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G1R1$ 

Bu, dti9tinceyi dti9tinme ~abas1d1r: Once bir sistemi, kesintisiz iz

ledigi varsayilan sistemden ay1r1p, s1n1rlayarak; sonra, kendi duvarlari 

i~inde ele alinan sisteme, bu duvarlarin d191ndan bakmaya ~ali.;;arak •.• 

D9 a9amal1 bir ~al19ma ve ti~ boltim: SOYLEM ONCESi, SOYLEM, KAR~I-SOYLEM. 

I. Soylem Oncesi' nde, modern Ba ti siyasi-hukuki dti9tincesi ya da 

Yeni~a~ dti.;;lincesinin olu9umundan once, Bat1 1 da, Orta~ag'da egemen olan 

dli§lince Sistanine iki altboltimde yakla§1lacakt1r. 

- Birinci altboltimde, siyasi-hukuki kavramlarin, bagli bulundukla

ri sistem i~inde ve Qirbirleriyle bag1nt1lar1 ~er9evesinde anlam ta§1d1k

lar1n1, ama bu sistem di91nda kavramsal i9lerliklerini kaybettiklerini 

a~iklamak i~in, iki temel kavram ele a11nacakt1r: Devlet ve Sivil Toplum. 

Once Devlet, modern siyasi-hukuki dii9iincenin merkezkavrami olarak, 

zaman ve mekanla s1n1rlanacak ve bir Devlet felsefesinin ancak XVI.yy'da, 

Bat1'da dogabilecegi, bu s1n1rlar di91nda, modern anlamda Devlet'in dti9ii

ntilemeyecegi savindan yola ~ik1lacakt1r. 

Sonra, ayni dogrultuda, yankavram Sivil Toplum'un da, s1n1rlan. 

~izilmi' kavramsal alan i~inde ve Devlet'e gore, onun yan1nda, anlam ytik

lenebilecegini gostermek i~in, sistemd191 bir dii,iintirlin, Orta~agl1 Pado

vali Marsili us' un, hemen Adam Smith' i 9agr1.;;t1ran tan1m1na ragmen, bir 

Sivil Toplum kuramc1s1 sayilamayacagi ileri stiriilecektir. 

Sivil Toplum'u Devletsiz dti9linmenin miimktin olmad1g1n1 bir kez daha 

orneklecrek i~in de, ~agda9 Siyaset sosyologlarindan Jean-William La

pierre' in Sivil Toplum tanimlama teknigi degerlendirilecektir. 

Altboliimiin sonunda, once Thomas Hobbes, sonra John Locke'un Dev

let/Sivil Toplum anlay19lar1ndan yola 91k1larak, ikilemin sahte bir fark

l1la9maya dHnii9tilrillemeyecegi, Devlet/Sivil Toplum ili9kisinin bir kar

,1tl1k ili9kisi bi~iminde sunulamayacagi, Devlet'le Sivil Toplum'un ayn1 

yanda yer ald1g1 sonucuna var1lacakt1r. 

- Ikinci al tboltimde, modern siyasi-hukuki dii9i.inceyi Orta~ag dii9i.in-

\r. a. 
Tnkseko~retim Kuruln 

· i.syon Merkezl 
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cesinden, temelden farkl1 iki sistemi birbirinden ay1ran Kesinti, Niccolo 

Machiavelli' nin Siyasi iktidar dii1?iincesi ac;.1klanarak belirginle9tirile

cektir. 

~agdal? Siyaset sosyologlar1 Michel Crozier ve Erhard Friedberg'in 

iktidar tan1mlar1yla, Machiavelli'nin siyasi iktidar goriil?ii aras1nda ben

zerlik vard1r. Soz konusu benzerligin ortak bir kayg1dan, nesnel gerc;.ek

ligi gorebilme kayg1s1ndan kaynakland1g1 ve bu kayg1n1n Tarihc;.i'yle Sos

yolog'u c;.ak19t1rd1g1, Machiavelli'nin Tarih anlay11?1 da gi.indeme getirile

rek ac;.1klanacak ve di.i9i.ini.iri.in bu yi.izden ve yalnizca bu di.izlemde Yeni ol

dugu belirtilecektir. 

Oysa Machiavelli "amac;. ic;.in her arac;. me9rudur" ci.imlesiyle tan1mla

nan bir di.i9i.incenin temsilcisi say1l1r. Bu Machiavelizm'in nesnel gerc;.ek

ligin nesnel tan1g1 Machiavelli'ye ne olc;.i.ide uyabilecegi tart191lacak ve 

genel kan1n1n tersine, Machiavelli' nin, olan1 soyledigi olc;.i.ide, Despot

lar' 1n ogreticisi say1lamayacag1 gori.ilecektir. 

Machiavelli, doneminde gec;.erli e1?i tsiz gii<; ili1?kilerini, oniar1 

me1?rula1?t1rma kayg1s1 tai;;1madan, oldugu gibi anlat1r. Onun bu anlamda, 

Siyaset felsefesinin s1frr noktasinda Siyasi iktidar'1 bi.iti.in c;.1plakl1g1y

la gormeyi ba1?ard1g1n1 kan1tlamak ic;.in, Hiiki.imdar adl1 kitabin ozellikle 

lie;. boli.imi.i incelenecektir. 

Tarihc;.i 'nin gozlemledigi nesnel gerc;.ekligin ne ti.ir bir geli1?imin 

ifadesi oldugunu ayd1nlatabilmek amaciyla da, Hac;.11 Seferleri'nin Kudi.is'ii 

degil, Soylular'i hedef alan bir giri1?im oldugu yolundaki Odilon Cabat 

yorumuna yer verilecek ve bir doneme ozgi.i askerlik meslegi olan ~ovalye

lik' ten Ulusal Ordu'ya, feodal nitelikli mi.inferit gi.ic;. odaklarindan Dev

let'e uzanacak si.irec;. izlenecektir. 

Altboliimi.in sonunda, Machiavelli'nin, ti.im Yenilik'ine ragmen, mo

dern siyasi-hukuki kavram Egemenlik' in iki boyutundan en onemlisi olan 

Si.ireklilik' i dii1?iinemeyecegi, bir Dev let f elsefesi yapamayacag1 ve bir 

Ortac;.ag di.i9i.ini.iri.i olarak kalacag1, Machiavelli i.isti.ine di.i9i.inenlerin gori.i9-

lerine dayan1larak, aktar1lacakt1r. 

Machiavelli Soylem-Oncesi' ne ai ttir; Soylem' i bir ba~ka di.i9i.ini.ir 

olu9turmaya ba1?layacakt1r. 

II. Soylem' de, modern siyasi-hukuki kavramsalla9ma siireci ya da 

iki kurucu kavram Egemenlik ve Sosyal Sozlel?me'den merkezkavram Devlet'e 
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ve ona bagli yankavramlara uzanan slirec,;:, lie; altbollimde gozden gec,;:irile

cektir. 

Birinci altbollimde, Jean Bodin'in yaratt1g1 Egemenlik kurami i9-

lenecektir. 

Burada, yine Crozier ve Friedberg' in iktidar tan1mlar1ndan yo la 

c,;:1k1lacak ve Machiavelli'nin me9rulanmam19 Siyasi Iktidar gorli9linlin, onu 

Bodin'den a91lmaz bir duvarla ay1rd1g1 saptanacaktir. 

Bodin, Slireklilik' ie beslenen Egemenlik kavram1n1 modern siyasi

hukuki dli9linceye armagan ederek, c,;:agda9 anlamda ilk Siyaset kuramc1s1 

olabilmi9tir. 

Machiavelli'den Bodin'e, Silreklilik dti9ilncesiyle belirlenen bu ra

dikal degi9ikligi anlamanin bir yolu da, Ortac,;:ag'dan Yenic,;:ag'a, Zaman'i 

dli9linmeden farkl1l1g1 anlamaktan gec,;:er; bu nedenle, Zaman kavrami, Kili

se' yle ticaret Etigi arasindaki c,;:at19ma c,;:erc,;:evesinde, Kozmos ve Adalet 

anlayi91nda beliren farkl1l1klara da deginilerek i.;;lenecektir. Yenic,;:ag 

yeni bir Tarih dli.;;lincesi demektir. 

Yenilik, Gerard Mairet'nin, Me.;;ruiyet sorununa, Siyasi iktidar'in 

Ilkesi-Kullan1mi baglant1s1 c,;:erc,;:evesinde getirildigini soyledigi yeni bir 

c,;:ozlime denk dli9ecektir. Slireklilik'le beslenen Egemenlik kavrami sayesin

de, Ortac,;:ag dli.;;lincesinin kaynag1n1 Tanri'da bulan Ilke'si yer degi9tirme

ye, kendine bir ba.;;ka kaynak aramaya ba9layacakt1r. 

Artik, sihirli sozclik Egemenlik Devlet'in kap1s1n1 aralamaktadir. 

Dev let cisimle9meden once Ruh' u belirmi.;;; Kurum, ortaya c,;:ikmadan once, 

Egemenlik'le oliimsiizlilge kavu9mu9tur. 

Ancak her kuruma ozgti vazgec,;:ilmez soyut boyutu, bu kez c,;:agda9 

· Kurum' a kazandiracak olan Egemenlik kavrami, Bodin diis;iincesinde, eksik 

unsurlu bir kavramdir. 

Altboliimlin sonunda, Bodin'in Devlet'i dli9liniip dlis;iinemeyecegi. so

rusuna, bu eksik unsur gozonilne alinarak, olumsuz cevap verilecektir. 

Eksikligi ikinci altboltimde giderecek olan Francisco Suarez' dir; 

Egemenlik'i sosyal kaynaga kaydirmak iizere, modern anlamda Sosyal Sozle.;;

me kuram1n1 yaratarak .•• 

- Ikinci altbollimde Francisco Suarez'in birinci kurucu kavram Ege

menlik'e ekledigi Sosyal Sozle9me kavrami incelenecektir. 

Soz konusu incelemeye, Yeni Dlinya' nin ke9f inin ve bu f etihin 
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belirledigi XVI ve XVII.yy. ispanyol dli~lincesinin, modern siyasi-hukuki 

dil~linceye, gormezden gelinemeyecek katk1s1na deginilerek ba1?lanacakt1r. 

Katk1n1n en onemli unsuru olan ve Kar1?1-Ref orm ~abasi i~inde Ciz

vi tler' in sistemle1?tirdigi Sosyal Sozle1?me kuram1n1n ayd1nlat1labilmesi 

i~in, Orta~ag mirasi .bir kavramin, Universitas 'in Soyut Topluluk ve Bi

rey' e giden yolda, a~1klanmas1na ~al11?1lacakt1r. 

Bu dli~iinsel siirecin izdli~limiindeyse, yeni iki diinya gorii~liniln orta

ya ~ikmasiyla sonu~lanacak bir ~at19ma slirmektedir. Reform ve Kar1?1-Re

form ~at19mas1, ~al19man1n blitlinline egemen olan Tabii Hukuk-Pozitif Hukuk 

kar91tl1g1 temelinde ele alinacak ve Reform hareketinin pozitivist nite

ligi kar§l1s1nda, Kari;;i-Reform' un yeniledigi Tabii Hukuk gorlii;;linlin, bir 

yandan Uluslararasi Hukuk'un temellerini atarken, diger yandan da modern 

anlamda Sosyal Sozle9me kuram1n1 bi~imlendirdigi gosterilecektir. 

Suarez, bir insan yarat1s1 olarak, bir Artefact olarak Mistik Si

yasi Corpus'u kurarken, incelenen siyasi-hukuki kavramsalla9ma slirecinde 

ya da Devlet'e giden yolda ~ok onemli bir adim atacaktir; Sosyal Sozle9-

me 'yle ••. 

Arna bir eseri De Legibus'le merkezkavrama giden slire~te ai;;t1g1 en

gel, diger eseri Defensio Fidei'yle yeniden Suarez'in kar91s1na dikile

cektir. insan yarat1s1 Siyasi Corpus, ~elii;;kili bir bi~imde tabii bir bli

tlin de olarak, Tanri golgesinde kurulmu9tur. Suarez' in kurami da eksik 

unsurlu bir kuramdir. 

Altbolilmiln sonunda, al191lm19 yontemle, bu kez Suarez'in Devlet'i 

neden dil9linemedigi sorulacak ve soru, onun bir yaniyla, Aristoteles

Aquinolu Thomas ~izgisinde kald1g1, Tabii Hukuk~uluk'unu a9amad1g1 belir

tilerek kar91lanacakt1r. 

Thomas Hobbes, il~lincil altboltimde, Suarez'i, Kilise yanl1s1 tutu

muyla Orta~ag 'da birakan soz konusu tabii engeli yikacak ve olu9makta 

olan salt insan yaratisi modern Siyasi Corpus dili;;ilncesine ad1n1 koyacak

tir: Devlet felsefesi. 

- ti~ilncil altbolilmde, Hobbes dil9ilncesiyle eksiksiz bir bi~imde be

lirecek olan, modern siyasi-hukuki kavramlar alan1n1n merkezkavrami Dev

let ve ona bagli belli ba9l1 yankavramlardir. 

Yankavramlar merkezkavramla ve birbi.rleriyle baglant1lar1 ~er~eve

sinde ele a11n1rken, oncelikle, Hobbes'un Devlet dil9lincesinde, Totalita-
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ri'zm • 1e Liberalizm' in, Bireycilik ve Ei;;itlik' le Despotizm' in nasil kay

na9t1klar1na deginilecektir. 

Sonra, Tabii Hal-Sivil Hal kar91tl1g1 tizerinde, 6ltim korkusu ve 

Gil~ tutkusunu dayanak alan bir Glivenlik sorununun, Hob bi st dlii;;lincede, 

Sosyal Sozle§me'yle, bir Kurum olarak Devlet'i ya da Bir'i dogurdugu go

riilecektir. 

Bu baglamda, Sozle§me 'yle sosyd kaynag1n1 bulan Egemenlik, ai;;kin 

her tlirlti odaktan bag1ms1z, Yasalar'in belirleyicisi olarak ortaya ~ikar. 

Artik Devlet'i dtii;;tinmek, Tanri ve Tabiat'a kar91, Pozitif dili;;linmektir. 

Ve Devlet'i Sozlei;;me'yle kuran Kalabalik kendisini bu yoldan 

Ulus'a doniii;;ttirilr. Devlet'le, onu izleyen yankavram Ulus arasindaki bag

lanti sayesinde, Temsil' le belirlenmi9 bir ~agda§ Demokrasi dili;;iincesi 

glindeme gelir. Burada, Kalabal1k'1n Ayna'si Olarak Bir ya da Temsili De

mokrasi sorunu 191g1nda, Devlet'in Monar9ik ozelligi yaninda, Se~im meka

nizmasina ili9kin sorunlara da yer verilecektir. 

Ardindan, Yasalar'in, Haklar'in Hobbist sistemde kazand1klar1 yep

yeni anlamdan yola ~ikilarak, Skolastik dtizenin Kozmik yap1s1n1n y1k1lma

s1yla beliren yeni dti9lincenin, Hobbes ve Grotius'ta, iki dil$iinlir arasin

daki yakla91m farki gozard1 edilmeden, Tanr1 1 y1 nasil devred191 birakt1g1 

saptanacaktir. 

Ne var ki, devred191 birakilan yalnizca Tanr1'd1r, Din degil ve 

Hobbes, modern Bat1 dii§ilncesinde Laikle§me diye adland1r1lan stire~ sonun

da, bo9alan tahta Devlet'i oturtacaktir .•. 

Bu pratik siyasi ~ozilm diizlemindeki ke9fin otesinde, ussal bir ku

ram ardindaki Hobbes'un farkina varamayacag1 9ey, her tiirlil Sosyal 

Corpus' un, a.;;kin bir odaga gonderme yapmadan varolamayacagi, mutlaka sim

gesel, mistik, mitolojik, genel bir tanimla simgesel gosterimler btitilnil 

olarak ideolojik ya da en genel anlaminda dinsel bir boyutu oldugu ger~e

gidir. 

Bu ger~ek, Kar.;;1-Soylem'in son bolilmilnde bir kez daha vurgulanarak 

devre kapat1lacakt1r. 

Altbolilmiin sonunda, Hobbes dil9lincesinde, genel s1n1rlar1 . bir kez 

ve her zaman i~in ~izilmi9 sistemde beliren bir geli9ki 1 ye yer verilecek

tir. Hobbes'un Leviathan'da degindigi ve global dti9iincesiyle ~at19an bir 

unsur: Arkaik Toplum'un olgusal varl1g1. 
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Kendi i<;inde hi<;bir eksik unsur tai;iimayan Hobbist Devlet felsefesinin 

ya da modern siyasi-hukuki Kurgu'nun kar~isinda artik etnolojik ger<;eklik 

yer almakta ve sistemi di~aridan zorlamaktadir. 

Soylem' in kar~isinda E~itsizligin Kaynasi tizerine Soylev' le, Et

nografi' nin kurucusu Jean-Jacques Rousseau <;ikacak ve onun sayesinde, 

Devlet felsefesinden Kar91-Soylem'e ge<;ilecektir. 

III. Kar91-Soylem'i olu~turan iki altbollimde, hem Siyaset felsefe

si yapan, hem de Etnografi'nin kurucusu olarak ortaya <;ikan Rousseau'yla, 

onun <;izgisindeki etnolog Pierre Clastres'in dlii;iiinceleri, Hobbist siste

min ya da geleneksel Devlet felsef esinin sinirlari di~inda dlii;ilinme <;aba

lari olarak ele alinacaktir. 

- Birinci altboliimde, Rousseau, Ei;iitsizliSin Kaynagi tizerine Soy

lev' le Hobbist Devlet ya da Sivil Toplum dlii;iiincesi kari;>isinda, Arkaik 

Toplum yaninda yer alir. 

Burada, her i;ieyden once, Kurgu' yla Olgu' nun, geleneksel Siyaset 

felsefesinin liriinii Tabii Hal insani 'yla kanh canh ger<;ek varhklarin 

Rousseau dlii;ilincesinde nasil yer degi~tirdikleri gorlilecektir •. 

Devlet felsefesi kari;iisinda, degerler de yer degi~tirmektedir: Si

vil Toplum'a kari;ii olu9an Soylem, Sivil Toplum'u olui;ituran Antropolojik 

Evrim'i olumsuz bir gelii;ime, insanin ve toplumun yozlai;imasina neden olan 

bir slire<; olarak sunacaktir. 

~ali~mada, Rousseaucu Antropolojik Evrim, olumsuzdan olumluya, Si

vil Hal'den Tabii Hal'e dogru, insanlik'in Evreleri boyunca, tersine iz

lenecektir. 

Yolculuk iki ai;iamada ger<;ekle~ecektir: Felsefe' den Etnografi 'ye, 

Etnografi'den Felsefe'ye. Once, Sivil Toplum'dan Ei;iitsizligin Kaynagi'na 

ya da Arkaik Toplum' a; sonra, Arkaik Toplum' dan kurgusal Tabii Hal' e: 

Ger<;ek toplumda, kabul edilebilir bir i;iiddetin yaraticisi Gurur'dan, so

yut Acima Duygusu'na ••. 

Siyaset f elsef esinin varlik nedenini kaybettigi ve yeniden buldu

gu bu tersine i~leyen iki a9amal1 siire<;te, her ~eyden once, Miilkiyet'in 

Rousseau dti~iincesindeki belirleyici rolii lizerinde durulacak ve Rousseaucu 

evreler arasindaki ge<;i~ nedenleri incelenecektir. 

Kurallarin yaraticisi olarak, insan yaratisi Miilkiyet dti~lincesi, 

etnografin, bir Tabii Hal yiiceltisi olmasina ragmen, bir Tabii Hukuk<;u 

olmadigini kanitlayacaktir. 



- 7 -

Evreler arasindaki ~e9itli ge~i9 nedenlerinin incelenmesi de, soz 

konusu nedenler arasinda yalnizca birinin ~ok onemli bir nitelik ta91d1-

g1n1 gosterecektir: Arkaik Toplum'dan Sivil Toplum'a ge~i9, Rousseau dil-

9tincesinde, Rastlantisal'dir ve ugursuzlukla ytikllidlir. 

Altboltimlin sonunda, bu dogrultuda, Rousseau'nun, iki ayri sosyal 

yapilanmanin farkl1l1g1na dayanarak, her zaman ge~erli bir Siyasi Antro

poloji sorusu sordugu ve bu soruya verilebilecek iki cevaptan birini se~

tigi ortaya ~ikacaktir: 

Bollinmemi9 Toplum'dan ya da Farkl1la9mam19 Siyasi iktidarli Top

lum' dan Boltinmti9 To plum' a ya da Farkl1la§lm19 Siyasi iktidarh To plum' a 

nasil ge~ildi? -Ugursuz bir rastlanti sonucunda. 

Artik, onctiltigtinti Rousseau'nun yapt1g1 bir ~izgide, Devlet-Toplum 

ili9kisi f arkli bir yakla91mla incelenecek ve Rousseaucu Pierre Clastres 

arac1l1g1yla, Siyasi iktidar'in ne olduguna ili9kin soru da sorulacaktir. 

- Ikinci al tboltimde, Clastres' in, Devlete Kar91 To plum savindan 

yola ~ikilarak, Siyasi iktidar olgusu ele alinacak ve Arkaik ya da degil, 

her toplumun Siyasi iktidarli oldugu olgusuna dayanilacaktir. 

Farkl1la9mam19 Siyasi Iktidarli Toplum, Clastres dli9tincesinde, 

farkl1la9maya, boltinmeye iki dtizlemde kar91 ~ikan toplumdur. 

Bu dogrultuda, once, Arkaik Toplum'un, i~te Onder'i iktidarsizh

ga, sava9~1y1 da yaln1zl1k ve oltime mahkum ederek, bir yonetici kastin 

olu9umuna kar91 kendini koruduguna ili9kin gorti9e yer verilecektir. 

Clastres'in tan1mlad1g1 Arkaik Toplum tipi, d19ta, Oteki'yle bir

le9memek, ba9kahg1ni, ozerkligini slirdlirmek i~in, degi9ken i ttif aklar 

da kurarak, yari-stirekli sava91 se~en toplumdur. 

Bu toplum tan1m1, Clastres dli9lincesini, once, degi9-toku9 sorunu 

~er~evesinde Claude Levi-Strauss'un Yap1salc1 tezini, sonra da Boltinmemi9 

Toplum'dan Bollinmti9 Toplurn'a ge~i9 nedenini ekonornik tikanmada bulan Eko

nomist tezi reddetmeye yoneltir. 

Soz konusu tezlere kar91 Clastres' Siyaset I in oncelligini ya da 

her toplumun kurucu boyutunun Siyaset oldugunu savunacak ve Siyasi Antro

poloji 'nin, biri Rousseau tarafindan da sorulrnu9 olan, temel iki sorusunu 

belirleyecektir. 

Bollinmerni9 To plum' dan Bolilnmil9 Toplum' a nas1l ve neden ge~ildi? 

Siyasi iktidar nedir? 
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Clastres da, birinci soruyu, Rousseaucu geleneksel cevapla kar§1-

layacakt1r: Ugursuz bir rastlanti sonucu. Qiinkli, iki toplum tipi arasin

da, i~ dinamikler geregi birinden otekine ge~i9i kolayla§tiracak, bir ni

teliksel, yapisal benzerlik yoktur. Arkaik Toplum, kendiliginden, Sivil 

Toplum'a donli9memek i~in direnir. 

Bu, yapisal farklilikla rastlantisal degi§iklik arasindaki ili§ki

ye dayanan Kesinti tezidir. Kar§1s1nda, Slireklilik tezi diye adlandirila

bilecek evrimci tez yer almaktadir. 

ikinci soruya aranacak cevabinsa, Clastres 'in genelle§tirilmesi 

mlimktin olmayan Devlete Kar§i Toplum savindan ~ikarilamayacagi, buna kar

§ilik, Clastres'a ragmen Clastres dti9tincesinde beliren ve insanlik'i in

sanlik yapan iki boyutun, Siyasi Iktidar olgusuna 9ok disiplinli bir ilk 

yakla91m saglayabilecegi vurgulanarak, Sonu9 boliimiine ge9ilecektir. 

9ali§mada, iki Kesinti'yle, ii9 a9amada dli§liniilen 9ey, toplumlarin 

kendilerini dii9iinme bi9imidir. 

9ifte Kesinti tezi sayesinde, ilkinin ayirdigi Arkaik ya da Yaygin 

Siyasi iktidarli Toplum'la Kutsalla9mi§ ve Farklila§mi9 Siyasi iktidar

li Toplum, ikincisinin ayirdigi Kutsalla9mi9 ve Farklila§mi§ Siyasi ikti

darli Toplum'la Kurumsalla9m1§ Siyasi iktidarli ya da Devletli Toplum ve 

tabii bu son toplumla Arkaik Toplum arasinda, ya da farkh tarihlerini 

ya9ayan farkli sosyal yapilanma tiirleri arasinda, kendi kendini anlamlan

dirma sorununa getirilen 9oziimler a9isindan da, kesin bir farklilik oldu

gu ileri sliriileccktir. 

Evrimci her tlirlli yakla91mi i ten Kesinti mant1gi geregi, ne bir 

sosyal yapilanma tlirllnden ne de ona ozgli dli9iince bi9iminden bir di~erine 

ge9i9 zorunlu, ka9inilmazdir: Ayni siire9te, bazi toplumler, Bodin, 

Suarez, Hobbes kuramlar.inda izlenecegi gibi, DL9sallLgin iyselle§mesi di

ye ad1and1r1labilPcek bir dii~linsel si9ray19la, Devlet'i konu9raaya ba9lar

ken, ba,ka toplumlar, Birinci ya da ikinci Kesinti'nin oteki yaninda ka

labilirler; Arkaik Toplum orneginde goriilecegi gibi, Di9 Odak'la Biz ara

sindaki Anlam Bagi sayesinde Yaygin Siyasi iktidarli olarak ya da Di9sal

lik' i Tanri'da bulan Or.ta~ag Bati dii~lincesinde gortilece~i gibi, Di9 

Odak'la temsilci arasindaki Me9ruiyet Bagi sayesinde Kutsalla9m19 ve 

Farklila9mi9 Siyasi iktidarli olarak ••• 
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Arna Kesintiler'le dti9tinmek, birbirlerinden ayirdiklar1 kavram-

sal alanlar1 yaln1zliga mi mahkum etmektir? Niteliksel a9idan farkli her

bir alan1, olu9turdugu ve kendi kendini anlamli kilan btitiln di91nda, kar-

91la9tirmal1 bir incelemenin konusu yapmak mtimktin degil midir? Sinirlar 

a9ilamaz mi? 

Bu sorulari cevaplayabilmek i9in, Sonu9' ta, soz konusu dti9tinsel 

benze9mezlik otesinde, her toplumun, Anlam ya da Me9ruiyet Bagi sorununa 

getirdigi farkli 9oztime ragmen, bu sorunu zorunlu olarak kar91lamaya 9a

h91rken, ortak bir mantik sergileyip sergilE!IEdigi ve bu konuda Siyasi 

Antropoloji'nin Siyasi Iktidar a9is1ndan neler soyleyebilecegi ara9t1r1-

lacakt1r. 



BOLOM I 
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- 11 -

ALTBOLOM I 

DEVLET /SML TOPLUM IKILEMI OST()NE 

Kavramsalla9man1n ne oldugunu anlatmak i~in bir ornek vermek ge

rekse, latincesi conceptus olan kavram sozcligiinden daha uygunu bulunamaz. 

Kavram, concipere (cum ve capere), blitlinilyle almak, i~ermek anlam1ndaki 

sozcilkten gelir. Bundan tilreyen conceptio, ilk anlamiyla ana rahmine dil9-

mek demektir; sonradan kafada genel bir fikrin olu9umuna donli9ilr. · onu iz

leyen conceptus ya da kavram, bir nesnenin genel ve soyut bi~imde dli9li

nillmesi (genelleme ve soyutlama) olur. Bu ylizden, kavramlarin nasil olu9-

tuklar1n1 gosteren en iyi kavram yine kavramin ta kendisidir. Sozclik ka

faya kestirme yoldan ~ikmam19t1r.. • Ve Kavramsalla9ma, tarihi bilgiyi, 

nesnelerin belli belirsiz sezgisiyle yetinmekten kurtaracaktir(l). 

1- ZAMAN VE MEKANLA SINIRLI DEVI.ET KAVRAMI 

Modern siyasi-hukuki kavramlar, zaman i~inde meydana gelmi9lerdir. 

Bu olu9umun ba§lang1~ noktas1, Marcel Mauss'un deyimiyle, Bat1'n1n siya

si dli§i.inmeye(2) ba§lad1g1 andir. Soz konusu kavramlardan ikisinin ele 

al1nacag1 bu boliimde, Devlet'in, gerek teoride kavramsal olarak, gerekse 

pratikte yeni bir Siyasi iktidar tipi (Kurumsalla§m1§) olarak, XVI.yy.'da 

dogmaya ba§lad1g1 sav1na dayan1lacakt1r: Buna gore, Dev let, kavramsal 

olarak, belli bir mekan (Bat1) ve belli bir zamanda (XVI.yy.) Siyaset ku

ramci lar1n1n kuramlar1nda, ozellikle Jean Bodin' in Egemenlik kavram1n1 

yaratmas1ndan sonra boy gosterir; yine ayn1 sava gore, modern laik Devlet 

diye adlandinlabilecek Siyasi iktidar tipi ya da modern siyasi-hukuki 

ter~in0lojide sik sik kullan1ld1g1 gibi BiR, bu donemde Monar9i lehine, 

bir ba91n1 Kilise'nin olu~turdugu ikiba§l1 bir Iktidar yap1lanmas1na Ron 

(1) Paul VEYNE. L'histoire conceptualisante. Faire de l'Histoire I. S.69. 

(2) Marcel MAUSS. Essais de sociologie. S.249. 
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verilmesiyle belirir. 

Arna, dti,lince ve ger<;ek, genelleme ve ozellik, olmasi gereken ve 

olan as la <;aki,maz. • • Kavramlar dtinyayi kavrarrak i<;in ·vazge<;ilmez ( dlinya 

otesi) ara<;lard1r(3). Devlet kavram1 ya da Weberci anlamda, litopik rasyo

nalizasyonla elde edilmi9 "zihinsel imge" olarak ideal tip( 4) rtesi.nde, 

tlim ger<;ek devletler'i i<;eren eksiksiz bir tipoloji olu,turmak istensey

di, blittin devletler'in, i<;inde adlar1 ve sanlar1yla yerald1g1 bir Devlet

ler Sozliigii yazmak gerekirdi •••• ~ey sozciik degildir. 

Sozclik, latince stare, ayakta duru,un status'a donli,mesiyle olu,

mu.;;tur. Fran<;ois Rangeon, ilk kez. Machiavelli'nin, XVI.yy. ba.;;1nda, belli 

bir toprak ve topluluk iistlinde etkili otoriteyi anlatmak i<;in State soz

cliglinli kullanchgini ileri stirer(5). Fransa'daysa, XVI.yy. ortasinda, Henri 

III doneminde Estat sozcligli modern soyut anlam1na.kavu9ur(6). isim baba

l1g1n1, iki yliz y1l geriye giderek Dante'ye yak1,t1ranlar da vard1r. Bu 

da, onu ilk kullanan her kim olursa olsun, sozclige (State) once italya' 

da, "yonetim bic;im"ni kar91lamak lizere ba.;;vuruldugu savini gli<;lendirir. 

Ancak Devlet, bir kavram olarak XVI.yy. sonlar1nda, kil1 kirk yarmak i<;in 

de XVII.yy. ortas1rtda varolur: 1576'da ya da 165l'de. Joseph R.Strayer, 

Devlet kafalarda ya vard1r ya yoktur, yoksa mant1ksal i.;;lemlerle ona can 

verilemez, der(7). Georges Burdeau'ya gore de, Devlet blitlintiyle, onu dli

.;;linenlerin kafalannda varolan bir ger<;ekliktir(8). Devlet, kavramsal 

a<;1dan, insanlar onu dli.;;linebilmeye ba.;;lad1ktan sonra varolabilirdi. 

Paul Veyne, Tarih sorunsal1 <;erc;evesinde, Kavram'a .;;u tanim1 geti

rir: Kuramlar kavramlarla olu,turulur. Kavramlar ya da bir donemin kap1-

s1n1 a<;an, ama bir ba,ka donemde hi<; i.;;e yaramayan anahtarlar. Ara.;;t1r1-

c1ya, sik s1k, sozcligiin ger<;ege uymad1g1n1, belirsizle~tigini, bir kavram 

altinda siralanan olgularin onlardan beklenen gortintliyli vermedigini his-

(3) Raymond ARON. La sociologie Allemande contemporaine. S.86. 

(4) Max Weber'in ideal Tip'i i<;in Raymond ARON. La sociologie Allemande 
contemporaine. S.86-90. 

(5) Fran<;ois RANGEON. Hobbes, Etat et droit. S.21. 

(6) Regis DEBRAY. Le scribe. S.36. 

(7) Joseph R.STRAYER. Les origines medievales de l'Etat moderne. s.15, 
16. 

(8) Georges BURDEAU. L'Etat. S.14. 
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settiren, tehlikeli, ama vazge9ilmez oyuncaklar. Kesin s1n1rlar1 olmayan, 

olasi her tilrlii tam.mi a1,?an bir anlamla zenginle1,?tiklerinden, anlamayi 

saglayan ve ayni nedenle silrekli bir bi9imde yanl19 anla91lma tehlikesi 

iyeren garip ara9lar •.. 

S1n1fland1r1c1 her kavram yanl19t1r, 9ilnkil hi9bir olay bir dige

rine benzemez. Tarih ayni olgularin silrekli tekrari degildir; tarihc;ile

rin kullandigi kategoriler, her zaman gec;erli c;erc;eveler olu9turmaz. Her 

donemde, bu kategorilerin herbiri, bir toplumdan digerine, bir donemden 

otekine farkl1la9an belirli bir yapiya sahiptir. Gerc;eklerin nasil oldu

gunu soylemek ic;in sozcilklere ihtiyac; vardir, ama gerc;ekler sozcilklerden 

daha 9abuk degi§ir. Qi9eron'un sevdigi Ozglirltik degil, Libertas'tir(9). 

Dayanilan temel sav bu olunca, Devlet kavram1n1n kesin s1n1rlar 

ic;inde kullanilma zorunlulugu kendini gosterir. Qal19mada, i§lenen konu 

d191nda kalan tarihi stire9te belirmi9 Siyasi iktidar tiplerine Devlet adi 

verilmeyecek, Bodin .oncesi dti9ilntirlerin lirtinlerine de Dev let f elsefesi 

denilmeyecektir -ki bu da hi9birini Felsefe yapmaktan alikoymaz. 

Geleneksel egilim dogrultusunda, tarihin 9ok eski donemlerinden 

ba9layarak ortaya c;ikan onemli her Siyasi Iktidar tipine, ornegin Fira

vunlar donemi Misiri'na, Antik Yunan'a, Roma Imparatorlugu'na ozgli Siyasi 

Iktidar tiplerine Devlet denir. Ote yandan, Ogretiler kategorisi ic;inde, 

daha geriye gidilmemi9se, Antik Yunan dil9ilncesinden ba9layarak, 9e9itli 

ogretiler kronolojik bir zincirle art arda s1ralan1r: Platen da, Aquinolu 

Thomas da Devlet'i dti~ilnmil1,?lerdir. 

Her ne kadar, Tarihc;iler, ihtiyat1 elden birakmayarak, soz konusu 

somut Siyasi iktidar tiplerini ve ogretileri, Site Devleti, Feodal dev

let, Modern Temsili Devlet gibi altba9l1klarla birbirlerinden ayirmakta 

olsalar bile, Dev let kavram1n1n boy le genel bic;imde kullan1lmas1, hem 

tipler hem de ogretiler arasindaki temel farkl1l1g1 gizleyebilir, buna 

bagli olarak da Devlet sozcilgilnil anla91l1rl1g1n1 yokedecek kadar belir

sizle~tirebilir. Devlet Bir'se, ne zaman1n ve mekanin farkli dii9ilnilldiigil 

c;oktannh Antik Yunan(lO) ve Roma dil~ilncesinde, ne de feodal donemde 

ruhani ve cismani iktidar'i Papalik'ta toplayan Hiristiyan dti9ilncesinde, 

( 9) Paul VEYNE. Comment on ecrit l'histoire. S.157-172. 

(10) Paul VEYNE. Comment on ecrit 1 'histoire. S.297. 
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bir Dev let kavram1n1n belirdigi soylenebilecektir. Gregorius VII, XI. 

yy.'da, Kilise d191nda kurulabilecek her tilrlii Siyasi Birlik'in bir gii

nah ve ~eytan i9i oldugunu a~1klarken, bunun iyi bir ornegini verir(ll). 

Ogretiler aras1nda hi~bir bag olamayacag1n1 ileri silrmek degildir 

bu ••• Tektanr1l1 Orta~ag H1ristiyan dii9iincesi, bagr1nda, laik modern Dev

let dµ9uncesinin tohumlar1n1 ta91d1g1 gibi, laik modern Devlet dii9iincesi 

de derinde Orta~ag H1ristiyan dii9iincesinin silinemeyecek izlerini ta91r: 

insanlar1n Devlet'i ya da Bir'i dii9iinebilmesi i9in, Tektanr1 inanc1n1n 

belirmesi gerekiyordu. Bu inan9, ~aik modern Devlet dli9lincesiyle, Orta~ag 

H1ristiyan dii9tincesi aras1ndaki koprlidiir. Modern Bir kaynag1n1, H1risti

yan dogman1n birligi Tunica inconsutilis (Hz. isa' nin diki9siz giysisi) 

olarak dogrulamas1nda bulabilir(l2). 

Ancak, koprliniin yak1lmas1yla, benzerlikten daha onemli bir dli9tin

sel farkl1l1k ortaya 91km19t1r. Laik sozcliglinlin eklenmesinden anla91laca

g1 gibi, Devlet dli~lincesinin modern anlam1yla dogabilmesi i9in, cismani 

iktidar'1n ruhani iktidar'1 i9inde eritmesi 9artt1. Oyleyse, iki dii9iince 

tipi arasinda bir kesinti vard1r ve bu gormezden gelindiginde, laik mo

dern Devlet dli~iincesinin niteliksel farkhhgi belirsizle9ir. Bu nokta · 

lizerinde, tekrarlar da goze a11narak, israrla durulmaktad1r, 9linkli 9al19-

man1n sonu9 boliimlindeki aray19, yani her tlirlli Siyasi iktidar tipine or

tak olan bir kaynagi ya da laik modern Dev let' in temel iki ozelligini en 

basit toplum tiplerinde bulmaya yonelik aray19, yukarida sozti edilen ni

teliksel f arkl1l1g1n onemsenmedigi bi9iminde yanl19 degerlendirmelere yol 

a9abilir. Oysa, insanl1k'1n olu9umundaki ortak yonle, bu olu9umun bagr1n

daki radikal Kesintiler'i birlikte dti9tinmek miimkiindiir(l3). 

Bunun otesindeki ama~ da, ~ali~ma 9er9evesinde, modern siyasi-hu

kuki kavramsalla~man1n ba9lang1~ noktas1 olarak Egemenlik kuram1n1n Bodin 

tarafindan yarat1ld1g1 y1l1n, 1576 'nin a11nmas1yla, Devlet kavram1n1 ve 

ona bagl1 kurucu ve yan kavramlar1, evrimci yontemin bunlara kazand1rama

d1g1 bir kuramsal saglaml1kla donatabilmektir: Bat1 siyasi-hukuki kavram-

lar1, ba~lang1~ noktas1 XVI.yy.'da bulunan bir kavramsalla~ma stireci 

(11) Ernst CASSIRER. Devlet efsanesi. S.117. 

(12) Jacob BURCKHARDT. Considerations sur l'histoire universelle. S.168. 

(13) Marcel GAUCHET. Le desenchantement du monde. S.XVIII. 



- 15 -

ic;.inde, tipk1 bir Puzzle' in parc;.alar1 gibi yan ya.na gelerek, Bat1 siyasi

hukuki kavramlar alan1n1 olu9turdular. Onlar1n, bu sistematikbilti.in di91n

da, farkl1 gerc;.eklikleri yans1tmak ic;.in rastgele kullan1lmalar1, olsa ol

sa, yan1lg1lara yol ac;.ar. Puzzle sozcilgilniin mecazi bir anlam ta91d1g1n1 

da unutmamak gerekir: Ger<;ek olaylar1 kavrayabilmek ic;.in mant1kl1 bir mu

hakemenin bir araya getirmek zorunda oldugu c;.e9itli unsurlar bir puzzle 

olu9turur. Arna unsurlar1n, bir ba9ka puzzle ic;.inde yerleri yoktur ••• kald1 

ki, ait olduklar1 puzzle'1 olu9turmalar1 bile yuzy1llar silrmil9tilr; ortaya 

c;.1kan blitlin de, mecazdaki iyimser sava ragmen, bir Bilmece!den ba9ka 'ey 

degildir. 

Bu Puzzle'1n temel iki kavram1n1 kar91l1kl1 bag1nt1lar1 ic;.inde ele 

alarak c;.al19maya ba9lamak, modern siyasi-hukuki kavramlar alan1n1n s1n1r

lar1ni bir kez daha c;.izmek ac;.1s1ndan yararh olacakt1r: Devlet/Sivil Top

lum ikilemi, Kurgu '.p.a. Olgu, Teori 'yle Pratik, Kavram' la Scxnut Gerc;.eklik 

aras1ndaki fark gozard1 edilirse, Dlinya'y1 gerc;.ek anlamda ikiye bolliyor 

san1labilecek bir ikilemdir. Ara9t1rmaya, bu ikilem ic;.inde anlam kazanan 

Sivil Toplum kavrarrnndan ba9lamak amac1yla, ortaya, Devletli ya da Devlet

siz, Si vil To plum' un nas1l dli9linlilebilecegi sorusu at1lacakt1r: <;agda9 

bir Siyaset bilimciden Gerard Mairet'den(l4) yola c;.1k1p 1324'e, Padoval1 

Marsilius'a(l5) donlilerek ve Marsilius'tan bir ba9ka c;.agda9 Siyaset bi

limcisine ya da sosyologa, Jean-William Lapierre'e(l6) ula91larak. 

2- PADOVALI MARSiLius BiR siviL TOPLUM KURAMCISI MI? 

Kilise kar91s1nda Bavyeral1 Ludwig'in sozclilliglinli yapan Padoval1, 

Bar191n Koruyucusu adh eserini 1324' te yazd1g1na gore, yukan.daki sav 

dogrultusunda modern siyasi-hukuki kavramlar1n olu9tugu slirecin d191nda 

kalan bir Ortac;.ag dli9linlirlidlir. Machiavelli 1 nin D19sall1ks1z bir Siyasi 

iktidar'1 dli9linebilmesi ic;.in bile, Marsilius'un. ard1ndan, iki yliz yila 

yak1n bir slirenin gec;.mesi gerekecektir. Yine de Mairet, Padovali' n1n, 

modern siyasi-hukuki dii9tinceye ac;.1lan kap1yi aralayan dii9liniir oldugunu 

(14) Gerard MAIRET. L' Ethique marchande. Histoire des ideologies II. 
S.212-229; La genese de l'Etat laique. Histoire des ideologies II. 
S.284-321. 

(15) Marsile de PADOUE. Le defenseur de la paix. 

(16) Jean-William LAPIERRE. Le pouvoir politique. 



- 16 -

soyler. Nedeni, Marsilius'un, bagrinda geregince i9leyen milbadele ili9-

kilerinin silrdilgil ve bu sayede ihtiyac;larin kar91land1g1 Yeterli Hayat'a, 

yani milbadelenin bir Ticaret Etigi olarak .yiicel tilmesine yol ac;an Ortak 

Yarar' a yonelik, varlik nedeni ve amac1 Tanrisal olmayan bag1ms1z bir 

Soyut Btitiln'ti ya da Toplum'u (Societas) dii9Unebilmesidir. Mairet'ye gore 

bu, bir Pazar Toplumu olarak Sivil Toplum dii9lincesinin ortaya at1lmas1n

dan ba9ka E?ey degildir ve Padovah hem bir Ticaret Etigi sozctigli(17), 

hem de Sivil Toplum kavram1n1 yaratan(l8) bir kuramc1d1r. 

Marsilius'un tan1mlad1g1 Societas, yasalar1n yarat1c1s1 olarak 

-ki kral yalm.zca bunlar1 uygulamakla yetinir-, kendi ic; dinamiginden 

kaynaklanan ihtiyac;lara cevap arayan bir toplumdur ve bu tanim, kaba c;iz

gilerle, akla hemen bir ba9ka t:a.m.nn. getirir: Adam Smith'in, Devlet/Eko

nomik Alan ay1r1m1 c;erc;evesinde olu9turdugu liberal Sivil Toplum tanlilll. ••• 

Smith'in klasik liberal tan1m1ndan yola c;1k1l1rsa, Liberali:zm'i 

belirleyen ayirim, Kamusal Alan'la Ozel Alan, Siyasi Otorite Alan1 'yla 

Ozel Ili9kiler Alani ay1r1md1r. Bir yanda Devlet'in, ote yanda Sivil Top

lum'un durdugu varsay1l1r; ve Devlet/Sivil Toplum ikileminin boyle sunul

masiyla, Kamu Hukuku/Ozel Hukuk ay1r1m1 da, Bat1 siyasi-hukuki kavramlar 

biitiinti ic;inde boy gostermi9tir. Siyasi otorite kar91s1nda, ozel ili9kile

rin, ba9ka bir alanda tutulmas1 sayesinde, bireylerin ozgtirliigii, her 9ey

den once de mlilkiyet ozglirlilgli glivence altina al1nacakt1r. Bir pazar ala

n1 olarak Sivil To plum, mlilkiyet ili9kilerinin, Dev let' in miidahaleci 

olmayan korumas1 alt1nda, ozglirce geli9ip serpildigi alandir: Parola, b1-

rak1n1z yapsinlar, birak1n1z gec;sinlerdir. Bu ili9kilerin belirledigi 

Ortak Yarar'i gozetmek Devlet'in goreviyken, ekonomik alanda, insanlarin 

ihtiyac;lar1n1 kar91lamaya iyi hayati saglamaya yonelik etkinlikler hliklim 

siirer. Smith, Uluslarin Zenginligi (1776) adl1 kitabinda, soz konusu eko

nomik alani Ulus diye adland1r1r. Devlet/Sivil Toplum ya da Ulus ikile

minde, Devlet Ulus' un ekonomik ihtiyac;lanna bagimh k2hnm19t1r(19). 

Smith' te, bagimhhk ili9kisi Sivil Toplum ya da Ulus lehine kurulmu9 

(17) Marsile de PADOUE. Le defenseur de la paix. S.170. 

(18) Gerard ~AI1ET. Le dieu mortel. S.34. 

(19) Adam Smith. Recherches sur la nature et les causes de la richesse 
des nations. S.352,353. 
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olsa da, Devlet ve Sivil Toplum kavramlari bir arada dli,linlillir ve Smith'i 

Padovali'dan ayiran budur. 

Sivil Toplum kavramina, ancak, Devlet/Sivil Toplum ikilemi ~er~e

vesinde yakla,ilabilecegini, oncelik hangisine verilirse verilsin, Dev

let' in Si vil To plum' a, Si vil Toplum' un da Dev let' e gore dli,linlilmesi ge

rektigini ileri slirenler i~in, Marsili us' un tanimina benzer bir Si vil 

Toplum tan1m1 eksik unsuru Devlet olan bir tan1md1r. Modern siyasi-hukuki 

kavramsalla,ma slirecinin yukarida nasil belirlendigi hatirlanirsa, 

Padovali'nin, siyasi toplulugu ancak Site s1n1rlar1 i~inde dli9linebilece

gini ve ~agda~ anlamda, Egemenlik ve Sosyal Sozle,me kurucu kavramlariyla 

beslenen bir Devlet kavraminin bu dli~tinlire yabanci oldugunu kabul etmek 

gerekecektir. 

Artik, Devlet'in teori ve pratikte XVI.yy.'da olu9tugunu ileri sti

renlerden Mairet'ye ,u sorular yoneltilebilir: Marsilius, ~agda, anlamda 

Devlet'in dli~linlilmedigi bir Sivil Toplum dli9tincesi yaratabilir miydi? Ya 

da, Mairet'ye soylemek istemedigi bir 9eyi zorla soyletmemek i~in, 

Padovali'nin kafas1nda buglinkli anlam1nda bir Sivil Toplum sorunsali var

olamayacagina gore, onun tan1m1na Sivil Toplum kurami adi yak19t1r1labi

lir mi? Ve bu sorunun sorulabilmesi i~in kullanilan Marsilius'u XIV.yy.'da 

birakirsak, Sivil Toplum, XVI.yy.'da dti9lintilebilen ~agda~ Devletli Toplum 

mantigi i~inde ge~erlilik kazanan bir kavram midir, yoksa daha geni' s1-

n1rlara mi sahiptir? 

3- JEAN-WILLIAM LAPIERRE'iN SiviL TOPLUM TANOOiMA TEKNiGi 

Sivil Toplum Devletsiz dli9linlilebilir mi? -Bu yonde bir dli~linsel 

~aba olarak, Lapierre' in ~ok geni' ve ayr1nt1l1 tanimi gosterilebilir. 

Bu tanim benimsenecek olursa, Padoval1 da, gonlil rahatligiyla Sivil Top

lum kuramcilan arasina sokulabilecektir. Lapierre, Siyasi iktidar adh 

kitab1nda, Hegel'in Hukuk Felsefesinin ilkeleri adli eserine gonderme ya

parak, dli,Unlirlin dile getirdigi Sivil Toplum'un "soyut bir nosyon" oldu

gunu, kendisinin bu Sivil Toplum'u degil, somut ger~eklikleri ya da Sivil 

Toplumlar'i tan1mlayacag1n1 belirtir ve hukuki kavram degil, tarihi sos

yal olgu olarak gozonline alinan bir Sivil Toplum'un, birbirleriyle kar1,

madan birbirlerine eklemlenen ~ok sayida klimenin olu~turdugu Sosyal 
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Biltiln' den, sosyologlann deyimiyle Global To plum' dan ba:;;ka l§ey .olmad1g1n1 

soyler(20). 

Devlet'e ya da yaygi.n bir deyimle Kurumsalla:;;mi.:;; Siyasi Iktidar'a 

gelince, Lapierre onun da iki bii;imde ele ali.nabilecegini ileri silrer: 

hukuki bir yakla:;;imla, soyut olarak; Tarih ii;inde olu9tugu bii;imiyle so

mut olarak .•• Hukuki incelemeye ili:;;kin soyutlamalarla sosyal-tarihi ger

i;eklikleri anlamaya yonelik i;abalan kan9tirmamak gerekir(21). Devlet 

de, Lapierre'e gore, soyut bir antite olmanin otesinde, tarihin belli bir 

doneminde ve belirli sosyal ko9ullarda olu:;;maya ba:;;layan somut bir ger

i;ekliktir( 22). Bu geri;ekligin s1n1r1yla, teoride ve pratikte yukarida i;i

zilen s1n1r i;ak1:;;1r: Lapierre de Devlet'i ayn1 zaman ve mekan ii;inde s1-

n1rland1rmaktad1r; tabii somut bir geri;eklik olarak, bir ba:;;ka somut ger

i;ekligin, Sivil Toplum'un kar91s1nda ••• 0 s1n1rs1zd1r. 

Kabileler, Siteler, Senyorlilkler, Uluslar: Herbiri, Lapierre'e go

re, birer Sivil Toplum'dur. Boyutlariyla, ekonomik geli9me dereceleriyle, 

tarihi ai;idan olu9ma bii;imleriyle, killtilrlerinin ozgiln ii;erigiyle fark

l1l1klar gosteren Sivil toplum tipleri ••• Kabile Arkaik diye adlandirilan 

topluluklara, Site Greko-l~tin tarih ve uygarli.ga, Senyorlilk feodal reji

me ozgti Sivil Toplum tipidir; Ulus da, XVI.yy. 'dan bugilne, i;agda:;; uygar

l1k ve tarihe, zaman ve mekanla s1n1rl1 laik modern Devlet'e denk dil:;;en 

Sivil Toplum' dur(23). Herbiri hirer Sivil Toplum tipi olarak, Kabile, 

Site ve Senyorlilk Devletsiz Toplumlar'd1r. Lapierre, XVI.yy. 'dan ba9laya

rak Devlet'le birlikte olu:;;an Ulus'u, geni9 anlamda kulland1g1 Sivil Top

lum'un bir tipi sayarken, bu Devletli Toplum'la diger Sivil Toplum tiple

ri aras1ndaki farki, Uygarlik kavram1na ba:;;vurarak ai;1klamaktad1r. 

Uygarhk ya da ·Si vilizasyon' la Si vil sozctikleri arasindaki akrabalik 

apapk ortadadir. Si vilizasyon sozctigilniln, Bat1 dil9lincesindeki oluml u 

anlam1 uygarliktan once, daha nesnel bii;imde Siville:;;tirme demek oldugunu 

ve bu anlamiyla Sivil Toplum kavramina ai;1kl1k getirdigini gormek ii;in, 

(20) Jean-William LAPIERRE. Le pouvoir politique. S.39. 

(21) Bilgi'yle Pratik arasindaki bag1nt1 sorununu, 9e9itli ak1mlar1 tilke
terek, ele alan ayr1nt1l1 bir inceleme ii;in, Jean LECA, La theorie 
politique, Traite de Science Politique I. S.47-174. 

(22) Jean William LAPIERRE. Le pouvoir politique. S.91. 

(23) Jean-William LAPIERRE. Le pouvoir politique. S.43. 
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Sivil ve Siville9tirme sozcilklerinin ortak kokenini aramak gerekecektir: 

Latincede civilis sozcilgiinden tilreyen Sivil ilk anlam1yla yurtta9a, haya

t1na, haklar1na ili9kin biltilnti belirlemek i9in kullan1l1r. Sivil'den tti

reyen Sivilize ya da Siville9tirmek "bir toplulugu daha geli9kin bir sos

yal hale ge9irmek11 tir. Onu izleyen Sivilizasyon da maddi, sosyal ve kiil

tlirel geli9meyi anlat1r. 

Sivil Toplum'la Uygarl1k arasinda kurulmu9 bag1nt1y1 belirlemek 

i9in 9ok uzaga gitmek gerekmez. Etimolojik ya da sozcliklerin bugiinkil ha

liyle kokeni aras1ndaki ol~ zincirini izleyen bilim 9er9evesinde bir 

ara9t1rma bunu yeterince a91klar. Bat1 dli9lincesi, Sivil, Siville9tirme, 

Uygarl1k aras1ndaki bu ili9ki sayesinde, farkl1 ktiltlirler kar91s1ndaki ye

rini belirlemi9, Oteki'ne, Uygar'1n kar91s1na ilkel'i diken bir Ayna'dan 

bakm19t1r. Uygarlik/ilkellik kar91tl1g1na dayanan mitoslar1n, modern si

yasi-hukuki kavramlar1n olu9um silrecinde, ozellikle de Sosyal Sozle9me 

kuram1 i9inde ne kadar onemli bir rol oynad1klar1 ileride gorlilecektir. 

Burada olas1 bir yanl19 anlamay1 hemen engellemek gerekir. 

Lapierre' e gore, Ulus' un diger Sivil Toplum tipleriyle arasindaki fark 

uygarlikla a91klanmaktad1r. Ancak bu fark, Sivil Toplum tipleri arasinda

ki uygarlik fark1d1r. Yoksa burada, uygarlik Ulus'la e9anlaml1 degildir. 

Lapierre' de, en basi t Si vil To plum ti pi bile bir uygarlik odag1 olarak 

belirir. Uygarhk kap1s1n1 Ulusotesine a9an dli9tince ••• Ulus Senyorltik'e 

gore daha uygardir, ya da si ville9me a9amas1nda daha yukar1dad1r, ama bu 

evrimci mantiga gore,Ulus'u ka91n1lmaz olarak izleyecek Sivil Toplum tipi 

de, Ulus' tan daha uygar olacakt1r: Uygarla9ma stirecinde, 9agda9 Sivil 

Toplum tipi Ulus'u,dolay1s1yla da Devlet'i a9acak olan Sivil Toplum tipi, 

Uluslar'1 bir araya getirecek federatif yap1l1 bir Sivil Toplum'dur(24). 

Mtinferit Birler'i i9inde eritecek olan en ylice BiR! 

Lapierre, zaman ve mekan i9inde s1n1rl1 Devlet tan1m1na gore s1-

n1rs1zla9t1r1lan ya da Devlet'ten bag1ms1zla9t1r1lan Sivil Toplurn'u, be

lirleyici iki ni teliginden yola 91karak tanimlar: Bu to plum bir yontiyle 

altyap1y1 oll]§lturan kendiliginden ve etkin sosyal ili9kileri ya da Sosyal 

Yenilenme unsurlar1n1, diger yoniiyle de Kurumlar'i, listyap1y1 ya da Sos

yal Diizenleme unsurlar1n1 i9erir. Sivil Toplum, her iki yonli ele al1nd1-

(24) Jean-William LAPIERRE. Le pouvoir politique. S.47. 
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ginda, Sosyal Yenilenme 'ye elden geldigince a<;1k olmal1, ama bu arada 

asgari bir diizen de korunmal1d1r. Yenilenme ve Diizenlenme'den olu9an bu 

<;ifte i9levi, Siyasi iktidar yerine getirecektir. Boylece, s1n1rs1zla9-

t1r1lan Sivil Toplum kar91s1na bu kez s1n1rs1zla9t1r1lm19 Siyasi iktidar 

getirilmektedir. Farkl1 Sivil Toplum tiplerine farkl1 Siyasi Iktidar tip

leri, <;agda9, Sivil Toplum tipi Ulus'a gagda9 Siyasi Iktidar tipi (Kurum

salla9m19) Devlet denk dti9ecektir. 

Lapierre' in tan1m1yla Sivil Toplum' un iki vazge<;ilmez unsuru Di.i

zenlenme ve Yenilenme'nin modern Devlet/Sivil Toplum ikilemini hat1rlat

malar1 bir yana, Si vil Toplum' u . a<;1klama stirecinde ba9vurdugu Egemenlik 

sozciigti de, bu hem kavramsal hem de somut s1n1rlar1 a9maya yonelik <;aba

n1n, belli bir donemin dii9linsel duvarlar1 i<;inde nas1l hapsoidugunu gos

teren iyi bir ornektir. Sosyolog, Siyasi Iktidar/Sivil Toplum ikilemini 

kurarken, herhangi bir Siyasi iktidar'a herhangi bir Sivil Toplum'da, bu 

toplumun Sosyal Yenilenme'sini gtivence alt1na alip, diizeni de saglama 

rolii tanimak, onun Egemenlik'ini kabul etmektir, der(25). 

Lapierre, Sivil Toplum'u Devletsiz dii9iinebilmek amac1yla ve tarihi 

somut ger<;eklikle:r;i inceleme saviyla yola <;1kt1g1 halde, modern bir ay1-

r1mdan vazge<;ememekte, ama bu kez ona Di.izenleme/Yenilenme ikilemi diye 

farkh bir ad takmakta, bag1ms1zla9t1rmaya <;al19t1g1 Si vil To plum' u da 

bu iki i9levi ger<;ekle9tirmekle ytikiimlli kild1g1 Siyasi Iktidar'in giidlimii

ne sokmakta, iistelik son a9amada her 9eyi a<;iklayabilmek i<;in ba9lang1<;ta 

reddettigi bir yonteme ba9vurmakta, "soyut bir nosyon"u, siyasi-hukuki 

bir kavrami, soyutlama ve genelleme olarak Egemenlik'i kullanarak <;eli9ki 

i<;ine dii9mektedir. Belli bir kavramsal bi.ittin ve diger kavramlarla bag1n

t1lar1 i<;inde anlam kazanan, once Sivil Toplum, sonra da Egemenlik'i, bu 

alan di91na ta91yarak farkli somut ger<;eklikleri a<;iklamak tizere kullanma 

<;abasi, sonu<;ta, biiylik bir belirsizlige yol a<;m19t1r. Lapierre de, 1977 

y1l1nda yazd1g1 Devletsiz Ya§amak mi?(26) adli kitabinda, Sivil Toplum'u 

Devletsiz dli9tinmeye <;al19maktan vazge<;ecek, <;e9itli Siyasi iktidar tiple

rini kar91lamak lizere, yalnizca toplum tiplerinden sozedecektir(27). 

(25) Jean William LAPIERRE. Le pouvoir politique. S.67. 

(26) Devletsiz Ya9amak mi? hakkinda bilgi i<;in, Mehmet Ali AGAOGULLARI, 
Devletsiz olmak ya da olmamak. Yapit 5. 

(27) Jean-William LAPIERRE. Vivre sans Etat? S.75. 
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4- DEVLET/SiViL TOPLUM: BiR KAR~ITLIK MI? 

Burada ama~, Lapierre'in kurgusal tekniginin ya da bir Sivil Top

lum Tan1mlama Teknigi'nin zay1f noktalar1n1 gostenrek degildir. Arna~, on

celikle Devlet/Sivil Toplum ikileminin ~er~evesini ~izerken, bu kavram

lar1n anlamlar1n1 bor~lu olduklar1 alan1 belirlemektir. 

Bu ylizden, ~al1§mada, ikilemin bir yan1ndaki Devlet, gerek tarihi 

somut bir ger~eklik, gerekse siyasi-liukuki bir kavram olarak s1n1rlan1r

ken, Siyasi iktidar kavram1 yayg1nla§t1r1lacak, en basit toplum tipinden, 

en geli~mi§ toplum tipine kadar, blitlin toplumlar'1 kar§1layacakt1r; ~linkli 

dogrudan dogruya Toplum kavram1, siyasi a~1dan tan1mlanmas1n1 gerekli ki

lan bir i~erige sahiptir(28) ve ~ok basit, ~ok kapal1, ~ok az nlifuslu da 

olsa, en az1ndan bir ilk Kural'la belirlendigi i~in toplum ad1n1 hak eden 

her Dlizenlenme, mutlaka Siyasi iktidar i~eren bir yap1lanman1n ifadesi

dir. 

ikilemin diger yan1ndaki Si vil To plum' a gelince, o da, onerilen 

kavramsal tutarl1l1ga ula§1labilmesi a~1s1ndan, tipk1 Devlet gibi, onunla 

ve hatta ondan sonra, Sivil sozciigliniin Bat1 dli§lincesine ozgli niteliginden 

otlirli, modern siyasi-hukuki kavramsalla~ma alan1 i~inde anlam1n1 bulacak

tir. Sivil Toplum'un, "Bat1 fikir tarihi slireci i~inde yeri arand1g1nda, 

XV. ylizy1ldan XVIII. ylizyila kadar sliren bir zaman kesi ti i~inde ~e§i tli 

anlamlar kazand1g1 goriillir. Her dii~iiniirlin kendi degerlendirmesine bagh 

olan bu anlamlar daha ~ok toplumu ayakta tutacak kurum ve bunlar1 temel

lendiren tabiat kanunu anlay1~lar1n1n iizerine yerle~tirilmi~, bunlar1n 

bir "li~lincli kat1" olarak bina edilmi§, onlardan tliretilmi~tir"(29). 

Egemenlik i~in de ayn1 ~ey soz konusudur: Sivil sozcligli Devletli 

dli~linlilebilecek bir yankavramsa, Egemenlik ayn1 baglamda bir altkavram 

ya da yarat1c1, kurucu kavramd1r. Sivil toplum olarak dli~linlilen toplum, 

ancak Devlet' le ve Devlet i~inde varolab11irdi(3J)'. Ya da, Sivil Toplum, 

kavramsal a~idan, insanlar Devlet'i dli§linebilmeye ba~lad1ktan sonra var

olabilirdi. 

(28) Claude LEFORT. Essais sur le politique. S.256. 

(29) ~erif MARDiN. Ttirk toplumunu inceleme arac1 olarak "Sivil Toplum". 
Defter 2. S.7. 

(30) Gerard MAIRET. Le dieu mortel. S.109. 
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Modern siyasi-hukuki kavrarnsalla9rnan1n s1n1rlar1n1 belirlerne gere

gi otesinde, Dev let/Si vil Toplurn ikilerninin sec;irnini ilginc; kilan bir 

ba9ka neden, Sivil Toplum kavrarn1n1n, ba9lang1c;ta, Thomas Hobbes'un, John 

Locke'un kurarnlar1nda bugtinkli anlaminda, yani Devlet'e gore bir Farkl1-

la9ma'y1 belirtmek ic;in kullan1lmam1§ olrnas1d1r. Ileride yeniden degini

lecegi gibi, Hobbist kuramda Devlet'le Sivil Toplurn e9anlaml1d1r .•• Tabii 

Hal'e alternatif olarak. "iki yonlti Sosyal sozle9me'yle, hem Toplum, hem 

de Iktidar bir c;1rp1da ortaya c;ikar"(31). Locke'da da, maliklerin malla

rina sald1ranlar1 cezalandirabilme yetkilerini bir Koruyucu'ya devretme

leriyle, Tabii Hayat'tan Sivil Hayat'a gec;ilmi9 ve Devletli Toplum ya da 

Sivil Toplum kurulmu9 olur. Hobbes'un, Locke'un kurduklari, Devlet/Sivil 

Toplum ikilemi degil, Sivil Toplum/Sivil Olmayan Toplum kar§1tl1g1d1r. 

Bat1 siyasi-hukuki dli9tincesi, bu dogrultuda, buglin de gec;erliligi

ni koruyan, Devletli Toplum/Devletsiz Toplum kavrarnsal kar91tl1g1n1 olu9-

turmu11tur. Soz konusu kar111tl1ga dayan1larak, bir yandan, Bati siyasi

hukuki olu§umunun dti9ilnsel kaynagina, bir Toplum tipinden ve Hayat bic;i

minden kar91t1na, Tabii Hal' den Sivil Hal' e gec;i9i mtimktin kilan Sosyal 

Sozle9me kavrami yerle§tirilirken, ate yandan, Bat1'yla farkli ktilttirler 

arasina, U ygarlik' la Ilkellik' i ay1rd1g1 varsay1lan, yine dti9tinsel bir 

duvar c;ekilm:i.:?tir. Asil anlarn1yla Si vil sozcligti, Bat1 'nin Oteki Dilnya' ya 

yonelik Devletle9tirme, Siville9tirme ve Somtirgele9tirme ••• c;abas1n1 me§

rula§t1ran bir farkl1l1g1n gostergesi olmu9tur; c;e9itliligin ve kar§1tl1k

lar1n gozlemlenebildigi bir sosyal ili§kiler biltlintinli gizleyen(32), bir 

ikilem ic;indeki sahte farklila§ma'nin gostergesi degil ••• 

Maria-Antonietta Machiocchi, "ic; ve ozel" diye adlandirilan orga

nizmalar biltilnti olarak Sivil Toplum dtizeyiyle, hem yonetici ktimenin Sos

yal Corpus tizerinde uyguladigi hegemonik i§leve, hem de Devlet ve Siyasi 

Iktidar' la dile gelen "dogrudan EgarEnlik" ya da buyurma i9levine denk dti-

9en Siyasi To plum ya da Dev let dilzeyi ay1r1mc1s1 Antonio Gramsci' nin 

bile, bu konuda bir uyarida bulunma geregi duydugunu hatirlatir: Dev

let' le Si vil To plum arasindaki ayirim organik degil, metodiktir, c;linkli 

somut gerc;eklikte Sivil Toplum ve Devlet birbirine kar1§1r(33). 

(31) Ilhan AKIN. Kamu Hukuku. S.109. 

(32) Claude LEFORT. Essais sur le politique. S.267. 

(33) Maria-Antonietta MACCHIOCHI. Pour Gramsci. S.164-166. 



- 23 -

Basit bir yorumla da, Devlet'le Sivil Toplum arasina, ikilemi ifa

de etmek i~in bir kesme i9areti koyulduguna dikkat ~ekilebilir: Ancak bir 

btittin kesip ay1r1labilir. Devlet'i Sivil Toplum'dan ya da Sivil Toplum'u 

Devlet 'ten kesip ayirmadan once, bunlarin bir arada olu9turduklar1 

Corpus'u dti9tinmti9 olmak gerekir. 

Son olarak, Sivil Toplum kavram1n1n nasil bir degi9iklige ugraya

rak ilk anlamindan uzakla9t1g1n1 ve bu anlam kaymasi sonucunda, Hegel dti-

9tincesinin tirtinti Devlet/Sivil Toplum ikilemindeki yerini nasil ald1g1n1 

incelemek yararli olabilir. Bu, Hobbes ve Rousseau'da Sozle9me konusu i9-

lenirken ele alinacak soruna bir ilk yakla91m imkani da saglayacaktir. 

Xukan.da deginildigi gibi, Hobbes dti9tincesinde Sivil Toplum kavram1n1n ne

yi if ade ettigi ~ok a~1kt1r: Devletli To plum ya da Tabii Hal' in kar-

91 t1 ••• 

Oysa Locke dti9tincesinde, ufak ama onemli bir fark ortaya ~ikm19t1r 

ve bu, Sivil Toplum kavram1n1n yeni bir kiliga btirtineceginin ilk goster

gesidir. Hobbes'un gticti s1n1rs1z oltimlti tanr1s1 kar91s1nda, yalnizca ozel 

ili9kiler alan1n1n koruyucusu olarak, s1n1rl1 gtice sahip Locke Devleti 

belirmi9tir. Locke, hentiz Siyasi Corpus' la Si vil To plum' u birbirinden 

ayirmasa bile, liberal Devlet/Sivil Toplum sorunsal1n1n ana temas1n1 kaba 

hatlariyla ~izmeye ba9lam19t1r: Dev let Si vil To plum' a mtidahale etmez, 

onun Tabi Hal'inin bir yaniyla stirmesi i~in gerekli ozeni gosterir ve bu 

kismi Tabii Hal'i korumakla yetinir. Bir ba9ka deyi9le, Locke'a gore, ce

zalandirma yetkisiyle donatilan Koruyucu' nun gorevi, insanin hem Tabii 

Hayat'ta, hem de Sivil Hayat'ta malik oldugu 9eyi korumaktir, ~linkti iki 

Hal'e ortak olan Rak, malik alma hakk1d1r. Locke'un Tabii Hal'i, Hobbes'un 

Sava9 Hali'nden ~ok farkl1d1r, ~tinkti Locke'un Tabii Hal'inin Sivil Hal'de 

de stirdtirtilmesi gereken erdemli bir yani vardir: insanlar tabii olarak 

once kendi bedenlerine, sonra da tirettiklerine malik olduklari i~in(34), 

Tabii bir Hak'kin varl1g1 ••. Kabaca Liberalizm diye adland1r1labilecek bu 

kuramsal ~aba, Sivil Hal'i, Hobbes'da kar91t kutup olan Tabii Hal'e yak

la.;;t1r1rken, gticti s1n1rlanmak istenen bir Devlet' ten de uzakla9t1rmaya 

ba9lar. 

Pierre-Fran~ois Moreau soz konusu liberal ~abayi ya da Liberal 

(34) John LOCKE. Deuxieme traite du gouvernement civil. S.91. 
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Devletc;ilik Teknigi'ni(35) 9oyle ac;1klayacakt1r: Zay1f bir Devlet iste

niyorsa, Tabii Hal' in Devletsiz bir Si vil To plum ba9lang1c1 ic;erdigini 

gostermek gerekir; o zaman, Devlet, ku9kusuz onemli, ama kar91 ag1rl1kla

r1n varl1g1n1n da kabul edildigi bir gereklilik olarak devreye sokulabi

lir(36). 

Locke bu yolu izler ve yine Moreau' nun alt1n1 c;izdigi kuramsal bir 

tehlikeyi savmaya c;al191r: Devlet'e verilen onem, her zaman, onun ag1r

hg1 altinda Sosyal Corpus' un etkinligini yoketme tehlikesi ta91r .•• 0 

zaman, ttim ekonomik, sosyal, entellektiiel c;erc;eve, onu kurallandiran 9ey

le bir say1l1r ve yan1lt1c1 bir bic;imde, Devlet'in ya da kararlar1n1n bir 

sonucu olarak belirir. Bu, Devlet otoritesi altinda, kararlar1n1n hic;bir 

direnc;le kar91la9mayacag1, yogunluksuz bir toplum dli§lincesinin lirtintidtir. 

Kafa lizerinde c;ok 1srar eililrresi, bedenin o olc;tide cans1zla§t1r1lmas1 de

mek olacakt1r(37). Tavir, Bat1 dli§lincesinde, onctiltigtinli Hobbes'un yapt1g1 

varsayilan ve Totalitarizm diye adland1r1lan tav1rd1r. 

Kar91da, yukarida ozetlenen c;abasiyla once Locke, sonra diger li

beraller yer alacak ve c;areyi, Si vil Toplum kavram1n1 Dev let' ten gorece 

olarak bag1ms1zla9t1rmakta, hatta bu iki kavram1 birbirlerine kesinlikle 

kar91t kavramlar olarak sunmakta bulacaklardir. Bu sayede, soz konusu iki 

kavram arasinda, Totalitarizm'den Liberalizm'e uzanan bir siyasi yelpaze 

olu9acakt1r. Kapanan ve ac;ilan, ama hep ayn1 kalan kavramsal bir yel-

paze ••• 

Asl1nda, bir yanda birey ve ayn1 yanda Devlet, bir yanda Leviathan 

ve oteki yanda yine Leviathan durur(38). Her 9ey Siyasi I yse' Dev let I le 

Sivil Toplum'u kar91 kar91ya getirmenin bir anlami olmayacaktir(39). 

Devlet ve Sivil Toplum'un Soylem'i ayn1d1r: 

ic;inde bar1nd1g1 Sosyal Corpus'tan kopmu9 bir Antite olarak Dev

let! insanlarin olu9turacag1 bir Siyasi Corpus'la yine insanlar1n olu9-

(35) ilhan AKIN. Kamu Hukuku. S.129-135. 

(36) Pierre-Franc;ois MOREAU. Nature, culture, histoire. Histoire des 
ideologies III. S.47. 

(37) Pierre-Franc;ois MOREAU. Societe civile et civilisation. Histoire des 
ideologies III. S.21. 

(38) Bernard-Henri LEVY. La barbarie a visage humain. S.69. 

(39) Franc;ois EWALD. L'Etat-Providence. S.561. 
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turacag1 bir Sosyal Corpus aras1nda varsay1lan Semantik ay1r1m sayesinde, 

sanki kat1 nesnelere donli§tlirlilmli§ iki blitlin aras1ndaki ili§kileri bir 

~at1§ma modelini temel alarak sunmak! Bu ay1r1m, varsay1p, kabul ettir

digini almaya al1§k1n beyinler i~in a§1lmas1 en zor epistemolojik engel

dir( 40). 

Arna bir de Kar§1-Soylem vard1r; Toplum'un, simgesel kutbunu, kendi 

kar§1s1na diktigi Di§sall1k'1n1 konu§an(41) ••• 

(40) Bernard LACROIX. Ordre politique et ordre social. Traite de Science 
Politique I. S.469-476. 

(41) Claude LEFORT. Essais sur le politique. S.265. 
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ALTBOLOM II 

BATI SlYASl-HUKUKl DO~ONCFSINDE YENl<;AGI ORTA<;AGDAN AYIRAN 

KFSlNTI 

Bu altboltimde, Bat1 siyasi-h~kuki kavramsalla~mas1n1n hemen e~i

ginde, bir Tarih~i' nin, Niccolo Machiavelli' nin Siyasi iktidar' 1 nas1l 

dli.;;lindligli incelenecek. Bunun i~in, once, ~agda~ Siyaset sosyologlarindan 

Michel Crozier ve Erhard Friedberg'in, Aktor ve Sistem adl1 kitaplarinda

ki Iktidar tan1m1n1 gozden ge~irmek gerekebilir. Machiavelli de(l) Siyasi 

Iktidar olgusuna ayn1 konumdan bakm1~t1. Gorece Yenilik'i buradan gelir. 

1-~ TARiHLE <;AKI!}TIGI NOKTA VE MACHIAVELLI'NiN YENiLiGi 

"Tip"i ya da kaynaklar1, me9rulanma bi~imi, hedefleri, kullan1rn 

yonternleri ne olursa olsun, Iktidar, en genel anlamiyla, baz1 ki.;;iler 

ya da klimelerin, ba.;;ka ki.;;iler ya da klimeler lizerindeki etkisini anlat1r. 

Robert A.Dahl de, Iktidar kavram1n1 ayn1 dogrultuda tan1mlam1.;;t1r: A'n1n 

B' ye, A' nin mlidahalesi olmasayd1 yapmayacag1 bir 9eyi yaptirma yetene

gi ••• Bu tan1mlar, iktidar'1n ili§kisel niteligini a~1ga ~ikar1r: Her §ey

den once, en azindan iki ki.;;inin varl1g1n1 gerektiren bir degi9-toku.;; 

ili9kisi ••• Degi§-toku.;; sozclikleri, ili9kinin bir hedefe, en genel anlam

da degi9-toku9 edilecek 9eylere yonelik oldugunu belirtmektedir. Ancak, 

degi9-toku9ta bir taraf her zaman daha avantajli olacakt1r, ~linkli iktidar 

ili9kisi e9itsizdir. Artik, btittin bu veriler dogrultusunda ayr1nt1l1 bir 

tanim yapmak gerekirse, 9oyle denebilir: Bir tarahn oteki taraf tan daha 

fazla avantaj saglayacagi, ama avantajs1z durumda olan1n da degi9-toku9-

tan ylizde ytiz zararli ~ikmayacagi, e9itsiz bir gti~ ili9kisi. 

(1) Machiavelli'nin Siyaset Sosyolojisi yapt1g1n1 ileri sliren gorti~ 
i~in, Roger-Gerard SCHWARTZENBERG. Sociologie Politique. S.2-4. 
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En az iki ki9inin, ge~ici ya da stirekli olarak, belli bir hedefe 

yonelik e9itsiz gli~ ili9kisine girmesi, ikinci boltimtin ba91nda ayr1nt1l1 

olarak gorlilecegi gibi, yap1sal bir dtizenlenmenin ifadesidir. Dlizenlenme 

ve Iktidar birbirlerine bagl1 olgulardir: Dtizenlenme, e9itsiz gli~ ili9ki

lerinin bir diizen i~ine sokulmas1, bu ili9kilerin kuralland1r1lmas1d1r; 

baz1 ki9i ya da ktimelerin, diger ki~i ya da klimeler lizerinde, me9ru bir 

otoriteyle donat1lmas1, onlara cezalandirma ya da odtillendirme ozel yet

kisinin verilmesi, ama ate yandan, glidlilen hedeflerin ba9ar1s1 dogrultu

sunda, bu yetkilere sahip ki9ilerin, kurallarla, bagimh kihnmas1d1r(2). 

Ve bu tanim benimsenirse, kuralland1r1lmam19, rastlant1sal, bir Dlizen

lenme' nin soz konusu olmad1g1 anar9ik gli~ ili9kilerini iktidar sozcligtiyle 

kar91lama imkan1 yoktur. 

Tan1m, Sosyoloji 1 nin olan1 oldugu gibi gorme ~abas1n1n lirtinlidtir. 

Ayn1 nesnellik kayg1s1 Machiavelli' nin Tarih okuma ~abas1nda gortilecek 

ve be9 yliz y1la yak1n bir araya ragmen, tarih~iyi sosyologlar1n yan1na 

gottirecektir: Machiavelli dti9tincesinin s1k s1k vurgulanan sosyolojik boyu

tuyla ••• Tabii Paul Veyne'e kalsa, o Machiavelli'yi doneminde birak1r ve 

benz rligi, ozerk bir disiplin saymad1g1 Sos~oloji'nin bir tlir dar gorli9-

lli Tarih' ten ba9ka 9ey olmamas1na baglar(3). Sosyolojik iktidar tan1m1 

arac11ig1yla Machiavelli' nin ozglin yan1ndan sozedilirken, hem bu sav1n, 

hem de sosyal olgular1n nesnel bi~imde incelenmesinin epistemolojik a~1-

dan mi.imki.in olup olmad1g1na ili9kin sorunun(4) kli~limsenmemesi dogru olacak

t1r; sonu~ta, ozglin Machiavelli'nin ozglin bir tarzda ne soyledigi soru

lacag1na gore ••• 

Siyasi Iktidar'1, yukar1da tan1mlanan bi~imde, yapisal bir Dlizen

lenme i~inde, bir ki9iyi (Hliktimdar) ba9ka ki9iler kar91s1nda etkili kilan 

egitsiz somut bir gti~ ili9kisi ~er~evesinde dli9tinen ilk tarih~i Machia

velli' dir. Onunla, Siyas1 iktidar'1, yeni bir kil1ga btirlindlirmek tizere, 

feodal giysilerinden soyan ve oyle birakan, yeni bir Soylem belirmi9tir:. 

Onsliz ve sonsuz kalacak, hi~bir ~ag1n sahip ~ikmayacagi Yalniz bir Soy-

lern ••• 

(2) Michel CROZIER-·Brhard FRIEDBERG. L'acteur et le syst~me. S.55-69. 

(3) Paul Veyne. Comment on ecrit l'histoire. S.326-328. 

(4) Lucien GOLDMANN. Sciences humaines et philosophie. S.36. 
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ikinci boliirnde ayr1nt1l1 olarak goriilecegi gibi, artik Orta9ag'da 

insan, Universitas'in ya da statik bir goksel toplulugun iiyesi olarak dii

.;;iintilebiliyordu.Goksel hayati diinyevi hayattan koparan radikal ay1r1rn ve 

Tanri 'nin diinyevi alandan d1.;;lanrnas1 sonucunda, kendi kaderine hakirn 

olan, eskiden Tanri'ya ait olan Zarnan'a sahip 91kan ve ge9mi.;;i yorumlayip, 

gelecegi planlayabilen bir insan anlay191 belirmeye ba9lad1. Yeni in

san 1 in artik yeni bir Tarih dii.;;iincesi vardi: Ge9rni§lten §lirndiki zamana, 

ondan da gelecege, rnant1kl1 ve tek9izgili bir siireci izledigine inanilan, 

anlarnli bir Tarih. 

Machiavelli, Hiikiirndar ve ·soylevler' de bu anlay191n sozciilerinden 

biri olacak ve ge9rni9le §lirndiki zaman arasinda baglanti kurarak, ge9rni.;;in 

dogru kavranmasiyla, .;;irndi neler olacag1n1n kestirilebilecegini ve buna 

gore davranilabilecegini ileri siirecektir. Bu Ba ti' nin kendi Tarih' ini 

dti.;;tinrne bi9imidir. Gerard Mairet, Ronesans bir bagi, §imdiki ani hep bir 

kokene baglayan bagi icadetti; oysa bu bag yabanc1s1 olmad1g1rn1z bir ad 

ta91r: Tarih ••• bugtin hala ge9mi§l-9imdiki zarnan ili§lkisinin, XV-XVI. 

yy. 'larda olu§mu.;; bir gosterirninin, Tarih'in bir i9erik kazand1rd1g1 gos

terimin i9inde ya91yoruz, der(S). Orta9ag'1n, kaderi Tanri tarafindan be~ 

lirlendigi dti9tintilen kulundan, Ronesans'in, Tarih'i ozgtirce in9a ettigi 

dti9tintilen insan1na ya da insan' in Tanrisal Tarihi' nden insan' in Tabii 

Tarihi'ne 1 (6) ge9ilrnektedir. Arna Machiavelli'siz ••• 

Machiavelli, kendisini Yeni yapan iki .;;eyin, siyasi deneyirni ve 

siirekli Tarih okumasi oldugunu soyler. Tarih'i ya.;;amak ve okumak: Orta-

9ag'1n bir kez ve her zarnan i9in belirlenrni9 statik yap1s1n1 yorumlamay1 

birakarak, zaman i9inde kavranabilir bir hayat tarz1 olu9turulabilecegini 

dti.;;tinmek ••• Buraya kadar Machiavelli 9agda.;;tir, 9tinkti tarih9inin rnalzerne

si dtinyevi gti9 ili§kileridir. Art1k Tanr1sal odakl1 toplum kavram1 par9a

lanrnakta, yeni bir sosyal yap1yi kendi kendisini stirekli yetkinle9tirerek 

olu.;;turan dtinyevi iktidar kavrarn1 devreye girrnektedir. Arna tarih9i kendi 

Tarih' ini ya da Htiktimdar' in Tarih' ini a§amaz: Yeni ve Yaln1z Soylem, 

Kilise'nin di9land1g1 bir diinyevi alanda, Hiiktimdar'1n (insanlar1n degil), 

Talih'in de yardirn1yla (rastlantisal) Tarih'ini kendi yapt1g1 savi 

( 5) Gerard MAIRET. Moy en age, humanisrne, renaissance. Naissance d' une 
ideologie. Histoire des ideologies '.l1. S.237. 

(6) Ernst CASSIRER. Essai sur l'homme. S.243. 
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tizerine kurulacaktir. Konu9an yalnizca Htiktimdar'dir. 

Tarih'i geregince okumas1n1 bilen Htiktimdar, insanlarin nasil yone

ti:)..mesi gerektigini de ogrenir. Tarihsiz bir Kutsal Ki tap I tan c;.1karilan 

Tanr1/kul ili9kisinin yerine, dtinyevi bir Tarih kitab1ndan c;.1kar1lan Hti

ktimdar/yonetilen ili9kisi oturtulmaktadir. Tanrisal Birlik'in yerini alan 

Siyasi Birlik, salt dtinyevi bir c;.erc;.evede, bu yeni gti<;. ili9kisi tarafin

dan saglanacaktir. Machiavelli, Tanr1 vesayetindeki feodal nitelikli mtin

ferit gti<;. odaklar1na kar91, yeni sosyal yap1y1 kuracak clan Htiktimdar'in 

mutlak iktidar1n1 dti9tinmektedir. Machiavelli Soylemi'nin belirleyici 

ogesi clan Htiktimdar iktidar1, dtiny,evi bir eylem stireci olarak ya da ele 

gec;.iren ve yoneten Htiktimdar'in Gtic;.'ti Kullanma's1 olarak, Orta<;.ag Hiris

tiyan dti9tincesinin alt1n zincirini, Kilise'yi dtinyevi alandan di9layarak 

kirar. 

Siyasi iktidar olgusunu kendi (dtinyevi) s1n1rlar1 i<;.inde ele alma

ya yonelik bu c;.aba,Orta<;.ag Hiristiyan dti9tincesiyle Yenic;.ag dti9tincesi ara

sina c;.ekilen duvardir ve otesinde, modern siyasi-hukuki kavramsalla9man1n 

olu9turulacag1 dli9tinsel kesintiyi belirtir. Art1k, yeni bir Sosyal Dtizen

lerure dli9lincesi- gtindemdedir; pratikte de, Htiktimdar'in hem feodal gtic;.lere, 

hem de Kilise' ye kar91 Siyasi Birlik' i saglama kaygisi. •• Birlik' in sag

lanmas1n1n Tanrisal amacindan Birlik'in Hiikiimdar'a ozgti ama<;. ic;.in saglan

masina yonelik bu radikal Yenilik sayesinde, 63 yil sonra, Devlet kavram1-

n1n olu9turulmas1 imkan1 dogacaktir; Jean Bodin'in Egemenlik kuramiyla ••• 

Bertrand de J ouvenel, Dev let, Ki9isel Siyasi iktidar tarafindan 

ve onun ic;.in olu9turulmu9tur, der. 0, Monar9i'nin tabii ve zorunlu ayg1-

t1d1r. Ki9isel Siyasi iktidar demek clan Monar9i'den devralinan bu miras1 

Ulus'a teslim edecek clan modern Siyasi dii9iinceyle Antik dli9tince arasin

daki fark burada belirir. Antik dti9tince Devlet ayg1t1n1 tanimaz. gunkti, 

Antik Res Publica' da, siyasi mekanizman1n i§llemesi i<;.in, yurtta9lar1n 

ozel irade ve gtic;.lerini, karar almak ve uygulamak tizere, bir araya ge

tirmeleri gerektigine inan1l1rd1. Oysa, Monark, tahtinda, biitiiniin billur

la§lt1g1 nokta, birligin simgesidir. Biittin adina, birlik adina karar ahr 

ve uygular. Boylece, tlim parc;.alar1 kendisine bagli bir ayg1 ti temsil 

eder: Devlet Benim. Karma91k Devlet kavram1n1n olu9um nedeni budur. Mo

nar9i donemi, Sosyal Corpus'tan farkli bir Corpus yaratm19t1r. Kendine 

ozgi.i bir hayat1, c;.1karlan, nitelikleri, arnac;.lan olan Siyasi Iktidar 

tipi(7) ••• 

(7) Bertrand de JOUVENEL. Du pouvoir. S.160-166. 



- 30 -

2- MACHIAVELiZM VE A<;IK TOPLUM Dti~MANLARINA KAR~I MACHIAVELLi 

Hiikiimdar 'da, bu yeni tip Siyasi Iktidar 'in kurulmasina yonelik 

ogtitler yer ahr. Tarihc;i I nin, Siyaset biliminin kurucusu olarak degil 

-yoksa kuramci olurdu-, yeni bir Soylem'in yaratiCl:Sl. olarak ya da Sosyolo

ji 'nin bir ttir Tarih anlayi91ndan kaynakland1g1n1 ileri stiren(8) yorum 

kabul edilirse bir Sosyolog olarak, ortaya att1g1 yeni Siyasi iktidar dti-

9lincesinde, Hliktimdar'in amac1 yalnizca, simgesi say1lacag1 Birlik'i sag

lamak iizere kendi iktidar'1n1 yetkinle.;;tirmekse, Siyaset sanat1 ogretici

si Machiavelli ve tabii izleyicilerine dti9en, kurulu sosyal ili9kileri 

parc;alayacak yonetim kurallar1n1 belirlaIEk olacaktir. Qagda.;; Siyaset bi

liminin anahtar kavrami Siyasi Iktidar '1, onu me9rula.;;t1rmaya yonelik 

a9k1n her tlirlti odaktan bag1ms1z (Kesinti'nin bu yaninda Tanri, ote ya

ninda halk), kendi s1n1rlar1 ic;inde dti9tiritirken, Ortac;ag ic;inde, bir 

Kar.;;1-Soylem de yaratan Tarihc;i Machiavelli'yle, amac; ic;in her ttirlti ara

ci gec;erli sayan Siyaset sanati ogreticisi, Machiavelizm' in yarat1c1s1 

Machiavelli arasindaki fark burada ortaya c;ikar. Biri Tarihc;i, oteki Hti

ktimdar'in ogretmeni iki Machiavelli, ayni dtizlemde ele a11nd1klar1ndan, 

Bati Siyasi dti9lincesinde Machiavelli yanl1lar1 ve Machiavelli kar.;;1tlar1 

diye adland1r1labilecek saflar olu9mu9tur. Bir Machiavelizm saplant1s1n

dan ka~1nman1n en iyi yolu, Machiavelli'nin ogretici olarak, kime hangi 

dersi verebilecegini dli9tinmektir. 

Aslinda Tarih'ten ders alan Machiavelli'dir ve gelmi9 gec;mi9, kti

c;iik bilytik hi~bir Hiikiimdar Machiavelizm dersleri almaya gerek duymaz. Goz

den dli9mli9 Floransali 'nin Hliklimdar' la, doneminin yoneticilerine yarana

mad1g1n1 herkes bilir. Yontemlerini boyle ac;iklama clireti gosterdigi i~in 

onlan ofkelendir digi bile soylenebilir. Machiavelli' den once de sonra 

da, e9itsiz bir gli~ ili9kisinin tarafi olarak, Farkl1la9m19 Siyasi Ikti

dar 'in mant1g1 hep ayn1d1r. Onun, kendine ozgli bir hayat1, c;1karlar1, ni

telikleri, amac;lar1 vardir. Ders istemez; ama tistiine dil9iinsel bir perde 

ortlilmesi, me9rula9t1nlmas1 ic;in di.i9iiniirlerin hizmetini bekler. Baruch 

Spinoza 9oyle diyecektir: Bir uygulamas1 olan biitlin bilimler arasinda, 

kuramin pratikten en c;ok ayr1ld1g1 dal Siyaset 'tir ve Dev let yonetmek 

(8) Paul VEYNE. Comment on ecrit l'histoire. S.332. 
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a<;1s1ndan kuramcilardan ya da filozoflardan daha uygunsuzu bulunamaz(9). 

Jean-Jacques Rousseau, bu kadar kategorik olmasa bile pek f arkh 9eyler 

soylemez: Bana, Siyaset tizerine yazd1g1ma gore, Hilklimdar ya da Yasakoyucu 

olup olmad1g1m sorulacaktir. Hayir, diyor ve i9te bu yilzden Siyaset Uze

rine yaziyorum. Hlikilmdar ya da Yasakoyucu olsaydim, ne yap1lmas1 gerekti

gini soyleyerek zaman kaybetmez, ya bunu yapar ya da susardim(lO). 

Hilkilmdar '1 ya da Leviathan' 1 hi<;bir diktatoriln ba9ucuna koymasi 

gerekmez. Hilkilmdar' in yaz1l191ndan iki yilz y1l1 a9k1n bir silre sonra, 

Machiavelik bir siyasetin izleyicisi olacak Friedrich II, Machiavelik ol

mad1g1n1 kan1tlamak i<;in, 1739' da Anti-Machiavelli' yi(ll) yazar ve yeni 
'I 

bir Machiavelizm ornegi verir. Metni, Friedrich II'nin hizmetindeki bir 

dli9ilntir dilzeltecektir. Machiavelli bu Machiavelizm'in sorumlusu degildir; 

tipki Rousseaucu Robespierre'in terortinden Rousseau'nun sorumlu olmad1g1 

gibi. •• 

Anilar '1n1 ya da Kavga' lar1n1 yazanlarla, dti9tinceyi Yazanlar '1 

birbirlerinden ay1rmak 9artt1r. Gerard Mairet, dli9tincenin elinden pratik 

olarak dtinyay1 donti9ttirmek gelmez, o dtinyan1n bir pari;as1d1r ve onunla 

degi9ir, dedikten sonra, 9unlar1 ekler: Despot onun ad1na konu9tugunu 

ileri slirse bile, despotun eylemleri yilzilnden dil9ilnilre hesap sorula

maz( 12). 

Kald1 ki Machiavelli, hilkilmdara nasil davranmasi gerektigini anla

tirken, asla, Toplum'u yeniden in9aya yonelik planlar yapmaz. Toplum'un 

Tabii bir biltlin, insanin da sosyal bir hayvan oldugunu soyleyen Aristo

teles <;izgisinde, nesnel geri;ekligi anlamaya ve anlatmaya <;al191r. Bu a<;1-

dan da Platon' un <;ocuklar1 Ai;1k Toplum Dli9manlan' nin(l3) ya · da once 

Toplum'un sonra insanin yeniden kurulabilir ve yonlendirilebilir oldugu

nu dli9linenlerin, nesnel geri;ekligin gozlemlenmesinden yola <;ik1p kuramsal 

dilzenlemelere ula9an ve dlizenlemelerle nesnel ger<;eklige yonelip onun 

istendigi gibi degi9tirilebilecegine inananlar1n, ya da blitiln iltopyac1-

( 9 ) Baruch SPINOZA. Oeuvres IV. S .11. 

(10) Jean-Jacques ROUSSEAU. Du contrat social. S.171. 

(11) Niccolo MACHIAVELLI. Le prince suivi de l'anti-Machiavel de Frederic 
II. 

(12) Gerard MAIRET. Le dieu mortel. S.13. 

(13) Karl R.POPPER. A<;ik toplum ve dli9manlar1. 
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larin kar§isinda yer alir ••• Eger c;agda§ anlamda kuramci olabilselerdi, 

Machiavelli liberalizm'in, Thomas Morus da(l4) Despotizm'in onctisti olur

du; siyaset<;i olmadan, dti§linsel dtizlemde ••• 

Hliklimdar'i ya da Friedrich II'nin Siyaset sanat1n1 Siyaset dersi 

almak ic;in degil, yeni bir Siyasi Iktidar Okuma bic;imini kavramak ic;in 

ele almak gerekir. Soylevler'e de ayni amac;la yakla~ilabilirdi: Soylev

ler 'in iyi Machiavelli' siyle, Htiktimdar 'in kotti Machiavelli' si ay1r1m1na 

dayanan her savin bir efsaneden ibaret oldugunu ileri stiren G.Colonna 

d'Istria'yla R.Frapet'ye ve Claude Lefort'a gore, iki tarih kitab1n1 ayi

ran yalnizca bir tislup farla..dir. Soylevler Hliktimdar olabileceklere, Htiktim

dar 'sa gerc;ek bir Htiktimdar'a gonderilmi§tir(l5). Arna dikkatli okur, her 

ikisinde de, Machiavelli'nin Siyasi iktidar dti§lincesini okuyacaktir: 

3- SiYASET FELSEFESiNiN SIFIR NOKTASINDA SIYASi !KTiDARI DU~UNMEK 

Bu boltimtin alt1nc1 paragrafinda, dlinyevi dtizeni saglamaya yonelik 

Siyasi Iktidar kavraminin, yeni bir ikileme, Htiklimdar/yonetilen ikilemine 

dayandig-1 belirtildi. Bir yanda Hliktimdar, ate yanda halkin olu§turdugu 

bu ikilem sayesinde, kurulan yeni e§itsiz somut gti<; ili§kileri alanindan 

Soylular dis;lanacaktir. Htiktimdar, yeni siyasi birligin kurucusu olarak 

ortaya c;1kt1g1na gore, soz konusu birlik oncesinde, kar91 kars;iya olanlar 

Soylular ve halktir. Bir ba9ka deyi§le, Tanrisal kaynakli eski birligin 

sundugu ikilem, Soylular/halk ikilemidir. Machiavelli'ye gore bu, kesin 

bir olumsuzlugun, bir kar~1tl1g1n ifadesidir: Soylular halka baski yapmak 

isteyecek,halk da bu baskiyi istemeyecektir(l6). Htiktimdar, i§e el koyma

dan, yeni Siyasi Birlik kurulmadan once, somut gerc;eklik diye adlandiri

labilecek Verita Effettuale uzla9maz bir nitelik ta§1maktad1r: Yonetmek 

isteyen Soylular kar~isinda, Soylular tarafindan yonetilmek istemeyen 

halk ••• 

Ttim Yenilik'ine ragmen, Machiavelli de burada genel kuralin di91na 

c;ikmaz. Teoride ve pratikte, yeni dtizenin kurulmasina yonelik her c;aba, 

(14) Thomas MORUS. Utopia. 

(15) G.COLONNA d' ISTRIA-R.FRAPET. L' art politique chez Mach:iavel. S .40; 
Claude LEFORT. Le travail de l'oeuvre Machiavel. S.464. 

(16) Niccolo MACHIAVELLI. Htiktirndar. S.50. 
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kac;.1n1lmaz olarak, eski donemin bir Dtizensizlik donemi olarak karalanma

s1n1 gerektirecektir. Htiktimdar'da, bir yandan Siyasi Birlik'in kurulmas1-

n1 saglayan, ote yandan da onu (me9rula9t1rmadan) zorunlu kilan Soylular/ 

halk kar~1tl1g1d1r ve soz konusu kar91tliktan c;.ikacak sonuc;.lar, ya Hliktim

darlik, ya da Di.izensiz.lik olacaktir(l7). 

Bir yanda Soylular ote yanda halk olduguna gore, Hi.iki.imdar'in c;.oz

mesi gereken sorun belirmi9tir: Yonetmek ic;.in halka mi, yoksa Soylular'a 

mi dayanmalidir? Hi.iki.imdar iki yolu da sec;.ebilir; ya halka, ya da Soylu

lar'a dayanarak ba9a gec;.er.Ama eski gi.ic;. ili9kisindeki uzla~mazl1g1n vur

gulanmasiyla, sorudan once cevap verilmi9tir: Soylular/halk ikileminde, 

olumsuzluk halkin Riza gostermemesi (halk Soylular'in baskisini istemez) 

bic;.iminde sunulduguna gore, aslolan halkin istegidir. Yeni Siyasi Birlik, 

yonetilenlerin yeni yoneticiye Riza'larini vermeleriyle kurulacaktir: 

Halk kendini Soylular'in bask1s1ndan kurtarabilmek ic;.in Htikilmdar'a s1g1-

nir. Htiktimdar' sa, Tarih' ten dersini iyi almi9sa, alt1 c;.izilen olumsuz 

Veri ta Ef f ettuale' yi kendi yararina kullanarak :i:ktidar '1n1 peki$tirecek, 

kimden destek almasi gerektigini bilecektir. 

Yine de Machiavelli bununla yetinmez ve anlay19s1z Hi.iktimdar' lar 

ic;.in daha ayd1nlat1c1 bir genelleme yaparak ve sayisal bir mantiga ba9vu

rarak, Hi.iktimdar' in, Soylular' in degil, halkin destegini aramak zorunda 

oldugunu kanitlar: Soylular'in yard1m1yla Htiki.imdar olan, c;.evresinde, ken

dilerini ona e;;it sayan ve diledigince emir vermesini engelleyip, Ikti

dar '1n1 s1n1rlayan rakipler bulacaktir. Oysa halka dayanan Tek ba91nad1r. 

Iktidar' 1 mutlaktir. Ustelik, Soylular az1nl1k, halk c;.ogunluk oldugu 

ic;.in, halkin destegini alan Htiktimdar, onun sayisal tisttinli.igi.inden yararla

narak kendisini Soylular'a kar;;i koruyabilir. 

Machiavelli, yava;; yava9, Hi.iktimdar'in sec;.ebilecegi yollardan biri

ni kapatmaktadir. Gtivenliginin sarsilmasini istemeyecegine gore, bir 

Hi.iktimdar asla halki kar~1s1na almamalidir, yoksa halk onu yalniz biraka

bilir. Soylular' la ba~ba;;a.. • Halk tarafindan terkedilmek koti.i bir ;;ey 

olmasina ragmen, mi.irnkiln olabilseydi, akilsiz bir Hi.ikilmdar, Soylular'a da

yanip, halki kar;;1s1na alabilirdi. Arna gerc;.ek bir Hi.iktimdarsa, Hi.iki.imdar 

ic;.in aklin yolu Bir'dir ve ba;;langic;.ta sunulan iki yoldan birinin 

(17) Niccolo MACHIAVELLI. Hilkilmdar. S.50. 
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imkansiz bir yol oldugu kani tlanacaktir: Hilkilmdar, her zaman, halkiyla 

ya9amak zorundadir. Zorundadir, yani halka dayanmaktan ba9ka ~aresi yok

tur. 

Machiavelli, ~ok erken bir donemde, halki ya da Kalabalik'i Bir'in 

kar91layacag1n1 haber vermektedir. Bir'ligin yolu mutlak Iktidar'dan ge

~er diyen tarih~inin mant1g1 ~er~evesinde, Hilklimdar'in bu birligi halkin 

yardimiyla saglamasi se~eneklerden biri olarak gosterilmi9se de, bu sahte 

bir se~enektir. Hliklirndar, Soylular'in yard1m1yla tahta ~iksa bile, onlara 

sirt ~evirip halkin glivenini kazan.maya ~al19mazsa ve Soylular'a glivenmeyi 

silrdlirlirse, Tek olrnad1g1, rnutlak Iktidar'i ele ge~irmi9 say1lmad1g1 i~in, 

zaten Htiktirndar degildir. Soylular'a dayanmak olan diger se~enek, Siyasi 

iktidar' in payla9t1r1ld1g1, yeni Birlik oncesi ha ya tin, Machiavelli' nin 

deyimiyle Dlizensizlik'in ya da feodal dilzenin devami demektir. 

Siyasi iktidar, edilgin bir durumda olan halk ya da Kalabalik' in 

d191nda elde edilir. Halk Siyasi iktidar'dan pay istemedigine gore, Hli

klimdar bu edilginlige oynayacak, rnlinferit gli~lerini kaptirrnak isterneyen 

Soylular 'a kar:;;i halka dayanacaktir. Machiavelli dil9ilncesinde, Hilklirndar 

olmanin tek ger~ek yolu, istek.leri Soylular' a gore daha gtivenilir olan 

halkin silrekli destegi ya da Riza' s1n1 alrnaktir. Halk dlirlist bir ~ikar 

i~in, yalnizca Soylular'in bask1s1ndan kurtulmaktan ba9ka hedef gozetme

den, Hliklimdar'in arkasinda olacaktir: Halkin dli9mAnlar1 kimlerdir? Hliklim

dar'in gizli dil9rnanlar1 olan Soylular. Hliklimdar'in dti9manlar1n1n dli9man

lar1 onun dostlaridir. Hlikilrndar, Siyasi iktidar'i adina bu tabii dostlugu 

korumayi bilecektir. Degi9-Toku9 ili9kisi kurulmu9tur: Soylular'a kar91, 

hilklimranlJ.gi ardinda, halkinin bagl1l1g1m kazanrnak zorunda olan Hliklim

dar 'la, yine Soylular'a kar:;;i, baskidan kurtulmak i~in, Hliktimdar'ina muh

ta~ olan halk arasindaki e9itsiz gil~ ili9kisi(l8) ••• 

Bu ili9kide, halk yeni Siyasi Birlik 1 i Soylular 'in bask1s1ndan 

kurtulmak i~in istedigine gore, Htiklimdar, nihai amacina uygun olarak mut

lak Iktidar'1n1 korudugu slirece, halkin baskidan kurtulrna istegi, Hliktim

dar'in iktidar'1n1 peki9tirme istegiyle ~ak191r. Halkin &iyasi Iktidar'a 

yonelik bir amac1 olmad1g1 gibi, Siyasi Iktidar'in da halka yonelik bir 

amac1 yoktur. Varlik nedeni ve amac1 kendinden kaynaklanan Siyasi Iktidar, 

(18) Niccolo MACHIAVELLI. Htiklimdar. S.53. 
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Hiikilmdar'in sorunudur ve bu iktidar'in saglamla9t1r1lmas1nda halk yalniz

ca, bir destek rolii oynar. Siyasi Iktidar'1n ele gec;irilmesi ve Kullan1l

mas1 'nda tek belirleyici olan Hiikiimdar, istedigi yontemi sec;mekte de oz

gilr b1rak1lm1~tir ( 19) • Machiavelli dil9ilncesinde, Hilkilmdar '1 s1n1rlayan 

hic;bir 9ey yoktur, kan baglari bile .•• 

Machiavelli'nin Soylular'in halka uygulad1g1 baski diye adland1r

d1g1 (feodal nitelikli) e9itsiz gilc; ili9kisini yokedecek, halkla arasinda 

kurulan yeni Yoneten/yonetilen ili9kisi c;erc;evesinde milnferit giic; odakla

nm ortadan kaldiracak olan Htiktimdar, Senyorltik' e son vermektedir. Bu 

dogrultuda, Soylular aleyhine ol~9an Soylem, Tann..salhk' tan kopan yeni 

bir Siyasi iktidar dii9tincesine uygun olarak, Hiikiimdar'a ozerk bir nitelik 

kazand1racak, onu ki9isel baz1 ozelliklerle bile baglamayacaktir. Feodal 

degerlerden s1yr1lan dil9tincede, Hilktimdar'1n feodal kokenlerine onem ve

rilmez. "Siradan birini Hiiklimdar ya pan" derken(20), Machiavelli, Siyasi 

iktidar'1 Soyluluk'un tekelinden kurtarir. Soylem, Siyasi Iktidar'1 ele 

gec;irme, elde tutma, yonetme teknikleri ard1nda, milnferit gilc; sahipleri

nin feodal nitelikli dayanaklar1n1 da yikar. 

Machiavelli'de asil ahlakd1~1 olani gosteren en ·iyi ornek de bu

dur: Ortac;ag ahlak1n1 d19layan Soylem(21) mec;hul hilkilmdari aramaktad1r. 

Kitap okurunu bulacaktir. Qeli9kin bir bic;imde ve c;ok gee; bir donemde ••• 

Machiavelizm dersleri alan degil, tarihc;inin Siyasi iktidar dil9ilncesini 

en iyi yansitan bir onderin ki~iliginde ••• Avrupa'ya Ulusal Ordu'yu, kar-

91l1g1n1 kanla alarak, tan1tan Korsikali'da. 

Yeni Siyasi Birlik dil9iincesi, silahh giiciln yeniden orgiltlenmesi 

geregini de birlikte getirmektedir. Machiavelli, birligin ba91J.ca teme

linin iyi yasalar ve iyi ordular oldugunu soyledikten sonra, iyi ordula

rin olmad1g1 yerde iyi yasalar1n bir i9e yaramayacag1n1 ekleyerek, once

likle silahl1 gilce onem verdigini gosterir(22). Sak1n kullar1n1n elinden 

silahlar1n1 alma, tersine silahlar1 yoksa ver, c;tinkil onlar1n silahlar1 

senin silahlar1nd1r, silahl1 kulun sad1k kulundur, yanda91nd1r, diyen 

(19) Niccolo MACHIAVELLI. Hilkilmdar, S.52. 

(20) Niccolo MACHIAVELLI. Hilktimdar. S.45. 

(21) Mehmet AKAD. Genel Kamu Hukuku. S.19. 

(22) Niccolo MACHIAVELLI. Hilktimdar. S.60. 
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Machiavelli'nin ogildil oylesine anlaml1 ve ac;1ktir ki, fazla yorum gerek

tirmez. Hilkilmdar gilvenligi ac;is1ndan, parali ve yardimci askerlerden vaz

gec;meli, dogrudan dogruya halk1n1, kendisini koruyacak bir silahli gilce 

donil§tilrmelidir(23). 

Siyasi iktidar '.in tek elde toplanmasi ve boylece korunmasi, yal

nizca, al1§i1mann.§ btiyilklilkte ve ni telikte bir askeri giiciln olu§turulma

siyla milmkiindilr. Ortac;ag'in belli bir kategoriye ozgil meslegi (~ovalye

lik) Soylular' in hegemonyasindan kurtarilacak ve yayg1nla§t1rilacaktir. 

Bir ba1?ka deyi§le, asker lik meslegi a ttan inecek, silvariden pi yadeye, 

Soylu'dan halka gec;ecektir. Halk ·aesteginin gerekli oldugunu bilen Hiikilm

dar, gilcilnil ne parali askerlere, ne de Soylular'in silahl1 adamlarina da

yand1rabilecegini, yeni Siyasi Birlik'in ancak yonetilen Kalabal1k'in 

silahland1r1lmas1yla saglanabilecegini bilir. Urbanus II gibi ••• 

4- HAc;LI SEFERLERiNiN PERDE ARKASINDAKi: GizLi AMACI 

Papa Urbanus II, Machiavelli' den hemen hemen be~ yilz yil once, 

Kilise' nin kanatlat1 al tinda, ruhani iktidar1n yaninda cismani iktidari 

da ele gec;irmek, feodal nitelikli gilc; odaklan kar§1s1nda dini-siyasi 

birligi saglamak ic;in, Papal1k'a bagli bir silahl1 gilc; olu§turma geregi

ni sezmi§ ve bu amac;la, 1095 y1l1nda ilk Hac;l1 seferi c;agr1s1n1 yapm1§t1. 

Odilon Cabat'n1n yorumuyla, Hac;l1 seferleri, Kudils'e yonelik degil, 

Feodalite'nin gilcilnti azaltmaya ve Avrupa'da yeni bir toplumun temellerini 

atmaya yonelik giri§imlerin ifadesidir(24). 

Burada, Kilise'yle Soylular arasindaki iktidar milcadelesine ili§kin 

somut bir or neg in verilmesi, yeni tiir bir silahli gilciln ve buna bagh 

olarak yarat1lan yeni bir topluluk anlay1~1n1n oneminin vurgulanmas1 ac;.1-

sindan yararl1 olabilir. Btitiln diger· unsurlar aras1nda, Soylular'1n as

keri gilciinil olu§turan bir unsurdan soz etmek gerekirse, ~ovalyelik, Orta

c;ag 'da, atin gilciinden sistemli bir bic;imde yararlanilmas1yla sava§ i§le

vinin ald1g1 bic;imdir. At1n sava§ tekniginde ag1rhkh bir rol oynamaya 

ba§lamasi, Ortac;ag 'da Soylular' in gilc;lenmesini saglad1; eger a tin var-

(23) Niccolo MACHIAVELLI. Hilkilmdar. S.69,70. 

(24) Odilon CABAT. Les croisades. Histoire des ideologies II. S.78~99. 
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l1g1, dogrudan dogruya onlar1n varlik nedeni olmadiysa ••• 

Once Qinliler, sonra Tilrkler, iranlilar, Araplar ve son olarak da 

Franklar tarafindan kullanilmaya ba9lanan ozenginin geli9tirilmesi ve bu 

sayede at ilzerinde dengenin daha kolay saglarunasiyla, siivariler kar~i ko

yulmaz bir sava9 gliciine donli9tliler. Yeni sava9 tekniginin gerekleri ola

rak da, slivarinin kulland1g1 ve slivariye kar~i kullanilan silahlarda bii

ylik geli~me oldu. Ne var ki bir ata ve bu geli~tirilmi9 silahlara sahip 

olmak son derece masrafl1yd1. Bu ylizden uzmanla~m1§, varl1kl1. bir sava~-

91 kategori olu9tu ve bu s1n1f1n giiclinli me9rula~t1ran ~ovalyelik ideolo

jisi onur, dtirtistllik, bagl1hk gibi kavramlarla belirdi: Erdemler gli9ten 

kaynaklanacakt1r ve fareler i9in, erdemli olmak, gereksiz bir ltiksttir .•• 

Kilise kar91s1nda, sava9 i9levinin bag1ms1zla9t1g1 a91kt1. Sava9, 

yaya 9ogunlugun kat1lmad1g1, 9ok teknik ve zenginlik getiren bir meslege 

donli9tince, slivarilerle yayalar aras1ndaki e9itsiz i9boliimli, feodal dlize

nin sosyal ili9kilerini olu~turdu: Bir yanda sava991lar, ote yanda onlari 

besleyen ve korumalar1na ihtiya9 duyan yayalar ya da silah ta91malar1 ya

saklananlar; e9itsiz bir gti9 ili§kisinin taraflari olarak, Soylular/halk. 

Bu 9er9evede, yayalar ozgilrltiklerini kaybederken, Kilise de, slivarilerin 

dayanilmaz askeri glicli kar§1s1nda, dini-siyasi otoritesini ve topraklar1-

n1n biiylik bir bollimlinii elinden ka91rdi. Ha9h seferlerini, Kilise' nin, 

kaybettigi bu gilcli yeniden kazanma 9abas1 i9inde degerlendirmek de gere

ke bilir ( 25). NitekimMachiavelli, Urbanus II'nin Tannsal Birlik ad1na dii-

9lindligiinli yeni Siyasi Birlik adina dil9iinecek, Soylular'a kar91 halk1 si

lahlandiran Hlikilmdar, feodal gti9lerle birlikte ;>oval ye Etigi 'ni Tarih' e 

gomecek, bir yandan da Kilise'yi, cismani Iktidar iddias1ndan vazge9meye 

zorlayacaktir. 

Ha9l1 seferlerinin ne 191n yap1lmad1g1n1 g0steren en iyi ornek, IV. 

Ha9l1 seferidir(26). Aslinda Urbanus II'ni~, Soylular'a kar91 askeri bir 

gii9 olu9turmak i9in kulland1g1 yontemin, bundan 9ok daha onemli bir ba9ka 

hedefi vardi: XI.yy. 'da, yonetilenleri, onlan Senyor' e baglayan somut 

dikey e9itsiz feodal bag di9inda, herhangi bir soyut topluluga baglayacak 

ne teknik, ne de kavram geli9mi9ti. Kendine ozgli hukuki bir statiiye sahip 

(25) Odilon CABAT. La chevalerie. Histoire des ideologies II. S.101-116. 

(26) Georg OSTROGORSKY. Bizans Devleti tarihi. S.383-386. 
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topluluga bagland1g1n1 dti9tinen topluluk tiyesi, hem maddi, hem manevi a~1-

dan Senyor'e bag1ml1l1ktan kurtulacakt1. Ha~l1 ruhu, Urbanus II'ye, salt 

bir askeri gti~ olu9turman1n otesinde, yeni bir topluluk anlay191n1n to

humlar1n1 atma irnkan1 da saglad1. gogu toplurn di91na itilrni§ su~lulardan 

olu§an Ha~lilar, ilk . kez, bir yeminle, Ha~l1 yeminiyle, Uni versi tas' in 

ya da kendisini olu§turan tiyelerden bag1rns1z soyut blitlinlin liyesi oldular. 

Bu kavramin onemi ikinci boltimde ayr1nt1l1 olarak vurgulanacagin

dan, burada, yalnizca Ha~l1 seferleri baglarninda, Universitas'in, ahlaki 

ve hukuki varlik nedeni sozde Kudlis 'tin kurtar1lmas1na yonelik olan, ama 

perde arkasindaki siyasi hedefini ba9ka yerde aramak gereken bir Topluluk 

dli§ilncesini kar91lad1g1 soylenebilir. Kilise'nin cismani amac1 bir yandan 

~ovalyeler'in askeri etkinligini Hiristiyan Dlinya'nin d1§1na kaydir

mak(27), diger yandan Baglilik yani.ni yapm1§, Riza' s1 ahnm19 ve varolan 

sosyal ili9kilerin dengesini bozacak kadar bliylik bir liyeler toplulugunu 

ya da yaya askeri gliclinli, Soylular'in elinden kurtarip, kanatlar1 altinda 

toplayabilmekti. Boylece, · Tanr1 tarafindan yaratilan ve merkezi dlinya 

olan bir evrende, e9it ve ozglir topluluk tiyeleriyle, Feodal H1ristiyan

l1k'tan Universitas H1ristiyanl1g1'na ge~ilebilecekti. 

Arna 1095' ten 1514' e, ya da Hliklimdar' in yaz1ld1g1 yilin ertesinde 

kalk191lan bir ge~ kalm19 Ha~l1 seferine uzanan slire~te, Universitas H1-

ristiyanhg1 degil, Tacirler H1ristiyanl1g1 olu9tu. Bu ge~ kalm19 Ha~h 

Sef erini Senyorler a~1s1ndan incelemek yararl1 olabilir: 1514' te, Maca

ristan' da, din adamlar1, Tlirkler'e kar91 giri§ilecek bir Ha~l1 seferi ~ag

r1s1nda bulundular. Sefere ~ikmay1 kabul edecek toprak kolesi ve angarya 

mlikellefi koylliler azat edileceklerdi. Bunun lizerine koyltiler toplanip 

Transil vanyal1 Macar Gorkey Dosz a' nin kumandas1 al tina girdiler. Arna 

Macar Soylular1 toprak kolelerinin ellerinden ka~masina yol a~acak bir se

f ere kar91yd1lar. Kolelerin Ha~h Ord usu' na katilarak ozgtirle9meleri on

larin gtictini.i yokedecekti. Bu ytizden, Ordu' ya katilmak lizere yo la ~ikan 

koylilleri izleyip, binbir eziyetle, zorla geri getirmeye ba9lad1lar. Top

lanan Ha~h Ord usu da hedefini degi9tirip, Dosza onderliginde, Soylu

lar '1n ilzerine yilriidti. Yakalananlarin ac1mas1zca oldtirtildtigti, oldtiriilme

yenlerin de, en azindan burun ve kulaklar1n1n kesildigi kar91l1kl1 yenilgi 

(27) Gerges DUBY. Histoire sociale et ideologies des societes. Faire de 
l'Histoire I. S.165. 
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ve zaferlerden sonra, Hayl1 ordusu kesin bir bozguna ugrad1 ve Dosza esir 

edildi. Soylular, soylu bir biyimde, Dosza'y1 hafif ate9te kizartip, eti

ni taraftarlarina tatt1rd1lar. 6nderlerini yiyenler bu sayede canlar1n1 

kurtarabilmi9lerdi. Sonuyta, bu Hayl1 Seferi giri9iminde 60.000 Hiris

tiyan koylU kil1ytan geyirildi. Soylular, Hayl1 maceralar1n1n kendileri 

i~in bir oltim kalim sorunu oldugunu anlam19, ama yOk gey kalm19lard1(28). 

Hayl1 seferleri bamba9ka bir geli9ime katk1da bulunmu9, yok gezmi~, yok 

gormii9, kurulu degerleri sars1lm19, milbadelenin btiyiisiine kap1lm1~ serii

vencilerin, soyu sopu belli olmayan ba91bozuklar1n yogalmasina neden ol

mu9tu(29). Yeniyag'i kuracak sosyal kategoriyi bu serseriler, ortak sim

geleri yeldegirmenleri olan tacirler olu9turacakt1. Soylu Don Quijote'yi 

ve artik s1skala~m19 at1n1 alteden yeldegirmenleri ••• 

Machiavelli'de de, Soylular ve Kilise kar91s1nda, Htikiimdar'1n gti

ctinti dayandirmak zorunda oldugu silahli gtiy ya da ~agda~ deyimle ulusal 

ordu benzeri dtizenleme, yeni bir topluluk anlay1~1n1 kar~1lar: Machiavel

li' nin di~inda kald1g1 Bat1 siyasi-hukuki kavramsalla9ma siirecinde ona, 

bir Siyasi iktidar tipine, Kurumsalla9m1~ Siyasi iktidar ya da Devlet'e 

denk d~ toplum tipi, Sivil Toplum ya da Ulus denecektir ya da askerle9-

tirilmi9 toplum(30). 

5- MACHIAVELLI DU~UNCFSiNi ORTA{:AGDA BIRAKAN EKSiK UNSUR: SfiREn.iLiK 

Machiavelizm, XVI.yy italyas1 gibi, gtiylti kom9ularla yevrili gtiy

siiz Devletler'in Siyaset bilimi midir(31)? Bir Machiavelizm soz konusuysa, 

yukanda soylenenler dogrul tusunda, Siyaset bilimi sozcilklerini Siyaset 

sanat1 sozctikleriyle degi9tirmek gerekir. 6gretici Machiavelli'nin ogtit

ledigi yonetim teknikleri olarak Machiavelizm'in onemini, btiytik bir tu

tarl1l1kla, yevre ve zaman ko9ullar1yla s1n1rland1ran bu sav, Htiktimdar'1, 

gii~stiz bir siyasi birligin ba91na geyecek ondere dersler btittinti diye ni

telendirirken, yap1t1n ilk kez varolabilmek iyin bliytimek ve etki alan1 

d191nda hiybir 9ey birakmadan yayg1nla9mak zorundaki bir Verita Effettu

ale 'yi dli9UndUrdtigUnU gozden kay1rmaktad1r. 

(28) Friedrich ENGELS. AJ.mnya'da kOylli sava91. S.81-83. 

(29) Henri PIRENNE. Histoire de l'Europe. S.156. 

(30) Jose ORTEGA Y GASSET. La revolte des masses. S.172. 

(31) Georges MOUNIN. Machiavel. S.203. 
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Oysa Machiavelli'nin onemi de burada belirmektedir. 0, a9k1n hi~

bir sinir tanimayan Siyasi iktidar mant1g1n1 a~iga ~ikaran tarih~idir. 

Machiavelik dersler yari aslan, yari tilki, yari yetenekli, yari talihli 

bir Hliktimdar'a yonelmektedir ve bu yiizden, Machiavelli Siyasi iktidar'1 

Hliktimdar a~1s1ndan dti~tintir. Arna bundan daha dogrusu, Machiavelli'nin Hti

ktimdar'i Siyasi iktidar a~1s1ndan dti9tindtigtinti soylemekUr. c;unkli Htiktim

~'da onemli olan, Cesare Borgia'yi kusursuz Machiavelizm'ine ragmen yi

kan talihsizlik gozontine al1n1rsa hi~ de bag1ms1z sayilamayacak Htiktimdar 

eylemi ya da Machiavelizm degil, varlik nedeni ve amaci kendinden kaynak

lanan Siyasi iktidar'in bag1ms1z11g1d1r. 

Htiktimdar'in, De Principatu Civili (Sivil Htiktimdarlik Hakkinda) 

ba9l1kl1 IX, Quot Sint Genera·Militiae et De Mercenariis Militibus (Mi

lislerin Ttirleri ve Parali Askerler) ba9l1kl1 XII, De Militibus Auxilia

riis, Mixtis et Propriis (Yard1mc1, Karma ve Ulusal Askerler) ba9hkl1 

XIII.boltimlerinin, hem Machiavelizm'i, hem de Machiavelli'nin Siyasi ik

tidar dti9tincesini, ele alinan ~er~evede iyi ayd1nlatt1klar1 i~in, dikkat

le okunmasi gerekir. Siyasi iktidar I in burada beliren ozellikleri' ~ok 

onemli bir eksiklik di91nda, modern siyasi-hukuki dti9tincenin de vazge~il

mez ozellikleri olacaktir. 

Tarih~i Machiavelli'nin Siyasi iktidar dti9tincesinin radikal Yeni

lik'ini ve de Yaln1zl1k 1 1n1 bir kez daha vurgulamak amaciyla, iki ~agda9 

siyasi-hukuki tanima yer ayirmak dogru olur. Birinci tanim, Jouvenel' in 

iktidar tan1m1d1r: Kendisine itaat edilmesi bir al19kanl1ga donti9en, bas

ki yapmas1n1 saglayan maddi imkanlara sahip olan ve gticti hakkinda edini

len kani, buyurma hakki (me9ruiyeti) konusundaki inan~, iyilikseverligine 

yonelik Umitten destek alan, slirekli bir Corpus(32). ikinci Tanim Joseph 

R.Strayer'in Devlet tan1m1d1r: Cografi a~idan yerle9ik ve slirekli siyasi 

birimlerin beliri9i, insans1zla9m19 ve stirekli kurumlarin geli9imi, Usttin 

bir otoritenin gerekliligi hakkindaki Consensus ve bu otoritenin uyrukla

rindan beklemeye hak kazandigi dlirtistllikle nitelendirilebilen iktidar yo

gunla9mas1(33). 

Siyasi iktidar'la Devlet kavramlarinin ~ak19t1g1 bu iki tanimla, 

(32) Bertrand de JOUVENEL. Du pouvoir. S.54. 

(33) Joseph R.STRAYER. Les origines medievales de l'Etat moderne. S.23. 
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Machiavelli'nin, siyasi birligi dtinyevi ili§kiler ~er~evesinde saglamaya 

yonelik, etkinlik alani i~inde hi~bir rekabeti kabul etmeyerek mlinferit 

gli~ odaklar1n1 ortadan kald1r1p merkezile§en, yonetilen bliylik kitle lize

rindeki dli§linsel ve bedensel etkinligini yonetilenlerin Riza'sina dayan

dirmak zorunda kalan Siyasi iktidar dli§lincesinin uyum i~inde olduklari 

a~1kt1r. Tarih~i buraya kadar Yeni, bundan sonra Yaln1z'd1r. Siyasi ik

tidar'in me9ruiyetini ald1g1 StiREKLiLiK'i dli9linemedigi i~in ••• En azindan 

bu, Machiavelli'yi, modern siyasi-hukuki kavramsalla§manin di91nda tutmaya 

yetecektir. 

Machiavelli'nin ne italyan Birligi'nin kurulmasi i~in yazd1g1-

n1(34), ne de ~agda§ anlamda tliketici bir Siyasi iktidar kavrami yaratt1-

g1n1 soylemek mlimklin olabilir·. Tarih~i, Bati siyasi-hukuki kavramsalla§ma 

tarihinin d191nda kald1g1 i~in, sistematik bir Kurumsalla§m1§ Siyasi ik

tidar kurami olu9turamazd1.0 e§itsiz gli~ ili§kilerini , oldugu gibi, hem 

de kaba bir bi~imde, her tlirlli soyutlama ve genellemeden, kavramlardan 

uzak, bir Siyaset kuramc1s1 olamadan, dli9lindli. 'Claude Lefort, Machiavel

li 1 nin Devlet/Sivil Toplum ay1r1m1n1 gozonline ald1g1n1 ve Sivil Toplum'un 

geli§im slirecinde, Devlet iktidar1'n1n i§levini ayd1nlatt1g1n1, soy

ler(35). Yine de, Hliklimdar'i satir aralarinda okurken bile, Machiavel

li'ye dli§linemeyecegi 9eyleri itiraf ettirmek pek dogru olmaz. 

Raymond Polin' e gore, Siyaset' te oylesine Yenilik~i olan Machia

velli, Felsefe'de pek geleneksel ilkelere dayanir ve bir Hiristiyan dlin

yada ya9ay1p, dti9linlir(36). Colonna d'Istria ve Frapet bu savi geli§tirir

ler: Yeni siyasi evreni anlamak i~in, onun yeni kozmolojisini olu9turacak 

ve geleneksel Hiristiyan ilkelerin blitlinliyle yeniden degerlendirilmesini 

saglayacak temel kavramlarin glin 191g1na ~ikar1lmas1 gerekir. Oysa, Mac

hiavelli 'de, bu yeni ilkeler sistematik bir yapi i~inde dile getirilip, 

bi~imlendirilmemi9tir ••• Bu dli9linceden ba§layarak, bir evren par~alanir, 

ama onun yerini hangi dtinya ve tabiat kavray191n1n alacag1n1 kestirmek 

olduk~a zordur. A~ik~a belirtilmeyen bu ilkeler, yalnizca, Machiavelli'

nin, doneminin kozmolojik kavray1§1na - genelde Aristoteles~i ve Hiris-

(34) Orestes FERRARO'nun gorli§li i~in, ilhan AKIN, Kamu Hukuku. S.88. 

(35) Claude LEFORT. Les formes de l'histoire. S.140. 

(36) Raymond POLIN. Hobbes, Dieu et les hommes. S.208. 
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tiyan- yonelttigi ele9tiriler ic;inde sezilebilir(37). Pierre Manent 'sa, 

Machiavelli' nin, Kilise' nin ya da Din' in sald1r1lar1na ba9ar1yla kar91 

koyabilecek bir Kurum dti9tincesi geli9tiremedigini, bu gorevi Hobbes' un 

tistlenecegini, soyler(38). 

Gerard Duprat, sorunu bir ba9ka yanindan yakalayip, Machiavelli 

dti9tincesinde Siyasi kuram olmad1g1na, ancak bir tek kuralin varl1g1ndan 

sozedilebilecegine, bu kuralin da, bir Ampirizm, yani teknik siyasi yon

temlerle ko9ullar1n kar91l1kl1 uyarlanmas1 olduguna ve ba9ka her ttirlti 

kural1 di9lad1g1na deginir(39). Veyne'in yorumu, Machiavelli'nin, pragma

tik tarih yaparken ve gec;mi9ten taktik rec;eteler c;ikarmaya c;al191rken ol

dukc;a yoksul sonuc;lara ula9t1g1 yolundadir(40). 

Noktay1 Franc;ois Regnault koyacaktir: Hic;bir dti9tintir bir kesinti

nin ic;inde duramaz, Machiavelli de ••• Kesintinin ya bu yaninda, ya oteki 

yaninda durulur. Canguilhem'in Galileo Galilei ic;in soyledigi, Machiavel

li 'ye de uyar. 0 gerc;egin ic;indeydi, gerc;egi soylemiyordu. $u farkla ki, 

Machiavelli gerc;egin ic;inde pek bir §ey soylemez' yalniz bir atl1 gibi 

birkac; adim atsa da(41). Yeldegirmenlerine dogru mu ••• ? 

Universitas kavram1n1n hentiz Siyasi Corpus/Societas kavramlarim. 

dogurarak parc;alanmad1g1 bir donemde, Machiavelli, Siyasi iktidar'1, mo

dern siyasi~hukuki kavramlar btitilnti ic;inde kavrayamazdi. 0, bir tarihc;i 

olarak, Verita Effettuale'yi izlerken, soyut giysilerine bilrtinmemi9 (bir 

kez daha me9rulanmam19) bir Siyasi iktidar'i, iki dti9tince tipi arasindaki 

bo9lukta, ya da Ortac;ag Hiristiyan dti9tincesinden Yenic;ag dti9tincesine ge

c;ilirken beliren s1f1r noktasinda, ttim c;1plakl1g1yla gordti. Ve bir kav

ramsalla9t1rma eksikligi, Machiavelli'yi, siyasi kuramlar olu9turan dti9ti

nilrlerden daha c;arp1c1 kild1. Tabii s1n1rs1z bir Siyasi iktidar'1 dti9ti

nilrken, siyasi eylemi en yalin bic;imiyle tan1mlamas1, bir Machiavelizm 

efsanesine can vererek, soz konusu c;arp1c1l1g1 art1rd1. 

(37) G.COLONNA d'ISTRIA-R.FRAPET. L'art politique chez Machiavel. S.20. 

(38) Pierre MANENT. Histoire intellectuelle du liberalisme. S.48. 

(39) Gerard DUPRAT. Experience et sciences politiques: Machiavel, Hobbes. 
Revue Europeenne des sciences sociales 49. S.105. 

(40) Paul VEYNE. Comment on ecrit l'histoire. S.129. 

( 41) Franc;ois REGN AULT. La pensee du prince. Cahiers pour l' analyse 6. 
S.37. 



- 43 -

Ozetle, Machiavelli, Yoneten/ yonetilen, yani s1n1rs1z bir Siyasi 

Gtiy'le ozde9le9en Hliklimdar ve bu Gtiy 1 ten pay istemeyen halk ya da Siyasi 

Gtiy'ti eline geyiren ve yoneten geryek ki9iyle, say1sal toplam di91nda bir 

ozellige sahip olmayan geryek y1g1nlar (Kalabalik) aras1ndaki e9itsiz gtiy 

ili9kisini, Htiklimdar' in somut eylemleri dtizleminde aktarmaktan ba:?ka 9ey 

yapmad1. Daha sonraki donemin siyasi kuramlar1 ay1s1ndan vazgeyilemeyecek 

Egemenlik, Sosyal Sozle9me, Devlet-Sivil Toplum ••• gibi kavramlar, Machia

velli dli9lincesinden tliretilemez. Hliklimdar "bir Siyaset felsef esi eseri 

degildir"(42); Machiavelli Devlet felsefesi yapmaz. 

Ya modern siyasi-hukuki kavramsalla9ma slirecine a~1lan kap1; ona, 

bir "pratik Siyasi psikoloji" kitab1ndan(43) ya da Hliklimdar'dan bak1labi

lir mi? 

Ne olursa olsun, kap1y1 ilk a~an ve slireci ba9latan Jean Bodin 

olacaktir. 

(42) Ayferi GOZE. Siyasal dli9linceler ve yonetimler. S.113. 

(43) Julien FREUND. Qu'est-ce que la politique? S.162. 
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ALTBOLOM I 

BlRlNCt KURUCU KAVRAM: EGEMENLlK 

Bollim I Altbollim II'nin ba91nda verilen iktidar tan1m1yla, Machia

velli 'nin Siyasi 1ktidar dli9lincesinin <;ak1§t1klar1 belirtilmi9ti. Artik, 

Machiavelli'nin Siyasi 1ktidar'1 ~asil dli§lindliBli belirlendigine gore, bir 

tlir Modern-Hilklimdar diye adland1r1labilecek clan Aktor ve Sistem'i Hliklim

dar'la ayn1 dogrultuda bir kez daha okumakta yarar var. 

1- BODIN'i MACHIAVEIJ..I'DEN AYIRAN OZELLiK: Mru}RuiYET KAYGISI 

Michel · Crozier ve Erhard Friedberg' in genel iktidar tanimlarina 

gore, Sosyal Dlizenlenme tabii bir olay degil, bir insani yarat1, bir 

Artefact'tir. Bir ba9ka deyi9le, her Sosyal dlizenlenme yapaydir. ~oplu 

eylem olarak, insanlarin, Tabiat' a kar91, maddi sorunlar1n1 <;ozlimlemek 

i<;in, bir araya gelerek yap1land1klar1n1 gosterir. Bu yapilanma, iktidar 

ili9kilerinin belirledigi e9itsiz bir alan olu9turur ya da her toplu ey

lemin yap1s1, ka<;1ni.1Imz olarak, bir iktidar sistemi bi<;iminde ortaya <;1-

kar. Yapilanma=iktidar ili9kilerinin varl1g1. Sosyal a<;idan iktidar ev

renseldir, her toplu eylemin hammaddesidir. Bir e9itsiz gli<; ili9kisi ola

rak, hi<;bir a9k1n zorunluluktan, tarihotesi hi<;bir me9rulanmadan gli<; al-

maz. 

Ve iktidar'in, sosyal varolu9un bu ka<;1n1lmaz ve glindelik mekaniz

mas1n1n iki temel ozelligi vardir: Once, slirekli yeniden kurulan bir 

e9itsiz gli<; ili9kisinin ifadesidir; bir kez ve her zaman i<;in belirlenmi9 

e9i tsiz gii<; ili9kileri yok, deyim yerindeyse, hep, yeniden yaratilan 

e9itsiz gil<; ili9kileri vardir. Sonra, bu e9itsiz gil<; ili9kileri, blitilnily

le denetlenebilecek ili9kiler degil, tam tersi, ele avuca sigmayan, maddi 

sorunlarin <;ozilmlenmesi a<;1s1ndan, "belirsizlik" ozellikleri ta91yan de

gi9ken ve karma91k ili9kilerdir. E9itsiz gil<; ili9kilerinin avantajsiz 

clan taraflar1 da, kendilerine sistemin ylikledigi ve bazen <;ok ag1rla9a-



- 46 -

bilecek zorlamalar i9inde bile, stratejik bi9imde kulland1klar1 bir oz

glirllik payina sahiptirler. Bu ozgtirllik payi, avantajli kesimin tasarlad1-

g1 en mtikemmel dtizenlenmelerin bile s1n1rlar1n1 zorlayabilir. iktidar'la 

ayrilmaz bir bag1nt1s1 olan Sosyal Dtizenlenme 'de, taraflarin 91kar ve 

stratejilerinin 9e§litliligi ytizlinden, ortak bir ama9 izlenemez.Oisa olsa, 

farkli ama9lar1n 9ak1§lmas1 soz konusu olabilir(l). 

En kaba 9izgileriyle ozetlenen bu iktidar tan1m1 9er9evesinde, 

Machiavelli' nin Siyasi iktidar dli§llincesine yeniden goz at1l1rsa, Hliklim

dar' in Dlizenlenme 9abas1n1n ya da e§litsiz gli9 ili§lkilerinin belirlendigi 

somut bir mekanizma olarak siyasi eylemlerinin, Hliklimdar'in fizik varl1-

g1na bagli, her hliktimdarla yeniden kurulan bir Artefact oldugu gorlillir. 

Hliklimdar, ko§lullar dogrultusunda, bu eylemler arasinda se9im de yapabil

mekte, bir strateji 9oklugundan yararlanabilmektedir. Hi9bir a§lk1n gtice 

bagh olmayan, D1§lsalhk' siz Siyasi iktidar dti§ltincesi, Machiavelli' nin 

Talih sozctigtiyle dile getirdigi bir belirsizlik tas;1maktad1r. Hliklimdar, 

bir e§litsiz gli9 ili§lkileri alan1nda, Siyasi Iktidar'1, yetenegiyle, yeni

den kurar, ama bunun i9in talihin de kendisine yaver olmas1 gerekir 

(Virtu +Fortuna). Ote yandan, e§litsiz gli9 ili§lkisinin taraflari olan Hti

klimdar ve halkin, yukanda da deginil digi gi bi , ortak ama\:lar1 yoktur: 

Hliklimdar '1n amaci Siyasi iktidar 'in peki:;;tirilmesi, halkin amaci zultim 

gormemektir. Bu farkli ama9lar ardinda, taraflarin, denilebilirse, asgari 

mli§ltereklerde birle§lmesi soz konusudur. 

Hliktimdar '1n eylemiyle belirlenen ve yaveriyle s1n1rlanan, kendi 

d1§l1nda bir odaga da baglanmad1g1 i9in D1§lsall1k's1z, me:;;rula§lt1r1lmam1§l 

kalan bu Siyasi iktidar dti.;;lincesi, ahlakd191, ya da Orta9ag ahlakina 

s1n1r ~eken bir kesinti olu§lturur. Arna duvarc1, 9ektigi duvar1n bu yanin

da kalm19t1r. Bir dii§llintir, Marcel Ayme' nin Duvar-Ge9en' i olamaz; ya da 

Dutilleul gibi duvarin i9inde sonsuza kadar s1k191p kahr. Hi9bir devrin 

adam1 sayilamayacak Machiavelli'nin Siyasi iktidar dli§llincesinde, her :;;ey

den once, Stireklilik yoktur: Tanr1sall1ktan soyutlansalar da, e§litsiz gti9 

ili9kileri, Orta9ag dli9lincesi dogrultusunda, dlinyevi, ge9icidirler. Sti

rekli, sonsuz ve ahlaki sozclikleri anlams1zla9m19t1r: Tanr1 yoksa, her 

§ley mlimktindtir. 

(1) Hichel CROZIER-Erhard FRIEDBERG. L'acteur et le systeme. S.13-31, 80. 
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Arna siyasi-hukuki kavramsal btittin ic;inde,me:;;rulanma aramayan bir 

Siyasi Iktidar kavram1 dti:;;tinlilemez. Siyasi Iktidar kaynag1n1 Tanr1'da bu

lamayacaksa bile, ona yeni bir kaynak icadetmek gerekecektir. I:;;te bu go

revi; <;agda:;; Siyasi Iktidar dti:;;lincesine, oncelikle Stireklilik kazand1rma

y1 ba:;;aran, modern anlamda ilk Siyaset kuramc1s1 Jean Bodin tistlenecek

tir. 

Bodin, Egemenlik'in iki temel ozelliginin Bollinmezlik ve Slirekli

lik oldugunu soyler • Bu iki ozellik ac;1s1ndan, Bodin'in Siyasi Iktidar 

dli:;;tincesi Machiavelli'ninkiyle kar:;;1la:;;t1r1l1rsa, Machiavelli'nin de, 

Siyasi iktidar'in Bollinmezlik'ini, kavramsal bic;imde dile getirmeden, dti

:;;tindtigti gortiltir. tistelik Machiavelli'de Htiklimdar'in Siyasi Iktidar'i iki 

dtizlemde boltinmezdir: 0, Siyasi Iktidar'i ba:;;ka gtic; odaklariyla payla~ma

d1g1 gibi, Siyasi iktidar'a Tanr1sal kaynakta Ilke aramaz. Siyasi ikti

dar, yalniz ve yalniz Htiktimdar' in somut eylemlerinin ttimti olarak, Mut

lak' tir. 

Oysa Bodin' in dti:;;tindtigti Siyasi Iktidar, birinci dtizlemde Bo.ltin

mez' dir(2) ya da Bollinmezlik, Bodin' in, siyasi gticlin yalnizca krahn 

elinde kalmasi gerektigine yonelik, pratik bir siyasi onermesidir. Bir 

Res Publica' da, tek bir egemen olur, birden c;ok egemen varsa, bunlarin 

hic;biri gerc;ek egemen sayilmaz. Ancak, egemenin elindeki gliclin Mutlak ol

masi yeterli degildir, c;linkli fizik varlik ortadan kalkt1g1nda, gli<; kac;1-

n1lmaz olarak sarsilacaktir. 

Machiavelli'den 26 y1l sonra, Bodin'den 37 yil once, Ispanyol dli

:;;linlir Francisco de Vitoria, sistematik bir Bollinmezlik tan1mlamas1 yap

m1:;;t1; Kusursuzluk sozcliglinli kullanarak, ama Slireklilik'i ke:;;fedemeden ••• 

Vitoria De Iure Belli'de ~unlari yazm1:;;t1: Res Publica kusursuz bir top

luluktur. Kusursuz eksiksiz demektir, kusurlu da kendisinde bir ~ey eksik 

olan. Kendi kendine bir blitlin olu:;;turan bir siyasi topluluk, bir ba:;;kas1-

n1n parc;asi olmayan, kendi yasalarina, konseyine, yargic;larina sahip olan 

bir siyasi topluluk kusursuzdur(3). Bolilnmezlik Egemenlik'in temel unsuru 

olsaydi, Egemenlik kuram1n1 ilk bic;imlendiren dil~ilnilriln Vitoria oldugunu 

soylemek gerekecekti. Bu soylenemeyecekse, Glic;'U gerc;ekten gilc; yapan bir 

(2) Jean BODIN. De la Republique. S.15. 

(3) Francisco de VITORIA. Vitoria et Suarez. S.24. 
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boyutu kimin ke9fettigini sormak gerekecektir. Stireklilik'i ••• 

Gerard Mairet §oyle der: Gticlin egemenligi, hep, Kalabalik'in kali

ci ilkesi olarak Bir'i one slirmekten ibarettir. Bu ylizden glice slirekli 

denir: Dogrudan dogruya Dev let 1 in ilkesi olan bir ilkenin slireklili

gi( 4) .•• Bodin'in yaraticisi oldugu bir Egarenlik kuramindan sozedilecek

se, bu kuramin ozgiln, daha once dti9linlilmemi9 savinin Silreklilik oldugunu 

kabul etmek gerekecektir. Siyasi iktidar'1 hep bir ilk'in, Yeni'nin, Ku

rucu' nun eylemiyle ozde9le9tiren Machiavelli dti9lincesinde eksik olan ve 

onu, modern siyasi-hukuki kavramsalla9ma di9inda tutan budur. Machiavel

li' de, Si yasi iktidar, Hliklimdar 1 1n ey lem slireci olarak, onun f izik var

ligina bagliyken, yeni siyasi-hukuki kavramsalla9mada, ayirici ni teligi 

Silreklilik olan bir Egemenlik kuram1 sayesinde, Siyasi iktidar onu Kulla

nan' dan, ilke'ye ozgil yaniyla, bagims1zla9tirilacak, yeniden ama bu kez 

farkli bir D19salhk' a kavu9acaktir. Laik modern Dev let dli9lincesini, bu 

i9lem kuracaktir; Orta<;ag'in, gerekli D19sallik'1 ya da me9ruiyeti Tan

ri' da bulan siyasi iktidar dli§lincesinden kesin bir bi<;imde koparak ••• 

2- OOA\AillAN YENiQAGA ZAMANI DU~fiNMEDEKi FARKLILIK 

Burada, Bodin dli:;;lincesini izlemeyi bir an keserek, Slireklilik'in 

Egemenlik Ii besleyen ozelligini' Orta<;ag I in Zaman dli§lincesiyle' Yeni

<;ag' in Zaman dli9lincesi arasindaki farka(S) d~ek incelemek yararl1 

olabilir. Tabii bu iki dli9lince arasindaki fark, Kilise'yle, Yeni<;ag'i 

temsil eden sosyal kategorinin, Tacirler' in topludegerleri arasindaki 

farktir. Orta<;ag 'dan Yeni<;ag 'a ge<;mek, Orta<;ag Hiristiyan Etigi' nden, 

Yeni<;ag Ti caret Etigi t ne ge<;mek demektir. Bu ylizden sorunu, Orta<;ag' dan 

Yeni<;ag 'a, kentlerin ve tacir s1n1fin1n olu9umu <;er<;evesinde ele almak 

ayd1nlaticid1r: 

Avrupa'da tek tlik XII.yy.'da ortaya <;1kan ve XIV,XV.yy. 'larda yay

g1nl1k kazanan kentlerde, Ticaret Etigi, Kar'in bir ilerleme, mlibadelenin 

bir uygarlik arac1 olarak gorlildligti(6) yeni bir ahlak, Kilise'yle Soylu-

(4) Gerard MAIRET. Le <lieu mortel. S.37. 

(S) Karl Mannheim'in "Zaman" kavramina ili:;;kin gorli:;;il ve Ahmet Ha:;;im'in 
bu kavramdaki degi§ikligi Osmanl1 To plum' u a<;1s1ndan degerlendiri:;;i 
i<;in, ~erif MARDIN, ideoloji, S.71,72. 

(6) Gerard MAIRET. L'Ethique marchande. Histoire des ideologies II. S.212. 
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lar' a kan;n verilen dii;;e dii;; bir ideolojik mlicadele sonunda gelii;;ti. 

Bat1'n1n yaratt1g1 ilk btirokratik organ olan(7) Kilise, bai;;langi<;:ta, ta

cirlerin zenginlei;;mesine hoi;;gorilyle bakmam19t1, <;:Unkil Yeni<;:ag dili;;lincesini 

belirleyen en onemli unsurlardan biri, yukar1da vurguland1g1 gibi, za
man' 1 dili;;ilnmedeki farkt1. Ve Kilise, Ticaret Etigi' ne, Zaman kavramina 

ilii;;kin dini ogretilerle kar91 <;:1kt1. H1ristiyanl1k Kar' 1 reddetmii;;ti. 

Aralar1nda Aquinolu Thomas'n1n da bulundugu dinbilimcilere gore, ornegin 

tefecilikte satilan i;;ey olsa olsa Zaman'di; oysa, Zaman'dan Kar saglama 

amaciyla yararlan1lamazd1, <;:tinkli 0 yaln1zca Tanri'ya aitti(8). 

Bu ornek, Orta<;:ag' in dlinyevi hayat kar91s1nda goksel ha ya ta, ge

<;:ici hayat kar91s1nda sonsuz hayata ag1rl1k veren anlay191yla, Yeni<;:ag'in 

dlinyevi hayat1 on plana ~ikaran anlay191 arasindaki farkl1l1g1 ortaya ko

yar. Augustin us' a gore, Zaman sliredir, oysa merkezi dlinya olan evrenin 

yarat1lmas1ndan once, ne Zaman, ne de tabii slire vardir. Zaman, slire, ha

reketin ol<;:tileridir, Sonsuzluk ve Tanri 1 ysa hareketsizdir. Tanri i<;:in 

Zaman olmaz(9). Tanri evrenin merkezi olan dlinyayi yaratirken, ona hare

ket vermii;;, dolayisiyla onu slireli k1lm19t1r. Arna aslolan, sonsuz hayat

tir, Stireklilik'tir, zamand191l~kt1r. Bu, dlinyevi hayatin ge<;:iciligini, 

onemsizligini savunan ogreti ve ge<;:ici gli<;: ilii;;kilerinin kaynag1n1 son

suzluga, yani Tanri'ya gonderen kuramsal temeldir. Ticaret Etigi, bunun 

kar91s1nda, dlinyevi hayata ag1rl1k verecek, zamanin dtinyevi ama<;:lar dog

rultusunda kullan1lmas1n1 me9rula9t1racakt1r. 

Geleneksel Zaman anlay191n1n <;:oklii;;linlin izdlii;;limlinde, bir dtinya go

rlii;;linlin, bir kozmos tasar1m1n1n par<;:alanmasiyla(lO), geleneksel Adalet 

anlay191 da <;:oker: Yeni bir dlinya, yeni bir episteme; bagrinda hak ve 

adalet, degerler ve kar91la9t1r1labilirlikleri sorusunun blitlinliyle yeni

lenmi9 temeller ilzerinde ortaya at1lmas1n1 gerektiren yeni bir di.ii;;linme 

bi<;:imi (11). Feodal ni telikli hukuki ve idari dlizen, mesleginin ahla

k1yla yogurulan sosyal kategoriye uymayacaktir. Tacirler, ihtiya<;:lari 

( 7 ) Marcel GAUCHET. Le desenchan temen t du monde. S .103. 

( 8 )' Gerard MAIRET. L' Ethiq ue marchande. Histoire des ideologies II. S.222. 

( 9) Alfred WEBER. Histoire de la philosophie Europeenne. S.139. 

(10) Fernand DUMONT. Les ideologies. S.58. 

(11) Fran<;:ois EWALD. L'Etat Providence. S.567. 
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dogrultusunda, yeni hukuki dtizenlemeler isteyecek, feodal Adalet'i sagla

maya yonelik hukuki yontemlere kar91 <;1kacaklard1r. Dilello bunlardan bi

ridir. Bir kez ve her zaman i<;in belirlenmi9 dlizende, ilahi Adalet 'in 

haksiz olani gosterdigi yontem ••• Tacir eski hukuk sistemine kar91 <;ikar

ken, Tanr1'n1n el atmad1g1 bir dtinyevi dtizenin savunuculugunu yapmakta, 

bir dtinyevi Adalet istemektedir. Artik Tanrisal Adalet Oteki Dtinya 1 da 

ger<;ekle9ecektir. Bu dlinyadaysa, Adalet, ba9tan sona dlinyevi bir §eyin, 

Mtilk'Un temeli olacaktir. Bu dogrultuda ona, yeni bir sonsuz kaynak ara

mak gerekecektir. Kaynaga en uygun adi da, 1800 'de Johann Gottlieb 

Fichte koyacaktir ••• (12) 

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, Yeniden Dogan insan bir tanr1-

tan1maz degildi: Yeni dtizenin sozctileri de dinsel inan<;lari son derece 

gti<;lti insanlardi. Bu donemde yapilan her ticari sozle9me, Tanri, Hazreti 

Isa, Kutsal Meryem ••• sozctikleriyle ba9l1yordu. Yalniz, artik eyleminin be

lirleyicisi sayilan Insan'la, Yarat1c1's1 aras1ndaki ili9ki farkl1 bi<;im

de dli§lintilliyordu ••• Tacir dtinyevi i§leri, ticari etkinlikleri, Tanr1'n1n 

kar19mad1g1 bir alanda stirdlirdligtinli savunuyordu. Laikle9me sozctigtinlin an

lam1n1 bu farkl1l1kta aramak gere~ir: Dlinyevi ili9kileri Tanr1 yonlendir

medigine gore, onun yerini alacak bir Yonlendirici'ye, kapali ya da.a<;ik, 

Ticari Devlet'e ihtiya<; duyulmaktair. Modern siyasi-hukuki kavramsalla9ma 

bu aray191n ifadesi, Tanr1'n1n dlinyevi alandan d19lanmas1 da modern kav

ramlar1n varl1k nedenidir. 

Ticaret Etigi'ne kar§1 verdigi mlicadelede, Kilise, mtibadelenin ba

§a <;1k1lmaz gticli kar91s1nda ad1m adim geriler ve Zaman'1 Tacir'e kapt1-

r1r. Mesafeler, ol<;tiler, sayilar gibi, Zaman' 1 da yeniden dli§linmek Ta

cir 'in gorevi olmu§tur. Orta<;ag'in ayd1n1 olan din adam1n1n yerini, pra

tik kaygilar ard1nda, kag1t kalem kullanarak i§ yapmak zorunda olan yeni 

bir ayd1n ti pi, Kilise' nin yerini de bu yeni ayd1m. yeti9tirecek olan 

Okul alacakt1r. Degi§ken Tanr1sal Zaman'a, yani degi9ken dini bayramlara 

gore dlizenlenmi§ Kilise takvimi ve bu takvime uygun hayat tarzi, gelecege 

yonelik Kar hesaplan pe§inde, degi9mez bir zamanlamaya ihtiya<; duyan 

Tacir'e uymamaktad1r. Dtizenli ticari hesaplar1n yap1labilmesi i<;in, y1l 

25 Mart ya da 25 Aral1k ya da 22 Mart'la 25 Nisan arasindaki belirsiz bir 

(12) Johann Gottlieb FICHTE. L'Etat commercial ferme. 
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tarihte degil, hep 1 Ocak'ta ba9lamal1d1r(l3). Sosyal hayat, giine9 saati

ni izleyen ve dolay1s1yla mevsimlere bagl1 olarak degi9en c;an. seslerine 

gore degil, yirmidort e9i t saati vuran ve Tacir 'in eseri olan meydan 

saatlerine gore diizenlenmelidir. Kent meydanlarinda Kilise c;anlar1yla re

kabet etmeye ba9layan bu saatler, Zaman'1n ve dolay1s1yla, sosyal hayatin 

laikle9mesinin i9aretleri olurlar. Art1k, dlinyevi etkinliklerin kendile

rine ozgii bir Zaman'1 vard1r; dii~lincenin de yeni bir Tarih'i ••• 

1336'da, Milano'da, ilk meydan saati yeni Zaman'1 haber verir; 

1324'te, yeni sosyal kategorinin sozclisli Padoval1 Marsilius, Bar191n Ko

ruyucusq'nu yazm19t1r. Bu ylizderi, Yenic;ag'1n Milano'da 1336'da, modern 

dli9lincenin de 1324 I te Padova Ida mlijdelendigi soylenebilir. Tabii' Orta

<;.ag 'la Yenic;ag'1 birbirinden ayiran temel fark1n Zaman'1 dlii;;linmedeki fark 

oldugu kabul edilirse ve yalnizca dli9linsel ac;1dan i9levsel oldugu ic;in, 

Avrupa'n1n teoride ve pratikte, sozde topyekun Orta<;.ag'dan Yenic;ag'a s1c;

rad1g1 bir tarihi mutlaka benimsemek gerekiyorsa. 

Qal19mada bai;;langic; tarihi 1576 olarak belirlenen bir dti9tinsel ke

sinti lizerinde duruldugunu bir an i<;.in unutup, bu tlir kurgusal kaygilardan 

·kurtularak, pratikte, Ortac;ag 'dan Yenic;ag 'a gec;ii;;in ne olamayacag1n1 dli-

9tinmek gerekebilir: Tarih ve Tabiat dlii;;lincesi ac;1s1ndan, Ortac;ag'la Ye

nic;ag aras1nda bir kesinti oldugu a<;.1ksa da, pratikte, Tarih'in kronolo

jik kesintilerine, ya da Yenic;ag'1 karakterize eden her i;;eyin kesin ola

rak ortadan kayboldugu tarihi bir noman's land'e ulai;;mak ic;in, 775'lerin 

Bat1 toplumuna geri donmek gerekecektir(14). Bu tarihten, XV-XVI.yy.'lara 

dogru c;1karken de, sik s1k, Ortac;ag 'a ozgli unsurlara rastlanacakt1r. 

Kentlerin ticarete bagh gelii;;im silrecini de, daha dogrusu her ken tin 

farkl1 tarihini de ayn1 mantikla izlemek gerekir. Kuzey italya ve Belc;i

ka'da kentsel geli9imin ilk belirtileri X.yy. 'da gortil~eye ba9land1, ama 

XV. ve XVI. yy. 'larda bile, Avrupa' n1n birc;ok yoresi, ozellikle de Dogu 

kesimi, feodal niteligini koruyordu. Zaman1 dtii;;ilnmedeki farkl1l1g1n one

mini vurgularken, nesnel gerc;ekligin bu yonilnli gozard1 etmemek dogru 

olur. 

Zaman' in dlinyevi amac;lar dogrultusunda kullan1lmas1n1 me9rula9-

( 13) Gerard MAIRET. L' Ethiq ue marchande. Histoire des ideologies II. S.227. 

(14) Lucien FEBVRE. Combats pour l'histoire. S.127. 
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tirma geregi, Sonsuzluk' un ya da Stireklilik' in bir odaktan ba:;;ka odaga 

kayd1r1lmas1 geregine e:;;lik eder. Dtinyaotesi Sonsuzluk dli:;;lincesi, dtinyevi 

stireci devri bir hareket olarak s1n1rl1yordu: Sonsuz hayatla noktalanan 

Ge~icilik ••• Dlinyevi ili:;;kileri bu gec;icilik, bu onemsizlikten kurtara

cak, Hayat'in otesinde degil, Hayat'in ic;inde, yeni bir slirekli gtic;, bir 

sonsuzluk kaynag1 bulunmal1yd1: Ortac;ag 11n devri Zaman anlay1:;;1n1n yeri

ne, yeni bir Tarih dti:;;lincesini, Yenic;ag'in evrimci, tek~izgili Zaman an

lay191n1 anlaml1 kilan bir odak ••• 

Siyasi Dti:;;lince Tarihi'nin bir diger ad1, Tarih'i Dli:;;linme Siyaseti 

olabilir. Machiavelli oncesinde · Tanrisalhk' la me:;;rula:;;t1r1lan, Machia

velli' de Tanr1sall1k' tan soyutlanarak hi~bir :;;ey tarafindan me:;;rula:;;t1-

r1lmayan bir Siyasi Iktidar dli:;;Uncesinin yerine, Yeni~ag 'da, Egemenlik 

kuram1 sayesinde, dtinyevi ili:;;kileri anlaml1 kilacak ve onlar1 tek~izgili 

bir geli:;;im slirecinde sunacak, Tanrisalhk di:;;1nda Stireklilik kazanm1:;; 

ve me:;;ruiyetini de dogrudan dogruya bu Stireklilik' ten alm19 bir Siyasi 

Iktidar. dli:;;tincesi ••• 

- E:;;itsiz (dlinyevi, gec;ici) glic; ili:;;kileri kaynag1n1 Tanr1sal

l1k'ta buluyor. Ortac;ag dti:;;lincesi. 

- E:;;itsiz (dtinyevi, gec;ici) gtic; ili:;;kileri Tanr1sall1k'tan soyut

laniyor. Machiavelli dti:;;lincesi. 

- E:;;itsiz (dtinyevi, stirekli) glic; ili:;;kileri kaynag1n1 Slireklilik 

kazand1r1lan Tanrisalhkd1:;;1 bir Ilke' de buluyor. Yenic;ag di.i§lincesi ve 

yeni bir Tarih dli:;;lincesi. 

3- GERARD MAIRET'YE GORE SiYASi iKTiDARIN iLKESi-KULLANIMI BAGLANTISINDA 
GETiRiLEN YENi \:()ztiM 

Mairet, Laik Devlet'in Dogu:;;u adl1 makalesinde, Egemenlik kuram1-

n1n Bat1 Siyasi Dli:;;tince Tarihi ic;inde oynad1g1 c;ok onemli rolti anlatir

ken, Bat1 siyasi-hukuki kavramsalla:;;mas1n1n s1n1rlar1n1 kesin bir bic;imde 

c;izer: Laik modern Devlet'in XVI ve XVII.yy.'larda, teoride ve pratikte 

Bat1'da olu:;;tugu sav1, onun, ozellikle Egemenlik kavram1n1 ic;eren ay1rd

edici niteliklerine dayanir. Soruna boyle bak1ld1g1nda, "Ortac;ag'da 
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teoride ve pratikte Dev let var miydi ?" sorusu, anlamsiz bir soru olarak 

belirecektir. Laik modern Devlet'in ozgtin niteligini kavrayabilmek i<;in, 

once, Egemenlik kavram1n1 <;ozmek gerekir. Laik modern Devlet ogretileri, 

bu kurucu kavram <;evresinde toplanirlar. Avrupa Siyasi Kurumlar Tarihi 

a<;1s1ndan da, Devlet ideolojisi denen i;;eyin ayd1nlat1labilmesi i<;in, Ege

menlik'in kesinlikle belirleyici oldugu kabul edilmelidir. Tek<;izgici bir 

yakla91mla, belli bir toprak tizerinde, belli bir yonetime itaat eden, 

belli bir topluluk soz konusu oldugunda, hemen, Devlet sozctigtinti kullan

maktansa, s1n1rlar1 kesinlikle <;izilen <;er<;eve di91nda kalan siyasi olu-

9umlar1 Devlet saymamak ve Devlet hakkinda, Egemenlik kavramina ayirdedi

ci ozellik taniyan kesin bir tanimlama yapmak gerekir(15). 

Egemenlik' e ilii;;kin sorun, Siyasi Iktidar Slijesi 'nin-hukuken ya 

da fiilen Siyasi Iktidar'in sahibi- kim ya da ne oldugunu bilme sorunudur 

ve bu sorun, Orta<;ag Hiristiyan dtii;;tincesinin de temel sorunuydu. Arna Or

ta<;ag H1ristiyan dli9lincesi, Siyasi Iktidar sorunsal1n1, Egemenlik <;er<;e

vesinde olu9turmad1. Yeni<;ag dtii;;tincesiyle arasindaki can al1c1 farkl1l1k 

da budur. Orta<;ag'da, Papa'n1n Siyasi Iktidan'yla imparator'un Siyasi 

Iktidari arasindaki <;at19ma, Paulus' un, teokratik bir. anlay191n ifadesi 

olan 9u a<;1klamas1yla belirlenmi9tir: Iktidar yaln1zca Tanr1 'dan gelir 

ve iktidardakiler Tanri tarafindan atanm19lard1r. Bu anlayi9, Egemenlik 

kavramiyla asla uyui;;amayacak bir anlay19t1r. Iki gti<; aras1ndaki <;at19ma, 

bir Egemenlik <;at19mas1 degil, kaynag1n1 Tanri'da bulan bir Siyasi Ikti

dar <;at19mas1d1r(l6). 

XIV ve XV. yy. 'larda, tabii daha once de, Gil<;' tin Tanrisal odakli 

olmad1g1 dti9tintilemezdi.Orta<;ag H1ristiyan dlii;;tincesinde, GU<; hep Tanr1sal

l1k'la birlei;;tirilir ve Siyasi Iktidar'in, Tanri tarafindan kime verildi

gi ara9t1r1l1rd1. Siyasi Iktidar'in me9rula9t1r1lmas1na yonelik bu kuram

sal <;aba, Devlet kavram1n1n olu9umuna izin vermeyecek bir engeldi. Siyasi 

Iktidar'in Tanr1sall1g1 dtii;;lincesi a§11lam1yordu. A priori Tanr1sall1k yli

zlinden, Orta<;ag H1ristiyan dli9lincesinde, Siyasi Iktidar sorunu, hep 

Tanri'yla baglant1s1 a<;1s1ndan ele a11nabilmi9, bir yonlinli Ilke a<;1s1ndan 

(15) Gerard MAIRET. La ' de l'Etat laique. Histoire des ideologies genese 
II. S.284,285. 

(16) Gerard MAIRET. La ' de l'Etat laique. Histoire des ideologies genese 
II. S. 286, 287 • 
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Tanr1'n1n, diger yonlinti kullanim a91s1ndan Siyasi Iktidar'in ba~inda 

olan1n -sahibi degil- olu~turdugu ikiba~l1 bir sorun olarak kalm1~t1. Bu 

9er9evede sorulabilecek soru, Papa'yla Imparator'dan hangisinin, Tanrisal 

Ilke ad1na, Siyasi Iktidar'1 kullanabilecegine ili~kin soruydu ve iki gii9 

aras1nda gidip gelen pu dti9tince, Egemenlik kavramiyla, Yeni9ag'da ke9fe

dilecek ve Devlet kavram1n1 olu9turacak 9oziimti bulamadi: Egemenlik kura

miyla, Devlet'te, Orta9ag'1n hep ayri tuttugu Ilke ve Kullan1m'1n birle9-

tirilmesi ••• (17) 

Bu sayede, ilke-Kullan1m eski bag1nt1s1 degi9iklige ugrayacak ve 

art1k, Siyasi Iktidar, Kullan1m'in ilke'ye baglanmas1 demek olan me9rui

yetini Tanr1sall1kd191 bir odakta bulacakt1. Tanr1sal ilke-Kullan1m eski 

bag1nt1s1n1n siirdtigtinti ya da Siyasi Iktidar'in me9ruiyetini Tanri'dan al

d1g1n1 dti9tinen bir donemde, Devlet ve tabii Egemenlik kavramlar1nin hi~

bir anlam1 olamazd1. Bunlar1 , a91r1 bir ti tizlikle, yaln1zca belli bir 

kavramsal alan i~inde kullanma ~abas1, basit bir sozclikler kavgas1 say1-

lamaz. EgenED. Devlet sozciikleri, 'her tiirlli Siyasi iktidar'in iki vazge~il

mez unsurunun yepyeni bir baglamda eklemlendiklerini gosterir: Gti~ ilkesi 

ve giiclin Kullan1m1. Bu a~1dan, Egemenlik, Devlet kuraminin temel kuramsal 

unsurudur(l8).... Yeni~ag 'in yeni ili9kisi: Zamand191 Bir' le, bireysel 

ya da toplu corpus, a9k1n egemenlikle diinyevi hayat arasinda ••• (19) 

4- DEVLETiN KAPISINI Ac;AN SiHiRLi sOzcUK: EGEMENLiK 

Egemenlik, Siyasi iktidar'in Kullan1m1'n1 me9rula9t1rmak i~in yeni 

bir D19sall1k olu9tururken, yeni bir Siyasi iktidar tipi dli9lincesini mtim

kiin kilacakt1r: Dev let ya da Kurumsalla9m19 Siyasi iktidar. Ve Egemen 

Devlet Bir'dir. Tekrarlamak gerekirse, Machiavelli de, Hiikiimdar'in Siyasi 

iktidar1'n1 Bir olarak dti9linmli9tiir. Arna Machiavelli otesinde, soz konusu 

olan, D19sall1k'1n farkl1 bir bi~imde yeniden kurulmas1, Tanr1sall1k'tan 

bag1ms1zla9m19 bir Siyasi iktidar dii9lincesinin Hiikiimdar 'in fizik varl1-

(17) Gerard MAIRET. La ' de l'Etat laique. Histoire des ideologies genese 
II. S.288,289. 

(18) Gerard MAIRET. La ' de l'Etat laique. Histoire des ideologies genese 
II. S.310,312. 

(19) Claude LEFORT. Essais sur le politique. S.317. 
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gina bagli kalmaktan kurtarilmasi, Egemenlik denen ve soyut niteligini 

zamand191liktan, Stireklilik'ten alan kavramin olu9turulmasidir. 

Boltinmezlik Siyasi iktidar' in Kullanimi' na ili9kindir. Somuttur. 

Stireklilik ilke'ye ili9kindir. Kavrama D19sal anlamini kazandirir. Soyut

tur ve bu yilzden, Egemenlik'i egemenlik yapan ozelliktir. Modern siyasi

hukuki kavramlarin en belirsizi, en kapalisi clan Egemenlik, onun saye

sinde, Tanr1sall1kd191 gizemlilige kavu9mu~tur. Laikle9me diye adland1r1-

lan silrey, ya da her Siyasi Iktidar dil9ilncesinin vazgeyilmez me9rula9t1-

ric1 unsuru D19salhk' in ya da Kutsallik' in, Ba ti dil9ilncesinde bu kez 

Tanrisallik d191nda olu9turulmas1, Silreklilik'le beslenen Egemenlik kav

ramiyla ba9lar. Devlet onunla kutsaldir. 

Me9ruiyet aray191, zorunlu olarak, Iktidar'in onu kullananlar'dan 

ay1rdedilmesini gerektirir, ba9ka bir yoztim yoktur, ytinkil me9ruiyet bir 

bagintiy1 zorunlu kilar, kendiliginden me9ruiyet olamaz, 9u ya da bu Ilke 

adina me9ruiyet vardir; ama iktidar bir kez, onu Kullananlar 'in ki9ilik

lerinden ay1r1ld1ginda, soyut bir dayanaga ihtiyay duyan antiteye donti-

9tir, bu dayanak da Devlet olacakt1r(20). Devlet'in ortaya yl.kmas1n1 sag

layacak ad1m at1lm19t1r: 0, Egemenlik sayesinde, v~rlik nedenini ve ama

cini kendinde bulan bir Siyasi Iktidar tipidir. Ilke' sini ba9ka yerde 

aramaz; deyim yerindeyse, D19sall1k' 1 iyselle9mi9tir. Me9ruiyetini ken

dinden al1r ya da 0 dogrudan dogruya me9ruiyettir(21). Machiavelli, sos

yolo jik di ye adland1r1labilecek _bir yakla91mla, Siyasi Iktidar' in kulla

nillligi somut e9itsiz gtiy ili9kileri alanini tan1mlam19t1. Arna Devlet'in 

dil9ilnillebilmesi iyin, onun soyut bir biltiln olarak ay1klanabilmesi gere

kiyordu; Machiavelli'nin yapt1g1 gibi, Hilklimdar'in somut eylemini dil9tin

mek degil, Devlet'i Egemenlik'le tanimlamak ve Siyasi iktidar'in Kulla

nim1 'n1 ona bag1ml1 kilmak gerekiyordu. Ortayag'da Siyasi Iktidar'1 Kul

lananlar nasil Tanrisal iktidar'1n temsilcileriyse, Yeniyag'da da Siyasi 

iktidar' 1 Kullananlar, Dev let' in temsilcileri olacaklardi. Dev let XIV. 

Louis olamazd1. Kral olecek ve Ya9as1n Kral! diye bag1r1lacakt1. 

John Rawls, Kurum'u, once soyut sonra somut boyutlar1yla, i;ioyle 

tanimlar: Kurum, her §eyden once, soyut bir nesne, bir kurallar siste-

(20) Georges BURDEAU. L'Etat. S.46. 

(21) Gerard MAIRET. La genese de l'Etat Laique. Histoire des ideologies 
II. S.309. 
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miyle dile getirilmi9 olasi bir davran19 bi~imidir; sonra da, bu kuralla

r1n buyurdugu eylemlerin, belli bir anda ve belli bir yerde, belli ki9i

lerin dli9tince ve davran19lar1nda somutla9mas1d1r(22). 

Ki.;;iselle.;;mi.;; Siyasi iktidar tipinden Kurumsalla9m19 Siyasi ikti

dar tipine ge~i9 sozcUkleri, Ki9i'den Kurum'a, Somut'tan Soyut'a ge~i.;;in 

en a~1k belirtileridir. Devlet'le Siyasi iktidar'1n nerede oldugunu kesin 

olarak saptamak bundan boy le imkans1zla9acakt1r. Kurumsalla9m19 Siyasi 

iktidar tipi olarak Devlet, Egemenlik'i alt1ndaki ger~ek ki.;;ilerin -Siya

si iktidar '1 Kullananlar kadar yonetilenlerin de- fizik varl1klar1ndan 

bag1ms1zla.;;t1r1larak ya da insans1zla9t1r1larak dli.;;linlilecektir. Yoksa, 

Devlet'in, belli bir anda etki alani i~indeki bu ger~ek ki.;;ilerin tamam1-

n1n hayata veda ettigi zaman ortadan kalkmasi ya da dogan ve olen her 

ger~ek ki.;;iyle nitelik degi.;;tirmesi soz konusu olurdu. Fani insan kar91-

s1nda, Devlet'in Kal1c1l1k'1na inan1ld1g1na gore, bu inanca denk dti.;;ecek 

ozellik, soz konusu Siyasi iktidar tipinin Kurumsalla9m11iJl1k' 1d1r. Bu 

yiizden, Kurum sozcligtinli, Stireklilik'e ili.;;kin bu anlamiyla dli.;;linmek gere

kir. 

Her to plum, dlinyas1n1 anlamh kilmak zorundadir; totemleriyle, 

tanr1lar1yla, Tanri' siyla, kral1n1n hem oltimlti hem oliimsliz ~ifte bede

niyle ••• Topluluk, onlar1n sayesinde ve fani tiyelerin otesinde stirekli 

bir btittin olarak ortaya ~ikar: Biz ••• Modern Bat1 dti.;;tincesinde de bu kez 

belirip, Ba ti toplumunu ve Otekiler' i birbirlerine gore anlamlandiran 

Kurum, zorunlu olarak, bir Simgesellik agi i~inde kurulur(23). 

Bodin, ozglin bas1m1 739 sayfadan olu9an Res Publica Uzerine Alti 

Kitap'1n (1576) ilk ctimlesinde .;;oyle der: Res Publica, bir~ok ailenin ve 

ortak. ~ikarlar1n1n, egemen bir gii~le, dogruluk tizere yonetilmesidir(24). 

Egemenlik'le, Devlet'i Siyasi iktidar'i Kullanan'dan ayiran ve ondan once 

varolup, ondan sonra da varolacak olan soyut bir gti~le. • • Laik modern 

Dev let' i doguran ve dortytiz yih a9k1n bir stiredir etkinligini koruyan 

Mitos budur. Temel ozelligi Stireklilik olan Egemenlik Mitosu: Devlet'in 

(22) John RAWLS. Theorie de la justice. S.86. 

(23) Cornelius CASTORIADIS. L'institution imaginaire de la societe. 
S.207. 

(24) Jean BODIN. De la Republique. S.11. 
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Ruhu( 25). Dev let. Siyasi iktidar' 1 Kullanan I in otesinde. bir Artefact 

olarak, Ruh'una, yani oltimstizlilge kavu9tuktan sonra varolabilirdi. 

5- BODIN'iN DEVLETi Dti~fiNMEsiNi ENGELLEYEN EK.SiK UNSUR: SOSYAL SOZ~ME 

Buraya kadar, Bodin' in yaratt1g1 Egemenlik kuram1, birdenbire ve 

dolays1z olarak, "Gorilnmez" ( 26) Dev let' e can vermi9c;esine incelendi. Ne 

var ki, Eodin'in bir kuramc1 olarak, siyasi-hukuki kavramsalla9ma ic;inde

ki yeri belirlenmedi ya da henilz Bodin'e 9u soru yoneltilmedi: Siirekli

lik' le besledigi bu Egemenlik kuram1, bugtinkil anlaminda, laik modern 

Devlet 'in dil9ilnillebilmesine imkan verir mi? Vermezse, Dev let 1 in ileride 

dti~iinillmesini saglayacak kuram1 yaratan Bodin' i, Dev let' i dti9iinmekten 

al1koyan s1n1rlar nelerdir? Ve Bodin'in Egemenlik kuram1, Leviathan'1 tek 

ba91na olu9turamayacaksa, bu soguk canavar1, olilmlil Tanr1' y1 olu9turmak 

tizere, soz konusu kuramsal c;abaya ba9ka hangi c;aban1n eklemlenmesi gere

kir? 

Dev let ve Egemen adl1 ki tab1nda, Siyasi Corpus' a denk dti9en bir 

edebi Corpus'u ·tan1mlayan Pierre Brunel, Georg Jellinek, Carre de 

Malberg, Georges Burdeau'nun savlar1ndan yola c;1karak, 9oyle der: 

Bodin'in kuramsal <;abasi, Fransa krallar1n1n, di9ta Papalik'a, ic;te de 

Feodalite'ye kar91 milcadelelerinde, Krall1k'1 giic;lendirme kayg1s1nca be

lirlenmi9ti. Bodin, Summa Potestas di ye adland1rd1g1 Egemenlik' le, Res 

Publica'n1n otoritesini belirginle9tirmeye c;al19an bir Frans1z usulil Ege

menlik kuramc1s1d1r. Oncelikle, Bodin' in dti9ilncesini bic;imlendiren bir 

siyasi misyon vardir: Fransa kral1n1, Papa ve feodal gil<; odaklar1 kar91-

s1nda bag1ms1z kilmak(27) ••• 

Bodin, bir yandan Egemenlik'i ?iyasi iktidar'i Kullanan'dan bag1m

s1zla9t1r1rken, Res Publica Hali' ni Yonetim Bic;imi' nden ay1r1rken, ote 

yandan bir c;eli9kiyle, krali Egemenlik'le ozde9le9tirmekten geri kalmaz. 

Sonra, Egemenlik kuram1n1n tlim ozgilnliigtine ragmen, Bodin, Ari8totelesc;i 

izler ta91yan bir siyasi dil9tincenin sahibidir. Ustelik, Egemen Hilktimdar, 

(25) Gerard MAIRET. La genese de l'Etat laique. Histoire des ideologies 
II. S.310. 

(26) Marcel GAUCHET. Le desenchantement du mantle. S.120. 

(27) Pierre BRUNEL. L'Etat et le souverain. S.116. 
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hala, Tanr1'n1n yerytizlindeki gortintlistinden ba9ka bir .;;ey degildir. Btittin 

bu dti9tinsel s1n1rlar birbirine eklenince, ortaya, uyruklar1n krala, kra

hn da Tabii Yasalar' a itaat ettigi bir Frans1z Monar~isi(28) savunusu 

c;1kar. XIV.Louis, Leviathan'in yaz1ld1g1 165l'de degil, ama 1576'da, laik 

modern Devlet'e kar91, Res Publica olabilirdi; c;tinkti Bodin dti9tincesinde, 

gerc;ek anlamda Devlet'e yer yoktu. 

Soz konusu dti9linsel s1n1rlar1 hukuki c;erc;evede, ya da kaynag1n1 

bir Artefact olarak Devlet'te bulan Pozitif Hukuk'la, Toplum ve Hukuk'un, 

Tabii bir Dtizen'in ya da Tanr1sal bir Dlizen'in ifadesi olduguna ili9kin 

Aristotelesc;i-H1ristiyan Tabii Hukuk c;at1§mas1 ic;inde ele almak ayd1nla

t1c1 olabilir: Egemenlik, son c;ozlimlemede ya da sava9 ac;mak, bar1§ yap

mak, memur atamak, bag1§lamak, para basmak, vergi koymak gibi yetkilerden 

once(29), yasa yapma ve yasay1 iptal etme gtictidtir(30). Bu nedenle, Bodin 

dli§lincesinde Egemenlik' le ozde§le~en kral, Hukuk' un kaynag1na donli.;;tir. 

Yalnizca o kurallar koyabilir ve bu kurallara uyulmas1 ic;in zora ba9vura

bilir. Ayrica, ko.ydugu kurallar kendisini s1n1rlamaz. Bodin' in Boltinmez 

Egemenlik'iyle, siyasi-hukuki merkezile9me gerc;ekle9mi9tir. 

Buraya kadar, Bodin Yeni 'dir, c;tinkti henliz Hukuk' un kaynag1 ne 

Tanr1'd1r, ne de Tabiat. Bodin, Egemen Gtic;'tin eski yasalar1 iptal etme, 

yeni yasalar yapma imkan1ndan s1k s1k sozederken(31), pozitivist Hukuk 

kuramlar1n1n ilk temel ta§1n1 yerine yerle§tirir(32), ama bir ad1m ileri

ye gidemez. S1n1r, kralin Tabii Yasalar'a uymas1 gerektigi soylendigi anda 

c;ekilmi9tir: Adalet Yasa' n1n amac1d1r, Yasa Hliktimdar 'in eseridir /SINIR/ 

Hiiktimdar Tanr1'n1n yerytizlindeki gorlintlistidlir, oyleyse Htiktimdar Yasas1 

Tabii Yasa'y1 ornek almal1d1r(33). Hukuki dlizenin kaynag1 olarak sunulsa 

da, Egemen Gile; ya da kral, ontinde sonunda, Tanr1' nin temsilcisidir ve 

O'na kar.;;1 sorumludur: Kaynag1n da kaynag1 vard1r ve Hukuk Bodin dli§lin

cesinde yeterince pozitifle.;;memi§tir. 

(28) Ayferi GOZE. Siyasal dti9linceler ve yonetimler. S.124. 

(29) Ilhan AKIN. Kamu Hukuku. S.95,96. 

(30) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique. S.493. 

(31) Jean BODIN. De la Republique. S.48-55. 

(32) Thomas FLEINER-GERSTER. Theorie generale de l'Etat. S.181 •. 

(33) Mehmet AKAD. Genel Kamu Hukuku. S.28. 
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Buna ba!Sh olarak, Bodin' in, Slireklilik sozcliglinli kullam.rken, 

buglin Egemenlik ~er~evesinde bu sozclige verilen anlam1 hedefleyip, hedef

lemedi$i, hakl1 olarak sorulabilir. Gorlinli§e bak1l1rsa, Bodin, Egemenlik'i 

yalnizca s1n1rl1 silreli olarak Siyasi iktidar'1 Kullananlar'in ki9ilikle

rinden soyutlamak istemi9tir. Bunun i~in de, Res Publica Halleri olan Mo

nar.;-ik, Aristokratik, Popliler Haller'le, yine Monari;;ik, Aristokratik, 

Popliler olabilecek Yonetim Bi~imleri' ni birbirinden ayirm19t1r. Bu ay1-

r1mla, her bir Hal'e ti~ Yonetim Bi~imi denk dii.;-eceginden, sonu~ta, dokuz 

Yonetim Bi~imi'nin dli.;>linlilebilmesi sa1Slanm19t1r: Monar§ik Hal'de, Monar

.;-ik, Aristokratik, Popliler yonetim bi~imleri; Aristokratik Hal'de, Monar-

9ik, Aristokratik, Popiiler yonetim bi~imleri; Popliler Hal'de, Monar9ik, 

Aristokratik, Popliler yonetim bi~imleri. Res Publica Halleri' ne s1n1rl1 

slireli Yonetim Bi~imleri kar91s1nda Slireklilik kazandiran bu ke9if saye

sinde, Res Publica'nin Yonetim Bi<;imi'nden bag1ms1zla~mas1yla, Egemenlik 

kavram1 ortaya ~ikacaktir. Arna Popliler Hal'de Egemen GU~ halk, Aristok

ratik Hal 1 de halkin kli<;lik bir kesimi, Monar9ik Hal' de de Kral' dir( 34). 

Bunlar belli ki9ileri, belli slireler i~in, Siyasi iktidar'i Kullanma yet

kisiyle donatir, ama Siyasi iktidar'in ikinci sahibi olarak kalirlar. 

Bodin Slireklilik'e Egemenlik kavram1n1 yeterince dii;;salla9t1racak 

anlam1 vermemi9, once Egemenlik'i Siyasi iktidar'in ba§indakinden, sonra 

da bu sonuncuyu TanrYdan blitlinliyle bag1ms1zla9t1ramam1i;;t1r. Tarih Yonte

.!!!i' nde, hi~ bir lilkenin, ba9lang1<;ta, Aristokrasi ya da Halk tarahndan 

yonetildi15inin gorlilmedi15ini ilk Res Publica Hali'nin -en Tabii Hal- Mo

nar9i oldugunu soyleyen Bodin, Egemenlik'i yalnizca Monar§i a~1s1ndan dli

i;;linmiii;;(35), Mairet'ye gore, Ha1k'in olas1 her Egemenlik'in s1n1r1n1 olu§

turdu15unu goremememi§tir(36). Bodin, Devlet' e dogru kendi kuram1n1 ai;;a

maz. Bu yolda, onu kuram1 ai;;acaktir. Egemenlik kanl1 canl1 bir ki9iyle, 

XIV.Louis'yle ozde§ kalmaktan kurtulacak, kendisini ger~ek Egemenlik ya

pacak olan gerekli ba151nt1y1 soyut bir blitilnle kuracaktir. Societas ••• 

Artik, Bodin' in eksik unsurlu Egenen lik' inden eksiksiz Egemenlik 

(34) Jean BODIN. De la Republique. S.13. 

(35) Jean BODIN. Oeuvres philosophiques. Corpus general des philosophes 
fran~ais V-3. S.383. 

(36) Gerard MAIRET. Le dieu mortel. S.80. 
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kuramina(37) ge~ilmesi gerekmektedir: Sosyal Sozle9me kuram1n1n katk1s1y

la ••• Hliktimdar Egemenlik'ini Tanrisal Hukuk'a dayanarak me§rula9t1r1rken 

-Tann inayetiyle htikiimdar oldugu i~in ilahi Yasalar 'a bagli kalmali

dir-, Sosyal Sozle9me' yle yeni bir me§rulanma ti pi dogacaktir; Sosyal 

Sozle§me, Egemenlik'i kendi di§1nda kurulmu9 a9k1n baglardan kurtaracak

tir(38). Yani Bodin dti9ilncesinden ••• Fransa'dan ispanya'ya, Lan'dan 

Salamanca'ya, Francisco Suarez'i ke§fetmek i~in yapilan bir yolculuk so

nunda ••• 

Georges Balandier, E.Kantorowicz'in Kralin Iki Bedeni ya da 

"corpus"u kurgusunu nasil a~1kla.~hg1n1 aktarirken, Hz. Isa' nin hem Tanr1-

sal hem de insani yanlar1n1 hatirlatan ya da Tanr1sall1k 11n iki boyutu 

Gorlinen-Gorlinmeyen ay1r1m1na dayanan(39) bu ilahiyat~i-hukuki kurgu saye

sinde, egemenin iki varliga kavu9tugunu soyler: Oltimlti fizik "corpus"la 

tabii bir varlik, ollimsliz "siyasi corpus"la "mistik" bir varlik(40) ••• 

Suarez dli9tincesinde, Sosyal Sozle9me'yle kurulacak olan, bu Mistik 

Siyasi Corpus'tur. Tanri golgesinde ••• 

(37) Ulus Egemenligi i~in, Mehmet Ali AGAOCULLARI, Halk ya da Ulus ege
menliginin kuramsal temelleri lizerine birka~ dli9iince. AtiSBF dergisi, 
XLI. 1-4. 

(38) Thomas FLEINER-GERSTER. Theorie generale de l'Etat. S.185. 

(39) Marcel GAUCHET. Le desenchantement du monde. S.73. 

(40) Georges BALANDIER. Le detour. S.27. 
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ALTBOLOM II 

1K1NC1 KURUCU KAVRAM: SOSYAL SOZL~ME 

Klasik Siyasi Di.i1?i.ince Tarihi, Jean Bodin' in Egemenlik kuramindan 

Hobbes'un Sosyal Sozle9me kuramina si~rayarak, kestirme yoldan laik mo

dern Devlet di.i1?tincesine ulaiilirken, bu yolda onemli bir ko9eba1i1J.n1, 

XVII.yy ispanyol dti1?tincesini ve Francisco Suarez'in Sosyal Sozle9me kura

mini israrla gormezden gelir. 

1- iSPANYOL DU~UNCESiNiN MODERN SiYASi-HUI.UKi KAVRAMSALLA~MAYA KATKISI 

Bunun iki nedeni vardir: Birincisi, basit ve haksiz neden, genel

de, Ba ti dti;;tincesinin Pireneler otesi dti1?tinceyi, en azindan is pan ya 

AET' ye girene kadar yok-saymasidir. Oysa laik modern Dev let' i, Katolik 

Dlinya imparatorlu~u hedefi ardinda, di.inyanin dart ko1?esine ta/iliyarak, bir 

Somlirgele1?tirme a~J. i~inde, en basit toplumdan en geli1?mi1? Imparatorluk

lar'a kadar, farkli Devletsiz Toplum tipleri kar1?J.s1na koyarak, Batili/ 

Oteki ilk ikilemini kuran di.i9lince ispanyol di.i9i.incesidir. Bu Somtirgele1?

tirme ya da Siville9tirme, Devletle9tirme ~abasini me9rula9t1rma gorevi, 

aralarinda Andres de Olmos, Toribio de Benavente Motolinia, Bernardino 

de Sahagun gibi(l), Latin Amerika'daki ilk etnologlar diye adlandirilabi

leceklerin de yer ald1g1, genelde din adami olan ispanyol di.i9lini.irlere 

dii§lmil1?tiir. Bu nedenle, soz konusu dli§liinceyi bir yana itmek, laik modern 

Devlet mant1g1n1n kavranmas1n1 zorla9t1racak onemli bir hata olur. 

Cristobal Colon Amerika' yi 1492' de ke9fetti, izleyicisi Machiavelli de 

Siyasi iktidar 'in mant1g1n1 1513' te... Siyasi dli1?tinmeyi ke1iJfetmek, ayni 

zamanda Yeni Dlinya' yi ke1?fetmek, Oteki' ni ya da bir Ayna' yi ke1?fetmek

tir. 

( 1) Christian DUVERGER. La conversion des indiens de Nouvelle-Espagne. 
S.195. 
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ikincisi, onemli nedense, Suarez'in, Machiavelli'den Hobbes'a ula-

9an tutarl1 c;izgide, ayk1r1 bir nokta olarak durur goztikmesidir. Cizvit 

dti9ilnilr, Papalik'a kar91 laik modern Devlet'i olu9turan silrec;te, kuramsal 

c;abas1n1 Papal1k'1n savunusuna adam19t1r. Buna ragmen de, soz konusu kav

ramsalla9ma silrecine vazgec;ilmez bir katk1da bulunmu9tur. Bu, siyasi dil-

9ilncenin, gildiilen hedeflerle taban tabana zit bir diizleme kayabilecegini 

gosteren ilginc; bir ornektir. Papal1k'a kar91 ilk Siyaset bilimci ve de 

;leytan bilimci Bodin' ~n olu9turdugu Egemenlik kuram1na, Papal1k yanhs1 

Suarez' in Sos ya) Sozle9me kuram1 eklenecek ve Suarez' in amac1na ragmen, 

bu ayk1r1 birle9meden, laik modern Devlet dii9ilncesi dogacakt1r. Suarez'e 

ragmen Suarez'i, bu yolda, yaln1z birakmamak dogru olur. 

Bodin'de Egemenlik, Tanr1sall1k'tan tam anlamiyla soyutlanamad1g1 

ic;in eksik unsurlu bir gil~ olarak tan1mlanm19t1r. Sosyal Sozle9me kuram1, 

Egemen Gile;' ti Tanr1 yerine To plum' la bag1nt1l1 kilarak, Consensus 1 le ek

siksizle9tirecektir. Art1k soyut gilc;, varl1g1n1 yonetilenlerin rizas1na 

dayand1racakt1r. Bu, Ulus Egemenligi'ne ac;1lan yoldur. 

Her ilk aray191 genellikle yan1lt1c1d1r, c;iinkil ilk'in de ilki var

d1r. Ve Sosyal Sozle9me deyince, kavram1 ortaya atan o olmasa da, · akla 

once Thomas Hobbes gelir. Oysa ispanyol dti9ilncesine ve Suarez'e hakk1n1 

vermek ic;in, Sosyal Sozle9me'yi Hobbes'a gerekli kavramsal olgunluga 

eri§tirenin Suarez oldugunu kabul etmek gerekecektir. Tabii, Suarez dii-

9tincesinde ac;1k~a kurumsal bir yonde geli9ip serpilen Sozle§me kuram1n1 

yava9 yava9 ona haz1rlayan da Calvinist ak1m olmu9tur; ate yandan, bu ku

ram1n koklerinin Antik Yunan dti9ilncesinde bulunduguna ili9kin savlar1 ha

t1rlamak yerinde olur(2). 

Sosyal Sozle9me kuram1 otesinde' 1651' den 1690 I a' Leviathan I dan 

Sivil Yonetim iizerine ikinci Inceleme'ye gidildiginde, bir ba9ka deyimle, 

klasik ekonomi politigin kurucusu say1lan John Locke'a gidildiginde, tota

liter dil§ilncenin temsilcisi say1lan Hobbes'dan, liberal dil9tincenin tem

silcisi say1lan Locke' u ay1ran bir mtilkiyet kuram1na ula91l1r. Siyaset 

bilimcilere gore, Locke, insan1n kendi kendisinin ve dolay1s1yla emeginin 

maliki oldugunu soyleme dehas1n1 gostermi9 1 boylece ozel millkiyeti dogru

lam1§ ve Adam Smith' in Kamusal Alan/Ozel Alan ikilemini olu9turmas1ni 

(2) Ayferi GOZE. Siyasal dil9ilnceler ve yonetimler. S.11,35,122; Onalt1nc1 
yilzy1l dti9tinilrlerinde bask1ya kar91 direnme. iUHF Mee. XXXIV, 1-4. 
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saglam19t1r. Kuram ger~ekten Locke'un yarat1s1 olsaydi, Hobbes'un totali

ter dti9lincesinin, liberal dli9linceye gore, kavramsal onceligine getirilen 

ai;.iklamalardan birini olu9turabilirdi. 

Ne var ki, bu sav da, ispanyol dii9iinlirler Dominiken Francisco de 

Vitoria (1480-1546) ve Cizvit Francisco Suarez'in (1568-1617) kuramsal

la9t1rd1klar1 bir savdi. Onlar, insanin kendi bedeninin maliki oldugu 

( dominus sui corporis) dli9lincesine dayanm19lardi. Suarez 9oyle demi9ti: 

insan kendiliginden ve de Akil'a sahip oldugu i<;in, kendisi, yetenekleri 

ve yeteneklerini kullanmaya yonelik organlari lizerinde iktidar sahibidir 

ve bu ylizden tabii olarak ozglirdtir(3). Bu, Locke' a atfedilen kuramdir:. 

insan ozglirdli) ve bu ozgiirllik kendi kendisinin maliki olmasindan kaynak

lanir. Boylece Miilkiyet sorunu on plana ge<;mi9 ve me9ruiyetin ana konusu 

olarak ele a11nmay1 gerektirmi9tir(4). 

Oyleyse' hem Sosyal Sozle9me' hem de ozel mtilkiyet kavramlar1n1 

buglinkii anlaminda kullanan Suarez' i, ornegin Locke' un yerine, Libera

lizm' in onctisti sayilmaktan alikoyan nedir? -Oncelikle, sorunu Papalik' in 

sozctisti olarak <;oziimlemeye ~al19m19 olmasi. Hobbes ve Locke, dtinyevi 

ili9kilere laik bir bak19 atarlarken, Suarez onlari Tanrisal kaynaktan 

soyutlamadan dti9tinliyordu ya da Leviathan'i dti9tinemiyordu. 

Gei;.-Ronesans doneminde, krallar la Pa palik arasindaki <;a ti;imada, 

ki9isel Siyasi Iktidar kar91s1nda Papalik Iktidar1'n1 eski gticline kavu9-

turmak isteyen ve 1534'te Ignacio de Loyola tarafindan kurulan Cizvit ta

rikatina bagl1 dti9liniirler, Kar91-Reform hareketi i<;inde, ilgin<; bir kura

ma dayandilar. Fikir babal1g1n1 "her ttirlti iktidar, halk arac1l1g1yla, 

Tanri'dan gelir" diyen Aquinolu Thomas'nin yapt1g1 bu kurama gore, kral, 

iktidar1 dogrudan dogruya Tanri'dan degil, bir ttir sozle9meyle (pactum), 

halk arac1l1g1yla Tanr1' dan ahyordu. Boylece, iktidarin Delegasyon' la 

verildigi kral, eylemleri ai;.1s1ndan belli bir sorumluluk yiikleniyordu. 

Tabii, asil ama<;, krali Papa kar91s1nda s1n1rl1 yetkili kilabilmekti. 

Bu dti9iinceyi sistemle9tiren Francico Suarez, De Opere LV, VII, 

No.3' te 9oyle diyordu: Aile ve bireyleri, toplumun yoneticisine ya da 

(3) Pierre-Fran<;ois MOREAU. Nature, culture, histoire. Histoire des 
ideologies III. S.42. 

(4) Pierre ANSART. Ideologies, conflits et pouvoir. S.193; Gerard MAIRET. 
Le liberalisme. Histoire des ideologies III. S.152. 
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tisttin bir otoriteye baglayan ve toplulugun varlik ko9ulu olan, ac;ik ya da 

zimni bir anla9ma yapilmadan dogamayacak, belli bir siyasi birlik ••• (5). 

Toplum, bu tanimla, Suarez'in de amac1n1n otesinde, Siyasi Iktidar kar

§1s1nda bir ikilemin taraf1 olarak devreye girmeye ba§lam19t1. Bu ytizden 

ilk onemli Sosyal Sozle9me kuramc1s1 say1lmas1 gereken Suarez'in, Egemen 

Gile;' tin bir Sozle9me' yle kuruldu~una ili9kin dti9tincesi, Hobbes' da kral, 

Rousseau' da da Ulus adina yetkinle9ecek ve c;agda9 Devlet/Ulus (Sivil 

Toplum) ikilemine ula9acakt1r. 

Suarez' ilf ya9ad1g1 c;alkant1l1 donem gozontine al1n1rsa, Soylular, 
f 

Kilise, krallar, koyltiler ve tacirler arasindaki c;okyonlti, karma91k mtica-

delenin sona erdigi, Soylular'in, Soylular'la da mticadele eden Kilise'nin 

ve herkesle mticadele etmek zorunda kalan koyltilerin kesin olarak devre

d191 kald1klar1 bir ytizyilda, Sosyal Sozle9me kuram1n1n Papa'ya kaybetti

gi otoriteyi kazandiramayacag1 a<;ikti. Kar91-Reform c;abas1 ic;inde, yeni 

sosyal gerc;eklige a yak uydurmaya c;al19an, ama bir §eyleri de, ornegin 

Tabii Haklar'1, Reformist yangindan kurtarmak isteyen Cizvitler, dtinyevi 

her §eyi kapsayan dinSelbtittin kavram1n1n, Universitas'in parc;aland1g1 bir 

ortamda geli9tirdikleri bu kuramla, btiytik bir <;eli§ki ic;ine dti§ecekl~rdi. 

Tanr1'n1n di9land1g1 bir e9itsiz gti<; ili9kileri alaninda, Kral/halk iki

leminin ilk sozctileri olarak, kral1 hedef almak ic;in geli9tirdikleri si

lahla, once kendilerini vuracaklardi. 

2- UNIVERSITASTAN somr TOPLULUK VE BiREY ANLAYI:.?INA 

Sosyal Sozle9me'nin ne denli onemli bir dti9tinsel degi9ikligin ifa

desi oldugunu kavrayabilmek i<;in, insanlarin kendi aralarinda anla9arak 

soyut bir btittin olu9turabileceklerine ili9kin dti9tinceyi mtimktin kilan bir 

<;ekirdek kavram1 incelemek gereklidir: Universitas ••• ya da Suarez'in Ka

musal Gile;' ti tanimlamak tizere kulland1g1 sozctiklerle, bir bile9im oldugu 

ic;in Kalabal1k, bir corpus olu§turdugu i<;in de Bir olan §ey ••• (6). 

Gerard Mairet'nin, Pierre Michaud Quantin'in Universitas.Expres

sions du Mouvement Communautaire dans le Mayen-Age Latin adli kitabina 

(5) Bertrand de JOUVENEL. Du pouvoir. S.67. 

(6) Simone GOYARD-FABRE. Le droit et la loi dans la philosophie de Thomas 
Hobbes. S.105. 
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dayanarak yazd1g1 makaledeki(7) tan1ma gore, Universitas, H1ristiyan

l1k'1n Ortac;.ag'da olu;;turdugu kavramdir ve bu kavramin parc;.alarunas1yla, 

Yenic;.ag 'a ozgli kavramlar dogacaktir. Universitas sayesinde, kendisini 

olu;;turan liyelerin fizik varl1klar1ndan bag1ms1z, onlardan tisttin soyut 

blittinli dli;;linmek mlimklin olmu;;tur. Bu sozctik, XIII.yy.'da, oncelikle, bir 

blittin olarak Tanr1 tarahndan yaratilan evreni anlatiyordu. H1ristiyan

lar' dan olu;;an topluluk, Kilise de Universitas kavramiyla kar91lan1yordu 

ve Padovali Marsilius Kilise'yi Universitas Fidelium diye adland1r1rken, 

Ockhamli William ona yalnizca Universitas diyordu. Yine Marsilius'a gore, 

Site halki bir Universitas Civium olu;;turuyordu(8). Kentler gibi siyasi

sivil topluluklar, giderek tacir ortakl1klar1 gibi daha basit sosyal top

luluklar da birer uni versi tas' ti. Bu kavramin kendine ozgli bir hukuki 

statliye sahip her tlirlli toplulugu ifade edebilecegine en iyi ornek, bugiin 

de Universite ad1 verilen blittindlir. 

Simone Goyard-Fabre, Universitates kuram1n1n ilk olarak XIV.yy'da, 

onlar1 Roma korporasyonlarina yakla;;tiran Bartole tarafindan olu;;turuldu

gunu·, Nicolas Losaeus'un,160l'de, Tractatus de lure Universitatutn'da bu 

kavrami yeniden gozden gec;.irip yenile;;tirdigini, ozellikle de Althusius'

un, 1603'te, Politica'sinda Losaeaus'un bu c;.abas1n1 peki;;tirerek yinele

digini, Althusius'un Kamusal Topluluk'u bir Universitas olarak sundugunu 

yazar(9). bu hukuki kavram1 ya da yalnizca dii;;linsel bir c;.abayla olu;;turu

labilecek soyut gerc;.ekligi, donemin hukuk kuramc1lar1, res incorporalis, 

bir bedene sahip olmayan ;;ey diye tan1ml1yorlard1. 

Tanim, Universitas'in, modern siyasi-hukuki kavramsalla;;manin Or

tac;.ag' da atilan tohumu diye nitelendirilmesini hakh c;.1karmaktad1r. Or

tac;.ag 'da, boyle soyut bir gerc;.ekligi dli;;linmek tam anlamiyla (dli;;linsel) 

bir macerayd1 ve kendisini olu;;turan iiyelerden bag1ms1z soyut blittinli dii

;;iinebilmenin yolu, soyut bir bedeni, ya da Corpus'u (incorporalis derken 

bile) dii;;tinmekten gec;.iyordu: Corpus; Tanr1' nin yaratt1g1 evrenin ya da 

kendisine ozgli bir hukuki statliye sahip toplulugun organik birligini 

anlatan kavram. Corpus; Universitas'1n yap1s1. Ornegin, H1ristiyanlar 

toplulugu Kilise, Hz.isa'nin ba;;, hiristiyanlarin da organlar oldugu bir 

(7) Gerard MAIRET. L'Universitas. Histoire des ideologies II. S.183. 

(8) Raymond POLIN. Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. S.225. 

(9) Simone GOYARD-FABRE. Le droit et la loi dans la philosophie de 
Thomas Hobbes. S.107. 
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Corpus'tur. Modern siyasi-hukuki kavramsalla:;;ma siirecinin belli bir a:;;a

masinda, laikle:;;me diye adlandirilabilecek bir donii:;;limlin (Corpus 

Ecclesiae Mystic um' dan Corpus Republicae Mystic um' a) ( 10) ifadesi olarak 

Hobbes, bir Corpus bic;iminde Devlet'i ya da Leviathan'i dii:;;linebilecektir. 

Bu insanbic;imci dli§linceye gore, insanlarin kendi aralarinda anla53arak 

olu:;;turduklari Dev, Hz.isa'nin bedeni kuramindan tiiremi:;; Tanrisiz 

Bir'dir. 

Ornegin gosterdigi gibi, Universitas kavrami, soyut blitlinleri kav

ramaya yonelik bir c;ekirdek kavram olarak, modern siyasi-hukuki kavram

salla:;;ma siirecinde, diger soyutlamalari, Dev let' i, Si vil To plum' u ••• miim

klin kilacaktir. Egemenlik dli§lincesi, Sosyal Corpus, Si vil Toplum gibi 

kavramlarin heniiz dli:;;lintilemese bile, en azindan dii:;;liniilebilir oldugu bir 

toprak ilzerinde filizlenebilirdi(ll). Universitas lizerinde ••• Tabii, kav

ramsalla:;;ma slirecinin ba9larinda, Uni versi tas, Corpus, Societas, kesin 

c;izgilerle birbirinden ayrilamayacak kavramlar olarak kalacak ve ornegin 

bir Si vil To plum kavrami, Hobbes' da -ancak Locke' dan sonra ve Siyasi 

Corpus kar91sinda- ileride zittina doniii;;ecek bir Hal'i anlatacaktir: Tabii 

Hal kar91sinda, Siyasi Corpus ic;inde, Sivil Hal. 

Kisaca, Universitas'in, Universitas'in yapisi olarak Corpus'un ve 

de Societas'in, her §eyden once, soyut biitlin ic;inde ve bedenin organlarla 

ili:;;kisi c;erc;evesinde,ondan ayrilmaz bir statiiye sahip organ ya da toplu

luk liyesi dli:;;iincesini, modern siyasi-hukuki dti:;;tincenin temel iki kavrami

ni dogurdugunu belirtmek gerekir: Hukuki statiiye sahip topluluk ve bu so

yut biitlin ic;inde, bagimli statliye sahip topluluk liyesi; Siyasi (Devlet) 

ya da Sosyal (Toplum) Corpus ve Birey ••• 

Bu anlamiyla kavram, feodal dii:;;linceden c;agda:;; dli:;;tinceye gec;i9 ac;i

sindan, onemli bir degi:;;ikligin ifadesidir: Feodal donemde, somut bir di

key sosyal yapilanma ic;inde, Senyor'e bagimliliga dayanan sornut, e9itsiz 

gtic; ili:;;kileri c;erc;evesinde dii:;;tiniilebilen sosyal bag in yerini, Uni ver

sitas sayesinde, soyut bir bag, topluluk-topluluk liyesi bagi alacaktir. 

Bu, fepdal dti9tincenin so nu demektir: Mtinf eri t giic; odaklari yerine, Bi

rey 1 i soyut ve global bir gliclin kanatlari altinda dli§iinmeye yonelik kuram-

(10) Claude LEFORT. Essais sur le politique. S.295. 

(11) Gerard MAIRET. L'Universitas. Histoire des ideologies II. S.192. 
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sal bir c;abanin ba~lang1c1 ••• 

Bireyler'in Bireyselligi bir Bireyselle~tirme c;abas1 sonunda 

olu~tu(12): Farkl1l1g1, hiyerar~ik e:;;itsizligi, degerler e:;;itsizligini 

Tabii bulan Aristoteles-Aquinolu Thomas c;izgisi kar:;;1s1nda, laik modern 

Devlet'in, liyelerini kanatlari altinda e§itleyecek, farks1zla:;;t1racak po

zitif dli§linme ya da Bireyselle§tirme c;abasi •.• Alexis de Tocqueville'in, 

panzehiri ozglirlliktlir diye sundugu e:;;itlige, tekboyutluluga(13) denk dli

~ecek Birey ancak Bir kar~1s1nda varolabilirdi; Sosyal Sozle~me kuram1n1n 

yetkinle§mesiyle •••. ve belki de tohumu Tektanr1 inanc1n1n dogu~unda ati

larak ve bu inane; i~inde geli9erek ••• 

Tabii, H1ristiyanl1k ic;inde filizlenen bu slirecin izdli9limlinde, sli

rekli bir merkezile§menin ifadesi olan siyasi Iktidar mlicadelesi vardir. 

Bat1 Siyasi tarihi de, Bat1 siyasi-hukuki kavramsalla~ma stireci de, hep 

bu Bir'e indirgeyen tutarl1 c;abanin 1§1g1nda okunabilir: Qoktanr1l1 din

lerden Tektanr1l1 dinlere, mlinferit glic; odaklarindan Bir'in glicline, degi

§ik kiiltlirlerden tek kiilttire, milli topluluklardan millilistli toplulu

ga ••• fakhhklar1 yokeden, e§itlik~i, tekc;i, totaliter bir c;aba ••• Bu 

dogrultuda, modern siyasi-hukuki dti:;;lincenin kurucu mitoslar1 Universitas 

i~inde dogacak, soyut biittinlerin dii§ilniilebilmesi sayesinde, insanlarin 

toplu iradeleriyle, Suarez'in Mistik Siyasi Corpus'unu olu~turmak tizere 

aralarinda anla§malar1 demek olan Sosyal Sozle:;;me kavram1 belirecek, kur

gusal bir anla:;;mayla kurulan soyut toplulukta, topluluk i.iyeleri ya da 

artik, 'tr'oplum'un ideolojik bir gosteriminin kurgusal atomlari"(14), ku

rucu Bireyler kendilerini a§an bir gi.ice Riza gostereceklerdir. 

3- TABii HUKUK-POZiTiF HUKUK {:ATI$MASI {:ER{:EVESINDE REFORM VE 
KAR$I.:_REFORM 

Universitas'tan Societas'a giden yol, ayn1 zamanda, yeniden bic;irn

lendirilrni:;; bir Tabi Hukuk kuramina giden yoldur. Tanr1'n1n kendi gorlin

tlislinde yaratt1g1 ve Akil'a sahip insanlarin, ba~1ms1z iradeleriyle 

(12) Franc;ois EWALD. L'Etat Providence. S.365. 

(13) Ayferi GOZE. Siyasal dli§linceler ve yonetirnler. S.255-259; Ilhan 
AKIN. Kamu Hukuku. S.193-195. 

(14) Michel FOUCAULT. Surveiller et punir. S.195. 
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aralarinda anla9arak kurduklar1 bir Artefact (insan yarat1s1), farkl1 bir 

Tabii Hukuk dli9lincesini gerekli kiliyordu.1spanyol dli9tintirler soz konusu 

degi9ikligi ger~ekle9tirirken ya da Tabii Hukuk'u goklerden yeryliztine in

dirir ve onu bir yontiyle pozitifle9tirirken, Dev let' i sosyal ve siyasi 

bir sozle9meye dayandiran kuramin yarat1c1lan oldular(lS). Henri 

Romrnen'in Joseph Kohler'den aktard1g1 gibi, bugtin bir Tabii Hukuk'un ye

niden bi~imlendirilmesi istense, kokleri, Altin Qag'in ozellikle Salaman

cal1 dli9tinlirlerinde bulmak gerekecektir(16). 

Onlar acil olarak ~oztim bekleyen iki sorun kar91s1ndayd1lar: 

Birinci so run Reform hareketine kar91 a11nmas1 gereken tav1rd1. 

Luther' in Hliktimdar 1 dan on yil sonra yazd1g1 Dlinyevi Otorite ve Ona Ne 

Ol~tide i taat Edilmesi Gerek ti Si U stiine ( 1523) adl1 me tin, Hiikiimdar 'a 

itaatin ilahiyat~1 dogrulamasindan ba9ka §ey degildi: Luther' in kuram1 

Tanri'ya ait olan ruhla, hliktimdara ait olan beden ay1r1m1na dayanir. Kim

se inanc1 konusunda zorlanamaz; ama Hliktimdar herkesi bedensel a~idan 

itaata zorlayabilir: Egemen olmak dtinyevi dtizlemde bedenlere hakim olmak

tir. Diinyevi otoriteye itaats1zl1k miimkiin degildir ya da Hiiktimdar'a boyun 

egmek bir zorunluluktur.itaats1zl1k ancak inan~ dlizleminde mtimktindlir, 

ya da Papa'ya itaat edilmeyebilir. Reform, Tanr1 kulu insan1, somut bir 

gliclin, Hliklimdar 'in kuluna. donti9tlirmektedir(l7). 

Luther'in Katoliklik'e gore son derece muhafazakar olan kar91~1k1-

91, geli9mekte olan Ticaret Etigi'ne daha uygun bir hareket olarak yorum

landiysa, bunun nedeni, Lutherci hareketin patlak verdigi Kuzey Avrupa'nin 

kendine ozgli ko9ullar1yd1. 0 donemde' bolgede ag1rl1g1n1 koruyan feodal 

ili9kiler, merkezi bir gliclin yoklugu, Lutherci hareketin, sosyal istek

lerle patlayan Koylti Sava9lar1' na ve Anabaptizm' e donli9mesine yol a~t1. 

Ba9lang1~ta salt Katolik Kilise'nin yeniden dlizenlenmesine yonelik mlica

delesinin kendi iradesi d191nda kazand1g1 bu popliler ni telik, Luther' i, 

Reform' unu koruma kayg1s1yla, bolgedeki ~ikarlar1 Papalik' a kar91 olan 

gti~ odaklar1n1n kanaatlar1 altina siginmaya itti. Boylece, Reformcu, ~e

li9kili bir bi~imde, hliklimdarlarin dtinyevi iktidarlar1n1 destekleyen bir 

dinsel kuramin yarat1c1l1g1na soyunurken, bamba9ka bir yoldan, ~agin 

(15) Louis DUMONT. Essais sur l'individualisme. S.80. 

(16) Henri ROMMEN. Le droit naturel. S.83. 

(17) Gerard MAIRET. Le protestantisme et la justification du glaive. 
Histoire des ideologies II. S.278,279. 
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yeni ayd1nlar1n1n ula9makta oldugu noktaya dogru ylirlidli. Hlimanistle-

rin ••• 

Katoliklik, Htimanizm, Protestanlik arasindaki c;eli9kili ili9kile

rin incelenmesi sorunun ayd1nlat1lmas1na katkida bulunacaktir: 1511' de 

donemin en c;ok okunan ki ta bi Delilige Ovgli 'yli yazan Erasmus, 1516 1 da 

Utopia,' yi yazan Thomas Morus gibi hlimanistler, Tanri 'nin di9land1g1 dtin

yevi alanda, sosyal hayatin yeni kurallar1n1 saptamak istiyorlardi; her 

9eyden once de geleneksel dli9lincenin onerdigi c;ileci hayat bic;imini ele9-

tiriyorlard1. Rabelais, Gargantua ve Pantagruel'de (1532) Yenic;ag'in ha

yat felsefesini, bir tlir Hazc1l1k'1 en iyi yansitan sanat<;1d1r. Hlimanist

lerin Insanlik ideali, ku9kusuz, H1ristiyanl1k'la yogrulmu9 bir idealdi, 

ama bu ideal dlinyevi varolu~un yeni gereklerine uyarlanm1~t1. 0 nedenle, 

c;ilecilige, geleneksel ilahiyata, skolastik ahlaka sald1r1yorlard1(l8). 

Dogrusu Kilise'nin ba~indakiler de pek c;ileci say1lmazlard1: Hatta 

siradan bir Katolik ic;in bile, Papalar' in o donemde dlinyevi tahtlar1n1 

c;evreleyen gayrime~ru c;ocuklari arasinda slirdlirdlikleri gorkemli hayat tek 

sozclikle bir skandald1. Ozellikle list dlizeyde din adamlari arasinda, sko

lastik ahlaka k_ulak asan hemen hemen kalmam1~t1. Frantz Funck-Brentano, 

donemin etkili din adamlar1n1n c;oktanr1l1 Antik dli~linceyi yticelten htima

nist harekete kat1ld1klar1n1, o tarihlerde Katoliklik' in, c;eli~kin bir 

bic;imde, Antik Yunan Tanr1lar Ktiltli'yle kayna~t1g1n1 anlatir(19). Tektan

r1l1 inane; c;okodakl1l1ga yonelerek ozglirle~me yolunu tutmu~tu ••• 

Kilise' yi, genel olarak, Htimanizm ve Ronesans kar~1s1nda saymak 

tarihi gerc;ekligi atlamak olur. 0 donemde her tiirlii sistematik bilgipin 

liretildigi tek kurumsal yap1n1n Kilise oldugunu da unutmamak gerekir. Do

nemin blitlin ayd1nlar1 ve bilginleri, burada, her ~eyden once eksiksiz bir 

dinsel egitimden gec;iyorlardi. Franc;ois Chatelet Nietzsche' nin deyi~ini 

hat1rlat1rken bunu vurgular: "Bilim ilahiyatin kiz1d1r" ( 20). Protestan

lik' tan once Katolik ilahiyatin ••• Kilise, ~artlar c;ok zorlamadikc;a, ku

ramsal ac;1dan en y1k1c1 savlar1 bile Qenimsemeye hazir gortinliyordu. Evre

nin orglitleyicisi roliinii kaptirmamaya c;abalad1g1 bir donemde de ba~ka 

(18) Henri PIRENNE. Histoire de l'Europe. S.437. 

(19) Frantz FUNCK-BRENTANO. La Renaissance. S.107-110. 

(20) Franc;ois CHATELET. L'ideologie de la nature. Histoire des ideologies 
II. S.267. 
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ti.irli.i davranamazd1. Ustelik bu, salt bir oporti.inizm i9areti de say1la

maz. Kilise'nin bilyi.ik bir boli.imil yeni degerlere goni.ilden kat1lm19t1(21). 

Skolastik'e ya da geleneksel statik ilahiyata kar91, insan'a mutluluk ve 

yetkinlik kazand1racak bir bilimler ki.ilti.irilne dayanan ve Hilmanizm ad1n1 

alan ak1m, Kilise 'yi . derinden etkilemi9ti. Bu ac;1dan, hi.imanistlerin ona 

neden kar91 c;1kt1klarin1 ilk bak19ta kavramak pek kolay olmaz. Ta ki, 

Hi.imanizm'in asl1nda, Kilise'nin art1k yava9 yava9 bo9 birru:naya ba9lad1g1 

bir alanda kurulmas1 gereken gi.ic;li.i di.inyevi yonetimin sozci.ili.igi.ini.i yapt1g1 

anla91ls1n ••• 

Hi.imanizm' in, tam kar91t1' say1lmas1 gereken bir hareketle, Re

form' la birlikte an1lmas1n1n nedeni budur. Hi.imanistler, Katoliklik'in c;i

leci temellerini sarst1klar1 bir s1rada, Hi.imanizm ve Ronesans'la uzaktan 

yakindan ili9kisi olmayan, inanc1 donemin yilcelttigi irade ve akla i.istlin 

sayan, mistik, ho9gori.isi.iz bir dinsel hareketle kar91la9t1lar. Bu hareke

ti, skolastik ahlaka gi.ic;lti darbeler indir digi ic;in ba9lang1c;ta alk19la

maktan geri kalmad1lar, ama Reform'un uygulad1g1 kaba §iddet kar91s1nda, 

kisa si.irede, deh9ete kap1ld1lar. Luther-Erasmus c;at19mas1 bunun iyi bir 

. ornegidir. Protestanhk da, Hilmanizm gibi, gtic;lli bir dtinyevi yonetimin 

sozci.ili.igtinli yapm19t1, ama bu yonetime incil' e harfi harfine bagl1 bir 

dinsel bireycilikten ula9t1g1 ic;in, Hiristiyan dogma kar91s1nda ku9kucu 

bir tavri ifade eden Hlimanizm'in amans1z rakibiydi(22). Dolay1s1yla, Hti

manizm' i izledigi ileri slirtilen Reformizm, aslinda, Yenic;ag degerleri 

kar91s1nda uzla9maz bir tutumu belirliyordu. 

Katolikler 1600'de, Roma'da, evrenin s1n1rs1zl1g1n1 savunan 

Giordano Bruno'yu yakmadan once, Calvinciler 1553'te Cenevre'de, htimanist 

Michel Servet'yi ayn1 ate§te kizartm19lard1. Katoliklik'e kar91 dinsel ha

reketleri ho9gori.iyle e9anlaml1 saym19 mekanik yorumlar1 c;Urilten olgular

dan biridir bu ••• Kopernik'e daha sagl1g1nda Luther kar91 c;1km19t1. Kato

likler onu bir sapkin sayabilmek ic;in yi.iz y1l1 a9k1n bir si.ire beklediler. 

Bu di.izlemde, Katoliklik hie; de Yenic;agd191 degildi ve hoi;igori.istizli.ikte 

Protestanl1k'tan en az bir as1r geride kalm19t1. Arthur Koestler, Uyurge

zerler'de, ba9lang1c;ta Galilei'yi destekleyen Papa Urbanus II'nin ve 

(21) Max HORKHEIMER. Akil tutulmas1. S.131,132. 

(22) Ernst CASSIRER. La philosophie des lumieres. S.155. 
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Cizvitler'in, Galilei'nin ki9isel sald1rganl1g1 ve taktik hatalari ytiztin

den ona kar91 tavir alrrel« zorunda kald1klar1n1, bu tavr1n da olduko;:a ho9-

gortilii oldugunu anlatir. Kilise-Galilei ya da Kilise-Bilim o;:at19mas1 bir 

efsaneden ba9ka §ey degildir. 

Kabaca totalit~r diye adland1r1labilecek Protestan goru9 kar91s1n

da, Liberalizm'i temsil ettikleri soylenebilecek olan Katolikler, Kar91-

Reform o;:abasi io;:inde, Reform'un tabii olan her §eyi bir glinah eseri sayan 

ve Tanr1'y1 gtinahkar insanoglundan ve dtinyevi alandan, her ttirlli bag1nt1-

yi neredeyse koparacak bio;:imde uzakla9t1ran ve ilk Gtinah yliztinden aci 

~ekmeye mahkum kullar1 dtinyevi yoneticinin ellerine terkeden pozi ti vist 

anlay19a kar91, Papalik yaninda, insanoglunu yeni bir Tabii Hak'ka kavu9-

turmak zorundaydi_lar. 

Yine Tabii Rak sorununu glindeme getiren ikinci olay, Yeni Dtin

ya' nin fethi ya da Conquista'ydi. Somtirgele9tirme hareketi io;:inde, Ame

rika'daki Yerli Halklar kar91s1nda, Katolik Dtinya imparatorlugu siyaseti

ni kuramsal temeller lizerine oturtmak gerekiyordu. Pratikte, Conquista

dor' lar dlinyanin yai;;ad1g1 en btiylik soyk1r1m1n1 gero;:ekle9tirerek, Yeni 

Dlinya'yi inanilmaz bir hizla yerlisizlei;;tirirken (Tz¥etan Todorov'a gore 

ylizelli yilda 70.000.000 Yerli yokoldu)(23), Salamancal1 dlii;;tinlir Vitoria, 

masas1n1n bai;;1nda, Yerliler'e tan1nmas1 gereken Tabii Haklar ilsttine dli9ti

ntiyordu(24). Vitoria' n1n cevaplandirmayi ba9ard1g1 soru §uydu: Yerli

ler 'in haklari olabilir mi? Bu sorunun hemen akla getirecegi bir onsoru 

da §uydu: Yerliler insan mi? Vitoria birinci soruyu, onsoruya verdigi 

olumlu cevapla kari;;1lad1. Yerliler insand1 ve Hiristiyan olmasalar bile, 

yalnizca insan olduklari io;:in, Tabii Haklar' a sahiptiler. Demek ki, 

inano;:tan bag1ms1z, evrensel bir insan tabiati vard1. insanin Tanri' nin 

yerytiziindeki gortinttisli olduguna ili9kin geleneksel sava dayanan bu dti9lin

ce, bir yandan Uluslararasi Hukuk'un temellerini atarken, Yerliler de da

hil biitlin insanlara Societas olui;;turma hakk1 taniyarak, Toplum'u insanin 

ya da art1k Birey'in Tabii Haklar'i iizerine oturttu(25). 

(23) Tzvetan TODOROV. La conquete de l'Amerique. S.138. 

(24) Camilo BARCIA TRELLES. Francisco de Vitoria. S.129. 

(25) Pierre-Frano;:ois MOREAU. Le recit utopique. S.134; Rodrigo OCTAVIO. 
Les sauvages americains devant le droit. S.220,221. 
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Bu, yeni Tabii Hak kuram1nda Laikle9me diye nitelendirilebilecek 

onemli bir farklilig1n i9aretidir: Tann' yla htiktimdar1n aras1na Birey 

girmi9tir. Klasik anlay19a gore, merkezi dtinya olan evrendeki her §eyin, 

Siyasi iktidar 11n da dolays1z yarat1c1s1 ve sahibi Tanr1'd1r. Oysa yeni 

anlay19a gore, art1k Sosyal ve Siyasi Corpus' un yarat1c1s1, Tanr1' n1n 

kendi gortintilsilnde yaratt1g1 Birey'dir. Birinci durumda, Tanr1'n1n dolay

s1z eseri Siyasi iktidar 11 Kullanan, Siyasi iktidar'1n as1l sahibine kar-

91 sorumlu, dolay1s1yla da yonetilenler kar91s1nda sorumsuzdur. ikinci 

durumda, Siyasi iktidar 11 Kullanan, Bireyler'in olu9turdugu Corpus'a kar-

91 sorumludur. "Tanr1' dan ba9ka kimseye verilecek hesab1m yoktur" diye

mez. Bir ba9ka deyi9le, Siyasi iktidar '1 Kullanan art1k yaln1zca Tan

r11 n1n onay1na degil, Corpus'un onay1na da ihtiya<; duyacakt1r. 

4- TANRI GOLGESiNDE "Mi:STiK SiYASi CORPUS"U KURMAK 

Suarez, XVII.yy ba91nda, Kralic;.e Elisabeth'in ard1ndan tahta <;1kan 

ingiltere Kral1 James I' e kar91 verdigi ideolojik mticadelede, Aquinolu 

Thomas ve Aristoteles'e dayanarak, ama onlar1n dti9tincelerini bamba9ka bir 

dtizlemde bile9tirerek, Leviathan'1n resmini c;.izmeye ba9lar. Ktic;.ticlik var

l1klan bir Corpus ic;.irufe bir araya getirerek... Tabii Suarez' den once 

Bodin'in yaratt1g1 Tai;. 11, Suarez'den sonra, bu Dev'in ba91na koyup, 

K1l1c;.'la Asa'y1 eline vererek, "i9te Devlet" diyecek olan Hobbes'dur. 

Suarez, Tractatus de Legibus ad Deo Legislatore (1612) adl1 ese

rinde §oyle der: insan tabiat1 geregi ortak hayata yonelik, sosyal bir 

hayvand1r(26). Eger tek ba91na Sosyallik maddi sorunlar1n tlimtinti c;.ozebil

seydi, ortak hayatin ilk ve en basit ornegi olan Aile adl1 topluluktan 

oteye gitmek gerekmeyebilirdi. Arna insanlar' ihtiyac;.lar1 dogrultusunda, 

hep, daha geni9 topluluklar kurma yoluna gitmi9ler, ilk ornegi Site olan 

siyasi biltlinler olu9turmu9lard1r. Tabii zorunluluk ytizlinden, Sosyallik'e 

Siyasilik de eklenmelidir. insanoglu, hangi ko9ullarda olursa olsun, si

yasi bir topluluk kurmal1d1r. Kisaca, Suarez'de, Siyasi iktidar 11n kurul

mas1 tabii 1dir; en az1ndan ba9lang1c;.ta ••• 

(26) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.622. 
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Buraya kadar, Aristoteles-Aquinolu Thomas ogrencisi Suarez'in, 

kendisinden oncekilerden farkli bir ~ey soylemedigi a~iktir. Siyasi dli

zen, tabii bir dilzen olarak, Tanri'nin istedigi dilzendir. Suarez'in yeni

ligi, Sozle~me sozcilgii devreye girdigi zaman or ta ya ~ikar; bir ~eli~

kiyle ••• ~ilnkil tabii Siyasi Iktidar, ayni zamanda tabii olmayan bir ~ey, 

bir Artefact olur. 0, Tanrisal kokenli (Tabii), ama bireysel gorlintlilil 

(Artefact) bir i~lem olarak, Bireyler'in bagimsiz iradeleriyle, bir Sos

yal Sozle~me'le kurulmaktadir. Boylece, Pierre Mesnard'in Gierke'den ak

tardigi gibi, Orta9ag Universitas'inin korporatif kuraminin yerini, 

Societas 'in Sozle~me kurami a"imaktadir(27). Bertrand de Jouvenel, 

Suarez' in, Sosyal Sozle~me kavraminin yaraticisi olarak, Siyasi Ikti

dar 'in kurulmasini, bir rizaya dayandirdigini belirtir(28). Siyasi Ikti

dar, Tanri'nin istegine ve insan tabiatina uygun olarak, bagimsiz irade

lerin bir araya gelmesiyle kurulur ve bagimsiz iradelerin uyu~masinin bir 

i~areti olarak, herkes, listlin bir otoriteye, Kamusal Gii9'e boyun 

eger(29). 

Bu Kamusal Gii9, suprema in suo ordine ya da Egemen Gii9 1 tilr ve te

mel niteligi yasa yapma i~leviyle belirlenir. Yasalari kim yapiyorsa, Ka

musal Gti9 1 il ya da Egemen Gii~'il ta~iyan odur(30). Suarez sorar ve cevabini 

verir: Yasa yapma yetkisiyle tanimlanan bu giicli ellerinde tutacak olanlar 

kimlerdir? Soz konusu Gii9, asla ~u ya da bu ki~iye ait degil, ancak in

sanlarin tiimiine ait olabilir(31). ~u ana kadar, Egemenlik tanimlamasinda, 

Bodin dii~ilncesine bir ~ey eklememi~ olan Suarez, artik Sosyal Sozle~me 

kavramina dayanarak, Bodin'i ayaklari listilne dikmekte ya da Egemenlik ku

ramini sosyal temeline oturtarak eksiksizle~tirmektedir: Egemen Gil~ yal

nizca topluluktan kaynaklanabilir. Krallar, Siyasi Iktidar' in sahipleri 

degil, olsa olsa Res Publica' nin hizmetindekiler, Delegasyon' la Siyasi 

(27) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.627. 

(28) Bertrand de JOUVENEL. Du pouvoir. S.67. 

(29) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. . siecle. 
S.628. 

(30) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique ·au XVI. siecle. 
S.630. 

(31) Simone GOYARD-FABRE. Le droit et la loi dans la philosophie de 
Thomas Hobbes. S.105. 
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Iktidar 1 1 Kullananlar'dir. Yine de, bunun, Egemen Gil<;'il halkla ozde§le§

tirmek olmadigim. soylemek gerekir. Egemen Gil<;' il halk1n da, · k rallar1n da 

d1§1na ta§1yacak olan, Sozle§me' yle kurulmu§ Mistik Siyasi Corpus' tur; 

Siyasi Iktidar 11 Delegasyon'la kulland1racak olan da ••• (32). insans1zla§

t1rma i§lemi ba§lam1§t1r. 

Suarez'de, Siyasi Iktidar'1 kimin nas1l kullanacag1 sorunu, <;ifte 

Delegasyon' lu bir kurgusal <;aba sonucu ger<;ekle§mi:;;tir: Once, Jacques 

Chevallier'nin de belirttigi gibi(33), Tanr1 halka Siyasi Corpus' u olu§

turma yetkisi verir (Birinci Delegasyon), sonra Sosyal Sozle:;;me'yle kuru

lan Siyasi Corpus krallara Siyasi Iktidar'1 kulland1r1r (Ikinci Delegas

yon). Bu kurgusal <;aba sayesinde, insanlar taraf1ndan kurulan bir Siyasi 

Corpus'un tabii niteligi korunmakta ya da Tanr1'yla bag1nt1s1 kesilmemek

tedir. 

·Gorlildilgli gibi, Siyasi Iktidar'in Kullan1m1 sorunu varsayimsal bir 

demokrasi dli§lincesi listilne in§a edilmi§tir, <;linkli Siyasi Iktidar, a priori 

topluluga verilmi:;;tir. Siyasi Corpus'un kurulmas1 ve ard1ndan gelen ikin

ci Delegasyon'la, Siyasi Iktidar onu Kullanan'a devredilecektir. ~unu da 

belirtmek gerekir ki, Suarez' in hedefi krallar olmas1na ragmen, dil:;;ilnilr 

geleneksel s1n1fland1rmay1 izleyerek, Siyasi Iktidar'1n farkl1 bi<;imler

de, demokratik, aristokratik, monar:;;ik bi<;imde kulland1r1labilecegini ka

bul etmektedir(34). 

Ayr1ca, listilnde durulmas1 gereken bir nokta da, Sozle:;;me'yle, Si

yasi Corpus'un sahip oldugu Siyasi Iktidar'1 kulland1rma yetkisinin, 

kral1n vekalet gorevini a<;1k<;a yerine getirmedigi durumlar(35) d1§1nda, 

rastgele geri al1nabilecek bir yetki olmamas1d1r. Delegasyon, Siyasi 

Corpus'un gelecegini belirleyen onemli bir edimdir. Siyasi Corpus'u ku

ranlar, ancak, bunu ger<;ekle§tirme an1nda ya da sozle§irlerken <;ok onemli 

baz1 <;ekinceler ileri silrmil§lerse, bunlardan yararlanabilirler(36). 

(32) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.631. 

(33) Jacques CHEVALLIER. Histoire de la pensee chretienne II. S.667. 

(34) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.632. 

(35) Camilo BARCIA TRELLES. Francisco Suarez. S.484. 

(36) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.633. 
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Varsayimsal demokrasi dii9lincesi onemli sonu9lar verir: Her 9eyden 

once, Monar9i, ba9lang19ta,yonetilenlerin rizas1n1 ifade eden bir i9lem

den kaynaklanmak zorundadir ve bu, kalitsal Monar9i i9in de soz konusu

dur, 9linkli en azindan ilk Monark'a, Delegasyon'la, Siyasi iktidar'i kul

lanma yetkisi verilmi9tir. Monark me9ruiyetini Delegasyon' dan alir. Bu 

Monark'in sinirli yetkili kil1nmas1d1r; ama ote yandan, Monark ya da de

gil, Siyasi iktidar'1 Kullanan, Sozle9me'yle Siyasi Corpus'un olu9turul

mas1, sonra Siyasi iktidar'1 kullanma yetkisinin bu Corpus tarafindan ve

rilmesi sayesinde, biraz once deginildigi gibi Bireyler toplulugunun iis

tline 91kar ya da gorece olarak o"xidan bag1ms1zla91r. Suarez dii9lincesinde, 

Kral kralliga listlindtir(37): Siyasi iktidar'1 Kullanan ya da Kullananlar, 

dogrudan dogruya halka kar91 degil, ama Siyasi Corpus'a kar91 sorumludur

lar. Suarez' in kullanamayacagi kavramlarla konu9mak gerekirse, onlari 

Devlet Egemenligi s1n1rlar. Tabii bundan 91kar1lacak en onemli ders, Si

yasi iktidar '1 Kullananlar' in izlemek zorunda olduklari iistlin amacin, 

Bireyler' e yonelik degil, Siyasi Corpus' un kendi kendine yonelik amaci 

oldugudur. Siyasi iktidar'i Kullanan ya da Kullananlar, Kamusal Yarar di

ye adland1r1labilecek bu amacin s1n1rlar1 i9inde hareket etmek zorunda

dir ( 38). 

5- SUAREZ'IN DEVLETi Dfi~tiNMEsiNi ENGELLEYEN UNSUR: TABII HUKUKc;uLUK ' 

De Legibus adl1 eserinde, yukarida 9izilen i9 s1n1rlar1 belirleyen 

Suarez, James I' e kar91 verdigi dli9iinsel milcadele geregi, Siyasi ikti

dar' 1 Kullanan'in kar91s1na bir di9 engeli, Kilise' yi dikmek amaciyla, 

Defensio Fidei'yi (1613) yazar ve De Legibus'iin Yeni9ag dii9linliril, Kilise 

yanlisi amaci a91s1ndan, bir Orta9ag dil9iintiriine donli.!?ilr. Ne var ki, 

Defensio Fidei, 9arpic1 bir bi9imde, bir De Legibus yads1mas1na donli.!?mez; 

olsa olsa, kolayca ~ikarilip atilabilecek (Kilise'yle) bir par9a olarak, 

De Legibus'e, onun kuramsal tutarl1l1g1n1 bozmadan eklemlenir. ~tinkti bu 

eklem, birinci eklemden kesinlikle ayri tutulmu9tur. Suarez' in Siyasi 

(37) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.634. 

(38) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.638. 
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iktidar'1 Kullanan James I'i d1~tan s1n1rlama yontemi, Siyasi Corpus'la 

Kilise aras1na a~1lmaz bir duvar ~ekmekten ibarettir. Bu oyle bir dil~tin

sel duvard1r ki, kaynaklar1 ayn1 olan iki alan1, bu benzerlikten yarar

lanarak, farkl1la~t1rmaktad1r. 

Suarez'in bunu .nas1l ger<;ekle~tirdigini gormek, Tabii Yasa'yla Po

zitif Yasa aras1ndaki Suarezci bag1nt1y1 sergilemesi a~1s1ndan ilgin~tir. 

Suarez dti~lincesine gore, Siyasi Corpus'u kurmak, Tanr1'n1n kendi gorlin

ttislinde yaratt1g1 insan'1n tabiat1 geregi, tabii bir zorunluluktur. in

sanlarin bag1ms1z iradeleriyle kurduklar1 Kam'usal Gti~'ten kaynaklanan in

sani Pozitif Yasa da, bu anlanida, ayn1 zamanda tabiidir. Kilise!yse, 

Tanr1' n1n Soz' tiyle kurulmu~tur(39). Burada da soz konusu olan Tanrisal 

Pozitif Yasa'd1r. Bunlar biri cismani oteki ruhani, farkl1 alanlara ili~

kindirler, ama ikisi de hem kaynak a~1s1ndan Tabii, hem de Pozi tif 1 tir. 

Farkl1 alanlarda, ama benzer olduklar1 i~in de ~eli9meden, yan yana, et

kili olmamalar1 i~in hi~bir neden yoktur. Bunlar1n ya da Asa ve Kil1~'1n, 

bir Leviathan 11n eline verilmesi bu yiizden anlams1zd1r. 

Suarez'in nesnelligi burada ortaya ~ikar; Defensio Fidei'nin 

De Legibus'U anlams1zla§t1rmayan nesnelligi ••• gunkii, Suarez'in kral1 

ruhani alana el atmaktan ahkoymak i~in ba~vurdugu, benzerlik-farkhhk 

ili§kisine dayal1 karma~1k yontemin, Kilise'yi cismani alana el atmaktan 

al1koymak i~in de kullan1labilecegi a~1kt1r. Suarez, Defensio Fidei III. 

V. No. 2' de ;>oyle der: Kilise•' ye bagh ttim krall1klar Uzerinde, Papa' ya 

dogrudan cismani egemenlik glicti veren hi~ bir ~ey yoktur ••• yalnizca Res 

Publica bi~iminde diizenlenmi~ kusursuz bir insan toplulugu, kendi kendisi 

tistiinde egemenlige sahiptir. Kilise manevi bir Corpus' tur; Hz. 1sa' n1n 

rnistik Corpus'u ••• 0, siyasi bir birlik olu9turrnaz. Siyasi dtizlernde, ara

lar1nda hi~bir ortakl1k olmayan krall1k ve Res Publica'lar i~erir. Kili

se' nin cismani alanda dogrudan ve evrensel egernenliginden soz edile

mez ••• ( 40). Ve bunu soyledikten sonra, dayanak olarak Vitoria dil~ilncesini 

al1p, Defensio Fidei XVIII.I.No.4'te ~unlar1 ekler: Kilise'nin heryerde 

Kutsal Ki tap' in ogretilerini yayma hakk1 varsa, bu hakk1n kullan1rn1n1 

zorla engelleyen herkes, Kilise'ye kar~1 haks1zl1k etrni~ olur. 0 zaman, 

(39) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.648. 

(40) Francisco SUAREZ. Vitoria et Suarez. S.193,194. 
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Kilise onunla mticadele edip, hakk1n1 koruyabilir(41). 

Suarez once cismani iktidar kar91s1nda Papal1k'1, sonra da ruhani 

iktidar kar91s1nda krah s1n1rlamaktad1r( 42). Iki gtic;, yani Monar9i' yle 

Kilise arasindaki mticadelede, her iki gtic; de, kar91t1n1n kesin tisttinltigli

nti engelleyecek bir dengelenmeden medet umuyorsa, bu sava, cismani alanla 

ruhani alanin kesin olarak birbirinden ayr1lmas1na ili9kin sava ba9vura

cakt1r. Soz konusu sav, her 9eyden once,mlicadelede ko9ullar geregi avan

tajsiz olan tarafin, Siyasi iktidar'dan kendi payina dii9eni savunma duru

munda oldugunu gostermektedir. Terazinin dengesi, bir tarafin lehine ke

sin olarak bozuldugunda, Siyasi · iktidar 1 in tekc;i mant1g1 geregi, gtic;lii · 

olan taraf her iki alana da hlikmetmek isteyecektir. gunkli, ruhani-cismani 

ay1r1m1 sahte bir ay1r1md1r. Kutsal Kitap'lar, ba9ka bir dlinyayi degil, 

bu diinyay1 dtizenleyen metinlerdir. Bat1 dii9iincesi, Laikle9me 1 yi, gerc;ek 

anlam1n1 gizleyerek, cismani alanla ruhani alanin, Dev let' le Kilise' nin 

kesin olarak birbirinden ayr1lmas1 diye sunmu9tur. Oysa, Laikle9me, Siya

si iktidar mant1g1 geregi, Monar9i 1 nin, Devlet'e ula9an yolda, hem cisma

ni, hem ruhani alana sahip c;1kmas1, Kilise'yi Devlet ic;inde eritmesinden 

ba~ka 9ey degildir. Dev let' te Ilke ve Kullanim, Asa ve Kilic; bir a:r:aya 

gelir. Leviathan Quasimodo'yu alteder. Tabii asil kaybeden hep Esmeral

da'dir ••• 

Nesnelligi otesinde, Suarez'i bir yaniyla, ya da Defensio Fidei'yle 

Ortac;ag' da birakan budur: Leviathan' a giden yolda, Kilise 'nin c;okmekte 

olan giiciintin bir kism1n1, ruhani alandaki gtictinti timitsizce korumaya c;a

l19mak ••• Suarez, bu amac;la, kral ya da James I, yan1ba91ndaki gtic; odag1-

n1, Kilise'yi etki alani ic;ine katmak isteyince, Tabii Yasa'yla Pozitif 

Yasa arasindaki bag1nt1n1n hiyerar9ik mant1g1 geregi -once Tabii Yasa 

vardir-, Kilise'nin bir krali tahtindan indirebilecegini ileri stirecektir; 

tabii kral, Tanr1 'nin istedigi Si yasi Corpus diizenine aykin davranir-

sa ••• 

Suarez' in, tarihi ko9ullarca belirlenen kuramsal kayg1s1, Tabii 

Hukuk' la Pozi tif Hukuk arasinda bir koprti kurmaktir. Bu yiizden, bir 

(41) Francisco SUAREZ. Vitoria et Suarez. S.194,195. 

( 42) Er ken bir donemde, Papa-imparator c;at19mas1 c;erc;evesinde Ockhamh 
William'in savundugu benzer bir gorti~ ic;in, Ilhan AKIN, Kamu Hukuku. 
S.68-73. 
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yandan Mistik Siyasi Corpus'u bir Artefact olarak sunarken, ate yandan, 

kabaca sozle9meci gorli9lin kar91s1nda yer almas1 gereken Tabii Hukuk'a sa

rilmaktan geri kalnaz, Boylece, Sozle9me'yle kurulan Siyasi Corpus'u, ayk1r1 

bir gobek bagiyla Tanri'ya baglar. Bu gobek bag1n1 kesecek, Pozitif Hu

kuk'la Tabii Hukuk'u kesinlikle birbirinden ayiracak olan Hobbes'dur. 

Pratikte, 16Sl'i beklemeye gerek de kalmam19t1r. Siyasi iktidar'1 

Kullananlar'in, slirlinerek Papa'nin huzuruna c;:1kt1klar1 donem geride kal

m19t1r ve bu olguyu kuramsal ac;:1dan en iyi yansitan kitaplardan biri, 

Suarez'in De Legibus'lidlir. Ustelik Suarez, kendine ragmen, Leviathan'a 

giden yolda, dli9linsel rakibi James I'den de ileridedir: Kral 1 1n kar91s1-

na Halk ya da Ulus• denecek soyut blitiinlin c;:1kacag1n1 haber ver digi ic;:in •• : 

Bu ac;:1dan, Hobbes dli9lincesinin Suarez dli9lincesinin tabii bir uzan

t1s1 oldugu ileri slirlilebilir. Oysa Goyard-Fabre, Suarez'in "hliklimdar ik

tidar1 delege bir iktidard1r" dedigini soyler, ama bu nedenle, Hohbes'un, 

Suarez dli9lincesini yakindan tan1d1g1n1n ve teknik bir otori te Delegas

yon 'u ya da temsil c;:ozlimlemesiyle, De Legibus'teki ·bir bo9lugu doldurdu

gunun ya da bir sapmay1 dlizelttiginin ileri slirlilemeyecegini savunur(43). 

Yine de, . tarihi konjonktiir gozonline a11n1rsa, Hobbes' un, James 

I 1 in ba9dli9man1 olan bu ispanyol dli9linliriin eserini yakindan tan1d1g1n1 

kabul etmek gerekecektir. Hobbes, De Legibus yay1mland1g1nda yirmi dart, 

James I' in casuslar1n1n s1k1 gozalt1nda Madrid' de redaksiyonu yapilan 

Defensio Fidei yay1mland1g1nda yirmi be9, c;:ileden c;:ikan kral ingiltere'de 

bu eseri yakt1rd1g1nda yirmi alt1 ya91ndad1r. Ve 9a91rt1c1 bir bic;:imde, 

XVII.yy ba9lar1nda, bir Ispanyol dti9lintiriin yazd1g1 kitap, Avrupa'nin bel

li ba9l1 merkezlerinde hemen taninmakta, olumlu olumsuz ses getirebilmek

tedir. "Halk egemenligi kuramc1lar1n1n mirasc;:1s1 Hobbes"un(44), yarat1c1-

s1 oldugu soylenen kavram "a feigned or artificial person"a bir mirasc;.1 

olarak ula9mas1n1 saglayan, biiylik bir ihtimalle, Suarez'in Delegasyon'u

dur. 

Tabii, mirasindan yararlan1lanlar aras1nda Althusius'u, Grotius'u 

ve once o vard1 denilebilecek Bodin' i de unutmamak gerekir. Hobbes' un 

selefleri ve en ba9ta Suarez, Siyasi Corpus'u in9a ettiler. Hobbes'un bu 

(43) Simone GOYARD-FABRE. Le droit et la loi dans la philosophie de 
Thomas Hobbes. S.105,106. 

(44) Raymond POLIN. Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. s.232. 
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ya pi ic;.inde onlarin ba9aramadig1 bir 9eyi yaptigi, Author' la Actor' u, 

insanla maskeyi, kurgusal ki9iyle gerc;.ek ki9iyi birbirinden ayirdigi ile

ri stirlillir. Ne var ki, Siyasi Corpus ic;.in Persona Ficta deyimini kullan~n 

Suarez, hep kendisi olarak kalan slirekli Siyasi Corpus'un toplu ki9ili

giyle gerc;.ek ki9ileri birbirinden ayirma kaygisi ta91m19tir(45). Delegas

yon kuraminin vazgec;.ilmez kil digi bir kaygidir bu. • . Ote yandan, yine 

Suarez, Aquinolu Thomas'nin savina dayanarak(46), "kendini savunma, insa

nin hayatini ve varligini koruma tabii egilimden kaynaklanir ve bu tlir 

korumayi Tabii Yasa emrederken, bu Yasa ussallikla ytikltidtir" demi9 ve 

boylece, Hobbist kuramin temel dayanaklarindan biri olan "oltimden kac;.ma 

egilimi"ni hemen hemen ayni bic;.imde dile getirmi9tir. 

Arna bir savin ilk dile getirili9iyle, tarihi anlamda dogu9unu 

ayirdetmek gerekir. Bir dli9tincenin c;.izgid191nda ac;.iklanmasiyla, bir ogre

tinin ortaya koyulmasi arasinda uzun bir yol vardir(47). 

Hobbes'un onemi, kendisi ic;.in hazirlanm19 tlim bu daginik parc;.ala

ri, sistematik bir Devlet dti9tincesinde, mtikemmel bir tutarlilikla bir ara

ya getirmi9 ve noktayi koymu9 olmasindadir. Hobbes' un yarattigi mi tos 

oylesine gtic;.lti ve k19kirticidir ki, hala kafalarda, ylireklerdedir. Modern 

Dev let' in dogu9unu bir kez ve her zaman ic;.in belirleyen bir 9ey varsa, 

o da bu mitostur(48). 

(45) Pierre MESNARD. L'essor de la philosophie politique au XVI. siecle. 
S.625. 

(46) Ayferi GOZE. Siyasal dti9linceler ve yonetimler. S.80. 

(47) Tzvetan TODOROV. Symbolisme et interpretation. S.157. 

(48) Alexandre PASSERIN D'ENTREVES. Notion de l'Etat. S.130,131. 
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ALTBOLOM Ill 

MODERN SlY ASi-JiUKUKl DOSONCENlN MERKEZKA VRAMI: DEVLET 

Hobbes Tabii Hukuk' la Pozitif Hukuk arasindaki baglantiyi keser. 

Fran9ois Rangeon, kopukluk diye nitelendirdigi bu olguyu ~oyle tanimlar: 

Tabiat'in zorunlu diizeni kar~isina, insani olanin keyfi ve konvansiyonel 

diizeni dikilir. Siyaset kurucu, yaratici bir etkinligin konusudur. Bu 

baglarnda, Kurum temasi, Hobbist siyasi sistemde temel onemde bir yer tu

tar. Hobbes'dan bu yana, siyasi ve hukuki olan, klasik anlayi~a gore, ~ok 

farkli bi~imde dii~tiniilmektedir. Hobbes'un eseri, XVII.yy ortasinda, Bati 

dil~tincesindeki bir kopukluk doneminde yerini almi~tir; modern siyasi ve 

hukuki dti~iince ~agini ilan eden ve Aristoteles~i gelenekle ili~kisini ke

sen bir donem(l) ••• 

1- HOBBES DU~UNCESiNDE TOTALiTARizM, LiBERALizM VE BiREYCiLiK 

Egemenlik ve Sosyal Sozle~me kavramlariyla, bir Kurum olarak Dev

let' i ortaya ~ikaran dii~tincenin.IlEiltJ.kli dayanagi, tabii olanin devredi~i 

birakilmasidir. Egemenlik kuramcisi Bodin ve Sosyal Sozle~me kurarncisi 

Suarez'in ba~aramadiklari da budur. Bodin'de Monark Tabii Yasalar'in si

nirlarini a~arnami~ti; Suarez' deyse bir Artefact olarak kurulan Siyasi 

Corpus, ayni zamanda Tanri 'nin da istedigi bir dilzenin, Tabii bir zorunlu

lugun ifadesiydi ve bunlar, laik modern Devlet'in dti~tiniilebilmesini en

gelleyen 9eli~kilerdi. Hobbes Artefact'in onu bir artefact olmaktan ~ika

ran tabii uzantisini keserek, laik modern Devlet'in resmini 9izen ilk dii

~unur olacak ve o giinden bu yana, siyasi-hukuki dti~tinmenin ufkunu, 

Hobbes'a kar~i ya da Hobbes'dan yana gorti~leri i~eren 9er9evede, bu in

sanbi~imci Devlet tasarimi olu~t~racaktir. 

Soz konusu tasarim goze alinaiginda, Hobbes uzmanlarinin yillardir 

(1) Fran9ois RANGEON, Hobbes, Etat et droit. S.120. 
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tizerinde ~ok mtirekkep ak1tt1klar1 bir sorunun onemi azalm1§t1r. Sorun §U

dur: Hobbist kuramla Locke'un Liberalizm'i arasinda bir devaml1l1k var 

m1d1r, yoksa Hobbes'u totaliter dti§tincenin ilk kurucular1ndan biri olarak 

gormek mi gerekir?(2) Dti~tintirler, en az1ndan yakin bir doneme kadar, iki 

~iktan birini se~me yoluna gitmi~lerdir(3). Orneklemek gerekirse, bir 

C.B.Mc Pherson Hobbes'un L_iberalizm'in habercisi oldugunu ileri stirer

ken(4), bir Gerard Duprat onun totaliter dti§tincenin onctisti olarak kald1-

g1n1 soyler(S). Ne var ki, ti~tincli bir gorti§e gore, Devlet'in dti§lintilebil

digi kavramsal yelpaze i9indeanlam kazanabilecek iki kavram, Totalitarizm 

ve Liberalizm,Devlet'i ilk dti~tiriebilen Hobbes'un kuram1nda yan yana du-

rur. 

Hobbes'da Devlet hem totaliter, hem de liberaldir. Hobbes,·metin

leriyle, hem ekonomik Liberalizm' in, hem de mutlak monar§ik Devlet 'in 

~ifte kuramsal dogrulamas1n1 yapmaya 9al1~1r(6). Pierre Manent, Hobbes'un 

olu§turdugu ve bugtin hala ge~erli olan ahlaki ve siyasi dilde, Hak kavra

m1n1n Yarar kavram1n1n yerini ald1g1n1, modernlerin Hobbes'dan sonra Bi

reyin Hakk1'n1 konu§tuklar1n1, bunun da Liberalizm'in dili ve degeri ol

dugunu soyledikten sonFa, Hobbes'un Temsil dli§lincesiyle de, Liberalizm'in 

kurucu bir dig er kategorisini yaratt1g1n1 ekler. Arna ayn1 Manent, be§ say

fa sonra, Hobbes'un kesinlikle Bireyci oldugu ol9tide mutlakiyet9i say1l

mas1 gerektigini de, kendi mant1g1 i~inde 9eli§kiye dli§meden savunacak

t1r(7). Bernard-Henri Levy'ye gore, bir ttir Totalitarizm i9ermeyen ya d~ 

onu mtijdelemeyen Bireycilik dli§lincesi yoktur(8). Bireycilik'in par9alay1p 

atomlara ay1rd1g1n1, insan'dan ve topluluktan kopan insanlar1(9) Totali-

(2) Pierre ANSART. Les ideologies politiques. S.128. 

(3) Ayferi GOZE. Siyasal dli§linceler ve yonetimler. S.143-146. 

(4) C.B.McPHERSON. La theorie politique de l'individualisme possessif de 
Hobbes a Locke. S.71-79. 

(5) Gerard DUPRAT. Experience et sciences politiques: Machiavel, Hobbes. 
Revue Europeenne des sciences sociales 49. S .101-132; Le regard 
ideologique. Analyse de l'ideologie. S.283,284. 

(p) 

(7) 

Fran~ois RANGEON. Hobbes, ~tat et droit. S.39. 

Pierre MANENT. Histoire intellectuelle du. liberalisme. S.63,68. 
Bireycilik' i To tali tarizm' le ozde§le§tiren dli§tince i~in, Alexis de 
TOCQUEVILLE, De la democratie en Amerique. 

(8) Bernard-Henri LEVY. La barbarie a visage humain. S.74,75. 

(9) Claude LEFORT. Droits de l'homme et politique. Libre 7. S.11. 
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tarizm Bir araya getirir. A91r1 Bireycilik'in, genellikle san1ld1g1 gibi 

Anar9izm'e mi, yoksa ara kurumlari yoketmi9, siyasi ozerklige sahip, a91-

r1 merkezilei;;mi9, tekno-bilrokratik yapida, gilc;.lil bir organa ya da bir 

silper-Devlet'e mi denk dil9tilgilnil yeniden dil9ilnmek gerekebilir. Ve bu ka

dar ai;;1r1 bir dil9ilnceden kac;.1nanlar1n bile, Bireycilik'in mutlaka Libera

lizm'le c;.ak19mayacag1n1 kabul etmeleri dogru olacaktir(lO). 

Lucien Jaume da, Leviathan kuram1n1n modern c;.agi etkileyen ideolo

jik kategoriler ac;.1s1ndan s1n1fland1r1lamaz oldugunu, bu yilzden kuramin 

hie; kimseyi memnun etmedigini, Hobbes'da mutlakiyetc;.i her unsurun kar91-

s1na, liberal bir unsur c;.1kar1labilecegini ileri silrecektir(ll). Hobbes 

dil11lincesinde ilerlemek, Totalitarizm ve Liberalizm 'in, her tlirlli genel

lemeyi anlams1zla11t1ran bic;.imde, farkli ko11eba11lar1n1 tuttuklar1n1 gor

mektir. 

Hobbes bir Kurum'u ya da bir Artefact'i tabii fazlaliklarindan 

ar1nd1rman1n yolunu varsayimsal bir Tabii Hal tan1mlamas1nda b~lacaktir: 

Homo Homini Lupus ya da insan insanin kurdudur. Unlil Devlet·Parolas1'n1n 

z1dd1 insan insanin kurdu degil, insandir onermesinden ba9ka 9ey olamaz. 

ikinci onerme tabii dilzene olumlu, Hobbes' un onermesiyse tabii dilzene 

olumsuz bak1i;;1n ifadesidir. Kar111t kutuplarin birinde Tabii Hukuk, dige

rinde Pozitif Hukuk vardir. L1c Ferry'nin Leo Strauss dil9ilncesini yorum

larken aktard1g1 gibi, bu ayni zamanda, idealle gerc;.ek arasindaki kesin 

ayr1l1kt1r(l2). Laik modern Devlet'i anlamak, her 9eyden once, Tabii Hu

kuk'la Pozitif Hukuk arasindaki kesin ayr1l1g1 anlamaktir. 

2- OLUM KAR~ISINDA ~iTLiKTEN GtivENLiK iSTEGiNE YA DA DEVLETE 

insan insanin kurdudur, c;.ilnkil tabii olarak Akil' la donat1lmam19-

t1r; hayvanlardan tek farki, konu11ma yetenegine sahip olmas1d1r. Sozclik

ler sayesinde, gelecege yonelik hesaplar yapmayi, bir bai;;ka deyimle 

Akil' 1 kullanmayi ogrenecektir(13). :i:nsanin tabii olarak Akil 'a sahip 

(10) Serge-Christophe KOLM. Le contrat social liberal. S.66,67. 

(11) Lucien JAUME. Hobbes et l'Etat representatif moderne. S.152. 

(12) Luc FERRY. Philosophie politique I. S.46. 

(13) Thomas HOBBES. Leviathan. S.27,38. 
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olduguna ili11kin geleneksel savi reddettigine gore, Hob bes' da Akil bile 

kurulur. Hobbist Insan'in ozelligi, konu11ma sayesinde, Tabiat'indan kur

tulmaya, gerek bireysel, gerekse sosyal hayatinda bir "yarati" olarak or

taya c;ikmaya dayanir(l4). Hobbes'un mekanist kuraminda Insanoglu bile bir 

tiir yapayliga dogru ilerler ya da Hobbes' un insani ussal bir otomat

tir(lS). Yapayliga dogru bu ilerleyi11, Tabii Hal'den Sivil Hal'e ilerle

yi11ten ba11ka §ey degildir. 

Bu kadariyla bile, Hobbes'un, Tabii Hal'i insanoglu ic;in imkansiz 

bir Hal olarak sunacagi kestirilebilir.O, Tabii Hal'de, aslanlar, ayilar 

ve kurtlarin bir gomlek iistlinde ,· yar1-hayvans1 bir diinyaya gozlerini ac;

ml.§tl.r. Bu diinyada, iyi-kotii, hakl1-haks1z, dogru-yanl111 ay1r1mlar1 hic;

bir anlam ta§1maz(l6). Tabii Hal' de, insanin her istedigini yapmas1n1, 

her istedigini elde etmesini engelleyen hie; bir kural yoktur. Bu konuda 

tek olc;ii giic;ttir ve giic; herkese e§it olarak dag1t1lm1~t1r. Tabii Hal 'i 

mutlak e§itlik, ozgiirliik ve yaln1zl1k sozciikleriyle tanimlamak yanll.§ ol

maz. insanlar giic; ac;1s1ndan e§it, her §eyi yapabildikleri ic;in de ozgtir

diirler. Ve yaln1zd1rlar: Ne siirii, ne Klan~ Ustelik Alexandre Matheron'un 

belirttigi gibi, Hobbes'un varsayimsal Tabii Hal'inin bagrinda aile denen 

topluluga hie; yer verilmemi§tir(17). 

Burada tizerinde onemle durulmasi gereken nokta, Tabii Hal'de gti<; 

ac;1s1ndan herkesin e§it oldugu savidir. Hobbes'a gore, herhangi bir in

san, ne kadar giic;stiz goztikiirse goztikstin, bir kurnazliga ba§vurarak ya da 

hemcinslerinden baz1lar1yla birle§erek' en gtic;lti olanl. oldiirme imkanina 

sahiptir(18). Tabii Hal'deki mutlak e§itligin dayanagi budur ve bir ta§la 

vurulan iki ku11tur: Her insanin her insani oldiirebilecegine dayanan mut

lak e11itlik savi, bir yandan Tabii Hal'in ne kadar tehlikeli bir Hal ol

dugunu gosterirken, ate yandan Tabii Hal'den Sivil Hal'e gec;i11i saglaya

cak Sozle11me'ye bic;imsel tutarl1l1k kazand1racakt1r. Sozle11me ancak giic;-

leri ve c;1karlar1 ac;1s1ndan e11it diizlemde bulunanlar arasinda mlimkiindtir. 

(14) Raymond POLIN. Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. S.99. 

(15) Lucien JAUME. Hobbes et l'Etat representatif moderne. S.99. 

(16) Thomas HOBBES. Leviathan. S.126. 

(17) Alexandre MATHERON. Individu et communaute chez Spinoza. S.147. 

(18) Thomas HOBBES. Leviathan. S.121. 
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Sozle§enlerden biri, Sozle§me'yle kar§1s1ndakinden daha fazla §ey kaybe

decekse, bir Riza' y1 belirten S ::>zle§me' ye kat1lmas1 imkans1zla§acakt1r. 

Bir ba§ka deyimle, en zay1f1n en gilc;lilyil oldilrme imkan1 olmasayd1, en 

gilc;lil, Sozle§me'yle, gilcilnden feragat etmeye asla yana§mayacakt1. Tabii 

Hal bir e§itlik hali olarak sunulduguna gore, bir e§itsizlik hali olmas1 

gereken Sivil Hal'e gec;i§in kuramsal temeli, her §eyden once, biltiln in

sanlarin olilrn kar§1s1nda e§it olmalar1d1r. 

Hobbes'un Leviathan'da ac;1klad1g1 bic;imde, Iyi-Kotil onlari kulla

nan ki§iye bagl1, gorece kavrarnlardir(l9). Ancak gorece kotil olan §eyle

rin tizerinde rnutlak bir kottiltik vard1r: !nsanin ilk ve en ternelli korkusu 

olan oltim. Ozellikle, hie; kirnsenin olilrnden kac;1namayacag1 bir e§itligin 

htikilm silrdligil Tabii Hal'de, en belirleyici duygunun bu korku olrnas1 gere

kir. Olilm korkusunun hanen ardindan da ternel bir tutku gelir: Gile; tutkusu. 

Her insan, Tabii Hal'de, hic;bir bic;imde s1n1rlanamayacak istekleri dog

rultusunda, herkese kar§1, her §eyi elde etrneye c;al1§acakt1r. Tabii Hal'i 

bir Sava9 Hali yapan da budur(20). Tabii Hal'e kar§1, silrekli bir siyasi 

di.izenin istikrar1, ancak olilm korkusuyla gtic; tutkusu arasinda bir uzla9rna 

saglanarak elde edilebilir(21); sava§1n kaynag1 gtic; tutkusuyla, bar1§ is

teginin kaynag1 olilm korkusu arasinda bir uzla§ma ••• 

Gile; tutkusuyla ac;iga vuruldugu gibi, insanoglu sosyal hayata yone

lik Tabii bir egilimle dogmam19tir. !nsanlan Sosyallik' e ya da Sivil

le§me' ye ya da Leviathan'i olu§turrnaya itecek olan, Tabii Hal'de gtic; tut

kusuyla uzla9rnas1 mlimklin olmayan ollim korkusu ve dolay1s1yla bar1§ ya da 

gtivenlik istegidir. Bu ylizden Hobbes'da Devlet bar19t1r; bari§la Devlet, 

bar19la Toplurn ozde9le9ir(22). Pierre Clastres, Ingiliz dil§linilriln Dev

let'le sava9 arasindaki derin bag1 ortaya c;1karmay1 bildigini, Devlet'le 

sav89].n kar§it kavrarnlar oldugunu, sava§in Devlet'i, Devlet'in sava§1 en

gelledigini belirtir(23). Yalnizca sava§tan kac;ma istegi, insanlar1 

Leviathan' a ya da ortak bir gilce itaat etrneye itebilecektir. Olilrn kor-

(19) Thomas HOBBES. Leviathan. S.48. 

(20) Thomas HOBBES. Leviathan. S.129. 

(21) Franc;ois RANGEON. Hobbes,Etat et droit. S.87. 

(22) Raymond POLIN. Hobbes, Dieu et les hommes. S.194. 

(23) Pierre CLASTRES. Archeologie de la violence. Libre 1. S.171. 
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kusu, bu ortak gliclin tan1nmas1n1n ve bir itaat1n ba9lang1c1d1r(24). 

Sosyal Sozle9me'nin ya da Consensus'tin varl1k nedeni glivenlik is

tegi olacakt1r. insan1n hayat1n1 koruma, fizik varl1g1n1 slirdlirme egili

mi, onu bu amac;. ard1nda diger insanlarla anla9maya, mutlak e§itlik ve oz

glirltiglinden vazgec;.meye yoneltecektir. Bu kar91l1kl1 vazgec;.Me geregi, 

Tabii Hal'den Sivil Hal'e gec;.i9 ic;.in, Sozle9me'yi de vazgec;.ilmez kilm19-

t1r. Sozclikler ya da yeterli i9aretlerle ( sessizlik) belirtilen Riza 

ya da Sozle9me olmadan -Hobbes'un aralar1nda fark gozetmeden kulland1g1 

kavramlarla Siyasi Corpus, Sivil Toplum, Site, Res Publica ya da Devlet 

kurulamaz(25). 

9u kadar1n1 da belirtmek gerekir ki, Tabii Hal'den Sivil Hal'e ge

c;.i9in nedeni yaln1zca glivenlik istegine bagland1g1ndan, Hobbist dti9tince

nin totaliter bir ozelliginin alt1n1 c;.izmek ic;.in, ornegin, Devlet'in var

l1k nedeninin burada Adalet'i gerc;.ekle9tirmek olmadJ.:gi soylenebilir. 

Hobbes dti9lincesinde, Devlet'in ilk ve tek amac1 yurtta9lar1n gli

venligini saglamakt1r ve Artefact' 1 kuran Sosyal Sozle9me 'nin nedeni de 

bunun saglanmas1d1r. Bu ylizden Hobbes, Egemen'e itaat ytiktimllilligtinlin s1-

n1r1n1 glivenlikle c;.izer: Gtivenligin saglanamad1g1 yerde itaat da beklene

mez. Her 9eyi ollim korkusu belirlediginden, sozle9ene yonelik oltim teh

didi, Sosyal Sozle9me'nin gereklerine uymamay1, Egemen'e boyun egmemeyi, 

Yasalar 'a kar91 c;.1kmay1 me9rula9t1ran bir neden olacakt1r. Giivenlik is

tegiyle kurulan bir dlizende, Egemen'in, yurtta91n fizik varl1g1n1 tehdit 

eden eyle:nlerine kar91 c;.1kmamak, Sozle9me mant1g1na ayk1r1d1r. Bu durumda, 

Sozle9en, yapt1g1 Sozle9me sonucunda, kendi can1na kasdetme gibi bir an

lams1zl1g1n ic;.ine dli9ecektir. 

Hobbes, Leviathan' in XXL bollimlinde, ac;.1k bir bic;.imde, yurtta91n 

Egemen I in i stegi dogrul tusunda kendini oldtirmekten ya da yaralamaktan' 

hayat1 ic;.in gerekli 9eylerden vazgec;.mekten, suc;.unu itiraf etmekten, go

nlillli degilse sava9maktan kac;.1nabilecegini belirtir. Oyle ki, bu durumda, 

Egemen' in sava9tan kac;.an yurtta91 cezaland1rma hakk1 olmad1g1 gibi, i9-

kenceyle elde edilen bir itiraf da asla yeterli kan1t say1lamayacakt1r. 

Devlet'in dayanagi ollim korkusu olduguna gore, yine oliim korkusu, 

(24) Raymond POLIN. Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. S.20. 

(25) Thomas HOBBES. Leviathan. S.133. 
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her tlirlli kar91 c;ik191n da dayanagi olmalidir. insanin kendi hayatini ko

ruma hakki hic;bir bic;imde devredilemeyecek bir haktir(26), yoksa Sosyal 

Sozle9me blitlin anlamini kaybeder. Herkesin, 9artlar ne olursa olsun, ha

yatini korumak ic;in "direnme hakki" ya da "itaatsizlik ozglirlligii" vardir. 

Ve bir anlamda, blitlin diger haklar, bu Hobbist temel haktan tliretilebile

cektir. Polin, Leviathan' da ilk kez ortaya c;iktigini ileri slirdligli bu 

Vazgec;ilmez Hak kavraminin, ozellikle insan Haklari Tarihi 'ne damgasini 

vurdugunu belirtir(27) ve bu ac;idan, Hobbes dli9lincesinin liberal yonlinli 

vurgulayanlarla birle9ir. 

3- TABii YASALAR VE HAll..ARA KAR~I EGEMEN ~ BELiRLEDiGi POZiTiF HAn..AR 

VE YASALAR 

Hobbes, giivenlik istegine dayali Sosyal Sozle9me'yle, Tabii Hukuk 

ve Tanri'yla baglantisi kesilmi9, soyut, yapay bir Devlet modeli olu9tu

rur. Boylece, gerek kullandigi dil, gerekse Devlet anlay191yla bir oncli 

olarak belirir ve Aquinolu Thomas-Aristoteles gelenegine kar91 c;ika

rak( 28), bir otomata benzetilen, mekanist ve organisist Devlet kuraminin 

yaraticisi olur(29). Bu Dev'in ya da Leviathan'in "yapay ruh"u, Bodin'in 

kuramsalla9t1rdig1 Egemenlik'tir: Bodin'in tanimina sadik kalinarak, yasa 

yapma glicli. Arna Bodin' in otesinde, artik, Egemenlik varligini dogrudan 

dogruya Sozle9enler' in yaptigi Sosyal Sozle9me 'ye borc;ludur. Egemen

lik' in kaynagi Tanri degil, Toplum'dur. 

Rangeon, Egernenlik kavraminin Hobbist kuramda temel bir yer tuttu

gunu ve Devlet'le Egemenlik kavramlarinin e9anlaml1 olduklarini soy

ler(30). Hobbes'da Egemen'le Devlet de ilk bak19ta ozde9le9mi9 gorlinlir. 

Belki de, Hobbist kuramin teknik ac;idan en zayif yonli budur: Sozle9me'yle 

tutarli bic;imde kurulan yapay Dev'in yerini, kanli canli bir Monark al

maktadir. Sosyal sozle9me'nin "yaraticilar"i, tek tek, Tabii Hal'de sahip 

(26) Thomas HOBBES. Leviathan. S.230-231. 

(27) Raymond POLIN. Hobbes, Dieu et les hommes. S.139. 

(28) Ilhan AKIN. Kamu Hukuku. S.85-107. 

(29) Franc;ois RANGEON. Hobbes, Etat et droit. S.21,22. 

(30) Franc;ois RANGEON. Hobbes, Etat et droit. S.84. 
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olduklari gtic;lerinden vazgec;er ve bunlari, Egemenlik'i verdikleri ve Soz

le§me'ye taraf da olmayan ki9iye devrederler. Sozle9me'ye taraf olmadigi 

ic;in Egemen'i baglayan hic;bir 9ey yoktur: Yasalari yapar, bunlarin uygu

lanmasi ic;in zor kullanabilir, ama kendi yasalariyla baglanmaz, onlari 

diledigince degi9tirebilir. Egemen'in Soz'ti Yasa'dir ve bu ylizden o 

Yasa'nin listtindedir, Yalniz Sivil Hal'de soz konusu olabilecek iyi-kotti, 

Hakli-haksiz, Dogru-yanl19 ayirimlarinin tek belirleyicisi odur. Yurtta9 

yasanin hakliligi ya da haksizligi konusunda degerlendirme yapamaz; Soz

le9me'yle, fizik varligini ya da kamusal glicti tehdit edenler di§inda, bti

tlin yasalara uymayi kabul etmi9tir. 

Yine de bu a9amada, ilginc; bir noktaya deginmek gerekir: Hobbes'a 

gore, yurtta9 bilemeyecegi bir yasayi c;ignemi9se, bag19lanmal1d1r, c;linkli 

bu yasa onun ac;isindan yoksayilir; deliler ve c;ocuklar i~in de ayni ~ey 

soz konusudur(31). Bu, Hobbes 1 un, Egemenlik' in olu9turulu9u sirasinda 

Riza'ya verdigi ozel onemin i§aretidir: Ac;ik Riza yoksa, Yasa da yoktur. 

Oyleyse, her Hukuk sisteminin yumu9ak karm diye adlandirilabilecek soru

nu c;ozmeye c;al191rken, dti9tinlirtin hie; de totaliter goztikmedigini belirtmek 

gerekir. Ote yandan, yasanin sustugu yerde, bireyin diledigince davranma 

hakki vardir. Burada da, Hobbes, yalnizca Yasa'nin izin verdigini degil, 

Yasa'nin yasaklamadigini da yapabilirsin derken, totaliter degil, liberal 

gorti9ltidlir(32). 

Liberal ya da totaliter, Hobbes, Siyaset felsefesinde, Tabii Rak 

kuramini bir kez parc;aladiktan sonra, Bati hep Pozitif dti9tindli ya da 

Devlet'i dti9lindli. Hobbes'un tanimladigi bic;imiyle, Tabii Hal'de insanla

rin sahip olabilecekleri, geleneksel anlamda Tabii Haklar yoktu. Bu ac;i

dan' haklardan egemen lehine vazgec;me sozctikleri' aslinda' insanlarin 

Tabii Hal' de sahip olduklari her 9eyi yapabilme gtic;lerini ya da mutlak 

ozglirltiklerini, onlardan feragat ederek Egemen'e devretmeleri diye yorum

lanmalidir. Ani dogrultuda, Tabii Hal'de insanlari belli bir bic;imde dav

ranmaya zorlayan Tabii Yasalar' dan sozetmenin de imkani olmayacaktir. 

Eger mutlaka Tabii Yasa sozcliklerini kullanmak gerekecekse, bu Hobbes'un 

teviathan'in XIV ve XV. Boltimleri'nde siraladigi c;e9itli Tabii Yasalar'i 

(31) Thomas HOBBES. Leviathan. S.289. 

(32) Thomas HOBBES. Leviathan. S.232. 
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ozetleyen ~u climleyle mlimklindlir: Birisinin sana yapmas1n1 ak1ld191 bul

dugun 9eyi sen de ba9kas1na yapma(33). 

ilk ve en temel Tabii Yasa bar19 istemektir. Bu Yasa, Devlet'in 

kurularak Glivenlik' in saglanmasina yonelik olduguna gore, c;.eli9kin bir 

bi<;.imde. tabii olan1 .devred191 birakacak olan bir Tabii Yasa say1lmah

d1r. Hobbes'a gore, Tabii Yasalar bile, zorlay1c1 gtice ancak Sivil Hal'e 

ge<;.ildiginde, Devlet kuruldugunda kavu9urlar. Bu asl1nda, yalnizca Dev

let 'in belirledigi yasalar vardir ya da btittin yasalar pozitiftir demekten 

ba9ka 9ey degi.ldir. Tabii Yasa'y1 yorumlayacak, onu pozitifle§ltirecek, et

kili kilacak olan D_evlet' tir. Bu · a<;.1dan, Pozi tif Yasalar' 1 belirleyebile

cek, onlari s1n1rlayabilecek ya da onlarla <;.at19abilecek Tabii Yasalar'1 

dti9tinmek Hobbes'da imkans1zd1r. 

Bireyselle9me sorunu da ayn1 baglamda ele al1nmahd1r: Sozle.;i

me' yle Sivil Hal'e ge<;.i§l, ayn1 zamanda, bir Bireyler Toplulugu'na ge<;.i.;i

tir. Tabii Hal'de Birey yoktur, <;.tinkti herkesin her istedigini elde etmeye 

yonelik e9it gticli, hi<;.bir Bireysel Hak 1k1n tanimlanabilmesine imkan ver

mez. Hobbes'da, yalnizca Pozitif Yasalar'1n oldugu yerde, Bireysel Haklar 

ve Bireyler varolabilir. Bireyselle9me' ye giden yol·, insanin Si vil Hal 

<;.er<;.evesinde, Tabii gti<;. ve yeteneklerinden feragat edip, Pozitif Yasa

lar 'rn belirleyiciligini kabul etmesiyle a<;.1l1r. Bir ornek vermek gere

kirse, Tabii Hal'de malik olunamaz, <;.linkli gti<;.le elde edilen ~ey, bir kar

§l1 gli<;.le elden <;.ikabilir. insan, Sivil Hal'de bir malike donli§lerek, Tabii 

Hal'de sahip olmad1g1 bir farkl1l1k ve ozerklige kavu§lur(34). 

Bu Hobbes'un dli§llincesini ekonomik Liberalizm yontinde yorumlayanla

rin dort elle sar1ld1klar1 savd1r. Ancak Hobbes'da Mlilkiyet'in Tabii bir 

Hak olmad1g1n1 unutmamak gerekir. Herkese sahip olacagi §leyi dag1tan Ege

men' dir. Ona kaqn hi<;.bir Mtilkiyet Hakki ileri stirtilemez. yurtta9larla 

Egemen'in malik olduklari ~eyleri birbirinden ayiran bir s1n1r da yoktur, 

<;.linkli son ~ her 9ey Egemen' indir ve ozel mtilkiyet. ontinde sonunda, 

Egemen'in ya da Devlet'in bir bag1§l1ndan ibarettir(35). Bunun da, 

(33) Fran<;.ois RANGEON. Hobbes, Etat et droit. S.86. 

(34) Raymond POLIN. Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. S.114, 
115. 

(35) Raymond POLIN. Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. S.199-
202. 
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Hob bes' u, bu kez, ekonornik Li beralizrn' den ekonornik To tali tarizrn' e ula.;;

t1rd1g1 soylenebilir. 

Kendiliginden Haks1z yasa ve yasas1z Rak olrnaz; Egernen'in buyrugu, 

yasan1n hakl1l1g1n1n ve Hak'k1n yasall1g1n1n tek olylittidtir. Bu baglarnda, 

hiybir .;;eyle s1n1rlanarnayacak olan Egernen'i, yaln1zca kendi y1kar1 ya da 

ozde.;;le.;;tigi Devlet'in y1kar1 s1n1rlayacakt1r. Ak1ll1 bir Egernen, hep bu 

y1kar1 gozontinde tutarak, rnant1kl1 davranrnak, her .;;artta, Siyasi 

Corpus'un kurulrna nedeni olan gtivenligi saglarnak zorundadir. Bunun 

Machiavelli dti.;;lincesinde de varolan bir gorti.;; oldugu ileri stirtilebilir. 

Ancak, Machiavelli yaln1zca Htiktimdar'1 dli.;;lintir. Oysa Hobbes'un sisternatik 

Devlet kurarninda, tlirn gtiylti gortinti.;;line kar.;;1n, Egernen'in ard1nda, Sosyal 

Sozle.;;me'nin yarat1c1lar1, Author'lar vard1r. Temsil sorunu i.;;lendiginde 

ay1kya gorlilecegi gibi, Egaren, yaln1zca, eylemlerinin as1l yarat1c1lar1 

olarak sunulan yurtta.;;lar adina hareket eden Actor'dir(36). 

4- ULUSUN AYNASI OLARAK BiR YA DA TEMSiLi DEMOIRASi 

Hobbist kuramda, Devlet kavrarn1n1n yaninda dogan Ulus kavrami ola

caktir. Temelini Sosyal Sozle.;;me'nin olu.;;turdugu Egemen Gtiy, sozle.;;enle

rin ttim gtiylerinin toplarn1ndan meydana gelmi.;;tir. Modern kavramlarla ko

nu.;;mak gerekirse, tiyelerin kendi aralar1nda anla.;;arak, gtiylerini devret

meleriyle kurulan Egemenlik, Ulus Egernenligi' dir. Egemenlik "yarat1c1-

lar"da, yani. Ulus' tadir(37). Ulus Devlet' le dogar, ya da Halk Dev let' in 

kurulmas1ndan once varolamaz, o Devlet'in kurulmas1n1n sonucudur(38). 

~al1.;;man1n birinci boltimtinde, modern siyasi-hukuki kavrarnlarin an

cak anlamli bir btittin iyinde ve birbirleriyle bag1nt1lan yeryevesinde 

ele al1nrnalar1 gerektigi, Ulus'la ozde.;;le.;;en Sivil Toplum kavrarn1n1n an

cak laik modern Devlet'le birlikte dti.;;tintilebilecegi soylenirken anlat1l

mak istenen de buydu. Jaurne, Halk' in Tabii bir geryeklik degil, ya pay 

bir geryeklik oldugunu belirtirken(39), Rangeon gibi, bir kavrarn olarak 

(36) Thomas HOBBES. Leviathan. S.161. 

(37) Simone GOYARD-FABRE. Le droit et la loi dans la philosophie de 
Thomas Hobbes. S.117. 

(38) Franyois RANGEON. Hobbes, Etat et droit. S.146. 

(39) Lucien JAUME. Hobbes et l'Etat representatif moderne. S.50. 
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Halk 11 ayn1 baglamda ele almaktad1r. Sosyal Sozle§me ve Egemenlik kuram

lar1n1 kendinden oncekilerin ba§aramad1g1 bir radikallikte kullanan 

Hobbes, Devlet-Ulus ya da Sivil Toplum bag1nt1s1n1 kuran ve Temsil'le be

lirlenmi§ bir <;agda§ Demokrasi dli§iincesini glindeme getiren ilk dli9iinlir

diir. Ayn1 9ey farkl1 bir bi<;imde, Hobbes dli§lincesi, herkesin rizas1 lize

rine kurulmu9 Egemenlik kavram1n1 olu9turdu, diyerek ifade edilebi

lir(40). 

Suarez' in Siyasi Corpus' u a<;1klamak i<;in kulland1g1 sozcliklerin 

Bir ve Kalabal1k oldugu gorlildli. Kamusal Gil<;, Kalabal1k'1n Bir'e donli9-

mesiyle olu9uyordu. Laik modern Dev let, Kalabal1k-Bir ili9kisi c;:er<;eve

sinde tan1mlanacaksa, bu; <;agda9 Temsil dli9lincesi 191g1nda, Monar§i ve 

Demokrasi tan1mlar1n1n da yeniden gozden gec;irilmesini gerektirecektir: 

Qal19man1n birinci bollimtinde vurguland1g1 gibi, laik modern Devlet teori 

ve pratikte Bat1 Monar9isi'yle belirdi. Monar9i Devlet kavram1n1 eksiksiz 

bir bic;imde kar91lar ••• Egemen-Halk ay1r1m1n1n Devlet'in olu9turucu unsu-

. ru oldugunu soyleme imkan1 veren Monar9i 'dir(41). Demokrasi idealinin 

matrisi de Monar9i 1 dir(42). 

Bir ve Kalabal1k, Devlet ve Ulus, her §eyden once Monar9ik kavram

lardir. Bu a<;1dan, teori ve pratikte, ger<;ek yapisal degi.;;iklik, dli9linsel 

kesintinin bir yan1ndan oteki yan1na, Machiavelli I den Bodin' e ve feodal 

gli<; odaklar1ndan Monar9i'ye gec;i.;;le gerc;ekle.;;ir. Monar9i'den Demokrasi'ye 

ge<;i.;; di ye adland1r1lan donli9limse, ad1 listiinde, bir yap1sal degi9iklik 

degildir. Geleneksel Monar9i-Demokrasi ay1r1m1, yukar1da tan1mland1g1 bi

c;imiyle, laik modern Devlet dti9tincesi a<;1s1ndan belirleyici bir ay1rim 

olamaz. Hobbes'da a<;1k<;a gortildiigli gibi, Monar9ik yap1, laik modern Dev

let'le ozde9le.;;erek, Ulus Egemenligi dii9lincesini ic;:erir. Demokrasi Kala

bal1k'1n, herhangi bir bic;imde, Bir'i olu~turmas1d1r. Monar9ik ya da de

gil, modern Devlet dii9iincesi, ancak onunla varolabilecek Halk ya da Ulus 

dli9iincesine dayan1r. ister Ulus'un temsilcileri arac1l1g1yla Egemenlik'i 

kulland1g1, ister Robbi.st , Monar9i' de oldugu gi bi Egemenlik' i bir ki.;;iye 

devrettigi dii.;;linlilsiin, bu farkhhk, temsilcinin otesinde, Devlet'in, 

(40) Pierre MANENT. Histoire intellectuelle du liberalisme. S.77. 

(41) Gerard MAIRET • . Le dieu mortel. S.80. 

(42) Marcel GAUCHET. Le desenchantement du monde. S.250. 



- 91 -

me§ruiyetini ald1g1 sosyal temelle belirlenen ayirdedici niteligini de

gi§tirmez. "Devlet Benim" denecektir ya da "Devlet Biziz", ama Devlet hep 

ayni Devlet'tir. 

Temsil dii§iincesi sistematik bir Devlet kurami i9inde nihai yer1n1 

alm19t1r. Di§sallik' in i9selle§mesiyle, Siyasi iktidar' 1 Kullanan ya da 

Kullananlar, Tanri'nin degil Toplum'un temsilcileri olarak sunulacaklar

dir; ve tabii Toplum'un aynasi olarak insans1zla9t1r1lm19 Bir'in de tem

silcileri... Hobbes, ger9ek Persona 1 dan (ki§i), ya pay ya da kurgusal 

Persona'ya ge9i9 imkan1n1 hazirlayan Temsil kuram1n1 a91klarken, Perso

na I IlJ.Il latincede sahnede takli t edilen bir insan1n d1§ gori.inti9i.inti ya da, 

daha s1n1rl1 olarak, yiiziinii gizleyen maskeyi anlatt1g1n1 soyler(43). Tem

sil sozciigii de, akla hemen tea tr al bir mekani getirir. Bu mekanda oyun 

yalnizca sahnede oynanmaz: Aktorler ger9ek olmayan bir diinyayi ger9ekmi§ 

gibi yansitirlar, ama izleyiciler de oynar; onlar da, ger9ek olmayan bir 

dlinyayi ger9ekmi§ gibi kabul edenlerin roliine biiriinmii§lerdi_r. Ve Siyasi 

iktidar'in kendini sahneye koydugu(44) modern teatral mekanda, izleyici

ler, oyunun "yarat1c1lar"1na donli§tiiriilmli§lerdir. Oyunu sahneye onlarin 

koyup, sonra rolleri aktorlere dag1tt1klar1 varsayilir. Ya da temsilciler 

gorevlendirilmeden once,Hobbes'un deyimiyle, "yarat1c1lar"1n yapay Dev'i, 

Leviathan'i yaratt1klar1 ileri si.iriiliir. Modern siyasi-hukuki kavramlarla 

konu9mak gerekirse, Ulus Devlet'i, soyut bir biitiin bir ba§ka soyut btittinil 

olu§turur. Kanli canli bir Egemen'in ardinda, Hobbes'un bu kurgusu var

dir. Devlet dii9iincesiyle varolan Ulus Devlet'in oniine ge9mi9tir ••• 

Leviathan'in 1651 bask1s1n1n kapagindaki iinlii resim hatirlanirsa, 

oliimlii Tanri I nin govdesini olu9turan "yarat1c1lar"1n s1rtlar1 dontiktiir. 

Aslinda onlar, bir Ayna'ya bakan Kalabalik olarak dii9iiniilmti9lerdir. Ay

na' da gordiikleriyse Bir' dir, yani govdesini olu§turduklari Leviathan. 0 

ba9ka yere bakar: Non est potestas Super Terram quoe Comparetur ei 

Job ••• 

Hobbes benzerlik ve Ayna dii9iincesi iisttinde oynamayi sever, Leviat

han onu kuran insanc1klar1 taklit eder, ornek alir(45), ama Ben'leri 

(43) Thomas HOBBES. Leviathan. S.161. 

(44) Georges BALANDiER. Le detour. S.99. 

(45) Lucien JAUME. Hobbes et l'Etat representatif moderne. S.185. 
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degil, Maske' leri, ussal otomatlar1 ya da Soyut Topluluk ic;inde varlik 

kazanan Birey' leri. Bireyler Toplulugu kar§1s1nda bir Ayna. • • Tanrisal 

odak ji§arida kald1g1 stirece anlamland1rd1g1 Btittin tekparc;al1d1r ve bolti

nebilecegini dii§linmenin hic;bir anlam1 yoktur. ic;selle§me'nin tamamlanma

siyla, Sosyal Corpus'tan (Sivil Toplum) kopan Ayna'y1 (Devlet) dii§iinmek 

mtimktin olacaktir; ikisuratl1 bir maske gibi ••• 

Temsil sozciigtiyle anlatilmak istenen budur: Modern siyasi-hukuki 

dii§iince, bu kavramlarla aktorlerin degil, Bir'in Kalabalik'1, ayn1 Btittin 

ic;inde, kusursuz bir Ayna gibi yans1tt1g1 savina dayanacaktir. Artik me§

ruiyet, Kalabalik'la Bir arasindaki bu yansima ili9kisi baglaminda arana

cak ve Egemenlik kay1ts1z §artsiz Ulus'un olabilecektir. 

Hobbes dti9iincesinde, insanlar Devlet'i kurar ve Temsil'le, temsil

ciden once, kendi kurduklar1 Siyasi Corpus'a tabi olurlar. itaati da, 

me9ruiyet Tanr1sall1k' ta aranmad1g1na gore, yalnizca bu me§rula9t1rabi

lir. D19sall1k'1n ic;selle§tigi bir dii§iincede, Siyasi iktidar'i Kullanan'a 

itaatih· tek dayanag1, Bir' i Kalabalik' 1n aynasi yapmaktir. Boylece, Temsil 

sayesinde, "yarat1c1", "aktor"e, kendisini yonetme yetkisi veren birine 

donti9tir(46) ve genel olarak, yoneticinin eylemlerinin sorumlulugunu tist

lenir. ikinci Diinya Sava91'n1n son gtinlerine dogru, ac;1k §ehir oldugunu 

sand1klar1 ic;in s1g1nd1klar1 Dresden' de, bombalar alt1nda yanarak olen 

c;ogu c;ocuk ve kadin yiizbini a9k1n Alman'in herhalde Hitler rejiminin so

rumlulugunu tistlendikleri de dti9lintilmti9tii ••• 

Arna soyut toplulugu yans1tt1g1 varsay1lan Ayna, ikinci ve tic;tincti 

boltimlerde tan1mland1g1 bic;imiyle, dag1n1k somut gtic; ili9kilerini yansit

maz ya da temsil etmez. Demokrasi sozctigti dtiz anlamiyla Halk iktidar1 an

lamina gelir, Temsili Demokrasi 1 yse, bu iktidar'1n, Halk ic;in Halk adina 

kullan1ld1g1n1, ama Halk tarafindan kullan1lmad1g1n1 anlatir. Hobbist ku

ramda Temsil'den anla91lan budur. Hobbes'dan bu yana, ayn1 siyasi-hukuki 

kavramsal alan ic;inde bulunuldugunu ve XVII. yy. 'da bic;imlenen Dev let, 

Egemenlik, Ulus, Halk, Temsil ••• gibi kavramlarin pek de kil1k degi9tirme

den bugiine ula9t1klar1n1 kabul etmek gerekecektir. 

Bu ac;idan, arkaik bir yorumla Siyasi Katilma ttirti di ye sunulan 

Sec;im mekanizmas1, Hobbes'un geli9tirdi~i ve onemli unsurlar1 aktorler 

(46) Lucien JAUME. Hobbes et l'Etat representatif moderne. S.111. 
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ya da temsilciler degil, Devlet ve Ulusolan Temsil kavram1n1n niteligini 

degi9tirmez. Franc;ois Bourricaud Kalabal1k'1n bu yoldan nasil temsil edi

lebilecegini sorar ve 9oyle der: Esrar! Se~im mekanizmas1 Kalabalik i~in

deki ~ikar ~at19malar1n1 da a~iga vurdugundan, temsili gli~ nereden kay

naklanir? -Yalnizca, fiili bir durumun hukuki bir duruma donli9tlirlilme

sinden( 47). 

Ayrica varsayimsal olarak se~imle kurulacak dengenin Kalabal1k'1n 

tlimlinli eksiksiz temsil ettigi dti9linlilse bile, bir x aninda se~ilenin, 

temsilci olarak gorev yapt1g1 bir y sliresinde se~menlerin dogrudan dene

timi altinda kalmas1 mlimklin degildir. Temsilcilerin eyleminin temsil edi

lenlerin ilk iradesiyle ~ak19acag1n1 ne garanti edebilir(48)? Se~im, se

~enle se~ilen arasindaki ger~ek bir temsil ilii;ikisini ortaya koymaktan 

~ok, yonetilenlerin kime oy verirlerse versinler, genelde, temsilciler 

otesinde sisteme Riza I lar1n1 gosteren bir mekanizmadir. ilk etkisi' bir 

se~imi oncekinden ayiran slire boyunca, yurtta9larla Parlamento arasindaki 

ilii;ikiyi kesmek olan ve Rousseau'nun, kar91s1na, temsilcilerin ai;i1r1l1k

lar1na kari;i1 se~menleri korumak i~in Emredici Vekalet'i diktigi mekanizma 

ya da Temsili Vekalet(49) ••• 

5- SiviL TOPLUMUN TANRISI 

Tanr1sall1k'tan soyutlanan bu dlii;ilince Yeni~ag insan1n1n farkl1 

Tabiat kavray191n1n lirlinlidlir. Tanr1'n1n yaratt1g1 evrenden Tanr1'y1 dii;i

lamak, evrenin yeniden yarat1lmas1 demektir. 

Orta~ag'da her tlirlli degi¢kligi yadsiyan statik bir evren dli9tince

si hakimdi. Merkezi dtinya olan bu evrende, Yarat1c1' dan yaratilan en 

onemsiz varliga uzanan degi9mez bir Kozmik Hiyerar9i, bir Al tin Zincir 

sosyal dlizeni me9rulai;it1r1yordu. XII.yy.'a kadar, Augustinus'un Hiristi

yanhk' la kayna9t1rd1g1 Yeni-Platonculuk bu evren anlayi91n1 belirledi. 

XII.yy. 'da, Avrupa, Endlillis Emevileri sayesinde Aristoteles 1 i tan1d1 ve 

Tabiat'in anla91labilirligi dti9lincesiyle kar91lai;it1. XIII.yy.'da Aquinolu 

(47) Fran~ois BOURRICAUD. Esquisse d'une theorie de l'autorite. S.293,294. 

(48) Lucien SFEZ. L'enfer et le paradis. S.13. 

(49) Laurent COHEN-TANUGI. Le droit sans l'Etat. S.78. 
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Thomas Aristotelesc;ilik'i Hiristiyanl1k'la birle9tirerek, Tabiat'1 anla

maya c;al1§an insan1n sozclisli oldu. 

Bu ac;1dan, XIII. yy. 'a bir erken-Ronesans donemi darek mlimklindlir. 

Nicolas de Cusa'dan Giordano Bruno'ya, Kopernik'e, Tycho Brahe'ye, 

Kepler' e, Gali lei' ye kadar, Skolastik dlizenin kozmik yap1s1n1 alt list 

edenler, XIII.yy.'da dogan bu dli9tincenin mirasc;1s1yd1lar. Ancak, Aristo

teles' in evreninin kalbi de dtinyayd1. XV ve XVI. yy. 'da, Cusa ve Bruno 

felsefi, Kopernik de bilimsel dlizlemde, Dtinya'n1n evrenin merkezi olma

d1g1n1 soylerken, Alt1n Zincir'i kird1lar ve bir Kozmik Demokrasi anla

y191 geli9tirdiler(50). Evrenin ·· sonsuzlugu, gline9 c;evresinde donen bir 

dtinya savlar1, Universitas ic;inde Tanr1/kul organik ili9kisini kopard1lar 

ve Ortac;ag Astronomi haritalar1nda Tanr1' ya ay1r1lan yeri yokettiler. 

Birbirine taban tabana zit iki gorli§, Hobbes 'un pozitif, Hugo Grotius' 

un(51) tabii gorti9ti bu geli9im sonucunda ortaya c;1kt1: Ikisi de Tanr1sal

l1kd191, ama birincisi olumsuz, ikincisi olumlu Tabii Hal ••• 

Bir olumsuzlama clan Tabii Hal Tanr1'y1 Tabiat'in d191na c;1kar1r 

ya da Hobbes dli9tincesi Tabii Haklar tan1mlamas1nda Tanr1 1 y1 devred191 bi

rakm19t1r(52). Bu ilk bak19ta, akla Grotius'u getirebilir, c;linkli o da 

Tanr1'y1 Tabiat'tan uzakla9t1rm19t1r. Arna bunu, Tabii Haklar'1 Tanr1'ya 

ragmen dti9lintip yticeltmek ic;in yapm19t1r: Tabii Haklar, degi9mez ve evren

seldir, Tanr1 bile onlara dokunamaz. Grotius Hak'kin Tanr1 boyle buyurdu

gu ic;in Hak olmad1g1n1, Hak oldugu ic;in Tanr1'n1n onu buyurdugunu savun

mu9tur: 9ok korkunc; bir sue; i9leme kar91l1g1nda, Tanr1'n1n varolma

d1g1 ya da bir Tann olsa bile insan i9leriyle hie; ugra.;;mad1g1 kabul 

edilseydi, btittin bu anlatt1klar1m1z gene de boylesine gec;erli olacakt1 ••• 

f9te, Tanr1'n1n bag1ms1z iradesi, hukukun, doga yaninda, bir ba9ka kaynag1 

olmaktad1r{53). 

Geleneksel tart19man1n bir ba9ka versiyonu §U sorunun cevapland1-

r1lmas1nda ortaya c;1kar: iyi ya da Kotti, Tann boy le buyurdugu ic;in mi 

Iyi ya da Kotli' dtirler; yoksa kendiliklerinden iyi ya da Kotti olduklar1 

(50) Arthur KOESTLER. Les sornnarnbules. S.256. 

(51) Grotius ic;in, Ayferi GOZE, Onyedi ve Onsekizinci ytizyil dti9ilntirle
rinde baskiya kar91 direnrne. itiHF Mec.XXXV, 1-4. 

(52) Raymond POLIN. Hobbes, Dieu et les hornmes. S.44. 

(53) Hugo GROTIUS. Sava§ ve bar19 hukuku. S.7. 
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ic;:in mi, Tanr1 birini, iyi digerini Kotli diye s1n1fland1r1r? ikinci §11.k

kin sec;:imi halinde, Tanr1' n1n otesinde, bir ba9ka evrensellik odag1n1n 

olu§lturuldugu ac;:1kt1r. Grotius bu c;:izgide Tanr1'n1n bile kar1§lamayacag1 

bir Tabii Dlizen dli~lincesiyle, saf Tabii Haklar kuram1n1n temsilcisi ol

mu9tur. Arna dinbilimciler, hirer sapk1na donti9mek istemiyorlarsa, iyi ve 

Katti gibi, Haklar'1 da Tanr1'n1n belirledigini savunmak zorundad1rlar. 

Hob bes' un cevab1 da, temel bir f arkl1l1k d1§1nda, ayn1 dogrul tu

dad1r. Ne kendiliginden iyi ve Katti, ne de kendiliginden Haklar vardir. 

Bunlar1 bir odak belirleyecektir, ne var ki artik bu, Tanr1sal odak olma

yacaktir. Hobbes bu ylizden, tabii olan her i;ieyi yikmaya c;:alii;nr: Tabii 

Hal'de, ne kaynag1 Tanr1'da, ne de Grotius'un tan1mlad1g1 bic;:imde Tanr1-

otesi bir evrensellik odag1nda olan bir ilstlin Adalet fikri belirleyici 

olabilir. Hatta Protestan dli§iincenin hikmetinden sual olmaz Tanr1's1(54) 

bile, Hobbes'un kaosunda kendisine yer bulamaz ve bu nedenle, saz konusu 

kaosun yerine ussal bir dlizeni oturtacak degi9im, Tanr1'n1n asla kari~ma

d1g1 bir degi§imdir. Tanr1 insanlar1 Akil'la donatmad1g1ndan, Tabii sac;:

mal1g1n yerini, yapay ussall1k al1yorsa, Dilzenlenme' nin kaynag1 yaln1z 

ve yaln1z insan'd1r. Hobbes'un Tanr1'y1, daha Tabii Hal'de neden unuttugu 

ac;:1kt1r. 

Blitlin bunlar, Hobbes dlii;ilincesinin dind1§11 bir kuram oldugunu mu 

gosterir? Soruyu cevapland1r1rken, fazla aceleci davranmamak gerekecek

tir. Polin, Hobbes'un, insanlar ic;:in, onlar1 olduklar1 gibi dli§linerek, 

bir Siyaset felsefesi olu§lturdugunu, kuramin1 yapt1g1 ilahiyat-d1§11 Dev

let 'in Dinsiz ve Kilise'siz bir Devlet olamayacag1n1, c;:linkli dinsel dtizen

lenmenin de tarihi bir olgu ol i:lugunu, Hobbes' un Din' i siyasetin unsurla

r1ndan biri olarak gosterdigini, soyler(SS). Devlet'in bir Din'i de ola

cakt1r; olmamas1 gereken §ley, Kilise'nin Devlet'in yan1nda bir diger ka

musal otorite olarak varl1g1n1 siirdilrmesidir(S6). ~ilnkil bu durumda, 

Devlet'i c;:at1§ma ve parc;:alanma tehlikesi bekler. Kilise'nin ruhani, Dev

let'in cismani gticli ay1r1m1 sahte bir ay1r1md1r ve ruhani cismani sazcilk

leri, insanlar1n hirer sarho§l gibi, Bir'i iki garmelerine, me§lru Egemen 

(54) Max WEBER. Protestan ahlak1 ve kapitalizmin ruhu. S.75-83. 

(SS) Raymond POLIN. Hobbes, Dieu et les homrnes. S.50. 

(56) Thomas HOBBES. Leviathan. S.416. 



- 96 -

konusunda yan1lg1ya dili;;melerine yol ac;acaktir. Egemen Bir olmal1d1r: 

Kilise ya Devlet ••• Sec;ilen Devlet'se, siyasi olan her §eyi, Din'i ya da 

Kilise'yi etki alani ic;inde tutmal1d1r. Devlet, bir dinsel dilzenlenmenin, 

Dev let' e baghbk da, yalmzca siyasi bir baglil1g1n degil, ayni zamanda 

dinsel bir bagl1l1g1n ifadesidir. 

Sorunu, Si vil Yasalar 'a bagl1l1k ac;1s1ndan incelemek gerekirse, 

oncelikle tlim Tabii Yasalar'1n Hobbes'da, Sivil Yasalar'a donli9erek po

zitiflei;;tigi yukar1da gortildli. Ote yandan, Kilise Yasalar1 da, Devlet Ki

lise 'yi ic;inde erittigi ic;in, Sivil Yasalar aras1nda yer alacakt1r. Kut

sal Metinler'i bile Egemen yorumlar. Sivil Yasalar'a uymak, ayn1 zamanda 

Tabii Yasalar'a ya da Kilise Yasalar1'na uymakt1r. Bunlar1 belirleyen Ege

men, yo rum yanl191 yapm19sa, gtinah1 boynunadir. inanan, Dev let' e boyun 

egerken, inanc;:lar1na ayk1r1 davran1p davranmad1g1 konusunda ku9kulara ka

p1lmamal1d1r. Devlet'e itaat, Tanr1'ya itaatt1r; ve boyun egmek tap1nmak

t1r. 

Tabii bu Hobbes'un, dlii;;lindligli Devlet'in, ilke'nin Tanrisal odaktan 

Sosyal ya da Siyasi Corpus'a kayd1r1lmas1yla kazand1g1 yeni soyut, simge

sel, mitolojik, mistik ya da dinsel boyutu bilin¥1i bir bic;:imde gordligli 

anlaminda yorumlananEZ. Hobbes'un Devlet dinini belirleyen dli9lincesi pra

tik bir siyasi c;:ozilmiin ilrilnildilr. Bu basit dilzlemin otesinde ve ancak sis

teme d19aridan bak1ld1g1nda Perde' nin arkasi hayal meyal gorillebilir ve 

bu anlamda, Levy, Ba ti' nin iktidari Tanr1sall1k' in aynasinda yansi tmak

tan hie; vazgec;medigini, bugtine kadar geleneksel dinsel bagdan daha iyi 

bir sosyal bag bulamad1g1n1, Siyaset'in Din'in bir ytizlinden bai;;ka i;;ey ola

mayacag1n1 ve hic;bir zaman da olmad1g1n1 anlatir(S7). Arkaik ya da degil, 

sosyal ve dolay1s1yla siyasi hic;bir corpus a§k1n bir odaga gonderme yap

madan varolamaz. Regis Debray de Siyaset 'in kaynag1n1n Mistik oldugunu 

ve Julien Benda' nin bu ytizden "Dev let, Parti, S1n1f bugtin ac;1kc;a Tan

ri 'dir" dedigini yazar(58). Modern BatJ. dli9iincesinde Laiklei;;me diye de ad

land1r1labilecek siirecin arkasinda yatan esrar budur. 

Gtivenligi ya pay, giivensizligi tabii kilan varsay1msal bir Tabii 

Hal' e dayanarak Tabii Hukuk kuram1n1n parc;alanmas1, insanoglu' nun Tanri 

(57) Bernard-Henri LEVY. La barbarie a visage humain. S.147. 

(58) Regis DEBRAY. Le scribe. S.93,94. 
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ve Kilise'den, Devlet'e terkedilmek lizere, uzakla9t1r1lmas1d1r. Arna Ege

men' in sei;:tigi ve buyurdugu kutsal degerler, bir Dev let Dini' ni ortaya 

i;:1karacakt1r; Hobbes'un, doneminin btiylik siyasi sorununa getirdigi i;:oztim 

budur. Devlet uygun buldugu dini kurumsalla9t1r1r. Tabii ya da Tanrisal 

Yasalar1 yorumlamak onun i~idir ••• k1sacas1 Din onun i9idir(S9). Bir ba9ka 

deyi9le, laik modern Devlet Tanr1'n1n yerini almaktad1r. Dtinyan1n nedeni 

olarak Tanr1 benzetmesinden kaynaklanan bir nedensel Bir'le9tirme ilkesi 

uyarinca, Kalabal1k'1n Bir'le9tirilmesi(60) ••• Manent Hobbes dil9tincesi

nin Leviathan-Tanr1 baglant1s1n1 9oyle anlat1r: Leviathan'in olu~umu Tan

r1 idesinin olu9umunu da kar91lar. Hobbes' un Siyasi Corpus' unun ortaya 

i;:1k191n1 izlemek, bu idenin de ortaya i;:1k1~1n1 izlemektir ••• Hobbes, in

san yarat1s1n1n bu idenin anlam1na nas1l sahip i;:1kt1g1n1 ·gosterir(61). 

Yeni anlamsal alan1n sozclikler btitlinli dind191, ama bu sozclikleri birbiri

ne baglayan kurallar dinseldir(62). Herman Melville, Moby Dick'e sik s1k 

Leviathan der ve romanda Kaptan Achab' in Beyaz Balina' ya kar91 verdigi 

sava§ Tanri'ya kar91 verilen bir sava§1 simgeler, Hobbes'daysa, Tanri'yla 

sava9an Leviathan'dir, ollimlti bir Tanr1 olarak ••• 

6- siviL TOPLUM/OTEKiLER: KIJRGUNUN KAR!}ISINDA OLGU 

Klasik yorum, Hobbes dli9tincesinin totaliter ozelligini, Hobbes'un 

ii;:inde ya9ad1g1 toplumun tarihi konjonktlirliyle a~1klar: Hobbes'un gliven

lik istegi, doneminin glivensiz ortann.ridan kaynaklanm19, kurain dogmu9tur. 

Ancak, dli9tinceyle somut geri;:eklik aras1nda kurulan bu dolays1z bag yeter

li bir ai;:1klama nedeni olabilir mi? Her 9eyden once, boyle tekyonlli bir 

yakla91m1n, Hobbist kuram1n s1k s1k vurgulanan liberal yan1n1 ai;:1klamaya

cag1 ai;:1kt1r. Kald1 ki, bir Gaetano Mosca, 1625'e kadar donem ingilteresi 

konusunda gorece pembe bir tablo i;:izerek, genel kabul goren dolays1z 

ili9ki sav1n1 sarsar(63): Hobbes be:;; ya91ndayken (1603) James I tahta 

(59) Raymond POLIN. Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. S.146. 

(60) Gerard MAIRET. Le dieu mortel. S.31. 

(61) Pierre MANENT. Histoire intellectuelle du liberalisme. S.73. 

(62) Regis DEBRAY. Le scribe. S.78. 

(63) Gaetano MOSCA. Histoire des doctrines politiques. S.168. 
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c;1kar, Stuart' lar1n bu donemi 1625 y1l1na, James I' in ollimli ve yerine 

Charles I'in ge<;i9ine kadar, pek de olayl1 ge<;mez. Charles I tahta c;1kt1-

g1nda Hobbes yirmi yedi ya91ndad1r. Charles I yetkilerini art1rmaya c;al1-

9an, dlizenli bir orduya ihtiya<; duyan ve bu ylizden de Parlemento'yla <;a

t19an bir krald1r, ama Fransa' ya kar91 a<; tig1 sava9 s1ras1nda Pe ti ti on 

of Rights'1 imzalamak zorunda kalm19t1r. Mutlakiyet<;i bir program ard1n

daki bu krala, Hobbes, kirk dort ya91nda, De Cive'yle (1642) alc;akgonlillti 

bir katk1da bulunur. Cromwell, 1649'da Charles I'in kafas1n1 ald1g1nda, 

Hobbes elli bir ya91ndad1r. Cromwell 1952'de Leviathan'1 okur ve Hobbes 

bu sayede, onun da gozline girmeyi ba9ar1r. Bliytik c;alkant1lar1n tirlinli ol

mayan dli9linlir, yonetim kat1nda da pek hayati sorunlarla kar91la9mam19t1r. 

Aktorlerin siyasi programlar1yla <;at19mayan gorece istikrarl1 bir kuram

sal omlir gec;irmi9 ve kendisinde slirekli bir gtivensizlik duygusu yarata

cak ko9ullar i<;inde kalmam19t1r. 0 zaman, konjonkttir neyi ac;1klar? Belki 

bir kurama damgas1n1 vuran birc;ok unsurdan birini, ama asla birincisini 

degil ••• 

Krali<;e Elisabeth'in tahtta oldugu 1588 y1l1nda, korkudan <;ocugunu 

erken do~uran anan1n oyklislinli herkes bilir. ispanyol donanmas1n1n a<;t1g1 

ate9ten korkan anne, Malmesbury'de top sesleri aras1nda, Bat1 Siyasi dli-

9lincesinin dahilerinden birini dlinyaya getirmi9tir. Yenilmez Armada' nin 

ingiliz dli9lincesine vaktinden once armagan ettigi bir c;elimsiz <;ocugun 

psi9ik yap1s1n1n, korkuyu dayanak alan bir kurannn yarat1c1s1 oldugunu 

ileri slirmek mtimklindlir. Ama burada da, yaln1zca psi9ik unsurlarla yarat1-

y1 ac;1klamaya <;al19anlar1n, bu yoldan hi<;bir §ey a<;1klayamayacaklar1 hak-

11 olarak soylenebilir. Ne yaz1k ki, her odlegin dahi olamad1g1, somut 

orneklerle, ortadad1r ••• 

Hobbes dti9lincesinin en ilgin<; yanlar1ndan biri olan Tabii Hal var

say1m1yla somut ger<;eklik aras1nda bir ilintinin ara9t1r1lacag1 a9ag1daki 

sat1rlar1 izlerken, yine de bunun kesinlikle vazge<;ilmez bir ilinti ola

rak sunulamayacag1n1, Kurgu ve Olgu aras1nda tekyonlli ve basit bir bag1n

t1 kurulamayacag1n1 unutmamak gerekecektir. 

Adi tisttinde, bir varsay1m olarak Tabii Hal, kuramsal bir Kur

gu' dur. Hobbes, her §eyden once, insanligin ve ozellikle de ic;inde ya9ad1-

g1 toplumun ge<;mi9inde, tan1mlad1g1 bic;imde bir Tabii Hal evresi bulundu

gunu, genel olarak, dli9linmez. Uygar toplumun siyasi dlizenini me9rula9t1r-
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man1n yolu, Hobbes' da, olumsuz Tabii Hal Kurgusu' ndan ge<;er. Tabii Hal 

tarihi bir nitelik ta91mamaktad1r. Hobbes, sistemli bir bi<;imde, olgular

dan, ge<;mi9 olaylardan yararlanmay1 reddeder. Kurdugu yap1da, somut or

neklere, tan1khklara ve tarihi bilgilere yer yoktur. Machiavelli' yle 

Hobbes arasindaki kopriiniin alt1ndan <;ok sular akm19t1r ve art1k, Olgu'nun 

kar91s1nda <;agda9 Kurgu yiikselmektedir. 

Arna bu Kurgu'nun, Hobbist sistem i<;inde, zaman zaman Olgu'yu yan

s1tt1g1 olmaz mi? Oncelikle, Hobbes, Egemenler'in birbirleriyle silrekli 

bir Sava9 Hali i<;inde bulunduklar1n1 soyleyerek(64), Uluslararasi Hal'le 

Kurgusal Hal'i arasinda bir benzerlik kurar. Sonra, Devlet-Kilise <;at19-

mas1 konusunda ornek verilebilecegi gibi, her Devlet, giivensizlige silrilk

lenme tehlikesiyle hep kar91 kar91yad1r. Kurgu olarak a111ld1g1 san1lan 

Tabii Hal, Demoklesin K1h.c1 gibi, toplumlarin tepesinde sallan1p durmak

ta ve Hobbes bunu israrla vurgulamaktad1r. Zaten, dil11iiniire gore, insan

oglu, vah9i ya da uygar, her zaman ayni tutkulara kap1l1r. Her durumda, 

insan insan1n kurdu oldugundan, karga11a ve dilzensizlik(65), kap1n1n ar

d1nda, Si vil To plum' u beklemektedir. insan :i:nsarun hep kurdudur da, Si vil Top

lumlar' da, kurtlar1n birbirlerini yemelerine engel olan bir mekanizma ku

rulmu9tur. 

Kurgu Hobbes'da, gerek Uluslararas1, gerekse Ulusal diizlemde var

l1g1n1 siirdiiren, birincisinde ka<;.1n1lmaz, ikincisinde ka<;.1n1labilir bir 

Sava9 hali 'nin aynas1d1r. Ve bu baglamda, Hobbes' un Kurgusal Tabii Hali, 

somut ger<;eklikteki siirekli gtivensizlik ihtimalinin bir if adesidir. Oy

leyse bu Hal, Olgu'yla hi<; bag1nt1s1 olmad1g1 ileri siiriilemeyecek ikinci 

derecede bir Kurgu say1lmaz mi? 

Bunun da otesinde' Leviathan Ida gozard1 edilmemesi gereken bir 

ciimle vardir. Hobbes, Tabii Hal'i tan1mlad1ktan sonra, "boyle bir Hal'in 

hi<; varolmad1g1 dii9tiniilebilir; ben de dtinyan1n genel olarak bu Hal'i ya-

9ad1g1n1 sanm1yorum, yine de insanlar1n hala anlatt1g1m bi<;imde ya9ad1k

lar1 bir<;ok yer var, Amerika'daki vah9iler yukar1da soztinti ettigim yar1-

hayvans1 bir hayat siirmekteler" der(66). 

( 6 5) Monar9iler doneminin uzant1s1 olarak "Olaganlistil Haller" kurumuna 
ili9kin bir yorum i<;in, Mehmet AKAD, Genel Kamu Hukuku. S.36. 

( 6t';-) Thomas HOBBES. Leviathan. S .126. 

(66) Thomas HOBBES. Leviathan. S.125. 
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Bu bir Kurgu'yu kurgu olmaktan ~ikaran ve Hobbes'un kuramiyla ~a

t19an cilmledir: Dilnyada insanin insanin kurdu olarak ya9ad1g1 yerler var

dir ya da Tabii Hal, bazi insan topluluklarinin ya9ama bi~imidir. Kurgu 

Hobbes'da, yalnizca kendi toplumu i~in ya da genel olarak Sivil Toplum

lar i~in soz konusudur. Arna bunlarin d191nda, uzaklarda da olsa, Tabii 

Hal varolabilecek bir Hal'dir. Ve bu Hal'i hi~ tan1mam19 toplumlarin si

yasi dilzenlerinin a~iklanmasinin yolu, Hobbes'a ragmen, somut vah9i ya9a

ma bi~iminden ge;ebilir. Soz konusu cilmlenin ortaya koydugu Hobbist ~eli9-

ki nasil a9ilabilecektir? Hobbes, Kurgu'yu sarsan ~eli9kinin ilzerinden, 

Amerika'daki vah9ileri yoksayarak atlayacaktir, varsayimla ••• Sivil Top

lum' la ilgilenerek, Kurgu' nun kurgu olarak kalmasini saglayacak, Tabii 

Hal hakkinda daha ayrintili somut ornekler vermekten ka~inacak,. yalnizca 

Devletli Toplum'a bakacaktir. 

Yine de, Ke9ifler'le, Bati dil9ilncesine Oteki ~oktan girmi;itir. Dti-

9tinilrler, tipki Hobbes gibi, onu uzun stire Batili ya da Siville9mi9 Birey 

kar91s1nda, insanl1kd191 birakmaya ~al19acaklard1r. Arna Ayna gorevini ya

par, etnolojik sorunsal, tekrar ve tekrar, Soylem'de ve Kar91-Soylem'de 

gilndeme gelir.istese- de, istemese de, Bat1l1'n1n kendini tanimasinin yolu 

art1k, olumlu ya da olumsuz, Oteki 'ne bakmaktan ge~ecektir. Sorunsal, 

Rousseau'da, bir Kar91-Soylem'i olu9turmak ilzere, sancili bir bi~imde be

lirir. 
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ALTBOLOM I 

DEVLET FELSEFES1N1N ETNOGRAFIYLE KAR~ILA~TICH NOKTA 

Oteki'nin ke§fi Bati dil§iincesini ka91n1lmaz olarak etkileyecek ve 

bu dil§iincenin ye§erdigi Siville§mi§ ya da Devletli Toplumlar kar§1s1nda, 

farkli tarihler ya§ayan 9e§itli toplumlarin varl1g1, dii§iiniirleri tedirgin 

eden, a91klanmas1 zor bir olgu di ye goriilecektir. Bu var lik kabaca iki 

tavra yol a9ar: Tek9izgili bir Tarih anlay1§1n1n belirledigi Ilerlemeci 

Soylem, Siville§mi§ Toplum'u varolma hakkina sahip tek toplum tipi saya

rak, farkli biitiin diger toplum tiplerini, §U ya da bu engel yiiziinden ge

li§memi§, Siville§tirilmesi gereken toplumlar kategorisine sokacak ve 

boylece' Ba ti I nin Oteki Dtinya I yi somiirgele§tirmesinin kuramsal temelini 

olu§turacaktir: Bati siville§tirir ya da uygarla§t1r1r. Hobbes'u da, Ote

kiler' i bir al umsuzlama clan Kurgusal Tabii Hal' e yak1§t1rd1g1ndan, bu 

Soylem'in onciilerinden biri olarak anmak gerekecektir. 

1- KURGUNUN YERINI ALAN OLGU: YERLiLER 

Onemli ko§eba§larindan baz1lar1ni Jean-Jacques Rousseau, Friedrich 

Nietzsche, Sigmund Freud dii§iincelerinin olu§turdugu bir 9izgiyle belirle

nen Kar§i-Soylem'se, Bati Toplumu'na ya da Siville§mi§ Toplum'a olumsuz 

bir bak1§1n tiriiniidiir. 

Bu dogrultuda Rousseau iki yoniiyle de kurucudur. Oncelikle, 9ok 

erken bir donemde, bir Mites kar§1s1na bir ba§ka Mitosu, Tabii Hal'e ozgii 

Iyi Vah§i Mitosu'nu dikerken, geleneksel anlamda Siyaset felsefesi yapar: 

Thomas Hobbes gibi, dii§ilncesini varsayimsal bir T abii Hal tizerine otur

tur, ama onun tam kar§1s1nda, bu Hal'i olumlu bir resim 9izerek tanimlar. 

Soz konusu temel iisttinde, Sivil Toplum'un, Hobbist bir zorunluluk olarak 

tasarlanamayacagi a91kt1r. Tabii Hal ne denli kurgusal olursa -0lsun, bu 

pencereden bak1ld1g1nda, Oteki'nin, Hobes'un yapt1g1 gibi yok-say1lamaya

cag1 kendiliginden ortaya 91kar. Sanci burada belirir ve Rousseau, Kurgu-
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sal Tabii Hal insan1'n1 anlatmak i~in, i~lerinde insan kategorisine sokup 

sokmama konusunda ylizy1llard1r karar verilemeyen maymunlarin da bulundu

gu, kanl1 canl1 varliklardan ve hayat tarzlar1ndan ayr1nt1l1 somut ornek

ler sunmak zorunda kal1r: 

E§itsizligin Kaynag1 Uzerine Soylev'de, Rousseau'nun a~ik~a bir

birlerinden ay1rd1g1 Zenciler ve Vah§iler, Sivil Toplumlar Tarihi izdii§li

mlinde izlenebilecek uygarlik hastal1klar1n1n uzag1nda, ormanlar1nda, y1r

t1c1 hayvanlara kar§l kendilerini zorluk ~ekmeden koruyarak, sagl1kl1 ve 

gti9lti dola§1rlar. Hotantolar, Bat1l1lar'1n ancak diirbiinlerle gorebilecek

leri uzakl1klar1 91plak gozle gorlir, Amerikan Vah§ileri ispanyollar' in 

izini saf kan av kopeklerinden daha iyi slirerler. Antiller Vah§ileri bti

ylik bir beceriyle u9an ku§lar1 vurur, bal1klar1 sulara dalarak yakalar

lar. Buenos Airesli bir yerli yalnizca kemendini kullanarak ti9 azg1n bo

gan1n hakk1ndan gelir. Ve ba§vurulan en 9arp1c1 ornek olarak da, Kongo'da 

rastlanan ve bir di§isi Hollanda' ya getirilen Orangutanlar siraya girer. 

Rousseau, bu yarat1klar1 anlatan yazarlar1n onlara neden Vah§i Insan ad1-

n1 vermediklerini bir tlirlti anlayamad1g1n1, daha kesin a91klamalardan 

sonra, bunlar1n aslinda birer hayvan degil, insan oldugunun gorlilecegini 

soyleyecektir(l). 

Ileride deginilecegi gibi, bu ornekleri Kurgusal Tabii Hal i~ine 

sokmak bir 9eli§kidir, 9tinkli Vah§iler, olsa olsa, Rousseaucu evrelerden, 

Tabii Hal'den sonra gelen insanl1g1n Gen~lik Donemi evresine denk dii§e

ceklerdir. Orangutan' 1 bir yere yerle§tirmek gerekirse, o bile, ancak 

ikinci evre olan Stirli Hali'ne yak1§acakt1r. Yine de, orneklerin yer ald1-

g1 boltimler gozontine ahnd1g1nda, Rousseau, ozellikle misyoner R .P. du 

Tertre'in Antiller'in Genel Tarihi adl1 kitabindan etkilenerek(2) olumlu 

Kurgusal Tabii Hal Insan1'n1n Siville§mi§ insan'a listtin oldugunu kanitla

maya ~al1§1rken, bedensel a91dan Bat1l1'dan gti~lti, demiri ve toprag1 i§

lemeye gerek duymayan, Avrupa'nin kendilerine sundugu Siville§mi§ Dtinya 

nimetlerine sirt 9eviren, a9l1k, ate§ ve ollime kar§l koyarak yaln1zca ba

g1ms1zl1klar1n1 korumaya 9al1§an, 91r1l91plak ve de etten kemikten ger9ek 

varliklara gonderme yapar(3). 

(1) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l' origine de l' inegalite. S.88, 
89,92,158,168,169. 

(2) Charles RIHS. Les philosophies utopistes. S.336. 

(3) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.138. 
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Tabii Hal'in tan1mlanmas1, ger~ek insan ve hayvan topluluklarina 

ili§kin yolculuk an1lar1ndan sozedilmesiyle, ayr1nt1l1 somut ornekler ve

rilmesiyle atba§i gider. Filozofun Kurgu'su Olgu'ya kar11makta, Etnogra

fik bir renge 9almakta, saf bir Kurgu olmaktan 91kmaktad1r. Siyaset fel

sefesinde, Iyi Vah1i Mitosu' yla, Ba ti' nin benmerkezci tavr1n1 erozyona 

ugratacak bir gedik a91lmaktad1r. D11arida, o gedikten, Si vil To plum' a 

ba§ka gozle bak1lmas1n1 saglayabilecek bir ba1ka Dtinya vardir. Cristobal 

Colon Cennet'i orada, Orenocco kiy1lar1nda aram11t1. Rousseau'ya gore de, 

o Dtinya'da ozgtirltik ve e1itlik, burada zincirler vardi. 

Sosyal Sozle1me' nin yazannin, E1itsizligin Kaynagi tizerine Soy

lgy' in ve Emile'in yazarindan biittintiyle farkli bir insan oldugu ileri sti

rtiltir. Oysa bu insan, Sosyal Sozle§me'nin daha ba1lang1c1nda, Bu Ilk Ki

tabin Konusu ba1l1g1 altinda 1oyle der: insan ozgtir dogdu ve her yerde 

zincirler i~inde ya§iyor. Digerlerinin efendisi oldugunu sanan da, onlar

dan daha fazla kole olmaktan geri kalmiyor. Bu degi1iklik nasil ger9ek

le§ti? Bilmiyorum. Ona nasil me§ru bir nitelik kazand1r1labilir? Bu soru

yu cevaplandirabilecegimi saniyorum(4). 

Sosyal Sozle1me, E1itsizligin Kaynagi tizerine Soylev'le 9at1§maz: 

insan hep ozgiirdogar. E1itsizligin Kaynagi tizerine Soylev Sosyal Sozle1-

.!!!§.1nin giri§idir ve ondan ayri tutulmamal1d1r(5). Ne var ki, E1itsizligin 

Kaynagi tizerine Soylev'de, Siville1mi1 Insan kar§1s1nda Vah1i, iki dtiz

lemde, felsefi ve etnografik, ahlaki ve olgusal a~ilardan yiiceltilirken, 

Sosyal Sozle§me'nin konusu zincirli bir sorunsala ili1kindir ya da Sivil 

Toplum' a: .. 
Daha ilk sayfada, Sosyal Sozle1me adli kitap farkli bir sorunsala 

egilmek i9in kapatilabilir ve Rousseaucu Kar11-Soylem E1itsizligin Kayna

gi tizerine Soylev'de izlenebilir. Bu 9izgi de, Sosyal Sozle1me'ye ayk1r1 

dti1mez. 

2- OLUMSUZ BIR SUREQ OLARAK ROUSSEAUCU ANTROPOLOJiK EVRiM 

E§itsizligin Kaynagi tizerine Soylev 9ift boyutludur: Goldschmidt, 

(4) Jean-Jacques ROUSSEAU. Du contrat social. S.172. 

(5) Ayni baglantiyi kurarak, birinci kitaptan ikinci kitaba kesintisiz 
g~i§ ornegi olarak, Ayferi GOZE, Siyasal dii:;iiinceler ve yonetimler. 
S.202. 
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"Leo Strauss' un, kitabi, Rousseaucu temel di.i11i.inceleri ic;eren en felsefi 

yapit saydigini", aktarirken(6), Raymond Polin de onun c;agda§ anlamda bir 

Tarih felsefesi taslagi oldugunu belirtir(7). Buraya kadar filozof felse

fe yapar. Claude Levi-Strauss'sa, Rousseau'nun, E§itsizligin Kaynagi Uze

rine Soylev'le, etnolojik sorunsali ortaya attigini yazacaktir(8). Artik 

o etnograflarin babasidir... Ve kitap iki Okuma' ya ac;iktir: Geleneksel 

tarzda, Kurgusal 1nsan'a dogru felsefi; gerc;ek 1nsan'a dogru etnografik. 

E§itsizligin Kaynagi Uzerine Soylev' in son satirlarinda, Tabii 

Hal'de E§itsizlik hemen hemen sifirdi, mi.ilkiyetin ve yasalarin olu§umuyla 

istikrar ve me§ruiyet kazandi, denir(9). Sivil Toplum'un bu kurumsalla§

mi§ e§itsiz ili§kileri c;erc;evesinde ortaya c;ikanlar, yapay tutkular ve 

yapay insanlardir: Diojen insan bulanuyordu, c;i.inki.i c;agda§lari arasinda 

aradigi bir ba§ka c;agin insaniydi. Hayatini sosyal zincirler arasinda 

oli.inceye kadar c;ali§mak zorunda kalarak gec;iren degil, ozgi.irli.ik ve e§it

lik ic;inde dinlenerek ya§ayan insan(lO). Hep kendi di§inda, ba§kalarinin 

cehenneminde, varolma duygusunu yalnizca digerlerinin yargilarindan edi

nen Sartrien insan degil, kendinde ya§ayan iyi Vah§i(ll). Bakkalla kasap 

aras1ndan gec;~p, polis gi.ivencesinde evinden i§ine giderek huzurlu bir ba

gimliligi sec;en yurtta§ degil, boyunduruk istemeyen, yaln1z kendi gi.ici.ine 

gi.ivenen Barbar ••• 

Ozgi.irli.ikten zincirlere, E§itlik'ten E§itsizlik'e uzanan Rousseau 

felsefesi, bi.iti.in yapitlarda, ilerleme'yi reddeder, c;i.inki.i bu bir Yabanci

la§ma ve bagimli olma si.irecinden ba§ka §ey degildir. Insan karakterindeki 

alc;almanin kurumsalla§mas1(12) sayilan Antropolojik evrim olsa olsa koti.i

ye gider: Di.inyada gereginden fazla insan var, Devlet bu fazlal1g1n yone

tilmesi ic;in ortaya c;1kar1ld1 diyen Nietzsche(l3), Siville§me'nin Bunal1-

m1'n1(14) tabii gi.idi.ilerin bast1r1l1p sapt1r1lmas1nda bulan Freud'da oldu-

(6) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.123. 

(7) Raymond POLIN. La Politique de la solitude. S.53. 

(8) Claude LEVI-S'IRAUSS. Anthropologie structurale II. S.45. 

(9) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.152. 

(10) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.150. 

(11) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.151. 

(12) Pierre MANENT. Histoire intellectuelle du liberalisme. S.156. 

(13) Friedrich NIETZSCHE. Boyle buyurdu Zerdi.i§t. S.66. 

(14) Sigmund FREUD. Malaise dans la civilisation. 
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gu gibi. .. 

Rousseaucu dil§ilncede, Antropolojik evrimi tersine izleyerek, Sivil 

Hal'den Tabii Hal'e, Dilnya Cenneti'ne ya da Alt1n gag'a ula§mak, Bat1 dil

§ilncesinin, kendi i~inde kendi sistemine her olumsuz bak1§1nda kar§1s1na 

diktigi Ekolojik bir Mitos'u, Tabiat/Iyi Vah§i uyu§mas1n1 da kavrayabil

mek i~in gereklidir. Mitik bir ozlem ya da aray1§: Cennet'ten kovulan in

san farks1zla§mam1§ To plum' u dil§ilnecek ya da onu kurmay1 tasarlayacak

t1r. 

Felsefeye Kar91-Felsefe; Hobbes'da Sivil Toplum'u me§rula§t1rman1n 

yolu Tabii Hal'i olumsuzlamaksa, Rousseau'da Tabii Hal'i me9rula§t1rman1n 

yolu Sivil Toplum'u olumsuzlamak olacakt1r: 

E§itsizligin Kaynagi Uzerine Soylev' de insanl1k Tarihi evrelere 

ayr1l1r. Bu evreler birbirlerine belli nedenlerle baglan1r ve Rousseaucu 

Tarih, her §eyden once bir Etioloji, bir Nedenler bilimidir(l5). Soz ko

nusu Etioloji i~inde, bag1ml1 huzurun, E§itsizlik' in hlikilm slirdtigli son 

evreden, insan'1 yapayla§t1ran tiim unsurlar tek tek elenerek geriye gidi

lirse, once E9itsizlik'in kaynag1na, sonra da E§itlik donemine ula§1l1r 

ya da Kurgusal Tabii Hal'e ••• (16) 

Polin, bu siireci yedi evreye ay1r1r: E§itlik'ten E§itsizlik'e dog

ru, birinci evre Bolluk i~inde Yaln1zl1k Hali, ikinci evre ilk Engeller 

ve Ilk ilerlemeler, ii~iincii evre insanl1g1n gocuklugu, dordlincii evre in

sanl1g1n Gen~ligi, be§inci evre Demir gag1 ya da l§ ve Miilkiyet gag1, al

t1nc1 evre En Korkun~ Savai;; Hali, yedinci evre de Sozlei;;meci Toplumlar 

donemidir(l7). 

ileride Victor Goldschmidt'in ~ok tutumlu davranarak kitapta yal

n1zca ti~ temel evre buldugu gortilecek. ~imdilik, bu kadar tasarruf etme

den, say1y1 be§e indirmenin de milmkiin oldugu soylenebilir: Antropolojik 

evrim tersine i§ledigine gore, son evreden ba§layarak geriye gidilirse, 

be§inci evre Sivil hal, dordiincli evre Sava§ Hali, ii~iincii evre insanl1g1n 

Gen~lik donemi, ikinci evre Silrii Hali, ilk evre Kurgusal Tabii Hal'dir. 

Ve bu son siralamada, her evreden onu izleyene ge~i§ nedenleri belirgin

lik ta§1r. Oysa, Polin s1ralamas1nda, insanl1k'1n ~ocukluktan gen~lige, 

(15) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.164. 

(16) ilhan AKIN. Kamu Hukuku. S.159. 

(17) Raymond POLIN. La Politique de la solitude. S.256-279. 
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demir 9ag1ndan en korkun9 sava§ haline, bir nedene bagli olarak, atlad1-

g1n1 gosteren a91k bir kesinti bulmak zordur. 

Geriye donil§ iki a§amalidir: Felsefe'den Etnografi'ye, Etnografi'

den Felsef e' ye; once, Si vil To plum 1 dan insanligin Gen9lik Donemi 'ne ya 

da Arkaik Toplum'a ya da Karanligin Ytiregi'ne, sonra Arkaik Toplum'dan 

Tabii Hal'e, Olgu'dan Kurgu'ya ••• 

3- B!RiNCi A~AMA: KURUMSALLA~MI~ E~iTSiZLiKTEN E~iTSIZLi~iN KAYNACINA 

Son evre ya da Sivil Hal; Sozle§me'yle kurulan bir sosyal yap1y1 

ifade eder. Bu yapilanmayla, Tabii Ozgtirltik ve E§itlik' in kinnt1lar1, 

geri dontilemeyecek bir bi9imde yokedilmi§tir. Sozle§me, -E§itsizlik' i en 

ac1mas1z bi9imiyle kurumsalla§t1ran (me§rula§tiran) bir Katti Sozle§me' -

dir. Rousseau, Sosyal Sozle§me'de, Tabii E§itlik'in geri getirilemeyece

gi bu mevcut durumu elden geldigince dtizeltmek i9in, kotilstintin yerine Iyi 

Sozle§me'yi oturtmaya 9al1§acakt1r; ama, daha once deginildigi gibi, bu 

farkli bir sorunsaldir ve gilndemdeki yeni sorunsal kar§1s1nda eski onemi

ni kaybetmi§tir: E§itsizligin Kaynag1 Uzerine Soylev, E§itsizlik'i kurum~ 

salla§tiran nedenleri arar; iki dilzlemde ••• Ozgtirltikten zincirlere dogru 

degi§iklik nasil ger9ekle§ti? sorusuna, Sosyal Sozle§me' de "Bilmiyorum" 

cevab1n1 veren Rousseau, bu kez, "Biliyorum" diyecektir; bu kez, 1754'te, 

Sosyal Sozle§me 1nin yaz1lmas1ndan sekiz yil once ••• 

Qoztimti Sosyal Sozle§m~'de sakli Sivil hal'e, herkesin herkese kar

§1 silahland1g1(l8) korkun9 bir karga§adan kurtulmak i9in ge9ilir. 

Hobbes'da oldugu gibi, Rousseau'da da Sivil Hal'e ge9i§ nedeni, onceki 

evrenin i9ine dil§tilgil Sava§ Hali' dir. Ancak, bu Hal Hobbist Tabii Hal'le 

ozde§le§mez, 9ilnkti Polin'in Demir Qagi ve En Korkun9 Sava§ Hali diye iki

ye ay1rd1g1 evrede, Toplum'u sivil kilan unsurlar belirginle§meye ba§la

m1§t1r. 

Sava§ Hali, Sosyal l§bolilmil' niln ortaya 91kt1g1 evredir. Rousseau 

bunun nasil ger9ekle§tigini §oyle a91klar: Bir insan ba§ka bir insanin 

yardimina ihtiya9 duydugu anda, bir ki§inin iki ki§iye gerekli ilrilne sa

hip olmasinin yarar1 farkedildigi anda e§itlik yokoldu, millkiyet devreye 

(18) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.133. 
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girdi, 9al19ma zorunlu oldu ••• 9ok ge9meden de, koleligin ve yoksullugun 

filizlenip, ye9erdigi gorilldii(l9). Sosyal i9boltimti'niin neden oldugu fark

l1la9ma, ya da birilerinin ba9kalar1 i9in 9al19ma zorunlulugu, Miilkiyet 

ve onu diizenleyen kurallarla peki9tirilmi9 ve bunun devaml1l1g1 saglan

m19t1. 

Goldschmidt, bu dil9ilncede, Adalet kurallar1n1 doguran silreci izle

yecektir: Madenlerin i9lenmesi bu i9le ugra9acak bir sosyal katmani orta

ya 91kar1r. Bu katman yiyecek saglamaya yonelik etkinlikten uzakla91nca, 

bir ba9ka katman, 9ift9iler olu9ur. Artik bag1m11 9al19ma ve topraklarin 

payla91lmas1 zorunludur. Boylece dogan Miilkiyet Adalet' e, o da 9e9itli ku

rallara can verir. Rousseaucu mantikta, i9 Miilkiyet arac1l1g1yla Adalet'i 

kurmakta(20), ya da Miilkiyet Adalet'in temeli olmaktadir. 

Rousseau, E9itsizligin Kaynagi tizerine Soylev'de, Miilkiyet'in in

san yap1s1 bir kurum oldugunu dil9ilnmekten hi9 vazge9mez(21). Miilkiyet'in 

belirledigi Adalet de ancak bir Artefact olabilir; Miilkiyet'Ie bir arada, 

Sivil Toplum'un dogumuna yol a9an bir insan yarat1s1 ••• Hedef hep, Miil

kiyet dil9ilncesinin nasil olu§tugunu gostermek ve bu dli§ilncenin ke9fini 

Sivil Toplum'un.kaynagina yerle§tirmektir(22). Sivil Toplum ger9ek anlam

da ancak o zaman(23), Sava§ Hali evresinde ya da Sivil Olmayan Toplum'dan 

Sivil Toplum'a Ge9i§ a§amasinda dogabilirdi. 

Rousseau' nun sozciikleriyle bir yanda kolelik ve yoksullugun, ote 

yanda zenginligin siirilp gitmesini saglayan kurumsalla9m1§ f arkl1l1k ya 

da E§itsizlik, olsa olsa, insanin insanin kurdu olmasina yol a9ar. Kole

likten kurtulmak isteyenlerle gii9lerini kaybetmek istemeyenler birbirle

rine kar91 amansiz ve 9oziimsilz bir sava9a girerler. insan etini bir kez 

tadan a9 kurtlar artik yalnizca insanlari par9alay1p yutmak isteyecekler

dir( 24). Ve insanlar, her iki safta bulunanlari da silrekli bir giivensiz

lik ortaminda tutacak bu Sava§ Hali'nden kurtulmaya, kurtolmamaya 9al1§a

cak, karga9aya son verecek bir diizeni Sozle9me'yle saglama yolunu se9ecek, 

bizi bilge yasalarla yoneten bir yiice gil9 altinda toplanalim, diyecekler-

(19) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.126. 

(20) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.484-489. 

(21) Raymond POLIN. La politique de la solitude. S.217. 

(22) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.399. 

(23) Raymond POLIN. La politique de la solitude. S.272. 

(24) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.131. 
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dir. Arna hepsi, ozgtirltiklerini gtivence altina alacaklarini sanirken, zin

cirlerine dogru ko§ar, Ernst Cassirer'in deyimiyle bir Kolelik Sozle§mesi 

ya da Bir Hobbes Sozle§mesi yapar(25): E§itsizlik'i normalle§tiren, zen

ginligi ve yoksullugu me§rula§tiran Kotti bir sozle§me ••• Imdatlarina se

kiz yil sonra Sosyal Sozle§me yeti§ir. Arna E§itsizligin Kaynagi Uzerine 

Soylev'de onemli olan· Sivil Olmayan Toplum'dan Sivil Toplum'a ge~i~e yol 

a~an nedenleri aramaktir. Rousseaucu Etioloji'de, Sosyal I§boltimti'yle be

lirlenen Sivil Toplum ba§langicindan Katti Sozle§meci Sivil Toplum'a, dor

dtincti evreden be§inci evreye ge9i§ nedeni Sava§'ti. U9tincil evreden dor

dtincli evreye, 1nsanligin Gen9lik Donemi' nden Sava§ Hali' ne ge9i§ nedeni 

ne olabilir? 

Sirasi gelmi§ken ve yeniden tekrarlanmak tizere belirtmek gerekir 

ki, Rousseaucu Tarih anlayi§inda Sivil Olmayan Toplum'dan Sivil Toplum'a 

ge9i§ nedeni tabii bir zorunluluktan kaynaklanmaz. Ustelik bu, Insanlik'

in ortak yarari adina hi9 ger9ekle§memesi gereken Ugursuz bir Rastlanti'

dir. Oteki Dtinya'da rastlanan Vah§iler de ugursuz rastlantidan, Batili

lar'la kar§ila§ana kadar, kendilerini koruyabilmi§lerdir. Sivil Toplum'un 

yaninda Sivil Olmayan Toplumlar'in.varligi, insanlarin mutlaka Siville§

mek zorunda olmadiklarini kani tlar. Vah§iler' in hayat tarzi, Insanlik 

i~in en uygununun bu oldugunu gostermekte ve insani bu hayat tarzindan 

uzakla§tiran sozde geli§melerin, aslinda, insan tilrtintin 9okli§linli hazirla

digini anlatmaktadir. 

Ne ahlaki ne de tarihi a9idan zorunlu olan, ozgtirllikten zincirlere 

dogru bu evrim nasil ger9ekle§mi§tir? Bazi insanlar neden Sivil Hayat de

nen e§itsiz sosyal ili§kiler agina takilmi§lardir? -Si ville§me stireci, 

ugursuz bir rastlanti olarak, madenlerin i§lenmesi ve tarimsal liretimle 

ba§lar. Ugursuz rastlantilari da uzun uzun ara§tirmak gerekmez; glinlin bi

rinde bir yanardag belki harekete ge9er •.• 

Ugursuz rastlanti oncesindeki evre, Rousseau' nun dtinyanin ger9ek 

gen9lik donemi diye adlandirdigi evredir(26). Otekiler hala bu evrededir 

ve Rousseau, okuduklarindan yararlanarak, onlari parlak bir bi9imde sen

tetize ederek( 27), masa ba§inda Gen9lik Donemi' ni tanimladigi bollimde, 

(25) Ernst CASSIRER. La philosophie des Lumieres. S.331. 

(26) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.125. 

(27) Serge MOSCOVIC!. La societe contre nature. S.24. 
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filozof giysisini ~ikarip atmakta, eline okla yay almakta, alan ~al1§ma

s1z bir Etnolo ji ~ yapmaktadir: Etnografi' yi Felsefe' den, ger~ek 

arkaik Toplum insan1'n1, Kurgusal Tabii Hal insani'ndan ayiran s1n1r bu

radadir. Artik Rousseau' yla, modern Siyasi dii§iince s1n1rlar1na varmi§, 

sozciiklerin ilk anlamiyla Siyaset felsefesinin, daha dogrusu s1n1rlar1 

~al1§man1n ba§lang1c1nda ~izilmi§ kavramsal alan i~inde anlam1n1 bulan 

Devlet felsefesinin varolma hakki kalmami§tir(28); en azindan, filozof, 

geriye dogru, Tabii Hal'e varana kadar ••• 

Ve Rousseau'nun, Orangutanlar di§inda, Tabii Hal insan1'n1 tanim

layabilmek i~in ornek verdigi Vah§iler, aslinda, Gen~lik Donemi sakinle

ridir; olu§turduklari topluluklara da ~agda§ deyimlerle Arkaik Toplumlar 

denecektir: Topluluk i~inde herkesin tek tek kendi ba§1n1n ~aresine baka

bildigi, ozel uzmanla§ma alanlar1n1n ortaya ~ikmad1g1, Durkheimci anlamda 

mekanik dayani§manin(29) hiikiim siirdiigii, topluluga bagl1l1g1n en alt dii

zeyde, i§boliimti ve sosyal farkl1la§man1n kadin-erkek, yeti§kin-~ocuk, 

ya§li-gen~ bi~iminde, en tabii durumda kald1g1 ••• Rousseau'ya gore, iiye

lerinin, ugursuz bir rastlanti sonucu birbirlerinin kurtlarina donii§ene 

kadar ozgiir ve sagl1kl1 ya§ad1g1 toplumlar(30). Hep oyle kalmasi, Sivil

le§memesi gereken Tarihsiz Toplumlar; talihsiz toplumlara kar§i ..• 

Burada gozden ka~1r1lmamas1 gereken, Arkaik Toplum'a ozgii iyi ha

yatin goreceligidir. Tabii Hal insani' ni yticelten Rousseau, insanl1g1n 

Gen~lik Donemi hakkinda her tiirlii yiiceltmeden ka~ar(31). Tabii Hal insa

n1'n1 belirleyen Acima Duygusu'na, ger~ek Toplum'da Gurur eklenmi§ ya da 

Tabii Hal kurgusal olduguna gore, ger~ek diinyada gurur acima duygusunun 

yerini alm1§t1r. Arkaik Toplum, san1lan1n tersine, ekolojik bir safl1g1n 

iiriinii Diinya Cenneti degil, ~iddet'in kabul edilebilir boyutlar i~inde var 

oldugu Toplum'dur. iyi Vah§i Mitosu bu Toplum'un Mitos'u olamaz. Etnograf 

filozofla arasina ~izgiyi ~ekmi§, ger~ek~iligi se~mi§tir .•• 

(28) Pierre MANENT. Histoire intellectuelle de l'Europe. S.171. 

(29) Michel MAFFESOLI, mekanik dayan1§may1, tam tersine, Si vil To plum 
bagrinda htikiim siiren dayani§ma tiirti olarak sunar. La violence 
totalitaire. S.28,210. 

(30) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.126. 

(31) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.456,457. 
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4- iK!NCi A~AMA: E~iTSIZLiGiN KAYNAGINDAN !Yi VAH~:t MiTOSUNA 

Somut ger<;ekligi temsil eden iic;iincii evreye, insanlarin, ancak 

Orangutanlar orneginin c;agri§tirabilecegi bic;imde Siirii Hali'nde ya§adik

lari ikinci evreden gec;ilir. Belirgin ozelligi Ginsel Dtizenlenme yoklugu 

olmasi gereken Stirti Hali donemi sonunda, sosyal bir devrim yapilir ve on

ce Aile denen kurum, sonra da bir tilr Mtilkiyet ke§fedilir(32). Ve once

likle, iki evre arasinda ge<;i§i saglayan neden olmasi bir yana, bir Gin

sel Dtizenlenme'nin de ifadesi olan Aile'yle, Toplum'un temelleri atilir. 

Bir ttir Mtilkiyet'e gelince, evreler arasindaki ge<;i§ nedenlerinden ikin

cisi olarak gosterilse de, "bir alani ilk kez bir c;itle c;evirip, burasi 

benimdir demeyi akil eden, Sivil Toplum'un yaraticisidir"(33) c~lesinde 

vurgulandigi gibi, Rousseau ic;in, kurumsalla§ml.§, yasalarla korunmu§ Mtil

kiyet' ten ancak son iki evre tanimlanirken sozedilebilir. 

Genc;lik Donemi'ndeyse, Mtilkiyet, insanlarin madenleri i§lemeye ve 

tarimsal tiretime ba§ladiklari donemde oldugu olc;tide belirleyici degildir. 

Vah§i Toplum'u ovdtigil satirlarda, "insanlar kultibeleriyle yetindikleri 

stirece"!, diyen(34) Rousseau, o hayat tarzina ozgti Mtilkiyet'in sinirlarim. 

belirlemekte, bunun kurumsal E§itsizlik I e yol ac;madigini soylemektedir. 

Ailelerin ortaya c;ikmasiyla beliren bu bir ttir Mtilkiyet hukuki anlamda 

bir hak olarak degil, olsa olsa, bir i§gal olarak nitelendirilebilir ••. 

hic;bir hakka dayanmaz, hic;bir hak da dogurmaz(35). 

Hep geriye dogru giderek, bu evreyle birlikte, Olgu'nun da siniri

na varilmi§tl.r: Darwin' e ragmen, Siirii Hali insani 'ni tanimlamak ic;in 

Orangutanlar'dan yararlanilamaz. Rousseau daha ikinci evrede orneksiz ka

lir. Tabii Hal insani'ni tanimlayabilmek ic;in somut gerc;eklige ba§vurur

ken, iic;tincti evreden geriye gidemedigine gore, etnograf yeniden filozofa 

donil§mek, varsayima yonelmek, bir Kurgu olu§turmak zorundadir: Hobbes'un 

pozitivist kurgusunun kar§isina dikilecek bir Tabii Hal kurgusu ..• 

Kurgu' yla Olgu arasindaki radikal kesintiyi E.;dtsizligin Kaynagi 

tizerine Soylev' in yapisinda ac;ikc;a gormek mtimktindtir. Rousseau, Tabii 

(32) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l 'origine de l'inegalite. S.121. 

(33) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.117. 

(34) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.126. 

(35) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.438,439. 
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Hal' i anlatt1g1 bollimii, Birinci Boliim ba.;;l1g1 altinda toplayarak, onu, 

diger evreleri i9eren ikinci Boliim'den kesin bir bi9imde ay1rm1§t1r. 

E.;;itsizligin Kaynag1 Uzerine Soylev'in daha dordiincii paragrafinda, 

Rousseau, kendisini kesin bir Hobbes kar§1t1 yapacak olan sozciikleri, bir 

olumsuzlugu vurgulamak i9in yazar: Tabiat Yasa' nin boyunduruguna sokul

du(36). Oysa Diinya bir ba§ka diinya olabilirdi. insan tiiriiniin orada 9ak1-

l1p, kalabilecegi, mutsuzluga, e§itsizlige, bag1ml1l1ga dogru ilerlemeden 

durabilecegi Altin gag'da ya da insan'in Tabii diizenin gereklerine uya

rak, Tabiat'1 altetmeye 9al1.;;madan, yalniz ya.;;ad1g1 bir bolluk donemin-

de ••• 

Yalniz; Kurgusal Tabii Hal insan1 sosyal degildir, bu yiizden de 

gii9ltidiir, 9tinkti sosyalle.;;mesi insan1 kole, zayif, 9ekingen, stirtingen ya

par(37). Varsayimsal insan'in, tabii ya da varsayimsal olarak, diger in

sanlara ihtiyac1 yoktur(38); rastlantisal cinsellik sayilmazsa ••. Bunun 

otesinde, tabii ihtiya9lar1 yaln1zca yiyecek ve barinak bulmak, bir de 

dinlenmektir. Bu a91dan, Tabiat'1n kendisine sundugu nimetlerden, ya§amak 

i9in 9al1§mak zorunda kalmadan, bol bol yararlan1r... 9ah§mak zorunda 

kalmadan, 9iinkii Ro~u dii.;;iincesinde i.;; ya da bag1ml1 9al1.;;ma Sivil Top

lum' da ortaya 91kar ve bask1, kolelik, yoksullukla e.;;anlaml:i. kullan1-

lir(39) ••• Tabii Hal insan1, ihtiya9larin1 kar§ilamak i9in ba§kalar1yla 

ne rekabete girer, ne de onlar1n yard1m1n1 ister. Bu yiizden, diger insan

larla ahlaki ili§kiler kurmad1g1 gibi, onlara kar.;;1 yerine getirmek zo

runda oldugu odevleri yoktur. 0 iyi degildir, kotii de; erdemleri yoktur 

kusurlar1 da(40). 

Bu, Rousseau'ya Hobbes'u tekrarlat1r gortinen unsur olsa bile, iki 

dii.;;tiniirtin Tabii Hal insan1 aras1nda temel nitelikte bir farkl1l1k vardir: 

Rousseau'nun insani, iyi/kotti ay1r1m1n1 bilmiyorsa da, tabii olarak, di

ger insanlar1n kurdu degildir. Her §eyden once, Tabii Hal, yukarida be

lirtildigi gibi, insanlarin birbirleriyle 9at1§mas1n1 gerektirmeyen bir 

Yaln1zl1k Hali'dir. Sonra, anti-Hobbist Rousseau bununla yetinemeyecegine 

(36) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.82. 

(37) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.90. 

(38) Charles RIHS. Les philosophes utopistes. S.44,46. 

(39) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.461. 

(40) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.105. 
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gore, Hobbes'un sava§ nedeni olarak gosterdigi gii9 tutkusunun kar§1s1na, 

insan'1 kurtla§maktan al1koyan bir tabii ozellik 91kar1r. Tabii Hal insa

n1, tabii olarak, ac1ma duygusuna sahiptir(41). Buda onu, hemcinslerinin 

bogaz1na sar1lmaktan al1koyar. Rousseau, bu noktada, Kurgu'sunu temellen

dirmek i9in ilgin9 bir ornege ba§vuracak ve yiizy1llar sonras1n1n Si vil 

Toplum'una atlayarak, basit insanlar1n sahip olduklar1 ac1ma duygusunun, 

toplumun list katlar1ndakilere gore daha gii9lii bir bi9imde ortaya 91kt1g1-

n1 ileri siirecektir(42). 

Tabii Hal' e ili§kin olarak akla hemen gelebilecek bir soru, bu 

Hal'den Siirii Hali'ne ge9i§ nedenlerinin neler olabilecegi sorusudur. Kur

gu' yla Olgu aras1nda baglant1 kurma zorlugu, Rousseau' yu bu a§amada ol

duk9a belirsiz nedenler gostermeye zorlam1§ olabilir: Siirii Hali'ne ge9i§i 

saglayan nedenler, diger evrelerde oldugu gibi -Aile ve bir tiir Miilkiyet'

in beliri§i, madenlerin i§lenmesi ve tar1msal iiretim, farkl1la§man1n yol 

a9t1g1 sava§-, kesin tan1mlamalarla kar§1lanmaz. Kendi ba§lar1na onemsiz 

bir y1g1n neden, yiizlerce y1lda birbirine eklenerek, insan1 yaln1zl1ktan 

kopmaya, siirii i9inde ya§amaya iter: Y1rt1c1 hayvanlarla sava§ma zorunlu

lugu, iklimlerde meydana gelen degi§ikler, ac1mas1z ki§ ko§ullar1, kitl1k 

ve de niifus 9ogalmas1 ••• 

Bunlara ek olarak, E§itsizligin Kaynag1 Uzerine Soylev'in anahtar 

SOZCtigti II yetkinle§e bilir lik11 tir • insanogluna ozgij bu Ili telik ytiztinden 

-sayesinde degil-, Tabii Hal' den Sivil Hal' e ulas;1l1r. Gizilgii9 olarak 

yetkinle§ebilirlik, yukar1da say1lan di§ etkenlerin katk1s1yla, insan1 

degi§meye iter. Arna bu tiir yetkinle§ebilirlik onu zincirlerine stiriikledi

gine gore, olumsuz bir anlam yiiklenmi§tir. 

5- ROUSSEAU BIR TAB!i HUKUKQU MU? 

E§itsizlik'ten E§itlik'e dogru yap1lan bu yar1 felsefi,yar1 etnog

rafik yolculuk sonunda Tabii Hal'e var1nca, art1k cevapland1r1lmas1 gere

ken soru, Rousseau'nun, Pozitif Hukuk9u Hobbes kar§1s1nda, bir Tabii Hu

kuk9u say1l1p say1lamayacag1d1r. Ytizeysel bir yakla§imla, Tabii Hal'i yti

celttigi i9in, dil§ilniirtin Tabii Hukuk9ular aras1nda yer almas1 gerektgi 

(41) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.108. 

(42) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.109. 
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sanilabilir. 

Ne var ki, unutulmamasi gereken nokta, bu dii§iincede, Si vil Top

lum' un Miilkiyet ve Yasalar'in olu§umuyla belirdigidir. Bu ac;.idan, Tabii 

Hal'le Sivil Hal aras1nda radikal bir kopukluk vardir(43). Yasalar, E§it

sizligin Kaynagi Uzerine Soylev mant1g1 ic;.inde, en az Hobbes' da oldugu 

kadar pozitiftir. Rousseau, Pozitif Yasalar'in kar§1s1na Tabii Yasalar'i 

degil, Tabiat'i ve Tabii Hal !nsan1'n1 diker. Ancak kotiiye giden Antropo

lojik evrimin dordilncil evresinde Pozitif Yasalar Tabiat'i boyunduruk al

t1na a11r ve bu boyle siiregider; Iyi Sozle§me'den sonra da .•• Her §eyden 
. ~· 

once, filozofa gore, Tabii Hal Insani Yasalar'a gerek duymaz, c;.tinkti he

niiz boyunduruk altina al1nmam1§ Tabiat 'la uyum ic;.indedir... Franc;.ois 

Ewald'e gore, Rousseau'da, belli bir yargi tipi olan hukuki yargi, insan 

tabiatindan kaynaklanmaz(44), kurulur. Rousseau Pozitif dil§linlir, negatif 

bir bic;.imde ••• 

Bir sozctik oyunu yapma pahasina, Rousseaucu di.i;?tincede Tabii Hukuk' a 

yer oldugu savunulsa bile, bu Tabii Hukuk Tabii Hal'in hukuku olamaz(45). 

Ve Haklar ancak Sivil Toplum'da soz konusu edilebilir; bunun d1§1nda, 

Rousseau Hak so~cligiinti, hukuki olmaktan c;.ok, fizik anlamda kullanmakta

dir(46). 

Dahasi, etnograf ic;.in, Yasalar, pozitif olarak, madenlerin i§len

mesinin ve tarimsal iiretimin ba§lamasi ardindan Mtilkiyet'in tan1nmas1yla, 

Sivil olmayan To plum' la Sivil To plum arasindaki gec;.il? evresinde ortaya 

c;.1kt1klar1ndan(47), Stirli Hali yaninda, insanligin Genc;.lik Donemi de Yasa

s1z'd1r. Unlli deyi§le, ne kral, ne yasa, ne inane;.: Arkaik Toplum! Tabii, 

Arkaik Toplum'un yasas1zl1g1 konusunda, Siyasi Antropoloji'nin yorumu, 

!nsan bilimlerinin kurucusu(48) Rousseau'nun yorumundan c;.ok farkli ola

caktir. 

Arna Siyasi Antropoloji bu noktada Rousseau'ya ne denli kar§J. c;.1-

karsa c;.1ks1n, etnografi, temel nitelikte bir sorunsali biiyiik bir berrak-

(43) Raymond POLIN. La politique de la solitude. S.88. 

(44) Franc;.ois EWALD. L'Etat Providence. S.574. 

(45) Patrick HOCHART. Droit naturel et simulacre. Cahiers pour l'analyse 
8. s. 71. 

(46) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.321. 

(47) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.128. 

(48) Claude LEVI-STRAUSS. Anthropologie Structurale II. S.45. 
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likla ortaya koyan oncii olarak selamlar: Rousseaucu evreler, yeniden ve 

bu kez Tabii Hal'den SivilHal'e dogru izlenirse, biri di§inda, bir evre

den digerine ge<;i§in hie; de rastlantisal olmadigi goriiliir. Kurgusal Tabii 

Hal'den Siirii Hali'ne gec;i§te, Rousseau, insanlar c;ogaldiklari, di§ ko§ul

lar onlari bir arada _ya§amaya zorladigi ic;in toplanip siiriiler olu§turdu

lar derken, bir yaniyla kurgusal, diger yaniyla olgusal olan bu gec;i§i 

bir zorunluluk olarak sunar. Siirii Hali'nden Insanligin Genc;lik Donemi'ne, 

cinsel diizenlenmesiz topluluktan cinsel diizenlenmeli To plum' a gec;i§ de 

rastlantisal degil, toplu hayatin kac;inilmaz bir sonucudur. Sava§ Hali'ne 

gelince, bu Hal'den Sozle§meci Toplum'a gec;i§, ac;iklanmasi bile gerekme

yen bir gerekliliktir. Geriye bir tek rastlantisal gec;i§ kalir: Insanli

gin Genc;lik Donemi'nden ya da Arkaik Toplum'dan Arkaik olmayan Toplum'a 

ge<;i§: 

6- ARKAiK TOPLUMDAN BOLtiNMti~ TOPLUMA GEQi~ YA DA U~URSUZ RASTLANTI 

Polin' e gore yedi, bu c;ali§maya gore be§ olan evreleri, Gold

schmidt' in iic;e indirdigine deginilmi§ti. Etnolojik sorunsal. ac;isindan, 

bu yakla§im i§levseldir: Rousseaucu Etioloji, duraganlik donemleri di ye 

adlandirilabilecek lie; temel evre ic;erir. Bunlar, Tabii Hal, Insanligin 

Genc;lik Donemi ve Sivil Hal'dir(49). Siyaset felsefesi yapan Rousseau'nun 

Kurgusal Tabii Hal'i etnolojik sorunsal c;erc;evesine girmeyeceginden, bu 

siniflamada geriye Arkaik Toplum'la Sivil Toplum kalir. 

Burada §UilU da eklemek gerekir ki, Rousseau'ya soyleyemeyecegi bir 

§ey soyletilmek istenirse, Sivil Hal'e Gec;i§ Donemi'nin ya da Sava§ Hali' 

nin, Dev let/Si vil To plum oncesi, farklila§ml§ Toplumlar' i anlattigi ve 

Artefact yaraticisi Sozle§me'nin laik modern Devlet'i dogurdugu ileri sii

riilebilecektir. 

Ugursuz Rastlanti: Rousseau' da gerc;ek radikal kesinti buradadir; 

farklila§mami§ Toplum'la farklila§ml§ Toplum, ya da Boliinmemi§ Toplum'la 

Boliinmii§ Toplum arasinda ••• Iki sosyal yapilanma tiirii arasindaki farkli

liklar gozoniine alinarak c;ekilen bu duvar c;agda§tir: Bir yanda, I§bolii

mii 1 niin getirdigi bag1ml1 c;ali§ma zorunlulugu yiiziinden, siyasi ve sosyal 

(49) Victor GOLDSCHMIDT. Anthropologie et politique. S.404. 
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farkl1la9may1 ya9ayan bolilnmil9 Toplumlar; ote yanda, bolilnmemi9 Toplum

lar. Iki ayr1 sosyal yap1lanman1n varl1g1 kar91s1nda, Rousseau'nun sora

cag1 antropolojik soru gilncelligini koruyacakt1r: Farkl1la9mam19 Toplum'

dan Farkl1la9m19 Toplum'a nas1l ge9ildi? Verilebilecek iki cevap vard1r. 

Rousseau, iki Toplum .tipi niteliksel a91dan kesinlikle birbirinden ayr1-

l1r, biri digerini haz1rlayan nedenleri bagrinda ta91maz, ge9i9 kendili

ginden olmaz, bir rastlant1dan (ugursuz) kaynaklanir, der. 

Tart19maya diger cevap kadar a91k bu cevab1, son boltimde incelemek 

tizere, burada Rousseau'nun, Bat1 siyasi-hukuki dti9ilncesini belirleyen ka

pal1 alan1n ne denli di91na ~ikabildigini, bunu da sorunu geleneksel ve 

felsefi Pozitif Hukuk/Tabii Hukuk 9at19mas1n1n ya da Devlet Felsefesinin 

di91na kayd1rarak yapt1g1n1 bir kez daha vurgulamak gerekir. Italoc.alvino, 

Il Visconte Dimezza to' da ikiye ayr1lan vikont' u birle9tirip kocas1n1n 

iyi ve kotti btittin par9alar1na kavu9an Pamela'y1 pek mutlu eder. Rousseau 

da Jekyl'le Hyde'1 bir araya getirir: Modern siyasi-hukuki terminolojinin 

sevgili ikilemi 'Sivil To plum/Dev let' in, ancak, kaynak ve dayanaklar1n1 

bir ba9ka terimde "Toplum"da bulduklar1 ol9tide varl1k nedeni kazanabile

ceklerini gosterir(50). 

Art1k Rousseau'yla, Bat1 siyasi-hukuki kavramsalla9ma alan1 di91n

da ve kar91s1nda, Devlet'i ya da Sivil Toplum'u ba9ka bi9im.de ve nesnel 

olarak dil9tinmeyi mtimktin kilan Ayna belirmi9tir. Bat1, kendisini, en az 

kendisi kadar varolma hakk1na sahip oldugunu kabul ederek, Oteki'ne gore 

dti9ilnebilecektir. Ctimleye Etnologlar ve Psikanalistler'in, sozctiklerini 

ekleyerek-Kalemlerinden yeni bir Dtinya' nin 91kacag1n1 gorecek ve kendi 

dtinyas1n1 tan1may1 ogrenecektir(51). Bundan boyle, Otekiler i9inde Bat1 1
-

n1n kendisini kabul etmesinin yolu, kendi i9inde kendisini reddetmekten 

ge9er. 

Ilkel Uygarl1k adl1 kitab1nda, Etnografi'ye, vah9i hayattan Sivil 

To plum' a kalan miras1 bulup yoketme gorevi veren, Antropolojik Okul' un 

kurucusu, evrimci E.B.Tylor'dan(52) doksan dokuz y1l once, ona kar91, 

bu vazge~ilmez etnolojik ilkeyi ke9feden Rousseau'dur: Ba9ka uygarl1kla

ra, ba9ka Toplumlar'a, ozellikle de en zay1f, en basit bulduklar1na anla-

(50) Pierre MANENT. Histoire intellectuelle du liberalisme. S.171. 

(51) Jean-Jacques ROUSSEAU. Discours sur l'origine de l'inegalite. S.171. 

(52) Marcel DETIENNE. L'invention de la mythologie. S.46. 
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yi§la egilmek ••• ayricalikli bir yapiya sahip olmad1g1n1, binlerce yildir 

birbirini izleyen §U "oteki" toplumlardan yalnizca biri oldugunu anlaya

bilmek(53) ••• once farkl1l1g1 kabul etmek, sonra da farkli olanla arada 

bir kopril kurarak benzer olani saptayabilmek ••• insan Toplumu'nun kuram

sal bir modelini in§a edebilmek(54) ••• en sonunda, ilkel diye nitelendi

rilen toplumlari ciddiye almak ve geleneksel olarak gorillecek hi~bir §ey 

olmadigi sanilan, ama bir §eyleri gosterebilecek olan yere bakabil

mek(55) ••• insanlik'in Degi§mez Temeli'ni, Bati siyasi-hukuki dil§ilncesi

nin gizledigi temeli aramak i~in ••• "Ustanin, karde§in"(56), Rousseau'nun 

a~tigi yolda ••• 

Axik~a - militanca Rousseaucu(57) Levi-Strauss'un insanlik'in De

gi§mez Temeli' ni aramak i~in onerdigi ve Siyasi iktidar 'in kaynagiyla, 

i§levlerine ili§kin siyasi soruyu soracak antropolojik ara§tirmanin iki 

boyutunu, yine a~ik~a - militanca Rousseaucu Pierre Clastres'in dil§ilnce

sinde saptamak i~in ••• Dilzenlenmesiz Toplum ve iktidarsiz dilzenlenme ol

madigi ol~ilde, her Topluni'a i~kin Siyasi iktidar'in(58) iki boyutu: On

larsiz, siyasi hayvanin "ne insan, ne de siyasi"(59) olabilecegi ve silrti

yil kurallarla Toplum yapan boyutlar ••• 

(53) Claude LEVI-STRAUSS. Anthropologie structurale II. S.49,52. 

(54) Claude LEVI-STRAUSS. Tristes tropiques. S.453. 

(55) Miguel ABENSOUR. Presentation. L'Esprit des lois sauvages. S.12. 

(56) Claude LEVI-STRAUSS. Tristes tropiques. S.451. 

(57) Jacques DERRIDA. Nature, culture, ecriture. Cahiers pour l'analyse 
4. S.11. 

(58) Alfred GROSSER. L'explication politique. S.11. 

(59) Pierre LEGENDRE. Jouir du pouvoir. S.145. 
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ALTBOLOM II 

SIYASt ANTROPOLOJININ SORUSU: StYASt 1KT1DAR NEDIR? 

Pierre Clastres ger9egi: Oltimtinden on iki yil sonra ya§iyor. go

ztimleriyle degil, sordugu sordurdugu sorularla ••• "Ustanin, karde§in" a9-

tigi yolda .•. Sayilari 1963'te yµz, 1968'de otuz kadar clan Paraguay tro-

pik ormanlarinin huzursuz 1an Guayakiler'e gelince, Clastres'in ara-

larinda ya§adigi, tanimladigi bu Yerliler artik yok ••• (l). 

1- FARKLILASMIS SiYASi iKTiDARLI TOPLUM/YAYGIN SiYASi iKTiDARLI TOPLUM 

Jean Jacques Rousseau iki ytizyil once, E§itsizligin Kaynagi Uzeri

ne Soylev'de, Arkaik Toplum'dan Sivil Toplum'a nasil ula§ildigini ara§ti

rirken, Arkaik Toplum'u kendi kendine yeterli kilan bir 9it 9ekmi§ ve 9i

tin oteki yanina ge9i§i ugursuz bir Rastlanti saymi§ti. Bir9ok yontiyle 

yeniden Rousseaucu Clastres da, Etienne De La Boetie'nin agzindan, ayni 

cevabi vermek i9in ayni soruyu sorar(2): 0 ne denli kotil rastlantidir ki, 

bagimsizca ya§amak i9in dogan tek yaratiga, ilk varliginin anisini ve bu

na yeniden kavu§ma arzusunu unutturabilsin(3). 

Bu, Clastres'in 1974'te yayinlanan ve 9ok giiriiltti koparan kitabi

nin, yalnizca adiyla, hemen akla getirebilecegi kotti ya da ugursuz rast

lantidir: Devlet'e Kar§i Toplum(4). 

Devlet/Toplum ••• Burada, hemen belirlenmesi gereken, Devlet sozcti

gilntin kullanilma bi9imidir: Clastres, Marxistler ve Antropolojileri ba§

likli yazisinda, toplumun bir boltimtintin geri kalan kesim tizerinde iktida-

(1) Yvonne VERDIER. Prestige de l'Etnographie. L'esprit des leis sauvages 
S.21. 

(2) Pierre CLASTRES. Liberte, Malencontre, Innommable. Le Discours de la 
Servitude Volontaire. S.229. 

(3) Etienne De LA BOETIE. Gontillti Kulluk Uzerine Soylev. S.29. 

(4) Ahmet GUNGOREN. Cadilarin Gtinbatimi. Bir Antropoloji Elkitabi i9in 
Yazilar. S.88,89. 
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r1n1 kulland1g1 her yerde bir Boltinmli§ Toplum, bir Devletli Toplum var

dir, der(5). Bu tanimla, Arkaik Toplum'un arkaik olmaktan 91kt1g1, boltin

meye ugrad1g1 anda ve yerde dogan Devlet'tir ••• ya da Sivil Toplum'dur 

ve Arkaik Toplum hep Devlet'in kar§1s1ndad1r. 

Dev let kavram1n1 bu kadar geni§ s1n1rlar i9inde kullanmayanlar, 

arkaik olmayan her topluma Devletli Toplum demekten ka91nanlar, ornegin 

Arkaik Toplum'la Devletli Toplum arasinda Iktidarin Kutsalla§t1r1lmas1'y

la belirlenen bir ara donem bulundugunu ileri slirenler(6), en basit top

lum tipiyle Devletli Toplum arasinda s1rayla alt1 farkl1 toplum tipinin 

yerald1g1n1 savunanlar(7) ya da Devlet'i, teori ve pratikte, Bati'da, 

XVII.yy'da olU§ffiU§ sayanlar, kar§1tl1g1 farkli sozctiklerle kuracaklard1r: 

Devlet'e kar§i Toplum yerine, Boltinmli§ Toplum'a kar§l Boltinmemi§ Toplum. 

Ayrica, Clastres, Devlet'e Kar§i Toplum'da, kar§1tl1g1 anlatmak 

i9in Zorlay1c1 Siyasi Iktidar/Zorlay1c1 Olmayan Siyasi Iktidar ay1r1m1 

yapar. Arna ileride gortilecegi gibi, Clastres'in metninde bile, yaygin ya 

da degil her Siyasi Iktidar zorlay1c1 nitelik ta§1d1g1ndan, soz konusu 

ay1r1m1 da hemen burada terketmek yararli olacaktir: Zorlay1c1 Olmayan 

Siyasi Iktidar yerine Farklila§maml§ Siyasi Iktidar; Farklila§ml§ Siyasi 

Iktidar'a kar§1 .•• 

Farkl1la§mam1§ Siyasi Iktidar tipini Arkaik Toplum'a denk dii§liren 

Clastres i9in, her toplumun siyasi oldugu a91kt1r. Yaygin bir Siyasi Ik

tidar'la belirlenen Arkaik Toplum'un siyaseti direnmektir; Boltinmil§ Top

lum' a ya da boltinmeye ••• 

Boltinmemi§ To plum iki dtizlemde direnir: Farkl1la§mamak i9in ic;te 

boltinmeye, di§ta Bir'le§meye kar§l kendini korur. I9te onderi ve sava§91-

y1 iktidarsiz b1rak1r; di§ta, daha btiylik bir topluluk i9inde, Oteki'yle 

birle§erek ozerkligini kaybetmekten ka91n1r. 

2- iKTiDARSIZ BIRAKILAN ONDER, YALNIZLIGA VE OLUME MAHKUM EDiLEN SAVA~QI 

Clastres'in Arkaik Toplum'u, yaygin bir Siyasi iktidar alani ala-

(5) Pierre CLASTRES. Les Marxistes et leur anthropologie. Libre 3. S.144. 

(6) Luc De REUSCH. L'Inversion de la dette. L'Esprit des Lois Sauvages. 
S.56,57. 

(7) Jean-William LAPIERRE. Vivre sans Etat? S.75,77. 
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rak, onderi, iktidarsiz, hizmetinde tutar. Hizmetkarin tek ozelligi var

d1r, konu§ma yeteneginden kaynaklanan Soz'ti; bir yontiyle onderin teknik 

tistilnlilgil, diger yonilyle odevi ••. Onder hakemdir. Uyu§mazlik durumunda, 

topluluk bagrinda bar1§1 yeniden saglamaya c;al1§1r, birligin ve degi§mez

ligin geregini vurgular, yarat1c1 Atalar'in degerlerinden dem vurur. Ya

sa'yi tekrarlar; ondan once varolan ve ona itaat yilkilmlillilgil dogurmayan 

Yasa'yi ••• Herkesin bfldigini soyleyen onderi c;ogu zaman kimse dinlemez. 

Michel Maffeso1i, Soylem'in, Gosteren olarak, onderin soyledigini kat kat 

a§an simgesel bir i§levi vardir, der(8). Bu dil ili§kisi bir antler ikti

dar1na kaynak olamaz(9). 0, bu S1n1r1 a§ip, gilc; kazanmaya, Siyasi Iktidar 

sahibi olmaya c;al1§1rsa terkedilir ya da oldtirillilr. Arkaik Toplum'da an

tler onderlik yapamaz(lO). 

Georges Balandier'ye gore, boyle bir toplumda, antler, her an, i§

levinin masumiyetini kan1tlamak zorundad1r(ll). Once konu§arak, sonra ve

rerek ••. Comert olmali, gerektiginde toplumun ihtiyac;lar1n1 kar§1layabil

mek, kendisinden beklenenleri yerine getirebilmek ic;in herkesten fazla 

ve bazen tek ba§1na c;al1§mal1d1r; s1ras1nda, toplulugun en yoksul ki§isi 

kalmayi, en kotli slislerle bezenmeyi goze alarak .•• Uriln-fazlas1na ihti

yac; duymayan Arkaik Toplum'da, ba§k~lar1 ic;in c;ali§an ve ilrtin-fazlas1 bi

riktirmek zorunda olan yaln1zca onderdir. Efendi degil, Borc;lu(l2). 

Onderin, onu yine toplumun glidilmilnde birakan bu ikinci odevine 

bagl1 bir ozelligi vardir: goke§lilik ••• ve ayr1cal1k, c;ilnkil Arkaik Top

lum yap1s1, genellikle, antler d1§1nda diger erkeklerin c;oke§li olmas1na 

izin vermez ve denge bazen kad1nlar lehine bozularak, onlari c;oke§li ya

par. Onder, topluma mesaj ve mal verme yilkilmliiliigii kar§1l1g1nda, ondan, 

diger erkekler aleyhine, birden fazla kad1n alabilmektedir. 

Cinsel Iktidar Siyasi Iktidar' la birc;ok dilzlemde c;ak1§t1g1ndan, 

bu ayr1cal1g1n bir Siyasi iktidar kaynag1 olu§turdugu, antler iktidar1n1n 

toplumun geri kalan kesimini, tabii erkekleri, iktidars1zla§t1rd1g1 dii§il

nillebilir. Ne var ki Clastres, kad1nlar1n bu baglamda, topluma armaganlar 

verme yilkiimltiliigil ac;1s1ndan, ondere yard1mc1 olduklar1n1 soyler. Top-

((8) Michel MAFFESOLI-Alain PESSIN. La violence Fondatrice. S.108. 

(9) Jacques LAGROYE. La legitimation. Traite de Science Politique I. 
S.403. 

(10) Marcel GAUCHET. Pierre Clastres. Libre 4. S.59. 

(11) Georges BALANDIER. Le Politique des Anthropologues. Traite de 
Science Politique I. S.315. 

(12) Michel DEGUY. La passion de Pierre Clastres. L1 Esprit des Lois Sauva
ges. S.84. 
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lum'un ondere sundugu bu degerler, hem onun gorevini yerine getirmesini 

kolayla§t1rmakta, hem de toplumun ondan ald1klar1n1n kar§1l1g1 say1lmak

tad1r. Degi§-toku§ta, onder, kad1nlar arac1l1g1yla, klimenin tutsag1 ol

mu§tur(l3). 

Siyasi iktidar'1 Arkaik Toplum kullan1r, once ondere kar§1, onda 

olas1 bir Siyasi iktidar hevesini korletmek, onderlige kalk1§mas1n1 en

gellemek, genel olarak da, Sosyal Corpus ic;:inde, Siyasi iktidar 'in bu 

yoldan farkl1la§mas1na, efendi/uyruk bollinmesine yol a<;mamak i<;in(l4). 

Ayn1 mekanizma, Marc Auge'nin sozclikleriyle, sava§91n1n sayg1nl1-

g1ndan dogan hiyerar§ik durumunun, bir Siyasi iktidar hiyerar§isine do

nli§mesini engeller(l5). Arkaik Toplum, onderin otesinde, sava§<;l bir 

az1nl1g1n Siyasi iktidar'1 eline gec;:irmesine 1z1n vermeyecektir. 

Clastres, Vah§i Sava§<;1n1n Mutsuzl{iSu' nda, her §eyden once iki 

Arkaik To plum ti pi aras1nda ay1r1m yapar: Genel olarak Arkaik Toplumlar 

sava§ ic;:in toplumlard1r ve blitlin erkekler sava§<;1d1r. Herkesin sava§t1g1 

bu erkekler toplulugunda sava§<;:l bir az1nl1g1n olu§mas1 mlimklin degildir. 

Ozel bir Arkaik Toplum tipindeyse, zaman zaman blitlin erkekler sava§sa da, 

toplum ic;:inde, ozglir bir ki§isel giri§im olarak slirekli sava§may1 sec;:en 

bir kesim olu§mU§tur. Sava§<;:l burada topluma degil, kendi yasas1na uymak

tad1r. 

Bu tip toplumlara ozgti sava§ profesyonellerinin varl1g1 boltinme 

tehlikesi yaratabilir. Ozel bir sava§<;:ilar ktimesinin olu§tugu toplumlar 

profesyonellerin yonetenlere donti§mesini, sava§<;:1n1n sayg1nl1g1 ve yal

n1zl1g1 listline oynayarak engelleyeceklerdir. 

Sava§<;:J., sava§ tutkusunu sayg1nl1k isteginin hizmetine sunan er

kektir; bir ada, ozel bir sac; kesimine, slislenme, boyanma bic;:imine ve ta

bii kad1nlara sahip olmak ic;:in ••• Bu tlir saygrnl1k, sava§91yi kendisi 

i<;in sava§maya ve tek ba§ina ba§ar1l1 olmaya itecektir. Sayg1nl1ktan ya

rarlanmak da, onu elde etmek de ki§isel bir i§tir. Sava§<;:l, diger sava§-

91lar aras1nda, silrekli en iyisini yapmaya, rekabete slirilklenecektir. 

Sayg1nl1k, ancak daha bliylik boyutlarda hep yenilenen ba§arilarla elde 

(13) Pierre CLASTRES. La Societe contre l'Etat. S.42. 

(14) Pierre CLASTRES. Le retour des Lumieres. Revue Fran<;aise de Science 
Politique. Fevrier 1977. S.24. 

(15) Marc AUGE. Genie du paganisme. S.39. 
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tutulabilir. Toplumun haf1zas1 zay1ft1r. Bu ylizden, sava§~1n1n sava§l hi~ 

bitrnez, listelik giderek daha tehlikeli, ollirnclil olur. 0, toplumun bollin

rnernek i~in yaln1zl1ga ve ollirne rnahkum ettigi erkektir: Yalniz ve Cesur •.. 

Sava§ i~in Toplum, sava§~iya kar§l toplurndur(16). 

3- ARKAiK TOPLUMUN DI~ SiYASETi: YARI-SUREKLi SAVA~ 

is;te bollinrnernek i~in ondere ve sava§~iya kar§i koyan Arkaik Top

lurn, di§ta Oteki'ne kari§rnarnak, Biz olarak kalrnak, ozerkligini, kapal1l1-

g1n1, az nlifuslu yap1s1n1 korurnak i~in SAVA~IR. 

Clastres §iddetin Arkeolojisi adli rnakalesinde Hobbes'a goz kir

par. Leviathan oncesi Hal bir Sava§ Hali'dir; ama ayni zamanda Sosyal bir 

Hal... Bu kez, her toplum her toplurnun kurdudur; yari-slirekli sava.;;an 

.;;iddetli bir toplurn olarak... Clastres' in eserinin Siyaset. Felsefesi' yle 

Siyasi Antropoloji arasindaki bir s;aki.;;rna noktas1nda yerald1g1n1 belirten 

Miguel Abensour' a gore, bir i~ zorunluluk Clas tr es' 1nki gi bi ti tiz bir 

dti.;;tinceyi Hobbes dti§lincesiyle kar.;;1la.;;rnaya iter. Dev let' e kar.;;1 To plum 

Hobbes'a kar.;;1 Toplurn'dur(l7). Her toplurna kar§l Bir'le.;;rneye yol as;abile

cek bir Gene! Sava.;;'tan ka~1nd1g1, baz1 toplurnlar1n yan1nda ba§ka toplurn

lara kar.;;1 yari-stirekli bir sava.;;1 stirdtirdtigti i~in .•• Hobbes'da, Oteki'....,. 

nin varl1g1 Gtivenlik'i tehdit eder(l8). Bir'le§rnenin nedeni Gtivenlik is

tegidir ••. Arkaik Toplurn'da, Oteki sayesinde ve onun kar.;;1s1nda par~alan

rn1§l1k ve kirnlik korunur; yar1-stirekli Gtivensizlik pahas1na ••. 

Arkaik To plum' un sava.;;~1 etkinliginin tek boyutu vard1r: Siyasi 

boyut. Bir d1§ siyaset olarak sava§, onun i~ siyasetine, bu toplumun odtin 

verrnez rnuhafazakarl1g1 diye adland1rilabilecek .;;eye bagl1d1r: Boltinrnerni.;; 

Biz olarak varl1g1n1 korurnak(l9). Bunu saglayacak olan, ktirnelerin par~a

lanrn1.;;, dag1n1k, farkli kalrnasi, onlari kirnliklerinden yoksun k1lacak ve 

Otekiler' le bir le.;;tirecek bir geli.;;irne direnrneleri, sava§rnalar1d1r. Sa

va§, arkaik toplulugu siyasi bag1ms1zl1g1 is;inde tutmaya yarar. Arkaik 

Toplurn m~nt1g1 bir merkezka~ mant1g1, bir Kalabalik mant1g1d1r. 0, Bir'in 

(16) Pierre CLASTRES. Malheur du guerrier sauvage. Libre 2. S.71-99. 

(17) Miguel ABENSOUR. Le Cantre Hobbes de Pierre Clastres. !'Esprit des 
Lois Sauvages. S.116-121. 

(18) Jacques LANGIDIS. Qu'est-ce que le pouvoir politique? S.251. 

(19) Pierre CLASTRES. Archeologie de la violence. Libre 1. S.168. 
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par9asi olamaz; kendi i9inde boltinmeyi reddettigi gibi, kendi Yasa'sina 

bagli kalmak, Bir'le§tirici bir di§ Yasa'ya boyun egmemek ister. Par9a

lanmanin merkezka9 mantigi, Bir'in birle§tirici mantiginin reddi olduguna 

gore, arkaik topluluklar, hi9bir zaman btiytik sosyo-demografik boyutlara 

ula§amazlar .Arkaik To plum' un tabii egilimi dagilma, 9ok kti9lik par<;alara 

ayrilmadir. Bu ytizden~ yari-slirekli sava§, bir kurum olarak arkaik sosyal 

mekanizmanin itici gtictidtir: Sava§ i~in, sava§ sayesinde varolmak ••. 

4- YAPISALCILIGA VE EKONOMiZME KAR~I SiYASETiN ONCELLiGi 

Clastr~s bu saviyla, Yapisalci yakla§imin kar§isinda yerini alir: 

Claude Levi-Strauss'a gore, Arkaik Toplum degi§-toku§ i~in toplumdur ve 

degi§-toku§a verilen bu oncelik, sava§i ttim kurumsal boyutundan yoksun 

birakacaktir. gunkti bu mantikla sava§, degi§-toku§ ili§kisinin tikandigi 

yerde ve anda ba§vurulan rastlantisal bir yoldur(20). 

Clastres'sa onceligi sava§a vererek, degi§-toku§u yeniden dti§line

cektir: Arkaik To plum' un stirdtirdligli sava§, genelle§tirilmi§ bir sava§ 

olamaz, 9tinkli kesin bir yenilgiyle sonu9lanabilir. Bu da, yenene boyun 

egilnesiyle, emir-itaat yeni ili§kisi i~inde, farklila§mayi ya da Arkaik 

Toplum'un sonunu getirir. Arkaik sava§ bir toplumun digeri i9inde erime

sini degil, toplumlarin ttim ozerklikleri i~inde birbirlerinden uzak kal

malarini saglayan bir sava§ olmalidir. Arkaik Toplum bagimsizligini teh

likeye dli§lirmeyecek yari-stirekli bir Sava§ Hali i9inde varolabilir. Bu

nun i9in de, zamana ve ko§ullara gore slirekli degi§en dli§manlar yaninda, 

slirekli degi§en mlittefiklere ihtiya~ duyacak, bazilariyla sava§irken, di

gerleriyle ittifaklar kuracaktir. 

Ittifak demek degi§-toku§ demektir: Davetler, armaganlar .•• ozel

likle de kadinlar. Tabii, Katlin' in degi§-toku§ aracina donli§mesi, her 

§eyden once, kanda§la cinsel ili§ki yasagi ve di§evlilik kurumuyla ya da 

bir ilk Kural'la Toplum'un ortaya 9iki§inin ifadesidir. Arna burada, ar

kaik toplumlararasi it tifak halinde, kadinlann degi§-toku§ edilmesi, 

a9ik9a, siyasi bir nitelik ta§ir. 

Clastres' a gore, Levi-Strauss' un yanilgisi, To plum kurucu edim 

(20) Pierre CLASTRES. Archeologie de la violence. Libre 1. S.152. 
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olarak Katlin degi§-toku§uyla, siyasi-askeri ittifakin araci olarak kadin

larin degi§-toku§unu ayni dlizlemde ele almasidir; Arkaik Toplum'un once

likle bir degi§-toku§ toplumu oldugunu dli§lindligli i9in .•. 

Oysa Clastres, Arkaik To plum' un, ozerkligini koruyabilmek i9in, 

Oteki'yle dostluk ili§kisini ya da degi§-toku§u en aza indirmeye 9ali§an 

toplum oldugunu savunur. Degi§-toku§ karh degildir: Kazanilan kadin ka

dar, kadin kaybedilir; onlari ka9irmak i9in sava§mak var ken... Olenler 

ve yaralananlar sayilmazsa, bedavaya gelirler. Ne yazik ki bu, toplumun 

sonunu hazirlayacak genel bir sava§i goze almaktir. Yari-slirekli sava§ 

i9in mlittefikler bulmak gerektigtne gore, 91kar yol, onlari glivenilebilir 

kayinbiraderlere ya da dli§man karde§lere donli§tiirmektir. 

Ozetle, kanda§la cinsel ili§ki yasagi olduguna gore, Kadin degi§

toku§u, Kadin degi§-toku§u olduguna gore de insan Toplumu vardir, ama bu 

degi§-toku§un, Arkaik Toplum'un oncelikli sosyo-politik etkinligi Sava§'-

9a belirlenmi§ degi§-toku§la bir ili§kisi yoktur. Birinci dlizlemdeki vaz

ge9ilmez degi§-toku§, Arkaik Toplum'un varlik nedeni olarak yari-slirekli 

sava§in reddini gerektirmez(21). 

Arkaik Toplum'da akrabalik ili§kileri neye yarar? sorusuna, Yapi

salci yakla§imla, tek bir cevap verilebilmi§tir: Kanda§la cinsel ili.§ki 

yasaginin kodifiye edilmesine ••• Clastres'a gore, akrabaligin bu i§levi, 

insanlarin hayvan olmadiklarini a9iklar, ba§ka bir §ey degil(22). 

Clastres, bu baglamda, Arkaik Toplum' un sinirli tuttugu siyasi 

ama9li degi§-toku§un ekonomik bir nitelik ta§iyamayacagini, bu toplumun 

ekonomik yapisina dayanarak a9iklar. Arkaik ekonomi, toplulugun kendi 

i9ine kapanabilmesine, Oteki 'nin yardimina ba§vurmak zorunda kalmadan, 

siyasi bagimsizligini koruyabilmesine engel olmaz(23). 

Boylece, Clastres'in Arkaik Toplum'u, Yapisalci yakla§imin ardin

dan, Ekonomist yakla§imla da 9ozlimlenemeyecek bir toplum olarak belirir. 

Bollinmemi§ Toplum' dan Bollinmli§ Toplum' a ge9i§i ekonomik faktorle 

a9iklayanlara gore, Arkaik Toplum Ge9im ekonomisinin hakim oldugu toplum

dur. Toplayicilik, avcilik ya da 9ok sinirli tarimcilikla, ancak ge9ine-

(21) Pierre CLASTRES. Archeologie de la violence. Libre 1. S.161-169. 

(22) Pierre CLASTRES. Les Marxistes et leur anthropologie, Libre 3. 
S.137. 

(23) Pierre CLASTRES. Archeologie de la violence. Libre 1. S.151. 
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bilecek kadar ilriln elde eder, fazlas1n1 olu§turamaz. Toplum, gunu gilnilne 

ya§amay1 becerebilen, gilven(ce)siz, a9 kalma tehdidi altindaki insanlar

dan olu§mu§tur. Gtivensizlikten bolilnmeye, Oteki'yle Bir'le§meye bir adim

da ge9ilir. 

Ozellikle Marshall Sah~ins' in ekonomik gozlemlerinden yola 91kan 

Clastres'sa, Arkaik Toplum'un, tam tersine, kendisi i9in gerekli her §eye 

gerektigi ol9tide ula§abildigini soyler: Bu toplum, 9evreyle kurdugu orga

nik ili§ki i9inde, ilriln-fazlas1 biriktirmek zorunda kalmayan bir "Bolluk 

Toplumu"dur. Uriln-fazlas1 biriktirmemesinin nedeni, ornegin teknolojik 

yetersizlikleri degil, bu fazlaya gerek duymamas1d1r. Bir kez daha 

Rousseaucu Clastres'a gore, Arkaik Toplum, ihtiyac1n1 kar§1lad1ktan son

ra, aylakliga, oyuna, §enlige ay1racag1 zaman1, ilriln-fazlas1 elde etmek 

i9in harcamaya -ya da bag1ml1 9al1§maya- yana§mayan toplumdur. Zorunlu 

olan1 kar§1layabilmek i~in, giinde ayrilan ii9 ya da dart saat yeterli

dir(24). 

Clastres, Arkaik To plum bir anti-ilretim makinas1 gi bi 9ali§1r, 

liretmek onun en son kayg1s1d1r, der(25). 

5- PIERRE CLASTRES'IN KESiNTi SORUNSALI: NiTELiKSEL FARKLILIKTAN RASTLAN

TISAL DEGi~iKLiGE 

Ekonomist yakla§1mla, bu ekonomiye kar§i Toplum hakkinda hi~bir 

a91klama getirilemeyecek, ozellikle de,Clastres 1 1n, Siyasi Antropoloji'

nin temel iki sorusu olarak sundugu sorular(26) cevapland1r1lamayacakt1r; 

s1ralar1 ve baz1 sozcilkleri degi§tirilerek, yeniden sorulan §U sorular: 

d ·? 1. 

1- Boltinmemi§ To plum 1 dan Bollinmli§ To plum 1 a nasil ve neden ge9il-

2- Siyasi iktidar nedir? 

ilk soruya siyasetin oncelliginden ya da siyaseti her insan toplu-

lugunun kurucu boyutu olarak dil§linme zorunlulugundan(27) yakla§an 

(24) Jacques LIZOT. Economie primitive et subsistance. Libre 4. S.86. 

(25) Pierre CLASTRES. Les Marxistes et leur anthropologie. Libre 3. 
S.143. 

(26) Pierre CLASTRES. La societe contre l'Etat. S.22 

(27) Jean LECA. La Theorie Politique. Traite de science Politique I. 
S.68. 
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Clastres, belirleyici olan ekonomik degii_;dm degil, siyasi kesintidir, 

der(28). Kesinti'nin iki yaninda kesinlikle bagda§maz iki toplum tipi yer 

alir: Farkl1la§mam1§ Siyasi Iktidarli Toplum/Farklila§ml§ Siyasi Iktidar-

11 Toplum. Clastres'in Kesinti sorunsali Boltinmemi§ Toplum'u, niteliksel 

ac;idan, Boltinmli§ To plum' dan radikal bir bic;imde ayinr: Bu toplumlar, 

Siyasi Iktidar'in Kullan1m1'na (Yayg1n/Farkl1la§ID1§) ili§kin olarak, oz

leri itibariyle farkl1d1rlar. Birinden otekine gec;i§, nedeni belli olma

yan bir s1c;ramay1, niteliksel bir degi§ikligi gerektirir: Ugursuz Rast

lanti. •• 

Pierre Birnbaum, Clastres 'in, Boltinmemi§ To plum' dan Boltinmli§ Top

lum' a gec;is; nedenini ac;.ikc;a nlifus art1s;1na bagladigini ileri stirmtis;

ttir(29). Arna, Kesinti'nin bir yanindan oteki yanina Sic;rayi§ ya da Boltin

mli§ To plum' un kaynagi hakkindaki soruyu, "Bekleyelim, c;ali§ahm, aceleye 

gerek yak" diyerek cevapsiz birakan Clastres, sorunun bu kadar basit ol

mad1g1n1 soyleyip, Birnbaum'un yak1§t1rmas1n1 rededecektir(30). Kald1 ki, 

S1c;rama'n1n nedeninin toplulugun ntifusunun artmas1 gibi bir ic;etkende 

aranmasi, Kesinti mant1g1na ayk1r1d1r. 

Boltinmemi§ Toplum, kendiliginden, Boltinmli§ Toplum'a kar§iysa, bo

ltinme nedenini di§etkenlerde aramak gerekir. Kesinti tezi di§ dinamigi 

devreye sokar. Bir ornek verilebilirse, bu, boltinmli§ Toplum'un kaynag1n1 

sava§ ve fetih olgusuna baglayan geleneksel savlari hat1rlatir(31). Nite

kim, Clastres da, son donemlerinde, S1c;ray1§ nedenini Sava§' ta aramaya 

ba§lam1§t1r(32); tabii genelle§tirilmi§ bir sava§ .•. 

Kesinti tezi kar§1s1nda Stireklilik tezi vard1r: <;e§itli toplum 

tipleri arasinda niteliksel bir fark degil, yaln1zca bir derece fark1 go

rtiltir. Toplumlar ic; dinamikleri geregi, Sosyal Yenilenme'ye ac;1k oldukla

r1ndan, degi§iklik mutlaka gerc;ekle§mese bile, Boltinmemi§ her Toplum'un 

olas1 gelecegi Boltinmli§ Toplum'dur. I<; dinamige ag1rl1k veren bu gorli§, 

toplumu Sosyal Yenilenme'ye zorlayan (onu varolma ya da yokolma sorunuyla 

(28) Pierre CLASTRES. La societe contre l'Etat. S.172. 

(29) Pierre BIRNBAUM. Aux Origines de la domination politique. Revue 
Franc;aise de Science Politique. Fevrier 1977. S.18. 

(30) Pierre CLASTRES. Le retour des Lumieres. Revue Franc;aise de Science 
Politique. Fevrier 1977. S.26. 

(31) Franz OPPENHEIMER. Devlet. S.71. 

(32) Marcel GAUCHET. Pierre Clastres. Libre 4. S.63. 
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kar§1 kar§1ya birakan) etkenleri §oyle siralar: Sosyal Yenilenme, yapisal 

orgiltlenme, nilfusun artmas1, alan1 i§gal etme, ilretmek i~in ~ali§ma, ile

ti§im bi~imleri ve siyasi dilzenlenme arasindaki karma§ik i~etkilerden 

kaynaklanir(33). 

Silreklilik tezinin, birbirini izleyen her toplum tipini bir once

kine gore onemli ve karma§ik, bir sonrakine gore onemsiz ve basit kilan, 

Sosyal Yenilenme sozcilkleriyle belirlenmi§, Evrimci bir tez oldugu a~1k

t1r. 

Auge tarafindan Yeni-Evrimci olmakla su~lansa da(34), Clastres'in 

Kesinti tezinin, iki toplum tipi arasinda varoldugu ileri silrillen nite

liksel fark sayesinde, Arkaik Toplum'u yilcelten bir Iyi Vah§i Mitosu'nu 

tekrarlad1g1 dil§lintilebilir. Dti§lintilmektedir de. Arna Rousseaucu 

Clastres I in burada da ustas1n1 izledigini soy lemek, once Rousseau I ya, 

sonra Clastres'a haks1zl1k olacaktir. Etnografin masa ba§inda tan1mlad1-

g1 insanl1g1n Gen~lik Donemi 'ne denk dil§en Arkaik To plum da, etnologun 

Paraguay ormanlarinda tan1d1g1 Yerli Toplum da, §iddetli toplumlardir. 

Claude Lefort, "Clastres'in, Arkaik Toplum arac1l1g1yla, Iyi Toplum go

riintilsil sundugunu kimse soyleyemez", der(35). Clastres da, "Vah§iler' in 

dilnyasi lehinde militanlik yapmxyorum, belli bir toplum tipinin inceleyi

cisi olarak, programlar sunmadan, onu tanimlamakla yetiniyorum", diye 

kendini savunur(36). 

iki to plum tipinden birini, otekine kar§i, yilceltmenin i§levsel 

olamayacagi a~1kt1r. Tabii, yokedilenlerin hep arkaik toplumlar oldugunu 

ve bor~larin siirekli uygar toplumlan.n hanesine yaz1ld1g1n1 unutmamak kay

diyla: Arkaik Toplum Kimlik 1 ini korumak i~in sava§ir, ama bu yilzden de, 

ona kimligini kazandiran Oteki'ni yoketmemesi gerekir. Uygar Toplum Ote

ki'ni yokeder ve Ayna'y1 kirar; belki de gorilntiiye dayanamayip kendi ken

disini yoketme tutkusuna kap1ld1g1 i~in ••• 

Emile Durkheim'in mekanik dayani§ma/organik dayani§ma ay1r1m1(37) 

(33) Jean-William LAPIERRE. Vivre sans Etat? S.322. Clastres-Lapierre ~a
t1§mas1 konusunda. Mehmet Ali AGAOGULLARI. Devletsiz Olmak ya da ol
mamak. Yapit 5. S.102-109. Ankara 1984. 

(34) Marc AUGE. Symbole, fonction, histoire. S.172. 

(35) Claude LEFORT. L'Oeuvre de Clastres. L'Esprit des Lois Sauvages. 
S.192. 

( 36) Pierre CLASTRES. Le re tour des Lumieres Revue Fran~aise de Science 
Politique. Fevrier 1977. S.22. 

(37) Emile DURKHEIM. De la division du travail social. S.35-102. 
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tizerine ~ok yaz1ld1 ~izildi. Arna bu dayani§ma ttirlerine denk dil§en toplum 

tiplerini kaqnla§tiranlar, Durkheim'in yontemsel uyar1s1n1 unutur ve "en 

§a§1rt1c1 kar1§1kl1kta, birbirine en uymayan toplumlari bir araya geti

rirler"(38). Boltinmemi-i' Toplum'un tiyeleri tizerinde uygulad1g1 bask1n1n, 

Boltinmil§ Toplum tiyeleri tizerindeki baskidan daha ac1mas1z olup olmad1g1 

konusundaki tarti§ma, bu basit uyar1n1n gozardi edilmesinden kaynaklanir. 

Clastres, Arkaik Toplum'a ozgti Siyasi Iktidar tipini zorlay1c1 ol

mayan diye adlandirsa da, yalnizca onun verilerinden yola c;1k1ld1g1nda, 

Biz'in yaygin Siyasi Iktidar1'n1n toplumun tiyelerini kati bir bic;imde be

lirledigi gortiltir. Arkaik Toplum'da Siyasi Iktidar'in Kullan1m1'n1n a§1-

r1 yayg1nla§mas1, bu toplumda bask1 tehdidi ya da uygulamasina dayal1 bir 

me§ru buyruklar ilretme tarz1n1n varolmad1g1 anlam1na gelmez(39). Vah§iler 

siyasi e§itligin bedelini oderler(40). Devlet'e kar§i Toplum, inisyasyon 

torenlerinde, mptlak bir e-i'itlik ve kimlik kurali olan Yasa'yi tiyelerinin 

etine kaziyarak, iktidarsiz onder de dahil, herkesin Sosyal Corpus'a ve 

Atalar'in Soz'tine kesin bagl1l1g1 omrti boyunca unutmamas1n1 ve unutturma

masini saglar(41). Beslenme tabusu diye adlandirilabilecek tabu,· Guaya

kili avc1n1n avlad1g1n1 yemesini kesin bir bic;imde engellerken, Gilles 

Deleuze ve Felix Guattari 'nin deyimleriyle, avc1yla avlayacagi hayvan 

arasindaki bag1nt1y1, avciyla avlad1g1 hayvan arasindaki bir kopukluga 

donil§tilren(42) arkaik dayani§ma zorunlulugunu doruguna c;ikarir. Arna, Ya

sa'ya boyun egme tarz1 ne olursa olsun, hangi Siyasi Iktidar tipinin daha 

iyi olduguna ili§kin bir sorudan ve cevab1ndan kac;1nmak gerekecektir. 

Yoksa, Clastres'in, Boltinmemi§ Toplum'la Boltinmil§ Toplum arasinda sapta

d1g1 kesin farkl1l1k, benze§rnezlik, kar§1la§t1r1lmazl1k atlanm1§ olur. 

Kaldi ki, geriye donil§ de yoktur. Btittin yollar Bir'e c;ikar. Boltin

mil§ Toplum'dan Boltinmemi§ Toplum'a kac;1lamaz. Toplumlar, hala belirsiz

ligini koruyan bir Si~rayio§l 1 la, Kesinti I nin bir yanindan oteki yanina 

(38) Emile DURKHEIM. Les Regles de la Methode Sociologique. S.82. 

(39) Philippe BRAUD. Du pouvoir en general au pouvoir politique. Traite 
de Science Politique I. S.377. 

(40) Marcel GAUCHET. Pierre Clastres. Libre 4. S.66. 

(41) Marcel GAUCHET. Le desenchantement du Monde. S.33. 

(42) Gilles DELEUZE-Felix GUATTARI. L'Anti-Oedipe. S.174. 
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ge9erler ve orada kalirlar. "Orada, a§1l1r, a§ilmaz, geriye donil§il engel

leyen bir nokta vardir ve boyle bir ge9i§ yalnizca tekyonltidtir: Devletsiz 

Toplum'dan Devlet'e, asla oteki yone degil(43). Z~rlar atilmi§tir. 

Oyleyse, ne zaman, nerede, nasil, neden terkedildigi bilinmeyen 

bir ilk varligin anisini canli tutmaya 9ali§mak neye yarar? Ve Clastres' 

in, Siyasi Antropoloji'nin temel iki sorusundan biri diye sundugu §U so

runun ne anlami olabilir: Siyasi Iktidar nedir? Iki farkli toplum tipinde 

de Siyasi Iktidar olgusuna rastlansa bile, Kesinti tezi, bu baglamda, Si

yasi Antropoloji'yi bir 91kmaza sokmaz mi? Boltinmil§ Toplum'la Boltinmemi§ 

Toplum arasinda niteliksel bir fark varsa, karma§ik toplumlarin mantigi

ni basit toplumlarda bulmaya 9ali§mak bo§ bir 9aba degil mi? Farklila§ma

mi§ Siyasi Iktidar' in Farklila§ml§ Siyasi Iktidar konusunda konu§masim. 

beklemek hayalcilik olmaz mi? Levi-Strauss'un deyimiyle insanl1g1n Degi§

mez Temeli'ni aramaktan vazge9mek mi gerekir? 

6- iNSANLIGIN DEGI~MEZ TEMELLER! OLARAK, SIYASI IKTIDARIN iK:t BOYUTU 

Arkaik Toplum, Bolilnmil§ Toplum'a benzemez, ama Arkaik Toplum 

Arkaik Toplum'a da benzemez. Clastres'in Yeni Dtinya'da gozlemledigi on

dersiz ve sava§91 Toplum, Michel Cartry ve Maurice Godelier'nin Afrika'da 

gozlemledigi Arkaik Toplumlar'la kar§1la§t1r1ld1ginda, Clastres'in tezine 

dayanak olan, birbirine bagli iki sosyal tavrin (i9te boltinmeye ve buna 

bagli olarak di§ta birle§meye direnme) asla genelle§tirilemeyecegi gorti

lecektir: 

Cartry, Ba ti Afrika' daki bazi (Arkaik olup olmadigi tarti§maya 

a9ik) toplumlarda, onderin, kad1nlar1n dogurganligi ve topragin verimli

liginden Kozmik dtizenin ttimtine varana kadar, tek belirleyici olarak orta

ya 9ikt1gini, her ttirlti §iddete, her ttirlti haksizliga ba§vurabilecek bir 

kutsal canavara donil§tilgtinti (Belki de artik Arkaik olmayan bir toplumda, 

kutsalla§tigini ve farklila§tigini) anlatir(44). Godelier de, yine Afrika 

da, Mbuti Pigmeleri arasinda asla sava§ 91kmadigin1 yazar(45). Afrika'da-

( 43) Pierre CLASTRES. Liberte, Malencontre, innommable. Le Discours de 
la Servitude Volontaire. S.238. 

(44) Michel CARTRY. Pierre Clastres. Libre 4. S.41. 

(45) Maurice GODELIER. Horizon, trajets marxistes en anthropologie. 
S.126. 
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ki bu toplumlarla, Clastres'in Gtiney Amerika'da gozlemledigi toplum ara

sinda, en azindan, bir Okyanus vardir. 

Qok ilgin9 olmasina ve bazi arkaik toplumlara ozgti nesnel ger9ek

likten yola 91kmas1na ragmen, Clastres'in sav1n1n btittin arkaik toplumlar 

i9in ge9erli say1lmas1 ve bu savdan genel 9oztimlere ula§1lmas1 mtimkiin de

gildir. Ayrica, Clastres da, boyle bir programi olmad1g1n1 belirtmi§tir. 

Her etnolog, inceledigi diinyada, Alfred Adler gibi, "Burasi 

Clastres'in tan1mlad1g1 yerli dtinyasi degil" demek zorunda kalabilir(46). 

Etnoloji'nin verdigi en onemli ders farkl1l1kt1r. Onu gorebilmek ve saygi 

duymayi ogrenmek. Ornegin, Clastres sayesinde, bir Yerli toplulugun, hi9 

de yabanci olmayan sorunlara buldugu farkli 9oztimleri, getirdigi kendine 

ozgti cevaplari gorerek, ayni insanl1k'1 dii§iinmeye ba§lamak(47). Kesinti? 

0 her yerde vardir. Boltinmemi§ To plum' la Boltinmii§ To plum arasinda; ama 

Guayakiler'le Mbuti Pigmeleri arasinda da .•• 

Yine de, Boltinmii§ Toplum'la Boltinmemi§ Toplum arasindaki nitelik

sel farka ragmen, iki Siyasi iktidar tipinde beliren temel ozellikler bu

lunabilir ve bunlar, karma§ik toplumlara gore, basit toplumlarda daha 

a91k se9ik gortilebilir mi? Ba§lang19'tan, ktilttirel yapilar arasindaki her 

ttirlii bag1nt1y1 gorlinii§te kesen Qe§itlilik'e ge9i§i saglayacak bir ortak 

govde, sonra da bu govdeden birbiri ardina 91kan dallar var m1d1r( 48)? 

Her toplum tipinin, Toplum oldugu i~in, uydugu bir ortak mantik belirle

nebilir mi? iktidarsiz ender, oliime ve yaln1zl1ga mahkum sava§91, 

Devlet'e kar§i Toplum savlari ardinda, dogrudan dogruya Clastres'in etno

lojik gozlemlerinden 91kar1labilecek bir ortak mantik. 

Eugene Enriquez ve Nicole Loraux bu ortak mant1g1n bir yan1n1, 

Clastres'in Guayaki Yerlilerinin Kronigi (1972) adl1 kitabindaki ctimlede 

yakalarlar: Ancak kadinlara kar§i erkek olunabilir. i§te, der, Loraux, 

bir e§itler toplumunda kad1nlar1n durumu ••• Erkekler, kendi aralarinda, 

boliinmemek i~in Devleti,, reddederler; ve vah§i ya da Tarihli ba§ka bir9ok 

toplumda oldugu gibi, bu e§itler sava§91 ya da avc2d1rlar: Erkekler. Hi9 

(46) Alfred ADLER. La guerre et l'Etat primitif. L'Esprit des lois 
Sauvages. S.107. 

(47) Gilbert VAUDEY. Du silence au dialogue: La fin des tribus. L'Esprit 
des lois sauvages. S.154. 

(48) Rene GIRARD. Des Choses Cachees depuis la fondation du monde. S.85. 
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ku§ku yok, kad1nlar1n di§lanmasina dayanmayan bir siyaset olamaz(49). 

Kanda§la cinsel ili§ki yasag1n1n koyulmasi ve bHyl~ce kad1nlar1n 

degi§-toku§ edilebilmesi demek olan bir ilk Kural'la Toplum'un kurulmasi, 

Sosyal Dtizenlenme 'nin, her §eyden Hnce, bir Cinsel Dtizenlenme oldugunu 

g6sterir. Clastres'a g6re sosyal olan her §ey siyasiyse, siyasi olan her 

§ey de cinseldir ya da kadin erkek ay1r1mina dayanir. Yalnizca erkek ik

tidarli ya da iktidarsiz olabilir. Kadin devred1§1 ya da siyasetd1§1d1r. 

Ancak, Siyasi iktidar'in bir erkek iktidari oldugu savi fazla basit bulu

nabilir. Daha dogrusu, tipi ne olursa olsun, kim tarafindan kullan1l1rsa 

kullanilsin, Siyasi iktidar' in dogrudan dogruya erkeksi oldugunu s6yle

mektir(50). Clastres'in, Siyasi iktidar nedir? sorusuna cevap arayan Si

yasi Antropoloji, bu cevabin bir boyutunu, burada, ilk Tabii Ayirim' da 

bulmaya ~ali§abilir(51). Psikanalitik yakla§1m1n da yard1m1yla, Totem ve 

Tabu'dan(52), Hz.Musa ve Tektanr1c1l1k' tan(53) ba§layarak ••. 

Clastres, insanl1g1n, ikinci Degi§mez Temeli konusunda daha a~ik 

bir tavir sergiler; hem de lirik: Din, Toplum'un Yasa'siyla bag1nt1 kur

mas1n1 saglar. Nereden gelir Yasa? Toplum'un me§ru temeli olarak nerede 

dogar? Toplum'dan Hnce, Mitik donemde, hem §U anda, hem sonsuzca otede, 

Atalar 11n, ktilttirel kahramanlarin, tanr1lar1n mekaninda. Toplum, orada, 

b6ltinmez Corpus olarak kuruldu, onlar Toplum' un normlar sistemi olarak 

Yasa'yi yazdilar; o Yasa ki, Din'in gorevi aktarmak ve sonsuza kadar ona 

saygi gosterilmesini saglamaktir. Bu neyin ifadesidir? - Toplum'un teme

lini kendi di§1nda bulmasinin ••. (54). 

Clastres bu dil§ilnceyi Marcel Gauchet'nin son derece ilgin~ bir bi

~imde geli§tirdigini ekleyecektir: Gauchet'ye gore, Boltinmemi§ ya da Bo

ltinmil§ her toplum, kendini, kendi d1§1ndaki bir tisttin gil~ sayesinde an

lamlandirmak zorundadir. En gene! tan1m1yla Din (Totemizm' den ba§laya

rak ••. ), Sosyal Kurulu§un Di,sall1g1 ya da Toplum'un varolma ilke'siyle 

(49) Nicole LORAUX. Notes sur l'un, le deux et le multiple. L'Esprit des 
lois sauvages. S.167; Eugene ENRIQUEZ. De la horde a l'Etat. S.235. 

(50) Alfred ADLER. La Mort est le Masque du Roi. S.305,306. 

(51) Maurice GODELIER. La production des Grands Hemmes. 

(52) Sigmund FREUD. Totem ve Tabu. 

(53) Sigmund FREUD. Moise et le Monotheisme. 

(54) Pierre CLASTRES. Le retour des Lumieres. Revue Fran~aise de Science 
Politique. Fevrier 1977. S.25. 
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kendisi arasindaki bir farkl1la§man1n ifadesidir ve arkaik ya da degil, 

bu D1§sall1k'1 yaratmayan toplum yoktur. Her toplum, her durumda, anlam1-

n1 kendi di§inda bulur. Siyasi iktidar'in, ister yaygin olarak Boliinmemi§ 

To plum' da, ister farklila§rnl§ olarak Boliinmli§ To plum' da Kullan1lmas1 'ni 

(yonetilmeyi de) miimkiin kilan budur: Gauchet'nin deyimiyle bir Anlam Bor

cu ••. (55). 

Bu anlamda, toplumun di§indaki gii<;le toplum arasindaki kopuklugun 

toplum i<;indeki bir farkliliga donii§mesiyle, Yaygin Siyasi iktidar' dan 

Farklila§ffil§ Siyasi iktidar'a ge<;ilir. Farkl1la§mam1§ Siyasi iktidar ti

pinde toplum, biitlinli i<;inde, yaygin bir Siyasi iktidar alani olarak, bir 

D1§sall1k Odag1'n1 temsil ederk~n, Farklila§m1§ Siyasi iktidar tipinde, 

itaatla yiikiimlii bir kesim kar.;>1s1nda, bu Odak'in toplum i<;indeki temsil

cileri ya da Siyasi iktidar'i Kullananlar belirir. 

Bu yakla§im, Boliinmemi§ Toplum'dan Boliinmli§ Toplum'a, Kesinti'nin 

bu yanindan oteki yanina S19ray1§'a ili§kin soruya cevap verebilmek i<;in, 

Dinsel yapilanmadaki soz konusu degi§ikligin nasil ve neden ger<;ekle§ti

gini ara§t1racakt1r. 

1939'da olen etnolog Arthur Maurice Hocart, <;ok erken bir donemde, 

Gonderge diye adland1rd1g1 D1§sall1k Odagi'yla, once toplumun tilmli, sonra 

da bir kesimi arasindaki bag1nt1 i;er<;evesinde, Arkaik Toplum'dan Devlet'e 

uzanan siireci a<;iklamaya <;al1§1rken, hem bu soruyu kar§ilamak istemi§, 

hem de Siyasi iktidar nedir? sorusunun ikinci boyutunu bir Dinsel Dtizen

lenme Geregi'nde arayanlara onctiltik etmi§tir(56); Rene Girard'a gore sos

yalle dinselin ozde§ligi konusunda ilk kez Durkheim'da(57) belirginle§IDi§ 

bir sezgiyi, 9ag1n en biiyilk antropolojik sezgisini i§leyerek ••• (58). 

Siyasi iktidar'in cinselligi ve dinselligi ••. Clastres'a gore sos

yal olan her §ey siyasiyse, siyasi olan her §ey de dinseldir; en basit 

ve somut inani§ bi<;imlerinden, en karma§ik ve soyut inani§ bii;imlerine 

kadar .•. 

Dev let' e kar§i To plum?.. Siyasi Antropoloji, Arkaik To plum' dan 

(55) Marcel GAUCHET. La dette du sens et les racines de l'Etat.Libre 2. 
S.25. 

(56) Arthur Maurice HOCART. Rois et Courtisans. S.133. 

(57) Emile DURKHEIM. Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse. 

(58) Rene GIRARD. La Violence et le Sacre. S.459-460. 
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Dev let' e, a<;.ilan bu pencereden bakip, l?Oyle diyebilir: Dev let iktidari 

ve Din, ozlerinde, ay.ni rnahiyettedirler... Bu temel nitelikteki akraba

lik, Devlet'in, gen;ek hayatin otesinde, Tanr1'n1n ya da tanrilarin uzak

l1g1n1 hatirlatan bir yere oturrnasindan (ya da oturur gibi goztikrnesinden) 

kaynaklanir. Din'in dind19i dtinyanin tistesinden gelmesi gibi, Devlet de 

Sivil Toplurn'a galebe ~alar(59). Toplurn kendisini btittintiyle Devlet i~inde 

dti9tintirken, Devlet kendisini Toplum'u ba9tan sona olu9turabilecek bir gti~ 

olarak ortaya koyarken •.. (60). 

(59) Georges BALANDIER. Anthropologie Politique. S.118,119. 

(60) Marcel GAUCHET. La dette du sens et les racines de l'Etat. Libre 2. 
S.40. 
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SONUc; 

Verita Effettuale pek konu§maz, sundugu biltilntin bir anlami yoktur. 

Dilnyayi yansitan Ayna'yi gozardi ederek ya da dilpedilz gozden ka~irarak, 

dilnyayi oldugu gibi kavramaya ~abalamak, anlam'siz kalmaktir. Sosyal ger

~eklikleri, f izik nesnelermi§ gibi ele alip anlatmaya ~ali§manin sin1r1 

burada ba§lar. Oysa fizik nesneler gibi kendini gozleme sunabilecegi sa

nilan sosyal ger~eklik, kokleri ba§ka bir dilnyaya uzanan Dtizenlenme'nin 

ifadesidir. Perde, yalnizca, perdenin arkasinda ba§ka §ey oldugunu anla

tir; kuma§in cinsini ve rengini bilmek, perdeyle yetinmektir. 

Burada hemen olasi bir yanli§ anlamayi engellemek ve yukarida soy

lenenlerin bir mistisizm savunusunun ba§langic1 olamayacagini belirtmek 

gerekir. Soylenmek istenen yalnizca, Insanlar' in, To plum adin1 hakeden 

bir btitiln olu§turduktan sonra, kendilerini ve toplumlarini anlamlandirmak 

i~in, bir Di§ Odak yaratmak, kar§ilarina bir Ayna dikmek zorunda oldukla

ridir. Gorilneni anla§ilabilir ve anlatilabilir kilan Gorilnmez bir Ayna .•• 

Toplum'la bu Odak arasinda bir Anlam Bagi vardir ••. nasil adlan

dirilirsa adland1r1ls1n: Mitolojik, Simgesel, dar tanimiyla degil, genel 

tanimiyla simgesel gosterimler bilttinil olarak Ideolojik, en geni§ anlamin

da insanin kaderini baglayip, itaat ve saygi gostermek zorunda oldugu tis

tiln bir Ilke ya da Gil~'iln taninmasi olarak, Totemizm'den Tektanri ve Bir 

inancina kadar, Dinsel ••• bir Bag. 

Soz konusu Odak'in Di§sal niteliginin en iyi gozlemlenebildigi 

alan, Ba§langi~ toplumlari ya da Arkaik Toplumlar'dir. Farklila§mami§ ya 

da Yaygin Siyasi Iktidarli Toplum'a, bolilnmez bir biltiln olarak, Biz ola

rak anlam kazandiran ozellik bu Di§sallik'tir. Arkaik Toplum, btitiln ilye

lerine yaygin Farklila§mami§ Siyasi Iktidar'1ni, kendi d1§1ndaki Ilke'ye 
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gore kullanarak dtizenlenir; kadin/erkek, <;ocuk/yetii;;kin, ya§lli/gen<; gibi 

tabii boltinmeler otesinde, Boltinme'ye ugramadan ••• 

Boltinmemi§ Toplum'dan Boltinmtii;; Toplum'a, nasil ve nedeni bilinme

yen, zorunlu da olmayan bir bi<;imde si<;ranmasiyla, Toplum'un kendini an

lamlandirma ya da dti§ilnme tarzinda temel nitelikte bir f arklila§ma beli

rir. Artik, Toplum'la Di§ Odak arasindaki ili§ki yeni bir kiliga btirtin

mil§, To pl um i<;inden biri ya da bir ktime, Di.§sallik' in temsilcisi ya da 

temsilcileri olarak kutsalla§ml.§ ve geri kalandan f arkli.la§arak ozel yet

kilerle donanmi.§tir. Temsilcilerin me§ruiyetini, Siyasi iktidar'1n Toplum 

di§indaki ilke'siyle Siyasi iktidar'i Kullanan ya da Kullananlar arasin

daki dolaysiz Bag saglayacaktir. 

Yoneten ilke adina yonetir ve Arkaik To plum' u ilke' ye baglayan 

Anlam Borcu'na, Boltinmti§ Toplum'da, yonetilenin Siyasi iktidar'i Kulla

nan ya da Kullananlar 'a yonelik itaat Borcu eklenir. itaat 11 Consensus 

yapan da budur: Anlam Borcu'yla anlamlandir1lm1§ bir yilktimltiltik •.. 

Farkl1la§mam1§ Siyasi iktidar tipinden Kutsalla§ml.§ ve Farkl1la§

m1§ Siyasi iktidar tipine ya da temsilcinin Kutsalla§tir1lmi§ iktidar'ina 

dogru bu niteliksel degi§iklik, kesin bir si<;rayi§in, bir ilk Kesinti'nin 

ifadesidir: Toplum'la di§indaki ilke arasindaki dolays1z bag1nti yerine, 

Toplum i<;inde bu bagintiy1 somutla§tiracak arac1 ya da arac1larin ortaya 

<;iki§iyla beliren farklila§ma ••• 

Yeni ve yine zorunlu olmayan bir stire<;, bu farklila§madan dogacak

tir: Ornegini, XVI ve XVII.yy. Bati dii§iincesinde bulan ve Di§salligin i<;

selle§mesi ya da Laikle§me diye adland1r1labilecek siire<; .•• 

ilke 'yle Siyasi iktidar 11 Kullanan ya da Kullananlar aras1ndaki 

dolaysiz me§ruiyet ili§kisi dolayl1 bir goriiniim kazanir: Siyasi iktidar'1 

Kullanan ya da Kullananlar, yonetme yetkisini, Toplum arac1l1g1yla, ilke' 

den alacak ya da Siyasi iktidar'in ilke'si once Toplum'a, sonra da Top

lum' dan temsilciye iki a§amada ula§acaktir. Devreye, temsilciyle ilke 

arasindaki dolaysiz bagi kesen bir unsur girmi§tir. Bu unsur, bir yandan 

temsilciyi s1n1rlarken, ote yandan eski ilke'yi (Di§sal) dtinyadan uzak

la§tl.rmakta, yeni bir ilke'nin (i<;sel) dogumunu haz1rlamaktad1r. Di§ Odak 

yoriingeden <;ikacak ve yokolmadan, etkinligini kaybedecektir. D1§sall1g1n 

i<;selle§mesi siireci tamamlanmakta, ikinci Ke sin ti' nin e§igine gelinmek

tedir. 
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Di§ Odak'la Toplum arasindaki bagin kesilmesiyle, yeni bir Siyasi 

Iktidar'in Ilkesi-Kullan1m1 ili§kisi ya da yeni bir Me§ruiyet Bagi, sos

yal btittin ic;inde aranacakt1r. Ikinci Kesinti 'nin bir yan1ndan otekine, 

Devlet'i dti§tinmeyi mtimktin kilan s1c;ray1§ budur: Toplum'un anlam1n1 kendi 

ic;inde bulmaya yonelmesi, Ilke'nin sosyal btittin ic;inde aranmasi .•• 

Temsilcilerin ya da Siyasi Iktidar'i Kullananlar'in otesinde, ama 

di§sal da olmayan bir Odak yaratma zorunlulugu, Gortinen-Gortinmeyen'in ay

ni zaman ve mekanda dti§tintilmesine yol ac;acaktir. Toplum, kendisini c;agda§ 

kilan, ~izofrenik yapiya kavu§acak, gerc;ekle gerc;ek olmayan bir araya ge

lecek, ayni corpus kendini ayni anda hem insans1zla§t1r1lm1§, hem de nes

nel ili§kiler ic;eren bir btittin bic;imiJ1.de ikiboyutlu sunacaktir: Hem ic;

sel bir Kutsallik Odagi olarak Siyasi Corpus, hem de anlam1n1 onda ya da 

kendisinde bulan bir btittin olarak kutsanmi§ Sosyal Corpus ••• 

Ussal Leviathan kuramiyla doruga ula§an yol budur. Ve orada, Dev

let, her §eyden once, Kutsal bir Odak, bir Gortinmeyen olarak VAR'dir. 

Gortinen-Gortinmeyen'in ortaya c;1kt1g1 Bati siyasi-hukuki kavramsal

la§ma alani, ic;inde, Devlet'e gore dti§tintilebilen, bir kapali av alan1d1r. 

Kendi kendini anlamlandiran bu alanda gec;erli mantikla, once bu siste

min, sonra da farkli sistemlerin temellerine ula§mak imkans1zd1r; farkli 

tarihler ya§aml§ ya da ya§ayan, farkli dii§iinmii§ ya da dti§linen sosyal ya

pilanma ttirlerini kavramak, ortak temelleri ic;selle§tirerek gizleyen man

t1g1n di§1na c;1kmay1 gerektirir: Anla§ilmaya c;al1§1lan ve anlatmaya yara

d1g1 dti§tintilen kavramlar, sistem ic;inde ve birbirleriyle bag1nt1lar1 c;er

c;evesinde, anlatmak yerine, kendilerini, sistemi ve Otekiler'i anlamlan

diran bir btittin olu§turduklari, anlamlandirma stireci, bir anlams1zla§t1r

ma ya da belirsizle§tirme stirecinden ba§ka §ey olmad1g1, once kendi kay

nag1n1 gizledigi, sonra farkli olana kendi degerleriyle yakla§ip o yapi

daki ayni kaynaga gozlerini kapad1g1, av alanlarinda avlanacak §ey gore

medigi ya da gorse bile onlara bir anlam veremedigi ic;in ••. 

Alan degi§tirme geregi kendini burada duyurur: Ortak Temeller, iki 

btiytik Kesinti' ye, Boltinmemi§ To plum' u Boltinmti§ To plum' dan, Kurumsalla§

mi§ Siyasi Iktidar tipini de diger Siyasi Iktidar tiplerinden ayiran ni

teliksel iki S1c;ray1§ 'a ragmen, sosyal yapilanma ttir lerinin genel ben

ze§mezligi otesinde, perde arkasinda aranacaksa, karma§ik toplumlarda 
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gozden ka9an sosyal mant1g1n, en basit toplumlarda daha rahat gozlemlene

bilecegi savi ciddiye al1nmas1 gerekli bir savdir. 

Her sosyal Diizenlenme' nin ka91n1lmaz olgusu olarak Siyasi ikti

dar 'in ne oldugunu soran bir Siyasi antropoloji, 9okdisiplinli 9al1§lma 

geregini vurgulayan ilk ko§leba§l1d1r. <;agda§l Siyasi Soylem' in, Kurumsal 

Maske'nin ardinda gizli s1rr1, her insan1 bor9lu diinyaya getiren ve yon

lendirilebilir kilan D1§l Odak-Toplum bag1nt1s1n1 en yalin bi9imde goste

rebilecegi i9in ••• 

Once genel olarak her tiirlti Siyasi iktidar tipini, sonra ozel ola

rak Kurumsalla§lml§l Siyasi iktidar tipini kavramanin zorunlu yollarindan 

biri, Siyasi iktidar olgusunun bir boyutunu ele alan boyle bir yakla§lim

dan ge9ebilir. 

Bu dogrultuda, bir diger boyut da, psikanalitik yakla§l1m1n, Siyasi 

Antropoloji 'nin yardimina 9agr11mas1n1 gerektirebilecektir: Her to plum, 

yaratt1g1 bir Odak'a gore diizenleniyorsa da, her §leyden once Toplum'u 

toplum yapan, Kadin'la Erkek'e farkli sosyal roller vererek, ilk Sosyal 
,·· 

Boliinme'yi belirleyen ilk Kural'dir. Ve onsuz Siyasi iktidar'in dii§liinii

lemeye~egi bu ay1r1m, Siyasi Antropoloji'nin, yalnizca erkekleri konu§ltu

gunu ve konu§turdugunu unutmadan, Psikanaliz'e eklemlenmesini dogrulaya

bilir ••. Devreyi kapatmadan, farkl1 diizlemlerde ba§lvurulacak, oteki di

siplinleri unutmadan ••• 

Her 9al1§lma ba§ka 9al1§malara a91l1r. Yeniden dti§iinmek ve sormak 

i9in; kesin cevaplar, 9oziimler, re9etelerden ka91narak. • • Ortak Temel

ler 1 i olu§turdugu varsayilan iki boyuta yonelik ara§t1rman1n hangi sonu9-

lar1 verebilecegini kestirmek mtimktin degildir, bu iki boyutun varl1g1n1n 

kesin olarak ke§fedilmesinin neye yarayacag1n1 da •.• Bilin9alt1n1n ke§lfi 

insanlari degi§tirmedi, sosyal yap1lanman1n derinliklerinde yatan s1rr1n 

ke§lfi de herhalde Toplum'u degi§tirmeyecektir. 
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