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          ÖZ 

   Modern Devlette Egemenlik Sorunu 

    Can Karaböcek 

Bu tezde egemenlik kuramının ortaya çıkış koşullarını araştırarak, egemenlik 

kuramının modern devlet teorisindeki merkezi yerini belirlemeye çalıştık. Egemenlik 

kuramı modern dünya görüşü ile uyum içinde olduğunu iddia ettiğimiz için; modern 

dünya görüşünün devlet kavrayışı içerisinde egemenlik kavramının nasıl merkezi bir 

yere oturduğunu tespite çalıştık. 

 Egemenlik kavramının, salt spekülatif bir kavram olmadığı için, dönemin 

siyasi ve iktisadi gelişmelerinden nasıl etkilendiğini ve bu etkilenim sonucunda, ne 

yönde bir değişim geçirdiğini tespit ettik. Egemenlik kavramının kapitalist üretim ve 

tüketim ilişkileri ile olan ilişkisinin ortaya çıkardığı siyasal sorunları ortaya koyduk. 

 Egemenlik kavramına bütüncül bir bakışın, kavramın kendisini güdük 

bıraktığını iddia ederek onun yerine egemenlik kavramının bileşik bir yapı olarak 

kavranması gerektiğini iddia ettik. 

 Egemenlik kavramının olgunluğuna 19. Yüzyılda eriştiğini düşündüğümüz 

için, kavramın modern meşruiyet ilişkisini kurmadaki başarısının halen geçerli 

olduğunu iddia ettik. Modern dünya görüşü ilahi olanla bağlarını mümkün olduğunca 

kesip, evreni akla dayalı olarak kavramak istediği için, modern devlet anlayışının 

meşruluğunu sağlamada halk egemenliği kavramının önemli ölçüde geçerli olduğunu 

iddia etmekteyiz. 

Uluslar arası hukukun imkânını ortaya koyabilmek için, egemenlik kavramına 

bütüncü bir bakıştan kaçınmak gerektiğini iddia etmekteyiz. Bunun yerine egemenlik 

kavramının bir bileşke oluşturduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. 

19. yüzyıla kadar geliştirilen egemenlik kavramı bireyci, faydacı ve kapitalist bir 

dünya görüşü üzerine şekillenmekteydi. Ancak günümüzde yaşanan sorunları 

çözmekte yetersiz kaldığı için bireyden değil, toplumdan kaynaklanan bir bakış 

açısına yerleşmek gerektiğini düşünmekteyiz. 
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    ABSTRACT 

  The Sovereignty Problem in the Modern State 

    Can Karaböcek 

In this thesis, we want to investigate the which conditions effect the emerging 

of the concept of sovereignty and the central place of sovereignty in the modern state 

theory. We affirm that, modern world view is in harmony with the concept of 

sovereignty; because of this argument we want to show the central place of 

sovereignty in the modern world view’s state theory. 

 The concept of sovereignty is not just a speculative concept. For this reason, 

we determine how the political and economic changes affect the concept of 

sovereignty. We put forth which problems occurs because of the relation between 

sovereignty and the capitalist production and  consumption system. 

 We affirm that, a holistic view to the sovereignty make the concept limited 

and instead of this view we propose to accept the concept composite. 

 We think that the concept of sovereignty had its full meaning in the 19th 

century and the concept of sovereignty is stil successful to constitute modern 

legitimacy. The Modern World View wants to cut all of its connection with the 

Divine and to comprehend the universe with the Reason. As a result of this, for the 

legitimacy of the modern state theory, sovereignty is still a useful concept. 

 For the possibility of InternationalLaw, we want to avoid from a holistic view 

to sovereignty. Instead of this view, we must accept the concept of sovereignty is a 

composite concept. 

 The concept of sovereginty that was developed until 19th century, based on a 

individualistic, pragmatist and a capitalist world view. But this view is unsuccessful 

to solve the actual world problems. To solve these problems, we must settle to a new 

perspective that has its source not from individual but society. 
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     ÖNSÖZ 

Lisans eğitimim boyunca siyaset felsefesi ilgimi çeken bir alan olmuştu. Bu 

alandaki ilgimi ve bilgimi derinleştirmek için yüksek lisans tezimi de bu alanla ilgili 

olarak hazırladım. Siyaset felsefesi ile ilgili okumalarımda egemenlik kavramının 

modern devlet kuramında ne kadar merkezi bir rol oynadığını gördüm. Modern 

devletin kuramsallaştırılmasında egemenlik kavramı, meşruluğun kurulmasında 

önemli bir işlev görmekteydi. Ancak egemenlik kavramını inceledikçe kavramın 

çeşitli dönüşümler geçirdiğini gördüm ve bu dönüşümün nedenlerini incelemem 

gerektiğinin farkına vardım. Bu kaygılarla başladığım çalışmamda sorunu daha 

derinlikli olarak ele alabilmek için bazı sınırlamalara gitmem gerekiyordu. Bu 

nedenle tarihsel süreci 19. yüzyılın sonu ile sınırlı tuttum. Kavramın kendisi 

Avrupa’nın bir icadı olduğu için Batı’daki gelişim ve dönüşümünü takip ettim. 

Kavramın gelişimi siyasal süreci etkilerken, siyasal ve tarihsel gelişmeler de 

kavramın dönüşümünü belirliyordu. Bu nedenle salt kavramsal düzlemde kalacak bir 

çalışmanın eksik kalacağını düşündüğüm için sık sık tarihsel ve siyasal olaylara 

göndermelerde bulundum. Ancak bu göndermeleri yaparken, filozofların bu yöndeki 

görüşlerine de başvurarak dönüşümün felsefi boyutunu ön planda tutmaya çalıştım. 

Bu bağlamda modern düşüncenin genel özelliklerini filozofların görüşlerinden yola 

çıkarak belirlemeye ve egemenlik kavramının bu tabanın üzerinde nasıl 

şekillendiğini göstermeye çalıştım. Modern devletin merkezi bir kavramı olan 

egemenlik kavramı, siyaset teorisinde cevaplandırdığı sorular kadar cevapsız kalan 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunları tespit etmeye ve bu sorunların 

çözümü için hangi ön kabullerden yola çıkılması gerektiğini ortaya koymaya çaba 

sarf ettim. 

Tez çalışmam boyunca sabrı, yol göstericiliği, beni cesaretlendirici ve 

sorgulamaya yönelten tavırları ile benim için bir danışmandan daha fazlası olan Prof. 

Dr. Ayhan Bıçak’a, değerli katkıları ve yön gösterici uyarıları için Prof. Dr. İsmail 

Coşkun’a, her zaman güler yüzle ve anlayışlı bir şekilde bana yürümem için yeni 

yollar açan Doç. Dr. O. Faruk Akyol’a, tez çalışmamı rahatlıkla sürdürebilme şansını 

bana tanıyan Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı ve Doç. Dr.Sadık Türker’e, tık nefes 

kaldığım her an beni teşvik eden ve zamanını cömertçe bana veren eşime, her 
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sıkıntılı anımda bir gülümsemesi ile içime baharı getiren oğluma, geniş 

kütüphanesinden faydalandığım İSAM yöneticileri ve çalışanlarına, teşekkürün az 

geleceğinin farkında olarak, gönülden teşekkür ediyorum. Ben olmasaydım bu tez 

belki başka biri tarafından yazılabilirdi; ancak onlar olmasaydı ben bu tezi 

yazamazdım. 
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          GİRİŞ 

Aristoteles, insanı doğası gereği politik bir hayvan olarak tanımlar.1 Carl 

Schmitt ise, siyaset kaderimizdir, der. Modern dönem ile birlikte devletin, insan 

yaşamına çok daha fazla müdahil olması ile insan siyaset ile daha fazla iç içe 

olmuştur. Siyaset yaparak siyasetin öznesi olanların yanı sıra, siyasete ilgisiz kalsa da 

onun nesnesi olan kişiler de bir şekilde siyaset ile ilişkidedir. İnsanın önemli 

etkinliklerinden birisi olarak siyasetin doğası ve kavramsal yapısı, siyaset 

kuramlarındaki değişimler eğitim hayatım boyunca ilgimi çekmiştir. Lisans eğitimim 

boyunca da siyaset felsefesi ve devlet kuramları ilgi alanlarımın başında gelmiştir. 

Yüksek lisans çalışmamda bu ilgi daha ileri düzeye taşınmış ve Hegel’de Devlet ve 

Akıl İlişkisi adlı tezimle Hegel’in devlet kavrayışını incelemeye çalışmıştım. Bu 

çalışmamla beraber modern devletin oluşumu, yapısı, değişimi ve bunları etkileyen 

faktörlerin neler oldukları ve bunların felsefi tabanları daha çok ilgimi çekmeye 

başladı. Modern devlet kuramlarını inceledikçe, egemenlik kavramının oldukça 

merkezde yer aldığını gördüm. Modern devlet, egemenlik olmadan anlaşılamayacak 

bir yapılanma olarak görünmeye başladıktan sonra bu kavramın kendisini incelemek 

gerektiğine karar verdim. Bunların yanı sıra yaşadığımız çağda, bu kavram etrafında 

da birçok tartışma vardı.  Kimi siyaset felsefecisi, ulus-devlet ile beraber egemenliğin 

de sonunun geldiğini ifade etmekteydi. Egemenlik kavramının gerçekten sonu gelmiş 

miydi? Artık bu kavrama ihtiyacımız yok muydu? Egemenlik kavramı olmadan bir 

devlet kuramı oluşturulabilir miydi? Bu türden soruların peşine düştüğümde 

egemenlik kavramının kökenine ve oluşum süreçlerine, bu kavramı yaratan modern 

görüşün temellerine inmem gerektiğini fark ettim. Egemenlik kavramının kendisi ve 

kökenleri bilinmeden kavramın çağımızdaki yerinin tespit edilemeyeceğini 

                                                            
1 Bkz.: Aristoteles, Politika, Çev. Mete Tunçay, 2. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1983, s.9 Kullanılan 
çeviride ‘siyasal hayvandır’ nitelemesi kullanılmasına rağmen burada politik hayvan olarak 
kullanmayı yeğledik. Çünkü Aristoteles zoon politikon kavramını kullanmıştır. Buradaki politikon 
kavramı hem siyasallığı içermekte hem de polis’in üyesi olmayı içerdiğinden ‘politik’ kavramını 
tercih ettik. 
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düşünerek, kavramın kendisi ile hesaplaşmam gerektiğinin farkına vardım.  Bir 

yandan güncel siyaset felsefesi sorunları ile ilgili olan egemenlik kavramı çağımızın 

siyaset teorilerince de ele alınmaktadır ve güncelliğini yitirmemiştir. 

Çağımızın tartışmalı kavramlarından birisi egemenliktir ve bu kavramı 

tartışmalı kılan şey 20. yüzyılda yaşanan iktisadi, politik ve hukuki gelişmelerdir. 

İktisadi alandaki küreselleşme, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, IMF Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi gibi devletler üstü yapılanmalar, egemenliği sorgulanan bir 

kavram haline getirmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren egemenlik 

kavramı birçok tartışmanın konusu olmuştur. Egemenlik kavramının artık işlevsiz bir 

kavram olduğunu düşünenlerin2 yanı sıra bu kavramın halen yürürlükte olduğunu ve 

işlevini devam ettirdiğini düşünenler vardır. Bu çalışmada egemenlik kavramının 

oluşum ve değişim süreçlerine bakarak, kavramın hangi sorunları çözme kaygısı ile 

ortaya çıktığı ve sorunları çözmede ne kadar başarılı olduğu, hangi sorunları 

çözmede yetersiz kaldığı belli bir tarihsel dönem içinde görülmeye çalışılmıştır. 

Egemenlik kavramı özellikle 19. yüzyıl sonunda kurumsallaştığı ve siyaset 

felsefesinin temel kavramlarından birisi olduğu için bu kavramın oluşum ve 

dönüşüm süreçlerini gözlemlemenin, 20. ve 21. yüzyıl siyaset felsefelerini anlamda 

ve konumlandırmada öğretici olacağını düşünmekteyiz. Bu yönde yapacağımız 

çalışma, 20.yüzyıl ve 21. yüzyılda kavramın karşılaştığı zorlukları görmek açısından 

da yol gösterici olacaktır.  

Egemenlik kavramının kendisi bir diğer kavram olan devlet ile ilintilidir. Bu 

çalışmada ele alınan kavram, devletin egemenliğidir. Egemenlik kavramının başka 

türden kullanımları da söz konusu olabilir. Kişiler arasındaki ilişkilerde egemenlik, 

bir kültürün egemenliği, bir medeniyetin egemenliği gibi. Ancak bizim burada ele 

alıp incelemeye çalıştığımız siyasal ve hukuki bir anlam içeriğine sahip olan 

                                                            
2 Örneğin Leon Duguit, egemenlik kavramının gerçekliği bulunmayan, zihni bir kavram olduğunu 
belirtir. Bkz. Leon Duguit, Kamu Hukuku Dersleri, Çev. Süheyp Derbil, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1954, s.57-63, Kapani ise egemenlik kavramının çağdışı bir 
kavram olduğunu ve bu kavramın terk edilmesi gerektiğini düşünür. Bkz. Münci Kapani, Politika 
Bilimine Giriş, 9. bs., Ankara, Bilgi Yayınevi, 1997, s.61-62 Ayrıca M. Hardt ve Antonio Negri, 
modern egemenlik kavrayışının yetersiz kaldığını ve küresel bir egemenlik biçiminin var olduğunu ve 
bunun devlet egemenliğini ortadan kaldırdığını düşünürler. Bkz. M. Hardt, A. Negri, İmparatorluk, 
Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yay., 2001 



3 
 

egemenlik kavramıdır. Ayrıca yer yer bu egemenlik kavrayışının içinde doğup 

büyüdüğü medeniyetin temel noktaları ile olan ilgisi de gösterilmeye çalışılmıştır. 

Tez boyunca merkezde yer alan kavram egemenlik olacak; kavramı 

destekleyen, bu kavramın üzerine yükseldiği diğer kavramlar da egemenlik kavramı 

ile olan bağı içerisinde ele alınacaktır. Kavramın incelemesinde, kavramın tarihselliği 

ve bu tarihsellik içerisinde geçirdiği dönüşüm mümkün olduğunca ortaya çıkarılmaya 

çalışılacaktır. Elbette kavramın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği dönüşüm 

gösterilirken, bu dönüşümün nedenleri de ortaya konulacaktır. Bu nedenle yer yer 

tarihsel boyut ön plana çıkarılacak ancak bu boyut kavramsal çerçeveyi oluşturmak 

için kullanılacaktır. 

Egemenlik gibi siyaset felsefesinin en önemli kavramlarından birisi 

incelenirken, çalışmanın belirli bir çerçeve içerisinde, kavramın tüm boyutları ile ele 

alınabilmesi için inceleme alanının daraltılması gerekiyor. Bu yüzden ağırlıklı olarak 

yeniçağdan 19.yüzyılın sonuna kadar olan kuramları ele alıp, bu çerçeve içerisinde 

kavrama yaklaşılmaya çalışılmıştır. 19. yüzyılın sonuna kadar sınırlamış olmamızın 

ana nedeni, bu sürece kadar egemenlik kavramının kurumsallaşmış olmasıdır. 19. 

yüzyılda egemenlik kurumsallaşarak esas görünümüne kavuşmuştur. Bu nedenle 

çalışmamızı bu noktada sonlandırdık. Çalışmanın tarihsel olarak 19. yüzyıl sonuna 

kadar sınırlandırılmasının bir diğer nedeni, çalışmanın bu sınırda tutularak 

ayrıntılarına girebilme imkânına kavuşmaktır. Daha sonraki çalışmalarımızda 

kavramın 20. yüzyılda gösterdiği dönüşümün de ele alıp incelemeyi umuyoruz. 

Çalışmamızda egemenlik kavramı, Avrupa’da ortaya çıkıp geliştiği haliyle 

incelenmiştir. Özellikle İngiliz, Fransız ve Alman düşüncesi merkezinde ele alınarak 

kavramın felsefi, siyasi ve iktisadi gelişimi bu odaktan yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Bu merkezleri seçmemizin sebebi, Modern Avrupa’nın şekillenmesinde bu üç 

kültürün, diğerlerine göre belirleyici ve sürükleyici bir güç olmasıdır. Modern 

egemenlik anlayışı bu üç siyasal, kültürel, iktisadi ve felsefi merkez etrafında 

şekillendirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda böylesi bir sınırlamaya 

giderek daha derinleşmek sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Hiçbir kavram boşlukta ortaya çıkmaz; her kavramın ortaya çıkışı belirli 

ihtiyaçlar nedeniyledir. Oluşan kavram, mutlaka teorik zeminde bir boşluğu 

doldurmakta ve bir ihtiyacı karşılamaktadır. Egemenlik kavramı da belirli bir tarihsel 

dönemde birtakım siyasal sorunları çözebilmek ve siyasal ihtiyaçları karşılayabilmek 

için kuramsal incelemelerin konusu olmuş ve siyaset felsefesinin temeline 

yerleştirilmiştir.  

Bu tarihsel ve siyasal arka planı görmek için birinci bölümde, feodal dönemin 

yönetim anlayışı ve bu anlayışın dayandığı felsefi temeller gösterilmeye çalışılmıştır. 

Bunu yaparken mümkün olduğunca geniş bir perspektiften feodal dönemin yönetim 

yapısında devletin konumu saptanmak istenmiştir. Bir yandan feodal dönemin 

iktisadi ve siyasal yapısı, diğer yandan da dönemin zihniyetini yansıtan felsefi 

görüşlere odaklanarak; dönemin yönetim anlayışında egemenlik kavramının neden 

birinci planda yer almadığı gösterilecektir. Bu bölümde tanrının evren üzerindeki 

egemenliği ile dünyevi yöneticinin iktidarı arasındaki ilişkinin ne şekilde 

ilişkilendirildiği araştırılacak, egemenlik kavramının bu dönem içerisinde neden yer 

almadığı ve feodal dönemdeki ne türden sorunların egemenlik kavramının ortaya 

çıkmasına etki ettikleri sorgulanacaktır. 

Birinci bölümün ikinci kısmında modern devlet kavrayışının içersinde 

şekillendiği modern dünya görüşünün, hangi temeller üzerine bina edildiği 

açıklanacaktır. Yeniçağ Dindışı Avrupa Medeniyetinin3 dünya ve insan kavrayışının 

genel çerçevesi çizilerek, modern devlet anlayışının bu çerçeve içerisinde nereye 

oturduğu ve şekillenmesinde hangi sâiklerin etkili olduğu araştırılacaktır. Modern 

düşüncenin genel çerçevesi incelenerek, bu çerçevenin devlet ve egemenlik 

kuramlarına ne açılardan etki ettiği sorgulanacaktır. Bu bakımdan mekanik evren 

tasavvuru ve bireyci toplum tasavvuru ile faydacı ahlak ve insan anlayışının modern 

devlet düşüncesini hangi noktalarda etkilediği araştırılacaktır. 

İkinci bölümde ise egemenlik unsurları tek tek ele alınarak bunların 

egemenlik ile olan ilişkileri ve egemenlik teorisinin dönüşümünde ne türden bir rol 

                                                            
3 Kavramsallaştırma Ş. Teoman Duralı’ya aittir. Bkz. Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet 
Anlamı/Gelişimi/Konumu: Çağdaş Küreselleştirilen İngiliz-Yahudi Medeniyeti, İstanbul, Dergah 
Yay., 2000, s.59-65 
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oynadıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Bu unsurlar egemenliğin kullanımı ile de 

ilişkili oldukları için egemenliğin kullanımına ne türden bir etkileri olduğu da 

gösterilecektir. Hukuk düşüncesinin gelişiminin egemenlik anlayışını nasıl etkilediği, 

iktisadi gelişim ile egemenlik kuramının gelişimi arasında bir koşutluk olup 

olmadığı, ulus-devlet düşüncesinin egemenlik kuramında oynadığı rol ve yarattığı 

dönüşümün sonuçları, siyasal partilerin ortaya çıkışı ve egemenliğin kullanımında 

oynadıkları rolün etkilerinin ne olduğu, farklı siyasal sistemlerin egemenlik 

kavrayışları arasındaki farklar ve filozofların bunları değerlendirmesi, egemen gücün 

kendi meşruluğunu sağlarken ne türden araçları hangi yolla kullandığı, bireyci 

düşüncenin ortaya koyduğu ve geliştirdiği bireysel hakların egemenin hakları ile 

çatışıp çatışmadığı bu bölümde cevabı aranan sorular olacaktır. 

Üçüncü bölümde ise egemenlik kavramının dönüşümünde etkili olan unsurlar 

üzerinden bu dönüşümün biçimi gösterilmeye çalışılacaktır. Bireysel hakların 

gelişimi ve egemen gücün sınırları konusunda filozofların görüşleri incelenerek, 

egemen güç ve bireylerin hakları arasındaki gerilimin egemenlik kavramını nasıl 

dönüştürdüğü ele alınacaktır. Diğer bir unsur olan devletlerarası ilişkilerde egemen 

gücün konumunun nasıl belirlendiği ve egemen güçler arasındaki ilişkilerin 

düzenlenmesi ile egemenlik kavramının içeriği arasındaki gerilimin kavramın 

dönüşümünü nasıl şekillendirdiği gösterilmeye çalışılacaktır. Yine aynı bölümde 

kapitalizm ile toplumsal sahnede boy gösteren sınıfların gelişimi ile egemen güç 

arasındaki ilişkinin seyri göz önünde tutularak, egemen gücün bu sınıflarla olan 

ilişkisinin egemenliğin içeriğini nasıl belirlediği gösterilmeye çalışılmaktadır.  Bu 

bölüm içerisinde ayrıca modern egemenlik kuramının çözmekte yetersiz kaldığı 

sorunların neler olduğu ele alınacak ve bu sorunlar karşısındaki çözümsüzlüğünün 

nedenleri araştırılacaktır. 

Çalışmamızın başlığı olarak egemenliği modern devlet ile ilişkilendirmemizin 

nedeni, egemenlik kavramının modern devlet yapılanması ile beraber öne çıkıyor 

olmasıdır.4 Modern devlet öncesi siyasal yapılanmalarda, iktidarın meşruiyeti aşkın 

                                                            
4 “Egemenlik modern çağın kurucu kavramıdır. Öteki çağlar otorite hakkında kendine özgü ve farklı 
düzenlemelere sahiptiler.” Robert Jackson, Sovereignty, Cambridge, Polity Press, 2007, s.7 Aynı 
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bir noktaya yapılan gönderme ile sağlanmaya çalışılıyordu ve bu aşkın nokta 

çoğunlukla dini bir referans noktasıydı. Modern devlet öncesi iktidar odağı, yetkisini 

Tanrı’dan veya Tanrısal yasalardan aldığını iddia ederek toplumu aşkın bir özneden 

aldığı yetkilendirme ile yönettiği iddiasındaydı. Modern dünya görüşünün, dini 

belirli çerçevelerin içinde tutması ve ona karşı eleştirel bir tutum takınması ile bu 

meşruiyet ilişkisi zayıflamaya ve kabul edilirliğini kaybetmeye başladı. Kutsal olana 

yapılan bir gönderme iktidara olan güveni sağlayamaz noktaya geldiğinde, yeni bir 

meşruiyet ilişkisinin kurulması gerekiyordu. İşte bu noktada karşımıza egemenlik 

kavramının çıktığını görüyoruz. Egemenlik kavramı etkisini yitiren ve 

geçerliliğini kaybetmeye başlayan eski meşruiyet ilişkisi yerine, yeni türden bir 

meşruiyet ilişkisi ikame etmeye çalışmaktadır. Bu yeni ilişkide referans noktası artık 

aşkın bir nokta değildir. Yeni referans noktası artık insanın ve toplumun kendisidir, 

içkin bir noktadır.5 Artık iktidar, egemenlik yetkisini elinde tuttuğu için 

yönetmektedir. Bu yeni kavramsallaştırma, iktidarın yönetiyor olmasını egemenlikle 

ilişkilendirmekte ve egemenliğin kaynağını da toplum ile ilişkilendirmektedir. 

Burada modern devlet anlayışına özgü olan bir meşrulaştırma biçimi ile 

karşılaşmaktayız. Artık iktidarın ilkesi ile onun kullanımı egemen devlette 

birleşmiştir.  

“Devlet, kendisine itaat edilmesini sağlayan zorlayıcı gücünü ona 
meşruiyet kazandıran, yönetilenlerin rızasını sağlayan otoritesiyle birleştirir. 
Potestas (güç) artı Auctoritas (yetki).”6 

Özellikle Jean Bodin ile egemenlik fikrinin modern devlet teorisinin 

merkezine oturduğunu ve devlet olmanın egemen olmak demek olduğunu 

görmekteyiz. Egemenlik kavramının siyaset felsefesinde kullanımı ile beraber, 

modern dönemde hangi filozof tarafından kullanılırsa kullanılsın bu kavrama ait üç 

özelliğin bir arada bulunduğunu görmekteyiz. Bunlar: teklik, bölünmezlik ve 

süreklilik. Teklik ve bölünmezlik modern öncesi yönetim yapılanmalarının da 

iddiasıdır ve bunun için egemenlik gibi bir kavrama ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak 

                                                                                                                                                                         
yerde Jackson Roma İmparatorluğunun ve Avrupa dışı yönetimlerde neden egemenlik kavramının 
olmadığını açıklar. 
5 “Egemenin aşkınlığı, bir yandan, dış bir teolojik destek üzerine değil; insan ilişkilerinin içkin 
mantığı üzerine kurulmuştur.” Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, s.106 
6 Cemal Bali Akal, Yasa ve Kılıç, 2. bsk., İstanbul, Engin Yayıncılık, 1995, s.125 



7 
 

devleti kurumsallaştırmak ve kişiler üstü ve kişilerin yaşamlarından daha uzun süre 

yaşayan bir yapılanma olarak kabul edebilmek için süreklilik önemli bir fikirdir. 

Egemenliğin sürekliliği, onun kurumsallaşmasını sağlar. Sürekliliğe sahip bir 

egemenlik, kralın, prenslerin ya da asilzadelerin iradelerinin ve yaşamlarının 

sınırlarını aşar.  

Egemenliğin süreklilik göstermesi ile modern devlette meşruiyet ilişkisi 

yurttaşlarla devlet arasında kurulmaya başlar. Özellikle Hobbes ile başlayan 

sözleşmeci modern devlet kavrayışı, egemenliği yöneten ile yönetilen arasındaki 

ortak rıza veya çıkara dayandırır. Hobbes’un Leviathan kitabının kapak resmindeki 

devin, vücudunun insanlardan oluşması, egemenin iradesinin toplumun iradesini 

yansıttığını düşündürtmektedir. İktidarın meşruluğu bu içkin7 temel üzerine bina 

edildikten sonra, ulus devlet düşüncesine geçilmesi için, ulusun ne olduğunun ortaya 

konulması ve yurttaşların bir ulusun ferdi olarak tanımlanması kalmıştır. Özellikle 

Rousseau ile beraber ulusun egemenliği kavramı ortaya atılmış, her türlü 

egemenliğin yegâne kaynağının ulus olduğu ortaya konmuştur. Bu çerçeve içerisinde 

modern egemenlik kuramının oluşturmaya çalıştığı meşruluk ilişkisinin halen geçerli 

olup olmadığı sorgulanacaktır. 

Ulus egemenliği fikrinden hareket edenlerin gerçekleştirdiği Fransız Devrimi 

ile beraber egemenlik, ulus egemenliği olarak görülmeye başlanmıştır. Ancak gerek 

Fransız Devrimi, gerekse monarşiye karşı parlamentonun yetkilerinin genişlemesini 

isteyen ve bu bağlamda kralın yetkilerinin kısıtlanması konusunda öncü mücadeleyi 

başlatan İngiliz siyaset düşüncesi, belirli bir iktisadi yapının siyaset alanına tezahür 

etmesinin sonucudur. Yeni oluşmaya başlayan burjuvazi kendi sınıfsal çıkarları 

açısından ilk başlarda mutlak monarşiye destek verirken, sonraları iktisadi ve 

dolayısıyla siyasi gücü arttıkça monarşilerin karşısına dikilmeye başlamış ve bireysel 

haklar temelinde egemen gücün sınırlandırılmasına destek vermiştir. Bu bakımdan 

modern devlet yapılanmasının temelinde burjuvazinin önemi yadsınamaz. Burjuvazi 
                                                            
7 “Meşruluğun tam anlamıyla dışsallıktan kurtarılıp içselleştirilmesi, egemenliğe ve onu kullanan 
egemene içsel bir kaynak bulunmasını gerektirir. Kral-devlet anlayışını doruğa ulaştıran Hobbes, 
Padovalı Marsilius gibi bazı ortaçağ düşünürlerinin de başvurmuş oldukları ‘halk’ kavramını işin içine 
sokarak ve toplum sözleşmesi kurgusunu kullanarak devleti yepyeni bir meşruluk anlayışıyla donatır.” 
Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, Ankara, İmge Kitabevi Yay., 2006, 
s.353 
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modern devletin oluşumunda ve gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahiptir. “Çeşitli 

devletlerin ortak noktaları vardır ki bu da, kapitalist anlamda az çok gelişmiş çağdaş 

burjuva toplumunun alanı üzerine kurulu olmalarıdır.”8 Bu çerçevede kapitalist bir 

iktisadi yapıya dayanan devlet egemenliğinin sonuçlarının neler olduğu 

araştırılacaktır. 

Bireyin siyaset teorisinde merkeze alınması ile beraber egemenlik kavramının 

da sınırlarında bir daralma olmuştur. Özellikle doğal hukuk teorilerinden neşet eden 

bireyin doğal hakları üzerinden egemen gücün sınırlandırılması gerektiği fikri, hukuk 

devleti düşüncesinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Hukukun, devlet egemenliğinin 

üzerine yerleştirilmesi, ya da egemenliğin sınırını belirliyor olması modern devletin 

seyrini etkileyen önemli bir etkendir. Bireyci bir insan kavrayışına sahip olan 

Yeniçağın dünya görüşü, bu bireyciliği siyaset alanına da taşımış ve bireyin gittikçe 

önem kazandığı bir toplum kavrayışı oluşturmuştur. Bu toplum kavrayışında bireyler 

kendi maddi çıkarlarının peşinde koşarlar ve bunun sonucu olarak da genel için iyi 

olan gerçekleşir.9 Bu bireyci bakışın egemenlik kuramını ne yönde etkilediği ve 

bireyci bir bakış açısı ile devlet kuramının birlikteliğinin ne gibi sonuçları ortaya 

çıkardığı cevabını aradığımız sorular olacaktır. 

Çalışmamızda cevabını arayacağımız bir diğer soru da egemenlik kuramı ile 

uluslararası hukukun bir çelişki oluşturup oluşturmadığıdır. Eğer devletleri egemen 

birimler olarak kabul edersek bu egemen birimler arasındaki ilişkiyi 

düzenleyebilecek bir hukuki norm yaratılabilir mi? Egemen bir devlete 

buyurabilecek bir üst otorite var mıdır? Uluslararası bir hukukun yaratılması 

egemenliğin ortadan kaldırılmasını mı gerektirir? Bu sorulara cevaplamaya çalışarak 

egemenlik kuramı ile uluslararası hukuk fikri arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

çalışacağız.

                                                            
8 Karl Marx, Friedrich Engels, Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi, Çev. M. Kabagil, 2.bsk., 
Ankara, Sol Yay, 1976, s.40 
9 “İyi eylemlerin büyük çoğunluğu dünyanın yararına yönelik olarak yapılmamışlardır; bireyin 
yararına yönelmiştir ki bu da dünyanın iyiliğini oluşturur.” John Stuart Mill, Utilitarianism, 
Indianapolis, The Bobbs-Merrill Company, 1971, s.26 
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1. MODERN DEVLET ANLAYIŞININ OLUŞUMU 

Bu bölümde modern devlet anlayışının oluşumuna yol açan süreci iki ayrı 

alt bölümde ele alacağız. Birinci alt bölümde ortaçağdaki yönetim anlayışının temel 

noktaları gösterilmeye çalışılacak ve bu yönetim anlayışının girdiği çıkmazlar ve bu 

çıkmazlar sonunda, çözüm olarak ortaya çıkan modern devletin ortaya çıkma 

koşulları aydınlatılacaktır. Bu bölümde aynı zamanda ortaçağ dönemi boyunca 

siyaset teorisinde egemenlik kavramının yeri belirlenmeye çalışılacaktır. 

İkinci alt bölümde ise, modern devlet anlayışının içinde bulunduğu modern 

dünya görüşünün felsefi temelleri ortaya konarak, modern devlet anlayışının modern 

dünya görüşü ile olan uyumu gösterilmeye çalışılacaktır.  

1.1. ORTAÇAĞDA DEVLET VE EGEMENLİK 

ANLAYIŞLARI 

Bu bölümde Avrupa ortaçağında ortaya çıkmış olan devlet ve egemenlik 

görüşlerini, bunların hangi tarihsel ve iktisadi temellere dayandıklarını, tarihsel 

koşullar sonucunda değişen bakış açılarını ve bu bakış açılarının değişme nedenlerini 

ve yeniçağa ne gibi aktarımlarda bulunduklarını ve bizim modern devlet dediğimiz 

kavramın ortaya çıkışında ne gibi felsefi öncüller sağladığını ele alınacaktır. 

Öncelikle ortaçağ dediğimiz dönemdeki tarihsel koşulları, siyasal ilişkileri ve 

iktisadi yapının bunlar üzerindeki etkisini ortaya koyup;  felsefi görüşlerdeki 

değişimi ortaçağ filozoflarının üzerinden değerlendirmeye çalışılacağız.  
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1.1.1. FEODAL YÖNETİMİN YAPISI 

Avrupa ortaçağının en baskın kurumu kilisedir. Avrupa’da ortaçağın 

başladığı tarihlerde kilise ve kilisenin başı olan papa gittikçe artan bir nüfuza sahip 

olmaya başlamıştır. Bunda kilisenin ve din adamlarının yönetim içinde bulunuyor 

olmasının etkisi büyüktür. Ortaçağ başlarında Avrupa’da kültürün ve düşünüşün en 

önemli taşıyıcısı kilise haline gelmiştir.1 Çünkü toplumlarda okuryazarlık oranı çok 

düşüktür. Hatta bazı krallar dahi okuryazar değillerdir.2 Kültürün en önemli öğesi 

olan yazı neredeyse yalnızca din adamlarının kullanmasını bildiği bir araçtır. Ortaçağ 

başlarında okuryazarlık demek Latince okuyup yazmayı bilmek demektir. Bu önemli 

ayrıcalığa sahip olanlar ise din adamlarıydı. Kiliselerde görev yapan din adamları bir 

eğitim sürecinden geçmekteydiler. Belki de ortaçağda sistematik olarak eğitim veren 

tek kurum kiliselerdi. Bunun sonucu olarak o dönemin başında okuryazar olan en 

büyük kesim din adamları idi. Bunun etkisi muazzam olmuştur. Çünkü yazı yönetim 

işlerinde vazgeçilmez bir araçtır. Anlaşmalar yapılması, kültürün aktarılması, 

yönetim kayıtlarının tutulması gibi birçok iş yazı üzerinden yürütülmektedir. Elbette 

yazının tek etkisi bu değildir. Klasik metinleri inceleme ve onu yorumlama yetkisi de 

ancak okuma yazma bilenlerin tekelinde bulunmaktaydı. Bu nedenle ortaçağ 

başlarında birçok kral danışman olarak din adamlarını seçmekteydi. Aslında bu bir 

seçimden ziyade bir zorunluluktu. Prenslerin eğitimleri din adamlarına ve kiliselere 

bırakılmıştı. Çünkü eğitim verilebilecek başka bir kurum yoktu. Yönetici kesim 

üzerinde gittikçe artan bir nüfuza böylelikle erişen din adamlarının ve dolayısıyla da 

kilisenin siyasal yapı üzerindeki etkisi de buna orantılı gelişmiştir.  

Kilisenin gücünün gittikçe artmasının bir diğer nedeni ise özerk bir yapı 

olması ve yönetici sınıfa bağlı olmaması idi. Ortaçağ boyunca uzunca bir süre 

kiliseler devlete herhangi bir vergi ödememekteydiler. Yöneticilerin din adamlarını 
                                                            
1 Bkz. İsmail Coşkun, Modern Devletin Doğuşu, İstanbul, Der Yay., 1997, s.127-128 
2 Bkz. Marc Bloch, Feodal Toplum, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 4.bsk., Ankara, Doğu Batı Yay., 
2005, s.125-129 Ayrıca Bkz. Frederick B. Artz, Ortaçağların Tini:Bir Tarihsel Gözlem, Çev. Aziz 
Yardımlı, İstanbul, İdea Yay., 1996, s.246 
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yargılama gibi bir yetkisi yoktu. Din adamları kendilerine ait bir hiyerarşi içerisinde 

papalığa bağlı idiler. Yani kilise ortaçağ süresi boyunca adeta devlet içinde devletti. 

Ayrıca kilise, ülkeler içerisinde büyük toprakların mülkiyetine sahipti.  Bu büyük 

toprak mülkiyeti ve vergiden muaf olma sayesinde çok önemli bir iktisadi aktör 

durumuna gelmişti. Ortaçağın sonlarına doğru bu durum sarsılacak ve gittikçe artan 

kilise-monarşi kavgasında en önemli etkenlerden birisi olacaktır. Ancak ortaçağın 

başlangıcında kilise elindeki olanaklar sayesinde ciddi bir güç olarak ortada 

bulunmaktaydı ve gittikçede gücünü arttırıyordu. 

Elbette bunun en önemli sebeplerinden birisi henüz modern anlamda devlet 

diyebileceğimiz bir yapının olmayışındandır. Roma İmparatorluğunun 5. Yüzyıldan 

itibaren çökmesi ile başlayan ortaçağda herhangi bir merkezi güç görmek çok zordur. 

Var olan merkez güçler ise iktidardan yoksunlardır. Yani krallar, tam bir iktidara 

sahip olarak toprakları içerisindeki insanlara hükmedememektedirler. Bu 

güçsüzlüğün sebebi “…bağıntı kurmaktaki yavaşlık ve güçlük; nakit kaynaklarının 

bulunmaması; gerçek bir otorite kurabilmek için bireylerle doğrudan ilişkinin gerekli 

olması”3dır. 8. Yüzyıldan sonra Doğu Roma’da merkezi otoritesini kaybetmiştir ve 

ortaya parçalı bir siyasal yapı çıkmıştır. Roma İmparatorluğunun gücünü yitirmesi ile 

beraber kavimlerin işgaline uğrayan Avrupa da çeşitli küçük güç merkezleri 

oluşmuştur. Bu siyasal yapıda her senyör güç sahibidir. Dönemin iktisadi yapısı olan 

feodalitenin getirdiği ilişkilerde bu yapıyı desteklemektedir. Bu dönemdeki iktisadi 

yapı büyük ölçüde toprağa bağımlı bir üretimle oluşmaktaydı. Bu nedenle toprak 

mülkiyeti güç açısından çok önemliydi. Bu temelde oluşan iktisadi ve siyasi ilişkiler 

vassallık denilen ortaçağ kurumunu doğurdu. Vassallik bir nevi himaye altında olan 

demektir. Bir diğer gücün vassali olmakla onun korumasını ve dostluğunu elde 

edebiliyordunuz ancak ona gelirinizin bir kısmını ve istediği takdirde de asker 

göndermek durumundaydınız. Ancak bu ilişki ortaçağ boyunca gittikçe karmaşık bir 

sistem haline geldi. Çünkü bir derebeyi birçok vassale sahip olabiliyordu ve bir 

vassal birden çok lorda bağlı olabiliyordu. Bu da gücün merkezileşmesini 

engellemekte bu durumda da ülkelerde birden çok iktidar odağının bulunmasına yol 

açıyordu. Krallar, henüz ileride sahip olacakları siyasi güçten yoksunlardı. Krallar 

                                                            
3 Marc Bloch, Feodal Toplum, s.537 
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ülkelerinin topraklarını fief olarak vassallere veriyor bunun karşılığında onlardan 

gelir ve belli miktarlarda asker temin edebiliyordu. Bu vassallarda ellerindeki fiefleri 

küçülterek başka vassallere fief olarak veriyorlar ve bu ilişki vassal olmayanlara dek 

sürüp gidiyordu. Bu durumda kral denilen kişi güç elde etmek bakımından kendi 

altındaki vassallere bağımlı duruma geliyordu.  

İşte bu yapıdan dolayı bu dönemde merkezi bir güçten bahsedemeyiz. Bu 

yönetim yapısı belli bir standardı ve birlik fikrini desteklemeyen adeta onu 

engelleyen bir yapıdır. Ortaçağ dönemi boyunca kralın vassallerinden asker talep 

etmesine rağmen vassalın bu isteği uymadığı pek çok kereler tekrarlanmıştır. Ayrıca 

devlet olmanın şartlarından birisi olan yargılama yetkisini elinde bulundurmaktan da 

çok uzaktı bu krallar. Yargılama yetkisi fiefe sahip olan kişi tarafından 

kullanılmaktaydı. Henüz bu dönemde yargılama işini profesyonel anlamda yürütecek 

bir kesim yoktu ve okuryazarlık oranı düşük olduğu için yargılamayı yapan kişinin 

hafızası yargılamanın sonucunu belirliyordu. Elbette yasal anlamda bir birliğin 

olmaması ve yargılamanın bölgeden bölgeye değişiklik göstermesi bölgesel 

iktidarlardaki çoğulluğun bir sonucudur. Bu iktidarlar kendi ararlındaki sorunları bile 

çözmede yetersiz kalmakta ve bunun sonucu olarak insanlar güven duygusundan 

yoksun yaşamaktadır. Marc Bloch, bunun birçok insanın kilisenin himayesine 

girmesinin nedenlerinden birisi olarak görür.4 Çünkü kilise toprakları güvenlik ve 

temel yaşam malzemelerinin teminini vaat etmektedir. 

Bu bölgesel parçalanmışlık iktisadi yaşamı da belirlemektedir. Bu dönemde 

ticaretin çok küçük çapta yapılmasının ve gelişememesinin en önemli nedenlerinden 

birisi bu parçalanmışlıktır. Çünkü para seyahat edebilmek için belirli bir bütünlük 

arar. Ticaret yapacak olan kişi birçok değişik bölgeden geçmek zorunda kalmakta ve 

dolayısıyla her geçtiği bölgenin yöneticisine vergi vermekte ve tabi olduğu yasalar 

durmadan değişmektedir. Bu nedenle de ticaret sınırlı bir faaliyet olarak kalmıştır. 

Bu dönemde “ticaret en alt düzeye inmiş, değiş tokuşlar en basit ifadelerine kadar 

geri çekilmişlerdir.”5 Toprağa bağlı üretimin baskın olması ve üretimde ilkel 

yöntemlerin kullanılması verimliliği düşürmektedir. Yapılan üretim yalnızca o 

                                                            
4 Bkz. Marc Bloch, Feodal Toplum, s.125-129 
5 İsmail Coşkun, Modern Devletin Doğuşu, s.126 
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bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılmakta ve dolayısıyla değerlendirilecek bir 

artı değer ortaya çıkmamaktadır.  

Sayısız güç odağının olduğu ortaçağ toplumunda bu güç odaklarından 

birisinin aradan çıkıp diğer güç odaklarını bastırması için gerekli olan artı değer 

ancak ortaçağ döneminin sonlarına doğru elde edilebilmiştir. Bu artı değerin var 

olması devletin ortaya çıkabilmesi için gerçektene de zaruridir. Çünkü devlet 

dediğimiz organizasyon büyük bir maliyete sahiptir. Yeterince büyük bir orduyu 

besleyebilmesi, bir bürokrat kesimi yetiştirebilecek ve istihdam edebilecek 

kaynaklara sahip olması, harcamalarını karşılayabilecek bir maliyeyi kurmuş olması 

gerekmektedir. Oysa ortaçağın dayandığı feodal üretim tarzı henüz bunu 

sağlamaktan çok uzaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için 14 ve 15. Yüzyılları 

beklemek gereklidir. 
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1.1.2. İLAHİ İKTİDAR VE EGEMENLİK 

Ortaçağ döneminin yekpare bir devlet ve egemenlik görüşü yoktur.  Hatta 

ortaçağ düşüncesi olarak sınıflandırdığımız dönem içerisinde merkezi bir egemenlik 

fikri oluşmamıştır diyebiliriz. “Ortaçağ, gerek iktisadi ve siyasal kurumlarıyla 

gerekse düşünsel açıdan egemenlik kavramına uzaktır.”6 Değişen koşullara göre 

ortaçağ filozofları tarafından çok değişik görüşler ortaya atılmıştır. Ancak yine de 

ortaçağ düşüncesi olarak sınıflayabileceğimiz tek karakteristik özellik yönetme 

yetkinsin kaynağının din temelli açıklanması dolayısıyla iktidarın ilkesi ile onun 

kullanımının ayrı kurumlarda görülmesidir. Hemen hemen tüm ortaçağ boyunca ister 

papalık yanlısı olsun ister kral yanlısı olsun düşünürlerin büyük bir çoğunluğu 

krallığın meşruluğunu dini temeller üzerinde aramaktaydı.  

“Egemenlikte hükümdar kendi kendini meşrulaştırır; bir başka deyişle 
egemenlik kendi kendisinin nedenidir. Tersine atanma, iktidar dışında bir temeli 
–imparatorun ya da Papa’nın ki- iktidarın ilkesi karşısındaki bir bağımlılığı 
gerektirir. Bu demektir ki, bir güçle öteki arasında hiç durmadan gidip gelen 
Orta Çağ, modern devletin sunacağı ve aynı birlik içinde iktidarın ilkesiyle 
kullanım biçimini çakıştırmaktan ibaret olan çözümü bulamadı.”7 

 Ortaçağ düşüncesinin son bulmasındaki en büyük faktörde meşruiyetin bu 

temelden farklı bir temele dayandırılması olacak ve bu da bizim modern devlet 

dediğimiz yapının ortaya çıkışına zemin hazırlayacaktır.  Ortaçağın sonlarına doğru 

monarşi ve kilise arasında çıkan güç kavgası nedeniyle çok farklı fikirler öne 

sürülmüş, bazı filozoflar kilise tarafında yer alırken bazıları da monarşi tarafında yer 

almışlardır. Ancak bu çatışmalara geçmeden önce ortaçağın ilk dönemlerinde ve 

olgunluk dönemlerindeki fikirlerin neler olduğunu görmenin konuyu temelleri ile 

kavramak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan kilisenin bu 

konudaki ilk görüşü Augustinus (354-430)tarafından ortaya atılmıştır.  

                                                            
6 Hamit Emrah Beriş, Küreselleşme Çağında Egemenlik: Ulusal egemenliğin Yeni Sınırları, 
Ankara, Lotus Yay., 2006, s.69 
7 Greard Mairet, “Padovalı Marsilius’dan Louis XIV’e Laik Devletin Doğuşu”, Devlet Kuramı, 
Der.Cemal Bali Akal, İstanbul, Dost Kitabevi Yay., 2005, s. 218 



15 
 

Augustinus devlet konusundaki görüşlerini Tanrı Devleti (City of God)8 adlı 

eserinde ortaya koymuştur. Augustinus’a göre insan doğası gereği kötüdür. Bu 

anlayış ilk günah inanışına dayanır. İnsan ilk günah dolayısıyla yeryüzüne günahkâr 

olarak gelir. Dolayısıyla Augustinus için insan kötülüğe meyillidir.  

“Tarihi ve insan doğasını araştırmış herkes, insanın kalbi kadar barış ve 
neşe için can atan başka bir şey olmadığı konusunda benimle hemfikirdir. Böyle 
düşünenler savaşa meyilli olan insanları da düşünmelidir. Savaşa meyilli 
olanların tek istedikleri kazanmaktır, bu da onların savaşlarının şanlarına ve 
barışa köprü olduğunu gösterir. Zaferin tüm amacı düşmanlarını dize 
getirmektir, bu yapıldığında barış sağlanır. Dolayısıyla barış, savaş açmanın 
amacıdır…”9 

 İnsanın doğasını iyiyi isterken bile kötüye meyilli olduğunu düşünen 

Augustinus iki ayrı devlet olduğunu düşünür: Yeryüzü devleti ve tanrı devleti. 

Yeryüzü devletinin ilkesini şöyle açıklar: “Yeryüzü devleti kendisi için kurulmuştur, 

kendi arzuları için…”10 Böylelikle Augustinus, devleti kendi çıkarlarına göre eyleyen 

bir yapı olarak görür. Yine yeryüzü devletinden şu şekilde bahseder:   

“Yeryüzü toplumu tanrıyı hor görmeye yol açan bencil sevgisinden, 
azizlerin oluşturduğu topluluk ise kendini hor görmeye varan tanrı sevgisinden 
kaynaklanır. Tek kelime ile sonraki tanrıyı yüceltir, önceki ise kendi ile 
anlaştığı için övünür.”11 

 Böylelikle Augustinus, insanların kendi ihtiyaç ve çıkarlarını sağlamak için 

kurdukları ve bu ilkelere göre yönettikleri devleti hor görür.  Augustinus için yeryüzü 

devletinin ortaya çıkışı kıskançlık ve kibir gibi kötülüklerin sonucudur. 

“Gördüğümüz gibi, dünya devletinin ilk kurucusu, bir kardeş katilidir; çünkü 

kıskançlığının ağır basmasıyla kendi kardeşini katletmiştir.”12 Burada bahsedilen 

Kabil’in Habil’i öldürmesidir. Yani yeryüzü devleti bir günahın ve insanın 

kusurunun sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ancak Augustinus, iki devletten bahsederken, ayrı devlet biçimlerinden 

bahsetmemektedir. Bu iki devlet Augustinus’a göre yeryüzünde bulunan insanlardan 

teşekkül ediyordu. Yeryüzü devleti ile kendi esenlikleri peşinde koşan insanları, 

                                                            
8 St. Augustine, City of God, Çev. Henry Bettenson, London, Penguin Books, 1984 
9 A. g. e., s.866 
10 A. g. e., s.842 
11 A. g. e., s.593 
12 A. g. e., s.600 
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insani çıkarlar temelinde yaşayanların, ilke olarak kendi mutluluk ve refahları ile 

ilgilenenlerin oluşturduğu topluluğu kastediyordu. Tanrı devleti ile de Tanrı’nın 

emirleri doğrultusunda yaşayanları kastediyordu.13 Augustinus için Tanrı Devleti’nin 

yeri gökyüzüdür. “Ermişlerin devleti cennettedir, ancak dünyada bir kutsal 

yolculukta dolaşır gibi kendi yurttaşlarını yaratmaktadır ta ki sonsuzluğun krallığı 

gelene kadar.”14 Böylece Augustinus Tanrı Devletinin kıyamet günü gelince tüm 

ruhların esenliğe kavuşması ile gökyüzünde egemenliğini sürdüreceğini söyler. 

Yeryüzündeki devlet ise burada egemenliğini sürdürür. Peki, Augustinus yeryüzü 

devletini tamamen olumsuz olarak mı görür? Augustinus yeryüzü devletini Tanrı 

devleti ile karşılaştırınca onun sefil bir şey olduğunu ve geçici olduğunu görür ancak 

yeryüzü devletinin de sağladığı faydalar vardır.  

“Yine de yeryüzü devletinin amaçlarının iyi olduğunu inkâr etmek 
yanlıştır ki bu amaç insanoğlunun kendisinin ulaşabileceği en yüksek amaçtır. 
Örneğin bu devlet dünyevi nimetler uğruna dünya barışını ister ve bu barış 
ancak savaşılarak sağlanabilir. Eğer ki savaşı kazanırsa ona direnebilecek kimse 
kalmaz ve böylece barış olur…”15 

 Burada da görüldüğü üzere Augustinus devleti tamamen olumsuz bir yapı 

olarak görmez. O insanların yeryüzündeki amaçlarına ulaşmak için gerekli bir 

yapıdır. Ancak insanın asıl amacı dünyevi mutluluk olmamalıdır. Asıl amaç 

Tanrı’nın istediği gibi yaşamak ve göksel krallığa katılmak olmalıdır. Böylelikle 

Augustinus devleti kötünün iyisi olarak görür ve yeryüzündeki düzenin sağlanması 

için gerekli bulur. Eğer ki adalet ilkesinden saparsa devlet kendisini yıkmış olur. Bu 

ilk dönemlerden Hıristiyan düşüncesinin zorunlu sonucudur. Çünkü bu dönemde 

kilise ile dünyevi iktidarı karşı karşıya getirmek, kilise henüz güçlenmediği için, 

kilisenin sonu demek olabilirdi.  Ancak bu gereklilik onu tamamen meşru yapmaz. 

İşte bu nedenle “Hıristiyanlığın, siyasal (dünyevi) iktidar karşısındaki ilk tavrının bir 

tür pasifizm olduğu söylenebilir.”16 

Hem yeryüzü devletinin hem de tanrı devletinin amacı barıştır. Ancak tanrı 

devletinin sağladığı barış ebedi barış iken, yeryüzü devleti geçiciliğe mahkûmdur. 
                                                            
13 Bkz. A. g. e., s.595 
14 A. g. e., s.596 
15 A. g. e., s.599 
16 Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, 2.bsk., Ankara, İmge 
Kitabevi Yay., 1996, s.108 
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Peki, ama tanrısal buyruklar ile devletin buyrukları çatışırsa ne olacak? Augustinus 

bunu pek bir sorun olarak görmez. Eğer böyle bir durum olursa bu durumdaki kişi 

“…yeryüzü devletinin yasalarına uymakta tereddüt etmemelidir, çünkü bunlar bu 

ölümlü yaşamın devamını sağlamak için ihtiyaç duyulanları sağlamak için 

düzenlenmişlerdir.”17 Burada da görüldüğü gibi yeryüzü devletine itaat bu yaşamın 

gereklerinin sağlanması için gereklidir. Ayrıca Augustinus adaletin var olmadığı bir 

devleti, devlet olarak görmez. Bu durumda devlet değil bir suçlular çetesinden 

bahsedilebileceğini söyler. Augustinus bu bağlamda şunu sorar: “Adaleti kaldırın o 

zaman krallıkların suçluların oluşturduğu büyükçe bir çeteden ne farkı olur?”18 

Böylelikle devleti devlet yapan şey adaleti sağlıyor olmasıdır. Ancak asıl bağlılık 

tanrı devletine olmalıdır. Augustinus tanrı devletini kilise ile bir tutmaz. Çünkü 

yukarıda da belirttiğimiz gibi tanrı devleti gökyüzündedir ve ruhlar üzerinde hüküm 

sürer. Kilise ile tanrı devleti bu nedenle özdeşleştirilemez.19 

Elbette Augustinus devlet derken kastettiği Roma İmparatorluğu idi. Zaten 

Tanrı Devletinin yazılma amacı da Vizigotların 410 yılında üç gün boyunca Roma 

şehrini yağmalamaları olayıyla hesaplaşmak içindir. Paganlar bunun nedeni olarak 

imparatorluğun Hıristiyanlaşmasını öne sürüyorlardı. Augustinus ise bu iddiaya 

karşılık bu eserini yazmıştı. Bu nedenle de “Augustinus ne zaman yeryüzü 

devletinden söz etse tüm düşündüğü Latin yazarların tarif ettiği şekliyle Roma ve 

onun tarihiydi.”20 Bundan dolayı Augustinus Tanrı Devleti adlı eserinde iki devletten 

bahseder ve bu iki devletin birbirlerinden görece bağımsız olduklarını vurgular.  

Augustinus’un bu görüşü Ortaçağ’ın klasik görüşünün biraz dışındadır. 

Çünkü ileride de görüleceği üzere ortaçağ devlet anlayışının temelinde kilise ile 

monarşi arasındaki otorite mücadelesi vardır. Augustinus henüz egemenlik gibi bir 

kaygı ile sorunu ele almamaktadır. Yaşadığı dönemde de Hıristiyanlık tam anlamıyla 

Roma İmparatorluğunda tek din haline gelmemişti. Bu nedenle imparatorluk ile 

                                                            
17 A. g. e., s.877 
18 A. g. e., s.139 
19 Bkz. George H. Sabine, A History of Political Theory, 3. bs., Holt, Rinehearth and Winston Inc., 
1964, s.190 
20 Etienne Gilson, City of God: Foreword, New York, Image Books, 1958, s.22 
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kilise arasında bir tartışmaya yol açacak bir kuramın ortaya atılması da dönemin 

atmosferi açısından pek mümkün değildi.   

“Hristiyan Kilisesi pagan bir İmparatorlukla karşı karşıya olduğu 
sürece, özü itibariyle Augustinus’un yaptığı gibi, Kilise’nin ve Devlet’in, her 
biri kendi alanında en yüksek otorite olan bağımsız güçler oldukları doktrinini 
sürdürmek mümkün olmuştu. Fakat dünyevi güç Hristiyanlaştıktan sonra, 
Papalar çifte-iktidar doktrinini sıklıkla dile getirmeyi sürdürdüyseler de, 
durumun değiştiğini hissettiler.”21 

 Augustinus dünyevi gücün tamamen Hıristiyanlaşmadığı bir dönemde olduğu 

için İmparatorluğun gücünün yanında kilisenin gücünün de buna ortak olduğunu 

söyleyemezdi. “Augustinus kilise ile devleti birbirinden ayrı tutmuştur.”22 Bu 

ayrılığın ortadan kalkması için tarihsel ve siyasal koşulların değişmesi gerekecekti ve 

işte o zaman ortaçağın karakteristik tartışması başlayacaktı ve Hıristiyan kilisesi 

uzun dönem bu tartışmaların en önemli aktörü durumuna gelecekti. Ancak henüz tam 

anlamıyla kurumsallaşmamış bir kilisenin dünyevi güce üstünlüğü, Augustinus 

düşüncesinde açıkça ifade edilmemiştir. “Çünkü Batı’da teokratik devlet anlayışı ve 

örgütlenmesi, Augustinus’tan birkaç yüzyıl sonra oluşan ve Papa’nın simgelediği 

ruhban kesiminin imparator, kral ve prensler üzerindeki üstünlüğün ifadesidir.”23 

Elbette Augustinus kilisenin üstünlüğünü açıkça savunmamış olsa bile öne sürdüğü 

fikirler kendinden sonra bu fikrin gelişmesine neden olacaktır. 

Ancak Augustinus’un görüşlerinin daha sonraki dönemlere temel olarak 

kalacak kısmı kilisenin yapısına ilişkin görüşleridir. Augustinus, yeryüzü devletlerini 

geçici olarak görür ve onların sağlayacağı barış da ancak geçici bir barış olabilir. 

Ancak insanoğluna ebedi barışı ve kurtuluşu ise Tanrı Devletinde bulacaktır. Bu 

kurtuluşa ulaşmak için de tek rehberlik edecek kurum kilisedir. “Onun insanın 

kurtuluşu ve göksel yaşamın gerçekleşmesi şeması; Tanrının inayetinin insanlık 

tarihinde gerçekleşmesini sağlayacak, gerçek inananların sosyal birliği olan kilisenin 

gerçekliğine bağlıydı.”24 Böylelikle Augustinus kendisinden sonra devleti kiliseye 

bağlayacak, meşruluğunu kilisede bulacak olan görüşün temellerini atmaktadır. Her 

                                                            
21 William Thomas Jones, Ortaçağ Düşüncesi: Batı Felsefesi Tarihi, 2. Cilt, Çev. Hakkı Hünler, 
İstanbul, Paradigma Yay., 2006, s.227 
22 Joseph Canning, A History of Medieval Political Thought, New York, Routledge, 1996, s.42 
23 Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, s. 136-137 
24 George H. Sabine, A History of Political Theory, s.191 
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ne kadar kendisi bunların ayrılığını düşünse de kendisinden sonra gelen filozoflar bu 

izlek üzerinden kilisenin gerçek egemen olduğu fikrini geliştireceklerdir. Augustinus 

hiçbir zaman tanrı devleti ile kiliseyi birbirine tamamen özdeş kılmadı. Ancak 

sonraki dönemlerde bu izlek Hıristiyan düşüncesi tarafından siyasal düşüncenin 

Hıristiyan ilahiyat terimleri ile düşünülmesine yol açtı. “Sonuç, Augustinus’un iki 

devlet düşüncesinin, kiliseyi önemli bir kurum haline getirerek, bireyin devlete ve 

kiliseye, dünyevi otoritenin de dini otoriteye tâbi kılınmasının haklılaştırılması için 

kullanılmasıydı.”25 

Augustinus döneminde başlayan Roma İmparatorluğunun dağılması yıllar 

geçtikçe hızlanıyordu. İmparatorluk doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüştü. 476 

yılında Batı Roma yıkılır ve Doğu Roma İmparatoru kendisini Batı’nın varisi ilan 

eder. İmparatorluk bu dönemde imparatorun tüm yetkileri elinde bulundurduğu 

savını ileri sürmekteydi. Aslında bu görüş İmparator Konstantin’in 324 yılında 

Hıristiyanlığı kabul etmesine kadar geriye gitmektedir. İmparator Hıristiyanlığı kabul 

ederek kendisini aynı zamanda kilisenin de başı olarak görmüştür. Ancak kilise 

henüz güçlenemediği için uzunca bir süre bu iddiaya ciddi bir karşılık vermedi. “Bu 

dönemde piskoposlar, imparatorları, bu dünyadaki işleri Hıristiyanlığa uygun olarak 

yönetmeleri için Tanrı tarafından atanmış ajanlar olarak görüyorlardı.”26 İmparatorun 

bu iddiasına karşı ilk ciddi karşı çıkış Papa I. Gelasius’dan geldi. Gelasius ortaya 

attığı ‘iki kılıç’ kuramı ile ortaçağ düşüncesinin temel çatışmasını formüle etti. 

Bundan sonra ister krallık yanlıları olsun ister papalık yanlıları olsun bu kurama 

dayanarak sorunu açıklamaya çalışacaklardır.  Gelasius’un bu kuramı Roma 

İmparatoru Anastasius’a yazdığı bir mektuba dayanır. Mektupta Gelasius şöyle der:  

“Bu dünyanın yönetiminde kullanılan iki güç vardır saygıdeğer 
imparator; rahiplerin kutsanmış gücü ve kral gücü. Bu güçlerden rahiplerin gücü 
daha ağırdır; çünkü onlar ilahi yargılamada insanların kralları içinde hesap 
vereceklerdir…dini kurallara tâbi olmalısın onları belirleyen değil, ve bu 
konularda onları (dinadamlarını) kendi isteklerini takip etmeye zorlamamalı 
aksine onları yargılamalarına bağlı olmalısın. Eğer ki dinin rahipleri, sizin kamu 
düzenine ilişkin konularda kutsal olarak verilmiş olan üstünlüğünüzü tanıyorlar, 

                                                            
25 Donald Tannebaum, David Schultz, Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev: Fatih 
Demirci, Ankara, Adres Yay., 2005, s.107  
26 Alâeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi: Tarih Öncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda 
Toplum ve Siyasal Düşünüş, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., 1982, 
s.287 
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yasalarınıza uyuyorlarsa bu, dünyevi meselelere konuyla ilgisi olmayan 
sebeplerle engel olmamak içindir.”27 

 Böylelikle Gelasius, dünyevi iktidar ile kilise arasındaki güç savaşını başlattı. 

Burada Gelasius’un dünyevi iktidara, iktidarın kullanımını vermesi, onun 

meşruluğunu ise din alanına ait görmesi ile modern anlamda egemenlik fikri ortadan 

kaldırmaktadır. Auctoritas denilen iktidarın ilkesi ile potestas denilen iktidarın 

kullanılış biçimi iki ayrı kuruma ait görüldüğü için burada egemenlikten söz 

edilemez. Krala dünyevi konularda verilen yetki tanrısal kaynaklıdır ve kilise dini 

konularda tek otoritedir ve kral bu konularda kiliseye bağımlıdır. Böylece ortaçağ 

boyunca karmaşık bir şekilde ilerleyecek din ve devletin ilkeleri bilmecesi ortaya 

atılmış olur. Gelasius’un düşüncesi takip edildiğinde, burada auctoritas ile potestas’ı 

birbirinden ayırarak aslında kilisenin üstünlüğünü vurgulamaya çabucak bir geçiş 

yapılabilir. Çünkü “…bölünemeyen ve tam olarak gerçekleşmesi ancak tek adamda 

toplanması halinde mümkün olan auctoritas’ı Kilise’ye, bölünebilir nitelikteki 

potestas’ı imparatora, dünyevi işler alanına ait görmesi, Kilise üstünlüğünün ifadesi 

olmaktadır.”28 Elbette burada aynı zamanda Gelasius kilisenin özekliğini de 

vurgulamaktadır. Kilise kendi yargısına ve hiyerarşisine sahip bir kurum olarak 

ortaya konmaktadır. Gelasius’a göre “Herşeye kadir olan Tanrı, Hıristiyan dininin 

öğretmenlerinin ve rahiplerinin sivil yasa veya dünyevi otoriteler tarafından değil; 

piskopos ve rahipler tarafından yönetilmesini istemiştir.”29 Gelasius’un bu görüşleri 

kendinden sonraki dönemlerde de yankılarını buldu.  

“Üç önemli noktada, dokuzuncu yüzyıl yazarları Gelasius’un 
pozisyonunu daha da geliştirdiler. Birincisi; dünyevi ve ruhani güçlerin her ikisi 
de kiliseyledir, ikincisi; bazı bakımlardan rahip dünyevi hükümdarın görevini 
yapıp yapmadığını gözlemekle yükümlüdür, üçüncüsü ise; dini kişilerin 
sayınlığı daha yüksektir çünkü bu kişiler yoluyla kral kutsanmıştır. Ve bu üç 
ilke dokuzuncu yüzyılda ruhani ve dünyevi güçler arasındaki ilişkinin 
kavramsallaştırılmasında çok büyük öneme sahiptir.”30 

                                                            
27 James Harvey Robınson, Readings in European History: A Collection of Extracts from the 
Sources Chosen with the Purpose of Illustrating the Progress of Culture in Western Europe 
since the German Invasions. Volume: 1, Boston, Ginn & Company, 1904, s.72-73 
28 Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, s.138 
29 Akt. George H. Sabine, A History of Political Theory, s. 195 
30  R. W. Carlyle, A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West, Vol. I, 
London, William Blackwood and Sons Ltd., 1950 s. 256 
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 Bu ayrılığın tohumları aslında ortaçağ Hıristiyan evren görüşünün 

temellerinde yatmaktaydı. Hıristiyan evren görüşünün temelinde birlik düşüncesi 

vardı. Dünyada bulunan çoklukların en tepesinde, onların kaynağı olan tanrı 

bulunmaktaydı. Tanrısal irade her zaman için dünyadaki çoklukları düzenlemekteydi. 

Hıristiyan tarih görüşü de bu iddiayı desteklemekteydi. Dünyada olup biten her şey 

tanrının planına göre işlemekteydi. Dolayısıyla dünyadaki olayların temel ilkesi tanrı 

iradesiydi. İnsanların oluşturduğu bütünlük, evrensel bütünlüğün bir parçasıydı. “Bu 

nedenle Hıristiyan ortaçağının tüm yüzyılları boyunca, insanoğlu ile özdeş olan 

yazgı, önümüze tanrı tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan tek ve evrensel bir 

toplum koyar.”31 İşte bu düşünce nedeniyle Hıristiyan düşüncesinin içerisinde saklı 

bulunan bütünlük ve teklik fikri, tek yönetim ve tek hukuk fikri fırsat buldukça 

ortaya çıkmaktadır. Ancak bu devletin yokluğu demek değildir. Yani tüm kamusal 

işlerin kilise tarafından yürütülmesi anlamına gelmez. Bu yalnızca devletin ilke 

olarak ilahi otoriteye bağlı bulunması fikrini taşır. Yani hükümdarlar papanın altında 

yer alırlar. Yukarıda bahsedilen birlik düşüncesi devlet fikrini dışlamaz. Çünkü 

yaşamın biri ruhani diğeri ise maddi olmak üzere iki veçhesi vardır. Bu da iki ayrı 

düzen gerektirmektedir. Yaşamın maddi yanını düzenleyecek olan dünyevi yönetim 

insanların kaderlerinin bu dünyadaki kısmına ulaşmalarını sağlarken, ruhani yanı 

düzenleyen yönetim ise onları ebedi yaşama hazırlar. Dolayısıyla bu iki ayrı alan 

kendi amaçları doğrultusunda kendilerine ait iki ayrı hukuka sahiptirler. Ancak bu 

ikilik mutlak anlamda bir ikilik değildir. Ortaçağ düşüncesi bu ikiliği daha üstün bir 

teklik de aşma çabasındadır. Çünkü teolojik düşünce bu ikiliğe fazla tahammül 

edemez. Çünkü dünyevi değimiz alan da tanrısal yasalara aykırı olmamalıdır. 

Aslında bu ikili yapı zaten pek de mümkün gözükmemektedir. Çünkü dünyevi ve 

ruhani yönetim hayata ilişkin kurallar koyma çabasındadırlar.  

“Onlar dinsel düzenlemenin sosyal, siyasi bir olgu olduğunu çok iyi 
biliyorlardı. Kullarını vicdanlarıyla baş başa bırakmak için değil, onları 
yönetebilmek için birbirlerinin boğazına sarıldılar.”32 

                                                            
31 Otto Gierke, Political Theories of the Middle Age, Çev. Frederıc Willıam Maitland, y.y., 
Cambridge University Press, 1922, s. 10 
32 Cemal Bali Akal, Yasa ve Kılıç, s. 118 
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 İşte Gelasius’da bu ikiliği ruhani gücün üstünlüğü fikri ile aşma çabasını 

başlatmaktadır. Dokuzuncu yüzyıla kadar kilise ve imparatorluğun ayrı alanlara 

hükmettiği fikri yaygın kabul görecekti33 ancak daha sonra güçler dengesinde 

yaşanan değişim dolayısıyla çatışma başlayacaktır. Bundan sonra papalık ve 

hükümdarlar arasında asıl gücün kimde olduğuna dair sert bir çekişme yaşanacaktır. 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu egemenlik alanındaki bir çekişme değildir. 

Yani çekişme egemenin kim olduğunu belirlemek için yapılmamaktadır. Çünkü hem 

kilise hem de hükümdarlık yanlıları Auctoritas ile potestas’ın ayrılığını veri olarak 

kabullendiklerinden, modern anlamıyla bir egemenlikten söz etmek henüz mümkün 

değildir. Bu bakımdan gerçek bir egemenlik teorisi için Jean Bodin’i beklemek 

gerekecektir. Ancak Bodin’e giden yol yine kilise düşünürlerinden geçecektir. 

Ortaçağ düşüncesi boyunca papa ile kral arasında asıl otoritenin kim olduğu 

konusunda amansız bir mücadele sürmüştür. Bu mücadelenin en sert şekilde ortaya 

çıkışı Papa VII. Gregory’nin 1073 yılında Germen İmparatoru IV. Henry ile 

piskoposların atanması konusundaki anlaşmazlıktı. Dünyevi otorite kendi 

topraklarındaki piskoposları kendisi atamak isterken, papalık piskoposları kendisinin 

atamasını ve gerekirse de görevden almayı talep ediyordu. Kriz de bu konuda patlak 

verdi ve imparator Papa’yı düşürmeye çalıştı ve Papa’da imparatoru aforoz etti. 

Bunun sonucunda İmparator Papa’dan af dilemek zorunda kaldı. Bir diğer su yüzüne 

çıkma ise papalık tarafından yayınlanan bir fermanla olur. Papa VIII. Bonifacus 1302 

yılında kilise kurulu ile Unam Sanctam fermanını ilan eder. Bu fermanda iki kılıç 

kuramı kiliseden yana olarak yorumlanır. Ferman şöyle der   

 “Biri dünyevi, diğeri ruhani olan her iki kılıç da Kilise erkine aittir; 
ruhani kılıç Kilise tarafından, dünyevi kılıç ise Kilise için kullanılır; Ruhani 
kılıcı rahip kullanır; dünyevi kılıcı ise rahibin onayı ve izniyle kral ile 
şövalyeler tarafından kullanılır. Demek ki kılıç kılıcın altında bulunmalı ve 
dünyasal otorite ruhani otoriteye bağımlı olmalıdır.”34 

 Böylelikle ruhani otorite ile dünyevi otorite arasında geri dönülmez bir 

mücadele su yüzüne çıkıyordu. Kilise bu ferman ile tüm iktidarı ele geçirmek 

                                                            
33 Bkz. R. W. Carlyle, A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West, Vol.I, s. 
287 
34 Akt. Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Kitabevi 
yay., 4. bsk., 2004, s.22 
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istemekte, dünyevi otoriteyi de kilisenin emrine sokmaya çalışmaktadır. Bu iktidarın 

ilkesi ile onun kullanımının kilise tarafında olması için başlatılan bir girişimdir. Bu 

girişim daha sonra da papalık yanlıları tarafından devam ettirilecektir. Şimdi bu 

mücadeleyi farklı bir boyutuyla ele alan Salisburyli John’un düşüncelerini 

inceleyecek ve onun devlet hakkındaki görüşlerini irdelemeye çalışacağız. 

 Salisburyli John XII. Yüzyılda yaşamış ve Policraticus adlı kitabıyla 

Papalığın iktidarını savını kuramsallaştırmaya çalışmıştır. Salisburyli John, ortaçağ 

döneminin en önemli siyasi kuramcılarından biridir. Hatta Sabine, onu Ortaçağ 

döneminin Aristoteles’in yeniden keşfedilmesinden önce siyaset felsefesini 

sistematik olarak ele alan ve işleyen en önemli düşünürü olarak nitelendirir.35 

Salisburyli John, iktidarın temelini ve meşruiyetini, dinsel bir temele oturtur.  

“İnsan gövdesinde başın ruh tarafından uyarılıp yönetilmesi gibi, 
devletin gövdesinde de başın yeri, sadece Tanrı’nın uyruğu olan, O’nun 
görevini yerine getiren ve O’nu dünyada temsi eden prens tarafından 
doldurulur.”36  

Burada görüldüğü üzere hükümdar yönetme yetkisini Tanrı’dan alır ve onun 

adına yönetir. Salisburyli John da henüz iktidarın ilkesini tanrı kaynaklı görür ve 

iktidarın uygulanmasını hükümdara yani dünyevi bir güce vererek egemenlik fikrine 

ulaşamamıştır. Ancak burada hükümdarın yönetme yetkisini doğrudan Tanrı’dan 

aldığı fikri yoktur. Aynı eserde bu şu şekilde açıkça ortaya konur:   

“Yine kılıcın sahibi kilisedir; fakat kilise bunu, maddi baskı gücünü 
verdiği prensin aracılığıyla kullanır, manevi konulardaki yetkisini ise 
piskoposların kişiliğinde kendinde alıkoyar. Şu halde, prens dolayısıyla kilise 
erkinin bir temsilcisi ve kutsal görevlerin rahipler aracılığıyla yürütülmesine 
değmeyen yanlarının uygulayıcısıdır.”37 

 Yani hükümdar otoritesini kiliseden alır. Kilise kendi yürütemeyeceği işlerle 

hükümdarı görevlendirir. Yani hükümdar otoritesini kendisinden almaz. O sadece 

kilisenin herhangi bir görevlisi gibi dünyevi işlerden sorumludur. Kilise’nin kendisi 

dünyevi işlerle uğraşmaz çünkü o ruhların çobanıdır. Maddi yaşamla uğraşması 

                                                            
35 Bkz. George H. Sabine, A History of Political Theory, s.246 
36 Salisburyli John, “Devlet Adamı Kitabı’ndan Seçme Parçalar”, Batı’da Siyasal Düşünceler 
Tarihi: Eski ve Ortaçağlar, Der. Mete Tunçay, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. 2006, s. 
407 
37 A. g. e., s.401 
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gereken kişi, kiliseden aldığı yetki ile bunu yapacak olan hükümdardır. Hükümdarın 

kiliseden daha aşağıda bulunması gerektiği yolundaki düşünceler İncil’in “Hiç 

kuşkusuz, kutsayan kişi kutsanandan üstündür.”38 sözlerine dayanmaktadır. Buradan 

da dünyevi işlerle ilgilenmesi için papa tarafından kutsanan hükümdarın, üstünlük 

bakımından papadan daha aşağıda olduğu sonucu çıkartılmaktadır. Ortaçağ dönemi 

boyunca hükümdar olmanın törensel işaretleri, hükümdarın papa tarafından 

kutsanması ve ona papanın eliyle iktidarın sembolü olan kılıcın ve asanın 

verilmesiydi. Bu törensel işaretler aslında dönem boyunca etkili olan düşünsel iklimi 

yansıtmaktaydı. 

 Salisburyli John bu şekilde iktidarın meşruluğunu kiliseye 

dayandırdıktan sonra hükümdarın yetkisini sorgular. Kiliseden inayet alan hükümdar 

nasıl yönetmelidir? İktidarı sonsuz mudur? Salisburyli John burada prens ile tiran 

arasında bir ayrıma giderek bunu açıklar. Ona göre  

“…yasalara uygun olarak yöneten kişinin prens olmasına karşılık, tiran, 
zora dayanan yönetimi ile halkı ezen kimsedir. Yasa, Tanrı’nın armağanı, 
nefasetin modeli, adaletin bir ölçüsü, kutsal iradenin bir benzeri, iyi kalmanın 
bir bekçisi, halklar arasında bir birleşme ve dayanışma bağı, ödevleri gösteren 
bir kural, kötülüklere ve onların yıkıcılarına karşı bir engel, şiddete ve bütün 
yanlış davranışlara karşı bir cezadır.”39 

  Buradan da anlaşılacağı gibi prens meşru güç kullanımına sahip 

olandır. Gücü gayrı meşru olarak kullanan ise tiran adını alır, prens değil. Gerçi o da 

bir yöneticidir ama yönetiminin meşruluğu yoktur; çünkü yasaya dayanmaz. Bu 

nedenle ona başkaldırmakta ve hatta ortadan kaldırılmasında herhangi bir sakınca 

yoktur.40 Burada bahsedilen yasa elbette tanrısal yasadır. Yani hükümdarın koyduğu 

yasalar öncelikle tanrısal yasalara uygun olmalıdır. Çünkü amaç Tanrı’nın emrettiği 

gibi bir düzeni yeryüzünde gerçekleştirmeye çalışmaktır. Eğer bunlar arasında bir 

tercih yapılmak zorunda kalınacak ise feda edilecek olan dünyevi hükümdardır. 

“Devletin önde gelen ve en iyi kesimi olan din ile ilgili düzeninin onun isteğine 

uygun olarak bozulmasındansa, prensin kafasındaki tacın kopartıp alınması çok daha 

                                                            
38 İncil, İbranililere Mektup, vıı, 7 
39 Salisburyli John, “Devlet Adamı Kitabı’ndan Seçme Parçalar”, Batı’da Siyasal Düşünceler 
Tarihi: Eski ve Ortaçağlar, s.419 
40 Bkz. A. g. e., s.419 
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iyidir.”41 Dolayısıyla dinsel düzenin korunması siyasal düzenin korunmasından daha 

önemlidir. Çünkü hükümdar yönetme yetkisini sosyal bir kaynaktan almaz. Bu 

kaynak bizzat tanrısaldır. “…prensin sahip olduğu erk Tanrı’dandır, zira Tanrı’nın 

erki hiçbir zaman yitmez veya O’ndan ayrılmaz, sadece O’nun inayetini ve adaletini 

öğretecek ikinci dereceden bir el aracılığıyla kullanır.”42 Burada da artık modern 

anlamda egemenlik fikrinden bahsedemeyiz. Burada yine egemenliğin asıl kaynağı 

olarak dini bir kaynak görülmektedir. Bu kaynak egemenliği bölmekte, bir kısmını 

hükümdara ve bir kısmını da kiliseye vermektedir. Salisburyli John, aslında 

egemenliğin bölünmesini kabul ettikten sonra bunun önemli bir kısmını kiliseye ait 

görmektedir. Elbette hükümdar yönetme yetkisine haizdir ve uyruklar da hükümdarın 

isteklerine kayıtsız şartsız uymak zorundadırlar. Çünkü hükümdarın iradesi, aynı 

zamanda Tanrı’nın iradesi demektir. Hükümdarın istek ve emirlerine karşı gelen, 

aynı zamanda Tanrı’nın isteklerine karşı gelmiş sayılır.43 Ancak dünyevi otorite bu 

kadar kutsallaştırılırken aynı zamanda iktidarsızlaştırılır da. Çünkü bu kutsallık 

ancak kilisenin onayıyla gerçekleşebilir. Salisburyli John, hükümdar ile tiran 

arasındaki farkın yasaya uygun yönetme olduğunu söylemişti. Peki, ama yasaya ve 

adalete uygunluğu denetleyecek ve belirleyecek olan kimdir? Yasaya uygunluk 

Tanrı’nın emirlerine uygunluksa bunun denetleyecek olan tek kurum kilisedir. Kilise 

bir yöneticinin adil olup olmadığına karar verir ve onu Tanrısal yoldan sapmış olarak 

ilan edip, meşruluğunu elinden alabilir. Bu durumda John’un görüşüne göre o bir 

tirana dönüşür ve onu alaşağı etme hakkı doğar. Ancak bunun belirleyen kilisedir. 

Bir tiranı da ancak yüksek mevkii deki kişiler alaşağı edebilir. Yani bir tirandan 

kurtulmak için halkın isyan etmesi ve ayaklanması doğru değildir. “…tarihler bir 

tirana ant ya da feodal bir bağla bağlı bulunanların, onu öldürmeyi üzerlerine 

almamaları gerektiğini öğretir.”44 Dolayısıyla isyan meşru değildir. Bu düşüncenin 

gerekçesi ise dünyevi yönetimlerde çıkabilecek kargaşanın önlenmesidir. Eğer ki 

tiranı tespit etme ve onu yok etme işi herkes için bir hak olarak görülse idi, o zaman 

dürüst yöneticilerinde kişisel çıkarlar uğruna meşruluğunun altı oyulmaya 

çalışılacaktır. Ancak bu meşruluk onayını yalnızca kilisenin vermesi gerekmektedir.  
                                                            
41 A. g. e., s.416 
42 A. g. e., s.398 
43 Bkz. A. g. e., s. 408-409 
44 A. g. e., s. 421 
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 Görüldüğü üzere Salisburyli John ortaçağ kilisenin politik görüşünü 

tüm nitelikleriyle ortaya koymuştur. İktidarın kaynağı Tanrıya bağlanmakta ve asıl 

iktidar ise kilise ve onun başı olan papaya verilmektedir. Burada dünyevi yönetici, 

kilisenin aşağılık olarak gördüğü maddi işlerle uğraşan bir görevlisi haline 

getirilmiştir. Bu kuram monarşilerin güç kazanmaları ile beraber yumuşayacak ve 

yeniçağa doğru ise tamamen dönüşecektir. Ancak feodal sistemin egemen olduğu 

tarihsel süreç içerisinde hiyerarşik görüş devam edecek ve dünyevi otorite bu 

hiyerarşi içerisinde ilahi otoritenin altında ve ona bağımlı olarak görülecektir.  

 Papa VIII. Bonifacus’un kilisenin yetkisinin devletten üstün olduğu 

savına karşılık dünyevi iktidarı dinsel otoritenin bağımlılığına sokmak istemeyen 

düşünürlerde olacaktır. Bunlardan Parisli John dikkat çekici görüşleri ile Papalığın 

iddiasına karşı çıkmaktadır. Parisli John bu görüşlerini tahmini 1302 yılında yazdığı 

Krallık ve Papalık İktidarı Üzerine45 adlı eserinde dile getirir.  

Parisli John, eserine hükümdarın papaya tabi olmasını düşünenlere ve 

papanın hükümdara tabi olmasını düşünenlere karşı çıkarak başlar. Ve kendi 

görüşünün bu iki aşırı uç arasında ortada durduğunu söyler.46 Yani Parisli John, 

papalık ve dünyevi otoriteyi birbirine bağlamaz. O krallığı şu şekilde tanımlar: 

“Krallık, büyük bir çoğunluğun tek bir kişi tarafından ortak fayda amacıyla 

yönetimidir.”47 Burada ki tanımla devlet artık tanrının kılıcı olarak değil, toplumsal 

ihtiyaçları örgütlemek için kurulmuş bir organizasyon olarak kabul edilmiştir. Bu 

Aristotelesçi yaklaşımın yeniden ele alınarak kabul görmesinin sonucudur. Bu 

tanımla Parisli John, devletin amacını dünyevi bir amaç olarak görüyor. Toplumun 

iyiliği adına devlet yönetilmektedir. Elbette henüz bu kavram tamamen 

laikleştirilmemiştir. Toplumun iyiliği derken bunun içerisine hala dinsel kurallar da 

girmektedir. Parisli John, devlet yönetiminde tek kişinin idaresini doğal ve akla 

uygun görür. Tek kişinin yönetiminin daha iyi olduğunu gösteren dört neden ileri 

sürer.  

                                                            
45 John of Paris, “On Kingly and papal Power”, Çev. Ernest L. Fortin, Medieval Political Philosophy, 
Ed. Ralph Lerner, Muhsin Mahdi, New York, Cornell University Press, 1993 
46 Bkz. A. g. e., s.405 
47 A. g. e., s.406 
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Bunlardan birincisi iktidar tek bir kişide olduğu zaman daha güçlü olur, 

ikincisi birlik ve barışın sürdürülmesi için tek kişide birleşmek daha iyidir, üçüncüsü 

tek bir kişinin yönetimi ile ortak faydaya ulaşmak daha kolay olur; çünkü iktidar 

birçok kişinin elinde olursa bunu kendi amaçlarına göre kullanırlar ve ortak faydaya 

ulaşmak güç olur, dördüncü neden ise doğanın yasası gereği nasıl ki nasıl ki 

organizmalarda emir veren yer tek ise toplumda da karar veren ve yöneten tek 

olmalıdır.48 Buradan Parisli John krallık yönetiminin en iyi yönetim biçimi olduğu 

sonucuna ulaşır. Ancak insanın tek amacı fiziksel ihtiyaçlarını giderip, refah 

içerisinde yaşamak değildir. Aynı zamanda daha üstün bir amaç olan ebedi yaşama 

ulaşması da emredilmiştir.49 İşte bu sonsuz yaşama kavuşmayı sağlayacak olanda 

kral değil ona ilahi konularda rehberlik edecek kimselerdir. Yeryüzünde birden çok 

kral olabilir çünkü her ülkenin iklim koşulları, ihtiyaçları farklı olabilir. Ancak dini 

konularda tek bir otorite vardır o da papadır. Dini otorite bu nedenle evrensel iken 

dünyevi otorite evrensel olamaz. Bunun nedeni de tek bir insanın gücünün buna 

yetmemesidir.50  

Parisli John burada evrensel bir Hıristiyan İmparatorluk fikrini değil evrensel 

Hıristiyan toplumunu mümkün görmektedir. Bundan sonra da krallığın mı yoksa 

rahipliğin mi daha değerli olduğu sorusuna geçer. Parisli John’a göre, “ruhani güç 

saygınlık bakımından dünyevi güçten daha değerlidir.”51 Ama bu dünyevi gücün 

ruhani güce bağımlı olduğu anlamına gelmez. “Eğer ki rahip, yöneticiye göre 

saygınlık bakımından daha üstünse de, buna rağmen, bu onun diğerine her konuda 

üstün olduğu anlamına gelmez.”52 Demek ki saygınlık ve itibar bakımından dünyevi 

güçten üstün olmak ondan siyasi bakımdan da üstün olmayı gerektirmez. Böylelikle 

hükümdara özgü olan bir alan açılmış olmaktadır. Bu alanda hükümdarın kiliseye 

bağlılığı şart değildir. Ruhani otoritenin müdahale etmemesi gereken bir alan vardır. 

“Dolayısıyla dünyevi iktidar bazı konularda ruhani iktidardan daha yetkilidir, 

özellikle, maddi konularda…”53 Böylece Parisli John politik konularda yetki sahibi 

                                                            
48 A. g. e., s.407 
49 A. g. e., s.408 
50 Bkz. A. g. e., s.411 
51 A. g. e., s.413 
52 A. g. e., s. 413 
53 A. g. e., s.414 
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olanın hükümdar olduğunu düşünür. Ancak yine de bu kavrayış bir egemenlik fikrini 

içermez. İktidarın ilkesi ve kullanımı arasındaki ayrılık buna rağmen giderilmez. 

Çünkü John’a göre “…bu durumda papa hakkın uygulayıcısı değil onu ifade 

edendir.”54 Yani ilkeyi koyan dinsel otorite ancak bunu uygulayıcısı ve yöneticisi ise 

dindışı otoritedir. Buradaki amaç papalığın her şeye egemen olma iddiasına karşılık 

dünyevi otoriteye de belirli bir yere kadar meşruluk açma çabasıdır. Ancak bu 

yapılırken de geleneksel düşünceye, yani kilisenin otoritesini yadsımaya da gidilmez. 

Çünkü ona göre “ papa diğer yandan en yüce baştır, yalnızca laiklerin değil aynı 

zamanda tüm iman sahibi kimselerin başıdır.”55 

 Parisli John’un kuramsal bakımdan yapmaya çalıştığı şey dünyevi 

iktidarında belirli alanlarda hükmetme yetkisinin olabileceğini ortaya koymaktır. 

Ancak bu yetki tam anlamıyla hükümdarın kendi istek ve iradesi ile kullanabileceği 

bir yetki değildir. Dünyevi otoritenin sınırlı egemenliğinin üzerinde yine kilisenin 

gölgesi vardır. Ancak daha sonraları egemenlik kavramına varılmasındaki yollara 

taşlar döşenmeye başlanmıştır. Bu özellikle skolâstik dönemde Aristoteles 

felsefesinin öneminin artması ile ve Roma Hukukunun kilise tarafından incelenmesi 

ile ortaya çıkmıştır.  

Ortaçağ düşüncesinde bu açıdan çok önemli bir diğer düşünür Thomas 

Aquinas’dır. St. Thomas, kilise içinde bir otorite olarak kabul edilmiş ve eserleri 

kanonik eser sayılmıştır. St. Thomas’ın devlet hakkındaki görüşleri, tartışmanın 

boyutunu Aristotelesçi bir çizgiye çekecek ve kendinden sonra gelen filozoflara 

önemli bir yol açacaktır. Zaten St. Thomas’ın eğitiminde de Aristotelesci okulların 

etkisi vardır. Napoli’de eğitim aldığı kurumdaki hocaların büyük bir bölümü 

Aristotelescidir.56 St. Thomas kendi siyasal görüşlerini açıklarken Aristoteles’in 

Politika adlı eserine sık sık göndermelerde bulunarak Aristoteles çizgisini ortaçağa 

özgü biçimiyle yürütür. 

                                                            
54 A. g. e., s.415 
55 A. g. e., s.416 
56 Bkz.: O. Faruk Akyol, Thomas Aquinas Doctor Angelicus Hayatı, Eserleri ve Düşüncesi, 
İstanbul, Homer Kitabevi, 2005, s.17-18 
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 Bilindiği gibi Aristoteles insanın siyasallığını “insanın doğadan 

siyasal bir hayvan olduğu”57 şeklinde açıklar. Aristoteles devletin amacını açıklarken 

de şunları söyler: “İyi yaşama ise, gerçekten devletin gerek topluca gerekse bireysel 

olarak baş amacıdır…”58 Bu yaklaşım gerek St. Thomas’ın benimseyeceği gerekse 

ondan sonra gelenlerin benimseyeceği bir yaklaşımdır. Artık insan doğası gereği, 

gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapmak ve onlarla 

beraber yaşamak zorunda olan insan olarak görülür. Devlet ise, bu beraberliği 

düzenleyen ve insanların belirli bir amaca ulaşmak için kurdukları bir örgütlenme 

olarak görülür. Bu amaç ise artık ruhani bir amaç değildir. Devlet, yurttaşlarının 

refah ve esenliğini sağlamakla yükümlü bir yapıdır. Dinsel kaygılarda bu bakımdan 

devletin amaçları arasında görülecektir. Bu nedenle henüz tam anlamıyla dünyevi bir 

devlet kuramı kurulamayacaktır. Zaten gerek tarihsel koşullar, gerekse iktisadi 

koşullar böylesi bir anlayışın ortaya çıkması için yeteri kadar gelişmemişlerdir. 

Ancak Aristotelesin devlet ve siyasallık anlayışını temel almakla dünyevi otoriteye 

belirli bir meşruluğu sağlayacak zemini oluşturmaya başlayacaktır. 

 St. Thomas, “…insan yaşamı için gerekli olan her şeyi düşününce, 

insanın başka bütün hayvanlardan daha çok toplulukta yaşamak zorunda olan, 

doğadan toplumsal ve siyasal bir hayvan olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır”59 diyerek 

Aristoteles’i takip eder. O halde insanların toplu halde yaşamaları doğal bir 

zorunluluktur. Toplu halde yaşamak belirli bir amaca ulaşmak içindir. Bu amaca 

ulaşmada hangi yol izlenecekti? Çünkü bu amaca ulaşmada herkes farklı bir yol 

izleyebilir.”Dolayısıyla insana amacına ulaşmada kılavuzluk edecek birileri 

gereklidir”60. İşte bu kişide yöneticidir.  

Yönetici toplumsal çıkara göre toplumu yönetir ve yönlendirir. Topluluk 

halinde yaşayan insanların bir yönetime tabi olmaları da zorunludur. Aksi takdirde 

                                                            
57 Aristoteles, Politika, s.9 
58 A. g. e., s.79 
59 Thomas Aquinas, “Prenslik Yönetimi Üstüne’den Seçme Parçalar”, Çev. ve Der. Mete Tunçay, 
Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi: Eski ve Ortaçağlar, s.430 
60 Thomas Aquinas, Political Writings/Thomas Aquinas, Çev: R.W. Dyson, Cambridge University 
Press, 2005, s.5 
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“bu gibi bir topluluk mutlaka çözülür”61. Dolayısıyla St. Thomas’a göre devlet kendi 

amacının ve çıkarının peşinden koşan bir organizmadır. Organizma diyoruz çünkü 

St. Thomas devletin gerekliliğini ve ortaya çıkışını açıklarken onu insan bedenine 

benzetir ve kendine özgü amaçları olan bir beden gibi düşünür. Bunun sonucu ise şu 

olacaktır: “Canlı bir organizma gibi görülen devlet, kendi üyelerinin tek tek kişisel 

çıkarlarından bağımsız bir ortak çıkara sahip olmakla, aynı zamanda bağımsız bir 

nitelikte taşımaktadır.”62 Elbette bu bağımsızlığın sınırı kilise ile bir çatışma haline 

kadar uzanacaktır. Yani devlet gerçek anlamda egemen olamayacak ve iktidarı kilise 

ile paylaşmak zorunda kalacaktır. Çünkü St. Thomas’da “kamusal yararı gerektiren 

konularda dini güçten çok dünyevi güce itaat etmek gerekir”63 der. Ancak bu dünyevi 

iktidarın kaynağı yine dünyevi olmayan bir kaynaktan gelir. “Dünyevi ve dini gücün 

her ikisi de ilahi güçten çıkmışlardır; şayet Tanrı tarafından emredilmişse dünyevi 

güç dini güce bağımlıdır.”64 Yani dini konularda dünyevi iktidar tam bir iktidarsızlık 

durumuna düşmektedir. Ruhun kurtuluşu ile ilgili konularda tek yetkili, dinsel otorite 

olan papa ve onun atadığı din adamlarıdır. Ancak kamunun iyiliğini ilgilendiren 

konularda dünyevi iktidar tam bir söz sahibidir. Ancak ortaçağ boyunca devam eden 

ruhani otorite ve dünyevi otorite kavgasına bu formül çözüm getirmez. Çünkü burada 

öne sürülen ayrım da sınırlar belirli değildir. Ruhlar üzerindeki egemenlik ve kamu 

yararı üzerindeki egemenlik kavramları bize henüz modern anlayışının ipucunu 

veremeyecektir. Zaten papalık yanlıları da bu ayrımı dini gerekçelerle geçersiz 

kılmaya çalışmışlardır. Çünkü kilisenin insan anlayışı gereği, insanın bu dünyadaki 

eylemlerinin de kurtuluşa ulaşabilmesi için terbiye edilmesi gerektiğine 

dayanmaktaydı. Dolayısıyla bu ayrımın çizgileri yeterince belirgin değildir.  

Dünyevi iktidarın da nasıl düzenleneceği ile ilgili görüşleri de diğer görüşleri 

ile uygunluk içerisindedir. St. Thomas’a göre, “krallık bozulmadıkça, bir halk için en 

iyi yönetim biçimidir”65.  Ama bu krallık, keyfi bir krallık değildir. Çünkü sağlıklı 

                                                            
61 61 Thomas Aquinas, “Prenslik Yönetimi Üstüne’den Seçme Parçalar”, Batı’da Siyasal Düşünceler 
Tarihi: Eski ve Ortaçağlar, s.431 
62 Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, s.210 
63 Thomas Aquinas, Political Writings/Thomas Aquinas, s.278  
64 A. g. e. 
65 Thomas Aquinas, “Toplu Dinbilim’den Seçme Parçalar”, Çev. ve Der. Mete Tunçay, Batı’da 
Siyasal Düşünceler Tarihi: Eski ve Ortaçağlar, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2006, s. 
461 
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bir yönetimde şu ilke göz önünde bulundurulmalıdır: “herkesin şu ya da bu yoldan 

yönetime katılması”66. Burada yönetime katılma derken elbette katılımcı 

demokrasiden bahsedilmemektedir. Burada St. Thomas karma bir yönetimi 

düşünmektedir. Kralın baş olarak bulunduğu ve bazı yöneticilerinde seçildiği bir 

yönetimden bahsetmektedir. Bu seçim tabii ki tüm insanların katıldığı bir seçim 

değildir. O dönemde bu seçim soylular ve din adamlarının katıldığı seçimdir.  

Elbette St. Thomas burada Aristoteles çizgisini izleyerek devleti toplumsal 

temellere dayanarak oluşturulmuş bir şekilde açıklamaya çalışmaktadır. Bu 

bakımdan devlet, kamunun yararını sağlamada önemli ve faydalı bir 

organizasyondur. Ancak devletin gücünün de belli sınırları olduğunu söylemiş ve bu 

bakımdan ortaçağın klasik anlayışının devam ettirticisi olmuştur. Ama yine de 

dünyevi gücün özgüllüğünü kabul ederek ve ona özgü bir yetki alanını kabullenerek 

kendinden sonra gelecek filozoflara yürüyebilecekleri bir iz açmaktadır. “Thomas’ın 

ruhani ve dünyevi otoriteler arasındaki çatışmada ılımlı bir yer almış olması onun 

Hıristiyan Aristotelesçiliği ile açıklanabilir”67   

St. Thomas’ın klasik görüşten ayrıldığı bir diğer nokta ise devlete yalnızca 

teolojik bir noktadan bakmamasıdır. “Geleneksel kuramda insan toplumunun büyük 

yapıları, zora dayalı hükümetler, kölelik, mülkiyet gibi yapılar insanın kötü 

arzularının ve dürtülerinin sonucudur; onların doğasının gerçek karakteri 

değillerdir.”68 Oysa Thomas böylesi bir teolojik referansa gerek duymadan devletin 

ortaya çıkışını, kendi toplumsal şartları içinde açıklamaya çalışıyordu. Ancak yine de 

bu açıklama modern devlet teorisindeki gibi tamamen kendi dinamikleri içinde bir 

anlama değildir. 

St. Thomas’ın döneminin yönetim anlayışına yaptığı katkılardan birisi de 

hukuka verdiği önemdir. “Hukuka öyle saygısı vardı ki, onun otoritesinin kendi 

doğasından kaynaklandığını, insani bir kaynağa dayanmadığını düşünüyordu.”69 Bu 

yönelimle hukuku dört ana kategoriye ayırır. Bunlar: Ebedi hukuk, Doğal hukuk, 
                                                            
66 A. g. e., s.460 
67 George H. Sabine, A History of Political Theory, s.256 
68 R. W. Carlyle, A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West, Vol.V., 
London, William Blackwood and Sons Ltd., 1950, s. 10 
69 George H. Sabine, A History of Political Theory, s.251 
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İnsani hukuk ve İlahi hukuk’dur.70 Ebedi hukuk, Tanrının evrenin yönetmede 

kullandığı kurallardır ve ebedi hukuk zamansızdır.71 “Doğal hukuk ise, akıllı 

varlıkların ebedi hukuka katılımlarından başka bir şey değildir.”72 Yani bu doğal 

hukuk, akıllı varlıkların doğalarında bulunan ve onları iyi yaşamaya yönelten, 

erdemli bir hayata yönelten bir eğilim olarak ortaya çıkar. İlahi hukuk ise insan 

yaşamının yönlendirilmesi için doğal hukuk ve insani hukuka ek olarak gereklidir. 

Çünkü insanın ebedi hukuka doğal hukuk yoluyla katılımı insan doğasının kapasitesi 

ile sınırlıdır. Bu nedenle onu daha yüksek bir amaca yönlendirecek olan ilahi 

hukuktur.73 Elbette bu İlahi hukukun kuralları vahiydir. İnsani hukuk ise insanın 

kendi yaşamını düzenlemek amacıyla koyduğu kurallardan oluşur. Yani buna pozitif 

hukuk diyebiliriz. Ancak pozitif hukukun ilkeleri doğal hukukun ilkelerinden akılla 

çıkarsanmalıdır. Bu hukuk hiçbir yeni ilke getirmez, evrende var olan ilkeleri insana 

uygular.74 Hukukun amacı genel iyiliği sağlamaktır. Bu genel iyiliği sağlayacak 

hukuku yaratmak ise, toplumun tümünün ya da toplumun tümü adına toplumun 

tümünün çıkarlarını gözetecek kamusal bir kişinin sorumluluğundadır.75 Bu kamusal 

kişinin çıkardığı kanunlar, kamusal rızaya dayanmak zorundadır. Çünkü toplum 

kanun yapma yetkisini bu kişiye devretmiştir ve bu kişide bu yetkiyi toplumun rızası 

ile kullanır. Burada açıkça olmasa bile örtük bir biçimde bir sözleşme anlayışı 

bulabiliriz. Bu yaklaşımın benzeri daha sonra yeniçağdaki sözleşme temelli devlet 

anlayışlarında karşımıza çıkacaktır. Yine St. Thomas’ın görüşlerinde, pozitif 

hukukun doğal hukuka bağlanması ileride insanın doğal haklarını açıklamada benzer 

şekilde uygulanan bir yöntem olacaktır. Yeniçağdaki insan hakları kavramı ve bu 

haklara dayanan yönetim anlayışı, kaynaklarını buradan devşirecektir. Bu açıdan 

egemenliğin sınırları da bu doğal haklar ile sınırlandırılacaktır.  

Böylelikle ortaçağ devlet görüşü yavaş yavaş bir değişime uğramaya 

başlamıştır. Özellikle Roma hukukunun tekrar ele alınıp incelenmesi papa ve kral 

arasındaki çatışmayı dünyevi otorite adına sonlandırmada büyük katkılarda 

                                                            
70 Bkz. Thomas Aquinas, Political Writings/Thomas Aquinas, s.83-93 
71 Bkz. A. g. e., s.84 
72 A. g. e., s.86 
73 Bkz. A. g. e., s.90 
74 Bkz. A.g. e., s.88 
75 Bkz. A. g. e., s.81 
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bulunuyordu. Ayrıca Roma hukuku feodal üretim ilişkilerinin yarattığı parçalı 

egemenlik anlayışı yerine tek kamusal güç (imperum) anlayışını ortaya koymaktaydı. 

“Ayrıca Roma hukuku, yeni düşünsel kategoriler sağlayarak, feodal yapıyı yıkmaya 

yönelik yeni krallık uygulamalarına hukuksal açıdan meşruluk temelleri 

kazandırıyordu.”76 St. Thomas ile Aristotelesciliğin ilgi alanına girmesi ile dünyevi 

otoritenin devlet ile ilgili konularda tek yetkili olması fikri de artık makul hale 

gelmeye başlamaktaydı. Çünkü devletin doğallığı kabul edilince, devletin 

oluşumunda katkısı olmayan kilisenin de onun üzerinde herhangi bir yetkisi olması 

akla aykırı olmaktaydı. Roma hukukunun ve Aristotelesciliğin etkisi ile papa ve kral 

arasındaki çatışmalar fikri düzeyde sertleşmeye başlamıştır.77  

Siyasal olaylarda kral ve papa çatışmasının şiddetlendiği bir dönemi bize 

göstermektedir. Özellikle Fransa kralı Philippe 1296 yılında kiliseden ve din 

adamlarından vergi toplamak istemesiyle çatışma gün yüzüne çıktı. Kilisenin büyük 

toprakları vardı ve bu topraklardan hatırı sayılır bir gelir elde etmekteydi. İngiltere ve 

Fransa arasındaki savaştan dolayı, ülkenin savaşı finanse etmeye yarayacak gelirlere 

ihtiyacı vardı. Bu nedenle o güne kadar vergiden muaf olan din adamlarını ve kiliseyi 

vergiye bağlamak istedi. Papa VIII. Bonifacus ise buna şiddetle karşı çıkarak kralı 

aforoz ile tehdit etti. Kral bu tehdide aldırmadı. Ayrıca İngiltere kralı da papa ile olan 

çatışmasında ona destek verdi ve ülkesindeki din adamlarını vergiye bağladı. Bunun 

üzerine papa geri adım attı ve kralın vergi almasına boyun eğdi. Ancak çatışma sona 

ermedi. 1301 yılında Fransa kralı, bir piskoposu casusluk gerekçesi ile tutukladı ve 

yargılamak istedi. Papa ile kral arasındaki egemenlik mücadelesi tekrar gün yüzüne 

çıktı. Çünkü kral papanın egemenlik alanına girerek orada hâkimiyetini göstermek 

istemişti. Bunun üzerine papa tekrar kralı tehdit etti. Ancak kral ülkedeki tüm 

kesimlerin desteğini arkasına aldı ve Roma’ya baskın düzenleyerek papayı tutuklattı. 

Daha sonra onu serbest bırakmak zorunda kaldıysa da dünyevi otoritenin rüştü artık 

ispat edilmiş oluyordu. Böylelikle dünyevi otorite kiliseden bağımsızlığını elde 

etmede önemli bir adım atarak egemenliğini oluşturmada büyük bir kazanım elde 

etmiştir.  
                                                            
76 Mehmet AliAğaoğulları, Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral Devlete, s.16 
77 Antik düşüncenin Ortaçağ düşüncesinin çözülmesine olan etkisi için: Bkz. Otto Gierke, Political 
Theories of the Middle Age, s.4 
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İşte siyasal ortamın bu karışıklığı içinde Padovalı Marsilius tutarlı bir şekilde 

dünyevi otoritenin yanında yer almış ve bunu savunmuş bir filozoftur. Marsilius 

“…hangi durumda olursa olsun herhangi bir birey ya da herhangi bir topluluk veya 

grup üstünde zorlayıcı yöneticilik görevi ne Roma piskoposunun ne de bir başka 

piskoposun, ne bir papazın ne de bir ruhaninindir”78 diyerek dinsel otoriteyi yetkisiz 

kılmaktadır. Marsilius, bu gibi bir durumun devlette “huzursuzluk ve uyumsuzluk 

yarattığını”79 söyler. Marsilius da devletin oluşumunu ve amacını Aristoteles’i takip 

ederek açıklar. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayıp iyi yaşayabilmek için birleşirler. “Bu 

birleşmenin kendi kendine yeterlik sınırları içinde taşıyan en üstün şekline devlet 

denir.”80 Böylece devlet dünyevi amaçlara ulaşmak için ortaya doğal olarak çıkmış 

bir kurumdur. Bu bakış açısı ile siyaset özerk kılınmaya çalışılmaktadır. Çünkü 

siyasal toplumun aynı zamanda ihtiyaçları için bir araya gelene sivil toplum olarak 

var olduğu açıklanabilirse işte o zaman kiliseden özerk bir siyasal toplum ve devlet 

anlayışı ortaya konabilir. Siyasal toplumu aynı zamanda sivil toplum olarak gören 

Marsilius, iyi yaşama nasıl ulaşılabileceğini de adalet yoluyla açıklar. Çünkü 

ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelmiş olan insanlar “…adaletin egemenliği ile 

düzenlenmezse, bölünme ve ayrılmaya ve sonunda toplumun çözülmesine 

gidebilecek tartışma ve bozuşmalar doğa olarak çıkar.”81 O halde toplumda adaleti 

sağlayacak bir koruyucunun olması gerekmektedir. Bu da kraldır. Marsilius, yönetim 

biçimlerini sıraladıktan sonra en iyi yönetim biçiminin monarşik krallık olduğunu 

belirtir.82 Marsilius, dinsel otoriteyi dünyevi otoriteye tabi kılarak egemenlik 

kuramının hazırlayıcısı olmuştur. Marsilius, ruhban kesimi toplumun ihtiyaçlarını 

gideren kesimlerden herhangi bir gibi olarak görür. Çünkü insanların giyinmek, 

barınmak, karınlarını doyurmak gibi amaçlarının yanında bir de öte dünyada 

kurtuluşa kavuşmak gibi bir amaçları da vardır. İşte bu ihtiyacı karşılayanlarda din 

adamlarıdır. Dolayısıyla devletin görevlerinden birisi de insanları bu konuda eğitmek 

ve yöneltmek için din adamları bulmaktır.83 Böylelikle Marsilius, din adamlarını 

                                                            
78 Marsilius Patavinus, “Barış Savunucusu’ndan Seçme Parçalar”, Batı’da Siyasal Düşünceler 
Tarihi: Eski ve Ortaçağlar, Der. Mete Tunçay, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. 2006, s.488 
79 A. e. 
80 A. g. e., s. 471 
81 A. g. e., s. 470 
82 A. g. e., s. 472 
83 Bkz. A. g. e., s.471 
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toplumun ihtiyacını karşılayan bir kesim olarak görür ve onlara devlet yönetiminde 

bir yer vermez.  

“Rasyonel bir bakış açısıyla Hıristiyan din adamlarını diğer din 
adamlarından ayırmaz, çünkü öğrettikleri hakikat aklın ötesindedir ve yalnızca 
gelecekteki bir yaşam için uygulanabilir olan hakikatlerdir. Devletin tüm 
dünyevi ilgileri içinde din adamlarının devletin kontrolünde olması ilkece 
tarımın veya ticaretin devletin kontrolünde olması ile aynı şeydir.”84 

 Marsilius’un görüşü ile din adamları devletin adeta herhangi bir 

memurudurlar. Ancak şu da unutulmamalıdır ki din adamları Marsilius’un yaşadığı 

dönemde hala önemli bir role sahiptirler. Onun yaptığı yalnızca din adamlarının 

rollerinin sınırlarını ruhun kurtuluşu ile ilgili olan meselelerden öteye götürmemektir.  

Marsilus’un bir diğer önemli görüşü de otoritenin kaynağını insanlarda 

görmesidir. Ona göre “yasaları yapmak ya da kurmak yetkesi, yalnızca bütün 

yurttaşlar topluluğuna yahut onun ağır basan bölümüne aittir”85. Böylelikle otoritenin 

kaynağı olarak tüm yurttaşlar görülmektedir. Bu aynı zamanda modern devlet 

teorilerinde görülen sözleşme anlayışına hazırlanan bir zemin olacaktır. Yurttaşların 

esenliğini sağlama, ihtiyaçları karşılama temelinde kurulmuş olan devlette, asıl 

meşruluk yurttaşta bulunmaktadır. Elbette bu anlayış günümüzün halk egemenliği 

anlayışından farklıdır. Burada yurttaşlar sınırlandırılmıştır. “yurttaşı da…rütbesine 

göre uygar topluluğa, yönetime ya da karar verme yahut yargılama işlerine katılan bir 

kimse diye tanımlıyorum.”86 Gördüğümüz gibi Marsilius, burada yurttaş tanımını 

daraltarak seçkinci bir yönetim anlayışına kaymaktadır. Ayrıca yurttaşlar otoritenin 

meşruluğunu sağlamaktaysa da, bizzat otoriteyi belirleme yetkileri yoktur. 

Marsilius’da önemli bir yere sahip olan yasaların yapılmasında yurttaşlar bizzat söz 

sahibi değillerdir. “…bütün yurttaşlar topluluğunun, uygar adalet ve yararla ortak 

güçlük ya da yükler ve benzer sorunlarla ilgili ölçülerin, geleceğin yasa ve 

düzenlerinin araştırılmasını, keşfini ve incelenmesini öngörülü ve tecrübeli olanlara 

güvenip bırakmaları yerinde ve pek faydalı olur.”87 Yani yurttaşlar ehil olan 

seçkinlere yasama işini bırakırlar ve onlarda hükümdarın uygulayacakları yasaları 
                                                            
84 George H. Sabine, A History of Political Theory, s.294 
85 Marsilius Patavinus, “Barış Savunucusu’ndan Seçme Parçalar”, Batı’da Siyasal Düşünceler 
Tarihi: Eski ve Ortaçağlar, s.476 
86 A. g. e., s.476 
87 A. g. e., s.482 
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çıkarırlar. Bu düşünce daha sonraları modern devlet anlayışında tekrar karşımıza 

çıkacaktır. Böylece Marsilius, hükümdarın gücünün toplumdan kaynaklandığını 

dolayısıyla da bu gücün sınırlarının da ancak toplumun otoritesi olduğunu 

düşünmektedir. Bu nedenle hükümdarın otoritesi sonsuz değildir. Toplumun iyiliği 

ile sınırlıdır.  

“… yönetici onu ya da yasaya aykırı işlerini yasa uyarınca ölçmeye ya 
da düzenlemeye yetili olan bir başkası tarafından ölçülmeye açık hale gelir. 
Çünkü aksi taktirde her yönetim despotça, yurttaşların yaşamı da kölece ve 
yetersiz olur”88 

 Böylelikle Marsilius, hükümdarın yasalara uymak zorunda olduğunu 

söyleyerek, yasaya uymadığı durumda otoritesinin gayrı meşru olduğunu ve bu 

durumda ona direnilebileceğini ima eder. Bu elbette birçok düşünür tarafından da 

söylenmiştir. Hükümdarın yetkisi yasa ile sınırlıdır. Ancak Marsilius’da yeni olan 

şey bu yasanın kaynağının toplum olması ve amacının da toplumun refahına yönelik 

olmasıdır. Böylelikle devlet anlayışı giderek dünyevi kavramlar ile tanımlanmaya 

başlamıştır. 

Böylelikle Marsilius, dünyevi iktidara uygarlığı denetleme yetkisini veren 

şehir devleti kuramını yeniden diriltmeye çalıştı. “Bu biçimi ile ortaçağ felsefesinin 

ürettiği doğalcı Aristotelseciliğin en saf halini temsil ediyordu ve İtalyan 

Rönesansının iki yüzyıl sonra Machiavelli’de olgunluğuna ulaşmış olarak ortaya 

çıkan, yeniden biçimlendirilmiş paganlığını temsil ediyordu.”89 

Marsilius, bu görüşleri ile modern egemenlik düşüncenin oluşması için 

gerekli koşulları sağlamaktadır; daha açıkçası geliştirdiği sivil toplum anlayışıyla 

(ruhani güce karşı) siyasetin kiliseden bağımsızlığını ve bunun uzantısı olan devletin 

birliğini kuramsallaştırarak modern(egemen) devlet kavramına giden yolu 

açmaktadır. 

Bu yolu genişleten bir diğer filozof ise Ockhamlı William olmuştur. William, 

Marsilius kadar dünyevi iktidar ile ruhani iktidar arasındaki çatışmada katı bir tutum 

takınmamıştır. Ancak o da dünyevi iktidar ile ruhani otoriteyi birbirinden ayırmaya 

                                                            
88 A. g. e., s.485 
89 George H. Sabine, A History of Political Theory, s.303 
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çalışmıştır. Ockham, imparatorluk yetkisinin papadan geldiğinin ve imparatorun 

papanın vassalı olduğu iddiasının kutsal metinlere dayandırılamayacağını belirtir.90 

Bu papalık yanlılarının iddialarına bir karşı çıkıştır ve dünyevi iktidarın 

meşruluğunun papaya dayandırılamayacağını düşünmektir. Burada Ockham, papalık 

yanlılarının ileri sürdüğü iki kılıç öğretisini de reddeder. Bu öğreti İncil’deki “Ya 

Rab, işte burada iki kılıç var.”91 Sözüne dayandırılmaktadır.  Ockham’a göre ise   

“imparatorluğun papadan geldiği veya papanın hem dünyevi hem de 
ruhani iktidara sahip olduğu kanıtlanamaz. Çünkü mistik anlamda iki kılıcın bu 
iki iktidarı temsil ettiği kutsal yazının hiçbir yerinde açıkça ima edilmemiştir.”92 

 Böylece Ockham papalık ve imparatorluk arasındaki egemenlik 

tartışmasında tavrını imparatordan yana koymuştur. Ockham şöyle der: “…imparator 

üzerinde tanrıdan başka dünyevi bir güç yoktur…”93 Peki, imparatorun gücü 

Tanrıdan gelmiyorsa neden geliyordur? “Ockham’a göre imparatorun iktidarı 

Tanrı’dan gelir, papalık vasıtasıyla değil, insanların vasıtasıyla gelir.”94 Yani 

İmparatorun iktidarının temeli yine tanrıdadır, ancak burada papa aracı olarak 

reddedilmiştir. Burada bir diğer önemli nokta Ockham’ın iktidarın gücünü halktan 

aldığıdır. Çünkü Roma İmparatorluğunu oluşturan Romalılardır. Bu nedenle 

imparatorluk Romalılara dayanır. Bu noktadan sonra imparatorun gücünün sınırları 

da çizilir. Bu sınır pozitif yasalardır. Yasalar tarafından sınırlanan imparator, onların 

üzerinde değil onlarla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla dünyevi iktidar pozitif yasaların 

öngördüğü şekilde dünyevi amaçlar için çalışacaktır. Elbette burada Ockham kiliseyi 

tamamen dışlamaz. Kilisenin yetkisini yalnızca dini konularla sınırlar.  

“Papanın iktidarının bütünlüğü, herhangi bir şeyi ilahi yasa veya doğal 
yasayla ilişkilendirerek onu yönetme iktidarını kapsamaz. Papa, öncelikle 
dünyevi yöneticilerin haklarına saygı göstermelidir, onun onaması sivil 
yönetimin meşruluğu için gerekli değildir, hatta o kendi alanı içerisinde 
gaddarca bir yönetim göstermemelidir.”95 

                                                            
90 William of Ockham, A Short Discourse on Tyrannical Government, Ed. Arthur Stephen Mc 
Grade, Çev. John Kilcullen, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, s. 131-133 
91 İncil 
92 William of Ockham, A Short Discourse on Tyrannical Government, s.139 
93 A. g. e., s. 117 
94 John Kilcullen, “The Political Writings”, The Cambridge Companion To Ockham, Ed.by. Paul 
Vincent Spade, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, s.317 
95 A. S. McGrade, “Natural Law and Moral Omnipotence”, The Cambridge Companion To 
Ockham, Ed.by. Paul Vincent Spade, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 s.292 
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  Gördüğümüz üzere Ockham, devleti dünyevi amaçlar için kurulmuş ve 

bunun içinde meşruluğunu papadan almaya ihtiyaç duymayan bir kurum olarak 

düşünüyordu. İmparator da iktidarını halktan alır. Ancak bu iktidarın gerçek kaynağı 

Tanrı’dır. Görüldüğü gibi yavaş yavaş yeniçağın devlet ve egemenlik anlayışına 

felsefi düşünce yaklaşmaktadır. Hukuka verilen önem, kiliseden bağımsızlaşan bir 

iktidar anlayışı, dini yaşam da dâhil tüm alanları düzenleyecek olan bir organizasyon 

olarak devletin düşünülmesi, egemenliğin meşruluğunu kendinin sağlaması gibi 

fikirler yavaş yavaş boy vermeye başlamaktadır. Bu noktada Ockham, ortaçağ 

düşüncesinin sonlarına denk gelmektedir. Ancak Ockham’ın düşüncesi tam 

anlamıyla ortaçağdan kopuşu simgelemez. 

Ortaçağ düşüncesinin sona ermesindeki en büyük etken, feodal yapının 

desteklediği bölgesel yönetimlerin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlaması oldu. Bu 

parçalı yapı içerisinde merkezi otorite kurulamamakta ve bunun sonucu olarak da 

kilise gibi hiyerarşik bir örgütlenmeye sahip olan, merkezi bir güce dayanan ve kendi 

ekonomisini yaratmış olan bir kurumun dünyevi iktidar alanında hak talep etmesi 

olağandı. Ancak ne zamanki bu feodal yapıyı ayakta tutan sistemde gedikler 

açılmaya başladı, işte o zaman da kilisenin egemenlik iddiasına ihtiyatla yaklaşımlar 

ortaya çıktı. Üretimin artık kendine yeten bir köy üretiminden çıkmaya başlayarak 

Pazar için üretimin yapılmaya başlanması, kentlerin gelişerek ticaretle uğraşan ve 

toprağa bağımlı olmayan bir sınıfın ortaya çıkması, tekniğin gelişerek verimliliğin 

artması sonucu elde edilen kazançtaki artış, eğitimin gittikçe yaygınlaşması gibi 

etkenler dolayısıyla merkezi otoriteler güç kazanmaya başladılar. Güç kazananlar 

güçlerini arttırmak için kendileri kadar güçlü olmayan bölgeleri yönetimleri altına 

almaya başladılar. Bu da gittikçe büyüyen ve gücünü arttıran monarşilerin 

oluşmasına öncülük etti. Bu süreç içerisinde krallar kendi otoritelerinin tamamen 

tanınmasını talep etmeye başladılar ve bu da kilise ile aralarındaki egemenlik 

savaşının alevlenmesine sebep oldu. Sonuçta kilise bu savaşı zorunlu olarak 

kaybetmeye başladı. Kilise artık dünyevi meselelerde söz söylemekten vazgeçmeye 

başladı.  

Bahsettiğimiz ortaçağ döneminin bitişinde devlet anlayışının tamamen 

seküler bir çerçeveye oturduğunu söyleyemeyiz; ancak iktidar artık kendi 
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meşruluğunu kanıtlamak için dinsel otoriteye muhtaç hissetmemektedir kendisini. 

Hatta dinsel otoriteyi kendisine bağımlı kılmak istemektedir. Krallıklar içerisinde 

özerk bir alan haline gelmiş olan kilise toprakları kralların iştahlarını kabartmaktaydı 

ve bu toprakları denetim altına alabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. 

Örneğin 1378 ile 1417 yılları arasında yaşanan Büyük Bölünme ile papalığın 

saygınlığı gittikçe azalmaya başlamıştı.96 Büyük bölünme esnasında aynı anda üç 

papa ortaya çıkmıştır ve büyük tartışmalar sonunda bu kriz 1417’de bir kurulun 

toplanıp bir kişiyi papa seçmesi ile sona ermiştir. Bu olay insanların papalık 

kurumuna ve kiliseye olan güvenin sarstı ve kilisenin yeniden düzenlenmesi fikri 

reform hareketine yol açtı.  

Kral ve papalık arasındaki çatışmalar egemenlik fikrinin oluşumuna zemin 

hazırlayacaktır. Gittikçe güçlenen krallar artık kendi maliyelerini, bürokrasilerini ve 

ordularını kurmaya başlayarak kiliseden özerkleşerek iktidarlarını 

sağlamlaştırmaktaydılar. Hatta ulusal kiliselerin oluşmaya başlaması ile papalık 

kurumu gücünü iyice kaybederek gittikçe egemenlik iddiasından vazgeçmeye 

başladı.  İngiltere’de VIII. Henry’nin Anglikan kilisesini kurarak Katolik kilisesinden 

ve dolayısıyla papadan bağımsızlaşmıştır. Fransa kralı da kendi ülkesindeki kilise ile 

Roma kilisesi arasındaki ilişkiyi en aza indirgemeye çalıştı ve bunda da bir ölçüde 

başarılı oldu. Hatta Fransa kralı IV. Philip 1307 yılında Papayı tutuklayıp papalığı 

Avignon şehrine taşıdı. Bu durum 1377 yılına kadar sürdü ve daha sonra papalık 

tekrar Roma’ya nakledildi. Bu bize egemenlik mücadelesinde dünyevi iktidarların 

artık gittikçe güç kazandığını göstermektedir.  Gittikçe güç kazanan krallar henüz 

tam anlamıyla mutlak monarklar haline dönüşemediler. Hala feodal dönemin 

kalıntıları temizlenememişti. Ancak artık kralların egemenlik iddiasının karşısına 

çıkabilecek ve hak iddia edebilecek bir güç kalmamıştı. 

Ortaçağ sonlarında kralllık yandaşları gittikçede artmaya başlamıştır. Güçlü 

bir otoriteye ve kodifiye edilmiş bir hukuka ihtiyaç duyan burjuvalar, krallık 

otoritesinden yana idiler. Ayrıca kilise artık gittikçe büyüyen bir mali külfet ve israf 

kaynağı haline gelmeye başlamıştı. Soyluların yerel iktidarları, ticareti baltalamakta 

                                                            
96 Bkz. George H. Sabine, A History of Political Theory, s.313 
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ve burjuvazinin önüne engeller dikmekteydi. Bu nedenle “Kralın şahsında Kilise ve 

Soylulara karşı doğal bir koruyucu bulduklarını düşünen halk kitlelerinin yandaşlığı 

da, devletlerin lehine rol oynamaktadır.”97 Ayrıca ortaçağın sonlarına doğru hukuk 

çalışmalarının artması ve Doğal hukuk anlayışının oluşması ile bireycilik düşüncesi 

boy vermeye başlayarak ortaçağın her şeyi bir bütünün parçası olarak gören dünya 

görüşünün temellerini oymaya başlamıştır.98 Tüm bu etkenler bir araya gelince 

mutlak monarşilerle karşılaşmaya başlamaktayız.  

“16. Yüzyılın başlangıç yıllarında mutlak monarşi batı Avrupa’da 
gittikçe artan bir şekilde yaygın yönetim biçimi olmaya başlamıştır…Dini 
yöneticiler gittikçe artan bir şekilde her yerde kraliyet kontrolü altına giriyorlar 
ve sonunda da kilisenin yasal otoritesi kaybolmaya başlıyor.”99  

Elbette reform hareketi de ortaçağ düşüncesinden yeniçağ düşüncesine geçişi 

sağlayan en önemli kaynaktır. Reform hareketi ile birlikte Roma kilisesi üstünlüğünü 

iyice kaybetmiş ve dünyevi iktidar karşısında iyice güçsüzleşmiştir. Reform hareketi 

ile modern devlet ve egemenlik görüşleri iyice belirginleşmeye başlamıştır. Reform 

hareketi sonucu ortaya çıkan şey “…siyasal iktidarı elinde tutan prens ile ulusal 

nitelikteki yeni kilise örgütlenmelerinin birleşmesi, dünya üzerindeki iktidarın 

tekleşmesi olmuştur100”.  

Reform hareketinin en önemli siması Martin Luther’dir(1483-1546). 

Luther’in devlet hakkındaki görüşü tamamen Roma Kilisesinin iddialarına karşıt 

biçimde dünyevi iktidardan yanadır. Luther “Dünyevi hukuku ve kılıcı çok sıkı 

biçimde kanıtlamalıyız ki hiç kimse onun Tanrı’nın isteği ve yazgısı ile dünya 

üzerinde bulunduğundan şüphe etmesin.”101 diyerek, iktidarın kaynağının direkt 

olarak Tanrı’dan geldiğini düşünür. Luther, “Âdemin tüm çocuklarını iki gruba 

ayırmalıyız: birinci gruptakiler Tanrının krallığına aittirler, ikinci gruptakilerde 

                                                            
97 Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, İmge Kitabevi 
Yay., 1996, s.338 
98 Ortaçağ düşüncesinin bütüncü yanı için: Bkz. Otto Gierke, Political Theories of the Middle Age, 
s.7-10 
99 George H. Sabine, A History of Political Theory, s.333 
100 Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral Devlete, s. 149 
101 Martin Luther, “Secular Authority: To What Extent It Should Be Obeyed”, Martin Luther: 
Selection From His Writings, Çev. J.J. Schindel, Ed.John Dillenberger, New York, Anchor Books, 
1961, s. 366 
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dünyanın krallığına.”102 diyerek bilindik ayrımı yapar. Ancak Tanrının Krallığının 

tek üyeleri gerçek Hıristiyanlardır. Bu anlamda Luther, gerçek Hıristiyan’ı tanrının 

sözüne tam ve uygun olarak yaşayan kişi olarak betimler. Tanrı’nın krallığında 

yaşayan gerçek Hıristiyanların yasaya, yöneticiye ihtiyaçlar yoktur çünkü onlar zaten 

doğru bir şekilde yaşarlar. Ancak buna rağmen dünyevi bir yönetim gereklidir. 

Çünkü dünyanın tümü gerçek Hıristiyanlardan oluşmaz. “…dünyada ve 

kalabalıklarda her zaman Hıristiyan olmayanlar bulunacaklardır, hatta bu insanlar 

vaftiz edilmiş olsalar ve Hıristiyan olarak isimlendirilseler bile.”103 Dolayısıyla 

gerçek Hıristiyanlık kişilerin kendi vicdanlarında yaşayabilecekleri bir şeydir. Bizler 

kimlerin gerçek Hıristiyan olduklarını bilemeyiz. Dolayısıyla da dünyevi bir 

yönetime de ihtiyaç vardır. Ancak Luther, tanrının krallığının dünyevi krallığa hiçbir 

şekilde müdahale edemeyeceğini düşünür. Ona göre “Dünyevi yönetim yaşam ve 

mülkiyet ve dünya üzerindeki görünen şeyler dışında başka şeyleri kapsayamayacak 

yasalara sahiptir.”104 Dünyevi krallığın yetki alanı böylelikle belirlenmiştir ve insanın 

günlük yaşantısında yetkili kılınmıştır. Dünyevi otorite Luther için itaat edilmesi 

gereken bir otoritedir. Çünkü Luther için, devletin kılıcını kullanması, yani yasa 

yapması yargılaması ve cezalandırması, ilahi bir görevdir. Yani prens, eğer ki 

zorbalığa başvuruyorsa ve adaletsiz davranıyorsa bu yine de bir tanrısal görevdir, 

tanrının cezalandırmasıdır. Burada Luther’in otoriteye mutlak itaat vurgusu öne 

çıkmaktadır ve bu otorite de dünyevi otoritedir. Elbette burada Luther’in papalığa 

saldırması karşısında Alman imparatorunun desteğini sağlamak için otoriteye 

bağlılığa bu kadar vurgu yaptığı anlaşılabilir. Dinsel bir otoriteyi reddeden Luther’in 

sığınacağı tek otorite dünyevi otoritedir.  

Modern devletve egemenlik anlayışına temel iddialarını sağlayan bir diğer 

filozof ise Francisco Suarez’dir (1548-1617). Suarez’e göre “Siyasi birlik, aile ve 

bireyleri, toplumun yöneticisine ya da üstün bir otoriteye bağlayan ve bu topluluğun 

varlık koşulu olan, açık ya da gizli bir anlaşmadan doğar.”105 Burada görüldüğü gibi 

Suarez siyasal yapının kuruluşunu, yeniçağda örnekleri görülebileceği tamamen bir 
                                                            
102 A. g. e., s.368 
103 A. g. e., s. 371 
104 A. g. e., s.382 
105 Akt., Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu:İspanyol Altın Çağı, Ankara, Dost 
Kitabevi Yay., 1997, s.206 
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sözleşmeye dayandırır. Burada insanlar kendi kaderlerinin belirlemek üzere kendi 

kararları ile bir sözleşme yaparak siyasi birliği oluşturmaktadırlar. Böylelikle Suarez 

ile beraber iktidarın ilkesi ile onun kullanımı arasındaki ilişki kurulmaya 

başlanmıştır. Suarez, siyasi birlik olan devleti böylesi toplumsal bir temele 

dayandırırken Tanrı’yı tamamen devre dışı bırakmaz. Ona göre yine de siyasi 

iktidarın kaynağı tanrıdan gelir. Ancak “…siyasi iktidarın kaynağı Tanrı da olsa, 

Suarez, devreye siyasi iktidarın temsili ve kullanımı aşamalarında, insan iradesi 

kavramını sokar”.106 Bu anlamda insanların ortak iradesi ile kurulmuş olan siyasi 

birliğin iktidarının kaynağı rızadır. Böylece Suarez ile beraber modern egemenlik 

fikri belirmeye başlamaktadır. Çünkü ortak rıza ile oluşturulan iktidar hiç kimsenin 

kişiliğine ait değildir ve kendisinden başka hiç kimseye karşı sorumlu değildir. 

“Genel olarak yöneticiler, özel olarak da krallar, siyasi iktidarın sahipleri değil, olsa 

olsa siyasi toplumun hizmetindekiler, delegasyonla siyasi iktidarı kullananlardır.”107 

Siyasal iktidar, yani devlet, toplumun ortak iradesinden doğduğuna göre sorumlu 

olduğu tek yer de toplumun iradesidir. Bu nedenle siyasi birlik toplumun genel 

iyiliğine ve amacına hizmet etmek zorundadır. 

Ortaçağ politik düşüncesine genel olarak baktığımızda dönemlere özgü 

iddialarla karşılaşmaktayız. Ancak ortaçağa egemen olan çatışma dünyevi iktidar ile 

kilise iktidarı arasındaki çatışmadır. Tüm ortaçağ düşünürleri kilise tarafından verilen 

teolojik eğitimden geçtikleri için yönetim ve egemenlik sorununu teolojik bir bakış 

açısıyla tartışmışlardır. Ortaçağ boyunca siyasal ve toplumsal düzenin nasıl 

düzenleneceği fikri adalet teması ile çözümlenmeye çalışıldı. Bu nedenle birçok 

ortaçağ düşünürü adil bir yönetimin nasıl olacağını tartıştı. Adaleti sağlayacak olan 

şey ise yasalardır. Hemen hemen tüm ortaçağ düşünürleri yasaların kaynağı ve nasıl 

olması gerektiği üzerine düşünmüşlerdir. Bu düşünürlere göre, iyi bir yönetimi kötü 

bir yönetimden ayıran şey yasalara uygun, adil bir yönetim olup olmadığıydı. Bu 

nedenle Salisburyli John, tiran ile prens arasındaki farkın yasalara uyup uymaması 

olduğunu belirtir. Yine St. Thomas hukuka yaptığı vurgu ile yönetimin adaleti 

sağlaması gerektiğini düşünür. Hukukun ve adaletin üzerinde bu kadar durulması 

                                                            
106 Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu: İspanyol Altın Çağı, s.204 
107 A. g. e., s.208 
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elbette egemenlik konusundaki tartışmayı beraberinde getirecektir. Toplumu 

düzenleyen ve yaşamın yönünü belirleyen yasayı kim belirleyecektir? Ortaçağ 

boyunca devam eden egemenlik mücadelesinin altında bu soruya verilecek cevapta 

yatmaktadır.  

Yasayı yapmak ve bunu uygulamak egemenliğin en önemli işaretlerinden 

birisidir. Bu yetkiye ortak olmak isteyen kilise, doğal olarak dünyevi otoritenin 

yetkisinin bir bölümünü ondan alarak gücünü arttırmak istemiştir. Özellikle kilisenin 

kendi hukukunu ve kendi iktisadını yarattığı alanlar dünyevi otoritenin egemenlik 

iddiasını zayıflatmaktaydı. Ayrıca yasa yapma yetkisinin tanrısal bir kaynağa 

bağlanması da dünyevi iktidarı tam egemen olmaktan alıkoyuyordu. Ortaçağ 

düşünürleri yasanın asıl kaynağının Tanrı olduğunu düşünmekteydiler. İnsanların 

koyacağı pozitif yasalar, tanrısal kaynaklı olan doğal hukuka uygun olmalıydı. Aksi 

takdirde adil ve meşru bir yönetimden söz edilemezdi. Ancak bu uygunluğu 

denetleyecek ve onaylayacak olan kimdi? İşte bu soruya verilen değişik cevaplar 

egemenlik tartışmasındaki safları belirliyorlardı.  

Kimi filozoflar denetleyici ve sınırlandırıcı güç olarak kiliseyi görüyorlardı. 

Bu görüşten yana olanlar asıl egemenin kilise olduğunu, çünkü kilisenin ve 

dolayısıyla papanın onaması olmaksızın kurulan yönetimler tanrının mutlak 

adaletinden sapmış olacağını ve yıkılması meşru birer tiranlığa dönüşeceğini 

düşünmektedirler. Gelasius’un iki kılıç kuramı ile ve daha sonra Unam Sanctam 

fermanı ile kilise asıl egemenin kendisi olduğunu ve dünyevi otoritenin ise kiliseye 

bağımlı olan, ancak kilisenin uğraşmasına değmeyecek olan dünyevi işleri 

düzenleyecek bir yapı olduğunu iddia eder. Bu yaklaşım feodal dönemde bir 

süreliğine kabul görür. Çünkü kilisenin egemenliğini tam anlamıyla karşısına 

alabilecek dünyevi bir otorite henüz oluşamamıştır. Feodal dönemin parçalı iktidarı 

gücü değişik yapılar arasında bölmüştür. Vassallik ilişkisi gücün merkezileşmesini 

engellemiş ve zaman zaman birbirleriyle çatışan iktidar odaklarının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Yine feodal dönemin iktisadi yapısı, merkezi bir orduya sahip 

olabilecek bir devlet yapılanmasını pek mümkün kılamıyordu. Çünkü merkezi ve 

güçlü bir ordunun dayanacağı ne bir mali sistem vardı ne de böylesi bir orduyu 

besleyip donatabilecek zenginlik, krallıklar tarafından yaratılamıyordu.  
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Bu durumları veri kabul eden ve çağlarının gerçeklikleri içinde düşünen 

filozoflarda, devlet ve egemenlik konusunda ikircikli düşünceler öne sürmekteydiler. 

Ortaçağdaki tüm filozoflar kilisenin gücünü görmezden gelmemişlerdir ve devletin 

kaynağını açıklarken her zaman ilahi bir kaynağa başvurmuşlardır. Bu başvuru 

zaman zaman papalığın mutlak üstünlüğünü vurgulamak şeklinde olmuş, zaman 

zaman ise dünyevi iktidarın görece bağımsızlığını savunmak şeklinde olmuştur. 

Ancak tüm ortaçağ boyunca dünyevi iktidarın kendi kendisinin temeli olarak 

görülmemiştir. Böylesi bir bakış açısı ancak modern dönemde karşımıza çıkacaktır. 

Gerçi ortaçağın sonlarına doğru St. Thomas gibi bazı filozoflar Aristoteles ve Roma 

Hukukunun etkisi ile devleti sosyal bir yapı ve toplum refahını arttırmakla yükümlü 

bir organizasyon olarak görmeye başlamışlardır. Ancak yine de devletin 

egemenliğini ilkesel olarak ilahi bir güce dayandırmaktan da geri durmamışlardır. 

Papalığın ve kilisenin gücünün azalması ile beraber modern egemenlik kuramına 

temel sağlayacak olan görüşler ileri sürülmeye başlanmıştır. Bu bakımdan Marsilius 

ve Ockham devleti artık yarı bağımsız bir yapı olarak düşünmüşler ve onun tek 

kaynağı olarak kiliseyi değil aynı zaman da içinde barındırdığı yurttaşları da 

saymaya başlamışlardır.  

Ortaçağın sonlarına doğru devlet ve egemenlik görüşlerinde ki bu değişimin 

sebeplerinden birisi de papalığın ve evrensel kilisenin gücünü yitirmesi ve insanlar 

arasındaki güvenilirliğinin azalmasıdır. Öncelikle Büyük Bölünme ile başlayan ve 

daha sonra reform hareketi ile devam eden süreçte kilisenin hiyerarşik düzeni 

parçalanmıştır. Birçok bölgede yerel kiliseler ortaya çıkmıştır ve yerel kiliseler 

bulundukları ülkenin yöneticisine bağlı kalmışlardır. Bu, gücün merkezileşmesinin 

önünü açan en önemli etkenlerden birisi olmuştur. Roma kilisesinin etkinliğinin 

azalması aynı zamanda modern anlamda egemenlik fikrinin ortaya çıkışına da zemin 

hazırlamıştır. Çünkü “Egemenlik yalnızca, stricto sensu (tam anlamıyla) dindışı 

iktidar olarak kendini düşünen ya da düşünmese bile böyle uygulayan bir iktidara 

uyar.”108  

                                                            
108 Greard Mairet, “Padovalı Marsilius’dan Louis XIV’e Laik Devletin Doğuşu”, Devlet Kuramı, 
s.217 



45 
 

Kilisenin etkisinin gitgide kırılması ile kralın atanması sorunu ortadan 

kalkmıştır. Kralın papa tarafından atanmasının geçerliliğini ve gerekliliğini yitirdiği 

noktada artık kendi meşruluğunu kendinden devşiren egemen bir güçten söz 

edebilme imkânı ortaya çıkabilmektedir. Ancak aynı zamanda bu gücün egemenliğin 

vazgeçilmez bir öğesi olması da demektir. Yani ortaçağda göremediğimiz iktidarın 

kendi meşruluğunu kendinden alması ve iktidarın meşrulaştırılmasının iktidar dışı bir 

merkez tarafından yapılmaması ancak gücün tek elde bulunması ile mümkündür. 

Ortaçağ filozoflarının modern egemenlik anlayışına uzak olmalarının sebebi de 

budur. Ortaçağ boyunca iktidarın ilkesi ile onun kullanımı birleştirilmemiş ve 

egemenlik hep kutsal olan ile ilişkilendirilmiştir. Ancak daha sonra Aristoteles ve 

Roma Hukuku çalışmalarının etkisi ile siyaset ve devlet toplumsal bir temele 

oturtulmuştur. Gerek St.Thomas’da gerekse Marsilius’da, devlet dünyevi amaçlarla 

oluşturulmuş bir yapıdır. Böylelikle ilk olarak devletin dindışı bir şekilde 

kavranmasının ipuçları ortaya çıkmıştır. Ancak bu modern egemenlik anlayışının 

oluşması değildir. Çünkü bu düşünürler hükümdarı tanrısal yasaya bağlı kılarak 

egemenlik anlayışına ulaşamamışlardır. Bunu yapacak olanlar onlardan sonra 

gelecek filozoflar olacaklardır. Çünkü egemenlik fikri   

“Bir tarafta, tüm Hıristiyan hükümdarların etkinliklerini hem arttıran 
hem de sınırlayan evrensel bir camia kurmak isteyen Papalık ve İmparatorluğun 
iddialarına ters düşmekteydi; öte yandan feodalizmden miras alınan ve hala 
zümre kimliğini simgeleyen siyasal imtiyazların dağıtılması gibi bir fikirle 
mücadele etmekteydi.”109 

 Özellikle Suarez’in görüşleri bize modern egemenlik anlayışının ne şekilde 

oluşturulacağının genel çerçevesini çizmeye başlamıştır. Suarez’in sözleşmeci 

anlayışı ve iktidarı rızaya dayandırması, egemenliğin meşruluğunu kendinde görmesi 

anlayışına oldukça yakın durmaktadır. Suarez ile beraber aynı dönemde yaşamış olan 

Jean Bodin, gerçek anlamda modern egemenlik fikrinin oluşturucusudur. Bodin ve 

Machiavelli ile beraber artık ortaçağdan bambaşka bir şekilde algılanan ve 

yapılandırılan bir devlet görüşü ile karşı karşıya kalacağız. Modern devlet, ortaya 

çıkışı itibariyle güce hayran bir yapı olarak görülecektir. Ortaçağın genelindeki 

parçalı iktidarın yarattığı sıkıntılara karşı, modern dönemde devlet tek ve mutlak 
                                                            
109 Gianfranco Poggi, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, Çev. Aysun Babacan, İstanbul, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, s.60 
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hâkim olarak görülmeye başlanacak ve bu görüş Thomas Hobbes’un Leviathan’ında 

somutlaşacaktır. Ortaçağ’dan yeniçağa geçişteki bu kırılma kökten bir dönüşümü de 

getirecektir. Artık devlet hiçbir zaman kendisini ilahi kudretin bir yapısı olarak 

görmeyecek ve egemenlik tamamen dünyevi kavramlarla açıklanmaya çalışılacaktır. 
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1.2. MODERN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN TEMELLERİ 

Modern devlet anlayışı, kendinden önceki devlet anlayışından bir kopuşu 

gerçekleştirerek oluşmuştur. Bu bakımdan kendisinden önceki devlet anlayışından 

temel farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar aslında yalnızca devlet görüşünde 

karşımıza çıkmaz. Batının modern düşünce sistemi içerisinde devlet görüşü onun 

öğelerinden biridir. Dolayışıyla modern düşüncenin evren anlayışına uygun bir 

devlet görüşü sistematikleştirilmeye çalışılmış ve bu gerçekleşirken modern 

düşüncenin evren, insan, toplum anlayışı ile uygun bir görüş ortaya çıkmıştır. 

Modern öncesi düşünüş ile modern düşünüşü birbirinden mutlak olarak ayırt edecek 

bir nokta bulamayız. Modern öncesinden modern düşünceye geçiş, sorunlar 

çerçevesinde bir tarihsel süreçtir. Ancak yine de inceleme kolaylığı sağlamak 

açısından bazı referans noktaları alınabilir. Örneğin modern düşüncenin felsefe 

anlayışını Descartes ile başlatabiliriz. Modern devlet fikrini Machiavelli ile 

başlatabiliriz. Ancak bunlar keskin ayrılıklar değildir. Elbette felsefe tarihinde 

Descartes’ı önceleyen felsefe görüşleri bulabiliriz ya da Machiavelli’den önce 

modern devlet görüşünün hazırlayıcılarını bulabiliriz. Ancak süreçleri inceleme 

açısından kolaylık sağladığı için modern ve modern öncesi olarak tarihsel süreci 

bölümlemekteyiz. Bu bölümleme elbette tamamen keyfi tutumlara bağlı değildir. Bu 

bölümlemenin dayandığı felsefi temeller vardır. Bu temel daha çok sorunların ele 

alınış ve çözüme kavuşturulmaya çalışılırken izlenen yöntemin farklılığından 

kaynaklanır. Modern dönem Avrupa tarihinde, yeni bir sosyal düzenin oluştuğu, eski 

kurumların ve yapıların çözülmeye başladığı bir dönemdir. Modern öncesi dönemin 

yapıları, kurumları o dönemin evren ve insan algısı ile kurulmuş ve bu algı içerisinde 

sorunlara çözüm aranmıştır. Ancak evren ve insan algısındaki değişmeler yeni oluşan 

kurum ve yapıları anlamakta yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadırlar. İşte bu 

bakımdan modern düşünce kendisinden önceki düşünce biçimi ile farklılıklar 

göstermektedir. Modern düşünce biçiminin üzerine inşa edilen modern devlet 

anlayışı ve buna bağlı olan egemenlik kavrayışını çepeçevre anlayabilmek için 

modern düşüncenin çerçevesini belirlemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu 

nedenle aşağıda modern düşüncenin evren, insan, ahlak, din ve toplum anlayışının 

genel çerçevesini çizmeye çalışacağız. 
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1.2.1  EVREN ANLAYIŞI 
Modern dönem öncesinde evren anlayışı Tanrı düşüncesinin merkezde yer 

aldığı ve evrenin bu düşünce etrafında açıklandığı bir anlayıştır. “Ortaçağ 

felsefesinde, doğal düzen her yerde doğaüstü bir düzene dayanır, hem kaynağı hem 

de hedefi olması bakımından ona bağlıdır.”110 Doğal düzenin kaynağının, doğaüstü 

düzenin yaratıcısı olan Tanrı’da bulunması aslında Ortaçağın bir keşfi değildi. 

Hareket düşüncesine baktığımızda Aristoteles’in hareket hakkındaki düşüncelerinin 

Ortaçağ’daki yankılarını görebiliriz. Aristoteles’in her hareketin hareket etmeyen bir 

hareket ettiriciye bağlı olduğu düşüncesi Ortaçağ boyunca tüm skolastik kuramları 

etkilemiştir.111 Aristoteles’e göre   

“…bütün devinen nesneler için ilk/asıl anlamda devinimsiz bir 
devindiren vardır…ilk devindiren ebedi bir şeyin olması zorunlu, ilk devindiren 
de devinimsiz bir şeydir.”112  

 Aristoteles’in bu görüşü, ortaçağ düşüncesinde Tanrı’nın hareketin 

belirleyicisi ve yaratıcısı olmasının dışında sonlu şeylerin yaratıcısı ve belirleyicisi 

olması gerektiği düşüncesine genişletilmiştir. Evrenin bu şekilde anlaşılması, yeniçağ 

biliminin bulguları ile çelişkili bir hale gelmiş ve bu noktadan sonra modern 

düşüncenin yeni evren anlayışı oluşmaya başlamıştır.  

Kopernik’in güneş merkezli anlayışı, dünya merkezli anlayışı yıktı ve insanın 

bu evrenin merkezi olduğu fikrine darbe vurdu. Bu önemli bir dönüşümdü.113 Çünkü 

artık evren içerisinde, dünya diğer gezegenlerden herhangi biri haline geldi ve 

Katolik kilisesinin, dünya merkezli evren kabulüne önemli bir darbe vurdu.   

Ardından gelen Kepler, gezegenlerin yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu 

göstererek dairesel hareketin en mükemmel hareket olduğu için, gök cisimlerinin 

dairesel hareket ettiği fikrini yıktı. Galileo ise “yeryüzünde de gökyüzündeki diğer 

cisimlerle aynı yasaların uygulanacağı iddiasıyla Aristo fiziğine büyük bir darbe 
                                                            
110 Etienne Gilson, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, Çev. Şamil Öçal, İstanbul, Açılım Kitap, 2003, s. 419 
111 Louis Dupre, The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture, 
London, Yale University Press, 2004, s. 18 
112 Aristoteles, Fizik, Çev. Saffet Babür, İstanbul,Yapı Kredi Yay., 1997, s. 375 
113 Hatta öyle esin verici bir devrim oldu ki Immanuel Kant kendisinin felsefe de gerçekleştirdiği 
devrim ile Kopernik’in gerçekleştirdiği devrim arasında bir benzeşim kurmuştur. Bkz. Immanuel 
Kant, The Critique of Pure Reason , Çev. Paul Guyer, Allen W. Wood, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998, s.110 
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vurdu.”114 Galileo için, uzay ve zaman mutlak gerçekliklerdir ve doğadaki 

değişiklikler uzay ve zamandaki değişiklikler bağlamında tanımlanabilir olmalıdır.  

Galileo’dan sonra evreni mekanik bir düzen olarak açıklamaya çalışan 

Newton gelir. Newton, kendi bilim anlayışını şu şeklide özetler:   

“ hiç hipotez uydurmam; çünkü olaylardan çıkarılamayan her neyse 
hipotez diye adlandırılmalıdır ve hipotezlerin, metafiziksel ya da fiziksel olsun, 
anlaşılmaz nitelikli ya da mekaniksel olsun, deneysel felsefede yeri yoktur. Bu 
felsefede belirli önermeler olaylardan çıkarılır ve sonrasında tümevarımla 
genelleştirilirler.”115  

Böylelikle Newton bilimin sınırlarını çizmiş oluyordu. Newton olgular 

tarafından sınanmayan ve gözlem ve deneye dayanmayan genellemeleri fizik 

dünyanın açıklanmasında ve anlaşılmasında kullanmaktan kaçınılması gerektiğini 

düşünmektedir.  Ancak kendisi Tanrı fikrini dışlamıyordu. Newton’a göre, Tanrı 

dünyadaki fiziksel kanunların sebebiydi. Newton, “tüm bu unsurları bir araya 

toplayan ve öylesine çeşitli cisimlerde bunları yerleştiren sebebin de karanlık ve 

rastlantısal olamayacağı, bilakis mekanik ve geometride çok yetenekli olduğu ortaya 

çıkmaktadır.”116 diyerek evrendeki yasaları koyan adeta matematikçi bir Tanrı 

anlayışına yol veriyordu.  

Fizikteki bu gelişmeler evrenin mekanik bir düzen olarak algılanması 

sonucunu verdiler. Evren artık aşkın bir gücün sürekli yönetiminde olan bir düzen 

olarak değil, doğa yasalarına tabi ve insan bilgisine tamamen açık bir düzen olarak 

görülüyordu. Evren matematik dili ile yazılmış bir kitaptı ve bu kitaptaki bilgiler 

doğa bilimlerinin dili ile anlaşılabilirdi.  

“Mekanizm, bilimsel bir kuram olarak başladı. Bir süre sonra yaşamı ve 
birazda zihnin kendiside dâhil tüm gerçekliğin açıklamasını denetleyen bir 
kavram haline geldi. Dolayısıyla bir dünya görüşüne dönüştü; tüm gerçekliği 
geniş kapsamlı, faklılaşmamış ve özdeş yasalarla yönetilen bir sistem olarak 
kavrama çalışan tutkulu bir girişim. Bu dünya görüşü, çepeçevre kuşatıcı bir 
determinizmi ima ederek, özgürlüğün imkânını tehdit ediyordu.”117 

                                                            
114 Jennifer Trusted, Fizik ve Metafizik, Çev. Seval Yılmaz, İstanbul, İnsan Yay., 1995, s.83 
115 Akt. James T. Cushing, Fizikte Felsefi Kavramlar 1: Felsefe ve Bilimsel Kuramlar Arasındaki 
Tarihsel İlişki, Çev. B. Özgür Sarıoğlu, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Yay., 2003, s.144 
116 Akt. Jennifer Trusted, Fizik ve Metafizik, s. 162 
117Louis Dupre, The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture, s.25 
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 Ancak ne olursa olsun yeniçağ düşüncesinin evren görüşü maddeci-

mekanikçi bir evren görüşüydü.118 Bu evren görüşü daha sonraları ayrıntıları ile 

iyiden iyiye şekillendirilmeye ve sistematikleştirilmeye çalışıldı. Bu evren görüşünde 

aşkın olan güç, ortadan kaldırılmamakla beraber, yalnızca başlangıcı açıklamak için 

kullanılıyordu. Bu deist bir tanrı anlayışının genel anlamda kabul görmesi demekti. 

“Bir İlk Neden olarak Tanrı düşüncesi,  ilk bakışta kendi kendine işleyen yasalara 

sahip mekanik bir evren tasarımıyla çelişse bile, hem aklın istemlerini karşılıyor hem 

de klerji ve kamuya karşı belli bir meşruiyetin kazanılmasını kolaylaştırıyordu.”119  

Evrenin içerisinde olan olaylar fizik-matematik kurallarla gerçekleşmekteydi, 

bunların ötesinde bir kural aramaya çalışmak boş bir çabaydı ve insan bilgisini aşan 

bir alandı.  

 Bu mekanik evren görüşü fizikten derlenmişti ve filozoflar tarafından 

da kabul görmekteydi. Descartes ruh ve maddenin iki ayrı töz olduğunu ve ruhun 

özniteliğinin düşünce, maddenin özniteliğinin ise yer kaplama olduğunu 

söylemektedir.120 Bu ikici töz anlayışı mekanizme kapı aralayacaktır. Descartes’ın 

kendisi de zaten hayvanların düşünemediğini ve bu yüzden birer otomat olduklarını 

söylemektedir.121 Bu bakımdan yalnızca insan bir yanıyla mekanik bir varlık iken 

diğer yanıyla mekanikliği aşan bir ruha sahip bir varlıktır. Dolayısıyla evrendeki 

maddenin hareketinin ve değişimlerinin tümü mekanik yasalarca açıklanabilirdir. Bu 

anlayışta evren, maddi bir sistem içinde Tanrı’nın koymuş olduğu doğa yasalarına 

göre işleyen bir düzendi.  Descartes, felsefenin yöntemini belirlerken de, geometrinin 

yöntemini örnek alması bu bakımda şaşırtıcı değildir.122 

                                                            
118 Bkz. Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir?, İstanbul, Dergah Yay., 2006, s.254 
119 Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, İletişim Yay., 2003, s. 50 
120 Bkz. Rene Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çev. Mesut Akın, İstanbul, Say Kitap Pazarlama, 1983, 
s.90 
121 Bkz. Rene Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Çev. K. Sahir Sel, İstanbul, Sosyal Yay., 1994, 
s.52-54 
122 “Geometricilerin, en güç kanıtlamalarına ulaşmakta kullana geldikleri bu uzun, ama pek basit ve 
kolay muhakeme silsileleri; insanların bilgi alanına giren bütün şeylerin aynı tarzda birbirlerini 
izlediklerini, ve doğru olmayan hiçbirini doğru diye almamak ve birini ötekinden çıkarmak için 
gereken sırayı izlemek şartıyla, bu şeyler ne kadar uzakta olursa olsunlar yine de onlara 
erişilebileceğini ve ne kadar gizli olursa olsunlar onların keşfedilebileceğini düşünmeme vesile oldu.” 
Rene Descartes, Metot Üzerine Konuşma, s.22 



51 
 

 Görüldüğü üzere yeniçağın evren anlayışının şekillenmesinde fizik ve 

matematikteki gelişmelerin büyük etkisi olmuştur. Özellikle doğa bilimlerinin 

olguları açıklamadaki ve kesin bilgiler elde etmekteki başarısı, evren anlayışının da 

bu temeller üzerine oturmasına neden olmuştur. Bu evren anlayışı ortaçağın evren 

anlayışından farklı olarak Tanrı düşüncesinin temelde olduğu ve merkezdeki bu 

düşüncenin her türlü açıklamayı belirlediği ve asıl bilgi kaynağının vahiy olduğu 

iddiasını terk eder.  

“Yeni inceleme yaklaşımı Tanrı’yı tabiatın dışına çekme eğilimindeydi; 
sadece Tanrı’nın nihai amaçlarını aramanın artık uygun olmaması anlamında 
değil ve sadece dünyayı yaratmış ve tabiat kanunlarını koymuş olan Tanrı’nın 
artık müdahale etmediği anlamında da değil. Bunun yanı sıra artık bilgiyi ilahi 
vahye dayandırma aldatmacası da yoktu insan aklının ve/veya insanın duyusal 
algılamasının beşeri bilginin kaynakları olduğu kabul edilmeye başlıyordu.”123  

 Modern düşüncenin evren kavrayışının önemi daha sonra seküler 

düşüncenin gelişimini hazırlayan en önemli bilimsel dayanağı oluşturacaktır. 

“Newton’dan gelen boyut bilimsel, Locke’dan gelen boyut felsefi ve epistemolojik, 

Montesquieu’dan gelen boyut ise siyasal sorunların tartışılmasına imkân veren bir 

zemin hazırlayacak…”124 tır. Evren görüşünde referans noktası olarak doğa bilimin 

verilerini alan modern düşünce, toplumsal ve bireysel alanlarda da mümkün 

olduğunca aşkın bir gücü referans almayacak; bunun yerine olgulardan teorik akılla 

sorunlarına çözüm aramaya çalışacaktır.  

 Yeniçağ’ın evren görüşü aynı zamanda bu evren görüşü ile uyum 

içerisinde bir insan görüşünü de gerektirmektedir. Yeniçağdaki insan kavrayışı süreç 

içerisinde bu evren kavrayışı ile bir tutarlık göstererek ortaya konmuştur. Yeniçağ’ın 

insan anlayışı toplum kavrayışını ve dolayısıyla da modern devlet teorisini 

belirleyecek ve bu bakımdan egemenlik kavrayışının hazırlayıcısı olacaktır. 

 

 

 

                                                            
123 Jennifer Trusted, Fizik ve Metafizik, s.131-132 
124 Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, s.22 
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  1.2.2. İNSAN ANLAYIŞI 

 Bu bölümde modern devlet düşüncesinin ve ona bağlı olan egemenlik 

fikrinin oluşumunda modern insan anlayışının ne gibi bir işlev gördüğünü 

incelemeye çalışacağız. Modern insan anlayışı, oldukça geniş bir dönemin insan 

görüşünü belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Bu nedenle bazı genellemelerin 

yapılması zorunludur. Düşünce tarihinde yapılan genellemelerin bazı ayrıksılıkları 

dışarıda bıraktığı ve görmezden geldiği yolunda yapılan bir itiraz bazı haklılıklar 

içermektedir. Ancak bir dönemin kavramsallaştırılması yapıldığı zaman bu türden 

dezavantajları göze almakta bizlere zorunlu görünmektedir. Modern dönemde bir çok 

felsefi akım ve bunların çeşitli konulardaki çeşitli düşünceleri vardır ve bunları 

modern kategorisi altında birleştirmek, belli bazı ortaklıklarında bulunduğunu ima 

etmeyi gerektirir. Bu bakış açısıyla bizde, modern insan anlayışını, birçok 

farklılıklara sahip felsefi sistemler arasında bazı ortaklıklar bulunabileceğini 

düşünerek, genel özellikleri ile ele almaya çalışacağız. Modern düşüncedeki insan 

anlayışı, toplum anlayışını ve buna bağlı olarak geliştirilen devlet anlayışını ve bu 

anlayış içerisinde egemenin konumunu etkileyen bir faktör olduğundan 

incelenmelidir.  

 Fizik ve matematik bilimindeki gelişmeler ve elde edilen bilgiler, 

insan doğası üzerine yapılacak incelemeler için esin kaynağı olmuştur. Eğer insan 

doğası üzerine de bilimsel çalışmalar yapılırsa aynı fizik ve matematikteki gibi insan 

hakkında kesin bilgileri ulaşabileceğimiz modern düşüncenin başlangıcında yaygın 

bir kanaatti. Hume için   

“tüm bilimlerin insan doğası ile az ya da çok bir ilişkileri olduğu açıktır. 
Bu bilimlerden herhangi biri ondan ne denli uzaklaşıyor gibi görünse de, şu 
veya bu yoldan tekrar ona geri dönerler. Matematik, Doğa Felsefesi, Doğal Din 
bile belirli ölçüde insanın bilimine bağlıdır.”125 

                                                            
125 David Hume, A Treatise of Human Nature, Ed. Ernest C. Mossner, London, Penguin Books, 
1985, s.42 
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 Hume, bu bakımdan insanın incelenmesinin, diğer tüm bilimler için sağlam 

bir temel teşkil edeceğini ve bunun içinde insan doğasını inceleyen bilimin sağlam 

bir temel olan gözlem ve deneyi temel alması gerektiğini düşünür.126 

 Kant ise aklının cevaplamaya çalıştığı şu üç soru ile ilgilendiğini 

söyler “Neyi bilebilirim? Ne yapmalıyım? Neyi umut etmeliyim?” 127 Bu üç sorunun 

karşılıkları Kant’ın üç kritiğinde verilmeye çalışılmıştır. Bu sorulara bir dördüncü 

soru ekler ki bu dördüncü soru, ilk üç sorunun sonucudur. Bu soru ‘İnsan nedir?’ 

sorusudur. Kant’a göre ilk soru metafizik tarafından cevaplanır, ikinci soru felsefe 

tarafından, üçüncü soru din tarafından ve dördüncü soru da antropoloji tarafından 

cevaplanır. Ama aslında bunların hepsinin antropolojiye aitmiş gibi düşünmek 

gerekir. Çünkü ilk üç sorunun hepsi dördüncüyü soruya göndermede bulunur.128 

 Modern düşüncede insanın doğasının araştırılması ve insan üzerine 

bilgi edinme önemli bir uğraş olarak görülmektedir. Çünkü insan artık merkeze 

oturmuştur ve insan yoluyla gerçeklik anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda 

bilgi edinme süreci değişmiştir. Artık bilginin kökeni tanrısal bir aşkınlıkta değil 

insan aklının içkinliğinde aranmaya başlanmıştır. 

 Modern düşüncede bilginin kaynağı üzerine birçok değişik görüş ileri 

sürülmüştür. Empirizm, rasyonalizm gibi değişik yaklaşımlar insanın bilgi edinme 

süreçlerini araştırırken farklı yollara başvurmuşlardır. Ancak yine de bir ortaklıktan 

bahsedebiliriz. Empirizm ya da rasyonalizm “ikisi de insanın bilme yetilerinden 

birini, aklı yahut duyumu, temel saymakla beraber, bilgi sorununu insan sorunu 

içinde çözümlüyordu.”129 

  İnsan aklı, artık doğanın bilgisine sahip olabilir ve bu bilgi sayesinde 

doğayı dönüştürme imkânına sahip olabilir ve doğayı yeniden üretebilir. İnsan 

aklının edindiği bilgi ise ikinci dereceden bir bilgi değil ilahi bilgiye eşdeğer bir 

bilgidir. Galilei “Tüm dikkatimizi toplayıp, kaleme alacağımız birçok kusursuz 
                                                            
126 A. g. e., s.43 
127 Immanuel Kant, Immanuel Kant's Critique of Pure Reason, Çev. Norman Kemp Smith, 
Hampshire, Macmillan Press, 1988, s.635 
128 Immanuel Kant, Logic, Çev. Robert S. Hartman, Wolfgang Schwarz, New York, Dover 
Publications, 1988, s.29 
129 Uluğ Nutku, İnsan Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, Bulut Yay., 1998, s.67 
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önermeye bakarak, diyebilirim ki, insan zekası bazı şeyleri o kadar mükemmel anlar 

ve haklarında o kadar mutlak bir kesinliğe erişir ki, anlayışı doğanın anlayışına eşit 

hale gelir…az da olsa insan zekasının anladığı şeylere ilişkin bilgisi nesnel kesinlik 

bakımından ilahi bilgiye eşittir.”130 

 İnsanın merkeze yerleşmesi Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse 

varım.”131 sonucu ile başlar. Descartes ile beraber düşünen özne (res cogitans), 

merkeze yerleşir. Artık insan kendi aklı ile en yalın hakikatlerin temeli haline gelir. 

İnsanın düşünen özne olarak tanımlanması, akla yapılan vurgunun güçlenmesine yol 

açacaktır. Özellikle aydınlanma döneminde akla yapılan vurgu artacak ve neredeyse 

insan aklı, tanrısal bir nitelik taşır hale gelecektir. Elbette aklın bu denli 

önemsenmesi, geleneksel dinsel otoritenin ışığı yerine aklın ışığı ile yol alma 

isteğinin sonucudur. “Aydınlanma inşa etmeye çalıştığı yeni dünyada, mutlak bir 

hümanizm ile söz konusu hümanizme bağlı olarak mutlak bir akılcılıkla, insan 

davranışının yegâne rehberinin, gelenek ya da din değil de, kendisi dışında başka 

hiçbir kaynaktan yardım görmeyen akıl olduğuna beslenen inançla karakterize 

olur.”132 Aklın merkeze yerleşmesi ve bu bağlamda aşkın otoritenin geriye çekilmesi, 

bireyin öne çıkması ile sonuçlanacaktır ve modern düşünce için birey anahtar bir 

kavram haline gelecektir. Akıl, modern düşüncenin insan kavrayışı için merkezi 

konumdadır. Modern düşüncede akıl, geleneksel dinin yerine felsefi düşünüşü 

geçirmeye ve kaynağını bu düşünceden devşirmeye çabalıyordu. Dinsel çatışmalara 

sebep olan inançlar yerine uzlaşmacı bir akıl ortaya konuyordu. “Bu akıl kavramı 

kuşkusuz dinsel doğru kavramından daha insancaydı, ama aynı zamanda daha zayıf, 

egemen çıkarlarca daha kolay çekip çevrilebilen; var olan gerçekliğe daha kolay 

uyarlanabilen bir kavramdı ve bu yüzden de daha başından beri akıldışı olana teslim 

olma tehlikesine açıktı.”133  İnsan akıl vasıtasıyla kesin bilgilere vakıf olabilir ve 

hiçbir teolojik veya ideolojik referansa ihtiyaç duymadan evren hakkında bilgi 

edinebilir. Bu edinilen bilgi aracılığıyla da insan doğaya hükmedebilir ve doğayı 

kendi amacına uygun olarak kullanabilir.  

                                                            
130 Akt. Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, s.96 
131 Rene Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Çev. K. Sahir Sel, Sosyal Yay., 1994, s.33 
132 Ahmet Cevizci, Aydınlanma Felsefesi Tarihi, Bursa, Asa Kitabevi, 2007, s.26 
133 Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, İstanbul, Metis Yay., 2002, s.62 
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“Modern öncesi dönemde, evrenin bütünü içerisinde, evrenin bir parçası 
olan ve insanın bütüne uyum sağlama aracı olarak görülen akıl, modern 
dönemle birlikte evreni dönüştürmenin, yeni modlar ve dünyalar icat etmenin 
biricik referans noktası olur. Kendisini bütünün bir parçası olarak gören modern 
öncesi insan da, yerini hakikati kendisinden hareketle inşa etmeye muktedir 
görülen modern özneye bırakır.”134 

 Bireyin tutkuları ve hırsları artık görmezden gelinen veya bastırılması 

gereken şeyler değil hesaba katılması gereken özellikler olacaktır. İster bunlar 

toplum adına denetime alınmasını gerektiğini söyleyelim ya da yaratıcılık için teşvik 

edilmelerini gerektiğini söyleyelim birey ve onun istekleri temel oluşturmaya başlar. 

Örneğin Hobbes, “Tüm toplum…ya çıkarın ya da gururun peşinden koşulması için 

vardır; eş deyişle arkadaşlığın değil benlik sevgisinin bir ürünüdür.”135 diyerek bireyi 

ve onun tutkularını hesaba katarak toplum tasavvurunu kurmaya başlar. Locke ise 

“Bir grup insanın hepsinin doğa yasasını yürütme gücünden vazgeçip onu kamuya 

vermek üzere bir toplumda birleştiği yerde ve yalnızca orada siyasal ya da uygar bir 

toplum vardır.”136diyerek tüm siyasal yapılanmanın temeline bireyin kararını koyar.  

Modern düşüncenin temelinde yer alan birey anlayışı, aynı zamanda bu 

bireylerin eşitliği fikri ile birleşince modern bireyin en genel özelliği ortaya çıkar. 

Bireylerin eşitliği fikri aslında ortaçağ döneminin hiyerarşik toplumsal yapısına karşı 

çıkışın gerekçesidir. Aristokratlar ve ruhbanların üstünlüğüne karşı burjuvazinin 

eşitlik fikrini öne sürmesi, kendi saygınlığını sağlamak için elzemdi. Eşitlik fikri, 

insanlık fikri ile elele gider. Çünkü insanların birliğinin oluşturduğu insanlık 

düşüncesi olmaz ise bireylerin eşitliği fikri havada kalır. Bu nedenle insanların 

eşitliği fikri ortak bir insanlık düşüncesinden beslenir. Bu bağlamda bireyin değerinin 

tanınması insanlık fikrinin kök salmasına olanak sağlamıştır.  

“Bireyin, somut insanın değeri insanlık kavramını oluşturan kaynaktır. 
‘Dünyadaki bütün insanlar’, yani ‘insanlık’ kavramı, oluşumu için bireyin birey 
olarak mutlak değerinin tanınmasını gerektirir.”137 

                                                            
134 Kasım Küçükalp, Ahmet Cevizci, Batı Düşüncesi: Felsefi Temeller, İstanbul, İsam Yay., 2009, 
s.128 
135 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive: Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri, Çev: 
Deniz Zarakolu, İstanbul, Belge Yay., 2007, s.24 
136 John Locke, Second Treatise of Government, Ed.,C.B.Macpherson, Indianapolis, Hacket 
Publishing Company, 1980, s.47 
137 Uluğ Nutku, İnsan Felsefesi Çalışmaları, , s.87 
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 Evrensel insan anlayışının kabul görmesi ve her tekil insanda evrensel 

insanın öz olarak bulunduğu düşüncesi modern dönemin maddeci mekanik evren 

anlayışı ile de bir koşutluk gösterir. Çünkü mekanik evren modelinde genel yasa asıl 

varolandır. Tekillikler bu genel yasanın vücut bulduğu örneklerdir ve tüm tekillikler 

ancak bu genel yasal ile anlam kazanır. “Tikel insan ilkesel olarak genel insana 

indirgenir; genel insan tek tek herkeste onun özü olarak yaşar, tıpkı maddenin her 

parçasının, düzenlenişi ne denli kendine özgü olursa olsun, esasen genel maddenin 

her şeye şamil yasalarını sergilemesi gibi.”138 Bu birey anlayışı insanın özünde tüm 

insanlarla paylaştığı bir insanlık özünün var olduğu kabulüne dayanır. Bu ortak öz 

tarihsel, toplumsal, siyasal nedenlerle görünürde bireyler arasındaki eşitsizliklerle 

kaplanmış olsa da, bu engeller ortadan kaldırıldığında insanların eşitliği fikri 

gerçekleştirilmiş olur. Bireyin bu şekilde kavranması liberal toplum kavrayışına da 

uygundur. Soyut bir eşitlik temel alındıktan sonra, bu evrensel insani özün gelişmesi 

için engellerin ortadan kalkmasına bağlı olduğu söylenir ve insan ilişkilerine 

yapılacak her türden müdahale gayrı meşru ve insanlığın gelişimine engel teşkil eden 

bir önlem olarak görülür. Bireyin soyut eşitliği temele alınınca bu özce eşit bireyler 

arası serbest rekabet çıkarların uyumunu sağlayacak ve bütünün gelişimini 

sağlayacaktır. 

 Ancak bireyin özgürlüğü ve eşitliği soyut bir düzlemde ele alınınca 

somut eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerden kaynaklanan özgürlüğün kullanılamaması 

durumu ikincil bir durum olarak görülür. İnsanlık kavramı bu bakımdan biçimsel bir 

kavram haline gelir. “Rasyonalist metafiziğin temel idealleri ve kavramların kökleri, 

evrensel insan kavramında, insanlık kavramında yatmaktaydı; bu kavramların 

biçimselleşmesi, insani içeriklerinden de koparılmış oldukları anlamına gelir.”139 

 Modern düşünce içerisinde doğan, gelişen ve serpilen bireycilik tüm 

insanların aynı öze sahip olduğunu ve ortaya çıkan eşitsizliklerin de bireylerin 

kapasitelerini yeterince ve doğru bir şekilde kullanamamaları nedeniyle varolduğu 

varsayımını örtük olarak içerir. Örneğin Hobbes “zihinsel yetenekler konusunda, 

insanlar arasında, kuvvet bakımından olduğundan daha büyük bir eşitlik buluyorum.” 

                                                            
138 Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yay., 2009, s.213 
139 Max Horkheimer, Akıl Tutulması, s. 71 
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der.140 Dolayısıyla eşit insanlar birbirleriyle sözleşme yaparak devleti kurarlar. Gerçi 

Hobbes’da sözleşmenin temeli korkudur. Ancak Hobbes, korkuyla yapılan ahitleri de 

geçerli sayar.141 

 Modern düşüncede birey düşüncesini politik düşüncede temele alan 

ilk filozoflardan birisi olan John Locke ise köleliği, kölenin yaşamına zarar 

verilmemesi durumunda meşru sayar.142 Aslında bu bir çelişki gibi görünse de 

Avrupa tarihi açısından bir çelişki değildir. Çünkü Avrupa’nın zenginleşmesi 

sömürgelere ve bu sömürgelerden getirilen kölelere dayanıyordu. Dolayısıyla insanın 

özgürlüğü ve eşitliğinin sınırları Avrupa’nın iktisadi çıkarlarına kadardı.  

 Modern düşüncenin insan anlayışı bireyci bir anlayıştı ve gittikçe 

bireyin temel olduğu bir anlayışa doğru evrildi. Bu bireyci anlayışın toplum tasarımı 

ve devlet tasarımı da kendi etkisini taşıyordu. Bireyin temelde olduğu insan anlayışı 

bireysel özgürlüklerin gelişiminde önemli bir işlev görmüş ve geleneksel kurumların 

bireyin yaratıcılığını engelleyen unsurlarının ortada kaldırılmasında kaldıraç kavram 

haline gelmiştir. Ancak daha sonraları bu yalıtılmış birey anlayışı ve özgürlük ile 

rekabetin iç içe geçmesi ile eşitsizliğin kaynağı haline gelmiştir. Özellikle sanayi 

toplumunda bireyin temelde olması ve bireylerin özsel olarak eşit olduğu düşüncesi, 

sınıflı toplum yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri gizlemeye başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
140 Thomas Hobbes, Leviathan, Çev: Semih Lim, 4.bsk., İstanbul, YKY Yay., , 2004, s.92 
141 A. g. e., s.103 
142 John Locke, Second Treatise of Government, s.17 
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1.2.3.  AHLAK ANLAYIŞI 

  Modern düşüncenin evren ve insan anlayışı ile beraber şekillenen ahlak 

anlayışı, toplumu bu çerçeve içerisinde kavramasına, devlet ve onun egemenliğine 

yaklaşımını belirlemesine etkili olmuştur. Modern düşüncede aklın öne çıkması ile 

beraber rasyonellik her alanda kendisini göstermeye başlamıştır. Bu bakımdan 

geleneksel toplumda insanları birbirine bağlayan bağlar gözden geçirilmeye 

başlanmış ve bu bağlar yeniden kurulmaya çalışılmıştır. Geleneksel toplumda dini 

inançların merkezde yer aldığı ve geleneğe sıkı sıkıya sarılı bir ahlak kavrayışı 

varken; modern düşünce kendi üzerine oturduğu temeller üzerine kendi ahlak 

kavrayışını bina etmeye çalışmıştır. Bu noktada tek bir filozofta temsil edilen bir 

ahlak görüşü yerine ahlaka yaklaşımda bir farklılık görülebilir. Evrenin mekanik bir 

düzenekmiş gibi algılanmaya başlandığı ve evren hakkında akıl aracılığı ile kesin 

bilgilere ulaşabileceğimizi öne süren modern düşünce insan kavrayışını da bu görüşle 

paralellik içerisinde ortaya koymuştur. Doğa bilimlerinin elde ettiği kesin sonuçlar, 

onun yönteminin diğer alanlar içinde uygulanması gereken yöntemler olduğu 

kanısını oluşturmuştur. Fizik ve matematik aklı ve deneyi kullanarak nesnel ve kesin 

doğrulara ulaşabiliyorsa, ahlak konusunda da bunun yapılmasının önünde herhangi 

bir engel olmamalıydı. Bireysellik fikrini merkeze yerleştiren ve toplumsal ve 

tarihsel bağlarını paranteze alarak insanı ele alan modern düşünce ahlak anlayışında 

yine bu bireyden yola çıkacaktır. 

“Modern bilim yoluyla aydınlanmış dünyada etik, insan davranışını 
açıklamayıp kontrol altında tutmanın, doğadaki şeyler gibi, başka insanlardan 
yalıtlanmış, geçmişinden ya da geleneğinden kopmuş, sadece kendi dinamik 
varoluşunu yaşama çabası içinde olan, yani yalnızca kişisel çıkarını ve hazzını 
düşünen modern insana bilime dayalı yeni bir hayat tarzı sunmanın, onu öteki 
insanlarla yeni dünyanın taleplerine uygun bir tarzda ilişkiye sokmanın bir aracı 
olmak durumundadır.”143 

 Modern ahlak anlayışı kendisini rasyonel bir temel üzerine kurmak istiyordu. 

Bu sayede insanın nasıl yaşaması gerektiği ve ahlaki değerlendirmeler bilimsel bir 

geçerliliğe sahip olabilirlerdi. Modern ahlak anlayışının en önemli temsilcilerinden 

Kant, ahlakı saf aklın kavramlarına dayandırarak onun mutlak zorunluluğunu 

                                                            
143 Ahmet Cevizci, Etiğe Giriş, İstanbul, Paradigma Yay., 2002, s.96 
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sağlamak gerektiğini düşünmektedir.144  Artık ahlakın kaynağı İncil’deki öğütler ya 

da tarihteki gelenekler değil aklın ışığı olmalıydı. Aklın ışığı ile aydınlatılmamış 

hiçbir ilke kabul edilmemeliydi.  

 Kutsal ile olan ilişkisi zayıflayan ahlak anlayışı dünyevi olan ile 

ilişkilendirilmeliydi. Bu bakımdan ahlakın ölçütünün dünyevi olması gerekmekteydi. 

Bu sayede modern düşüncenin ahlak kuramı, modern dünyanın değişen insan 

ilişkilerini dikkate almalı ve bunun üzerine ahlakı yeniden temellendirmeliydi. Neyin 

iyi olduğu konusundaki aşkın ölçütlerden vazgeçildiğine göre, oluşturulacak yeni 

ölçüt toplumsal ve iktisadi ilişkilere içkin olmalıydı. Bunun için modern düşünce 

bakımından, fayda her zaman başvurulan bir ölçüt konumuna gelmiştir. Gerek 

Hume’un ahlak anlayışında, gerek Locke’un ahlak anlayışında gerekse Hobbes’un 

ahlak anlayışında fayda ahlaki durumları nitelemede önemli bir gösterge haline 

gelmiştir.  

 Hobbes ahlakı ele alırken otoriteden yoksun bir durumdan ahlaklılıktan 

bahsedilemeyeceğini düşünür. 

“…mutlak ve basit olarak iyi, kötü ve değersiz olan hiçbir şey yoktur; 
devletin olmadığı yerde kişinin kendisinden, devlet varsa onu temsil eden 
kişiden veya ihtilaf içindeki insanların anlaşarak tayin ettikleri ve vereceği 
kararla ihtilafı çözecek olan bir hakem veya yargıçtan başka, iyinin ve kötünün 
ne olduğu hakkında, nesnelerin kendi doğalarından alınabilecek herhangi bir 
genel kural da yoktur.”145 

 Bu bakımdan Hobbes ahlakı tanımlarken mutlak bir tanıma başvurmaz. 

Hobbes’a göre temel doğa yasası bize şunu buyurur: “…ulaşabileceği durumda barışı 

kovalamak, bu olmuyorsa, savaşta yardım aramak..”146 Bu doğa yasası uyarınca 

barışı sağlayacak ve onu devam ettirecek olan davranışlar ahlaki, barışı bozacak ve 

uzlaşımı sona erdirecek olanlar ise ahlak dışı olarak görülür. Hobbes, bu noktada 

ahlakı belirli bir faydaya ulaşma temelinde görür ve onu otorite ile eşitler. Hobbes’a 

göre insanlar hep çıkarlarının peşinde koşarlar ve bu çıkarlarını gerçekleştirmek 

isterler. Bu çıkara uygun olanı iyi, uygun olmayanı da kötü olarak addederler. 

                                                            
144 Bkz. Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev. İoanna Kuçuradi, Ankara, 
Hacettepe Üniversitesi Yay., 1982, s.4 
145 Thomas Hobbes, Leviathan,  s.48 
146 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.35 
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Bireysel çıkar ile toplumsal çıkar arasındaki dengeyi kuracak olan ise devlettir. 

Hobbes’a göre, “…bireysel çıkarın genel çıkar ile çatışması durumunda, genel iyilik 

için varılan uzlaşmanın ve karşılıklı yardımın çökmesine engel olacak bir korku 

aktörü”147 olarak devlet çıkarlar arasındaki uyumu sağlayarak barışın devamını 

sağlar. Görüldüğü gibi Hobbes’un ahlaka yaklaşımı deneyden temelini alan ve bir 

faydayı gözeten bir ahlak anlayışıdır.  

 Locke ise ahlakı toplumsal kabuller olarak görür. Bu bakımdan insan 

varoluşunda ahlaki olan bir yön yoktur. “Ahlak kuralları bir kanıt gerektirirler, 

demek ki doğuştan değiller.”148 Ahlakı insan varoluşunun bir parçası olarak 

görmeyen Locke, onun bir toplumsal uzlaşıya göre ele alınması gerektiğini söyler. 

Bu uzlaşının temelinde de sağlanan yarar vardır. “Erdemin genellikle onaylanışı, 

doğuştanlığından değil yararlılığındandır.”149 Yararlı olan eylemler ahlaki olarak 

tanımlanabilir. Locke için iyi ve kötünün ölçütü sağladığı hazdadır. Locke “…bizde 

bir haz üretme özelliği olan şeye iyi, bizde bir acı üretme özelliği olan şeye de kötü 

diyoruz.”150 diyerek hazzın ahlaki değerlendirmede önemini vurgular. Eylemleri 

sağladığı faydaya göre iyi ve kötü olarak niteleyen Locke için mutlak ahlaki 

nitelikler bulunamaz. “…açık ve genel olarak kabul edilmiş ahlaksal ilkeler 

yoktur.”151 Bu bakımdan Locke da Hobbes gibi ahlaki görüşünü deneysel bir temele 

oturtur ve faydacı bir ahlak kuramı ortaya koyar. 

 David Hume ise ahlakı tanımlarken onun akla dayalı olmadığını duyguya dair 

bir durum olduğunu söyler.   

“Ahlakın eylemler ve duygular üzerinde bir etkisi olduğu içindir ki, ahlak 
akıldan türetilemez…ahlak tutkuları uyarır ve eylemleri üretir veya önler. Aklın 
kendisi bu noktada tamamen etkisizdir.”152 

 Bu açıdan Hume, ahlakın artık rasyonel bir temel üzerinde 

kurulamayacağından şüphe ettiği için onu duygunun bir ürünü olarak görür. Hume da 

                                                            
147 A.g.e., s.81 
148 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul, Kabalcı 
Yay., 1996, s.75 
149 A. e. 
150 A.g.e., s.161 
151 A. g. e., s.74 
152 David Hume, A Treatise of Human Nature, s.509 
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ahlakın temeline faydayı koyarak bir ahlak anlayışı geliştirmeye çalışır. “…faydalılık 

koşulu, bütün nesnelerde, övgü ve onamanın bir kaynağıdır; ki bu değişmez olarak 

eylemlerin değerine ve değersizliğine ilişkin bütün ahlaki kararlara uygulanır…”153 

Hume faydayı temele alarak aklın da bu noktada amaçlara hangi araçlarla 

uygulanacağını göstermekten başka hiçbir işlevinin olamayacağını gösterir.  Hume’a 

göre, “Akıl tutkuların kölesidir ve öyle de olması gerekir; akıl tutkulara hizmet ve 

itaat etmenin dışında bir görev yapma iddiasında olamaz”154 Hume’un bu faydacı 

bakış açısının toplumsal iyiye yaklaşımında duygudaşlık (sympathy)  kavramının 

önemli bir rolü vardır. Kişinin diğer insanların iyiliğine dair doğasında bulunan 

duygudaşlık insanın doğasına aittir. “Şundan eminiz ki, duygudaşlık insan doğasında 

çok güçlü bir ilkedir.”155 Duygudaşlık sayesinde Hume faydacı ahlak anlayışını 

sosyalleştirmeye çalışır. Hume, ahlak konusunda faydacı bir görüşü benimseyerek 

modern düşüncenin ahlak anlayışının şekillenmesinden önemli bir rol oynamıştır. 

 Jeremy Bentham ise ahlakı tamamen yarar üzerine kurar. Bentham’a 
göre,   

“Doğa insanı iki hükmedici efendinin yönetimi altına yerleştirmiştir: acı ve 
haz…onlar bizi tüm yaptıklarımızda, tüm söylediklerimizde ve tüm 
düşündüklerimizde yönetirler.”156 

Bentham yarar ilkesini, yararı olan tarafın mutluluğunu artırma yada azaltma 

eğilimine bağlı olarak eylemin onanmasını ya da onanmamasını sağlayan bir ilke 

olarak görür.157 Bentham’ın yararcılığı hazcılıkla birleştirmesi, bireyci bir hazcılığa 

yol açar. Bentham için toplum kurgusal bir yapıdır. Bireylerin üyeleri olarak 

oluşturdukları bir yapıdır. O halde toplumun çıkarı, onu oluşturan bireylerin 

çıkarlarının toplamından başka bir şey değildir.158 Betham hazların kendi aralarında 

niteliksel ayrımının yapılacağı ölçütleri de sunar. Bentham’a göre bir hazzın 

büyüklüğünü veya küçüklüğünü ölçmemizi sağlayan dört koşul vardır. Bunlar: 

yoğunluğu, süresi, kesin olup olmaması, yakınlığı veya uzaklığı.159 Başka insanlarda 

                                                            
153 David Hume, Ahlak, Çev. Nil Şimşek, İstanbul, Dergah Yay., 2010, s.71 
154 David Hume, A Treatise of Human Nature, s.462 
155 A.g.e., s.667 
156 Jeremy Betham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Ed. J.H.Burns, 
H.L.A.Hart, New York, Oxford University Press, 2005, s.11 
157 A.g.e., s.12 
158 Bkz. A.g.e., s.12 
159 Bkz. A.g.e., s.38 
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hesaba katıldığı zaman bir başka ölçüt daha devreye girer. “Hazzın kapsamı, hazzın 

kapsadığı insanların sayısı ya da başka bir ifadeyle ondan etkilenenlerin sayısı.”160 

Bentham için, bir haz ne kadar çok insanı kapsıyorsa o kadar iyidir. Bentham, ahlaka 

edinilen hazzın çokluğu bakımından yaklaşarak matematiksel bakımdan hesap 

edilebilir bir iyi ve kötü kavramına varmaya çalışır. 

 John Stuart Mill’de ahlakın temelinde hazzı görür. Ona göre;   

“Faydayı veya en büyük mutluluk ilkesini ahlakın temeli olarak kabul eden 
görüş, eylemleri mutluluğu artırmaları nispetinde doğru olarak kabul eder, 
yanlış ise mutluluğun zıttını üretmeye neden olan eylemlerdir. Mutlulukla 
kastedilen haz ve acının yokluğu, mutsuzlukla kastedilen ise acı ve hazzın 
yokluğudur.”161 

 Bu tanımla Mill, kendinden önceki faydacı görüş ile birlik içerisindedir. Ancak Mill,  

 “Bazı hazların diğerlerinden daha arzulanır ve daha değerli olduğunu kabul 
etmek fayda ilkesi ile uygunluk taşır. Diğer bütün şeyler karşılaştırılırken 
nicelik kadar nitelik de göz önünde bulundurulurken, hazların 
karşılaştırılmasında yalnızca niceliğe bağlı olunması saçma olur.”162    

diyerek Bentham’cı görüşten ayrılır. Bu görüşü ile Mill hazlar arasında nitelik 

bakımından bir ayrım yapılması gerektiğini ve eylemin getirisi olan hazzın 

hesaplanmasında niteliksel farklılıkların da hesaba katılması gerektiğini düşünür. 

Yani entelektüel bir hazla bedensel bir haz arasında Mill, niteliksel bir fark olduğunu 

ve birincisinin nitelik bakımından daha üstün olduğunu düşünür. Bu görüş ilk bakışta 

akla yatkın bir görüş olarak görünmektedir. Ancak hangi hazların niteliksel olarak ve 

ne şekilde sınıflandırılacağı sorunu ortada durmaktadır. Bir diğer sorunda eylemlerin 

değerlendirilmesinde bu farklardan dolayı bir değerlendirme yapmanın zorluğudur. 

Bu sorunlara değinmeyen Mill, bir başka sorunu dile getirir ve buna bir çözüm 

sunmaya çalışır. Bu iki hazdan hangisinin edinmek gereklidir sorusunu kim 

cevaplayacaktır. Mill bu sorunu şu şekilde cevaplar: “Bu iki hazdan hangisinin 

edinilmeye değer olduğu veya iki varoluş tipinden hangisinin duygularımıza hoş 

geldiği sorusunu, ahlaki özniteliklerinden ve sonuçlarından ayrı olarak, yargılayacak 

                                                            
160 A.g.e., s.39 
161 John Stuart Mill, Utilitarianism, s. 18 
162 A. g. e., s. 19 
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olanlar her ikisinin bilgisine da nail olanlardır.”163 Yani hem bedensel hazları hem de 

entelektüel hazları tadanlar bunlardan hangisinin seçilmeye değer olduğuna karar 

verecek olan kişilerdir. Elbette bu düşünme tarzı seçkinci bir düşünme tarzıdır. 

İnsanların yaşam biçimlerini belirleyecek ve onlara yol gösterecek olanlar bu 

hazların hepsini tatma şansına sahip olanlardır. Bu da bir ölçüde burjuva sınıfına 

denk gelmektedir. Çünkü bir çiftçinin veya bir atölyede çalışan işçinin resim, 

edebiyat, müzik, felsefe, matematik, teoloji gibi entelektüel faaliyetlerle uğraşma 

şansı, dönem itibariyle pek yoktur. Bu gibi entelektüel uğraşılar ancak orta ve üst 

sınıfın zaman ayırabileceği uğraşılardır. Dolayısıyla Mill’in faydalar arasında nitelik 

ayrımı yapması ve hangi yaşam biçiminin seçileceğini farklı nitelikteki hazların 

bilgisine sahip olanların yapacağını düşünmesi onun faydacı görüşünü bir çeşit 

aristokratik bir renge büründürür.164 Bu aristokratik renk, daha sonra Mill’in politik 

görüşlerinde de yer yer uç verecektir. 

 Mill’in faydacılığının bir diğer özelliği onun faydacılığı bencillikten ayırma 

çabasıdır. Eylemlerin ölçütü olan faydayı salt kişisel bir fayda olarak görmekten 

kaçınır. Bir eylemi doğru diye nitelendirebilmek için onun sadece kişiye mutluluk 

vermesi değil, aynı zamanda herkese mutluluk vermesi gerekmektedir. Onun için de 

Mill, “Doğrunun faydacı standardını belirleyen mutluluk, yalnızca eylemi 

gerçekleştirenin mutluluğu değil ilgili olan herkesin mutluluğudur.”165 der. Peki 

bireylerin mutluluğunu sağlayacak eylem ile toplumun mutluluğunu sağlayan eylem 

nasıl uzlaştırılacaktır? Bireyin mutluluğu ile toplumun mutluluğu çatıştığı zaman ne 

olacaktır? Mill bunu uzlaştırma ile toplum lehine çözmeye çalışır. Bunun için bireyin 

yapması gereken şey: “…kendi çıkarını mümkün olduğunca bütünün çıkarı ile uyum 

içine sokması…”166 dır. Elbette bu iyi niyetli ancak açıklayıcı olmayan bir çabadır. 

Bu uzlaşmanın temelleri tatmin edici bir biçimde gösterilememiştir. Burada liberal 

görüşün temel bir düsturu açığa çıkmaktadır. Adam Smith’in iktisat görüşündeki 

                                                            
163 A.g. e., s. 20 
164 Mill’in liberalizminin Aristokratik bir liberalizm olduğu görüşünün ayrıntıları için: Bkz., Alan S. 
Kahan, Aristocratic Liberalism: The Social and Political Thought of Jacob Burckhardt, John 
Stuart Mill and Alexis de Tocqueville, New York, Oxford University Press, 1992, s.34-54 
165 John Stuart Mill, Utilitarianism, s. 24 
166 A. g. e., s. 24  
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‘gizli el’ türünden bir açıklama yapılmaktadır. Smith’e göre bireyler ticaret yaparken 

sadece kendi çıkarlarını gözetirler ve bu birey   

“…birçok başka durumda olduğu gibi görünmez bir el tarafından, hiçbir şekilde 
niyetlenmemiş olduğu bir hedefin gerçekleşmesi için çalışmış olur… Kendi 
çıkarı peşinde koşarak, çoğu zaman toplumun çıkarını, bunu gerçekten gözettiği 
zamandan daha fazla artırmış olur.”167 

 Mill de buna benzer bir açıklama ile birey ve toplumun mutluluğunu uzlaştırmaya 

çalışmaktadır. Aynı Smith gibi o da, eylemlerimizin temeli olarak mutluluğun 

dünyanın mutluluğunu arttıracağını varsayar. “İyi eylemlerin büyük çoğunluğu 

dünyanın yararına yönelik olarak yapılmamışlardır; bireyin yararına yönelmiştir ki 

bu da dünyanın iyiliğini oluşturur.”168 

 Yukarıda gösterilmeye çalışıldığı gibi modern düşünce bireyler arası 

ilişkilerin temelini oluşturan ahlakı dünyevileştirmeye çalışmış ve bu amaçla ahlakı 

rasyonel bir temele kavuşturmaya çalışmıştır. Faydacılık ve arzuların tatminin 

modern düşüncenin ahlak anlayışında çoğu zaman boy veren ilkelerdir. Arzuların 

tatmini önemlidir ancak toplumsal yaşam bu arzuların ve ihtiyaçların tatminini 

sağlayacak kaynakların yaratılmasını sağlayamaz.  

“Modern toplumsal hayat kendi çelişkilerini taşır: Birbiriyle uyuşmayan 
arzular dizisi ve tatmin edilmesi mümkün olmayan arzular doğurur. Daha 
temelde, belli bir bireysel kimlik kavramı yaratır ve bu kimliği ayakta tutmak 
için zaruri kaynakları sağlamaz.”169 

 Maksimum faydanın sağlanması temelinde olan faydacı görüş modern ahlak 

anlayışının temelinde yer alır. Ahlakın fayda ile açıklanması ile rekabetin temel 

davranış biçimi olduğu iktisadi yapının birleşmesi sonucu ortaya çıkan toplumsal 

doku, eşitsizliklerin hoş görülmese bile meşru görüldüğü bir yapıyı ortaya 

çıkarmaktadır. Aynı zamanda fayda temelinde kurulan ahlak anlayışı, bireyciliğin ve 

bireysel çıkarın kutsanması sonucunu doğurarak, bireyler arası dayanışmanın göz 

ardı edilebilmesinin yolunu kapatamamıştır. Bireyin temelde olduğu ve bireyin çıkarı 

ile toplumsal çıkarın uzlaştırılmasının makul bir biçimde gerçekleştirilemediği bir 

ahlak anlayışı, toplum anlayışının da sorumluluk ve dayanışmanın geri planda kaldığı 

                                                            
167 Adam Smith, Ulusların Zenginliği, 2.Cilt, Çev. M. Tanju Akad, İstanbul, Alan Yay., 2002, s. 42 
168 John Stuart Mill, Utilitarianism, s. 26 
169 Ross Poole, Ahlak ve Modernlik, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yay., 1993, s.191 
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bir resim sunmaktadır. Ahlakın en önemli öğesi olan başkalarına karşı sorumluluk ve 

çıkardan bağımsız bir ahlaki değerlendirme tarzının eksikliği, modern devletin 

dayandığı toplum anlayışının da bireylerin rekabetinin ve bireysel çıkarların önde 

görülmesine neden olmuştur. Bu bakımdan ahlakın, dünyevileşirken gücünün 

azalması, toplum sorunlarında ahlak ufkunun geri plana alınmasına neden olmuştur. 

Bu bakımdan modern düşüncenin önemli bir uğrağını oluşturan aydınlanma 

döneminin ahlak anlayışı konusunda Horkheimer ve Adorno’nun tespiti modern 

ahlak anlayışının zaafı için de geçerlidir. Horkheimer ve Adorno “Aydınlanmanın 

ahlak öğretileri, çıkardan mahrum kalındığı zaman topluma katlanmak için, güçten 

düşen dinin yerine entelektüel bir temel bulmak üzere harcanan umutsuz çabalara 

kanıt oluşturur.”170 diyerek çıkara dayalı bir ahlak anlayışının zaafını göstermektedir. 

 Modern insan ve ahlak anlayışı kendisi ile bir bütünlük gösteren bir toplum 

kavrayışını oluşturacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
170 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar I, Çev. 
Oğuz Özügül, İstanbul, Kabalcı Yay., 1995, s.103 



66 
 

      1.2.4. TOPLUM ANLAYIŞI 

Modern düşüncenin evren görüşünün mekanik ve yasalı bir evren görüşü 

olduğunu önceki bölümlerde belirtilmişti. Modern düşüncenin insan anlayışının da 

bireye dayalı ve ortaçağın hiyerarşik toplum anlayışına karşı eşitlikçi bir insan 

anlayışı olduğundan da daha önce bahsedilmişti. Modern düşüncenin toplum 

kavrayışı bu temelleri veri kabul ederek ortaya çıkmış bir kavrayıştır. Öncelikle bu 

toplum kavrayışının ilahi köklerden kendini ayırma çabası içerisinde olduğunu 

söylemek gerekir. Teolojik açıklamalardan uzaklaşarak rasyonel bir toplum kavrayışı 

geçerli olmaktadır.  Toplum artık ‘inananlar birliği’ olarak, ya da kilise tarafından 

yönlendirilmesi gereken bir yığın olarak görülmemekte, kendi iç dinamiklerine sahip 

ve belli genel geçer ilkelere bağlı bir yapılanma olarak görülmektedir. Bunun içinde 

mümkün olduğunca rasyonel teoriler ile toplumsal yapı anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Daha önce de değindiğimiz gibi modern düşünce için yasalılık ve dolayısıyla 

öngörülebilirlik önemli bir ölçüttü. Bu ölçütler toplum kavrayışına da uygulanmaya 

çalışıldı ve böylece çeşitli toplum kuramları ortaya çıktı. Modern düşüncenin toplum 

kavrayışındaki ilk aşamanın toplumun yapısının açıklanmasında topluma ve akla 

içkin öğelerin kullanılması olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamaya içkinlik alanının 

keşfi diyebiliriz. İçkinlik alanının açılması ile toplum kavrayışı da buna uygun olarak 

oluşturuldu. Artık toplumsal yapının yapısı, dinamikleri ve toplumsal kurumlar bir 

aşkın varlığa gönderme yapmadan anlaşılmaya çalışılıyor ve bu yapılırken de insan 

aklının kendisinden başka bir kaynağa başvurulmuyordu. Toplum kuramının bu 

temeller üzerine oturtulmasından sonra bu toplum anlayışına uygun bir iktidar 

aygıtının geliştirilmesi gerekiyordu. Tüm toplumsal yapıyı düzenleyebilecek ve 

organize edecek bu iktidar aygıtı modern devletti ve modern devlet anlayışına bağlı 

egemenlik kuramı topluma aşkın bir güç olarak ortaya konacaktır. Şimdi bu 

görüşümüzü aşağıda örnekleri ile kanıtlamaya çalışarak, modern toplum anlayışının 

egemenlik kavramının şekillenmesinde nasıl bir rol oynadığını göstermeye 

çalışacağız. 

 Modern düşüncenin toplum kavrayışının en önemli mihenk taşlarından birisi 

sözleşme kuramıdır. Sözleşme kuramı modern düşüncenin toplumu algılama ve 
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kavrama yöneliminde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü sözleşme kuramı ile 

toplum bir bütünlük olarak görülmeye başlanmış ve aşkın kaynaklara başvurulmadan 

bu bütünlüğü yapısı ve kuralları ortaya konmaya çalışılmıştır. Sözleşme kuramının 

kökenleri sofistlere kadar geri götürülebilir.171 Ancak bizim burada incelemeye konu 

ettiğimiz dönem, modern dönem olduğu için modern sözleşme kuramlını söz konusu 

etmemiz gerekir. Bu nedenle sofistlerin ya da daha sonra ortaçağ döneminin 

sözleşme anlayışları incelenmeyecektir.  

 Modern dönemde ortaya çıkan ilk sözleşme kuramı İspanyol düşünür 

Francisco Suarez tarafından öne sürülmüştür. Suarez, siyasi iktidarın meşruluğunu 

toplumun yaptığı bir sözleşmede bulur. Suarez “…Hıristiyan geleneğe ve İncil’e sırt 

çevirip, insanların başlangıçta vahşi hayvanlar gibi ormanlarda dolaştığını ve sivil 

toplumun, olsa olsa, insanlar arası bir anlaşmayla kurulmuş olduğunu söylemekten 

çekinmeyecektir.”172 Suarez, siyasal iktidarı da bu sözleşmeye dayandırmıştır. 

“Tanrı’nın siyasi bütünü kurma yetkisi verdiği insanlar, sözleşmeyle, aralarında 

siyasi bir bağ kurup otoriteyi oluştururlar, sonra da belli bir yönetim biçimini seçerek 

siyasi iktidarı kullanırlar.”173 Böylelikle Suarez, insanların oluşturduğu bu birliğin, 

siyasi ve ahlaki bir bütünlük oluşturduğunu düşünür. Bu bütüne ise mistik siyasi 

corpus demektedir.174 Sözleşme ile kurulan bu birlik, iktidarın temelini oluşturur. 

Ancak iktidarın bu sözleşme ile kuruluyor olması, yöneticinin iktidarının halk 

tarafından sınırlandırıldığı anlamına gelmez. Yönetici veya kral halka karşı değil 

sözleşme sonucu oluşan bu bütüne karşı sorumludur. Yöneticiler, sözleşme nedeniyle 

ortak yarara karşı sorumludurlar ve güçlerinin sınırı siyasi bütünün ortak yararıdır.175 

 Suarez’den sonra sözleşme düşüncesi detaylandırılmış olarak Thomas 

Hobbes’da karşımıza çıkmaktadır. Hobbes toplumun oluşumunu açıklamaya 

başlamadan önce insanın doğasını aydınlatmaya çalışır. Hobbes için insan doğası 

gereği bencildir ve hırslarla doludur. Bu açıdan Hobbes insan doğasını kötülüğe 
                                                            
171 Bu gibi yaklaşımlar için Bkz. William Keith Chambers Guthrie, The Sophists, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1971, s.135-148, Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden 
İmparatorluğa, Ankara, İmge Kitabevi Yay., 1994, s.85- 92 ve George H. Sabine, A History of 
Political Theory,  s.32 
172 Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu: İspanyol Altın Çağı,  s.205 
173 A. g. e., s.207 
174 A. e., 
175 A. g.e., s.213 



68 
 

meyilli olarak görür. Hobbes’a göre “İnsan karakterindeki kötülük herkes için 

aşikardır…”176 Bu bakımdan Hobbes, insanın bencillik, hırs, kendisinde her şeyi hak 

olarak görmek gibi özelliklerini onun kendi doğasından çıkarır. İnsan doğasındaki 

bencillik öylesine belirgindir ki toplumun kuruluşu bile bu temel üzerine kurulur. 

Hobbes’a göre “Tüm toplum…ya çıkarın ya da gururun peşinden koşulması için 

vardır; eş deyişle arkadaşlığın değil benlik sevgisinin bir ürünüdür.”177 Bu bencillik 

ancak henüz gerçek anlamıyla kötü olarak adlandırılamaz. Çünkü Hobbes için ahlaki 

kategorilerin tümü toplum içerisinde olanaklıdır ve bu durumda ancak bir anlam 

kazanırlar. Çünkü doğa durumunda, yani insanların bir sözleşme ile birbirine 

bağlanıp toplum haline gelmediği durumda, herkesin her şeye hakkı vardır. Hobbes 

için “…saf doğa durumunda birine, en azından bir insana, yapılan hiçbir şeyin 

adaletsizlik olmadığı anlaşılmalıdır.”178 Çünkü bu durumda neyin hak neyin 

haksızlık olacağını belirleyecek bir otorite yoktur ve bu nedenle de ahlaki kategoriler 

bu durumda geçersizdir. Hobbes için ahlakın ortaya çıkışı ancak devlet denilen 

yapının oluşması ile başlar. Bu bakımdan iyinin veya kötünün mutlak anlamlarına 

ulaşmak ve bunlardan bir takım ilkeler türetmeye çalışan ahlak felsefeleri Hobbes’a 

göre yanlış yoldadırlar. Hobbes bunu şu şekilde ifade eder:   “…mutlak ve basit 

olarak iyi, kötü ve değersiz olan hiçbir şey yoktur; devletin olmadığı yerde kişinin 

kendisinden, devlet varsa onu temsil eden kişiden veya ihtilaf içindeki insanların 

anlaşarak tayin ettikleri ve vereceği kararla ihtilafı çözecek olan bir hakem veya 

yargıçtan başka, iyinin ve kötünün ne olduğu hakkında, nesnelerin kendi 

doğalarından alınabilecek herhangi bir genel kural da yoktur.”179 

Elbette bu iyi ve kötü kavramlarının empirik bir temelde ele alınmasının 

sonucudur. Hobbes’a göre “İyi ve kötünün bir arzuyu veya kaçınmayı belirtmek için 

verilmiş isimlerden başka bir şey olmadığının anlaşılması gerekir.”180 İnsanların 

fayda gördükleri şeylere arzu duymaları o şeyi onlar için iyi yapar, zara gördükleri ya 

da onlara acı veren şeylerden kaçınmaları da o şeyi kötü yapar. Ancak doğa 

                                                            
176 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.90 
177 A. g. e., s.24 
178 A. g. e., s.29 
179 Thomas Hobbes, Leviathan, s.48 
180 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.61 
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durumunda herkes kendi çıkarının peşinde koştuğu için iyi ve kötü olanın üzerinde 

bir uzlaşma sağlanamaz. Bu nedenle de iyi ve kötü kavramları anlamlarını yitirirler.  

İyi ve kötünün belirlenemediği durumda insanlar arasında çıkarlarını elde 

etmek için sürekli olarak sürdürdükleri bir çatışma durumu vardır. Bu çatışma 

kendisinin hak olarak gördüğü bir şeyi bir diğerine de kabul ettirmek için yapılan bir 

çatışmadır. Bunun için Hobbes herkesin herkesle savaş durumunu doğal durum 

olarak görür. Doğal durumda herkesin her şeyi yapma hakkı vardır. “Doğal olarak, 

herkesin her şeye hakkı vardır.”181 Bu doğa durumunun getirdiği şey, tutarlı olarak 

bireylerin arasındaki çıkarların çatışmasıdır. Yani bireylerin hepsi kendi çıkarları 

peşinde koşacağı için bu çıkarlar çatışacaktır. Bu nedenle doğa durumu herkesin 

herkesle savaşının var olduğu durumudur. Bu savaş durumunu sona erdirecek varlık 

ise devlettir. Ancak devletten önce insanın bir araya gelme isteği göstermesi gerekir. 

Bu bir araya gelme isteği daha fazla fayda elde etmektir. Herkesin herkesle savaşı 

durumunda bireyler, her şey üzerinde hak sahibidirler. Çünkü “Doğa her insana her 

şey üzerinde bir hak vermiştir”182. Ancak “…ortak bir hakkın insanlara hiçbir faydası 

yoktur.”183  Çünkü bu durumda bireylerin elde ettikleri şeyler her an ellerinden 

alınabilirler. Bu durumda bireyler arasında her şey hak olarak görüldüğü için 

bireylerin birbirlerini öldürme ve ellerindeki her şeye el koyma hakları da vardır. Bu 

güvensizliği ortadan kaldırmak insana daha faydalı görünmektedir. Bu aklın öğrettiği 

ilk doğa yasasıdır. Dolayısıyla temel doğa yasası “…ulaşabileceği durumda barışı 

kovalamak, bu olmuyorsa, savaşta yardım aramak şeklindedir.”184 Bu nedenle 

Hobbes toplumun kuruluşunun nedenini tamamen rasyonel ve faydanın sağlanması 

temelinde görür. Bu bakımdan insanın doğası gereği politik bir varlık olduğu 

düşüncesinden değil ama politik bir varlık olmayı tercih ettiği düşüncesinden hareket 

eder. İnsanların doğa durumundan ayrılmayı tercih etmelerinin nedeni bu temel doğa 

yasasıdır. Bu temelden çıkarsanan ilk yasa, bu temelin devamı ve temelin uygulanma 

koşuludur. İlk doğa yasası “herkesin her şey üzerindeki hakkı devam 

                                                            
181 Thomas Hobbes, Leviathan, s.97 
182 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.28 
183 A. g. e., s.30 
184 A. g. e., s.35 
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ettirilmemelidir, bazı haklar devredilmeli veya terk edilmelidir şeklindedir.”185  Bu 

doğa yasası gereği bireyler her şey üzerindeki haklarını karşılıklı olarak devrederler. 

Bu devir ile toplumu oluşturan ilk sözleşme ortaya çıkmış olur. Bu sözleşme ile 

bireyler, güvenliklerini sağlarlar ve savaş durumunu sona erdirirler. Ancak bu 

sözleşmenin uygulanması ve bunun devamı ikinci doğa yasasının ortaya çıkmasına 

neden olur. O da “sözleşmelerinize bağlı kalın ve sözünüzü tutun”186 şeklindedir. Bu 

sözleşme anlayışı ile bireyler arasındaki eşitlik de kabul edilmiş olur. Çünkü ancak 

eşit haklara sahip bireyler arasında sözleşme yapılması mümkündür. Dolayısıyla 

sözleşmenin tarafları eşit durumda olduklarını kabul etmiş durumdadırlar. Hobbes’un 

toplumun oluşumunu bir tür sözleşmeye dayandırması ve bu sözleşme çerçevesinde 

toplumsal yapıyı açıklama çabası kendinden sonra John Locke tarafından 

benimsenmiştir. Ancak Locke’un toplum tasavvuru ile Hobbes’un toplum 

tasavvurları önemli ayrılıklar içermektedir. Hobbes’un sözleşme anlayışı otoriter bir 

devlet ile sonuçlanırken Locke’un sözleşme anlayışı bireysel hakların tanınması ve 

iktidarın bu bakımdan sınırlandırılması ile sonuçlanır.  

Locke doğa durumunu Hobbes’un tanımladığı gibi kaçınılması gereken bir 

durum olarak görmez. Locke için doğa durumu herkesin herkes ile savaştığı bir 

durum değildir. Locke’a göre doğa durumu; “Doğa yasasının sınırları içerisinde hiç 

kimseden izin almadan veya bir başkasının iradesine tabi olmadan eylemlerini 

düzenlemek, mallarını ve kişiliklerini uygun gördükleri biçimde kullanmak 

konusunda mutlak özgürlük durumudur.”187 Locke doğa durumunun olumsuz bir 

biçimde görmez, onu bir özgürlük durumu olarak görür. Bu durumda herkes 

kendisinin egemenidir. Ancak Locke’a göre doğa durumu “bir özgürlük durumudur 

ancak başıboşluk durumu değildir…doğa durumu onu yöneten doğa yasasına 

tabiidir”188.  Burada Locke doğa durumunun tamamen ilkesiz ve kuralsız bir durum 

olmadığını, doğa durumunda bile kaynağı Tanrı olan doğa yasasının hüküm 

sürdüğünü ve bu yasanın kişilerin birbirlerinin can ve mallarına kastetmelerini 

yasakladığını belirtir. Burada karşımıza Locke’un doğa yasası dediği ilahi kaynaklı 

                                                            
185 A. g. e., s.35 
186 A. g. e., s.47 
187 Locke, Second Treatise of Government, s. 8 
188 A. g. e., s.9 
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yasa fikri çıkmaktadır. Locke doğa yasasını şu şekilde tanımlar: “…tabiat kanunu, 

tabiat ışığı ile öğrenilebilen, rasyonel tabiata neyin uyduğunu neyin uymadığını 

gösteren ve bu sebeple de emredici veya yasaklayıcı olan ilahi iradenin bir buyruğu 

olarak tanımlanabilir.”189 

Bu noktada Locke’un genel felsefi eğilimine uygun olmayan bir yaklaşımla 

karşılaşmaktayız. Bilindiği gibi Locke bilgi anlayışında tamamen empirik bir 

yaklaşım sergileyerek insan zihninin elde ettiği tüm bilgilerin kaynağının deney 

olduğunu düşünür. Bu bakımdan insan zihni dünyaya geldiği anda boş bir levha 

gibidir ve yaşadığı deneyimlerle çeşitli bilgiler edinir. Bu bakımdan insan zihninden 

deneyden bağımsız olan aşkın hiçbir bilgi yoktur. Bu katı empirik yaklaşımı Locke 

bilgi anlayışında tutarlı olarak savunur. Ancak doğa yasasından bahsederken Locke, 

empirik olmayan aşkın bir kökene başvurarak bu yasayı açıklar. Ona göre bu yasanın 

kökeni tanrıdır. Dolayısıyla Locke’un bilgi kuramı ile siyaset felsefesi bir tutarlılık 

sergilemez.   

“Locke’un siyaset felsefesi doğal hukuk kuramına bağlanır. Bilindiği 
gibi, doğal hukuku deneyci bir bilgi kuramı üzerinde temellendirmek mümkün 
değildir. Çünkü doğal hukukun omurgasını oluşturan doğa yasaları tarih dışıdır, 
evrenseldir ve kuşkusuz tanrısal bir kaynağa sahiptir.”190 

Locke sözleşme düşüncesi ile iktidarın meşruluğunu ve sınırlarını çizmeye 

çalışmıştır. Toplumun kuruluşunu gerçekleştiren bir sözleşmeden açıkça bahsetmez. 

Ancak onun eserlerindeki bazı sözleri ikili bir sözleşme anlayışını bize 

göstermektedir. Hobbes’da sivil toplum ile devlet özdeştir. Sivil/uygar hale geçmek 

devlet kurmak demektir. Oysa Locke sivil/uygar hale geçmeyi devlet ile 

özdeşleştirmez. Uygar/sivil bir toplum yargılama hakkından vazgeçilmesi ile oluşur. 

Burada Locke’un kendisinin belirtmediği iki sözleşmeyi buluyoruz. Sabine, bu 

karışıklığın altını çizer ve gerçek sözleşme ile toplumun mu yoksa hükümetin mi 

oluşturulduğunun belirli olmadığını söyler.191 Locke açısından devlet ve toplum 

birbirinden ayrı şeylerdir. Çünkü Locke eserinde “Yönetimin çözülmesi hakkında 

                                                            
189 John Locke, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, Çev. İsmail Çetin, İstanbul, Paradigma Yay., 
1999, s.19 
190 Mehmet Ali Ağaoğulları, Filiz Çulha Zabcı, Reyda Ergün, Kral Devletten Ulus Devlete, Ankara, 
İmge Kitabevi, 2005, s.161 
191 Bkz: George H. Sabine, A History of Political Theory, s.532 
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açıkça konuşmak isteyen birisi ilk önce toplumun çözülmesi ile yönetimin 

çözülmesini birbirinden ayırmalıdır.”192 der. Bundan da anlaşılacağı üzere uygar/sivil 

toplum ile yönetim aynı şeyler değillerdir. O halde sivil toplumu oluşturmak üzere 

yapılan sözleşme ile devleti oluşturmak üzere yapılan sözleşmeler farklı olmalıdır. 

Dolayısıyla Locke’un devlet kuramında saklı ikinci bir sözleşme olduğunu 

düşünebiliriz.  

Hobbes ve Locke ile birlikte toplumun oluşumunun sözleşme temeline 

alındığını görebiliriz. Hobbes ve Locke’un sözleşme anlayışları yeniçağın toplum 

kavrayışında önemli bir yer tutmuştur. Hobbes ve Locke’dan sonra sözleşme 

düşüncesinin ele alan Rousseau, sözleşme fikrine yeni bir boyut katmıştır. 

Rousseau’da Hobbes ve Locke gibi toplumun temelini incelemeye çalışırken 

bir doğa durumu tasavvuruna başvurur. İnsanlar siyasal bir toplum oluşturmadan 

önce doğa durumunda bulunurlar. Bu doğa durumu tasviri dönem için önemli ve 

gereklidir. Çünkü siyasal toplumun temelini ve meşruluğunu sağlayacak olan bu 

doğa durumudur. Doğa durumundaki insanın özellikleri keşfedilirse, insanın özüne 

ait olan özellikler keşfedilmiş olacaktır. Elbette doğa durumu tasarımı beraberinde 

sözleşme temelli bir devlet anlayışını da beraberinde getirecektir. Doğa durumundan 

sivil duruma geçiş ancak doğa durumundaki insanların rızası ile olanaklıdır. Doğa 

durumunda yaşayan insanlar bu durumu sona erdirecek bir anlaşma ile siyasal 

toplumu oluştururlar. Ancak doğa durumu tarihsel bir durum mudur yoksa mantıksal 

bir durum mudur? Rousseau doğa durumunun tarihsel bir durum olmadığını düşünür. 

Ona göre “Tufandan önce bile insanların hiçbir zaman saf bir doğa halinde 

bulunmadığı kabul edilmelidir…”193 Rousseau için doğa durumu hipotetik bir 

durumdur. Gerçekte yaşanmış bir aşama olduğunu iddia etmez. Ancak bugünkü 

topluma bakıldığı zaman insanlığın böyle bir aşama geçirmiş olması gerektiğini 

düşünür. Aslında doğa durumu görüşlerinde önemli olan, bu durumun bir gerçeklik 

taşıyıp taşımadığı değildir. “Burada temel sorun, tarihsel gerçeklik taşısın taşımasın, 

doğa durumu hipotezinin belli toplumsal ilişkilere doğal bir gereklilik atfederek 

                                                            
192 J. Locke, Second Treatise of Government, s.107 
193 Jean Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine 
Konuşma, Çev. Rasih Nuri İleri, 6. bs., İstanbul, Say Yay., 2001, s.84 
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onları nasıl sonsuzlaştırdığını ortaya koymaktır.”194 Bu nedenle doğa durumunun 

nasıl tarif edildiği önemlidir. Çünkü bu aşamadaki insanın özellikleri daha sonraki 

siyasal toplumu oluşturan insanın özellikleri olacaklardır.  

 Rousseau’nun doğa durumunda insan her türlü toplumsal değerden, kültürün 

ona kazandırmış olduğu her şeyden soyutlanarak ele alınır. Bir nevi insan soyularak 

en çıplak haline indirgemeye çalışır. Doğa durumunun bu şekilde kavranışı 

Rousseau’yu kendinden önceki filozoflardan ayırır. Rousseau onları yeterince 

soyutlama yapmayarak insanın toplum içindeki özelliklerini doğa durumuna 

atfettikleri için eleştirir. Rousseau için “…hepsi de, gereksinme, açgözlülük, baskı, 

istek ve gururdan aralıksız söz ederken, toplumda edinmiş oldukları fikirleri uygarlık 

öncesi doğal hale aktarmışlardır; vahşi insandan söz açmıştır, fakat uygar insanı 

anlatmışlardır.”195 Bu eleştiri hem Hobbes’un insan anlayışına hem de Locke’un 

insan anlayışına eleştiridir. Hobbes insanın doğası gereği bencil olduğunu düşünür. 

Oysa Rousseau için bencillik toplum içerisinde oluşabileceği için onun insan 

doğasına ait olmaması gerekir. Aynı şey Locke’un mülkiyet edinme hakkını doğal 

hak olarak sayması içinde gereklidir. Böylece Rousseau, doğa durumundaki insanı 

her türlü özelliğinden soyutlayarak onu yalnızca yaşamsal gereksinmelerini 

sağlamanın peşinde olan insan olarak düşünür. Rousseau “doğal insanı, toplumsal 

insan durumuna özgü olan her şeyin yokluğuyla tanımlar”196. Doğa durumunda insan 

diğer insanlardan ayrıdır ve onlara mahkûm değildir. İnsan her türlü özelliğinden 

yalıtılarak ve her türlü gereksinimi yaşamsal gereksinim ile sınırlandırılarak doğa 

durumundaki insana varılmıştır.  

Bu durumdaki insan Rousseau için mutlu insandır. Bugünün bakış açısı ile 

onların birçok şeyden mahrum olmaları onları mutsuzluğa sürüklemez. “Şu halde ilk 

insanlar için çıplaklık, konut yokluğu, bizim gerekliliğine inandığımız bütün bu boş 

şeylerden yoksunluk, büyük bir bahtsızlık olmadığı gibi kendi hayatlarının 

sürdürülmesine büyük bir engel değildir.”197 Böylece doğa durumundaki insan 

                                                            
194 Gülnur Acar Savran, Sivil Toplum ve Ötesi: Rousseau, Hegel, Marx, 2.bs., İstanbul, Belge Yay., 
2003, s.25 
195 J. J. Rosusseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, s.84 
196 Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, s.36 
197 J. J. Rosusseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, s.94 
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mutsuz ve durumundan hoşnutsuz bir insan değildir. Ancak insanı bu durumdan 

çıkartan insana ait özellikler vardır. Bu özellikler nedeni ile insan bu durumda 

kalamaz ve gittikçe karmaşık yetiler kazanır. İnsanı doğa durumundan çıkartıp sivil 

duruma geçmesini sağlayan özellikleri onun “yetkinleşmek, olgunlaşmak 

yetisidir”.198 Bu yeti sayesinde insan vahşi durumundan çıkarak becerilerini geliştirir. 

Böylelikle insan doğa durumundan çıkıp sivil topluma geçişi onun yetilerini 

geliştirip gittikçe olgunlaşması sayesinde mümkün olmaktadır. Ancak bu olgunlaşma 

ve gelişme, insanı daha mutlu ve özgür kılmaz. Aksine insan sivil topluma geçilmesi 

ile birlikte birçok sorunun oluşmasını da beraberinde getirir. Ancak bu kaçınılmazdır. 

Sivil topluma geçişin Rousseau için en önemli nedeni bireylerin zorlukların 

üstesinden gelmelerinde tek başlarına yetersiz kalmalarıdır. İnsanın yetilerini 

geliştirerek doğa ile mücadele halindedir, ancak öyle bir aşamaya gelir ki “…doğa 

durumundayken korunmalarını güçleştiren engeller, direnme güçleriyle, tek tek her 

kişinin bu durumda kalabilmesi için harcayacağı çabalara üstün gelsin.”199 Böylece 

Rousseau doğa durumundan sivil duruma, yani topluma geçişi bir tür zorunluluk 

olarak görür. İnsan tek başına alt edemeyeceği engeller karşısında başkalarının 

yardımına ve ittifakına ihtiyaç duyar. İşte bu toplum haline gelmenin koşuludur. 

Toplum haline geçmekle insanlar yeni değerlere ve yeni niteliklere sahip olmak 

zorundadırlar. Doğa durumunda insanın yegâne hedefi gereksinimlerini karşılamak 

ve varlığını devam ettirmekti. Bu durumda ahlaktan bile söz edilemez. Doğa 

durumunda “…insanların aralarında hiçbir ahlaki ilişki ya da kabul edilmiş görevler 

olmadığı için iyi ya da kötü olamazlardı.”200 Böyle düşünmekle Rousseau ahlakı 

doğal bir kurum olarak görmez. Bu nedenle doğal insan, doğası gereği kötü olarak 

nitelendirilemez. Bu düşünce hem Hobbes’un insan görüşüne ters düşmektedir hem 

de Hıristiyanlığın Ortodoks yorumuna karşı çıkar. İlk günah nedeniyle insanın 

günahkâr ve kötülüğe meyilli olduğunu söyleyen yoruma karşı, Rousseau insanın 

                                                            
198 A.g. e., s.96 
199 Jean Jacques Rousseau, “The Social Contract”, The Social Contract and The First and Second 
Discourses, Ed. Susan Dunn, New York, Yale University Press, 2002, s.163 
200 J. J. Rousseaau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, 
s.109 Doğal durumdan sivil duruma geçişte ahlakın ortaya çıkışı ile ilgili olarak şunu der. “Doğa 
durumundan sivil duruma geçiş, insanda çok belirgin bir değişiklik meydana getirir: insanın 
davranışlarında içgüdünün yerine adaleti koyar ve eylemlerine daha önceden bulunmayan ahlaki bir 
nitelik katar.” J.J. Rousseau, The Social Contract, s.166  
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böyle bir yönü olmadığını düşünür.201 Ancak toplum haline gelindiği zaman insan 

diğer insanlarla ilişki içerisinde olacağı için bambaşka özelliklere sahip olmak 

zorunda kaldı. “toplum hayatının başlaması ve insanlar arasında artık kurulmuş 

bulunan ilişkiler, onlardan, ilkel yapılarına dayananlardan farklı nitelikler 

istemektedirler.”202 Böylelikle Rousseau doğa durumu ile sivil durumu farklı 

özelliklere sahip durumlar olarak görür. Sivil durumda oluşturulan kurumların ve 

yapıların tümü doğallıktan sıyrılmışlardır. Toplumun oluşturduğu yapılar doğal 

zorunluluk gereği değildir. Böylelikle Rousseau sivil toplumun tüm yapılarını 

tarihsellik bağlamı içerisinde görür.  

Rousseau, toplum haline gelmeyi bireyin tek başına üstesinden gelemeyeceği 

zorluklarla karşılaşması ile açıklamıştı. Tek başına üstesinden gelemediği 

durumlarda “insanlar yeni kuvvetler yaratamadıklarına göre ve ancak mevcut 

kuvvetleri birleştirip yönetebildiklerine göre; bir araya gelerek karşılaştıkları 

direnişin üstesinden gelebilecek bir kuvvetler toplamı oluşturmak, bu toplamı tek bir 

itici nedenle harekete geçirmek ve bunların uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktan 

başka çaresi yoktur.”203 Demek ki insanların bir araya gelmesi ortak kuvvetin 

oluşturulması ve bu ortak kuvvetin tek bir irade ile harekete geçmesi insanlığın bir 

aşamasında zorunlu hale gelmiştir. Böylelikle toplum haline gelen insanlar aynı 

zamanda siyasi bir varlığı da ortaya çıkarırlar. Bu siyasi varlığın ortaya çıkışı da 

ancak toplumsal bir sözleşmeyle olanaklı olur. Bu bakımdan Rousseau, toplum 

sözleşmesini siyasi yaşamın başlangıcı yapar. Peki, toplum sözleşmesi nasıl ve ne 

şartlar halinde ortaya çıkar? Rousseau için insan tek başına üstesinden gelemeyeceği 

zorluklarla karşılaştığı an toplum sözleşmesi ortaya çıkar. Bu sözleşme, sözleşmeyi 

onaylayanların hepsinin rızasını gerektirir. Rousseau için “Doğası gereği herkesin 

oybirliğiyle onanmasına ihtiyaç duyan tek yasa vardır, o da toplumsal 

sözleşmedir.”204 Ancak bu sözleşmede herkesin taraf olması bir sıkıntıyı da 

beraberinde getirir. Çünkü bu durumda bireysel çıkarlara ve iradelere dayandırılan 

toplumsal sözleşme bireysel iradelerin arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmaz. Bu 
                                                            
201 Bkz.: John Rawls, Lectures on History of Political Philosophy, Ed. Samuel Freeman, 
Cambridge, Harvard University Press, 2007, s.205 
202 J.J. Rousseau, The Social Contract, s.145 
203 J. J Rousseau, The Social Contract, s. 163 
204 A. g. e., s.229 



76 
 

nedenle toplumun bütününde bireysel iradelerin dışında bir öğe daha var olmalıdır. 

Bu öğe de kamudur. Bireysel iradelerin bir araya gelmesi ile bireysel iradelerin 

toplamından daha fazla olan bir kamusal kişilik ortaya çıkar. Rousseau bunu şu 

şekilde belirtir: “Toplum sözleşmesi, kamu ile kişiler arasında karşılıklı yükümlülük 

ihtiva eder…”205 Bu kamusal bütün bireysel iradelerin çatışmasını engelleyen bir güç 

olarak ortaya çıkar. Rousseau için toplum sözleşmesinin muhtevası şudur: “Her 

birimiz, ortak olarak kişiliğimizi ve tüm gücümüzü genel iradenin üstün yönetimine 

veriyoruz ve bunun karşılığında da her üye bütünün ayrılmaz bir parçası oluyor.”206 

Burada sözleşme ile beraber bireyler kendi öznelliklerinin genel iradeye 

devretmektedirler. Ama genel iradenin özellikleri nelerdir? Bu bütünün iradesidir. 

Bireysel iradelerin üzerinde ve bütünün çıkarını ve refahını gözeten iradedir.207 

Böylece Rousseau, genel iradeyi siyasal bütünün iradesi olarak görür. Bu irade, 

genelin iyiliğini gözetmektedir. Dolayısıyla genel irade genel olabilmek için 

“…özünde olduğu kadar konusunda da genel olmalı…”208 dır. Siyasal tolumun 

iradesi işte bu genel irade tarafından temsil edilir. Bu irade ile donanmış olan devlet, 

kamu yararını gözeterek eylemlerde bulunur. 

Yukarıda aktardığımız filozofların sözleşme düşüncesi yeniçağda toplumu ve 

devleti düşünmede anahtar konumuna gelmiştir. Sözleşme fikri ile artık toplum 

rasyonel bir biçimde kavranmaya başlanmıştır. Bireylerin eşitliği fikrinin 

güçlenmesini sağlayan kuramlardan birisi de sözleşme fikridir. Ayrıca sözleşme 

anlayışı yalnızca toplumu değil devleti anlamak için de anahtar konumuna gelmiştir. 

Devlet ve egemenliği de sözleşme fikri üzerine temellendirmek, meşruluğun 

kaynağını değiştirmiştir. Artık toplum ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelen eşit 

bireylerin iradi kararları ile oluşturulmuş bir yapıdır. Bireylerin sahip olduğu doğal 

haklarla birleştiğinde sözleşme kuramı devlet kuramına önemli ölçüde etki etmiştir. 

Doğal haklara sahip bireyler bu haklarını kullanarak ve koruyarak bir sözleşme ile 

yönetimi oluştururlar. Buradan kolayca gidilebilecek nokta yönetimin sınırlarının 

belirlenmesidir. Bu da aynı zamanda egemenin gücünün sınırlarının belirlenmesidir. 
                                                            
205 A. g. e., s.165 
206 A. g. e., s.164 
207 “Bir araya gelen birçok insan kendilerini tek bir beden olarak algıladıkları sürece, tek bir iradeleri 
vardır ve bu irade genel güvenlik ve genel refahın sağlanmasına yöneliktir.” A. g. e., s.227 
208 A. g. e., s.174 
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Sözleşme kuramları modern devlet teorisinde egemenliğin sınırlarını belirlemede 

önemli bir dayanak noktası olmuşlardır. Özellikle onsekizinci yüzyıl sonrası devlet 

ile ayrışan sivil toplum209 kavramının da devreye girmesi ile devlet ve sivil toplum 

karşıtlığının ortaya çıkışı egemenlik anlayışının sınırlandırılmasını da beraberinde 

getirir. Zaman içerisinde sivil toplum içindeki toplumların kendilerini devlete karşı 

savunmaları gerektiğine dair teoriler ortaya atılmıştır. Örneğin Thomas Paine 

devletin, “toplum ilkelerine göre hareket eden ulusal ortaklıktan başka bir şey 

olmadığını”210 düşünür. Paine göre “Uygarlık ne kadar gelişmiş olursa, yönetime 

gereksinim duyduğu konular da o derece azalır; çünkü, toplum o oranda daha fazla 

kendi işlerini organize eder ve kendi kendini yönetir.”211 Görüldüğü üzere sivil 

toplum ile devlet birbirlerinden ayrı yapılarmış gibi düşünülmekte ve bu nedenle 

egemen otoriteye kuşkuyla yaklaşılmaktadır. Bu türden bir toplum ve devlet 

kavrayışı 18. Yüzyıl Anglo-Sakson ve Fransız düşüncesinde karşımıza çıkmaktadır. 

Alman siyasal düşüncesine ise yabancıdır.  

Alman düşüncesinde toplum ve modern devlet arasındaki ilişkiyi en 

sistematik biçimde ele alan filozof Hegel’dir. Hegel’in sivil toplum anlayışı ve onu 

devlet ile ilişkilendirişi modern devlet teorisinin doruk noktasıdır denilebilir. Hegel, 

sivil toplumu ticari etkinliklerin alanı olarak görür ve onu devlete bağımlı kılar.  

“Kişisel hak ve kişisel refah alanlarının (aile ve sivil toplum) karşısında 
devlet bir bakıma dışsal zorunluluk ve onların üstünde bir otoritedir. Devletin 
doğası öyledir ki, bunların kanunları ve çıkarları devletinkine göre ikincildir ve 
ona bağımlıdır.”212  

Hegel’in bakış açısına göre modern devlette bireylerin çıkarları, devletin 

çıkarları içerisinde kapsanmıştır. Genel ve özel olan arasındaki karşıtlık ve ayrılık 

ortadan kalkmış, her ikisi de evrensel olanın içerisinde eritilmişlerdir. Ancak bu 

birbirine bağlılık durumunda şuna dikkat etmeli. Bireysel çıkar yok sayılmamış, 

bunun önemsiz olduğu ve devletin çıkarı karşısında hiçbir hükmü olmadığı 

söylenmemiştir. Bireysel çıkar vardır ve kişiler bireysel çıkarları için 
                                                            
209 Bkz. John Keane, Despotizm ve Demokrasi, Sivil Toplum ve Devlet: Avrupa’da Yeni 
Yaklaşımlar, Der. John Keane, Çev. Levent Köker, İstanbul, Ayrıntı Yay., 1993, s.47-48 
210 Thomas Paine, İnsan Hakları, Çev. Hüseyin Sarıca, İstanbul, Belge Yay., 1985, s.203 
211 A. g. e., s.200 
212 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, Çev. T. M. Knox, London, Oxford 
Univesity Press, 1967, s. 161 
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çabalamaktadırlar. Ancak kişisel amaçlarının peşinde koşarlarken, aynı zamanda 

devletin çıkarlarını da gerçekleştirmiş olurlar. Burada evrensel olanla, tekil olanın bir 

özdeşliği söz konusudur.  

“Bireysel isteğin belirlenimi devlet yoluyla nesnel somutluk kazanır ve 
bu nedenle bireysel istek kendi hakikatini ve gerçekleşmesini ilk defa olarak 
elde etmiş olur. Devlet, kişisel amaçların ve refahın kazanılmasının ilk ve tek ön 
koşuludur.”213   

Böylece Hegel, bireylerin veya sivil kurumların çıkarları ile devletin çıkarlarını 

özdeş olarak görmektedir. 

 Hegel’in bu anlayışı aynı zamanda onun sözleşme fikrini dışlamasına da 

neden olmuştur. Hobbes, Locke, Rousseau gibi düşünürler devletin oluşumunu 

bireyler arasında bir sözleşmeye bağlamışlardı. Bu sözleşmenin yapılma sebebi de 

bireylerin varlıklarını ve mülkiyetlerini koruma istekleri idi. Hegel ise sözleşme 

fikrini dışlar çünkü devleti sözleşme temeline oturtmak bireyin devletin üyesi 

olmasının isteğe bağlı olduğunu söylemektir ve devletin temeline bireysel çıkarın 

konmasıdır. Oysa Hegel’e göre bireysel çıkarın temelde olması devletin çözülmesini 

getirir. Çünkü bu fikir bireysel iradenin temelde olmasıdır ve Hegel’in deyişiyle bu 

tür fikirler “ soyutluklardır, İde’den yoksundurlar.”214 

Hegel sivil toplum dediği burjuvaziyi de devlete bağlar ve ona özel bir alan 

bırakmaz. Bu bakış açısı burjuvazinin ve onun kurumlarının yadsınması ya da yok 

sayılması anlamına gelmez. Ancak bu sınıf ve onun oluşturduğu kurumlar devlete 

bağımlıdırlar ve onun otoritesi altındadırlar. Hegel’in burjuvaziyi devlete bağımlı 

olarak görmesinin ana nedeni, burjuvazinin öznel çıkarları temsil etmesi ve 

eylemlerinde geneli düşünmemesinden dolayı toplumsal alanda yaşanacak zafiyeti 

ortadan kaldırmak istemesidir. Hegel, sivil toplumu ahlaki yaşamın ikinci aşaması 

olarak görür.215 Sivil toplumu tam olarak şu şekilde tanımlar:   

“Sivil toplum, kendi özerkliğine sahip bireylerin bir evrensellik içinde 
üyesi olarak oluşturduğu bir topluluktur ve bu bireylerin özerklikleri yalnızca 
soyuttur. Onların birliği; onların ihtiyaçları, yasal sistem – bir şahsın 
güvenliğini ve mülkiyetinin güvenliğini sağlama aracı olarak – ve onların özel 
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ve genel isteklerini elde etmelerini sağlayan dışsal bir organizasyon tarafından 
oluşturulur.”216  

Bu dışsal organizasyon ise devlettir. Bu noktada Hegel sivil toplum/devlet 

karşıtlığını onaylar. “Sivil toplumdaki tikel çıkarların, devletin evrensel nesnel çıkarı 

biçiminde soyutlanmasına koşut olarak, özel haklar da genelleştirildiklerinde, 

devletin birliğinde, bireyler arasındaki evrensel ilişkiyi oluştururlar.”217 

 19. yüzyıla gelindiğinde iktisadi yapının ana omurgası teşkil edilmiş ve 

burjuvazi güçlü bir kesim olarak toplumsal ve siyasal yaşamdaki yerini almıştır. 

Modern dünyanın iktisadi yapısı olan kapitalizm toplumsal yapıyı da şekillendirmeye 

başlamıştır. Bu açıdan girişimci birey ve onun çıkarı merkezde yer almaya 

başlamıştır. Kapitalist yapı, iktisadi rekabeti ve bu rekabeti sağlayacak olan 

çıkarlarının peşinde koşmayı olumsuz bir özellik olarak görmez. Ancak herkesin 

kendi kişisel çıkarının peşinde koştuğu bir toplumda toplumsal çıkarlar nasıl 

sağlanacaktır. Hem kişisel çıkar peşinde koşmanın kötülenmemesi hem de toplumsal 

adalet ve refahın sağlanabilirliğini kanıtlamak için liberal teori çeşitli kuramlar 

ortaya atmıştır. J.S. Mill’de bu liberal teorilerin 19. Yüzyıldaki temsilcisi olarak 

bireyi temelde bırakan bir toplum görüşü sunmaktadır. Öncelikle Mill, bireyin 

özgürlüğünün sınırları sorununu temele alır. Ona göre toplumun bireyin 

bağımsızlığına müdahaledeki tek ilke şu olmalıdır:   

“…insanların, birey birey ve toplu olarak, aralarından herhangi birinin hareket 
serbestliğine müdahalelerine izin veren biricik gayenin öz varlığı koruma 
olduğudur…herhangi bir bireyin davranışından topluma karşı sorumlu 
olabileceği kısım, o hareketin başkalarını ilgilendiren kısmıdır. Yalnız kendisini 
ilgilendiren kısmında, onun bağımsızlığı, hak olarak mutlaktır.”218 

 Burada Mill, bireyin özgürlüğünün sınırını çizmeye çalışır. Başka birilerine 

olumsuz bir etkide bulunmadığı sürece bireyin özgürlüğüne müdahale edilemez.219 

“…birey, kendisinden başka hiç kimsenin çıkarlarını ilgilendirmediği sürece, kendi 

eylemlerinden dolayı topluma karşı sorumlu değildir.”220 Ancak bu şekildeki bir sınır 

                                                            
216 Hegel, Philosophy of Right, s. 110 
217 Gülnur Acar Savran, Sivil Toplum ve Ötesi: Rousseau, Hegel, Marx, s.163 
218 John Stuart Mill, Özgürlük Üstüne, Çev. Alime Ertan, 2. bsk., İstanbul, Belge Yay., 2000, s. 21 
219 Isaiah Berlin, Mill’in bu özgürlük kavrayışını ‘negatif özgürlük’ olarak tanımlar. Bkz: Isaiah 
Berlin, “Freedom: Negative or Positive”, Modern Political Thougth, Ed. William Ebenstein, 2. bs., 
New York, Holth Rınehart and Watson Inc., 1960, s. 176-182 
220 A. g. e., s. 125 
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muğlâktır. “Mill’in bireyin kendi çıkarını ilgilendiren eylemler ve diğerlerini 

ilgilendiren eylemler arasında yapmış olduğu ayrım yeterince sarih değildir.”221 Mill, 

burada bir çeşit özel alan ve kamusal alan ayrımı yapmakta ve bu sınırları birbirinden 

kesin olarak ayırmaktadır. Ancak sosyal bir varlık olan bireyin, eylemlerinde 

başkalarına hiçbir şekilde etkide bulunmayacağını düşünmek özel alanı 

mutlaklaştırmak anlamına gelir. Toplumsal yaşamın bu şekilde birbirine hiçbir 

şekilde temas etmeyen iki alana bölünmüş olması pek gerçekçi değildir. Ancak 

Mill’in çabası bireye özgürlüklerini yaşayabileceği bir alan açmaktır. 

 Bireysel özgürlüklerin tanınması ve yaşatılması toplumsal mutluluğu arttırıcı 

bir faktördür ve ancak bu uygarlık seviyesine gelmiş olan toplumlar için bu 

uygulanabilir. Özgürlüğün yaşanabilmesi için toplumun yeterince ilerlemiş olması 

gerekir.   

“Uygar olmayanları yönetmede istibdat meşru bir hükümet biçimidir, yeter ki 
gaye onların düzeltilmesi olsun; kullanılan araçların haklılığı da o gayeyi fiilen 
sağlamalarıyla tanıtlı olsun. Özgürlüğün bir ilke olarak, insanların serbest ve 
eşit tartışmayla düzelebilir hale gelmelerinden önceki herhangi bir durumda asla 
uygulama yeri yoktur.”222 

 Elbette bu bakış açısı toplumlar arasında ilerleme arasında bir fark olduğunu ve 

ancak bu ilerleme anlayışındaki belirli bir aşamaya gelmiş olan toplumların özgür 

olabileceği varsayımına dayanan sömürgeci düşüncenin tezahürüdür. Mill’in 

düşüncesindeki liberal yönetimin var olabilme koşulu toplumun da liberal olmasıdır. 

Ancak uygar olmayan toplumların baskı ile yönetilmesi gerektiği, iddiası 

sömürgeciliğe kapı aralayan bir iddiadır. Mill de uygar olmamanın koşullarını 

belirtmemiş ancak “Aslını söylemek gerekirse, dünyanın büyük kısmının tarihi 

yoktur, çünkü törenin zorbalığı tamdır. Bütün Doğuda durum böyledir.”223 diyerek 

kimlerin zorbalıkla yönetilmesi gerektiğini işaret etmiştir.  

 Mill’in özgürlüğe verdiği önem bireyselliği sağlaması ve bireyselliğin 

toplumsal gelişim için elzem olmasındandır. Mill için,   

                                                            
221 J.S.McClelland, A History Of Western Political Thought, London, Routledge, 1996, s.475 
222John Stuart Mill, Özgürlük Üstüne, s. 22 
223 A. g. e., s. 96 
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“…bir ulus belli bir süre için ileri bir ulus olabilir ve sonra durur: Ne zaman 
durur? Bireyselliğe sahip olmaktan çıktığı zaman.”224 

 Bireysellik ise bireyin kendi kişiliğini yaşaması ve dünyada etkin olmasıdır, 

karakter sahibi olmasıdır. “İstekleri ve dürtüleri kendinin olan …insana karakter 

sahibi denir.”225 Bu bakımdan insanların toplumsal baskı ve yönlendirmelerden 

bağımsız olarak kendi kararlarına dayanan istekleri ve dürtüleri onun karakterini 

oluşturur. Burada Mill, toplumsal alışkanlıklar ve yönlendirmelerden bağımsız olarak 

karar alabilmeyi ve kişinin kendi iradesine dayanmasını önemli sayar. Çünkü toplum 

eğer birbirine benzer olan insanlardan oluşmaya başlarsa, burada toplumsal 

ilerlemenin itici gücü olacak kişiler ortaya çıkmaz. “…her yerde salt ortalama 

insanlardan oluşan kitlelerin düşüncelerinin egemen güç haline geldiği ya da 

gelmekte olduğu zaman, bu eğilime karşı bir denge ve düzeltme etkeni ancak, 

düşüncenin daha yüksek zirvelerinde yer alanların gitgide daha açık bir biçim alan 

bireyselliği olabilir.”226 Böylelikle Mill, özgünlüğün ve farklılığın toplumların 

gelişmesinde motor görevi gördüğünü düşünmektedir. Bunun içinde bireylerin 

toplumun genel alışkanlıkları dışına çıkmalarına izin verilmelidir. “Her bireyin 

doğasına adil bir olanak vermek için, çeşitli kişilerin ayrı biçimde yaşamlarına izin 

verilmesi zorunludur.”227 Bu olanağın verilmesi sayesinde bireyler kendilerine ait 

karakterlerini oluşturur ve toplumsal gelişme sağlanır. Mill için bu olanağın sınırı 

daha öncede belirttiğimiz gibi, başkalarının çıkarlarını engellememek ve zarar 

vermemektir. Bu bakımdan çoğunluğun değer yargılarının ve alışkanlıklarının dışına 

çıkılmasına izin verilmelidir. Bireyler, çoğunluğun alışageldiği değer yargılarını 

çoğunluk bunları benimsemiş diye benimsememelidir. Kişi, kendine ait olan düşünce 

ve değer yargılarını işleyerek, bunları yaşayarak ancak özgür bir birey olarak var 

olabilir ve değer kazanır.   

“İnsanlar, kendilerindeki bireysel olan her şeyi yıprata yıprata 
yeknesaklığa düşürmekle değil, ancak onu işleyerek ve başkalarının hak ve 
çıkarlarının zorunlu kıldığı sınırlar içinde ortaya koyarak, soylu ve güzel bir 

                                                            
224 A. g. e., s. 96 
225 A. g. e., s. 83 
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düşünme konusu olurlar…böyle bir insanın yaşayışı da zengin, renkli ve 
canlandırıcı olur…”228 

  Bu bakımdan toplumsal yaşamda yaratıcı bireyler zaman zaman toplumun genelinin 

yargılarına ters düşebilirler, alışkanlıklara aykırı bir yaşam sürebilirler. Mill için bu, 

toplumun gelişmesini sağlayacak itici kuvveti yaratan dehalardır. Bu dehalarda 

ancak, kişiliklerini yaşayabilecek bir ortamda ortaya çıkarlar. Bireysel özgürlüğün 

korunması ve çoğunluğun baskısının olmaması dehaların oksijenidir.   

“Deha sahibi kimseler gerçi küçük bir azlıktır ve hemen her zaman da böyle 
olacaklardır; fakat bunlara sahip olmak için, onları yetiştiren toprağı korumak 
gereklidir. Deha ancak bir özgürlük atmosferi içinde rahat nefes alabilir.”229 

 Mill’in bu görüşü toplum içerisinde her zaman küçük bir azınlık olan grubun 

özgürlüğünün korunmasını öğütler. Çünkü bu aykırı grup içerisinden toplumu 

ilerletecek olan dehalar çıkacaktır. Mill’in bu görüşü Thomas Carlyle’ın tarihsel 

ilerlemeyi kahramanlara bağlaması görüşünden etkilenmiş olabilir. Ancak bu 

düşünce tarzı daha sonra Hegel’in tarih anlayışında tarihteki büyük adamları tarihin 

ajanları olarak görmesine ve Nietzsche’de Üstinsan anlayışında da değişik biçimlerde 

ortaya çıkacaktır.  

Ancak Mill dehaları ortaya çıkaran ortamın korunması gerektiğini söyleyerek 

buna dayanan bir tarih ve toplum görüşü geliştirme niyetinde değildir. Onun asıl 

kaygısı, çoğunluk diktatörlüğü dediği şeyi önleme çabasıdır. Çoğunluk diktatörlüğü 

kavramı ile Mill, toplumdaki çoğunluğun azınlığı baskı altına alması ve onu kendisi 

gibi olmaya zorlamasını anlatmak ister. Yalnızca halk iradesi kavramına dayanan bir 

demokrasi anlayışı eksiktir, çünkü: “…halkın iradesinin gerçekte ifade ettiği mana, 

halkın en çok sayıda veya en faal olan kısmının, çoğunluğun, veya kendilerini 

çoğunluk olarak kabul ettirmiş olanların iradesidir.”230 Bu çoğunluğun iradesi, 

toplumdaki azınlıklara baskı uygulamak isteyebilir ve bunu kamu yetkilileri eliyle 

yapabilir. Bunun dışında toplumsal baskı araçlarını da uygulayabilir.   
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“…toplumun bizzat kendisi zorba olduğu zaman…onun zulmetme 
araçları, kendi siyasi memurları eliyle yapabileceği yasalardan ibaret değildir. 
Toplum kendi emirlerini kendi icra edebilir ve ediyor.”231 

 Bu bakımdan özgürlüğü ortadan kaldıran baskı, yalnızca yöneticilerin 

baskıları değil çoğunluğun baskısıdır da. Toplumsal düşünce elbette bireylerin 

davranışlarına bir sınırlama getirecektir. Ancak bu sınırlama, bireyin özgürlüğünü 

yaşamasına engel teşkil etmemelidir. Bu nedenle toplumun müdahalesinin sınırları 

vardır ve bunun ötesine geçmemelidir. “Kolektif düşüncenin bireyin bağımsızlığına 

meşru müdahalesinin bir sınırı vardır; bu sınırı bulmak ve onu saldırıya karşı 

korumak, toplumsal ilişkilerin iyi bir halde bulunması için, siyasi zorbalığa karşı 

korunma kadar vazgeçilmezdir.”232 

 Görüldüğü üzere Mill, bireyi temelde tutar ve bireyin özgürlüğünü en kutsal 

şey olarak görür. Toplum ile birey arasındaki gerilim de birey, hep bir adım önde 

tutulur. Ancak bu bireycilik aşırılığa vardırılmaz. Mill, bireyin yaratıcılığı ve 

özgürlüğü sayesinde toplumsal ilerlemeyi sağlayabileceğini düşünmektedir. Mill’in 

toplumu birey temelinde ele alması ve bu çerçeve içerisinde görmesi 19. Yüzyıl 

iktisadi dünyasının bir nevi tasdikidir. Toplum çıkarlar çerçevesinde şekillenir ve 

toplum içerisindeki birey ise en önde tutulması gereken öznedir.  

Bu bireyci toplum görüşüne karşı Marx farklı bir toplum görüşü ortaya koyar. 

Marx toplumu ele alırken temele iktisadi sınıfları koyar ve tüm toplumsal ilişkileri bu 

çerçeve içerisinde açıklamaya çalışır. Marx için; “Bugüne dek her toplum 

biçimi…ezen ve ezilen sınıfların karşıtlığına dayanır.”233 Toplum içerisinde çıkarları 

karşıt olan sınıfların mücadeleleri tüm toplumsal yapıyı belirler. Toplumsal yapının 

oluşumu da ne bireyler arası sözleşmeye ne de bireylerin iradelerine bağlıdır. 

Toplumsal yapının oluşumu iktisadi süreçlere bağlıdır.   

“Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi 
iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların 
maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim 
ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç şekillerine 

                                                            
231 A. g. e., s. 15 
232 A. g. e., s. 15 
233 Karl Marx, Friedrich Engels, Komünist Partisi Manifestosu, Çev. Gaybi Köylü, 8. bsk., Ankara, 
Bilim ve Sosyalizm Yay., 1997,s.55 
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tekabül eden hukuki ve siyasi üstyapının üzerinde yükseldiği somut temeli 
oluşturur.”234 

 İktisadi süreçleri toplum anlayışının merkezine koyan Marx, toplumsal 

dönüşümleri de iktisadi sürece bağlar. Çünkü Marx fikirlerin, bilincin üretimini 

iktisadi etkinlikte görür. “Fikirlerin, anlayışların ve bilincin üretimi, her şeyden önce 

doğrudan doğruya insanların maddi faaliyetine ve karşılıklı maddi ilişkilerine, gerçek 

yaşamın diline bağlıdır.”235  Marx için bir toplumsal yapının dönüşümü bireylerin 

iradeleri ya da dinsel inançları veya kanaatleri değildir. Toplumsal dönüşümler, 

üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki uçurumdur236. Marx, toplum görüşünde 

ne bireycidir ne de Hegel gibi devletin dolayımına önem verir. Marx’ın toplum 

görüşü, toplumu bir iktisadi yapının yansıması olarak görmek ve bu çerçeve 

içerisinde analiz etmeye dayanır. Sınıflı yapı ile beraber toplum, sınıflar hiyerarşisi 

içerisinde yapılanmıştır. Bu sınıflı yapı statik bir halde kalmamış, sürekli üretim 

araçlarının gelişimi ile beraber sınıfların içerikleri ve yapıları dönüşüme uğramıştır. 

Feodal dönemde egemen sınıf olan senyörler, derebeyleri, aristokratlar; modern 

toplumda burjuvaya dönüşmüşlerdir. Modern toplum Marx için kapitalizmin yarattığı 

toplumsal formdur. Kapitalizm bu toplumsal yapıyı oluştururken, geçmiş dönemde ki 

feodalitenin tüm yapılarını ortadan kaldırmıştır.237 Feodal üretim biçiminin toprağa 

bağlı üretimi yerine, Pazar için yapılan üretimi getirmiş; feodal dönemdeki sınıf 

karşıtlığını ortadan kaldırıp yeni sınıflar ortaya çıkarmıştır.  

“Feodal toplumun yıkıntılarından fışkıran modern burjuva toplumu, sınıf 
karşıtlıklarını ortadan kaldırmamıştır. Yaptığı şey, yalnızca, eski sınıfların 
yerine yeni sınıflar, yeni sömürü koşulları, yeni savaşım biçimleri koymak 
olmuştur…burjuvazi çağının, ayırt edici özelliği, sınıf karşıtlıklarını 
yalınlaştırmış olmasıdır.”238 

 O halde modern toplumdan kastedilen burjuvazinin yarattığı kapitalist 

toplumdur. Aslında Marx, burjuvaziyi tamamen olumsuz bir sınıf olarak görmez. 

Burjuvazi kendinden önceki toplum biçiminin çelişkilerinden fışkırarak, toplumu 

                                                            
234 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya Önsöz, Seçme Yapıtlar 1, Çev. Sevim Belli, 
Ankara, Sol Yay., 1976, s. 609 
235 Karl Marx,Friedrich Engels, Alman İdeolojisi (Feuerbach),Çev. Sevim Belli, 4. bsk., Ankara, Sol 
Yay., 1999, s. 44 
236 Bkz. Karl Marx,Friedrich Engels, Alman İdeolojisi (Feuerbach), s.65-66 
237 Bkz. Karl Marx, Friedrich Engels, Komünist Manifesto, s.45 
238 A.g.e., s.43 
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devrimcileştirmiş ve eski dönemin çelişkilerini ortadan kaldırarak “…tarihte tam 

anlamıyla devrimci bir rol oynamıştır.”239 Burjuvazinin tüm üretim süreçlerini, 

üretim araçlarını ve üretim ilişkilerini dönüştürmesi elbette toplumsal yaşamda da 

köklü dönüşümlere yol açmıştır. Kapitalist toplumda, kapitalizmin egemen sınıfı olan 

burjuvazi, toplumsal yapıyı kendi düşüncelerine ve çıkarlarına göre 

dönüştürmektedir. Bu süreç ise doğal olduğu kadar zorunludur da. “Egemen sınıfın 

düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka bir deyişle, toplumun 

egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel güçtür.”240  

Egemen sınıfın oluşturduğu egemen zihinsel güç, devletinde nasıl olması 

gerektiğini ve toplumsal örgütlenmenin de biçimini belirleyecektir. Sanayi devrimi 

ile kapitalistleşen toplumda devletler artık mali açıdan, üretim ve dağıtım tekellerini 

ellerinde tutan burjuvalara gittikçe bağımlı hale gelmişlerdir. Sanayi devrimi ile 

beraber üretimdeki muazzam artış, dünya pazarının sanayileşmiş ülkelerin 

burjuvazisi tarafından sanayileşmemiş ülkelerin sömürülmesi, ticarette büyük bir 

atılımın artmasına neden oldu. 241 Devletler de üretimin kapitalistleşmesi ile beraber 

dönüşümler geçirmişler ve eski mutlak monarşilerin yerine gittikçe temsilin önplana 

çıktığı siyasal yapılar ortaya çıkmaya başlamışlardır. Burjuvazi siyasal yapı 

içerisinde gittikçe ağırlığını hissettirmeye başlıyordu. Her ne kadar burjuvazi sayısal 

olarak büyük bir grup oluşturmasa da, kendi ardına birçok değişik grubu takıp önemli 

bir figür haline gelebiliyordu. “…siyasi sitemlerde burjuvaziyi bir güç haline getiren 

şey, aslında sayıları, dolayısıyla oyları kabarık olan burjuva olmayan unsurların 

desteğini seferber etme yeteneğiydi.”242  

Görüldüğü üzere Marx’ın toplum anlayışı iktisadi etkinliğe ve iktisadi sürecin 

işleyişi üzerine kuruludur. Marx toplumların tarihini sınıflar arasındaki 

mücadelelerin tarihi olarak görür243 ve tüm toplumsal dinamikleri bu mücadelenin 

doğrudan veya dolaylı yansıması olarak kabul eder. Marx için toplum ne sözleşme 

üzerine kurulu bir yapı ne aklın kendisini açtığı bir alan ne bireysel iradelerin ve 
                                                            
239 A.g.e., s.45 
240 Karl Marx, Friedrich Engels, Alman İdeolojisi (Feuerbach), s.75 
241 1850 ile 1870 yılları arasında dünya ticaretindeki artış % 260’tı. Bkz. Eric J. Hobsbawm, Sermaye 
Çağı:1848-1875, Çev. Bahadır Sina Şener, 2. bsk., Ankara, Dost Kitabevi Yay., 2003, s.48 
242 A.g.e., s. 120 
243 Bkz. Karl Marx, Friedrich Engels, Komünist Partisi Manifestosu, s.42 
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çıkarların güdümünde olan bir yapıdır. Marx, ortaya koyduğu toplum görüşü ile 

kapitalizmin nasıl ortaya çıktığını ve neden ortadan kalkması gerektiğine dair 

görüşlerinin temellerini atar.  

Filozofların toplum görüşlerine baktıktan sonra, modern dönemde toplum 

kavrayışının dünyevi bir temele dayandığını açıkça görebiliriz. Bunun yanında 

toplum anlayışında ve toplumsal birliği rasyonelleştirmede, sözleşme anlayışı uzunca 

bir süre hüküm sürmüştür. Sözleşme anlayışı ile hem topluma aşkın olan bir 

otoritenin akli zemini oluşturulmaya çalışılmış hem de bu aşkın otoritenin sınırları 

belirlenerek bireylerin hakları korunmaya çalışılmıştır. Kapitalizmin gelişimi ile 

beraber toplum kavrayışında da birey ön plana çıkmaya başlamış ve bireysel çıkar, 

bireysel haklar, bireyin istekleri toplum kavrayışı içerisinde mekezi bir rol oynamaya 

başlamıştır. Kapitalizmin bir sistem olarak omurgasının oturduğu ve hızla gelişip 

yayıldığı 19. Yüzyılda Hegel, bireyci toplum kavrayışını bir ölçüye kadar kabul 

etmiş ama bu anlayışın tek başına yetersizliğini vurgulayarak devletin aşkınlığından 

bahsederek, otoriteye tekrar vurgu yapmıştır. Marx ise, toplum anlayışını modern 

dünyanın ruhu olan iktisadi etkinliğe dayandırarak, varolan toplumsal yapılanmayı 

adaletsiz olarak sunmuş ve bu toplumsal yapılanmanın siyasal örgütlenmesini de bu 

adaletsizliği sürdürmenin aracı olarak görmüştür. Marx için, kurulacak komünist 

toplum, insanın bir çok sorununun ortadan kalkmasını sağlayacak ve özel mülkiyetin 

ortadan kaldırılması ile bireyci toplumun sonunu getirecektir. 

Modern toplum görüşlerinin bir diğer ortak noktası ise toplumdaki çoğulcu 

yapıyı olumlu ya da olumsuz olarak görmesine rağmen kabul etmesidir. Hobbes bu 

çoğulcu yapıyı erken dönemde egemenlik fikrini tepe noktaya koyarak aşmak 

istemiştir. Elbette Hobbes’un aşmak istediği çoğulcu yapı modern toplumda 

kapitalizmin gelişimi ile ortaya çıkan bir çoğulcu yapı değildir. Hobbes daha çok 

feodal dönemin vassal-fief ilişkisi sonucu ortaya çıkan çoğulcu yapıyı aşmak ve 

egemenin biricikliğini ortaya koymak için, çoğulculuk yerine tek bir egemen ve bu 

egemenin belirlediği bir toplumsal yaşam fikrini ortaya koymuştur. Bu nedenle de 

toplumun oluşumunda sözleşme fikrine sadık kalırken, otoritenin tesisi ve 



87 
 

egemenliğin devam etmesinde sözleşme fikrinin sonuçlarını kabul etmemiştir.244 

Locke ise sözleşme fikrini sonuçlarına kadar götürmüş ve toplum ve yönetim 

anlayışında da sözleşme düşüncesini canlı tutmuştur. Locke’un toplum tasarımı ile 

Hobbes’un toplum tasarımı arasındaki temel fark, Locke’un temele bireyin haklarını 

ve kişisel mülkiyeti koymasıdır. Bu haklar çiğnenemez haklardır. Bireyler bu 

haklarının korunması için bir siyasal topluluk oluştururlar. Elbette Locke’un bu 

görüşü, toplumun temelindeki bireyi iktisadi bir özne olarak görmesi ve onu homo 

economicus olarak kabul etmesine bağlıdır. Locke’un bu birey ve toplum anlayışı, 

dönemin Avrupa’sında yükselmeye başlayan orta sınıf için biçilmiş kaftandı ve 

bundan sonraki toplum ve devlet ilişkilerini belirlemede etkisi her zaman 

hissedilecek bir kuramdı. 

Rousseau ise sözleşme fikrini toplum anlayışının temeline koydu ve toplum-

devlet ilişkilerini de bu bağlamda açıklamaya çalıştı. Rousseau’nun doğa 

durumundaki insanı toplumsal insana karşı daha saf, daha masum görmesi onun 

mevcut toplumsal yapıdan kaynaklanan hoşnutsuzluğunun ve geçmişte yaşanmış 

romantik bir altın çağ özlemini gösterir. Ancak insanlar ihtiyaçları dolayısıyla 

toplumsallaşmaya başladıktan sonra iradelerini temsil eden bir genel iradeyi 

oluştururlar ve bu genel irade toplumsal yaşamı düzenler. Rousseau toplum ve 

yönetim arasındaki ilişkiyi halk egemenliği görüşü ile aşmaya çalışmıştır. Rousseau 

için yönetim, halkın yönetimi olması gerekmektedir. Çünkü insanlar doğal halden 

medeni hale geçişte bir sözleşme ile ortak menfaati gerçekleştirecek bir genel iradeye 

tabi olmuşlardır. Ortak menfaat toplumun varlığını mümkün kılan şeydir.245 Bu ortak 

menfaati gerçekleştirecek olan ise genel iradeyi temsil eden egemendir.  

 Modern dönemde oluşan ve gelişen toplumsal gruplar, toplum 

yapısının kompozisyonunda değişikliklere neden oldular. Artık modern toplumun 

hâkim sınıfı olan orta sınıf ve burjuvazi, toplumsal ve siyasal yapıyı belirlemede 

gittikçe güç kazanmaktaydı. Modern dünyada ticaretin gelişmesi ve çeşitlenmesi 

                                                            
244 Bkz. F. H. Hinsley, Sovereignty, Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 
s.142-143 
245 Bkz. J. J. Rousseau, “The Social Contract”, The Social Contract and The First and Second 
Discourses, s.170 
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ticaret yapan kişilerin gittikçe zenginleşmesine ve bu zenginleşme sonucu siyasal 

yapının finansmanını sağlama görevini üstlenmekteydi. Bunun karşılığı olarak da 

siyasal yapıdan, kendi çıkarlarını koruyacak önlemler geliştirmesini ve kendi 

çıkarlarını hukuki güvence altına almasını talep etmekteydi. Modern siyasal 

düşüncenin toplum anlayışındaki değişimlerde, dönemler içerisinde değişen 

dengeleri yansıtmaktadırlar. Bodin, Hobbes gibi düşünürler toplumsal yapıdaki 

değişik güç odaklarının etkilerini azaltmak ve tek bir egemenin yönettiği bir 

toplumsal yapı anlayışı ile feodal dönemin toplum anlayışına son vermişlerdir. 

Ancak ticaret ve sömürgelerden elde edilen kazançlar arttıkça yeni ortaya çıkan 

burjuva sınıfı, toplumsal düzen içerisinde kendisine bir yer talep etmektedir. Bunun 

karşılığı olarak aristokratik toplumun hiyerarşik yapısı reddedilerek tüm insanların 

eşitliği düşüncesi boy vermiştir. Artık toplum eşit haklara sahip bireylerden oluşan 

bir bütünlük olarak kabul edilmektedir. Burjuvazi geliştikçe ve kendi imkânları ile 

ayakta durabilecek güce sahip olduğu andan itibaren devlete karşı toplumu korumaya 

yönelik kuramlar geliştirilmiş ve bireyin değeri ve öneminden bahsedilmeye 

başlanmıştır. Modern toplum anlayışı için birey ve bireycilik vazgeçilmez kategoriler 

olmuştur. 19. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile beraber burjuvazi toplum içerisindeki 

gücünü gittikçe arttırmış ve neredeyse görece özerk bir yapı oluşturmaya başlamıştır. 

Bu duruma devlet adına karşı çıkan Hegel, iktisadi hayatı ve onun aktörlerini temsil 

eden sivil toplumu devletin dolayımına muhtaç bir yapı olarak görmüştür. Marx ise 

kendinden önceki toplum kavrayışlarını eleştirerek aşmak istemiş ve kapitalizmin 

yarattığı eşitsizlikleri sosyalist bir toplum içerisinde ortadan kaldırmaya çalışmıştır.  

Modern toplum anlayışını, dünyevi, iktisadi gelişmelere bağlı ve bu 

gelişmelere koşut değişikliklere uğrayan, akla dayandırılmaya çalışılan; birey, haklar 

ve çıkarlar çerçevesi içinde geliştirilen bir toplum anlayışı olarak görebiliriz. Bu 

toplum anlayışı ve ondaki değişimlerin etkisini egemenlik görüşlerindeki yansımaları  

aşağıdaki bölümlerde incelenmektedir.
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2. MODERN DEVLETTE EGEMENLİK UNSURLARI 

 

2.1. EGEMENLİK KAVRAMININ KÖKENİ VE ANLAMI 

Egemenlik kavramını tanımlamaya çalışma çabası, Augustinus’un zamanı 

açıklama çabasının zorluklarını içerir. Agustinus’un zamanı tanımlamanın zorluğu 

için söylediği şeyler egemenliği tanımlama çabası içinde geçerli olabilir. “Bunu bana 

kimse sormasa bile biliyorum, ama biri sorarsa nasıl açıklayacağımı bilmiyorum.”1 

Ancak burada kavramın belirli bir çerçevesini çıkarmaya ve bu çerçeve içerisinde 

modern egemenlik kavramının anlamlarını belirlemeye çalışacağız. Öncelikle 

kavramın etimolojisine bakarak hangi bağlamda kullanıldığını tespit etmek, yol 

gösterici olacaktır. 

Türkçede egemenlik olarak kullandığımız terim Latincede superanus 

sıfatından, o da super kökünden türemiştir. Suzerain sözcüğü susum veya sursum 

kökünden gelmektedir. Her iki terim, benzerlerinden üstte bulunma anlamı içerir. 

Sovrainetez terimi 17. Yüzyılda doğmuş ve en üst nokta, tepe, zirve anlamına 

gelmektedir. Ortaçağ döneminde egemenlik kavramı daha çok tanrı ile ilişkili olarak 

kullanılırken modern dönemde kavramın kullanımı dünyevileşerek daha çok siyasal 

egemenlik ile ilişkili olmuştur.2  

Egemenlik kavramının kökeni ile ilgili iki farklı yaklaşım vardır. Bir 

yaklaşıma göre egemen sözcüğü Fransızca hegemon kelimesinden bozmadır. Bu 

kelimenin aslı ise eski Yunanca hēgemōn kelimesidir ve anlamı önder, lider 

demektir.3   Türkçede yapan, eden manasında bir –men,-man eki bulunmadığı gibi 

                                                            
1 Aurelius Augustinus, İtiraflar, Çev. Dominik Pamir, İstanbul, Kaknüs Yay., 1999, s.275 
2 Bkz. Bertrand de Jouvenel, Sovereignty: An Inquiry into the Political Good, Çev. J. F. 
Huntington, Cambridge, Cambridge University Press, s.171 ve Bkz. Mustafa Koçak, Batı’da ve 
Türkiye’de Egemenlik Anlayışının Değişimi: Devlet ve Egemenlik, Ankara, Seçkin Yay., 2006, 
s.64-65 
3 Bkz. (çevrimiçi) http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0371290#m_en_gb0371290, 23 
Mayıs 2011 
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kelimenin kökü olan ege sözcüğü Türkçe’de yoktur. Bu nedenle de egemen 

sözcüğünün uydurma bir sözcük olduğu iddia edilir.4 

Bir diğer görüşe göre egemen sözcüğü, Türkçede sahiplik anlamına gelen ige 

,ege kelimesinden gelmektedir ve sonuna getirilen –men eki Türkçede mevcut olan 

bir ektir.5 Ege kelimesinden türetilen, egemenlik kelimesi en üstün güce sahip olan 

manasına gelmektedir. 

Türkçede kullandığımız egemenlik sözcüğünün bir diğer kullanımı 

hâkimiyettir. Hâkimiyet sözcüğü ise Kuran’da geçen hükm sözcüğünden türemiştir. 

Hâkimiyet sözcüğünün asıl anlamı; ilim, hikmet, uyuşmazlıkların çözümü takdir 

etmek, doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırmak, karar vermektir. Dolayısıyla 

hâkimiyet kelimesinin asıl anlamında, bugün kullandığımız siyasal içerik yoktur.6 

Arapça’da egemenlik kavramının yerine, Kuran’da geçen sulta kelimesinden türeyen 

as-sulta’ veya es-siyade’ kullanılmaktadır; egemen güç anlamında ise dawlat-i zati 

siyade terimi kullanılmaktadır.7 

Bir kavramı tanımlamak onun doğasını ortaya koymak demektir. Ancak 

egemenlik gibi bir kavramı tanımlamaya çalıştığımızda, kavramın özünü verecek bir 

tanımlamaya ulaşmanın ne kadar zor olacağı aşikardır. Egemenlik kavramı belirli bir 

coğrafi alanda, belirli tarihsel, siyasal ve iktisadi koşullarda doğmuş bir kavramdır. 

Somutlaştıracak olursak Ortaçağ Avrupası’ndan Yeniçağ Avrupası’na geçiş 

döneminde siyaset teorisinin merkezine yerleşmiş bir kavramdır.8  

“Onyedinci yüzyılda Westfalya Barışı ile ortaya çıkan Batılı devlet ve 
egemenlik kavramları dünyanın değişik bölgelerine yayılmıştır… Batılı güçler 
imtiyaz sözleşmeleri, kapitülasyonlar, manda yönetimleri ve türlü zorlamalar 
yoluyla Batı dışı topraklarda siyasal sistemler kurmuşlardır. …bütün başat 

                                                            
4 Bkz. Faruk K. Timurtaş, Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü, İstanbul, Umur 
Kitapçılık, 1979, s.32-33 ve Sevan Nişanyan, Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik 
Sözlüğü, İstanbul, AdamYay., 2002, s.121 
5 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 9. bsk., İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1992, s.181 
ve Ömer Asım Aksoy, Anayasa Sözlüğü, Ankara, TDK Yay., 1962 
6 A.g.e., s.68 
7 Bkz: Gökhan Bacık, Modern Uluslararası Sistem: Köken, Genişleme, Nedensellik, İstanbul, 
Kaknüs Yay., 2007, s.86 
8 “Egemen devlet belirli bir biçimde modern bir fenomendir ve onun ortaya çıkışı erken modern 
dönemin çığır açıcı bir olgusudur.” George H. Sabine, “The Concept of the State Power”, 
Philosophical Review, vol. 29, 1920, s.30 
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güçlerin Batılı devletler olduğu bir sistemde egemenliğin Batılı paradigmaya 
göre düzenlenmesi bir sürpriz olarak görülmemelidir.”9  

Bu nedenle yapılan bütün tanımlar belirli bir tarihsel dönemin sorunlarına 

çözüm getirme ve yeni bir yönetim anlayışının tesisini ima eder.10 Dolayısıyla tüm 

zamanlar ve tüm mekanları kapsayacak bir tanım vermek ve bu tanımın egemenliğin 

doğasını tam olarak yansıttığını iddia etmek zordur.  

“Egemenliğin tarihini yazmak, egemenliği düşünülebilir kılan bilgilerin 
siyasi tarihini yazmaktır… Egemenliği tarihi, zamansız bir ontolojinin ve 
değişmez bir epistemolojinin başlangıç varsayımları ile yazılamaz.”11  

Bu nedenle egemenlik kavramının gelişimine ve değişimine baktığımızda, 

dönemlerin iktisadi, siyasal ve kültürel anlayışlarının kavramın içeriğini 

değiştirdiğini görüyoruz.  

Çeşitli egemenlik tanımlarına bakacak olursak; Carl Schmitt, egemeni istisna 

olana karar veren kişi olarak tanımlar12, Hinsley ise egemenlik fikrinin, siyasal 

toplum üzerindeki en üstün ve mutlak siyasal otorite fikrinden türediğini söyler13. 

Bobbio ise egemeni, “belirli bir bölgede güç kullanma yetkisine tek başına sahip 

olan”14 olarak tanımlar. Philpott’a göre ise egemenlik “ bir bölgedeki en üstün 

otorite” olarak tanımlanabilir.15 Morgenthau ise egemenliği “…belirli bir toprak 

parçasının sınırları içinde diğer bütün kişi ve gruplardan daha güçlü olup iktidarları 

gerektiği gibi kurumlaşmış bir durumda yüce otorite olarak hukuksal kurallar yapıp 

uygulayan bir kişi veya kişiler grubunun varlığı”16 olarak tanımlar. Bir başka 

tanımda ise egemenlik,”bir siyasal varlığın, kendi ilişkilerinde en üstün otoriteyi 

                                                            
9 Gökhan Bacık, Modern Uluslararası Sistem: Köken, Genişleme, Nedensellik, s.82 
10 Hardt ve Negri kavramın Avrupa’nın kolonileri ile ilişkileri sonucu doğup geliştiğini düşünür. 
“…modern egemenlik Avrupa’dan çıkmış olsa da, büyük oranda Avrupa’nın dışarıyla ilişkileri ve 
özel olarak kolonyal proje ve bu projeye karşı direnişler sürecinde doğmuş ve gelişmiştir. Demek ki, 
modern egemenlik hem içeride hem de dışarıda Avrupa tepkisi ve Avrupa tahakkümünün kavramı 
olarak ortaya çıkmıştır.” Bkz. M. Hardt, A. Negri, İmparatorluk, s.94 
11 Jens Bartelson, A Genealogy of Sovereignty, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, s.53  
12 Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Çev. George 
Schwab, Chicago, The Univesity of Chicago Press, 2005, s.5 
13 F. H. Hinsley, Sovereignty, s.26 
14 Norberto Bobbio, Democracy and Dictatorship:The Nature and Limits of State 
Power, Çev. Peter Kennealy, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989, s.74 
15 Daniel Philpott, Revolutions in Sovereignty How Ideas Shaped Modern International 
Relations, Princeton, Princeton University Press, 2001,  s.16 
16 Hans J. Morgenthau, Uluslararası Politika, C.2, Çev.Baskın Oran, Ünsal Oskay, Ankara, Türk 
Siyasi İlimler Derneği Yay., 1970, s.411-412 
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kullanma hakkının dışsal tanınması”17 olarak tanımlanır. Bacık ise, egemenliği şu 

şekilde tanımlar: “Egemenlik devlet otoritesinin meşru olarak iç ve dış politik alanın 

her düzeyinde nasıl örgütlendiğini ifade eden güç ilişkilerini belirleyen bir 

kavramdır”18  

Bu çeşitli tanımları ele aldığımızda egemenlik kavramının içeriği ile ilgili 

ortak noktalara işaret edebiliriz. Bu ortak noktalardan birisi güç(otorite) sahibi 

olmaktır. Bu güç, siyasal alanda var olan diğer güçlerden(otoritelerden) üstün bir güç 

olmak durumundadır ki egemen olarak adlandırılabilsin. Bu gücün diğer güçlerden 

üstün olması, diğer güç odaklarını bastırabilme ve yok edebilme kapasitesine sahip 

olmasındandır. Bu nedenle egemenlik kavramının belirli bir gerçekliğe ulaşabilmesi 

için kendisini merkezi otorite olarak beyan eden merkezin, bir şiddet tekeli 

kurabilmesi gerekir ki, bu da merkezi ve güçlü bir orduyu zorunlu kılar. Tanımlardan 

çıkarabileceğimiz bir diğer ortak nokta, egemen gücün hukuki bir meşruiyete sahip 

olması ve hukuksal kurallar koyarak otoritesini gerçekleştirmesidir. Bir diğer nokta 

ise egemenliğin diğer devletler tarafından tanındığı ölçüde gerçekleşiyor olmasıdır. 

Modern egemenlik kavramını, belirli bir bölgede en üstün siyasi otorite 

olarak tanınmış siyasal güç olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan yola çıkarsak 

egemenlik kavramının beş öğesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Birinci öğe, siyasal gücü birleştirip tekleştirmektir. Tek bir siyasal özne, 

siyasal gücün birliğinin temsilcisidir. 

İkinci öğe, belirli bir bölgeyi aynılaştırıp tek bir siyasal özne tarafından 

düzenlemektir. 

Üçüncü öğe, kavramın kendisinin istence dayalı bir kavram olmasını içerir. 

Bu anlamda egemen güç tek bir öznenin iradesini yansıtır.  

Dördüncü öğe ise, egemenliğin uzamsal olarak sınırlı olduğunu belirtir. 

Egemen, en üstün siyasi iradedir ancak bu irade yalnızca belirli bir uzam içersinde 

                                                            
17 Thomas J. Biersteker, Cynthia Weber, “The Social Construction of State Sovereignty”, State 
Sovereignty as Social Construct, Ed. Thomas J. Biersteker, Cynthia Weber, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, s.2 
18 Gökhan Bacık, Modern Uluslararası Sistem: Köken, Genişleme, Nedensellik, s.90 
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geçerlidir. Bu bakımdan evrensel bir düzen iddiası taşımaz. Modern dönem öncesi 

imparatorlukların tüm dünyaya hâkim olma gibi bir iddiaları varken19 egemenlik 

kavramı böylesi bir evrensellik içermez. Ancak egemenlik kavramının evrensellik 

iddiası olmaması, egemenlik alanının genişletilemeyeceği anlamına gelmez. 

Egemenlik yetkisinin uzamı, savaşlarla genişleyebilir veya daralabilir. 

Beşinci öğe ise egemenlik iddiasında olan siyasal öznenin diğer egemen 

devletler tarafından egemenliğinin tanınarak, kendilerine eşit bir hukuksal statü 

tanımalarıdır.  

“Egemenlik, devletin eşit bir üye olarak sistemin diğer üyelerince 
tanınması anlamına gelir. Böylece, tanınan devlet egemen bir aktör olarak 
dışarıdan gelecek her türlü müdahaleye karşı korunmuş olur.”20 

Egemenlik kavramının bu beş öğesine baktığımızda egemen gücün tekliği ve 

iradeyi belirleyen istencin bağımsızlığı dikkat çekmektedir. İradenin başka bir 

iradeye bağımlı olmaması, egemen gücün, iktidarının ilkesini bir başka iradeden 

almamasını gerektirir. Egemenlik kavramının bu yönü, egemenlik kavramını 

dünyevileştirmektedir. Egemen güç, ilkeyi ilahi bir kaynaktan devşirmemekte, 

dünyevi bir kaynağa gönderme yapmaktadır. Bu önceki bölümlerde incelediğimiz 

modern dünya görüşü ile uyuşmaktadır. 

Egemenlik kavramı bize bir iradeyi işaret ediyorsa bu irade ne yapmakta olan 

bir iradedir? Bu iradenin en önemli eylemi yasa yapmaktır. Dolayısıyla egemenlik 

yetkisi, yasa yolu ile geçerli olduğu toprak parçası üzerinde yaşayan insanları 

organize eder ve ilişkilerini düzenler. Bu bakımdan egemen güç, hukuku yaratır. 

Egemenlik yetkisine sahip olan, aynı zamanda yasama yetkisine de sahiptir. 

Egemenlik yetkisine sahip olmayan bir siyasal grubun yasa yapma yetkisi yoktur. Bu 

bakımdan ancak egemen gücün iradesinin onayı ile bir kural yasa haline gelir. Bodin 

ve Hobbes’un mutlak egemenlik teorilerinde, hukuku yaratan egemen güç yarattığı 

şeye bağımlı olamayacağı için hukukun üstünde yer alır. Buna karşılık bireylerin 

doğal hakları bulunduğu görüşünden yola çıkan Locke ve ardılları, egemeni hukukun 

                                                            
19 Bkz. Govert Buijs,” ‘Que les Latins appellent maiestatem’ An Exploration into the Theological 
Background of the Concept of Sovereignty”, Sovereignty in Transition, Ed. Neil Walker, Norfolk, 
Hart Publishing,2003, s.253 
20 Gökhan Bacık, Modern Uluslararası Sistem: Köken, Genişleme, Nedensellik, s.92 
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üstünde değil hukuka tabi olarak anlarlar. Bu tartışmadan egemen gücün hukuk adına 

bazı eylemlerinin sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı üzerine yapılan tartışmaların 

kökenini görebiliriz. Eğer ki egemenliği yekpare bir bütünlük olarak kabul edersek 

egemen gücün hiçbir şekilde sınırlandırılamayacağını kabul etmemiz gerekir. Çünkü 

herhangi bir sınırlandırma, egemen gücün üzerinde bir otoritenin varlığını gerektirir 

ki bu egemenin sonu olur. Buna karşın egemenliği, kompozit21 bir kavram olarak 

düşünürsek, egemenin karar verme yetkisinin egemenliğine zarar vermeden 

sınırlanabileceğini kabul edebiliriz.  

Bu noktada egemen gücün bölünüp bölünemeyeceğini tartışmak 

gerekmektedir. Bodin ve Hobbes gibi mutlakiyetçi düşünürler egemenliğin 

bölünemeyeceğini düşünürler. Egemenliğin bölünemez olduğunu düşünenler, 

kavrama bütüncü bir yaklaşımla yaklaşırlar. Bu yaklaşıma göre aynı anda iki 

faktörün karar verici olması mantıksızdır. Bu görüşü paylaşanlar “Aynı toprak 

parçası üzerinde egemenlik aynı anda iki ayrı otoriteye ait bulunamaz, yani 

egemenlik bölünemez.”22 diye düşünürler. Egemenliğin bölünemez olduğunu iddia 

etmek, onun ancak bölünemez bir biçimde var olabileceğini düşünmektir. 

Bu görüşe karşılık çağımızda egemenliğin bölünebilir olduğunu görmekteyiz. 

Bu bölünebilme belirli bir toprak parçası üzerinde iki mutlak gücün bir arada var 

olması anlamına gelmez. Eğer egemenliği kategorize edebilirsek, onun birçok 

bileşeninin var olduğunu görebiliriz. Karşılıklılığa dayalı egemenlik, iç egemenlik, 

uluslar arası yasal egemenlik ve Westphaliacı egemenlik23. Bu egemenlik 

görünümlerinin tümü birden var olabileceği gibi bazılarının yokluğu, egemenliğin 

tümünü ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla egemenlik kavramı modern dünyada bir 

bütünlük arz etmez, farklı parçaların birleşimini sunmaktadır. Bu açıdan devlet 

egemenliğinin çeşitli bileşenlerinin var olduğunu farz ettiğimizde, egemenlik yetkisi 

yekpare bir bütünlük olarak değil, çeşitli bileşenlerin bir araya gelerek oluşturduğu 

bütünlüktür. Modern dünyaya baktığımızda iç egemenliğe sahip bazı devletlerin, 

                                                            
21 Kompozit sözcüğünün Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki karşılığı ‘karma, değişik tarzları bir arada 
taşıyan’ olarakverilmiştir. Bkz. (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/, 20 Mayıs 2011 
22 Hans J. Morgenthau, Uluslararası Politika, C.2, s.413 
23 Bkz. Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, 1999,  
s. 3-4 
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uluslar arası yasal egemenliğe sahip olmadığını gözlemleyebiliriz. Uluslar arası yasal 

egemenliğe sahip olan bazı devletlerin iç egemenliğini tam olarak sağlayamadıklarını 

görebiliriz. Ancak bu olgular devletin egemenliğini tamamen ortadan kaldırmaz. 

Güçlü devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda, zayıf devletlerin yönetimlerini 

değiştirmek ya da rejimlerini değiştirmek üzere askeri müdahalelerde bulunarak o 

devletlerin Westphaliacı egemenliklerini ihlal edebilir ancak bu devletler uluslar 

arası alanda halen egemen devletler olarak hukuksal bir statüye sahip 

olabilmektedirler. Dolayısıyla egemenliğin çeşitli bileşenlerinin olduğunu ve bir 

bileşenin ihlal edildiği takdirde, devlet egemenliğinin tamamen ortadan kalkmadığını 

söyleyebiliriz.  

Klasik egemenlik kuramının belirli bir tarihsel süreç içerisinde belirli iktisadi, 

siyasi ve kültürel değişimlerin sonucu olduğunu kabullendiğimizde, bu koşullardaki 

nicel değişimlerin egemenlik kuramını etkileyeceği sonucu kaçınılmazdır. 

Dolayısıyla egemenlik kavramının değişimi en belirgin olarak, egemenliğin 

kullanımındaki unsurların içerisinde gözlemlemek daha kolay olacaktır. Bu nedenle 

sonraki bölümlerde egemenliğin unsurları ele alınarak bunların egemenlik kavramı 

ile olan ilişkileri ele alınacaktır. 
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2.1. HUKUK  

Modern devletin en önemli özelliklerinden birisi de varlığının meşruluğunu 

hukuka ve adalet fikrine dayamasıdır. Özellikle Hobbes’un devlet kuramında, bu 

özellik çok açık biçimde ortaya konmuştur. Hobbes için, geçerli bir hukukun 

bulunmadığı durumda, kimin yargılayacağı ve karar vereceği belirsiz olduğu için 

doğa durumu, korkunun ve anarşinin hâkim olduğu bir ortamdır. Ancak devletin 

ortaya çıkması ile beraber, bireyler arası anlaşmazlıklara son verme yetkisi bireysel 

iradelerin üzerinde, onlar tarafından üstünlüğü tanınmış bir iradeye verilmiştir ve 

bireyler bu iradeye boyun eğerler.24 Bu iradenin meşru bir irade olması bireysel 

iradelerden bağımsız olması ve bir ölçüde soyutluk içermesinden kaynaklanır. 

Hobbes bu bakımdan hükümdarın iradesini adaleti sağlayacak bir irade olarak, 

mutlak itaat edilmesi gereken bir irade olarak yüceltir. Hobbes’a göre “Yasa koyucu 

egemen güçtür.”25  Hobbes bu yüceltmeyi öyle bir noktaya vardırır ki, hükümdarın 

adil olmayan bir eylemde bulunamayacağını çünkü adil olanı belirleyenin zaten onun 

iradesi olduğunu düşünür. Bu anlamda hükümdarın egemenliği nerdeyse sınırsızdır. 

Çünkü “Egemen güç toplum yasalarına tabi değildir.”26 Ancak egemenin sınırını 

belirleyen tek bir şey vardır; o da bireylere ait olan doğal haklardır. Bu hakların 

gerçekleşmesi de ancak pozitif hukuk ile beraber mümkünüdür. Çünkü Hobbes için 

“Doğal hukuk ve toplum yasaları farklı yasa türleri olmayıp aynı bütünün 

parçalarıdır; bunlardan yazılı olanlara toplum yasaları, yazılı olmayanlara da doğal 

hukuk veya doğa yasaları denir.”27 Hobbes böylelikle doğal hukuk ile egemenin 

iradesinden kaynaklanan pozitif hukuku özdeşleştirerek pozitif hukukun temelini 

açıklamaya çalışır. 

Açıkçası Hobbes’un bu çabası ne ilktir ne de son olmuştur. Kendinden 

sonraki birçok filozof da, doğal hukuk fikrini devlet görüşlerini oluştururken 

kullanmışlardır. Doğal hukuk fikri ve ona bağlı olan doğal haklar düşüncesi, 

yasaların geçiciliğine karşı bireylerin haklarının zaman üstü ve kalıcı olması 

gerektiği düşüncesine dayanır. Çünkü hükümdarların yaptığı yasalar zamana 
                                                            
24 Bkz. Thomas Hobbes, Leviathan, s.129-130 
25 A.g.e., s.190 
26 A.e. 
27 A.g.e., s. 191 
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bağlıdırlar ve kolaylıkla değiştirilebilirler. Bir hükümdar bir eylemi 

yasaklayabilirken, bir başkası buna izin verebilir. Bu bakımdan salt hükümdarın 

koymuş olduğu kurallar adaletin sağlanmasında bir görecelik yaratır. Bu göreceliği 

engelleyecek ve bireylerin haklarını sürekli olarak koruyabilecek bir adalet fikri her 

zaman aranılan bir şey olmuştur. Bu bakımdan yasaya uygun olma ile adil olma 

arasında bir boşluk oluşmuştur. İşte bu boşluğu doldurma görevi, doğal hukuk 

düşüncesi ile doldurulmaya çalışılmıştır. Doğal hukuk, insana doğal bazı haklar verir 

ve bu hakların çiğnenmesi adil olmayan bir uygulamanın ortaya çıkması sonucunu 

doğurur. Her ne kadar doğal hukuk fikri ile zaman ve mekâna bağlı olmayan bir 

hukuk anlayışı ve haklar demeti ortaya konmuş olduğu iddia edilse de, doğal 

hukukun insanlara bahşettiği haklar çağlar içerisinde değişiklikler göstermiştir.  

Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, geçmişe baktığımızda her toplumda 

görülür. Çünkü toplumlar, üyeleri olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

örgütlenmişlerdir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi içinde bu toplumun bireylerinin 

belirli bir tarzda örgütlenebilmelerini gerektirir. Bu örgütlenme içerisinde toplumun 

üyelerinin yerine getirilmesi gereken sorumlulukları vardır. Bu bakımdan 

toplumlarda töreler ortaya çıkar ve bu töreler toplumsal yaşamın birliğini ve düzenini 

sağlar. Ancak gittikçe karmaşıklaşan ve genişleyen üretim, töreler dışında yaptırım 

gücü yüksek ve daha büyük bir organizasyonu gerçekleştirecek bir kurumun 

varlığına ihtiyaç duyar. Bu noktada toplum üyelerinin bir kısmı bu organizasyonu 

yapmak ve devam ettirme görevini üstlenirler. Bu aşamada artık toplumlar hiyerarşik 

bakımdan bölünürler. Toplum üyelerinin bir kısmı üretim ile ilgilenirken bir kısmı 

güvenlikle ve bir kısmı da bu organizasyonun sağlanması ve devamı ile ilgilidirler. 

Üretimin çeşitlenmesi ile toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için “…ayrı bir küme 

insan ortak çıkarı tanımlama ve bunu gerçekleştirmek için toplumu yönetme-zorlama 

görevini üstlenmek durumunda kalır.”28  

İşte bu noktada iktidar dediğimiz olgu ortaya çıkar. Ancak bu iktidar henüz 

bir devlet iktidarı olmaktan uzaktır. Bu aşamada toplumda henüz yasalar yoktur, 

törenin belirlediği kurallar vardır. Bunlara henüz yasa denemez çünkü bunlar 

                                                            
28 Cem Eroğlu, Devlet Nedir?, 3.bsk., Ankara, İmge Kitabevi Yay., , 2002, s.52 
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herhangi bir kanun koyucunun iradesi olmaktan çok toplumsal yaşam içerisinde 

şekillenen normatif olmayan kurallardır. Ne zaman ki bir yönetim aygıtı toplumsal 

yaşam üzerinde bir iktidar kurar ve bu iktidarını koymuş olduğu kurallarla kullanır, o 

zaman bir yasa koyucunun varlığından ve onun iradesi olarak kanunlardan 

bahsedebiliriz. Devlet ortaya çıktığı andan itibaren, yasalarla işleyişini devam 

ettirmiştir. Her devlet ilk önce kendi hukukunu oluşturarak iktidarını oluşturur. Bu 

ister bir kralın koyduğu kurallar olsun isterse toplumun seçkinlerinin oluşturduğu bir 

grubun koyduğu kurallar olsun, hukuk bir devletin omurgasını oluşturur. Kendi 

hukukunu oluşturamayan hiçbir yapı, devlet sıfatını taşıyamaz. Dolayısıyla devlet”… 

egemenin iradesinin hukuk kılınmasıyla vardır.”29 Bu bakımdan hukuk ve devlet 

birbirlerini tamamlayan iki yapıdır.  

Modern devlet diye adlandırdığımız yapıda ise hukuk ve devlet arasındaki 

ilişki iyice güçlenmiştir. Özellikle egemenlik kavramının kullanılmaya başlanması ile 

yasa yapma ve egemenlik neredeyse özdeş duruma gelmiştir. Egemenlik kavramını 

felsefi olarak ilk ele alıp işleyen Jean Bodin, egemenliği yasa yapma ve yapılmış 

yasaları iptal etme yetkisi olarak görür.30 Gerçekten eğer egemeni, devlet gücünü 

kullanan kişi veya kurumsal varlık31 olarak tanımlarsak egemenliği kullananlar onu 

yasalar aracılığı ile kullanırlar. Egemen güç, kendi iradesini yasalar yolu ile ortaya 

koyar. Bu açıdan bakıldığında hukukun temeli artık ahlaki kurallar ya da gelenekler 

değil egemen gücün kendisi olmaktadır. Egemenin koymuş olduğu kurallar ahlaki 

olup olmadığı için değil, egemenin kuralları olduğu için uyulan kurallardır. 

“Egemenin muhatap olduğu kişiler, onun kendilerine verdiği emri, asla bu emrin 

içeriği nedeniyle değil, kendi iradelerine tabiatı gereği üstün olan bir iradeden geldiği 

için yerine getirmek zorundadırlar.”32 Gerçi egemen güç kendi iradesini ortaya 

koyarken geleneklerden, törelerden veya ahlaki yargılardan etkilenir; ancak yasa 

egemenin iradesi olduğu için yasa haline gelmiştir.  

                                                            
29 Bünyamin Bezci, Carl Schmitt’in Politik Felsefesi: Modern Devletin Müdafaası, Paradigma 
Yay., İstanbul, 2006, s.185 
30 Jean Bodin, Six Books of Commonwealth, Trans. M. J. Tooley, Blackwell Publishers, Oxford, 
1955, s. 28 
31 Christopher Barry Gray, The Philosohy of Law: An Encyclopedia, Garland Publishing, 1999, 
s.824 
32 Leon Duguit, “Egemenlik ve Özgürlük”, Çev. Didem Köse, Demet Koç, Devlet Kuramı, Der. 
Cemal Bali Akal, 2.bsk., Ankara, Dost Kitabevi Yay., 2005, s.385 
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Modern devletin şekillenmeye başladığı dönemde egemenlik ve yasa yapma 

arasında kurulan bu özdeşlik daha sonra hukuka yapılan vurguya doğru kaymaya 

başlamıştır. Burada da doğal hukuk fikri ve buna bağlı olarak bireyin ortadan 

kaldırılamayacak hakları olduğu düşüncesi gittikçe yüksek bir sesle dile getirilmeye 

başlanmıştır. Bireyin doğal hakları olarak yaşama, adil yargılanma, mülkiyet ve 

özgürce sözleşme yapabilmesi özellikle sıkça vurgulanmıştır. Elbette bunun nedeni 

teorik olmaktan çok iktisadi bir nedendir. Toplum sahnesine çıkan yeni orta sınıf, 

kendi varlık koşullarını yaratmaya çalışmakta ve buna uygun bir hukuk düzeni 

istemektedir. Burjuvazi, artık mutlak monarşilerin istikrarsız kararlarından, 

mülkiyetlerinin güvence altında olmamasından ve ticaret yapma özgürlüklerinin 

yeterince güvence altında olmamasından rahatsız olmakta ve bunlara sebep olan 

uygulamaları doğal haklara aykırı olarak görmektedir. Dolayısıyla yeniçağda doğal 

hakların en güçlü savunucuları burjuva kesimi olmaktadır. Ne var ki bu süreç daha 

sonra farklı bir şekilde gelişecek ve bu orta sınıf güçlenip, istediği düzeni kurduktan 

sonra doğal hukuk ve doğal haklar düşüncesine mesafeli bakacak ve daha çok pozitif 

hukuka vurgu yapacaktır. “Yeni yükselen orta sınıf kendisini kendi doğal hukukunda 

idealize eder; ancak kendi iktidarını bir kez kurduktan sonra kendisini kurnaz bir 

şekilde doğal olmayan hukukla korur ve bunu kendi kazancı için ve genelde kinik 

olmayan bir tarzda yapar.”33 Hukuk fikrinin bireysel hakları koruma altına alma 

isteği, egemenliğin sınırlanması çabalarını getirmiştir. Artık egemenlik sınırsız bir 

güç olarak görülmüyor, bireysel haklar çerçevesi ile sınırları çizilmeye çalışılıyordu. 

Bunun felsefi anlamda en güçlü savunucusu John Locke olmuştur. 

Locke egemenin kullandığı iktidarın haklarını “…mülkiyeti düzenlemek ve 

korumak için ölüm cezası ve daha hafif tüm diğer cezaları içeren yasa yapma hakkı 

ve toplumun gücünü bu yasaların uygulanması ve devletin dışarıdan gelecek 

zararlara karşı savunulması yönünde kullanma…”34 olarak tanımlamıştır. Locke, 

egemenin kullandığı güçlerden en önemlisi ve en etkilisini yasama olarak görür. 35 

Bu noktada egemenin somutlaşması yasalar arcılığıyla olur. Ancak egemenin 

                                                            
33 Ernest Bloch, Natural Law and Human Dignity, Çev. Dennis J. Schmidt, MIT Press, 3.bsk., 1996, 
s. xxvii 
34 John Locke, Second Treatise of Government, s.8 
35 J. Locke, Second Treatise of Government, s.77 
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sınırları vardır ve bu sınırları aştığında insanların ona karşı çıkma ve başkaldırı 

hakları vardır.36 Egemenliğin bu şekilde sınırlandırılması hukuk devleti anlayışında 

önemli bir kilometre taşıdır. Egemenliğin sınırlandırılması ve onun kullanımının 

şartlara bağlanması, egemen gücün irrasyonel ve denetimsiz bir güç olmadığını 

gösterir. Özellikle 19. Yüzyılda iyice yerleşen hukuk devleti anlayışı ile egemenliğin 

sınırları iyiden iyiye çizilmeye başlanmış, onun ne şeklide ve nasıl kullanılacağı 

belirginleştirilmiş ve bunlar hukuk ile ilişkilendirilerek egemenliğin gayri şahsi bir 

güç olduğu düşünülmeye başlanmıştır.  

“Egemenliğin kullanım formlarını sıkı şartlara bağlama noktasından 
hareketle kurulan hukuk devleti modeli, içsel mantığı itibariyle, egemenliğin 
sınırlandırılması, rasyonelleştirilmesi ve öngörülebilir kılınması esasına dayanır. 
Bu mantığın asli aracı olarak da, egemenliğin şahsi olmaktan çıkarılması; yani 
egemenin, kendisinin de tabi olacağı gayri şahsi ilkeler ile ikame edilmesi 
yöntemi gösterilir.”37  

Hukuk devleti anlayışı ile hukuk, egemeni dizginleyen bir güç olarak 

düşünülmüştür. Artık egemen, eylemlerinde kendisini denetleyen ve sınırlandıran bir 

gücün varlığını kabul etmiştir. Ayrıca egemenliğin kullanıldığı kurumların da 

birbirlerini sınırlandırması ve denetlemesini sağlayan güçler ayrılığı ilkesi ile 

egemenlik, hukuk tarafından sürekli denetlenen bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Egemenin gücünün kişisellikten çıkması ve bunun sonucu olarak ehlileşmesi, 

modern devletin meşruluğunun ahlaki gerekçesi olmuştur.38 Ancak egemenin 

ehlileşmesi ve gücünün sınırlandırılması burjuvazinin bir başarısıdır. Kendi özel 

alanını özerk bir alan olarak korumak isteyen burjuvazi, egemenin gücünü hukuk ile 

sınırlar.  

“…olumsuz özgürlük temelinde tanımlanan hukuk devleti, kapitalist 
üretim tarzının gelişme dinamiğine imkân sağlayan ve onu koruyan bir siyasal 
düzenin kurumsal-hukuksal ifadesi olup; liberalizmin anayasal sistemini temsil 
eder. Bu sistemin merkezinde, mülkiyet hakkı, sözleşme ve çalışma özgürlüğü 
ile biçimsel-hukuksal eşitlik ilkesi yer alır.”39 

Hukuk devletini tamamlayan bir diğer düşünce ise egemenliğin topluma 

yayılmasıdır. Egemenliğin asıl sahibinin yurttaşlar olduğu düşüncesi ile egemenlik 
                                                            
36 A. g. e., s.68 
37 Mithat Sancar,Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti, İletişim Yay., İstanbul, 2000, s.53 
38 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi:Sosyolojik Bir Yaklaşım, Çev. Şule Kut, Binnaz 
Toprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 4. bsk., İstanbul, 2007, s.123 
39 Mithat Sancar, Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti, s.39 
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bireyler arası bir uzlaşıya dönüşür. Bu noktada devlet, kendilik olarak egemenliği 

kullanan yegâne aktör olmaktan çıkar ve gücünü yitirmeye başlar. “Yasa devletine 

ilişkin burjuva düşüncesi, yani bütün devlet faaliyetlerinin kamu oyu aracılığıyla 

meşrulaştırılmış normlardan oluşan mümkün ölçüde eksiksiz bir siteme bağlanması, 

genelde bir egemenlik aracı olarak devletin tasfiyesini hedefler.”40 Bu bakımdan 

burjuvazi kendisini iktidar ile doğrudan ilişkilendirmek istemez. Yurttaşların 

egemenliği ile burjuvazi, yürütmeyi erkinin karakterini etkileyerek egemenliğin 

değişmesini kendisine hedef olarak koyar. 

Modern devlette hukuk, egemenliğin kaynağı değildir. Yani egemenliği 

ortaya çıkaran hukuk değil, aksine hukuku yaratan egemendir. Ancak hukuk bir diğer 

yandan egemenliğin rasyonel gerekçesini oluşturarak onun meşruluğunu sağlar. 

Hukuk devleti düşüncesi ile sınırlandırılan egemenlik, devletlerin güç 

kullanmalarının tamamen meşrulaşması sonucunu doğurur. Ancak pozitif hukukun 

temelsizliği hala aşılabilmiş bir sorun değildir. Egemenin iradesi olan pozitif 

hukukun kolaylıkla ve meşru bir değiştirebilirliği, liberal düşünürleri zaman zaman 

tedirgin etmektedir. John Stuart Mill, bu bakımdan çoğunluk diktatörlüğünden 

bahsederek, çoğunluğun zorbaca yasalar çıkarabileceğini söyler.41 Bu türden bir 

tehlike, anayasalcılık düşüncesi ile giderilmeye çalışılmıştır. Anayasalar, diğer 

yasaların sınırını çizer ve onları bağlar. Ayrıca egemenliğin kullanıldığı kurumların 

faaliyetlerini de düzenleyerek ve bir kurala bağlayarak bireylerin haklarını korumaya 

çalışır. “Ancak yasaların üstünde olmasına rağmen sonunda anayasa da pozitif 

hukukun bir parçasıdır ve bu nedenle değiştirilebilir.”42 Buna karşılık egemenliğin 

sınırlarını gösteren hukuka rasyonel bir gerekçe göstermek gittikçe zorlaşmaktadır. 

Bu zorluk ancak doğal hukukun ahlaki yaklaşımı ile aşılabilir görünmektedir. Bu 

nedenle de günümüzde bireyin insan olmakla, yani yurttaş olmadan önce sahip 

olduğu doğal haklara sahip olduğu düşüncesi ile evrensel bir insan hakları anlayışı 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu düşünce mantıksal olarak köken sorununu ortadan 

                                                            
40 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar, İletişim 
Yay., 4. bsk., İstanbul, 2000, s.169 
41 Bkz. John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, Forum Books, 1958, 
NewYork, s. 102 
42 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi:Sosyolojik Bir Yaklaşım, s.127 
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kaldırmamakla birlikte, insanı en üstün değer olarak kabul etmesi ile ahlaki bir bakış 

açısı getirmeyi denemektedir. 

Egemenlik ve hukuk arasındaki bir diğer sorun alanı ise egemen devletlerin 

birbirleri arasındaki ilişkiyi düzenleyecek bir hukukun var olup olamayacağı 

sorunudur. Gerek Hobbes, gerek Locke, gerekse Hegel’de kendi toprakları üzerinde 

tek egemen olan devletlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi düzenleyecek bir hukuktan 

bahsedilmemiştir. Hegel, egemen devletler arası durumu, devletlerin sürekli 

birbiriyle mücadele ettiği bir doğa durumu olarak görmüştür.43 1648 yılında yapılan 

Vestfalya Barışı ile bu görüş Avrupa devletler sisteminde geçerlilik kazandı. Buna 

göre Avrupa devletler sistemi, her biri kendi toprakları üzerinde egemen, birbirine 

eşit ve bir üst otoriteden bağımsız çok sayıda devletin var olduğu bir sistem olarak 

kabul edildi. “Bu yeni sistem uluslar arası hukuka ve devletlerin üstünde değil de 

aralarındaki bir güç dengesine dayalıydı”44 Ancak egemenliği bu şeklide 

tanımlanması uluslar arası düzeni anarşik bir alan olarak görmeyi gerektirmekteydi.  

Egemenliğin bu şekilde tanımlanması 20. Yüzyılda birçok sorunun çözümsüz 

kalmasına ya da insanların büyük acılar çekmesi ile sonuçlandı. Günümüz 

dünyasında egemenlik mutlak bir güç olarak tanımlanamaz. Eğer ki egemen güç olan 

devlet, yurttaşlarının ihtiyaçlarını ve esenliğini sağlamak için kurulmuş bir 

organizasyonsa; egemenliğinin devletler arası ilişkilerde de sınırlandırılması gerekir. 

Özellikle iktisadi faaliyetin dünya çapında bir faaliyet haline geldiği göz önüne 

alınırsa, egemenliğin pozitif yönüne vurgu yapmak daha anlamlı ve çözüme yönelik 

olacaktır. Egemenliğin pozitif yanı ise yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve 

toplumsal düzeni sağlamak için egemenliğin kullanımıdır. Bu amaçların 

karşılanamadığı durumlarda devletin egemenliği meşruluğunu yitirecektir. Bu 

nedenle eğer ki egemen devletler, sorumluluklarını yerine getiremiyorlarsa bu 

sorumluluk uluslar arası düzeyde diğer devletleri de ilgilendirmektedir. Günümüz 

dünyasında devletlerin egemenliklerini kullandığı kapalı bölgeler anlamlarını 

yitirmekte ve sorunları çözmekten uzak kalmaktadır. Sorunların çözümü birçok 

devletin ortak hareket etmesini gerektirmektedir. Bunu sağlamada 19. Yüzyılın 

                                                            
43 Bkz. Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, s. 213 
44 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi:Sosyolojik Bir Yaklaşım, s.110 
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egemenlik anlayışı zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Özellikle egemen devletler 

arasındaki ilişki hukuki bir düzleme oturtulup karasızlık durumundan kurtulmalı ve 

bu hukuki düzlemin ahlaki temeli de insanın her tür değerden üstün tutulması ve 

yalnızca biçimsel eşitliğinin değil fiili eşitliğini sağlamayı da kendisine amaç 

edinmelidir. 
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2.3. İKTİSAT  

 Toplumların oluşumu ihtiyaçların giderilmesi temeline 

dayanmaktadır. Bu durum birçok filozofun toplum ve devletin oluşumunu açıklarken 

kullandıkları bir temeldir. Platon, insanların toplum haline gelmesinin nedeni olarak 

ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamamasını görür. Bu ihtiyaçların karşılanması için 

insanlar bir araya gelerek toplumu oluştururlar.45 Hobbes, toplumun temeline daha 

fazla faydayı ve barışı koyarken, Locke adaletin gerçekleşebilmesi için herkesin 

yargılama yetkisini devretmesini ve böylelikle mülkiyetlerini korumasını toplumun 

temeline koyar.46  

Rousseau ise bireylerin tek başlarına her zorluğun üstesinden gelemeyeceğini 

söyler ve bu zorlukları alt etmek için insanların toplum haline geldiğini düşünür.47 

Hegel ise bireyin geçimi, mutluluğu ve yasal mevcudiyetinin ancak karşılıklı 

bağımlılık sistemi sayesinde mümkün olduğunu düşünür.48 Elbette toplumların 

oluşumunda kişinin ihtiyaç duyduğu şeyleri tek başına karşılayamaması durumu akla 

en uygun açıklamadır. Kişiler, varoluşlarının devamı için beslenmek, barınmak ve 

güvenlik içinde olmak durumundadırlar. Bu amaçla bir araya gelen insanlar 

ihtiyaçlarının karşılanması için üretime geçerler. Toprağı işler, hayvanları avlar, 

barınak inşa eder, av malzemeleri yaparlar. Toplumun maddi temeli bu ihtiyaçların 

karşılanmasıdır. Eğer ki kişi bu ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa o toplumu terk ederek 

başka bir toplumun üyesi haline gelir. Bu ihtiyaçların giderilmesi toplum içerisinde iş 

bölümünü gerektirir. Bir kısım insan avlanmakla ilgilenirken, bir kısmı toprağı 

işlemekle, bir kısmı barınak yapımıyla, bir kısmı güvenlikle, bir kısmı besinlerin 

hazırlanmasıyla ilgilenir ve işbölümü içerisinde toplumsal yaşam devam eder. Ancak 

bu işbölümünün sürekliliğinin sağlanması ve daha organize olabilmesi için toplum 

içerisinde bir kesimin bunların nasıl gerçekleşeceğine karar vermesi gerekmektedir. 

 Toplumun ihtiyaçlarının ne şeklide, hangi miktarda ve kimler tarafından 

karşılanacağına karar veren bu kesime ilk yönetenler denilebilir. Gördüğümüz gibi 
                                                            
45 Bkz. Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi, 3. Bs., 1975, 
İstanbul, s.59-60 
46 Bkz. J. Locke, Second Treatise of Government, s.47 ve A. g. e., s.66 
47 Bkz. J. J Rousseau, The Social Contract, s.163 
48 Bkz. Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, s.123 
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yönetim işinin ortaya çıkışı toplumun ihtiyaçlarının üretilmesi sorunu ile ilintilidir. 

Ancak yönetim her toplumda kurumsallaşmış siyasal iktidar biçiminde ortaya 

çıkmamıştır.49 Uzmanlaşma ve işbölümü ile beraber diğer toplumların tehditleri, 

toplumları bir yönetim aygıtı oluşturmaya itmiş ve bu temel üzerine oturan yönetici 

sınıf zamanla kurumsallaşarak şiddet kullanma tekelini elde etmiş ve bu tekel ile 

toplumsal yapıyı biçimlendirmeye ve yönetmeye başlamıştır. 

 Elbette yönetici sınıf toplumları biçimlendirirken göz önünde tutması 

gereken bir denge vardır. Bu denge toplumların ihtiyaçlarının karşılanması için 

kurulacak olan mekanizmalar ile kendi otoritesi arasındaki dengedir. Hiçbir iktidar 

yönettiği toplumun ihtiyaçlarını karşılamadığı takdirde iktidarının meşruluğunu 

sağlayamaz. Bu nedenle iktidar sahipleri, toplumların ihtiyaçlarını üretecek olan 

üretim araçlarına sahip olanlar ile işbirliği içerisinde olmak ve kararlarında zaman 

zaman onların beklentilerini karşılamak zorundadır. Aynı zamanda iktidar, 

kendisinin devamının garantisi sayılabilecek savaşçıların ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek ve yeni savaşçılar yetiştirebilmek için toplumsal üretimin bekasını 

sağlamak zorundadır. Bu özellik devletli toplumların hepsinde 

gözlemlenebilmektedir. Ancak iktisadi sürecin baskın bir etkene dönüşmesi yeniçağ 

Avrupa devletlerinde öncelikli olarak görülmektedir. Avrupa Ortaçağında siyasetin 

yönelimini belirleyen Hıristiyanlıkken, yeniçağ ile beraber iktisadi faaliyet devlet 

kavramının şekillendirilmesinde öncü rolü oynamıştır.50 Elbette yeniçağda iktisadi 

faaliyetin belirleyiciliğinin artmış olmasının nedenleri vardır. Bu nedenlerden en 

önemlisi feodal üretim tarzından kapitalist üretim tarzına geçiştir. Yeniçağda 

kapitalizmin ortaya çıkıp gelişmesi ile beraber iktisat devlet üzerindeki etkisini 

giderek arttırmaya başlamıştır. Bunu sonucu olarak da, egemenlik kavramının 

kendisinde değil ama onun kullanım biçiminde belirgin değişikliklere neden 

olmuştur. 

 Modern devlet, ayırt edici olarak egemenliğe sahip olan devlettir. Bu 

anlamda kendisini sürekli ve en üstün irade olarak ortaya koyar ve egemenliğini 
                                                            
49 Çeşitli kabilelerde kurumsallaşmamış yönetim örnekleri için Bkz. Cemal Bali Akal, İktidarın Üç 
Yüzü, Dost Kitabevi, 1998, Ankara, s.150-152 
50 Cemal Bali Akal’a göre Ortaçağ’dan Yeniçağ’a geçmek, Ortaçağ Hıristiyan etiğinden, Yeniçağ 
ticaret etiğine geçmek demektir. Bkz. A. g. e., s.67 
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hiçbir kurum veya güç ile paylaşmaz. Bu özellik Yeniçağ boyunca devam etmiştir. 

Ancak egemen gücün karar alma sürecinde gittikçe artan ölçüde iktisadi güçler etkili 

olmaya başlamışlardır. Avrupa’da mutlak monarşilerin ve sonrasında anayasal 

monarşilerin ortaya çıkışındaki asıl güç, kapitalist üretimin efendileri olan 

burjuvaziydi. Burjuvazi kendi çıkarları doğrultusunda devletlerin işleyişlerine 

müdahale edebiliyorlar ve hatta devletlerin yönetim şeklini belirliyorlardı. Feodal 

güçlerin ortadan kaldırılması ve ticaretin genelleştirilmesi için burjuvalar, mutlak 

monarşileri desteklemiş ve daha sonraki süreçte ise ticaret özgürlüğü ve küresel 

pazarlar oluşturabilmek ve servetlerini muhafaza edebilmek için mutlak monarşilere 

karşı liberal devlet anlayışını öne çıkarmışlardır.  

“Temelde, liberal devlet yönetim etkinlikleri yoluyla burjuvazinin tüm 
toplum üzerinde sınıfsal egemenliğini kayırmak ve korumak üzere 
kurulmuştu…devlet, herkese kendi kaynaklarını özgürce kullanabilmesi için 
soyut düzeyde eşit haklar tanımıştı. Bunun nedeni, kapitalist üretim biçiminin 
kişisel iş sözleşmeleri yoluyla ücret karşılığı işgücünün satılmasını 
gerektirmesiydi”51 

 Modern devlet, kendisini egemenlik kavramına dayandırırken teoride bu 

gücü hiç kimse paylaşmayan bir yapı olarak kurar; ancak pratikte bakıldığında bu 

gücü yönlendiren en etkin kaynak iktisadi öznelerdir.52 Modern devlet kendisini 

toplumun üstünde en üstün irade olarak ortaya koyduğu için bu iradeyi taşıyacak ve 

temsil edecek kurumlara da zorunlu olarak ihtiyaç duyar. Modern devletle birlikte, 

devlet sınırları içerisinde tek bir hukuk geçerli olmalıdır ve bu hukuk egemenin 

belirlediği ve yetkilendirdiği kurum ve kişiler tarafından egemenin iradesine uygun 

olarak yargılama yapmalıdırlar. Aynı zamanda egemenin iradesinin tartışılmaz ve 

karşı çıkılmaz olabilmesi için hukuka uyulmadığı zaman bireyleri cezalandırabilecek 

mekanizmalarında kurulması gereklidir. Bu da modern devlette güç kullanma 

yetkisinin tek elde toplanmasını gerektirir.53 Tüm bu gereklilikler modern devlette 

                                                            
51 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi:Sosyolojik Bir Yaklaşım, s.141 
52 Immanuel Wallerstein “Hiçbir modern devlet, fiili olarak gerçek anlamıyla içsel olarak egemen 
olamamıştır, her zaman onun otoritesine karşı içeriden bir direniş olmuştur…Hiçbir devlette gerçek 
anlamıyla dışsal egemenliğe sahip olamamıştır” diyerek teorik olanın pratikte gerçekleşmediğini 
vurgular. Immanuel Wallerstein, States? Sovereignty? The Dilemmas of Capitalists in an Age of 
Transition, States and Sovereignty in the Global Economy, Ed. David A. Smith, Dorothy J. 
Solinger, Steven C. Topik, Routledge, 1999, s.22 
53 Weber, meşru güç kullanma tekeline sahip olmayı devletin olmazsa olmaz koşulu olarak görür. 
Weber’e göre, “…devlet, belirli bir bölge üzerinde meşru fiziksel şiddet tekelini elinde bulundurma 
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kurumlaşmış bir askeri mekanizmayı gerektirir. Bu askeri mekanizma, devletin 

gücünü fiziksel anlamda temsil eder. Bu güç, hem devletin sınırları içerisindeki 

otoritesini tesis etmedeki en etkili araç olarak hem de dışarıdan gelebilecek 

saldırılara karşı devletin güvenliğini ve egemenliğini koruyabilecek güçte olabilecek 

biçimde teşkilatlandırılmalı ve sürekli olarak yenilenmelidir. Bu da elbette büyük bir 

maliyeti devletin karşılamasını gerektirir. Bu nedenle modern devlet, bu maliyeti 

karşılayabilmek için sermayeyi elinde bulunduran ve üretimi gerçekleştiren güçlerle 

işbirliği içerisinde olmalıdır. Modern devletin egemenlik iddiasıyla hem toplum 

üzerindeki gücünü arttırmış hem de birçok yükümlülük altına girmiştir. Toplumların 

eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme, adaletin sağlanması gibi ihtiyaçlarını karşılayacak 

olan kurum devlettir. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi de devletin sermayeyi elinde 

tutanlara bağımlı olmasını beraberinde getirmektedir. Burjuvazi devletin ihtiyaç 

duyduğu gelirleri ona sağlarken, bunun karşılığında devletin egemenlik gücünü kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanması için sürekli baskı yapmaktadır. Dolayısıyla 

modern devletin egemenlik kavramını gerçekliğe taşımasının olmazsa olmaz koşulu 

kapitalist üretim sürecidir.  

“…modern egemenlik teorisinin temelinde çok önemli bir başka unsur, 
egemen otorite biçiminin içini dolduran ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir 
içerik vardır. Bu içerik, toplumsal yeniden üretim değerlerinin temeli olarak, 
kapitalist gelişme ve piyasanın olumlanması tarafından temsil edilir. Her zaman 
örtük ve her zaman aşkın aygıt içinde etkin olan bu içerik olmaksızın söz 
konusu egemenlik biçimi modernlikte yaşayamazdı, Avrupa modernliği de 
dünya çapında hegemonik bir konum elde etmeyi başaramazdı.”54    

Modern devlet kuramındaki egemenlik kavramının geçerliliği olgusal tabanda 

iktisadi bir temele dayanmaktadır. 

 Ortaçağ feodal devletlerinden egemenliğin kurumsallaşamamış olması 

bu dönemki üretim yapısının böylesi bir kavramı mümkün kılamamasının sonucudur. 

Ne zaman ki monarşiler güçlenmeye başlamış ve yerel feodallere karşı gücünü ispat 

edebilecek duruma gelmişlerdir, işte o zaman egemenliğin tekliği söz konusu 

edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde artık dünyevi hükümdar papalığın otoritesini 

                                                                                                                                                                         
iddiasında olan toplumun formudur…devlet şiddet kullanma hakkının tek kaynağı olarak görülür.” 
Max Weber, “Politics as a Vocation”, The Vocation Lectures, Çev. Rodney Livingstone, Ed. David 
Owen, Tracy B. Strong, Hackett Publishing Company, 2004, Indianapolis, s.33 
54 M. Hardt, A. Negri, İmparatorluk, s.108 
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sarsmaya başlamış ve kilise ile ciddi bir güç mücadelesi içine girme imkânına 

kavuşmuştur. Ancak ortaçağ feodal devletinde olmayıp da yeniçağ devlet yapılarında 

varolan bu güç nereden gelmektedir? 16. Yüzyılda Jean Bodin tarafından ortaya 

atılan egemenlik kavramının oluşturulabilmesinin ardında sömürgecilikle beraber 

Avrupa devletlerine bir kaynak ve zenginlik aktarımının olduğunu söyleyebiliriz. 

Sömürgelerden Avrupa’ya aktarılan zenginlikler sayesinde feodal yerel otoritelerin 

karşısına devletler güçlü bir aktör olarak ortaya çıkabilmiş ve iradelerini geçerli 

kılabilecek mekanizmaları kurma şansına sahip olabilmişlerdir. Sömürgelerden gelen 

kaynaklar sayesinde Avrupa’da ticaret ile zenginleşen bir sınıf ortaya çıkarak, feodal 

güçlerin ayrıcalıklarına son vermek istemiştir. Bu bakımdan Avrupa’nın 

kapitalistleşme süreci ve dünyayı kapitalist bir ekonomik yapıya dönüştürme süreci 

16. Yüzyılda başlamıştır diyebiliriz.55 Bu isteklerini gerçekleştirebilmek için de yeni 

ortaya çıkan bir sınıf olarak tüccarlar, merkezdeki otoritelere desteklemiş ve bu 

sayede zaman içerisinde merkezi bir otoriteye sahip yönetimler ortaya çıkabilmiştir. 

 Bu bakımdan Hobbes’un egemenlik teorisinde güce yapılan vurgu 

hem dönemin İngiltere’sinin özgül koşullarından kaynaklanmakta hem de dönemin 

siyasal ve iktisadı gereklerine uygundu. Hobbes’da egemenliğin kuruluşu için 

bireylerin kendi iradelerini tek bir iradeye devretmeleri ve bu iradenin de siyasal 

alanın tek hâkimi olması ile barış ve güvenliğin kurulmasını mümkün kılacağını 

düşünmüştür. Elbette döneminde İngiltere’de iç savaşın yaşanması ve bir diktatörlük 

ile son bulması,56 iç savaşın bir daha yaşanmaması için hükümdarın tek egemen 

olarak elinde kılıcı ile ortaya çıkıp bu kargaşaya son vermesi gerektiğini söylemesi 

dönem için uygundur.57 Ancak Hobbes’un kuramını önemli kılan ve etkili olmasını 

sağlayan çağın ruhuna uygun düşmesidir. Yerel bir pazarın yaratılması ve yerel 

ayrıcalıkların ortadan kaldırılması ancak yönetimin güçlü ve kendinden başka bir 

irade tanımaması ile mümkün olacaktır. Kuramın başarısı feodal yönetim anlayışına 

                                                            
55 “Şu anda en azından kürenin bir parçası olarak varolan modern dünya sistemi 16. Yüzyıldan beri 
kapitalist bir dünya ekonomisidir.” Immanuel Wallerstein, States? Sovereignty? The Dilemmas of 
Capitalists in an Age of Transition, States and Sovereignty in the Global Economy, s.20 
56 İngiltere’de yaşanan iç savaşın öncesi ve olayların kısa bir özeti için Bkz. Mehmet Ali Ağaoğulları, 
Levent Köker, Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı, 3. bsk., Ankara, İmge Kitabevi, 2004,  s.166-173 
57 “Hobbes tüm ahlaki ve politik sistemini olağan dışı bir durumun gözlemi üzerine inşa eder; doğa 
durumu doktirininin üzerine inşa edildiği deneyim, iç savaş deneyimidir.” Leo Strauss, Natural Right 
and History, The University of Chicago Press, 7. bsk., 1953, S.196 
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karşı, modern devlet kuramlarının özünü ortaya koymuş olmasıdır. Elbette bu 

kuramda devlet merkezi konumdadır ve her şeyin belirleyicisidir. Hobbes’un devlet 

kuramında egemen olan, iktisadi olanın özerkliğini tanımaz. Ekonomik hayat 

egemenin inisiyatifindedir. Hobbes’a göre “Bir uyruğun mülkiyeti, egemeni değil, 

sadece bir başka uyruğun hâkimiyetini dışlar”58 Dolayısıyla iktisadi yaşamın en 

temel noktası olan bireysel mülkiyet, egemenin iradesine tabiidir. Bu noktada 

Hobbes’un kuramında, mülkiyet bireylerin ihlal edilemez bir hakkı gibi görülmez. 

Bu hak egemen tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bireyin elinden alınabilir. 

Dolayısıyla egemenin mutlak iradesinin geçerli olmadığı hatta görece 

özerkleşmesine izin verilen bir iktisadi alan yoktur.  Egemenlik burada tanrısal bir 

güç ile donatılmıştır. Sömürgelerden elde edilecek gelirlerin dağıtımında tek yetkili 

olan bir egemen, dönemin burjuvasının en çok arzuladığı kurumdu. 

 Kuramın bir sonraki basamağında Locke’un görüşleri yer alır. 

Locke’un görüşleri de elbette İngiltere’nin o dönemki siyasal tartışmaları içerisinde 

belirlenmiştir. Locke, krala karşı parlamentonun yanında yer almıştır. Ancak 

Locke’un kuramını önemli kılan onun adeta 18. Yüzyıldaki gelişmelerle uygun bir 

kuramı ortaya koymuş olmasındandır. Locke’un düşünceleri İngiltere’nin 

parlamentonun geleneğine dayanır. İngiltere’nin kıta Avrupa’sından önemli 

farklılıkları vardır. Ada ülkesi olması sebebiyle dış saldırılara nispeten kapalıdır. 

Ayrıca kral ve soylulardan oluşan parlamento arasındaki çekişmeler hiçbir zaman 

mutlak otoriter bir yönetim anlayışının oluşmamasına zemin hazırlamıştır. 1628 

yılındaki Haklar Dilekçesi, 1641’deki Büyük Uyarı, 1679’daki Habeas Corpus Act 

ile kralın yetkileri parlamento ile dengelenmeye çalışılmıştır.59 Bu tarihsel deneyim 

üzerine kuramını geliştiren Locke, egemenin yetkilerini bireylerin doğal haklarına 

vurgu yaparak dengelemeye çalışır. Zaten toplumların temeline mülkiyeti koruma 

kaygısını yerleştirerek modern toplumun mülkiyet üzerine şekillendiğini sezmiştir.  

 Modern dönemde mülkiyet sahiplerinin siyasal yaşamdaki 

konumlarının gittikçe güçlenmeye başlayarak siyasal alanın şekillenmesinde etkili 
                                                            
58 Thomas Hobbes, Leviathan, s. 179 
59 Bkz. Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, 4.bs., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım 
A.Ş., 1987, s. 449-452 
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olması devlet ve egemenlik teorilerinin dönüşümüne de katkıda bulunmuştur. İlk 

başlarda anayasal monarşi fikrine karşı soylularla mücadelesinde mutlakıyetçi 

yönetimlerin yanında yer alan burjuvazi, feodal üretimin son izlerinin de ortadan 

kalkması ile mutlakıyetçi yönetimlerden desteklerini çekmişler ve daha sınırlı bir 

yönetim anlayışını desteklemişlerdir. Bu bakımdan egemenin gücünün 

sınırlandırılması gerektiği yolundaki kuramlara sıkıca bağlı olmuşlardır. 

 18. yüzyıla gelindiğinde artık egemenlik mutlak ve sınırsız bir güç 

olmaktan çıkmış ve bireylerin doğal hakları, özgürlükler, temsilcilerden oluşan 

parlamentolar tarafından sınırlandırılmaya başlanmıştır. Çünkü mutlakıyetçi bir 

egemenlik karşısında burjuvazinin çıkarları her an tehdit edilebilmekte ve piyasanın 

işleyişine müdahalelerle burjuvazinin çıkarlarına ters düşen uygulamalar söz konusu 

olabilmekteydi. Bu nedenle liberal bir egemenlik anlayışı bu kesime daha uygun 

gelmekteydi. Sınırlandırılmış bir yönetim ile burjuvazi siyasal alana daha kolay 

müdahale ederek, karar alma süreçlerinde daha güçlü rol alabiliyordu. 18. Yüzyıl 

burjuvazisinin egemen güçten beklediği şey;  

 “Kamu güçleri, piyasaların özerk işleyişi üzerindeki tüm engelleri 
kaldırmalıdır. Fakat bu gerekliliği karşılamak demek devletin bir dizi pozitif ve 
güç gerektiren uygulamalara girmesi demekti. Bunlar, endüstrileşmek için 
gereken fiziksel ve kurumsal altyapıların geliştirilmesinden başlayıp giderek 
büyüyen, hareketli ve kentleşmekte olan bir nüfusun yol açtığı sorunlarla başa 
çıkabilmek için alınacak yasal ve polisiye tedbirlere, denizaşırı sömürgeler 
bulmaya kadar uzanan geniş bir yelpazeye dayanıyordu.”60 

 İktisadi kurumların devletle gittikçe iç içe girmeleri ve devletten beklentileri 

ile devletin bu beklentileri karşılama zorunluluğu egemenliğin gittikçe 

sınırlandırılması sonucuna yol açmıştır. Aydınlanma düşüncesi ile beraber Avrupa’da 

zayıflayan mutlak monarşiler gittikçe egemenliğin tabanını genişletmek zorunda 

kalmışlardır. Egemenliğin tabanının genişletilmesinin kuramsal karşılığı 

Rousseau’nun genel irade kavramının gittikçe işlerlik kazanmasına ve egemenliğin 

asıl sahibinin yurttaşlar olduğu fikrinin yavaş yavaş yerleşmesine neden olmuştur. 

Liberal görüş ile birleşen egemenliğin tabana yayılması elbette günümüzdeki 

anayasal demokrasiler şeklinde olmamıştır. Her ne kadar kuramda yurttaşların 

eşitliğinden bahsedilse de ve yurttaşların iradesinin temsil aracılığı ile egemen 
                                                            
60 Gianfranco Poggi, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, s.86 
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kılınması gerektiği düşünülse de, yurttaşların genel oy ile egemenliği kullanmaları 

olgusu ancak 20. Yüzyılda gerçekleşebilmiştir. Bu bakımdan liberal egemenlik 

kuramının felsefi öncüleri olan Locke ve Mill’in eşit yurttaşların iradesinin ifadesi 

olan egemenliğin vücut bulması ancak yüzyıllar süren siyasal mücadeleler sonucu 

gerçekleşmiştir.61 Elbette genel oy hakkının zaman içerisinde liberal görüş tarafından 

istenmeyerek de olsa kabul edilmesinin nedenleri kurulan yeni iktisadi ve siyasi 

düzenin meşruluğunun sağlanması ve devamı için gerekli desteğin sağlanmasıdır. 19. 

Yüzyılda Avrupa’daki kitlelerin yaşam standartlarından memnuniyetsizlikleri ve 

zaman zaman siyasal yapıyı tehdit eden ayaklanmaları karşısında, oy hakkının 

genişletilmesi daha geniş kitlelerin devletin faaliyetleri üzerinde tasarrufta 

bulunmalarına ve böylece egemen gücün eylemlerini meşru görmelerine 

yaramaktaydı. Ekonomik olarak güçlü olan kesim, çıkarları tehdit altında olduğu 

zaman, kitlelerin egemen güce tabi olmalarını sağlayacak her tür girişime isteksiz de 

olsa destek vermek zorunda kaldılar. 

 Genel oy hakkının tanınması ile beraber egemenlik kavramının 

kullanımında önemli bir genişleme oldu. Artık egemenlik yalnızca bir kişinin, 

soyluların ya da bir sınıfın tekelinde değil tüm yurttaşların birlikte kullandığı bir güç 

olmaya başladı. Bu dönüşüm siyasal alanında önemli bir şekilde dönüşmesini 

gerektirmekteydi. Egemenlik kavramsal olarak anlamından pek bir şey 

kaybetmemişti ancak onu kullanacak olanların değişmesi egemenin eylemlerini 

dönüştürmüştü. Genel oy ile temsile dayalı bir parlamento sistemi 19. Yüzyıl 

sonlarında ve 20. Yüzyıl başlarında önce Avrupa’da daha sonra dünyanın diğer 

bölgelerinde yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu dönüşüm egemenliği kullananlar ve 

iktisadi aktörler arasındaki birlikteliği temelden değiştiremedi. Egemenliği kullanan 

kurum olarak devlet, hala burjuvaziyle olan birlikteliğini sürdürüyor ve kararlarında 

kimi zamana burjuvazinin çıkarlarını ön planda tutuyordu. Hegel bu durumun 

sınırlılığını görmüş ve sivil toplum dediği burjuvaziyi devlete bağımlı olması 

gerektiğini düşünmüştür. Çünkü Hegel’e göre kapitalizmin yarattığı iş bölümü “bu 

tür çalışmaya bağımlı olan sınıfın bağımlılığına ve kederine yol açar; ve yine aynı 
                                                            
61 Oy hakkının genişletilmesi birçok tartışmaların ardından ancak 19. Yüzyılın sonlarında Avrupa’da 
kabul görmeye başlamıştır. Bu konudaki tarihsel örnekler için Bkz. Eric Hobsbawm, İmparatorluk 
Çağı: 1875-1914, Çev. Vedat Aslan, 3. bsk., Ankara, Dost Kitabevi Yay., 2005, s. 99-100 
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şey sivil toplumun sunduğu daha geniş özgürlüklerden ve özellikle entelektüel 

imkanlardan faydalanmayı ve zevk almayı imkansız kılar.”62 Hegel için devletin 

etkinlikleri hiçbir zaman daha aşağı bir aşama olan burjuvazinin etki alanında 

olmamalıdır.  

 Hegel’in kaygısı aslında modern devletin işleyişi ve egemenlik 

kavramının kendisinin içeriği arasındaki bir çelişkiyi barındırmaktadır. Çünkü, 

  “…modern egemenliğin aşkınlığı sermayenin içkinliğiyle çelişir. 
Tarihsel bakımdan, sermaye bu egemenliğe dayanmış ve onun hak ve kuvvet 
yapılarını desteklemiştir, ama aynı yapılar sürekli ilke olarak sermayenin 
işleyişiyle çelişir ve pratikte ise, gelişmesini engelleyerek, sermayenin işleyişine 
engel olur.”63   

Bu çelişki kapitalist toplumlarda çözülmesi güç olan bir çelişkidir.  

Modern devletin egemenlik iddiasını gerçekleştirebilmesinin koşulu olarak 

iktisadi etkinliğin kapitalistleşmesi gerekmektedir. Kapitalizmin genişlemesi ve 

yayılması, sermayeyi elinde bulunduranların iktisadi karalarında görece 

özerkleşmesini gerektirir. Artık iktisadi aktörler, egemenin ekonomik alandaki 

iradesinin oluşmuş olan pazarın taleplerine müdahale etmemesini talep ederler. 

Ancak burada bir başka çelişki ortaya çıkar. Kapitalizm ile beraber sermaye 

durmadan artmak ve birikmek zorundadır. Bu nedenle sermayenin gözeteceği tek 

çıkar, kendi çıkarıdır. Sermayenin kendi çıkarının gerçekleşmesi ve karın 

maksimizasyonu en temel ekonomik yasadır. Egemen ise toplumun refahı ve 

güvenliği sayesinde kendi meşruluğunu sağlar. Bu meşruluğu devam ettirebilmek 

için sık sık iktisadi alana müdahale etmek durumunda kalır. Devlet egemenliğini 

iktisadi alanda da hissettirir. Ancak iktisadi alana yapılan bu müdahale her zaman 

için ekonomik alanı yönetenler tarafından hoşnutsuzlukla karşılanır. Çünkü 

genellikle bu müdahaleler sonrasında sermayenin karlılığı düşer ve rekabet gücünü 

yitirir. “Kar amaçlı bir yapılanma olması nedeniyle, sömürü, kapitalizmin temel 

kategorilerinden biridir.”64 Sömürünün devam ettirilebilmesi için de egemenin 

                                                            
62 G. W. F. Hegel, Philosophy of Right, s.150 
63 M. Hardt, A. Negri, İmparatorluk, s. 337 
64 Ayhan Bıçak, “Modern Devletin Oluşumu ve Sorunları”, Kutadgubilig, No.5, Mart 2004, s.71 
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gücünün sürekli olarak kullanılması gerekmektedir. Ancak bunun gerçekleşmesi de 

egemenlik kavramının tüm kesimlere ve sınıflara olan aşkınlığı ile çelişmektedir.  

İktisadi sömürünün modern devletler arasında eşitsiz bir ilişkiyi ortaya 

çıkarması ve egemen devletlerin birbirlerinin iktisadi kaynaklarını sömürmeleri, 

egemen devletlerin var olduğu ve egemen bir devletin diğer bir egemen devletin 

egemenlik haklarını ihlal etmememsi gerektiği tezi ile çelişmektedir. Özellikle 

Avrupa’daki güçlü ülkelerin dünyanın geri kalanındaki, görece iktisadi açıdan henüz 

tam anlamıyla kapitalistleşememiş ülkelerin kaynaklarını kendi ülkelerine aktararak 

onları sömürmeleri modern devletlerarası yapının kaotikleşmesine, eşitsiz bir 

biçimde gelişmesine neden olmuştur. İktisadi açıdan güçlü olan ülkelerin kendi 

sınırları içerisinde bir egemenlikten söz edilebilirken, iktisadi açıdan gelişimini 

tamamlamamış ülkelerin sömürülmesi ile buralardaki devletlerin iç ve dış egemenliği 

sürekli ihlal edilmektedir.  Oysa modern devlet teorisi bize devletlerin 

merkezileşerek egemen hale gelmesinin, toplumların yaşamlarında daha refah içinde 

ve özgür olacaklarını vaat etmektedir. Ancak kapitalizmle birleşen modern devlet bu 

imkânı ortadan kaldırmaktadır. 

Bu bakımdan egemenin iktisadi alandan çekilmesinin ve ekonomik kararların 

sermayenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda alınması egemenin siyasal alanın bir 

kısmını siyaset dışı bir aktöre devretmesini getirir. Siyaset dışı bu aktörün, kendi 

çıkarları doğrultusunda karar alması ise toplumsal yaşamdaki eşitsizliği gittikçe 

arttırır. Bu eşitsizlikten hoşnutsuz olanlar, egemen güçten bu eşitsizliği gidermesini 

veya asgariye indirmesini beklerler. Eğer ki devlet gücü, yurttaşların bu taleplerini 

karşılamazsa meşruluğu sorgulanır duruma düşebilir.  

Özellikle 19. Yüzyılda üretimin sanayileşmesi ve pazarların genişlemesi ile 

sermayenin alanı genişlemiş ve devlet sınırları dışına taşmıştır. Sermayenin gittikçe 

büyümesi karşısında, uluslar arası ticaret,  iktisadi etkinliğin önemli bir boyutunu 

oluşturmaya başlamıştır. Bu durumda iktisadi açıdan gelişmiş olan devletler, 

egemenliklerini pekiştirmişlerdir. Çünkü dünyanın birçok bölgesinde karlı yatırımlar 

yapan şirketler karlarını, kapitalistleşmiş bölgelere aktarmakta ve bu bölgelerdeki 

devletlerde bu karlardan yararlanarak askeri, teknik ve bilimsel gelişmelerini 
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arttırmaktadır. Ancak iktisadi açıdan yeterince kapitalistleşememiş devletler için ise 

durum tam tersidir. Bu devletler gerek iç gerekse dış egemenliklerinden zaman 

zaman feragat etmek zorunda kalmaktadırlar. Kendi iktisadi ihtiyaçları için dış 

kaynaklı sermayelere ihtiyaç duymakta, ancak bu sermayeler yatırım yapmak için 

bazı siyasal ödünler talep etmektedirler.65 Bunun sonucunda egemen birim olarak 

devletler, siyasal kararlarda iktisadi bakımdan gelişmiş ülkelerin burjuvazisinin 

taleplerine boyun eğmek durumunda kalmaktadırlar. 

Modern devletin kapitalist görünümünün onun egemenlik iddiasının kimi 

zaman altını oyduğu doğruysa da, bir başka bakımdan modern egemenlik kuramının 

geçerliliğini sağlamada imkânlar yarattığı da doğrudur. İktisadi faaliyetin 

kapitalistleşmesi ve sanayileşmesi ile beraber üretimde artan bir zenginlik söz 

konusudur. Artan zenginlik sonucunda ortaya çıkan ve genişleyen orta sınıf, devletin 

egemenliğinden toplumların şikâyetçi olmamasını sağlamaktadır. Günümüz 

devletlerinde gelişmiş kapitalist toplumlarda egemene karşı şiddetli bir direniş veya 

memnuniyetsizlik söz konusu değilken, kapitalist rekabette geride kalmış 

toplumlarda devletler egemenlik kavramını çarpıtarak otoriter ve baskıcı bir yönetim 

görülmektedir.  

Kapitalist bir iktisadi yapı üzerine yükselen modern devlet, bireysel hakların 

tanınması ve geliştirilmesi ile egemenin sınırlarını belirlemeye çalışmış ve onu 

hukuki bir yapı içerisine yerleştirerek, devleti yalnızca zora dayalı bir yapı olmaktan 

hukuki çerçevesi olan bir kuruma dönüştürmüştür. Sermayenin güvenliği açısından 

burjuvazi, hukukun kurallarının belirgin kılınmasıyla devletin eylemlerinin bu 

sınırlar içerisinde gerçekleştirilmesini talep ederek, yurttaşların haklarının korunması 

olanağını ortaya çıkarmıştır. 

Modern devletin, iktisadi yapı ile olan ilişkisinde sorun olarak ortaya çıkan 

şey, egemenin iktisadi yapıya olan bağımlılığıdır. Bu bağlılık toplumsal kararlarda 

siyasal değil iktisadi bakış açısının geçerli olması iddiasıyla pekiştirilmeye çalışılır. 
                                                            
65 Kant, Ebedi barışın sağlanması için devletlerin borçlanmaması gerektiğini aksi taktirde borcunu 
ödeyemeyen devletler dolayısıyla savaş ihtimalinin ortaya çıkacağını söyler ve bu yöntemin bir devlet 
üzerinde siyasi üstünlük kurma aracı olacağını belirtir. Kant, kapitalist iktisatın, devlet egemenliğine 
karşıt bir kutup oluşturduğunun izlerini görmüştür. Bkz. Immanuel Kant, Perpetual Peace: A 
Philosophical Sketch, Political Writings, Ed. H. S. Reiss, Cambridge University Press, 14. bsk., 2003 
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Oysa “eskiden olduğu gibi bugün de siyaset kaderimizdir; değişen ise, ekonominin 

de siyasal bir unsura dönüşmüş olması, dolayısıyla kaderimiz haline gelmesidir.”66  

İktisadi yapının siyasal alandaki müdahale etkisi o denli artmıştır ki, 

ortaçağdaki kilisenin siyasi otoriteyi paylaşması gibi modern dönemde girişimciler 

siyasi otoriteyi kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek istemektedirler. 

Ortaçağdaki papalığın yerine günümüz dünyasında uluslar arası finans kuruluşları 

almıştır. Siyasal olan üzerindeki yetki, egemenin denetiminden çıktıkça yurttaşların 

egemenliği anlayışı boşta kalmaktadır. Bu boşluğu gidermek için yurttaşların iradesi 

olarak teşekkül etmiş devletin, egemenlik hakkını sonuna kadar kullanabilmesi 

gerekmektedir. Ancak egemenlik hakkının sonuna dek kullanılması, otoriter ve 

şiddet araçları ile toplum üzerinde dehşet yaratarak onların rızasını alan bir devlet 

anlayışına tekabül etmez. Bu anlamda egemen olanın eyleminin sınırları hukuk 

tarafından belirlenmiş olmalı ve egemenin eylemleri yurttaşlarının tümünün 

esenliğine aykırı olmamalıdır. Egemen, sınıfsal uygulamalardan vazgeçerek, 

tabiiyetindeki herkesin asgari yaşam standartlarını sağlamakla kendisini yükümlü 

görmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
66 Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, Çev. Ece Göztepe, Metis Yay., 2006, İstanbul, s.98 
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2.4. ULUS DEVLET  

Avrupa’nın siyasi düşünüşünün tarihinde egemenlik kavramı ile ulus devlet 

kavramının ortaya çıkışı aynı zaman dilimine denk düşmez. Batı siyaset felsefesine 

kavramsal düzeyde egemenlik kavramının girişi 16. Yüzyılda Jean Bodin ile başlar. 

Egemenlik kavramının ortaya çıkışı, yıkılan feodal düzene karşı güçlü bir yönetim 

anlayışının oluşturulması ve meşruiyetin kiliseden farklı bir yerden aranması sonucu 

olmuştur. Ancak ulus devlet düşüncesi ise 18. Yüzyılda oluşmaya başlamış ve 

Fransız Devrimi ile beraber yaygınlaşan bir siyasal yönetim haline gelmiş ve 20. 

Yüzyılda ulus devletler dünya üzerinde en yaygın siyasal örgütlenme biçimi 

olmuşlardır. Bu bakımdan egemenlik kavramı siyaset felsefesinde kullanılmaya 

başlandıktan sonra farklı bir tarihsel momentte ulus devlet anlayışı oluşmuş ve 

egemenlik kavramı bu siyasal örgütlenme biçiminin üzerine oturmuştur.  

 Ulus devletin, oluşum sürecine ve fikri arka planına baktığımız 

zaman, ulus-devlet ile kapitalizmin gelişimi arasında bir paralellik olduğunu 

görmekteyiz. Sömürgecilikle Avrupa devletlerine akmaya başlayan zenginlik, bu 

devletlerde yeni bir sınıfın ortaya çıkışına neden oldu: burjuvazi. Ticaret ile uğraşan 

burjuvalar, servet edinmeye ve bu sayede etkin birer aktör haline gelmeye başladılar. 

Burjuvazinin aynı zamanda devleti finanse eden kişiler haline gelmesi ile bu kesimin 

siyasal yaşamdaki ağırlıkları da artmaya başladı. Daha sonra sanayi devrimi ile 

beraber alt üst olan Avrupa toplumsal yaşamında, burjuvalar baş aktörler haline 

gelmeye başladılar. İşte bu değişim döneminde, siyasal düşüncede egemenlik 

kavramının içeriğini genişletme talepleri gittikçe daha yüksek seslendirilmeye 

başlandı. Locke ve Rousseau gibi düşünürler artık egemenliğin tabanının 

genişletilmesini daha yüksek sesle talep etmeye başladılar. Modern devlet 

kuramcılarından Hobbes, “Bodin’in geliştirdiği egemenlik kavramıyla, Suarez’in 

geliştirdiği sosyal sözleşme kavramlarını bütüncül bir çerçevede yeniden 

yorumlayarak, Bir olarak kavranan Devlet’in kuramını oluşturacaktır.”67 Hobbes ile 

egemenlik kavramı hükümdarın soyut kişiliği ile özdeşleştirilmiştir. Böylelikle 

Hobbes, mutlak monarşide egemenliğin en somut hali ile tecelli ettiğini 

                                                            
67 Ozan Erözden, Ulus-Devlet, Dost Kitabevi Yay., 1997, s.53 
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düşünmektedir.  Hobbes, egemenin tüm yurttaşların güçlerinden başka bir sınırı 

olmadığını belirtir.68 Bu, dönemin siyasal gelişmeleri ile tutarlılık gösteren bir 

egemenlik kavrayışıdır. Bundan sonra mutlak monarşilerin tahtı sallanmaya başlar. 

Gelişen burjuvazi, siyasal alanda söz sahibi olmak istemektedir. Bunun içinde 

egemenliğin tek bir kişinin iradesinde somutlaştığı mutlak monarşi, gelişen 

burjuvazinin taleplerine uygun değildir. Bir yandan da egemenliğin tek bir kişide 

somutlaştırıldığı kuramın kendi imkânları geliştirilecektir. Her ne kadar egemenlik, 

hükümdarın soyut kişiliğinde bütünsellik taşısa da bunun için çok daha uygun bir 

aday bulunmakta geç kalınmayacaktır. Artık egemenliğin kaynağı, daha soyut bir 

bütünsellik olan ulusun kendisi olarak görülecektir. Ulus kavramının ortaya çıkışı ile 

beraber egemenlik kavramı ulus kavramı ile ilişkilendirilecek ve böylece ulus, 

egemenliğin sahibi olarak görülmeye başlanacaktır. Ancak egemenliği sahibi olarak 

görülen bu soyut ulus düşüncesi neleri kapsar ve hangi özgül koşullar altında 

doğmuştur? 

 Gellner’e göre “Ulusçuluk, ulusların bir ürünü değil, tam tersine 

ulusları meydana çıkaran ulusçuluğun kendisidir.”69 Gellner, ulusçuluk fikrinin 

sanayileşme ile beraber ortaya çıkmış bir fikir olduğunu düşünür. Ona göre, 

sanayileşme ile beraber toplumsal türdeşliğin yaratılması çakışan süreçlerdir ve bu da 

beraberinde ulusçuluk düşüncesini ortaya çıkarır. Kültürel birimlerin siyasal 

birimlerle örtüştüğü iddia edilerek de ulus devletler ortaya çıkar. Sanayileşme süreci 

ile beraber devlet, yurttaşların gelişimini ve uzmanlaşmalarını sağlamak üzere onlara 

eğitim vermekle yükümlü hale gelmiştir.70 Bu eğitimin verilmesi ile beraber 

toplumdaki üst sınıfların kültürü, hâkim kültür haline gelir ve böylece türdeş bir 

toplum yaratılma süreci başlar.71 Devletin, sanayileşme ile beraber, yurttaşlarını bilgi 

ve beceri bakımından daha donanımlı hale getirme isteği, kültürel yapının da 

homojenleşmesini zorunlu hale getirir. Bunun sonucunda ulus ortaya çıkar. Bu 

                                                            
68 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.103 
69 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, Çev. Büşra Ersanlı Behar, Günay Göksü Özdoğan, İstanbul, 
İnsan Yay., 1992, s.105 
70 A. g. e., s.118 
71 Bu bakış açısı daha sonra Louis Althusser’de de benzer biçimde ortaya çıkacaktır. Althusser 
okulların, üretim ilişkilerinin yeniden üretimine yarayan devletin ideolojik aygıtlarından biri olduğunu 
belirtecektir. Bkz. Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp, 
Mahmut Özışık, İletişim Yay., 4.bs., 1994, s.33-46 
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bakımdan “ne uluslar ne de devletler her çağda ve her türlü koşulda varolurlar”.72 

Ulusların sahip olduklarını iddia ettikleri ortak geçmiş ve geleneklerin bir kısmı ise 

Hobsbawm’ın deyişi ile icat edilmişlerdir.73 Bu gelenek icadı, ulusun yaratılması 

sürecinde elzemdir. Çünkü ortak bir geçmişe ve tarihe sahip olmak ulusun en önemli 

özelliklerinden birisidir. Bu süreç içerisinde yeni gelenekler yaratılır ve bunlar uzak 

geçmiş ile ilişkilendirilirler. Hobsbawm’a göre icat edilmiş gelenekleri ile birlikte var 

olan ulus, devlet ile ilişkilendiği zaman önemlidir. “Millet ancak belli bir modern 

teritoryal devletle, milli devletle ilişkilendirildiği kadarıyla bir toplumsal birimdir; 

bununla ilişkilendirilmedikçe milleti ve milliyeti tartışmanın hiçbir yararı yoktur.”74 

 Ancak ister sanayileşme ile beraber ortaya çıkan bir olgu olsun isterse 

hep varolan bir olgu olsun, ulus kavramının egemenlikle ilişkilendirilmesi modern 

döneme aittir. Modern devletin ortaya çıkışındaki önemli aşamalardan birisi, feodal  

bağların, yerine soyut bir iktidar kaynağına yönelik siyasi itaat bağının yerleşmesidir.   

“Böylelikle iktidarın kaynağı soyut bir temele taşınmış olmakta ve 
gelecekte ulus kurgusunun bu kaynakta rakipsiz olarak yer almasına yol 
açılmaktadır. Bu gelişme, egemenlik kavramının süreklilik içerir biçimde 
kavranmasıyla da doğrudan bağlantılıdır.”75  

 Ayrıca ulus egemenliği fikri, egemenlik kavramının meşruluğunun da 

artık farklı bir şekilde açıklanması demekti. Bundan önce egemenliğin meşruluğu ilk 

önce güç ile açıklandı. Hobbes’da ifadesini bulan bu görüş egemeni, egemen olduğu 

için meşru görüyordu. Aynı zamanda bir sözleşme kuramı ile egemenlik rasyonel bir 

içeriğe kavuşturulmaya çalışılıyordu. Ancak sözleşme kuramı da egemenliği 

açıklamada yeterli olmayınca, en son temel olarak ulusun egemenliği meşruluğu 

sağlamada en son araç oldu. Ulus egemenliği fikri ile egemenlik tamamen dünyevi 

bir içeriğe sahip oldu. Sözleşme düşüncesi ile temellendirilen egemenlik fikrinden, 

insanın tanrısal haklarla dünyaya geldiği fikri örtük olarak vardı. Ancak ulusun bir 

üyesi olmakla yurttaşlık haklarını elde eden bireylerin iradesi olarak ulus egemenliği 

hiçbir aşkın referansa ihtiyaç duymamaktadır.  
                                                            
72 A. g. e. s.27 
73 Bkz. Eric Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions,The Invention of Tradition, Ed. Eric 
Hobsbawm, Terence Ranger, Cambridge University Press, 2003, s.1-15 
74 E. J. Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, Çev. Osman Akınhay, Ayrıntı 
Yay., 1993, İstanbul, s.24 
75 Ozan Erözden, Ulus-Devlet, s.47 
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“ XIX. yüzyıl devlet kuramının gelişimi iki karakteristik unsur sergiler: 
Tüm teist ve aşkın tasavvurların bertaraf edilmesi ve yeni bir meşruluk 
kavramının oluşturulması.”76 

  Ancak bu noktadaki ulus kavrayışı, evrenselci bir ulus kavrayışı değildir. 

Yani tüm insanları kapsamaz. Eğer öyle olsa idi, devletin egemenliğini 

meşrulaştırma işlevini yitirmek zorunda kalırdı. Her ne kadar ulus egemenliği fikri, 

Fransız devrimi ile ortaya çıkmış ve evrensel iddialarda bulunmuş olsa da bir süre 

sonra evrensellik boyutunu yitirmek zorunda kalmıştır. Çünkü Fransız devletinin 

egemenliğinin kaynağı, yalnızca Fransız ulusudur. Fransız ulusu sayesinde, Fransa 

devleti kendisini diğer devletlerden ayrı bir siyasi birim olarak konumlandırabilir. 

Dolayısıyla ulus-devlete temel teşkil eden ulus, “…sınırlı bir coğrafi alan üzerinde 

varolan ve ortak ve önceden belirlenmiş, değiştirilemez özellikler taşıyan bireylerden 

kurulu bir toplumsal grup olarak kavranmaya başlanacaktır.”77 Artık egemenlik, 

devlet sınırları içerisinde yaşayan insanların iradesi olarak meşruluğunu 

sağlamaktadır. Modern devlet, bu bakımdan son olarak kendi meşruluğunu ulusta 

buldu. “Avrupa’da devletin meşruiyeti ile ilgili arayışların son adresi millet oldu.”78 

Modern devletin ulus-devlet biçimini alması ile beraber güçlü bir meşruluğa sahip 

olmuştur. Ancak ulus devlet yapısı, özellikle 20. Yüzyılda ortaya çıkan iktisadi 

gelişmeler sonucunda bazı dönüşümlere uğramıştır. 18. Yüzyılda devletlerin dış 

egemenlikleri gerektiğinde sınırlarını askeri tedbirlerle koruyabilme kapasitelerini, iç 

egemenlik ise devletin kurumları ile yürütme gücü ve pozitif hukuk sayesinde 

sınırları içerisinde barış ve huzuru tesis edebilme kapasitesini göstermekteydi. Bu 

açıdan ulus devletlerin iç egemenlikleri, pozitif hukuk çerçevesinde mutlak bir 

görünüm arz etmekteydi. Ancak 19. Yüzyılın ortalarından itibaren bu durum 

değişmeye başladı.  

“Çokuluslu şirketler gibi hükümet dışı aktörler ve uluslar arası etkiye 
sahip özel bankalar, giderek ulus devletin biçimsel egemenliğinin içini 
boşaltmaktadır. Ekonomik açıdan en güçlü ülkelerin hükümetleri bile 
günümüzde bir ikilem içinde olduklarının farkındadırlar: bir taraftan bu 
ülkelerin hareket alanları ulus devletin yapısıyla sınırlandırılmıştır; diğer 

                                                            
76 Carl Schmitt, Siyasi ilahiyat: Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev. Emre Zeybekoğlu, 
Dost Kitabevi yay., 2002, Ankara, s.54 
77 Ozan Erözden, Ulus-Devlet, s.57 
78 Kadir Koçdemir, Milli Devlet ve Küreselleşme: Anlamı Değişen Sınırlar, İstanbul, Ötüken 
Neşriyat, 2004, s.150 
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taraftan aynı ülkeler, yalnızca dünya ticaretinin değil üretim ilişkilerinin de, 
giderek artan bir şekilde küresel bir ağ içinde gerçekleşmesinin getirdiği 
zorunluluklara karşılık vermek zorunda kalmışlardır. Egemen devletler, ancak 
politik araçlarla etki altına alınabilen bir ulusal ekonomi oldukları sürece 
ekonomilerinden kazanç sağlayabiliyorlardı. Oysa ekonominin 
özelleştirilmesiyle, özellikle dünya finans piyasalarında ve endüstriyel üretim 
aşamasında giderek artan karşılıklı bağımlılıkla, ulusal politikalar üretimin 
genel koşulları üzerindeki kontrollerini kaybetmiştir.”79 

 Ancak bu süreçler ulus devletin ve ona bağlı olan egemenliğin kaynağının 

ulusta olduğu fikrinin sonu mu demektir? Bu soruya olumlu cevap vermek oldukça 

zordur. Şu an için egemenliğin kaynağını aramada ulustan daha geçerli bir referans 

yoktur. Başka türden bir açıklama bizi ulussuz bir devlet yapısına götürecektir. Peki 

ulusa dayanmayan bir devlet var olabilir mi? Bir dünya devleti söz konusu ise 

mümkündür. Ancak bir dünya devleti fikri günümüz toplumsal örgütlenmesi, iktisadi 

yapısı bakımından pek mümkün gözükmemektedir. Ayrıca böyle bir yapı kurulmaya 

kalkışılsa bile bunun meşruluğunu sağlayacak bir zeminin yokluğu, aşılması zor bir 

engeldir. Günümüzde Avrupa Birliği en geniş devletler birliği olarak görülmektedir. 

Ancak bu birlik bile siyasi bir birlikten çok, ekonomik bir birlik olarak 

görünmektedir. Ayrıca bu birliğin egemenliğinin meşruluğu nerededir? Avrupalı 

kimliği böyle bir meşruluğu sağlayabilir mi? Günümüzde Avrupalılık kimliği olarak 

sunulan kimliğin Batı dünyasından yüzyıllardan beri var olan bir fikir olduğu 

bilinmektedir ve bu kimlik kapsayıcılıktan çok ırkçılığa varacak düzeyde dışlayıcıdır. 

Dolayısıyla bu kimliğin üzerine inşa edilebilecek bir siyasal yapılanma, günümüz 

ulus-devletlerinin bile gerisine düşme tehlikesi içermektedir. Ancak mevcut 

durumdaki ulus-devletler, dünya üzerinde yaşayan insanların birçok sorununa çözüm 

bulmakta yetersiz kalmaktadır. Hatta kendi yurttaşlarının sorunlarını çözmede bile 

kimi zaman yetersiz kalmaktadırlar. Dünyadaki yaşanan sorunların önemli bir kısmı, 

ulus devletlerin sınırlarını aşmış ve ulus devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri 

boyutta büyümüştür. Bu sorunların çözümü ancak devletlerin birlikte hareket 

etmeleri ile mümkün gözükmektedir. Bunun için devletlerin egemenliklerini 

kaybetmeden üye olabilecekleri devletler arası kurumların geliştirilmesi ile mümkün 

gözükmektedir. “Ulusal bilincin ortaya çıkışı, yerel ve hanedana dayalı kimliklerden 

                                                            
79 Jurgen Habermas, İkiyüzyıl Sonrasından Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant’ın Ebedi Barış İdesi, 
Çev. Ayşegül Çakal, Cogito, Sayı:41-42, 2005, s.390 
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ulusal ve demokratik kimliklere götüren, acılı bir soyutlama sürecini gerektiriyor 

idiyse; öncelikle, niçin son derece yapay türden bir sivil dayanışmanın bu üretilişi, 

tam klasik ulus-devletlerimizin sınırlarında durmaya mahkum olsun?”80 Bu sorunun 

geçerli bir yanıtını bulmak zor. Günümüz dünyasındaki yaşanan sorunların çözümü 

için, sanırım bu soyut dayanışmanın devletlerin sınırlarını aşması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
80 Jurgen Habermas, Avrupa’nın Niçin Bir Anayasaya Gereksinimi Var?, Çev. Kemal Atakay, Cogito, 
Sayı 39, 2004, s.313 
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2.5. SİYASAL PARTİLER 

 Modern devlet teorisinin 19. Yüzyılda kabul gören ve uygulamadaki 

yansısı liberal değerler üzerine yükselen parlamenter sistemdir. Egemenliğin ulusa 

ait olduğunu iddia eden ve bu ulusu eşit ve özgür yurttaşlardan müteşekkil bir 

bütünlük olarak algılayan modern devlet teorisi, egemenliğin asıl sahibinin bu 

yurttaşlar olduğunu, yurttaşların iradesinin dışında hiçbir otoritenin egemenliğe sahip 

olma iddiasında bulunamayacağını öne sürmektedir. Aslında egemenliğin asıl 

sahibinin yurttaşlar olduğunu öne süren Rousseau’dur. Rousseau’ya göre genel irade 

en üstün iradedir. Bu genel irade tüm yurttaşların iradesini yansıtır. Ancak Rousseau 

kuramında iradenin temsil edilemeyeceğini söyleyerek, yurttaşların iradesinin 

işlevsel bir biçimde egemenliği kullanmasının teorik zeminini kuramamıştır. 

Parlamenter sistem ile beraber yurttaşlar temsilcileri aracılığı ile egemenliğin kurucu 

unsuru haline gelebilmişlerdir. Teorik bakımdan yurttaşlar özgür iradeleri ile kendi 

iradelerini temsil edecek bir kişiyi belirlerler ve bu kişi parlamentoda bu yurttaşların 

iradesinin temsilcisi olarak bulunur. Parlamentodaki diğer temsilciler ile beraber 

yasama ve yürütme oluşturulur. Yurttaşların temsilcileri bu noktada egemenliğin 

kullanıcılarıdır. Ancak egemenlik asıl olarak yurttaşlardadır. Çünkü temsilciler 

yurttaşların iradelerinin temsilcisidir. Parlamentodaki açık ve özgür müzakere 

ortamında fikirler ortaya konur ve hangi fikir çoğunluğun desteğini alırsa o fikrin 

ışığında egemen güç harekete geçirilir. Özellikle 19. Yüzyıl liberal hukuk devleti 

öğretisinde, yurttaşların egemenliğe sahip olmalarını sağlayan parlamentolar özel bir 

öneme sahiptir. Parlamento egemenliği kullanan kurum olarak her türlü aşkın 

referanstan arınmış ve hukukun geçerliliğini sağlayacak bir kurum olarak modern 

siyasal yaşamın vazgeçilmez öğesi olarak kabul edilmiştir. Yurttaşların değişik 

kanaatleri parlamentoda temsil edilir ve bu yolla toplum için en rasyonel olan karar 

alınmış olur.  

 Siyasi partilerin ortaya çıkışı parlamentoların ortaya çıkışından çok 

daha sonraları olmuştur. Aslında parlamentoların ortaya çıkması ile parlamento 

içerisinde birçok grup ortaya çıkmaktadır. Parlamentodaki temsilciler zaman zaman 

değişik öbekler halinde bir araya gelmekte ve ortak hareket etmektedirler. Ancak bu 
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türden oluşumlara siyasi parti denemez. Çünkü bu oluşumlarda yurttaşların herhangi 

bir şekilde dahli yoktur. Modern siyasi partilerde ise yurttaşlar parlamentoda temsilci 

olmasalar dahi siyasi karar alma süreçlerine müdahale edebilirler. Partilerin üyesi 

olarak, siyasi partinin politikasının belirlenmesinde, siyasi partilerin yönetiminin 

belirlenmesinde rol alabilirler. Siyasi partiler yolu ile yurttaşlar, siyasi olarak 

örgütlenebilmekte ve egemenliği kullanmada hak iddia edebilmektedirler. Siyasi 

partiler yolu ile toplumdaki farklı görüşler bir araya gelip müzakerede 

bulunabilmekte ve kendilerini ifade edebilmektedirler. Modern devlet, parlamenter 

yapı içerisinde   

“bireyin seçme ve seçilme hakkını elde etmesini, böylelikle de devlet 
üzerinde etkili olmasını sağlayan partili sistem olmuştur. Çok partili sistemler, 
toplumdaki farklı anlayışların ve inançların ifade edilmesi, korunması ve 
partileşmesini sağlamasından dolayı da toplumsal özgürlüğün teminatıdır.”81 

 Bu nedenle parlamenter yapı içerisinde çok partili sistem, 

özgürlüklerin korunması ve hükümet gücünün denetim altına alınmasında elzem bir 

role sahiptir. Çok partili sistem sayesinde egemenliği kullanan kurumlar bir denetim 

altında tutulurlar. Çağımızda tek partili devlet yapılarının var olduğu 

gözlemlenmiştir. Ancak egemenliğin tek bir partinin var olduğu bir parlamento 

tarafından kullanılması, otoriter bir egemenlik anlayışının oluşmasına neden 

olmuştur. Çok partili bir yapı da ise egemenliği kullanan partiler diğer partilerin 

sürekli gözetimi altında bulunmaktadırlar ve yurttaşların rızasını kazanamadıkları 

durumlarda egemenliği kullanma yetkisini bir başka partiye devretmektedirler. Locke 

bunu şu şekilde ifade eder:   

“…yasama, sadece belirli amaçlarla hareket edebilen emanet bir 
iktidardır. Dolayısıyla yasamanın, kendisine halk tarafından duyulan güvene 
aykırı hareket etmesi halinde, yasamayı azletme ya da değiştirme egemen 
iktidarı hala halkın elinde kalır.”82 

 Ancak çok partili sisteminde mükemmel ve dengeli bir yapı olduğunu 

söyleyemeyiz. 

                                                            
81 Ayhan Bıçak, “Modern Devletin Oluşumu ve Sorunları”, Kutadgubilig, s.75 
82 John Locke, Second Treatise of Government, s. 77-78 
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 Çok partili sisteme dair kuşkularını dile getiren Carl Schmitt, işe 

parlamentarizm ile demokratikliği birbirinden ayırarak başlar. Öncelikle parlamenter 

yapının kavramsal olarak çok partili bir yapıyı getirdiği söylenemez. Parlamenter 

yapı temsil sistemine dayanır. Ancak temsil sistemi tek başına yeterli değildir. Çünkü 

insanların iradelerinin temsil edilebilir olduğunu kabul ettikten sonra, bu temsilin 

neden bir tek kişi tarafından değil de, birçok kişi tarafından gerçekleştirilmesi 

gerektiğini kavramsal olarak temellendiremeyiz. Eğer ki temsilciler, temsil ettikleri 

insanların iradelerini yansıtabiliyorsa neden tek bir kişi herkesin iradesini yansıttığı 

iddiasında bulunamasın ki? Dolayısıyla parlamenterliğin yanında bir ikinci ilke 

olarak demokratiklik ilkesinin de var olması gerekir.83 Dolayısıyla Schmitt, 

parlamentonun özü olarak kamusal tartışma, düşüncelerin karşılıklı kamusal 

müzakeresi ve kamusal münazarayı görür.84 Parlamenter demokrasi de görüşlerin 

kamuya açık bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Bu sayede karşıt görüşler birbirleri 

ile kolaylıkla mücadele ederler ve kamuoyu hangi görüşün kendisi için daha iyi 

olduğuna karar verebilir. Siyasal partiler de bunu gerçekleştirmenin aracıdırlar. 

Ancak liberal demokrasinin özünü oluşturan bu noktanın siyasal süreçler bakımından 

pek sağlıklı bir şekilde işleyebildiği söylenemez. Süreç içerisinde siyasal partiler 

grupların çıkarlarının temsilcileri olarak parlamento içerisinde faaliyetlerde 

bulunmaya başlamış ve siyasal partilerin eylemleri kamusal bir tartışmada görüşlerin 

açıkça ortaya konması görevinden çok temsil ettikleri grupların çıkarlarını sağlamak 

için iktidarı elde etme yarışına dönüşmüştür. “Partiler, günümüzde fikirleri tartışma 

amacıyla karşı karşıya gelmiyorlar; ama sosyal ve ekonomik güçgrupları olarak 

birbirlerinin karşılıklı çıkarlarını ve iktidar olma olanaklarını hesaplayan gruplar 

olarak karşı karşıya geliyorlar ve bu zemin üzerinde uzlaşmalar ve birliktelikler 

gerçekleştiriyorlar.”85 Elbette bu durum siyasal partilerin ilkesel zeminlerini terk 

etmeleri anlamına gelmektedir. Bu durumda siyasal partiler bir güç ve çıkar kavgası 

içerisinde faaliyet göstermekte ve kamusal tartışmanın yerini propaganda almaktadır. 

Bu durumda siyasal partilerin egemenliği kullanımı, kendi temsil ettikleri grupların 

                                                            
83 Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, Çev. Ellen Kennedy, 6. bsk., USA, The 
MIT Press, , 2000,s.34 
84 A. e. 
85 A. g. e., s.6 
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çıkarları lehine olacağından toplumsal bütünlüğü ıskalama tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmaktadır. 

 Siyasal partiler ve egemenlik arasındaki bir diğer ilişki de siyasal 

partiler aracılığı ile egemenlik kullanımın meşruluğunun sağlanmasıdır. Çünkü teorik 

olarak yurttaşlar siyasi partilere oy vererek yasama ve yürütme yetkilerini onların 

eline verirler ve partiler de yurttaşları temsilen bu egemenlik gücünü kullanırlar. 

Dolayısıyla yurttaşlar egemenin iradesinin kendi iradeleri olduğunu düşünerek, 

egemenin eylemlerine itaat ederler. Siyasal partiler toplumdaki değişik öbeklerin 

temsilcileri olarak parlamentoda yer alır ve yasama işlemine katılırlar. Böylelikle 

tüm yurttaşların temsili sağlanır. Ancak seçilen temsilcinin, seçildikten sonraki 

eylemleri temsil ettikleri tarafından beğenilmez ise ne olacaktır? Bunun için seçilen 

temsilcilerin geri çağrılma ve temsilcilikten düşürülmesi gibi bazı mekanizmaların 

kurulması gereklidir. Günümüz de bazı ülkelerde bu mekanizmalar kurulmuşken bazı 

ülkelerde bu türden mekanizmalar yoktur.  

 Siyasal partilerin egemenliği kullanılmasındaki rolünün günümüz 

demokrasilerinde karşılaştığı bir başka sorun da, siyasi partilerin temsil ilkesini 

yeterince gerçekleştirememesidir. Çünkü “…partilerin oynadığı rolün artması… bir 

çeşit geri tepmeyle, temsili rejimin parti yönetim kurullarına bıraktığı ya da 

yönetenlerin seçilmesi işinin seçmenlerden partilere geçtiği…anda demokrasi ilkeleri 

de zedelenmiş olur.”86 Eğer ki siyasal partiler temsil işlevlerini yeterince yerine 

getiremezlerse, yasama ve yürütmenin kullandığı egemenlik gücü de meşruluğunu 

yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle siyasal partiler, demokrasinin 

ilkesi olan yurttaşların yönetimini yaşama geçirmek sürekli mücadele içinde 

olmalılar. 

 Siyasal partilerin, parlamenter modern devlet yapıları için gördüğü 

kilit öneme rağmen, ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından da önemlidirler. Zaman 

zaman güçlü kapitalist ülkeler, iktisadi açıdan daha zayıf olan ülkelerin kaynaklarını 

sömürebilmek için siyasi partileri kullanmışlardır. Bu nedenle bazı ülkelerde siyasi 

partiler, sömürgeci ülkelerin bir ajanı gibi eylemlerde bulunmuşlar ve sömürüyü 

                                                            
86 Maurice Duverger, Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul, Sosyal Yay.,1986, s.18 
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meşrulaştırıcı bir işlev görmüşlerdir. Ancak siyasi partilerin varlığı, günümüz devlet 

yapılarının egemenliklerini rasyonelleştirmelerinin ve bu egemenliğin haklarla 

çatışmamasını sağlayan denge unsurları olduğunu görmemiz lazım. Ancak kapitalist 

bir iktisadi yaşamın hüküm sürdüğü günümüz siyasal yaşamında, siyasi partiler daha 

çok hâkim sınıf olan burjuvazinin sınıfsal taleplerine daha çok duyarlı olmaktadır. 

Bu durum yurttaşların iradesini temsil etmesi ve egemenliği bu yönde kullanması 

gereken siyasi partilerin, inandırıcılıklarını azaltmaktadır. İnandırıcılığın azalmasının 

göstergesi olarak birçok ülkede seçimlere katılımın düşme eğilimi göstermesidir. Bu 

durum siyasal yapının ve dolayısıyla egemenin eylemlerinin rasyonel meşruluğuna 

zarar vermektedir. Bu sorunun aşılmasında, politik alanın iktisadi çıkar alanından 

görece bağımsızlaşması ve yurttaşların politik alana dâhil olabilecekleri ve bu sayede 

egemenliğin kullanımında daha etkin olarak yer almalarını sağlayacak bir siyasi 

teşkilatlanmanın yapılandırılmasının teorik bakımdan daha verimli olacağını 

düşünmekteyiz. 
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2.6. SİYASAL RERİMLER 

 Siyasal rejimi şu şekilde tanımlayabiliriz. “Her siyasal rejim, bir sosyal 

topluluk içindeki yönetenlerin örgütlenmelerinden ve varlıklarından doğan sorulara 

verilen bir cevaplar bütünüdür.”87 Yönetenlerin ne şekilde örgütlendiği, egemenlik 

yetkisini kimin kullandığı ile yakından ilintilidir. Bu nedenle siyasal sistemin yapısı 

egemenliğin kullanımı ve dağılımı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle modern 

dönemde siyasal sistemlerin nasıl tanımlandığı ve bu tanımlamaların egemenlik 

düşüncesindeki karşılığını görmek, kavramın değişimini görmek açısından önemli 

olacaktır. Bu bölümde siyasal rejimlerin ortaya çıkışına kaynaklık eden siyasal 

teoriler ele alınarak, egemenliğin kullanımının yaygınlaşmasının tarihsel seyri 

çizilecek ve bu seyir içerisinde kavramın dönüşümündeki kaygılar ele alınmaya 

çalışılacaktır.  

 Modern devlet düşüncesi içerisinde devletin nasıl yönetilmesi gerektiğine ve 

egemenlik hakkının kimin elinde olması gerektiğine dair tartışmalar hep 

süregelmiştir. Bu tartışmaların temelinde aslında egemenlik gücünü kimin 

kullanacağı ile ilgilidir. Bu tartışmaların seyri, genel olarak Avrupa’nın yaşadığı 

iktisadi ve politik dönüşümlerle koşut bir biçimde olmuştur.  

 Egemenlik kavramını devlet teorisinin gündemine sokan Jean Bodin, 

egemenlik gücünün yalnızca tek bir kişide olması gerektiğini düşünür. Bu kişi ise 

monarktır. Bu sayede egemenliğin birliğinin sağlanacağını söyler.  

 Hobbes ise devlet biçimlerini monarşi, aristokrasi ve demokrasi olmak üzere üçe 

ayırır.88 Hobbes’da Bodin gibi en sağlıklı devlet biçiminin monarşi olduğunu 

söyleyerek89 mutlak monarşiye destek verir. Hobbes’a göre egemene gereğinden 

büyük bir güç verildiğini iddia etmek gereksizdir. Çünkü; “Her kim ki egemen gücün 

                                                            
87 Maurice Duverger, Siyasal Rejimler, s.11 
88 Thomas Hobbes, Leviathan, s.139 
89 A. g. e., s.143 
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aşırı büyük olduğunu düşünerek onu azaltmayı isterse, kendini, onu sınırlayabilecek 

başka bir güce; yani, daha büyük bir güce tabi kılmak zorundadır.”90 Bu mutlakiyetçi 

görüş, egemenliğin birlik ve bölünmezliğinin ancak tek bir kişinin şahsında 

somutlaşabileceğini düşünmekteydi. Mutlakiyetçi görüş, kısa sayılmayacak bir süre 

için Avrupa’da egemen görüş oldu ve uygulamasını buldu. “Mutlakiyet, açıkça geç 

feodal koşullar altında başladı ve modern olarak şu ya da bu ölçüde evrensel sayılan 

biçimlerce sonunda üstlenildi. Onaltıncı yüzyılda ortaya çıktı, onyedinci yüzyıl 

boyunca egemen devlet biçimiydi, genellikle ancak onsekizinci yüzyılın ikinci 

yarısında veya daha sonra daha tanınabilen modern devlet biçimlerine yol açtı.”91 

Pratikte mutlakıyetçilik 18. Yüzyılın ikinci yarısına dek yaygın bir devlet biçimi olsa 

da, mutlakıyetçi devlet anlayışının dışında ve hatta ona karşıt devlet anlayışları henüz 

17. Yüzyılda görülmeye başlanmıştır. Örneğin mutlakıyetçiliğin en zayıf olduğu yer 

olan İngiltere’de John Locke’un devlet anlayışı mutlakıyetçiliğin tam tersi bir devlet 

anlayışıdır.  

Locke, devlet biçiminin, yasa yapma iktidarının verildiği ellere bağlı olduğunu 

belirtir.92 Bu açıdan Locke, var olan rejimin niteliğini yasama gücünün niteliğine 

bağlar. Bu bakımdan yasama gücü, egemenliği kullanma gücüdür de. Locke yasama 

gücünün sınırsız olmadığını belirterek bu güce, bireyin doğal hakları bakımından bir 

sınır getirir.  

“...devlette, sadece bir egemen iktidar olabilir ki, bu yasamadır. Diğer bütün 
iktidarlar bu yasama iktidarına bağlıdırlar ve bağlı olmak zorundadırlar. Ancak 
buna rağmen, yasama sadece belli amaçlarla hareket edebilen emanet bir 
iktidardır. Dolayısıyla yasamanın, kendisine halk tarafından duyulan güvene 
aykırı hareket etmesi halinde, yasamayı azletme ya da değiştirme egemen 
iktidarı hala halkın elinde kalır.”93  

Gördüğümüz üzere Locke yasama iktidarının mutlaklığına katılmaz ve onu halkın 

duyduğu güvene ve dolayısıyla rızaya dayandırır. Bu açıdan Locke için egemenlik 

iktidarı sınırsız bir iktidar değildir. Ancak Locke egemenlik yetkisinin nasıl 

kullanılması gerektiğini düşünmektedir? Locke için mutlak hükümranlık akıldışıdır 

ve sivil toplum ile uyuşmaz. Yani mutlak hükümranlık asla halkın güvenine ve 
                                                            
90 A. g. e., 154 
91 Christopher Pierson, Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, İstanbul, Çiviyazıları, 2000, s.77 
92 John Locke, Second Treatise of Government, s.68 
93 A. g. e., s.77-78 
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rızasına sahip olamaz. “Mutlak hükümranlık, yerleştirilmiş olsa bile, bir sivil toplum 

türü olmaktan öylesine uzaktır ki, tıpkı köleliğin mülkiyetle uyuşmaz olması gibi, 

mutlak hükümranlık da sivil toplumla uyuşmazdır.”94 Locke için mutlak 

hükümranlık, sağlıklı bir rejim değildir. Buna alternatif olarak Locke, yetkilerin 

sınırlandırıldığı bir hükümet biçimi önerir. Bu yetkiler dağıtıldığı ve birbirlerini 

denetlediği ölçüde bireyin hakları ve özgürlüğü garanti altına alınmış olur.  

 Locke devlet biçimlerini üçe ayırır. Bunlar demokrasi, oligarşi ve 

monarşidir.95 Ancak Locke monarşiyi dışlamaz. Locke için önemli olan rızaya 

dayanan ve bireyin doğal haklarını gözeten bir hükümet biçimidir. Locke monarşiyi 

bazı şartlar altında meşru bir yönetim olarak görür.  

“Yasamanın sürekli toplantı halinde olmadığı ve yürütmenin, yasamada da payı 
olan tek bir kişiye verildiği bazı devletlerde, bu tek kişi, oldukça ılımlı bir 
anlamda, yine egemen olarak adlandırılabilir... Ancak bu kişi, bu temsili, bu 
kamu iradesini terk ettiğinde ve kendi iradesi ile eylemde bulunduğunda, 
kendisini alçaltmış olur ve artık sadece, iktidarsız ve iradesiz tekil özel bir kişi 
haline gelir; itaat edilmeye ilişkin bir hakkı yoktur.”96  

Bu bakımdan Locke, monarkın iradesinin kamuya dayanmadığı durumlarda, 

egemenlik hakkını kaybettiğini düşünür. Locke için, egemenlik yetkisi ancak 

toplumdan alınabilir. Monarşinin başındaki kişi, kamuyu temsilden uzak düştüğünde 

de egemen olarak adlandırılamaz. Locke, egemenliği yasama gücüne bağlayarak ve 

yürütme ve federatif gücü de bu güce bağlı görerek, egemenliği yasa yapma iktidarı 

olarak tanımlar. Yasamayı ise bir kurula ait düşünerek, kendisinden sonra gelecek 

düşüncelere kaynaklık eder. Ayrıca egemenliğin meşruluğunu toplumun rızasında 

görmesi ve sınırlı bir egemenlik anlayışına sahip olması onu sonraki düşünürler için 

bir kalkış noktası haline getirmiştir. Locke’un mutlakiyetçiliğe yönelik olumsuz 

tavrı, daha sonra Rousseau’nun yönetim anlayışı ile geliştirilecektir. Locke’un liberal 

öğretisini ortaya koymasında İngiltere’nin siyasal yapısının önemli bir yeri vardır. 

İngiltere’de egemen otoritenin yetkisini sınırlayan bir gelenek oluşmuştur. 

İngiltere’de birey hakları adına egemen gücü sınırlayan Magna Carta (1215), Haklar 

Dilekçesi (1628), Büyük Uyarı (1641), Habeas Corpus Act (1679), Haklar Dilekçesi 

                                                            
94 A. g. e., s.90 
95 Bkz. A. g. e., s.68 
96 A. g. e., s.78-79 
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(1689) gibi metinler vardır. Bu geleneğe yaslanan Locke, hükümetin elindeki 

güçlerin ayrılmasını savunmuştur. Locke’a göre yasama ve yürütme gücü birbirinden 

ayrılmalıdır.97 Yasama ve yürütme güçlerinin birbirlerinden ayrılması ile tüm 

yetkilerin tek bir merkezde yoğunlaşmasının ve birbirleri üzerinde bir denge 

oluşmasını sağlamak isteyen Locke, bu sayede bireyin doğal haklarının yönetici 

tarafından ihlalini önlemeye çalışır. Locke’un ortaya koyduğu güçlerin ayrılması 

düşüncesi daha sonra Montesquieu tarafından benimsenecek ve Montesquieu 

tarafından yasama, yürütme ve yargı olarak üç gücün birbirinden ayrılması 

benimsenecektir.98 Güçlerin ayrılığı ilkesinin benimsenmesi egemenlik gücünün bu 

üç kurum tarafından paylaşılmasını getirecek ve daha sonra parlamenter sistem için 

vazgeçilmez olacaktır.  

 Rousseau için ise erklerin ayrılması egemenliğin bölünmesi anlamına 

gelmez. Rousseau’ya göre, egemenlik bölünemez.99 Rousseau bu açıdan kuvvetler 

ayrımı ilkesinin, egemenliği ilke bakımından bölmediğini düşünür. Yasama, yürütme 

ve yargının bağımsızlığı egemenlik yetkisinin farklı organlara dağıtılması anlamına 

gelmez. Rousseau’ya göre,   

“Bizim siyasetçilerimiz, egemenliği ilkesi bakımından bölemedikleri 
için, onu konusu bakımından bölüyorlar. Onu güç ve irade olarak, yasama gücü 
ve yürütme gücü olarak, vergi koyma, yargılama ve savaş hakkı olarak, iç 
yönetim ve dış ilişkiler olarak, kimi zaman bunları birleştiriyorlar kimi zamansa 
ayırıyorlar… Bu hata onların egemen otoriteye dair açık fikirlerinin 
oluşmamasından ve bu otoriteden çıkan şeyleri, onun öğeleri saymaktan 
kaynaklanıyor”100  

 Rousseau, erklerin farklı kurumlarda bulunmasının, onları ilke bakımından 

ayırdığını düşünmez. Tüm bu erkler tek bir güce, egemen güce aittir. Bu açıdan 

yürütme erkini kullanan hükümet, egemenin bir temsilcisidir. Egemenlik yetkisini 

elinde bulunduran halk, hükümet aracılığı ile eylemde bulunur. Rousseau hükümeti 

şu şekilde tanımlar: “Hükümet, egemen güç ile onun özneleri arasında bulunan ve 

                                                            
97 A. g. e., s. 75-76 
98 Bkz. Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, C.1, Çev. Fehmi Baldaş, İstanbul, Toplumsal 
Dönüşüm Yay., 1998, s.234-247 
99 Rousseau, The Social Contract, s.171 
100 A. g. e., s.171 
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bunların karşılıklı iletişimini sağlayan, yasaların yürütülmesi, sivil ve siyasal 

özgürlüğün sağlanması ile görevlendirilmiş aracı bir heyettir.”101  

Rousseau hükümet biçimlerini Locke ve Hobbes gibi üçe ayırır. Bunlar; 

demokrasi, aristokrasi ve monarşidir. Egemen olan halk, yönetim işini yurttaşların 

tümüne devrederse buna demokrasi, az sayıda kişiye devrederse aristokrasi, tek bir 

kişiye devrederse monarşi olur.102 Burada tüm yönetim biçimlerinde Rousseau, 

egemenlik yetkisine sahip olan halkın bu egemenlik hakkından vazgeçmediğini, 

yalnızca hükümet için bir temsilcinin görevlendirilmesini düşünür. 

Rousseau hangi yönetim biçiminin daha iyi olduğu sorusuna, bir yönetim 

biçimini önermeden cevap verir. Rousseau’ya göre “Hükümet biçimlerinden her biri 

bazı durumlarda iyi bazı durumlarda kötü olabilir.”103 Aslında Rousseau, 

demokrasiyi mükemmel bir yönetim biçimi olarak görür ancak bunun 

gerçekleşemeyecek bir yönetim biçimi olduğunu da belirtir.   

“Eğer bir tanrılar ulusu olsaydı, o demokrasi ile yönetilirdi. Böylesi 
mükemmel bir yönetim insanlara uygun değildir.”104  

 Rousseau, tüm yurttaşların sürekli toplantı halinde olması gerektiğini 

söyleyerek bunun ancak çok küçük ölçekte bir toplumda mümkün olacağını düşünür. 

İnsanlar hem yasama hem de yürütme erkini ellerinde bulunduracağından genel 

iyiliğin gerçekleşmesinden ziyade özel çıkarları göz önüne alırlar. Dolayısıyla tüm 

halkın yurttaşlık bilincine sahip olması gerekir. Bu da mümkün gözükmediği için 

demokrasi tanrılara özgü bir yönetimdir. 

Rousseau’nun aristokrasi tarifi ise soya dayalı bir yönetim anlayışından 

uzaktır. Burada yöneticiler yurttaşların seçimleri ile belirlenirler. Aristokrasi, orta 

büyüklükteki devletler için uygun bir yönetim şeklidir. Eğer ki yurttaşlar en bilge 

kişileri yönetici olarak seçerlerse, en iyi yönetim şekli budur. “Çokluğun en bilgeler 
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tarafından yönetilmesi en iyi ve en doğal düzendir; yeter ki bu kişiler kendi çıkarları 

için değil çokluğun çıkarları için yönetiyor olsunlar.”105 

Rousseau, monarşiyi büyük devletlere uygun bir yönetim biçimi olarak görür. 

Monarşi çok güçlü bir yönetim şeklidir, ancak sakıncaları da yok değildir. Rousseau, 

monarşiye ihtiyatla yaklaşır. Monarşilerde, monarkın öznel iradesinin her zaman 

genel iyilik doğrultusunda işlememe tehlikesi vardır. 106 Ayrıca monarşilerde 

yönetici kesim sayıca çok az olduğu için halkın yönetime katılması minimum düzeye 

inmiştir. Hükümdar ile halk arasında bağlantı gittikçe azalır. Ayrıca monarkın 

belirlediği yöneticiler çoğunlukla yönetim işinde beceriksiz olanlardır, oysa 

cumhuriyetlerde bu işi halk üstlendiğinden yanılma oranı daha düşüktür.107 

Dolayısıyla Rousseau için siyasi rejim tek başına önemli değildir. Önemli 

olan yurttaşların varlığının korunması ve refahıdır. Bu nedenle Rousseau iyi bir 

hükümetin işareti olarak şunu görür: “…yurttaşların arttığı ve çoğaldığı hükümet 

kuşkusuz en iyi hükümettir.”108 

 

 Rousseau’nun egemenlik yetkisini tüm halkta görmesi ve doğrudan 

demokrasi yerine, orta büyüklükteki devletler için en doğru rejimin yurttaşların 

seçimi ile bir kısım yurttaşın yönetim işlerini üstlenmesi gerektiğini söylemesiyle 

Fransız Devrimine ve monarşilerin tarih sahnesinden çekilmesi süreci başlamış olur.  

 Fransız devriminin teorisyenlerinden ve ulus egemenliği fikrinin 

Rousseau’dan sonra bir diğer mimarı olan Emmanuel-Joseph Sieyes, egemenliğin 

tamamen ulusa ait olduğu ve bu yetkinin tek kaynağının ulusun ortak iradesi 

olduğunu savunarak Rousseau’nun açtığı düşünsel yoldan ilerlemiş ancak temsil 

düşüncesini dışlamayarak temsili yönetimi mümkün görmüştür. Sieyes, bireylerin bir 

araya geldiği andan itibaren bir ulus oluşturduklarını109 düşünerek, ulusu 
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108 A. g. e., s.213 
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egemenliğin kaynağı olarak görür. “Her şeyden önce vardır ve her şeyin kaynağıdır 

Ulus. İradesi her zaman yasaldır, yasanın ta kendisidir.”110 Toplumun oluşumunu üç 

aşamalı olarak gören Sieyes için üçüncü ve son aşama “vekaletle yürütülen 

yönetim”111 aşamasıdır. Sieyes, egemenlik yetkisinin daima ulusta kaldığını ve 

temsilcilere sadece ortak iradenin isteklerinin uygulanması görevini veriyordur. 

“topluluk isteme (irade) hakkından feragat etmiyor; bu, onun elinden alınamayacak 

mülkiyetidir; sadece onun uygulanması ile birilerini görevlendiriyor.”112 Bu açıdan 

Rousseau’nun iradenin temsil edilemeyeceği düşüncesinden ayrılmakta ve temsili 

yönetimi meşru görmektedir. Ancak bu noktada egemenliğin ilkesinin ulusta 

kaldığını ancak onun iradesinin bir bölümünün kullanımı temsilcilere, hükümete 

devredildiğini düşünmektedir. “Dolayısıyla auctoritas’ın değil, sadece potestas’ın 

ellerine bırakıldığı temsilciler, sınırlı bir iktidara sahiptir.”113 Bu sınırlı iktidarın 

sınırını belirleyen ise anayasadır. Kamusal iktidarı kullananlar ancak bu anayasa 

çerçevesinde bu iktidarı kullanabilirler. Anayasa aynı zamanda, yönetimin kötüye 

kullanılmasını da engeller. “İdare ancak anayasal ise gerçek anlamda iktidar 

kullanabilir; ancak kendisi için konmuş yasalara bağlı kalırsa yasal olur”114 Peki 

anayasayı kim oluşturacaktır? Buna Sieyes’in cevabı, ulusun kendisi olacaktır. Bu 

noktada Olağanüstü temsilcilerden oluşmuş olan kurucu iktidar devreye girer ve 

anayasayı oluşturur. “Olağanüstü temsilcilerden oluşmuş bir organ, bu ulusun bizzat 

toplanmış halinin yerini tutar.”115 Bu olağanüstü meclis anayasayı oluşturur ve 

sonraki meclisler ise bu anayasaya göre yasama ve yürütme faaliyetini gerçekleştirir.  

Her ne kadar parlamenter sistemin temellerini İngiltere’nin siyasal yapısında 

görsek de, Sieyes İngiliz tipi bir yönetimi uygun bulmaz. Avam kamarası ve Lordlar 

kamarası türünden iki farklı meclise sınıfsal farklılıkları koruduğu için hoş gözle 

bakmaz.116 Sieyes ayrıca İngiltere’nin temsil sisteminin kötü olduğunu söyler ve 

yasama erkinin kral, lordlar kamarası ve Avam kamarası tarafından üçe bölünmesine 

itiraz eder. “Eğer senyörlerle kral ulusun temsilcileri değillerse, yasama erki içinde 
                                                            
110 A. g. e., s.71 
111 A. g. e., s.69 
112 A. e. 
113 Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, s.201 
114 Emmanuel-Joseph Sieyes, Üçüncü Sınıf Nedir?, s.73 
115 A. g. e., s.76 
116 Bkz. A. g. e., s.58- 62 
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hiçbir yerleri olamaz, zira yalnız ulus kendi adına irade beyan edebilir ve dolayısıyla 

kendisi için yasalar yapabilir.”117 Bu nedenlerle İngiltere tarzı bir yönetim yerine, 

ulusun temsilcilerinden oluşan tek bir meclise dayalı bir yönetim anlayışını savunur. 

Sieyes, Rousseau’nun açtığı yoldan ilerlemiş ve mutlakıyetçiliği ve aristokratik 

unsurları reddederek, tamamen ulus egemenliğine dayalı bir temsili yönetim 

anlayışını savunmuştur. Böylece egemenliğin, bölünmesinin ve ayrıcalıklı sınıflar 

eliyle kullanılmasının önüne geçmeye çalışarak, temsili demokrasinin gelişiminde 

önemli bir isim olmuştur. “Sieyes, Aydınlanma’nın Fransa’yı karşı konamaz bir 

biçimde ulus egemenliğine doğru götürdüğünü ileri sürer ve tiers etat’nın (üçüncü 

sınıfın) ya da daha doğrusu burjuvazinin devrim programının ilk aşamalarını büyük 

bir öngörüyle ortaya koyar.”118 

Siyasal sistem tartışmalarına farklı bir perspektif getiren Hegel ise ne 

Locke’un liberal devlet anlayışını ne Rousseau’nun egemenliği ulusa ait olduğunu 

düşünen cumhuriyetçi anlayışını ne de Hobbes’un mutlakıyetçi anlayışını benimser.  

“Hegel burjuva bireyselciliğinin ve bencilliğinin başat olduğu bir ortamda, belli 

idealler etrafında bütünleşmiş bir toplumsal yaşamın ve ortak bir iyinin nasıl 

gerçekleşebileceğine cevap aramış, bir toplumun ortak paylaşılmış iyiler olmadan 

neden çalışamayacağını göstermeye çalışır.”119 Hegel için “devlet somut özgürlüğün 

gerçekleşmesidir.”120 Bu bakımdan, devlete karşı mesafeli duran ve devletin gücünü 

sınırlayarak, bireylerin özgürlüğünü koruyacak önlemler geliştiren Locke’un devlet 

anlayışının karşısında yer alır. Aynı zamanda Locke, Montesquie gibi düşünürlerin 

bireyin haklarını ve özgürlüğü koruduğunu düşündükleri güçler ayrımı ilkesini 

reddeder. Hegel, “Güçlerin bağımsızlığı, örneğin yasama ve yürütme gücünün 

bağımsızlığı, son zamanlarda büyük ölçüde gördüğümüz gibi doğrudan devletin 

çökmesine neden olur…”121 Bu bakımdan Hegel güçlerin birbirlerinden mutlak 

bağımsızlığı fikrini savunmaz. Ancak devlet, kendi içerisinde üç alt bölüme bölünür. 

Bunlar; yasama, yürütme ve en son kararı verme iradesi olarak nesnel güç, 

                                                            
117 A. g. e., s.63 
118 Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, s.206 
119 Faruk Yalvaç, Hegel’in Uluslar arası İlişkiler Kuramı: Dünya Tini, Devlet ve Savaş, Phoenix 
Yay., Ankara, 2008, s.7-8 
120 G. W. F. Hegel, Philosophy of Right, s.160 
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hükümdar. “Hükümdar da, diğer güçler tekil bir birliğin altında birleşirler ve böylece 

hükümdar anayasal monarşi denen şeyin meydana getirdiği bütünün hem zirvesi hem 

de temeli olur.”122 Hegel’e göre devletin olgunluğa erdiği siyasal sistem anayasal 

monarşidir. Hegel, ulus egemenliği fikrini de bulanık ve hatalı görür.  

“İnsanların son zamanlarda kullandıkları halk egemenliğini yaygın 
anlamı monarkta bulunan egemenliğe karşıt bir şey olarak görülüyor. 
Hükümdarın egemenliğine karşıt bir halk egemenliği kavramı, vahşi bir halk 
kavramına dayanan karışık bir fikirdir. Monarkı olmayan ve bütünü zorunlu ve 
dolaysız bir biçimde ona bağlayan bağlantıda yoksun bir halk, şekilsiz bir 
yığındır, bir devlet değildir.”123 

 Dolayısıyla halk egemenliği fikri ile devlet fikri birbirine karşıttır. Bir 

topluluğun devlet haline gelebilmesi için bir monarka sahip olması şarttır. Bu 

monarkın varlığı egemenliğinden bir göstergesidir aynı zamanda. “…kendiliğinde 

gelişmiş, gerçek bir organik bütünlük oluşturan halkta, egemenlik bütünün 

şahsiyetidir ve bu şahsiyet kendi kavramına uygun bir gerçek bir varoluş içinde, 

monarkın şahsıdır.”124 Hegel önermiş olduğu monarşinin kalıtsal bir monarşi 

olduğunu belirtir125 ve monarşinin kalıtsal olmasının iktidar kavgalarının önüne 

geçtiğini söyler. Seçime dayalı monarşide, ilkesi özel irade olan rejimin seçimle 

teslimiyete terk edildiğini düşünür. Seçime dayalı monarşide bireylerin ve grupların 

öznel çıkarları baskın geleceğinden, devlet idesinin genelliği ortadan kalkar ve 

devletin gücü öznel iradelere terk edilir. Bu türde bir rejimde “bunun sonucu olarak 

devletin özel yetkileri kişisel mülkiyete dönüşür, devletin egemenliği zayıflar ve 

kaybolur, sonuçta devlet içeride çözülür ve dışarıda yıkılır.”126 Hegel, bilinen 

anlamıyla yasama görevini yapan parlamento fikrine karşıdır. Yasama işi ancak 

devletin yüksek görevlileri tarafından yapılabilir çünkü bu kişiler devlet idesinin 

içeriğine vakıftırlar. “Birisinin ne istediğini bilmek, üstüne üstlük mutlak iradenin, 

Aklın, iradelerin ne istediğini bilmek derin bir kavrayışın ve içgörünün ürünüdür ve 

açıktır ki bunlar sık bulunan şeyler değildir.”127 Meclislerin en önemli görevi, 
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yasama faaliyetini yürüten yüksek devlet görevlilerinin gözlerinden kaçan şeyleri 

bildirme ve acil ve daha spesifik ihtiyaçları bu görevlilere bildirmedir.128 

 Hegel, egemenliğin monarkın şahsında vücut bulduğunu düşünmekler ve 

anayasal bir monarşi önermekle, devletin özerk varlığını ve sınıfsal çıkarların 

etkilerinden uzakta tutulmasını sağlamaya çalışıyordu. Hegel’in önerdiği siyasal 

yapıda monark evrensel Aklın temsilcisi, tümel ve tekilin kendinde uzlaştığı makam, 

birey ile devlet karşıtlığının aşıldığı bir yerdir. Hegel, kalıtsal monarşi ile bu 

bağımsızlığı sağlamaya ve çıkar gruplarının etkisinden devleti uzak tutmaya 

çalışmıştır. “Öyle görünüyor ki Hegel, eski mutlakçı monarşi düşüncesi ile 

restorasyonun yasalcı teorisi arasındaki mücadelenin monarşinin, modern politik 

düşüncenin öznellik ve öz belirlenim sembolü olarak görülmesi sayesinde 

giderilebileceğini düşünüyordu.”129  

  Ancak monarkın her şeyin tepesinde yer aldığı ve tüm siyasi yapıyı belirlediği 

ve egemenlik yetkisini şahsında topladığı bir siyasi yapı, sonuç olarak totaliter bir 

siyasi yapıdır. Bireysel özgülüklerin ve hakların devletin ve monarkın şahsında 

korunmuş olduğu düşüncesi, bu özgürlüğün kurumsal güvenceden yoksunluğu 

anlamına gelmektedir. Ancak Hegel’in önerdiği siyasal sistemde amaç despotik bir 

yönetimin felsefi temellendirilmesi değil, devletin özel çıkarların belirlenmesinden 

bağımsız kılınması ve bir genel iyi tarafından belirlenmesidir.  

“Kişisel hak ve kişisel refah alanlarının (aile ve sivil toplum) karşısında devlet 
bir bakıma dışsal zorunluluk ve onların üstünde bir otoritedir. Devletin doğası 
öyledir ki, bunların kanunları ve çıkarları devletinkine göre ikincildir ve ona 
bağımlıdır.”130 

Bu genel iyiyi, genel çıkarın ne olduğu da monark tarafından 

belirlenmektedir. Monarkın belirlemesi ile bu kararın uygulanması faklıdır. 

Uygulama yürütme gücüne, yani hükümete aittir.   
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“Monarkın kararı ve bu kararın yerine getirilmesi ve uygulanması 
arasında fark vardır…tikeli evrenselin kapsamına sokmak işi, yürütme gücünü 
oluşturur. Bu güç aynı zamanda yargı gücünü ve kamu yönetimini içine alır.”131 

Hegel’in özel çıkarlardan bağısızlaştırmaya çalıştığı egemen gücü, monarka 

vermesine karşı, Hegel gibi kapitalist toplum içerisinde burjuvazinin etkisini ortadan 

kaldırmaya çalışan Marx ise bambaşka bir siyasal yapı önerir. 

Marx, daha önce de belirttiğimiz gibi, devleti sınıflar arası çatışmada, egemen 

sınıfın baskı aracı olarak görür. Bu nedenle kapitalist üretim biçiminde egemen sınıf 

olan burjuvazinin siyasi aygıtı olan devlet, gayrı meşrudur. Marx, proleterlerin 

gerçekleştireceği bir devrimle devleti ele geçirmesi gerektiğini düşünür. “…işçi 

sınıfının devrimde atacağı ilk adım, proleteryayı egemen sınıf durumuna getirmek, 

demokrasi savaşını kazanmaktır.”132 Gerçekleştirilecek bu devrimle, devlet 

proleterya tarafından ele geçirilir ve egemenliği burjuvaziyi ortadan kaldırmak için 

kullanır. Burjuvazinin ortadan kaldırılması ise üretim araçlarının devlete, yani 

topluma, devredilmesi ile gerçekleşecektir. “Proleterya, siyasal egemenliğini, tüm 

sermayeyi burjuvaziden derece derece koparıp almak, bütün üretim araçlarını 

devletin, yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş proleteryanın elinde merkezileştirmek 

için, ve üretici güçlerin tamamını olabildiğince çabuk artırmak için kullanacaktır.”133 

Devrimin gerçekleşmesi ile devlet, proleteryanın siyasal gücü haline gelecek ve 

üretim araçları üzerindeki mülkiyeti ortadan kaldırarak burjuvaziyi ortadan 

kaldıracaktır. Burjuvazi ortadan kalktığında ise sınıf karşıtlığı ortadan kalkacaktır. 

Tek bir sınıf olarak yaratılan toplumda ise, sınıfsal karşıtlıklarda egemen sınıfın 

baskı aracı olan devlete ve egemenliğe ihtiyaç kalmayacaktır.  

“Gelişimin akışı içerisinde sınıf ayrımları kalktığında ve üretim tüm 
ulusun geniş bir birliğinin ellerinde yoğunlaştığında, kamu gücü siyasal 
niteliğini yitirecektir. Gerçek anlamında siyasal güç, bir sınıfın bir başka sınıfı 
ezmek amacıyla örgütlenmiş gücüdür. Eğer proleterya, burjuvaziyle 
savaşımında, koşulların zorlamasıyla, kendisini bir sınıf olarak örgütlemek 
zorunda kalacak, bir devrim yoluyla kendisini egemen sınıf konumuna 
getirecek, ve egemen sınıf olarak eski üretim koşullarını zor kullanarak ortadan 
kaldıracak olursa, o zaman, bu koşullarla birlikte, sınıf karşıtlıklarını ve genel 
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olarak sınıfların varlık koşullarını da ortadan kaldırmış ve, böylelikle, bir sınıf 
olarak kendi egemenliğini ortadan kaldırmış olacaktır.”134  

 Marx, üretim biçiminin ve üretim ilişkilerinin, üretim araçları üzerindeki özel 

mülkiyeti kaldırılmasıyla dönüşeceğine ve bu dönüşümün de tüm siyasi ve toplumsal 

yapıyı dönüştüreceğini düşünmektedir. Bu nedenle proleterlerin gerçekleştireceği 

devrim ile ilk aşamada devlet, siyasal güç ele geçirilir ve aşama aşama burjuva 

mülkiyeti ortadan kaldırılır. Özel mülkiyetin ortadan kalkması ile beraber siyasi yapı 

olan devlete de ihtiyaç kalmaz ve toplum kendisini örgütler.  

Marx’ın önerdiği yeni bir siyasal yapı değildir. Asıl önerdiği iktisadi yapının 

dönüştürülmesidir. Bu açıdan Marx, yeni bir yönetim biçimi ya da rejim önermez. 

Sosyalist toplumda yapılacak şey, egemenliği proleteryanın kullanacak olması ve 

zamanla egemenliği ortadan kaldırmasıdır. Bu nedenle, önceki filozoflar gibi 

monarşi, demokrasi, aristokrasi mi daha iyi bir yönetim biçimi midir, sorusuyla 

ilgilenmez. Zaten yazılarında da devrim sonrası, devlet yapılanmasının nasıl olması 

gerektiğine dair bir açıklama yoktur. Gerçekleştirilmesi gereken tek şey iktisadi 

yapının değiştirilmesi ve proleteryanın kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda 

egemenliği kullanmasıdır. 

John Stuart Mill ise parlamenter bir rejimi benimser ve yurttaşların kamu 

görevine mümkün olduğu kadar katılımının sağlanması ile, yurttaşlarında egemen 

gücü paylaşması gerektiğini düşünür. “…şu açıktır ki, toplumsal durumun bütün 

gereklerini tam olarak karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın katıldığı 

hükümettir; en küçük kamu görevine olsun, herhangi bir katılma yararlıdır; her 

alandaki katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin el verdiği ölçüde geniş 

olmalıdır; ve nihai olarak, herkesin devletin egemen gücünden bir pay elde 

etmesinden daha azı arzuya değer olmayacaktır.”135 Ancak bu siyasal sistem uygar 

insanlardan oluşmuş bir toplumda mümkün olabilir. Uygar olmayan toplumlarda 

despotik bir yönetim biçiminin var olması gayrimeşru değildir.   

“Uygar olmayanları yönetmede istibdat meşru bir hükümet biçimidir, 
yeter ki gaye onların düzeltilmesi olsun; kullanılan araçların haklılığı da o 
gayeyi fiilen sağlamalarıyla tanıtlı olsun. Özgürlüğün bir ilke olarak, insanların 

                                                            
134 A. g. e., s.155 
135 John Stuart Mill, Consideration on Representative Government, s.55 
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serbest ve eşit tartışmayla düzelebilir hale gelmelerinden önceki herhangi bir 
durumda asla uygulama yeri yoktur.”136  

 Mill’in düşüncesindeki liberal yönetimin var olabilme koşulu toplumun da 

liberal olmasıdır. Ancak uygar olmayan toplumların baskı ile yönetilmesi gerektiği, 

iddiası sömürgeciliğe kapı aralayan bir iddiadır. Mill de uygar olmamanın koşullarını 

belirtmemiş ancak   

“Aslını söylemek gerekirse, dünyanın büyük kısmının tarihi yoktur, 
çünkü törenin zorbalığı tamdır. Bütün Doğuda durum böyledir.”137 

  diyerek kimlerin zorbalıkla yönetilmesi gerektiğini işaret etmiştir.  

Dolayısıyla Mill’e göre temsili demokrasi yalnızca Avrupa toplumları için geçerli 

olabilecek bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde farklı grupların ve siyasal 

görüşlerin var olması çok önemlidir. Yönetimin tek bir grubun eline geçmesi ve bu 

grubun diğer grupları bastırma tehlikesi, Mill için kaçınılması gereken bir 

tehlikedir.138 Dolayısıyla Mill’in önerdiği siyasal sistemde sınıfsal çatışmalara yer 

yoktur. Bu türden çatışmaları ve gruplaşmaları tehlikeli olarak görür.   

“Temsili demokrasiye özgü olan tehlikeler iki çeşittir: temsili vücutta ve 
onu kontrol eden kamuoyunda düşük düzeyde bir anlayışın olması tehlikesi ve 
aynı sınıftan olanların oluşturduğu sayısal çoğunluğun sınıfsal yasama 
tehlikesi.”139  

 Elbette yönetimde sınıfsal karşıtlıklara yer verilmemesi, sosyalist toplum 

görüşlerinin eleştirilerine ve siyasetin sınıfsal bir temelde konumlamasına karşı bir 

görüştür. Mill için sınıfsal karşıtlıklar yoktur. Sınıfsal farklılıklar vardır ancak bu 

sınıfların çıkarlarının her zaman birbiriyle çatışacağı anlamına gelmez. Elbette bu 

                                                            
136 John Stuart Mill, Özgürlük Üstüne, s. 22 
137 A. g. e., s. 96 
138 Mill’in sık sık bahsettiği çoğunluk diktatörlüğünün temelinde; parlamentoda çoğunluğa sahip olan 
aristokratların, azınlık olan burjuvaların çıkarlarını göz ardı etmesi olabilir. “İngiltere’de ise, 1841-
1847 yılları için yapılmış parlamentoyla ilgili bir çalışma, üyelerinin ancak % 40’ının iş dünyasıyla 
bağlantılı kişiler olduklarını, geri kalan % 60’ının ise bu dünya ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını 
ortaya çıkarmakta.” Barrington Moore Jr., Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri: 
Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü, Çev. Şirin Tekeli, Alaeddin 
Şenel, 2. bsk., Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s.67 
139 John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, s. 102 
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görüşün temelinde liberal iktisat kuramı yatmaktaydı ve dönemin sosyalist 

düşünürlerinin görüşlerine karşı ileri sürülen bir iddiaydı.140 

 Tüm bu siyasal sistem tartışmalarını göz önünde bulundurduğumuzda, siyasal 

düşünüşün serüveni içerisinde egemenlik gücünün yayılması yönünde genel bir 

eğilim olduğunu görmekteyiz. Egemenlik teorisinin oluşum safhasında özellikle 

Bodin ve Hobbes’un egemenlik yetkisini tek bir kişide görmesi ve tüm yönetim 

işlevlerinin bu kişide toplanması gerektiğini söylemesi, feodal yönetim anlayışından 

modern devlet anlayışına geçişte merkezilik vurgusunun ön planda olmasından 

dolayıdır. Ancak modern dünyada iktisadi yapı geliştikçe ve bu yapıya uyumlu bir 

dünya görüşü oluştukça, bu mutlak merkezin genişletilmesi gerektiği görüşü 

yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Locke ile beraber mutlakiyetçi görüş zayıflamaya 

başlamış ve bunun yerine toplum içerisindeki çeşitli gruplarında yönetime 

katılabileceği ve egemenli yetkisi üzerinde söz sahibi olacağı siyasal sistemler 

önerilmiştir. Özellikle İngiltere’nin parlamenter monarşisi diğer Avrupa ülkelerine 

örnek olmuş ve güçler ayrılığı ilkesi ile egemen gücün sınırlandırılması görüşü 

benimsenmeye başlamıştır. Bu açıdan mutlakiyetçilikten, gücü sınırlandırılmış bir 

monarşiye doğru bir geçişin olduğunu söyleyebiliriz. Bu egemenlik yetkisinin 

kullanımında daha geniş bir katılımın olması anlamına gelmektedir. Güçler ayrılığı 

ilkesi ile monarşilerin güçleri sınırlandırılmaya çalışılmaktaydı. “Montesquieu’nun 

bu ayrımı yapmaktaki amacı, yasama gücünü temsili meclislere ve yargı gücünü de 

bağımsız yargıçlara vererek hükümdarın elinde sadece yürütme gücünü bırakıp 

monarşiyi zayıflatmaktı.”141 Ancak güçler ayrılığı ilkesinin, egemenliği böldüğünü 

iddia edemeyiz. Egemenlik yetkisi, ulustan gelmektedir ve bunun asıl sahibi ulustur. 

Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin bağımsızlıkları, egemen gücün kullanımının 

işlevi ile ilgilidir; yoksa egemen gücün bölündüğünü göstermez. 

Monarşini gücünün zayıflaması ile beraber toplum içerisindeki kesimler 

egemenlik yetkisinin kullanımından pay talep etmekteydiler. Burjuvazinin gittikçe 

gelişmesi ile beraber bu talep gittikçe artmaya başladı. Fransız devrimi ile beraber 
                                                            
140 Mill, kendi döneminde yazmış olmasına rağmen Marx’ın görüşlerinden haberdar değildir. 
Eserlerinde Marx’a herhangi bir göndermede bulunmadığından, sosyalist olarak Saint Simon, Charles 
Fourier ve Robert Owen gibi düşünürleri tanımaktaydı. 
141 Duverger, Siyasal Rejimler, s.39 
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geliştirilen ulusal egemenlik fikri pratikte uygulanma şansına kavuştu. Ulusal bir 

meclis ve temsile dayalı oluşturulan bu meclis ile temsili demokrasilerin önü açılmış 

oldu. Ulus egemenliği fikri ile egemenlik daha geniş bir tabana yayıldı. 19. Yüzyıla 

gelindiğinden Avrupa’nın birçok devletinde parlamentonun var olduğu monarşiler 

hüküm sürmekteydi.  

“Fransa’da parlamentarizm, 1814 ile 1848 arasında çok sınırlı bir temel 
üzerinde yavaş yavaş gelişti. İkinci Cumhuriyet artık bir daha kalkmayacak olan 
geneloyu (1848) getiriyor… Üçüncü Cumhuriyet, parlamentarizm ile serbest 
seçimi birleştiriyor. 1875’ten itibaren liberal sistem Paris’e yerleşmiş 
durumda… İsveç, 1866’da, eski erkân meclislerinin yerine, yetkileri daha sonra 
derece derece artacak olan bir parlamento kuruyor. Belçika, daha 1831’de 
parlamenter bir rejimi kabul etmiştir. Danimarka ile Hollanda, 1848’de aynı 
yola giriyor…”142 

Parlamentoların kurulması ile beraber temsil siyasal sistemler için 

vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Çünkü parlamentolar aracılığı ile bir yandan 

egemenliğin tabanı genişlerken diğer yandan da geniş kesimlerin devlete 

eklemlenmesi sağlanmıştır. Parlamentolar aracılığı ile kendilerinin temsil edildiğini 

düşünen geniş kesimler siyasal sürece itiraz tonlarını azaltmışlardır. Ancak siyasal 

eşitliğin çeşitli mücadeleler sonucunda kazanılmış olması, tüm eşitsizlikleri ortadan 

kaldırmamıştır. Sosyal eşitsizliğin 19. Yüzyıl sonunda hala ciddi biçimde var olması 

siyasal eşitliğin tam anlamı ile gerçekleşmesini engellemektedir. Toplumların alt 

kesimleri büyük bir nüfusa sahip olmalarına rağmen aynı oranda temsilde uzak 

kalmışlardır. Bu da egemenliğin kullanımında bazı kesimlerin diğerlerinden 

ayrıcalıklı olmasına neden olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
142 Maurice Duverger, Batının İki Yüzü, Çev. Cem Eroğul, Fazıl Sağlam, Ankara, Doğan Yayınevi, 
1977, s.49 
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2.7. EGEMENLİĞİN MEŞRULUK ARAÇLARI 

  Modern devlet, egemenlik hakkının geçerliliğini ortaya koymak ve bu 

egemenliğin kabulü için çeşitli araçlar kullanır. Bu araçlar aynı zamanda hem 

modern devletim işleyişi için kaçınılmazdır hem de onun egemenliğinin 

sürdürücüsüdürler. Modern devlet egemenliğini yasal ve ussal meşruiyet zemininde 

yaratır. Yasal meşruiyetin zemini hukuk ve hukuk devleti kavramlarıdır. Ussal 

meşruiyet ise devletin, felsefi olarak zorunluluğunun ortaya konması ile işler. Ancak 

ussal meşruiyeti sağlamanın bir diğer yolu ise devletin kamu üzerinde, itaati 

sağlayacak araçları geliştirmesi ve bunları yönetmesidir. Elbette modern devlet, itaati 

sağlamak ve otoritesini pekiştirmek için fiziksel baskı araçlarına başvurabilir. 

Ordusunu, polisini, mahkemelerini devreye sokarak bireyler üzerindeki otoritesini 

sağlar ve egemenliğinin sorgulanmasını veya egemenliğine karşı çıkılmasını 

engelleyebilir. Ancak her ne olursa olsun modern devlet, geniş bir oranda rızaya 

dayanmalıdır. Modern devletin egemenliği, bireysel yada kolektif iradelerin de 

üstünde bulunan bir iradeyse, bu iradenin geniş ölçüde tanınması devletin 

egemenliğinin sürekliliği için elzemdir. Yurttaşları ile sürekli savaş halinde olan bir 

devlet egemenliğini sürdüremez. Bunun için de yurttaşlarının açık ya da örtük 

rızasını almak zorundadır. İşte bu noktada egemenliğin devam ettirilmesinde bazı 

kurumlar devreye girer ve bu kurumlar aracılığı ile modern devlet meşruluğunu 

sağlamaya çalışır. Bunları Althusser, devletin ideolojik aygıtları olarak tanımlamıştır 

ve devletin ideolojik aygıtları olarak şunları sıralamıştır: 

- Dini DİA (Değişik kiliseler sistemi) 

- Öğretimsel DİA (değişik, özel ve devlet okulları sistemi) 

- Aile DİA’sı  

- Hukuki DİA 

- SiyasalDİA (değişik partileri de içeren sistem) 

- SendikalDİA 

- HaberleşmeDİA’sı (basın, radyo-televizyon vs.) 

- Kültürel DiA (Edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.)143 

                                                            
143 Bkz. Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s.33-34 
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 Bize göre bu kurumlardan en önemlilerden birisi okuldur. Burada okuldan 

kastedilen belirli bir amaç doğrultusunda çocuklara belirli davranışlar kazandırmayı 

hedefleyen, kurumsal bir işleyişe sahip ve merkezi olarak yönetilen bir eğitim 

kurumudur. Bu bakımdan okullar devlete ya da özel kişilere ait olmasının bir önemi 

yoktur çünkü; özel denilen okullar da merkez tarafından denetlenir ve yönetilirler. 

Okul, Althusser’in saydığı ideolojik araçlar içerisindeki en önemli yapıdır. Çünkü 

“başka hiçbir DİA bu kadar yıl boyunca haftanın 5-6 günü 8’er saatten, kapitalist 

toplumsal formasyonun çocuklarının tümünün zorunlu (ve üstelik, bedava) 

dinleyiciliğine sahip değildir.”144 Çocuklar, okullarda hem bir yurttaş haline getirilir 

hem de iktisadi düzenin devamı için ihtiyaç duyduğu birey olarak yetiştirilirler.  

“Modern toplumda birey yaşamını sürdürebilmesi ve vatandaş olarak 
sorumluluklarını yerine getirebilmesi için okur yazar olması, teknik beceriye 
sahip olması ve geçerli kavramlara sahip olması gerekir. Bu da ancak yüksek 
düzeyde bir eğitim ile olanaklıdır ve bu eğitim ancak modern devletin 
okullarında verilebilir.”145 

  Eğitimin devlet tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi devletin egemenliği 

için zaruridir. Bu nedenle özellikle 19. Yüzyılda Avrupa’da genel ve zorunlu eğitim 

gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Modern devlet teorisi kapitalizm ile 

eklemlenince ve egemenlik artık ulus egemenliği olarak meşrulaştırılmaya 

başlanınca, yurttaşların eğitiminin devlet tarafından sağlanmasının önemi artmıştır. 

Devletin egemenliğinin taşıyıcısı olarak ulusun yaratılması ve yurttaşların bu ulusun 

bir üyesi olduklarının bilincinin yerleştirilmesinde en önemli kurum okullar 

olmuştur.   

“…okul ve zorunlu eğitim, ulusun inşa edilmesinde en işlevsel araç sıfatını 
taşır. Okulun taşıdığı bu önem ulus-devletin, eğitim hakkını diğer haklardan 
ayrı değerlendirmesine ve üzerinde daha fazla durmasına neden olur.”146 

  Okullarda çocuklara bir yurttaş olarak neleri yapmaları neleri yapmamaları 

gerektikleri öğretilir ve devlet otoritesinin toplum yaşamı için ne kadar vazgeçilmez 

                                                            
144 A. g. e., s.45 
145 Ernst Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, s.70-71 
146 Vahap Coşkun, Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu, İstanbul, Liberte Yay., 2009, 
s.251 Aynı konu üzerinde Gellner’de durur ve ulus devletlerin bireyin tüm haklarını göz ardı 
edebilmesine rağmen eğitim hakkının ne olursa olsun göz ardı edilemediğini söyleyerek, eğitimin 
devletler için ne kadar vazgeçilmez bir öğe olduğunu vurgular. Bkz. Ernest Gellner, Uluslar ve 
Ulusçuluk, s.61-62 
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olduğu, egemenliğin ulusun yaşamı için zorunluluğu konusunda bir bilinç 

kazandırılır. Ayrıca eğitim yoluyladır ki heterojen bir çeşitlilik gösteren yurttaşlar 

belirli ölçülerde homojenleştirilerek bir ulus haline getirilir. Modern devlet 

egemenliğini ulusa dayandırdığı ve egemenliği kullanan öznenin de ulus olduğunu 

iddia ettiği için, çeşitlilik içerisindeki toplumun ortak değer yargılarına sahip bir ulus 

olması ve bu ulusun iradesinin de mevcut iktisadi yaşamı tehdit etmeyecek yönde 

kullanması için kullanılan eğitim, güçlü bir ideolojik araç konumuna yükselir. Eğitim 

yoluyla iktidar her defasında yeniden üretilir ve egemenlik sağlama alınmaya 

çalışılır. Devlet açısından,   

“Eğitim, onun ideolojisi doğrultusunda kullanılan bir araçtır. İktidar, egemenlik 
aracı, bu yüzden okulla sınırlı kalmaz. Tüm toplum katmanlarına yayılır. 
Bütünüyle bu yapı yönlendirilir, dönüştürülür. İktidar bütün katmanlarda 
üretilir.”147 

 Modern devlet öncesi okulun yerine getirdiği bu ideolojik işlevi üstelenen 

kurum Batı Avrupa’da kiliseydi. Ortaçağ Avrupa’sında Kilise, bireyleri yetiştiren ve 

bireylerin yetiştirimlerindeki ilkeleri belirleyen kurumdu. Ortaçağda kilisenin bu 

rolü, ortaçağdaki politik ikiciliğin yapısına uygun düşmekteydi. Ancak aydınlanma 

düşüncesi ile beraber bu ikicilik aşılmaya ve her türlü aşkın tasavvurun teolojik 

bağından koparılması ve toplumsal yaşamın içkinliğine dahil edilmesi 

gerekmekteydi. “Aydınlanmanın birincil görevi, biçimsel olarak özgür öznelerden 

oluşmuş bir çokluğu disiplin altına almaya muktedir bir aşkın aygıt kurarak, ortaçağ 

kültürünün mutlak ikiciliğine düşmeksizin içkinlik fikrini tahakküm altına 

almaktı.”148 Bu düşüncenin devlet düşüncesindeki yansıması olarak bireylerin 

eğitiminin kiliseden alınarak devlete ait olmasıdır.149 Modern devlet bu yolla 

egemenliğini sarsacak ikiciliği ortadan kaldırmıştır. Modern devletin kapitalizmle 

birlikteliği ile kapitalizmin ideolojik boyutu da zorunlu olarak eğitime yön verir 

olmuştur. Artık eğitimin bir amacı yurttaşlar yetiştirmek iken diğer amacı da 

kapitalizmin ihtiyaç duyduğu işgücünü ve tüketiciyi yetiştirmektir. Çünkü kapitalist 

üretim uzmanlaşmış bir işbölümünü gerektirir. Bu işbölümünü gerçekleştirecek 

                                                            
147 Necmettin Tozlu, Eğitim Felsefesi Üzerine Makaleler, Ankara, Elis Yay., 2003, s.196 
148 Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, s.101 
149 Louis Althusser bu konuda şöyle der: “Kilisenin egemen DİA rolünü bugün okul üzerine almıştır.”     
Lousi Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s.46 
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kişilerin yetiştirilmesi de uzun ve kapsamlı bir eğitim ile olanaklıdır. Bu eğitim aile 

tarafından ya da küçük topluluklar tarafından verilemez. Bu türden bir eğitim 

sayesinde üretim süreci kesintiye uğramadan devam eder. Bu nedenle kapitalist 

toplumlarda, burjuvazi her zaman eğitim konusunda etkin olmak ister. Bu bir yandan 

bireylerin uygun birer işgücü olarak kullanılmasını sağlar diğer yandan iktisadi 

düzene itaati sağlar. “Eğitim ve haberleşme araçlarının iktisadi oligarşinin kontrolü 

altında bulunması, halk yığınlarının hizada tutulması yolunda daha dolaylı, daha ince 

ve daha az göze batıcı bir usul teşkil eder.”150 

 Devletin egemenliğini meşrulaştırmasındaki diğer bir araç ise kitle iletişim 

araçları üzerindeki kontrolüdür. Özellikle modern devletin ortaya çıkışı ile kapitalist 

üretim biçiminin ortaya çıkışı arasındaki koşutlu ve kapitalist bir toplumdaki siyasal 

yapılanma olarak devletin sınıfsal karakteri göz önünde tutulursa kitle iletişim 

araçlarının denetimi daha önemli bir hale gelmektedir. Modern düşünce insanlara bir 

ilerleme vaad etmekteydi. Bu ilerleme ile beraber insanlar sürekli bir önceki 

konumlarından daha özgür ve daha iyi bir konuma ulaşacaklardı. Geleneksel yapılar 

ortadan kalktıkça insan özgürleşecek ve yeryüzü cennetini yaratmaya bir adım daha 

yaklaşacaktı. Kapitalist üretim biçimi ile beraber bu ilerleme düşüncesi zihinlerde 

yaygınlaşmaya başlamıştı. Üretim gittikçe artıyor, insanlık doğa üzerindeki 

denetimini arttırıyor ve zenginlik gittikçe artıyordu. Bu dönem içerisinde burjuva 

ideolojisi modern devlet teorisinin içerisine gittikçe kök saldı. Ancak kapitalizm bir 

yandan üretimi arttırıp rekabet sayesinde yaratıcılığın önünü açarken, bir yandan da 

yoksul ve umutsuz kitleler yaratmaya başlıyorlardı. Yoksul ve umutsuz kitleler 

dünyadaki kaynakların paylaşımından çok küçük bir paya razı olmak 

durumundaydılar. Özellikle burjuvazi dışındaki kitleler, temel ihtiyaçlarına 

ulaşmakta bile sıkıntı çekmekte, vaad edilenlerin gerçekleşmemesi sonucunda 

hoşnutsuzlaşmaya başlamışlardı. Liberal devlet anlayışının egemenliğin tabanını 

genişletmesi sonucunda bu kitlelerinden mevcut egemenliği sahiplenmeleri 

gerekmekteydi. Bunu gerçekleştirmek için kullanılan en önemli araç ise kitle iletişim 

araçlarıydı. Devlet otoritesine itaat ve egemenliğin sorgulanmaması için kitle iletişim 

                                                            
150 Maurice Duverger, Batının İki Yüzü, s.95 
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araçları üzerindeki denetim elzem hale gelmişti. Kitle iletişim araçları kamuoyu 

oluşturmada ve kamuoyunun düşüncelerini belirlemede çok etkili araçlardı.  

 Özellikle 18. Yüzyıl’da ortaya çıkan –ilk günlük gazete İngiltere’de 

yayınlanan Daily Current 1702’de yayına başlar151- ve 19. Yüzyılda etkisini artıran 

günlük gazeteler aracılığı ile kamuoyu düşüncesinin yönlendirilebileceği görülmeye 

başlandı. Özellikle Fransız Devrimi esnasında gazetelerin oynadığı rol önemlidir. 

1788 Temmuzundan 1789 Mayısına kadar ayda yaklaşık yüz adet yergi gazetesi 

çıkmaktadır ve bunların çoğu mutlak monarşiye karşıdır.152 Basının kamuoyu 

düşüncesini yönlendirmedeki bu gücü azımsanamayacak bir güçtür. Bu nedenle bu 

gücün denetlenmesi gerekmektedir. İlk önceleri sert bir sansür yoluyla denetlenmeye 

çalışılan basına denetimi, daha sonraki yüzyıllarda daha yumuşak bir hal aldı. Kitle 

iletişim araçlarının sahipleri genelde birer ticari girişimci oldukları için, mevcut 

iktisadi mantığın içinde yayınlarına devam ettiler. Bu noktada kitle iletişim araçları 

üzerinde ekonomik eşitsizliği yapısal bir sorun olarak görmekten ziyade arızi bir 

durum olarak görme yönünde bir eğilim ortaya çıktı. Ancak kitle iletişim araçlarının 

mevcut devlet yapılarını dönüştürmede olumlu bir rol oynadığı da açıktır. Bu araçlar 

sayesinde daha açık bir yönetim anlayışı yerleşmek zorundaydı. Artık kapalı kapılar 

arasında alınan kararlarla değil kamunun önünde yapılan tartışmalarla kararlar 

alınmaktaydı. Ancak bu olumlu rol yine de sorunlu bir ilişkiyi çözmeye 

yetmemektedir. Kitle iletişim araçları mevcut yapıyı pekiştirir çünkü bu yapı 

içerisinde ticari faaliyetini sürdürebilir. Bu araçların sahipleri ile politik aktörler 

arasında çıkarlar düzeyinde ittifaklar kurulmaktadır. Dolayısıyla modern devlet kendi 

içsel çelişkisini bulanıklaştırmak için kitle iletişim araçlarını mümkün olduğunca 

kullanır. Bu araçlar sayesinde egemenliğin dayandırıldığı ulus ve onun kimliği her 

yere ulaştırılır.  

 “Popüler ideolojiler bu araçlarla (kitlesel medya) hem standartlaşabilir, 
homojenleşebilir ve dönüştürülebilir, hem de açıkça özel çıkar sahipleri ve 
devletler tarafından maksatlı propaganda amacına yönelik olarak 
kullanılabilirdi… modern kitlesel medya olmasaydı, Britanya kraliyet ailesinin, 

                                                            
151 Bkz. Jean-Noel Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Çev. Esra Atuk, İstanbul, 
Yapı Kredi Yay., 1998, s.39 
152 Bkz. A.g.e., s.66 



147 
 

milli kimliğin hem ev içindeki hem de kamusal alandaki bir ikonuna dönüşmesi 
imkansız olurdu.”153  

Kitle iletişim araçlarının üzerindeki denetimin bir boyutu da sınıfsal boyuttur. 

Sanayileşme ile beraber burjuvazi konumunu pekiştirmek için bu araçları sürekli 

kullanmak zorundadır. “…sanayileşmiş toplumlarda, kitle haberleşme araçlarının 

denetim altında bulundurulması, iktidarın dayandığı başlıca temellerden biri haline 

geliyor.”154 Kitle iletişim araçlarının bu şekilde kullanılması modern ulus egemenliği 

kuramının da alttan alta içeriğini boşaltmaktadır. Çünkü doğru bir şekilde 

bilgilendirilmeyen ulus, iradesini yansıtırken kendi çıkarı doğrultusunda karar 

alamaz. Onun karar alma sürecine müdahalede bulunan aktörlerin çıkarları 

doğrultusunda karar alır. Ulusun iradesini yansıttığı seçimler de giderek bir 

propaganda savaşına dönüşür. Bu da oluşan kurumun, egemenliği ulusa dayandırarak 

kullandığı yolundaki iddiayı gittikçe geçersiz kılar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            
153 Eric Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, s.169 
154 Maurice Duverger, Batının İki Yüzü, s.145 
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2.8. BİREYSEL HAKLAR VE EGEMENİN KONUMU 

Ortaçağ politik düşüncesi bütüncül bir toplum ve yönetim anlayışına sahipti. 

Bu bütünün üzerindeki otorite Kilise’nin kendisi ve Papa’nın kişiliğiydi. “…papa’nın 

kendisi en üstün yasa dağıtıcı, krallığın onuru dâhil tüm onurların kaynağı, dünyevi 

iktidarın tek meşru kaynağı, dini düzenlerin ve üniversite unvanlarının fiili olmasa da 

hukuki kurucusu, uluslar arasında en üstün yargıç ve dağıtıcı, uluslar arası hukukun 

koruyucusu, Hıristiyan kanının intikamını alandır.”155 Bu bakımdan Ortaçağ politik 

düşüncesinde Kilise tüm tikellikleri kapsayan bir bütünlüktü. Ortaçağ düşüncesine 

hâkim olan bu anlayış içerisinde politik alanda özerk tekil kurumların vücut bulması 

imkânsızdı. Bu açıdan politik bireycilik Ortaçağ düşüncesine yabancıdır. 

 Yeniçağ’a geçişle Kilise manevi ve siyasal üstünlüğünü yitirmeye 

başlamıştır. Dini düşüncenin dünyevileşmesi ile beraber kilise’nin bütüncül anlayışı 

yerine bireyi de politik alanda bir unsur olarak gören görüşler boy vermeye 

başlamıştır. Kilise’nin dünya görüşünün gerilemeye başlaması ile beraber “bütünsel 

toplum yerini bireysel devlete bırakacak, din de, esas olarak, tahtını her Hıristiyan 

bireyin vicdanına kuracaktır.”156 Sözleşme temelli devlet ve egemenlik 

anlayışlarında, birey önemli bir mevcudiyete sahiptir. Sözleşme temelli anlayışlarda 

egemenliği vücuda getiren şey, bireylerin toplumu yaratmak için bazı haklarından 

feragat etmekte uzlaşmalarıdır. Elbette sözleşme düşüncelerinin hepsi bireyci bir 

boyut içerse de vardıkları sonuçlar aynı değildir. Hobbes’un kuramında varılan 

otoriter bir egemendir. Bireyden yola çıkmakla beraber, bireyin varoluşu ancak 

egemenin tabiiyeti altında anlamlıdır. Locke ise temele aldığı birey kavrayışını tutarlı 

bir şekilde sürdürmüş ve egemenin gücüne karşı bireyin haklarını öne almıştır. Bu 

açıdan dünyevi iktidar anlayışının ortaya çıkıp gelişmesi ile beraber, birey ve onun 

hakları da devlet felsefesinin ilgi alanına girmiş bulunmaktadır.  

 Modern devlet teorisinde, sözleşmeci anlayışların ortaya çıkışı ile 

beraber egemen ve egemenin otoritesine tabi olan bireyler arasındaki ilişkide önemli 
                                                            
155 John Neville Figgis, Studies of Political Thought From Gerson to Grotius 1414-1625, 
Cambridge, Cambridge Univesity Pres, 1956, s. 4 
156 Louıs Dumont, “Bireyciklik Üzerine Denemeler: Doğuş, XIII. Yüzyıldan Başlayarak Siyaset 
Kategorisi ve Devlet”, Çev. Hülya Tufan, Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali Akal, 2. bsk., Ankara, 
Dost Kitabevi Yay., 2005, s.149 
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bir dönüşüm başlamıştır. Sözleşme temelli bir devlet anlayışında devlet, temelini 

doğal hukuktan alır. Bu teoride bireyler doğuştan elde ettikleri haklarının bir kısmını 

bir sözleşme ile egemene devrederler ve egemenin meşruluğu bu sözleşmeye 

uymasından kaynaklanır. Doğal hukuk teorisi aynı zamanda insan hakları kavramının 

gelişimine de temel hazırlamıştır. Çünkü bu teoride bireyin vazgeçilmez ve elinden 

alınamaz hakları vardır ve egemenin iradesi demek olan pozitif hukuk bu hakları 

ihlal etme yetkisine sahip değildir. Doğal hukuk anlayışına göre   

“…pozitif hukukun meşruluğu da tabii hukuka uygun olmasında 
aranmak gerekir. Şu halde, pozitif hukuk ya tabii hukuka uygun bir düzenleme 
getirmelidir veya tabii hukukun ilgilenmediği ve değerlendirmediği konularda 
kurallar koymalıdır… Hükümran güç, toplumun özel ihtiyaçlarına göre tabii 
hukuku tamamlayıcı nitelikte kurallar vaz edebilir.”157 

 Pozitif hukuk ve doğal hukuk anlayışı aynı zamanda egemen ile birey arasına 

sınır çizmenin bir gerekçesi olmuştur. Egemen güç pozitif hukuk ile birey ve toplum 

üzerinde düzenleme yetkisini elinde bulundurur ancak; egemenin iradesinin sınırı 

olarak bireyin doğal hakları vardır. Egemen güç ile birey arasında kişisel 

özgürlüklerin var olabileceği bir alanın var olması fikri liberal düşünürlerin en 

önemsedikleri düşüncedir. Locke, Mill gibi birçok liberal düşünür egemenin 

otoritesini bireyin hakları ile sınırlandırmak ve böylece bireysel özgürlükleri koruma 

altına almak istemişlerdir. Bunun siyasasal alana yansıması ise Fransız Devrimi ile 

olmuştur. 19. Yüzyılda ise birey, siyasi düşünüşün merkezine oturmuş ve tüm 

kavramlar, birey üzerinden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bireysel özgürlükler, ne 

olursa olsun korunması gereken özgürlükler olarak ele alınmış ve bu özgürlüklerin 

korunması egemenin görevlerinden bir olmuştur. Ancak burada egemenlik 

kavramının içeriği ile çelişkili bir ilişki doğmuştur. Egemenlik kavramı içeriği gereği 

kendisinden daha üstün bir irade tanımaz ve egemen irade bir başka irade tarafından 

sınırlandırılamaz. Ancak bireyin haklarının, devlet iktidarını sınırlandırdığını kabul 

ettiğimiz takdirde devletin egemenliğinden söz etmek imkânsız hale gelir. Tersi 

kabul edildiğinde ise bireysel hak ve özgürlükler yadsınır ve despotizme ulaşılır. 

Birey kendi başına yerli olan bir teklik olarak tasarlanıp toplumda yalnızca bu türden 

bireyleri bir toplamı olarak görülürse, devlet bu tekil bireylerin amaçlarını 

                                                            
157 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, 6. bsk., Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, s.154-155 
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gerçekleştirme üzere kurmuş oldukları bir organizasyon olarak ortaya çıkar ve 

bireysel özgürlükler ontolojik bakımdan da egemen gücün yetkisinden önce gelir. 

Ancak bu türden soyut ve kendisine yeten bir birey hiçbir zaman var olmamıştır. 

Birey hep bir toplum içerisinde var olmuş ve bu toplumsal bütün içerisinde kendisini 

var etmiştir. Kendi kendine yeten soyut birey anlayışı  

 “…16. Yüzyılda hazırlanmakta olan ve 18. Yüzyılda dev adımlarla 
olgunluğa doğru yürüyen burjuva toplumunun müjdelenmesidir… toplumsal 
bütünün değişik biçimlerinin, bireye, özel amaçlarını gerçekleştirmeye yarayan 
basit bir araç olarak, kendi dışında bir ihtiyaç olarak görünmeleri ancak 18. 
Yüzyılın burjuva toplumunda olmuştur.”158 

 Dolayısıyla toplumsal bağlarından soyutlanmış birey görüşü, aslında 

burjuvazinin iktisadi dünyasını betimleyen bir birey görüşüdür. Bireyin 

soyutlanamayacağı özelliklerini ondan soyutlamaya çalışmak boş bir teorik 

girişimdir.  

 Modern devlet teorisinde bireysel haklar sıralanırken en üstte genelde 

bireylerin iktisadi özgürlükleri sıralanır. Temellerini Locke’un mülkiyet anlayışı ve 

bireyin doğal hakları görüşünde bulabileceğimiz bu iktisadi özgürlük anlayışı, 

kapitalist bir toplum için zorunlu bir önkoşuldur. Liberal devlet anlayışında 

egemenin iktidarının sınırlandırılması talebinin geri planında yatan bu öğretidir. 

Bireyin iktisadi özgürlüğü ile devletin ekonomik alana müdahalesi sınırlandırılmak 

istenmiştir. Bu görüşün en bilinen sistematikleştirilmesi Adam Smith’in ‘gizli el’ 

düşüncesindedir.159 Bu görüşe göre bireyler kendi çıkarları peşinde koşarlarken aynı 

zamanda bütünün çıkarını gerçekleştirirler. Bu nedenle bu dengeyi bozabilecek olan 

her türlü müdahale yararsız ve akıl dışıdır. Bu nedenle bireylerin ticaret özgürlüğü ve 

mülkiyetleri üzerinde devletin herhangi bir kısıtlaması olmamalıdır. Bu bakımdan 

devletin yurttaşların refahını arttırmak için yasalarla müdahalesi bile yanlış 

görülmektedir. Yasaların yapabileceği yalnızca refah için eğilimler yaratmaktır.160 

 Bireyin siyasal alanın kurucu öğesi olması ve iktisadi gelişimin de 

bireysel girişimlere ve özel mülkiyete sınırsız bir özgürlük talep etmesi ile bireyci 
                                                            
158 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Çev.Sevim Belli, Sol Yay., 1970, Ankara, s.46-
47 
159 Bkz. Adam Smith, Ulusların Zenginliği, s. 42 
160 Jeremy Bentham, Theory of Legislation, Elibron Classics, 2005,s.125 
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düşünce siyasal düşünüş de önemli bir boyut kazanmıştır. Özellikle 1789 Fransız 

Devrimi ile beraber bireyci düşünce kendi uygulama alanını bulmuş ve dönemin ruhu 

olarak yerleşik görüş haline gelmiştir. 19. Yüzyıl hukuk devleti anlayışı ile devlet 

hukuki bir şahsiyet olarak görülmeye başlanmış ve bireyci düşüncenin temel 

argümanı olan bireylerin yasa önündeki soyut eşitliği tartışmasız bir görüş olmuştur. 

Ancak bu eşitlik anlayışı soyut bir eşitlik anlayışıdır. Bu anlayışa göre bireyler 

fırsatlara ulaşma hakkı bakımından eşittirler. Ancak burada fiili bir eşitlik söz konusu 

değildir. Yani içerikle ilgili bir eşitlikten ziyade şekli bir eşitlik anlayışı hâkimdir. 

Örneklemek gerekirse, dünyadaki tüm insanlar sağlıklı beslenme hakkına sahiptir ve 

bu bakımdan eşittirler. Hiç kimse birisinin sağlıklı beslenmesini engelleme hakkına 

sahip değildir. Ancak bu hakkın kullanımı ancak bir takım iktisadi araca sahip 

olunduğu an gerçekleşebilmektedir. Sağlıklı beslenme hakkı temel bir hak olarak 

tanını ve onun engellenmesi hukuk dışı olarak görülürken, bireyin sağlıklı 

beslenebilmek için ihtiyaç duyduğu iktisadi araçlardan yoksun olması hukuk dışı bir 

durum olarak görülmez. Çünkü bu noktada iktisadi yaşam özerkliğe sahip bir alan 

olarak görülür ve bu alan üzerinde egemen otoritenin her türden otorite kullanma 

girişimi bireysel özgürlüklerin ihlali olarak kabul edilir.  

Serbest pazara dayalı kapitalist üretim bireyler arasındaki eşitsizliklere 

olduğu kadar devletlerarası eşitsizliklere karşı da kördür. Toplumsal alandaki bu 

bireyci bakış açısı devletlerarası alanda da her devleti eşit ve aynı kabul eder. Burada 

da devletlerarası iktisadi ilişkilerin müdahaleden uzak olması gerektiği ve özgür 

girişimcilerin kendi çıkarlarının peşinde koşmalarının genel çıkarı 

gerçekleştireceğine yönelik bir inanç vardır. Ancak durum bize tam tersini 

göstermektedir. “…serbest Pazar, aşağı yukarı aynı ekonomik gelişme düzeyinde 

olan ülkelerin ekonomik ilişkilerinde işleyebilir, ama gelişmiş ülkeler ile gelişmekte 

olan borçlu ülkeler arasında ilişkilerde bir tuzak gibi görünüyor.”161 Bu açıdan 

devletlerarası ilişkilerde de devletleri kendine yeterli, eşit yapılar olarak görmenin ve 

iktisadi bakımdan herhangi bir düzenlemeden muaf kılmanın rasyonel bir yanı 

yoktur. 

                                                            
161 İoanna Kuçuradi, Felsefe ve İnsan Hakları, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi Forumu, 2004, 
s.38 
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 Bireyi temel alan siyasi düşüncede bireyler yasa karşısında eşit olarak 

görülür ve hiç kimseye herhangi bir imtiyaz tanınmaz. Bu bakımdan toplumu 

oluşturan tüm bireyler ile egemen arasındaki ilişkide eşit bir ağırlığa ve egemenin 

eylemlerini yönlendirmede eşit bir etkiye sahip oldukları varsayılır. Ancak 

“…yasanın gözleri egemen sınıfın yüzündedir.”162 İktisadi açıdan eşitsizliklerin var 

olduğu andan itibaren bu soyut eşitlikler anlamlarını yitirmeye başlamaktadırlar.  

Bireyci düşüncenin sakıncaları olduğu gibi önemli kazanımları da vardır. 

Düşünce ve ifade özgürlüğü, yaşama hakkı, siyasal yaşama katılım hakkı gibi bireyin 

kendisini var etme yollarını açmış ve bunlar sayesinde bireyin olgunlaşma süreci 

hızlandırılmıştır.  

 “…bireyin soyut kavranışının tarihsel olarak büyük bir ahlaki 
ilerlemeyi temsil ettiğinden kuşku yoktur. Basitçe, salt insan olduğundan dolayı, 
insanın belirli hak ve iddiaların sahibi olarak değerlendirilmesi evrenselci ahlak 
yönünde atılmış belirleyici bir adımdı. Fakat öte yandan, bu görüşün soyutluğu 
ciddi bir sınırlama oluşturabilir. Gerçek bireyleri insan cinsinin temsilcileri 
olarak görmek belirli niteliklerin bir kümesini –belirli dürtüler, çıkarlar, 
gereksinimler vb.- ayırt edici biçimde insan olarak ayırmayla ilişkiliydi. Bu aynı 
zamanda toplumu ve toplumsal ilişkileri belirli bir yoldan görmek demekti.”163 

Oysa toplumu ve toplumsal ilişkiler yalnızca bir noktadan görülemez. Birey 

hakları ile egemenin yetkilerinin çatıştırılması ve birey adına egemenin tüm 

yetkilerinin inkârı bizi toplumsal alanın savunmasızlığına götürür. Oysa toplum bir 

bütünlük olarak varolduğu sürece bu bütünlüğü istikrarlı tutma kaygısını taşıyacak 

bir politik öznenin var olması gerekmektedir. Bu politik özne en kapsayıcı özne 

olmak durumundadır ki bu da egemendir. Ancak bu türden bir yaklaşım bireysel 

hakların temelden yok sayılmasını gerektirmez. Bireyin bedensel ve düşünsel 

bütünlüğünün korunması ve güvence altına alınması gerekir. Egemen güç bundan 

birinci derecede sorumludur. Aynı zamanda iktisadi bakımdan da bireyin esenliğinin 

sağlanması ve soyut haklarının yanın da bu hakların fiilen gerçekleşmesinden de 

egemen güç sorumlu olmalıdır. 

                                                            
162 Ernst Bloch, Natural Law and Human Dignity, s.181 
163 Steven Lukes, Bireycilik, Çev. İsmail Serin, Ankara, Ark Yay., 1995, s.154 
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3. MODERN EGEMENLİK KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ VE 

SORUNLARI 

3.1. EGEMENLİĞİN SINIRLANMASI 

Modern devlet anlayışının özünü oluşturan egemenlik düşüncesi, daha öncede 

bahsettiğimiz gibi feodal dönemin çok merkezli yönetim anlayışına ve hiyerarşik 

toplum anlayışına karşıt olarak ortaya atılmış ve modern siyaset teorisinin merkezi 

kavramlarından birisi olmuştur. Egemenlik kavramını modern anlamı ile kullanan 

Bodin, bu yetkiyi sınırlandıracak herhangi başka bir üst merci bulunmadığını 

belirtmiştir.1 Bodin’in açtığı yoldan giden Hobbes, egemenin eylemlerinin yasaya 

aykırılığının iddia edilemeyeceğini söyleyerek egemen gücü sınırsız bir güç olarak 

düşünmüştür. Hobbes kendi sözleşme anlayışına koşut olarak egemenin yaratılmasını 

bireylerin çıkarlarının korunması için ortaya koydukları isteğe bağlamıştır. Bireylerin 

kendi varlıklarını devam ettirmek en büyük isteğidir ve bunun için tek bir istencin 

varlığı gereklidir. “…barış ve savunma için önemli konularda, hepsi için tek bir 

istenç (una voluntas) olması gerekmektedir.”2 Bireyler kendi iradelerini tek bir 

iradeye devrederek onu yönetimde hâkim kılarlar ve böylece bireyler arasındaki 

anlaşmazlıkların çözümü ve dolayısıyla iç barış da sağlanmış olur. Hobbes için hem 

iç barışın sağlanması hem de dıştan gelecek olan tehditlerin bertaraf edilmesi için 

“bütün kudret ve güçlerini, tek bir kişiye veya hepsinin iradesini oyların çokluğu ile 

tek bir iradeye indirgeyecek bir heyete devretmelidirler.”3 Bireylerin kendi 

iradelerinin bir kısmını devrettikleri bu irade egemendir. Hobbes, egemenliği 

tanımlarken onun sınırsızlığını şu şekilde vurgular:  

 “Bu kısıtlayıcı güç, ya sınırsızdır ya da sırası geldiğinde daha da büyük 
bir güç tarafından kısıtlanmaktadır; bu şekilde en nihayetinde tüm yurttaşların 

                                                            
1 Bkz. Jean Bodin, Six Books of Commonwealth, s.28 
2 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.83 
3 Thomas Hobbes, Leviathan, s.130 
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güçlerinin toplamından başka bir sınırı olmayan son bir güce ulaşırız. İşte bu, 
sözünü ettiğimiz egemen güçtür…”4 

Hobbes’un egemenlik kuramında egemenliğin herhangi bir hukuki sınırlaması 

yoktur. Hukuku yaratan özne olarak egemen kendi yarattığı şeye aykırı 

davranamayacağı için egemenin yaptıklarında hak ihlali söz konusu olamaz.5 Çünkü 

neyin haklı neyin haksız olacağını belirleyen irade de egemenin iradesidir. Haklı ve 

haksızı belirleyen irade egemenin iradesi olduğu için egemenin uyrukları, egemeni 

cezalandırma yetkisine sahip değillerdir. “Egemenin eylemleri uyruk tarafından 

eleştirilemez…Egemenin yaptığı hiçbir şey, uyruk tarafından cezalandırılamaz.”6 

Hobbes, egemenin hukuki sorumsuzluğunun da bulunduğunu düşünür. Hobbes’a 

göre eğer yasayı yapan, yasaya tabi olursa; yasanın kendinden daha üstün bir güç 

olduğunu kabul etmek zorundadır. Oysa nasıl olurda yaratan yarattığı şeyden daha 

güçsüz bir konumda görülebilir? Bu Hobbes’a göre mantıksız olduğu içindir ki 

“egemen, kendisinin, yani devletin yaptığı yasalara tabi değildir.”7  

“…devletin kendisi medeni yaslara uymakla yükümlü değildir; zira 
medeni yasalar devletin yasalarıdır ve devletin bunlara uymakla yükümlü 
olması, devletin kendini yükümlü kılmış olduğu anlamına gelir”8   

Hobbes egemeni bu şekilde mutlaklaştırırken koyduğu tek sınır doğa 

yasalarıdır. Egemen güç bunlara aykırı davranamaz; “çünkü bu yasalar tanrısaldır ve 

hiçbir insan veya devlet tarafından ilga edilemezler.”9 

Burada da görüldüğü gibi egemenin eylemlerini sınırlayacak hiçbir güç 

yoktur ve egemen bireyler üzerinde mutlak bir güce sahiptir. 

 Elbette Hobbes’un devlet anlayışının temelinde çağının siyasal olayları 

vardır. Siyasi karışıklık içerisinde Hobbes, egemene büyük yetkiler vererek ve 

uyruklara da ona itaat etmelerini öğütleyerek bu sorunu aşmaya çalışmaktadır. Ancak 

Hobbes’un görüşlerinin asıl önemi artık feodal dönemin yönetim anlayışının ortadan 

kalkıyor olmasıdır. Devlet denilince artık akla dünyevi bir otorite gelmektedir. 

                                                            
4 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.103 
5 Thomas Hobbes, Leviathan, s.132 
6 A. g. e., s.133 
7 A. g. e., s.228 
8 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s.98 
9 Thomas Hobbes, Leviathan, s.228 
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Egemenliğin bölünmezliği ilkesi bu noktada tarihsel bir anlama kavuşmaktadır. 

Çünkü daha önceki dönemlerde hükümdarın yanında feodal derebeyleri ve kilise de 

kendi otoritesine sahipti. Bu nedenle egemenin tekliği ilkesi feodal dönemin yönetim 

anlayışına bir karşı çıkışı ve onun yarattığı sorunlardan kurtulmayı amaçlar. 

Hobbes’un temel kaygısı iyi ya da sağlıklı bir sosyal düzen kaygısıdır. 

Bireylerin kendi yaşamlarını koruma hakkı onların en temeldeki tabii hakkıdır. İşte 

bu haktan yola çıkılarak bir egemenlik fikrine ulaşılmaktadır. 

Hobbes’un kuramında iki karşıtlıktan birisinin seçilmesi zorunludur: ya 

egemenin şahsındaki mutlakıyetçilik veya anarşinin hâkim olduğu doğal durum.10 Bu 

iki seçenek dışında Hobbes için bir üçüncü seçenek yoktur. Hobbes ise kendi 

egemenlik kuramı ile mutlakıyetçi bir bakış açısını tercih etmiş ve egemenin 

yetkilerini hiçbir dünyevi kurum ila sınırlandırmamıştır. 

 Hobbes’un mutlakıyetçi egemenlik kavrayışına karşın, egemenliğin 

sınırlandırılması gerektiğini ısrarla savunan Locke ise bu sınırlandırmanın 

gerekçelerini sözleşme anlayışından devşirir.  

Locke için insanların sınırsız bir özgürlüğe ve eşitliğe sahip oldukları doğa 

durumundan çıkmalarının nedeni doğa durumundan karar verici bir otoritenin 

olmayışıdır. Ona göre doğa durumunda   

“doğa yasasının yürütülmesinin bu durumda herkesin kendi 
elindedir…bu durumda  hiç kimsenin bir başkası üzerine üstünlüğü veya yargı 
hakkının olmaması bakımından mutlak bir eşitlik vardır ve birisi yasanın 
uygulanmasında ne yapmışsa herkesinde bunu yapmaya hakkı vardır.”11 

  Elbette herkesin mutlak özgürlüğe ve eşitliğe sahip olduğu herhangi bir üst 

otoritenin var olmadığı bu durumun bazı sakıncaları vardır. Bu da kişilerin kendi 

davalarında yargıç olmaları ve doğa yasasının yürütülmesinde herkesin hakkı 

olmasının adaletsizliklere yol açmasıdır. Çünkü insanların kendi davalarında yargıç 

olmaları onların hırslarının, isteklerinin ve çıkarlarının bu yargılamayı adaletsiz hale 

getirir. İşte bu adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için insanlar doğa yasasını 

yürütme yetkilerinden vazgeçerek bir yönetim oluştururlar. “Bir grup insanın 
                                                            
10 Bkz. John Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, s.84 
11 J. Locke, Second Treatise of Government, s.9-10 
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hepsinin doğa yasasını yürütme gücünden vazgeçip onu kamuya vermek üzere bir 

toplumda birleştiği yerde ve yalnızca orada siyasal ya da uygar bir toplum vardır.”12 

Locke için insanların bir siyasal organizasyon yaratmalarının nedeni 

mülkiyetlerini güvence altına almaktır. “İnsanların devlette birleşmelerinin ve 

kendilerinin yönetim altına koymalarının asıl ve gerçek nedeni mülkiyetlerini 

korumaktır.”13 

Mülkiyetin korunması üzerine oluşturulan yönetim ise keyfi bir yönetim 

değildir. Yani insanların mülkiyetlerini korumak amacıyla yargılama yetkilerini 

devrettikleri devlet keyfi bir güç kullanımı hakkına sahip değildir. Bu yönetimin de 

tabi olduğu kurallar da vardır. Egemen olan elindeki gücü keyfi olarak kullanamaz. 

Locke’a göre egemenlik yasama gücüne aittir.  

 “Kendi temelleri üzerinde duran, toplumun korunması için çalışarak 
kendi doğasına uygun hareket eden, kurulmuş her hükümette yalnızca tek bir 
üstün güç vardır ki bu da yasamadır; diğer tüm güçler ona bağlıdır ve bağlı 
olmalıdır. Ancak yasama belirli amaçlara ulaşmak için emanet bir güçtür; 
insanlarda ise, yasamanın ona duyulan güvene aykırı hareket etmesi durumunda 
yasamayı ortadan kaldıracak ya da onu değiştirecek en üstün güce sahip olma 
durumu devam eder.”14  

Locke egemenliği yasamaya ait görüp, insanlara da yasamayı değiştirme 

yetkisini vermesi ile aslında egemenliği insanların rızasına dayandırmıştır. Bu rızanın 

ortadan kalkması ile yasamanın kullandığı egemenlik gücü ortadan kalkar. 

Dolayısıyla egemen güç keyfilikten ziyade halkın rızasına dayanmak zorundadır. 

Locke bu noktada egemenin elinde bulunduğu gücü keyfi olarak kullanmasını 

tiranlık olarak görür ve kişilerin egemenin tirana dönüştüğü durumlarda egemene 

karşı koyma hakkının bulunduğunu düşünür. 

Locke için yürütme gücünü elinde bulunduran kişinin egemenliği altındaki 

kişilerin sadakati egemenin kişiliğine değildir. Bu sadakatin yöneldiği şey “yasaya 

uygun itaattir”.15 Yürütme gücünü elinde bulunduran kişi tüm eylemlerinde yasaya 

uygun davranmalıdır. Eğer bu şekilde irade ortaya koymaz ise o devleti temsil eden 

                                                            
12 A. g. e., s.47 
13 A. g. e., s.66 
14 A. g. e., s.77-78 
15 A. g. e., s.79 
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kişiliğinden vazgeçerek bu kamusal kişiliği yok eder ve yalnızca güç sahibi olmayan 

itaat bekleme yetkisi olmayan herhangi bir kişi haline gelir.16 Dolayısıyla burada 

yürütme gücünün tek bir kişide toplanıyor olması bile bu kişinin mutlak egemenliğe 

sahip olduğu anlamına gelmez. Eğer bu kişi egemenliğini doğa yasalarına uygun 

olarak ve kamuyu temsil edecek şekilde kullanmıyorsa egemenlik hakkını kaybeder 

ve dolayısıyla ona karşı gelmekte mümkün hale gelir. Çünkü burada artık yasaya 

uygun bir güç kullanımı yoktur ve dolayısıyla bu durumda haksız güç kullanan kişi 

kendisi ile diğeri arasında savaş durumunun ortaya çıkmasına sebep olur. Bu durum 

yasama ve yürütme gücünün tek elde toplandığı mutlak monarşi de ortaya çıkar. 

Mutlak monark her iki gücü elinde tutarak kendi davasının yargıcı olur. Dolayısıyla 

“… böylesi bir insan, ister Çar olarak adlandırın ister Büyük Senyör olarak, kendi 

yönetimi altındakilerle ve insanlığın geri kalanıyla doğa durumundadır.”17 Bu 

durumda tüm önceki bağlılıklar ortadan kalkar ve herkes kendisini savunma hakkına 

ve saldırana direnme hakkına sahip olur.18 İşte bu nedenlerle egemenin elindeki 

yetkilerin sınırları sonsuz değildir. Egemenin elinde yasama, yürütme, yargılama ve 

diğer ülkelerle ilişkide bulunma yetkileri vardır. “Ancak tüm bunlar barış, güvenlik 

ve kamu yararı dışında hiçbir amaca yöneltilemezler.”19 O halde uygar bir yönetimin 

yöneldiği temel amaç kamunun iyiliğidir.  

Locke, özellikle yasamanın uyması gereken bazı ilkeler ortaya koymuştur. Bu 

ilkelerin kaynağı ise insanların doğal haklarıdır. Bu haklar devlet tarafından ihlal 

edilemezler. Bunların ihlal edilmeleri uygar bir yönetimin meşruluğunu 

kaybetmesine ve yurttaşların egemene isyan etme haklarının doğmasına neden olur. 

Bu ilkeler: insanların yaşamları ve servetleri üzerinde keyfi iktidar uygulanamaz, 

egemen ya da yasama kendisini keyfi bir iktidar olarak göremez, iktidar insanların 

mülkiyetinin hiçbir parçasını onların rızası olmadan alamaz, yasama yasa yapma 

yetkisini başkalarına devredemez.20 Böylelikle Locke devletin egemenliğini mutlak 

olarak görmez ve onu sınırlandırır. “Hukukun sadece egemenin belirlediği 

normlardan oluşmadığı, evrensel geçerliliğe sahip hukuksal ilkelerin bireyler 
                                                            
16 Bkz: A.g. e., s.78-79 
17 A. g. e., s.48 
18 Bkz: A. g. e., s.116-117 
19 A. g. e., s.68 
20 Bkz: A. g. e., s.70-75 
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üzerinde devletlerin tahakküm gücünü sınırlayacağı düşüncesi devlet egemenliğine 

getirilen en üstün kısıtlamayı belirler: Birey Hakları.”21 Birey haklarının egemenlik 

gücünün sınırını göstermesi, egemenlik kuramını Bodin ve Hobbes’un egemenlik 

kuramından farklı bir mecraya sürüklemiştir. Bireyin haklarının ihlal edilemezliği, 

egemenin yetki alanını kısıtlamaya yöneliktir. Özellikle dönemin iktisadi ve sosyal 

gelişmeleri içerisinde bu egemenin yeni yeni palazlanan burjuvazinin mülkiyet ve 

ticaret haklarını gasp etmesine yönelik bir emniyet supabıdır. “Locke, 

sınırlandırılmış yönetim ile aslında devletin mülkiyet üzerindeki müdahalesini 

sınırlandırmak istemektedir.”22 

Locke’da temel bireysel hak bireylerin mülkiyetinin garanti altına 

alınmasıdır. Bu bakımdan devlet işlevselleştirilir. Artık devlet ne erdem ile ne de 

tanrısallıkla açıklanır. Devlet bireysel hakların üzerine inşa edilen bir aygıt olarak 

görülmektedir. Elbette bu hakların içeriği filozoftan filozofa değişir ancak birey artık 

devlet görüşlerinin temelinde yer alan ve egemenliğin kaynağı olarak görülmeye 

başlanan atomik unsurdur. Bu feodal dönemin ve öncesinin devlet algılayışından 

oldukça farklıdır. Daha önceki dönemde devlet ve toplum bütünsel bir yapı olarak ele 

alınmakta ve bu açıdan holist bir yaklaşımla devlet tanımlanmaktaydı. Artık bu holist 

yaklaşım geçerliliğini yerine bireyin temele alındığı atomik bakış açısı yerleşmiştir. 

Bu noktada, daha önceki devlet teorilerinde insanların devlete ve topluma karşı 

yükümlülüklerinden ve ödevlerinden ağırlıkla bahsedilirken artık bireylerin 

haklarından ve devletin yükümlülüklerinden ağırlıkla bahsedilmeye başlanmıştır.  

Locke, bireylerin haklarını egemenin üstün gücüne karşı koruyacak tedbirleri 

kuramsallaştırması açısından günümüz liberal devlet anlayışına önemli katkılarda 

bulunmuştur. Ancak onun asıl önemli yanı kendinden sonraki düşünürlerin onun 

mirası üzerinden geliştirdikleri teorilere kaynaklık etmesidir. Locke’un düşünceleri 

Avrupa’daki monarşilere karşı girişilen mücadelelerde her zaman güçlü bir silah 

olarak kullanılmış ve 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimine dolaylı olarak 

teorik destek sağlamıştır. Daha sonraları ise faydacı düşünürler Locke’un 

                                                            
21 Hamit Emrah Beriş, Küreselleşme Çağında Egemenlik: Ulusal Egemenliğin Yeni Sınırları, 
s.153 
22 Mehmet Ali Ağaoğulları, Filiz Çulha Zabcı, Reyda Ergün, Kral Devletten Ulus Devlete, s.229 
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empirizmini yönetim anlayışına uygulamışlar ve bu empirizme ölçüt olarak faydayı 

koyarak bir devlet ve toplum görüşü geliştirmişlerdir.  

Rousseau’nun egemenlik kuramı ise kendinden sonraki kuramlar için önemli 

bir referans noktasıdır. Rousseau, otoriteyi meşrulukla ilintilendirir. Meşru olmayan 

bir otorite hak sahibi değildir. “Şunu kabul eldim ki, güç hak oluşturmaz ve bizler 

yalnızca meşru otorite sahiplerine itaat etmek zorundayız başkalarına değil “23 

diyerek Hobbes’un kuramına karşı çıkar ve otoritenin meşruluğunu güçte görmez. 

Peki, nedir bu otoritenin temeli Rousseau için? Cevap açıktır: “Hiçbir insan kendi 

benzeri üzerinde doğal bir otoriteye sahip olmadığına ve güç bir hak oluşturmadığına 

göre geriye, insanlar arasında meşru otoritenin temeli olarak uzlaşma kalır.”24 Burada 

Rousseau, doğal otoriteyi reddederek tanrı temelli iktidar anlayışına ve paternal 

iktidar anlayışına da karşı çıkar. Rousseau her türlü iktidarın temeli olarak karşılıklı 

uzlaşmaya dayanan bir sözleşmeyi görür. Bu sözleşme ile bireyler kendilerinin 

üzerinde hüküm sürebilecek bir iktidarı oluştururlar. Siyasi yaşam böylece kurulmuş 

olur. Ancak bu siyasi yaşamın temel ilkesi egemenin otoritesidir.25  

Rousseau’nun egemenlik anlayışında egemenin en önemli özelliği kamu 

yararına eylemlerde bulunmasıdır. Rousseau için, “…egemen, kendi üyelerini 

topluluk için faydası olmayan bir yükümlülük altına sokamaz; hatta böyle bir şeyi 

isteyemez bile…”26 Böylelikle egemenin sınırları da çizilmiş olur. Egemen 

eylemlerinde her zaman için genel iradeye dayanmak zorunda ve genelin refahını ve 

güvenliğini göz önünde bulundurmalıdır. Egemen bu amaca ulaşmak için bazı 

araçlara ihtiyaç duyacaktır. Bu araçlarda kanunlarıdır. “Kanunlar da, genel irade gibi 

yalnızca genel olmak zorundadırlar. Belirli bir insandan ya da belirli bir eylemden 

söz edemezler.”27  

Rousseau’nun egemenlik ve devlet anlayışı, bütünü öne alan bir anlayıştır. 

Rousseau, egemenlikten ve devletten söz ederken bireyden çok bütünün çıkarlarını 

                                                            
23 A. g. e., s.158 
24 A. g. e., s.158 
25 Bkz. A.g. e., s. 217 
26 A. g. e., s.174 
27 Allan Bloom, “Jean-Jacques Rousseau”, History of Political Philosophy, Ed., Leo Strauss, Joseph 
Cropsey, Chicago, The University of Chicago Press, 1981, s. 545 
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düşünür ve buna önem verir. “Erken sözleşme teorilerinde iddia edilen atomizme 

karşı, Rousseau antikitenin rıza ile meşrulaştırılmış olan genelliğini ister.”28 Ancak 

bu bütüncü anlayış bireysel hakları göz ardı eden bütüncü bir anlayış değildir. 

Rousseau bir yandan da bireyin haklarının ve refahının önemini de göz ardı etmez. 

Aslında bu iki yöne gidiş gelişler Rousseau’nun siyaset felsefesinin en belirgin 

yönlerinden birisidir. Bir yandan insanı toplumsallaşması onun birçok engeli 

aşmasına yardım ederken aynı zamanda onun “zayıf, korkak, sürünür”29 hale 

gelmesine de neden olur. Bir yandan akıl insanı diğer hayvanlara üstün kılarken ve 

siyasal toplumu kurarken aynı zamanda tüm eşitsizliklerin kaynağı haline gelir. 

“Doğa halinde hemen hiç bulunmayan eşitsizlik, gücünü ve artışını bizim 

yeteneklerimizden, insan aklının ilerlemesinden alır ve sonunda mülkiyetin ve 

kanunların yerleşmesiyle sabitleşir ve yasalaşır.”30 Böylelikle Rousseau, toplum 

halinde yaşamanın ve bir devlet bünyesi içinde bulunmanın medeniyeti geliştirip 

olgunlaştırdığını söylerken aynı zamanda bunların insanlar arasındaki eşitsizlikleri 

savaşları ve acıları arttırdığını düşünmektedir. Bu bakımdan yarattığı kurumlarla 

yetkinleşen insan aynı zamanda yarattığı bu kurumlarla birçok sorunun kaynağı 

haline de gelir. “…insan türünde doğal eşitsizliğin, kurumların yarattığı eşitsizlik 

tarafından ne kadar artırılmış olması gerektiği anlaşılacaktır.”31 Dolayısıyla devlet 

Rousseau için insanlığın acılarına deva olacak bir kurum değildir. O tarihsel 

gelişmenin zorunlu bir sonucudur. Ancak onun iyi bir şekilde düzenlenmesi ile 

eşitsizlik asgari düzeye indirilebilir. Özellikle mülkiyetin ortaya çıkması ile beraber 

insanlık büyük acılar çekmeye başlamıştır. Hatta Rousseau uygar toplumun 

başlangıcını mülkiyete bağlar. “Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip ‘Bu, bana 

aittir!’ diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan uygar 

toplumun gerçek kurucusu oldu.”32 Bu bakımdan hukuk kurallarının ortaya çıkışı da 

mülkiyet ile başlar. Rousseau için, insanlığın gelişiminin seyrinde “…mülkiyet bir 

                                                            
28 Patrick Riley, “Social Contract Theory and Its Critics”, The Cambridge History of Eighteenth-
Century Political Thought, Ed. Mark Goldie, Robert Wokler, New York, Cambridge University 
Press, 2006, s.362 
29 J.J. Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, s.93 
30 A. g. e., s.160 
31 A. g. e., s.119 
32 A. g. e., s.123 
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defa kabul edilince de bunun sonucu olarak ilk hukuk kuralları doğdu.”33 Hukuk 

kuralları mülkiyetin düzenlenmesi ve korunması için zaruri olduğu için onların 

ortaya çıkışı ile mülkiyetin ortaya çıkışı aynı anda olmalıdır. Egemende bu hukuk 

kuralları ile egemenliğini kullanabildiğine göre egemenlik bir anlamda mülkiyet ile 

ilişkilendirilebilir de.  

Egemenliğin sınırlı olduğunu öne süren Rousseau, sınır olarak sözleşmeyi 

koyar. Rousseau için, “…egemen güç her ne kadar mutlak, kutsal, dokunulmaz olsa 

da, genel anlaşmaların sınırlarını aşmaz, aşamaz…”34. Ancak bu sınırlama bireylerin 

hakları çerçevesinde çizilmiş bir sınırlama değildir. Rousseau’ya göre egemen varlık 

kendi kendisinin ihlal edemeyeceği bir kanun ortaya koyamaz.35 Rousseau, 

egemenliğin sınırını yalnızca onun ortaya çıkış koşullarına uygun davranmak olarak 

belirler. Rousseau, egemenin eylemlerini gerçekleştirme aracı olarak yasaları görür. 

“egemen elinde yasama erkinden başka bir güç olmadığı için yasalar yoluyla iş 

görür; yasalar ise genel iradenin otantik eylemidir.”36 Yasaya bu kadar vurgu 

yapması Rousseau’nun egemenlik yetkisini kişisel bir yetki olmaktan çıkarmaya 

çalışmasındandır. Çünkü her yurttaş egemenin üyesidir ve yapılan yasa kendi 

yasasıdır. Yasayı oluşturan genel irade yurttaşın kendi iradesidir. Dolayısıyla yurttaş 

yasalar yolu ile itaat edeceği kuralları kendisi koyar.  

Egemenliğin yurttaşların iradelerinden teşekkül etmesi sonucunda Rousseau, 

“egemen, sırf egemen olmasından ötürü, ne olması gerekiyorsa her zaman odur.”37 

diyerek egemenliği mutlaklaştırır. Egemenlik bu yolla kurulduktan sonra egemene 

direnme hakkı ortadan kalkar; “Çünkü egemen olan halktır, dolayısıyla da halkın ve 

halkı oluşturan yurttaşların kendi kendilerine ya da kendi iradeleri olan genel iradeye 

direnmeleri mantıksal açıdan olanaksızdır.”38 

Rousseau, egemenlik gücünü mutlak olarak görür. Ancak bu mutlaklık 

egemenliğin tanımıyla sınırlanır. Egemen güç aslında yurttaşların iradesidir. 
                                                            
33 A. g. e., s.135 
34 J. J. Rousseau, The Social Contract, The Social Contract and The First and Second Discourses, 
s.175 
35 A. g. e., s.165 
36 J. J. Rousseau, The Social Contract, s.218 
37 J. J. Rousseau, The Social Contract, s.165 
38 Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus Devlet ya da Halkın Egemenliği, s.132 



162 
 

Dolayısıyla yurttaşların iradelerine karşı gerçekleştirilecek olan eylemler, egemenin 

eylemi olarak adlandırılamaz. Rousseau bu şekilde teşekkül eden egemenliği, 

kuvvetler ayrılığı ilkesi ile bölmez. Bu bakımdan egemenlik yetkisi bölünmez ve 

denetlenemez bir güçtür. Bu egemenlik anlayışı Hobbes’un egemenlik anlayışını 

anımsatsa da egemenliğin oluşumunda Rousseau Hobbes’dan ayrılır. “Rousseau’nun 

devleti, yine bir Leviathan’dır; ancak bu kez, halkla özdeşleşmiş olan bir 

Leviathan.”39 

Hukuk düşüncesinin gelişimi ile beraber 19. Yüzyılda egemenlik yetkisinin 

hukuk sınırları içerisinde kalması gerektiği ve bireylerin hak ve özgürlüklerini 

egemen gücün ihlal etme yetkisine sahip olmadığı yaygın olarak kabul edilmiştir 

ancak sınırlandırılmanın nasıl olacağı ve hangi çerçeve içerisinde yapılması gerektiği 

henüz karara bağlanmamıştır. Örneğin Jeremy Bentham egemenin eylemlerinin 

yasaya aykırı olamayacağını düşünür.  

 “Üstün heyetin yetkisinin açık bir sözleşmeyle sınırlandığı durumlar 
dışında tayin edilebilecek ve belirlenebilecek sınırları olduğu iddia edilemez. 
Yani bu heyetin yapamayacağı bazı işler bulunduğunu, yaptığı herhangi bir 
şeyin yasadışı, hükümsüz olduğunu, yetkisini (ya da isterseniz deyin), erkini, 
hakkını aştığını söylemek, ne kadar olağan olursa olsun, dili kötüye 
kullanmaktır.”40 

 Kant’da egemenin yasalara karşı bir yükümlülüğü bulunmadığını dile getirir. 

“…Devlet içindeki en yüksek yetkinin yalnızca hakları vardır, onun uyruklarına karşı 

zorunlu bir yükümlülüğü yoktur.”41 diyerek, egemenin eylemlerinin yasaya uymadığı 

durumlarda uyrukların direniş hakkı bulunmadığını yalnızca itiraz edip, bu 

adaletsizlikten yakınabileceklerini belirtir. 

Egemenliğin içte sınırlandırılması aslında mantıksal bakımdan çelişiktir. En 

üstün siyasal güç olarak egemene emretme yetkisine sahip olan herhangi bir üst 

otorite yoktur. Egemenliği yasalara dayanarak sınırlandırmakta mantıksal açıdan 

                                                            
39 A. g. e., s.165 
40 Jeremy Bentham, “Yönetim Üstüne Bir Parça”, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi: Yakın Çağ, 
Der. Mete Tunçay,Çev. Kenan Yonarsoy, Mete Tunçay, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2004, s. 63 
41 Immanuel Kant, The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of 
Jurisprudence as the Science of Right, Çev. W. Hastie, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2002, 
s. 175 



163 
 

güçtür. Çünkü yasalar pozitif hukukun birer parçası olarak her an değiştirilebilirler. 

Bu değiştirilebilirliğe karşı bireysel hakları daha sağlam güvencelere kavuşturmak 

için anayasalar ortaya atılmış ve anayasalcılık hareketi ortaya çıkmıştır. Ancak 

sonuçta anayasalarda pozitif hukukun bir parçasıdırlar ve egemen güç, ister bir kişi 

isterse bir meclis olsun, bu yasaları istediği gibi değiştirme yetkisine sahiptir. Buna 

karşı öne sürülebilecek iddia ise insanların devletin birer üyesi olmadan önce sahip 

oldukları doğal hakları öne sürmek ya da sözleşme düşüncesine yeniden 

başvurmaktı. Ancak 19. Yüzyıla gelindiğinde doğal hukuk düşüncesi ve sözleşme 

anlayışı yerine hukuksal pozitivizm egemen görüştü. Bu nedenle egemenlik yetkisini 

içte sınırlamak mantıksal açıdan sorunludur.42 

Egemenliğin içte sınırlandırılmasındaki bu zorluk Popper’ı egemenlik 

teorisinin kendisini kuşkuyla karşılamaya götürür. Poper, egemenlik teorisini 

paradoksal bulur. Çünkü egemenlik tanımı gereği sınırlandırılamazdır ve onu 

sınırlandırdığımız anda egemenlik ortadan kalkar. Ancak hiçbir dönemde böylesi bir 

egemen ortada yoktur. Tiranın egemenliği ya da halk egemenliği fark etmez. Her 

ikiside totaliter bir anlayışa dönebilir. Bu nedenle sınırlandırılmalıdır.43 

Tarihsel sürece baktığımız zaman egemenlik yetkisinin hiçbir zaman sınırsız 

bir yetki olmadığını da görmekteyiz. Egemenliğin sınırlandırılması mantıksal bir 

çıkarımdan ziyade siyasal ve toplumsal gereklilikler sonucu gerçekleşmiştir. Devletin 

merkezileşmesi ve şiddet tekeline sahip olması bir yandan egemenliğin gereğiyken, 

aynı zamanda bu gerekleri yerine getirmesini sağlayacak maliyetlerin 

karşılanabilmesi de egemen gücün toplumsal zenginliği elinde bulunduranlarla bir 

ortaklığa gitmesine yol açmaktadır. Bu ortaklık sonucu toplum içinde farklı çıkarlara 

sahip olan kesimlerin bir kısmının yönetim işlerinde daha etkin olmasını diğerlerinin 

ise etkin olmamasını getirmektedir. Egemen güç ortaklık içinde olduğu kesimlerin 

taleplerine uygun olarak yönetme işini devam ettirebilmektedir. Bu da egemen 

iradenin bağımlılığı sonucunu doğurur.  

                                                            
42 Bkz. Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, s.126-127 
43 Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, C. 1,Çev. Mete Tunçay, 2. bs., İstanbul, Remzi 
Kitabevi, 1989, 123-126 
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Sınırlandırma kavramı her ne kadar egemenlik kavramı ile çelişikse de, 

kavramın taşıyıcısı olan özne olmadan kavramın kendisi bir işlevselliğe sahip 

değildir. Egemenlik kavramının taşıyıcısı olan özne ise modern devlettir.44 O halde 

öncelikli olan devlet aygıtının devamlılığını ve etkinliğini sağlamaktır. Endüstrileşen 

ve kapitalistleşen Avrupa toplumlarında, toplumu yönetebilmek, ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek ve toplumsal ilerlemeyi gerçekleştirebilmek için yönetimin yeniden 

organize edilmesi gerekmekteydi. Bu yeniden organize edilen yönetimde mutlak 

monarşilere yer yoktu. Mutlak monarşiler artık verimsiz bir yönetim aygıtıydı. Artık 

yasal ve ussal meşruiyet, egemenin meşruluğunu sağlıyorsa, egemenlik yetkisi ulus 

ile paylaşılmalı ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurulmalıydı. 

Aksi takdirde devletin varlığı tehdit altına girebilirdi. Bu nedenle merkezi devlet 

geniş bir idare aygıtı kurmalıydı. Bakanlıklar, müdürlükler, yerel birimler vb. idari 

mekanizmalar ile otorite tek elden kullanılmaya çalışılıyor ve devlet sınırları 

içerisindeki tüm alana yayılmaya çalışıyorlardı. Bu hiyerarşik yapı egemen güçten 

gelen direktiflerle aşağıdan yukarı doğru çalışmak üzere kurulmuştu. Ancak farklı 

bakanlıklar ve bu bakanlıklar içerisindeki idari organlar farklı politik görüşlere ve 

idari mekanizmalara göre çalışmaya başlıyorlar ve bu mekanizmalar arasındaki 

organizasyonu sağlamak gittikçe güçleşiyordu. Bu noktada kimi zaman idari 

kurumlar birbirleri ile rekabet ediyor ve farklı kararlar alabiliyorlardı. Bu da devletin 

merkeziliğine ve egemenin tek karar vericiliğine halel getirmekteydi.  

Diğer yandan modern egemenlik teorisi devlet ve bireyler arasındaki ilişkiyi 

dikey biçimde konumlarken bireyler arası ilişkiyi de sözleşmeye ve rızaya dayalı 

güçten uzak, yatay ilişkiler olarak konumlandırıyordu. Ancak Avrupa toplumlarının 

sınıflı toplumlar olması ve burjuvazinin elde ettiği sınıfsal güç sayesinde diğer 

kesimler üzerinde baskı oluşturması bu yatay ilişki kabulüne uymuyordu. Dolayısıyla 

egemen gücün bireyler arası ilişkilerde tarafsız olması, varolan güç ilişkilerinin 

devamı için gerekli garantiyi sağlıyordu.45 Bu da egemenin tarafsızlığının bireyler 

arasındaki iktisadi ve buna bağlı olarak siyasal eşitsizliği doğal bir durum olarak 

                                                            
44 Hinsley, devlet denilen politik özne ortaya çıktığı anda egemenlik kavramının da peşi sıra tedavüle 
gireceğini düşünür.  En yüksek otoritenin kim olduğu sorusu kaçınılmazdır. Hisley, egemenlik 
kavramı için devletin zorunlu bir koşul olduğunu belirtir. F. H. Hinsley, Sovereignty, s.17-22 
45 Bkz. Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, s.115-116 
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kabullenmesi anlamına gelmektedir. Bu eşitsizlikten faydalanan kesimler, egemen 

gücün bu alana müdahalesini gayrimeşru olarak gördükleri için egemenliğin 

sınırlandırılması görüşüne destek vermişlerdir. 

Egemenlik kuramında mutlak monarşileri desteklemek için ve devletin 

yöneticisi olan insanların uygulamalarının karşı çıkılamazlığını vurgulamak için 

egemenliğin sınırsızlığından ve mutlaklığından söz edilir. Ancak devletin 

keyfiliğinin ya da haksızlığını engelleyebilecek bir mekanizma oluşturarak 

egemenlik yetkisinin sınırları belirlemek gerektiğini düşünenler ise hukuk 

düşüncesine başvuracaklardır. “Hukukun sadece egemenin belirlediği normlardan 

oluşmadığı, evrensel geçerliliğe sahip hukuksal ilkelerin bireyler üzerinde devletlerin 

tahakküm gücünü sınırlayacağı düşüncesi devlet egemenliğine getirilen en üstün 

kısıtlamayı belirler: Birey Hakları.”46 19. Yüzyılın sonuna doğru, evrensek hukuk 

ilkelerine egemenin uyması gerektiği genel kabul görmüştü. Kapitalizmin gelişimi ile 

beraber bireysel hakların gelişiminde ve korunmasında önemli bir mesafe 

kaydedilmişti. Ancak birey haklarının nasıl korunacağı ve yasal garantisi hala 

çözülememiş bir problemdir. Çünkü bireysel hakları güvence altına alacak ve 

bunların kullanımını sağlayacak düzenlemeleri yapacak özne devlettir. Ancak aynı 

zamanda bu hakları çiğneyebileceği ve yok sayabileceği varsayılan özne yine 

devlettir. Devletin kendi davasında yargıç olması ise bireysel hakların güvence 

altında olmadığını göstermektedir. Bu kuramsal açmaz ancak bu hakların 

korunmasının hukuki garantörü olan bir uluslar arası toplumun mümkün olması ile 

olanaklıdır. Ancak 19. Yüzyıl devlet ve egemenlik anlayışı henüz devletlerüstü bir 

yapılanmaya gitmekten uzaktır. 19. Yüzyıl sonuna kadar egemenlik kuramları, iç 

egemenlikte söz sahibi tek özne olarak devleti görmekte, dış egemenlikte de her 

devleti bağımsız ve eşit bir birim olduğunu kabul eden Westphaliacı bakış açısına 

sahiptir. Bu bakımdan iç egemenliğin sınırlandırılması yönündeki görüşler, bir üst 

otoriteye atıftan ziyade doğal haklar ve doğal hukuk geleneğine atıfta 

bulunmaktadırlar. Tarihsel süreç içerisinde de görülmüştür ki 19. Yüzyıl sonuna 

kadar egemenlik yetkisi, bireysel haklar adına yasalarla kullanımı sınırlandırılmıştır. 

                                                            
46 Hamit Emrah Beriş, Küreselleşme Çağında Egemenlik: Ulusal Egemenliğin Yeni Sınırları, 
s.153 
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20. yüzyılda ise egemenlik kuramının sınırlandırma ile mantıksal karşıtlık 

içerisinde olduğunu düşünenler, kuramın kendisinin boş ve gereksiz olduğunu 

savunmaktadırlar. Örneğin Duguit egemenliği şu şekilde ele alır:   

“…bu egemenlik öğretisinde, bir nebze pozitif gerçeklik olmadığını, 
bunun şekli, tuhaf ve mantıksal olarak inşa edilmiş, ama somut gerçekliğe 
bütünüyle yabancı ve de bugün çökmekte olan bir metafizik yapı olduğunu 
sanıyorum….İçeride mutlakıyetçi siyasetten, dışarıda da yağma ve şiddet 
siyasetinden başka bir yere götüremeyecek olan, aşırı tehlikeli bir öğretidir 
bu.”47 

Bu görüşe göre klasik egemenlik kuramı mantıksal bir inşadır ve siyasal 

alanda bir geçerliliğe sahip olmadığı için terk edilmesi gerekir. Bu açıdan klasik 

egemenlik kuramı terk edildiğinde, devlet gücünü sınırlandırmanın mantıksal imkanı 

da doğar. Hukuk devletini gerçekleştirmede, egemenlik kuramı bir ayak bağıdır. 

“Egemenlik kuramı, gerçekte yöneticilerin her türlü üst hukuki baskıyı reddetme 

iddiasını meşrulaştırmaya yarayan felsefi ve siyasi bir anlayıştır.”48 Bu kuram kabul 

edildiği sürece, egemenin baskı ve şiddetinden bireyleri koruyacak ve onların 

haklarının gerçekleşmesini sağlayacak bir hukuk devleti ortaya çıkarılamaz. Ancak 

hukuk devletinin ortaya çıkışı kavramsal ve mantıksal bir tutarlılığın sonucu değildir. 

Yaşanan deneyimlerden çıkartılan bir düşünce olarak hukuk devleti öğretisi, 

egemenlik kuramı ile mantıksal bir bütün oluşturmaz. “Hukuk devleti öğretisinin 

günümüzdeki başarısı, birçok uygun etkenin bir araya gelmesine dayanır. Totaliter 

deneyimler ve bunların kitlesel kıyımları, devletin sınırlandırılması gereğinin 

bilincine varılmasını sağladı.”49 Bu bilinç ile 20. Yüzyılda, egemenlik kuramı 

sorgulanmaya ve hukuk devleti kavramı öne çıkmaya başlamıştır. 

Yönetimde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortaya konması, yani yasama, yürütme 

ve yargı güçlerinin birbirinden bağımsız olmaları ve birbirlerini bu sayede 

denetleyebilmeleri düşüncesi önce Locke tarafından sonra Montesquie tarafından 

ortaya atılmış ve yaygın kabul görmüştür. Ancak bu egemenliğin bölünmesi 

                                                            
47 Leon Duguit, “Egemenlik ve Özgürlük”, Devlet Kuramı, s.384-385 
48 Philippe Braud, “Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri”, Çev. G. Balamir Coşkun, Der. Cemal Bali 
Akal, Devlet Kuramı, Ankara, Dost Kitabevi Yay., s.376 
49 A. g. e., 374 
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anlamına gelmez.50 Bu yetkilerin farklı yapılar tarafından kullanılması, egemenin 

mevcut hukuk kuralları dışına çıkmasını ve hukuk dışı uygulamaların önüne geçmesi 

açısından önemli bir adım olmuştur. 

Egemenliğin sınırlandırılması konusunun diğer bir yanı egemen gücün diğer 

egemen güçler karşısındaki konumudur. Egemen devletlerin birbirleri ile olan 

ilişkilerinde egemenlik yetkileri nasıl ve ne şekilde olmalıdır? Bunları 

düzenleyebilecek bir üst norm mümkün müdür, değil midir? Devletlerarası durumda 

egemenlik anlamını yitirir mi? Egemen devletler arası alan hukuksal düzenlemelere 

müsait midir yoksa anarşik bir ortam mıdır? 

Bir sonraki bölümde bu sorulara verilen çeşitli cevaplar ele alınacak ve 

egemenliğin dışta sınırlandırılması hakkındaki görüşler tartışılacaktır. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
50 Bu yetkilerin ayrılması egemenliğin kaynağının halk, monark ya da bir başka yapı olmasını 
etkilemez. Bu yetkileri kullanan organlar egemenin görevlendirmesi ile bu yetkileri kullanırlar. Bkz. 
S.Oktay Uygun, Üniter ve Federal Devlet Açısından Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi, Cumhuriyetin 
75. Yıl Armağanı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yay., 1999, s.393-394 
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3.2. DEVLETLERARASI DURUMDA EGEMENLİK 

 Bir önceki bölümde egemenliğin ülke içerisindeki konumlandırılmasından ve 

bu bakımdan sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı hakkındaki görüşleri ortaya 

koyduk. Önceki bölümde gördüğümüz gibi düşünürlerin pek çoğu egemenlik 

yetkisini sınırlayacak ve egemenin eylemlerine kural koyacak bir otoritenin varlığına 

kuşku ile yaklaşmışlardır. 

 Bu bölümde ise egemen devletin diğer egemen devletlerle olan ilişkisinin 

egemenlik teorileri bakımdan nasıl görüldüğü ve devletlerarasında devletlerin 

ilişkilerini düzenleyebilecek bir hukuki mekanizmanın var olup olamayacağı 

konusundaki görüşler tartışılacaktır. 

 Modern devletin yaslandığı egemenlik kuramının ilk teorisyenlerinden Bodin, 

egemenin ilk niteliklerinden birinin yasalar yapmak olduğunu ve bu yasaları 

yaparken herhangi bir üst makamın veya eşit makamın rızasına gerek duymadığını 

belirtir.51 Bodin egemenin ayırt edici özelliği olarak, bir başkasının emrinin öznesi 

olmamasını görür.52 

 Hobbes egemen güçten bahsederken onu sınırsız bir güç olarak tanımlar.   

“Bu kısıtlayıcı güç, ya sınırsızdır ya da sırası geldiğinde daha da büyük bir güç 
tarafından kısıtlanmaktadır; bu şekilde en nihayetinde tüm yurttaşlarının 
güçlerinin toplamından başka bir sınırı olmayan son bir güce ulaşırız. İşte bu 
sözünü ettiğimiz egemen güçtür…” 53  

Egemen güç bu şekilde tanımlandığında bu gücü sınırlayacak, herhangi bir 

kuralın olmadığı açıktır. Egemen gücün sınırı, kendi yetkisini gerçekleştirebildiği 

yere kadar uzanır ve bu gücü sınırlayacak olan başka bir egemen güçtür ve başka bir 

egemen tarafından kısıtlaması demek, devletin bir başka devlet tarafından işgal 

edilmesi demektir. Egemen gücü mutlak bir yetkiye sahip olarak gören Hobbes, 

egemenin yalnızca hakları olduğunu, herhangi bir yükümlülüğe sahip olmadığını 

düşünür. Bu bakımdan egemen gücü içeride sınırlayacak bir güç olmadığı gibi dışa 

karşı eylemlerini belirlemek için yurttaşlarının hakları öne sürülemez. “…egemen 
                                                            
51 Jean Bodin, Six Books of Commonwealth, s. 43 
52 A. g. e., s. 28 
53 Thomas Hobbes, Elementa Philosophica De Cive, s. 103 
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güç bahşedilen biri ne medeni yasalara tabidir ne de yurttaşlarından birine karşı bir 

yükümlülüğü vardır.”54 Hobbes, egemenin eylemlerinde bir hukuka bağlı kalması 

gerektiğini ve egemenin üzerinde bir hukuk olabileceği düşüncesini yanlış bulur. “Bu 

yanılgı, yasaları egemenin üstüne koyduğu için aynı zamanda, onun üzerine bir 

yargıç ve onu cezalandırabilecek bir güç koymaktadır; bu ise yeni bir egemen 

yapmaktır…”55 Egemeni hukuki kurallar ile sınırlandırmaya çalışmak egemenliği 

sona erdirmek demektir. Egemenin mutlak bir güç olması, onun diğer egemenlere 

karşı olan eylemlerinin de tek karar verici olmasını gerektirir. Devletler arasında ne 

zaman savaş yapılacağına ve ne zaman barış yapılacağını tek karar mercii, egemenin 

kendisi olduğu için devletler arasındaki ilişkileri belirleyecek tek irade egemenin 

iradesidir. Egemen, “barış için neyin gerekli olduğunun ve fikirlerin yargıcıdır: tek 

yasa koyucudur ve anlaşmazlıklara; ve barış ve savaş zamanlarına ve nedenlerine o 

karar verir…“56 

Hobbes’un egemenlik teorisinde, devletler kendi toprakları üzerinde mutlak 

bir güce sahip oldukları için onların diğer devletlere karşı ilişkilerini düzenleyecek ve 

sınırlayabilecek herhangi bir siyasal ya da hukuki kurumun varlığı egemenin varlığı 

ile çelişecektir. Bu nedenle de Hobbes’un egemenlik kuramında da 

devletlerarasındaki durum kaotik bir görünüm arz eder.57 

Rousseau’nun egemenlik görüşüne göre, “Egemenlik, genel iradenin 

eyleminden başka bir şey”58 değildir. Egemenliği, ulusun tamamının iradesi olarak 

kabul eden Rousseau, bu iradenin mutlak ve yanılmaz olduğunu düşünür. Rousseau, 

devletin egemenliğini ortak iradeye dayandırdığı için, egemenler arası ilişkide bir üst 

otorite olamaz. Çünkü bu otoritenin dayanacağı meşruluğu sağlayacak bir temel 

                                                            
54 A. g. e., s. 98 
55 Thomas Hobbes, Leviathan, s. 228 
56 A. g. e., s. 148 
57 Hoobes’un devletlerarası alanı kaotik ve güç dengesine dayalı bir alan olarak görmesi ve devleti 
merkezde konumlama görüşü uluslar arası ilişkiler kuramında klasik realizm olarak 
adlandırılmaktadır. Bkz. Jack Donnelly, “Realism”, Theories of İnternational Relations, Ed.Scott 
Burchill, Andrew Linklater, 3. Bs., Hampshire, Palgrave Macmillan, 2005, s.32-34 ayrıca Bkz. Deniz 
Ülke Arıboğan, Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul, Sarmal 
Yayınevi, 1998, s.89 
58 J. J. Rousseau, The Social Contract and The First and Second Discourses, s. 170 
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yoktur. Ancak bu devletler arasında bir anlaşmanın mümkün olmadığı anlamına 

gelmez.  

 “Halkın genel heyeti için ne onları bağlayıcı bir temel yasa ne de bir 
toplum sözleşmesi vardır ve olamaz da. Ancak bu şu anlama gelmez; halkın 
genel heyeti bu sözleşmeye aykırı olmamak koşulu ile başka bir heyete karşı 
taahhüt altına giremez. Çünkü yabancıların nazarında bu heyet basit bir varlık, 
bir birey haline gelir.”59 

Rousseau, “…Sosyal pakt siyasi heyeti, bütün üyeleri üzerinde mutlak bir 

iktidara sahip kılar, genel irade tarafından kontrol edilen aynı iktidar ki, daha önce de 

söylediğim gibi, egemenlik olarak adlandırılır.”60 Diyerek egemenlik yetkisinin 

mutlaklığını vurgular. Bu egemenlik kavrayışı bir uluslar arası hukuk kuramını 

dışlar. Rousseau, “…devletin iradesi, kendi üyelerine göre genel olmakla birlikte, 

yabancı devletler ve onların üyeleri için genel olmaktan çıkıp özel ve bireysel bir 

irade haline gelir ki, bunun kuralı doğa yasasıdır…”61 diyerek devletler arası 

durumun bir doğa durumu olduğunu belirtir. 

Ancak Rousseau, Avrupa’nın ortak savunması için bir Konfederasyon 

kurulması gerektiği fikrini ateşli bir şekilde destekler.62 Rousseau, bu 

konfederasyonun gerekliliğini Avrupa’nın sosyal yapısındaki benzerlikte bulur. Bu 

federasyonun oluşturulmasında imzalanacak beş maddelik bir anlaşmadan bahseden 

Rousseau, bu maddelere bakıldığında bir tür savunma örgütü düşündüğü ortaya 

çıkmaktadır.63 Rousseau bu konfederasyona katılımın gönüllü olduğunu ve egemen 

devletlerin egemenliklerinden feragat etmelerine gerek olmadığını belirtir. Çünkü bu 

konfederasyona girmekle saldırı tehdidinden kurtulacaklar ve yurttaşların isyanına 

karşı bir güvence sağlayacaklardır. 

Ancak Rousseau’nun egemen devletlerin gönüllü birliği fikri bir devletler 

arası duruma hukuki bir düzen vermez. Çünkü Rousseau’nun bahsettiği 

                                                            
59 A. g. e., s. 165 
60 A. g. e., s. 174 
61 J. J. Rousseau, Ekonomi Politik, Çev. İsmet Birkan, İmge Kitabevi Yay., 2005,  s.13 
62 Bkz. J.J. Rousseau, “Abstract of the Abbe’de Saint-Pierre’s Project for Perpetual Peace”, The 
Theory of İnternational Relations, Ed. M.G. Forsyth, H.M.A Keens-Sooper, New Jersey, 
Transaction Publishers, 2008, s.131-157 Abbe’deSaint-Pierre’nin görüşlerini özetleyen, onun 
görüşlerini ateşli bir şekilde destekleyen Rousseau; daha sonra bunların fazlasıyla iyi niyetli olduğu 
için gerçekleşemeyeceğini belirtir. 
63 Bkz. A. g. e., s.142-144 
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konfederasyon, yalnızca Avrupa için geçerlidir ve bir genelliğe sahip değildir. İkinci 

olarak da bu konfederasyondan ayrılma hakkı rasyonel bir gerekçe ile engellenemez. 

Bu itirazlar çerçevesinde daha önce desteklediği Avrupa devletlerin oluşturacağı bir 

birliği iyi niyetli ancak gerçekleşmesi imkânsız olarak görür.64 

Devletlerarası durumda egemenliğin sınırlanamaz olduğu yönündeki bir diğer 

görüş ise Spinoza’nın görüşüdür. Spinoza’ya göre “Üstün güç hiçbir yasayla bağlı 

değildir”65 Egemen gücün hiçbir yasaya bağlı olmaması onun yasa yapıcı olmasından 

kaynaklanır. Yasayı yapan irade bir yasa ile bağlanamaz. Dolayısıyla diğer 

egemenlerle olan ilişkilerinden uyması gereken bir kurallar bütünü de olamaz. Bir 

devletin egemenliği onun bağımsızlığına bağlıdır. Eğer aldığı kararlarda, 

eylemlerinde bir başkasına bağımlı ise o devletin egemenliğinden söz edilemez. 

“Kent kendi gönencini gözetebildiği ve kendisini baskılara karşı koruyabildiği ölçüde 

kendisinin efendisidir ve bir başka Kentin gücünden korktuğu ya da bu başka Kent 

tarafından istediği şeyleri yapmakta engellendiği ya da, nihayet, kendisini korumak 

ve çoğalmak için bu başka Kente ihtiyacı olduğu ölçüde başkasına bağlıdır…”66 bu 

bağımsızlık nedeniyle de devletlerin eylemlerini sınırlayacak, onlara uymaları 

gereken ölçütler sunacak ve bu ölçütlere uymaya zorlayacak bir güç var olamaz. Bu 

nedenle de Spinoza’ya göre “Devletlerin birbirlerine göre durumu doğal haldeki iki 

insanın birbirine göre durumu gibidir…”67 Buradan da anlaşılabileceği gibi 

Spinoza’da devletlerarası durumu hukuki bir temele oturtamaz. Çünkü egemenin 

varlığı ve onun yetkisinin en üstün yetki sayılması, devletlerarası ilişkileri bir kurala 

bağlamayı mantıksal açıdan imkânsız kılar. 

Egemenlik kuramı ve devletlerarası hukukun imkânı konusundaki çelişkiyi en 

açık biçimde ifade eden filozof ise Hegel’dir. Hegel’e göre devletlerin birbirleri ile 

ilişkileri zorunludur.  “Nasıl ki bir birey diğer bireylerle ilişkisi dışında gerçek bir 

birey olmadığı gibi, devlette diğer devletlerle ilişkisi dışında gerçek bir birey 

                                                            
64 Bkz. J.J. Rousseau, Sonsuz Barış Projesi Üzerine Yargı, Jean Jacques Rousseau ve Uluslararası 
İlişkiler, Çev. ve Der. Faruk Yalvaç, Ankara, Phoenix Yay., 2007, s.85-93 
65 Benedictus Spinoza, Teolojik Politik İnceleme, Çev. Cemal Bali Akal, Reyda Ergün, Ankara, Dost 
Kiabevi Yay., 2008, s.235 
66 Benedictus Spinoza, Tractatus Politicus, Çev. Murat Erşen, Ankara, Dost Kitabevi Yay., 2007, s. 
30 
67 A. e. 
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olamaz.”68 O halde devletin devlet olmasını sağlayan diğer devletlerle ilişki 

içerisinde olmasıdır. Devletin egemenliği ancak bu egemenliğin bir başka egemen 

tarafından tanınması ile gerçekleşebilir.  

 “Her devlet komşularına karşı egemen ve otonomdur. Diğer devletler 
için, onlar tarafından tanınmak, kayıtsız şartsız egemen olmanın birinci 
şartıdır…”69 

Bu görüş Hegel’in köle ve efendi arasındaki diyalektiği anımsatmaktadır.70 

Köle- efendi diyalektiğinde efendi, kendi efendi olma konumunun bilinip 

tanınmasını ister. Bu konumu tanıyacak olan ise köledir. Bu bakımdan efendi kendi 

gerçekliğine varmak için köleye muhtaçtır. 

Egemenliği devlet olmanın şartı sayan Hegel, devletler arasındaki ilişkileri 

düzenleyecek ve anlaşmazlıkları çözüme bağlayacak bir kurumun varlığının 

temelinin zayıf olacağını düşünür. “Devletler arasında onları yargılayacak bir Praetor 

yoktur; en fazla bir aracı veya hakemler olabilir ve bu da devletlerin özel iradelerine 

bağlı olan bir olasılığa bağlıdır.”71 Bu bakımdan devletler üstü bir kurumun varlığı 

olası ama zorunlu değildir. Devletlerin bir kısmı kendi aralarında anlaşarak bir birlik, 

bir konfederasyon kurabilirler ancak bu birlik devletlerin egemen iradelerinin 

keyfiliğine dayanacağından her zaman vazgeçilebilir olduğu için olumsallıkla 

maluldür.72 Dolayısıyla Rousseau’nun bahsettiği türden bir konfederasyon veya 

Kant’ın bahsettiği türden bir devletlerarası bir birliğin zorunluluğundan ve 

devamlılığının garantisinden bahsedilemez. “Bu fikir devletler arasında bir anlaşmayı 

şart koşar, oysa bu türden bir anlaşma ister ahlaki, ister dini ya da başka bir 

gerekçeye dayansın, her durumda daima devletlerin özel egemen iradelerine bağlıdır 

ve bu nedenle olumsallıktan etkilenmiş olarak kalır.”73 

                                                            
68 G.W.F. Hegel, Philosophy of Right, s. 212 
69 Hegel, Philosophy of Right, s. 212 
70 Köle ve efendi diyalektiğinin etraflıca tartışılması için Bkz. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Phenomenology of Mind, Çev. J. B. Baillie, New York, Harper and Row Publishers, 1967,s. 228-240 
71 Hegel, Philosophy of Right, s. 213 
72 Bkz: A.g.e., s. 279 
73 A.g.e., s. 214 
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Hegel bu bakımdan devletler üstü bir yapılanmayı evrensel anlamda imkânsız 

görür. Ancak bu devletlerin birbirleri arasında anlaşmalar yapmalarına ve bu 

anlaşmalara uygun davranmalarına engel değildir.  

Hegel, devletin diğer devletlerle ilişkisi bakımından yayılmaya meyilli 

olduğunu düşünür. Burjuvazinin içsel diyalektik yapısı onu, devletin sınırları dışında 

yeni pazarlar, yeni tüketiciler arayıp bulmaya zorlar. Bu nedenle de kendisinden 

sanayi ve kaynaklar bakımından geri durumda olan toplumlar arasında kendisine 

geçim yolları bulmalıdır.74 Bu açıdan ileri sanayiye ve gelişmiş iktisadi yapıya sahip 

olan devletler, kendilerinden daha geride olan devletleri sömürgeleştirmek 

zorundadır. Bu açıdan sömürgeleştirmeyi Hegel, modern toplumların içsel yapısının 

bir zorunluluğu olarak görür. Egemen devletlerin birbirlerinin egemenliğini tanıması 

gerektiği yolundaki düşünce ile sömürgeciliğin meşrulaştırılması karşıt görünüyor 

olsa bile, Hegel için bu bir karşıtlık arz etmez. Çünkü Hegel’e göre, “medeni 

milletlerin bilincinde barbarlar kendileri ile eşit haklara sahip değillerdir ve onların 

bağımsızlığına yalnızca bir şekilsel bir şey olarak davranırlar.”75 Bu açıdan Hegel 

medeni saydığı milletlerin, yani sanayileşmiş, iktisadi bakımdan güçlü Avrupalı 

milletlerin, diğer milletlerin siyasal bağımsızlıklarını şekli bir şey olarak görmek ve 

bu bağımsızlığa saygı göstermemek gibi bir hakları vardır. Bu bakımdan Hegel’in 

egemen devlet olarak tanımladığı ve aralarında eşit bir ilişkinin var olabileceğini 

söylediği devletler, kapitalistleşmiş Avrupalı devletlerdir. Bunlar arasındaki ilişkide 

de bir yayılma söz konusudur. Çünkü “Devletin dışa açılma eğilimi, onun bireysel 

bir özne olmasında yatar.”76 Devletlerin dışa açılma eğilimine sahip olması 

devletlerarası ilişkilerde savaşın her zaman bir ihtimal dâhilinde olmasını gerektirir. 

Çünkü dışa açılmaya ve kendisini iktisadi bakımdan geliştirmeye çalışan devlet, 

diğer devletlerin iradeleri ile karşı karşıya kalır. Bu noktada devletler arasında çeşitli 

anlaşmaya varma yolları aranır. “Eğer ki devletler anlaşamaz ve onların özel iradeleri 

                                                            
74 Bkz: Hegel, Philosophy of Right, s. 151 
75 A.g.e., s. 219 
76 A.g.e., s. 212 
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uyumlu hale getirilemezse, sorun yalnızca savaşla çözülebilir.”77 Bu bakımdan 

Hegel’in egemenlik kuramı, savaşı bir yöntem olarak görür ve onu dışlamaz.  

Hegel, egemenlik kuramını devlet teorisinin vazgeçilmez yanı olarak 

konumladığı için ve egemen devleti bağımsız bir özne olarak gördüğü için uluslar 

arası alanda egemenlik mutlak bir yetki halini alır ve her türlü kısıtlamadan muaf 

tutulur. Bu nedenle Hegel, devletlerarası alanı kaotik bir ortam olarak görür. 

“Devletlerarası ilişkilerin prensibi devletin egemenliği esasına dayandığından, 

devletler bu bakımdan birbirleri ile olan ilişkilerinde doğa durumundadırlar.”78 

Hegel’in devlet ve egemenlik anlayışına baktığımızda bu sonucun tutarlı 

olduğunu ve çağının genel görünümü ile uyuştuğunu söyleyebiliriz. Hegel, devletin 

bağımsız olmasını şu şekilde tanımlar: “…bağımsız devletler ise, aksine, ilkece, 

ihtiyaçlarını kendi sınırları içinde karşılayan bütünlerdir.”79  Hegel’in devleti 

tanımlaması bile, egemen varlığın diğer egemenlerle olan ilişkisi hakkında ipuçları 

verir. “Devlet kendinde ve kendisi için olarak etik bütündür, özgürlüğün 

gerçekleşmesidir; ve o özgürlüğün gerçekleşmesi olarak aklın mutlak son 

aşamasıdır”80 Devlet eğer bir etik bütün ise onun davranışlarını yönelteceği bir üst 

ahlaki ilke olamaz. 

Bu düşünürlere karşı Immanuel Kant ise egemenler arası ilişkiyi kaotik bir 

ortamda çıkarmak için bir Halklar Federasyonundan bahseder.81 Ancak bu 

federasyon fikri ile egemenlik fikri arasında bir karşıtlık görmeyen Kant, her ulusun 

kendi üzerinde başka bir gücün olamayacağını söyler.  

 “Bir devlet, üzerinde kurulmuş olduğu toprak parçası gibi taşınmaz bir 
mal (patrimonium) değildir. Kendi hakkında ancak kendisinin karar 
verebileceği ve kimsenin buyruğuna ve arzusuna bağlı olmayan bir insan 
topluluğudur.”82  

                                                            
77 A.g.e., s. 214 
78 Hegel, Philosophy of Right, s. 213 
79 A.g.e., s. 213 
80 A.g.e., s.279 
81 Bkz.Immanuel Kant, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, Tarih 
Felsefesi:Seçme Metinler, Çev. Uluğ Nutku, Haz.Doğa Özlem, Güçlü Ateşoğlu, Ankara, Doğu Batı 
Yay., 2006 s.39 
82 Bkz. Immanuel Kant, “Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme”, Kant, Der. ve Çev. Nejat 
Bozkurt, İstanbul, Say Yay., 2005, s.280 
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Bu sözleri ile Kant, devletin egemenliğinin vazgeçilmezliğini vurgular. Kant 

oluşturulması gereken bir Federasyonun gerekçesini savaşların son bulmasında bulur. 

Kant’a göre devletler savaşmaktan bunalacak ve savaşların getirdiği yıkım onları bu 

savaşların sona ermesini sağlayacak bir birlikteliğe götürecektir. “…devletler, 

birbirlerinin topraklarını ele geçirmek veya birbirlerine boyun eğdirmek uğruna 

yaptıkları sonu gelmez savaşlar yüzünden ve bu savaşların yarattığı çaresizlik 

yüzünden, kendileri istemeseler de, eninde sonunda, kozmopolitan bir anayasada 

uzlaşmak zorunda kalırlar.”83 Kant böylesi bir kozmopolitan cumhuriyetin 

despotizme dönüşmesi durumunda bir federasyona gidilmesi gerektiğini düşünür.84 

Kant, bu açıdan devletlerarası bir hukuk düzenin kurulması gerektiğinden ve bu 

hukuk düzeninin uygulayıcı öznesi olan devletler federasyonunun olması gerektiğini 

düşünür. Savaşları ortadan kaldırmak amacıyla düşünülen bu birlik, bir ölçüde 

devletler üstü bir devlettir. Devletler burada devlet olma vasıflarını yitirmeden var 

olurlar ve aralarındaki anlaşmazlıkları hukuki bir çözüme bağlamakla yükümlü olan 

bir üst yapı oluştururlar. Bu yapının işlevi yalnızca savaşları önleyecek mekanizmayı 

işletmek olduğu için devletin iç egemenliği ile ilgili olan alanlarda düzenleme 

yapamaz. Bu üst yapının yetkisi yalnızca devletlerarası ilişkilerde olduğu için, 

egemenliğin bir kısmını kendisi kullanırken, diğer kısmını devletlerin kendisine 

bırakır. Höffe, bu üstyapıyı uluslar arası minimal devlet olarak tanımlar.85 Fakat 

Kant’ın egemenliği bu şekilde bölmesi işlevsel değildir. Egemenliğin devletlerarası 

ilişkileri düzenleme kısmı ile yurttaşların yönetimi ile ilgili olan kısmı arasında 

herhangi bir geçiş olmasaydı ve bunlar birbirleri arasında herhangi bir ilişki var 

olmasaydı geçerli olabilirdi. Ancak gelişen iktisadi ilişkiler bu türden bir ayrıma izin 

vermez.  

Devletlerin egemenliğini sınırlayacak bir birlik fikri Kant için ulaşılması 

gereken biricik hedeftir. Ancak var olan duruma baktığında bunun henüz 

gerçekleşmemiş olduğunu da kabul eder. Var olan durumda,   
                                                            
83 Immanuel Kant, “Yaygın Bir Söz Üstüne: ‘Teoride Doğru Olabilir Ama Pratikte İşe Yaramaz’ ”, 
Kant Felsefesinin Politik Evreni, Der. ve Çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yay., 2010, s.53-54 
84 A. g. e., s.54 
85 Otfried Höffe, “Uluslar arası Hukuk Topluluğunun Teorisyeni Olarak Kant”, Kant Felsefesinin 
Politik Evreni, Der. ve Çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2010, s., 
235 
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“Hiçbir devlet, başka bir devlete kendi bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü 
konusunda bir an bile güvenmez. Hiçbir devlet, diğerini boyun eğdirme ve 
zayıflatma arzusundan, dolayısıyla iç barışı genellikle savaştan daha ezici ve 
daha yıkıcı kılan savunma amaçlı silahlanma üretiminden kesinlikle 
vazgeçmez.”86 

 Var olan durumu betimleyen Kant, bunu aşmak için cumhuriyetçi yönetime 

sahip devletlerin oluşturacağı bir federasyonu kurtuluş olarak görür. “Bu 

federasyonda her devlet, en küçüğü bile, güvenliğini ve haklarının verilmesini kendi 

gücünden yahut kendi hukuki yargısından değil, yalnızca bu büyük Halkalar 

Federasyonundan, birleşmiş bir güçten, birleşmiş bir iradenin yasal dayanaklı, ilkeli 

kararlarından bekleyebilir.”87 Cumhuriyetçi bir yönetime ve anayasaya sahip olmak 

bu federasyonun oluşması için elzemdir. Cumhuriyetçi anayasa “…sürekli barışa 

ulaşma sözünü vermek gibi bir üstünlüğe de sahiptir.”88 

Kant, devletlerarasında var olacak böylesi bir birliğin devamlılığının 

güvencesini siyasal alanda değil, ahlaki alanda bulur. Kant’a göre doğa, ya da 

Tanrısal Takdir, insana böylesi bir yükümlülük yüklemiştir; insanlığın ilerlemesi 

böylesi bir federasyonu zorunlu kılmaktadır. “Doğa, her devletin gerek hile gerekse 

zor kullanarak, hatta devletler hukuku ilkelerine uygun olarak, bir araya toplamak 

istediği ulusları bilge bir davranışla birbirinden ayırmakta ise de, aynı biçimde dünya 

vatandaşlığı hakkı kavramının yalnız başına kıyım ve savaşa yeter derecede 

koruyamayacağı bu ulusları, aralarındaki çıkar ortaklığı aracılığıyla yine 

birleştirmektedir.”89 Yani burada devletlerin oluşturacağı bir federasyonun gerekliliği 

ve zorunluluğu siyasal bir gerekçeye değil daha çok Kant’ın doğanın planı ile ilgili 

iyimserliğine dayanmaktadır. Siyasal alanı bu şekilde ahlaki alanla ilişkilendiren 

Kant, insanın yeteneklerinin gelişimi için cumhuriyetçi anayasalara sahip devletlerin 

oluşturacağı federasyonun, doğanın planına uygun olduğunu söyleyerek, 

meşruluğunu bu açıdan da güçlendirmek ister.   

                                                            
86 Immanuel Kant, Yaygın Bir Söz Üstüne: “Teoride Doğru Olabilir Ama Pratikte İşe Yaramaz”, 
Kant Felsefesinin Politik Evreni, s.55 
87 Immanuel Kant, Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, Tarih 
Felsefesi:Seçme Metinler, s.39 
88 Immanuel Kant, Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme, Kant, s.288 
89 A.g. e., s.305 
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“İnsan türünün bütün tarihi doğanın gizli bir planının gerçekleşmesi 
olarak görülebilir. Bu plan içte –ve aynı amaçla dışta- yetkin bir anayasayla 
insanlığın bütün doğal yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.”90 

Kant, devletlerarası çıkar ortaklığını bir ölçüde ticarete dayandırır. 

Devletlerarasındaki ticari ilişkilerin artışı onları aralarındaki savaşları sonlandıracak 

bir birliğe yönelteceğini düşünür.91 Kant, özellikle Avrupa devletlerinin sömürge 

elde etmek için yaptığı savaşları görmezden gelmektedir. Kapitalist Avrupa 

devletlerinin ticari ilişkileri ve çıkarları savaşları önlemek şöyle dursun birçok 

savaşın temel nedeni olmuştur. Bu nedenle Kant’ın egemenlik ile devletlerarası bir 

federasyonu birleştirme girişimi iyi niyetli ancak teorik zeminden yoksundur. 

Sonuç olarak baktığımızda 19. Yüzyıla kadar ki egemenlik kuramlarında 

egemenler arası ilişkiler, eşitler arası ilişkiler olarak görülmekte ve egemen 

devletlerin uymaları gereken bir ilke ya da hukuki normun var olmasının mümkün 

olmadığı düşünülmektedir. Bu yönde oluşan düşünce egemenliğin klasik tanımına 

bağlı kalındığı sürece kaçınılmazdır. Kuramsal olarak tutarlı olan bu düşüncenin 

gerçekliğin ne kadarını temsil ettiği ise tartışmalıdır.92 Egemenlik kuramının ortaya 

çıkış nedenleri, etkisizleşen feodal yönetim anlayışına karşı merkezi bir iktidarı 

örgütlemek ve Katolik kilisesinin yönetimdeki etkisini zayıflatmak olduğu 

düşünülürse, klasik egemenlik kuramı işlevini yerine getirmiş ülke sınırları içerisinde 

tek siyasal otorite olarak devletin kendisini yetkili kılmıştır. Bu süreç içerisinde 

mutlakıyetçi yönetimler ortaya çıkmış, egemenlik kuramları da bu mutlakıyetçi 

yapıların düşünsel temelini oluşturmuştur. Ancak egemenliğin ülke sınırlarındaki 

kullanımına sınırlama getirilmesi düşüncesi ile devletlerarası durumda egemenliğin 

sınırlandırılması düşüncesi aynı süreç içerisinde gerçekleşmemiştir. Egemenliğin 

içeride sınırlandırılması gerektiği düşüncesi Locke ile başlatabileceğimiz bir 

dönemde başlamış ve birey hakları, hukuk devleti, anayasal güvenceler ile bu 

                                                            
90 Immanuel Kant, Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, Tarih 
Felsefesi:Seçme Metinler, s.41 
91 Bkz. Immanuel Kant, Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, Tarih 
Felsefesi:Seçme Metinler, s.43-44 
92 Wallerstein klasik egemenlik tanımının, modern dünyanın nasıl işlediğini tanımlamaktan uzak 
olduğunu belirtir. Wallerstein’a göre içeride mutlak egemenliğe sahip olan bir devlet hiç olmamıştır. 
her zaman devletin otoritesine karşı dirençler olmuş ve bu dirençler karşısında egemene karşı birçok 
yasal kısıtlamaya gidilmiştir. Bkz. Immanuel Wallerstein, States? Sovereignty? The Dilemmas of 
Capitalists in an Age of Transition, States and Sovereignty in the Global Economy, s.22 
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hakların korunması düşüncelerin gelişimi ile egemen gücün yurttaşlar üzerindeki 

yetkisi hukuki bir temele oturtulmuştur. Ancak devletler arasında egemenlik 

yetkisinin kullanımının hukuki bir çerçeveye oturtulması gerektiği düşüncesi 

göstermiş olduğumuz gibi 19. Yüzyıl düşüncesine henüz yabancıdır. Bunun nedeni 

olarak kapitalist ilişkilerin 19. Yüzyıl başlarına kadar küresel bir ağ kuramamış 

olmalarıdır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru genişleyen ve hızlanan ticari ilişkiler ile 

uluslar arası bir hukuka gereksinim duyulmaya başlanmış ve bunun sonucu olarak da 

20. Yüzyılda devletler üstü bazı yapılanmalar oluşmaya başlamıştır.  

19.yüzyılın ortalarına kadarki egemenlik kuramlarının oluşumunda dayanılan 

siyasi boyut ise Westphalia anlaşmasıdır. 1648 yılında imzalana Westphalia 

anlaşması ile modern ulus-devlet anlayışına bağlı egemenlik anlayışı Avrupa’nın 

politik düzenini belirlemiştir. Westphaliacı egemenlik anlayışında herhangi bir dışsal 

otorite dışlanır. Her devletin dışsal bir otoriteden bağımsız olma hakkı vardır. 

Egemenliğin bu türden konumlanması gelişim aşamasındaki kapitalist toplumlar için 

kuramsal ve pratik bir sorun çıkarmazken, gelişen ve karmaşıklaşan iktisadi 

etkinlikler sonucunda egemenlik anlayışı bazı pratik sorunlara çözüm getirmekten 

uzaklaşmaya başladı.93 Genişleyen kapitalist ilişkiler sonucu ticaretin uluslar arası 

ayağının yayılması ve bunun sonucu olarak iktisadi açıdan güçlenen girişimci, yerel 

düzeyde güçlü bir politik özne olarak ortaya çıktı. Artık iç egemenlikte (domestic 

sovereignty) egemen, kendi iradesi dışında başka iradelerin taleplerini göz önünde 

bulundurmak zorundaydı. Merkezileşen modern devletin, gittikçe artan harcamalarını 

finanse eden aktörler, egemenin yetkisini yasal bakımdan olmasa da politik 

bakımdan yönlendirebilme gücüne sahip oldular.  

Bunun sonucu da egemenliğin halk egemenliği olarak kabul edilmesi oldu. 

“Toplumlar daha karmaşık hale geldikçe, yöneticinin egemenliği tezi halkın 

                                                            
93 Krasner, egemenlik kuramının küreselleşme ile gerilediğine dair görüşü reddeder. Ona göre gelişen 
ticari ilişkiler sonucu egemenliğin gerilediğini varsaymak, mitik bir geçmiş inşa edip bunun üzerinden 
düşünmek demektir. Krasner, hiçbir dönemde egemenliğin mutlak olmadığını 20. Yüzyıldaki 
sorunlara benzer sorunların her zaman yaşandığını belirtir. Ancak 20. Yüzyıldaki sorunlar sadece 
görünüm bakımından farklıdırlar. Egemenlik kuramının özünü değiştirecek bir farklılık değildirler. 
Küreselleşme, egemenliği değil devlet kontrolünün etkinliğini azaltmıştır. Bkz. Stephen D. Krasner, 
Globalization and Sovereignty, States and Sovereignty in the Global Economy, Ed. David A. 
Smith, Dorothy J. Solinger, Steven C. Topik, London, Routledge,1999, s.34-36 
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egemenliği tezi ile çatışmaya başladı…”94 Bunun yansıması egemenliğin dışsal 

boyutunda da görülebilir. Artık eşit egemen otoriteler olarak devletin egemenliği 

19.yüzyılda pratik anlamda anlamsızlaşmaya başlamışlardı. İktisadi açıdan gelişmiş 

toplumların politik örgütlenmeleri olan devletler, bu güçlü iktisadi yapı sonucunda 

daha gelişmiş bir silah teknolojisine ve daha etkin ordulara sahip oluyorlardı. Bunun 

sonucu olarak da güçlü devletler daha zayıf devletleri, kendi çıkarları doğrultusunda 

davranmaya zorluyorlardı. Gittikçe kaotik bir görüntü arz etmeye başlayan devletler 

arası alan, egemenlik kuramı ile bazı sorunların içinden çıkmakta zorlanıyordu. 

Bunun sonucu olarak 20.yüzyılda devletlerarası birlikler kurulmaya başlandı ve 

devletler egemenliklerini yitirmeden kendi kararları ile bu birliklere katılarak bazı 

yetkilerini bu birliklere devrederek devletlerarası alanın riskli yapısını biraz olsun 

gidermeye çalıştılar. 20. Yüzyılda orta çıkan bu devletlerarası birlikler, klasik 

egemenlik anlayışının sorgulanmasını da beraberinde getirdi.  

Ancak kanaatimizce egemenlik kavramı halen politik düşüncenin içindeki 

merkezi yerini korumaktadır. 19. Yüzyıl sonrası ortaya çıkan sorunların çözümü için 

devletler, bazı yetkilerinin kullanımını sınırlandırıp, devletler üstü yapıların kendi iç 

hukuklarına müdahalesini meşru saymakla egemenlik haklarından vazgeçmiş 

sayılmazlar. Çünkü hiçbir devletlerarası birlik ya da devletler üstü bir yapılanma 

kendi siyasal meşruluğunu devşirebileceği bir kaynağa sahip değildir. Bu türden 

yapıların meşruluğunu sağlayan kaynaklar var olan egemen devletlerdir. Krasner, bu 

noktada egemenlik kavramının dört görünümünün veya kavramsallaştırma tarzının 

olduğunu söyler. Bunlar: karşılıklılığa dayalı egemenlik, iç egemenlik, uluslar arası 

yasal egemenlik ve Westphaliacı egemenliktir. Karşılıklılıkcı egemenlik, bir 

hükümetin sınırları boyunca malların, sermayenin, insanların ve fikirlerin dolaşımını 

düzenleyebilme yetisini ifade eder. İç egemenlik, verili bir sınır içerisinde otoritenin 

organize olmasıdır. Uluslar arası yasal egemenlik, bir devletin başka bir devlet 

tarafından bir devlet olarak tanınmasını ifade eder. Westphaliacı egemenlik ise, 

dışsal bir otoritenin reddini ve bir hükümetin dışsal bir otoriteden bağımsızlığını 

                                                            
94 F. H. Hinsley, Sovereignty, s.222 
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ifade eder.95 Krasner, egemenliğin bu dört görünümünün birbirlerinden mantıksal ve 

pratik bakımdan farklı olduklarını, birine sahip olmadan diğerine sahip 

olunabileceğini düşünür. Bu bakış açısı egemenliğin klasik tanımının dışında da 

farklı görünümleri olabileceğini söyleyerek uluslar arası hukukun imkânına imkân 

verecek egemenlik yaklaşımlarının da olabileceğini ima eder. Devletler, uluslar üstü 

bir yapının hukuki müdahalesine cevaz vererek de egemenliklerini sürdürmeye 

devam edebilirler. 

19. yüzyılın sonuna kadar yaygın olan egemenlik anlayışı, Westphaliacı 

egemenlik anlayışına bağlı kaldığı için uluslar arası hukukun temelini ve imkânını 

zayıf görmekteydi. Ancak sonraki siyasi, iktisadi, toplumsal gelişmeler egemenin 

toplum üzerindeki politik otoritesinin kısıtlanmasına götürdüğü gibi, 

devletlerarasında da egemenlikten kaynaklanan anarşik yapıyı, hukuki sınırlamalar 

ile düzenlemeye doğru evrildi. Ancak bu noktada uluslar arası anlaşmaların ya da 

birliklerin keyfiliği ya da olumsallığı sorunu ortaya çıkmaktaydı. Devlet bu 

anlaşmalara uymaz ise ya da dâhil olmaz ise onu zorlayabilecek bir siyasi aktör 

meşruluğunu nereden alacaktır? Böylesi bir zorlama karşılıklı tanınma ve saygıya 

dayalı uluslar arası sistemi ortadan kaldırmaz mı? Bu noktada kapitalizmin kendisi 

devreye girmekte ve zorlayıcı bir işlevi yerine getirmektedir. İktisadi yapının 

kapitalistleşmesi ile birlikte ticaret gittikçe artan ölçüde uluslararasılaşmaya başladı. 

Bir dünya ekonomisinin oluşması ile beraber egemen devletler, bu dünya ekonomisi 

içerisinde mümkün olduğunca iyi bir yere sahip olmak için uluslar arası sermayenin 

isteklerine kulak vermek ve uluslar arası iktisadi organizasyonların bir parçası 

olmaya çalışmaktadırlar. İşte bu uluslar arası organizasyonlar ve oluşan dünya 

ekonomisinin aktörleri devletleri, uluslar arası anlaşmalara uymaya ve uluslararası 

birliklere dâhil olmaya zorlamaktadırlar. Aksi durumda egemen devletler 

egemenliklerinin devamı için gerekli olacak olan araçlardan yoksun kalma riski ile 

karşıya kalmaktadırlar. 

                                                            
95 Bkz. Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, s. 3-4 Ayrıca Bkz. Stephen D. 
Krasner, “Problematic Sovereignty”, Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political 
Possibilities, Ed. Stephen D. Krasner, New York, Columbia University Press, 2001, s. 2  
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Ancak bu noktada ulus-devlet yapılanmasının ortadan kalktığı, egemenliğin 

kaynağının ulusun kendisi olarak görülmesinin ve devletinde ulusun politik 

örgütlenmesi olarak kabulünün ortadan kalktığı sonucuna varılmamalıdır. 19. 

Yüzyılda ulus-devlet hala en güçlü, politik yapıdır. Ancak oluşan dünya düzeni ile 

ulus-devlet arasında gerilimlerinde bu yüzyılda var olduğu şüphesizdir. Yeni oluşan 

dünya düzeni ile ulus devlet ve onun egemenliği arasında diyalektik bir ilişkinin var 

olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan ulus-devlet yapılanmasının varlığı gelişen 

uluslar arası düzeni beslerken, oluşan uluslararası düzen de ulus-devlete 

sınırlandırmalar getirmekte ama aynı zamanda ulus-devletin gücünü sağlayan 

iktisadi, teknolojik araçları geliştirmektedir.96 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
96 Bkz. John Boli, “Sovereignty From a World Polity Perspective”, Problematic Sovereignty: 
Contested Rules and Political Possibilities, Ed. Stephen D. Krasner, New York, Columbia 
University Press, 2001, s.61-63 
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3.3. TOPLUMSAL SINIFLAR VE EGEMENLİK 

Toplumsal sınıf kavramın şu şekilde tanımlanabilir: “Toplumsal anlamıyla, 

terim, aralarında, sırasıyla ekonomik sömürü, politik baskı ve kültürel egemenlik gibi 

olgulardan kaynaklanan ekonomik malların eşitsiz dağıtımı ve/ya da politik hakların 

ayrıcalıklı bölünmesi ve/ya da kültürel değerlerin ayrımcı farklılığı olan büyük 

gruplara işaret eder.”97 Bir diğer tanım ise: “Sınıf, alenen tanınan ve hukuki açıdan 

farklı bir statüye sahip ortak bir grup değil, fiilen belli kaynakları ve çıkarları 

paylaşan çoğunluk tarafından oluşturulan kolektif bir oluşumdur.”98 Her iki tanımda 

da sınıfın iktisadi yanına özel bir vurgu vardır. Bu bakımdan toplumsal sınıf iktisadi 

anlamda birbirlerinden farklılaşmış bireyleri içine alan bir kavram olarak 

gözükmektedir. Sınıf kavramının Avrupa’nın devlet anlayışında önemli bir yere 

sahip olmasının nedeni, toplumsal yapılanmasının bu sınıflı yapı üzerine 

kurulmasından ve bu sınıflı yapının siyaseti belirlemesinden kaynaklanmaktadır. 

Sınıflı yapıya sahip olan Avrupa toplumu, Yeniçağda bu sınıflar arasındaki çıkarların 

gerçekleştirilmesi için verilen mücadelenin siyasi yapıya olan etkisi üzerinden 

okunabilir. Biz bu bölümde yeniçağda ortaya çıkan yeni sınıfsal yapının ortaya 

çıkışını ve gelişimini ana hatları ile gösterdikten sonra bu sınıflı yapının egemenlik 

kavramına olan etkilerini göstermeye çalışacağız. Bu bağlamda kapitalizmin ortaya 

çıkışının egemenlik kavramının gerçekleşmesinde ne gibi bir işlevi olduğu ve bu 

kavramı ne şekilde dönüştürdüğü anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Modern devletin gelişim aşamasında iktisadi yapının dönüşümü şüphesiz 

önemli bir yer tutmaktadır. Feodal üretim yapısının çökmesi ile sermaye ve pazara 

dayalı olan kapitalist üretim biçiminin oluşmaya ve gelişmeye başlaması siyasal 

alanın değişimini ve dönüşümünü de beraberinde getirmiştir. Coğrafi keşifler sonucu 

bulunan yeni ticaret yolları ve yeni topraklar Avrupa’ya büyük miktarda malın 

girmesine neden olmuş ve buralardan elde edilen gelirlerle modern devletin 

merkezileşme süreci daha etkin bir şekilde sürdürülebilmiştir. Yerel toprak sahipleri 

ve derebeylerine karşı merkezi iktidarın mücadelesinde, sermayeye sahip kişiler 

                                                            
97 Wlodzımıerz Wesolowski, Kazımıerz M. Slomczynskı, “Sınıf”, Modern Toplumsal Düşünce 
Sözlüğü, Ed. William Outwaite, Çev. Melih Pekdemir, İstanbul, İletişim Yay., 2008, s.658 
98 Gianfranco Poggi, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, s.85 
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merkezi güçlerin yanında olarak ve onların ihtiyaç duyduğu mali desteği sağlayarak, 

mutlak monarşilerin oluşumunda önemli bir paya sahip olmuşlardır.  

“Tarih kitapları şu ya da bu kralın ihtiraslarını, fetihlerini, savaşlarını 
uzun uzun anlatırlar. Bütün vurguladıkları yanlıştır. Sayfalarını bu krallara 
ayıracaklarına tahtların ardında duran gerçek güçlere- yani dönemin zengin 
tüccar ve maliyecilerine ayırsalar çok daha iyi olurdu. Tahtın ardındaki gerçek 
güçler onlardı çünkü, krallar her vesilede onların mali yardımına 
başvururlardı.”99  

Gittikçe artan ticari ilişkiler ve sömürgeciliğin getirdiği sermaye sayesinde 

Avrupa’da yeni bir sınıf doğmaya başlamıştı. Bu sınıf elinde sermaye bulunan ve 

devletin ihtiyaç duyduğu parayı elinde bulunduran bir kesimdi. Özellikle İngiltere, 

Hollanda, İspanya gibi imparatorlukla sömürgecilik sayesinde Uzakdoğu ve 

Amerika’nın zenginliklerini yağmalamışlar ve kendi ülkelerine aktarmışlardır.  

İngiltere’nin sömürgecilikteki büyük başarısı, onu daha sonraki yüzyıllarda 

kapitalist dünya ekonomisinin lokomotifi haline getirecek ve buna dayalı devlet 

anlayışının öncüsü olmasını sağlayacaktır. İngiltere özellikle uzak doğudan getirilen 

ucuz hammaddenin ticareti sayesinde muazzam miktarda sermayeyi biriktirmiştir. 

Dünyanın birçok bölgesinde sömürgelerinin bulunması İngiltere’nin ‘Güneş 

batmayan imparatorluk’ olarak adlandırılmasını sağlayacaktır.100 İngiltere’nin sanayi 

devriminin yuvası olmasını ve kapitalist iktisadın beşiği olmasını sağlayacak olan 

sömürgeci faaliyetleri, Locke’un devlet anlayışından çok Hobbes’un devlet 

anlayışına uygun düşmektedir. Oriental Herald gazetesindeki bir makale bunu şu 

şekilde açığa vurmaktadır:  

“İmparatorluğumuz düşünceye dayalı bir imparatorluk değildir, yasalara 
dayalı bir imparatorluk da değildir; doğrudan ele geçirilmiştir ve hala da 
yönetilmektedir; doğrudan gücün etkisiyle tüm yönetim sistemi değiştirilmeden 
de elde tutulamaz. Ülkenin hiçbir kısmı, gerçek sahipleri tarafından bize 
duyulan bir sevgi dolayısıyla, onların rızaları ile verilmemiştir. Önce mütevazi 
ve istekli tüccarlar olarak mallarımızı satmamız için sahile çıkmamıza izin 

                                                            
99 Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Çev.Murat Belge, İstanbul, İletişim 
Yay.,1995, s.109 
100 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyılın başlarında dahi İngiltere, “Dünyadaki tek deniz gücü olarak, kendi 
refahının bağlı olduğu Avrupa dışındaki tüm yerlere giden yolları kontrolü altında tutuyordu. Önemli 
tek istisna(Hindistan) hariç, iktisadi açıdan sömürgelere bile ihtiyaç duymuyordu, çünkü az gelişmiş 
dünyanın tamamı onun sömürgesi durumundaydı.” Eric J. Hobsbawm, Sanayi ve İmparatorluk, Çev. 
Abdullah Ersoy, Ankara, Dost Kitabevi Yay., 1998, s.213 
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verildi; zamanla, bazen zorla bazen sahtekarlıkla içerisinde yüz milyona yakın 
insanın yaşadığı bir bölgeye sahip olduk.”101  

Sömürgeci faaliyetler yürüten Avrupa ülkelerinin hepsi için bu tespit 

doğrudur. Sömürgeci dönemin fatihleri tüccarlardı. Tüccarların girdiği topraklara bir 

süre sonra sömürgeci ülkelerin orduları ve yöneticileri giriyor ve o ülkelerin 

zenginliklerini yağmalıyorlardı. Elbette bu vahşetin sonunda ortaya çıkan yeni 

zenginler, feodal dönemin zenginleri ile bir farklılık göstermekteydi.  

Feodal dönemin zenginleri, zenginliklerini elde etmek için bir çabada 

bulunmuyorlardı. Soyluluktan gelen unvanlar ile bu zenginliğe hiçbir şey yapmadan 

sahip olabiliyorlardı. Bu soyluluk onlara birçok ayrıcalığı da sağlıyordu. Vergiden 

muaf olma, yönetimde söz sahibi olma, hukuki ayrıcalıklar gibi birçok ayrıcalığa 

sahip olan soylular, yeni iktisadi yapının oluşması ile süreç içerisinde ortadan 

kalkacaklardı. Ancak bu süreç kısa zamanda değil yüzyıllar süren bir gelişim 

sonucunda gerçekleşti. 

“Kapitalist üretim modundaki Avrupa dünya-ekonomisi 16.yy’da ortaya 
çıktı. Zamanın baskın ideolojisi serbest girişimcilik değildi; hatta ferdiyetçilik, 
bilim, naturalizm ya da ulusalcılık da değildi. Bütün bunların dünya görüşü 
olarak olgunluğa erişmesi için 18.yy ya da 19.yy’a gelinmesi gerekecekti.”102   

Sömürgecilik sonrasında elde edilen zenginliğin sermaye olarak kullanılması 

ve ticaretin önemli bir hale gelmesi ile burjuvazi boy göstermeye başlamıştır. 

Burjuva kelimesi Latince Burgus kelimesinden gelir ve şehir anlamındadır. Buradan 

Fransızcaya Bourgeoisie olarak geçer ve kırda değil kentte ikamet eden anlamını 

korur.103 Bu bakımdan burjuva kelimesi köken bakımından şehirde ikamet eden 

anlamındadır. Ancak kentte oturan ve çiftçilikle geçimini sağlamayan ruhbanlar ve 

soylular dışındaki kesimi adlandırmak için kullanılan burjuva kelimesi, zaman 

içerisinde ticari faaliyetlerde bulunan sermaye sahibi kişi anlamını kazanmıştır.  

                                                            
101 William Howit, Colonization and Christiantiy: A Popular History of the Treatment of the 
Natives by the Europeans ın all Their Colonies, London, Longman, Orme, Brown, Green & 
Longmans, 1838, s.296-297 
102 Immanuel Wallerstein, Modern Dünya-Sistemi: Kapitalist Tarım ve 16. Yüzyıl’da Avrupa 
Dünya-Ekonomisinin Kökenleri, I. Cilt, Çev.Latif Boyacı, İstanbul, Bakış Yay., 2004, s.81 
103 Bkz. Oxford English Dictionary, bourgeois maddesi, (çevrimiçi) 
http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0096030#m_en_gb0096030, 09.03.2011 
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Bu anlam içerisinden burjuvazinin ticaretin gelişmesi ile ve zenginliğin 

sermaye olarak kullanılması ile ortaya çıkan bir sınıf olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

açıdan burjuva yalnızca servet sahibi değil, bu servetini sermaye olarak kullanan 

kişidir. Burjuvanın Avrupa’nın iktisadi hayatında görünmesi ile beraber Avrupa’nın 

siyasi yöneliminde de önemli bir değişiklik olmuştur. Öncelikli değişim bu sınıfın 

gittikçe görünür hale gelmesi olmuştur. Artık toprak sahibi soylular, köylüler ve 

zanaatkârlardan başka hırs ve yetenekleriyle para kazanan yeni bir kesim ortaya 

çıkmıştır. Burjuvazi sömürgeciliğin başlaması ile beraber önemini arttırmıştır. 

Sömürgelerden gelen malların satılması ve bu zenginliğin aktarılmasında burjuva 

kilit konuma gelmiştir. Daha sonrasında gittikçe sayısı artan bu kesimin toprak sahibi 

soylulukla yaşadığı çatışma sonucunda feodal yönetim yavaş yavaş ortadan kalkmış 

ve merkezi monarşiler ortaya çıkmıştır.  

İktisadi alanda burjuvazinin gerçekleştirdikleri ise muazzamdı. Artan ticari 

faaliyetler sonucunda müthiş bir sermaye birikimi başlamış ve Pazar için üretimin 

yapılması ile beraber feodal ekonomi sahneden çekilmiş ve kapitalist ilkelere dayalı 

bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Burjuvazi yalnızca iktisadi ilişkileri değiştirmedi. 

İktisadi yaşam değişmeye başlayınca bu iktisadi yaşama bağlı tüm yapılar yavaş 

yavaş ortadan kalkmaya başladılar. “İktisadi temeldeki değişme, kocaman üstyapıyı, 

büyük ya da az bir hızla devirir.”104 Burjuvazinin sınıf olarak ilk zafer kazandığı ve 

egemen sınıf haline geldiği ülke İngiltere oldu. Daha sonra Fransız Devrimi ile 

beraber önce Fransa’da daha sonra Avrupa’nın neredeyse tamamında tüm eski feodal 

sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldırarak zaferini ilan etti.105  

Fransız Devrimi, Avrupa’daki siyasal yapının değişimdeki ateşleyici olarak 

burjuva toplumunun kurulmasına önderlik etti. “Danton, Robespierre, Saint-Just, 

Napoleon, birinci Fransız devriminin partileri ve yığınları kadar kahramanları 

da…kendi çağlarının ödevini, yani modern burjuva toplumunun meydana çıkması ve 

                                                            
104 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s.24 
105 Ancak Fransız devrimi ile aristokratik hukuki ayrıcalıklar sona erdiyse de aristokrasi bir sınıf 
olarak varlığını ve gücünün bir kısmını korumaya devam etti. 1790larda soyluların Fransa’da sahip 
oldukları toprakların oranı yüzde yirmiden yüzde beşe indi. 19. Yüzyılın ikinci yarısına kadarda 
soylular en zengin sınıf olmaya devam ettiler. Bkz. Pamela Pilbeam, “Bourgeois Society”, A 
Companion to Nineteenth-Century Europe: 1789–1914, Ed. Stefan Berger, India, Blackwell 
Publishing, 2006, s.88 
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kurulması işini yerine getirdiler.”106 Fransız devrimi ile yakın zamanda İngiltere’de 

yaşanan Sanayi devrimi ile beraber burjuvazi altın çağını yaşamaktaydı. Üretimdeki 

muazzam artış ve ticaretteki genişleme ve büyüme, tüm toplumsal yapıyı 

dönüştürmekteydi. Kentler gittikçe büyümekte, nüfus gittikçe artmakta,107 kır nüfusu 

azalmakta, genel eğitim gittikçe yaygınlaşmakta, Avrupalı devletler 

zenginleşmekteydi. Özellikle 18. Yüzyıl sonları ve 19. Yüzyıl başlarında burjuvazi 

bir sınıf olarak kurumsallaşmasını sağlamış ve kendi dünya görüşünü oluşturmuştu. 

 Sanayinin gelişmesi ile beraber burjuvazinin yanında yeni bir sınıf daha 

ortaya çıkmıştı: Kapitalist toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü sağlayan işçiler. 

Bunun yanında endüstrileşmenin artması ile beraber sayıları gittikçe azalmakla 

beraber tarımla geçimini sağlayan çiftçi kesimi de önemsiz sayılmayacak bir grup 

oluşturuyordu.108 Hızla gelişen ve genişleyen burjuvazi sermayesini büyüttükçe ve 

üretim araçlarını ele geçirdikçe diğer sınıfların hoşnutsuzlukları artmaya başladı. 

Çünkü endüstri devrimi ile beraber burjuvazinin gelirlerinde büyük bir artış olmasına 

rağmen diğer kesimler bu artıştan nasiplerini alamamışlardı. Çalışan kesimin yaşam 

koşullarındaki sefalete rağmen endüstri dünyası hızla gelişmekte, üretim ve ticaret 

artmakta buna bağlı olarak da kârlar gittikçe çoğalmaktaydı. Aslına bakılırsa 

ekonominin kapitalistleşmesi ile beraber feodal dönemin statikliği aşılmış, dinamik 

bir sürece girilmişti. Sanayi devrimi ile beraber, Avrupa’da her alanda bir gelişme 

olmaktaydı. Ulaşım ağı gittikçe genişlemiş, okur- yazar oranı artmaya başlamış, 

tıptaki gelişmeler sonucunda ölüm oranları düşmeye başlamıştı. Tüm bu gelişmelere 

karşı toplumun tüm kesimleri bu gelişmeden eşit ölçüde faydalanamıyorlardı.  

Tarımda gittikçe artan küçük çiftçilerin topraksızlığı sanayi de ise ağır 

çalışma koşulları ve buna karşılık kötü yaşama koşulları 19. Yüzyıl Avrupa’sında 

                                                            
106 Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, Seçme Yapıtlar 1, Çev. Sevim Belli, Ankara, Sol 
Yay.,1976, s.478 
107 19. Yüzyılda nüfus artışı oldukça hızlıydı. Yüzyılın başında yaklaşık 193 milyon olan Avrupa 
nüfusu yüzyılın sonunda 423 milyona ulaşmıştı. Bkz. Pamela Pilbeam, “From Orders to Classes: 
European Society in the Nineteenth Century”, The Oxford History of Modern Europe, Ed. T.C.W. 
Blanning, New York, Oxford University Press, 2000,  New York, s.102 
108 Kapitalist iktisadın model ülkesi İngiltere’de 1801 yılında nüfusun yüzde 40’ının biraz üzerindeki 
kesim ticaret, sanayi ve yapım işlerinde çalışıyor, yüzde 35.9 ise tarımla geçimini sağlıyordu. Bkz. 
John Rule, “Manufacturing and Commerce”, A Companion to Eighteenth-Century Britain, Ed. H. 
T. Dickinson, Cornwall, Blackwell Publishers, 2002, s.127 
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gittikçe artan bir hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasına ve sınıflar arsındaki sürtüşmenin 

başlamasına neden olmuştur. 18. Yüzyıldaki iyimserlik ve umutlu hava 19. Yüzyılda 

yerini gittikçe artan hoşnutsuzluklara bırakmıştı. Fransız Devrimi ile Avrupa’da 

yaşanan heyecan ve umut kısa bir süre sonra yerini hayal kırıklıklarına bırakmıştır.109  

Fransız devrimi sonrası tüm feodal ayrıcalıklar kaldırılmış ve aristokrasinin 

topraklarının büyük bir kısmına el konulmuştu. Ancak daha sonra Napolyon 

döneminde Avrupa’da yaşanan işgaller ve soyluluğa dayalı aristokrasi yerine servete 

bağlı bir ayrıcalıklılar sınıfının doğması yoksul kesimlerin bekledikleri dönüşümün 

gerçekleşmediğini göstermiştir. Bunun üzerine 1848 yılında Avrupa’yı saran bir dizi 

ayaklanma gerçekleşmiş ve bu ayaklanmalar sonucunda çalışma koşullarında bir dizi 

iyileştirmeye gidiliş ve siyasal alanın genişlemesi sağlanmıştır.  

Özellikle 18. Ve 19. Yüzyıl ilerleme düşüncesinin yaygın kabul edildiği bir 

dönem olmuştur. Sanayi devriminin ortaya çıkardığı zenginlik ile Fransız 

Devrimi’nin ortaya çıkardığı liberal özgürlük ile beraber Avrupa’nın genelinde 

ilerlemeye olan eğilim bir imana dönüşmüştü. Tocqueville, eşitliğin gittikçe artan 

gelişiminin bir kader olduğunu ve bu eşitlik ilkesinin gelişiminin insan iradesini 

aştığını ve eşitlik ilkesine karşı çıkmaya çalışmanın Tanrı’nın iradesine karşı çıkmak 

olacağını düşünür.110 Dönemin muhafazakâr düşünürü Hegel bile, tarih felsefesini bu 

mutlak ilerleme inancı üzerine kuruyordu, kapitalizmin amansız karşıtı olan Marx 

için de ilerleme şüphe edilmeyecek bir fikirdi. İktisadi ve siyasal alanın önceki 

döneme göre daha ileride olduğu fikri yaygın bir kabuldü.  

Siyasal olarak bakıldığında gerçekten bir ilerlemeden bahsedebiliriz. Modern 

devlet merkezileşmesini neredeyse tamamlamış, büyük bir bürokratik ağ kurarak 

toprakları üzerindeki denetimi sağlamış, egemenliği önceki döneme göre daha geniş 

bir tabana yaymış, eğitimi yaygınlaştırarak daha geniş kesimlerin egemenliğin 

kullanımına dâhil olmasını sağlamıştır. Rousseau’dan beri felsefi bakımından 

dolaşıma giren ulusun egemenliği düşüncesi kabul görmeye başlamıştı.  
                                                            
109 1791 yılında Fransız Devrimi için arkadaşı Schelling ile özgürlük ağacı diken Hegel, daha sonra 
Fransız devrimine ihtiyatla yaklaşır. Bkz. Sholomo Avineri, Hegel’s Theory of The Modern State, 
s.3 
110 Bkz. Alexis De Tocqueville, Democracy in America, Çev. George Lawrence, Ed. J.P. Mayer, 
New York, Anchor Books, 1969, s.12 



188 
 

Tüm bu gelişmelere karşın, devlet ve toplum açısından birçok çelişki de 

varlığını koruyordu. Ulus egemenliği genel kabul görmesine karşın, yurttaşların oy 

kullanarak egemenliğin kullanımına katılımları 18. Ve 19. Yüzyılda hala çok 

düşüktür. Liberal demokrasinin en ileri ülkesi olan İngiltere’de oy kullanma durumu 

şu şekildedir:  

 “Ondokuzuncu yüzyılın başında İngiltere’de ve Galler’de yetişkin 
erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 3’ü oy kullanabiliyordu. 1832 tarihli reform 
yasasının çıkarılmasından hemen önce, bu sayı yaklaşık yüzde 2’ye 
düşmüştü…1832’de, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde4’ü oy hakkına sahipti; bu 
sayı ,1867 yılındaki reformların ardından ancak yüzde 8’e kadar 
çıkabilmişti…Sadece erkekleri kapsayan gerçek oy hakkının gerçekleşmesi için 
1918’e kadar beklenecekti.”111  

 Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan pek farklı değildi.112 Oy 

kullanma hakkı genellikle sahip olunan mülkiyet üzerinden belirleniyordu. Belirli bir 

miktarın üzerinde geliri bulunanlar oy kullanabiliyorlardı. Bunun nedeni mülkiyet ile 

devlet aygıtı arasında kurulan ilişkiydi. “Ulus-devletin varoluş sebebi vatandaşlarının 

mülkiyet haklarını korumak olduğuna göre, oy verme hakkını sadece toplumda 

mülkiyet sahibi olan adamlarla sınırlandırmak gayet akla yatkın gelmişti.”113  

Mülkiyet ile oy hakkının birleştirilmesi, toplum içindeki bir kesimin, 

egemenliği kullanmasına neden olmuştu. Yüksek gelir sahibi sınıf oy kullanarak 

kendi temsilcilerini meclislere gönderiyor ve bu sınıfların çıkarları doğrultusunda 

egemenlik hakkı kullanılıyordu. Bu nedenle Marx, 1848’de şunları yazıyordu: 

“Modern devlet yönetimi, tüm burjuvazinin ortak işlerini yöneten bir komiteden 

başka bir şey değildir.”114 

İlerleme fikrini besleyen gelişmelerden birisi de iktisadi faaliyetin artmasıydı. 

Artık üretilen mallar dünya genelinde dolaşıma giriyordu ve üretilen ürün miktarı da 

gittikçe artıyordu. Ancak üretimin artışı ile insanların ihtiyaçlarının karşılanma oranı 

birbiriyle doğru orantılı değildi. Üretimin muazzam artışına karşılık toplum 

                                                            
111 Samuel Bowles, Herbert Gintis, Demokrasi ve Kapitalizm, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, 
Ayrıntı Yay., 1996, s.85-86 
112 Diğer Avrupa ülkelerinde oy kullanma hakkının seyri için Bkz. A.g.e., s.88-89 
113 Jeremy Rifkin, Avrupa Rüyası, Çev. Buket Okucu Özbay, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yay., 2010, s.156 
114 Karl Marx, Friedrich Engels, “Komünist Parti Manifestosu”, Seçme Yapıtlar 1, s.134 
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içerisinde yoksulluk ve sefalet sık rastlanan bir durumdu.115 Yoksulluk ve sefaletin 

yaygın olduğu çalışan kitle arasında salgın hastalıklar sıkça rastlanmakta ve kötü 

yaşam koşulları nedeniyle ortalama yaşam süresi oldukça düşük olmaktaydı. 

Yaşanan sanayi devrimi ile üretimin kapitalistleşmesi çalışanlar için refah değil 

yoksulluk getirmişti. Ancak bazı düşünürler bu durumun iktisadi yapının özüne ait 

bir çarpıklık olarak görmemekteydiler. Örneğin Adam Smith, “En aşağı, en yoksul 

tabakadan da olsa, tutumlu ve çalışkan bir işçi, hayatta ihtiyaç giderip rahatlık 

sağlayan maddelerinden, herhangi bir vahşinin elde edebileceğine kıyasla daha 

fazlasından yararlanabilir.”116 diyerek, sefaleti işçinin tembelliğine ve savurganlığına 

bağlamaktadır. Aslında liberalizmi benimsemiş düşünürler için toplumsal sınıflar 

arasındaki uçurum ve dengesizlik sistemin temelinde yatan bir sorun değil arızi bir 

problemdi. Bu nedenle de sınıfsal yapının oluşumuna neden olan bireycilik, mülkiyet 

ve endüstri çağının kapitalist üretimi coşku ile karşılıyorlardı. Frederic Bastiat şu 

şekilde haykırıyordu:   

“Yetenekler, üretim, bir diğer ifadeyle bireysellik, özgürlük, mülkiyet, 
işte yaşam budur! Tanrı’nın bizlere bahşettiği bu üç armağan, kurnaz siyasi 
liderlerin hinliklerine karşın, tüm fani yasalardan önce bahşedilmiştir ve 
onlardan üstündür.”117  

Aslında kapitalist üretim ile toplumda yaşanan sınıflaşma feodal dönemdeki 

sınıflaşmadan daha gevşek yapılıydı. Feodal dönemde sınıflar arası geçişkenlik pek 

mümkün değilken, endüstri devrimi ile beraber güçlenen kapitalist toplumda sınıflar 

arasındaki geçiş çok daha rahattı. Feodal dönemde bir çiftçinin oğlunun bir lorda 

dönüşmesi mümkün değilken kapitalist sistemde bir emekçi burjuvaya dönüşebilirdi. 

Fransız devrimi ile aristokrat toplumun gerileyişi ve Sanayi devrimi ile kapitalist 

toplumun yükselişi soya bağlı toplumsal hiyerarşiyi alt üst etmekteydi.  

“Şu halde bu iki devrimin gerçekleştirdiği en önemli kazanım, meslek 
yaşamında yükselme olanağını yeteneğe ya da enerjik, zeki, çok çalışkan ve 

                                                            
115 Endüstrileşmenin lokomotifi olan İngiltere’de 1850’lere kadar nüfusun yüzde onu dilenciydi.  Bkz. 
Eric J. Hobsbawm, Sanayi ve İmparatorluk, s.82 
116 Adam Smith, Milletlerin Zenginliği, Çev. Haldun Derin, İstanbul, İş Bankası Yay., 2009,  s.2 
117 Frederic Bastiat, “Hukuk”, Batıya Yön Veren Metinler III, Der. Alev Alatlı, Nevşehir, İlke 
Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, 2010, s.1158 
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hırslı insanlara açmış olmasıydı… Ne denli asgari de olsa, başlangıç için belli 
bir miktar kaynak olmadan başarıya giden bu yola çıkmak çok zordu.”118 

 Kapitalizmin yarattığı toplumsal yapıda, zenginlik ve mülkiyet soya bağlı 

olmadığından politik alana dâhil olabilme şansı daha fazlaydı. Kapitalist üretim 

feodal toplumun sınıfsal eşitsizliklerini ortadan kaldırmış olsa da, bir başka türden 

eşitsizliği ortaya çıkarmıştı.  

Tüm düşünürler kapitalist üretimin ortaya çıkardığı toplumsal yapıyı ve 

sınıflar arası ilişkileri coşku ile karşılamıyorlardı. 19.yüzyılda Hegel ve Marx, bu 

sınıflar arası ilişki ile devlet arasında sorunlu bir bağ görüyorlar ve farklı yönlerden 

bunu eleştiriyorlardı. 

Hegel, kapitalizmin yarattığı ticari dünyayı olumlu bir aşama olarak görür. 

Hegel’e göre “sivil toplumun yaratılması modern dünyanın başarısıdır…”119 Hegel 

için sivil toplum, kapitalist pazarın kurallarının işlediği alandır.  Bu alanda sınıflar 

arasında eşitsizliklerin olmasında bir beis görmez. Hegel sivil toplumda eşitsizliğin 

doğal bir şey olduğunu ve eşitlik talebinin boş anlayışa ait bir talep olduğunu 

söyler.120  

Hegel üç tip toplumsal sınıftan bahseder: Bunlar: tarımsal sınıf, endüstri sınıfı 

ve kamu hizmetleri sınıfıdır.121 Endüstri sınıfını da kendi içinde üç kısma ayırır. 

Bunlar: zannatkarlık, manüfaktür ve ticaret.122 Kişilerin bu sınıflardan hangisine 

dâhil olacağını kendi bireysel iradesinin belirlediğini düşünür. Bu bakımdan endüstri 

dünyasının ilişkilerini tamamen olumsuz olarak görmez. Ancak bu Hegel’in 

kapitalist toplum yapısının sınıfsal ilişkilerini onayladığı anlamına da gelmez. Hegel 

daha çok eleştirel bir düzlemden hareket eder.  

Sivil toplum kendi işleyişi süreci boyunca bir yandan zenginlik, refah ve 

bireylere kültürel zenginlik ve eğitim olanakları sunar.  

                                                            
118 Eric Hobsbawm, Devrim Çağı:1789-1848, Çev. Bahadır Sina Şener, Ankara, Dost Kitabevi Yay., 
1998, s.208-209 
119 G.W.F. Hegel,Philosohy of Right, s.266 
120 A.g.e.,s.130 
121 A.g.e., s.131 
122 A.g.e., s.132 
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“Ancak bu resmin yalnızca bir yüzüdür. Öteki yüzü ise, emeğin 
bölünmesi ve sınırlandırılmasıdır. Bu da, bu tür çalışmaya bağımlı olan sınıfın 
bağımlılığına ve kederine yol açar; ve yine aynı şey sivil toplumun sunduğu 
daha geniş özgürlüklerden ve özellikle entelektüel imkanlardan faydalanmayı ve 
zevk almayı imkansız kılar.”123  

Hegel için kapitalist üretim tüketimi artırmak zorundadır ve tüketimin artması 

ise toplumsal yapıdaki dengesizliği açığa vurur. Kapitalist yapıda bireyler tüketime 

özendirilirler. “Dolayısıyla daha fazla konfor ihtiyacı sizin içinizden doğrudan 

çıkmaz; bu konfor ihtiyacının ortaya çıkmasından kar elde etmeyi uman kişiler 

tarafından size tavsiye edilir.”124  Tüketime özendirilen toplum içerisinde bir kesim 

bu tüketimi sağlayacak maddi olanaklardan yoksun olduğu için hoşnutsuzluk 

duyarlar. Hegel, piyasanın özneleri arasındaki davranışlarının piyasayı 

düzenleyeceğinden kuşkuludur.  

“Üreticilerle tüketicilerin farklı çıkarları birbirleriyle çatışabilir. Bütün 
içinde otomatik olarak ortaya adil bir denge çıksa da, uyum sağlanması her iki 
kesiminde üzerinde yer alan bilinçli bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.”125 

 Bu düzenlemeyi yapacak güç ise devletin kendisidir. Bu bakımdan 

üreticilerin faaliyetlerinin örgütlenmesini sağlayan korporasyonlar gereklidir.126 

Korporasyonların olmadığı bir yapıda üreticiler zayıf bir kesime dönüşürler. 

Dolayısıyla Hegel için; “Yoksulluk modern toplumda, ticari mal üreten toplumun 

yapısı kadar modern bir fenomendir.”127Bu yoksulluğun ortadan kalkması için sivil 

toplumun üzerinde ona aşkın bir otoritenin var olması gerekir. “Özgür ve akla dayalı 

bir toplum kurmak isteyen modernliğin öğeleri, kişisel çıkarlardan bağımsızlaşmalı 

ve sivil toplumun rekabetçi, antagonist yapısını azaltacak, onun üstünde bulunan 

düzenleyici bir güce dayanmalıdır.”128 Hegel için bu güç devlettir. Devlet kapitalist 

toplumdaki sınıflar arasındaki karşıtlıkların aşılmasını sağlayan, özel ile geneli kendi 

bünyesinde birleştiren yapıdır. Ancak Hegel egemenlik yetkisinin monarkta 

toplandığını düşünür. Monark devletteki bütünlüğü temsil eder. Bu bakımdan, ulus 

                                                            
123 A.g.e.,s.149-150 
124 A.g.e., s.269 
125 A.g.e., s.147 
126 Bkz. A.g.e.,s.152-155 
127 Sholomo Avineri, Hegel’s Theory of the Modern State, s.148 
128 John Ehrenberg, Civil Society: The Critical History of an Idea, New York, New York University 
Pres, 1999, s.129 
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egemenliği saçma bir düşüncedir. Çünkü “monarkı olmayan, bütünü zorunlu ve 

dolaysız bir şekilde ona bağlayan monarşinin ekleminden yoksun bir halk, şekilsiz 

bir yığındır ve artık bir devlet değildir.”129 Hegel egemenlik yetkisini monarkta 

toplayarak, kapitalist toplumdaki sınıfsal karşıtlığın ortadan kaldırılacağını 

düşünmekteydi. 

 Marx ise modern toplumu kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu ve bu 

üretim biçiminin belirlediği bir yapı olarak görür. Marx, kapitalist üretimin tarih 

içerisinde oynadığı rolü tamamen olumsuz olarak görmez. Kapitalizmin ortaya 

çıkardığı burjuva sınıfı üretimi ve üretim ilişkilerini kökten dönüştürerek kendinden 

önceki döneme göre devrimci bir rol oynamıştır ve süreç içerisinde de bu devrimci 

rolünü yerine getirmiştir. “Burjuvazi, üretim araçlarını ve böylelikle üretim 

ilişkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal ilişkilerin tümünü sürekli 

devrimcileştirmeksizin varolamaz.”130 Feodal dönemin tüm izlerini kaldırmak 

zorunda olan burjuvazi tüm ilişkileri yeniden yapılandırır. Ancak burjuvazinin 

devrimciliği bir yandan olumlu iken diğer yandan olumsuzlukla maluldür. Çünkü 

kapitalizmin yarattığı toplumsal yapı emeğin ve emekçinin sömürüsüne dayanır. Bu 

nedenle gerçekleştirdiği her devrimde, sömürünün izi vardır. “Burjuvazinin herhangi 

bir ilerlemeyi, bireyleri ve halkları kan ve çirkef içinde, sefalet ve aşağılama içinde 

süründürmeden gerçekleştirdiği ne zaman görüldü?”131  

Burjuvazinin ortaya çıkması için gerekli olan sermaye birikimi Avrupa’ya 

sömürgelerden gelmiştir, sermaye sahibi sınıf sermayesini geliştirmek için sürekli 

kadın ve çocuk emeğini acımasızca sömürmüştür. Burjuvaziyi bu şekilde 

değerlendiren Marx, kapitalist üretim ilişkilerini bir yere kadar olumlarken bir yerden 

sonra olumsuz bir nitelikle niteler. Burjuvazinin devrimci rolü ile birlikte iktisadi 

ilişkiler tamamen değişmiştir. Bununla beraber tüm sosyal ve siyasi yapıda süreç 

içerisinde değişmiş ve kapitalist yapıya uyumlu hale gelmiştir.  

                                                            
129 G.W.F. Hegel, Philosophy of Right, s. 183 
130 Karl Marx, Friedrich Engels, “Komünist Parti Manifestosu”, Seçme Yapıtlar 1, s.135 
131 Karl Marx, “Hindistan’da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları”, Karl Marx, Friedrich 
Engels, Sömürgecilik Üzerine, Çev. Muzafer Erdost, Ankara, Sol Yay., 1997, s.91 
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Marx iktisadi yapının tüm sosyal yapıyı belirlediğini ve şekillendirdiğini 

düşünür.  

“Maddi hayatın üretim tarzı, sosyal, siyasi ve genel olarak entelektüel 
hayat sürecini şartlandırır. İnsanların varlığını tayin eden şey, bilinçleri değildir; 
tam tersine, onların bilincini tayin eden sosyal varlıklarıdır.”132  

Kapitalist iktisadın belirlediği sosyal yapıda, iki sınıfın varlığından 

bahsedilebilir. Bunlar: burjuvalar ve proleterlerdir. Marx’a göre toplum içindeki 

diğer sınıflar, zanaatçılar ve tarımla uğraşan çiftçiler, kapitalist yapı içerisinde 

zorunlu olarak proletere dönüşeceklerdir.  

“Bugün burjuvazi ile karşı karşıya gelen bütün sınıflar içerisinde 
yalnızca proleterya gerçekten devrimci bir sınıftır. Öteki sınıflar modern sanayi 
karşısında erirler ve nihayet yok olurlar; proleterya ise onun özel ve temel 
ürünüdür.”133 

 Bu görüşleri ile Marx, proleterya olarak adlandırdığı sınıfı, Hegel’in evrensel 

sınıf dediği bürokrasinin yerine koyar.  

Kapitalizmin yarattığı bu iki sınıfın çıkarlarının birbirlerine karşıt olduğunu 

düşünen Marx için bunlar uzlaşmaz sınıflardır. Marx’a göre, modern devlet bu 

sınıflardan birisinin çıkarlarını örgütleyen ve bu sınıfın çıkarlarını gerçekleştirmek 

için faaliyette bulunan bir yapıdır. Marx için; “…devlet, burjuvaların dışarıda olduğu 

kadar içerde de mülkiyetlerini ve çıkarlarını karşılıklı olarak güvence altına almak 

üzere, zorunluluk yüzünden kendilerine seçtikleri örgütlenme biçiminden başka bir 

şey değildir.”134  Bu bakımdan Marx, döneminin devlet yapısını burjuvazinin siyasal 

aracı olarak görür. Marx’a göre kapitalizmin yarattığı bu sınıfsal karşıtlık ve siyasal 

eşitsizlik, proleteryanın gerçekleştireceği bir devrim ile son bulmalıdır. 

Gerçekleşecek komünist devrim ile üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet ortadan 

kaldırılacak ve proleterya sınıfsal karşıtlığa son vererek, kendi egemenliğini 

dolayısıyla da halkın egemenliğini sağlayacaktır. Marx’a göre “Komünist 

devrim…bütün sınıfların egemenliğini sınıfların kendileriyle birlikte ortadan kaldırır, 

                                                            
132 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s.23 
133 Karl Marx, Friedrich Engels, “Komünist Parti Manifestosu”, Seçme Yapıtlar 1, s.143 
134 Karl Marx, Friedrich Engels, “Feuerbach, Materyalist ve İdealist Anlayışların Karşıtlığı”, Seçme 
Yapıtlar 1, Çev. Sevim Belli, Ankara, Sol Yay., 1976, s.93 
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çünkü bu devrim, artık toplum içinde bir sınıf olarak ele alınmayan, artık toplum 

içinde bir sınıf olarak tanınmayan, ve daha şimdiden artık bugünkü toplum içindeki 

bütün sınıfların, bütün mülkiyetlerin, vb. yok oluşunun ifadesi olan bir sınıf 

tarafından gerçekleştirilir.”135 Marx böylece sınıfsal çıkarlara dayalı bir egemenliğin, 

komünist bir devrimle sınıfsal niteliğini yitireceğini düşünür. Komünist devrim ile 

bir proleterya egemenliğinin gerçekleşeceğini düşünmez. Marx’a göre, proleterya 

“…egemen sınıf olarak eski üretim koşullarını zor kullanarak ortadan kaldıracak 

olursa, o zaman, bu koşullarla birlikte, sınıf karşıtlıklarını ve genel olarak sınıfların 

varlık koşullarını da ortadan kaldırmış ve böylelikle, bir sınıf olarak kendi 

egemenliğini ortadan kaldırmış olacaktır.”136 

 Marx modern devleti kapitalist üretim ilişkileri ile ilişkilendirerek, 18. Ve 19. 

Yüzyılın sınıfsal karşıtlıklarını ve sınıfsal uçurumlarını, burjuvazinin egemenliğine 

bağlamıştır. Egemenlik gücünün iktisadi yapı ile doğrudan bir ilişkisi olduğunu 

söylemesi, modern dünyanın siyasal yapısına getirilmiş önemli bir itirazdır. İktisadi 

açıdan egemen sınıf olan burjuvazinin siyasal egemenliğe de sahip olduğunu 

düşünmek için, Avrupa’nın geçirdiği siyasal dönüşümler bizlere birçok ipucu 

vermektedir. Modern devletin egemenliği kapitalizmin desteği olmadan 

gerçekleşemezdi. Bu yapıdan kapitalist sistemin kendisi de beslendi ve gelişti. 

“…kapitalist sistem, öncelikle egemen bir ulus devleti, uluslar arası düzlemde ise 

egemen devletlerin oluşturduğu bir devletler sistemini gerektirir.”137 Özellikle devlet 

ve mülkiyet arasındaki ilişkilere baktığımızda, Marx’a kadar filozofların çoğu 

mülkiyeti kutsamışlar ve mülkiyetin korunmasını egemen gücün esas görevlerinden 

birisi olarak görmüşlerdir. Gerek Hobbes’da gerekse Locke’da, Mill’de ve diğer 

filozoflarda mülkiyet neredeyse kutsal bir nitelik kazanmıştır. Egemen güç ve 

mülkiyet arasında kurulmuş olan bu yakın ilişki, devlet ile mülkiyet arasında birbirini 

kollamak ve güçlendirmek üzerine gelişmiştir. “Hanedanlık dönemi sonrasında 

                                                            
135 A.g.e., s.47 
136 Karl Marx, Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu, Seçme Yapıtlar 1, s.155 
137 Hamit Emrah Beriş, Küreselleşme Çağında Egemenlik: Ulusal Egemenliğin Yeni Sınırları, 
s.228 
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egemen devletin esas rolü artık özel mülk ilişkilerini korumak ve mülkiyet 

birikiminin ve değişiminin artmasına izin vermek olmuştu.”138  

Marx, egemen güç ile burjuvazi arasındaki bu ilişki üzerinden eleştirilerini 

yöneltmiştir. 19. Yüzyıl filozofu Marx’ın eleştirilerine baktığımız zaman, dönemin 

siyasal ve iktisadi koşullarının onun görüşlerini bir ölçüde doğruladığını görebiliriz. 

Özellikle emekçi sınıfın ağır çalışma ve yaşama koşulları Marx’ı bir komünist 

devrim düşüncesine götürmüş olabilir. Fakat 19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılda 

yaşanılan dönüşümler sonucu dünya çapında böyle bir değişimin gerçekleşmemesine 

sebep olmuştur. Klasik liberalizmin kendi kendisini düzenleyen piyasa düşüncesi ve 

devletin her türlü iktisadi faaliyete uzak ve tarafsız kalması gerektiği düşüncesi yavaş 

yavaş terk edilmeye başlanmıştır.   

“Dengesini kendi sağlayan piyasa fikrinin düpedüz bir ütopya olduğu. 
Böyle bir kurum, toplumun insani ve doğal özünü yok etmeden uzun süre 
yaşayamazdı. İnsanı fiziksel olarak yıpratır, çevresini de çöle çevirirdi.”139  

 Bunun farkına varıldığında egemen gücün, toplum içerisindeki yoksul ve 

zayıf kesimlerin korunmasına yönelik önlemler alması gerektiği kabul edildi ve 20. 

Yüzyılda ‘sosyal devlet’ anlayışı öne çıktı. 

 Ancak buna rağmen modern devlet ile sermaye arasındaki ilişkinin bir 

tarafsızlık durumuna geldiğini bahsedemeyiz. Bu bakımdan Marx, özsel bir ilişkiyi 

belirlemiştir. Egemenlik kuramının kendisi sınıfsal bir ilişkiyi vurgulamaz. Bu 

bakımdan ister monarşik egemenliği vurgulayan Bodin ve Hobbes’un egemenlik 

kuramı ister ulus egemenliğini vurgulayan Rousseau’nun kuramı sınıfsal bir içerik 

taşımazlar. Ancak modern devletin üzerine bina edildiği toplumsal alanın iktisadi 

düzenlenişi sınıfsal farklılıkları üretir ve bu sınıfsal farklılıklar ve eşitsizlikler 

egemenliğin kullanımına yansır. Modern egemenlik kuramı ile kurulan yeni 

meşruluk ilişkisi içerisinde toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve 

güvenliğinin sağlanması kapitalist üretim ilişkileri tarafından tam anlamıyla 

gerçekleşemez. Modern devletin en önemli özelliği olan merkezileşmeyi sağlayan 
                                                            
138 Jeremy Rifkin, Avrupa Rüyası, s.156 
139 Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Çev. Ayşe Buğra, 
İstanbul, Alan Yay., 1986, s.29 
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unsurların -bürokrasi, ordu, maliye- finansmanı konusunda sermayenin devlete 

verdiği destek modern devlet ve sermaye arasında güçlü bir ilişkinin kurulmasına 

neden olmuştur. Sınıflar arasındaki eşitsizliklerden kaynaklanan hoşnutsuzluklar bu 

nedenle de egemen gücün kendisine yönelmiştir.  

 İktisadi yapı ve egemen güç arasındaki bu bağımlı ilişkinin bir diğer sorunlu 

kısmı, sermaye karşısında pasif kalan egemen gücün bu pasifliğinin neden olduğu 

çevresel tahribattır. Özellikle 20. Yüzyılda bu sorun daha büyük boyutlara ulaşmış ve 

insan türünün geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Egemen gücün bireysel haklardan 

en önemlisi olan mülkiyeti kutsal bir hak olarak görüp, iktisadi faaliyete 

müdahalesini özgürlüğe yapılmış bir saldırı olarak nitelemek, çevresel tahribatın 

önüne geçilmesini engellemektedir.  

 Modern egemenlik kuramının en büyük başarısı, egemenlik yetkisini 

yurttaşlara vererek, rızaya dayalı bir meşruluk ilişkisi kurmaksa; bu başarıyı 

gölgeleyecek her türlü olumsuzluk karşısında egemen güç gerekli önlemleri 

almalıdır. Yurttaşların egemenlik gücünü temsilcileri aracılığı ile kullanması demek 

olan parlamenter sistem tek başına egemenliğin sınıfsal boyutunu ortadan 

kaldırmamaktadır. Bunun yanında iktisadi açıdan güçlü olan sınıflara karşı güçsüz 

olan sınıfların çıkarlarını koruyacak yasal kurum ve yapıları oluşturarak, iktisadi 

gücün bir tehdit unsuru olmasını engellemelidir. Bu da ancak sınıfsal eşitsizlikleri 

mümkün olduğunca minimum düzeyde tutmak ile mümkün görünmektedir. 

 Sermayenin tek güdüsü olan kâr etme güdüsü, egemen gücün eylemlerini 

belirlemeden etkin olmamalıdır. Çünkü bu güdü ile hareket eden sermaye devletler 

arası düzeni tehdit etmekte ve devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmeye yol açan 

eylemler için devletleri zorlamaktadır. Özellikle sömürgeci güdülerle Avrupalı 

devletlerin dünyanın geri kalanındaki devletlerin egemenlik haklarını hiçe saymaları 

ve onlarla savaşmaları büyük trajedilere yol açmıştır. 20. Yüzyılda ise sömürgecilik 

biçim değiştirmiş ancak yine de iktisadi açıdan güçlü devletlerin, zayıf devletlerin 

egemenliklerine müdahale etmesine neden olmuştur. Bu müdahalelerin çoğunluğu, 

iktisadi olarak büyük sermayeyi elinde bulunduran sınıfların, çıkarlarının 

genişletilmesi için devletlere uyguladıkları baskı sonucu olmuştur.  
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3.4. EGEMENLİK KAVRAMININ MODERN DÜNYADA 

KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 

 Bodin’den başlayarak, modern siyaset kuramında merkezi bir yer işgal eden 

egemenlik kavramı süreç içerisinde bazı evrimlere uğramış ve farklı açılardan 

tanımlanmıştır.  

 “Şu açıktır ki egemenlik kavramından başka içeriği konusunda bu kadar 
ihtilafın varolduğu başka bir kavram yoktur. Bu kavramın siyaset bilimine 
girdiği anda bugüne kadar, evrensel olarak üzerinde anlaşılmış bir anlama sahip 
olmadığı, şüphe götürmez bir gerçektir.”140  

 Kavramın üzerinde uzlaşı olmamasının nedeni, mevcut gelişmeler içerisinde 

yeniden formüle edilmesinden kaynaklanmaktadır. 19. Yüzyılın sonlarına 

gelindiğinde artık kavram belli bir olgunluğa ulaşmış ve sınırları genel itibari ile 

çizilmiştir diyebiliriz. Ancak egemenlik kavramı modern siyaset kuramında bazı 

güçlükleri çözmede başarılı iken ortaya çıkan bazı sorunların çözümünde yetersiz 

kalmaktadır. Bu sorunların çözümü klasik egemenlik kuramı ile mümkün olmadığı 

için 20. Yüzyılda kavramın kendisi tekrar tartışmalı hale gelmiştir. Bu bölümde 19. 

Yüzyıl sonuna kadar geliştirilen egemenlik kuramının hangi sorunları çözmede 

yetersiz kaldığı ve neden yetersiz kaldığı tartışılacaktır. 

 Bodin’den başlayan egemenlik kuramı gücün tek bir merkezde toplanarak tek 

bir kişide somutlaşmasını sağlayarak, feodal dönemin anarşik siyasal yapısını 

aşmaya çalışmıştır. Ancak bu görüş daha sonra devlet egemenliğinin 

sınırlandırılması gerektiği yolundaki itirazlar açısından eleştirilmiş ve bireysel 

hakların korunması amacı ile egemenliğe bir sınır çizilmeye çalışılmıştır. Locke’dan 

itibaren kabul görmeye başlayan bu görüş birey üzerine vurgu yaparak, bireylerin 

özgürlüğünü egemen güce karşı savunmak için çeşitli yöntemler geliştirmeye 

çalışmıştır. Daha sonra liberal öğreti bireysel özgürlüğü başat bir konuma getirip, 

egemenliği bu çerçevede ele almaya başlamıştır. Ancak bu bakış açısı devletin ortak 

iyiyi gerçekleştirmesi gerektiği yolundaki iddia ile bir çatışma içerisindedir. “Liberal 

demokrasilerin tüm siyasal mekanizmayı, ortak bir bakış açısında çok her türde 

                                                            
140 L. Oppenheim, International Law: A treatise, 1. cilt , 3. bs., Ed. Ronald F. Roxburgh, New 
Jersey, The Lawbook Exchange, 2005, s.219 
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bireysel ve kolektif çıkarın ifade edilebildiği yarışmacı düzeneğe indirgemiş olması, 

ortak iyinin özel iyilere feda edilmesi sonucunu doğurur.”141 Ortak iyiden 

vazgeçilmesi ve rekabete dayalı bir toplum anlayışı, egemen gücün düzenleyici 

görevinden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bireysel özgürlüklere, 

toplumsal sorumluluklar olmada yapılan vurgu, hakların ödevler olmadan da 

yaşanabileceğini ima eder. Liberal bakış açısı hakların doğallığından bahsetmekte ve 

ödevleri haklardan ayrı tutmaktadır. Oysa haklar ve ödevler birbirlerinden ayrılamaz. 

Örneğin Mill, hakları ödevlerden ayrı tutar ve ödev olmadan bireysel özgürlüğün 

yaşanabileceğini düşünür.   

“Herhangi bir bireyin davranışından topluma karşı sorumlu olabileceği kısım, o 
hareketin başkalarını ilgilendiren kısmıdır. Yalnız kendisini ilgilendiren 
kısmında, onun bağımsızlığı, hak olarak mutlaktır.”142  

 Dolayısıyla topluma veya devlete karşı bir ödev üstlenmeksizin özgür olunabilir. 

Oysa egemen otoritenin meşruluğunu sağlayan şeylerden birisi de toplumun 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu açıdan egemen güç, bireylere ödevler yükler.  

 Bireysel haklara ve özgürlüğe yapılan bu vurgu, egemen gücün 

müdahalesinden bağımsız ve özerk olan bir özel alanın varlığını gerektirmektedir. Bu 

özel alan ise bireylerin serbestçe alış veriş gerçekleştirdikleri ekonomik alandır. Bu 

alana devlet müdahalesi, özgürlüğün ortadan kalkması demek olduğundan, liberal 

görüş devletin bu alandan mümkün olduğunca çekilebilmesi için egemenliği bu 

bakımdan sınırlamaya çalışır.  

 Bu bakımdan bireysellik temelindeki liberal egemenlik kuramı, egemenliği 

halka ait görür ve temsiliyet fikrini benimserken sahip olduğu birey ve eşitlik 

kavrayışı, çeşitli sorunlara yol açar.  

 Modern dönemden eşitlik fikri, ulus egemenliği düşüncesini pekiştirmiştir. 

Bireyler siyasal haklar bakımından eşit olduklarına göre, yönetime eşit olarak 

katılmalı ve egemen gücün kullanımında eşit olarak temsil edilmelidirler. Bu açıdan 

siyasal eşitliğin modern devlet anlayışında gittikçe kabul gören bir anlayış olduğunu 

                                                            
141 Ahu Tunçel, Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yay., 2010, s.36 
142 John Stuart Mill, Özgürlük Üstüne,  s. 21 
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söyleyebiliriz. Ancak bu siyasal eşitlik, bir başka eşitsizliği gidermez. Özellikle 

kapitalizmin gelişimi ile birlikte siyasal eşitliği engelleyen sosyal eşitsizlik 

görmezden gelinmiştir. Oysa siyasal eşitliğin etkin ve anlamlı olabilmesi için sosyal 

eşitsizliklerin en aza indirgenmesi gerekir. Siyasal eşitlik devlet kuramlarında ve 

egemenlik anlayışlarında başat konumda bulunduğu halde sosyal eşitlik 

gerçekleştirilmesi gereken bir şart olarak görülmemiştir. Birçok düşünür de sosyal 

eşitsizlik kuramdan kaynaklanan bir sorun olarak değil de, arızi bir sorun olarak 

görülmüştür. Sosyal eşitsizliğin, siyasal eşitsizliğe yol açacağı genellikle 

varsayılmamıştır. Marx dışında siyasal eşitliğin var olabilmesi için sosyal eşitliğin 

var olması gerektiğini vurgulayan pek olmamıştır. 

 Sosyal eşitsizliğin giderilemediği Modern Avrupa’da, siyasal eşitlik büyük 

ölçüde 19. Yüzyılın sonlarında sağlanmışsa da, egemenliğin tüm ulusun iradesinden 

kaynaklandığı iddiası yeterince gerçekleşememiştir.  Sosyal eşitsizlik, siyasal etki 

bakımından eşitsizliği getirmiştir. Bu konudaki çelişkiyi ele alan Marx, modern 

egemenlik kuramının sınıfsal boyutuna vurgu yaparak, sosyal eşitsizliğin sınıf 

egemenliğini getirdiğini belirtmiştir. 

 Modern egemenlik kuramının karşılaştığı bir diğer sorun ise ulus egemenliği 

anlayışının yol açtığı sorundur. Ulus egemenliği, egemenliğin tabanını genişleterek, 

modern devletin meşruluğunu rasyonelleştirmiştir. Bu bakımdan tanrısal egemenlik 

fikrinin yerine ikame edilmiş ve hiyerarşik bir toplum anlayışı yerine, yurttaşların 

oluşturduğu ulusu kendisine referans noktası yaparak ulus devletin oluşumunu 

sağlamıştır. Egemenliği ulusa ait bir yetki olarak, bu yetkinin kişisel çıkarlar için 

kullanılamayacağı, ulusun refahı için kullanılacağını filozoflar tarafından dile 

getirilerek, ulus egemenliği fikrinin yaygınlaşması sağlanmıştır.  

Ulus egemenliği fikrinin olumlu birçok özelliğinin yanı sıra sorun yaratan 

özellikleri de olmuştur. Özellikle 19. Yüzyıldan itibaren ulus-devlet yaygınlaşmaya 

başlamıştır.   

“Ondokuzuncu yüzyıla kadar açıkça ulus devletlere bölünmüş bir 
Avrupa bulamayız –hatta İtalya ve Almanya örneği gibi bazıları 1871’e kadar 
gecikmiştir. Ulus-devletin mükemmel bir siyasi birim olarak tanınması, 
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yalnızca Batı Avrupa’da değil, dünyanın geri kalan kısmında da bir model 
olarak alınması kesinlikle bu dönemden sonra gerçekleşmiştir.”143 

  Ondokuzuncu yüzyıl filozoflarının çoğu devleti düşünürken, aslında ulus-

devleti düşünmekteydiler. Liberal olan Mill, “Özgür kurumların var olabilmesi için 

hükümetlerin sınırları ile milliyetlerin sınırlarının çakışması genellikle gerekli bir 

koşuldur.”144 diyerek ulus-devletin özgür kurumları yaratabilecek tek devlet biçimi 

olduğunu düşünmekteydi. Mill için farklı uluslardan müteşekkil bir devlet 

başarısızlığa mahkûmdu. “Farklı milliyetlerden oluşmuş bir ülkede özgür kurumların 

meydana gelmesi imkânsıza yakındır.”145 Bu bakımda Mill, özgürlükçü bir liberal 

olmasına rağmen ulus temelinde yapılanmış bir devleti özgürlüğün imkanı olarak 

görür.  

Alman filozof Fichte’de ateşli bir ulus devlet savunucusudur. Fichte,   

“ bir devletin ilk, esas ve gerçek milli sınırları, şüphesiz iç sınırlarıdır. 
İnsani sanatın doğmasından çok önce, aynı dili konuşanlar, bizzat doğadan 
gelen bir takım görünmez bağlarla birbirlerine bağlanmışlardır…birbirlerine 
aittirler ve bölünmez bir bütündürler. Bu iç sınırdan…ikamet sınırı olarak dış  
sınırlar bir sonuç olarak çıkar.”146  

 diyerek, ulusun sınırlarını devletin sınırı olarak görür. 

Ancak ulus fikrinin kendisi bir homojenlik varsayar. Bu homojenlik üzerine 

kurulan ulus egemenliği fikri ile devletin egemenlik hakkını ulusun iradesine 

dayandırır. Ancak bu ulus kimdir? Ulus devlet ile beraber ulus düşüncesi bir kültürel 

ortaklığa işaret eder.   

“Ulusal egemenlik, tüm yurttaşların aynı haklardan eşit şekilde 
yararlanmaları ilkesi üzerine kuruludur ve bu açıda siyasal bir türdeşlik 
varsayar. Söz konusu türdeşlik, aynı soydan gelen, aynı dili konuşan, aynı tarih 
ve kültür mirasını paylaşan ve hatta aynı dine mensup bir insan grubunu 
idealize eder.”147  

 Bu açıdan bu türdeşliğe ait olmayan çeşitli gruplar, türdeşliği kabul 

etmedikleri sürece dışlanırlar. Bu sorun özellikle farklı kültürel, etnik ve dinsel 
                                                            
143 Montserrat Guibernau, “Ulusalcılığın Siyasal Karakteri”, Türkiye Günlüğü, Sayı:50, Mart-Nisan 
1998, s.125 
144 J.S . Mill, Considerations on Represantative Government, s.232-233 
145 A. g. e., s.230 
146 Elie Kedourie, Nationalism, 4. bs., Oxford, Blackwell Publishers, 1993, s.64 
147 Hamit Emrah Beriş, Küreselleşme Çağında Egemenlik, s.185 
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grupların özgüllüklerini devam ettirmeye çalıştıklarında daha da şiddetlenir. Bu 

nedenle ulus devletin egemenlik sınırları dâhilindeki azınlıklara davranışı gittikçe 

sertleşir. Bu sorun özellikle 20. Yüzyılda daha da büyük boyutlara taşınmıştır. 

Modern egemenlik kuramının dayandığı ulus fikri gittikçe ırkçılığa doğru sapmış ve 

büyük trajedilere yol açmıştır. 

Ulus-devlet türünden bir devlet yapılanmasının iktisadi yapı ile olan ilgisi de 

göz ardı edilmemelidir. Kapitalizmin gelişme aşamasında, burjuvazinin özlemleri ile 

ulus devletin hedefledikleri birbirleri ile uyum içerisindeydi.   

“… ekonominin hem yeni tip bir merkezi kültüre, hem de merkezi bir 
devlete ihtiyacı var. Kültürün devlete ihtiyacı olduğu gibi devletin de 
muhtemelen vatandaş güruhunun türdeş bir kültürle damgalanmasına ihtiyacı 
vardır.”148  

 Ulus-devlet ile kapitalizm arasında sıkı bir ilişkin vardır ve oluşum süreci 

içindeki sermaye ulus-devleti desteklemiştir. Uluslar arası pazarın akışkanlığını ve 

genişlemesini sağlamak için, merkezi ulus-devletlere ihtiyaç vardır. Üretim ve 

tüketimin örgütlenebilmesi için merkezi bir iktidar aygıtının yaratılması bir 

zorunluluk olduğu için, ulus-devlet biçimi iktisadi aktörler tarafından 

desteklenmiştir. Bu nedenle de kapitalizmin hız kazandığı sanayileşme döneminde 

ulus fikri ve ulus-devlet anlayışı kabul görmeye başlamıştır. “…sanayileşmeye geçiş 

çağı beraberinde ulusçuluk çağını da getirmiştir.”149 Ancak kapitalizmin doğası ile 

modern egemenlik kavrayışı arasında yapısal bir çelişki mevcuttur ve bu çelişki 

kapitalist pazarın gittikçe uluslararalılaşması ile gün yüzüne çıkmıştır. Modern 

egemenlik insanlar ve topraklar üzerinde bir sınırın çizilme çabası ile belirir. Egemen 

olan devletin, ülkesi ve ulusu bu sınırlarla dünyanın geri kalanından ayrılmıştır. 

Ancak kapitalist sermaye ise yeni topraklara doğru genişleme ve yeni nüfusları da 

içerisine almaya muhtaçtır. Dolayısıyla “tarihsel bakımdan, sermaye bu egemenliğe 

dayanmış ve onun hak ve kuvvet yapılarını desteklemiştir, ama aynı yapılar sürekli 

ilke olarak sermayenin işleyişi ile çelişir ve pratikte ise, gelişmesini engelleyerek, 

sermayenin işleyişine engel olur”150 

                                                            
148 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusculuk,s.228 
149 A. g. e., s.80 
150 M. Hardt, A.Negri, İmparatorluk, s.337 
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Aynı zamanda ulus egemenliği kuramı ile bütünleşen ulus-devlet düşüncesi 

ile mevcut iktisadi ilişkilere dayalı olan bir yönetim anlayışı yeni bir meşrulaştırma 

çerçevesine sahip olmuştur. Bu bakımdan ulus egemenliği düşüncesi ile bir meşruluk 

sorununun üzeri kapatılmıştır. İktisadi eşitsizliğe dayanan siyasal eşitsizlik, 

bütünleştirici ve türdeşleştirici ulus kavramı ile giderilmeye çalışılmıştır. “Halkın ve 

ulusun kimliğinde, yani tinsel özünde, kültürel anlamlarla harmanlanmış bir toprak 

parçası, ortak bir tarih ve dilsel bir cemaat vardır; ama daha da önemlisi, bir sınıfın 

zaferinin pekişmesi, istikrarlı bir piyasa, ekonomik yayılma potansiyeli ve yatırım 

yapılacak, medeniyet götürülecek yeni uzamlar vardır.”151 

 Modern egemenlik kuramının karşılaştığı bir diğer sorun ise 

devletlerarasındaki ilişkilerde barışın tesis edilmesi ve devletlerarası bir hukukun 

yaratılması ile egemenlik kuramı arasındaki karşıtlıktır. Bodin, Hobbes, Hegel gibi 

çoğu düşünür egemenlik yetkisinin mutlak oluğunu düşünerek, egemene uyması 

gereken kurallar kayabilecek herhangi bir otoritenin var olamayacağını düşünürler. 

Bu mutlak egemenlik anlayışında her egemen devlet, mutlak bir dış egemenliğe 

sahip olduğu için, eylemlerinde tamamen bağımsızdır ve eylemlerine kendi iradesi 

dışında bir sınırlama kabul etmez. Bu nedenle uluslararası hukuk, teorik temeli 

bulunmayan bir şeydir. Egemenliği mutlak olarak görenler için, bir devletin diğer bir 

devlete savaş açma yetkisine sahip olması onun egemenliğinin bir göstergesidir. Bu 

bakımdan klasik egemenlik kuramında egemenlik yetkisinin mutlak olarak 

görülmesi, devletlerarası alanın kaotik bir görülmesi ile sonuçlanır. 

 Uluslar arası hukukun imkânsızlığını vurgulayan bu türden egemenlik 

anlayışı, yaşanan birçok siyasal sorunu çözümsüz olarak bırakırlar. Devletler 

arasındaki anlaşmazlıkları çözebilecek bir yapının inkâr edilmesi ile savaşları 

önlemenin bütün yolları da tıkanır.  

 Bu görüşe karşı ileri sürülen en önemli görüş ise Kant’ın devletlerarası alanı 

düzenleme çabası ile ileri sürdüğü devletler federasyonu sistemidir. Kant egemen 

devletlerin kendi iç egemenliklerinden vazgeçmeden gönüllü olarak oluşturulacak bir 

halklar federasyonu ile devletlerarası ilişkileri düzenlemenin teorik imkânını ortaya 

                                                            
151 M. Hardt, A.Negri, İmparatorluk, s.126 
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koymaya çalışır. Kant, bu federasyonun bir dünya devleti olmadığını söyler. Bu 

federasyon, devletlerarası ilişkilerin hukuki boyutunu oluşturacaktır.   

“Devletler hukuku özgür devletlerden kurulu bir federasyona dayanmalıdır…bu 
federasyona katılanlar bir tek ve aynı devlet meydana getirmiş 
olmayacaklardır…bir devlet biçiminde bir araya gelmiş, birleşmiş türlü 
ulusların tek bir ulus oluşturmalarına olanak yoktur…”152  

Kant bu görüşü ile devleti ulus-devlet biçiminde düşündüğü için, farklı 

uluslardan müteşekkil bir devletin var olamayacağını düşünmektedir. Sözleşme 

düşüncesini benimseyen Kant, nasıl insanlar bir araya gelerek devleti 

oluşturuyorlarsa, devletlerde yasasız bir alan olan devletlerarası alanı bir araya gelip 

bir federasyon kurarak, yasalı bir hale getirmelidirler. Bu federasyon devletlerarası 

alanın yasal zeminini ve çerçevesini oluşturarak, kaotik yapıya bir son verecektir.  

“Aklın gösterdiği yön, yasasız vahşilik durumundan çıkmak ve bir 
halklar federasyonuna girmektir. Bu federasyonda her devlet, en küçüğü bile, 
güvenliğini ve haklarının verilmesini kendi gücünden yahut kendi hukuki 
yargısından değil, yalnızca bu büyük Halklar Federasyonundan, birleşmiş bir 
güçten, birleşmiş bir iradenin yasal dayanaklı, ilkeli kararlarından 
bekleyebilir.”153 

  Kant böylesi bir federasyonun yaratılması ile güce dayalı devletlerarası 

yapının, hukuka dayalı bir yapıya dönüşmesini hedefler. Bunun sonucu olarak da 

devletlerarası anlaşmazlıkların sonucu olan savaşların ortadan kaldırılmasıdır.  

Kant’a göre bu federasyon devlet egemenliğini, gasp ederek bir egemenlik 

yetkisi kullanmaz; yalnızca hukuki ilkeleri belirleyerek devletlerin özgürlüğünün 

garantisi olur. “Bu ittifakın amacı, herhangi bir devlet üzerinde egemenlik kurmak 

değildir; yalnızca, ittifaka katılan her devletin doğal durumda insanlar hakkında 

olduğu gibi, kamu gücünün zorlamasına bağımlı olmaksızın, özgürlüğünü güvence 

altına almaktır.”154 Kant’ın önerdiği federasyon bir üst devlet oluşumu da değildir. 

Bu federasyon güce dayalı olarak kendi alanını genişletmeyi hedeflemez. 

Federasyona katılım devletlerin istekleri ile gerçekleşeceği için, federasyon güce 

dayalı olarak kendi hukukunu bir başka devlete dayatmaz. Aksi durumda 

                                                            
152 Immanuel Kant, “Sürekli (ebedi) Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme”, Kant, s.292 
153 Immanuel Kant, “Dünya Yurttaşlığı amacınaYönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, Tarih Felsefesi: 
Seçme Metinler, s.39 
154 Immanuel Kant, “Sürekli (ebedi) Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme”, Kant, s.294 
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federasyonun asıl amacı olan barışı sağlama amacına aykırı sonuçlar ortaya çıkar. 

“Uluslar federasyonunun amacı, ancak barışın sürdürülmesi olmalı, federasyon fetih, 

yani bir ülkeyi ele geçirme amacı gütmemelidir.”155 

 Kant’ın devletlerarası alana hukuki bir çerçeve çizme çabası kendi yaşadığı 

dönemde başarısız kalmış olsa da daha sonraki uluslar arası yapıların kuruluşu için 

ilham verici olmuştur. Kant’ın Ebedi Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme adlı metni “… 

Milletler Cemiyetinin ve onun devamı olan Birleşmiş Milletler’in entelektüel 

temelleri arasında yer alır.”156 

 Ancak Kant’ın bu metni dış egemenliği sınırlama için ufuk açıcı olsa da, 

devletlerarası alandaki alanı düzenleme açısından özgür devletler şartı getirdiğinden 

ve özgür devletlerinde cumhuriyetler olduğunu düşündüğünden yeterli değildir. Kant 

için iyi bir cumhuriyet olan devletler bu türden bir birliği oluşturmak için, doğal bir 

eğilime sahip olacaklardır. Kant bu açıdan bu türden devletlerin oluşturacağı bir 

ittifakı kastetmektedir.  

 Dolayısıyla klasik egemenlik kuramı ile devletlerarası ilişkileri 

düzenleyebilecek bir hukuk arasındaki gerilim ortadan kalkmış değildir. Çünkü 

klasik egemenlik kuramında, devlet ulusal hukukun kurucu unsurudur. Yasama 

egemenliğin en önemli göstergesidir. Egemen gücün ortaya koyduğu yasaların, 

uluslar arası yasalarda üstün olduğu kabul edildikten sonra, ulusal hukuk ile uluslar 

arası hukuk arasındaki gerilim asla ortada kalkamaz.157 

 Egemenlik kavramının ve dolayısıyla modern devletin meşruluğunun 

sorgulanmasına yol açan nedenlerden birisi de modern devlet yapılanmasının 

gidermeye çalıştığı güvenliksizlik durumunun yeterince giderilememesidir. 

Hobbes’dan beri devlet iktidarını ve onun zor kullanma yetkisini temellendirmede 

başvurulan önemli gerekçelerde birisi, devletin toplum içerisindeki barışı koruyucu 

bir güç olduğu ve güvenliği sağlayacak oluşudur. Ancak modern dönem içerisinde, 

                                                            
155 A. g. e., s.324 
156 Otfried Höffe, Uluslararası Hukuk Topluluğunun Teorisyeni Olarak Kant, Kant Felsefesinin 
Politik Evreni, s.226 
157 Bkz. Hans Kelsen, Principles of International Law, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2003, 
s.443 



205 
 

özellikle 20. Yüzyılda modern devlet yapılanmaları, bireyin yaşamının korunmasına 

yönelik en önemli tehdit haline gelmişlerdir. Yalnızca I. ve II. Dünya savaşı sırasında 

yaşamını kaybeden insan sayısını göz önüne aldığımızda, egemen modern 

devletlerin, güvenliği ne kadar sağladığı kuşkulu hale gelir.158 Ayrıca modern devlet 

öylesine büyük bir şiddet tekeli kurmuştur ki, bu noktada bireyin daha da güvenli bir 

yaşama kavuştuğunu iddia etmek kolay olmayacaktır.

                                                            
158 68 savaşa sahne olan 18. Yüzyılda 4 milyon insan hayatını kaybederken, 19. Yüzyılda savaş sayısı 
205’e ölü sayısı ise 8 milyona ulaşmıştı. 20. Yüzyılın rakamları ise ürkütücüdür; bu yüzyıldaki 275 
savaşta 115 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Bkz. Vahap Coşkun, Ulus-devletin 
Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu, s.394 
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SONUÇ 

 

 Egemenlik kavramının ortaya çıkışı modern devletin ortaya çıkışı ile koşuttur. 

Modern devletin var olmadığı toplumlarda egemenlik kavramına rastlamamaktayız. 

Modern devlet, kendi meşruluğunu oluştururken kullandığı en önemli gerekçe 

egemenliğe sahip olmasıdır. Bu bir anlamda siyasal otoritenin dünyevi bakımdan 

gerekçelendirilme çabasıdır. Egemenlik kuramı aynı zamanda feodal bir yönetim 

anlayışından da kopuşu göstermektedir. Feodal dönemin çok merkezli yönetim 

yapısına karşı tek merkezli bir yönetim anlayışının ortaya çıkabilmesi için egemenlik 

kuramının geliştirilmesi gerekmiştir. Egemenlik kuramının ilk geliştiricisi olan Bodin 

kuramın daha sonra üzerine yükseleceği temelleri bina etmiştir. Bodin, “Herhangi bir 

şekilde bir başkasının emri altında olmamak egemenin ayırt edici işaretidir. Egemen 

olan yasalar yapar, yapılmış yasaları iptal eder ve eski yasaları yeniden 

düzenler.”1diyerek egemenlik kavramının çatısını kurar. Bodin’in bu tanımından 

modern egemenlik kuramının ana özelliklerini belirlemekteyiz. Buna göre egemen 

güç, en üstün iradedir. Kendinin üzerinde, kendinden daha üstün bir irade tanımaz. 

Herhangi bir başka otoritenin emri altında olmamak, kendi iradesini yönetecek bir 

iradeyi tanınmamak anlamına gelir. Egemen güç iradesi ile neyi gerçekleştirir 

sorusuna verilecek cevapsa, yasa olacaktır. Gerçekten de egemen gücün en önemli 

vasfı yasa yapıyor olması ve tek yasa yapıcı olmasıdır. Egemen iradesini yasa 

yoluyla beyan eder. Yasa yapıyor olmak tek başına bir şey ifade etmez. Yasa 

yapmayı anlamlı kılan şey o yasaları uygulayabilme gücüne sahip olmaktır. 

Hobbes’un da belirttiği gibi, “kılıcın zoru olmadıkça ahitler sözlerden ibarettir ve 

insanı güvence altına almaya yetmez.”2 Dolayısıyla egemen güç yalnızca yasa yapan 

bir iradenin sahibi değil aynı zamanda fiziksel bir gücün de sahibidir. Bu nedenle  

Weber, devleti meşru şiddet tekeline sahip bir yapı olarak görür.  

                                                            
1 Jean Bodin. Six Books of Commonwealth, s.28 
2 Thomas Hobbes, Leviathan, 127 
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Egemen devletlerin çokluğu, egemen devletler arasında bir tanınma ilişkisini 

de beraberinde getirir. Bir devletin egemenliği bu bakımdan bir diğer egemen devlet 

tarafından tanınmasına bağlıdır. Bir siyasal yapı ancak diğer egemen devletler 

tarafından, egemen bir devlet olarak tanınıyorsa egemenlik yetkisine haizdir. 

Dolayısıyla egemenlik ancak başka egemen devletlerin varlığı ile anlamlı hale 

gelmektedir. Egemenlik kuramının bu yanı egemenliğin iki veçhesini bize 

göstermektedir. Birisi iç egemenlik diğeri ise dış egemenliktir.  

 Egemenlik kuramının ortaya çıkışında iç egemenlik, otoriter bir tonda 

kendisini göstermiştir. Bodin ve Hobbes’un kuramlarında egemen otorite her türlü 

hakka sahiptir. Bu açıdan egemenin sorumluluğu yoktur, hakları vardır. Hobbes ve 

Bodin’in egemenlik anlayışı bu nedenle egemenliği mutlak bir yetki olarak görür. 

Egemenlik yetkisinin mutlak olması, egemen gücün her alanda en üstün otorite 

olmasını gerektirir. Buradaki mutlaklık egemenliğin niteliği ve büyüklüğü ile ilgili 

değildir. Bu mutlaklık egemenin her alandaki en üstün belirleyici olmasıdır.3 Ancak 

kuramın gelişiminde, özellikle kapitalizmin gelişimi ile beraber güç kazanan 

burjuvazi, egemen güce sorumluluklar da yüklemiştir. Modern devletin merkezi 

gücüne karşı bireylerin savunmasız bırakılması, hakların gaspı sorununu yaratmıştır. 

Bu sorunu ortadan kaldırmak için bireyin haklarını merkeze yerleştiren bir devlet ve 

egemenlik anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Modern egemenlik kuramı bu bakımdan 

egemenin hakları ile bireyin hakları arasında var olan gerilimi azaltmak için egemene 

yerine getirilmesi gereken sorumluluklar yüklemiştir. Bunun sonucu olarak modern 

devlet teorisinde, hukuk önemli bir yer almaya başlamıştır. Devletin hukuki bir 

çerçeve içerisinde tanımlanması ve işleyişinde hukuka uygunluğun aranması ile 

egemen güç ile birey arasındaki güç farklılığından kaynaklanan hak gasplarının 

önüne geçilmeye çalışılmıştır.  

 Modern egemenlik kuramı üzerine yaptığımız bu çalışmada, egemenlik 

yetkisinin tabanının gittikçe genişlediğini görmekteyiz. Özellikle egemenliğin ulusa 

ait olduğunu öne süren Rousseau’nun kuramı ile egemenlik mümkün olan en geniş 

                                                            
3 Bkz. Daniel Philpott, “Ideas and the Evolution of Sovereignty”, State Sovereignty: Change and 
Persistence in İnternational Relations, Ed. Sohail H. Hasmi, Pennsylvania, Pennsylvania State 
University, 1997, s.19 
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tabana yayılmaya çalışılmış ve bu yetkinin tüm ulusta bulunduğu öne sürülmüştür. 

Bu bir anlamda egemen otoritenin meşruluğunu sağlamak için atılan önemli bir 

adımdır. Egemen gücün meşruluğunun sağlanması için bu yetkinin egemen gücün 

sınırları içinde yaşayan yurttaşlarda olduğu iddia edilmiştir. Modern egemenlik 

kuramı, ilahi bir temellendirmeye başvurmadığı için, meşrulaştırmanın dünyevi bir 

temel üzerinden yapılması gerekmekteydi. Bu nedenle, bireylerin iradesinden 

müteşekkil bir irade olarak tanımlanan egemen irade, meşruluğunu bu noktadan 

almaktaydı. Modern devletin otoritesinin meşruluğunu sağlayan egemenlik kavramı 

bu nedenle, modern dönemde merkezi bir konuma geldi. Halk egemenliği kuramı ile 

devlet ve toplum arasındaki boşluk giderilmeye çalışılmış, devlet ve toplum arasında 

bir uzlaşma ve bütünleşme sağlanmak istenmiştir. Bu uzlaştırma çabası toplumu 

devlette eriten Hegel’in kuramı ile doruk noktasına varmıştır. Devlet ve toplum 

arasındaki bütünleştirme Marx’ın kuramında ise Hegel’in tersine devletin sosyalist 

toplumun içerisinde eritilmesi ile sağlanmak istenmiştir. Bu açıdan egemenlik 

kuramı devlet ve toplum arasındaki kopukluğu gidermek için işlevsel bir kavram 

olarak iş görmüştür. 

Ancak bize göre egemenlik kavramının meşruiyet ilişkisini kurmadaki 

merkezi konuma gelmesi, yönetim işini tamamen rasyonel boyuta getirmemiştir. 

Egemenlik kavramının bizzat kendisi, modern dönemde de rasyonel olmayan bir 

boyut taşımaktadır. Özellikle egemenlik kavramının kutsal bir konuma konması ve 

itirazsız kabul görmesi gerektiği fikri, modern öncesi dönemin kutsallığının bir 

devamıdır.4 Bir diğer rasyonel olmayan boyut, insanların iradesi ile oluşan egemen 

gücün insanların iradesini de aşan bir boyuta gelmesidir. Yurttaşların iradelerinin 

toplamı ile oluşan egemen güç nasıl olur da bu insanların toplamından daha fazla bir 

şeyi ifade eder? Bu nokta karanlıktır.5  

                                                            
4 Devletin ve egemenin kutsanması, dünyevi alanda her şeye kadir görülmesi; daha önceki dönemde 
karşı çıkılan kutsallığın modern dünya görüşü ile devlete ve egemene aktarılması ile sonuçlanmış gibi 
görünmektedir. bu konuda Carl Schmitt şöyle der: “Modern devlet kuramının bütün önemli 
kavramları, dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır.” Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat: Egemenlik 
Üzerine Dört Bölüm, s.41 
5 Bu bakımdan Bertnard de Jouvenel de ilahi egemenlik kuramınında da, halk egemenliği 
kuramlarında da, egemenlik kavramının metafizik bir kavram olduğunu düşünür. Bkz. Bertnard de 
Jouvenel, On Power: Its Nature and the History of Its Growth, Çev. J. F. Huntington, Boston, 
Beacon Press, 1969, s.27 
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Tezimizdeki iddialardan birisi de modern devletin egemenlik kuramının 

kapitalizm ile ilişkisinin birçok sorunları ortaya çıkardığı ve egemenliği sınıfsal bir 

boyuta taşıması nedeniyle bazı sorunları çözmekte yetersiz kaldığıdır. Bireyci bir 

dünya görüşüne sahip olan liberal siyaset öğretisi, egemen gücü gittikçe zayıflatarak 

bireyi temel birim haline getirmekte; var olan iktisadi güçlere karşı toplumun refahını 

yaratacak kamusal gücü yok etmekte ve bunun sonucu olarak da insanları güçlü 

iktisadi yapıların karşısında herhangi bir savunmadan mahrum bırakmaktadır. Bu 

sorunun aşılmasında egemen gücün sınıfsal eşitsizlikleri gidermede önemli bir rol 

oynadığını düşündüğümüz için, egemen gücün birey ve piyasa lehine 

güçsüzleştirilmesinin sorunlu olduğunu iddia ediyoruz. 

Bireyci bakış açısının siyasal alana hâkim olması ve bireysellik adına egemen 

gücün gittikçe güçten düşürülüyor olması, bireyin özgürleşmesini sağlamaktan çok 

bireyler arasındaki eşitsizlikleri arttırmaktadır. Bireysel özgürlüğün yalnızca 

mülkiyet edinme, ticaret yapma ve tüketme özgürlüğü olarak ele alınması, kamunun 

gözden kaybolmasına neden olmaktadır. Kamunun çıkarını ve esenliğini 

sağlayabilecek olan egemen güç var olmadığı sürece kamunun çıkarları savunmasız 

kalacaktır. 

Bir diğer iddiamız da egemenlik kuramı ile uluslararası hukukun arasında var 

olan gerilimin Westphaliacı egemenlik kavrayışı ile giderilemeyeceğidir. 19. yüzyılın 

sonlarına değin bu gerilimi ortadan kaldırabilecek bir egemenlik kavrayışı 

geliştirilememiş ve bu sorun 20. yüzyıla taşınmıştır. Ancak kanımızca uluslararası 

hukukun ortaya çıkışı ve gelişimi egemenlik kavramını işlevsiz hale getirmemiştir. 

20. yüzyılın sonlarına doğru iktisadi, teknolojik gelişmeler ile beraber küresel bir 

toplumun ortaya çıktığı savunulmuş ve bu küresel toplum içerisinde egemenlik gibi 

bir kavramın siyasal bakımdan gereksiz bir kavram olduğu ve işlevsiz hale geldiği 

belirtilmiştir. Ancak egemenlik kavramının olgunluğuna ulaştığı 19. yüzyılda da 

ticari faaliyetler ulusal bir düzeyde değil uluslararası bir düzeydeydi ve 19. 

Yüzyıldaki iletişim alanındaki gelişmeler 18. Yüzyılla karşılaştırılamayacak ölçüde 

artmıştı. Bu şartlar altında geçerli ve açıklayıcı olan egemenlik kavramı düşüncemize 
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göre halen açıklayıcılığını yitirmemiştir.6 İktisadi açıdan güçlü devletlerin iktisadi 

açıdan daha güçsüz olan devletlerin siyasal karar alma süreçlerine etkide 

bulunduklarına bakarak egemenlik kavramının ortadan kalktığını kabul edecek 

olursak, o halde ne 17. yüzyılda ne de 18 ve 19. yüzyılda da egemenlik kavramının 

var olmaması gerektiğini düşünmek gerekmektedir ki, bu devlet kuramının gelişimi 

ile açık bir çelişkiye düşmek olur.  

Modern meşruiyet ilişkisi halen geçerli olduğu için, egemenlik bu meşruluk 

ilişkisini sağlamada halen önemli bir işlev görmektedir. Meşruiyet ilişkisini 

kurmadaki başarısı egemenlik kavramının işlevsiz bir kavram olmadığını 

göstermektedir. Modern devlet her ne kadar şiddet tekeline sahip olsa da, güç 

kullanımı toplumdaki hoşnutsuzlukları ortadan kaldırmada tek başına yeterli değildir. 

Bu nedenle modern devlet meşruluğunu, halk egemenliği ile sağlar. Bu nedenle de 

“demokratik Halk egemenliği kuramı, yönetilenlerin temsilcileri seçerek onları 

yöneten yasaya önceden rıza gösterdikleri fikrini, başka her şeyden daha iyi anlatmak 

gibi benzersiz bir değere sahiptir.”7 

Westphaliacı egemenlik anlayışı 19.yüzyılın sonuna kadar aslında çağın 

ihtiyaçları ile uyumlu bir dış egemenlik kavrayışı sunmaktaydı. “Egemenliğin ana 

ilkesi, devletler tarafından talep edilen hareket özgürlüğü, karşılıklı bağımlılığın 

göreceli olarak düşük düzeyde oluşu ve yönetenlerin nüfusları üzerindeki kontrolünü 

tehlikeye atacak müdahaleleri sınırlama arzusu ile uyumlu olduğundan, Westphalia 

sistemi iyi uyarlanmış bir sistemdi.”8 Ancak 20. yüzyılda karşılıklı bağımlılığı ve 

eşitliği yansıtan ve güçler dengesine dayalı devletler arası sistem çöktü ve devletlerin 

arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir hukuksal yapının kurulması ihtiyacı ortaya 

çıktı. 1. ve 2. Dünya Savaşları sonunda kurulan Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş 

                                                            
6 Robert Gilpin de küreselleşmenin haddinden azla abartıldığını, 19. Yüzyıldaki ekonomik 
gelişmelerin günümüz gelişmelerine çok benzer olduğunu ve hala devletlerin ekonomik alanda hatırı 
sayılır aktörler olduğunu düşünmektedir. Bkz. Robert Gilpin, Global Political 
Economy:Understanding the International Global Economic Order, New Jersey, Princeton 
University Press, 2001, s.362-376 Elbette küreselleşmenin devlet kontrolü üzerinde etkileri olduğunu 
iddia etmiyoruz, ancak bu etki 19. Yüzyıldakinden nitelik bakımından faklı değildir. 
7 Philippe Braud, “Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri”, Devlet Kuramı, s.369 
8 Robert O. Keohane, “Uluslar arası Toplumda Egemenlik”, Küresel Dönüşümler: Büyük 
Küreselleşme Tartışması,  Çev.Cemil Boyraz, Ed. David Held, Anthony McGrew, Ankara, Phoenix 
Yay.,2008, s.184 
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Milletler gibi kurumların varlığı ile egemenlik kuramı arasında bir karşıtlık olup 

olamayacağı akla gelmeye başladı. Oysaki uluslararası hukukun doğuşu ve BM ve 

AHİM gibi kurumların var olması devletlerin egemenliğini tamamen ortadan 

kaldırmamaktadır. Devletler egemen ve eşit özneler olarak karşılıklı anlaşmalar 

yapmakta ve bu anlaşmalara uyma sözü vermektedirler. Bu anlaşmalara uyulmadığı 

takdirde diğer devletler kendi egemenlik alanlarına müdahale edildiğini varsayarak 

savaş hakkına sahip olmaktadırlar. Dış egemenliği bir keyfiyet olarak görür ve 

devletlerin birbirlerine karşı eylemlerini düzenlemelerinin bu keyfiyeti ortadan 

kaldıracağını düşünürsek elbette uluslararası hukuk ile egemenlik arasında bir 

karşıtlık görülebilir. Ancak bize göre dış egemenlik bir keyfiyet değildir. Devletler 

arasındaki ilişkilerin devletlerin iradeleri sonucu belirli düzenlemelere bağlanması ve 

devletlerin kendi iradeleri ile bu düzenlemelerden vazgeçebiliyor olmaları, 

devletlerin dış ilişkilerindeki iradelerini ortadan kaldırmaz. Günümüz dünyasında 

devletler iç egemenliklerindeki toplum rızasını kaybetmemek için uluslararası hukuki 

örgütlenmeler içerisine girmekte ve bazı haklarından kendi rızaları ile 

vazgeçmektedirler. Ancak bize göre bu egemenlik kavramının sonuna işaret etmez. 

Çünkü halen devletler bu yapıların içerisine egemen özneler olarak girmektedirler. 

Egemenlik yetkisine sahip olmayan siyasal topluluklar bu yapıların bir üyesi 

olamamaktadırlar. 

Kavramsal düzeyde egemenlik kavramına bütüncül bir bakış, modern 

dünyadaki gelişmeleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Klasik egemenlik 

kavrayışının bütüncül bakış açısına yerleştiğimiz takdirde, modern dünyada 

egemenliğe sahip siyasal özneler bulmakta zorlanabiliriz. Aynı zamanda egemenlik 

kavramına bütüncül yaklaşım, federal devletlerin egemenliğe sahip olmadığını kabul 

etmek gibi bir sonucu onaylamak zorunda kalır. Ancak federal devletlerin uluslar 

arası alanda egemen devletler olarak kabul edildiğini biliyoruz. Buna karşın 

egemenlik kavramının birçok yönü olduğunu ve bir bileşke oluşturduğunu kabul 

edersek, egemenlik kavramı açıklama gücüne sahip olabilir. Elbette kavramın kendisi 

belirli bir tarihsel ve kültürel bağlamda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu tarihsel ve 

kültürel bağlamın damgası kavramın içeriğinde içkindir. Dolayısıyla çağımızdaki 
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siyasal, iktisadi ve kültürel değişimler kavramın kendisine yaklaşımımıza etki etmek 

zorundadır.  

Egemenlik kavramının modern dünya görüşü ile olan ilişkisi ve modern 

dünya görüşünün devletle olan ilişkisi devam ettikçe; devlet kavramına yaklaşımımız 

değişmedikçe ve modern devlet yapısı ortadan kalkmadıkça egemenlik kavramı 

siyasal teorinin merkez kavramlarından birisi olmaya devam edecektir.9 Çünkü 

kavramın kendisinin ortadan kalkması, kendisinin ortaya çıkmasını sağlayan şartların 

da ortadan kalkmasını gerektirir.  

Egemenlik kavramı halen belirli bir bölgede tanınmış en üstün siyasal irade 

olmaya devam etmektedir. Bu iradenin sınıfsal bir içeriğe kavuşmuş olması 

egemenlik kavramının kendisini, sınıfsal bir mevziiye ait kılmaz. Egemenlik ve 

devlet kavramlarına en ciddi eleştirileri getirmiş olan Marx, sınıfsal karşıtlıkların 

ortadan kaldırılması ile egemenliğin de ortadan kaldırılacağını söylemesine rağmen, 

sosyalist devrimin gerçekleştiği bir ülkede devlet egemenliğinin, toplum komünist 

bir aşamaya ulaşana kadar devam edeceğini belirtir.10 Ancak dünya üzerinde tüm 

devletlerin sosyalist bir devrim gerçekleştirdiğini varsaysak bile bu devletlerin 

birbirleri ile olan ilişkilerini ve kendi toplumları ile olan ilişkilerini açıklayabilmek 

için egemenlik gibi bir kavrama başvurmak gerekeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 

Marx’ın egemenliğe dair eleştirileri verimli olmakla beraber, egemenliğin ortadan 

kalkabileceği varsayımı temellendirilmesi zor olan bir varsayım gibi görünmektedir. 

Egemenlik kuramının bir diğer önemli boyutu ise egemen iradenin uzamıdır. 

Bu irade mekânsal bakımdan sınırlara sahiptir. Bu sınırlar devletin ülkesidir. Ülke 

sınırları içerisinde geçerli olan egemen irade, bu sınırlar dışında geçersizdir. Her 

egemen iradenin sınırı, bir diğer egemen iradenin sınırına gelip dayanır. Dolayısıyla 

egemen iradenin geçerli olduğu uzam, devletin sınırını belirler. Modern egemenlik 

kuramı bundan dolayı, dünyayı siyasal olarak egemen devletlere bölmüştür. 

Dünyanın mekânsal olarak bölünmesi, belirli bir mekân üzerinde devleti hak sahibi 

                                                            
9 Jackson egemenlik kavramının içeriğindeki birçok değişime karşın köktenci bir dönüşüme 
uğramadığını ve 20. Ve 21. yüzyılda kavramın temel anlamının 16. Ve 17. Yüzyıldaki ile aynı 
kaldığını söyler. Bkz. Robert Jackson, Sovereignty, s.2 
10 Bkz. Karl Marx, Friedrich Engels, Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi, s.41 
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kılmıştır. Egemen devletlerle sınırlar çizilmiş ve bu sınırlar üzerinden bir siyasal 

mekân anlayışı gelişmiştir. Mekânın egemen devletlerin sınırları ile bölünmesi, 

egemenliğin mekânsal boyutu olan ülke kavramını öne çıkarmıştır. Bu bakımdan 

doğal mekân anlayışı terk edilmiştir. Mekânın doğal sınırlarla değil, siyasal sınırlarla 

bölünmesi doğallıktan ayrılıp, rasyonel bir dünya görüşüne geçişi göstermektedir. Bu 

bakımdan modern düşüncenin rasyonel yönü siyasal alanda tezahür etmiştir.  

“…Westfalyan sistem gezegenin fiziksel düzenini egemen devletler 
ilkesine göre yeniden organize etmiş rasyonel bir proje olarak tanımlanabilir. 
Bu dönüşüm doğal olanın rasyonel olan ile değiştirilmesi anlamına da 
gelmekteydi.”11  

 Doğal olandan uzaklaşıp, mekânın rasyonel olarak bölünmesi, doğa 

anlayışına da etki etmiş ve egemen devletin sınırları içerisindeki tüm doğal varlıklar 

egemen devletin üzerinde istediği tasarrufta bulunabileceği mülkler haline gelmiştir.   

“Egemenlik öncelikle yönetenlerin mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet 
hakkının gerçek ve taşınabilir olmak üzere ikiye ayrılması hem bölgesel devlet 
kavramının hem de uluslararası kapitalist düzenin akışkan yapısının kavramsal 
kökeninin yaratılmasına yardımcı olmuştur.”12 

  Ülke topraklarının egemen devletin mülkü olarak görülmesi, kapitalizmin 

doğaya bakışı ile birleştiğinde; doğanın maddi çıkarlar için sömürülmesinin önü 

açılmıştır. Bu bakış açısı ise 20. ve 21. yüzyıldaki çevre felaketlerinin zeminini 

hazırlamıştır. Bu bağlamda modern egemenlik kavrayışının ülke ve yurttaşlar üzerine 

kurarak ayırdığı mekânı, bütünsel bir bakış ile kavramak gereklidir. Egemen devletin 

mekânı olan ülke aynı zamanda doğanın bir parçasıdır da. Egemen devletin üyeleri 

olan yurttaşlar aynı zamanda insanlığın birer parçasıdır. Bu ön kabuller veri olarak 

alındığında, egemen devletlerin sınırları içerisindeki doğayı salt kendi çıkarları 

uğruna kullanması ve tahrip etmesi meşru olarak görülemez. Doğanın bir parçası 

olan ülke sınırları içerisindeki doğal varlıklar, ancak doğanın kendisine zarar 

vermeyecek biçimde kullanılabilir. Çünkü doğanın zarar görüyor olması yalnızca bir 

siyasal sorun değil, türün geleceğini tehdit eden varoluşsal bir sorundur. 

 

                                                            
11 Gökhan Bacık,  Modern Uluslararası Sistem: Köken, Genişleme, Nedensellik, s.285 
12 Kurt Burch, Property and Making of İnternational System, London, Lynne Rienner Publishers, 
1998, s.1 
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