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JOHN LOCKE’TA MÜLKİYET KAVRAMI 

Gökhan MURTEZA 

ÖZ 
 

 

Mülkiyet kavramının Locke’un siyaset teorisi içinde merkezi bir konumu 

olduğu genel olarak kabul gören bir durumdur. Ancak Locke’un Hükümet Üzerine 

İki İnceleme eserinde mülkiyet kavramının “yaşam, özgürlük ve mülk” anlamına 

gelen geniş bir tanımı vardır. Bu çalışmada biz bu geniş anlamın onun genel siyaset 

teorisi içindeki yerini keşfetmeye ve Locke’un diğer önemli kavramları olan rıza, 

yükümlülük ve direniş ile bağlantısına ışık tutmaya çalışıyoruz. 
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JOHN LOCKE’S CONCEPT OF PROPERTY 

Gökhan MURTEZA 

ABSTRACT 
 

 

Property, it is generally agreed, is the heart of Locke’s political theory. But 

property in Locke’s Two Treatises of Government, has a broad sense meaning 

“life, liberty and estate”. In this study, we try to explore the real place of this broad 

sense in his political theory and attempt to bring light its relationship to Locke’s 

other crucial notions such as consent, obligation and resistance. 
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ÖNSÖZ 

 
Locke’un siyaset felsefesini kavramak onun mülkiyet üzerine görüşlerini 

anlamaktan geçmektedir. Mülkiyet, kolaylıkla Locke’un siyasal düşüncesindeki en 

önemli kavram olarak değerlendirilebilir. Bunun en büyük sebebi, onun mülkiyeti, 

dar anlamıyla bir şeydeki sahiplik olarak değil de, bir insanın kendi yaşamına, 

özgürlüğüne ve mülklerinin tümüne yönelik bir hakkı olarak görmesidir. Böyle ele 

alındığında kavram, sadece siyaset felsefesinin değil insanı insan yapan her şeyin 

merkezine oturmaktadır.  

Aksi belirtilmedikçe bu tez boyunca kullanılan tüm yabancı kaynakların 

çevirileri tarafımdan yapılmıştır.  

Bu tezin danışmanlığını kabul etme inceliği gösteren Sayın Prof. Dr. Cengiz 

Çakmak’a, teze gösterdiği yakın ilgi ve ufuk açıcı yönlendirmeleri için teşekkürü bir 

borç biliyorum. Tezin tüm oluşum süreci boyunca, irili ufaklı desteklerini ve 

yardımlarını gördüğüm herkese minnet borçluyum. Ancak iki kişi, ayrıca anılmayı 

hak etmektedir. Bu tezin yazım sürecinin en başından en sonuna kadar her taslağı 

okuyan, düzelten, öneriler getiren, en bariz hatalara düşmemi engelleyen ve bana 

devam etmem ve sonuca ulaşmam için şevk veren hocam ve dostum Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Uğur Ekren ile hayattaki en büyük desteğim olan Sayın Eylem Yolsal’a bu 

katkıları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlar olmasaydı belki bu tez de olmazdı. 

Doğal olarak tezdeki olası tüm hataların sorumluluğu bana aittir.  
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GİRİŞ 

 
Mülkiyet kavramının John Locke’un siyaset felsefesinin en önemli 

kavramlarından biri olduğu pek çoklarınca kabul edilen bir olgudur. Locke’un kendi 

kitabını algılayışı da, bu kabulün yanlış olmadığını gösterir niteliktedir. Çünkü o, 

kendisinden “hükümetin kuruluş anayasasını ve ülkesinin gerçek çıkarını 

kavramasını sağlayacak kitaplar”1 önermesini isteyen kuzeni Richard King’e, 25 

Ağustos 1703’de yazdığı cevap mektubunda, isimsiz yayınladığı eserini, sanki bir 

başkasının kitabından bahseder gibi “mülkiyetin, Hükümet Üzerine İki İnceleme adlı 

bir kitaptan daha açık bir şekilde izahatının verildiği hiç bir yer bulabilmiş değilim”2 

diyerek önerir.  

Locke, en önemli siyasal eseri olan İki İnceleme’de, mülkiyet haklarının 

korunmasının siyasal toplumların kurulma sebebi olduğunu söylemektedir. Ancak 

Locke, mülkiyeti, genel olarak sanıldığı gibi, maddi servet anlamına gelecek şekilde 

kullanmaz. O, mülkiyet derken ne demek istediğini kitabında yer yer açıkça 

tanımlamaktadır. Bu tanıma göre mülkiyet, insanların kendi yaşamları, özgürlükleri 

ve mülkleri üzerinde sahip oldukları bir haktır. Bu tezin ana amacı, Locke’un İki 

İnceleme’nin sadece belirli kısımlarında değil, siyasal söyleminin tümünde mülkiyet 

kavramını bu geniş tanımıyla anlayıp kullandığını göstermektir. Bunu yaparken 3 

temel noktada yoğunlaşarak Locke’da mülkiyet kavramının bu geniş tanımıyla 

anlaşılmasının doğru olacağını kanıtlamaya çalışacağız.  

Birinci bölümde, 17.yy İngilteresi’ndeki siyasal ortama kısaca değindikten 

sonra, tarihsel olaylar çevresinde şekillenen siyasal retoriğin de mülkiyet kavramını 

olağan olandan geniş şekilde, özgürlükle bağlantılı bir hak olarak ele aldığı 

gösterilmeye çalışılacaktır. Burada yer yer, Locke’un mülkiyetin geniş tanımını 

verirken kullandığının aynısı olan söz kalıplarının diğer yazarlarca da kullanıldığı 

                                                 
 
1 John Locke, “A Letter to the Reverend Mr. Richard King”, The Works of John Locke in Ten 
Volumes, Düzenlenmiş Yeni Basımı, C.10,  London, 1823, s.307. 
2 A.e., s.308 
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fark edilecektir. Ayrıca Locke’un eserinde mülkiyeti doğal bir hak olarak ele 

almasının da yaygın bir görüşün uzantısı olduğuna dikkat çekilecektir. 

İkinci bölümde, Locke’un mülkiyet derken neyi anladığının araştırılması, 

özellikle iki başat eseri olan Hükümet Üzerine İki İnceleme ve İnsan Anlığı 

Üzerine Bir Deneme’nin derinlemesine bir metin analizi aracılığıyla yapılacaktır. 

Bu bölümde ayrıca mülkiyetin ahlaki yönü de, Locke’un bilgi teorisiyle ilişkisi 

açısından kavranmaya çalışılacaktır. 

Üçüncü bölüm de ise, Locke’un siyaset felsefesinin merkezinde olduğu 

düşünülen rıza, yükümlülük ve direniş gibi diğer kavramların geniş tanımlı mülkiyet 

anlayışıyla ilişkilerine değinilecek, bunu yaparken de mülkiyetin sadece maddi 

servetlere ilişkin bir kavram olarak anlaşılması halinde Locke’un siyaset felsefesinin 

anlamlı bir bütün oluşturamayacağı kanıtlanmaya çalışılacaktır.  

Tezin yazımında izlenen yöntem, Locke’un incelenen eserlerinde konuyla 

bağlantılı kavramların takibine dayalıdır. Önce Locke’un eserlerinin tezin konusuyla 

ilgili olabilecek yanları gözetilerek bir okuma yapılmış, daha sonra merkezi 

kavramların yerleri tespit edilmiş, bundan sonrada bu kavramlarla ilgili, eğer varsa 

Locke’un yine kendi metni içinde verdiği tanımlar bulunmuştur. Tanımların 

birbirleriyle tutarlı olup olmadığı göz önünde tutularak, anlam kaymalarının 

yaşandığı yerlerde ya da destek tanımlara ihtiyaç duyulduğu durumlarda, merkez 

kavramların dışında kalan diğer ikincil kavramlar da ele alınan konuyu açıklamada 

yardım sağlayabilecekse analize tabi tutulmuştur.  

Bu izlenen yöntemin pek çok eksik tarafları yok değildir. Öncelikle filozofun 

metninin kendisi tek başına, bize onun ne söylemek istediğini verebilir mi sorusu 

akla gelmektedir. Çünkü eğer biri, Locke’un ne demek istediğini merak ediyorsa, 

Locke’un kendisini okuyabilir. Ve dikkatli bir gözle okursa, onun söylediklerini 

doğru bir şekilde takip edip anlayabilir. Ancak filozofun genel düşünce tarihi 

içindeki yerini öğrenmek açısından bir bilgi elde edemez. Öte yandan genel düşünce 

tarihi içindeki yeri, felsefenin devamlılığı ilkesi gözetilerek gelip geçen çağlar 

üzerinden benzer düşünceleri bulup çıkarmak ile de ne derece elde edilebilir, bu da 

ayrı bir tartışma konusudur. Bu tarz bir yaklaşımın da bizi yanlışlara götürebileceği 

açıktır. Biz buna künyesiz okuma adını vereceğiz. Felsefe tarihindeki her benzer 
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düşüncenin, birbirinden etkilenmiş ya da birbirini beslemiş olabileceği ve 

günümüzün sorunlarıyla ilgili bir şeyler söylediği görüşü elle tutulur bir görüş 

değildir kanımızca. Düşünce tarihi, adı üzerinde bir tarihtir. Tarihsel varlık alanının 

içinde adeta kristalize olmuş şekilde durmaktadır. Bu tarihsel varlık alanına ilişkin 

olan düşünceleri bağlamından soyup değerlendirmeye çalışmak, düşünce tarihine ait 

tüm kitapların künyelerini silip, hepsini de daha dün yazılmışlar gibi okumaya 

benzer. 

Tarihi bir metnin içinde yazıldığı tarihsel koşulları ve o koşulları hali hazırda 

bizzat yaşadıkları için içsel olarak zaten sindirmiş okurları vardır. Sosyal bilimlerin, 

özellikle de tarihsel varlık alanıyla yakından ilgili olanların önündeki en çetrefil 

sorun, yöntem sorunudur. Locke’un kendisi de yöntem üzerine düşünmüştür. Dahası 

tarihi bir metne nasıl yaklaşabileceğimiz ve bunun zorlukları hakkında da yazmıştır. 

Onun, ölümünden sonra yayınlanan, St.Paul’ün mektupları üzerine yorumlar 

getirdiği eserinin önsözü bu tarz yöntem tartışmalarıyla doludur. Locke şöyle yazar: 

 
“Kutsal Metnin içinde zorluklar barındıran bu parçası hakkında düşünürken, benim 
için anlaşılmazlıklar taşıyabildiğine pek de şaşırmış değilim. Genel olarak mektup 
türü yazılar, mektubun gönderildiği kişinin kendisi için iyi bilinen pek çok konuyu, 
yazanın şöyle bir değinip geçmesine sebep olur ki bunlar bir yabancının neden söz 
edildiğini anlayabilmesi için açıklanması zorunlu şeylerdir. Ve alıcısı tarafından 
kolay ve anlaşılır olan, iyi yazılmış bir mektubun bir yabancıya hiç de anlaşılır 
gelmemesi pek de seyrek olan bir şey değildir. St. Paul’un hakkında yazdığı şeyler, 
elbette kendilerine yazdığı ve bu yazılanlara karşı bazı özel ilgileri olan kişiler için 
iyi bilinen şeylerdi, bu da onları [mektubun] anlamını kolayca kavrayabilir ve onun 
vaazının işaret ettiği şeyi ve gücünü görebilir kılıyordu. Ancak şimdi bizler, bu 
kadar uzak bir zamanda yazdıklarının münasebeti hakkında hiç bir bilgiye sahip 
değilken ve [St.Paul’un] yazdığı kişilerin mizacı ve durumları hakkında neredeyse 
hiç bir şey bilmezken, bu [Yeni Ahit] Mektuplarının [sadece] kendisinden ne 
çıkarabiliriz; mektupla ilgili olanların ilk bakışta anlayabileceklerine şüphe olmayan, 
[mektubun] içinde geçen pek çok şeylerin, bize gizli olmaları hiç de şaşırtıcı 
değildir.”3  
 
  
Filozof ölümünden yaklaşık 300 yıl sonra aynı şeyleri kendisinin de 

yaşayacağını aklına getirmiş olabilir mi? Bu sorunun cevabını tam olarak veremeyiz 

belki, ama her yazar gibi onun da okunmak ve anlaşılmak istediğini söyleyebiliriz. 

                                                 
 
3 John Locke, A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul to the Galatians, 1 and 2 
Corinthians, Romans, Ephesians, Ed., Arthur W. Wainwright,  C: 1, Clarendon Press, Oxford, 1987, 
s. 103. 
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Üstelik sadece kendi çağında değil, sonraki çağlarda da. Ve belki de asıl ikincisinde. 

Eğer öyle olmasaydı, elimizde olan ve kitabın yazarlığını üstlendiği tek gerçek itirafı, 

ölmeden bir iki hafta önce Oxford Bodleain Kütüphanesi yararına isimsiz eserlerinin 

bir listesini verirken yapmazdı.  
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1.17.YY İNGİLİZ SİYASAL SÖYLEMİNDE MÜLKİYETİN 

KAVRANIŞI: YAŞAM, ÖZGÜRLÜK VE MÜLK 

  

1.1.Erken Dönem Tartışmalar: Mülkiyet ve Özgürlük 

 
John Locke’un siyaset felsefesinin merkezi kavramlarından birinin mülkiyet 

olduğu, onun siyasal görüşleriyle ilgilenen akademisyenlerin ortak bir kabulüdür. 

Ancak Locke’un mülkiyet kavramını kullanımı, sözcüğün ilk akla getirdiği şekliyle 

maddi servet anlamıyla sınırlı değildir. O, mülkiyeti, insanların ‘yaşamları, 

özgürlükleri ve mülkleri’ şeklinde ve tüm bunlara yönelik bir hak olarak, daha geniş 

bir tarifiyle ele almaktadır.1 Locke’un kavramı bu şekliyle kullanımı, eğer son 

yıllarda Locke çalışan akademisyenlerin yaptıkları gibi 17. yy. İngiltere’sinin siyasal 

yazınının dilsel bağlamı2 içinde ele alınacak olursa, hem Locke’un okurlarına 

iletmek istediği mesaj daha iyi kavranmış hem de onun etkisinin genel düşünce 

tarihindeki yeri daha iyi saptanmış olacaktır. Ancak biz bu tezin fiziksel 

olanaklarının verdiği sınırlar içinde kalarak, bu bağlamsal çalışma tarzına sadece kısa 

bir şekliyle değinebileceğiz. Bunu yaparken de, Locke’un mülkiyet kavramını 

kullanımını onun bazı çağdaşlarının benzer kullanımlarıyla bir arada ele alıp, bu 

geniş mülkiyet tanımının sadece Locke’un kendisine özgü olmadığını, tersine 17.yy 

İngilteresi’nde siyaset üzerine yazan diğer yazarlarda da ortak olduğunu göstermeye 

çalışac

                                                

ağız.  

 
 
1 Locke’daki bu geniş tanımlı mülkiyet kavramı, tezin 2.bölümünde etraflıca ele alınacaktır. 
2 Dilsel bağlam (İng. Linguistic context) özellikle Quentin Skinner’ın düşünce tarihi metodolojisi 
üzerine çalışmalarında kullandığı bir terimdir. Bkz. Quentin Skinner, "Meaning and Understanding in 
the History of Ideas" History and Theory, 8, 1969.  
Ancak bu terim başka tarih metodolojisi üzerine çalışanlarca da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu görüşe 
göre bir yazarı anlamak için onun ne dediğini ve nasıl anlaşıldığını düşündüğünü yeniden kurmaya 
çalışmamız gerekir. Bu da ancak bu tezin konusuyla ilgili olarak söylersek Locke’un argümanlarının 
onun çağdaşlarınınkiyle dikkatli ve titiz bir karşılaştırmasını yapmamızla gerçekleşebilir. Onun 
döneminin hâkim kullanım tarzlarını kullanmayı başardığı yerler kadar bunu gözetmekte başarısız 
olduğu yerler de argümanının tam olarak aydınlanmasında önemlidir. Birincisi onu bağlamına 
oturturken ikincisi gelenekten nerede ayrılıp kendine has olmayı başardığını bize verir.  
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Genellikle, Locke’un mülkiyet kavramını geniş tanımı ile de kullandığı kabul 

edilmiş ancak üzerinde fazlaca durulmamıştır. Bunun en önemli örneğine C. B. 

Macpherson’ın, kitabında Locke’un mülkiyet anlayışını incelemeye başladığı 

bölümde bu ayrımın üzerinde durulacak kadar önemli olmadığını söylediği yerde 

rastlıyo

arlarının sınırlanması üzerine olan önemli 
rgümanlarını sunarken ve ‘Mülkiyet Üzerine’ isimli 5.bölüm boyunca, mülkiyetin 

 4, yani “sadece yazıp geçmediği”5 fark edilmektedir. 

 Öncelikle, Locke’un İki İnceleme’sinin ilk kitabını kendisine karşı yazmış 

lduğu Sir Robert Filmer’a6 değinmemiz yerinde olur. Robert Filmer 17.yy’ın 

ruz: 

 
“Locke’un, zaman zaman mülkiyeti bir dereceye kadar olağan olanın ötesinde geniş 
terimlerle tanımladığı doğrudur … ancak o mülkiyet terimini her zaman bu geniş 
nlamında kullanmaz. Hükümetlerin iktida

a
açıkça daha yaygın anlamını kullanır. Bu çift anlamlılığın yarattığı etkilerin bizi 
incelememizde alı koyması gerekmez.”3 
 

Ancak Locke’un mülkiyet kavramını anlamak isteyen birinin, Macpherson’ın 

söylediği bu çift anlamlılığın yarattığı etkiler üzerinde durması gerekir. Bu, mülkiyet 

kavramını, 17. yy’da Locke’un kendileri için yazdığı okurların nasıl anladıkları 

konusunda bize ipucu verebilir. 17.yy. siyaset yazınında, mülkiyet kavramını ne 

şekilde ele alıyor olursa olsun her yazarın bu kavramı öncelikle “kendine göre 

tanımlama ihtiyacı duyduğu”

Biz bu bölüm boyunca, mülkiyeti, maddi servetin ötesinde geniş tanımıyla ele 

alanlarınkine değineceğiz.  

o

                                                 
 
3 C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive İndividualism: Hobbes to Locke, Oxford 

kz. Jacob Viner, “"Possessive Individualism" as Original Sin”, The Canadian Journal of 
nd Political Science / Revue Canadienne d'Economique et de Science Politique, C: 

 geniş bilgi şu an için Bertrand Russell’ın Felsefe tarihinin 2. cildinde Locke’un siyaset 

University Press, 1962, s. 198. Macpherson’ın, İki İnceleme’deki önemli argümanların verildiği 
pasajlar olarak değerlendirdiği yerlerde mülkiyet kullanımının dar anlamıyla mülkiyet olmadığına 
ilişkin b
Economics a
29, No: 4, Kasım 1963. 
4 Judith Richards ; Lotte Mulligan;  John K. Graham, “"Property" and "People": Political Usages of 
Locke and Some Contemporaries”, Journal of the History of Ideas, C:42, No:1, Ocak-Mart 1981, 
s.33. 
5 A.e., s.50. 
6 Robert Filmer’la ilgili Türkçede yayınlanmış herhangi bir eser yoktur. Ancak, yaşamı ve görüşlerine 
çeşitli eserler içinde John Locke’la bağlantılı olduğu kadarıyla değinilip geçilmektedir. Yaşamı ile 
ilgili en
felsefesinin incelendiği bölümde yer alan 2 sayfalık özettir. Bkz. Bertrand Russell, Batı Felsefesi 
Tarihi, Çev. Muammer Sencer, 6.bs., Say Yayıncılık, 1997, s.383-384. 
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pederşahi7 yönetim taraftarlarınca baş tacı ettiği bir yazardır. Görüşleri özellikle 

parlamentonun muhafazakâr ve kralcı kolu olan Tory8’leri etkilemiş ve onlar için bir 

dayanak noktası olmuştur. Locke, Birinci İnceleme’sinde görüşlerini çürütmek 

adına Filmer’ın kitaplarından pek çok alıntı yapmıştır. Locke’a göre, Filmer’ın 

babanın ailedeki otoritesi demek olan pederşahi iktidar ile asıl vurgulamaya çalıştığı 

şey, aile içindeki babaya ait otoritenin, egemenin değiştirilemez Tanrısal bir hakkı 

                                                                                                                                          
Locke’un karşı durduğu görüşleri hakkında ise, Türkçedeki en son ve en detaylı kaynak için bkz. John 
Dunn, Düşüncenin Ustaları: Locke, Çev. Fatoş Dilber, Altın Kitaplar Yayıncılık, Haziran 2008, s. 
48-51. 
 Biz burada Filmer’ın yaşamı ve etkisiyle ilgili açıklamada, Oxford  Dictionary  of National 
Biography’nin Filmer girdisinden yararlanıyoruz: “Sir Robert Filmer (1588?-1653), siyaset yazarıdır.  
 
Sir Edward Filmer (1566-1629)’ın 18 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Cambridge’de 
Trinity Kolej’de eğitim gördü.(…) Ölümü, Filmer’ın İngiliz siyasal yaşantısına katkısına bir son 
vermemiştir. Kendi çağdaşları tarafından çok az dikkat çekmiş olan yazıları, yeniden yayınlandıkları 
tarih olan 1679’dan sonra geniş tartışma yaratmıştır. Filmer’ın şöhreti daha çok, ölümünden sonra 
[yazılarıyla] katıldığı bu tartışmalar sayesinde şekillenmiştir. 1678’den sonraki çalkantılı yıllarda, II. 
Charles taraftarları, kralın kardeşi York dükü James’in taht verasetinin dışında tutulması ve 
monarşinin sınırlandırılması gerektiği üzerine argümanları çürütme çabalarında hep Filmer’ın 
yazılarına dayanmışlardır. Sonuç olarak, o şimdi neredeyse tamamen siyasal yazılarıyla ve özellikle de 
Locke’un Birinci İnceleme’sine hedef olmuş kötü şöhretiyle hatırlanmaktadır. Ancak asıl, eserlerinin 
1679’daki yeniden basımı ve Partriacha’nın 1680’deki [ölümünden sonra gerçekleşen] ilk basımı 
Filmer’ı (Locke’a ek olarak) Whig yazarlarının, özellikle James Tyrell ve Algernon Sidney’in hedefi 
haline getirmiştir. Filmer’ın egemen bir kralın yaratısı olarak İngiliz Anayasası görüşü, William 
Petyt’in bir cevabına ilham vermiştir, ki bu da, Robert Brady’nin karşılık olarak Filmercı görüşün 
tarafını tutan bir savunu yazılmasına ön ayak olmuştur. 1684’de Edmund Bohun, Filmer’ın 
görüşlerinin bir savunusunu yayınlamıştır ve bunu takip eden yıl, Patriarcha’nın, Başpiskopos William 
Sancroft’da bulunan bir el yazmasını temel alan daha dikkatli yapılmış üçüncü bir baskısı çıkmıştır. 
Filmer’ın tüm yazıları kutsal metinlerin kendi çağının problemlerine uygulanma çabası olarak 
görülebilir - örneğin, faizcilik, teolojik tartışmalar, siyaset, büyücülük- ancak bu konularla ilgili 
yazıları derin bir anlayışla ele alınmıştır.” Glenn Burgess, “Filmer, Sir  Robert  (1588?–1653)”,  
Oxford  Dictionary  of National Biography, Oxford University Press, Eylül 2004, (Çevrimiçi) 
http:// www.oxforddnb.com/ view/ article/9424, 9 Mart 2008. 
7 İng. (Paternal) Bu kelimenin Türkçeye çevrilmesinde Thomas Hobbes, Leviathan, Çev. Semih 
Lim, 3.bs., YKY, Nisan 2001, kitabı kaynak olarak alınmıştır. 
8 “Olasılıkla kovalayan ya da haydut anlamında kullanılan İrlanda dilindeki tóraí’den gelmedir, 
İngilizcede ilk kez Ormond Dükü tarafından kamuya açık sokaklarda soygunculuk yapan başı boşuk 
çoçukları tasvir etmek için kullanılmıştır. Tory sonraları 1641’deki ayaklanmadan sonra silahlarını 
bırakmayı reddeden kralcılar ve Cromwellci yerleşim yerlerini rahatsız eden eşkıyalar ile eşanlamlı 
hale gelmiştir. İrlanda halk şarkılarında övülen Éamonn an Chnoic (Tepenin Ned’i ) ve çağdaşı Seán 
Ó Duibhir an Ghleanna bu eşkıyalara iki örnektir. II. Charles’a tahtın geri verilmesinden sonra, terim 
meydan soyguncularını tanımlamak için kullanılır olmuştur. 1670’lerin ikinci yarısından itibaren 
kelime İngiliz siyasetine bir tabir olarak sızmıştır. Whigler tarafından İhraç krizi sırasında 
parlamentodaki York Dükü James’i destekleyenlere isim olarak takılmıştır.” S.J.Connolly, “Tory”, 
The Concise Oxford Companion to Irish  History,  Oxford University Press, 2007, (Çevrimiçi),  
 http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t245.e1877, 14 Haziran 
2008. 
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oluşuydu ve o, babalık ile mülkiyet hakkını bir arada ele alarak, “bunun aracılığıyla 

… bir Prensin, … uyruklarının yaşamları, özgürlükleri ve mülkleri üzerinde mutlak,  

keyfi, sınırsız ve sınırlanamaz bir iktidarı”9 olduğunu söylüyordu. Filmer mülkiyet 

edinimi ile siyasal haklar arasında sıkı bir ilişki görüyor ve kutsal metinlere 

dayandırdığı bir yorum ile tüm mülkiyet hakları ve buna bağlı olarak tüm 

özgürlü

Patriarcha non 

Monarcha kitabının yazarı James Tyrrell11 da, her ne kadar mülkiyetin Locke kadar 

geniş b

                                              

kleri, Kral’ın Adem’in babalık haklarından miras olarak aldığı iktidardan 

türetiyordu. 

Mülkiyet edinimi ile siyasal haklar arasındaki bu yakın ilişkiyi gözlemleyen 

tek kişi tabii ki Filmer değildi. Locke’un, gençlik yıllarından beri arkadaşı ve Whig10 

partisinin göze çarpan entelektüel kalemlerinden biri olan, 

ir tanımını vermiyorsa da, benzer bir bağlantıyı kuruyordu.  

 

   

o Treatises of Government, Ed. Peter Laslett, 14.bs., Cambridge University Press, 

ww.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e1470, 14 Haziran 

718)”, ODNB, (Çevrimiçi) 
w/article/27953, 14 Temmuz  2008. 

 
9 John Locke, Tw
2003,1.9, s. 148. 
10“Orijinal olarak Anglikan hükümetine muhalif İskoç Presbiteryen. Sonradan 1679’da Katolik II. 
James’in taht varisliğine muhalefet edenler için, ondan sonra da 1689 Şanlı Devrim’ini destekleyenler 
için kullanılmıştır. 18.yy’ın büyük kısmında hükümetteydiler, Fransız Devrimini izleyen dönemin 
çoğunda da muhalefette. 1832’deki Reform Yasası’ndan sonra tekrar hükümete girdiler. 19.yy’da 
kelimenin yerini kısmi olarak ‘Liberal’ tabiri aldı. Ancak liberalizmin sağ kanat aristokratik hizbine 
işaret eder şekilde yinede kullanıldı. Pek çok üyesi 1886’dan sonra Tory’lere katıldı.” “Whig”  The 
Concise Oxford Dictionary of Politics, Ed. Iain McLean ve Alistair McMillan, Oxford University 
Press, 2003, Islington Central Reference Library, (Çevrimiçi) 
 http://w
2008. 
11“Tyrrell, James (1642–1718), siyaset teorisyeni ve tarihçidir. 5 Mayıs 1642’de Londra’da 
doğmuştur. Sir Timothy Tyrell’ın en büyük oğludur. Oxford Queen’s College’dan mezun olmuştur 
(…) Tyrell filozof John Locke’un en yakın arkadaşlarından biridir. Oxford’da 1658 yılında 
tanımışlardır. 1677-1704 arası birbirlerine yazdıkları mektupların 67 tanesi bugün elimizdedir. Bu 
mektuplarda Tyrrell Musidore Locke ise Carmelin takma adlarını kullanmışlardır. Locke-Tyrell 
dostluğu 1683’den sonra daha da gelişmiştir ancak bazen de gerilimlere sahne olmuştur. Tyrrell, 
Locke’un İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı eserinin kendisindeki kopyasının (şimdi British 
Library’de) kenarına aldığı ‘1673 kışında hatırladığım kadarıyla, orada [Locke’un odasında], ahlakın 
ve ilahi vahiy dininin ilkeleri üzerine tartışmalar için toplananlar arasında ben kendim de vardım’ 
notuna yapılan gönderme ile sıkça anılmaktadır. 1680 civarında, Tyrrell, Locke ve Algernon 
Sidney’den oluşan yazar üçlüsü, Sir Robert Filmer’ın monarşinin ilahi haklarını savunduğu 
Patriarcha’sına karşı başlıca eserleri yazmışlardır.  Bir tek Tyrrell’ın kitabı, isimsiz olmakla beraber o 
dönemde yayınlanmıştır. Locke’un Tyrrell’ın doktinlerini ne boyutta kullanıp değişikliğe uğrattığı 
akademisyenler arasında bir tartışma konusudur. Locke’un kitabı 1689’da yayınlandığında, Tyrrell 
kitapta ismi anılan yaşayan tek yazardı ve bazı Oxford’lılar kitabın yazarının Tyrrell olduğunu 
sanmışlardı.” Mark Goldie, “Tyrrell, James (1642–1
http://www.oxforddnb.com/vie
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“Çocuklar, babalarının aile çevresi içinde bir hizmetlinin statüsünde 
bulunduklarından ve hiçbir mal ve toprak mülkiyetleri olmadığından, hükümetin 

 

Bu araçların en önemlisi de insanın 

kendi emeği gibi görünmektedir. Bu eğilimiyle Tyrrell, Locke’un mülkiyetin emek 

teorisi görüşüne de oldukça yakın durmaktadır: 

n bir kez kendi emeği 
aracılığıyla bunlardan birinin bir parçasını kendisi ya da ailesinin ihtiyaçlarını 
arşılamak için edinirse, bunlar bir başkasının açık bir haksızlık ederek ondan 

adan elinden alamayacağı şekilde kendisinin olurlar.”13 
 

ş mülkiyetine hem 

nlamca hem de zaman olarak yakın bir tanımı, 1680 yılında yayınlanan The Second 

Part of the Nonconformist's Plea for Peace adlı eserinde verir: 

 

Her insan kendi bedenine yönelik bir mülkiyetle doğar ve doğa da ona çocukları ve 
ızkı ile kendi dürüst gayretinin edinimlerinde bir mülkiyet verir… Ve insanların 

başka yönü üzerinde durmuştur. Sidney 

Discourses Concerning Government adlı kitabında mülkiyeti, özgürlük kavramının 

ğerlendirmiştir: 

                             

kurulumunda oy sahibi olmaları için de hiçbir sebep yoktur.”12 

Tyrrell da pek çok çağdaşı gibi, mülkiyet hakkını siyasal hakların kaynağı 

olarak düşünmüştür. O, aynı zamanda insanın kendi korunması için gerekli araçlara 

yönelik bir hakkı olduğunu da söylemektedir. 

 

“Yeryüzünün ve ürünlerinin başlangıçta herkese ortak verildiğini varsaysak bile, 
yinede Tanrı’nın insana ilk emri, ‘çoğal ve semereli ol’ olduğundan, eğer onun bu 
amacı yerine getirme hakkı varsa,  kendi korunması ve türünün çoğalması için 
gerekli araçlara yönelik de bir hakkı olmalıdır, yani yiyecek olarak yeryüzünün 
ürünlerinin, ya da hayvanlarının tümü ortak olsa da, insa

k
çalm

 

Dönemin ünlü din adamı Richard Baxter,  Locke’un geni

a

“
r
yaşamları ve özgürlükleri de onların başlıca mülkiyetleridir.”14 
 

Algernon Sidney15 de mülkiyetin bir 

niteliklerinden biri olarak de

                    
rds, v.d., a.g.e., s. 34. 

m 

12 Richa
 
13 Peter Laslett, “Introduction”, Two Treatises of Government, 14.bs., Cambridge University Press, 
2003, s. 287. 
14 A.e. 
15 “Sidney ünlü bir Whig sözcüsü ve şehidiydi. Kardeşi 3. Leicester Kontu, Commonwealth’in güçlü 
bir savunucusuydu ve Sidney de Marstoon Moor’da Parlamento için savaştı ve yaralandı. I. Charles’ın 
yargılandığı mahkemede görev almayı reddetti ancak 1652’de Devlet Şurası’na katıldı. Cromwell’i

 9



 

“Mülkiyet … özgürlüğün bir uzantısıdır; ve bir insanın araziler ve mallar üzerinde 
bir hakka sahip olması, eğer ki özgürlüğü yoksa ve yaşamını ancak bir başkasının 
keyfine göre yaşayabiliyorsa imkansız bir şeydir.”16 

 

Ancak Locke’un ‘yaşam, özgürlük ve mülk’ olarak mülkiyet anlayışı, 17.yy 

mülkiyet anlayışları içinde tek başına en geniş tanımı olan değildir. Yüzyılın bir 

diğer büyük siyaset düşünürü de mülkiyet tanımıyla ilgili benzer bir yaklaşım 

içindedir. Thomas Hobbes, dev eseri olan Leviathan’da şöyle yazmaktadır: 

 
 
“Mülkiyet olarak sahip olunan şeyler içinde bir insan için en değerli olanı onun 
kendi yaşamı ve bedenidir ve pek çok insan için evlilik kurumundaki sevgi ikinci 
derecede gelir ve bunları servet ile geçim kaynakları izler.”17 

 

            Hobbes Behemonth isimli eserinde ise Cromwell döneminin Rump 

Parlamentosunun18 “insanların yaşamları, özgürlükleri ve mülkiyetleri”19 için uygun 

ortam sağlanmasıyla ilgili bir bildirisine gönderme de yapar.20   

                                                                                                                                          
amilik (İng. Protectorate)’inin karşısında durdu ancak 1659’daki Şura’ya yeniden katıldı. 

ava (İng. Old Cause)” için öldüğünü yazıyordu. Şair Macaulay onun “bir stoikin metanetiyle” 
“Sidney, Algernon", The Oxford Companion to British History. 

sama 
a 

hkemeyi kurmuşlardır. Lordlar Kamarası monarşisini feshetmişler ve İngiltere’de 
 

rdu memnun kalmamıştır ve Cromwell Rump’ı 20 Nisan 1653’de sürgüne zorlamıştır.”  
sity Press, 

(Çevrimiçi), 

H
Restorasyon sırasında diplomatik bir görevle yurtdışındaydı, tedbirli olmak adına da orada kalmayı 
seçti. 1677’de Papacı Komplo patlak vermek üzereyken İngiltere’ye döndü. Shaftesbury’nin Whig 
muhalefetine katıldı. 1683 de adı kötüye çıkmış Yargıç Jeffreys tarafından Rye House komplosuna  
 
bulaştığı için yargılandı ve zayıf kanıtlara rağmen suçlu bulundu. 1680’de Filmer cevaben yazdığı 
Hükümet üzerine bir eser yazdı. Bu eser ancak ölümünden sonra yayınlandı. Bu eserinde tüm 
iktidarların kaynağı olarak halkı gösteriyordu ve halkın tiranları adalet önüne getirme hakkından 
bahsediyordu. İdam kütüğünün önündeki yazılı beyanında, Sidney “gençliğinden beri bağlı olduğu 
Eski D
öldüğünü yazar.” J. A. Cannon, 
Ed. John Cannon. Oxford University Press, 1997,  Islington Central Reference Library, (Çevrimiçi), 
 http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t110.e3902, 14 Haziran 
2008. 
16  Richards ,v.d. , a.g.e., s. 36. 
17 Thomas Hobbes, Leviathan, Ed. C.B. Macpherson, Penguin Classics, 1982, s.382. Viner 
makalesinin ilgili yerinde şöyle söylemektedir: “geleneksel listedeki ‘özgürlüğü’ atlaması tam da 
Hobbes’a özgü bir şeydir; aynı zamanda ‘evlilik kurumundaki sevgi’ yi listeye eklemesi de ona 
özgüdür çünkü Hobbes’a göre toplumun çekirdeği birey değil ailedir.” Viner, a.g.e., s.555 
18 “Avam Kamarası’nın Uzun Parlamentosunun kalanlarının oluşturduğu parlamentodur.  Ya
iktidarını tamamen üzerine almış ve ilk çıkardıklar  yasalar (Ocak-Mayıs 1649) ile I. Charles’ı idam
mahkum ettikleri ma
Commonwealth ilan etmişlerdir. Gerçekten yeni olan bir parlamentonun kurulmasını önermişlerdir,
ancak o
“Rump Parliament”,   A Dictionary of British History. Ed. John Cannon. Oxford Univer
2001.,  
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              Tüm 17.yy İngiliz siyaset yazarları, insanın yaşamının ve onun 

özgürlüğünün mülkiyetle bağlantısını az ya da çok teslim etmiştir. Aslında 

mülkiyetin bu geniş tanımı, 17.yy İngiltere’sinin siyasal retoriği haline gelmiş dilsel-

kalıpsal bir kullanım olmuş gibi görünür. Bunun sebeplerini daha iyi anlayabilmek 

için dönemi etkileyen belli başlı olaylara kısaca değinmek yerinde olabilir. 

17.yy İngilteresi’nde taht ile Parlamento arasındaki çekişme ve bunun bir 

uzantısı olan felsefi ve ideolojik tartışmaların İngiliz liberal geleneğini başlattığı 

kabul edilir. Aynı yaklaşım, Cromwell’in Yeni Düzen Ordu21’sunun sol görüşlü 

kanadını oluşturan Düzleyicilerin22 de bu liberal geleneğin ilk savunucuları olduğunu 

söylemektedir. Düzleyicilerin, liberalizmi besleyen kolların en demokratiği ve 

eşitlikçisi olduğu genellikle kabul edilir. 1674’deki Putney Müzakereleri23’nde 

kendisi de bir Düzleyici olan Albay Rainsbrough’nun yaptığı çağrı, bu grubun 

görüşlerinin iyi bir örneğini sunar: “İngiltere’deki en yoksul da en seçkin kadar 

yaşayacak bir yaşama sahiptir … bir hükümet altında yaşayacak her insanın, 

öncelikle o hükümet altında yaşamak için rıza göstermesi gerektiğinin yeterince açık 

olduğunu düşünüyorum.”24 

                                                                                                                                          
 http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t43.e3004, 14 Haziran 
2008. 
19 Hobbes, “Behemonth”, The English Works, C:VI, s. 361; Akt. Viner, a.g.e., s. 555. 
20 A.e. 
 
21“Uzun Parlamento (İng. Long Parliament) tarafından 1645’te, hali hazırda var olan Exeter, 
Manchester ve Sir William Waller’ın orduları birleştirilerek kurulmuştur. Yeni ordu, Oliver 
Cromwell’in, Essex ve Manchester’la sürdürdüğü siyasal çekişmedeki zaferini simgelemektedir. 
Ordu, Sir Thomas Fairfax’in komutanlığında, Kralın ordusunu Naseby’de, 1645 Haziranında bozguna  
uğratmıştır.”; “New Model Army”,  DBH,  (Çevrimiçi), 
 http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t43.e2469, 14 Haziran 
2008. 
22 (İng.Levellers) Bu kelimenin Türkçe karşılığı için bkz. C.B.Macpherson, Demokrasinin Gerçek 
Dünyası, Çev.Levent Köker, 1.bs., Birey ve Toplum Yayıncılık, Haziran 1984, s.10. 
23 “Bu tartışmalar Cromwell ordusunun genel şurasını 1647 yılının 28 Ekim’den 1 Kasım’ına kadar 
meşgul etmiş ve neredeyse kelime kelime ordu sekreteri William Clarke tarafından kayda 
geçirilmiştir. Ana tartışma konusu, Kral’la bir uzlaşım aranıp aranmayacağı üzerineydi. Düzleyicilerin 
temsilcileri şuranın önüne devrimsel bir alternatif koymuş, Halk İttifakı önermişlerdi. Bunu izleyen, 
insanların seçme hakkına ilişkin tartışmalar konuşma sanatı açısından unutulmaz örneklerle doludur.” 
 “Putney debates”,  DBH, (Çevrimiçi) 
  http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t43.e2823, 14 Haziran 
2008. 
24 Michael B. Levy, “Freedom, Property and the Levellers: The Case of John Lilburne”, The Western 
Political Quarterly, C:36, No:1, Mart 1983, s. 116. 
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Macpherson’a göre, Düzleyiciler kökten liberaller ya da kendi ortaya 

koyduğu deyimle söyleyecek olursak sahiplenici bireycilerdir. Macpherson’a göre, 

Düzleyicilerin görüşlerinden daha sonraki liberal düşüncenin sorunsallarını 

oluşturacak bazı açıkça söylenmemiş teorik çıkarımlar türetmek mümkündür. Buna 

göre öncelikle Düzleyiciler, özgürlüğü “bir çeşit mülkiyetin (birinin emeğindeki 

mülkiyetinin) bir işlevi”25 olarak algılarlar. Düzleyicilerin özgürlük kavramı, bireyin 

“kendi

e

olan kapitalizm teorilerine değil, somut tarihsel olaylara bir cevap olarak 

ortaya 

ir temsilcisi olan John Lilburne29, 1645 tarihinde 

yayınla

                                              

 kişisinin ve yapabilirliklerinin doğal sahibi”26 olmasıyla bağlantılıdır. Bu 

yüzden de, “yaşam ve özgürlüğü, birbirleriyle bağıntılı sosyal haklardan çok bir elde 

bulundurma (İng. Possession) olarak görürler.”27  

Öte yandan, Düzleyicilerin mülkiyet anlayışı tartışması, gerçekt  Putney 

Müzakereleri içinde yer alan, mülkiyet haklarının da dâhil olduğu, tüm hakların 

kaynağı ve doğası üzerinden yürütülen çok daha geniş bir anayasal tartışma içinde 

ele alınmalıdır. Bu tartışma, Macpherson’ın merkezini kaydırdığı şekliyle, 

gelişmekte 

çıkmıştır. Mülkiyetin sivil özgürlükler için bir anlamda bir gereklilik olduğu 

Stuart mutlakiyetçiliğine karşı duran, o dönemdeki her İngiliz için kabul edilen bir 

olgudur.28  

Düzleyicilerin önemli b

nan Innocency and Truth Justified adlı eserinde, “kralların yaşamlarımız, 

   

 The Political Theory of Possessive İndividualism: Hobbes to Locke, s.151. 

nwealth 
ldı ve Cromwell’in yargılanmasını istedi. Bir quaker olarak öldü.”  

ww.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t43.e2076, 

 
25 Macpherson,
26 A.e., s.145. 
27 A.e., s.154. 
28 Levy, a.g.e., s.118. 
29 “(1615-57) Düzleyici lideridir. Durham’ın ikincil dereceden bir üst tabaka soyundan gelir. Londralı 
bir kumaşçıya çıraklık yapmıştır. 1638’de Star Chamber (kraliyet mahkemesi) önüne çıkarıldı, 
kırbaçlandı, boyunduruk takılıp halk önünde sergilendi ve piskopos karşıtı yasa dışı bildiri 
dağıtmaktan hapse atıldı. 1640’da Cromwell salınıverilmesini sağladı ve Cromwell’in Doğu Süvari 
Birliğinde yarbay rütbesine yükseldi. Ancak 1645’de hizmetten ayrıldı. Hırçın yapılı, boyun eğmez ve 
abartılı bir kişilik olarak, Düzleyiciler hareketinin 1647’den sonraki örnek lideri oldu ve Cromwell’le 
araları açıldı. 1649’da yeni Englands New Chains Discovered kurulmuş olan Commo
aleyhinde kitabında tavır a
“Lilburne, John” ,  DBH, 
(Çevrimiçi),http://w
14 Haziran 2008. 
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özgürlüklerimiz ve elimizde bulunanlar üzerinde yüce ve koşulsuz bir mülkiyetleri 

olduğu söylenemez”30 diyordu. 

Lilburne, mülkiyeti diğer Düzleyiciler gibi, aynı zamanda bir dizi hak olarak 

anlıyordu.  Örneğin, “mademki hepimiz hür doğmuş İngilizleriz, İngiltere halkının  

tümünün hukukta eşit çıkarı ve mülkiyeti vardır”31 derken insanların hukuk içinde 

haklara sahip olmasını bir mülkiyet şekli olarak görüyordu. Yine aynı şekilde, 

“varolu

daki nesnelere de yönelik bir 

ak olarak anlaşılması gerektiğini göstermektedir. Düzleyiciler, özgürlük kavramını 

her za adan 

mülkiy leyici 

risalesi

 

“Mülkiyet eğer ki özgürlük yok edilirse sağlanamaz, çünkü kendi kişimin özgürlüğü 

 bırakır, böylece de mülkiyet 

 

                                      

şlarımızın ve mülklerimizin mülkiyeti”32 nden bahsederken ya da Kral’ı ve 

sonrada Cromwell’i insanların “yaşamlarını, mülklerini ve mülkiyetlerini”33 

çalmakla suçlarken de hep bu hak dizisine sahip olmakla nesnelerin kendileri 

arasındaki farka işaret ediyordu.34 

Bu ve benzeri kullanımlar aynı zamanda mülkiyet ve mülk terimlerinin, 

dönemin yazarlarının düşünce dünyasında birbirlerinin yerini tutan terimler 

olmadığını ve mülkün ancak fiziksel bir nesne olarak anlaşılabileceğini, oysa 

mülkiyetin diğer pek çok şeyle birlikte fiziksel dünya

h

man mülkiyet kavramıyla ilişki içinde ele almışlar ve özgürlük olm

etin de olamayacağını özellikle vurgulamışlardır. Bir diğer Düz

nde yine bu ikisinin ilişkisine değinilmektedir: 

bana mülkiyetimden ya da mülklerimden daha yakındır; ve her kim yasaya ve 
adalete karşı durarak kendi kişimin özgürlüğünü, bu bana en yakın olanı, benden 
çalar ya da beni ondan mahrum bırakırsa, aynı sebepten, beni arzu ettiği ve istediği 
zaman mallarımdan ve mülklerimden de mahrum
yıkılmış ve yok edilmiş olur.”35 

           
 a.g.e., s.118. 

 hepimizin kişilerinin ve mülklerinin koruyucusu ve kollayıcısı olmalıdır.” 

30 Levy,
 
31 A.e., s.122. 
32 A.e. 
33 A.e. 
34 A.e. 
35 Iain Hampsher-Monk, "The Political Theory of the Levellers: Putney, Property and Professor 
Macpherson", Political Studies,  34, No:4. 1978, s. 411. Hampsher-Monk makalesinde aynı sayfaya 
düştüğü dip notta, yine aynı anonim Düzleyici eserinden şu alıntıyı yapmaktadır: “ İngiliz hükümeti 
…
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Düzleyiciler mülkiyet hakkı söylemlerine, özgürlüğün yanı sıra doğal hak 

gibi ka i tipik 

bir örn

 ve 
enim de hiç kimseninkinde; ben kendine ve kendi mülkiyetinden başka şeye sahip 

olmayan bir bireyden başka bir şey olmayabilirim, kendi kendimden başka bir şey 

 

mülkiy

vramları da katmaktadırlar. Doğuştan gelen bu tip hakların dillendirildiğ

ek Richard Overton36’da görülmektedir: 

 
“Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde bir iktidarı yoktur
b

de olmayabilirim, ya da böyle yapmazsam haddimi aşabilirim; eğer aşarsam 
üzerinde hiçbir hakkım olmayan bir başkasının hakkının istilacısı olurum. Çünkü 
doğadan herkes mülkiyete, özgürlüğe ve hürriyete eşit ve benzer şekilde doğar.” 37 
 

Mülkiyet ve özgürlüğün birbirini çağrıştırması durumuna Pocock’a göre 

Tudor’lar dönemindeki söylemde rastlamıyoruz. 17.yy’ daki ise Atina’daki oikos’ 

tan çok hukukçuların herkesin kendisinin olanı alması anlamına gelen suum cuique’ 

sine yakın olan bu yüzden de ekonomik değil hukuksal bir bağlamda tanımlanan 

mülkiyetti. Bu dönemde mülkiyetin tartışılabileceği iki çeşit hukuksal düşünüş 

sistemi vardı. Örf ve adet hukukunu ve parlamento söylemini yansıtan birincisindeki, 

yasayla korunan ve insana hukuksal bir kişilik sağlayan, birinin mallarında ve kendi 

kişisinde sahip olduğu mülkiyetti. Bu, bir kimseye, dava konusu olabilir bir faaliyet 

alanı veriyor ve bu arada özgür bir adamı da bir anlamda bir hükümlüye dönüştürme 

potansiyeli taşıyordu. Pocock’a göre bu açıdan parlamentoya ait retorikte, mülkiyet 

ve özgürlük arasındaki derin işbirliğini anlamak ilginç olabilir çünkü bu bağlamdaki 

mülkiyet silaha sarılmakla bağlantılıdır. İkinci hukuksal düşünüş sisteminde ise

et kavramı gelişen doğal haklar literatüründe yer almıştır. Bu da, Grotius, 

                                                 
36 “Düzleyici hareketinin lideri, güçlü bir risale y
bazıları da Martin Marpriest takma adlıyla basıldı. Man’s Morality (1643) ismindeki ruhun
ölümsüzlüğü üzeri

azarıydı. Pek çok eseri isimsiz olarak yayınlandı, 
 

ne risalesi büyük tartışma yarattı ve pek çok kereler Ortodoks geleneğine uymayan  
 
 
dini ve radikal siyasal görüşleri yüzünden hapse girdi.”; “Overton, Richard”   The Concise Oxford 
Companion to English Literature, Ed. Margaret Drabble and Jenny Stringer, Oxford University  
Press, 2007,  Islington Central Reference Library, 
(Çevrimiçi) http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t54.e4594, 
14 Haziran 2008. 
37 Hampsher-Monk, a.g.e., s.413. 
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Suarez ve Pufendorf gibi doğal hukukçuları okuyan ve onlardan etkilenen 17.yy 

İngiliz düşün adamlarının siyasete ilişkin sözcük dağarcığını derinden etkilemiştir.38 

Hak olarak mülkiyet görüşü, sadece parlamento taraftarlarının değil aynı 

zamanda kralcıların siyasal söyleminde de öne çıkıyordu. Aslına bakılırsa 

parlamento ve kral taraftarları arasındaki gerilimin ana ekseni, mülkiyet ve özgürlük 

kavram

 doğal bir 

hak olduğunu iddia ederken, kralcılar mülkiyetin egemen tarafından ve onun 

keyfinc

a The 

Interp

 
“Mülkiyet, bir insanın herhangi bir şeye yönelik sahip olduğu ya da olabileceği en 

                                                

larının da içinde ele alındığı bir hakların kaynağı tartışmasıydı. Parlamento 

taraftarları, mülkiyet haklarının doğa ve Tanrı’nın yasalarından türetilmiş

e belirlenen tamamen uzlaşımsal bir hak olduğunu savunuyorlardı. 

Bu kralcı yaklaşımın en erken ve en uç örneklerinden biri 1607 yılınd

reter isimli hukuk sözlüğünü yazan John Cowell’dan gelmektedir: 

yüksek hakka işaret eder; bu hiçbir şekilde bir başkasının iznine dayanmaz. Ve bu 
krallığımızın hiçbir yerinde kralın kendi taht hakkı haricinde hiçbir arazi ya da mülk 
için söz konusu olmayan bir haktır. Çünkü baştanbaşa tüm ülke toprakları 
kaçınılmaz şekilde vergi-ücretli olarak tutulmaktadır ve doğrudan ya da dolaylı 
olarak Tahta bağlıdır.”39 

 

Mülkiyetin mutlak bir hak olarak kullanım tarzı, sadece siyasal tartışmalarda 

değil aynı zamanda dönemin hukuk literatüründe de o güne kadar olmayan yeni 

tanımlamalara kapı açıyordu. Oliver Cromwell’in hukuk danışmanı ve dönemin 

ılımlı hukuk reformunun baş kahramını William Sheppard, 1656 yılında resmi bir 

hukuk sözlüğü denebilecek bir esere imza atmıştı. Eserin ‘Mülkiyet Üzerine’ isimli 

bölümünde Cowell’ın tanımına benzer ifadeler yer alıyordu. Sheppard, “mülkiyet bir 

insanın bir başkasının iznine dayanmaksızın, herhangi bir şeye yönelik olan 

 
38 J. G. A. Pocock, “The History of British Political Thought: The Creation of a Center”, The Journal 
of British Studies,  C:24, No:3, Temmuz 1985, s. 293–294. Doğal haklar literatürü ve Locke’un 

undaki yeri hakkında sayısız çalışma vardır. Ancak Locke’un mülkiyet anlayışının doğal hak 

er, “Doğal Hukuk Geleneği İçinde Locke’un “Yönetim 

. E. Aylmer, “The Meaning and finition of "Property" in Seventeenth-Century England”, 
Past and Present, No. 86, Şubat 1980, s.89. 

b
teorisiyle bağlantısı bu tezin sınırlarının dışına taşan, kendi başına bir tez konusudur. Bu konuda 
yapılmış Türkçe bir tez için bkz. Nilgün Tok
Üzerine İki İnceleme”sinin Yeri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, 1989. 
 
39 Akt. G  De

 15



hakkıdır”40 diyordu ve “buna sahip olana da mülk sahibi denir”41 diye ekliyordu. 

Sheppard sözlüğünde arazi sahipliğiyle mal ve menkul değer sahipliğini de 

ayırıyo

m değildir. Mülkiyet kavramının bu siyasi tartışmalardaki 

evriminin dikkate alınması 18.yy’ın başındaki hukuk sözlüklerindeki tanımların 

ğinmeden önce, 17. yy’daki 

elli başlı ikinci önemli gelişmeye ve bu bağlamda ortaya çıkan literatüre 

değinm

ve bunun 

etrafınd

                                                

rdu. Mülkiyeti, mutlak, sınırlı ve elde bulundurma mülkiyeti olarak üçe 

ayırmıştı, çünkü ona göre, “bir insan hiçbir hakkı olmayabileceği arazileri elinde 

bulundurabilirdi”.42 Bu tür ayrımlara Cromwell dönemindeki diğer yazarlarda da 

rastlamak mümkündür. 43 

Dönemin siyasal tartışmalarında yazılıp çizilen kavramlar üzerindeki 

uzlaşımın hukuk sözlüklerindeki tanımlamaları biçimlendirmesi sadece 17.yy’ın ilk 

yarısı için geçerli bir duru

değişiminde de gözlemlenebilir. Ancak bu değişime de

b

ekte yarar vardır.  

 

1.2. İhraç Krizi : Mülkiyet, Özgürlük ve Din 
 

17.yy İngilteresi’nde Whig partisinin ideolojik oluşumunun 

a gelişen literatürün kaynağı birbirini takip eden iki olay ile ilgili olmuştur. 

Burada sadece değinip geçebileceğimiz bu iki olay İngiliz siyasal tarihiyle ilgilenen 

tarih bilimi alanının belki de üzerinde en çok araştırma yaptığı, en çok yazıp çizdiği 

ve geniş okuyucu kitlelerini de cezbeden en popüler konularından biridir.  

Bu iki olaydan ilki, 1670 yılının Aralık ayında, aralarında Shaftesbury ve 

Buckingham Dükü gibi İngiltere’deki Protestan muhaliflerin haklarının en güçlü 

savunucularının da olduğu bir grubun kralın verdiği bir yetkiyle, İngiltere adına 

Fransa ile karşılıklı Dover Anlaşması adıyla anılan bir dokümana imza atmalarıyla 

başlayan bir süreçtir. Bu anlaşma sözde, dönemin en güçlü ülkesi olarak ortaya çıkan 

Hollanda’ya karşı iki ülkenin ticari ve askeri güçlerini birleştirmesi üzerineydi. 
 

40 William Sheppard, “Of Property”, An Epitome of All the Common and Statute Laws of this 
Nation, Now in Force: Wherein More than Fifteen Hundred ofthe Words or Terms ofthe Law 
are Explained London, 1656, s. 29.;  Akt. Aylmer, a.ge., s.89. 
41 A.e.  
42 A.e. 
43 A.e. 
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Ancak çok geçmeden, bu anlaşmadan yaklaşık dokuz ay önce tamamen gizli bir 

şekilde Kral tarafından Fransızlarla imzalanan bir diğer anlaşmanın, yani birinci 

Dover 

 

parlamentonun önüne de, York dükü James’in tahta çıkma sırasından ihraç 

edilmesini öneren üç İhraç Önergesi getirmişti. Bunlar aynı zamanda kralın tanrısal 

      

anlaşmasının varlığından şüphelenilmeye başlanmıştı. Söylentiye göre II. 

Charles bu anlaşmada, Fransızlara, XIV. Louis’nin kendisine vereceği 200.000 

pound’luk yardım ve 6000 kişilik Fransız ordusu desteği ile Roma Katolik 

mezhebine bağlılığını sunacağını ilan etmişti.44  

İkinci gelişme ise, bundan 8 yıl sonra zaten söylentiler ve II. Charles’ın 

baskıcı yönetimiyle gerilen ortamda, Titus Oates adında bir adamın, II. Charles’ın 

kardeşi olan York Dükü James’in sekreteri Edward Coleman’ın Katolik çıkarlarının 

geliştirilmesiyle ilgili gizli yazışmalarını bir şekilde ele geçirmesiyle yaşanan sosyal 

ve siyasal dalgalanmadır. Bu dalgalanma 1679’un mayıs ve haziran aylarında 

Glaskov’un eteklerinden başlayan, İskoçya’daki 8000 kişilik anlaşmacılar denilen 

piskoposların yönetimi altında bulunan bölgedeki bir grubun ayaklanmasıyla 

alevlenmişti. Daha sonraki iki yıl boyunca yapılan araştırmalar, Papacı Komplo 

olarak adlandırılan bu gizli çıkar ilişkilerinin İrlanda boyutlarını da ortaya koymuştu. 

Papacı Komplo’nun ortaya çıkarılması İhraç Krizi denilen bir başka olayın daha 

gelişmesine sebep oldu. Charles’ın kardeşi James, Katolik dinine bağlıydı ve 

ağabeysinden sonra tahta çıkmak için sırada bekliyordu. James aynı zamanda XIV. 

Louis tarzında, kralın harcamaları için Parlamentonun onayına bağımlı olmadığı 

mutlak ve keyfi bir yönetim kurmak istiyordu. İşte bu bağlamda, soylulardan, 

parlamenterlerden ve yerel politikacılardan oluşan ve İngiltere’yi gelişen papacı ve 

keyfi yönetime karşı koruma amacı güden bir karşıt grup ortaya çıkmıştı. Bu 

parlamentonun içinde gerçekleşen bir savaştı. 1679–81 yılları arasında Cavalier 

Parlamentosu olarak anılanın feshinden sonra üç ayrı parlamento toplanmıştı ve her 

seferinde bu grup Protestan dininin ve İngiliz halkının özgürlüklerinin korunması 

adına gereken önlemleri almaya çalışıyordu. En önemlisi de, bu grup toplanan her üç

                                           
 
44 Richard Ashcraft,  Revolutionary Politics and Locke’s Two Treatises of Government, Princeton 
University Press, 1986, s. 17.  
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hakları görüşü yanlılarına karşı parlamentonun egemenliğini öne çıkaran karma bir 

anayasa ve Kilise reformuyla, uyrukların daha geniş yasal haklara sahip olmasını ve  

Protestan nonconformist45’lerinin durumunun düzgünleştirilmesini talep ediyorlardı.  

Gündemleri bu şekilde belirlenmiş olan Parlamentodaki bu grup ve dışarıdaki 

destekçileri böylece Whig olarak adlandırılmıştı. Hanedanlık silsilesinin korunmasını 

sağlamaya çalışan karşıtlarına da Tory’ler ismi verilmişti. Bu isimlere, oluşan bu 

krizin Britanya’da

 

ki algılanışının terminolojisi olarak bakılabilir. Çünkü Whig 

radikal

 Bu aynı zamanda bize tarihsel olaylarla 

yoğrulm

e Character of a Papist in Masquerade isimli 

eserind

lenişi 

içeren 
… eski yasaların katledilmesi 

durdurulmalıdır …  anlaşmaların ve verilen sözlerin kutsal yükümlülüğü ihlal 

 bir İskoç presbiteryenine verilen isimdir. Tory ise İrlandalı Katolik sığır 

hırsızı demektir.46 

İhraç Krizi sadece bir tek olayla bağlantılandırılabilecek bir tarihsel olgu 

değildir. Karmaşık sosyal ve siyasal bir olaylar silsilesinin sonucudur. Ancak biz 

burada işin tarihsel yanına ancak bir arka plan oluşturmak için değindik. Asıl 

yapacağımız ise, parlamentodaki Whig partisinin keyfi ve mutlak yönetime karşı 

oluşturduğu yazılı literatür içinden Locke’un geniş mülkiyet kavramına benzer 

olanların örneklerini sunmak olacak.

uş olan genel 17.yy siyasal dilsel kalıplarının nasıl genel kabul görmüş bir 

retorik ortaya çıkarttığını gösterebilir.  

İhraç krizinin ürettiği siyasal literatür, krizin James’in tahta çıkma sırası 

ihracından daha fazlasıyla ilgili olduğunu kanıtlayan örneklere sahiptir. Örneğin, 

1681’de Roger L’Estrange, Th

e “itiraf etmeliyim ki” diyordu, “yaşamlarımız, özgürlüklerimiz ve hükümetin 

dini … hepsi de tehlikededir.”47 

Kralın parlamentoda yaptığı bir konuşmaya cevap olarak ortak bir ses

bildiride ise şöyle deniliyordu: 
“Bu şekilde dinimiz tamamen yok edilmiş olacaktır 

                                                 
 
45 “Anglikan Kilisesinin ilkelerine ve dini ritüellerine uymayan Protestan”. “Nonconformist”,   A
Dictionary of World

 
 History, Oxford University Press,  2000,  Islington Central Reference Library, 

ran 2008. 
arles II and his kingdoms 1669-1685, Penguin Books, 2006, s.136-

Ashcraft, a.g.e., s. 186. 

(Çevrimiçi),  <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t48.e263
4, 14 Hazi
46 Tim Harris, Restoration: Ch
138. 
47 Akt. 
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edilmektedir … böyle bir şey gerçekleşirse, tüm Protestanların yaşamları, 
özgürlükleri ve mülkleri ellerinden alınmış olacaktır.”48 
Henry Care, English Liberties or the Free-Born Subject’s Inheritance 

eserinde, “her insanın doğumuyla birlikte gelen sabit temel bir hakkı”49 olduğunda 

ısrar ediyor ve bunun da “mahrum bırakılamayacağı, kendi kişisinin özgürlüğü ve 

mülkle

ız, özgürlükleriniz ve mülkleriniz üzerindeki hakkınız ve sahipliğinizdir” 

diyordu

ında ne de mülklerinde, prensin keyfi dışında, bir mülkiyetleri 

olmadı

 “tüm 

insanla

rindeki mülkiyeti”50 olduğunu söylüyordu. 

William Penn de, İhraç Krizi sırasında temel haklarla ilgili yazarken, 

mülkiyet hakkından bahsetmekteydi. O insanlara seslenirken, bu “sizlerin 

yaşamların

.51 

Pek çok Whig yazarı için, üst tabakadan olanlara, eğer mülkiyet haklarını 

Katolik bir kralın keyfi istencine bırakırlarsa mülklerini kaybetmeyi hak edeceklerini 

eğer bunun olmasını istemiyorlarsa, kendilerini kralın iktidarının sınırlandırılmasına 

yönelik olan Whig görüşüyle birleştirmeleri gerektiğini hatırlatmak yeterliydi. 

İsimsiz yazarlı bir Whig risalesi bu yüzden ‘ruhban sınıfı’ diye hatırlatıyordu, 

“insanlara ne yaşamlar

ğını öğretir.”52 

Yine Whig risale yazarlarından Samuel Johnson53 ise Katolik James’in tahta 

geçme tehlikesine karşı Julian The Apostate isimli  eserinde, doğal hukuk ile 

direniş hakkını birleştirerek, “diğerlerinin haklarını ihlale”54 karşı savunma 

uygulamayı “her insanın bir ödevi”55 olarak görüyordu, çünkü ona göre

r kendi yaşamlarında doğal ve sivil bir hak ve mülkiyete sahiptirler.”56  

                                                 
48 The Common Adres in Answer to the King’s Speech [30 Aralık 1680], Akt. Ashcraft, a.g.e., s. 
206. 
 
49 Akt. Ashcraft, a.g.e., s. 208. 
50 A.e. 
51 John T. Scott, “The Sovereignless State and Locke's Language of Obligation”, The American 
Political Science Review, C: 94, No: 3, Eylül 2000, s. 552. 
52 Akt.Ashcraft, a.g.e., s. 254. 
53 “Samuel Johnson (1649-1703) siyaset yazarıdır. Zaman zaman, aynı isimdeki ünlü sözlükbilimci ve 
yazar ile karıştırılmaması için  “The Whig” diye de anılır.” John W.Cousin, “Samuel Johnson”, A 
Short Biographical Dictionary of English Literature, (Çevrimiçi), 
http://www.gutenberg.org/files/13240/13240-h/13240-h.htm, 10 Haziran 2008. 
54 Akt. Ashcraft, a.g.e., s. 319. 
55 A.e. 
56 A.e. 
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Daha önce dönemin siyasal tartışmalarında yazılıp çizilen kavramlar 

üzerindeki uzlaşımın hukuk sözlüklerindeki tanımlamaları biçimlendirmesi konusuna 

değinmiştik. 17.yy’ın ikinci yarısında gerçekleşen olayların ve bunun çevresinde 

gelişen siyaset literatürün, mülkiyet kavramına yaklaşımı da değiştirmiş olması 

şaşılacak bir durum değildir. Bu dönem, kendinden önce başlayan tartışmaların 

tarihin akışı içinde gerçekleşenlerle yeni bir ivme kazanmasının ve kavramların bu 

yeni koşullara göre yeniden tanımlanmasının sonucunda, mülkiyeti yüzyılın 

sonları

asa ile kendisine sağlanmış olarak yaşamını, 

zgürlüğünü ve mülkünü korumak için bir mülkiyete ve hakka sahiptir; eğer 

isinden biri ihlal edilirse, bu, zararın tanzim ve yasa dışı davrananın da 

ezalandırılması gereğini doğurur.”57 

 

 
 

                                                

na doğru baskısı yapılmış olan en önemli eserde, Locke’un İki 

İnceleme’sinde geçtiği şekliyle ‘yaşam, özgürlük ve mülk’ olarak geniş tarifiyle ele 

alınır hale getirmiştir.   

18.yy’ın başında yayınlanan ve 19.yy’a kadar hukuk sözlükleri içinde en 

bilineni olma özelliğini korumuş olan, Giles Jacop’ın 1729 basımı A New Law 

Dictionary adlı eseri, bu geniş tanımın kabulünü adeta pekiştirmiştir.  17.yy’daki, bir 

insanın herhangi bir şeye yönelik sahip olduğu en yüksek hak tanımı varlığını 

sürdürmektedir. Ancak sonrasında gelen mülk çeşitleri hakkındaki neo-feodal 

açıklamalar yerini Locke’un geniş tarifine bırakmıştır: “Ve her insan (eğer bir cezaya 

karşılık olarak onu kaybetmediyse) y

ö

ik

c

 

 

 

 
 
57 Aylmer, a.g.e., s. 95. 
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2.LOCKE’TA MÜLKİYETİN TANIMI VE SİYASET 

TEORİSİNDEKİ MERKEZİ KONUMU 

  

2.1.Mülkiyetin Tanımı 
 

Locke’un sivil toplum ve siyaset teorisinin merkezini, onun mülkiyete ilişkin 

doğal, bireysel bir hakkı meşrulaştırma çabası oluşturur. Locke şöyle söyler: 

“İnsanların Commonwealth’ler içinde bir araya gelmelerinin ve kendilerini bir 

hükümetin [yönetimi] altına sokmalarının başlıca ve en büyük amacı mülkiyetlerinin 

korunmasıdır.”1 

Bu ifade İkinci İnceleme boyunca değişik şekillerde dile getirilir.2 Bu 

varsayım insanların doğal bir mülkiyet hakkı olduğu ön kabulünü gerektirmektedir 

ve buna göre de bu hak, sivil toplumun kurulmasından önce ve ondan bağımsız 

olarak mevcuttur. Doğal bir hak olarak mülkiyet konusuna daha ileride ayrıntılı 

olarak değineceğiz, ancak öncelikle Locke’un, sivil topluma girişin onun korunması 

için olduğunu söylediği mülkiyeti, nasıl tarif ettiğine bakmamız yerinde olur.  

İkinci İnceleme’ de Locke’un, mülkiyet kavramını iki değişik şekilde 

kullandığı hemen fark edilir.3 Bunlardan ilki, mülkiyetin, daha dar bir anlamıyla, 

sadece toprak ve mal sahipliği gibi maddi servetler olarak ele alındığını düşündüren 

bazı paragraflarda ortaya çıkan kullanımıdır. Ancak kavramın bu dar anlamıyla 

                                                 
 
1 John Locke, Two Treatises of Government, Ed. Peter Laslett, 14.bs., Cambridge University Press, 
2003, s.350-351; İkinci İnceleme, 124. paragraf. Bundan sonra Locke’un bu kitabına ilişkin 
alıntılarda, göndermeler isim ve sayfa numarası vermeden bu baskıya yapılacaktır. Birinci İnceleme 
1, İkinci İnceleme 2 sayısıyla, standart paragraf numarası ise kendisiyle gösterilecektir. (Ör: 2.124) 
Locke’un bu eseriyle ilgili çeviriler John Locke, Deux Traité du Gouvernement, Çev. Bernard 
Gilson, Vrin, 1997 ve John Locke, Le Second Traité du Gouvernement, Çev.Jean-Fabien Spitz; 
Christian Lazeri, PUF, 1994  Fransızca baskıları ile karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.  
2 A.e.,  bkz., 2.94 s.329; 2.134 s.356; 2.138 s.360-361; 2.222 s.412. 
3 Jacop Viner’ın Canadian Journal of Economics & Political Theory , V.29, No.4, Kasım 1963’de 
yayınladığı ve Macpherson’ın The Political Theory of Possessive Individualism isimli kitabının, 
Locke’un ve genel olarak 17.yy’ da ki çağdaşlarının mülkiyet kavramlarını geniş anlamıyla değil de 
dar anlamıyla ele aldığı için yanlış yorumlara yelken açtığına ilişkin eleştirisini içeren “ ‘Possessive 
Individualism’ as Original Sin” isimli makalesiyle, aynı dergide Viner’ın yazısının hemen altına 
eklenmiş olan C.B. Macpherson’ın “A rejoinder to Viner” isimli sert cevabı, Locke’un iki anlamlı 
mülkiyet kavramı tartışmasının çağdaş akademisyenlikteki başlangıcı gibi görünmektedir. 
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kullanımının, Locke’un sivil toplumun temeli ve amacı olduğunu düşündüğü 

mülkiyet olmadığı açıktır.  

İkincisi ise, mülkiyetin daha genel bir açıklamasının verildiği geniş içerikli 

bir tariftir. Bu tarif, “insanın…mülkiyetini, yani, yaşamını, özgürlüğünü, ve mülkünü 

korumak için…doğal bir iktidarı vardır”4 ya da “mülkiyet derken burada, tıpkı diğer 

yerlerde de olduğu gibi, insanların mallarında olduğu kadar kendi kişilerinde de sahip 

oldukları mülkiyetlerden bahsettiğimin anlaşılması gerekmektedir”5 şeklindeki 

ifadelerde6 açıkça görülür.  

İşte bu ikinci, geniş anlamıyla kullanımıdır ki, mülkiyet kavramını Locke’un 

siyaset teorisinin merkezine oturtur. Ancak yine de, bu iki ayrı kullanımın aslında tek 

bir amaca hizmet eden pratik sebeplerden kaynaklandığını tüm açıklığıyla görmek 

önemlidir. Bu bakımdan kavramın kullanım şekli, merkezi konumunu ve bu çalışma 

boyunca değinilecek bir takım yönlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olması için, 

biraz daha detaylı bir metin analizini de hak etmektedir.  

Analize geçmeden, öncelikle şu akılda tutulmalıdır ki, mülkiyetin iki 

kullanımından sadece biri, diğer bir değişle geniş olanı bir tarif içermekte, yani onun 

hangi öğelerden oluştuğunu betimlemektedir. Diğer dar anlamıyla kullanımı, sadece 

cümle içinde kavramın o bağlamda hizmet etmesinin istendiği yerde 

                                                 
 
4 Locke, a.g.e., 2.87, s.323.  
5 A.e., 2.173, s.383. 
6 Tully, mülkiyetin Locke’da bu geniş anlamdaki kullanımına ilk kez Fransız hukuk teorisyeni ve 
tarihçisi Baybeyrac tarafından dikkat çekildiğini söylüyor. 1706’da yayımladığı Fransızca Pufendorf 
çevirisinin giriş yazısında Locke’un doğal hukuk teorisi içindeki konumuna gönderme yaparken 
Baybeyrac şöyle söylüyor: “Bay Locke, ‘mülkiyet’ kelimesi ile birinin sadece malları ve mülkleri 
üzerindeki hakkını değil, eylemleri, özgürlüğü, yaşamı, bedeni ile de ilgili, kısaca her tür hakkını 
kastediyor.” Akt. James Tully, An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts, 
Cambridge University Press, 1993, s.115. 
Laslett, esere yazdığı uzun giriş bölümünün ilgili yerinde İkinci İnceleme’nin 2.123’ünden şu alıntıyı 
yapıyor: “…benim genel ismiyle, mülkiyet dediğim, yaşamları, özgürlükleri ve mülklerinin…” ve 
ekliyor: “Mülkiyet üzerine olan bölüm ve maddi sahipliklerin açık olarak kastedildiği diğer durumlar 
hariç ‘mülkiyet’ kelimesi İkinci İnceleme’de genellikle bu anlamda okunmalıdır.” Peter Laslett, 
“Introduction”, Two Treatises of Government , 14.baskı, Cambridge University Press, 2003, s.102. 
Macpherson aynı ayrıma giderse de, ‘sahiplenici bireycilik’ tezi bağlamında Locke’da mülkiyeti dar 
anlamıyla ele alıyor. Bkz. C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism 
Hobbes to Locke, Oxford University Press, 1962, s.198. 
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kullanılmasından ibarettir ve geniş anlamındaki tanıma zarar vermez ya da ters 

düşmez. 

Metin analizinin, doğrudan tariflerin verildiği pasajlar göz ardı edilirse, İki 

İnceleme boyunca geniş anlamıyla mülkiyetin üç farklı kalıpsal kullanım içinde yer 

aldığını görürüz. İlki, mülkiyet kelimesinin aynı paragraf içinde, kendi tarifi ile 

birlikte kullanıldığı durumlardır. Örneğin, 2.221’de şöyle denmektedir: 

 

“…yasamacılar [/yasama organı], uyrukların mülkiyetini gasp etmeye 
uğraştıklarında ve kendilerini veya topluluğun herhangi bir kısmını, kişilerin 
yaşamları, özgürlükleri ya da servetlerinin efendisi ya da keyfi düzenleyicisi 
yaptıklarında, kendilerine gösterilmiş olan güvene aykırı hareket etmiş olurlar.”7 

 

Burada ‘uyrukların mülkiyeti’ ifadesi hemen aynı cümle içinde ‘kişilerin 

yaşamları, özgürlükleri ya da servetleri’ haline dönüşmüştür. Dahası, ilkini ‘gasp 

etmek’le, ikincisinin ‘efendisi’ olmak istemek bir ve aynı şeyden bahsedildiğinin 

açık kanıtıdır. Bu kullanım şekli metin boyunca ortaya çıkan pek çok tekrarın sadece 

bir örneğidir.8 

İkinci kullanım kalıbı, mülkiyetin, sadece tarifi aracılığıyla ele alındığı 

pasajlardır. Bu şekliyle, mülkiyet kelimesi yerine, onun ‘yaşamı, özgürlüğü ve 

mülkleri’ ya da ‘yaşamına, sağlığına, özgürlüğüne ve elinde bulundurduklarına’ gibi 

tariflerinin kullanıldığı durumlar söz konusudur. Örneğin, Locke’a göre, bir çocuk 

reşit olduktan sonra, “…baba ve oğlu, en az öğretmen ve öğrencisi kadar eşit şekilde 

hür ve babaya oğlunun yaşamı, özgürlüğü ve mülkleri üzerinde hiçbir hâkimiyet 

bırakmaksızın aynı yasaya eşit şekilde tabidirler.”9 

Bu ifade, Locke’un verdiği (örneğin 2.87’de ya da 2.123’deki) mülkiyet 

tarifinin aynısıdır. Söz konusu pasajlarda Locke, mülkiyet dediğinde neyi anlamamız 

gerektiğini tıpatıp ‘yaşamı, özgürlüğü ve mülkleri’ şeklinde tarif etmiştir. O halde 

burada da demek istediğinin, bir çocuk reşit olduktan sonra, babasının onun 

                                                 
 
7 Locke, a.g.e., 2.21, s. 412. 
8 A.e., 2.85, s.323; 2.135, s. 357; 2.171, s.382; 2.222, s. 412. 
9 A.e., 2.59 , s.307. 
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mülkiyeti üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmadığı olduğu apaçıktır. Bu kullanım 

kalıbının da tekrarları vardır.10 

Üçüncü kullanım kalıbı ise, daha dağınık bir model oluşturmakla birlikte, ilk 

bakışta kendini hemen ele vermeyen bir bütünlük arz etmektedir. Burada, Locke 

tarafından mülkiyeti oluşturduğu sıklıkla ifade edilen ‘yaşam, özgürlük, mülk’ vb. 

gibi temel öğelerin, bir parçası oldukları genel mülkiyet kavramı ile aynı cümlede 

yan yana, sanki birbirlerinden ayrı şeylermişçesine kullanımına tanık oluruz.  

Örneğin, Locke, baba yetkisini sivil yöneticinin yetkisiyle karşılaştırdığı 

pasajda, babanın yetkisinin çocuklarının yaşamlarını düzenleyecek ‘daimi şekilde 

zorunlu, sabit kurallar’ koyup koyamayacağını ve ‘onları, bu yasalara, ölüm cezası 

ile uymak zorunda’ bırakıp bırakamayacağını soruştururken, bir yerde şu sonuca 

varır:  

   
“Zira bu tam da, babanın zerresine sahip olmadığı, yöneticiye özgü bir güçtür. 
[Babanın] çocukları üzerindeki yetkisi geçicidir ve onların ne yaşamlarını ne de 
mülkiyetlerini kapsar.”11 
 

Benzer bir yan yana kullanım örneğine, insanların doğa durumundan siyasal 

topluma girdikleri aşamada sahip oldukları özgürlüğü neden keyfi bir yönetime değil 

de, bunu geliştirip ilerletecek olan bir yönetime bırakmaları gerektiğini açıkladığı 

yerde rastlıyoruz:  

 
“… yine de bu, her bir kimsenin, kendisinin, özgürlüğünün ve mülkiyetinin daha iyi 

bir şekilde korunması amacı güderek yaptığı bir şeydir; (çünkü hiçbir ussal yaratığın 
daha kötü olması amacıyla durumunu değiştirdiği varsayılamaz)…”12 

                                                 
 
10A.e.,  1.9, s.148 ;2.6 s.271 ;2.209, s.470. 
11A.e.,  2.65, s.311.  
12A.e., 2.131, s.353. Söz kalıplarıyla ilgili anlatının tümünde, ancak özellikle bu pasajda, kendi 
yaptığım okumaya dayandığımı özel olarak belirtmeliyim. Çünkü örneğin, Laslett, mülkiyet (İng. 
property) kelimesinin bu pasajdaki kullanımının, “Locke’un [mülkiyet] terimi[ni] kullanımındaki 
olağanüstü belirsizliği gayet güzel yansıtan bir cümle” olduğunu düşünüyor. Laslett, a.g.e., s.103. 
Neden böyle düşündüğünü açıklamamış olmasına rağmen, pasajda geçen ‘kendisinin, özgürlüğünün 
ve mülkiyetinin’ (İng. himself his Liberty and Property) kısmının Locke’un sıkça kullandığı 
‘yaşamı, özgürlüğü ve mülkleri’ kalıbını çağrıştırması ve buradaki kendisi kelimesinin yaşama, 
mülkiyet kelimesinin de mülke karşılık gelmiş olabileceği görüşünü savunduğu fikrine varıyorum. 
Bu sayede Laslett, mülkiyetin, bu kullanımında hem geniş anlamındaki kendi tarifi içinde yer alması, 
hem de mülk kelimesi yerine kullanılarak, sadece maddi varlıklar anlamına gelebilmesi 
paradokslarının yaratıldığını düşünmüş olabilir.  
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Çocukların ebeveynlerinin kendileri adına yaptıkları ve tüm hayatları boyunca 

kendi rızaları dışında uymak zorunda kalacakları anlaşmaların, sözleşmelerin 

geçersizliğinden bahsettiği pasaja ise şöyle devam eder: 

 

“Şu bir gerçek ki, biri kendi adına verdiği sözlerin ve taahhütlerin yükümlülüğü 
altındadır, ancak kendi çocuklarını ya da soyunu da herhangi bir anlaşmayla buna 
bağlı kılamaz. Çünkü oğlu, yetişkin olduktan sonra babası kadar hürdür, babanın 
yaptığı hiçbir şey artık oğlun özgürlüğünü, herhangi bir başkasından daha fazla 
ondan alamaz. Bununla birlikte, kendisinin bir Commonwealth’in uyruğu olarak 
sahip olduğu araziye, eğer oğlu da sahip olmayı istiyorsa, [buna] onu, o toplumun 
bir parçası olmaya zorlayabilecek koşullar ekleyebilir; çünkü bu mülk, babanın 
mülkiyeti olduğuna göre, [baba] onu nasıl isterse öyle düzenler ve kullanır.”13 
 

Bu üç örnek, eğer metin bir bütün olarak analiz edilmez ise oldukça gevşek 

ve belirsiz bir bağlantı içinde gibi görünürler. Ancak, metnin seyri boyunca diğer 

benzerleriyle birlikte ele alınırlarsa, bu kullanım kalıbının, Locke’un geniş mülkiyet 

kavramını oluşturan her bir alt kavrama ayrı ayrı odaklandığı hemen her yerde, bu alt 

kavramı, mülkiyet genel kavramından ayrı, ancak yine de onun içinde ele aldığını 

gösterme biçimi olduğu görülecektir. Şöyle ki; ilk örnekte, ebeveynlerin yetki 

alanıyla, yönetimin ya da yöneticinin yetki alanının ayrımını verirken, ölüm 

cezasıyla belirlenecek sınırları hangisinin çizebileceğini araştırır. İnsanın yaşamı 

üzerine odaklandığı bir anlatım içindeyken, insan yaşamının aynı zamanda insanın 

mülkiyetinin bir parçası olduğunu da hatırlatmak için, ‘ne yaşamlarını ne de 

mülkiyetlerini’ demeyi ihmal etmez. Aynı şekilde, yaşamlarını istedikleri gibi 

yaşayabilecek olan insanların bu özgürlüklerinden neden vazgeçtiklerini anlatırken, 

asıl odak noktası insan ve onun özgürlüğüdür. Ancak özgürlüğü de insanın bir 

mülkiyetidir. Bu yüzden de onun amacı ‘özgürlüğünün ve mülkiyetinin’ daha iyi 

korunmasıdır. Son olarak, insanın, mülkleri üzerinde, -bunlar kendi ‘mülkiyeti 

olduğuna göre’- mülkiyetin genel karakteristiği de olan, sadece kendi tasarrufunda 

bulunma durumu sayesinde, onları nasıl isterse öyle kullanma hakkı vardır. 

 

                                                 
 
13 Locke, a.g.e.,  2.116, s.346. 
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Locke, İki İnceleme boyunca mülkiyetin geniş tarifini, ana öğeler olan, 

‘yaşamları, özgürlükleri ve mülkleri’ kalıbını genelde sabit tutarak diğer bazı benzer 

öğelerle de genişletir. Nihayetinde ulaştığımız mülkiyet tanımına baktığımızda, 

insanın   “kendi kişisinde”,14    “sıhhatinde,    bedeninde”,15   “yaşamı,    özgürlüğü  

ve  mülklerinde”, “mallarında”,16  “elinde bulundurduklarında”, 17 “servetlerinde”18  

 

                                                 
 
14A.e., 2.27,s.287; 2.57 s.306; 2.123, s.350; 2.137, s.359; 2.173 s.383 (İng. His person). Bu kelimenin 
çevirisinde neden Türkçedeki kişilik kavramının kullanılmaması gerektiği yönündeki itirazım için 
bkz. 106. dipnot ve ilgili kısım.  
15A.e., 2.6, s.271 (İng. Health, Limb).  
İngilizce limb kelimesi aslında Türkçe’deki uzuv kelimesine karşılık gelmektedir. Locke’un bu 
kelimeyi örneğin Deneme’de 2.27.11’de ‘the limbs of his body’ benzeri şekillerde kullandığı (ki 
Vehbi Hacıkadiroğlu çevirisinde buna ‘bedenindeki kol ve bacaklar’ şeklinde yer vermiştir) yerlerde 
bu doğrudur. Ancak ‘his life and limbs’ ya da ‘his health and limbs’ gibi kullanımlarında, anlam 
çevirisi yapmak ve limb’i genel olarak beden kelimesiyle karşılamak doğru olur. Aynı örnek 
Hobbes’un Leviathan’ında da vardır. Limb kelimesi 8 kez kullanılır. 27. bölümdeki ‘the defence of 
his life and limbs’ (canını ve bedenini korumak) ve 30. bölümdeki ‘his own life and limbs’ (kendi 
hayatı ve vücudu) kullanımları dışındaki yerlerde uzuv anlamına gelmektedir. [Leviathan’ın parantez 
içlerindeki örnek çevirileri için kullanılan kaynak: Thomas Hobbes, Leviathan, Çev. Semih Lim, 
3.bs., YKY, Nisan 2001; İngilizce orijinal metin için kullanılan kaynak: Thomas Hobbes, Leviathan, 
Ed. C.B. Macpherson, Penguin Classics, 1982] 
16 Locke, a.g.e., 2.173 s.383; 2.6 s.271 (İng. Goods). 
17A.e., 2.123 s.350; 2.135 s.357; 2.171 s.382 (İng. Possessions).  
Burada, ‘elinde bulundurdukları’ (İng. His possessions) karşılığını kullanırken, Gordon Schochet’in 
makalesini temel alıyorum Gordon Schochet, “‘Guards and fences’: Property and obligation in 
Locke’s political thought”, History Of Political Thought, C:XXI, No:3,  Kış 2000, s.368. 
Makalesinin ilgili yerinde, Schochet, 1.87 ve 2.25 pasajlarını ele alarak ‘ownership’ (Tr. Sahiplik) ile 
‘possession’ ayrımına gidilebileceğini söylüyor. Çünkü ona göre, biri bir şeyi, ona gerçekten sahip 
olmadan da (to own) elinde bulundurabilir (to possess ya da to be in possession). Nitekim ilginç bir 
şekilde bu, temelde Locke’un intiharın meşruiyetine karşı çıktığı yerde insanların kendi bedenleriyle 
olan ilişkileri üzerine söyledikleri ile aynı (2.23 ve 2.135). “İnsanlar Tanrı’nın işçiliğinin ürünüdürler” 
(İng. His workmanship; 1.53-54; 2.6 ve 2.56) ve onun mülkiyetidirler, bu yüzden de kendi 
bedenlerini ortadan kaldıramazlar. Schochet’e göre, bundan çıkan sonuç, Locke’a (ve tabii ki genel 
Hıristiyan düşüncesine göre) insanların kendi yaşamlarını Tanrıdan bir emanet olarak ‘ellerinde 
bulundurdukları’dır.  
18Locke, a.g.e.,  2.137, s.359; 2.171, s. 382; 2.221, s.412 (İng. Fortune).  
Fahri Bakırcı, yaptığı İkinci İnceleme çevirisinde ısrarla fortunes geçen her yere Türkçe karşılık 
olarak talihleri kelimesini koyar. Sayın Bakırcı’nın bunu öngörmesinin sebebinin, kelimenin 
İngilizcede çoğul şekliyle fortunes olarak kullanıldığında genellikle Türkçe’deki servet anlamına 
değil, ‘birinin ya da bir girişimin gidişatı’ anlamına gelmesi olduğunu düşünüyorum. Kelimenin bir 
diğer sıkça kullanılan anlamı da talih olduğundan, Sayın Bakırcı bu karşılığı uygun görmüş olsa 
gerek. Oysa söz konusu pasajlarda, daima their fortunes olarak geçen kelime, çoğul haliyle 
kullanılmaktadır ve insanların servetleri anlamına gelmektedir. Dahası 2.137 ve 2.221’de ‘yaşamları, 
özgürlükleri ve …’ ile 2.171’de de ‘yaşamları ve …’ den sonra gelmesinden, kelimenin bir şekilde 
‘mülkler’ (estates) kelimesi yerini tutması amacıyla kullanıldığı ve kullanıldığı bağlamlardaki 
anlamının da  ‘servetler’ olduğu apaçıktır. 
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ve  hatta “dininde”19 sahip olduğu mülkiyettir.  

İkinci İnceleme’nin ‘Siyasal Toplumun Ve Hükümetin Amaçları Üzerine’ 

isimli 9. bölümünün ilk iki pasajında açıkça belirttiği gibi, Locke’un onun 

korunmasının sivil toplumun temeli ve amacı olduğunu düşündüğü ‘mülkiyet’ de işte 

budur: 

 

“123. Eğer insan doğa durumu içinde söylendiği kadar özgürdüyse, eğer kendi kişisi 
ve elinde bulundurduklarının mutlak hakimiydiyse [ve] en yüce olana eşittiyse, hiç 
kimseye tabi değildiyse, neden bu hürriyetini bırakmıştı? Neden bu imparatorluktan 
vazgeçmiş ve kendisini herhangi başka bir gücün hakimiyeti ve kontrolüne tabi 
kılmıştı? Cevap açıktır: Doğa durumu içinde böylesi bir hakka sahipse de, bunun 
keyfini çıkarması sallantıda ve sürekli olarak da diğerlerinin istilasına açık haldedir. 
Diğer herkes de kendisi kadar Kral, hepsi de kendi eşiti olduğundan ve büyük bir 
kesim de ne eşitliği ne de adaleti doğru dürüst gözettiğinden, bu durumdayken sahip 
olduğu mülkiyetin keyfini çıkarması fazlasıyla emniyetsiz bir halde ve tehlikededir. 
Bu, onu, ne kadar hür de olsa, korkular ve daimi tehlikelerle dolu bu durumu terk 
etmeyi ve benim genel ismiyle mülkiyet dediğim, yaşamları, özgürlükleri ve 
mülklerinin karşılıklı korunması amacıyla hâlihazırda birleşmiş ya da birleşme 
düşüncesinde olan diğerleriyle birlikte bir topluma katılmayı istemeye iter. 
124. İnsanların Commonwealth’ler içinde bir araya gelmelerinin ve kendilerini bir 
hükümetin [yönetimi] altına sokmalarının başlıca ve en büyük amacı mülkiyetlerinin 
korunmasıdır.”20 
 

Locke, mülkiyetin bu geniş tanımının, sivil toplumu kuran şey olduğunu 

Tolerans Üzerine Bir Mektup’ da da hatırlatır:  

 
“Ancak ölümsüz ruhlarına rağmen, insanların bir de yeryüzündeki geçici yaşamları 
vardır; bu yaşamın kırılganlığı ve faniliği ve süresinin belirsizliği yüzünden, insanlar 
buna dayanak olması için, zahmet ve gayretle edinilip korunmuş pek çok dışsal 
konfora ihtiyaç duymuşlardır. Çünkü yaşamlarımızın rahatına destek olması zorunlu 
olan bu şeyler, ne doğanın kendiliğinden ürünleridirler ne de kendilerini bizim 

                                                 
 
19A.e., 2.209, s.404-405 (İng. Religion).  
Locke’un Tolerans Üzerine Bir Mektup’unda hoşgörüsüzlüğün kendisine olduğu kadar Katoliklere 
(s.45-46) ve Ateistlere (s.47) karşı da hoşgörüsüz bir tavır sergileme eğiliminde olduğu bir gerçektir. 
Bu tezin konusu dışında kalmakla birlikte, Tolerans Üzerine Bir Mektup’ta, genelde düşünce 
özgürlüğünü savunan Locke’un, toplumda sıkıntı yaratabilecek anti-sosyal fikirlere karşı müdahale 
etme ve kayıtsız kalınan şeyleri (İng. Indifferent things; Yun. Adiaphora) kamu yararına uygun 
şekilde düzenleme hakkını yasama gücünü elinde bulunduran sivil yönetime bıraktığı (s.30) gerçeğini 
akılda tutmak yerinde olur. John Locke, The Works of John Locke, C:6, 1823. Ayrıca bu dip notta 
kullandığım bu cümlenin, parantez içindeki sayfa numaraları ve eski yunanca karşılık dışında kalan ve 
aslen üç ayrı cümleden oluşan benzer kaynak-ifadesi için bkz. David Wotton, Political Writings of 
John Locke, Mentor, 1993, s.105.  
20 Locke, Two Treatises, 2.123,s. 350; 2.124, s.350-351. 
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kullanımımıza uygun ve hazır bir şekilde sunarlar. İşin bu kısmı ayrı bir ilgi 
gerektirir ve zorunlu olarak da ayrı bir iş alanı doğurur. Ancak insan soyunun 
[sapkın] eğiliminin, [bir şeyi] zahmet çekip kendisi için sağlamak yerine, saldırgan 
bir şekilde başka insanların emeğinin meyveleri üzerinden geçinme yönünde olması 
yüzünden, insanların dürüst gayretleriyle edinip ellerinde bulundurduklarının ve 
ayrıca sayesinde daha başka isteyebilecekleri şeyleri edinmelerini sağlayacak olan 
özgürlüklerinin ve kuvvetlerinin de korunması zorunluluğu, insanları diğerleriyle 
birlikte bir topluma girmeye mecbur kılar; bu sayede de karşılıklı yardımlaşma ve 
güç birliği ile yaşamın rahatlık ve mutluluğuna katkı sağlayan şeylerdeki 
mülkiyetlerini güvenceye almış olurlar …”21 
 

Bu tezin başlıca amacı, giriş yazısında da belirtildiği gibi Locke’un 

yazdıklarını, onun anlaşılmasını istediği şekliyle anlamaya gayret etmektir. Bunu 

yapabilmenin yolu ise, onun söylemini bir bütün olarak ele alan ve oluşturduğu genel 

kavram ağını yine bu ağın oluşturduğu bağlam içinde çözümlemeye yönelen bir 

metin analizinden geçmektedir.  

Buraya kadar olan kısımdan, sözcüklerin tek tek anlamlarının ve özellikle de 

Locke’un ana dili olan İngilizceden Türkçeye aktarımlarının üzerinde önemle 

durduğumuz gözlemlenecektir. Locke’un siyaset felsefesi içinde mülkiyetin anlamı 

ve yeri hakkında bilgi edinmek için bu zorunludur. Üstelik bu sayede Locke’un 

kendisinin de onaylayacağı bir yöntemi izlemiş olmanın iç huzurunu duyabiliriz. O, 

                                                 
 
21 Locke, The Works of John Locke, C:6 s.42.  
Fahri Bakırcı, “Locke’da Mülkiyet Anlayışı” isimli doktora tezinde şöyle söylemektedir: “Hoşgörü 
Üzerine Mektuplar adlı eserinde Locke, insanların başkalarının emeklerinin ürünlerini ele geçirmekte 
duyacakları acının, kendi üretimleriyle ürün elde etmekten daha fazla olacağını belirtmektedir. 
Dolayısıyla başkalarına zarar vermeleri için bir nedenleri bulunmamaktadır. Ancak, buna rağmen 
Locke insanın, günahkârlığı yüzünden sivil topluma ihtiyaç duyduğunu belirtir. Ne var ki, Locke’a 
göre insanın kuralları ihlal etmesi sadece genelden bir sapmadır.” (s.29) Sayın Bakırcı tırnak 
kullanmadan yaptığı bu alıntının da bulunduğu uzunca bir paragrafının sonunda kaynak olarak 
Yolton’ın “Locke on the Law of Nature” isimli makalesinin 493-494. sayfalarını göstermektedir. 
Ancak yaptığı alıntı 495. sayfadandır ve Yolton orada tam olarak şöyle söylemektedir: “Tolerans 
Üzerine Mektup’unda, Locke ‘insan soyunun [sapkın] eğiliminin, [bir şeyi] zahmet çekip kendisi için 
sağlamak yerine, saldırgan bir şekilde başka insanların emeğinin meyveleri üzerinden geçinme 
yönünde olması’ ndan bahsetmektedir. Hatta sivil topluma olan ihtiyacı bile insanın bu sapkınlığına 
dayandırmaktadır. Ancak Locke için insanların yoldan çıkmışlığı, [sadece] normdan sapmaydı...” 
Öyle görünüyor ki, Sayın Bakırcı Yolton’ın Mektup’tan yaptığı alıntıyı yanlış çevirince, bu kez anlam 
bütünlüğünde bir bozulma olduğunun sezgisel olarak farkına varıp, bunu kendi ara cümlesiyle 
(“Dolayısıyla başkalarına zarar vermeleri için bir nedenleri bulunmamaktadır.”) yeniden kurmaya 
çalışmış, ancak sonuçta Locke’un söylemek Yolton’ın da aktarmak istediği anlamın tam tersine 
ulaşmış. Bkz. Fahri Bakırcı, “Locke’da Mülkiyet Anlayışı”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 
2004 ve John W.Yolton, “Locke on the Law of Nature”, The Philosophical Review, C:67, No:4, 
Ekim 1958. 

 28



Deneme’sinde, dilin gücünden ve bir bilgi aracı olarak kullanımından bahsettiği 

yerde buna benzer bir düşünceyi dile getirir: 

 
“sözcüklerin imlemlerinde karanlık ya da kesinliksiz olma sakıncalarından 
kurtulmak … Bu yapılmadıkça bilgi üzerine açık ve düzenli olarak konuşmak 
olanaksızdır; çünkü bilgi önermelerle … anlatıldığından, sözcüklerle, belki 
sanıldığından da daha çok ilgilidir.”22  
 

2.2.Mülkiyetin Emek Teorisi23 

 

İki İnceleme isimli eserin detaylı metin incelemesinin verdiği diğer bir sonuç 

da, mülkiyetin dar anlamıyla kullanıldığının düşünüldüğü durumların, onun geniş 

                                                 
 
 22 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, 
1996, s.241 (3.1.6). Locke’un bu eseri 4 kitap, alt bölümleri ve paragraflardan oluşmaktadır. 
Türkçe’de de iki çevirisi bulunan eserin, pek çok İngilizce baskısı vardır. Her baskıya göre sayfa 
numaraları değişmektedir. Bu yüzden genellikle benimsenen bir yolu izleyerek ben de, alıntıları 
isteyenin herhangi bir baskıda daha kolay bir şekilde bulabilmesi için bu standart numaralandırma 
yolunu seçtim. Türkçe alıntılarda aksi belirtilmedikçe daima Vehbi Hacıkadiroğlu çevirisi kullanılmış, 
bu çeviriler John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (Clarendon Edition of the 
Works of John Locke), Ed. Peter H. Nidditch, Oxford University Press, 1979 baskısıyla 
karşılaştırılmıştır. Bundan sonra Locke’un bu kitabına ilişkin alıntılarda sayfa numaralarına ek olarak 
numaralandırma kitap, bölüm ve paragraf şeklinde sıralanacaktır. (Ör. 3.1.6) 
23 (İng. Labour Theory of Property) Ya da daha yaygın kullanımıyla ‘değerin emek teorisi’ (İng. 
Labor Theory of Value) Locke’un doğal durumda emek aracılığıyla maddi mülkiyet edinimi 
açıklamasına çağdaş akademisyenlikte verilen isimdir. Değer teorisi olarak isimlendirilmesi ise, 
Locke’a göre, emeğin, doğal durumdaki şeylere katılmasıyla onlardaki asıl değeri oluşturması 
sebebiyledir. Pek çok kitapta ve makalede artık açıklama gerektirmeden doğrudan kullanılan, kabul 
görmüş bir tanım olmuştur. Ancak bu ifadeye karşı görüşlerde mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, 
Stephen Buckle, makalesinde, Tully'nin “Rediscovering America: The Two Treatises and Aboriginal 
Rights” isimli yazısının argümanını eleştirirken şöyle söylemektedir: "Argüman, Locke'un doğal 
durumdaki mülkiyetin kaynağı açıklamasını, onun mülkiyet haklarını meşrulaştırma çabasının bütünü 
olarak görme ortak yanlışına dayanmaktadır: Bu yanlış onun bir [çeşit] 'mülkiyetin emek teorisi' ileri 
sürdüğü iddiasında yoğunlaşır. Ancak o böyle bir şey yapmamaktadır. Eğer böyle yapmış olsaydı, o 
zaman her kim 'vahşi bir orman ve işlenmemiş boş bir arazi' keşfetse, sırf bu nedenden hiç kimsenin 
üzerinde bir hak iddia etmediği, gayretkeş emek tarafından edinilmeyi bekleyen bir toprak keşfetmiş 
gibi olacaktı. Oysa bu aristokrasinin spor amaçlı avlanmak için kullandığı boş arazilerdeki haklarını 
inkar etmek demek olacağı için, Locke'un teorisinin bir köylü ayaklanması teşvikinden farkı 
kalmayacaktı.” Stephen Buckle, “Tully, Locke and America”, British Journal for the History of 
Philosophy, 9:2, s.268. Öte yandan bu ismi ortaya atan kişi J.P. Day olabilir, çünkü 1966 yılında 
yazdığı bir makalede (ki benim bu ifadeye rastladığım en erken dönemde yazılmış makale budur) 
hemen ilk paragrafta, Locke’un teorisini ‘her insanın emeğini karıştırdığı şeye sahip olma hakkı 
vardır” diyerek özetlediği bir yerde, “bu sebeple onun bu doktrinini Mülkiyetin Emek Teorisi olarak 
isimlendiriyorum” gibi bir ifade kullanması, Locke’un bu doktrininin isim babasının Day olduğu 
fikrini veriyor. Life, Liberty and Property: Essays on Locke’s Political Ideas, Ed. Gordon 
Schochet, Wadsworth, 1971 içinde J. P. Day, “Locke on Property”, Philosophical Quarterly, C:16, 
1966. yeniden basımı, s.107. 
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tarifiyle bir çelişme yaratmadığına ilişkindir. Bu dar anlamdaki kullanım, özellikle 

İkinci İnceleme’de ‘Mülkiyet Üzerine’ isimli 5.bölümde yoğunlaşır. Bu bölümü 

yazış amacını Locke hemen giriş pasajında şöyle ifade etmektedir: 

 

“Tanrı, yeryüzünü … insan soyuna ortak vermiştir. Fakat böyle varsayıldığı 
takdirde, birinin herhangi bir şeyde nasıl mülkiyete sahip hale gelebildiğini anlamak 
bazılarına oldukça zor görünür (…) insanların, Tanrı’nın insan soyuna ortak 
verdiğinden bazı parçalar üzerinde, tüm ortakların herhangi açık bir anlaşması 
olmaksızın, nasıl mülkiyet elde edebildiklerini göstermek için … çabalayacağım.”24 

 

Alıntıdan da açıkça anlaşılabileceği gibi, Locke’a göre, Tanrı dünyayı içinde 

barındırdığı her şeyle beraber insanlara ortak olarak vermiştir. Böylece dünya 

üzerindeki herkesin her şey üzerinde aynı derecede sahiplik ve kullanım hakkı vardır. 

Locke’a göre herkesin ortak olarak hakkı olmayan tek şey her insanın kendi kişisidir. 

İnsan, kendi kişisi üzerinde yalnızca ve yalnızca kendisi hak sahibidir ve bu hakkını 

kimseyle paylaşmaz. İnsanın kendi kişisi gibi, onun (kişisinin) ortaya koyduğu diğer 

her şey de kendisine aittir.25 İnsan, kendi kişisi ve onun yarattığı eylemlerin26 bir 

şekli olan emek aracılığıyla mülkiyetinin maddi yönünü oluşturur. 

Locke’a göre insanın ortak olan üzerine kendi emeğini de koyup oluşturduğu, 

ürettiği, geliştirdiği her şey, diğer hiç kimseyle ortak olmaksızın ve diğer ortakların 

rızasını gerektirmeksizin kendi malıdır.27 İkinci İnceleme’nin 5. bölümü doğa 

durumu içindeki insanların nasıl olup da bu büyük ortaklığı parçalara ayırmayı 

başardıklarını anlatmaktadır. Locke’a göre, doğa durumu, içinde mülkiyetin ve hatta 

                                                 
 
24 Locke, Two Treatises, 2.25, s.286. 
25 A.e., 2.27, s.287. 
 “Yeryüzü ve aşağı yaratıkların hepsi insanların tümünün ortak malı olmalarına rağmen, yine de her 
insan kendi öz kişisinin sahibidir. Kendisi dışında kimse bunun üzerinde hak sahibi değildir. 
Bedeninin emeği ve ellerinin işçiliği, diyebiliriz ki, açıkça kendisine aittir. Kendi emeğini doğanın 
üretip içinde bıraktığı durumdan çıkardıklarının tümüyle karıştırarak ve buna kendinin olan bir şeyi de 
katarak mülkiyetini oluşturur. Doğanın içine koyduğu ortak durumdan onun tarafından çıkarılan bu 
şeye, emeğinin ekledikleri (/eklediği) diğer insanların ortak haklarını ortadan kaldırır. Bu emek, 
emekçinin tartışılmaz mülkiyeti olduğundan, en azından diğerleri için ortak olan yeterli ve aynı 
kalitede (nitelikte) kalmışken, onun dışında biri, bir kez bağlanmış olan üzerinde hakka sahip olamaz.”  
A.e., 2.27, s.287-288. 
26 Locke’da ‘kişi ve eylemleri’ konusunu aynı başlığı taşıyan bir sonraki bölümde etraflıca ele 
alınacaktır. 
27 A.e.,  2.27-28, s.288-289: “…eğer böylesi bir rıza gerekli olsaydı, insan Tanrı’nın kendisine vermiş 
olduğu bolluğa rağmen, açlıktan ölürdü.” 
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daha sonraları paranın kullanımının zımni uzlaşımıyla birlikte basit takas ilişkisinden 

genel anlamıyla ticarete geçişin de yer aldığı düzenli bir topluluk yaşantısıdır. Ancak 

doğa durumunun içinde bu yaşantının düzenini kuran bir de yasa mevcuttur. Locke 

şöyle söyler: 
 

“Doğa durumu, herkesi bağlayan, onu yönetecek bir doğa yasasına sahiptir ve Us 
da (…) kimsenin bir diğerinin yaşamına, sıhhatine, özgürlüğüne ve elinde 
bulundurduklarına zarar vermemesi gerektiğini öğreten bu yasanın kendisidir.”28 
 

Locke hemen her eserinde doğa yasasına değiniyor olmakla birlikte, hiçbir 

yerde bir tek yasa örneği bile vermez. Ancak bir doğa yasasının mevcut olduğu 

hakkında hiçbir kuşkusu da yoktur. İnsanlar da bu yasayı onunla aynı yapıda olan 

usları aracılığıyla keşfetmekte ve nasıl uygulayacaklarını bilmektedirler. Emek 

aracılığıyla ortak olandan çıkarılıp edinilen mülkiyete, ussal doğa yasasının bir 

gereği olarak sınırlar da getirilmiştir.29 Genelleştirme yoluyla bakılacak olursa bu 

sınırlamalar 3 ana başlık altında toplanabilir.30 

                                                 
 
28 A.e., 2.6, s.270-271. Bu alıntının içinde bulunduğu pasajın tamamı için bkz. 46 dipnotla ilgili alıntı. 
29 A.e., 2.31, s.290: “Meşe palamutlarını ya da yeryüzünün diğer meyvelerini vs. toplamanın, onlar 
üzerinde bir hak verdiğine, “öyleyse herkes yapabildiğince bunları istifleyebilecektir” diye karşı 
çıkılabilir. Vereceğim cevap; bunun böyle olmadığıdır. Bize bu şekilde mülkiyet veren aynı doğa 
kanunu, bu mülkiyeti sınırlar da.”; A.e., 2.38, s. 295: “Doğa, insanın emeğinin kapsamını ve yaşamın 
rahatı için gerekli olanı saptayarak, mülkiyetin sınırlarını açık bir şekilde belirlemiştir.” 
30 Locke’un mülkiyet edinimine getirdiği doğal sınırlamalar için C. B. Macpherson, a.g.e., s.201-
203’deki sıralamayı takip ediyorum. Macpherson’ın eserinden önce, görünür emek sınırlaması doğal 
sınırlamalar içinde incelenmiyordu. Buna ilişkin güzel örnekler, Türkçe telif eserlerde de görülebilir. 
Muvaffak Akbay’ın, 1945 tarihli makalesinin, P. Janet’nin Histoire des Doctrines Politique 
kitabından alıntılayarak yazdığı kısmında Locke’un mülkiyet edinimi sınırlamaları iki tane (heba etme 
ve yeterlilik) olarak görülmektedir. Bkz. Muvaffak Akbay, “Devletin Menşeini İçtimaî Mukaveleye 
İstinat Ettiren Nazariyeler”, AÜHF Dergisi, 1945, C: II, No:4, s. 95. Aynı örnek, aynı derginin bu kez 
1954 tarihli sayısında, J. - J. Chevallier’nin Les grandes oeuvres politiques eserinin 1950 
baskısından alıntı yapan İlhan Akipek’in makalesinde de görülebilir. Bkz. İlhan Akipek, “John 
Locke’un Mülkiyet Hakkındaki Fikirleri”, AÜHF Dergisi, 1954, C:XI, No:1-2, s.519. Ayrıca bu iki 
makalenin gösterdiği gibi Locke’un mülkiyet anlayışına yönelik ilgi Türkiye’deki akademik 
çalışmalarda da oldukça erken bir dönemde başlamıştır. Her iki makalede de Locke’un siyasal 
düşüncesine ilişkin bilgilerin çoğu yazım dili Fransızca olan genel siyasal düşünce tarihi benzeri 
kitaplardan alıntılanmıştır. Bu yüzden Anglo-Sakson dünyasındaki modern Locke akademisyenliğinin 
1960’lardan itibaren ulaştığı uzmanlık noktasından uzak olmakla beraber yine de incelendiği kısmıyla 
verilen bilgilerin doğru, Locke’un eserlerinden yapılan çevirilerin ise titiz olduğu gözlenmektedir. 
Ancak mülkiyetin geniş tanımına dair hiçbir işaret yoktur. Belki illaki de bir ipucu bulunmak istenirse, 
Akipek’in makalesinde Von Aster’i kaynak gösterdiği bir pasajda mülkiyetin maddi servetlerin 
dışında kalan bir yanına da belli belirsiz değinildiği söylenebilir: “İnsanın tabiî mülkiyetini ise, kendi  
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Birincisi, heba etme sınırlamasıdır.31 Burada basit takas yollu korumaya da 

değinir Locke. Örneğin, insan “bir haftada çürüyecek olan erikleri, bir yıl boyunca 

tüketilmek üzere taze kalabilen cevizlerle”32 değiştirilebilir ve bu şekilde heba 

edilmiş olmaktan kurtarır. 

İkincisi, yeterlilik sınırlamasıdır. Bir insan ancak ortak olandan geriye 

diğerleri için de “yeterli ve aynı nitelikte”33 olacak şekilde bırakmış olursa bir şeyi 

sahiplenebilir.  

Ve üçüncüsü, görünür emek sınırlamasıdır. Kendi “bedeninin işçiliği ve 

ellerinin emeği”34nin doğal olanla karışması onun mülkiyetini oluşturur. 

Ancak Locke bu sınırlamaları, “dünyanın ilk çağlarında, insanların 

topluluklarından ayrılarak dünyanın büyük ıssızlığında kaybolma tehlikesi içinde 

oldukları bir dönemde, yerleşecek yer yokluğundan sıkıntıya girmektense, kimseye 

zarar vermeksizin mülkiyete”35 eriştikleri bir dönem için öngörmüştür. Böyle bile 

olsa bazı araştırmacılar için yine de Locke’un mülkiyet edinimiyle ilgili bu 

açıklamasında eksik yönler görülebilir.36  

                                                                                                                                          
 
vücudu ve uzuvları ve bunlar vasıtasiyle meydana getirdiği eserler teşkil eder … Çünkü vücut ve 
uzuvlar insanın fıtri mülkiyetidir.” Akipek, a.g.e., s.515. 
31 Locke, a.g.e., 2.31, s.290 : “Bozulmalarından önce, herhangi bir kişinin, onları kendi varlığı için 
avantajlı bir şekilde kullanabileceği, emeğiyle üzerinde mülkiyetini kurabileceği tam ölçütü kadar. 
Bunun ötesindeki her şey, kendi payından fazlasıdır ve başkalarına aittir (…) Tanrı insan için, onun 
boşa harcaması ya da harap etmesi amacıyla hiçbir şey yaratmamıştır. ” 
32 A.e., 2.46, s.300. 
33 A.e., 2.27, s.288 : “Doğanın içine koyduğu ortak durumdan onun tarafından çıkarılan bu şeye, 
emeğinin ekledikleri diğer insanların ortak haklarını ortadan kaldırır. Bu emek, emekçinin tartışılmaz 
mülkiyeti olduğundan, en azından diğerleri için ortak olan yeterli ve aynı nitelikte kalmışken, onun 
dışında biri, bir kez bağlanmış olan üzerinde hakka sahip olamaz.;  
A.e., 2.33, s.291 : “…bir başkasının da kullanabileceği kadar bırakılması, hiçbir şey alınmamış olması 
gibidir.” 
34 A.e.,  2.27, s.288. 
35 A.e.,  2.36, s.293. 
36 Muvaffak Akbay, makalesinde kendi görüşü olarak bir eksikliğe değinir. Ben yorumunu oldukça 
naif bulmuş olsam da, yine de Türkiye’deki Locke çalışmalarının oldukça erken bir döneminden gelen 
ve son 60 yılda sadece akademik dilin değil, Türkçenin genelinin de nasıl bir değişime uğradığını 
gösteren bir örnek olması dolayısıyla bu dipnotta yer verilmeye değer olduğunu düşünüyorum:  
“Bu nazariyenin çürük tarafları yok değildir. Bilhassa toprak mülkiyetini iktisap için, eğer diğer 
kimselerde aynı cins topraklardan kalması şart koşulursa fiiliyatta hiç kimsenin arazi sahibi olmaması 
lâzımgelir. Çünkü, iyi cins toprakların ahalinin miktarile mütenasip bir derecede vâsi oldukları kabul 
edilse bile bunların uzaklıkları, sarp mıntakalarda bulunmaları aralarında bir rant farkı doğurur.” 
Akbay, a.g.e., s.95. 
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 Daha önce de söylediğimiz gibi, Locke’un mülkiyet edinimini emekle 

temellendiren kuramı, onun değer teorisi olarak da anılmaktadır. Yeryüzündeki tüm 

şeyler “doğanın onları bıraktığı ortaklık durumundan çıkaran emek ile ona zahmet 

verenin mülkiyetine dönüşürler.”37 Yeryüzündeki “şeyler arasına değer farkı koyan 

emektir” 38, çünkü onun “işimize yarayan ürünlerinin büyük bir kısmını emeğe 

borçluyuzdur”.39 Locke’un hesabına göre, ”yeryüzünün insan hayatına yararlı 

ürünlerinin onda dokuzunun emeğin sonuçları olduğunu söylemek, oldukça alçak 

gönüllü bir hesaplama olur.”40 Bu oran Locke’a gerçekten alçak gönüllü görünmüş 

olmalı ki, hemen bir sonraki cümlede borcumuzun “yüzde doksan dokuzunun 

emeğin” olduğunu bildirir. Sonra bir bakarız ki oran 1000’de 999’a fırlamış.41 

Mülkiyet kavramının İkinci İnceleme’nin 5. bölümünde genel olarak toprak 

mülkiyetine işaret eder şekilde kullanıldığı bir olgudur.42 Ancak bu bölüm aslında 

Birinci İnceleme’de Sir Robert Filmer’ın görüşlerine yöneltilen eleştirilerin bir 

uzantısı olarak okunmalıdır. Birinci İnceleme, Locke’un kitabının, genel hatlarıyla 

Filmer’ın görüşlerinin (ki bunlar Locke’un döneminde Pederşahi yönetim 

taraftarlarınca kendi ideolojilerinin en önemli savunusu olarak görülmüştür), 

çürütülmesine yönelik yazıldığı açık olan kısmıdır. Filmer’ın düşünceleri üzerinden 

eleştirilen ve çürütülmeye çalışılan görüşlerin Locke’un yaşadığı dönemle ilişkili 

                                                 
 
37 Locke, a.g.e., 2.30, s.289. Pasaj şöyle devam ediyor: “…tütün ve şeker yetiştirilmiş ya da arpa ve 
buğday ekilmiş 1 akr toprakla, aynı toprağın üzerinde hiçbir hüner gösterilmeden ortak bırakılmış 1 
akr’ı arasında ne fark olduğuna bakılırsa, görülür ki, getirdiği düzenlemeler (ıslah) ile, [toprağın] 
değerinin asıl kaynağı, emektir.”. (Akr (İng.Acre), arazi ölçü birimidir. 1Akr, 4047 m2’lik alana 
tekabül eder.) 
38 A.e., 2.40, s.296.  
39 A.e., 2.43, s.298. 
40 A.e. 
41 A.e. 
42 Mülkiyet bu bölüm boyunca da İngilizcedeki property kelimesiyle karşılanmaktadır. Yoksa Sayın 
Melda Köse’nin “Hobbes ve Locke’un Mülkiyet Anlayışı Karşılaştırması” isimli yüksek lisans tez 
çalışmasında söylediği gibi “Locke mülkiyet anlamına gelen property ve estate sözcüklerini kullanır. 
Property sözcüğü ile mülkiyetin yanı sıra yaşam ve özgürlüğü de içerecek, bir insanın sahip olduğu 
geniş anlamda mülkiyeti dile getirir. Estate’i ise, bildiğimiz dar anlamda mülkiyet için kullanır.” 
(s.28-29) şeklinde değildir. Zaten böylesi söz konusu olsaydı, bu Locke’da mülkiyet kavramının dar 
ve geniş anlamlarıyla kullanımları olmazdı. Sadece Locke’un ayrı anlamları olan iki ayrı kavramı 
kullanması olurdu. Bkz. Melda Köse, “Hobbes ve Locke’un Mülkiyet Anlayışı Karşılaştırması”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu 
Hukuku, İstanbul 2005. 
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olarak bağlamı ise ayrı bir tartışma konusudur.43 Ancak Locke, kitabının bu ilk 

incelemesinin konusunun Filmer’ın görüşlerinin çarpıklığını ve yanlışlığını 

göstermek olacağını daha ilk paragrafta ortaya koyar: 

 

“Kölelik insanın en berbat ve sefil halidir ve ulusumuzun yüce gönüllüğü ve 
yiğitliğine de bir o kadar karşıt bir şeydir; öyle ki, bırakın bir Centilmeni, herhangi 
bir İngilizin bunu isteyebileceğini akıl almaz. Ve şüphesiz, Sr. Rt: Filmer’ın 
Patriarcha’sını da …tüm insanları köle olduklarına ikna edebilecek [türde bir 
çalışma] olarak ele almalıydım…”44 

 

Peki Robert Filmer’ın, Locke’un karşı olduğu ya da çürütmeye çalıştığı 

görüşleri nelerdi? Locke’a göre Filmer, “mutlak iktidarın büyük savunucusu ve buna 

tapınanların da idolü” 45ydü. “İnsanların ebeveynlerinin hükmü altında doğduklarını, 

bu yüzden de hür olamayacaklarını”46 savunuyor ve “ebeveynlerin bu otoritesini”47 

yer yer “Krallık Otoritesi, Babaya ait Otorite, Babalık Hakkı olarak 

adlandırıyordu”.48 Filmer’a göre;  

 

“…bu babaya ait otorite ya da babalık hakkı … egemenin değiştirilemez Tanrısal 
bir hakkıydı, [ve] bunun aracılığıyla bir Babanın ya da bir Prensin, çocuklarının ve 
uyruklarının yaşamları, özgürlükleri ve mülkleri üzerinde mutlak, keyfi, sınırsız ve 
sınırlanamaz bir iktidarı vardı; böylece onların mülklerini onlardan alabilir ya da 
devredebilir, onların kişilerini istediği gibi satabilir, hadım edebilir ya da 
kullanabilirdi, hepsi de onun köleleriydi ve o da her şeyin efendisi ya da sahibiydi ve 
onun sınırsız istenci de onların yasasıydı.”49  
 

                                                 
 
43 Locke’un Birinci İnceleme’deki görüşlerinin tarihsel bağlamı konusunu ele alan sayısız eser vardır. 
Ancak bu bağlamı ilk kez doğru bir şekilde ortaya çıkaran Laslett’ın İki İnceleme önsözüne 
bakılabilir. Özellikle de, “ ‘Two Treatises of Government’ and The Revolution of 1688” başlıklı 3.  
bölümü ve buradaki Exclusion Crisis (1679-81 yılları arasında II. Charles’ın Katolik kardeşi James’in 
halefliğinin engellenme çabasıyla ilgili kriz dönemi) ile ilgili kısımlar. 
44 Locke, a.g.e., 1.1, s.141. 
45 A.e., 1.2, s.142. 
46 A.e. 
47 A.e. 
48 A.e., 1.6, s.144-145. Locke, Kutsal Kitabın ebeveynlere saygı duyulmasını emreden bölümlerini 
sadece babanın otoritesine ilişkin olarak almanın doğru olmadığını, bunun anneye de uygulanması 
gerektiğini İkinci İnceleme’nin ‘Ebeveyn İktidarı’ isimli 6. bölümünde açıkça belirtir. Buradaki 
Ebeveyn İktidarı (İng. Parental Power) tanımını, Pederşahi İktidar (İng. Paternal Power) tanımına 
karşıt olarak vermiştir. 
49 A.e., 1.9, s.147-148. 
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Filmer mutlak yöneticinin bu babaya ait otoritesini, Adem’in yaradılışından 

ve ona Tanrı tarafından verildiğini söylediği egemenlikten türetiyordu. Çünkü Adem 

yeryüzünün ve onun da üzerindeki her şeyin tek ve mutlak hakimi olma hakkını bir 

anne babaya sahip olmadan, “Tanrının doğrudan kudretiyle yaratıldığı ya da var 

olmaya başladığı” için onun dolaysız “atamasıyla” edinmişti.50 Locke’un söylediğine 

bakacak olursak, Filmer, Adem’i bu yüzden Tanrının doğrudan ataması ile tüm 

dünyanın monarkı olarak görüyor ve zaman zaman da “bununla, tüm dünyanın sahibi 

olan birini kastediyordu”.51 “Adem, yaradılışından itibaren bir Kral’dı”52 ve dünya 

da “onun özel hakimiyet bölgesiydi”.53 Filmer, Eski Ahit’teki Yaradılış bölümünün 

1.28’inci babının Adem’i “her şeyin genel efendisi” yaptığını iddia ediyordu.54 Oysa 

Locke’a göre, Filmer’ın yorumladığı şekliyle bile Yaradılış 1.28, Adem’e “mülkiyet 

dışında bir şey vermiyordu … [burada] Adem’in Monarşisiyle ilgili tek bir söz dahi 

yoktu.”55 Dahası 1.28 Adem’e “insanlar üzerinde de hiç bir iktidar vermiyordu.”56 

Locke Birinci İnceleme’nin 41. pasajında şu soruları yöneltir: 

 

“…nasıl olur da topraktaki mülkiyet bir insana bir diğerinin yaşamı üzerinde 
iktidar verir? Ya da bütün yeryüzünü bile olsa elinde bulundurmak, birine insanların 
kişileri üzerinde nasıl keyfi bir egemen otoritesi verebilir?”57 

 

Yinede Locke Birinci İnceleme’sinin 5. bölümüne gelmeden zaten Adem’in, 

Filmer’ın sözünü ettiği, özel hakimiyete de sahip olmadığını kutsal metinlerdeki 

pasajların doğru yorumlanması ve ussal çıkarımların da yardımıyla yeterince 

                                                 
 
50 A.e., 1.15, s.151. 
51 A.e., 1.16, s.152. 
52 A.e., 1.19, s.154. 
53 A.e., 1.20, s.155. 
54 A.e., 1.21, s.156. 
55 A.e., 1.23, s.157. 
56 A.e.,1.25, s.158. Locke, bu pasajında Yaradılış 1.28’deki kavramların İbranice orijinallerinin 
üzerinde durmaktadır. Locke’un üzerinde durduğu şey, Adem’e Tanrı tarafından üzerlerinde 
hakimiyet verilen ve İngilizceye ‘hareket eden yaşayan yaratıklar’ (İng. Living creatures moving) 
olarak çevrilen İbranice kelimelerdir. Aynı kelimelerin çevirisinin bir önceki kullanımlarında bu kez 
‘hareket eden’ yerine ‘sürünen’ olarak yapıldığını söylüyor Locke ve Yaradılış Tarihindeki yaratıklar 
sıralamasına da uygun olarak ‘vahşi hayvanlar ve sürüngenler’ olarak anlaşılması gerektiğini 
vurguluyor. Bu yüzden de, ona göre insanlar buna dâhil edilemezler.  
57 A.e., 1.41, s.169. 
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kanıtladığı fikrindedir.58 Filmer’a göre, “Adem, bir babanın doğal hakkı aracılığıyla, 

kendi nesli üzerinde mutlak, sınırsız bir iktidara sahipti ve aynı zamanda onun 

çocukları da aynı hak aracılığıyla kendilerinkiler üzerinde mutlak, sınırsız bir iktidara 

sahiptiler.”59 Buradan yola çıkarak Filmer, “çocukların [babaya olan] itaati, tüm 

krallık otoritelerinin temelidir”60 diyordu. 

Filmer, Adem’in tüm yaratıkların tek sahibi olması fikriyle, ebeveynlere (ona 

göre yalnızca babaya) itaat emrini bir araya getirip buradan Adem’in tüm dünya ve 

tüm insanlar üzerindeki mutlak hakimiyetini türetiyor, bunu da miras yoluyla 

Adem’in çocuklarına yani kendi zamanının krallarına kadar taşıyarak, mutlak 

yöneticinin iktidarını meşrulaştırmaya çalışıyordu. Locke’a göre, Filmer için mutlak 

iktidarın iki önemli kavramı babalık ve mülkiyetti: 

 
“…yazarımızın görüşüne göre Adem'in monarşisinin ne olduğunu ve onu hangi 

haklar üzerine kurduğunu gördük. Serimlediği temellerde başlıca vurgu, ki aynı 
temelleri gelecekteki prensler için de monarşik bir iktidarı türetmenin en iyi yolu 
olarak görür, iki tanedir, diğer bir değişle, ‘Babalık ve mülkiyet’: ve bu yüzden de 
‘doğal özgürlük öğretisinin mantıksızlıklarını ve sıkıntılarını ortadan kaldırmak’ için 
önerdiği yol ‘Adem'in doğal ve kişisel hakimiyetini kabul etmektir’.O.222. Bu, bize 
şu ana kadar söylemiş olduğu ‘hükümetin temelleri ve ilkeleri zorunlu olarak 
mülkiyetin esasınca belirlenir’ O.108 sözüyle de uyumludur. ‘Çocukların 
ebeveynlerine itaati tüm krallık otoritelerinin kaynağıdır’. p.12. ‘Ve yeryüzündeki 
tüm iktidarlar ya babaya ait bu iktidardan türetilmiş ya da ondan gasp edilmiştir, 
herhangi bir iktidar için bulunabilecek başka bir kaynak yoktur.’ O.158.”61 

 

 Locke ise buna, ‘babalık ve mülkiyet' in birbirlerinden ayrı iki hak olduğunu 

ve “her zaman aynı kişide birlikte bulunmadıklarını”62 söyleyerek karşı durur. 

İki İnceleme eserinin ilk kitabının, tamamen Filmer’ın kutsal metinleri 

yorumlayarak mutlak yöneticinin iktidarını meşrulaştırma çabasına karşı olan ve onu  

                                                 
 
58 A.e., 1.43, s. 171. 
59 A.e., 1.69, s. 192. 
60 A.e., 1.70, s. 192. 
61 A.e., 1.73, s.195. Alıntıda yer alan ‘O.’ kısaltmasını Locke, İki İnceleme’nin önsözünde Filmer’ın 
Observations on Hobbes kitabından yaptığı alıntılar için kullandığını, doğrudan sayfa numarası (Ör. 
p.12) verdiği yerlerde ise Filmer’ın Patriarcha’sından alıntı yaptığını belirtiyor. Locke, a.g.e., s.139. 
62A.e., 1.77, s.199. 
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çürütmeye yönelik bir amaçla yazıldığını söylemiştik.63 Görüldüğü gibi, Filmer’ın 

üzerinde durduğu ana temalardan biri de mülkiyettir. Mülkiyet burada, kutsal 

metinlerde tasvir edilen insanların ilksel durumlarından yola çıkılarak 

temellendirilmeye ve anlaşılmaya çalışıldığı için, Eski Ahit’teki dile ve işaret ettiği 

şeye bağlı kalınması amacıyla çoğunlukla toprak mülkiyeti anlamına gelecek şekilde 

ele alınır. Yine de Locke’un, Birinci İnceleme’de mülkiyeti, tamamen insanın 

yeryüzündeki hayvanlar üzerinde bulunan bir çeşit hakkına indirger64 gibi 

görünmekten, insanların “yaşamları, özgürlükleri ve mülkleri”65 olarak 

değerlendirmeye kadar geniş bir yelpazede ele aldığı yerler bulunabilir.  

Locke, Birinci İnceleme’sinde, Filmer’ın mülkiyet ve pederşahi iktidar 

anlayışının çarpıklığını göstermek ve onu çürütmekle o kadar meşguldür ki, bu 

konudaki kendi görüşlerini dillendirme işini sonraya bırakır: “Eğer biri … kendisine 

herhangi bir şeyde bir mülkiyet edinirse (ki onun, ya da herhangi başka birinin, bunu 

nasıl yapabildiği, bir başka yerde gösterilecektir)…”66 

                                                 
 
63 Locke’un İki İnceleme eserinin orijinal baskılarının kapağında bulunan alt başlığı bunun açık 
kanıtlarından biridir: ‘Hükümet Üzerine İki İnceleme: İlkinde, Sir Robert Filmer ve yandaşlarının 
yanlış ilkeleri ve temeli ortaya çıkarılmakta ve çürütülmektedir. Sonraki ise Sivil-Hükümetin gerçek 
kaynağı, boyutu ve amacı ile ilgili bir denemedir.’ Orijinal kapak tıpkı-basımı için bkz. Locke, a.g.e, 
s.135. 
64 A.e.,  1.92, s.209. 
65 A.e.,  1.9, s.148. 
66 A.e., 1.87, s.206. Bu pasaj 1.66 ve 1.100 ile birlikte Laslett’ın, Locke’un Birinci ile İkinci 
İnceleme’si arasındaki bağlantının açık kanıtları olarak gördüğü üç yerden biridir. Laslett’ın iddiası, 
genellikle iki farklı zamanda ve bağlamda, birbirlerinden ayrı olarak yazıldıkları kabul edilen bu iki 
kitabın, aslında aynı zamanda (hatta Laslett’a kalırsa ikincisi birincisinden de önce) bir bütün olarak 
yazıldığıdır. Laslett başka bazı bağlantıları da belirttikten ve Birinci kitaptaki bu 3 pasajı da örnek 
gösterdikten sonra şöyle söylüyor: “Locke’un bu cümleleri yazarken, kitabının tümünün içeriği 
hakkında gayet bilinçli olduğu kesindir ve [bu cümlelerin] bağlamları da onların sonradan eklenmiş 
olmalarının fazlasıyla ihtimal dışı olduğunu gösterir.” Laslett, a.g.e, s.50. 
İlginç bir şekilde, Birinci İnceleme’nin dikkatli bir okuması, bizi İki İnceleme’nin argümanlarının 
birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu düşünmeye iter. Filmer’ın görüşleri ile Locke’un görüşleri 
arasındaki bu yakın ilişki, ayrı bir araştırma konusu olacak kadar önemlidir. Bu konuda güzel bir 
başka değerlendirmeyi de David Wotton şöyle yapıyor:  
“ [Locke] sadece Filmer’ın savunduğu görüşlere saldırmakla kalmamıştı, aynı zamanda onun 
sistematik olarak saldırdığı görüşleri de savunmuştu. Liberalizmi Locke değil de, Filmer icat etmişti. 
Saldırıda bulunduğu görüşü ‘İnsanlık doğal olarak tüm bağlılıklardan hürlük bahşedilmiş olarak 
doğmuştur; ve istediği hükümet biçimini seçme ile her hangi bir adamın diğerleri üzerindeki 
iktidarından muaf olma özgürlüğü öncelikle insan hakkı olarak kitlelerin sağduyusuna bahşedilmiştir’  
inancı olarak tanımlamıştı. ‘İnsanlığın varsayılan doğal hürlüğü ve eşitliği ile istediği hükümet 
biçimini seçme özgürlüğü’nden yola çıkılırsa, inanıyordu ki, ‘zorunlu bir sonuç olarak’ yöneticilerin 
‘uyrukların tenkitlerine ve haklarını geri alabilmesi durumuna tabi’ olacakları fikrine varılırdı. Aynı 
zamanda bu görüşün bir sonucu olarak hesap sorma ve ifade özgürlüğü olması gerekeceğini de  
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Locke’un ‘başka yerden’ kastının İkinci İnceleme’nin 5.bölümü olduğunu 

düşünmememiz için hiçbir neden yoktur. Çünkü birinin herhangi bir şeyde nasıl 

mülkiyet edinir hale gelebildiğinin anlatıldığı yer ‘Mülkiyet Üzerine’ isimli bu 5. 

bölümdür. Dahası Locke’un İkinci İnceleme boyunca geniş anlamıyla 

değerlendirdiği mülkiyeti, toprak (ve genel olarak maddi servetler) şeklinde ele aldığı 

bir bölüm olması da, ‘Mülkiyet Üzerine’ nin, Birinci İnceleme’deki tartışmanın ya 

da argümanların bir devamı niteliği taşıdığını düşündürtür.67 

Locke ‘doğa durumu’ ve mülkiyet kavramını, bu bölümde, dünyanın Tanrı 

tarafından insanların tümüne ortak verildiği bir durum içinde, bireylerin ilk 

sahiplenme koşullarını betimlerken kullanır. Bunun da genellikle aynı sözsel kalıp 

içinde tekrarlandığı görülür. Örneğin daha önce Locke’un bu bölümü yazmaktaki 

amacını betimlediğini söylediğimiz, 2.25 pasajına daha dikkatli bir bakış, bu bilinçli 

tercihi açıkça ortaya koyar. Çünkü bu pasajda Locke, Tanrının yeryüzünü insan 

soyuna ortak verdiğini söyledikten hemen sonra asıl amacının işte böylesi bir ortaklık 

durumundayken “ …birinin herhangi bir şey üzerinde nasıl mülkiyete sahip hale 

gelebileceğini…”68 açıklamak olduğunu ekler. Yine aynı paragrafta, “Tanrı’nın 

dünyayı Adem’e ve haleflerine bıraktığı tezine karşı, mülkiyetin doğuşunu 

açıklamanın”69 ne kadar zor olduğundan dem vurur. Ya da “insanların, Tanrı’nın 

insan soyuna ortak verdiğinden bazı parçalar üzerinde … nasıl mülkiyet elde 

edebildiklerini göstermek için”70 çabalayacağını bildirir. Yapılan vurgu hep aynı 

noktayadır. Locke, bu bağlamda kullandığı mülkiyet kavramının, insanların tümüne 

                                                                                                                                          
 
düşünüyordu: insanlığın doğal özgürlüğü fikrini ileri sürenler ‘toplu olarak kabul ettikleri özgürlüğü 
parça parça inkar etmeme’ yükümlülüğü altındaydılar. Filmer pek çoklarının, bu çıkarımların orijinal 
özgürlük öncülünden türetilebileceğini kabul etmediğini biliyordu. Onlar özgürlükten bir kez 
vazgeçildiğinde iadesini istemenin olamayacağını; isyanın kurulu düzeni dönüştüremeyeceğini ancak 
eski durumuna döndürebileceğini; ve ifade özgürlüğünün de dini ve hukuku korumak adına 
kısıtlanması gerektiğini düşünüyorlardı. Filmer, gerçekten var olan muhaliflere karşı yazıyormuş 
izlenimi vermeye çalışsa da, gerçekte ‘bu büyük halkçı isyan makinesinin tüm mekanizmasını’ kendisi 
hayal etmişti.” Wotton, a.g.e., s.15. 
67 Gözlemlenecek bir başka bağlantı da, Birinci İnceleme’de sıklıkla anılan, Filmer’ın, Tanrı’nın 
Adem’e yeryüzünün sahipliğini bağışladığını söylediği Eski Ahit’teki Yaradılış bölümünün, biraz 
daha farklı örneklerle de olsa, İkinci İnceleme’deki 5.bölümde yeniden ortaya çıkmış olmasıdır. 
İkinci İnceleme boyunca sadece iki kez gönderme yapılan Yaradılış bölümü, her iki seferinde de 
“Mülkiyet Üzerine” bölümünde yer alıyor. 
68 Locke, a.g.e., 2.25, s.285. 
69 A.e., 2.25, s. 286. 
70 A.e.,   
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ortak olan dünya nimetlerinin üzerinden pay almaktan ibaret olan dar bir anlam 

içerdiğinin açıkça görülmesini ister gibidir. Bu, mülkiyetin maddi varlıklar ya da 

servetler olarak ele alındığı bir durumdur ve mülkiyetin bütünü değildir. Aynı şekilde 

ona karşıt ya da ondan ayrı da değildir. Diğer bir değişle, genel olarak mülkiyet değil 

ancak “bir şeydeki mülkiyet”71 kavramından bahsetmektedir Locke. 

Peki ‘bir şeydeki mülkiyet’le, Locke ne demek istemektedir? Bunun cevabını 

bulabilmek için Deneme’de Locke’un mülkiyet kavramının tanımını verdiği yere 

bakmamız gerekecektir. Locke, ahlaki önermelerin doğruluğunun tıpkı matematik 

önermelerdeki gibi ispatlanabilir olduğunu söylediği bir pasajda mülkiyeti şu şekilde 

tarif eder: 

  

“ ‘İyeliğin (Mülkiyetin) bulunmadığı yerde adaletsizlik de olmaz’, Eucleides’in 
herhangi bir önermesi kadar kesindir; çünkü iyelik (mülkiyet) idesi bir şey 
üzerindeki haktır ve kendisine ‘adaletsizlik’ adı verilen ide de bu hakka saldırılması 
ya da onun gaspı olduğuna göre, böyle saptanmış olan ve kendilerine bu adlar 
verilmiş olan idelerle, bu önermenin de, bir üçgenin iki dış açıya eşit üç açısı olduğu 
önermesi kadar doğru olduğunu kesinlikle bilebilirim.”72 

 

Alıntının da açıkça gösterdiği gibi, Locke’a göre mülkiyet, ‘bir şey üzerindeki 

haktır’. Bu, 5. bölümde sıklıkla kullanılan ‘bir şeydeki mülkiyet’ tabirini 

çağrıştırmaktadır.73 Ayrıca bu durum, mülkiyet kavramının, Locke’un yaşadığı 17.yy 

İngilteresindeki kullanımıyla da uyumludur.74 Bir hak olarak mülkiyet kavramının, 

                                                 
 
71 (İng. Property in [something]). Locke, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla, bu bölümde 
mülkiyet sözcüğünü 39 kez kullanmıştır. Ancak bunların 10 tanesi, ‘bir şeydeki mülkiyet’ kavramı 
olarak geçmektedir. 
72 Locke, Deneme, 4.3.18, s.317-318. Vehbi Hacıkadiroğlu, çevirisinde property’yi Türkçedeki 
iyelik kelimesiyle karşılamıştır. Ancak ben tezdeki kavram devamlılığını sağlayabilmek adına bunu 
mülkiyet kelimesiyle değiştirdim. 
73 Her ne kadar, kullanımda bir şey üzerindeki hak (İng. A right to anything) ile bir şeydeki 
mülkiyet (İng. Property in something) arasında yapıca bir fark var gibi görünüyorsa da, Locke’un, 
Deneme’deki bu açıklaması, onun İki İnceleme’deki geniş mülkiyet kavramıyla, yani “yaşam, 
özgürlük ve mülkler” üzerindeki hak olarak mülkiyet tanımıyla da uyumludur. 
74 Aslında mülkiyet ve hak probleminin çözümü birkaç genel hüküm verilip geçilecek kadar basit 
değildir. Locke’un kullandığı dilde ve 17.yy İngilizcesinde mülkiyet ve hak kavramının, bu 
dönemdeki İngiliz siyaset düşünürlerini derinden etkileyen Suarez, Grotius ve Pufendorf gibi doğal 
hukuk teorisyenlerinin yer yer değişmeli yer yer de birbirlerinden farklı anlamlara gelecek şekilde ius, 
ius in re(s), ius ad rem, daha belirgin bağlamlarda ise dominium ve en son olarak da proprietas 
şeklinde kullandıkları Latince kavramların etkisinde gelişip yerleştiğini anlatan ciddi çalışmalar 
vardır. Locke’un mülkiyet kavramını doğal hukuk geleneği içinde ele alan en kapsamlı ve etkili  
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bu kullanım şeklinden onun kapsamına yönelik bir çıkarım yapmak gerektiğinde, 

Locke’un söz konusu ettiği şeyin belirli bir hak olmadığı ancak Barbeyrac’ın 

belirttiği gibi “her tür hak”75 genel kavramı olduğu çıkarımına varmamız zorunlu 

görünmektedir. Çünkü ‘mülkiyetin bulunmadığı yerde adaletsizlik de olmaz’ ise, 

burada söz konusu edilenin sadece maddi servetler anlamındaki mülkiyet olmadığını 

düşünmek yanlış olmayacaktır.76  

Locke’un, Birinci İnceleme’de eleştirdiği Filmer’ın pederşahi iktidar 

savunusuna karşı İkinci İnceleme’nin 5. bölümünde geliştirdiği emeğe bağlı 

mülkiyet teorisi, insanın kendi kişisinde sahip olduğu mülkiyet anlayışı aracılığıyla 

                                                                                                                                          
 
çalışma James Tully’nin, A discourse of Property: John Locke and his Adversaries isimli kitabıdır. 
Bu kitabında Tully, Pufendorf’un, Locke’un ortak mülkiyetine benzer bir kavramı Kilise Hukuku 
açısından ele alırken, Latince ius in re (İng. A right in the thing) ve ius ad rem (İng. A right to a 
thing) tabirlerini kullandığını söylüyor. Bu açıdan bakılınca Locke’un Deneme’de kullandığı ‘bir şey 
üzerindeki hak’ olarak mülkiyet ius ad rem deyimine, İkinci İnceleme’deki ‘bir şeydeki mülkiyet’ 
olarak ele alınan hak kavramı da ius in re deyimine tekabül eder gibi görünüyor. Tully, a.g.e., s.113.  
Olivecrona’nın söylediğine göre ise bir de, Grotius’ta ‘herkesin kendisine ait bir alan’ olarak 
değerlendirilen suum kavramı söz konusudur. Grotius, devletin kurulma amacı olarak suum’un 
korunmasını gösterirken, Locke İki İnceleme’sinde Grotius’un suum’unu property’ye dönüştürür. 
Karl Olivecrona, “Appropriation in the state of Nature: Locke on the Original Property”, Journal of 
History of Ideas, C:35, No:2, Nis. – Haz 1974, s.212. 
75 Bkz. 1. dip not, Tully’den yapılan Barbeyrac alıntısı. 
76 Locke’un bu ifadesinin dar anlamıyla mülkiyet olarak anlaşıldığı takdirde ortaya çıkan yanlış bir 
değerlendirme için; 
“Locke’un sözde tanıtlanabilir ifadesi ‘mülkiyetin bulunmadığı yerde adaletsizlik de olmaz’, birinin, 
evsiz bir dilenci ya da göçebe bir vahşi gibi mülkiyetsiz bir kişiye yönelik acımasızca davranabileceği 
anlamına gelir. Bu iddiayı ve onun uzantılarını kabul etmek, yinede, dilencilere ya da göçebelere ne 
yapabileceğimiz ya da ne yapmamamız gerektiği hakkında herhangi bir içerik taşımamaktadır ve 
burada normatif bir ifadeyi tanıtladığımızı da iddia edemeyiz. Biri çıkıp da bu ifadenin, ‘Özel 
mülkiyet kurumu özünde adaletsiz olamaz” ya da ‘herkes kendi mülkiyetine yönelik bir hakka sahiptir 
ve ondan vazgeçmesi adilce talep edilemez” demeye gelen özgün bir normatif iddia olarak 
yorumlanabileceğinde ısrar edebilir. [Ve] Her iki iddiaya da ‘mülkiyet hırsızlıktır’ ya da ‘mülkiyet 
edinilip elde tutulduğu şu haliyle adaletsiz bir şekilde edinilip elde tutulmuştur’ düşüncesini savunan 
bir radikal karşı çıkabilir. [Ve yinede] Böyle bir kişi ‘mülkiyet’ ve ‘hak’ kavramlarıyla muhalifinin 
kast ettiğiyle aynı şeyi kastedebilir. Kısaca, temel ahlaki-siyasal önermeleri tanıtlayamayız.” 
Catherine Wilson, “The moral epistemology of Locke’s Essay”, The Cambridge Companion to 
Locke’s ‘‘Essay Concerning Human Understanding’’, Ed. Lex Newman, Cambridge University 
Press, 2007, s.397-398 
Leibniz’in, İnsan Anlığı Üzerine Yeni Denemeler kitabında, Locke’un bu görüşü üzerine getirdiği 
yorum ise bir hak olarak mülkiyetin adaletle bağlantısının kaçınılmaz sonucunu en iyi şekilde 
kavramıştır: “Nitekim, her şey ortakmışçasına, mülkiyet olmasaydı bile, yine de adaletsizlik olabilirdi. 
Mülkiyet tanımındaki ‘şey’den, ‘eylem’i de anlamalısın; çünkü aksi takdirde, ortada şeylere yönelik 
hiçbir hak olmasaydı bile, insanları gerekli gördükleri yerde eyleme geçmekten alı koymak her zaman  
adaletsizlik olurdu. Ancak bu açıklamaya göre mülkiyet olmadığında bu imkansızdır.” Akt. Tully, 
a.g.e , s.115. 
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aynı zamanda geniş tarifiyle mülkiyet anlayışının da temeli olma özelliğindedir.77 Bu 

yüzden kişi kavramı üzerine kurulu mülkiyet yaklaşımı da bu tezin amaçları 

açısından daha detaylı bir inceleme gerektirmektedir. 

 

2.3.Kişi ve Eylemleri78 

 
Locke, geniş mülkiyet kavramının tarifi içine yerleştirdiği kişi teriminin, 

mülkiyetin temelini oluşturduğunu söyler: “…doğaya ait şeyler ortak verilmiş 

olmalarına rağmen, yine de insan, (kendisinin efendisi ve kendi kişisi ve bunun 

eylemlerinin ve emeğinin sahibi olduğundan) mülkiyetin muazzam temeline 

kendisinde sahiptir; ve bu, varlığının desteği ve rahatlığı için kullandığı şeylerin 

büyük bir kısmını oluşturur…”79 

Locke’un söz dağarcığında kişi teriminin ne anlama geldiğini anlamak, ‘kişi 

ve eylemleri’nin nasıl olup da mülkiyeti yarattığını ve buna sınırlar getirdiğini 

kavrayabilmek açısından önemlidir. Öncelikle Locke’un, kişi kavramını insan 
                                                 
 
77 John T. Scott, Filmer’ın temsil ettiği gelenek ile ilgili şöyle söylüyor:  
“Birinin kişisindeki mülkiyet olarak haklar öğretisi, mülkiyet hakları ve siyasal iktidar arasındaki 
ilişkiyi yeniden düzenleyerek egemenlik teorisini sarsar. Egemenlik teorisinde, siyasal iktidar bir 
mülkiyet biçimi olarak görülür. Locke’un da Birinci İnceleme’de açıkladığı gibi, en büyük çocuk 
olma geleneği ‘ikisi de aynı kaynaktan gelen, hem mülk ve iktidar hem de insanlar üzerinde hüküm 
sürme ile şeylerdeki mülkiyet mirası’ hakkındaki hatalı düşünceyi destekler niteliktedir.” John T. 
Scott, “The Sovereignless State and Locke's Language of Obligation”, The American Political 
Science Review, C: 94, No:3, Eylül 2000, s. 
78 Bu popüler başlık Türkçedeki Locke çalışmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin Fahri 
Bakırcı’nın “Locke’ta Mülkiyet Anlayışı” isimli tezinde ‘Kişi Olarak İnsan ve Eylemleri’ başlıklı kısa 
bir alt bölümü vardır. Sayın Bakırcı bu bölümü Tully’nin kitabının aynı başlığı taşıyan oldukça uzun 
ve konunun etraflıca ele alındığı kısmının sadece 103-106. sayfalarından yararlanarak oldukça kısa ve 
yetersiz şekilde işlemiştir.  
Sayın Nilgün Toker’in “Doğal Hukuk Geleneği İçinde Locke’un ‘Yönetim Üzerine İki İnceleme’sinin 
Yeri” başlığını taşıyan yüksek lisans tezinde ise ‘Birey ve Eyleminin Cisimleşmesi Olarak Mülkiyet’ 
başlıklı bir alt bölümde yer verilmiştir aynı isme (s. 230-244). Toker, tezinde birey kavramına 
değinmeksizin, daha çok ‘Mülkiyet Üzerine’ bölümünde anlatılan toprak mülkiyetinin edinimi 
sürecini işlemiştir. Toker’in kullandığı başlığın eksik tarafı ise kişi kavramını birey kavramına 
dönüştürmüş olmasıdır. Nilgün Toker, “Doğal Hukuk Geleneği İçinde Locke’un ‘Yönetim Üzerine İki 
İnceleme’sinin Yeri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, 1989. 
Oysa İngilizcede birey (İng. Individual) diye ayrı bir sözcük mevcuttur ve başka bir anlama gelir. 
Dahası Locke da birey sözcüğünü kullanır, hatta bir yerde İngilizcedeki individual sözcüğünü isim 
olarak değilse bile sıfat olarak (yani bireysel olarak) kişiyle birlikte kullanır: the individual person 
Locke, Two Treatises, 1.111, s.221; 1.88, s.206. 
79 Locke, a.g.e, 2.44, s.298. 
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kavramından kesin bir şekilde ayırdığını görmeliyiz. Locke, kişi kavramını insan 

anlamına gelmesi için kullanmamaktadır. Bunun böyle olduğu, aslında her iki 

kavramın İki İnceleme eserinde cümle içindeki kullanımları göz önüne alınarak bile 

rahatlıkla fark edilebilir. Örneğin, Birinci İnceleme’nin 41 ve 43. pasajlarında Locke 

“insanların kişileri”nden80 bahsetmektedir. Aynı şekilde “öz babalarımızın 

kişileri”nden81 ya da “fethedilenlerin kişileri”nden82 de bahseder. Öte yandan 

“insanların… ellerinde bulundurdukları ve kişilerini kullandıkları”83 doğa 

durumundaki özgürlüklerini tasvir ederken ve “her insanın … kendi kişisine yönelik 

bir hürriyet hakkı”84 ile doğduğunu belirtirken de iki kavram arasındaki ayrıma 

dayanır. İki İnceleme’deki bu tarz kullanım örnekleri çoğaltılabilir.85 

Ancak Locke’un Deneme’sinde, insan-kişi ayrımı hakkında, kullanımın işaret 

ettiğinden daha fazlası vardır. Bu eserde, ayrımı açık hale getiren tanımlarla 

karşılaşırız. Locke’un görüşüne göre: “… kişi, düşünen, ussal bir varlıktır, uslaması 

ve düşünümü vardır, değişik zaman ve yerlerde kendini kendi olarak, yani aynı 

düşünen varlık olarak görebilir; bunu doğruca, düşünceden ayrılamaz olan ve … 

düşünce için özsel … [olan] bilinç yoluyla yapar.”86 

                                                 
 
80 (İng. The persons of Men) Bunlardan 1.41’deki pasajı, aynı ayrıma işaret etmek için Yolton, A 
Locke Dictionary adlı eserinin person girdisi altında vermektedir. Yolton 2.182’deki “bir insanın 
kişisi” (İng. A man’s person) kısmını da aynı kullanıma örnek olarak gösterir. John W.Yolton, A 
Locke Dictionary, 1.bs., Blackwell Publishers, USA,1993, Person maddesi, s.163-166. 
Aynı şekilde Locke’un fetih yoluyla elde edilen gücün [/iktidarın] sınırlarından bahsetmeye devam 
ettiği bu aynı bölümün 2.189’undan 1.41 ve 43’dekinin aynısı olan çoğul kullanımı Yolton’ın 
örneğine eklenebilir sanırım: ‘İnsanların kişileri’. Paragraf boyunca vermeye çalıştığımız diğer 
örnekler de aynı şekilde (aksi belirtilmedikçe) aynı girdi altında işaret edilmişlerdir. Yolton’ın bu 
çalışmasının person girdisi altında  165-166. sayfalarda verdiği, Locke’un kişi kavramıyla bu ayrıma 
gitmediği daha standart kullanımlarıyla ilgili tanımlar bulunabilir. Yolton, Locke’da person teriminin 
bu diğer kullanımlarıyla, Hobbes’un Leviathan’da yaptığı doğal-yapay kişi ayrımının benzerlik ve 
ayrılığına da ayrıca dikkat çekiyor. Oysa person kelimesinin değişik kullanımları arasındaki bu farkı 
görmek ve hepsini birbirine karıştırmamak imkânsız değilse de pek zayıf bir ihtimal olurdu.  
81 Locke, a.g.e., 1.66, s.189. (İng. The persons of natural fathers).  
Yolton bu kısmı tekrara girmemek için almamış muhtemelen. Çünkü kendisinin verdiği örnek de aynı 
paragraftan ve bu örnekten iki cümle önce yer alıyor: ‘özel yaşamdaki bir babanın kişisi’ (İng. The 
person of a private Father) 
82 A.e.,  2.193, s.395. (İng. The persons of the conquered)  
Bu da Yolton da olmayan bir örnek. Ancak 2.182’deki (bkz.24.dipnot) örneğin bir devamı olarak 
görülebilir.  
83 A.e., 2.4, s.269. Yolton’ın örneği ise 2.6’daki ile hemen hemen aynı tarz bir cümle. 
84 A.e., 2.190, s. 393. 
85 Yolton’ın örnek gösterdiği diğer pasajlar: 2.120 s.348; 2.173, s.383; 2.194, s.395. 
86 Locke, Deneme, 2.27.9, s.196. 
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Öte yandan yine Deneme’de, Locke’a göre insan kavramı için, “Ne denli 

değişik tanımlar yapılırsa yapılsın, dikkatli bir gözlem, zihinlerimizde bulunan … 

[bu] idenin, belli biçimdeki bir hayvan idesinden başka bir şey olmadığını şüpheye 

yer kalmayacak biçimde gösterir.”87 

Locke ayrıca ‘birçok kimse için’, söz konusu insan idesinin ‘bir beden 

idesi’nden farksız olduğunu da düşünmektedir.88 Kısacası, insan biyolojik bir varlık 

olmaktan öteye gidemezken, kişi, us sahibi olandır. Ve aslında, örneğin 2.124’de89, 

mülkiyetlerinin korunması amacıyla doğa durumunu terk edip sivil toplumu (yani 

devleti) kuran insanlar da, aslında bu ussal varlıklar, yani kişilerdir. Çünkü mülkiyet 

hakkı da insana değil ancak kişilere aittir: 

 

“Tanrı dünyayı insanlara ortak vermiştir; ancak … [bundan] onun her 
zaman ortak olarak ve işlenmemiş kalmasını istediğini varsayamayız. Onu, gayretli 
ve ussal olanın kullanımı (ki emek bu sahiplenişin yolu olmalıdır) için vermiştir.”90 

 

Kişi ve eylemleri hakkında Locke’un görüşlerinin doğru şekilde 

anlaşılabilmesi, onun mülkiyet anlayışının kavranması için de merkezi bir öneme 

sahiptir. Ancak bu aşamada işin içine Locke’un siyaset felsefesinin ahlaki yönü ile 

onun  tüm  felsefesini  genel  olarak  etkilediği  pek  çoklarınca 91  düşünülen teolojik  

                                                 
 
87 A.e., 2.27.8, s.198. 
Vehbi Hacıkadiroğlu, çevirisinde, İngilizcedeki man kelimesini değişmeli olarak Türkçedeki insan ve 
adam kelimeleriyle karşılamayı uygun görmüştür. Hatta yer yer aynı kavramı, aynı pasaj içinde hem 
insan hem adam olarak karşılamıştır (Ör; 2.27.10, s.197). Şunu ifade etmeliyim ki, Sayın 
Hacıkadiroğlu’nun çevirisi yer yer görünen bu tutarsız çeviri davranışları dışında (ki bu tarz eksikler 
daima metnin orijinaliyle karşılaştırmalı okuma metoduyla aşılabilirler) ciddi bir yanlışın olmadığı 
temiz, anlaşılır bir çeviridir. Ve benim bu tezde yararlandığım kısımları için ayrı bir çeviri yapma 
zorunluluğu getirmemektedir. Sayın Hacıkadiroğlu’nun bu çevirisinden yaptığım alıntılarda kavram 
devamlılığını sağlamak ve kafa karışıklığını önlemek adına pasajları kısaltan ve cümle yapısını 
korumaya çalışan bir tarz izledim. Bu açıdan aksi belirtilmedikçe alıntıların içinde kullanılan ‘[ ]’ 
(köşeli parantez) ler içindeki tamamlayıcı ifadeler bana aittir.  
88 A.e., 2.27.8, s.198. 
89 Bkz. 1. ve 20. dipnotlarla ilişkili alıntılar. 
90 Locke, Two Treatises, 2.34, s.291. 
91 John Dunn, kitabında Locke’u anlamanın ancak kendisinin ve döneminin teolojik sözcük dağarcığı 
bağlamında mümkün olabileceğini göstermeye çalışmaktadır. Burada biz, bu karmaşık bağlantıları en 
basit ve doğrudan şekliyle anlamaya ve anlatmaya özel olarak çaba göstereceğiz. Aksi takdir de, her 
biri ayrı birer tez konusu olabilecek bu ayrıntıların açıklanması ile başa çıkmak mümkün 
gözükmemektedir. Konuyla ilgili en önemli kaynakların başında Dunn’ın kitabı gelmektedir. Bkz. 
John Dunn, The Political Thought of John Locke, Cambridge University Press, 1969. 
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argümanları sızmaktadır.  

Sırasıyla gidersek, ilk olarak Barbeyrac’ın, Locke’un Hükümet Üzerine İki 

İnceleme ve İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı eserlerindeki siyaset ve bilgi 

teorisi bağlantılarını ortaya çıkarma çabası içerisinde öne sürdüğü İşçilik [ürünü] 

modeli ile başlamamız yerinde olur kanısındayım.92 Bu kalıba göre, kısaca ifade 

etmek gerekirse: İnsan, Tanrının ‘işçiliğinin ürünü’, dolayısıyla da onun 

mülkiyetidir. Aynı şekilde kendi mülkiyetini de kendi işçiliği (emeği) aracılığıyla, 

oluşturur.93 

 Locke İkinci İnceleme’nin ‘Doğa Durumu Üzerine’ isimli bölümünde, doğa 

durumu içindeki insanların özgürlüklerinin neden sınırlı olduğunu şöyle açıklar: 
                                                 
 
92 İşçilik (ürünü) modeli (İng. The workmanship model) ya da Tully’nin deyimiyle ‘insan ve 
yaratıcısının bağıntısal modeli’ (İng. The relational model of man and his maker), Fahri Bakırcı’nın 
sandığı gibi Tully’nin bir keşfi (Bakırcı, a.g.e, s.158) değildir. Tully, İki İnceleme ve İnsan Anlığı 
Üzerine Bir Deneme arasındaki workmanship model ve benzeri bağlantıları (Locke’un kipler ve 
bağıntılar ile gerçek özler hakkındaki görüşlerinin siyaset felsefesindeki yeri ile ilgili olan diğerlerini) 
Barbeyrac’tan ödünç almış ve geliştirmiştir. Bu üç başlıca bağlantının Barbeyrac’ın keşfi olduğunu da 
teslim eder. Tully, a.g.e.,  s.7. 
93 Benim ‘işçiliği[nin ürünü]’ tabiriyle karşıladığım workmanship kavramı aslında bu kullanımıyla 
(Locke’un seveceği şekilde söylersek) Türkçede bulunmayan bir idedir. Tıpkı İngilizcedeki maker 
(Lat. Faber) kavramı gibi yoktan var etmeye değil ancak varolan hammadde üzerinden ussal-sanatsal-
yaratıcı bir faaliyet icra ederek daha önce mevcut şekliyle varolmayan başka bir şey yaratmaya işaret 
eder. Workmanship kelimesi Locke’un İki İnceleme’sinde toplam 8 kez geçmektedir. Bunlardan 
1.53’de (2 kez), tıpkı 2.6 (2 kez)’daki gibi, Tanrının işçiliğinin ürünü olan insanın yine ve ancak onun 
tarafından yok edilebileceğini; 1.54’de, tıpkı 2.56 (2 kez)’daki gibi, çocukların da kendilerini doğuran 
ebeveynlerin değil yine Tanrı’nın işçiliğinin ürünü olduğunu; 1.86’da ise Tanrı’nın kendi işçiliğinin 
ürünü olan insanı, yeryüzü üzerinde yaşamını konforlu bir şekilde sürdürebileceği şeylerle donattığını 
söylemektedir. Deneme’de ise toplam 21 kez kullanılmaktadır. Burada kavram yine insanın Tanrı’nın 
işçiliği[nin ürünü] olarak geçtiği (Ör:“İnsanların zihinlerine basılmış herhangi bir ide olsaydı, bunun, 
sanki… Tanrı kendi yapıtına (İng. His own workmanship) imzasını atmış gibi…[olacağını] kabul 
ediyorum.”. s.80, 1.4.13) yerlerin dışında, bu kez insanın işçiliği[nin] ürünü olan, doğada bulunmayıp, 
onun anlığının ya da zihninin soyutlama işlemi yoluyla ortaya koyduğu şeylerden bahsedilen 
pasajlarda da görünür: (Ör:“…şeylerin türlere ayrılmasının, soyutlama yoluyla bu genel ideleri yapan 
anlığın işlemi olduğunu gözlemlemek kolaydır (…) Türler anlığın ürünüdür (İng. workmanship of 
the understanding), fakat temellerinde şeylerin benzerliği vardır.” (Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir 
Deneme, 3.3.12-13, s.250,). Ayrıca Locke’un insan zihninin işçiliği[nin] ürünü olarak ideler görüşü, 
günümüzde yaygın tartışma konusu olan fikri mülkiyetle ilgili konularda da önemli bir temel olabilir 
nitelikte görünmektedir. 
Tanrı ve ‘onun kendi suretinde yarattığı’ insan (1.30;31;40), işçilikleri ile varolan bir hammaddeden 
yeni bir şey yaratırlar ve bunu kendilerinin mülkiyeti yaparlar. Ve kendi mülkiyetleri olduğu için bu  
şeyler hakkındaki tüm tasarruf kendilerine aittir. Tek fark Tanrı’nın kullandığı hammaddeyi de 
kendinin daha önce yarattığı bir şeyden alıyor gibi görünmesine rağmen, insanın Tanrı’nın kendisine 
verdiklerine sadece kendisinin olan bir şeyi katıp (buna emek der Locke) kendi mülkiyetini 
oluşturuyor olmasıdır. Burada insanın, yaratma ve bunun sonucu olarak sahip olma sürecinde, kendi 
yapıcısı [/yaratıcısı] (İng. Maker) olan Tanrı’nın eylemlerini taklit ettiği gibi bir durumun söz konusu 
olduğu yorumunu yapmak, sanırım aşırıya kaçmak olmaz. Nitekim benzer bir sonuca Barbeyrac’ı 
izleyen Tully de varmaktadır. Tully, a.g.e.,  s.110. 
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“…bu her ne kadar bir özgürlük durumu ise de, bir aşırı serbestlik durumu değildir. 
Her ne kadar bu durum içinde insanın, kişisi ve elinde bulundurduklarını kullanma 
konusunda kontrolsüz bir özgürlüğü vardırsa da, yine de kendini ya da elinde 
bulunan yaratıkların hiç birini, temel korunma ihtiyacından daha soylu bir kullanım 
bunu gerektirmedikçe, yok etme özgürlüğüne sahip değildir. Doğa durumu, herkesi 
bağlayan, onu yönetecek bir doğa yasasına sahiptir ve Us da, kendisine 
danışmaktan başka bir şey yapmayacak insan soyunun tümüne, hepsi de eşit ve 
bağımsız olduklarından, kimsenin bir diğerinin yaşamına, sıhhatine, özgürlüğüne ve 
elinde bulundurduklarına zarar vermemesi gerektiğini öğreten bu yasanın 
kendisidir. İnsanların hepsi, Her Şeye Kadir ve sonsuz bilge Yaratıcının işçiliği[nin 
ürünü] olduklarından; hepsi de bu dünyaya, tek egemen Efendinin hizmetkârları 
olarak onun emri ve onun işleriyle ilgili gönderildiklerinden; onun mülkiyetidirler. 
[Ve] Kendilerini yapanın işçiliği[nin ürünü] olarak, bir başkasının değil, O’nun keyfi 
ne kadar isterse o kadar süre varlıklarını sürdürürler. Aynı yetilerle donatılmış 
olduğumuzdan ve de tek bir doğa topluluğunu paylaştığımızdan, tıpkı daha aşağı 
yaratıkların bizim için yapılmış oldukları gibi, biz de birbirimizin kullanımı için 
yapılmışızcasına, aramızda bize bir diğerini yok etme yetkisi tanıyan böyle bir tabi 
olma ilişkisi olduğu öne sürülemez. Herkesin kendini koruması ve kendi varoluşunu 
kasıtlı olarak terk etmemesi zorunluluğu olduğu gibi, aynı sebeple, kendi korunması 
tehlikede olmadığında, yapabildiği kadar insan soyunun geri kalanını da koruması 
gerekir; ve [hiç kimse] bir suçlunun cezasının verilmesi gereken durumlar haricinde, 
bir başkasının yaşamına kastetmemeli ya da yaşamının, özgürlüğünün, sıhhatinin, 
vücudunun ya da mallarının korunmasıyla ilgili olan şeylere zarar vermemelidir.”94  

 

Bu pasajdan, Locke’un mülkiyet düşüncesiyle ile ilgili iki temel önermeyi 

çıkarsamamız mümkün gibi görünür. İlki, yukarıda da belirttiğimiz gibi insanın 

Tanrının işçiliği[nin] ürünü, dolayısıyla da onun mülkiyeti olduğu görüşüdür. İkinci 

ve daha karmaşık gibi görüneni ise, ilk önermenin bir sonucu olarak, insanın doğa 

durumundaki özgürlüğünün, yani kendi bedenine yönelik mülkiyet hakkının sınırlı 

olduğuna ilişkin görüştür. İnsan, kendi bedenini ya da bir başkasınınkini (işlenen bir 

suçun tanzimi bunu gerektirmedikçe) ortadan kaldıramaz yani kendisinin ya da bir 

başkasının canını alamaz. Çünkü beden, onun yapıcısı [/yaratıcısı] olan Tanrıya aittir. 

Bu, bizimki gibi modern gözlere dini içerikli ve tuhaf bir ayrım gibi görünebilir. 

Ancak bu tarz yaklaşımları ve anlayışları göz ardı etmek, düşünce tarihine ait tüm 

fikirleri bağlamından soyutlayıp, kendi sözde ussallığımıza uydurmaya ve bu mutlak 

sandığımız ussallığın kıstaslarıyla değerlendirme yapmaya götürür ki, bu da yanlış 

okumalara sebep olur. Locke’un bu tarz ayrımlara giderken, aklında daima dini 

metinlerin örnekleri olduğu, özellikle, Birinci İnceleme’de Sir Robert Filmer’ın 

                                                 
 
94 Locke, Two Treatises, 2.6, s.271. 
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görüşlerine karşı geliştirdiği argümanlar göz önüne alınırsa kolaylıkla anlaşılabilir95. 

Tanrı ve insan arasındaki bu mülkiyet ilişkisini daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak 

bir diğer örnek de, Locke’un yine kutsal metinlerden alıntılarla argümanlarını 

düzenleyip, mülkiyet ve hakimiyet96 ayrımına gittiği bir pasajda ortaya çıkar: 

  

“Diyelim ki, bir ülkenin mutlak yöneticisi olan biri… [bir başkasına] bir 
kısım araziyi egemenliği altına almasını emretti ve ona içindeki tüm yaratıklar 
üzerinde hakimiyet [dominion] verdi, ancak açlığını doyurabilmesi amacıyla, onun 
bir tek oğlak ya da kuzuyu bile sürüden almasına izin vermedi. Sanırım, bu 
durumdaki biri nadiren kendisini o arazinin ya da üzerindeki sürünün Efendisi ya da 
Sahibi olarak görür: Bu durum bir Çobanın olabileceği gibi Hakimiyet sahibi olmak 
ile [gerçek] sahibin olabileceği gibi tam mülkiyet [full property] sahibi olmak 
arasındaki farkı ortaya koyar.”97 

 

Peki insan eğer kendi bedeninin mülkiyetine sahip değilse, nasıl olur da onun 

eylemlerine sahip olur? Bu sorunun cevabı için yeniden insan-kişi ayrımına 

dönmemiz gerekmektedir. Ancak bu kez argümanımızı bir adım daha ileriye 

taşıyarak, kişi ile fail kavramlarının ayrımına varmalı ve doğal bir hak olarak 

mülkiyet anlayışının bağlantısıyla ilgili ayrıntılara değinmeliyiz.  

Locke, insanın, doğduğu andan itibaren kendi usunu kullandığı bir durum 

içinde bulunmadığını ve bu yüzden de ebeveynlerinin bakım ve gözetimine muhtaç 

olduğunu belirtir:  

 

“Us sahibi olarak doğduğumuz kadar hür olarak da doğarız; ancak bunların her 
ikisini de tam olarak uygular durumda değilizdir; yaş bize birini diğeriyle birlikte 
getirir. Bir çocuk, kendisininkine sahip oluncaya dek, babasının yetkisi [ve] onu 
yöneten anlığı izin verdiği ölçüde hürdür (…) O, yaş ve eğitim ona us ve kendini … 
yönetme kabiliyeti verinceye değin, hiçbir şekilde yeterince hür olamaz.”98  

 

                                                 
 
95 Aynı şey tüm açıklığıyla Doğa Durumundan bahsettiği yerlerde de ortaya çıkar. Yazılı bir kaynağın 
olmadığı bir dönem hakkında ve arkeolojik verilerin de henüz ortaya çıkarılmadığı bir çağda, tarih 
öncesi dönemleri anlamak ve yorumlamak için en sağlam kaynağın Eski ve Yeni Ahit olduğundan, 
tıpkı tüm çağdaşları gibi Locke da şüphe etmez. Teorisini meşrulaştırmak adına sık sık Kutsal 
Metinlere başvurur. Bu görüşün daha genel bir ifadesi için bkz. Neil Wood, John Locke and the 
Agrarian Capitalism, 1.bs., University of California Press, 1984,s.52  ve s.134’de 17.dipnot. 
96 (İng. Dominion) 
97 Locke, a.g.e., 1.39, s.168. 
98 A.e., 2.61, s.308. 
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İnsan doğduğu zaman henüz kişi değildir. Locke’a göre, insanı kişi yapan şey 

zaman ve eğitim aracılığıyla şekillendirilen ustur.99 Locke’un, bu şekillendirmenin 

nasıl doğru bir tarzda yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini de onun Eğitim 

Üzerine Düşünceler100 isimli eserinden öğrenebiliyoruz. Örneğin bu eserinde 

Locke, ebeveynlerin, çocukların her istediklerine sahip olmayı değil de, “usun kural 

ve sınırlamaları içinde kalarak”101 sahip olmayı öğrenmedeki rollerinin öneminden 

bahsederken, usu şekillendirme işinin ciddiyetine değinir: “Gençken isteklerini 

başkalarının usunun boyunduruğuna sokmaya alışmayan insan, kendi usunu 

kullanabileceği yaşa geldiğinde de kendi usunun boyunduruğuna girmez”102 

                                                 
 
99 Us (İng. Reason). “Locke’un hiçbir kitabı başlık olarak Zihin (İng.Mind) kelimesini içermez. 
Denemesi anlık (İng. Understanding) üzerinedir. Sonradan bu kitaba eklemeyi düşündüğü[nü 
bildiğimiz] bölüm anlığın idaresi üzerine bir denemeydi, gerçeğin ve bilginin hizmetinde nasıl düzgün 
bir şekilde kullanılabileceğini anlatmaktadır. Eğitim üzerine olan çalışması çocuk zihninin 
şekillendirilmesi üzerine bir dizi talimatın genişletilmiş halidir. Anlık kavramı bu eserde ara sıra 
kullanılmaktadır. Ancak eğitmenlerin ve ebeveynlerin şekillendirme ve geliştirmeyle meşgul olacağı 
şey bu eserde zihindir” Yolton, a.g.e., s.136-137.  
100 (İng. Some Thoughts Concerning Education) Locke’un bu eserinden yapılan alıntılarda, John 
Locke, Eğitim Üzerine Düşünceler, Çev. Hakan Zengin, Morpa Kültür Yayınları, Mayıs 2003, 
çeviriden, The Works of John Locke, C: IX, 1823 standart baskı içindeki ilgili bölüm karşılaştırmalı 
olarak yararlanılmıştır. Hakan Zengin’in akıcı çevirisi ne yazık ki, genel olarak kavramların çevirisine 
verdiği dikkatin eksik olmasıyla gölgelenmektedir. Çevirideki akıcılığı korumak adına, orijinal 
eserdeki kavramların takip edilemez hale getirildiği bir anlam çevirisi izlenmiştir. Bunun en bariz 
örneği Locke’un kitaptaki en temel kavramı olan Mind (Tr. Zihin) terimiyle ilgili olandır. Tüm kitap, 
çocukların zihinsel gelişimi ve çocukta zihnin şekillendirilmesi üzerine kurulu olmasına rağmen, 
Mind, çeviride çeşitli şekillerde (özellikle de Türkçedeki Ruh kelimesiyle) karşılanmıştır. Ancak 
burada suç çevirmenin değil, kitabın editörlerinin de olabilir. Çünkü böyle bir düşünceyi akla 
getirecek bir durum, kitabın başındaki Metin ve Çeviri Üzerine (s.7-9) isimli açıklayıcı bölümde göze 
çarpmaktadır : “ Önemli olan Locke’un düşüncelerini elden geldiğince olduğu gibi çevirmekti. Ancak 
bu noktada belli zorluklar ortaya çıkıyor. [Eğitim Üzerine] Düşünceler’de anahtar niteliği taşıyan bazı 
kelimelerin günümüz İngilizcesindeki anlamı Locke’un kelimelerinin anlamından sapıyor; ek olarak, 
bu kelimeler Türkçe’de sadece bir kelimeyle çevrilmez ya da tam olarak çevrilemez. Bu tür anahtar 
kelimeler, örnek vermek gerekirse: (…) hissiyat, zihin, ruh, mizaç, karakter, varlık, kalp, anlayış, 
zihniyet olarak çevrilebilen “mind”dır; (…) Hakan Zengin’in çevirdiği … bu ve buna benzer 
sözcükler karşılaştırma ve düzeltiler sırasında uygun sözcüklerle değiştirilmiştir.” Bu tuhaf açıklama, 
aynı zamanda doğru olduğu düşünülen bir yanlışın meşrulaştırılmaya çalışılmasına ilişkin ilginç bir 
örnek olarak da ele alınabilir. Bu çevirideki bu tip yanlışlar bu tez boyunca İngilizce orijinaliyle 
karşılaştırmalı takip edilerek doğru şekilleriyle düzeltilmişlerdir. Böylece hem varolan ve samimi 
olarak emek harcandığı belli olan bir çeviri görmezden gelinmemiş, hem de bu çevirideki hatalar bu 
tezde de tekrarlanmamıştır. Ayrıca bu tezde kullanılan kavramların devamlılıklarının sağlanması 
amacıyla çeviride kullanılan farklı kelimeler de uygun görülenlerle değiştirilmiştir (ör. Akıl kelimesi 
Us ile değiştirilmiştir). Yine de gözden kaçan kısımlardaki hatalar eğer varsa tamamen bana aittir. 
101 Orijinal metinde tam olarak bu tabir kullanılmaktadır. The Works of John Locke, C: IX, 1823, 
s.29.  Hakan Zengin çevirisinde ise  ‘uygun sınırlar içindeki kurallara’  olarak Türkçeye aktarmıştır. 
Locke, Eğitim Üzerine Düşünceler, s.41 
102 Locke, a.ge., s.41 
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Mülkiyet ve kişi bağlantısında gözlemlenebilecek bir diğer husus, Locke’da 

mülkiyetin doğal bir hak olarak görülmesiyle ilgilidir. Burada doğaldan kasıt 

doğuştan her insanın sahip olduğu bir hakka işaret edilmesi değildir. Zaten mülkiyet 

sahibi olmak, doğa yasası ile Tanrı’nın buyruğunu kavrayabilmekten geçer ve Locke 

da doğuştan ideler fikrine karşıdır. Doğal olan, siyasal toplumdan önce de bulunan, 

onunla birlikte ortaya çıkmamış olan demektir. Doğal hak kavramı Locke’da 

insanların “Commonwealth’ler içinde bir araya gelmelerinin ve kendilerini bir 

hükümetin [yönetimi] altına sokmalarının”103 sebebi olan mülkiyete işaret ettiğinden, 

buradaki insanların aslında ussal varlıklar, yani kişiler olduğunu daha önce 

belirtmiştik. Bir yönetim altında yaşamaya razı olmak için çocuğun önce bir 

yetişkine dönüşmesi gerekmektedir.104 Locke, her kişinin içinde yaşadığı yönetime 

bağlı ve onun kurallarına uymakla da yükümlü olduğunu belirtir. Bu durum İkinci 

İnceleme’de ‘zımni rıza’ (İng. Tacit consent) olarak isimlendirilir. Vatandaş olan 

kişi için bu yükümlülükten kurtulmanın iki yolu vardır. Birincisi reşit olduğu yaştan 

itibaren yasaların kendisine tanıdığı haklar aracılığıyla mülkiyet ediniminden feragat 

edip o ana kadar içinde yaşadığı sivil toplumdan göç etmek, ikincisi de hükümetinin 

mülkiyeti koruma konusunda zaafa düşmesi ile ortaya çıkan direnme hakkı.105 Her 

iki durumun da muhatabı kişi haline dönüşmüş us sahibi yetişkin insandır. 

 Locke kişi kavramını insan kavramından ayrı değerlendirirken, belli bir amaç 

gütmektedir. Ona göre, “ kişi bir hukuk terimidir … eylemlerle ve bunların 

                                                 
 
103 Locke, Two Treatises, 2.124, s. 350–351. 
104 Yolton, yakın tarihli bir makalesinde Locke’un insan anlayışını kavramak için bazı merkez 
kavramların doğru anlaşılabilmesinin önemini vurgular. Bunların içine bu tezde hiç değinilmeyen 
kendi (İng. Self) kavramını da katmaktadır:  
“Locke’un insan ve kişi ayrımında dört temel kavram söz konusudur: - insan (İng. Man), kendi (İng. 
Self), kişi (İng. Person) ve fail (İng. Agent). Eğer bu terimler çözümlenebilirse Locke’un insan 
kavramının doğası ve işlevi konusunda bir anlayış geliştirmek de mümkün olabilir. Locke’un insan 
anlayışının neliğine kapı açan anahtar, eylemin (İng.Action) failinin kim olduğu, fail olma durumunun 
eylemdeki yeri sorularına verilen cevapta gizlidir. Beden-zihin ve insan-kişi ilişkisi arasında, 
materyalizm ile ilintili bazı sorular ortaya çıkarabilecek benzerlikler mevcut. Sanırım Locke’un 
insanın bir kişi olarak doğmadığını ancak kişi haline geldiğini, ona doğru evrildiğini söyleyebiliriz. 
Bir çocuğun (bir oğlanın-çünkü Locke erkek çocuk eğitimi ile ilgili yazar) eğitimle gerekli erdem ve 
ussallığı kazanmasıyla bir yetişkine dönüşmesi ile bir insandaki kişi-lik (İng. Personhood)’in 
oluşması arasında kabaca da olsa bir analoji kurulabilir.” John W. Yolton, “Locke’s Man”, Journal of 
the History of Ideas, C: 62, No:4, Ekim 2001, s.665.  
105 Locke, a.g.e., 2.119, s.347; 2.121, s.349. Zımni anlaşma ve rıza ile oluşan siyasal yükümlülük 
teorisini, mülkiyetle ilişkisi açısından bu tezin 3. bölümünde ele alıyoruz. 
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değerleriyle ilgilidir, bu yüzden de yalnızca, düşünen, yasa yapan, mutlu ya da 

mutsuz olabilen insanlara [faillere] uygulanır.”106 Kişi “şimdiki varoluştan 

                                                 
 
106 Locke, Deneme, 2.27.26, s.203–204. 
Hacıkadiroğlu’nun çevirisinde bir miktar iyileştirme gereken kısımlardan biri budur İlki yine insan 
kavramıyla ilgili, burada yine savrukça İngilizcedeki agent kelimesinin yerine kullanılmış, oysa 
Locke’da bu apayrı bir kelime ve dolayısıyla da ayrı bir ide. En azından bu kavramları birbirinden 
ayrımsayabilmek adına, kimse şeklinde karşılanmalıydı. Aslında ‘bir eylemi gerçekleştiren kimse’ 
tam doğru karşılığı olurdu. Bu kavramı Türkçeye fail olarak çeviriyorum. Eski ve günümüzde 
kullanım sıklığı oldukça düşmüş bir kelime olsa da, agent’ı Türkçe’de en iyi karşılayan kelime budur. 
Bunu dışında ‘yasa yapan’ (İng. capable of a law) değil ancak bir yasaya uyabilen, uyma derecesinde 
us sahibi bir kimsedir burada kişi. Çünkü İngilizcesinde capable of a law, and happiness and misery 
şeklinde kullanılıyor cümle. Yani tamlamanın ilk kısmında of ile a law arasına gizli bir making 
sıkıştırıp (ki bu yasa yapmak demek olurdu gerçekten, ancak Locke ve dönemi bağlamında ya mutlak 
yönetici ya Tanrı ya da kişilerin, ortak rıza ile kurup yasa yapma ve toplumsal olanı düzenleme hakkı 
verdikleri siyasal yönetim için kullanılabilirdi büyük olasılıkla) ardından gelenleri olduğu gibi 
bırakamayız.  
Locke tarafından kullanılan kişi (İng. Person) kavramı Türkçe çevirisi yapılırken genellikle kişilik 
kelimesi ile karşılanmaktadır. Öncelikle, kişilik (İng. Personality) kavramı Locke’un çok az 
kullandığı bir kavramdır. İki İnceleme’de hiç geçmeyen bu kavram, İnsan Anlığı Üzerine Bir 
Deneme gibi hacimli bir eserde ise sadece, 5 kez (üstelik de iki tanesi aynı cümle içinde) geçmektedir. 
Hepsi İkinci İnceleme’nin  ‘Özdeşlik ve Başkalık’ isimli 27. bölümünde yer almaktadır. Bu bölümün 
diğer bir özelliği, kişi kavramının enine boyuna incelendiği bir bölüm olmasıdır. Kişilik kelimesi, bu 
bölümde geçtiği her yerde,  kişi olma durumunu ifade eden genel bir kavram olarak kullanılmaktadır. 
Örneğin, 2.27.22’de, sarhoş bir insanın ayık haliyle aynı kişi olup olmadığını ve sarhoşluğun kişiyi, 
eylemlerinin ahlaki ve hukuksal sonuçlarından muaf tutup tutamayacağını tartışırken Locke şöyle 
söyler: “Cezanın kişiliğe, kişiliğin de bilince bağlı olmasına karşın ve sarhoş belki de yaptığının 
bilincinde değilse de, yine de insan adaleti onu haklı olarak cezalandırır, çünkü aleyhteki olay 
kanıtlıdır, lehteki bilinçsizlik kanıtsızdır” Locke, a.g.e, s.201.  
Burada vurgu yapılan şey, cezanın yani hukuksal işleyişin ve sonucunun muhatabının bilişsel 
düzeydeki değil, ahlaksal düzeydeki kişi olmasıdır. Yine aynı şekilde 2.27.26’da, Locke, kişinin bir 
hukuk terimi olduğunu söyledikten hemen sonraki cümlesine, “Bu kişilik, şimdiki varoluştan 
geçmiştekine yalnızca bilinç yoluyla uzanır…” diye devam etmektedir. Locke, a.g.e, s.204.  
Burada da söz konusu olan, bir önceki cümlede kullanılan kişi kavramının genelleştirilmesidir. 
Tuhaftır ki, TDK sözlüğünde yapılacak kısa bir kelime taraması, bize Locke’un person terimini 
Türkçede kişilik kelimesiyle karşılamanın daha mantıklı ve anlamlı olacağı hissini veren tanımlar 
sağlar. Burada, kişi, birinci anlamıyla ‘insan, şahıs, zat, nefer’ gibi eşanlamlılarıyla ya da yakın 
anlamlılarıyla karşılanmaktadır. İşin aslı, verilmiş bir tanımı bile yoktur. İkinci anlamında, dilbilgisel 
olarak bir tanımı verilir, buradaki örnekler ise; tekil kişi, çoğul kişi vs.’dir. Oysa kişilik kelimesi, ilk 
anlamıyla, ‘bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet’ 
şeklinde tanımlanmıştır. Tabii ki bu da, Locke’un kişi kavramının aynısı değildir. Ancak kişi ve insan 
ayrımına gidilmemiş olan kişi girdisinden daha çok şey anlatan bir ifadedir. Ancak kişilik kelimesi de 
her ne kadar aralarında açık bir gönderme kurulmamış ise de TDK’da ‘bir bireyin kendine özgü 
yapısı’ tanımı verilen karakter kelimesiyle benzer anlamda kullanılıyor gibi görünür.  
“Kişi” ve “Kişilik”, Türk Dil Kurumu Sözlüğü, (Çevrimiçi), 
http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518
CA, 10 Mayıs 2008. 
Bir diğer dikkati çeken ayrıntı, Yolton’ın A Locke Dictionary eserinde, person girdisi altında kişi 
terimini genel bir kavram olarak kullanacağı her yerde personality yerine personhood kelimesini 
kullanmasıdır. Bunun sebebi, Oxford English Dictionary’de personhood kelimesine ayrılan madde 
içindeki kelimenin kullanım sıklığını gösteren Zaman Çizelgesi (Date Chart)’nde açıkça 
görünmektedir. Personhood kelimesi 20. yy’da ortaya çıkmış ya da yazılı kaynaklarda görünmeye 
başlamış bir kelimedir. Türkçede de kişi olma durumu anlamındaki kişi-lik kelimesiyle karşılanabilir.  
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geçmiştekine yalnızca bilinç yoluyla uzanır ve yine bilinç yoluyla, şimdiki 

eylemlerini benimseyişiyle aynı neden ve sebeplere bağlı olarak, geçmiş eylemlerine 

ilgi duyar, onlardan sorumlu olur.”107 Kişi eylemlerin kaynağıdır. Ancak eyleyen 

yani bir takım bilinçli eylemlerde bulunan sadece insan varlığının kişi kavramıyla 

anılan yanı değildir. Fail [İng. Agent] de ‘geçmişteki eylemlerin’in farkındadır.108 

Locke, bir faildeki “herhangi bir eylemin … yapılması ya da yapılmamasını … 

gerçekleştirme gücü”109ne değindiği gibi “ussal ve istençli bir fail”110den de 

bahsetmektedir. Bu açılardan bilinç ve eylem yeteneği hem failde hem de kişide 

vardır.  

Locke’un kişi olma vasfının yalnızca ‘mutlu ya da mutsuz’ [İng. happiness 

and misery] olabilen faillere uygulanabileceğini söylemesinde de bir anlam 

                                                                                                                                          
 
Dahası aynı girdi altında, bu kelimenin önceki kullanımı olarak personality kelimesi verilmektedir. 
Locke’un döneminde personhood diye bir terim olmadığı, Yolton’ın yazdığı dönemde ise 
personality zamanla başka anlamlarla yüklenip, değişik alanlarda kullanılan bir kelime haline geldiği 
için, personhood, person’dan bahsedilen her yerde kavram kargaşalığına sebep olmaksızın gönül 
rahatlığıyla kullanılabilen bir genel ad olarak görülmüştür. 
 “Personhood” Oxford English Dictionary, (Çevrimiçi),  
http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50176250?single=1&query_type=word&queryword=personhood
&first=1&max_to_show=10, 10 Mayıs 2008. 
Türkçe’deki kişilik kelimesine gelince, bu kelime, TDK tanımından da sezilebildiği gibi, insanın 
manevi ve ruhsal yönünü işaret eden ve günlük dilde de karakter kelimesiyle değişmeli olarak 
kullanılan, psikoloji alanıyla ilgili çağrışımlar yapan bir kelimedir. Oysa Locke için person kelimesi, 
kendisinin de açıkça belirttiği gibi, psikolojik değil, hukuki bir terimdir. Bu anlamın Türkçede de 
rahatlıkla yakalanabileceğine ilişkin en güzel kanıt, Türk Medeni Kanunu’nun (bundan sonra TMK) 
‘Kişiler Hukuku’ başlığı altındaki birinci bölümüdür. Bu kitabın birinci kısmının ismi ‘Gerçek 
Kişiler’, Birinci Bölümününki ise ‘Kişilik’tir. Burada kişilik kavramı kişi olma durumu olarak ele 
alınmıştır. Ancak yasanın muhatabı olarak kişi gösterilmiştir. Aynı şekilde TMK’da da insan ve kişi 
ayrımına gidildiği görülmektedir. 8. Madde: ‘Her insanın hak ehliyeti vardır’ der. 10.Madde ise ‘Ayırt 
etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır’ şeklindedir. İnsan kavramı 
Gerçek Kişiler kısmında sadece 3 kez geçer, ikisi demin andığımız 8. maddede, üçüncüsü ise insanın 
biyolojik yönüne vurgu yapan 23.Maddede (“Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin 
alınması, aşılanması ve nakli mümkündür.”) yer alır. 
Türk Medeni Kanunu, (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html, 10 Mayıs 2008. 
107 Locke, a.g.e., 2.27.26, s.204. 
108 “Geçmişteki eylemlerin bir bireysel etmene, onun başka birisinde de bulunması olanaksız olacak 
biçimde nereye dek bağlı olabileceğini bilemeyiz.” Locke, Deneme, 2.27.13, s.198. Hacıkadiroğlu, 
çevirisinin bu kısmında Locke’un agent kavramını bu kez etmen sözcüğüyle karşılamayı uygun 
bulmuş ki Locke’un idelerini birbirinden ayırabilmemiz adına bu doğru bir yaklaşım ve doğru bir 
karşılıktır.  
109 A.e., 2.21.8, s.154.  
110 A.e., 4.21.1, s.412. İtalikle eklenen sözcük tarafıma aittir.“a Man … as a rational and voluntary 
Agent”. Vehbi Hacıkadiroğlu bir dalgınlık yapıp çevirisinde rational kısmını atlamıştır.  
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bütünlüğü görülebilir. Kişi ve fail arasındaki esas farkı belirleyen düğüm burada 

çözülmektedir.  

Locke’a göre “ ‘mutluluk’ ve ‘mutsuzluk’, son sınırlarını bilemediğimiz iki 

ucun adıdır … bunların bir bölümü zihinde düşünceden, gerisi de bedende, devimin 

belli değişimlerinden kaynaklanmış olsa da, hepsi de zihindedir.”111 “Haz ve acı, 

belli nesnelerin ya zihinlerimizdeki ya da bedenlerimizdeki değişik derecelerdeki 

etkileriyle üretilmiş olduğundan, bizde bir haz üretme özelliği olan şeye iyi, bizde bir 

acı üretme özelliği olan şeye de kötü diyoruz; çünkü bunlarda mutluluğumuzun ve 

mutsuzluğumuzun kendilerine bağlı olduğu haz ve acı üretme özelliği vardır.”112 

Locke, ‘Ahlaksal İyi ve Kötü’ başlığıyla ele aldığı bir pasajda da mutluluğumuzun ve 

mutsuzluğumuzun bağlı olduğu aynı haz ve acı idelerine gönderme yaparak, “Demek 

ahlaksal iyi ve ahlaksal kötü de, istençli eylemlerimizin, yasa-yapıcının istenç ve 

gücüne bağlı olarak bize iyilik ve kötülük getiren yasalarla uyuşup uyuşmamasından 

başka bir şey değildir; yasaya uyup uymadığımıza göre yargıç kararıyla gelen bu iyi 

ya da kötüye ya da haz ve acıya ödül ve ceza denir”.113 

 Locke yine Deneme’de şu soruyu sorar: “Nasıl olur da insanlar bu kadar sık 

olarak kötüyü iyiye, üstelik bunun onları mutsuz yaptığını itiraf ediyor olmalarına da 

rağmen tercih ederler?”114 Buna verdiği iki yanıt vardır: 1. Bedensel acılar 2. Yanlış 

yargılardan kaynaklanan yanlış istemler.115 “Eylem insanlığın en önemli işi”116 ve 

“bütün yasaların konusu”dur117 ve “…özgürlük, bir kimsenin [kişinin], zihninin 

seçmesine ve yönlendirmesine göre yapma ya da yapmaktan vazgeçme gücünün 

bulunmasına ilişkindir.”118 

                                                 
 
111 A.e., 2.21.41, s. 161.  
Benzer bir ifade 2.20.2’de s.148 de vardır:  
“Haz ve acı dediğim zaman, genellikle bunların ayırt edilişlerine uygun olarak, bedenin ya da zihnin 
haz ve acıları diyorum; oysa gerçekte bunlar, kimi kez bedendeki kimi kez de zihnin düşüncelerindeki 
düzensizlikten doğan, zihnin değişik durumlarıdır.”  
112 A.e.,  2.21.42, s. 161 
113 A.e.,  2.28.5, s. 206 
114 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (Clarendon Edition of the Works 
of John Locke), Ed. Peter H. Nidditch, Oxford University Press, 1979, 2.21.58, s. 248. 
115 A.e. 
116 Locke, Deneme,  2.22.10, s. 170. 
117 A.e. 
118 A.e., 2.21.10, s.154. Hacıkadiroğlu yine kavram devamlılığı gözetmeyerek, kişi terimini kimse 
olarak karşılamıştır.  
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“Gerçek mutluluk arkasından gitmeyi sağlayan zorunluluk neyse, aynı zorunluluk, 
aynı güçler, ertelemeyi, düşünmeyi ve ardışık isteklerden her birinin karşılanmasının 
gerçek mutluluğumuzla çatışması ya da bizi ondan saptırması olasılıkları üzerinde 
irdeleme yapmayı da sağlar. Bu bana ölümlü ussal varlıkların en büyük ayrıcalıkları 
olarak görünüyor.”119 

 

Locke mutluluk sözcüğünü gördüğümüz her yere ahlaksal olan iyi kavramını 

koyabilmemiz için gerekli açıklamayı (Deneme 2.28.5’de) yapmıştır. Böylece 

ahlaksal olan eylemle sıradan eylem arasında da bir fark ortaya çıkmaktadır. Fail 

Locke’da insanın eyleyen yönüdür. Ancak ahlaki eylemle birlikte anılan sözcük 

kişidir.120  

Locke, kişi ve eylemlerinin hukuksal yönüyle Tanrının insanlara buyruğunu 

da doğa yasası aracılığıyla bu ahlaksal bağlantı içinde ele alır gibi görünür. Bu 

şekilde görüldüğünde, kişinin ahlaksal ilkelere göre eyleyen olmasının, mülkiyetle de 

yakın bir ilişkisi vardır. İkinci İnceleme’de Locke, “Tanrı yeryüzünü … insan 

soyuna ortak vermiştir”121 ve “dünyayı insanlara ortak veren Tanrı, ayrıca onlara, bu 

dünyayı kendi yaşamları ve ihtiyaçları için en avantajlı şekilde kullanmak üzere us 

da vermiştir”122 demektedir. Yine, “Tanrı insan için, onun boşa harcaması ya da 

harap etmesi amacıyla hiçbir şey yaratmamıştır”123 ifadesinin bir uzantısı olarak 

görebileceğimiz şu satırları da ekler:  

                                                 
 
119 A.e., 2.21.52, s.163. 
120 Yolton, makalesinde sadece belirli bir yerde değinmiş olmakla birlikte, bu çeşit bir çıkarımı 
destekler gibi göründüğü ifadeler kullanır, ancak yine de temkinli bir yaklaşım içindedir:  
“ ‘Kişi’ terimi, Locke’un kişisel özdeşlik açıklamasında sıklıkla ahlaksal bir tonda seslendirilir, ancak 
onun tek özelliğinin bu olduğunu söylemek de aşırıya kaçmak olur. ‘Kişi’ ve ‘kendi’ [self] arasında 
bir ayrıma gitmek bile mümkündür, birincisi ahlaki bir çağrışım taşırken, ikincisi ‘kendi[siyle] 
özdeşlik’e gönderme yapar. Eylemin faili, insandır, ‘kendi’dir. Eylemler ahlaki eylemlerle 
sınırlandırılmamışlardır; dans etme ya da şarkı söyleme, yanıt verme ya da sohbet etme de tıpkı 
doğruyu-söyleme, başkalarına yardım etme, ebeveynlerini gururlandırma gibi, failin eylemleridirler. 
İşte bu ikinci sırada andıklarımız, yani ahlaki eylemler, Locke’a bir kişinin bir insana dönüşmesi ya da 
daha aşağı bir seviyeye düşmesi ile ilgili olan çarpıcı (/ürpertici) örneği verdirir: Locke’un Hükümet 
Üzerine İki İnceleme’sindeki doğa yasasını ihlal eden ve tıpkı vahşi doğa hayvanlarına dönüşüp onlar 
gibi muamele görmeyi hak eden faillerdir bunlar. Bunların durumunda eylemin merkezi halen 
kendilerindedir, belki kendileriyledir de diyebiliriz, ancak [bunlar, bu durumda] ‘kişi’ olarak hareket 
etmemişlerdir.” John W.Yolton, “Locke’s Man”, Journal of the History of Ideas, C:62, No:4, Ekim 
2001, s.669. 
121 Locke, Two Treatises, 2.25, s.286. 
122  A.e., 2.26, s. 286. 
123 A.e., 2.31, s.290. 
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“Tanrı, tüm insan ırkına dünyayı ortak verdiğinde, aynı zamanda insana emek 
vermeyi de buyurdu … Tanrı ve kendi aklı ona, yeryüzünü egemenliği altına 
almasını, yani, varoluşunu iyileştirmek için değerlendirmesini, ve öyleyse ona kendi 
yapmış olduğu, öyle ki kendi emeği olan, bir şeyler katmasını buyurmuştu. Tanrının 
bu buyruğuna uyarak, yeryüzünün bir parçasına egemen olup, onu işleyip eken 
[kişi], bu şekilde ona, başkasının üzerinde bir hakkı olmayan, ne de adaletsizlik 
etmeden kendisinden alınamayacak, kendi mülkiyeti olan bir şey katmıştı.” 124 
 

Eğer Locke, her insanın kendi kişisine sahip olduğunu, bu kişinin eylemleri 

yani emeğinin mülkiyeti yarattığını ve emek vermenin de Tanrının buyruğu 

olduğunu söylüyorsa; o halde bize emeğin ahlaki bir eylem ve bir çeşit ibadet, 

mülkiyetin de ahlaksal bir iyi olduğunu düşünmek dışında bir şey kalmamaktadır. Bu 

ibadet şeklini istismar edip, Tanrı’nın, yani doğanın, yani usun yasalarına ve 

sınırlarına uymayan kişilerin yargısı ise bu dünyada değilse bile öbür dünyada 

verilecektir: 

 

“…kutsal kitap bize, kıyamet gününde, Tanrının herkese kendi eylemlerine göre 
vereceği zaman, bütün yüreklerdeki gizlerin açıklanacağını söylüyor. Yargı, her 
kişinin, hangi bedende görünürse görünsün ve bilinç hangi cisme bağlı olursa olsun, 
bu eylemleri kendisinin işlemiş ve bu yüzden de cezayı haketmiş olduğunun 
bilincinde oluşu yüzünden, haklıdır.”125 

 

Locke’da mülkiyetin doğal koşullardaki durumu kısaca budur. Ancak 

mülkiyetin bu şekildeki belirlenişi insanların Commonwealth’ler içinde bir araya 

gelmelerine, kendilerini bir hükümetin yönetimi altına sokmalarına kadar sürer. Bu 

aşamadan sonra mülkiyetin sınırlarını ve dağılımını belirleyen merci devletin kendisi 

olur. Biz de bu yüzden şimdi siyasal toplum içindeki mülkiyete değineceğiz. 
 
 

                                                 
 
124 A.e., 2.32, s.291. 
125 Locke, Deneme, 2.27.26, s. 204. 
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3. LOCKE’TA SİYASAL TOPLUM İÇİNDE MÜLKİYET: RIZA, 

YÜKÜMLÜLÜK VE DİRENİŞ 

  

3.1.Siyasal Toplumda Mülkiyet1 
 

Mülkiyetin, Locke’un siyaset felsefesinin diğer önemli kavramları olduğu 

genel kabul gören, ‘siyasal yükümlülük’, ‘rıza’ ve ‘direnme [hakkı]’ gibi kavramlarla 

da yakından ilgili olması, onun merkezi konumunu belirleyen bir diğer önemli 

kanıttır.2 

           Locke’a göre bir insanın doğal iktidarı iki çeşittir: Birincisi “doğa yasasının 

izni dahilinde kendisinin ve diğerlerinin korunması için uygun gördüğü her ne ise 

yapma”3,  ikincisi ise “Yasaya karşı işlenmiş suçları cezalandırma iktidarı” dır.4 

Ancak biri kendini herhangi bir Commonwealth yönetimi altına sokmaya karar 

verdiğinde, her iki hakkından da vazgeçmek durumundadır. Birinci iktidar türü olan 

“kendisinin ve insan soyunun geri kalanının korunması için uygun olduğunu 

düşündüğü her ne ise yapmaktan, [bunun] toplum tarafından yapılan yasalar 

aracılığıyla düzenlenmesi yönünde vazgeçer”.5 “İkinci olarak, cezalandırma 

iktidarından tamamen vazgeçer … kendi doğal kuvvetini toplumun yürütme erkinin 

                                                 
 
1 Locke, İkinci İnceleme’nin 7. bölümüne ‘Siyasal ya da Sivil Toplum’ ismini vermiştir. Locke  her 
iki kavramı, sadece bu bölümde değil, kitap boyunca birbirlerinin yerine değişmeli olarak 
kullanmaktadır. Sonuçta sivil toplum ve siyasal toplum, Locke için aynı anlama gelmektedir. Biz de 
bu bölüm boyunca yapılan alıntılarda ve açıklamalarda aynı kullanımı benimsedik. John Locke, Two 
Treatises of Government, Ed. Peter Laslett, 14.baskı, Cambridge University Press, 2003.    
2 Alan Ryan, “Locke and the Dictatorship of Bourgeoisie”, Political Studies, Sayı 13, 1965, s. 219;  
Gordon Schochet, “‘Guards and Fences’: Property and Obligation in Locke’s Political Thought”, 
History of Political Thought, C:XXI, No:3., Kış 2000, s.366. 
Siyasal yükümlülük (İng. Political obligation), rıza (İng. Consent), direniş (İng. Resistance) 
kavramlarının Locke’un siyaset felsefesi bağlamında akademik çevrelerde tartışma konusu olan en 
temel kavramlar olduğu pek çok eserde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde belirtilmektedir. Ancak 
burada kaynak olarak, yazdıkları makalelerin giriş bölümlerinde bunu doğrudan belirten iki tanesini 
göstermek sanırım yeterli olur. Bu iki makale, ayrıca yayınlandıkları tarihler göz önüne alındığında 
(1965 ve 2000), Locke akademisyenliğinin son 35-40 yıllık süreçte bu konuda hemfikir olmaya 
devam ettiğini göstermesi açısından da ilginçtir.     
3 Locke, a.g.e.,  2.128, s. 352. 
4 A.e. 
5 A.e., 2.129, s. 352. 
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desteğinde kullanır.”6 Sonuçta vazgeçilmiş olan bu iki iktidar türü, “toplumun her bir 

üyesinin birleşmiş iktidarı”7 na dönüşür. 

 Locke’a göre, insanın sivil toplumu kurmak için doğal iktidarlarından 

vazgeçmeye gösterdiği rıza, siyasal yapıların (genel bir isim verecek olursak 

devletlerin) kurucu nedenidir8: “Bir kısım insan, her bir bireyin rızasıyla, bir topluluk 

oluşturduğunda, aynı zamanda bu topluluğu, tek bir vücut olarak hareket edebilecek 

bir iktidar haline de getirir”.9 Bu rıza aynı zamanda “her bir kimseyi, 

Commonwealth’in bir üyesi yapan şeydir”.10 Locke bu aşamada siyasetin can alıcı 

sorusunu da sorar: 

 
“Çağlar boyunca insan soyunu rahatsız eden ve onları şehirleri harabelere 
çevirmelerine sebep olacak, nüfuslarını kıracak ve dünyadaki barış ortamını bozacak 
o fesatlıkların büyük kısmına sürükleyen muazzam soru, dünyada [böyle] bir 
iktidarın olup olmadığı ya da nereden geldiği değil, onu kimin sahipleneceği 
olmuştur.”11 

 

Locke’un yanıtı, buna kimin sahip olacağını belirleyenin çoğunluk 

olduğudur. Herkesin rızası sağlandıktan sonra artık “tüm  Commonwealth’lerin ilk ve 

en temel pozitif yasası, Yasama İktidarının kurulmasıdır.”12 Locke, “toplumun 

iktidarı ya da onlar tarafından kurulmuş olan Yasama”13 derken de her bir bireyin 

iktidarı ile yasama gücünü birbirlerinin yerine kullandığına işaret eder gibidir. 

Locke’a göre insanlar, “doğal durumda sahip oldukları eşitliği, özgürlüğü ve yürütme 

gücünü, topluma girdiklerinde, … yasama tarafından kullanılması … için toplumun 

ellerine bırakırlar.”14. Topluluğun iktidarı da kişilerin ellerinden alınmış değil, 

                                                 
 
6 A.e.,  2.130, s.353. 
7 A.e.,  2.135, s. 357. 
8 James Tully, Locke’un siyasal toplum inşasını, Aristoteles’in nedensellik öğretisiyle 
benzeştirmektedir. Bunu yaparken de, “birinin doğal iktidarından vazgeçme rızasının devletin hareket 
ettirici nedeni” olduğunu söyler. James Tully, An Approach to Political Philosophy: Locke in 
Contexts, Cambridge University Press, 1993, s.158.  
9Locke, a.g.e.,  2.96, s.331. 
10A.e.,   2.122, s.349. 
11A.e.,   2.106, s.337. 
12 A.e.,  2.134, s.355. 
13A.e.,   2.131, s.353. 
14 A.e. 
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hükümetler anayasaya aykırı hareket ettikleri takdirde tekrar her bir kişiye geri 

dönecek şekilde devredilmiş15 olmaktadır:  

 

“Yasama sadece belirli amaçlarla hareket eden itibari bir güç olduğu için … 
kendisine emanet edilmiş güvene aykırı davrandığını fark ettikleri zaman,  
Yasamayı kaldırmak ya da değiştirmek için kişilerde yinede üstün bir güç bulunur 
… bu [belirli] amaç açık bir şekilde ihlal edildiğinde … [bu] güç onu veren ellere 
geri döner.”16 

 

Bu şekliyle, yasama gücüyle, insanların doğal iktidarları arasında da karşılıklı 

bir etkileşim mevcuttur. Toplum onu yaratmak adına kendi doğal iktidarından 

vazgeçen insanlar için sınırları belirlenmiş bir eylem alanı haline dönüşür. Eylemler, 

meşruluk zeminlerini yasama gücünün izin verdiği sınırlar içinde kalarak sağlarlar. 

Böylece yasama gücü toplumu yöneten iktidarın merkezi olur da diyebiliriz: 

 

“Sahip olduğu, toplumun her kesimi ve her üyesi için yasalar yapma, eylemleri için 
kurallar belirleme ve [bunu uygulatacak olan] yürütmeye güç verme hakkı 
olmadan… olamayacak olan Yasama, [bu yasalar ve kurallar] çiğnendiklerinde, en 
üstün [güç] olmalı ve toplumun herhangi bir üyesinde ve kesiminde bulunan tüm 
diğer iktidarlar ondan türemeli ve onun emrinde olmalıdır.”17 

 

Bu durumu mülkiyet ile bağlantılı olarak anlamaya çalışacak olursak şu 

çıkarımda bulunmamız yanlış olmaz: Sivil toplum yaşamına girerken insanlar ‘tüm 

                                                 
 
15 Bu tezin kapsamı içinde değinilmemekle birlikte güven (İng. Trust) kavramı Locke’da merkezi bir 
öneme sahiptir. John Dunn’a göre; 
 “Locke’un hükümet kavramının ortasında güven fikri yatar. Hükümet, güveni hak eden ve bazen bu 
güvene ihanet eden insanlar arasında bir ilişkidir. Güven sözcüğü Locke’un düşüncelerinde en eski 
kavramlardan biridir. Güvenin zorunlu olması insanın var olmasının en önemli unsurlarındandır. 1659 
yılında yazdığı bir yazısında insanlar der, ‘güvene bağlı olarak yaşarlar.’” John Dunn, Düşüncenin 
Ustaları: Locke, Çev. Fatoş Dilber, Altın Kitaplar Yayınevi, Haziran 2008, s. 71.  
Dunn ayrıca, Locke’un Doğa Yasaları Üzerine Denemeler kitabında “fides’i vinculum societatis 
(toplumun harcı) olarak tasvir ettiğini” de hatırlatır. John Dunn, “The Concept of ‘trust’ in the politics 
of John Locke” Philosophy in history: Essays on the Historiography of Philosophy. s.??? Öte 
yandan bizim okuduklarımız doğrultusunda yaptığımız çıkarıma göre Locke’da trust kavramı, 
Türkçeye yer yer emanet kelimesiyle karşılanacak şekilde de çevrilebilir. Nitekim 
Commonwealth’lerin kurulmasını sağlayan, her bir kimsenin sahip olduğu doğal iktidarı siyasal 
toplum iktidarına devretmesi durumu, burada siyasal iktidara verilenin güven değil, emanet olduğunu 
düşündürmekte ve burada rızayla verilen iktidar gücünün verenlere geri dönebilir olması da bunun 
güven değil emanet olduğunu gösterir niteliktedir.    
16Locke, a.g.e.,  2.149, s.366-367. 
17A.e.,  2.150, s. 253. 
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doğal haklarından girdikleri toplum lehine”18 vazgeçtikleri için, doğal sahiplenme 

hakkı teorisi de meşruluğunu yitirir.  

Önceden de belirttiğimiz gibi, doğal durum içindeki iktidar her bir kişinin 

kendi elinde bulunduğu sırada, insan soyunun korunması amacını da içermektedir. 

Toplum durumuna girildiği andan itibaren bu korunma amacı bu kez toplumun her 

üyesini koruma adı altında yönetici gücün eline geçer: 

 

“Doğal durum içinde her insanın elindeyken, tüm toplumunun,  yani genel olarak 
tüm insan soyunun korunması olan bu iktidarın amacı ve ölçüsünün, Yasama 
gücünün elindeyken de, toplumun üyelerinin … korunmasından başka bir amacı ve 
ölçüsü olamaz.”19  

 

Doğa durumundan sivil toplum durumuna taşınan bu amaç, “bütünün 

korunmasına yönelik olarak, yasalar yapma ve [bununla bağlantılı] cezaları belirleme 

iktidarı olan”20 yasama gücünün de varoluş sebebidir. İnsanın ve toplumun 

korunması, uyulması zorunlu iki doğa yasası olarak düşünülebilir ve bu yasalar, 

Tanrı tarafından konuldukları ve değişmez niteliklere sahip oldukları için 

geçerliliklerini, bir şekilde dönüşerek de olsa sivil toplum durumunda da sürdürürler: 

 

“Doğa yasasının yükümlülükleri, toplum içindeyken de sürer, ancak pek çok 
durumda kendilerine eklemlenmiş olan İnsan Yasalarının cezalarının uygulanmasına 
yakınlaştırılmış olarak onu destekler niteliktedirler.”21 

 

Locke’a göre yasamacıların “başka insanların eylemleri için koydukları 

kurallar … kendi eylemleri için de, doğa yasasına, başka bir deyişle, Tanrı’nın 

istencine uyumlu olmalıdır.”22 Locke, siyasal iktidarın temel amacı olarak ortaya 

koyduğu, doğa durumundaki insan soyunun korunması ilkesinin, toplum 

                                                 
 
18 A.e.,  2.136, s. 359. 
19 A.e.,  2.171, s. 381-382. 
20 A.e.,  2.143, s.364. 
21 A.e.,  2.135, s. 357. 
22 A.e.,  2.135, s. 358. 
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durumundaki toplumun her bir üyesinin korunmasına dönüşmesi durumuna bir de 

isim verir: Kamu yararı.  

 

“[Siyasal yönetimlerin] iktidarları, en uç noktasında, toplumun kamu yararı ile 
sınırlıdır. Bu, korumadan başka amacı olmayan bir iktidardır.”23 
 

Daha önce pek çok kereler, Locke’un siyasal yönetimlerin kurulma sebebini, 

mülkiyetin korunması olarak ele aldığı pasajlarını alıntılamıştık. Sonrasında, sivil 

topluma girilmesiyle, doğa durumunda insanların eylemlerini düzenleyen yasaların 

geçerliliğinin ortadan kalkmadığından, sadece dönüştüğünden de söz ettik. Locke’un 

“doğal durum, herkesi bağlayan, onu yönetecek bir doğa yasasına sahiptir”24 derken, 

doğa durumundaki tüm insanlardan bahsettiğini, aynı şekilde tüm insanların, sivil 

toplumdaki karşılığının tüm toplum üyeleri olduğunu da vurguladık. Bu iki 

düşüncenin mülkiyet konusunda bizi ulaştırdığı konumda, mülkiyetin Locke’un 

verdiği geniş tarifiyle anlaşılması dışında bir seçenek olmadığını görürüz. 

 

“Bunu daha iyi anlamak için, şöyle düşünmek yerinde olur; her insan, ilk başta, 
kendisini herhangi bir commonwealth’e dahil ettiğinde, onunla birleşme aracılığıyla, 
aynı zamanda, halihazırda bir başka hükümete ait olmayan, elinde bulundurduklarını 
da … topluluğa katar. Bu yüzden herhangi birinin diğerleriyle birlikte mülkiyetini 
korumak ve düzenlemek amacıyla bir topluma girip, yine de toprağın sahibi olan 
kendisi onun bir uyruğu iken, mülkiyeti toplumun yasalarıyla düzenlenmesi gereken 
arazisinin, o hükümetin yargı yetkisinden muaf olduğunu öne sürmek tam bir çelişki 
olacaktır. Böylece aynı düzenleme ile, herhangi biri, daha önce hür olan kendi 
kişisini herhangi bir commonwealth’e dahil ederek, aynı şekilde daha önce hür olan 
elinde bulundurduklarını da ona dahil eder; ve her ikisi de, hem kişi hem de elinde 
bulundurdukları, var olduğu sürece o Commonwealth’in hükümetine ve hakimiyet 
alanına tabi hale gelirler.”25  

 

Locke, siyasi iktidardan ne anladığını açıkladığı bir pasajda, söz konusu 

ettiğimiz yasama ve kamu yararı gibi kavramları da kullanarak, siyasal toplum 

içinde hepsinin mülkiyetle ilişkisi açısından ele alınması gerektiğini vurgular gibidir: 

 

                                                 
 
23 A.e. 
24 A.e.,  2.6, s.271. 
25A.e.,   2.120, s. 348. 
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“…siyasi iktidar derken, mülkiyeti düzenlemek ve korumak için ölüm cezası ve 
diğer tüm daha hafif cezaları verebilen kanunlar koyabilme hakkını kastediyorum; 
ayrıca bu, kanunları uygulamak ve dışarıdan gelebilecek zararlara karşı Common-
wealth’i korumak için topluluğun gücünü kullanma hakkıdır da; ve tüm bunlar kamu 
yararı içindir.”26 

 

Kısaca özetlersek, Locke, siyasal toplumun mülkiyetin korunması için 

kurulduğunu söylemiştir. Ancak mülkiyet edinimi ve bununla bağlantılı olan 

mülkiyet hakkını belirleyen doğal koşullar siyasal toplum durumunda ortadan 

kalkmıştır. Locke, mülkiyeti korumak için kurulan siyasal toplumda, mülkiyeti 

belirleme ve düzenleme işini siyasal iktidara verir. Burada artık mülkiyetin oluşumu 

ve sınırlarını belirleyen şey doğa yasası değil, toplumun yasama iktidarı aracılığıyla 

koyduğu pozitif hukuk yasalarıdır. Bu tezin ana konusu olan, Locke’un geniş 

mülkiyet anlayışı açısından ele alınacak olunursa, siyasal iktidarın denetimine, 

dolayısıyla onun düzenlemesi ve korumasına bırakılan mülkiyet kavrayışıyla ilgili 

olarak Locke’un, bu kavramın insanların sahip olduğu maddi servetlerden daha 

fazlasını kapsadığını gösterecek pek çok örnek ortaya koyduğunu görebiliyoruz. 

2.171’deki pasajı bir bütün olarak alıntılarsak, yasama ve geniş mülkiyet kavramının 

bağlantısı daha net görülmektedir: 

 

“Doğal durum içinde her insanın elindeyken, tüm toplumunun,  yani genel olarak 
tüm insan soyunun korunması olan bu iktidarın amacı ve ölçüsünün, Yasama 
gücünün elindeyken de, toplumun üyelerinin yaşamlarının, özgürlüklerinin ve elinde 
bulundurduklarının korunmasından başka bir amacı ve ölçüsü olamaz.”27  

 

Şimdi argümanımızı bir adım daha ileri taşımalı ve bu kez siyasal toplum 

durumunda, insanların, mülkiyeti düzenleyen ve koruyan otoriteye boyun eğme 

yükümlülüklerinin meşruiyetini geniş mülkiyet kavrayışı açısından anlamaya, bu 

sayede de, araştırmamızın alanını oluşturan çemberin açık kalan ucunu kapamaya 

çabalamalıyız.  

                                                 
 
26 A.e.,  2.3, s. 268. 
27A.e.,   2.171, s. 381-382. 
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3.2.Rıza, Yükümlülük Ve Mülkiyet 
 

Locke’un kutsal metinlerle bağlantılı olarak icat ettiği tarih öncesi 

zamanlardaki insanlar, yeryüzünde, yaşamları da dâhil olmak üzere her şey 

üzerindeki hakları demek olan mülkiyetlerini korumak için doğal durumdan kendi 

istençli iradeleriyle çıkmış görünürler. Bunu yaparken de “her insanın doğal durum 

içinde sahip olduğu … siyasal iktidarı”28 devretmelerinin söz konusu olduğunu 

söylemiştik. 

 

“İnsanlar, önceden de söylenmiş olduğu gibi, doğadan eşit ve bağımsız 
olduklarından, kimse kendi rızası olmaksızın bu durum içinden çıkarılıp, bir başka 
Siyasal İktidara tabi kılınamaz.  Herhangi biri kendisini doğal özgürlüğünden 
sıyırıyor ve sivil toplumun bağları içine koyuyorsa; bunun tek yolu, birbirleriyle 
konforlu, güvencede ve barış içinde bir yaşam sürmek adına, [her birinin] 
mülkiyetlerinden güvenle yararlanabilecekleri ve onun bir parçası olmayanlara karşı  
daha büyük bir güvenlik sağlayabilecekleri bir topluluğa diğer insanlarla katılması 
ve [onlarla orada] birleşmesidir.”29  

 

             Bu istençli, hür eylemin o ana kadar olan toplum yaşantısını yapısal 

değişikliklere uğratan sonuçları olmuştur. Sivil toplum ve hükümetler kurulmuş ve 

bu hükümetlerin koyduğu yasalar ortaya çıkmıştır. Yeni kurulmuş olan bu düzenin 

ilkeleri sadece doğa durumunda onu kurmuş olanlara değil, aynı zamanda onların 

neslinden olan kişilere ve hali hazırda var olan sivil toplumlara katılmak isteyenlere 

de aynı şekilde uygulanır. Ancak Locke, sonraki nesillere ve yeni katılacak olanlara 

da seçme özgürlüğü tanımıştır. Zaten böyle yapmamış olsa, Filmer’ın, pederşahi 

iktidar savunusunda ısrar ettiği şeyi kabul etmiş, çocukları ebeveynlerinin önceden 

almış oldukları kararlara tabi kılmış olurdu. Filmer’ın ifade etmiş olduğu gibi, “eğer 

ebeveynlerin kararlarının çocukları bağladığı kabul ediliyorsa, o zaman insan 

soyunun doğal hürriyeti öğretisine uğurlar ola; çocukların ebeveynlere itaati doğal 

olduğunda, doğal hürriyet diye bir şey olamaz.”30  

                                                 
 
28 A.e.,  2.171,  s.381. 
29A.e.,   2.95, s.330-331. 
30 Robert Filmer, “The Anarchy on a Limited of Mixed Monarchy (1648)”, Political Works, Ed. Peter 
Laslett, s. 287 Akt. Schochet, a.g.e., s.382-383. 
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            Locke’un siyaset ve devlet kuramının temelinde kişinin kendi usu aracılığıyla 

uygun bulduğu hür eylemleri gerçekleştirmesi ilkesi yatmaktadır. Toplum 

durumunda ortaya çıkan ve doğa yasasına karşıt olmamakla beraber bir ölçüde onun 

yerini alan siyasal iktidara karşı toplumun üyesi olmayı kabul etmiş her bir kişinin 

yükümlülüğünü belirleyen de işte kişinin bu özgürlüğüdür. Böylece, kişinin 

özgürlüğü, hür iradesiyle kendi iktidarını bir hükümetin yönetimine devretmesinin de 

meşru zeminidir. Kişi, özgür eylemlerinin sonuçlarından sorumludur.  

 

“Her kim herhangi bir hükümetin hakimiyet alanının her hangi bir parçasından [bir 
kısmını] elinde bulunduruyor ya da [ondan] yararlanıyorsa, böylece zımni rızasını 
[da] vermiş ve o hükümetin yasalarına, bu yararlanma süresi boyunca, onun [yetkisi] 
altındaki diğer herkes kadar itaate zorlanmış olur; bu topraktan elinde 
bulundurdukları ister sonsuza dek kendisinin ya da mirasçılarının olsun, ister sadece 
bir haftalığına kiralanmış olsun; ya  da isterse sadece serbestçe yoldan geçiyor olsun 
[bu böyledir]; gerçekte, bu [durum] o hükümete ait alanlar içinde bulunan her bir 
kimseyi etkiler.” 31 

 

            Locke hemen iki paragraf sonra, bu düşüncesinin sınırlarını “tüm yaşamlarını 

başka bir hükümet [yönetimi] altında yaşayan ve onun ayrıcalıklarından ve 

korumasından yararlanan Yabancılar”32a kadar genişletir. Locke’un bahsettiği her 

durumda bir karşılıklılık ilkesinin olduğu göze çarpar. “Böyle bir yararlanma 

nedeniyle” der Locke “herkes Hükümete itaat yükümlülüğü altındadır.”33 Ancak bir 

şeyin gözden kaçmaması gerekmektedir.  

 

“…herhangi bir ülkenin yasalarına itaat etme, [orada] sakin bir yaşam sürme ve [bu 
ülkeler] içindeki ayrıcalıklardan ve korunmadan yararlanma, bir insanı o toplumun 
bir üyesi yapmaz … belirgin bir bağlılık ve açık bir vaat ve anlaşma aracılığıyla ona 
[yani o topluma] fiilen katılması dışında hiçbir şey de… [bunu] yapamaz.”34 

 

            Locke’un yoldan geçenleri (yani seyahat edenleri), oturum izni olan 

yabancıları ve diğer toplum üyesi olmayan kişileri altına koyduğu yükümlülük bile 

                                                 
 
31 A.e.,  2.119, s. 348. 
32A.e.,   2.122, s. 349. 
33A.e.,   2.121, s. 349. 
34 A.e.,  2.122, s. 349. 
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özgür bir istençten türetilmiş gibidir. Zaten aksi takdirde doğal durumdan çıkıp sivil 

topluma girmede, mülkiyeti koruması esas görevi olan hükümete bağlılığı sağlamak 

da zor görünmektedir.  

           Locke’da siyasal yükümlülüğü sağlayan rıza kavramının, geniş mülkiyet 

tarifiyle bağlantısı da bu toplum üyesi olma-olmama durumuyla ilişkilendirilebilir. 

Mülkiyet dar anlamıyla ele alındığında, toplumu kuran kişiler toprak sahipleri ve 

sivil toplumun amacı da mülkiyetin korunması olduğu için, ortaya çıkan yapı sadece 

maddi servet sahiplerinin çıkarını korumak için var olacaktır.35 Ancak geniş 

mülkiyet tarifiyle ele alındığında, toplumun mülksüz kesimi de, her şey üzerindeki 

hakları demek olan mülkiyetleri ile sivil topluma girebileceklerdir.  

                                                

           Zımni rızanın verilmesi koşulunu Locke açık bir şekilde belirlemiştir. Buna 

göre, hükümetleri ilk kuranlar sivil topluma girerken, yönetime karşı siyasal 

yükümlülük altına gireceklerine dair açık rızalarını vermişlerdir. Bunların çocukları 

ve ilk kurulum aşamasında bulunmayanlar ise us sahibi kişiler oldukları çağdan 

itibaren, eğer kurulu toplumun hâkimiyet bölgesinde yer alan herhangi bir toprak 

parçasını ebeveynlerinden miras yoluyla kabul etmişlerse zımni bir rıza ile o sivil 

topluma bağlılığın yükümlülüğü altında girmeyi de kabul etmiş olurlar: 

 

“O hükümet altında bulunan bir mülkün miras alınması, sadece bu koşul ile onu 
kabul edenlerce mümkündür ve böylece [bu durum,] doğal bağ ya da taahhüt değil 
istençli bir itaat olur. Her insanın çocuğu da kendisi kadar ya da atalarından herhangi 
biri kadar doğadan hür olduğu için, bu hürriyet [durumu] içinde bulunduğu sürece, 

 
 
35 Nitekim Macpherson kitabında tam da bunu iddia etmektedir. Macpherson’a göre, 17. yy’ın eşitlik 
koşulu piyasa kurallarına boyun eğme eşitliğiydi ve çıkarların uyumu da birlikte hareket eden mülk 
sahibi bir sınıfın siyasal iktidarın sınırlarını kendilerine göre belirlemesiyle bağlantılıydı. “Sivil 
toplum zaten onlar için, onlar tarafından kurulmuş ve onlar için onlar tarafından yönetilmekte” 
olduğundan “mülkiyetin korunması için yeterli kolektif gücün [yani çoğunluğun yönetiminin] 
sağlanması amacıyla [doğal durum içindeki] bireysel hakların tamamıyla [sivil bir yönetime] 
transferi,” (s.255) bireycilikle bağdaşmayan bir durum değildi. Çünkü yönetim ve yürütme erki zaten 
mülkiyet sahibi sınıfın egemenliği altındaydı. Buna göre sivil toplum iki sınıftan oluşmaktaydı: 
Mülkiyet sahibi ve toplumun asil (tam) üyelerinden oluşan sınıf ile mülksüzlerin (yani varlığını 
sürdürebilmek için piyasa şartları içinde emeğini kullanmak zorunda olan) ve toplumun asil üyesi 
olmayan (bir başka değişle yönetimde söz sahibi olmayan) sınıf. (s.272) Macpherson’ın sahiplenici 
mülkiyet tezi bağlamında “bu koşul, piyasa toplumunun altın çağında, anarşi doğurmaksızın, kimin 
egemen güç olması gerektiğine düzenli bir şekilde karar vermek için yeterli uyumu olan mülk sahibi 
bir sınıf ile sınırlandırılmış siyasal bir ifade aracılığıyla… yerine getirilebiliyordu.”(s.273) C. B. 
Macpherson, The Political Theory of Possesive Individualism: Hobbes to Locke, Oxford 
University Press, 1962. 

 62



kendisini hangi topluma katacağına, hangi Common-wealth’in [yönetimi] altına 
koyacağına [kendisi] karar verir. Ancak eğer atalarının mirasından yararlanacaksa, 
onu atalarının kabul ettiği şartların aynısıyla almalı ve sahip olunacak bu şeye bağlı 
koşullara itaat etmelidir.”36 

 

            Zımni rıza ile sivil toplum yaşantısına karşı yükümlülük altında olan kişiler, 

toplumun toprak sahibi üyeleridir. Bu yanıyla yükümlülük teorisi mülkiyetin sadece 

maddi yanı, yani dar anlamıyla bağlantılı gibi görünür. Oysa rıza kavramı içinde, 

insanın kendi kişisi ve onun hür eylemleri fikri de gizlidir. Toprak sahibi olup da, 

sivil toplumdan çıkmak isteyen kişi, o hükümetin yönetim alanı içindeki taşınmaz 

maddi servetinden vazgeçerek bunu gerçekleştirebilir. Ancak toprak sahibi olmayıp 

da o ülkenin yasalarına tabii olan diğerleri de mevcuttur. Daha önce de belirttiğimiz 

gibi, Locke, örneğin 2.119’da, ‘serbestçe yoldan geçiyor’ olanlar ile 2.121’de ‘tüm 

yaşamlarını başka bir hükümet [yönetimi] altında yaşayan ve onun ayrıcalıklarından 

ve korumasından yararlanan Yabancılar’a da değinir. Bunlar da  “o hükümetin 

yasalarına … diğer herkes kadar itaate zorlanmış” ve aslında “böylece zımni rıza 

…[da] vermiş”37 olurlar. Yine de bu söz konusu edilenler, Locke’un 2.122’de 

belirttiği gibi, toplumun asli üyeleri değildirler. Olabilmeleri için açık rızaları 

gerekmektedir. Ancak açık rızasını vermiş kişiler, toplum üyelerine dönüşmeleri 

bakımından, sivil toplumu ilk kuranlara uygulanan koşullara ve yükümlülüklere tabi 

olurlar.  

 

  “Gerçek bir anlaşma ve herhangi açık bir bildirim ile bir Commonweal’ in parçası 
olmak için bir kez rıza göstermiş olan, daimi ve zorunlu olarak değişmez bir şekilde 
onun bir uyruğu kalmaya mecburdur ve bir daha asla doğa durumunun özgürlüğü 
içinde olamaz; ta ki bir felaket sebebiyle altında bulunduğu hükümet çözülmüş 
olmasın; ya da bir kamu yasası aracılığıyla [o toplumun] üyeliğinden 
çıkarılmasın.”38 

  

             Locke’un argümanı dikkatlice takip edilirse, toplumun üyelerinin siyasal 

iktidara karşı olan yükümlülüklerinin temelini oluşturan rıza kavramını ve bunun 

                                                 
 
36 A.e.,  2.73, s. 315. 
37A.e.,   2.119, s.348. 
38 A.e.,  2.121,  s.349. 
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mülkiyet ile ilişkisini, mülkiyetin geniş tarifi dışında kalarak ele almanın mümkün 

olamayacağı açıkça görülür. Locke siyasal iktidarı, doğal iktidar kavramından türetir 

ve sonra geleni anlayabilmek için öncekini kavramak gerekliliğine vurgu yapar: 

 

“Siyasi İktidarı doğru anlayabilmek ve onu kendi kökeninden türetebilmek için, 
insanların doğada hangi durum içinde bulunduklarını incelemeliyiz, ve bu da, doğa 
kanununun sınırları içinde [kalarak] kimseden müsaade istemeden ve bir başkasının 
istencine bağımlı olmadan, uygun olduğunu düşündükleri şekilde eylemlerini 
düzenledikleri ve kendi ellerinde bulundurduklarını ve kişilerini kullandıkları 
eksiksiz bir hürriyet durumudur.”39 

 

            İşte Locke’un, “insanın…mülkiyetini, yani, yaşamını, özgürlüğünü, ve 

mülkünü korumak için…doğal bir iktidarı vardır”40 ya da “mülkiyet derken burada, 

tıpkı diğer yerlerde de olduğu gibi, insanların mallarında olduğu kadar kendi 

kişilerinde de sahip oldukları mülkiyetlerden bahsettiğimin anlaşılması 

gerekmektedir”41 gibi değişik şekillerde ifade ettiği ve her bir kişinin siyasal toplum 

durumunda yasamaya emanet ettiği mülkiyet üzerindeki bu iktidarını sadece maddi 

servetler olarak anlamak, bizi, Locke’un genel siyaset teorisini de eksik bir şekilde 

değerlendirmeye iter. İki İnceleme, rıza kavramının sınırlarının da çizildiği bir 

eserdir. Siyasal iktidarın, mülkiyet üzerindeki doğal iktidarı devretme rızasıyla 

oluştuğu gerçeği, böylece, kişilerin sadece kendi sahip oldukları hakları 

devredebilme rızasıyla da sınırlandırılmış olur.42 Doğrudan bir ifadeyle söyleyecek 

                                                 
 
39 A.e.,  2.4, s.269. 
40 A.e.,  2.87 , s. 323. 
41 A.e.,  2.173, s.383. 
42 Bu sınırlar hakkında John Dunn’ın açıklayıcı örneğine yer vermek konunun anlaşılması açısında 
faydalı olacaktır:  
“Meşru otoritenin yegane kaynağı … o halde, bireylerin ussal rızasıdır. Ussal olarak neye rıza 
gösterebilecekleri ise kendi haklarıyla sınırlandırılmıştır. Kendileri üzerlerindeki tasarruf haklarının 
büyük sınırlamalarından biri, intihar tabusu, [aynı zamanda] İki İnceleme’de verilmiş siyasal otorite 
üzerindeki gerekli sınırlamalar açıklamasının da temelidir. İnsanlar kendilerini öldüremeyecekleri 
için, başkalarına da onları öldürme hakkını veremezler – yine de başkalarının doğa yasasını ihlal 
ettikleri takdirde, kendilerini cezalandırmasını olanaklı hale getirebilirler, çünkü bu durum herhangi 
bir hak transferini gerektirmeyen yalnızca sağduyusal bir çıkarımın sonucudur. Bundan dolayı da, 
meşru siyasal otoritenin, haksız şekilde bir birey-uyruğun yaşamını tehdit eden herhangi bir edimi, o 
otoritenin siyasal haklarını hükümsüz kılar.”  John Dunn, “Consent in the Political Theory of John 
Locke”, The Historical Journal, X, 2, 1967, s.158. 
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olursak, rıza yoluyla devredilen doğal iktidar, kişinin yaşamı, özgürlüğü ve tüm 

maddi servetleri demek olan mülkiyet hakları üzerindeki iktidarıdır.  

 

3.3.Mülkiyet Ve Direniş 
 

Locke, İkinci İnceleme’nin, ‘Pederşahi, Siyasal ve Despotik İktidarın 

Birlikte Ele Alınması Üzerine’ isimli 15.bölümünde, söz konusu bu üç iktidar 

şeklinin birbirlerinden ayrı ele alınması gereğinden bahsetmektedir.  Locke, “doğa 

bunlardan ilkini, diğer bir değişle pederşahi iktidarı, çocukları reşit oluncaya kadar, 

onların ihtiyaçlarının karşılanması ve mülkiyetlerini (mülkiyet derken burada, tıpkı 

diğer yerlerde de olduğu gibi, insanların mallarında olduğu kadar kendi kişilerinde de 

sahip oldukları mülkiyetlerden bahsettiğimin anlaşılması gerekmektedir) nasıl 

yöneteceklerini anlamalarını sağlamak için ebeveynlere vermiştir” 43 demektedir. 

“İkincisi, [yani] siyasal iktidar her bir insanın doğal durumdayken sahip olup da, 

toplumun ellerine bıraktığı iktidardır… ve bu iktidarın kaynağı sadece sözleşme ve 

anlaşma ile toplumu oluşturanların karşılıklı rızalarından gelir.”44 Üçüncü tür iktidar 

olan despotik iktidar ise, “bir insanın ne zaman canı isterse yaşamını ondan 

alabileceği [şekilde], bir diğeri üzerinde sahip olduğu; ve ne doğanın verdiği … ne de 

sözleşmeyle [birinin ellerine] devredilebilecek olan mutlak ve keyfi bir iktidardır.”45 

Locke tüm bu iktidar çeşitlerinin ayrımını mülkiyetle ilişkileri açısından da 

kısaca özetler: 

 

“Pederşahi iktidar sadece reşit olmama durumu, çocuğu mülkiyetini yönetmekte aciz 
bıraktığında mevcuttur; siyasal [iktidar], insanların mülkiyetleri kendi 
tasarruflarında olduğunda; ve despotik [iktidar] ise ortada hiçbir mülkiyet 
olmadığında.”46 
 

                                                 
 
43 A.e.,  2.173, s. 383. 
44A.e.,   2.171, s. 381. 
45A.e.,   2.172, s. 382. 
46 A.e.,  2.174, s. 384. 
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Despotik iktidara tabii olanları Locke iki kesime ayırır: “ussallığı terk eden 

… ve hiçbir hakkı olmadığı yerde, adil olmayan amaçlarını bir başkası üzerinde 

uygulamak için güç kullanan”47 lar ile “adil ve meşru bir savaşta esir alınanlar.”48 

Böylece, Locke’a göre, bu insanlar herkes gibi ve herkesle eşit derecede hakları olan 

kendi kişileri ve kendi kişilerinin ortaya koyduğu eylemler ile bunların ürünleri 

üzerindeki mülkiyetlerini de kaybetmiş olurlar. “hakkın kaybedilmesi …” de sonuç 

olarak      “… efendilere kendi çıkarları için kullanmak üzere tüm mülkiyetinden 

olmuşlar üzerinde despotik bir iktidar verir”.49 

 

Despotik iktidar ile sivil toplumdaki yasama iktidarı arasındaki temel farkın 

kaynağı da işte bu durumdur. Siyasal iktidar, doğa durumunda her bir insanın sahip 

olduğu doğal iktidarı sivil toplumda yönetici güce devretme rızası ile oluşur. Bu, 

anlaşma aracılığıyla oluşmuş, sınırlı bir iktidardır. Despotik iktidar ise rıza ile ortaya 

çıkamaz, çünkü kişi kendisinin bile sahip olmadığı bir iktidarı zaten bir başkasına 

devredemez. Despotik iktidarın, sivil toplum durumunda ortaya çıkamamasının bir 

diğer nedeni de, belirli bir anlaşma veya sözleşme ile kurulmasının mümkün 

olmamasıdır. Commonwealth’lerin nihai amacı mülkiyetin korunması olduğuna ve 

despotik iktidar ise ortada hiçbir mülkiyet olmadığında var olabildiğine göre, siyasal 

iktidarın kendi sınırlarını belirleyen anlaşmaya uymayarak despotik bir iktidara 

dönüşmesi mümkün değildir.  

 

“… yasama ya da prens, her ikisi de emanetlerine karşı hareket ettiklerinde… 
hükümetler çözülürler … yasamacılar [/yasama organı], uyrukların mülkiyetini gasp 
etmeye uğraştıklarında ve kendilerini veya topluluğun herhangi bir kısmını, kişilerin 
yaşamları, özgürlükleri ya da servetlerinin efendisi ya da keyfi düzenleyicisi 
yaptıklarında, kendilerine gösterilmiş olan güvene aykırı hareket etmiş olurlar.”50 

 

            Locke, 221. paragrafı yukarıdaki alıntıyla bitirir bitirmez, 222’ye, ‘insanların 

topluma girmelerinin sebebi, mülkiyetlerinin korunmasıdır’ diye başlar. Arka arkaya 

                                                 
 
47 A.e.,  2.172, s. 383. 
48 A.e. 
49 A.e.,  2.173, s. 384. 
50A.e.,   2.221, s. 412. 

 66



gelen iki açıklamanın gösterdiği gibi, burada söyledikleri bağlamında da, Locke’un 

aklında, yaşam, özgürlük ve servet demek olan geniş anlamıyla mülkiyet olduğunu 

görmek kolaydır. Mülkiyetin korunması amacıyla kurulmuş olan sivil toplum ve her 

bir kişinin sahip olduğu doğal iktidarı devrettiği siyasal iktidar, onun korunmasında 

zaafa düşüldüğünde çözülmeye uğrar. İki İnceleme’nin ‘Hükümetin Çözülmesi 

Üzerine’ isimli 19. bölümü, bunun koşullarını sıralamaktadır. Ancak Locke öncelikle 

hükümetin çözülmesi ile toplumun çözülmesi arasında bir ayrıma gider: 

 

“Her kim açık bir şekilde Hükümetin çözülmesinden bahsedecekse, ilk olarak 
toplumun çözülmesi ile hükümetin çözülmesi arasında bir ayrıma gitmelidir. 
Toplumu oluşturan ve insanları doğa durumunun gevşekliğinden siyasal topluma 
geçiren [şey], her bir kimsenin diğerleriyle arasında var olan, birleşme ve bir vücut 
olarak hareket etme ve böylece de ayrı bir commonwealth olma anlaşmasıdır. Bu 
birliğin alışılmış ve hemen hemen tek çözülme koşulu, dış bir gücün saldırarak 
onları fethetmesidir. Bu durumda … o vücuda ait  bulunan birlik zorunlu olarak 
kesintiye uğrar (…) Toplumun çözüldüğü yerde, o toplumun hükümetinin de 
süremeyeceği kesindir.”51 

 

Locke toplumun ve bunun bir sonucu olarak hükümetin çözülmesini böyle 

anlatır. Ancak “bu dıştan yıkılmanın dışında, hükümetler içten de çözülürler.”52 

Locke’un direniş kavramı, toplumun değil de hükümetin kesintiye uğradığı bu içten 

çözülme durumunda ortaya çıkar. Locke’ a göre yasama gücü, “commonwealth’e 

form, yaşam ve birlik veren ruhtur” ve “yasama çöktüğünde ya da çözüldüğünde, 

[toplumdaki] çözülme ve ölüm [de] bunu izler.”53 Yasama, çoğunluğun rızasıyla 

kurulmuştur ve bu sayede toplumun her kesiminin uymakla yükümlü olduğu yasalar 

koyup uygulatabilir. Çoğunluğun rızası dışındaki hiçbir gücün meşruiyeti yoktur ve 

bu tür bir zorlama, direnme hakkı doğurur. 

 

“Halkın atamadığı biri ya da birileri, yasaları yapma işini üstlenirse, bunu yetkisi 
olmadan yapmış olur, böylece, halk da bunlara uyma mecburiyetinde değildir; bu 
sayede yeniden itaat yükümlülüğünden çıkmış olurlar ve yetkisi olmayanların güç 
kullanarak kendilerine zorlamaya çalışacakları şeylere direnme özgürlüğüne sahip 

                                                 
 
51 A.e.,  2.211, s.406. 
52 A.e.,  2.212, s.407. 
53 A.e. 
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olarak,  kendileri için en iyisi olduğunu düşündükleri yeni bir yasama [gücü] 
kurabilirler.”54 
 

Locke’a göre, “yetkisinin sınırlarını aşmak, en üst düzey bir yetkilinin bir 

astsubaydan daha fazla hakkı olamaz ve [bunu yaptığında] bir kralın eylemi, bir polis 

memurununkinden daha fazla meşrulaştırılabilir değildir…”55 ve dahası “bir kral için 

bu, daha da kötü bir durumdur çünkü ona emanet edilen güven diğerlerininkinden 

çok daha fazladır.”56 Doğa durumunda her bir bireyin sahip olduğu doğal iktidarların 

kendisine devredildiği siyasal yöneticiler ya da yasama iktidarı sahiplerinin kendileri 

de “yaptıkları bu kanunlara tabidirler.”57 Böyle olmadığı takdirde, ortaya çıkan yapı 

keyfi ve despotik bir iktidardan başka bir şey değildir. Bu da insanların 

mülkiyetlerini korumak amacıyla yönetimleri altında birleşme rızası gösterdikleri 

Commonwealth’lerin amacına aykırıdır. Bu yüzden, “mutlak monarşi,” der Locke 

“ki bazılarınca dünyadaki tek hükümet biçimi olarak sayılır, aslında sivil toplumla 

bağdaşmaz ve hiçbir şekilde bir sivil hükümet biçimi olamaz.”58 Locke, bu tarz bir 

yönetimin savaş durumuna sebep olacağını söyler. 

 

“Toplumun istencinin, yasamanın, her bir kimsenin topluma girme aracılığıyla 
güvence altına almayı planladığı şeyi yok etme gücüne sahip olması gerektiği 
yönünde olacağı asla ileri sürülemeyeceğinden ve halk kendi yaratısı olan 
yasamacılara bu yüzden boyun eğdiğinden: yasamacılar, halkın mülkiyetini elinden 
almaya ve [bu mülkiyeti] yok etmeye ya da onları keyfi bir iktidarın emrindeki 
köleler  haline getirmeye çabaladığında, kendilerini halk ile bir savaş durumu içine 
koymuş olurlar.”59 

                                                 
 
54 A.e. 
55 A.e.,  2.202, s.400-401. 
56 A.e. 
57 A.e.,  2.143, s.364. 
58 A.e., 2.90, s. 326. Locke bu argümanının bir açıklaması olarak şöyle devam etmektedir:  
“Zira, o toplumdaki herkesin, karşılaşılan her zararda ya da ortaya çıkabilecek her anlaşmazlıkta 
başvurabileceği ve toplumdaki herkesin itaat etmek zorunda olduğu tanınan bir otorite aracılığıyla, her 
insanın kendi davasında yargıç olmasının zorunlu sonucundan çıkan doğa durumundaki 
rahatsızlıklardan kaçınmak ve onları tedavi etmek, sivil toplumun asıl amacıdır. Her nerede, 
başvuracak ve aralarındaki herhangi bir ihtilafı giderecek böylesi bir otoriteye sahip olmayan kişiler 
varsa, bu kişiler halen doğa durumu içindedirler. Ve kendi hakimiyetleri altındakilere nazaran tüm 
mutlak prensler de bu durumdadırlar.”  
59A.e.,  2.222, s. 412. Locke İkinci İnceleme’nin Savaş Durumu isimli 3. bölümünün 16. pasajında 
savaş durumunun ortaya çıkışını şöyle tarif etmektedir:  
“Savaş durumu bir düşmanlık ve yıkım durumudur. Ve bu yüzden, eylem ya da sözlerle, [anlık bir] 
öfke ve acele içinde değil fakat kararlı ve sarsılmaz bir planla bir başkasının hayatına kastedildiğinin  
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Locke, kişilerin mülkiyet hakkına yönelik haksız müdahalenin sınır ve 

koşullarının belirlenmesinin ne kadar gevşek kıstaslara bağlı olduğunun farkındadır. 

Ancak o, yine de çoğunluğun sağduyusuna güvenmektedir.  

 

“… halkın cahil ve daima hoşnutsuz olduğu, hükümetin temelini halkın istikrarsız 
görüşlerine ve güvenilmez ruh haline dayandırmanın, onu kesin bir yıkıma terk 
etmek olacağı; ve hiçbir hükümetin eğer halk eskisine her darıldığında yeni yasama 
kuracaksa uzun süre var olamayacağı söylenecektir. Buna cevabım tam tersi 
olacağıdır. Halk, eski yöntemlerini, bazılarının öne sürme eğiliminde olduğu gibi 
kolay kolay bırakmaz. Alışkın oldukları çerçevede kabul görmüş hataların 
düzeltilmesi için zorlukla ikna edilirler. Ve zamanla ya da yozlaşmayla özgün ya da 
rastlantısal kusurlar oluşursa, tüm dünya bunun için uygun bir durum olduğunu 
görse de, onlara bunu değiştirtmek zordur. Halktaki, bu krallıkta, bu ve önceki 
çağlarda görülmüş olan pek çok devrimde de bulunan, eski yapıyı terk etmeye karşı 
olan isteksizlik ve yavaşlık,  zaman zaman gerçekleşen sonuçsuz girişimlerden sonra 
bile bizi, kralın, lordların ve avamın eski yasamasına geri götürmüştür; ve her ne 
kadar krallığa karşı kışkırtmalar prenslerimizden bazılarının başına mal olduysa da, 
[bu kışkırtmalar] hiçbir zaman halkı bunu başka bir çizgiye taşıyacak kadar ileri 
götürmemiştir.”60 

 

             Locke, bu görüşüne karşı durulacağını ve “bu hipotezin, isyanları teşvik 

edeceğinin söyleneceğini”61 bilmektedir. Ancak o, “böylesi devrimlerin kamu 

işlerindeki her ufak tefek aksaklıkta ortaya çıkmayacağını”62 vurgular. Öte yandan, 

halk, kendine yönelik tehditlere karşı da duyarlıdır.  

 

                                                                                                                                          
 
ilan edilmesi, böyle bir niyeti ortaya koyanla onu savaş durumu içine sokar.” Locke aynı bölümün 
içindeki 18. pasajda ise, bu kez maddi serveti gasp etmenin de yaşam ve özgürlüğe kastedilmesiyle 
aynı şey olduğu yönünde fikir bildirir. Burada da, Locke’un insanın yaşamını, özgürlüğünü ve 
servetini bir ve aynı mülkiyet kavramı içinde ele aldığı ve hepsini birbirleriyle bağlantı içinde gördüğü 
açıktır: “Bu, bir insanın, kendisini asla yaralamamış ve hayatına kastetmemiş olmasına karşın, onun  
parasını ve arzu ettiği diğer şeyleri de alarak, onu kendi egemenliğine çevirmek için güç kullanan bir 
hırsızı öldürmesini haklı kılar; çünkü hiçbir hakkı olmadığı şeyler üzerinde güç kullanarak beni 
egemenliği altına almak için dayandığı gerekçeler ne olursa olsun, özgürlüğümü elimden almayı 
istediğini ve bu arada, bir kere beni egemenliğine geçirirse, benden diğer her şeyi de almak 
isteyeceğini düşünmemek için bir sebebim yoktur. Ve bu yüzden benim için, onu, kendisini benimle 
bir savaş durumu içine sokmuş biri olarak değerlendirmek, yani yapabiliyorsam onu öldürmek 
meşrudur; çünkü her kim bir savaş durumu içine girer ve saldırganlık taslarsa, kendini doğrudan böyle 
bir olasılıkla karşı karşıya bırakır.” 
60 A.e.,  2.223, s.414. 
61 A.e.,  2.224, s.414. 
62 A.e.,  2.225, s.415. 
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 “ Eğer uzun bir suistimal, yalan ve hile silsilesi … edinilen niyeti halkın 
gözünde açık hale getirir ve [halk] bunun altında neyin yattığını sezinler, gidişin 
nereye olduğunu görürse; silkelenip kendilerine gelmeleri ve yönetimi, Hükümetin 
ilk kurulduğundaki amaçlar doğrultusunda kendilerini koruyacak ellere bırakmaları 
şaşılacak şey değildir.”63 

 

 Locke direniş ve bunun yol açabileceği devrim ve ihtilallerin kaynağını 

insanların başlarına gelen münferit olaylarda görme eğiliminde değildir. Mülkiyet 

haklarına karşı ancak toplumun geniş kesimini etkileyen bir ihlal bu gibi sonuçlar 

doğurabilir. 

 

 “Ya bu yasa dışı hareketler halkın çoğunluğuna yansır ya da kötü yönetim ve 
baskı bir kısım azınlık üzerinde yoğunlaşıp da, geçmiş örnekler ve sonuçları bunun 
herkesi tehdit eder hale geleceğini gösterirse ve [halk da] kendi vicdanında 
yasalarının ve bunlarla birlikte mülklerinin, özgürlüklerinin ve yaşamlarının, ve 
belki dinlerinin de tehlikede olduğuna ikna olursa, kendilerine uygulanan yasadışı 
güce direnmekten nasıl alıkonulabileceklerini ben bilemem. Bu, itiraf etmeliyim ki, 
bütün hükümetler için hali hazırda bulunan bir sıkıntı … kendilerini içine 
koyacakları en tehlikeli durumdur.”64 

 

 Kısaca toparlayacak olursak, Locke’un siyaset felsefesinin merkezinde 

bulunan rıza, yükümlülük ve direniş kuramları da, onun mülkiyet kavramının sadece 

maddi servetler olarak ele alınan yanıyla değil, ancak yaşam, özgürlük ve mülkler 

olarak tarifini verdiği geniş tanımıyla ilgilidir.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 
63A.e.,   2.225, s.415 
64 A.e.,  2.209, s.404-405. 
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SONUÇ 

 
John Locke, modern dönem üzerinde en çok etkisi olan filozoflardan biridir. 

Onun İnsan Anlığı Üzerine Bir Denemesi, Tolerans ve siyaset felsefesi üzerine 

yazıları sadece kendi döneminin İngiltere’sini değil, sonraki yüzyıllar boyunca 

Avrupa’nın büyük bir bölümüyle Amerika’daki düşünce dünyasını da derinden 

etkilemiştir. Pek çokları onu Avrupa’daki aydınlanma geleneğini başlatan 

filozoflardan biri olarak görmektedir. Locke’un bir bütün olarak çalışmalarının etkili 

olmadığı alan hemen hemen yok gibidir. İngiliz diline vurduğu damga, insan zihninin 

sınırlarını belirlemesi yüzünden metafiziğe getirdiği açılım, modern psikolojinin ve 

siyasal liberalizmin babası olarak addedilmesi onun etkisinin sadece küçük bir 

kısmının listelenmesidir. Onun genel felsefesiyle ilgili bir çalışma eğer layığıyla 

yapılsaydı hiç bitmeyecek bir ansiklopedik eser girişiminin ortaya çıkmasına sebep 

olurdu. Nitekim bizim hesabımıza göre, kapsamlı bibliyografik bir çalışma, eğer 

yapılsaydı, Türkiye’de Cumhuriyet dönemi boyunca felsefenin her konusuyla ile 

ilgili yayınlanan telif ve çeviri tüm Türkçe eserlerin sayısının, üç aşağı beş yukarı 

5000-6000 civarında olduğunu gösterecekti. Oysa bu rakam Locke’un, İngiliz 

dilinde, Hükümet Üzerine İki İnceleme’sini yayınlamış olduğu 1698 yılından bu 

yana onun sadece siyaset felsefesi üzerine yazılan inceleme ve eleştirilerin sayısının 

gerisinde kalmaktadır.  

Bu tez boyunca amaçlanan şey, Locke’un mülkiyet anlayışının onun siyaset 

felsefesinin merkezini oluşturduğunun gösterilmesi ile bu merkezi mülkiyet 

anlayışının Locke tarafından verilmiş olan geniş bir tariften oluştuğunun 

kanıtlanmaya çalışılmasıydı. Bu geniş tarif, mülkiyeti, Locke’un kendi formüle ettiği 

şekliyle bir insanın “yaşam, özgürlük ve mülk”ü üzerindeki hakkı olarak 

tanımlıyordu. Böyle bir yaklaşımı izlemek tezde incelediğimiz konunun sınırlarını da 

belirleyen şey oldu. Locke’un mülkiyet anlayışıyla ilgili sayısız harikulade çalışma, 

bu kavramın çağımızda da anladığımız şekliye maddi servetler anlamına gelen 

yönüyle ilgilenmektedir. Bu konudaki literatür diğerine göre çok daha geniştir. 
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Dahası Locke’un siyaset felsefesinin tarihsel bağlamına ilişkin çalışmalarda, 

ekonomik ve sosyal tarih araştırmalarıyla birlikte ele alındığında daha verimli 

sonuçlar elde edilmiş gibi görünmektedir. Bu yönüyle incelendiğinde Locke’un 

kullandığı mülkiyet kavramının kapitalizmle olduğu kadar günümüzle de bağlantısını 

kurmak daha kolay olmaktadır. Ancak asıl mesele düşünce tarihinin sadece 

günümüzle bağlantısını kurmaya çalışmak mıdır yoksa bu tarih içindeki düşünceleri 

kendi gerçek bağlamlarına oturtmak mıdır? Bu soruya vereceğimiz cevaplar düşünce 

tarihine yaklaşım metotlarımızı da belirleyecektir. Biz bu tezde ikinci yaklaşımı 

kendimize metot olarak almaya çalıştık. Tez boyunca, birinci bölüm hariç, Locke’un 

düşüncelerini tarihsel bağlamı içinde ele almadığımız bir gerçektir. Onun ne demek 

istediğini, kendi çağının dilsel uzlaşımları üzerinden ele almak bir Yüksek Lisans 

tezinin hedeflerinin çok ötesinde kalmaktadır. Dahası böyle bir yaklaşım, tek başına 

ikincil kaynaklarla yapılabilecek bir çalışmayla gerçekleştirilemezdi. Ülkemizde ise 

17.yy İngiltere’sinde yayınlanmış metinlere ve irili ufaklı binlerce risale, tez, yazı, 

broşür, bildiri, mektup gibi kaynaklara ulaşma konusunda pek çok sorunlar 

mevcuttur. Kaldı ki, bu durum günümüzde yayınlanmış olan ikincil kaynaklara 

ulaşma konusunda bile çok daha düzgün koşullar içinde değildir.  

Bu yüzden Locke’un mülkiyet üzerine kendi görüşlerini ele alırken 

izlediğimiz siyaset, ahlak ve bilgi teorisi hakkındaki görüşlerinin olası bağlantılarının 

ortaya çıkarılması amacıyla vardığımız sonuçları, kendi tarihsel bağlamına oturtma 

konusunda eksik kaldığımızı itiraf etmek gerekir. Burada Locke’un ne demek istemiş 

olabileceğinden çok onun tam olarak ne dediği üzerinden metin analizleri yapmakla 

yetinmek durumunda kaldık. Locke’un siyaset ve bilgi teorisi arasındaki 

bağlantıların ortaya çıkarılması hem zorlu hem de Türkiye dışında da çok sık 

rastlanmayan bir çalışma türüdür. Bu önü açık alanda eserler verilmesi düşünce 

tarihini daha iyi anlamamız açısından da çok zihin açıcı olurdu kanısındayız.  

Bir diğer husus Locke’un mülkiyet kavramını çağının bir gereği olarak 

“şeylere yönelik bir hak” olarak gördüğünün vurgulanmasıydı. Bu, Deneme’de ele 

aldığı şekliyle, yaptırımları olan bir hak olması açısından onun ahlak felsefesiyle 

bağlantılandırılabilecek bir durumdur. Locke, doğa yasası, Tanrı yasası ve us 

terimlerini birbirlerinin yerine kullanmaktadır. Ona göre, insan mülkiyet hakkını 
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kendi usu aracılığıyla, doğa ve Tanrı yasasının kendisine emrettiği koşullar ve 

sınırlar içinde edinmektedir. Bu da insanın eylemleri aracılığıyla ortaya koyabileceği 

davranışların iyi ve kötü olması ile belirlenir. Locke’un ahlak felsefesi, onun din ve 

Tanrı anlayışıyla birlikte ele alınması gereken bir konudur. Aslına bakılacak olursa, 

onun bütün felsefesi, Protestan bir filozofun inançsal olarak zamanla geçirdiği 

evreler ve bağlı bulunduğu ya da zaman içinde kendini yakın hissettiği mezheplerin 

ana hatlarıyla karşılaştırmalı olarak ele alınarak çok daha iyi kavranabilir. Bu en 

doğru şekilde, onun yakın durduğu inanıştan ayrıldığı ya da onu kendine has 

görüşleriyle uzlaştırmaya çalıştığı noktalar açığa kavuşturularak yapılabilir. Bu 

konudaki bir çalışma Türkçe’de Locke’un siyaset felsefesi bağlamında 

yapılabilseydi, vazgeçilmez bir kaynak olurdu düşüncesindeyiz. Çünkü din ve 

mezhep ayrılıkları, özellikle de ikincisi, 17.yy İngiltere’sinin başlıca tartışma 

konusuydu. Tarihsel olayları belirlediği gibi, 1.bölümde kısmen göstermeye 

çalıştığımız şekliyle bunun etrafında gelişen siyasal literatürü de etkilemekteydi. 

Siyasal literatürün sözcük dağarcığı da dini çatışmalarla bağlantılı bu mülkiyet ve 

özgürlük gibi kavramlar çerçevesinde ele alınmaktaydı. Siyasal gücün tanımı, 

uyrukların hakları, devletleri kuran ve devam ettiren temellerin neler olduğu vs., 

hepsi bu bağlamda yazılıp çizilen şeylerdi.  

Bu tezin amaçları dışında kalmasına ve kendi başına bir tez konusu 

oluşturabilecek bir başka çalışma alanı olmasına rağmen değinilebilecek bir diğer 

bağlantı, Locke’un kullandığı mülkiyet ve haklarla ilgili olan siyasi dilin, 17.yy’da 

İngiltere’de popüler olan doğal haklar ya da doğal hukuk geleneğiyle oluşmuş yazın 

diline yakınlığı olabilirdi. Ancak yer yer dipnotlarla desteklemeye çalıştığımız 

Locke’un mülkiyet anlayışının bu bağlamı da, Eski Yunan’dan stoacılara, orta 

çağdan 15.yy’da palazlanmaya başlayan doğal hukuk akımlarına kadar kendi tarihi, 

anlamı ve alanı olan çok geniş bir literatürdür. Locke’u bu bağlamda ele alan tez 

çalışmaları varsa da, bunun Türkçemizde daha ayrıntılı ve daha fazla çalışma 

verilmesi gereken bir alan olduğu muhakkaktır.  

Locke’un İki İnceleme eserinde mülkiyet ediniminin koşulları ve sınırları ile 

ilgili söyledikleri büyük felsefi eseri olarak görülen Deneme’siyle karşılaştırmalı 

olarak ele alındığında, konunun ahlaksal yönü ile hukuksal yönünün bir arada ele 
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alınabileceği görülmektedir. Ona göre, insanın edinmesini sağlayan eylem türü 

emektir. Bu eylem aynı zamanda ahlaksal eylem alanına da girmektedir. Bu sayede, 

Locke’da, insanın ahlaksal eyleme kabiliyeti olan yönüne, yani kişi olan insan 

kavramına ulaşırız. Kişi, Locke’a göre hukuksal bir terimdir ve bu açıdan iyi ve kötü, 

yani doğru ve yanlış eylemin muhatabıdır. Emek veren de çıplak şekliyle ele alınan 

insan değil, pozitif ve doğa yasalarına, diğer bir değişle Tanrı yasalarına tabi olan 

kişidir. Kişi eylemlerinin sonuçlarından sorumludur. Bu dünyada değilse bile öteki 

dünyada bunun karşılığını görür.  

Locke’un siyaset felsefesiyle ilgili Türkçede bir çalışma ortaya koymanın bir 

diğer zorluğu da, Türkçe kaynakların yetersiz olmasıdır. Şu an için Locke’la ilgili 

herhangi bir eser ortaya çıkarmanın sadece Türkçe kaynaklara dayanarak mümkün 

olmadığı kanısındayız. Bu durumun tek sebebi ikincil kaynakların yeterince dilimize 

kazandırılamaması değil, Locke’a ilişkin temel metinlerin çevirisinin de niteliksel 

olarak böylesi bir çalışma yapmaya olanak tanımamasıdır. Locke’un pek çok eseri 

Türkçeye çevrilmiş olmakla birlikte, bu eserler arasında yapılacak karşılıklı bir 

okuma herhangi bir kavram takibine imkân vermemektedir. Örneğin bu tezin konusu 

olan mülkiyet kavramı, orijinal metinlere dönülmeden çeviri eserlerde bulunabilir ve 

birbirleriyle bağlantıları kurulabilir durumda değildir. Bir çeviri de, bazen mülkiyet 

bazen de mülk olarak geçerken, bir diğerinde iyelik, bir başkasında ise mal olarak 

çevrilmiş olan kavram, metinlerin orijinalleriyle karşılaştırılmadan bir okuma tercih 

edilecek olunursa, hiçbir kesin bağlantı sunmamaktadır. Maalesef sadece mülkiyet 

kavramında değil tüm kavramlarda ve sadece kitaplar arasında değil herhangi bir 

kitabın kendi içinde bile kavramların çevirilerinde bir tutarlılık bulmak çok zordur. 

Bu durum Locke’la ilgili yazılan Türkçe telif eserlerde de aynı şekildedir. Gelecekte 

Locke’la ilgili nitelikli çalışmalar yapılacaksa, öncelikle Locke çalışan 

akademisyenler arasında bir kavram birliğinin sağlanması zorunludur.  

Bu durumla bağlantılı olarak son serzenişimiz, Türkiye’deki akademik 

çalışmalarının erken dönemlerinden itibaren görülen Locke ilgisinin nasıl olduysa 

yaratamadığı bu kavram birliği ve iyi nitelikte eser üretme altyapısının, yeni 

çalışmalar yapanları, yaptıkları çalışmaların niteliğini, Locke’la ilgili literatürü 

tüketesiye okuyup yeni bir şey ortaya koyma çabasına girip yükseltmeye 
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çalışacakları yerde, bu tür karışıklıklara çözüm bulma ve Türkçede her seferinde 

yeniden bir Locke dili oluşturma çabası içine boğulmaya sürüklemektedir.   

Locke’da kişinin mülkiyet haklarına sahip olması, toplum öncesi bir 

durumdur. Bu açıdan uzlaşımsal değil, doğaldırlar. Ancak mülkiyetin hakkının 

kendisi değilse bile, her insanın ona yönelik doğal iktidarı, siyasal (ya da sivil, Locke 

her ikisini de aynı anlama gelecek şekilde kullanır) topluma girildiğinde bu kez, 

düzenlenmesi ve sürdürülmesi için toplumu yöneten güce bırakılır. Locke’un geniş 

mülkiyet anlayışı, onun siyaset felsefesindeki diğer merkezi kavramlarla da ilişki 

içindedir. Örneğin insanların hükümetler altında birleşmelerinin başlıca amacı, bu 

geniş tarifiyle alınmış olan mülkiyet haklarının korunmasıdır. Ancak, hükümetleri 

kuran şey her bir kişinin bu siyasal birliğe girmek için verdiği rızadır. Rıza ile 

kurulan siyasal toplum, üyelerinin mülkiyet haklarını korumak için uyulması gereken 

kuralları ve yasaları, toplumdan aldığı güçle belirler ve uygulanmasını sağlar. Bu 

kurallar bütünü, toplumun her kesimini, yasaları yapanlar da dâhil olmak üzere bir 

sivil yükümlülük altına sokar. Sivil toplumda mülkiyet haklarını belirleyen ve 

sürdürülmesini sağlayan güce bağlılık ve uyum, toplumun birliğini sağlayan şeydir. 

Mülkiyet haklarının bu yeni koşullar içinde belirlenmesi de hukuka tabi insanlar 

olarak kişilerin, iyi ve doğru eylemler içinde bulunmasını sağlayan zemini oluşturur 

gibi görünmektedir.  

Aynı şekilde rıza ile kurulmuş bir hükümetin yöneticilerinin, kendilerine 

emanet edilmiş olan her bir kişisinin doğal iktidarını kullanarak yönetme gücünü 

istismar etmesi, bu hükümetleri kuran sözleşmeyi de geçersiz hale getirir. Bu doğa 

durumuna dönmek demek değilse de, bu tarz keyfi ve despotik yöneticilerin 

kendilerini, yine Locke’un kendi tabiriyle söyleyecek olursak, o devlet içindeki 

insanlarla bir savaş durumu içine sokmaları demektir. Locke’un, Fransız ve 

Amerikan Devrimlerini etkilediği söylenen, insanların haksız yönetimlere karşı 

direniş hakları olduğu görüşü de böylece ortaya çıkar.  

Locke’un İki İnceleme eserinin dikkatli bir metin analizinin yapılması, onun 

kendi siyaset teorisinin merkezi kavramları olarak belirlemiş olduğu 

gözlemlenebilecek her kavramı, geniş tarifiyle kullandığı mülkiyet haklarıyla 

bağlantısı içinde ele aldığını ortaya çıkaracaktır. Locke, bunu metin boyunca her 
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fırsatta belli edecek ipuçlarını vermiştir. Mülkiyetin, dar anlamıyla sadece maddi 

servetler olarak ele alınması, Locke’un teorisinin genel hatlarını bozar niteliktedir. 

Rıza, yükümlülük ve direniş kavramları, onun mülkiyet anlayışının ancak “yaşam, 

özgürlük ve mülk” olarak anlaşılmasıyla yerine oturmaktadır.  
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