Kayacı örneği). Herkesin oy hakkı olmamalı, olacaksa da oyunun 

ağırlığı farklı olmalı. Yani bir işçinin oyu 1 oy olacaksa, bir ustanın önemli bir kişinin oyu 2 

olmalı, bir şirket yöneticisinin oyu ustadan fazla olmalı, 5 olmalı. En üstte en eğitimli kimse 

onun oyu da 8 olmalı, 10 olmalı. Demokrasi içerisinde derecelendirmeler yapılmış. Bunu neden 

söyledik? Bunu biraz Amerikan demokrasisiyle somutlaştıracağız. Oy hakkı dediğim gibi 

servete bağlanmış. Liberalizmin içinde her zaman, liberal öğeler hep ağırlıklı olmuş.  

İşte biz buna, liberal demokrasi diyoruz. Günümüzdeki demokrasi de aslında bu. Bu 

demokrasi sınırlı bir demokrasidir. Halk egemendir, yasanın kaynağıdır. Yasama yetkisi halkın 
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oyuyla oluşan TBMM’ne aittir bizim anayasamızda. Devredilemezdir. Ama halk yönetme işini 

kendisi üstlenmiyor. Halk yasama organını seçiyor, temsili demokrasi, doğrudan demokrasi 

değil. Çoğunluk yönetiyor ama azınlık hakları korunuyor. Çoğunluğun karar alma gücü de 

sınırlı. Yani mutlak demokrasiden bahsedemiyoruz. Evet demokrasi var. Halk istediğini yapar 

ama anayasal sınırlar içinde. Bunun bekçisi kim? Anayasa Mahkemesi. Azınlığın hakları 

korunur. 

Liberal demokrasi demokrasinin özel bir biçimidir. Tek biçimi değildir. İktidarın 

sınırlanmasıyla ilgilenen liberalizmle, iktidarın kimin eliyle verildiğiyle ilgilenen ve onu halka 

veren demokrasi arasında bir karışım aslında. Biraz liberalizmin, çokça da demokrasinin 

katkısıyla oluşmuş bir demokratik model. Amacı da anayasayla devletin güçlü iktidarını 

sınırlandırmak, bireyi güvence altına almak, çoğulculuğu sağlamak. Ama tabi ki liberal 

demokrasi bunları yaparken, yönetimin halka karşı sorumlu olması. 

ALEXIS de TOCQUEVILLE 

Şimdi bu demokrasinin Amerika’daki versiyonu. Aslında konumuz Amerika’daki demokrasi 

değil, konumuz Tocqueville ve çoğulcu demokrasi. Ama burada ister istemez, Amerikan 

demokrasisine hayran bir kişi ve liberal demokrasinin en iyi orada kurumsallaştığını söylüyor. 

Ve Batı demokrasilerinin Fransa başta olmak üzere içinde bulunduğu tehlikeye işaret ediyor. 

Tocqueville’i seçmemizin sebebi bu.  

Fransız bir düşünür, soylu bir aileye mensup ve hukukçu. Bir aristokrat. 1805-1859 arası 

yaşamış. 1830larda bir kaç kez Amerika’ya gitmiş. Amerika’da Demokrasi adlı eseri var. 

Amerikan kurumlarını ve siyasal değerlerini ele alıyor. Sonra da soyut Amerikan demokrasisi 

nedir, ikinci ciltte bunu ele alıyor. Demokrasinin geleceğin sistemi olduğunu gören bir düşünür. 

Demokrasinin temel özelliği nedir diye araştırıyor. Aslında demokrasiyi insanlar neden 

istiyorlar? Eşitlik istiyorlar. Fakirlikte de olsa insanlar eşitlik isterler. Rejimin en temel 

özelliği de eşitlik. Ama bu cazip prensip demokrasiyi nereye götürüyor? Amerika özgür bir 

memleket. Eşitlik demokrasiyi nereye götürür? Bunu tartışıyor. Salt eşitlik demokrasiyi 

totalitarizme götürür. Sonuçta çoğunluğun hakimiyetine götürür. Avrupa ve Fransa’da böyle bir 

tehlike görüyor. Ama Amerika’da eşitliğin yanında özgürlük de var. O zaman ne yapmalı? Bu 

eşitliği özgürlükle dengelemeli. İşte bütün bu mekanizmalar, güçler ayrılığı vs neden önemlidir? 

İşte her şey buradan başlıyor. İşte Amerikan demokrasisinin temel vasfı budur diyor ve 

oradaki kurumları irdelemeye başlıyor. Amerikan demokrasisi sınırlıdır diyor. Bunun 

sebeplerini araştırıyor. Bir kere yerel hükümet var. Federal bir devlet. Federasyon var, federe 

devletler var. Bu yerel hükümet, meseleyi demokrasi açısından olumlu kılıyor. İkincisi baskı 

grupları var, çıkar grupları dediğimiz. Ya da sivil toplum örgütleri dediğimiz kurumlar oluşmuş. 

Bunlar insanları belli amaçlar etrafında örgütlüyorlar. Bu örgütlenme 2 şeye sebep oluyor. Bir 

kere demokrasinin ölmemesini sağlıyor. Çünkü gelişmiş ülkelerde demokrasi tehlike altındadır. 

Orada hayat çok değişmez. İsveç’te, Norveç’te. Hatta Almanya’da Fransa’da bile. Demokrasi, 

sandıklar seçim bir şeyi değiştirmiyor. İnsanların siyasete katılmasının bir anlamı yok. Halkın 

demokrasiden beklentisi yok. Kimin yönettiğinin önemi yok. Bir ilgisizlik var. Amerika bu 

ilgisizliği nasıl aşıyor?  Bu sivil birlikler aracılığıyla. Demokrasinin şöyle bir dezavantajı daha 

var. Birey küçük, toplum büyük. Nasıl etki edecek? İşte bu birlikler onu da sağlıyor. İktidarı 

etkilemek için bir örgüte üye oluyorsun. Siyasal belirsizlik aşılmış oluyor.  

Bir başka etken de dini etken. Tocqueville, muhafazakar bir düşünür. Amerikan 

demokrasisinin bir püriten demokrasi olduğunu söylüyor. Dindar bir toplum Tocqueville’e göre. 

Bu da demokrasinin uygulanmasını kolaylaştırıyor. Çünkü din yok olduğunda, demokrasi zarar 

görür. Despotizm imansız olabilir ama özgürlük asla. Demokrasi ancak dindar toplumlarda 

sağlıklı gelişebilir. Din diğer rejimlerden daha çok demokrasi için gereklidir. Çünkü din hem 
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materyalizme karşıdır, bireyciliği vs önler. Hem de eşitlikten kaynaklanan duyarsızlığı da 

engeller. Amerika’da fırsat eşitliği, serbest piyasa insana bir duyarsızlık verir. Din bu 

duyarsızlığı önler. Toplum siyasal ve iktisadi sebeplerle içine düştüğü duyarsızlığı din 

sayesinde aşar. İnsanlar yönetime katılır diyor ve dinin demokrasi açısından gerekli olduğunu 

söylüyor. Sonuçta, Amerika’daki ılımlı demokrasinin sebebi iktidarın sınırlandırılması ve güçler 

ayrılığı sistemidir ve kurulan fren denge sistemidir. Federal yapı, güçler ayrılığı, temsil sistemi 

ve ona bağlı fren denge sistemidir diyor. Çoğunluk yönetiminin kontrol edilmesi ve frenlenmesi 

diyor. Örnek olarak Amerika’yı veriyor.  

Böylece liberal devleti bitirdik. Gelecek hafta buna karşı çıkan örnekler. Liberal 

demokrasiye karşı çıkan 2 akım: Marksizm ve faşizm, önümüzdeki hafta. 

 

Barış YİĞİT 
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1.DERS 

Buhar Makinası ve Sanayi Devrimi 

Buhar makinasının 1689’da icat edilmesi, bugün işleyeceğimiz Marksizm’in konusunun 

başlangıç noktasını teşkil eden gelişmedir. Buhar makinasının keşfedilmesiyle beraber 

üretimde ortaya çıkan değişiklik aslında bize Marksizm’in eleştirdiği noktaların neler olduğunu 

gösterir. 

Şimdi biraz daha geriye gideceğiz. Biliyorsunuz feodal toplumda, bir kapalı tarım 

ekonomisi vardı. Daha sonraki ticari gelişmeler yavaş yavaş ticari kapitalizme gelinmesine 

sebep oldu. Ticaret o kapalı tarım ilişkileri mekanizmasını yavaş yavaş ortadan kaldırdı, daha 

açık bir ekonomi gündeme geldi. Bununla at başı giden bir gelişme de coğrafi keşifler. 

Malumunuz Amerika kıtasının keşfedilmesi, Ümit Burnu’nun keşfedilip Uzak Doğu’ya yeni bir 

yolun keşfedilmesiyle Avrupa’ya çok büyük miktarda hammadde akıyor. Bir sömürge faaliyeti 

de başlıyor tabi ki. Bu hammadde buhar makinası da devreye girmesiyle beraber ekonomide 

çok önemli birtakım değişikliklere sebep oluyor. Bir başka konu da Avrupa’ya getirilen altın ve 

gümüş. Özellikle Amerika kıtasından cevher olarak maden çıkartılıyor ve Avrupa’ya getirilip 

işleniyor. Bu neden önemli? Yeniden teşekkül eden ekonominin finansmanı bakımından özellik 

arz ediyor. Düşünsel sebeplerden de bahsedebiliriz. Protestanlık gündeme geliyor. 

Protestanlık çalışmayı yücelten, adeta dinsel bir vecibe gibi gören yeni bir bakış açısı getiriyor 

Hıristiyanlığa. Son olarak da aydınlanma düşüncesiyle beraber referansın daha ziyade akla 

yakın düşüncelere kayıyor, bilimsel gelişmeler oluyor. Tabi bu referanslarla beraber yeni bir 

takım teknolojik gelişmeler de gündeme geliyor. Onlardan biri de işte buhar makinası. 1689 

yılında icat edilmesiyle beraber, bir süreç olarak sanayi devrimi dediğimiz şey gündeme 

geliyor. Yaklaşık 17-18. yüzyıllar boyunca süren bir dönem. Makina icat ediliyor ve giderek 

sanayide yaygınlaşıyor. 

Makinadan önce de ticaret var. Kapitalizmin olduğundan da bahsettik. Bu dönemde 

daha çok ortalama 15-20 kişinin çalıştığı, el gücüyle ya da basit makinalarla küçük atölyelerde 

üretiliyor. Bir ürünün tamamını yapmıyorlar. Örneğin bir ayakkabı yapılacaksa bağcığı bir 

atölyede, tabana başka atölyede, derisi başka yerde ve belki bunların montajını yapan başka 

bir atölyede yapılıyor. Buhar makinasının icat edilmesi yeni bir gelişmeyi gündeme getiriyor: 

Fabrika. Bütün üretimi değiştiren bir gelişme oluyor fabrika. Bir kere bütün bu atölyeleri bir çatı 

altında topluyor. Bir hammadde akışı var Avrupa’ya. İşlenebilecek ve üretebilecek çok fazla 

hammadde var sermaye sahiplerinin elinde. Ama atölyede yaparken zaman önemli değil, 

makinalarla beraber işler çok hızlanıyor. Ve hala da bir dolu hammadde var. İşte o zaman, bir 

malın bir yerden bir yere gitmesi ve burada harcanan zamana sermayenin tahammülü yok. 

Bütün bu üretimi bir yerde toplayarak hızı artırıyorlar. Hammadde fabrikanın bir kapısından 

giriyor ve ürün olarak çıkıyor. Ama elde hala çok fazla işlenecek hammadde var sömürge 

faaliyetinin bir neticesi olarak. 

Feodal dönemde insanların kırlarda yaşadığını ve kent hayatının geri planda olduğunu 

söylemiştik. Ticari faaliyetin artmasıyla, tarımın gözden düşmesiyle bu biraz tersine dönüyor. 

Fabrikalarda çalışmaya hevesli çok insan da bulunmakta geçimini sağlamak için. Elde de çok 

fazla hammadde olunca insanlar işçi olarak istihdam ediliyor. Buna benzer bir dönemi biz 

Türkiye’de geçirmiş olmayabiliriz. 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın başı İngiltere’de bu çok farklı. 

Onların Birmingham, Manchester gibi liman şehirleri fabrikalarla doluyor. Buradaki insanlar da 

fabrikalarda çalışan işçi konumuna geliyorlar. Hatta bunu 20. yüzyıl Birmingham’ında geçen 

Peaky Blinders dizisinde, arka planda bu fabrikaların çalışma biçimini görebilirsiniz. 
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Hala hammadde çok. Bu sefer, çalışma süreleri uzuyor. 8-10 saat yerine belki 16-18 

saat çalışıyorlar, bu da yetmiyor kadınlar ve çocuklar çalışmaya başlıyor. O dönem çalışmayan 

ve şu anda da çalışmasını beklemediğimiz çocuklar da çalışmaya başlıyor. Tam da bu noktada 

vahşi kapitalizm olarak adlandırılacak olan şeyin başlangıcı. Size Marksizm’in bir tepki olarak 

ortaya çıktığı durumu, dönemi anlatmaya çalıştım.  İşte bu koşullara, insanların bu şekilde 

hayatlarının tamamını geçirdiği, başka sosyal herhangi bir hayatlarının kalmadığı bir 

kompozisyona itiraz olarak ortaya çıkıyor. 

Marksizm 

Marksizm’le ilgili bir kaç ekleme yapalım. Birincisi üretim değişti bundan bahsettik. 

Sosyal hayatı ve siyasal hayatı da değiştiriyor. İnsanların hepsinin fabrikalarda işçi olarak 

çalıştığı, 7-8 saat uyku dışında bir hayatlarının olmadığı bir ortam. Bütün sosyal yaşamlarını o 

fabrika çatısı altından geçirdikleri bir dönem. İnsanların ya işçi ya da sermaye sahibi olduğu 2 

sınıfı olduğunu söylemek mümkün. Siyasal etkisini de Marksizm ile beraber ele alacağız. 

Aslında Marksizm’in bir bilim, felsefe ve siyaset ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün 

daha çok devlet, hukuk ve özgürlük anlayışına sınırlı kalarak konuşacağız. Ortodoks Marksizm 

denilen Marx’ın ve Engels’in söylediklerini esas alacağız. Çünkü bunlarla da sınırlı kalmıyor  

Marksizm. Biz bugün işin abecesi niteliğinde olan Marx ve Engels’ten bahsedeceğiz. 

Marksizm’in temeli, yaşamımızın maddi malların üretimine bağlı olduğu fikrine 

dayanıyor. İnsanın ayırt edici özelliğinin maddi üretim gerçekleştiriyor oluşu olduğunu söylüyor. 

Örneğin Aristo ise “insan sosyal ve siyasal bir varlıktır” der. İnsanın maddi mal üreten canlı 

olması onun ayırt edici özelliğidir diyor. Toplumu da bununla açılıyor. İnsanlar topluluk halinde 

yaşar Marksizm’e göre, çünkü üretimi gerçekleştirmek için toplumsal bir organizasyon gerekir. 

Devletle ilgili söylediklerini anlamamız adına bir kaç kavramdan bahsedelim. Ekonomi 

kavramları bunlar. Esas olarak Marksizm’in söylediği şeyler ekonomiyle ilgili. İlk kavram, emek. 

İnsanın maddi malı üretebilmek için sarf ettiği çabadır emek. Emek nesnesi, üretilen şey. Emek 

araçları, insanın emeğiyle emek nesnesini ortaya koymak için kullandığı alet edevat. Üçüne 

de biz üretici güçler diyoruz. Emek burada insanı temsil ediyor dersek, geri kalanı da, diğer 

maddi varlıkları işaret ediyor. Dolayısıyla insanın, diğer eşyayla kurmuş olduğu ilişki aslında. 

Üretim ilişkileri ise, insanın diğer insanlarla kurmuş olduğu ilişkileri üretim süreci boyunca. 

Üretimin kendisi, tüketim de, üretilen şeyin paylaşımı da, üretilenlerin mübadele edilmesi de 

üretim ilişkileri içerisindedir. Üretici güçler insanın kendi dışındaki maddi dünyadaki varlıkla 

olan ilişkisidir. Üretim ilişkisi ise insanın insanla olan ilişkisi. Son olarak üretim tarzı kavramı 

da, insanın maddeyle olan ilişkilerinin tarihsel planda karşılık geldiği şeye denir. Aslında maddi 

hayatın temelini teşkil eder üretim ilişkileri. Örnekler üzerinden konuşursak ne demek istediğim 

belki daha kolay anlaşılır. 

İlkel üretim, köleci üretim, feodal üretim, arkasından kapitalist üretim tarzı. Marksizm’e 

göre bunun bir noktasında bir devrim olacak, bunu takiben de önce bir sosyalist üretim 

sonrasında da komünist üretim tarzına geçilecek deniyor. Devlet için de hukuk için de, 

Marksizm’in temel belirleyicisi şu arkadaşlar. Üretim tarzı dediğimiz şey altyapıyı teşkil eder. 

Onlara göre bütün toplumsal, siyasal olayları bu altyapı belirler. Altyapının üstüne bir üst yapı 

bina olunur. Bu üstyapıya, hukuk da, devlet de, din de, bilim de dahildir derler. Altyapıda 

gerçekleşen değişiklikler üstyapıyı da belirliyor. Üretim ilişkilerindeki değişiklik devleti ve 

hukuku belirliyor diyor Marx. Devlet de hukuk da sermaye sahiplerinin güçsüzleri baskı altında 

tutmak için kullandıkları birer aygıttır diyor. Komünist devlet düzenine geçildiğinde hem devletin 

hem de hukukun ortadan kalkacağını söylüyor. 
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İlkel Komünal üretim tarzında henüz özel mülkiyet yok. Bu sebeple de insanlar arasında 

sınıfsal farklılık yok. Bu olmadığı için de devlet de yok, devletsiz toplumlar bunlar. Üretim 

araçları (örneğin cep telefonunu yapmak için kullandığımız her türlü araç) üzerinde kolektif 

mülkiyet olduğunu söylüyor. Özel mülkiyet, sınıfsız toplumu bitiriyor. Özel mülkiyeti olanlar ve 

olmayanlar şeklinde insanlar ikiye ayrılıyor. İnsanlar bu özel mülkiyetlerini muhafaza etmek ve 

bu koşulları muhafaza etmek için devleti ortaya koyuyorlar. Bu ilkel dönemi takiben, bir köleci 

üretim dönemi var. Kastedilen Antik Yunan ve Roma dönemi. Özel mülkiyet birikmiş olan 

sermaye üzerinde çalışacak insan ihtiyacını artırıy0r ve buralarda kölelerin çalışmasını zorunlu 

kılıyor. Köleler ve köle sahipleri olarak toplum ikiye ayrılıyor. İlkel toplumdaki eşitlikçi yapı da 

ortadan kalkıyor. Bu dönemi takip eden feodal üretim tarzı var. Uzun uzun bahsetmiştik. Daha 

önce köle olan insanlar serf haline geliyor. Köle sahibi olmak artık verimli olmaktan çıkıyor 

sahipleri açısından. Yaz kış beslemek asgari ihtiyaçlarını karşılamak durumundasınız. Ama 

Romanın yıkıldığı, toprakların azaldığı dönemde bunu sağlayamıyorlar sermaye sahipleri. 

Köleler bir hak mücadelesi sonucu değil, azat edilerek serf olarak senyörlerin hizmetine giriyor. 

Toprak sahipliğiyle iktidar sahibi olmak özdeşleşmiş durumda. Kral var ama iktidarsız, asıl güç 

toprak sahiplerinde.  

Marx’ın temel çalışma alanı kapitalist toplumdur. Buradan önce söylediklerimizi, Engels 

Marx’ın söylediklerinden hareketle kuramsallaştırmıştır. Esas olarak Marx’ın eleştirileri bu 

kapitalist üretim tarzınadır. Bu dönemde işçi sınıfı ortaya çıkmış durumda ve bir de 

sermayedarlar var. Bu ilişki Marx’a göre artık bir noktada işçiler için tahammül edilemez hale 

gelecektir. “İşçilerin zincirlerinden başka kaybedecek şeyi yoktur” sözü var. Öyle bir noktaya 

geleceğiz ki, gerekirse canlarını da vererek, kalanlar bir devrim yapacaklar ve bu kapitalist 

sistemi, özel mülkiyeti yıkmaya yönelik bir teşebbüsle proleterya diktatörlüğünü kuracaklar. Bu 

proleterya diktatörlüğünde devlet Marksizm’e göre işçi sınıfı tarafından ele geçirilecek. Zaten 

devlet sermaye sahiplerini koruyan bir mekanizmaydı. Ve sermaye sahipleri de üretim 

araçlarının sahipleriydi. Böylece işçi sınıfı üretim araçlarını ele geçirdi. Süreç buradan sonra 

artık mülkiyetin tamamen tasfiye edilmesine yönelik. Sosyalist üretim tarzının mottosu herkesin 

yeteneğine göre çalışıp, çalışmasının karşılığını alacağı bir dönem öngörülüyor. Özel mülkiyet 

tamamen ortadan kaldırılmamış ama kaldırılması için çaba sarf ediliyor. Komünist üretim 

tarzına geçildiğinde özel mülkiyet tamamen ortadan kaldırılacak, üretim araçları kolektif 

mülkiyete geçecek. Özel mülkiyet ortadan kalkacağı için de devletin de başkaca bir 

müdahaleye gerek kalmaksızın tamamen ortadan kalkacağını söylüyor. Benzer şeyi aslında 

hukuk için de söylüyor. Bu aşamadan artık geri dönüş yoktur. İnsan doğaya galip gelmiş ve 

gerçek manada özgür olmuştur. 

(Öğrenci sorusu)  

HOCA-Hocanın bir önceki derste anlattığı Rousseau’nun insanı mesela. Ağaçtan elma 

yiyor, nehirden su içiyor. Ya da Hobbes’un insanını düşünelim Rousseau’da yeterince dramatik 

olmuyor. Herkes herkesin kuyusunu kazıyor. Bir vahşi hayvana karşı savunma yok. Bir sel olsa 

bunun önüne geçemiyor. Ortalama 25-30 yıl yaşıyor. Tabi ki bunlarla harakete geçtik demiyor 

Marksizm de. Ama insanın doğayla bir mücadelesi var, ilkel koşullarda insanın hayatta 

kalmakla ilgili bir gayesi var. Mücadelesi aslında doğaya karşı galip gelip, müreffeh, uzun 

ömürlü, dış tehditlerden mümkün olduğunca azade bir hayat sürmek. Hatta orada, görece 

Marx’ın çizdiği şu koşullara nazaran daha iyi. Ama tarihsel planda geriye gitmek de söz konusu 

olmuyor. Varılan yer itibarıyla ilerlemenin olduğu su götürmez. 

Marksizm ilerlemeci bir tarih anlayışına sahip. 18. yüzyıl sosyolojisinde yaygın olan bir 

düşünce biçimi. İnsanın sürekli üzerine koyan, toplumun giderek daha iyiye doğru gittiğini öne 

süren bir düşünce. İkinci olarak yine bu ilerleme kelimesiyle bağlantılı olarak, iyiye doğru gittiği 

dolayısıyla optimist bir düşünce olduğu söylenir. Marksizm’de her gün üzerine bir şey koyuyor 
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ve daha iyiye gidiyoruz ve varacağımız yer en iyi nokta olacak. Hobbes’u hatırlayın ondan 

böyle bir şey yok. Hep bir sebep sonuç ilişkisi içinde ilerliyor. Belli sebeplerin belli sonuçlara 

zorunlu olarak götürdüğünü, özellikle altyapının zorunlu olarak belli üstyapı kurumlarını ortaya 

çıkardığını söylüyor. Bundan hareketle de Marksizm’in determinist bir düşünce olduğunu 

söyleyebiliriz. 

(Öğrenci sorusu)  

HOCA-Marksizm’in temelinde üretim araçlarında özel mülkiyetin tamamıyla kaldırılıp, kolektif 

mülkiyetinin sağlanması; özel mülkiyeti muhafazaya yarayan devletin tamamıyla ortadan 

kalkmış olacağı bir dönem komünizm.  

2.DERS 

İlk dersten özellikle aklımızda kalması gereken şey ekonomik ilişkiler altyapıyı teşkil 

ediyor. Bu ekonomik ilişkiler üzerine bir üstyapı inşa ediliyor. Altyapıyı sebepler olarak 

nitelersek, üstyapı bize sebeplerden neşet eden sonuçları bize veriyor. Bu sebep sonuç ilişkisi 

aslında bir gerekirci ilişki. Determinizm’de anlatmaya çalıştığım şey belirli sebeplerin, örneğin 

köleci üretim tarzında, sonuçta bununla irtibatlı bir devletin hukuku ortaya koyması, bu sebep 

sonuç ilişkisi determinist ilişkidir demeye çalışmıştım. 

Devlet üstyapı kuruluşu dedik ve altyapı tarafından belirleniyor dedik. Bunun tersi 

olabilir mi? Devlet aslında altyapıyı, yani üretim ilişkilerini yani mülkiyetin olup olmayacağını 

belirleyebilir mi? Marksizm’e gelmeden önce böyle bir şey mümkün mü? Engels’in Marx’a 

gönderdiği mektuplarda görüyoruz. Evet diyor, altyapı üstyapıyı belirler fakat sınırlı durumlarda 

üstyapının altyapıya etki ettiği vakidir, diyor. Fransa ve Belçika’yı örnek veriyor. Miras 

hukukuna ilişkin bir örnek bu. İki ülkenin üretim ilişkilerinin o dönem için hemen hemen aynı 

olduğunu, dolayısıyla hukuki rejimlerinin de son tahlilde aynı olduğunu, o üretim ilişkilerini 

muhafaza etmeye yönelik kurallar içerdiğini söylüyor 2 ülkenin miras hukukunun. Ama çok ince 

farklılıklar olduğunu ve bunlardan dolayı 2 ülkenin üretim ilişkilerinin değiştiğini söylüyor. 

Örneğin Fransa’da daha fazla yasal mirasçı olduğunu, bu sebeple ben öldüğümde 3 çocuğum 

varsa bunların hepsi yasal mirasçı olurken, öbür tarafta bir tanesi oluyor. Yani 3. kuşakta benim 

100 metrekare arsam dokuza bölünecekken, tek yasal mirasçı olunca 100 metrekare olarak 

kalıyor. Bundan kaynaklanan üstyapının altyapıyı etkilediği sınırlı durumlar olabilir. 

Özetle aklımızda kalması gereken 3 husus: 

1) Altyapının, üretim ilişkilerini, üstyapıyı belirlediği;  

 

2) Devletin üstyapı kurumu olduğu ve altyapı tarafından belirlendiği yani farklı 

üretim ilişkilerinde farklı farklı belirlendiği; 

 

3) Marksizm’in öngördüğü komünist aşamaya geçildiğinde üretim ilişkilerindeki 

değişiklik, kollektif mülkiyete geçiş, sonuç olarak devletin ortadan kalkacağı bir 

dünyayı vereceği. 

Marksizmin Özgürlük Anlayışı 

Marksizm’in Özgürlük Anlayışı, aslında liberal özgürlük anlayışının eleştirisidir diyebiliriz. 

Locke’un özgürlük anlayışı nasıldı mesela? Özel mülkiyetin varlığından bahseder. Bireylerin 

özgürlüğü ön plana çıkıyor. Bireylerin birey olarak önemli olduğu bir anlayış. Montesquieu’nün 

yasayla sınırlı bir özgürlük anlayışından ziyade insanın doğuştan özgür olduğu, özgürlüğün 

tanımının dışardan bir müdahale edilmemiş bir özgürlük anlayışı. 
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Marksizm bir kere liberal özgürlük tanımını soyut bulur. İnsanın doğuştan özgür olduğu 

iddiası Marksizm için pek bir şey ifade etmiyor. Önemli olan insanın yaşamı boyunca gerçek 

manasıyla, somut olarak özgür olup olmadığı. Ekonomik durumla ilgili, eğer insan ekonomik 

olarak gerçekten özgür değilse, özgür olduğunu söyleyemeyiz. 

Yabancılaşma Kavramı 

Yabancılaşma adı verilen bir kavramla ifade ediyor özgürlükle ilgili düşüncelerini. 

Yabancılaşma çok temel olarak şu şekilde ifade edilebilir: İnsanın elinin ve aklının ürününün, 

sahibinden uzaklaşması. İnsanın emeğinin kendi ürününden ve onun araçlarından 

uzaklaşmış olması Marksizm’e göre yabancılaşma. İnsanlar ilkel komünal üretim çağından 

sonra özgür değiller Marksizm’e göre. Üretim araçları üzerinden özel mülkiyet tesis edilmiş. 

İnsanlar ortaya çıkan ürüne bizzat kendileri sahip olmuyorlar. Sahip olmaları durumu, 

Marksizm’e göre özgür olmalarını ifade ediyor. İnsanın emeğini sarf ederek ürettiği nesnenin 

kendisine sahip olması, onu üretirken kullandığı araçlara sahip olması (ama kolektif mülkiyet, 

özel mülkiyet olarak değil) insanın özgür olmasının koşuludur. Bunun sağlanmadığı durum ise 

insanın yabancılaşmış olduğu durumdur. 3 farklı yabancılaşmadan bahsetmek mümkün: 

4) Ekonomik Yabancılaşma: Üretim araçlarına özgür olarak ulaşamayan insan, 

ekonomik açıdan yabancılaşır. Tekrar açıklamaya gerek yok sanırım. 

 

5) Sosyal Yabancılaşma: Bir sonraki aşama. Toplumun üretim araçlarına sahip olanlar 

ve olmayanlar şeklinde ayrılması artık sosyal yabancılaşmayı ortaya çıkarıyor. Bu her 

2 grubun da sosyal açıdan yabancılaşması sonucunu doğuruyor. Çünkü; bir grup 

emeğini ortaya koyuyor ama emeğinin ürününden uzak kalıyor. Diğer grup ise emeğini 

ortaya koymaksızın, ortaya çıkmış olan nesnenin sahibi oluyor. Her ikisi de sosyal 

bakımdan yabancılaşıyor. Emeğin ürününü alan olmakla beraber, o ürünü ortaya koyan 

da olmak gerekiyor gerçek manasıyla özgür olmak için. 

 

6) Siyasal Yabancılaşma: Sosyal Yabancılaşma aşamasında toplumun bölünmüş 

olduğu 2 sınıfın bu durumlarını muhafaza etmek için devletin ortaya çıkması durumu 

ve ezilenleri siyasal cendereye alması siyasal yabancılaşmayı ortaya çıkarıyor. 

Aslında, mevcut yabancılaşma durumunun devlet tarafından muhafaza altına alınmış 

olması durumudur. Devletin ortaya çıkması siyasal açıdan yabancılaşmadır 

Marksizm’e göre. 

Yabancılaşma nasıl aşılabilir? İnsan nasıl özgür olur diye soruyorum aslında. Aslında 

yabancılaşmanın nasıl ortadan kalacağını önceki dersimizde ifade ettik. Komünizm aşaması 

geldiğinde yabancılaşma ortadan kalkacak. Özgürlük yabancılığın aşılmasıdır. 

Liberalizmde negatif özgürlük anlayışı vardı. Dışardan bir müdahale gelmediği müddetçe özgür 

olmaya, negatif özgürlük diyoruz. Bu anlamda Marksizm’in pozitif bir özgürlük anlayışı 

olduğunu söyleyebiliriz. İnsanın pozitif edimlerle, özgür olması için müdahalede bulunulması 

gerektiğini ifade ediyor Marksizm. Negatif özgürlükte hem zenginin (sermaye sahibinin) 

sermayesiyle ilgili tasarruflarına müdahale edilmemesi, işçinin de üretim araçlarına uzak 

kalması durumuna müdahale edilmemesini içeriyor. Pozitif özgürlük anlayışında ise, özgür 

olmaları için müdahaleler yapılması gerekir, işçinin üretim aracına kavuşması için mesela bir 

müdahale gerekir. 

Örneğin 82 Anayasamızın 34. maddesi: Herkes, önceden izin almadan, silahsız 

ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç 

işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak 

şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

İlk fıkrasında yasayla düzenleme altına alınmış bir hakkı, özgürlüğü görüyoruz. 

Montesquieu’nün bize göstermiş olduğu özgürlük anlayışının cisimleşmiş halini bir hak 

özelinde görmüş oluyoruz. Herkesin doğuştan bir hakkı olduğunu düşünürsek Locke’un 

söylediği şeyle de örtüşen bir hak. İkinci fıkrada da bu hakkın nasıl sınırlandırılacağının, 

sınırlarını çiziyor. 

Şimdi SSCB’nin 77 tarihli anayasasının bir maddesi: “İşçilerin menfaatlerine uygun 

olarak sosyalist rejimi güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla, SSCB vatandaşlarına söz, basın, 

toplantı, sokak yürüyüş ve gösterileri yapma özgürlüğü tanınmıştır. Bu siyasal özgürlüklerin 

kullanılması kamu binalarının, sokakların ve meydanların işçilerin ve işçi kuruluşlarının 

hizmetine açılması, haberleşmenin yaygınlaştırılması ve basın, TV ve radyodan yararlanma 

imkanlarının verilmesiyle sağlanır.” 

Evet, bariz bazı farklar var. Bir öncekinde sınırlar çizilmişti burada ise devlete bir takım 

yükümlülükler veriyor. İlkinde herkese yönelik bir haktan bahsederken, öbüründe işçilerden 

bahsediyor. Liberalizmde hakkın yönelmiş olduğu bir amaç görülmüyor. Toplumcu bir 

anayasada ise, toplumun amacına bir referans var: Sosyalist rejimi geliştirmek.  

Hakkın kullanılması için somut olarak yapılacak olanları tek tek sayıyor. Haktan 

yurttaşların ne şekilde yararlanacağını izah ediyor. Diğer maddeleri de böyle, her hakkın nasıl 

kullanılacağını izah ediyor. 

Burada şu sorulabilir. Hani devlet ve hukuk yok olacaktı? Burada SSCB anayasasından 

bahsediyoruz. Bu aşamaya henüz gelmedik denebilir. SSCB bunun bir pratiği biz bir kuramdan 

bahsediyoruz. Özellikle Stalin döneminde kuramdan sapıldığı, Ortodoks Marksist anlayıştan. 

Devletin komünizmi gerçekleştirmek adına tarihte görülmedik bir şekilde kuvvetlendirilmesi 

gerektiği gibi bir fikrin ortaya çıktığını gördük. 

Marx’ın özellikle hukukla ilgili söylediği bir şey yok. Daha sonra Sovyet Marksist hukuk 

kuramcısı Paşukanis hukukun nasıl ortadan kalkacağıyla ilgili bir kuram öne sürüyor. Üretim 

ilişkilerinin üretimin yanı sıra mübadeleyi, tüketimi ve paylaşımı da içerdiğini söylemiştim. 

Paşukanis özellikle mübadelenin kapitalist üretim tarzı için belirleyici olduğunu söylüyor. Her 

gün girdiğimiz bir ilişki. Örneğin su almak için para veriyoruz. İki taraf var. Biri suyun sahibi, biri 

de benim. Mal sahibi olduğunu kanıksamış durumdayız. Suyu almak için para vermemiz 

gerektiğini, suyun bir bedeli olduğunu biliyoruz. İkinci olarak özgür iradelerin olduğunu ve 

bunun bu ilişkinin bir tarafı olduğunu kabul ediyoruz. Para veriyoruz ve su alıyoruz. Bu 

mübadele ilişkisinin kapitalist üretimin bütün yönlerini belirlediğini söylüyor. Bunu hukuki 

ilişkisinin kendisi olduğunu söylüyor. Alım satım akdinden bahsediyor aslında. Alım satım 

akdiyle ilgili tüm hukuk kurallarının aslında temelde alım satım akdine dayandığını söylüyor. 

Bundan sonrası için ceza hukuku bilmek gerektiği için muhtemelen konuşamayız. Komünist 

döneme geçildiğinde, mübadele ilişkisi ortadan kalkınca hukuki ilişki de ortadan kalkacak. 

Hukuki ilişkiden kaynaklanan borçlar kanunu da ortadan kalkacak diyor.  

Özellikle kapitalist toplumun işleyişine ilişkin Marksizm’in yapmış olduğu eleştiri 

kıymetlidir. Yani üretim ilişkilerinden, ekonomik açıdan yapmış olduğu analiz ve devletin doğru 

veya yanlış kurmuş olduğu rabıtayla ilgili söyledikleri değerli. Özgürlük anlayışı açısından, 
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pozitif yükümlülük meselesi, liberal anayasalara bile giriyor ve sosyal devletin ortaya çıkmasına 

sebep oluyor. İnsanların doğuştan özgür olduğunu kabul etmemiz yetmez, onların somutta da 

bir takım özgürlüklere sahip olması için pozitif edimler yapmamız gerektiği. Bizim 

anayasamızda da geçiyor, cumhuriyetin niteliklerinden bir tanesi de sosyal devlet olmasıdır. 

Bir yandan şu da söylenir. Kapitalist dünyanın Marksizm’in önüne geçmek için, bir emniyet 

sübabı olarak, işçinin ağzına çaldığı bir parmak bal olduğu da söylenir sosyal devletin. Ama 

sonuç olarak bir kazanımdır. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.  

Barış YİĞİT 
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1.DERS 

Dersi asistan anlattı, hocamız aralarda ders anlattı. 

Faşizm 

Özgürlük özelinde yapmış olduğu birtakım tespitleri var Marksizm’in. Ancak teorik 

faaliyetin arkasından, bu Marksist ilkeleri benimseyen ülkelerin ortaya çıktığını görmüştük. En 

azından SSCB örneği üzerinde durmuştuk. Faşist ideoloji, bu anlamda Marksizm’den ayrı bir 

teori. Şöyle ki, teorik faaliyeti takip eden Marksizm ideolojiye sahip bir devlet kurgusunda 

olduğu gibi, faşist ideolojiyi takip eden bir devletten bahsetmek mümkün değil. Çünkü bu 

şekildeki bir teorik faaliyetin sonucunda faşist devletler ortaya çıkmıyor. Daha çok faşist 

diktatörlerin uygulamalarıyla atbaşı giden, onların sözlerinden aslında bizim teori ortaya 

koymaya çalıştığımız, yani eylemi takip eden bir faşist teoriden bahsetmek mümkün. Tabi bu 

anlamda Marksizm’le kıyaslayacak olursak görece zayıf bir teori. Zaman zaman da çelişkiye 

düşebilen bir teori. Belki de pratiğini meşrulaştırmak adına bir şeyler öne süren bir teori. Bazı 

niteliklerini faşizmin, tarif etmeye çalışarak gideceğiz. Daha sonra özgürlük eşitlik ve devletle 

ilgili söyledikleri üzerinde duracağız. 

Malumunuz 20. yüzyılın, 1920’li yıllardan sonra, 1. Dünya Savaşından sonra faşist 

devletler ortaya çıkıyor. Totaliter nitelikte olduğu söylenir faşist devletlerin. Totaliter deyince ilk 

akla baskıcı ve kontrolcü rejim geliyor. Totalitarizm rejimler bir akım kriterlere saplanmıştır. 

Baskı kuran, sindirici, baskı politikaları uygulayan, genellikle resmi bir ideolojisi olan, hükümet 

eden partilerle devletlerin özdeşleştiği, bireylerin özel alanlarını pek tanımayan, bireylerin 

devletin karışamayacağı bir özel alan kabul edilmez. Otoriter rejimlerde ise bireylerin bir alanı 

vardır, fakat bu alan liberal anlayışa kıyasla çok daha dardır. Siyasi haklar bir kriter olabilir. 

Otoriter rejimlerde muhalefete yer vardır; totaliter rejimlerde muhalefete yer yoktur. Totaliter 

rejim olan faşistlerin ilk yaptığı iş diğer siyasi partileri kapatmaktır. Hak ve özgürlükleri 

tanımamak, devletin müdahale edemeyeceği bir kişisel alnı tanımamak bakımından totaliter 

rejimler ayırt edilebilirler. 

İkinci olarak bu dönemin özelliklerine bakarsak bir kriz dönemi ideolojisi olduğunu 

söyleyebiliriz. 1. Dünya Savaşının ardından, savaşın yıkımı ve ortaya çıkan ekonomik kriz 

koşulları faşist ideolojinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Almanya özelinde, kazanan 

devletlerin yaptırımlarının ulusal onuru incitici nitelikte addedilir ve bunun da faşizmin ortaya 

çıkma nedenlerinden biri olduğu söylenir.  

Teknolojinin ulaşmış olduğu seviye de önem teşkil eder. Totaliter, baskıcı politikaların 

insanlara dayatılabilmesi, insanların kontrol altında tutulabilmesi teknolojinin de bir ürünü 

aslında. 20. yüzyılda değil de 19. yüzyılda faşist bir devlet ortaya çıkabilir miydi? Teknolojik 

gelişmeler yoksa çıkamazdı dememiz gerekiyor. Örneğin Osmanlı’da aklınıza gelebilecek en 

müstebit (baskıcı manasında) padişah her kimse, onun bu teknolojik araçlara sahip 

olmamasından ötürü özellikle Almanya’dakinin benzeri bir kontrole sahip olmasını 

bekleyemeyiz. Tarih olarak çok gerilerde olmasa bile, örneğin Abdülhamit (en müstebit olduğu 

söylenir, öyle veya değil) 1909’da tahttan iniyor, bundan belki 15 yıl sonra faşist ideoloji 

gündeme geliyor. Teknolojik gelişme Avrupa’ya nazaran Osmanlı’da geride. Ne kadar 

Abdülhamid’in hükmettiği coğrafyada kontrol sağlamış olduğunu söyleyebiliriz? İstanbul’da 

böyle ama söz gelimi Kars’ta veya Hicaz’da olanları dakikasında öğrenip müdahale edebilir 

mi? Zannetmiyorum. Ama işte özellikle Almanya’da olanlar böyle değil, toplumsal yaşamın her 

alanına müdahale edilebiliyor ve teknoloji etkin bir şekilde kullanılıyor. Teknolojiyle beraber 
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kitle iletişiminin gelişmesi, resmi ideolojilerin sürekli insanlara dikte edilmesi, benimsetilmesi 

yani propaganda anlamında avantaj sağlıyor. 

Daha ziyade İtalya ve Almanya örnekleri üzerinde duracağız. Başka örnekler de çıkıyor 

bunların ardından. Faşist diyoruz fakat İtalya’da aslında faşist parti bir İtalyan Partisi 

Mussolini’nin, Almanya’da bunun başka bir adı var, Adolf Hitler’in kurmuş olduğu Nasyonel 

Sosyalist Parti. Benzerliklerinden hareketle bunlara faşist diyoruz. Benzerlikleri özgürlük, eşitlik 

ve demokrasiye karşıtlıkları. Farklılaştıkları unsurlar da var. Almanya’da Nasyonel Sosyalizm 

deyince ilk akla gelen nedir? Irkçıdır. Yayılmacı bir politika güder. Yahudi düşmanlığı var. 

Sosyal Darvinist yönü de vurgulanabilir. Türün devamı aslında, türün güçlü olanlarının güçsüz 

olanlarını yok edip türün devamını sağlaması tezine dayanır. Aryan ırkı olan Almanların güçlü 

ırk olarak, güçsüz ırk olan Yahudiler’i belki başka ırkları da ortadan kaldırarak sürdürmesi 

esasına dayanır. Faşizm başlığı altında özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi kavramlara karşı 

çıkışta benzeşmeleridir. Batılı değerlere bir karşı çıkış olarak faşizmin ortaya çıktığı 

söylenebilir. Aydınlanma dönemiyle birlikte öne sürülen insan mutluluğunun, bireyin öne 

çıkarıldığı düşünce yelpazesinin birer reddiyesi olarak ortaya çıkıyor bu fikirler. Bu anlamda 

hem liberalizmin hem de Marksizm’in birtakım uygulamalarına karşı çıkıyor. Örneğin 

liberalizmin temel olarak bireyi esas alması ve devleti de toplumu da bir araç olarak 

değerlendirmesi. Marksizm’de ise toplumu esas almasını eleştiriyor. Faşizm şunu söylüyor. Ne 

birey ne de toplum kendi başına esas alınmaya değen birer değer değildir. Bunların yerine 

ulusu koyuyor. Veya almanlar ırkı koyuyor diyebiliriz. Geçmişi ve geleceği de kapsayacak 

şekilde bir toplumu ulus olarak niteleyip bunun tek başına bireylerden veya şu anda yaşayan 

bütün toplumdan farklı bir şey ifade ettiğini ve ulusun çıkarlarının tek tek bireylerin veya o anda 

yaşayan toplumun çıkarlarından da üstün olduğunu öne sürer faşizm. 

Çok kuvvetli bir teorisi olmadığını söylemiştik. Ama hem Hitler’in, hem de Mussolini’nin 

insan doğasına ilişkin belirli tasvirleri var. Buradan hareketle ulusa veya ırka gittiklerini 

görüyoruz. Mussolini insanı aşırı bencil ve güvenilmez olduğunu vurguluyor. Hitler de insanı 

harekete geçiren duyguların iktidar hırsı ve kıskançlık gibi olumsuz duygular olduğunu 

söylüyor. İnsanın kötücü doğasına her iki diktatör tarafından da vurgu var. Kişinin veya 

toplumun değil ulusun çıkarlarının üstün olduğunu vurguluyor. Peki devlet burada neye tekabül 

ediyor? Üstün olan varlık ulusun cisimleştiği örgüte devlet adı vermek mümkün faşizmde. Bu 

üstün varlık ulusun, amaçlarını gerşekleştirmek için örgütlenmesine devlet adını verebiliriz. Bu 

anlamda devlet ulusla iç içe geçiyor. Ulusun bireye üstün olması gibi devlet de bireye üstün. 

Devleti, üstün olan ve esas gaye olan ulusun örgütlenmiş biçimi olarak tasvir ettikten sonra, 

faşizm bireye özgürlük ve eşitlik namına çok bir alan sağlamıyor. İnsanlar arasında eşitlik 

yoktur zaten böyle bir şey de beklenemez. Herkesin ulusa yani devlete sağlamış olduğu fayda 

nispetinde toplum içinde bir fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonu daha önemli olanlar tabiatıyla 

daha önemsiz olanlara göre hiyerarşide farklı bir noktadırlar.  Bu ikisi arasında bir eşitlik 

beklenemez. Çünkü bunların hepsi aslında bir bütünün, bedenin parçasıdır. İnsan özelliklerine 

benzetilen bir devlet anlayışı başka düşünürlerde de vardır. Mesela Farabi de kalbi, ayakları 

vs devletin organlarına benzetir. 

Nihat Hoca: Asıl tutunulması gereken millettir. Ulus bizi ifade eden şeydir. Türk 

milleti dediğimiz zaman o bambaşka bir şey ifade ediyor. Gerçek bir şey varsa odur. O 

kötülüklerden aridir. Ulus dediğimiz şey böyle bir şey, ama insan dediğimiz şey başka 

bir şey. Fazla bir şey ifade etmez. Faşizm insan kabul etmez, soyut bir şeydir insan. 

İnsan diye bir şey olmaz. Değer, ulus olunca kazanılır. 

Eşitlikten bahsediyorduk. Organizmacı Devlet Anlayışıyla irtibatlandırabiliriz 

demiştim. Toplumsal bedenin, bütünün bir parçası olmakla değer kazanıyor veya 

değersizleşiyor. Bu anlamda da eşit değiller fakat bir hiyerarşi içindeler. 
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Özgürlük bakımından da benzer şeyleri söylemek mümkün. Bir totalitarizm rejim olması 

bakımından şunu söylemiştik. Özgürlük ve hak alanını tanımamakla zaten belirleyici özelliğini 

ortaya koyuyoruz.  insanın haklarından değil daha çok görevlerinden bahsetmek gerekiyor. 

Veya insanın bir hakkı varsa o da ulusun çıkarına hareket etmektir. Ulusun çıkarı hem hak 

kavramını hem de eşitlik kavramını belirliyor faşizmde. 

Demokrasi kavramına buradan geçiş yapabiliriz. Tek tek bireylerin çıkarları esas 

olamaz, esas olan ulusun çıkarıdır. Bu farklılaşmayan çıkarların farklı gruplar, kişiler, partilerce 

savunulmasına gerek olmadığını çünkü zaten farklılaşan bir çıkar olmadığından bahsediyor. 

Mussolini’nin yaptığı iş siyasi partileri kapatmak oluyor. Demokratik değerleri aslında basit bir 

aritmetik olarak nitelendiriyor. Bu aritmetik ulusun veya Almanya özelinde aryan ırkının 

çıkarlarını tespit etmekte yeterli değildir. Gerekli de değildir, aritmetiğe ihtiyacımız yoktur diyor. 

Hasılı, faşizm yönetimlerde muhalefete yer yoktur. Demokratik seçimler de muhalefet olmadığı 

için gerçekleşmez. Plebisit, yani parti içindeki kişilerin yönetici olup olmaması ilişkin bir seçim 

süreci işler. Fiiliyatta partinin de devletin de tek bir kişinin elinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Nihat Hoca: Tıpkı Marksizm gibi liberal demokrasi de biçimseldir. İnsanlar eşit 

deseniz ne olur, demeseniz ne olur. İnsanlar gerçekte eşit değil. Biraz Bodin’deki gibi. 

İnsanların eşit olduğu söyleniyor ama insanlar eşit değildir. Burada da öyle. Etrafınıza 

bakın yani. Dilencisini de görüyorsunuz, çok müthiş bir araçla geçeni de görüyorsunuz. 

Eşitlik var mı diye soralım. 

Hukuk ve adaletle ilgili de kısaca bir tespit yapalım. Hukuk da adalet de devletin 

söylediği şeydir. Adil olan devletin bize söylediği şeydir. Devlet belirleyicidir. Diğerlerini 

belirliyor. Özgürlükte de, adalette de, eşitlikte de, hukukta da, faşizmde devlet belirleyici. Çok 

özet olarak aklımızda kalması gerekenler bunlar faşizmden. 

Nihat Hoca: Faşizmin hukuk anlayışı biraz tarihçi hukuku benimser. Faşizmin 

hukuk ve adalet anlayışını ele alırken tabi devlet anlayışını da dikkate alarak biraz 

genelleme yaptık. Hukuk devletin vazettiği şeydir. Hukuk faşizme göre din gibidir. 

Zaman içinde doğar ve gelişir. Bu yaratılan bir şey değildir. Bu bağlamda faşizmde 

hukukun kaynağı ne olabilir? Örf ve adettir. Ulusun ruhundan doğar, gelişir. Bu yüzden 

yasa koyucu ancak bunları düzenleyebilir. Örfe aykırı bir yasa olmaz. Milletin varlığına 

aykırı bir hukuk düşünülemez. Ama pratik başka bir şey. Böylece liberal devlete karşı 2 

modeli ortaya koyduk: Faşizm ve Marksizm. 

2.DERS  

(Dersi Nihat Hoca anlatıyor.) 

Şimdi ulus devletin liberalleşmesi dedik. Özellikle küreselleşme olgusuyla beraber nasıl 

bir hukuki görünüm arz etti, klasik yapıdan değişim oldu mu olmadı mı, oluyor mu olmuyor mu, 

bunlara gireceğiz. 

Küreselleşme 

Küreselleşme çok duyduğumuz bir kavram. Başlangıçta çok cazip. Hala kullanılır 

siyasette, ekonomide, sanatta. Biz daha çok şuna odaklanacağız: Acaba bugünkü 

küreselleşme denen şey nedir, neyi ifade eder, bunun ulus devlet üzerinde nasıl bir etkisi 

vardır? Mesela bu devletin özelliklerinden olan insan hakları, sosyal devlet, demokrasi 

üzerinde etkisi nedir? Küreselleşmenin ciddi bir olgu olduğunun altını çizelim. Bu küreselleşme 

çağında devlet ne oldu, ne olacak? Güçleniyor mu, zayıflıyor mu? Biçim mi değiştiriyor yoksa 

ortadan kalkıp onun yerine başka bir şey mi olacak? 
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Öncelikle küreselleşme nedir? Globalizasyon. Globe. Küre demek aslında. Fanus, 

dünya, gezegen gibi anlamları da var. Biz küre diye çevirmişiz olgu olarak. Dünyanın bir küre 

haline gelmesini ifade ediyor. Sözcük anlamı böyle. Coğrafi birim olarak dünyanın bütün haline 

gelmesini, bütünleşmesini ifade ediyor. Dünya global bir köy haline geldi diye nutuklar başlar. 

Dünya bütünleşiyor. Global bir topluma, kültüre, global bir yaşama gidiyor. O zaman ne olacak 

bu devletin hali diye sorulur. Çünkü ulus devlet dediğimiz şeyin hukuki açıdan birtakım 

unsurları var. İnsanı var, ülkesi var ve bir de soyut olan egemenlik unsuru var. Ülke ve insanı 

asla görmezden gelemeyiz. Egemen bir güç. Bu gücün çok sıkı, güçlü bir varlık olduğunu 

biliyoruz. İçerde bir kere şöyle ya da böyle kural koyma tekeli var. İstese havadan bile para 

alabilir. Dışarıya karşı da egemen bir varlık olarak kabul ediliyor. Belki devletler farklı farklı: 

yarı bağımsız, bağımsız vs. Bu varlık siyaseti, ekonomiyi, sosyal olan her şeyi kapsayan ve 

onu yöneten bir varlık aslında. Ne olacak dünya madem bütünleşiyor, birbirine benziyor? Ulus 

devlet ne olacak, küreselleşme devleti nasıl etkiliyor? Çünkü hem devlete hem de onun tek tek 

unsurlarına etki eden bir şey. Yurttaş dediğimiz, prensip olarak yurttaşına serbest olarak 

muamele edebilir. Ama bugün öyle mi? Klasik anlayışta öyleydi. Bugün devletler yurttaşlarına 

uluslararası mahkemelere başvurma hakkı veriyor, uluslararası hukukun bir gölgesi haline 

geliyor yurttaşlık. Değişiyor. Ülke dediğimiz unsur değişiyor. Sınırlar eskisi gibi çok sıkı değil. 

Ülkenin içinde farklı şeyler var. Bölgeler var mesela. Serbest ekonomik bölge nedir? Mesela 

Mersin Serbest Bölgesi diye yazıyor. Değişiyor. Egemenlik zaten bambaşka bir şey. Nerde 

Bodin’deki egemenlik, hatta Hobbes’da bile. Modern devlet için kaydı değişiyor. Egemen 

kimdir? Biziz. Ama neye gücümüz yetiyor. Mesela keyfimizce bir anayasa yapabilir miyiz? 

Nelerle sınırlıyız. Egemenlik milletindir diyoruz ama onu prensiplerle sınırlıyoruz. Bunları 

tartışacağız. 

Belki de bu küreselleşme teorisinin bize söylediği şeyin çok da ilginç olmadığını 

söyleyebiliriz. Sorunu ortaya koyduk. Küreselleşme var. Temel bileşenlerini göreceğiz. Dünya 

çapında basit ilişkiler bile, bir magazin ilişkileri bile, yabancı sosyeteyi de takip ediyoruz yani. 

Halbuki ne işim olur onlarla. Artık coğrafyanın sınırlandırıcı özelliği kaybolmuş. Teknoloji ve 

iletişim sayesinde dünya küçülmüş. Devletler ve toplumlar arasındaki fark azalmış. İlişki 

başlayınca ister istemez bir kaynaşma bir bütünleşme de başlıyor. Bu ister istemez felsefede 

de, düşüncede de bir benzerliğe götürüyor.  

Akıl yoluyla insanın kendini gerçekleştirmesi ve bu yolla aklın doğruyu bulabileceği. Bu 

manada bir tane hakikat vardır, o da bilimin hakikatidir. Postmodernizm size neyi hatırlatıyor? 

Modernizmde olduğu gibi hakikatin tekliği yoktur, herkesin doğrusu vardır fikri aslında, 

modernizmin aşılması. Artık herkesin düşüncesi kendine, yeter ki iktisadi hayatın gerekleri 

yerine getirilsin. Hatta Socrates kızıyordu birden çok hakikat var diyenlere. Aslında bu çağ 

sofistlere benziyor.  

Küreselleşmenin farklı boyutları var. Birincisi ekonominin giderek küreselleşmesi. 

Kapitalist sistemin tüm dünyaya yayılması ve egemen olması. Bu çok doğal bir şey. Kapitalizm 

doğası gereği yayılmacıdır. Kapital biriktiriyorsunuz. Çok param var, ne yapacağım? 

Biriktirmenin sonu yok. Açılacağım. Doğası gereği sistem küreselleşti. Neden savaş var? 

Sermayenin önünde bir engel olursa savaş olur. Aşmak zorunda sermaye peyderpey. 

Piyasalara açılacak. İşte biz 1838’de açılmışız. Ticaret sözleşmesi meşhur. Hukuk reformu da 

orda başlıyor. 1839’da da Tanzimat. Yasal olarak geçiş demektir aslında. O ekonomik anlayış 

hukuk da değiştiriyor. Açılıyoruz peyderpey. O ekonomik bütünleşme aslında küreselleşmenin 

temeli. Küreselleşme bu bütünleşmenin dünyada hayli yaygınlaşmasını ifade eder. 2. Dünya 

Savaşından sonra malum dünyada kapitalist blok var, sosyalist blok var, arada bir tarım 

ekonomicileri var sistemi açmayanlar var. Unutmayın Türkiye 1980’e kadar farklı bir sürecin 

içinde. Planlamacı. 80 deyince, bu sürecin 3 temel kavramı var. Bir tanesi demokrasi, öbürü 
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insan hakları, üçüncüsü de serbest piyasadır. Küreselleşmenin bu 3 kavram çevresinde 

şekillendiğini söyleyelim. Ama küreselleşmenin temelinde ekonomi var. Kapitalizmin 

küreselleşmesidir. Yeni bir şey değil. Var olan yayılmanın büyük ölçüde genişlemesidir. Buna 

4.küreselleşme dalgası diyorlar. Bugün yeryüzünde hakim olamadığı yer var mı? Çin gitti. 

Sosyalist modeller. Belki Kuzey Kore, Vietnam, Kamboçya. Siyaseten sosyalistler, ekonomik 

olarak öyle mi? Rakip olacak bir şey yok yani. Ekonomik anlamda, küreselleşmenin başarılı 

olduğu söylenebilir. 

Bu, beraberinde neyi getiriyor? Kültürel küreselleşme dediğimiz şeyi getiriyor. Malum 

olan bir şey. Artık yaşam biçimleri birbirine çok benziyor. Dünyada çok farklı yaşam tarzları 

vardı. Bugün öyle değil. Kültürel olarak birbirimize çok benziyoruz artık. 

Siyasal küreselleşme asıl konumuz. Liberal demokrasinin eleştirilmesi çok doğal. 

Birinci sınıf ülkeler diğerlerini hiçbir zaman kendi liglerinde saymazlar. Türkiye’nin başına da 

bu çok sık gelir. Hiç bir zaman birinci sınıf demokrasi olmaz. Neden olmaz? Çevre ülkelerde 

birinci sınıf demokrasi olmaz, sürekli baskı altında tutulur. Meşhur tarihin sonu teorisi vardır. 

Fukuyama. Okuyun onu, ama özetle şunu söylüyor: Artık dünyada liberal demokrasi 

rakipsizdir, bütün dünyaya hakim olmuştur. Sosyalist bloğun çözülmesinden sonra 

karşısında bir güç kalmamıştır. Liberalizmin nihai zaferidir bu. Buna işte, siyasal 

küreselleşme diyoruz. Altını çiziyorum, burada yaygınlaşan demokrasinin kendisi 

değildir, onun bir biçimi olan liberal demokrasidir. Başka demokrasiler de var. Mesela 

Marksizm en demokratik modelin kendi modeli olduğunu söyler.  

Siyasal mekan, devletlerüstü tarzda yeniden düzenleniyor. Devletler dünya siyasetinde 

başat aktör değiller, bu konuda tek değiller. Devletler arası ilişkiler hem evrensel, hem bölgesel 

ve uluslararası örgütlerin çatısı altında gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletleri beğenmiyoruz mesela 

ama bundan 60-70 yıl önce böyle bir örgütü düşünemezsiniz. Mesela Avrupa Birliği. Zorlanıyor 

gerçi İngiltere yüzünden. Ama böyle bir şeye devletler egemenliklerini devrediyorlar. Devletler 

yasama yürütme ve yargı yetkisi var. Devlet gibi örgütlenmiş. Uluslarüstü bir yapısı var. 

Yasama organı var, yürütme organı var. Avrupa Birliği Adalet Divanı var, yargı organı var ve 

bu yargı organı çatır çatır karar veriyor. Devlet anlayışı bir dönüşüme uğruyor. Siyasal 

küreselleşme ile beraber küresel bir yönetim sisteminden bile söz edilmeye başlandı. Bölgesel 

devletlerin de üstünde bir dünya devleti için çalışmalar var. Bunu tarihte de gördük. Ne demiştik 

polisi aşıp? Kozmopolis. Bu da devleti aşıp bir dünya devleti. Buna dair düşünceler var. BM 

modelinden çıkarak bir dünya devleti modeli. Bugünden yarına değil ama tartışılıyor. Bu durum 

aslında ulus devletin değişim sürecini gösteriyor. Ulus devlete bir şeyler oluyor belli. Devletle 

beraber hukuk da globalleşiyor. Türkiye 2000li yılların başından beri, Ecevit’in Helsinki’ye 

gitmesini hatırlayın, 97 civarı, görüşmeler çıkmaza girdi, Ecevit’i çağırdılar, meşhur Kopenhag 

kriterleri geldi. O zaman bütün kanunlarımız değişti. Medeni Kanunumuz değişti. Ne var 

diyeceksiniz ama aslında çok köklü değişiklikleri içeriyor. Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, Usul 

kanunu, Borçlar Kanunu, değişmeyen bir kanun kalmadı. Ulusumuzun iradesiyle mi oldu? 

Ulusumuz yaratmadı, ama kabul etti. Bir dönüşüm yaşadık. Ticaret Kanunu’nu neye göre 

değiştirdik? Dünya Ticaret Örgütüne göre. Kemal Derviş kanunlarıyla beraber geldi. O gitti ama 

kanunları devam ediyor. Hukukta da bir aynılaşma aslında. Zorla mı yapıldı? Kendiniz 

yapıyorsunuz. Buna da biz hukukun globalleşmesi diyoruz. 

Bütün bu gerçekleri gördükten sonra, bu küreselleşmenin devlete etkisi nedir 

sorusundan önce bunun aktörü kimdir? Bir de acaba doğal bir şey midir yoksa bir aktörün işi 

midir? Doğal diyenlere göre bunun aktörü yok. Bu eşyanın tabiatından çıkar, hepimizin ortak 

değeridir der. Ama sosyalist görüş, bunun bir aktörünün olduğunu söyler. Diyorlar ki, bunun bir 

faili var, aktörü küreselleşmenin kendisi, batı uygarlığı, Modernizm. Küreselleşme aslında 

kapitalizmin ve Modernizmin devamıdır. Neden? Çünkü kapitalizm pazar artırmadan 
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yaşayamaz, doğasına aykırı. Küreselleşme kapitalizmin son aşamasıdır. Modernizm de 

kendini aşmadan yaşayamazdı. Çünkü Modernizm Orta Çağ’a karşı bir düşünce. Orta Çağ’ın 

dinsel düşüncesinden çıkıp yeniçağın akli düşüncesine geçiş. Aslında Modernizm de zamanla 

kendisi bir din haline geliyor. Tanrının yerine aslında birini koyuyoruz ve meseleyi çözüyoruz. 

Bu noktanın ilelebet gitmesi mümkün değil. Bunun da kendini aşması gerekir. O da 

Postmodernizme evrildi. İyi bir çözümdür Postmodernizm. Neden? Çünkü herkese evet sen 

haklısın diyebilirsiniz, herkes doğru düşünebilir. Ama en haklı olan her zaman egemen olandır. 

Yani iktisadi gücü elinde bulundurandır. Yani sermaye ortaya çıktıktan sonra herkes eşit 

değildir. Çin de haklıdır, Afrika da haklıdır. Herkese hak veriyorsunuz. Bir düzen devam ediyor 

üstte. Eşitliyorsunuz ama bunun içinde kurallar belli.  

Şu soruyu sorarak bitirelim. Acaba tüm bunlardan sonra devletin akıbeti ne 

olacak? Ulus devlet öldü mü, değişerek yaşıyor mu yoksa hiçbir şey olmadı mı? 
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Temelde sorumuz şuydu: 90’lardan itibaren kullanılan küreselleşme ulus-devlet 

açısından tartışma yarattı, Ulus-devleti zayıflattı iddiası ne kadar doğrudur? Hukuki açıdan 

cevap için devletin temel unsurlarına bakmak lazım. Özellikle de egemenlik unsurunda bir 

değişiklik var mı yok mu konusuna bakmak lazım. 

Küreselleşme aslında dünyanın bütünleşmesi, bir küre haline gelmesi. Peki siyasal 

açıdan anlamı nedir? Ulus-devletin gücünün zayıflaması. Hukuki anlamı nedir? Bu zayıflamayı 

hukuk nazarında izlenmesi ve hukukun da küreselleşmesi yani dünyada hukuk kurallarının 

giderek birbirine benzemesi. 

Acaba bu küreselleşmenin faili kimdir? Aslında küreselleşme yeni bir olgu olarak 

sunulsa da esasında kapitalizmin dünyaya yayılmasının bugünkü aşamasıdır. Kapitalist 

ekonomik sistemin dünyaya yayılması ve rakipsiz bir şekilde görmemiz. Bundan önce soğuk 

savaş vardı. Tabi tartışılabilir gerçek miydi diye. Ama 2 bloklu dünya vardı. Geldiğimiz aşama 

bunlardan birisinin hakim olmasıdır. Burada 2 yaklaşım var. Nasıl Auguste Comte’un 3 Hal 

Yasası’ndaki (teolojik-metafizik-bilimsel çağlar) ilerleme düşüncesi, Weber’in Rasyonelleşmesi 

ne kadar rasyonelse küreselleşme de doğal bir süreçtir, insanlık belli aşamalardan geçip 

bugüne geldi der birinci yaklaşım. Veya Marksizm’in komünizme giden süreci doğal bulması 

gibi. İkinci yaklaşım aslında bu kapitalizmin küreselleşmesidir ve bunun bir aktörü vardır, 

kaçınılmaz bir şey değildir, bunun arkasında sermayenin kendisi vardır diyor. Geçen hafta 

bahsettik Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşlar ve devasa çok uluslu şirketler. 

Eskiden devletler bürokrasisi vardı şimdi çok uluslu şirketler var. Mesela Mercedes 

Almanya’dır denir. Her yerde örgütlenmiştir, fabrikası var, yan sanayisi var, bayileri var. 

Devletsiz bu işler olur mu? Sermaye gücü de olsa devlet gibi bir organizasyona dayanmadan 

yürümesi zordur. Sermayenin siyasal iktidara her zaman ihtiyacı olur. 

Küreselleşmenin devletler üzerindeki etkisi ne olmuş? Nükleer sorunu, çevre 

kirliliği, insan ticareti, göçmenlik gibi sorunları devletlerin çözmesi imkansız. Bu konularda 

yetersiz ama bireyle ilişkisinde çok güçlü. Hastalıkları, ne alıp sattığı, genetik kodları vb 

konularda inanılmaz bilgiye sahip devletler. İkinci olarak da devletlerin artık ekonomiyi 

yönetemediği söyleniyor. Ulusal ekonomiler saldırıya çok açık. Devletlerin hareket alanı 

daralıyor. Eskiden ekonomi devlet içinde döner sonra devlet eliyle uluslararası sistemde 

hareket ederdi. Şimdi devletler tamamen piyasanın içinde hareket ediyor. Herkes pazardan 

pay almak istiyor, yabancı sermaye istiyor. Çekmek istiyor, cazip kılıyor. Merkez Bankalarının 

bağımsızlığı konusu ilginçtir. Paraların üzerinde ne yazar? Cumhuriyet MB yazar kağıt paralar 

da, bozuk paralarda TCMB yazar.  

İnsan hakları konusu devletlerin artık eskisiyle kıyaslanamayacak durumda olduğunu 

gösteriyor. Eskiden devlet vatandaşıyla olan ilişkisini istediği gibi tayin ederdi. Vatandaşın 

hangi hakka sahip olacağına devletle vatandaşı kendisi karar verirdi. İngiliz insan hakları 

bildirilerinden sonra mesele değişti. İnsan hakları evrenselleşti. Evrenselleşme kendi 

mekanizmalarını da oluşturdu. Uluslararası veya uluslarüstü. Bu mesele, artık içişlerine ait bir 

konu değil. Bu da klasik devlet anlayışının dönüşmesi demek.  

Özellikle AY 90 maddesinin son fıkrası:  

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 

hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 

7.5.2004-5170/7 Md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. 
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Pek çok anayasada yerel kimliklere vurgular yapıldı. Bu ulusun parçalanması olarak 

nitelendirildi. Avrupa Birliği, azınlıklar, yerel yönetimler hepsini beraber düşünmek lazım.  

Yugoslavya’nın parçalanmasından başlayıp, bizim yakınlarımızda olan olaylarda pek 

çok parçalanma görüyoruz. Buralarda ulusun parçalanması. Ama her yerde parçalanmıyor, 

bazı yerlerde bütünleşiyor. Mesela Avrupa Birliği’nde daha üst bir kimlikte bütünleşiyor. Bunu 

şöyle yorumluyorlar: Aslında sermaye daha da yayılmak için bazı devletleri parçalıyor. 

Birinci Dünya Savaşı’na kadar kurumsallaşmış anlamda uluslarüstü oluşumlardan 

bahsedemeyiz. Milletler Cemiyeti ilk örneği oluyor. 2. Dünya Savaşı ile de Birleşmiş Milletler 

kuruluyor. Barış anlaşması zaten yenen tarafın istediklerini yaptırmasıdır, yenilen taraf olmaz 

derse zaten yine savaş çıkar. Küresel düzen bu şekilde oluşur.  

BM yapısı devletlerin egemenliğinden bir şey almaz. Ama AB devletlerin bir takım 

egemenlik haklarını kendine alır. Egemenliği kullanan yetkili organlardan bir tanesi de 

uluslarüstü kurumlar oldu. Biz de AB ye girersek muhtemelen anayasamıza eklenecek bu. 

Ama şimdi AB’nin de kendi sorunları var, Brexit meselesi gibi. 

İnsan dediğimiz şey de evrenselleşti. Bıraksanız akacak. Doğduğun yer değil, 

doyduğun yer vatanın meselesi. Bizim klasik vatan anlayışı öyle değil. Artık vatan dediğin şey 

dünya. Devlet vatandaşından sadakat bağı istiyor. Ama artık bu bağların aşıldığını görüyoruz. 

Dünya vatandaşlığına gidiş var. Sinik felsefedeki gibi.  

Dil, din, milliyet bunların hepsi ayak bağı, bizi birbirimizden ayıran şeyler. Bunlardan 

kurtulmak lazım. Bunun için de elimizde veriler var. Faşizm size milli bağlardan koparabilir, dini 

pratikleriniz sizi dini bağlardan koparabilir. Bunlara biraz da bu açıdan bakmak lazım. Hepimiz 

bir ortak insanlığa doğru gidiyoruz. 

Feodalizmi tasfiye edip güçlü merkezi devlet oluşturulduğunda feodalitenin olduğu gibi 

ulus-devletler de bir ayak bağı olarak görülüyor sermayenin dünyaya yayılmasında. Bunları 

zayıflatmak lazım. Aslında devletler hala hukuki menfaatlerini korumak istiyor. Bunların bu 

direncini kırmak lazım. Dikkat edin zayıflayan ve çöken devletler merkezi devletler değil, 

çevredeki devletler. Neden çünkü onlar zaten sisteme entegre olmuş, orada sistem zaten 

işliyor. Hedef çevredeki devletler. 

İkinci görüş, aslında dünyada hep bir egemen ve ona tabi devlet sistemi vardı der. 

Piramite benzetirsek; en üstte birinci sınıf yöneten devletler, altta diğerleri. Buradaki hakim 

ülkeler değişebilir. Hollanda olmuştur 17. Y.Y.’da, İngiltere olmuştur 19. Y.Y.’da, Amerika 

olmuştur 20. Y.Y.’da farketmez.  

Üçüncü olarak küreselleşme ile devlet ortadan kalkmamıştır ama değişmektedir. 

Devlet sermayeye bağlı hale geldiğinden beri, sermaye devleti kullanır. Bu aşamada kullanım 

şekli değişmiştir. Sermaye devleti nasıl kullanacaksa öyle dizayn eder. Egemenlik değişmiş. 

Bodin’in egemenliği yok, Locke’un egemenliğine daha yakınız. Sermayenin her zaman devlete 

ihtiyacı olacak. Devleti var eden koşullar başta mülkiyet olmak üzere devam ediyor. Değişen 

bir kere insan hakları konusundaki mekanizmalar, uluslararası insan hakları standartları, 

devletlerin insan haklarına riayeti giderek artıyor. Ama bütün haklar için değil, sosyal hakları 

ayırmak lazım. Küreselleşme ile beraber, özellikle özelleşme uygulamaları oluyor ve sosyal 

haklar azalıyor. Devletler tasarruf ihtiyacındalar ve ister istemez sosyal haklar azalıyor. Bu 

ayrımı yapmak lazım, sosyal haklar küreselleşme sürecinden zarar görmüştür.  Bu arada 

pek çok yeni hak ortaya çıkıyor. 3., 4. 5. kuşak haklar.  
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Demokrasi açısından baktığımızda, yaygınlaştı. Ama yaygınlaşan demokrasinin özel 

bir biçimi olan liberal demokrasidir.  

Sınavla ilgili not:  

Final sınavında 8 tane kısa soru olacak. Kısa derken çok uzun değil 

anlamında.  

Mesela, Padovalı Marselius’la, Aquinolu Thomas’ın hukuk anlayışın,ı 

doğal hukuk anlamında değerlendiriniz. 

 

                                                                                                                                                         Barış YİĞİT 
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