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Öz 

Bu çalışmada. devlet kuramının temel kavramları arasında yer alan hukuk 

devletinin kökenleri, siyasi iktidarı sınırlandıran ilkeler ve kurumlar bütünü şeklinde 

ortaya çıkışı ve küreselleşme çağındaki işlevi incelenmiştir. Hukuk devletinin, 

modem siyasi iktidarın meşru örgütlenme biçimi olarak değerlendirildiği bu çalışma. 

üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Avrupa'da modem öncesi siyasi düzenlerde 

hukukun işlevi ve hukukun üstünlüğü söyleminin kuramsal gelişimi üzerinde 

durulmuştur. İkinci bölümün konusu, hukukun, siyasi iktidarı kurumsal güvencelerle 

sınırlandıran bir işieve sahip olmasına neden olan iktisadi ve siyasi gelişmelerdir. Bu 

bölümde ayrıca liberal ve ardından sosyal hukuk devletinin gelişme süreçleri 

incelenmiştir. Son bölümde ise. hukuk devletinin. küreselleşme sürecinde üstlendiği 

rol üzerinde durulmuştur. Bu inceleme sonucunda, yasa önünde eşitlik ilkesine 

dayanan hukuk devleti ilkesinin, kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi ile ilişkisi 

ortaya konmuştur. Bu zemin üzerinde ortaya çıkan hukuk devletinin içeriğinin siyasi 

mücadeleler sonucunda dönüştüğü ve bu dönüşümün kavramın taşıdığı liberal ve 

sosyal gibi sıfatıara yansıdığı, bu çalışmada vurgulanan diğer hususlardır. Öğretide 

geleneksel olarak gerçekleştirilen şekli ve maddi hukuk devleti ayrımı noktasında ise, 

şekli bir hukuk devleti tanımının daha işlevsel olduğu görüşü benimsenmiştir. 

lll 



Abstract 

In this study, origins of rule of law which is one of the main co ncepts of the 

state theory, the emergence of rule of law as the sum of principles and institutions 

which limits the political power and, the function of rule of law in the age of 

globalization have been examined. This study in which rule of law is accepted as 

legitimate form of modern political power consists of three main chapters. In the fırst 

chapter. the function of law and the theoretical transformatian of the rule of law 

discourse in the prc-modern political order in Europe are cxamined. The subject of 

the second chapter is economical and political developments, which provides law a 

function that limits political power with institutional guarantees. The transformatian 

process of liberal and social rule of law is also analyzed in this chapter. In the last 

chapter what kind of a role that rule of law plays in the globalization process is 

stated. As a result of this examination, the relation between the transformatian of 

capitalİst production relations and rule of law which is based on equality before law 

principle is analyzed. The facts that the content of rule of law transforrus through 

political struggles and that this transformatian reflects itself upon the adjectives, like 

social or liberal, by which the rule of law is defined are other important issues 

emphasized in this study. In conclusion. formal meaning of rule of law is recognized 

as a main approach in the context of classical categories of rule of law. 
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Ön söz 

Kapitalizmin ve modern devletin gelişimiyle büyük ölçüde eşzamanlı olarak 

ortaya çıkan hukuk devleti ilkesinin evriminin incelendiği bu çalışmada üzerinde 

durulan temel sorunsal, hukukun siyasi iktidarı sınırlandıran bir işievle yeniden 

tanımlanmasının ardındaki dinamiklerin neler olduğudur. Bu dinamikler 

incelenirken, Alman Rechtsstaat ve İngiliz rule (~f law gelenekleri esas alınmıştır. 

Dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin kökenierini ortaya koyabilmek için Antik Yunan 

ve Roma uygarlıkları ile Orta Çağ'daki feodal düzendeki siyasi-hukuki yapı ve 

toplumsal düzen üzerinde durulmuştur. Ardından kapitalizmin ortaya çıkış süreci ve 

modem devletin gelişimi arasındaki ilişki araştırılmış ve bu ilişkinin hukuk 

devletinin gelişimi üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Hukuk devleti, en basit 

tanımıyla, yurttaşların yanı sıra siyasi iktidarın bir bütün olarak hukuk kurallarına 

tabi olduğu bir siyasi sistemi ifade eder. Bu çalışmada vurgulanan hususların 

başında, hukuk devletinin, tarihsel gelişimi içinde her zaman için belirli bir hukuki 

düzene işaret eden siyasi bir ideal olarak kullanılmış olması gelmektedir. Bu durum, 

hukuk devletinin aldığı, liberal ve sosyal sıfatlarında yansımasını bulur. Çalışmanın 

son bölümünde de bu noktadan hareketle, küreselleşmeyle birlikte hukuk devletinin 

bu defa neo-liberal ideolojinin etkisiyle yeniden biçimlenmesi olgusu incelenmiştir. 

llukukun üstünlüğü söyleminden hukuk devletinin kurumsallaşmasına uzanan 

genış bir zaman dilimindeki siyasi ve iktisadi gelişmelerin değerlendirildiği bu 

çalışmanın ortaya çıkış sürecindeki katkılarından dolayı danışmanım sayın Prof. Dr. 

M. Semih Gcmalmaz'a teşekkür ederim. Kendisi, yönlendirici yorum, eleştiri ve 

uyarılarıyla tezin planının ve içeriğinin biçimlenmesinde bana yol gösterici oldu. 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

tarafından desteklenmiştir. 

Berke Özenç 
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Giriş 

Hukuk devleti, devlet kuramının ve siyasi alanın temel kavramları arasında 

yer alır. Bunun önemli bir nedeni, kavramın dayandığı devlet ve hukukun, toplumsal 

ilişkilerin hemen hemen tüm yönlerini düzenleyen ve bu doğrultudaki güçleri gittikçe 

artan kurumlar olmasıdır. Dolayısıyla bu kurumlara referans vermeden ne siyasi 

ilişkilerin ne de gündelik yaşam pratiklerinin sürdürülebileceğini söylemek abartılı 

bir ifade olmaz. fakat bu alt kavramların gücü, hukuk devletinin anlam ve içeriğinin 

belirlenınesini kolaylaştırmaz. Aksine, bu kavramların içerik ve işlevine dair farklı 

yaklaşımlar, hukuk devletinin açık bir tanımının yapılmasını güçleştirir. 

Bu çalışmada incelenen eserlerde yer alan farklı hukuk devleti tanımları bu 

güçlüğü yansıtır. Diğer yandan hukuk devletinin tek bir tanımının bulunmaması, 

kavramın siyasi bir ideal olmasıyla bağlantılıdır. Hukuk devleti. belli bir siyasi 

örgütlenme tarzını ifade eden bir kavramdır; dolayısıyla gerek kuram, gerekse 

uygulama açısından, savunulan ya da idealize edilen siyasi ve toplumsal yapıların, 

farklı hukuk devleti tanımlarına yol açtığı söylenebilir. Maddi ve şekli ya da liberal 

ve sosyal ve hatta bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde incelenen nasyonal sosyalist 

hukuk devleti tanımlarına dair çeşitlilik, kavramın bu siyasi içeriğini ortaya koyar. 

Bu noktadan hareketle bu çalışmada, tüm farklılıkları aşan, tarafsız ya da nesnel 

olduğu iddia edilen bir hukuk devleti tanımı oluşturmak amaçlanmamıştır. 

Çalışmanın temel inceleme alanlarından biri, hukuk devletinin bu farklı sıfatlarının 

ortaya çıkış süreçleridir. 

Bu çalışmanın bir diğer inceleme alanı, Alman geleneğinde Rechtsstaat, 

Angio-Sakson geleneğinde ru/e of law kavramlarında ifadesini bulan hukuk devleti 

ilkesinin, I 9. yüzyılda devlet kuramının ve siyasi alanın temel öğelerinden biri haline 

gelmesine neden olan gelişmelerdir. Bu yüzyıl bir yandan modern devlet aygıtının, 

diğer yandan bu aygıtın örgütlenme biçimi olarak hukuk devletinin gelişimine 

tanıklık etmiştir. Bu açıdan her ne kadar Rechtsstaat ve rule (~llaw kavramları farklı 

gelenekleri yansıtsa ve ayrıca söz konu kavramların kendi gelenekleri içinde farklı 

tanımları bulunsa da ortak bir zemine sahip oldukları söylenebilir. Bu, siyasi 



iktidarın, diğer bir ifadeyle modem devletin hukuk aracılığıyla sınırlandırılmasıdır. 

Hukuki düzenlemeler ya da hukuku üreten ve uygulayan kurumlar kuşkusuz 19. 

yüzyılda ortaya çıkmamıştır. Bu anlamda, hukuk devleti adı altında yer verilen ilke 

ve kurumlar bütününün özgün yanı, sıyası iktidarın faaliyetlerinin önceden 

belirlenmiş hukuki düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

geliştirilmesidir. Hukuk devletine dair tanımlar, siyasi iktidarın sınırlarının ne 

olduğuna ya da hangi kurumlar aracılığıyla korunabileceğine dair farklı yanıtlar 

içerse de, bu sınırların varlığı noktasında ortaklaşırlar. 

Siyasi iktidarın hukuk aracılığıyla sınırlandırılmasının özgün bir olgu 

olduğuna dair saptama. önceki tarihsel dönemlerde hukukun bu açıdan farklı bir 

işieve sahip olduğu iddiasını içerir. Bu farklılığı değerlendirmek için, çalışmanın ilk 

bölümünde, Batı'da modem hukuk devletinin ortaya çıkışı öncesinde var olan temel 

sıyası örgütlenme biçimleri incelenmiştir. Bu yaklaşım, dünyanın diğer 

coğrafyalarında hukukun gelişimi, işlevi ve siyasi iktidarla olan ilişkisinin göz ardı 

edilmesi sonucunu doğurur. Fakat bu yaklaşımın benimsenmesinin nedeni, söz 

konusu coğrafyalardaki gelişmelerin yok sayılması değil, çalışmanın konusunu 

oluşturan hukuk devleti kavramının Batı geleneği içinde ortaya çıkmasıdır. Kuşkusuz 

bu gelenek, diğer coğrafyalardaki gelişmelerden ya da kuramsal çalışmalardan 

beslenerek şekillenmiştir. Fakat bu etkileşim bu çalışmanın kapsamının dışındadır. 

Hukuk devleti modem bir kavram olsa da siyasi iktidarın yasalarla 

yönetmesinin bir ideal olarak ortaya konmasının kökenieri Antik Yunan'a dek 

uzanır. Bu nedenle, bu çalışmanın başlangıç noktasını Antik Yunan ve özellikle de 

Atina'nın siyasi yaşamı oluşturmuştur. Bu noktadan başlayarak, yönetme sanatında 

yasalann önemli bir araç olarak kullanılması gerektiğine dair vurgudan, yönetenlerin 

faaliyetlerini sınırlandıran kurumsal bir bütün olarak hukuk devletine geçiş süreci, 

çalışmanın ilk bölümünün ana hattını oluşturmaktadır. Bu dönüşümün temelinde 

yatan dinamiği kavramak için yalnızca kuramsal alan değil, bu alanın 

şekillenmesinde belirleyici olan toplumsal ve siyasi gelişmeler incelenmiştir. 

Bu doğrultuda birinci bölüm ün başlangıç konusu, Atina' da demokrasi 

döneminin toplumsal ve sıyası gelişmeleridir. Bu kısımda demokrasinin 

kurumsallaşması sürecine ayrıntılı olarak yer verilmesinin nedeni, Platon ve 
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Aristoteles'in kuramlarının önemli bir parçasını oluşturan hukukun üstünlüğü 

ilkesinin, demokrasinin karşıtı olarak tanımlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle hukukun 

üstünlüğü, demokratik yönetimin zaaflarını ortadan kaldıracak bir ideal olarak ortaya 

konmuştur. Belli bir sınıfın ya da dönemin düşünürlerinin deyimiyle fakirierin 

çıkarlarını koruyan demokratik yönetimin temel özellikleri bu kısımda incelenerek, 

söz konusu karşıtlığın nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından Roma'da 

cumhuriyetin kurulması, hukukun sistematikleşmesi ve dönemin en önemli 

düşünüderinden Cicero'nun siyasi iktidarın ve hukukun işlevine dair görüşleri 

incelenmiştir. Son kısımda ise, Orta Çağ'ın parçalı iktidar yapısının hukukun 

üretilmesi ve uygulanması üzerindeki etkileri araştırılmış, bu gelişmelerin Aquino' lu 

Thomas' ın eserlerine yansımaları değerlendirilmiştir. 

Her üç dönemdeki toplumsal ve siyasi gelişmelerin yanı sıra, üretim 

ilişkilerinin gelişimi üzerinde de durulmuştur. Modern öncesinde Atina ve 

Roma'daki köle ekonomisi ve Orta Çağ'ın feodal iktisadi düzeni ayrı ayrı 

değerlendirilmekle birlikte, ortak bir nokta olarak üretim ilişkilerinin 

organizasyonunda siyasi baskının rolüne yer verilmiştir. Bu bağlamda her üç 

dönemdeki sınıfsal yapı analiz edilerek, sınıflar arasındaki farklılıkların hukuken 

tanınmasının ve hukuku üretme ve uygulama yetkisinin sadece belli sınıflara ait bir 

ayrıcalık olmasının üretim ilişkilerinin organizasyonu ile ilişkisi tartışılmıştır. 

Siyasi iktidarın hukuk devleti şeklinde örgütlenmesi, kapitalist üretim 

ilişkilerinin gelişimi ile büyük oranda eşzamanlıdır. Bu noktadan hareketle, 

çalışmanın ikinci bölümünde siyasi ve iktisadi alanın dönüşümü ve iki alan 

arasındaki etkileşim incelenmiştir. Üretim ilişkilerinin organizasyonunda siyasi 

baskının ortadan kalkması ve piyasa mekanizmasının gelişimi iktisadi alandaki, 

sıyası iktidarın görece özerk bir devlet aygıtında yoğunlaşması ise siyasi alandaki 

temel dönüşümleri oluşturmaktadır. Bu bölümde hukuk devletinin ortaya çıkış 

sürecinde, bu etkileşimin büyük oranda belirleyici olduğu iddiası üzerinde 

durulmuştur. 

İkinci bölümde ayrıca, hukuk devletinin siyasi bir ideal olarak gelişimi 

incelenmiştir. Bu kısım, hukuk devletinin içeriğinin doldurolması ve bu anlamda, 

nötr bir kavram olmadığının ortaya konması açısından önem taşımaktadır. Bu 
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çerçevede ilk olarak hukuk devletinin, -dönemin baskın ideolojisi olan liberalizmin 

temel değerlerini oluşturan- özel mülkiyetİn ve kişisel özgürlüklerin korunmasını 

sağlayan ilkeler ve kurumlar bütünü şeklinde geliştirilen tanımı üzerinde 

durulmuştur. Liberal hukuk devletinin kuramsal gelişiminin analizinde, Hobbes, 

Lockc ve Kant'ın eserlerinden yararlanılmıştır. Modem devletin ortaya çıkış sürecini 

sistemli bir kuramsal çerçeve içinde değerlendiren ve devletin meşruluğunu, yasayla 

yönetmesinde değil de, sahip olduğu güçte arayan Hobbes, devlet kuramını 

liberalizmin sınırlarına kadar getirir. Locke ve Kant ise devletin temeline yasallık 

ilkesini yerleştirerek, devletin düzenleme ve faaliyetlerinin konu bakımından sınırı 

olarak özel mülkiyete ve kişisel özgürlüklere işaret ederek ve devletin ancak bu 

sınıra uyması halinde meşruiyete sahip olabileceğini vurgulayarak liberal hukuk 

devletinin kurucuları arasında yer alırlar. 

Liberal hukuk devletinden sosyal hukuk devletine geçiş süreci hukuk 

devletinin hem dönüşüme açık hem de siyasi bir kavram olduğunu göstermesi 

açısından önem taşır. Bu geçiş süreci ikinci bölümün son kısmının konusudur. 

Liberal hukuk devletinin temel özellikleri olarak yasaların genelliği ilkesi, siyasi 

iktidarın keyfiliğini önleme işleviyle ortaya çıkarken; sosyal hukuk devleti, hukukun 

yalnızca sınırlandırıcı değil, aynı zamanda toplumsal eşitsizlikleri giderİcİ bir 

biçimde kullanılması taleplerini yansıtır. Hukukun işlevinin bu şekilde yeniden 

tanımlanmasında toplumsal mücadeleler esas etkeni oluşturur. Bu kısımda, bu 

toplumsal mücadeleler karşısında Almanya'da Weimar döneminde yasaların 

genelliği ilkesinin ve İngiltere' de comman law geleneğinin, sosyal reformları 

engellemek amacıyla kullanılma çabaları değerlendirilmiştir. 

Liberal hukuk devleti ilkesinin, siyasi iktidarı, kişisel özgürlüklerin yanı sıra 

özel mülkiyetİn ve piyasa mekanizmalarının korunması amacıyla sınıriandırması ile 

sosyal hukuk devleti aracılığıyla bu sınırların aşılması arasındaki karşıtlık, 

küreselleşmeyle birlikte güncel bir sorun haline gelmiştir. Bu karşıtlığı kuramsal 

olarak ortaya koyan Hayek'in görüşleri, üçüncü bölümün ilk kısmında incelenmiş ve 

Hayek'in oluşturduğu kuramsal çerçevenin Rechtsstaat ve rule (~(law gelenekleriyle 

olan bağlantısı ortaya konmuştur. Bu noktada, yasa önünde eşitliği temel alan 

yasaların genelliği ilkesinin, Hayek tarafından sosyal hukuk devletinin müdahaleci 
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politikalarını sınırlandırmak için yeniden yorumlanması dikkat çekmektedir. 

Hayek 'in hukuk devletine dair görüşleri, küreselleşmeyle birlikte devlet aygıtının 

işlevinin yeniden tanımlanması sürecinde baskın ideolojik görüş haline gelen neo

liberalizmin kuramsal zeminini oluşturması nedeniyle ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Son bölümün ikinci kısmında, küreselleşmenin iktisadi bir olgu olarak tanımı 

yapılmıştır. Üretim ilişkilerinin organizasyonunun ve sermaye birikiminin küresel 

düzlemde gerçekleşmesinin, devlet aygıtının işlevi ve sınıfsal yapı üzerindeki etkisi 

bu kısımda üzerinde durulan temel meselelerdir. Bu çerçevede, küreselleşmeyle 

birlikte güçlenen ulus ötesi sermaye sınıfı ve bu sınıfın, devletlerin egemenliği 

üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Öte yandan devlet aygıtının işlevsizlcştiğine 

dair tezler karşısında, bu süreçte devletin, tıpkı ulusal düzlemdeki iktisadi 

ilişkilerinin gelişimi açısından olduğu gibi, kurucu bir role sahip olduğu görüşü 

üzerinde durulmuştur. Küreselleşme, iktisadi ve siyasi alanın etkileşim içinde 

yeniden şekillendiği bir süreçtir. Bu noktadan hareketle son kısımda, hukuk devleti 

ilkesinin, neo-liberal bir içerikle yeniden tanımlanması ve toplumsal ilişkilerin 

yeniden düzenlenmesi sürecindeki rolü incelenmiştir. Bu rol incelenirken, 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası'nın, piyasa 

mekanizması ve mülkiyet haklarının etkin bir biçimde korunması amacıyla hukuk 

devleti ilkesini destekleme eğilimleri merkeze alınmıştır. Diğer bir deyişle son 

kısmın konusu, çok boyutlu bir kavram olan hukuk devleti ilkesinin, küreselleşme 

sürecindeki üretim ilişkilerinin dönüşümü bağlamında edindiği işlevdir. Bu nedenle, 

hukuk devleti açısından diğer güncel meseleleri oluşturan, örneğin düşman ceza 

hukuku kuramındaki gelişmeler, bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 
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I. Hukukun Üstünlüğü Söyleminin Toplumsal ve Kuramsal 

Kökenieri 

Günümüz devlet kuramı ve siyasi düşünce alanında süren pek çok tartışma ve 

kavramın kökenleri, Antik Yunan'a uzanır. Bu dönemin bir başlangıç noktası 

oluşturmasının nedeni, önemli bir dönüşümde yatmaktadır. Artık aşılmaya başlanan 

dünya algısında: insan ve toplum, parçası olduğu doğa ile aynı doğal ve doğaüstü 

güçlere tabi olarak görülüyor, doğal ve toplumsal olaylar mitler şeklinde kavranıyor 

ve olayların nasıl oluştuğu ya da geliştiği değil, hangi insanüstü güçlerin bunları 

yönlendirdiği temel sorunsalı oluşturuyordu. İktisadi ve toplumsal dönüşümlere eşlik 

eden Yunan felsefesindeki gelişmelerin M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllardaki katkısı işte bu 

bağlamda ortaya çıktı. Doğanın, tanrıların takdiri sonucu gelişen bir olgu değil de, 

insan zekası tarafından kavranabilir ve rasyonel olarak açıklanabilir olduğunun kabul 

edilmesiyle birlikte, gerek toplumsal gerekse siyasi tüm fenomenlerin bu çerçevede 

incelenmesinin yolu açıldı. 1 Diğer yandan bu dönemde ortaya çıkan düşünce 

akımlarını, etkileşim içinde olmalarına karşın ''yekpare" olarak nitelendirmek 

olanaklı değilse de, bu akımların insanı, siyasi düşüncenin odağına yerleştirmeleri 

bakımından temel bir noktada uzlaştıkları söylenebilir. 2 

Toplumsal düzenin, doğal zorunlulukların sonucu kurulduğuna dair algının 

sorgulanması ve bunlardan bağımsız olarak değerlendirilmesi; insanların bilinçli 

eylemlerinin, yaşam koşullarını ve toplumsal düzeni değiştirebileceğine yönelik 

sistemli bir düşüncenin gelişmesine de zemin hazırladı. 3 İktidar, yurttaşlık, yönetim 

biçimleri ya da yasaların üstünlüğü gibi kavramların, Yunan sitelerinin siyasi yapısı 

içerisindeki işlev ve sonuçlarına dair günümüze ulaşan eserler, bu dönüşümün 

sonuçlarıdır. Değinilen kavramlar, modem devlet kuramının ana eksenlerini 

oluşturmaya devam ediyor. Fakat hukuk devleti ilkesi bağlamında 

1 Sheldon S. Wolin, Politics and Vision, Continuity and Innovation in Western Political Thought, 
Expanded Edition, Princeton University Press, 2004, s. 27-28. Ayrıca bkz. Alaeddin Şenel. Siyasal 
Düşünceler Tarihi, Tarihöncesinde, ilkça~da, Ortaça~da ve Yeniça~da Toplum ve Siyasal 
Düşünüş, ı I. Kısaltılmış bs., Bilim ve Sanat Yayınları, 2004, s. 123-124. 
2 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, Legal Yayınevi, 2010, s. ı. 
1 Ellen Meiksins Wood, Yurttaşlardan Lordlara, Eskiça~lardan Ortaça~lara Batı Siyasal 
Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, Çev. Oya Ökmen, Yordam Yayınları, 2008, s. 56. 
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gözlemlenebileceği gibi, kavramlar benzerlik gösterse de, anlam ve kapsamları 

açısından farklılıklar içermektedir. Antik Çağ'ı da kapsayan modem öncesi dönem 

bu noktada, söz konusu kavramların modem devletin ortaya çıkmasıyla birlikte 

kazandıkları özgün nitelikleri anlayabilmek açısından bir karşılaştırma olanağı 

sağlaması nedeniyle önem taşır. 

A. Antik Yunan'da Demokrasi Karşısında Hukukun Üstünlüğü 

Yunan sitelerinde siyasi yaşam ve düşüncenin en önemli özelliği, ahlaki bir 

terne/e dayanmasıydı.4 Siyasi düşüncenin ana sorunsalı, ahlaki olarak en iyiye 

yönelmiş bir yönetimin nasıl kurgulanması ve işlemesi gerektiğiydi. Bu nedenle 

üzerine yoğunlaşılan konular, siyasi iktidarın belli bir organda toplanması ya da 

dağıtılması, hakların çerçevesi ya da vergi düzenlemeleri değildi. Yasalar site için 

önem taşısa da, site yurttaşları, yasal değil, ahlaki bir topluluk olarak görülüyordu ve 

bu nedenle üzerinde durulması gereken, bu topluluğun ahlaki yaşamının çeşitli 

yönlerinin nasıl düzcnleneceğiydi. 5 Sitenin ve onu oluşturan yurttaşlar bütününün 

iyiliği, ortak yararı ve esenliği, içeriği daldurulması gereken kavramiardı ve Yunan 

siyasi yaşamı ve kuramından günümüze ulaşan metinlerde, buna yönelik çok çeşitli 

yanıtlar bulunmaktadır. 

Sitenin ahlaki bir değere yönelmesi, etkisini siyasi kurumlar ve yasa anlayışı 

üzerinde de gösterdi. En eski dönemlerinden başlayarak, Yunan sitelerinde yasalar 

siyaset kuramı açısından, özellikle keyfi iktidariara karşı bir denge öğesi olarak kabul 

görmüştü. 6 Bunun dışında yasanın amacı, kolektif ahlaki bir bütün olan sitenin 

varlığını ve esenliği ni korumak ve yurttaşların mutluluğunu sağlamaktı. 7 

4 Ryan K. Balot, Greek Political Thought, Blackwell Publishing, 2006, s. 3. 
5 Ernest Barker, Greek Political Theory: Plato and his Predecessors, Barnes & Noble, University 
Paperbacks, 1960, s. 6-7. 
6 J.S. McClellands, A History of Western Political Thought, Routledge, 1996, s. 8; J. M Kelly, A 
Short History of Western Legal Theory, Oxford University Press, 1992, s. 25; Paul Woodruff, First 
Democracy: The Challenge of an Ancient Idea, Oxford University Press, 2005, s. 112. Keyfi 
iktidar, Antik Yunan düşüncesinde hiçbir zaman sadece, tek kişinin yönetimi olan tiranlık ile özdeş 
tutulmamıştır. Platon ve Aristotcles'in eserlerinde, -onların ifadesiyle fakirterin yönetimi olan
demokrasinin keyfilik ve zenginler üzerinde baskı kurma eğilimi ilc tanımlanması ve bu yönetimin 
eleştirisinin, yasaların/hukukun üstünlüğü söylemi üzerine kurulması, ilerideki kısımlarda ayrıntılı 
olarak tartışılacaktır. 
7 Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden imparatorluğa, 4. bs, imge Kitabevi, 2004, s. 30; 
Ernest Barker, Greek Political Theory: Plato and his Predecessors, s. 42-43. 

7 



Modemitenin getirdiği kamusal-özel ayrımı olmayan Yunan sitelerinde, siyasi alana 

tüm yurttaşların dahil edilmesinin aracı da yasalardı. Solon yasalarında. iç savaş 

durumunda tarafsız kalmanın suç olarak düzenlenmesi bu açıdan çarpıcı bir örnektir. 

Yurttaş bir karar vermek zorundadır, siyasalın dışında kalan özel bir alanı 

bulunmamaktadır. 8 

Buna paralel olarak, modem devlet kuramının ayrılmaz parçası olan bir hak 

ve özgürlük anlayışına Antik Yunan'da rastlanmaz. Fakat bu ortak iyiyi hedef alan 

siyaset anlayışı, yurttaşların, siyasal alanın dışında kalan yaşamiarına sınırsız bir 

müdahaleyi beraberinde getirmemiştir. Bu müdahaleyi engelleyen yurttaşların eşit ve 

etkin siyasi özgürlüklere sahip olmasıydı. Kuşkusuz bu, toplumsal mücadeleler 

sonucunda şekillenen demokrasinin bir kazanımıydı. Tüm yurttaşların eşit siyasi 

haklara sahip olduğu demokratik bir yönetim altında, herhangi bir yurttaşın bir 

diğerinin ya da azınlık görüşüne sahip olanların yaşamlarına, en azından kural olarak, 

müdahale olanağı oldukça kısıtlı bir düzeydeydi.9 

1. Yasaların Üstünlüğünün İdeolojik Boyutu 

Antik Yunan siyaset kuramında yasaların üstünlüğüne dair vurgunun klasik 

örneği, Sokrates'in, onu ölüm cezasından kurtarmaya çalışan arkadaşlarına verdiği 

yanıtta bulunabilir. Sokrates'e göre, tüm yaşamını bir topluluk içinde ve yurttaş 

olarak sürdüren ve siyasi kararlara katılan, askeri yükümlülüklerini yerine getiren bir 

kişi, yasalara ve meşru otoritelerin kararlarına uymayı kabul etmiş olmaktaydı. Bu 

nedenle adil olmadığına inanılan bir karara bile aykırı hareket edilmesi, ahlaken 

doğru kabul edilemezdi. 10 Diğer bir deyişle, bir arada yaşama iradesini ortaya koyan 

ve toplumun parçası haline gelen yurttaş, o toplumun kurallarına, düzeni sağlayan 

8 J.S. McCiellands, A History ofWestern Political Thought, s. 11-12. 
9 Paul Cartledge, Matt Edge, ''Rights. Individuals, and Communities in Ancient Greece ", A 
Companion to Greek and Roman Political Thought, Editör: Ryan K. Balot, Blackwell Publishing, 
2009, s. 154. Antik Yunan'da ilk kez M.Ö. 415'te uygulanmaya başlayan yeni başvuru usulü 
aracılığıyla, dileyen her yurttaş, bir yasa ya da meclis kararı önerisinin kendi ve diğer yurttaşların 
yaşam ve özgürlüklerini tehdit ettiği iddiasıyla, bu önerinin sahibini jüri mahkemesi önünde, 
düzenlemeyi savunmaya zorlayabiliyordu. A.e., s. 157. Ayrıca antik Yunan'da modem insan hakları 
kuramının öğelerini oluşturan; ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği ve 
mülkiyet hakkının, güçlü '"siyasal geleneklerle" korunduğuna dair bkz. Oktay Uygun, Demokrasinin 
Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutlara, inkılap Yayınevi, 2003, s. 72. 
10 Josiah Ober, "Law and Political Theory", The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, 
Editörler: Michael Gagarin, David Cohen, Cambridge University Press, 2005, s. 405. 
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yasalarına uyma yükümlülüğünden kaçamazdı. Modem siyasi düşüncenin temel 

taşlarından biri olan sözleşme kurgusunun öncülü olarak nitelendirilebilecek bu 

yaklaşım, siyasi iktidar ve yurttaş arasında bu çerçevede kurulan bir ••mutabakat"ı 

varsaymaktaydı. Ancak sitenin ahlaki bütünlüğü ve yasaları altında kendini 

gerçekleştirebilecek yurttaş, ona bu olanakları sağlayan siyasi iktidara her koşulda 

itaat etmek yükümlülüğü altındaydı. ı ı 

Antik Çağ'da, yasayla yöneten iktidarın bu şekilde idealize edilmesi, yasayla 

yönetmenin, siyasi iktidarın meşruluğunu güçlendiren bir ilke olarak kabulüyle 

yakından bağlantılıdır. Yasaların üstünlüğü; sistemin ideolojik temeli, sitenin siyasi 

düzeninin istikrar içerisinde işlemesinin güvencesiydi. İstikrar, site toplumunu 

oluşturan yurttaşların rızalarını güvence altına alacak araçtı ve bu sayede en yıkıcı 

sonuçlarını iç savaş durumunda gösteren toplumsal çatışmaların önlenmesi 

amaçlanmaktaydı. ı 2 

İstikrar ve meşruiyet kaygısı, diğer bir ifade ile siyasi düzenin~ toplumun 

rızasını kazanmak için ihtiyaç duyduğu ideolojik boyutu, çıkar çatışmalarının 

şekillendirdiği toplumsal yapı ve yaşamın yansıması olarak oluşmakta ve 

dönüşmekteydi. Kuşkusuz yalnızca Antik Yunan'da değil, yöneten-yönetilen 

ayrımının olduğu, sınıf farklıklarının belirginleştiği ve cinsiyete dayalı aynıncılığın 

egemen olduğu her toplumda, bu çelişkiler üzerinde yer alan ve bunlara rağmen 

toplumsal düzen ve istikrarı sağlaması amaçlanan hukukun şekli özellikleri ve kimler 

tarafından oluşturulacağı siyasi yaşam ve kuramın en temel sorunsalları arasında yer 

almıştır. 

Yasaların sözlü gelenek üzerine kurulu yapısının yerini yazılı yasaların alması 

bu bağlamda dikkat çeken ilk gelişmedir. Sözlü yasalar, niteliği itibariyle keyfi 

kullanıma müsaittir ve bunların yazılı hale getirilmesi, hukuka açıklık ve istikrar 

öğeleri kazandırabilir. ı 3 Fakat yazılı yasalar, tek başına demokratik ya da eşitlikçi bir 

11 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. ll. 
12 M. 1. Finley, Politics in the Ancient World, Cambridge University Press, 1983, s. 136. 

13 Buna karşın, Antik Yunan'da hukukun yazılı hale getirilmesini, devrimci taleplerle karşılaşan 
aristokrasinin var olan yasal ve siyasi yapıyı, daha fazla aşınmadan ve bu talepler doğrultusunda 
yeniden biçimlenmeden, sağlamlaştırmak yönünde atmış olduğu bir adım olarak değerlendiren 
yazarlar da bulunmaktadır. Bu yaklaşım aşağıda "On iki Levha Yasaları Bağlamında Yazılı Hukukun 
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toplumsal düzenin işaretleri değildir. Bir ön koşul olarak görülebilir, ama bunların 

uygulanması ve etkisi uygulayıcıların ve mahkemelerin yetkisinde olduğu için~ 

yorumlama yetkisi demokratikleşmedikçe, yasaların yazılı olması çok da önemli 

değişikliklere yol açmayacaktır. 14 Yazılı yasaların rolü ve yaratacağı sonuçlar, 

metinlerio özelliklerinden çok, bunun uygulandığı toplumsal yapıyla yakından 

ilişkilidir. 15 

Tarihsel gelişmeler de demokrasi ve yazılı hukuk arasında doğrudan bir 

bağlantı kurulmasına olanak vermemektedir. Yazılı yasaların ilk örnekleri, Antik 

Yunan'da, Atina demokrasisinin klasik döneminden çok önceleri, arkaik dönemde 

aristokratik yönetimlerin hakimiyeti altında ortaya çıkmıştı. 16 Burada belki de 

aristokrasinin hakimiyetinin sarsıldığı dönemler demek daha yerinde olacaktır, çünkü 

Atina'daki Drakon ve Solon örneklerinde olduğu gibi, yasa koyucular toplumsal 

kargaşa anlarında yeni bir düzen kurgulamaları amacıyla görevlendirilmişlerdi. Bu 

kargaşayı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek ••yeni" yasal düzenlemeler, sözlü 

hukukun geleneklerden gelen etkisinin yerini doldurmak amacıyla çeşitli yöntemlerle 

güçlendirilmeye çalışılmıştı: Heybetli taşiara yazarak kutsal yerlerde sergileme ve 

yasa metinlerinin girişinde tanrıya adanma ve yeni kuralların korunmasının tanrıların 

lütfuna bırakılması gibi. 17 

Fakat yasaların bir başka ideolojik boyutu daha bulunmaktaydı ve bu, olağan 

dönemler açısından da büyük bir önem taşımaktaydı. Hukukun oluşturulması ve 

kamusal alanlarda teşhir edilmesi, çoğunluğun ya da azınlığın pozisyonunu 

İşievi Sorunsalı" başlığı altında tartışılacaktır. Ayrıca bkz. Rosalind Thomas, "Written in Stone? 
Liberty, Equality, Orality and the Codi.fication (?f Law", Greek Law in its Political Setting, 
Justifications not Justice, Editörler: L. Foxhalk, A. D. E. Lewis, Oxford University Press, 1996, s. 
10. 

ı 4 M. 1. Finley, Politics in the Ancient World, s. 30. Aynı doğrultuda bkz. Rosalind Thomas, 
"Writing, Law, and Written Law", The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Editörler: 
Michael Gagarin, David Cohen, Cambridge University Press, 2005, s. 52. 

ıs Rosalind Thomas, "Written in St one? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law", s. ll. 

16 Ah1eddin Şenel, Eski Yunan'da Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, Sevinç Matbaası, 1970, s. 100-1 O 1. 
Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Michael Gagarin, Writing Greek Law. Cambridge University 
Press. 2008, s. 67-93. 

ı 7 Rosalind Thomas, "Writing, Law. and Written Law", s. 56; J. P. Sickinger, "The Bureaucracy of 
DemocraLy and Empire ", The Cambridge Com pa nion to the Age of Pericles, Editör: Loren J. 
Samons ll., Cambridge University Press, 2005, s. 199. 
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güçlendirmenin ötesinde bir anlama sahipti: Yasaların oluşturulması, topluluğun, 

kendini siyasi bir bütün olarak tanımlamasını sağlamaktaydı. Bu, insanların yasa 

metinlerinde grup, polis ya da demos olarak tanımlanmasıyla gerçekleşmekteydi ve 

bu vurgu, yasalara tabi olan insanlarda, var olan yasaların düzeni altında yaşadıkları 

ve bu yasalar tarafından korundukları algısını güçlendirmekteydi. Fakat böyle açık 

bir atfın olmadığı durumlarda bile, yasaların kamusal alanlarda teşhiri, bunlara tabi 

olanlarda, yasaların o kamusal alanda yer alan ve siyasi topluluğun üyesi tüm 

bireylere uygulanacağı algısını oluşturabilmekteydi ki bu topluluk bilinci, yasaların 

otoritesini güçlendiren bir öğeydi. 1 x İktisadi ve siyasi çelişkiler temelinde şekillenen 

ve çıkar çatışmalarının yaşandığı toplumlarda, yasaların bu birleştirici işlevi var olan 

düzenin korunması ve buna rıza gösterilmesi açısından önem taşımaktaydı. 

2. Toplumsal Mücadeleler ve Siyasi Kurumların Dönüşümü 

Buraya kadar, yasaların düzen sağlama ve toplumsal aidiyete dair ortak bir 

bilinç yaratma özelliklerinin siyasi iktidarın meşruluğunu ve bu sayede devamlılığını 

koruma işlevlerine değinildi. Bu bağlamda sorgulanması gereken husus, siyasi 

iktidarın neden böyle mekanizmalara gereksinim duyduğudur. Neden topluluğu 

oluşturan insanlar arasında çatışmalar oluşmaktadır ve bunları gidermek ya da açık 

bir savaş halini almasını engellemek için yasalara ihtiyaç duyulmaktadır? 

Bu sorulara yanıt olarak bir yanda, insanların doğuştan çatışma güdülerine ya 

da hırs ve açgözlülük gibi kötü huylara sahip olduğunu ileri süren, bunları insanların 

özel çıkarları olarak kabul eden ve bu çıkarların üzerinde, toplumun düzen ve barış 

içinde yaşamasını sağlayan, diğer bir ifadeyle kamu yararını amaçlayan bir siyasi 

iktidarın ve onun ürettiği nesnel kuralların konumlanması gerektiğini temel alan 

kurarnlar bulunmaktadır. Bu görüş, toplumu oluşturan insanlar arasındaki çıkar 

çatışmaianna dikkat çekmekle birlikte, bunları verili, adeta kerameti kendinden 

menkul olgular olarak kabul ettiği için eleştiriye açık hale gelmektedir. Toplum 

üyelerine yabancilaşmış bir siyasi iktidarın ve dolayısıyla yöneten ve yönetilen 

ayrımının bulunmadığı sınıfsız toplumların varlığı tarihsel bir gerçeklik olduğu 

18 Michael Gagarin, Writing Greek Law, s. 89. 
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için; 
19 kurumsallaşmış siyasi iktidarı ve toplumu bölen çelişkileri var sayan değil de~ 

bunların nasıl oluştuğunu inceleyen bir bakış açısı~ siyasi kurumları ve hukuku 

oluşturan ve dönüştüren toplumsal gelişmeleri anlamak için kuşkusuz daha elverişli 

olanaklar sağlayabilir. 

Bu bağlamda~ yasaların üstünlüğü söyleminin hukuk devleti ilkesi ile 

ilişkisini incelerken~ bu söylemin~ siyaset kuramının sistemli başlangıç noktasını 

oluşturan ve doğrudan demokrasiye dayalı yapısı nedeniyle özel bir nitelik taşıyan 

Antik Yunan' da~ hangi toplumsal koşullar içerisinde geliştiğini izlemek yerinde 

olacaktır. Bu yöntem kullanılırken örnek olarak; hem günümüze ulaşan kaynakların 

yeterliliği hem de burada özellikleri üzerinde durulmak istenen, mülk sahibi 

olmayanlmülksüz yurttaşların siyasi mücadeleleri sonucu biçimlenen doğrudan 

demokrasinin en gelişmiş örneğini oluşturması nedeniyle Atina sitesi ele alınacaktır. 

a. Toplumsal Yapı ve Gelişmeler 

Atina'da temel üretim aracı topraktı ve toprak üzerindeki özel mülkiyet, bu 

kurumun ortaya çıkmasından günümüze dek değişmeden var olduğu şekliyle, belli 

bir azınlığın elinde toplanmıştı. Bu mülk sahibi sınıfın ayırt edici özelliği ise, 

toplumsal işbölümü içerisinde kol emeği harcamadan yaşamlarını sürdürmelerine 

izin veren artık ürünü~ kölelerin yaptıkları üretimden elde etmeleriydi. Bu bağlamda 

Atina~ da köle ekonomisine dayalı bir toplumsal yapının varlığından söz edilebilir.20 

Üretim biçimi içindeki konumlarından dolayı bir sınıf oluşturan kölelerin~ sınıf 

mücadelesini yürütmeye yönelik ortak bir bilince sahip olmamaları ise vurgulanması 

gereken diğer bir noktadır. Kölelerin farklı etnik kökenierden gelmeleri ve çoğu 

zaman ortak bir dili konuşma olanaklarının dahi olmaması, güvenlik faaliyetlerinden 

özel haneler içindeki çeşitli hizmetlere kadar çok farklı alanlarda ve dağılmış gruplar 

19 Cemal Bali Akal, iktidarm Üç Yüzü, Dost Kitabevi, 2003, s. 150-165; Pierre Clastres, Devlete 
Karşı Toplum, Çev. Mehmet Sert, Nedim Demirtaş, Ayrıntı Yayınları, 1991, s. 152-175; Marvin 
Harris, Yayınyarnlar ve Krallar, Kültürün Kökenleri, Çev. Fatih Gümüş, imge Kitabevi, 1994, s. 
107-127. 
20 G. E. M. De Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age 
to the Arab Conquests, Comeli University Press, I 98 I, s. 52; Perry Anderson, Passages from 
Antiquity to Feudalism, NLB, 1974, s. 24-25; Paul Cartledge, "The Po/itica/ Economy of Greek 
Slavery ", Money, Labour and Land: Approaches to the Economies of Ancient Greece, Editörler: 
Paul Cart1edge, Edward E. Cohen, Lin Foxhall, Routledge, 2002, s. 159. 
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halinde çalışmaları gibi faktörler, kölelerin sömürüye karşı ortak bir direnç 

göstermelerini engellemiştir. 21 

Fakat zanaatkar ve ticaretle uğraşanlada birlikte, çoğunluğunu köylülerin 

oluşturduğu özgür yurttaşlar, toprak mülkiyetini elinde bulunduran sınıf ile önemli 

bir siyasi mücadele yürütmekteydi. Demosu oluşturan ve mülksüz ya da üst sınıflada 

mukayese edilemeyecek derecede az mülke sahip bu insanlar, zamanlarının çoğunu 

geçimlerini sağlamak için aileleriyle birlikte çalışarak harcıyorlardı. Harcadıkları 

emek, onlara ancak temel düzeyde bir yaşam standardı sağlamaktaydı; üst sınıfların 

üyeleri gibi güvenceli ve boş zamanlarının kaldığı bir yaşam sürme olanakları 

bulunmuyordu. Bu nitelikte bir yaşam için gerekli koşul, başkalarının emeğini 

yönetme olanağı sağlayacak derecede mülk sahibi olmaktı.22 Mülk sahibi sınıf 

karşısında demosu oluşturan bu insanlar, özellikle Atina'da sahip oldukları özgür 

yurttaş statüsü ve mücadele sonucu gerçekleştirmeyi başardıkları kurumsal reformlar 

sayesinde, artık ürüne el koyma aracılığıyla gerçekleştirilen sömürüden büyük 

oranda korunma olanağına sahiptiler. Bu nokta özellikle önem taşımaktadır. Atina 

demokrasisinin niteliğine dair ileri sürülen klasik görüşlerden biri, demokrasinin, 

özgür bir yurttaş topluluğunun, köle emeği sayesinde oluşan boş vakitlerinde 

gerçekleştirdiği bir yönetim biçimi olduğudur. Böyle bir yaklaşım, o dönemde siyasi 

iktidarı kontrol etmek için yürütülen sınıf mücadelesinin varlığını göz ardı etmesi 

nedeniyle eleştiriye açıktır. 

Atina'da sınıf mücadelesinin kristalleştiği ilk anın, Solon reformlarına ön 

gelen dönem olduğu söylenebilir. Bu dönemde Atina'nın gelişen ekonomisine 

rağmen ortakçı olarak çalışan köylüler ağır kiraların altında ezilmekte ve bu kiraları 

21 Chris Harman, Halklarm Dünya Tarihi, Taş Çağmdan Yeni Binyıla, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, 
Yordam Yayınları, 2010, s. 74-75; Jean-Pierrc Yernant, Myth and Society in Ancient Greece, Çev. 
Janet Lloyd. Zonc Books. I 996, s. 25. 

22 G. E. M. De Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age 
to the Ara b Conquests, s. I I 4- I I 6. Aynı doğrultuda bkz. Ernest Barker, Greek Political Theory: 
Plato and his Predecessors, s. 34. Ste. Croix aynı yerde; köleler, kiralık işçiler, zanaatkarlar ve küçük 
çiftçiler karşısında, orta ve büyük ölçekte toprağa sahip olanları, 20-50 kölenin bir yöneticinin 
gözetimi altında çalıştırıldığı işyerlerinin sahiplerini, Atina'da binlerce kölenin çalıştı~;ı Laurium 
madenierinin işletme hakkını elinde bulunduranları, bir ya da daha çok ticari gemi sahiplerini ve sahip 
oldukları para sermayesini faizle işletenleri "mülkiyet sahibi sınıf'ın üyeleri olarak tanımlar. 

Aristoteles de S te. C ro ix 'ya paralel olarak emekçilerin durumunu şöyle tarif etmekteydi: " ... 
yoksullar, köleleri olmadığı için kadınlarını ve çocuklarını uşak diye kullanmak zorundadır." 

Aristoteles, Politika, 12. bs.,Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, 201 O, Kitap VI, Bölüm 8, s. I 94. 
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ödeyemedikleri için de borç köleliği kurumunun varlığı nedeniyle köle statüsüne 

düşmekteydiler. 23 Solon, yurttaş statüsündeki mülk sahibi sınıflar ve ağır borçlar ve 

bunun sonucunda kölelİkle karşı karşıya kalan mülksüz sınıflar arasındaki 

mücadelede, yasa koyucu olarak sorunları çözmek için M.Ö. 590'lı yıllarda 

görevlendirilmişti. Mülksüz sınıfların üç talebi vardı: toprakların yeniden dağıtımı, 

borçların ilgası ve borç köleliğinin kaldırılması. Solon, var olan borçları ilga etti ve 

yurttaş statüsündeki Atinalılar için borç köleliğini kaldırdı, fakat mülkiyet ilişkileri 

üzerinde ve Atİnalı olmayan kölelerin statüsünde herhangi bir değişiklik 

gerçekleştirmedi. 24 

Bu nedenle, var olan iktisadi eşitsizlikler giderilmedi ve sitenin yönetimi hem 

yasal olarak hem de fiilen mülk sahibi sınıfın elinde kalmaya devam etti. Bu sınıf, 

sahip olduğu zenginlik sayesinde kendini geliştirme ve bu zenginliği siyasi 

faaliyetleri etkilemek için kullanma gibi olanakları elinde bulunduruyor, iktidardaki 

hakim pozisyonunu koruyordu. Solon bu yapıyı dönüştürmemekle birlikte önemli 

reformları hayata geçirdi. Temel reformu, yurttaşları tarımsal üretimden elde ettikleri 

geliriere göre dört sınıfa ayırmasıydı. Böylelikle soyluluğa dayalı sınıflandırmanın 

yerini gelir esası almış oldu ve siyasi süreçlere katılım ve yönetim organlarında yer 

almak için gerekli koşullar bu sınıflandırmaya göre belirlenmeye başladı. Örneğin en 

yüksek derecedeki magistralar, yani yöneticiler, yalnızca en üst düzey gelir 

grubundan seçilirken, en alt sınıf olan thellerin herhangi bir idari göreve seçilmeleri 

hukuken olanaklı değildi. 25 Fakat Solon'un, Meclis'i (ekklesia) tüm yurttaşiara açmış 

olması ve yine tüm yurttaşların katılımıyla oluşturulan bir Halk Mahkemesi (heliaia) 

kurulması, demokrasinin gelişim sürecindeki önemli adımlardı. 

Bununla birlikte söz konusu reformların sınırlı niteliğini göz ardı etmemek 

gerekir. Tüm siyasi sistemlerde olduğu gibi, spesifik bir siyasi sistemin 

nitelendirilmesi için temel alınması gereken, üzerinde şekillendiği yapısal öğeler ve 

23 Sarah B. Pomeroy, A Brief History of Ancient Greece: Politics, Society, and Culture, Oxford 
University Press, 2004, s. 114. 
24 lan Morris, "H ard Surfaces ", Money, Labour and Land: Approaches to the Economies of 
Ancient Greece, Editörler: Paul Cartledge, Edward E. Cohen, Lin Foxhall, Routledge, 2002, s. 40. 
25 Nicholas F. Jones, Politics and Society in Ancient Greece, Praeger Publishing, 2008, s. 23; Sarah 
B. Pomeroy, A Brief History of Ancient Greece: Politics, Society, and Culture, s. 115. 
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bunların kuruluş ve işleyişlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelerdir. Bu yapı ve işleyişe 

dair bütünlükçü bir yaklaşım kullanılmaz, sadece bazı genel özellikler üzerinde 

durulursa, yanıltıcı sonuçlara ulaşmak kaçınılmaz olur. İşte Solon reformları ile 

oluşturulan, tüm yurttaşların toplumsal ve iktisadi konuıniarına bakılmaksızın 

katılma hakkına sahip oldukları Meclis ve Halk Mahkemesi de bu bağlamda 

değerlendirilebilir. Bir kriz anında yasa koyma görevi üstlenen Solon'un, mülksüz 

yurttaşlar lehine getirdiği bu düzenlemelerin, mülk sahibi sınıfın hakimiyetine 

bırakılan kurumlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmelidir. 

Solon'un oluşturduğu 400'ler Konseyi (baule) bu açıdan akla gelen ilk 

kurumdur. Konsey, Meclis'in gündemini belirlemekteydi ve Meclis, önüne gelen 

tasarılar hakkında değişiklik yapma yetkisine sahip olmadığı için, bunları bir bütün 

olarak kabul ya da reddedebilmekteydi. 26 Yargısal faaliyetler ise, yurttaşlar 

arasındaki hukuki sorunların önemli bir kısmında özel olarak görevlendirilmiş 

yüksek memurlar (arkhon) tarafından, site yönetimine karşı işlenen siyasi nitelikli 

suçlarda ise bir tür Yüksek Mahkeme ya da Konsey olarak tanımlanabilecek 

Areopagus tarafından yürütülmekteydi. Areopagus Konseyi 'nin üyeleri eski 

arklıonlardan oluşmakta ve görev süreleri ancak ölümle sona ermekteydi. Bu 

kurumun üç önemli yetkisi daha bulunmaktaydı. Halk tarafından seçilen tüm 

magistraların, öncelikle göreve yeterli olup olmadıklarını incelemek (dokimasia), bu 

magistraların görev süresinin bitiminde, görevleri süresince İcra ettikleri faaliyetler 

hakkında gerçekleştirilen rutin soruşturmayı (euthyna) yürütmek ve Meclis'ten çıkan 

kararların yasalara uygunluğunu denetlemek. Bu konularda karar verme yetkisi 

Areopagus Konseyi'nde olduğu için, Halk Mahkemesi'nin yetkileri oldukça sınırlı 

bir düzeyde kalmaktay dı. 27 

Görüldüğü gibi, yurttaşların oylamaları ile oluşan yasaların çerçevesini 

belirleme ve ardından da uygulama aşamasında yargısal kurumlar aracılığıyla bunları 

yorumlama yetkileri çeşitli organlar arasında dağıtılmıştı. Bu kurumların ortak 

26 AHieddin Şenel, Eski Yunan'da Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, s. ı ı 7. 

27 Martin Ostwald, From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society, and 
Politics in Fifth-Century Athens, University of California Press, 1989, s. 6-7, 13- ı 5; Josiah Ober, 
Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, ldeology, and the Power of the People, Princeton 
University Press, 1989, s. 64. 
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özelliği ise, görev yapacak kişilerin yalnızca üst sın~flar arasından seçilebilmesiydi. 

Yurttaşların çoğunluğunu oluşturan alt sınıfın, bu kurumlara ve bunlar dışında da 

herhangi bir magistralığa seçilme hakkı bulunmamaktay dı. 28 Sonuç olarak, Sol on 'un 

reformlannın getirdiği en önemli yenilik, ileriki dönemlerde tam anlamıyla 

kurumsallaşacak olan demokrasinin temelini oluşturan olan özgür köylülerin, 

Atina 'nın siyasi yaşamına kısmen de olsa dahil olmalarını sağlamasıydı. Atina'nın 

bundan sonraki toplumsal tarihi, bu özgür yurttaşların sahip oldukları siyasi gücü 

kullanarak, sömürüden korunma mekanizmalarını geliştirmeleri yönündeki 

mücadeleleri şeklinde okunabilir. 

Tabii bu süreç doğrusal bir çizgide ilerlemedi. Solon gerçekleştirdiği 

reformlarla belli bir denge sağlamış, toplumsal çatışmaların açık bir iç savaş halini 

almasını engellemişti. Fakat toprak dağıtımını sağlamayan bu reformlar, pek çok 

siyasi kurumdan dışlanmaya devam edilen mülksüz sınıfları tatmin etmemişti?9 

Ayrıca yeni oluşturulan gelire dayalı sınıflandırma sonucu, ayrıcalıklı yönetici 

makamları kontrol altında tutmak için rekabet daha da artmıştı,30 çünkü daha önce 

soylu olmadıkları için yönetimden dışlanan mülk sahibi sınıfın üyeleri, artık 

arkhonluk ya da 400'ler Konseyi üyeliğine seçilmeye hak kazanmışlardı. Dolayısıyla 

sınıf mücadelesi şiddeti azalmadan sürdü. Fakat bu mücadele, yalnızca mülk sahibi 

sınıf içerisinde gerçekleşmiyordu, bu hakim sınıfların, aralarındaki rekabeti, alt 

sınıfların da dahil olduğu siyasi alanda yürütmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu 

mücadeleyi kazanmak isteyen siyasi ayrıcalıklara sahip üst sınıf üyelerinin, demosun 

desteğini alması gerekiyordu ve bu durum, yurttaş toplumunun ve onu oluşturan 

siyasi sistemin gelişmesine zemin hazırlıyordu. 31 

Fakat bu gelişim M.Ö. 508 yılına gelindiğinde henüz tamamlanmaınıştı ve 

siyasi kurumlar hala mülk sahibi sınıfın hakimiyeti altındaydı. Meclis düzenli olarak 

28 Robert W. Wallace, "Revolutions anda New Order in Solonian Athens and Archaic Greece", 
Origins of Democracy in Ancient Greece, Kurt A. Raatlaub, Josiah Ober, Robert W. Wallace, 
University of California Press, 2007, s. 61, 65. 
29 AHieddin Şenel, Eski Yunan'da Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, s. 218. 

Jo Sarah B. Pomeroy, A Brief History of Ancient Greece: Politics, Society, and Culture, s. 116 . 

. ıı Ellen Meiksins Wood, Yurttaşlardan Lordlara, Eskiçağlardan Ortaçağiara Data Siyasal 
Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, s. 47. 
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toplanmaktaydı, 32 fakat bu hakim sınıf üyeleri dışında herhangi bir yurttaşı n, 

Meclis'te konuşma yapabilmesi fiilen ve magistra ya da Areopagus Konseyi üyesi 

olarak görev alması ise yasal olarak mümkün değildi. Siyasi iktidarı kullanma 

ayrıcalığını elinde bulunduran üst sınıflar arasındaki mücadelede bu tarihte iki isim 

ön plana çıkıyordu: Kleisthenes ve lsagoras. Kleisthenes Meclis'e, var olan kabile 

yapısını ve Meclis'in takvimini belirleyen 400'ler Konseyi'nin kompozisyonunu 

değiştirmeye yönelik bir teklif sundu. Bu girişim karşısında arkhon statüsünde bir 

memur olan Isagoras, teklifin yasalaşmasını engellemek için, Sparta Kralı 'nı yardıma 

çağırdı ve Kleisthenes destekçileriyle birlikte Atina' dan s ürüldü. Fakat bu durum 

uzun sürmedi, Konsey üyeliğine Isagoras' ın taraftarlarının atanması girişimine, 

görev yapan Konsey üyeleri karşı çıktı, bu isyan Atina yurttaşları tarafından da 

desteklendi ve darbe girişimi engellendi, sorumluların pek çoğu tutuklandı, ölüm 

cezasına çarptırıldı ya da sürgün edildiler. Ardından, halk desteğini arkasına alan 

Kleisthenes re formlarına girişti. 33 

b. Siyasi Kurumların Demokratikleşmesi 

Atina'nın idari yapısı, akrabalık ilişkilerine dayanan ve soya bağlı, kahtımsal 

bir çizgi izleyen kabile örgütlenmesine göre bölgelere ayrılmıştı. Bu yapısal ayrım, 

soylu aileleri temel alıyor ve bu aileler içinde de bazıları diğerlerine göre daha 

nüfuzlu konumda bulunuyor, siyasi alanda bu ayrıcalıkların etkisi hissediliyordu. 34 

Kleisthenes'in gerçekleştirdiği reform uyarınca, Atina'yı oluşturan köy ve kasabalar, 

ı 39 özerk deme şeklinde bölündü, kan bağına dayalı eski kabile sistemi ortadan 

kaldırıldı.35 Bu 139 özerk deme, karmaşık ve eski soyluluk zincirini kıracak şekilde 

ı O pylai altında toplandı. Bu yapı temel alınarak eski 400'ler Konseyi kaldırıldı ve 

SOO'ler Konseyi şeklinde yeniden örgütlendi. Seçimler kura usulüyle 

32 Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, s. 29. 

33 Josiah Ober, "/ Besieged That Man, Democracy 's Revolutionary Start", Origins of Democracy in 
Ancient Greece, Editörler: Kurt A. Raatlaub, Josiah Ober, Robert W. Wallace, University of 
Califomia Press, 2007, s. 87-88; Nicholas F. Jones, Politics and Society in Ancient Greece, s. 98. 

34 AHieddin Şenel, Eski Yunan'da Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, s. 223. 

35 Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, s. 24-25. 
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gerçekleştirilmeye başlandı ve üyelik süresi bir yılla sınırlandırıldı, tekrar seçilmek 

mümkündü.36 

Bu Konsey'in, özellikle yeni bölgesel örgütlenme yapısı üzerinden 

gerçekleştirilen, kuraya dayalı seçim sistemi ve işleyişi, yüz yüze ilişkiler sonucunda 

her bir dernede oluşan yerel bilgi ve taleplerin, site düzeyinde temsiline olanak 

tanıyordu. Tüm bölgelerden gelen yurttaşlar, birlikte çalışarak Meclis'in gündemini 

hazırlıyor, pek çok rutin idari görevi yerine getiriyordu. Diğer yandan bu süreç siyasi 

tartışmalara eşit katılım ve birlikte karar alma gibi faaliyetler için doğal bir eğitim 

olanağı sunuyordu. Üyeliklerin aristokratik karakterli Areopagus Konseyi'ndeki gibi 

ömür boyu olmaması da, Konsey'in sabit ve içe kapanık, adeta bürokratikleşmiş bir 

yapıya bürünmesini önlemekteydi. Bu sayede Meclis'in gündemini belirlemek gibi 

oldukça önemli bir yetki, her yıl değişen oldukça geniş bir yurttaş topluluğu arasında 

paylaştırılıyor, bu yetkinin kullanımının yalnızca mülk sahibi sınıfın etkisine tabi 

olması engelleniyordu.37 

Fakat bu geniş yurttaş topluluğuna hala en alt sınıflar dahil değildi. Solon'un 

getirdiği tarımsal gelire dayalı sınıflandırma varlığını sürdürüyordu. Areopagus'un 

üyeleri en üst iki sınıftan seçilmeye devam etti ve önemli magistralıklar soylu ve 

mülk sahibi sınıfların hakimiyetinde kaldı. Kan bağını esas almayan ve bu sayede 

soyluluğun sağladığı gücü kıran yeni örgütlenme düzeni sayesinde ayrıcalıklı 

ailelerin nüfuzunun daha az hissedildiği deme/erde, alt sınıf üyeleri, yüksek 

memurluklar için aday gösterme hakkını elde ettiler, ama bu adaylar yalnızca üst 

sınıf üyeleri arasından gösterilebiliyordu. Diğer bir ifadeyle, yürütme ve yargı 

üzerinde mülk sahibi sınıfların hakimiyeti sürmekteydi. Yurttaş nüfusunun üçte ikilik 

kısmına denk gelen thetler, hem askerlik hakkından hem de Antik toplumlarda her 

zaman için bununla bağlantılı olan, siyasi haklardan fiilen yoksun bırakılmaktaydı.38 

Ayrıca, Meclis ve Konsey'in artan etkisine rağmen Areopagus'un, yasaları veto etme 

36 Raphael Sealey, "Democratic Theory and Practice ", The Cambridge Companion to the Age of 
Pericles, Editör: Loren J. Samons ll., Cambridge University Press, 2005, s. 240-241. M.Ö. 4. 
yUzyılda, toplam hizmet sUresi iki yılla sınırlandırıldı. A.y. 

·
17 Josiah Ober, ''/ Besieged That Man, Democracy 's Revolutionary Start", s. 98. 

38 Martin Ostwald, From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society, and 
Politics in Fifth-Century Athens, s. 20-23. 
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yetkisi halen varlığını sürdürüyordu. 39 Ama sonuç olarak, de mos bir bütün olarak 

siyaset sahnesindeki yerini pekiştirdi. Mülksüz sınıflar, Kleisthenes'in iktidara gelme 

sürecinde belirleyici etken olmuşlar ve karşılığında yapılan reformlar ile siyasi 

alandaki ağırlıkları artmıştı. Bundan sonra, demokratik rejimin Makedon 

İmparatorluğu'nun müdahalesi sonucunda M.Ö. 322'de yıkılmasına dek geçen 

süreçte, siyasi yapı istikrar kazandı ve aşamalı olarak siyasi yetkiler yasal reformlarla 

mülksüz sınıfın en alt gelir düzeyine sahip erkek üyelerine kadar yayıldı. 

Bu gelişmeleri hızlandıran diğer bir faktör, siyasi konum açısından önemli 

olan silah kullanma ve savaşma ayrıcalıklarının gelişen donanma ile birlikte, thetlere 

tanınmasıydı, çünkü artan asker gereksinimini, yalnızca ayrıcalıklı sınıflar arasından 

karşılamak olanaklı değildi. Geleneksel olarak siyasi alandan dışlanan theller 

kazandıkları ve vazgeçilmez hale gelen askeri rolleri sayesinde, siyasi alana dahil 

olmalarını sağlayacak asgari saygınlığa ve özgüvene sahip olmaya başladılar.40 Bu 

yeni olanaklar beraberinde yeni reformları getirdi. 

c. Demokrasinin Ayırt Edici Özelliği: Jüri Mahkemelerinin Ortaya Çıkışı 

M.Ö. 462'de Ephialtes önderliğinde gerçekleştirilen kapsamlı reformlar ile 

demokrasinin kurumsallaşması süreci tamamlandı. Öncelikle siyasi rejim üzerindeki 

en etkin aristokratik kurum olan Areopagus'un yetkilerinin, yasaların veto edilmesi 

de dahil olmak üzere41 büyük bir kısmı, elinden alınarak demosun bütününü temsil 

eden SOO'ler Konseyi, Meclis ve Halk Mahkemeleri arasında dağıtıldı. Bu kurumlar 

siyasi yaşamın tüm aşamalarını denet/emeye başladılar ve böylelikle radikal olarak 

39 Paul Cartledge, "Democracy, Origins of, Contribution to a Debate ", Origins of Democracy in 
Ancient Greece, Editörler: Kurt A. Raatlaub, Josiah Ober, Robert W. Wallace, University of 
California Press, 2007, s. 165. 

40 Uwe Wesel, Geschichte des Rechts, Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht, c. 
H. B ec k, ı 997, s. I 2 ı; Kurt A. Raatlaub, "The Breakthrough of Demokratia in Mid-Fifih-Century 
Athens ", Origins of Democracy in Ancient Greece, Editörler: Kurt A. Raaflaub, Josiah Ober, Robert 
W. Wallace, University of California Press, 2007, s. 122; P. J. Rhodes, "Civic Ideology and 
Citizenship ", A Companion to Greek and Roman Political Thought, Editör: Ryan K. Bal ot, 
Blackwell Publishing, 2009, s. 59. 

41 P. J. Rhodes, "Athenian Revolution ", The Cambridge Ancient History. V olu me V, The Fifth 
Century B.C., 5. bs., Editörler: D. M. Lewis, John Boardman, J. K. Davies, M. Ostwald, Cambridge 
University Press, 2006, s. 72. 
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tanımlanahi/ecek demokrasiye geçi/miş oldu. 42 M.Ö. 4. yüzyıla gelindiğinde artık 

mülk koşulu aranmaksızın her yurttaş, Meclis ve jüri mahkemelerinin yanı sıra, 

Konsey' de görev alabilmeye başladı.43 

Bu bağlamda özellikle vurgulanması gereken. Halk Mahkemesi'nin yeniden 

örgütlenerek, jüri mahkemeleri (dikasterion) şeklinde faaliyet göstermeye 

başlamasıydı. Bu mahkemelere 30 yaşını doldurmuş yurttaşlar arasından, en alt sınıfı 

oluşturan theller de dahil olmak üzere, her yıl kura ile seçilen 6000 kişilik bir 

listeden, yine kurayla üye belirlenmekteydi.44 Kura ve hizmete karşılık ücret 

hakkının elde edilmesiyle demosu bir bütün olarak temsil eden jüri mahkemeleri, en 

etkin siyasi kurum haline geldi. Tüm memurların, hem göreve başlamak için hem de 

görev süreleri boyunca ve bu sürenin bitiminde düzenli olarak geçmek zorunda 

kaldıkları soruşturmalarda son hükmü verecek olan jüri mahkemeleriydi. Yönetime 

karşı işlenen suçları yargılama yetkisi de -Meclis'e tanınan birkaç istisna dışında- son 

karar için jüri mahkemelerine bırakıldı ve arklıonların yargılama yetkisinin son 

bulmasıyla birlikte, her türlü özel dava yine bu mahkemelerde görülmeye başlandı.45 

Bu gelişmelerle birlikte siyasi sistem bir bütün olarak demokratikleşti. 

Yasaların yapım sürecinin demokratikleşmesi, daha M.Ö. 6. yüzyılda gerçekleşmişti. 

Fakat yalnızca bu yasama sürecini dikkate almak oldukça yanıltıcı sonuçlara 

ulaşmayı sağlayabilir. Ne yazılı yasalar, ne de bu yasaların demokratik bir yöntemle, 

yani yurttaş topluluğunun çoğunluğu tarafından üretilmesi, sistemi demokratik olarak 

nitelendirmek için yeterli değildi. Buraya kadar kısaca özetlenen, toplumsal 

mücadeleler ve bunlar sonucunda şekillenen kurumsal ve yasal dönüşümler, bu savı 

42 Kurt A. Raaflaub, "The Breakthrough (~( Demokratia in Mid-Fijih-Century Athens ", s. 140. "İ.Ö. 4. 
yüzyıla gelindiğinde ... , köken ve servete bakılmaksızın tüm yurttaşların siyasal eşitliğinin tam olarak 
sağlanmasıyla, soylu azınlığın rejim üzerindeki etkisi iyice azaldı. Özellikle Ephialtes ve Perikles'in 
reformlarından sonra, rejim yoksul çoğunluğun çıkarını ön planda tutan bir yapıya kavuştu ... Tüm 
siyasal önderler demokratlar arasından çıktı. Bu özellikler de, Aristoteles'e göre ''radikal" 
demokrasiyi tanımlıyordu." Bkz. Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki 
Boyutlara, s. I 05-106 . 

. ı:ı L. J. Samons ll, "fntroductivn: Athenian History and Society in the Age of Pericles ", The 
Cambridge Companion to the Age of Pericles, Editör: Loren J. Samons ll., Cambridge University 
Press, 2005, s. 6. 
44 P. J. Rhodes, "Athenian Revolution ", s. 82. 
45 Martin Ostwald, From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society, and 
Politics in Fifth-Century Athens, s. 79-80. 
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güçlendirir niteliktedir. Bu aynı zamanda, mülksüz yurttaşların neden Meclis'in 

demokratikleşmesiyle yetinmediklerini anlayabilmek için önem taşımaktadır. Bu 

doğrultuda Aristoteles de demokraside, demosun gücünün kaynağının JUrı 

mahkemeleri olduğunu vurgular, çünkü meclislerde oy verme hakkına sahip olan 

yurttaşlar, yasaların uyKulanması nda çıkan uyuşmazlıkların ç·özüm mercii olan jüri 

mahkeme/erindeki konumları sayesinde siyasi iktidarı kontrol etme gücüne 

kavuşmuş/ardır. 46 

3. Sömürüden Korunma Aracı Olarak Demokrasi 

Yukarıda vurgulandığı gibi, mülk sahibi yurttaşların hakimiyetinin temel 

kaynağı, kölelerin oluşturduğu artık üründü. Bu sömürü ilişkisi karşısında, kölelerin 

dikkate değer bir direnişi ve mücadelesi söz konusu olamadı. Fakat bu süreçte, 

yukarıda kurumsal yansıması aktarılan önemli bir sınıf mücadelesi devam 

etmekteydi. Az bir mülke sahip olan, buna karşın kölesi olmayan, büyük bir kısmı 

köylülerden, geri kalanları ise zanaatkar ve taeirierden oluşan mülksüz sınıf, yalnızca 

Atina'da değil tüm Antik Yunan"da nüfusun büyük bir kısmını oluşturmaktaydı. 

Atina demokrasisinin klasik devrindeki kurumsal yapısı, bir bütün olarak demos 

şeklinde adlandırılan bu yurttaşların, siyasi alanda yürüttüğü mücadele sonucunda 

şekillendi ve bu yapı, demosun, kölelerin maruz kaldığı sömürüden korunmasını 

sağladı.47 

Bu kazanım, özellikle aynı dönemde varlıklarını sürdüren diğer Antik Çağ 

toplumlarının siyasi sistemleriyle karşılaştırıldığında özel bir önem taşımaktaydı. 

İktisadi konuıniarına bakılmaksızın eşit yurttaşlar topluluğuna dayalı siyasi sistem, 

üreten ve yoksul yurttaşların, siyasi ve yargısal kararlara katılımını sağlayarak, 

yöneticiler ve tcbaa, toprak sahibi ve köylüler ayrımına dayalı sömürüye karşı, siyasi 

alanda bir savunma sistemi geliştirebilmelerine olanak tanımaktaydı. Emekçi 

46 Aristotle, "Athenian Constitution. IX", Athenian Constitution, The Eudemian Ethics, On 
Virtues and On Vices, Çev. H. Rackham, Harvard University Press, I 935, s. 33. Ayrıca bkz. 
Aristoteles, Atinaltiann Devleti, Çev. Furkan Akderin, Alfa Yayınları, 2005, § 9, s. 13. 
47 G. E. M. De Stc. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age 
to the Arab Conquests, s. 286. 
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yurttaşlar. siyasi alanda kurabildikleri baskı sayesinde~ borç. toprak köleliliği ya da 

aşırı vergi gibi geleneksel sömürü sistemlerinden büyük oranda korunabiliyorlardı. 48 

Yurttaşlık statüsünün sağladığı diğer olanak~ vergiler ve para cezaları 

aracılığıyla mülk sahibi sınıfı, artık ürünü toplumsal amaçlarla kullanması yönünde 

zorlamaktı.49 Bu sayede söz konusu sınıflar, hem siyasi hem de toplumsal baskı 

aracılığıyla, sahip oldukları mülkiyetten kaynaklanan eğitim ve zenginlik gibi 

avantajlarını yurttaşların bütünü için kullanmaktaydı. Ayrıca leitourgia kurumu 

aracılığıyla, mülk sahibi sınıfın üyeleri; festivaller düzenleme, gemi donatma gibi 

pek çok faaliyetin maddi külfetini üstlenmek ile yükümlüydüler. 50 

Gelire dayalı statü farklılıkları varlığını korusa da bu mücadele sürecinde, en 

yüksek derecedekiler dışındaki magistralıklar, aşamalı olarak tüm yurttaşiara fiilen 

açıldı. Meclis'in yanı sıra yargı da demosun hakimiyeti altına girdi. Solon'un sınırlı 

yetkilerle donatarak kurduğu Halk Mahkemesi, jüri mahkemelerine bölünerek 

yeniden örgütlendi ve yetkileri genişletildi. Artık yasaları yorumlayan sıradan 

insanlardı. Bu çerçevede iki önemli husus daha vurgulanabilir. İlki, Solon'un 

gerçekleştirdiği önemli bir reformdu: Yalnızca bir eylemden zarar gören değil~ 

dileyen her yurttaş yasayı ihlal eden kişi aleyhine dava açabilmekteydi. Bu hak, 

özellikle site aleyhine işlenen suçlar ve magistraların tabi oldukları soruşturmalar 

bakımından önem taşımaktaydı. Bu süreçte mülksüz yurttaşlar inisiyatif alıyor ve 

yargılama jüri mahkemelerinde ya da üyeliği 4. yüzyılda tüm yurttaşiara fiilen açılan 

Konsey' de gerçekleştiriliyordu. 51 

Diğer önemli özellik ise Atina dahil olmak üzere Antik Yunan'da yazının, 

yasaların duyurulması ve uygulanması sırasındaki farklı konumuydu. Düzenlemeler 

48 E Ilen Meiksins Wood, "Emek~·i ve Demokrasi, Eski ve Modern Zamanlar", Kapitalizm 
Demokrasiye Karş1, Tarihsel Maddeciligin Yeniden Yorumlanmas1, Çev. Oya Köymen, Yordam 
Yayınları, 2008, s. 22 ı. Mohammad Nafıssi, "Class, Emheddedness, and the Modernit_v of Ancient 
Athens ", Comparative Studies in Society and History, Volumc 46, Number 2. 2004, s. 390. 

49 Dimitris J. Kyrtatas, "Domination and txp/oitation ", Money, Labour and Land: Approaches to 
the Economies of Ancient Greece, Editörler: Paul Cartledge, Edward E. Cohen, Lin Foxhall, 
Routledge, 2002, s. ı 4 7. 
50 Ryan K. Balot. Greek Political Thought, s. 83. 
51 Martin Ostwald. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society, and 
Politics in Fifth-Century Athens, s. 9. 
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yazılı hale getiriliyor ve halkın okuyup yararlanabilmesi için ortak alanlarda 

yayınlanıyor: böylelikle yasalara ulaşılabilirlik sağlanıyordu. Buna karşın. yargılama 

sırasında. yazılı usullere yer verilmemekteydi. Böylelikle yargılama sürecinde 

profesyonel bir yardıma gereksinim olmuyor, dileyen herkesin dava açabilme yetkisi 

uygulamada bir anlam kazanabiliyordu. Dava açmanın belli şekil şartları olmadığı 

gibi, teknik bir hukuki dil gelişmemişti ve tanık çağırma ya da kanıt sunmak gibi pek 

çok usuli işlem için herhangi bir şekil şartı bulunmamaktaydı. 52 Kısacası mülksüz 

sınıfların yargı sürecine müdahil olmalarını engelleyecek öğeler sistemden özellikle 

dışlanını ştı. 

Tüm bu kurumsal ve usuli güvenceler. iktisadi eşitsizlikler ile parçalanmış bir 

toplumda, siyasi eşitliğin işlemesini sağlıyordu. Bu siyasi eşitlik. mülk sahibi sınıfın, 

demosun geri kalanını oluşturan yurttaşlar üzerinde sömürü ilişkisi kurmasını 

engellediği için sömürü ilişkisinin özgür olmayan emekçiler, yani köleler üzerinde 

kurulmasını teşvik etti. Bu, kadınların siyasi konumuyla birlikte demokrasinin en 

zayıfyanını oluşturmaktaydı. Fakat mülksüz Atinaltiarın siyasi iktidarı kontrol etmek 

için yürüttükleri mücadele, bağiarnı içerisinde büyük bir önem taşımaktaydı ve bu 

mücadele köle ekonomisi kadar, belki de ondan daha yoğun olarak üzerinde 

durulması gereken noktayı oluşturmaktadır. 

Demokrasi deneyimini önemli kılan esas özellik. toplumun sınıflara 

bölündüğü ve siyasi iktidarın yalnızca azınlığı oluşturan hakim sınıfın elinde olduğu 

ilkel toplumlar sonrası tarihsel dönemlerde, istisnai bir nitelik taşımasıdır. Söz 

konusu siyasi rejim. köleler ve onları sömüren yurttaşlar arasındaki ayrım üzerinde 

şekillenmemekteydi. S'iyasi kararları alan. yasaları üreten ve uyRulayan, sıradan 

yurttaş/ardı. Bunlar çiftçilik ya da zanaatkarlıkla uğraşan insaniardı ve yaşamlarını 

sürdürebilmek için çalışmak zorundaydılar. Bu durum, yönetmenin ve üretmenin iki 

farklı eylem olduğu yönündeki düşüncelere yaşamdan verilmiş bir yanıt niteliği 

taşımaktaydı. Emek sömürüsüne dayalı ayrıcalıklı konumları sayesinde boş vakit ve 

52 Michael Gagarin, Writing Greek Law, s. 242-243. Atina'da, hukuk uygulamasınında 
profesyonelleşmeyi engelleyen bu usuli güveneelerin yanı sıra, "[b]ir kimsenin, kendisini savunması 
için bir başkasını ücret karşılıgı görevlendirmesi (avukatlık) yasaktı. Ancak, jüri izin verdigi takdirde. 
davacı ya da davalı kendi konuşma süresini bir arkadaşı ya da yakını ile paylaşabilirdi.'' Bkz. Oktay 
Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutlan, s. 39. 

23 



kendini geliştirme olanaklarına sahip olan yurttaşlar ile onlara hizmet etmekle 

görevli halk yığınları şeklindeki ayrım, Atina demokrasisinin klasik döneminde belli 

oranda kırılmıştı. 

Fakat bu olgu, mülk sahibi sınıf tarafından gönüllü olarak kabul edilmemişti. 

Sınıflar arasında kurulan iktisadi eşitsizlik ve siyasi eşitliğe dayalı denge, hakim 

sınıflar tarafından çeşitli defalar yıkılarak, oligarşik bir yönetim kurulmak istendi. 

M.Ö. 411 ve 404 'teki iki deneme başarısızlıkla sonuçlandı 53 ve temel reformları 

gerçekleştiren Ephialtes'in suikast sonucu öldürülmesinin ardından da demokratik 

kurumlar herhangi bir değişikliğe uğramadan varlığını koruyabildi. Ama Makedon 

İmparatorluğu'nun kurulmasının ardından Yunan siteleri ve Atina üzerindeki baskı 

arttı. ller ne kadar Büyük İskender döneminde demokrasiye müdahale söz konusu 

olmadıysa da, onun ölümünün ardından Atina'nın öncülüğünde Makedon 

İmparatorluğu'na karşı girişilen isyan başarısızlıkla sonuçlandı ve demokrasi bu defa 

Makedon müdahalesi sonucunda oligarşik bir sistem kurularak ortadan kaldırıldı. 

Sonuç, mülksüz sınıflar için tam bir yıkım oldu. Önce Makedon ardından da 

Romalı yöneticilerin yardımıyla, Yunan sitelerindeki mülk sahibi sınıflar demokratik 

kurumların altının oyulmasına yardımcı oldular. M.S. 4. yüzyılın sonlarında Atina'da 

demokrasi ve yurttaşlık hala geçerli kavramlar olsa da, iktidar Atİnalı üst sınıftarla 

işbirliği içerisinde olan Makedon yöneticilerin kontrolü altındaydı. 54 M.S. 2. 

yüzyılda, her düzeydeki magistralıklar, konsey üyeliği ve bazı durumlarda mahkeme 

üyelikleri için mülkiyet koşulu getirildi. Eski magistraların ömür boyu üye olmaya 

başladıkları konseyler, meclisler üzerinde denetim yetkisine sahip, Roma senatosu 

tipi kurumlara dönüştürüldü. M.S. 2. yüzyılın sonunda, hemen hemen tüm sitelerde 

meclisierin faaliyetlerine son verildi. 3. yüzyılın sonuna gelmeden yargılama, jüri 

53 Bu iki darbe girişiminin ardından kurulan, fakat varlıkları yalnızca aylar süren oligarşik yönetimler 
sırasında, alt sınıf üyelerinin siyasi hakları ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca 4 ı ı 'den sonra kurulan rejim 
sırasında Meclis hiç toplanmadı. Bkz. P. J. Rhodes, "Athenian Revolution ", s. 92-93. 

~.ı Cynthia Patterson, "At henian Cilizem·hip Law", The Cambridge Companion to Ancient Greek 
Law, Editörler: Michael Gagarin, David Cohen. Cambridge University Press. 2005, s. 289. 
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mahkemeleri yerıne, bölgesel yöneticiler ya da onların temsilcileri aracılığıyla 

gerçekleştirilmcktcydi. 55 

Bu gelişmeler sonucunda, mülksüz sınıfların Antik dönemdeki 

kurumsallaşmış demokrasilerde iktidarı kontrol edebildikleri ölçüde sahip oldukları 

kendilerini sömürüye karşı koruma olanakları da ortadan kalkmış oldu. Böylelikle 

siyasi iktidara yabancılaşmamış halk kitlelerinin kontrolündeki yönetim biçimi olan 

demokrasi, tarih içerisinde bir parantez olarak yerini aldı. Aslında bu dönemi kısa bir 

parantez olarak nitelendirmek, başta genel oy ilkesi olmak üzere pek çok kurumu 

aşamalı olarak şekillenen modern demokrasinin yaklaşık yüz elli yıllık geçmişi 

düşünüldüğünde pek de yerinde olmayabilir, çünkü yalnızca özgür erkekleri özne 

olarak alsa da, yasaları üreten ve uygulayan kurumlara istisnasız tüm yurttaşların 

katılabildiği Atina demokrasisi yaklaşık iki yüz yıl boyunca varlığını koruyabilmişti. 

4. Demokrasi Karşısında Hukukun Üstünlüğü: Platon ve Aristoteles'in Adalet ve 

Hukuk Anlayışı 

Atina' daki demokrasi dönemi, günümüze kadar sürecek olan bazı özellik, 

çelişki ve zıtlıkları bünyesinde barındıran bir örnek oluşturur. Bunlar arasında devlet 

kuramı açısından en önemlilerinden biri, hukukun üstün/üKü ve demokrasi arasındaki 

karşıtlıktır. Atina demokrasisinde iktisadi eşitsizlikler sürmesine karşın, kura sistemi 

ve kamu hizmetlerini yürüteniere sağlanan maddi destekler sayesinde yurttaşlar, 

siyasi iktidarı en azından denetim altında tutabiliyorlardı. Bu, özellikle vurgulanması 

gereken bir husustur, çünkü doğrudan demokrasinin en gelişmiş örneği olan Atina' da 

bile, siyasi liderler ve yüksek düzeydeki seçilmiş memurlar üst sınıfların 

üyeleriydiler. 56 Bu durum, sahip oldukları geniş maddi olanakların onlara 

sağladıkları bir ayrıcalıktı. Fakat her şeye rağmen, bu ayrıcalıklı sınıf, kaybettiği 

55 G. E. M. De Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age 
to the Ara b Conquests, s. 291, 299, 308, 317. 
56 M. 1. Finley, Politics in the Ancient, s. 27.; Martin Ostwald, From Popular Sovereignty to the 
Sovereignty of Law: Law, Society, and Politics in Fifth-Century Athens, s. 82; Aleaddin Şenel, 
Eski Yunan'da Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, s. 301 -302; Josiah Ober, Mass and Elite in 
Democratic Athens: Rhetoric, ldeology, and the Power of the People, s. 192-202. Ober'in bu 
çalışmasında yer alan '"Economic /nequality in the Ega/itarian State .. başlıklı, sayfa numaralarını 
aktardığımız bölüm durumu oldukça açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca yalnızca oy vermekle 
sınırlı kalmayan aktif bir siyasal katılımın, soyluluk ve zenginliğin sağladığı olanaklara bağımlılığına 
işaret eden bir çalışma için bkz. Kurt A. Raatlaub, "The Breakthrough of Demokratia in Mid-Fifth
Century Athens "',s. 1 19. 
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mücadele sonucunda yaklaşık 200 yıllık bir dönemde, varlığını devam ettirmek için 

ihtiyaç duyduğu artık ürün sömürüsünü yurttaş topluluğundan değil de. kölelerden 

elde etmek ve mülksüz yurttaşların siyasi kontrolünü kabul etmek zorunda kaldı. 

Bu çerçevede doğrudan demokrasinin klasik döneminde Atina'da, siyasi 

topluluğu oluşturan yurttaşların Meclis'te ürettikleri ve jüri mahkemeleri sayesinde 

yorumladıkları hukukun üstünlüğünden (rule q{law) söz etmek yerinde olacaktır. Bu 

hukuk, siyasi mücadeleler ile şekillenmekteydi. Başka bir ifadeyle siyasi alan 

insanların hakimiyeti (rule of men) altındaydı. Fakat insanların hakimiyeti, yanı 

demokrasi, Antik dönemlerden başlayarak tarih boyunca tıpkı tek kişinin hakimiyeti 

olarak tanımlanan tiranlık gibi. keyfilik ve baskıyla özdeşleştirilerek eleştirilmiştir. 

Çoğunluğun. tek kişinin hakimiyetinde olduğu gibi, spesifik bir çıkarı temsil ettiği ve 

onun uygulamalarının toplumsal istikrarı engelleyerek çatışmalara yol açacağı fikri, 

bu savın diğer dayanağını oluşturmaktadır. Bunun engellenmesi için kullanılacak 

araç olarak, herkesi kapsayan ve sınıf çıkarlarının üzerinde evrensel, ilahi ya da 

rasyonel hukuk kurallarının kurumsallaştırılması gösterilmiş, siyasi sistemin 

dayanacağı bir ideal olarak hukukun üstünlüğü ilkesi işaret edilmiştir. 

Tarihsel bağlaını içerisinde değerlendirildiğinde, demokrasi karşısında 

hukukun üstünlüğü olarak tanımlanabilecek bu çatışmanın toplumsal mücadeleleri 

yansıttığı söylenebilir. Burada kullanılan tarihsel bağlam kavramı özellikle üzerinde 

durulmayı hak eder. Hukukun üstünlüğü ilkesi, nasıl ortaya çıktığı ve dönüştüğüne 

dair tarihsel arka plandan koparılırsa, bir ideal olarak kabul edilerek adeta aşkın bir 

değer kazanır. Böyle bir yaklaşım ise kaçınılmaz olarak, hukuku oluşturan ilke ve 

kurumların hangi çıkarlar ve toplumsal mücadeleler doğrultusunda şekillendiğinin 

göz ardı edilmesine neden olur. Aslında liberal devlet kuramının 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren ayrılmaz öğelerini oluşturan demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

kavramlarının. tarih boyunca çatışan kavramlar olarak ele alınması bir çelişki gibi 

gözükebilir. Fakat Antik Yunan 'da bu karşıtlık açık bir şekilde ortaya konmaktay dı. 

Bu karşıtlığın nedenlerini kavrayabilmck için Platon ve Aristoteles'in eserlerini, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dair saptamalarını temel alarak incelemek yol 

gösterici olabilir. 
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a. Filozofların Yönetiminden Yasaların Hakimiyetine 

Siyaset kuramının temeline akıl ve erdemi yerleştiren Platon, olması gerekeni 

anlattığı Devlet adlı eserinde, nesnel bilgiye sahip filozofu, nesnelliğe dayanmayan 

kısa vadeli çıkarlar peşinde koşan siyasetçinin karşısında, daha doğru bir ifadeyle 

üzerinde konumlandırır. Bilgisinden ötürü sahip olduğu yönetme hakkı uyarınca 

filozof, insanların, işbölümüne uygun ve toplumsal konumlarının sınırlarını aşmadan 

hareket edecekleri toplumsal düzenin yapısını belirlemelidir. Bu bağlamda, 

filozofların görevi, doğal yeteneklerine göre bireyleri seçmek ve onların en iyi 

eğitimle gelişimlerini sağlamaktır. 57 Aristoteles'le karşılaştırıldığında bu ideal siyasi 

iktidar, sıradan insanların katılımını, çok daha açık ve koşulsuz şekilde reddeden bir 

görüşün yansıması dır. 58 Platon 'un ideal yönetim biçiminde, akıl ve erdem sahibi 

filozoflar, yasalarla bağlı değildir. Bu üstün insanları önceden bazı kurallara 

bağlamak zaten mantıksızdır. 

Platon 'un amaçladığı, sıradan insanların değil, gerçek bilginin ilkelerinin 

yönettiği bir toplumu oluşturmaktı. Fakat kaçınılmaz olarak yönetme işini 

gerçekleştirecek olan insanlardı, bu nedenle özellikle eğitim aracılığıyla, hiçbir özel 

çıkar gözetmeyen ve tüm toplumun çıkarı için çalışan bir yönetici sınıf yaratmak 

gerekiyordu. 59 Bununla birlikte Platon daha sonra, ideal düzen kurgusundan Yunan 

57 George Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi 1, Eski Çağ-Orta Çağ, Çev, Harun Rızatepe, Türk 
Siyasi ilimler Derneği Yayını, 1969, s. 37. 
58 Çünkü Aristoteles'in eserlerinde her şeye rağmen, demokrasinin bir türüne karşı kısmi de olsa 
olumlu bir yaklaşım gözlemlemek olanaklıdır. Bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve 
Özgürlük, s. 21. Ama yine de toplumsal hiyerarşiye ve eşit olmayanlar arasında eşitlik sağlayan 
demokrasiye güvenmediğinden olsa gerek, çeşitli taktikler ile yönetme işini "hak edenlerin" 
yürütmesini sağlamaya çalışır. Bu kabul edilebilir türde, demosu oluşturacak halk köylüler olmalıdır, 
çünkü maddi olanakları yeterli olmadığı için sürekli çalışmak zorundadırlar ve siyasi katılım için 
vakitleri kalmaz. Ayrıca tarımla uğraşmaları nedeniyle yaşamaları için gerekli olan şeylere de kolayca 
ulaşabilirler. Bu demokrasi tUrUnde halka, yaşamın dayattığı tüm zorluklara rağmen eğer yine de fırsat 
bulabilirlerse, meclise ve mahkemelere katılmaları için izin vermek yerinde olacaktır, ama kamusal 
görevlere, bu görevlerin önem derecesine göre belirlenecek bir mülkiyet koşulunu yerine getirmek 
şartıyla mülk sahibi sınıfların getirilmesi gerekmektedir. Buna karşın halkı işçilerden, ücretli 
çalışanlardan oluşan, yani bu kişilere yurttaşlık statüsü tanıyan bir demokrasi ki bu Aristoteles'in 
yaşadığı dönemdeki Atina'dır, yurttaşlarının yaşamları aşağılık ve yaptıkları işlerde iyilik niteliği 
olmadığı için kaçınılması gereken bir yönetim biçimidir. Bu insanlar şehirde yaşadığı için, siyasi 
katılım onlar için fazlasıyla kolaydır. Aristoteles, Politika, Kitap VI, Bölüm 4, s. ı 83- ı 85. 
59 Sheldon s. Wolin, Politics and Vision, Continuity and Innovation in Western Political 
Thought, s. 49. 
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düşüncesinin genel eksenine geri döner ve eski görüşlerinden tamamen koparnasa da 

hukukun üstünlüğü anlayışını kabul eder.60 

İdeal kurgusunun, tannlara yaraşır bir yönetim olduğu sonucuna varan Platon, 

ikinci en iyi yönetim şeklinin özelliklerini Yasalar adlı eserinde tasvir eder ve 

yasaların üstünlüğünü de bu idealin temeline yerleştirir. Platon 'a göre insanları vahşi 

hayvanlardan ayıran, yasaları oluşturmaları ve bu yasalara uygun şekilde 

yaşamalarıdır, çünkü böylelikle, düzen içinde bir arada yaşamalarını engelleyen 

kişisel çıkar ve hırsiarını dizginleyebilirler. Platon, bireyleri bir arada tutan unsurun, 

ortak bir amaç olduğunu belirtir ve ancak ortak amaçta birieşebilen bir toplumda, 

bireylerin kendi için iyi olana ulaşabileceklerini vurgular. Fakat bireyin, toplumun 

iyiliğinin her türlü bireysel iyilik için ön koşul olduğunu kabul etmesi zordur ve bu 

eksikliği giderecek, ortak iyiyi yansıtacak olan yasalardır. Eğer bu ortak iyi anlayışı, 

bir yaptırım mekanizmasıyla desteklenmezse, birey bu ortak iyiyi kavrayabilecek 

yetenekte olsa bile, kişisel çıkarının peşinden gitmekten vazgeçerneyecek ve bencilce 

bir rekabete sürüklenecektir, ""çünkü ölümlü yapısı mantıksızca acıdan kaçıp haz 

peşine düşerek, onu hep açgözlülüğe ve kendini düşünmeye itecektir.''61 

Platon 'un ikinci ideal yönetim şeklinde yasa, toplumsal ilişkilere tek başına 

hakim olması gereken aklın yansıması olarak tasvir edilmiştir. 62 Bireyler çıkarlannın 

peşinden tutku ve aç~özlülükle ~idecek/eri ve akla uy~un hareket etmeyecekleri için. 

yaptırım ~ücüyle destek/enmiş yasa, bu çıkar çatışmalarını belli sınırlar içerisinde 

tutan ve düzeni sağlayan ~üvence olarak siyasi sistemin temelindeki yerini alır. Bu 

dönüşüm, Devlet'teki çıkarlar üstü toplumsal sınıfİ oluşturan yöneticilerin yerine, 

çıkarlar üstü bir yasa kavramının geçmesi şeklinde de ifade edilebilir. Böylelikle 

60 Emest Barker, Greek Political Theory: Plato and his Predecessors, s. 45-46. 
61 Platon, Yasalar, 1.-XII. Kitaplar, Çev. Candan Şentuna, Saffet Babür, Kabalcı Yayınevi, ı 994, 
Kitap IX, 875a-d, s. 354. Aristoteles de tıpkı hocası Platon gibi, ideal bir siyasi rejimde, bilgelik ve 
erdem sahibi yöneticileri herhangi bir yasayla bağıtlamanın yanlış olduğunu kabul etmekteydi. O da 
yasaların üstün olduğu siyasi rejimi ikinci en iyi olarak tanımlamaktaydı. Bkz. Fred Miller, "The Rule 
of Law in Ancient Greek Thought". The Rule of Law in Comparative Perspective, Editörler: 
Mortimcr Sellcrs, Tadcusz Tomaszcwski, Springcr, 20 ı O, s. ı 7- ı 8. 

('
2 Zena Hitz, "Piato on the Sovercignty of Law", A Companion to Greek and Roman Political 

Thought. Editör: Ryan K. Balot, Blackwell Publishing, 2009, s. 373-375; George Sabine, Siyasal 
Düşünceler Tarihi 1, Eski Ça~-Orta Ça~, s. 72, Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden 
imparatorlu~a. s. 285, Emest Barker, Greek Political Theory: Plato and his Predecessors. s. 350. 
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hukukun işlevi yeniden tanımlanmış olur. Artık hukuk filozofun elini kolunu 

bağlayan bir engel değil, belli bir toplumsal doku yaratarak bunun korunmasını 

sağlayan bir araçtır63 ve ideal toplumsal doku, -Atina 'daki demokratik yönetimin 

temel özelliği olan- siyasi eşitliği reddeden hiyerarşik bir düzendir. 

Platon aynı eserinde, belli bir kesimin çıkarını gözeten yasaların doğru 

yasalar olmadığını belirtir. Bir siyasi rejimde, yöneticilerin zenginlik ya da güç gibi 

ölçütlere göre seçilmesinin yanlış olacağını ifade eden Platon, yönetime katılma 

hakkının yasalara en çok uyana ve ardından da bu uyumu gerçekleştirme başarısına 

göre yapılacak bir derecelendirmeye göre sıralananlara tanınması gerektiğini söyler. 

Bu kişiler artık yönetici değil, yasaların ""hizmetkarlarıdır", öyle olmalıdır, çünkü bir 

kentin kurtuluşu ya da yıkılışı her şeyden çok buna bağlıdır. ""Bir devlette yasa 

güçsüzse ve çiğneniyorsa, ... yıkılış çok yakındır; ama yasa yöneticilerin üstündeyse 

ve yöneticiler onun kölesi ise, devlet kurtulur ve tanrıların kentlere verdiği tüm 

nimetiere kavuşur. "64 

Bu ifadedeki, yöneticilerin yasaların hizmetkarı. hatta kölesi olması 

gerektiğine dair vurgu önemlidir. Platon 'un, hiçbir yasayla bağlı olmaması gereken 

bilge yöneticiden yasaların üstünlüğüne geçişi ilk bakışta temel bir farklılık olarak 

gözükmektedir. Fakat bu görünüşteki eksen değişimi, hiçbir yasaya bağlı olmayan 

yöneticinin, yalnızca sahip olduğu bilgi ve erdeme dayanarak, ideal ve adil olan 

hiyerarşik düzeni kurması ve korumasının olanaksızlığının kabulüyle bağlantılıdır. 

Platon 'un siyasi düzene yaklaşımı özünde aynıdır, eşitlik ve bunun sonucu olan 

demokrasi Yasalar' da da reddedi I ir. 65 Ama bir yandan da Atina siyasi yaşamının 

gerçekleri kendini dayatır: Söz konusu olan, sınıf mücadelesiyle şekillenmiş ve ona 

göre ""erdemdcn yoksun ve en bayağı işlerle uğraşan" insanları bile kapsayan, 

fakirierin hakim olduğu bir siyasi yönetimdir. Bu yurttaş topluluğunun masallarla 

ikna edilmesinin ve filozofların yönetiminin, yalnızca sahip oldukları bilgiden 

kaynaklanan meşruiyetini kabul etmesinin zorluğu da açıktır. 

6
·' Ellcn Mciksins Wood, Yurttaşlardan Lordlara, Eskiçağlardan Ortaçağiara Bati Siyasal 
Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, s. 89-90. 
64 

Platon, Yasalar, 1.-XII. Kitaplar, Kitap IV, 715b-d, s. 163-164. 
65 

A.e., Kitap lll, 700a-701d, s. 142-143. 
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İşte yasaların hizmetkarlığına dair vurgu, bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Siyasi eşitliğin erkek yurttaşlar arasında geçerli olduğu bir toplumda yasalar. bu 

eşitliği bozup, yönetmesi gerekenin yöncteceği bir rejimin kurulması için elverişli bir 

araçtır. Aklın yansıması yasalar bir kez oluşturuldu mu, artık hem yönetenler hem de 

yönetilenler bu yasaların hizmetkarları ve hatta köleleri olarak yaşamalıdır. Bu~ 

yasalara koşulsuz itaat anlamına gelmekte ve görüldüğü gibi, devlet kuramı açısından 

günümüze kadar değişmeyecek bir görüşün temelini oluşturmaktadır: hukuka aşkın 

bir değer atfedilmesi. 

Hukuk bu yöntemle, kimi zaman aklın, kimi zaman ideal bir düzenin 

yansıması olarak nesnelleştirme ve kutsallaştırma zırhına bürünür. Temel iddia, 

hukukun çıkarlar üstü niteliğinin, çıkar çatışmasıyla parçalanan topluma, huzur ve 

düzen getireccğidir. Bunun kaçınılmaz sonucu ise, hukukun nasıl. ne amaçla ve 

kimler tarafından oluşturulduğu ve yürütüldüğünün ikincil nitelikte sorular haline 

gelmesidir. Kısacası hukukun kaynağı ve üzerinde şekillendiği toplumsal düzen yok 

sayılır. Oysa Atina'nın toplumsal tarihinin ortaya koyduğu gibi, hukukun 

oluşturulması ve uygulanması belli toplumsal koşulların ve sınıf mücadelelerinin 

yansımasıdır. Bu bağlamda Platon'un savunduğu ideal hiyerarşik toplumsal düzen de 

yaşadığı dönemde yurttaşlar arasında siyasi eşitlik üzerine kurulu olan demokrasinin 

eleştirisidir.66 Böylelikle Platon'un kuramı, hukukun üstünlüğü ve demokrasi 

arasındaki karşıtlığın başlangıç noktasını oluşturur. Hukukun üstün olduğu bir siyasi 

rejim ile ne tür bir demokrasinin engellenmek istendiğini kavramak için Dev/e(teki 

demokrasi tanımı yol gösterici olabilir. 

Platon, toplumun zenKin ve fakirler olarak iki sın~fa hölündü{{ünü ve 

demokrasinin. hu sın~flar arasında patlak veren iç· savaş sonucunda fakirierin 

yönetime el koymasıyla kuruldukunu belirtir. Demokraside herkes özgürdür, 

serbestçe konuşur, dilediğini serbestçe yapar. Pek çok kişiye hoş gelecek bu rejimde 

66 Platon diğer eserlerinde de demokrasiye yönelik eleştirilerini sürdürmüştür. Protagoras'ta 
demokrasi, sıradan insanların siyasi iktidara katılımına izin verdiği için eleştiri tir. Çünkü ·· ... politik 
alan ya da en azından belirleyici nitelikteki politik kararlar, ancak bilgili ve donanımlı, yani her iş için 
geçerli olduğu gibi bu alanda da işin ehli özgür vatandaşiara hasreditmek gerekir." Devlet Adamı adlı 
eserinde de, demokrasiyi tüm yönetimlerin en kötüsü olarak nitelendirir. Bkz. Mehmet Semih 
Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 5-7. 
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""düzen" yoktur, çünkü eşit olsun olmasın herkese bir eşitlik sağlanır. 67 Demokrasiyi 

yıkıma götürecek olan, onu zorbalığa dönüştüren de yine bu aşırı özgürlük 

ortamıdır. hX 

gırışır. 

Bundan sonra Platon, demokraside özgürlüğün ulaştığı boyutları tasvire 

""Baba oğluna eşitçe davranmaya, çocuklarından çekinıneye alışır. Kendini 

babasıyla bir tutan delikanlıysa büyüklerini saymaz, çek inmez ... h ür yaşamak ister. .. 

Öğretmen öğrencilerden çekinir, ... yaşlılar da gençlerin hoşuna gitmek için şakacı, 

eğlenceli olmaya çalışırlar. .. Ama ... özgürlük düzeninin en aşırı gittiği taraf, satın 

alınmış kadın erkek kölelerin, kendilerini satın alanlar kadar hür olmasıdır. Bir şeyi 

daha unutuyordum az kalsın: Kadınlarla erkekler arasında eşitlik ve özgürlük bir 

hayli ileri gidcr."69 

Burada dikkati çeken, özgürlükçü ve toplumda var olan hiyerarşileri yıkma 

tehlikesini barındırması nedeniyle eşitlikçi olan bu demokratik düzenin keskin 

eleştirisidir. Bu eleştiriler, 18. yüzyılda burjuva devrimlerinin eşitlik kavramını 

ideolojilerinin temeline yerleştirmelerinden önce, toplumsal eşitsizlikterin ne denli 

açık bir biçimde kabul gördüğünün kavranılması açısından önemlidir. Eşitlik ve 

özgürlük, demokrasiyle birlikte bu iki bin yıllık süreçte olumsuz kavramlar olarak 

kullanılmaya devam edecektir. 70 Platon bu eleştirilerle de yetinmez ve özgürlükten 

hayvanların bile fazlasıyla pay aldıklarını belirtir. Öyle ki; 

67 Platon. Devlet, 7. bs, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi, 1992, Kitap Vlll, 
557a-d, 558c, s. 241-242. 
611 A.e., Kitap VIII. 562d, s. 247. 
69 A.e., Kitap Vlll. 563a-c. s. 247-248. Platon'un kadın-erkek eşitliğine dair bu saptamasını, fiili 
durumun ortaya konmasından daha çok, demokratik yönetimin olası sonucu olarak gördüğü eşitlik 
idealinin erkek egemen toplumsal düzeni yıkma tehlikesine karşı bir uyarı olarak kabul etmek yerinde 
olacaktır. Tüm antik toplumlarda olduğu gibi Atina'da da kadınlar, siyasi yaşamdan dışlanmaktaydı. 
Yurttaş statüsüne sahip olsalar bile, bu statünün erkeklere kazandırdığı haklardan yararlanmaları söz 
konusu değildi. Özel hukuk alanında da, tek başına karar verme olanakları bulunmuyorrlu ve 
yaşamları boyunca otoritesine tabi oldukları bir erkek bulunmaktaydı. Eva Cantarella, "Gender, 
Sexuality, and Law". The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Editörler: Michael 
Gagarin, David Cohen, Cambridge University Press. 2005, s. 245. 
70 Bu konuda kapsamlı bir çalışma için bkz. Jennifer Tolbert Roberts, Athens on Trial: The 
Antidemocratic Tradition in Western Thought, Princeton University Press, 1994. Özellikle Atina 
demokrasisine yönelik olumsuz görüşlerin Fransız ve Amerikan devrimlerine kadar süren etkinliğine 
dair bkz. A.e., s. 1-1 O. 
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demokraside atlar, eşekler öyle serbest, öyle mağrur yürümeye alışırlar ki, 

yollarından kaçmayana çarpar geçerler. Her yerde dolup taşan bir hürriyet kısacası.'' 

Bunun sonucunda "yurttaşlar o hale gelir ki, bir yerde baskıya benzer en ufak bir şey 

gördüler mi, kızar, ayaklanırlar; yazılmış yazılmamış bütün kanunları hiçe sayar, 

kelimenin tam anlamıyla başına buyruk kalmak isterler.'~71 

Bu satırtarla demokrasi, hukukun üstünlüğünün karşısına yerleştirilmiş olur. 

Özgürlüğün varacağı nokta belli bir hiyerarşi içerisinde işlemesi gereken toplumsal 

dokunun bozulması, bu toplumsal dokunun koruyucusu olan yazılı ya da sözlü tüm 

hukuk kurallarının çiğnenmesi ve rejimin tiranlığa dönüşmesidir. Platon'un bu 

uyarılarının tarihsel gerçeklikler ile uyumu ise tartışmaya açıktır. Onun da içinde 

yaşadığı Atina sitesi, Makedon baskısı sonucunda yıkılıp aristokratik bir yönetim 

kurulana kadar. tiranlığa dönüşmeden ve demokratik bir rejim olarak varlığını 

koruyabilmişti. Belki de onun demokrasiye yönelik olumsuz görüşlerini, siyasi 

eşitlikle yetinmeyecek halk yığınlarına karşı bir endişenin yansıması olarak 

değerlendirmek yerinde olur. Bu endişe Aristoteles tarafından da paylaşılır. 

b. "Fakir/erin" Yönetimi Olarak Demokra..fii 

Aristoteles, tıpkı Platon gibi demokrasiyi fakirierin yönetimi olarak 

tanımlar. 72 Demokrasiler arasında yaptığı sınıflandırmada yasaların değil, de mos un 

hakim olduğu bir düzeni aşırı demokrasi olarak nitelendiren düşünür, yasaların 

hakim olmadığı yerde, halkı yönlendiren demagogların öne çıkacağını belirtir ve 

bunun kaçınılmaz sonucu olarak da ··monarşik demosun"'. tıpkı bir tiran gibi hareket 

edip yazılı yasaları çiğneyerek keyfi bir yönetim sergileyeceğini vurgular. 73 

Yasalara bağlı olmayan bu demokratik yönetimin neyle sonuçlanacağını 

Aristoteles şöyle ifade eder: ""Adaleti sayısal çoğunluğun üstünde anlaştığı sayarsak. 

bu kere onlar adaletsiz davranacak, daha önce söylediğimiz gibi, zenginlerin ve daha 

az sayıda olanların mailarına mülklerine el koyacaklardır."74 Amacı özgürlük olan 

demokraside, yoksulların elinde mülkiyet sahiplerinden daha fazla güç toptanır ve 

71 Platon. Devlet, Kitap VIII, 563d-c, s. 248. 
72 Aristotclcs. Politika, Kitap lll, Bölüm 8, s. 81-82. 
71 A.e., Kitap IV. Böltim 4, s. 118-119. 
7

"' A.e., Kitap VI, Bölüm 3, s. 182. 

32 



eşitlikle beraber özgürlük de, "'dilediğin gibi yaşa" şiarıyla toplumsal düzene hakim 

olur. 75 Görüldüğü gibi Aristoteles'in Politika'sında toplumların yoksullar ve 

zenginler olarak iki sınıftan oluştuğu ve temel mücadelenin bunlar arasında geçtiği 

açıkça ortaya konmaktadır. Bu iki sınıf arasındaki dengesizlik çatışmalara yol 

açmaktadır ve Atina'da olduğu gibi fakirler iktidarı ele geçirirse bunun sonucu aşırı 

bir özgürlük ortamı ve zenginlerin mailarına el konulmasıdır. Fakat Aristoteles~in 

yaşadığı dönemde, demokrasinin kurumsallaştığı süreçte erkek yurttaşların özgürce 

hareket ettikleri doğru olsa da, onun iddia ettiği gibi zenginlerin mülklerine el koyma 

yönünde herhangi bir girişimden söz edilemez. Buna karşın, yukarıda değinildİğİ 

üzere, mülk sahibi sınıflar dış yardımlarla demokrasiyi yıkmak için mücadele 

etmekteydi. Aristoteles'in görüşleri, düzen ile istikrarın güvencesi olarak aklın 

yansıması olan yasalara neden üstünlük atfedildiğinin anlaşılınasına yardımcı olur: 

Sıradan insanların özgürlük mücadelesinin ulaşacağı nokta, siyasal eşitliğin ötesinde, 

bu eşitliği yapısal olarak sınırlayan iktisadi eşitsizliğin giderilmesine yönelik talepler 

olacaktır. Bu kabul edilemez sonucu engelleyecek olan ise, aklın yansıması hukuk 

kurallarının oluşturduğu düzene koşulsuz itaattir. Diğer bir ifadeyle hukukun 

üstünlüğü, demokrasinin panzehiridir. 76 

Bu görüşün temellerini şu satırlarda bulabiliriz: 

'" ... yasanın egemen olmasını isteyen, başka hiçbir şeyin değil, yalnız Tanrı'nın ve 

[AklınJ egemen olmasını istiyor demektir~ bir insanın egemenliğini isteyense, bir 

vahşi hayvanı işin içine sokmaktadır, çünkü insanların tutkuları bir vahşi hayvan 

75 A.e., Kitap VI, Bölüm 2, s. 180. 
76 Doktrinde, Aristoteles'in "rule (?f"/aw" ve "rule (4" men"i karşı karşıya getirmediği, bu iki öğeyi 
birleştiren bir siyasi düşünce geliştirdiği ileri sürülmüştür. Ama ilgili çalışmada dikkat çekici husus. 
Aristoteles'in yasaları üreten ve uygulayanların hangi sınıfın üyeleri olacağına dair saptarnalarına 
değinilmemesidir. Böylelikle Jill Frank, Aristoteles'in, temel siyasi kurumların halkın katılımıyla 
şekillenmesini öngörmesi nedeniyle, hukukun üstünlüğü ile halk egemenliğinin bir arada var 
olabileceği bir kuramsal çerçeve sunduğu sonucuna ulaşmıştır. Jill Frank, '"Aristotle on 
Constitutionalism and the Rule (?f"l.aw ". Theoretical lnquires in Law, Volume 8, Number I, 2007, s. 
48-50. Bu bölümde, tam da böyle bir bakış açısının oluşturduğu sorunlar vurgulanmaya 
çalışılmaktadır. Aristoteles'in erdemli yurttaşlarının kimlerden oluşacağına ve demokrasinin 
olumsuzlukianna dair görüşleri dikkate alınmadan gerçekleştirilecek bir yorum, onun orantılı eşitliği 
temel alan toplumsal ve siyasi görüşlerini kavramakta yetersiz kalacaktır. 
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gibidir ve güçlü duygular yöneticileri ve insanların en iyilerini bile yoldan çıkarır. 

Yasada tutku ları olmayan [aklı J bulursunuz. " 77 

Bu saptamaları Aristotcles ~in yaşadığı dönemden bağımsız olarak 

değerlendirn1ck kuşkusuz yanlış olur. Demokrasinin en gelişmiş döneminde yaşayan 

düşünür. doğrudan demokrasinin kurumsallaştığı ve mülksüz sınıfın~ soylu ve 

zenginlerden oluşan ayrıcalıklı sınıf üzerinde kontrol sağladığı bir sürece şahit 

olmuştu. Onun deyimiyle yoksulların. hukukun üretilmesinde ve uygulanmasında 

yurttaş sıfatıyla söz sahibi olduğu bir dönerndi bu. Fakat yoksulların siyasi iktidara 

ortak olmaları~ Aristoteles'e göre siyasi iktidarın niteliğiyle bağdaşmamaktaydı. 

'"'"... iyi yaşam demek, bizce, mutlu ve soylu yaşamaktır. Öyleyse şunu teslim 

etmeliyiz ki, devlet dediğimiz siyasal birlik, yalnızca bir arada yaşamak için değil, 

soylu eylemlerde bulunabilmek içindir"
78 

ve '"'"apaçıktır ki, kim olursa olsun. herkesin 

mutlu olarak yaşayabileceği ve hareket edebileceği biçimde düzenlenmiş bulunan bir 

. . d ,79 anayasa, en ıyı anayasa ır. 

Yunan düşüncesinde hakim olan görüş doğrultusunda, sitenin amacının 

insanların mutluluğunu sağlamak olduğu ilkesini temel alan Aristoteles. siyasi 

iktidarın an1acının da yasalarda vücut bulan adil bir siyasi düzenin kurulması 

olduğunu ileri sürer. Bu bağlamda yasa koyucuların görevi, insan doğasını doğru 

şekilde kavrayarak bir düzen kurmak ve korumak tır. 80 Bunu sağlamak için~ ideal 

düzeni kurgulamaya girişen düşünür, siyasi alanda son sözü söylemeye ehil 

yurttaşların kimlerden oluşması gerektiğini inceler. Yurttaşlığın kapsamı~ 

radikalleşen Atina demokrasisinin tarihi bağlamında düşünülürse. önce köylüleri, 

sonra da toplumun en az gelir sahibi sınıfı olan yalnızca emeği ile geçinenleri 

içerecek şekilde genişlemekteydi. Bu fiili duruma karşın, sıradan insanların değil de, 

aklın yansıması olan yasaların hakim olacağı bir düzende ise, 

77 A.e., Kitap III, Bölüm 16, s. 103. Burada yer verdiğimiz Mete Tunçay'ın çevirisinde akıl 
kelimesinin yerine =eka kelimesi kullanılınaktaydı. Bu çalışınada yararlanılan ingilizce çeviride ise, 
reason kelimesi kullanılmıştı. Bu kelimenin karşılığı olarak, bağiarnı içerisinde daha uygun olduğu 
düşünülen akıl kavramı kullanılmıştır. Bkz. Aristotle, Politics, Çev. Benjamin Jowett. Cosima Books. 
2008, Kitap lll, Bölüm 16, 1287a, s. 140. 
7

K Aristoteles, Politika, Kitap lll, Bölüm I O. s. 85. 
79 A.e., Kitap VII, Bölüm 2, s. 198. 
80 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 22; Fred Miller, Nature, Justice and 
Rights in Aristotle's Politics, Oxford University Press, 1995. s. 14. 
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"'yurttaşların bir beden işçisinin ya da tüccarın yaşamını sürmemesi gerekir. Öyle bir 

yaşam soylu değildir ve erdemli olmaya elverişsizdir. Yurttaş olacak kimseler bir 

tarımcı yaşamı da sürdürmemeli; çünkü erdem ve yeteneklerini geliştirecek 

rahatlıkları, yurttaş etkenlikleri için zamanları olmalı."81 

""Toprağın silah taşıyan ve anayasaya tam katılma hakkı olanlara ait 

bulunması ve toprağı işleyenlerin... toprak sahiplerinden farklı kimseler olması 

gerektiğini" belirten Aristoteles, bu yaklaşımıyla Atina' da kurumsallaşmış 

demokrasiye temel bir eleştiri getirir. Bunu da aslında en basit deyimiyle, yönetme 

erdeminden yoksun insanları yurttaşlıktan dışiayarak gerçekleştirir. Bu dışlanan 

sınıflar, para kazanma hırsıyla hareket eden tüccarlar ve ""aşağılık" işleri yürütmekle 

uğraşan emekçilerdir. 82 Aristoteles böylelikle, aklın yansıması ve çıkarlar üstü 

yasaları yürütme ve gerektiğinde değiştirme yetkisini, dönemin temel üretim aracı 

toprağa sahip olma ayrıcalığını elinde tutan aristokratik bir sınıfa tanımış olur. Bu 

tercihin nedeni ise, temel üretim aracı olan toprak ve köleler üzerinde kontrol sahibi 

olan bu sınıfın, kendini geliştirecek ve siyasete katılacak boş vaktinin ve maddi 

yeterliliğinin bulunmasıdır. Bununla bağlantılı bir şekilde, demosun değil, demosu 

sömürme ayrıcalığıyla donatılmış bir sınıfın ürettiği ve bu sınıfın akıl ve erdeminin 

yansıması olan hukukun üstünlüğü, siyasi sistemin temeline yerleştirilmiştir. 

Walter Euchner, Antik Yunan'ın bu iki büyük düşünürünün, kurguladıkları 

siyasi sistemler aracılığıyla, zengin ve fakir sınıflar arası mücadelenin kimi zaman iç 

savaşa sürüklediği toplumlara, iyi yönetilen ve erdemedayalı bir sitenin temel koşulu 

olarak gördükleri istikrarı getirmeyi amaçladıklarını belirtir. Buldukları çözüm, 

üretimle ve malların dağıtımıyla uğraşan sınıfları, siyasi katılımın dışında tutmak ve 

bu hakkı toprağa sahip sınıflara tanımaktı, çünkü emekçi ve tüccarların ruhsal güçleri 

81 Aristotelcs. Politika, Kitap VII, Bölüm 9. s. 210-2 I I. 
82 A.e., Kitap 1, Bölüm I 3, s. 29. " ... çünkü aşağılık işlerde çalışan bir işçi, sınırlı bir anlamda, bir 
kölelik durumundadır." "Bir işçinin ya da ücretle çalıştırılan bir kimsenin yurttaş olması bir anayasada 
gerekli, bir başkasında ise olanaksız sayılacaktır. Örneğin, aristokratik denilen bir anayasada ya da 
ilerlemenin liyakat ve yeteneğe dayandığı herhangi bir başkasında, böyle bir şeye olanak yoktur; 
çünkü bir işçinin ya da ücretle tutulmuş bir kimsenin yaşamını sürerken, bütün gerekli liyakat ve 
yetenekleri edinmek tümüyle olanaksızdır." A.e., Kitap lll, Bölüm 5, s. 77-78, (abç). Aristoteles'in, 
tasarladığı en iyi yönetim şeklinde, emekleriyle üretim faaliyetlerinde yer alanların, bu tür faaliyetler 
onları ahlaki olarak zayıflatarak mükemmele ulaşmalarını cngelleyeceği için yurttaş olamayacaklarını 
ifade ettiği başka örnekler için bkz. Fred M iller, Nature, Justice and Rights in Aristotle's Politics, s. 
244. 
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siyasetin temeli olan erdeme değil, malların üretimi ve alınıp satılması gibi sıradan 

değerlere yöneliktir. Herkesin, ruhsal yapısı neye yönelikse, o işle meşgul olması 

gerektiği için de bu insanların siyaset alanında söz sahibi olmaları düşünülemezdi. 

Bu yaklaşımın, ruhsal erdemierin geliştirilmesini sağlayacak siyasi katılımın, hangi 

sınıftan olursa olsun tüm yurttaşların eşit derecede hakkı olduğuna dair dönemin 

Atina demokrasisinde hakim olan görüşe, tam anlamıyla karşıtlık oluşturduğu 

unutulmamalıdır. 83 

Bununla birlikte iki düşünürün de, toplumsal çelişkileri siyaset kuramlarının 

temeline yerleştirmeleri göz ardı edilemez. Yönetim biçimleri tanımlarında, 

toplumun bir bütün olması gerekirken, zengin ve fakir şeklinde ikiye bölünmüş 

olduğunu ve bunlar arasındaki mücadeleden galip çıkanların, kendi çıkarları 

doğrultusunda bir yönetim kurduklarını belirtirler. Ama burada eleştiriye açık nokta, 

bu çelişkilerin çözümü için kurguladıkları toplumsal düzendir. Bu ideal düzende, 

onların deyimiyle çatışmaların kaynağı olan zengin ve fakir ayrımı hiçbir değişikliğe 

uğramadan varlığını korur. Çözüm ise, bu sınıfları dengeleyecek, kontrol altında 

tutacak ve herkesin hak ettiğini alacağı bir toplumsal düzenin koruyucusu olacak bir 

yönetici sınıfın eğitilmesi ve varlığının güvence altına alınmasıdzr. 

Bu sınıfın varlığını güvence altına alacak olan ise yasalardır. Kuramsal 

düzlemde, insanı vahşi hayvanlardan ayıran ve aklın yansıması olan yasalar, onun 

hırs ve açgözlülük gibi doğuştan gelen güdülerini dizginleyebilecek tek araç olarak 

tanımlanmaktadır. İnsanların kötücül doğalarına dair bu kurgunun esas işlevi, 

yöneten-yönetilen ayrımını meşrulaştırmaktır. Sınıf çelişkilerinin varlığını 

sürdürdüğü ve toprak mülkiyetini elinde bulunduran sınıfın hakim olduğu bir 

düzende yasaların hakimiyeti, sıradan insanların yönetiminin yerini almaktadır. Ama 

bu kurgu aslında, belli bir sınıf tarafından üretilen hukukun akıl ile özdeşleştirilerek 

nesnel ve aşkın bir değer kazanmasını sağlamaktadır. Her iki düşünürün ideal 

yönetim anlayışlarında, aşırı zenginlik ve fakirliğin toplumsal istikrar ve barış için 

yaratacağı sorunlar üzerinde durulmuş olsa da, fakir halkın yönetimine yönelik 

eleştirileri gözden uzak tutulmamalıdır. Emekleriyle geçinen insanların erdemli bir 

83 
W alter Euchner, "Demokratietheoretische A.\pekte der po/it isehen ldeengeschichte ", Egoismus 

und Gemeinwohl, Studien zur Geschichte der Bürgerlichen Philosophie, Suhrkamp, 1973, s. 22. 
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yaşam sürme olasılıklarının olmadığına dair vurguları bununla birlikte 

değerlendirildiğinde; kurguladıkları siyasi düzende fiiliyatta son sözü söyleyecek 

kişilerin, başkalarının emeklerini sömürme ayrıcalığıyla donatılmış ve bu sayede 

kendini geliştirip aklın ilkelerini belirleyerek, bunları sıradan insanlara aktarma ve 

gerektiğinde benirusetme yetkisine sahip bir sınıfın üyeleri olması kaçınılmazdır. 

B. Antik Roma'da Sistematikleşen Hukukun İşievi 

Atina demokrasisi, yurttaşlar topluluğunun etkin siyasi katılım haklarına 

sahip olduğu ve bunun karşısında mülk sahibi sınıfın hakim pozisyonundan ödünler 

vermek zorunda kaldığı bir dönemdi. Yurttaşlar topluluğunun mülksüz sınıfı 

kapsaması ve sahip olduğu iktisadi üstünlük sayesinde siyasi eşitliği etkisiz 

kılabilecek hakim sınıfın, kurumsal düzenlemeler aracılığıyla kontrol altında 

tutulması, bu dönemin ayırt edici özellikleriydi. Demokrasi de bu özelliklerinden 

dolayı hem Platon, hem de Aristoteles tarafından "'fakirlerin yönetimi" olarak 

adlandırılmakta ve yalnızca belli bir sınıfın çıkarlarını koruduğu iddiasıyla keskin 

eleştirilere tabi tutulmaktaydı. Bunların ayrıntılarına yukarıda değinildi. Burada 

önemli olan husus, yasalar ve yasaların üstünlüğünün toplumsal istikrarı 

sağlayabileceğine ve yasaların sahip olduğu çıkarlar üstü niteliğİn tüm yurttaşlar 

tarafından kabul edilecek bir meşruluk ya da rıza kaynağını oluşturabileceğine dair 

kurguydu. Böylelikle yalnızca fakirierin çıkarlarını koruyan demokratik bir yönetim 

yerine tüm toplumun çıkarlarını gözeten, ortak İyiye yönelmiş bir siyasi yönetim 

yasaların üstünlüğü temel alınarak idealize edilmekteydi. 

Sonuçta mülksüz sınıfın, siyaseti ve dolayısıyla da yasaları ve yasaların 

uygulanmasını belli ölçüde kontrol altında tutabildİğİ demokrasi, Makedon 

imparatorluğunun müdahalesi ve mülk sahibi sınıfın desteğiyle ortadan kaldırıldı. 

Bundan sonra da kapitalizmin ve modern devletin gelişiminin belli bir aşamasına 

dek, siyasetin tek öznesinin hakim sınıflar olmadığı bir siyasi sistem oluşmadı. Bu 

süreçte yasalar ve belli bir sistematikleşme aşamasından sonra hukuk olarak 

nitelendirebileceğimiz kurumsal yapı, hakim sınıflar tarafından şekillendirildi. Bu 

durum aslında Antik Yunan 'ın iki büyük düşünürünün '"'"en iyi" olarak 

nitelendirdikleri yönetim biçimiyle önemli bir noktada örtüşmekteydi: Siyasi iktidar 
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ve onun ürettiği hukuk, temel üretim aracı olan toprağa hakim olan sınıfın kontrolü 

altındaydı. 

Roma uygarlığı da bu saptarnaların örneğini oluşturur. Hukukun üstünlüğü 

söylemine dair bir incelemede, tarihsel bir perspektif ortaya konmaya çalışılıyorsa, 

modem hukuka pek çok açıdan kaynaklık eden Roma hukukuna değinmernek 

kuşkusuz önemli bir eksiklik yaratır. Fakat bunun dışında Roma hukuku, gelişen 

mülkiyet ilişkileri ve sistemli bir yapıya kavuşan hukukun, mülksüz sınıfların siyasi 

durumları ve tabi oldukları sömürü ilişkisine doğrudan etkisi nedeniyle de önem 

taşımaktadır. 

1. Antik Roma'da Toplumsal Yapı ve Gelişmeler 

Roma uygarlığı, alt başlıklara ayrılmakla birlikte, başlıca üç bölüm altında 

incelenmektedir: Krallık, Cumhuriyet ve imparatorluk dönemi. Bu üç dönem 

arasında, bu çalışmanın ana eksenini oluşturan toplumun sınıfsal olarak bölünmüş 

yapısı ve bu yapının şekillendirdiği siyasi ve hukuki düzenin alt sınıflara etkisi 

meselesi bakımından özellikle incelenmesi gereken cumhuriyet dönemidir. Bu 

dönem, siyasi katılımın belli oranda varlığı koruması ve bu açıdan Atina demokrasisi 

ile karşılaştırma olanağı sunması nedeniyle önem taşır. 

Roma'da krallık dönemi, patrici olarak tanımlanan, kapalı ve kalıtsal bir statü 

grubunun müdahalesi sonucu yıkıldı. Patriciler sınırlı sayıda aileden oluşan bir 

zümreydi ve ayırt edici özellikleri cumhuriyetin kuruluş aşamasında senato üyeliği, 

magistralık ve en üst idari makam olan konsüllüğü tekellerine almalarıydı. Bu zümre 

haricindeki tüm yurttaşlar pleb olarak adlandırılıyordu. 84 Bu her ne kadar statüye 

dayalı bir ayrım gibi gözükse de, özünde sınıfsal bir nitelik barındırmaktaydı. 

Patriciler Roma'nın en zengin ailelerinden oluşuyordu, bu zenginliklerinin temeli de 

sahip oldukları büyük topraklardı ve siyasi iktidarı, tekellerinde tutarak doğrudan 

kontrol edebilmeleri sınıfsal hakimiyetlerinden kaynaklanıyordu. 

84 
Cumhuriyet döneminde ilerleyen yıllarda ayrıcalıklı sınıfların bazı plebleri de içine alarak 

genişlemesinin ardından da, bu zümre dışında kalan ve uygulamada aktif yurttaşlık haklarına sahip 
olmayan tüm yurttaşlar plep olarak adlandırılmayı sürdürdü. Bkz. Theodor Mommsen, Römisches 
Staatsrecht, Dritter Band, I. Teil, Benno Schwabe & Co. Verlag, 1952, s. 460. 
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Plebler, patricilerin aksine homojen bir topluluk değildi. Pleblerin küçük bir 

bölümü, zenginleşen ve bunun sonucunda iktidarda söz sahibi olmak isteyen, sınıfsal 

pozisyonları bakımından patricilere yakın olan ve karşılaştıkları statüye dayalı 

engelleri aşmak isteyen yurttaşlardı. Pleblerin geriye kalan çoğunluğunu ise, temel 

olarak iktisadi talepler ileri süren alt sınıftan yoksul yurttaşlar oluşturmaktaydı. Mülk 

sahibi olmayan bu sınıf, patrici oligarşisinden daha insaflı olacağını umdukları pleb 

liderlerini destekierken üç iktisadi talepte bulunmaktaydı: çok ağır olan ve borç 

köleliğine varan sonuçlar doğuran borç ilişkilerine dair düzeniemelerin 

yumuşatılması, toprakların yeniden dağıtılması ve zorla askere almaya dair 

uygulamaların hajijletilmesi. Savaş döneminde topraklarını bırakmak zorunda kalan 

plebler, bunları işieyecek köle ya da bağımlı işgücünden yoksun oldukları için, 

iktisadi olarak zor duruma düşmekte, çoğu zaman borçlarını ödeyememekteydiler. 85 

a. Patrici-Pleh Mücadelesi 

Bu durum sonucunda oluşan toplumsal mücadeleyi iki aşamada 

değerlendirmek olanaklıdır. Başlangıçta plebler kendilerini patricilerin baskısına ve 

iktidarı tekellerinde tutmalarından kaynaklanan keyfi tutumianna karşı korumaya 

çalışmaktaydılar. Bu zemin üzerinde yürütülen siyasi mücadeleye patricilerin tepkisi 

On iki Levha Yasaları 'nın yürürlüğe konulması oldu. Fakat bu yasalarda bazı suç ve 

cezalar yazılı hale getirilerek açıklık sağlanmış olsa da, pleblerin siyasi katılımına 

dair herhangi bir hüküm bulunmuyor ve hatta patrici ve plebler arasındaki evlilik 

yasağı gibi, patricilerin içe kapalı yapılarını korumalarını sağlayan düzenlemeler yer 

alıyordu. Siyasi mücadelenin bu ilk aşamasında, hiçbir pleb en yüksek magistralık ya 

da senato üyeliği için patrici oligarşisiyle rekabet edecek güce sahip değildi, çünkü 

zenginlik, toplumsal prestij ve liderlik deneyimi gibi hususlar açısından çok daha 

zayıf konumdaydılar. Plebler arasında, ancak gerekli iktisadi olanaklara ve toplumsal 

prestije sahip ve savaşlarda askeri başarı elde etmiş belli sayıda insanın ortaya 

çıkmasıyla birlikte, keyfilikten korunmaya yönelik çabalar yerini doğrudan siyasi 

85 G. E. M. De Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age 
to the Arab Conquests, s. 333-336. 
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iktidardan pay almaya yönelik mücadeleye bıraktı. 86 Böylelikle mücadelenin ikinci 

aşaması başlamış oldu. 

Bu mücadelenin başlangıcında plebler devrimci olarak nitelendirilebilecek 

metotlar kullanmaktaydı, çünkü yukarıda da değinildİğİ gibi, taleplerini ileri 

sürecekleri siyasi ve hukuki mekanizmalardan yoksundular. Meclislerde yalnızca 

patriciler arasından seçilen magistraların yasa önerileri karara bağianıyor ve 

magistralar tarafından önerilen adaylar arasından çeşitli görevler için seçimler 

yapılıyordu. Bu durum plebleri adeta "devlet içerisinde devlet" olarak 

tanımlanabilecek bir organizasyon halinde örgütlenmeye zorladı ve yalnızca plebleri 

bağlayan karar alma yetkisine sahip meclislerini kurdular. 87 

Bu meclisler M.Ö. 457 yılında, sayıları on olarak belirlenen tribünleri 

seçmekteydi ve bir tür meclis başkanlığı yürüten bu görevlilerin en önemli yetkisi, 

pleblerin çıkarlarına uymadığını düşündükleri karar ve yasa önerilerini veto 

edebilmekti. Bu aşamada amaçlanan, yalnızca keyfilikten korunmak değil, bu 

keyfiliğin kaynağı olan, siyasi iktidar üzerindeki statüye dayalı tekelin kırılmasıydı. 

İlk olarak patrici ve plebler arasında On iki Levha Yasaları 'nda yer alan evlilik 

yasağı kaldırıldı, ardından plebler M.Ö. 367' de, Konsüllük ve yeni kurulan 

magistralıklar dahil olmak üzere tüm idari görevlere girmeye hak kazandılar. 

Böylelikle Roma'nın gerçekte en etkin kurumu olan senatonun kapılarının pleblere 

açılmış oldu, çünkü senato üyeliğinin ön şartı magistra olarak görev yapmaktı. 

Ayrıca yönetici adaylarını belirleme ve yasa teklifi sunma yetkileri de pleb 

magistralara tanınmaya başlandı. 88 

h. Yeni Bir Zümrenin Ortaya Çıkışı: Nohilitas 

Mülk sahibi olmayan pleblerin siyasi mücadele sonucunda elde ettikleri 

kazanımlar, Atina'nın demokratik yönetimi ile karşılaştırıldığında oldukça zayıftır, 

çünkü bu mücadelenin neticesi demokratik bir yönetimin kurumsallaşması değil, 

86 Kurt A. Raaflaub, "From Protection and Defense to Offense and Participation: Stages in the 
Conjlict of the Orders ", Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of 
the Orders, Editör: Kurt A. Raaflaub, Blackwell Publishing, 2005, s. 202. 

87 Heinrich Siber, Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung, Verlag von Moritz 
Schauenburg, 1952, s. 40-41. 
88 Max Kaser, Römische Rechtsgeschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, 1950, s. 40. 
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yeni bir oligarşik yapının ortaya çıkışı olmuştur. Patrici oligarşisinin yerini, patrici ve 

mülk sahibi pleblerden oluşan ve artık soylular (nobilitas/nobiles) olarak adlandırılan 

daha geniş bir oligarşi almıştır. 89 Mülk sahibi sınıf içinde birleşerek genişleyen 

soyluların gücü, senato ve magistralıklardaki hakimiyetine ve sahip olduğu toprak 

mülkiyetine dayanmaktaydı. Nobilitas 'zn üyelerine ticaretle uğraşmak yasak olduğu 

için zenginliklerinin kaynağı kendilerine aktarılan savaş ganimetleri, mülkiyetlerinde 

olanların yanı sıra yönetimlerine verilen topraklardan elde ettikleri gelirler ve bu 

yasaklardan dolayı gizlice yürüttükleri tefecilik faaliyetleriydi. M.Ö. 167 yılında 

taşınmaz vergisinin kaldırılmasıyla da, bu şekilde sahip oldukları zenginlikler tam 

anlamıyla güvence altına alındı. Diğer yandan Akdeniz'in bir ticaret sahası olarak 

gelişmesi ve nüfusu artan şehirlerin çoğalan gereksinimleri, ticaretle uğraşan ve 

equites olarak adlandırılan yeni bir zümrenin gelişimine neden oldu. Hiyerarşik 

yurttaşlık statüsünde senatörler zümresinin ardından ikinci sıraya yerleşen equites 

zümresi; sahip olduğu zenginliği, ticaret ve para ekonomisinin yanı sıra, tıpkı 

soylular gibi yasa dışı yollarla elde etmekteydi. Fakat equites her ne kadar ticaretle 

uğraşsa da, elde ettiği karları toprak mülkiyetine yatırmaktaydı. Bunun sonucunda, 

bir yandan toprak mülkiyeti ekonominin temeli olarak varlığını korurken, diğer 

yandan mülk sahibi sınıfın bu iki zümresi arasında herhangi bir temel çıkar çatışması 

ortaya çıkmadı.90 Roma'nın mülk sahibi sınıfı bu yeni genişlemeyle birlikte son 

şeklini almış oldu. 

Bu süreçte, yurttaşlar arasında pleb statüsündeki mülksüz sınıfın rızasını 

sağlayan en önemli unsur, genişleyen Roma cumhuriyetinin, yeni kazanılan 

toprakların bir kısmına bu sınıfın üyelerini yerleştirmesiydi. Fakat bu gelişmeler 

ancak görece ve kısıtlı bir refah sağladı, çünkü elde edilen toprak ve ganimetierin 

çoğu oligarşi üyeleri tarafından alıkonulmaktaydı. Toprakların, mülk sahibi sınıfla 

yoğunlaşması toprak fıyatlarının artması sonucunu doğuruyor ve bu durum 

karşısında tefecilere yönelen köylülerin, borçlarını ödeyemeyerek mülksüzleşmesine 

89 Ronald Syme, The Roman Revolution, Oxford University Press, 1939, s. 1 O; Theodor Mommsen, 
Römisches Staatsrecht, Dritter Band, 1. Teil, s. 462; G. E. M. De Ste. Croix, The Class Struggle in 
the Ancient Greek World: From the Archaic Age to the Arab Conq~ests, 338; Perry Anderson, 
Passages from Antiquity to Feudalism, s. 54; V. Diakov, S. Kovalev, Ilkçağ Tarihi, Roma, Çev. 
Özdemir ince, Yordam Yayınları, 2008, s. 70. 
90 Max Kaser, Römische Rechtsgeschichte, s. 69-73. 
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neden oluyordu. Ordunun temelini oluşturan köylülerin uzun süreli savaşlar 

sebebiyle topraklarını işleyememesi ve M.Ö. I. yüzyıla geldiğinde sayıları iki 

milyonu bulan köle nüfusu, köylülerin durumunu daha da kötüleştiren etmenlerdi. 

Kölelerden sağlanan ucuz emek gücü, topraksız köylülerin iş bulma olasılıklarını 

azaltıyordu. 91 

Roma' da cumhuriyet dönemindeki bu sınıfsal ayrışmalar, çatışma ve 

mücadeleyi de beraberinde getirdi. Fakat bu sınıf mücadelesi süresince, yukarıda 

belirtildiği gibi, yurttaşlık statüsüne sahip ve fakat mülkiyet sahibi olmayan sınıfın 

üyeleri kendilerini hakim sınıfın sömürüsünden koruyacak mekanizmaları 

geliştiremediler. Bunun sonucunda siyasi kurumlar hakim sınıfın etkisi altında 

kaldığı gibi, yasaların oluşturulması ve uygulanması da var olan bağımlılık 

ilişkilerinin yeniden üretimine hizmet etmekteydi. Roma cumhuriyeti bu bağlamda, 

hukukun üstünlüğü ve demokrasi arasındaki çatışmanın önemli bir evresini oluşturur. 

Hukukun sistematikleşmesi ve profesyonelleşmesinin önemli bir aşamasının 

yaşandığı bu süreçte, demokrasi gittikçe pejoratif bir anlam kazanmıştır. Ayrıca 

kuramsal düzlemde de, doğal hukuk anlayışının gelişimi ile birlikte, sıradan 

insanların demokratik yöntemlerle değiştiremeyeceği özerk bir hukuksal alanının 

temelleri atılmıştır. 

2. On iki Levha Yasalara Bağlamında Yazılı Hukukun İşievi Sorunsalı 

Cumhuriyet döneminin hukuki yapısının oluşmasında, On iki Levha Yasaları 

önemli bir dönemeçtir. On iki Levha Yasaları 'nın ilan edilmesinin ardından, 

patricilerin hukuku bilme ve yorumla yetkisine dair tekeli kısmen kınldığı için, 

baskın görüşe göre bu yasalar pleblerin önemli bir kazanımıdır. Fakat eğer demokrasi 

Antik Yunan kurarn ve uygulamasında olduğu gibi, sıradan insanların yönetimi 

olarak kabul edilirse, yasaların yazılı hale getirilmesi tek başına, demokratik bir 

yönetimin varlığına delalet etmez. Atina' daki klasik demokrasi dönemi, tam da bu 

nedenle, tüm yurttaşiara siyaseti belirleme ve hukuku uygulama konusunda eşit 

haklar tanıdığı için eleştiriye uğramıştı. Oysa Roma'da cumhuriyet döneminde, pleb 

91 Chris Harman, Halklarm Dünya Tarihi, Taş Çağından Yeni Binyıla, s. 82-83. 
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ve patriciler arasındaki yasal ayrımlar kalktıktan sonra dahi, mülksüz sınıflar siyasi 

iktidarda bu oranda söz sahibi olamamıştır. 

Bu çerçevede On iki Levha Yasaları, hukukun yazılı hale getirilmesinin 

sınıflı toplum yapısından ayrı düşünülemeyeceğini göstermesi açısından önemlidir. 

Walter Eder'in, antik toplumlarda Solon ve On iki Levha Yasaları çerçevesinde 

yasalaştırma hareketlerini incelediği çalışmasında ortaya koyduğu hipotez bu 

bağlamda değerlendirilebilir. Eder, yasalaştırma hareketlerinin başlıca üç amacı 

olduğunu ileri sürer. Sınıf mücadelesinin oldukça şiddetli olarak yaşandığı ve hakim 

sınıfların konumlarının açık bir tehdit altında olduğu anlarda gerçekleştirilen bu 

yasalaştırma hareketlerinin ilk amacı, yazılı olmayan geleneksel hukukun, sömürülen 

sınıfların talepleri doğrultusunda, istenmeyen bir yöne doğru evrilmesini 

engellemekti. İkinci amaç, kapsam ve sınırı belli bir hukuksal zemin oluşturmaktı. 

Böylelikle, sömürülen sınıfların fazlasıyla muzdarip oldukları keyfi uygulamalar 

görece önlenip, aşağıdan gelen baskı kontrol altında tutulurken, hakim sınıfların da 

kendi davranışlarını tek tip hale getirerek ortak hareket etmeleri sağlanabilmekteydi. 

Son olarak, var olan mülkiyet ilişkilerine yasal bir zemin kazandırılarak, alt sınıfların 

borçların ilgası ve toprakların yeniden dağıtılması gibi devrimci taleplerinin önünün 

kesilmesi amaçlanmaktaydı. 92 

Eder bu hipotezini temellendirmek ıçın yasaların yapım süreçlerini, 

içeriklerini ve sonuçlarını incel er. Döneme ilişkin kaynakl arda, gerek Atina' da 

gerekse Roma'da siyasi iktidardan dışlanan sınıfların değişim yönündeki 

mücadeleleri aktanlsa da, bu sınıfların kapsamlı bir yasalaştırma talebinin olduğuna 

dair herhangi bir bilgiye rastlanmadığının altını çizer. Ayrıca yasaları hazırlayanlar 

da reform taleplerini dile getiren sınıfların üyeleri değildir. Fakat bu hipotezi 

destekleyen en güçlü argümanlar, yasaların içerikleri incelendiğinde ortaya çıkar. On 

iki Levha Yasaları 'nda, toprakların dağıtılması ya da borçların ilgasıyla ilgili 

hükümler bulunmadığı gibi, borç köleliği yasal bir zemine kavuşmuştur ve pleblerin 

siyasi katılımına dair herhangi bir hüküm yer almaz. Benzer şekilde Solon da, 

92 
Walter Eder, "The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An 

Unconventional Hypothesis ", Social Struggles in Archaic Ro me: New Perspectives on the Conflict 
of the Orders, Editör: Kurt A. Raaflaub, Blackwell Publishing, 2005, s. 240. 
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sömürü ilişkilerini kökten dönüştürecek bir toprak reformuna girişmemiş, faiz 

oranlarına dair bir kısıtlama getirmemiş ve bu dönemde alt sınıfların tek kazanımı, 

borç köleliğinin kaldırılması olmuştu. Yasalar, siyasi alandan dışlanan sınıfların 

temel taleplerini karşılamasa da reformların yarattığı belki de en çarpıcı sonuç kriz 

durumunun belli bir süre aşılmasıydı.93 Bu özellikler birlikte değerlendirildiğinde, 

yasalaştırma faaliyetlerinin ve yasaların üstünlüğünün işlevi konusu farklı bir boyut 

kazanır. 

Yasalaştırmanın hakim ve alt sınıflar açısından ortaya çıkardığı sonuçları ayrı 

ayrı değerlendirmek yerinde olur. Siyasi iktidarı kontrol altında tutan iktidar 

bloğunun, her iki dönemde de karşılaştığı krizi aşabilmek için öncelikle kendi içinde 

bir uyum ve uz/aşı oluşturması gerekmekteydi. Bu saptama, daha doğru bir ifadeyle 

uyarı, Antik Yunan düşünürlerinin eserlerinde de yer alır. Örneğin Platon, bir 

oligarşinin halk kitleleri karşısında sayısal azlığını telafi edecek en büyük gücünün, 

kendi içinde sağlayacağı birlik olduğunu ve bunun bozulmasının yeni bir yönetim 

şekline yol açacağını vurgular.94 Aynı şekilde Aristoteles de, zenginleşme 

mücadelesinin zenginlerin sayısını azalttığını, bunun sonucunda kitlelerin gücünün 

arttığını ve onların da ayaklanarak demokrasiyi kurduklarını belirtir.95 Kriz 

dönemlerinde bu uyum gereksinimi daha da acil hale gelmekteydi. Buna karşın gerek 

Atina'da, gerekse Roma'da oligarşi içindeki rekabet, sınıfın bütününe zarar 

verebilecek düzeydeydi.96 

Eder, yasalaştırma hareketinin işlevinin bu süreçte, hakim sınıf üyeleri 

arasındaki siyasi uzlaşıyı sağlamak ve üyelerinin davranışlarının sınırlarını 

belirlemek olduğunu vurgular. Bu sayede güçlenen ortak hareket etme yeteneği ve 

dayanışma, sınıfın bütünlüğü ve etkisi pahasına siyasi üstünlük elde etme peşindeki 

kişi ya da grupları engellerken, alt sınıflardan gelen baskı karşısında direnme 

kabiliyetini de arttırır. Yasaların keyfi uygulanmasına belli oranda sınırlar getirilmesi 

93 Watter Eder, "The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An 
Unconventional flypothesis ", s. 246-250, 263, dipnot 36. 
94 Platon, Devlet, Kitap VIII, 545d, s. 269. 
95 Aristotelcs, Politika, Kitap III, Bölüm 15, s. 1 O 1. 
96 Ronald Syme, The Roman Revolution, s. 12. 
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sonucunda oluşacak standartlar, bu çerçevede oligarşinin üyelerinin davranışlarını 

homojenleştireceği gibi, aynı zamanda hakim sınıf içinde oluşacak uyuşmazlıkların 

çözümünü de öngörülebilir kılmaktaydı. 97 

Ama en önemlisi, toplumsal mücadelelerin sonucunda oluşan kriz 

dönemlerinde yasaların yazılı, diğer bir ifadeyle belli oranda açık ve ulaşılabilir hale 

gelmesinin, sömürü ilişkilerinden kurtulmak için mücadele eden sınıfların rızasını 

sağlama işlevini yerine getirmesiydi. Antik toplumlarda, siyasi iktidarın belli bir 

sınıfın tekelinde olması, statüye dayalı ayrımlar ile desteklenmekteydi. Böyle bir 

siyasi sistemde, yazılı yasalar, hakim sınıfın kendini kurallar ile bağlayarak siyasi 

iktidara dair tasarruflarını herkes için belli oranda öngörülebilir kılması sonucunu 

doğuruyordu. 98 Öngörülebilirlik sayesinde, yasaları üretme ve uygulama hakkından 

97 
Walter Eder, "The Political Signijicance of the Codification of Law in Archaic Societies: An 

Unconventional Hypothesis ", s. 253. Eder, antik çağdaki iki büyük yasalaştırma hareketinin, temelde 
hakim sınıfların çıkarlarına hizmet ettiğini ve sınıf !9erisindeki dayanışmayı sağlamlaştıran bir işlev 
gördüğünü farklı düzenlemeleri inceleyerek açıklar. Omeğin Atina'da borç köleliğinin kaldırılmasının 
demosun huzursuzluğunu kısmen giderdiğini belirtir. Fakat toplumsal eşitsizliğin kaynağına yönelik 
bir talep olan toprakların yeniden dağıtımı gerçekleşmediği için, ortaya çıkan sonucun mülk sahibi 
sınıfın çıkarlarıyla uyum içerisinde olduğunu vurgular. Böylelikle borcunu ödeyemeyen kitlelerin 
gittikçe zenginleşen birkaç ailenin doğrudan tabiiyetine girip onların siyasi konumlarını 
güçlendirilmesi engellenirken, oligarşinin diğer üyelerinin gereksindiği işgücü için kaynak 
yaratılmıştır. Diğer yandan borçlarını ödeyemeyen köylüler uzun vadede topraklarını satmak zorunda 
kaldıkları için, yeni araziler de oligarşinin edinimine açık hale gelmiştir. Benzer ekonomik önlemlere 
On iki Levha Yasaları'nda da rastlanır. Örneğin yasa uyarınca, bir kimsenin zilyetliğinde nizasız 
olarak iki yıl kalan bir toprak onun mülkü haline gelir. Bu aslında fetihler sonucunda elde edilen 
arazileri fiilen kontrol altında tutan patricilerin, işgallerini yasal bir zeminde mülkiyet hakkına 
dönüştürmeleri anlamına geliyordu. Eder, Atina'da oligarşinin spesifik durumu nedeniyle, üyeleri 
arasından bir tiran çıkmasını engellemeye çalışırken, Roma'daki durumun, pleblerin baskısı nedeniyle 
bazı farklılıklar gösterdiğini belirterek, orada temel amacın patrici-plep arası evlilik yasağı örneğinde 
olduğu gibi hakim sınıfın homojenliğini korumak olduğunu vurgular. Ayrıca, Roma'ya özel bir 
toplumsal kurum olan patron-klient ilişkisini düzenleyen, patronun klientine karşı görevini yerine 
getirmemesi durumunda, klientin serbest kalacağını hükme bağlayan düzenlemeyi de bu bağlamda 
değerlendirmiştir. Bu sayede, patrici olan patronlar, tabiiyederi altındaki kişilere daha insatlı 
davranmaya zorlanmaktaydı. Böylelikle çoğunluğu pleb sınıfında olan klientlerin, bağımlılık ilişkisi 
içerisinde kalmaları ve toplumsal mücadelede oligarşinin satlarında yer almaları sağlanmaya 
çalışılmıştı. Bkz. A.e., s. 256-259. 
98 

Burada öngörülebilirlik ile yalnızca bu yasalaştırma hareketleri çerçevesinde üretilen 
düzenlernelerin kast edildiği unutulmamalıdır. Bunun dışında özellikle Roma örneğinde, siyasi rejimin 
nihai karar mercii konumunda olan ve fiiliyatta iradesi olmadan herhangi bir düzenleme 
gerçekleştirilemeyen ve karar alınamayan Senato'nun, onay ya da red kararlarının gerekçesi çoğu 
zaman bir sır olarak kalmaktaydı. M. 1. Finley, Politics in the Ancient World, s. 88. Ayrıca 
oluşturulan yasaların takip edilebileceği resmi bir yayın ya da kurum da bulunmamaktaydı. Fritz 
Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, Duncker & Humblot, 1954, s. I 65. Bu özellikler, yasal bir 
düzenin Antik Çağ'daki meşrulaştırma işlevinin, modem devletin yasal iktidara dayalı meşruluk 
zeminiyle kıyaslandığında zayıflığını da ortaya koyar. Antik ve modem arasındaki bu bağlamda 
ortaya çıkan farkılı lık, çalışmanın ileriki bölümlerinde ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 
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yoksun olan sınıfların gözünde yasalar, mutlak ve olumlu bir anlam kazanıyordu. Bu 

algı, yasaların bir olgu olarak nesnelleştirilmesine ve kimler tarafından oluşturulduğu 

sorusunun göz ardı edilmesine yardımcı olmaktaydı. Böylelikle yazılı yasalar, bir 

yandan iktidarın keyfi kullanımını belli oranda kısıtlarken, diğer yandan her iktidarın 

dayanması gereken rızayadayalı meşruluk zeminini güçlendiren bir işieve sahipti.99 

Eder'in yasalaştırma faaliyetlerine ilişkin görüşlerini Atina özelinde 

destekleyen bir çalışmada, Solon yasalarının toplumsal mücadeleler temelinde 

şekillenen özelliklerine dikkat çekilerek benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Sol on 'un ve 

dönem düşünürlerinin eserlerini inceleyen Humphreys, bu eserlerde krizin sorumlusu 

olarak "'zengin ve güçlülerin" hırsiarını dizginleyememelerinin gösterildiğini 

vurgular. Humpreys 'e göre dönemin okuryazarlık oranı dikkate alındığında, 

yasaların yazılı hale getirilmesinin amacı, yurttaşların, sabit yasalann içeriği 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak alt sınıfları korumak değildi. Amaç 

yasaların yazılı hale getirilerek "'nesnelleştirilmesi", her bir olayda aynı şekilde 

uygulanmasıydı. Böylelikle, hem üst sınıflar arasındaki rekabeti belli oranda 

sınırlayan, hem de alt sınıfların rızasını sağlayabilen istikrarlı bir siyasi yapı 

kurulmuş oldu. 100 

Raaflaub bu hipotezleri, Antik Çağ'a ilişkin pek çok çalışmada göz ardı 

edilen hususları vurguladığı için önemli bulmakla birlikte, ulaşılan sonuçların 

dengesizliği nedeniyle eleştirir, çünkü geleneksel ve sözlü hukukun keyfiliğinin 

temel bir sorunsal haline geldiği bir durumda, yazılı düzenlemeler bir ilerlemenin 

ifadesidir. Raaflaub'a göre bu gelişmeye, siyasi ve iktisadi iyileştirmelerin eşlik 

etmemesi, ortaya çıkan sonuçtan alt sınıfların yarar sağlamadığı anlamına gelmez. 101 

Bununla birlikte her iki görüşün de reddetmedİğİ bir hususun altını çizmek gerekir: 

Yasaların yazılı hale getirilmesi sınıjlara bölünmüş bir toplumda var olan toplumsal 

mücadele/erin sonucuydu. Tartışmalı olan husus, bu mücadele sonucunda alt 

99 Walter Eder, "The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An 
Unconventional Hypothesis ", s. 255. 
100 S. C. Humphreys, "The Discourse of Law in Archaic and Classical Greece ", Law and History 
Review, Volume 6, 1988, s. 468-469. 
101 Kurt A. Raaflaub, "From Protection and Defense to Offense and Participation: Stages in the 
Conjlict ofthe Orders ", s. 204. 
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sınıfların kazanımının varlığı ve derecesidir. Atina demokrasisinin tarihsel gelişimi 

açısından bakıldığında, yazılı yasaların demokrasinin kurumsallaşmasının başlangıç 

aşamasına denk geldiği söylenebilir. Ardından gelen tarihsel süreçte belirleyici olan 

ise, Atina'da yazılı hukukun geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinin eşit 

yurttaşlık statüsüne sahip alt sınıftan erkeklerin katılımına açık olmasıydı. Böyle bir 

ortamda, yazılı hukuk alt sınıfların çıkarına sonuçlar doğurabilmekteydi. Fakat 

hukukun üstünlüğü ilkesinin izleğini sürdüğümüz Roma uygarlığında, cumhuriyet 

döneminde dahi siyasi kurumlar ve bunlar tarafından üretilen hukuk üzerinde, alt 

sınıfların böyle bir etkisi söz konusu olmadı. Yalnızca hakim sınıflar tarafından 

şekillendirilen ve uygulanan düzenlemeler, Eder'in yasalaştırma faaliyetleri 

açısından belirttiği gibi, siyasi iktidarı sınırlandırmaktan çok, onu kontrol eden sınıfı 

kendi içinde uyumlu hale getirerek güçlendirdi. 

Roma' da siyasi iktidar ile yurttaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir kamu 

hukuku alanının gelişmeyip, mülkiyet ilişkilerinin düzenlenmesi ve korunmasını 

temel alan özel hukukun sistematikleşmesi, bu bağlamda değerlendirilebilir. Oysa 

Atina'da, hak ve özgürlüklerin kurumsallaşmasına dair bir gelişme 

gözlemlenmemekle birlikte, yöneticilerin yeterlilikleri ve faaliyetleri, sınıfsal 

konumuna bakılmaksızın tüm yurttaşların denetimine açık olduğu ve yasama ve 

yargılama faaliyetleri yine tüm yurttaşların katılımıyla yürütüldüğü için, iktisadi ve 

siyasi gücü son kertede ellerinde bulunduran hakim sınıfların, hukuk aracılığıyla belli 

oranda sınıriandıniması olanaklı olmuştur. 

3. Roma 'da Kurumsal Dönüşüm ve Üstün Hukukun İçeriği 

Antik Çağ'da Atina ve Roma uygarlıklarında sıradan halkın yönetimi olarak 

demokrasi ve toplumsal düzeni sağlayan bir araç olarak yasa açısından belirleyici 

olan, yurttaşlık ve bu statünün sağladığı siyasi haklardı. Soyut temel hak ve 

özgürlükler aracılığıyla korunan modem bireyle karşılaştırıldığında, bu iki örnek 

özelinde yurttaşların kendilerini siyasi ve iktisadi baskıdan koruma olanakları, sahip 

oldukları siyasi statü ve haklar ile yakından bağlantılıydı. Bu bağlamda Roma 

uygarlığının cumhuriyet dönemi, Atina'daki klasik demokrasi dönemiyle 

karşılaştırıldığında bazı farklılıklar göze çarpar. Bu farklılıklar, siyasi kurumlar ve 
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yasaların üstünlüğü ilkesinin hangi sınıfın çıkarına sonuçlar doğurduğu sorusuna 

yanıt ararken önem taşır. 

a. Siya.~i Katılımın Sınırlanması 

Roma'da aralarındaki işlev farkları gittikçe silikleşen üç meclis 

bulunmaktaydı. Bu meclisierin ortak özelliği, Atina' daki uygulamanın aksine belirli 

toplanma zamanları olmamasıydı. Bir tasarı ya da seçim olacağı zaman, yetkili 

magistra tarafından toplantıya çağrılan meclislerde, konuya ilişkin herhangi bir 

tartışma yürütülmesi yasaktı, yurttaşlar yalnızca aday gösterilenler arasından bir 

kişiye oy vermek ya da önerilen tasarıları ret ya da kabul etmek hakkına sahipti. 

Fakat en önemli fark, Roma 'nın en ve tek demokratik kurumu olan meclislerde her 

yurttaşın hir oy hakkının bulunmamasıydı, oy/ar gelire göre sınıjlandırılmış gruplar 

esas alınarak veriliyordu. Yurttaşlar arasında en üst gelir düzeyine sahip iki zümre, 

toplamda 98 oya sahipti ve bu sayı çoğunluğu oluşturmak için yeterliydi. Oylar 

sırayla kullanılmaktaydı ve öncelik üst sınıf üyelerinde olduğu için, onların oy verme 

işlemi tamamlandığında sonuç da ortaya çıkmış oluyordu. 102 Dolayısıyla yurttaşların 

çoğunluğunun siyasete katılımı, ancak üst sınıf üyelerinin anlaşmazlığa düşmeleri 

durumunda söz konusu olabilmekteydi. 

Fakat tarihsel süreçte, üst sınıfı oluşturan iki zümrenin -senatörler ve equites

yaşadığı çıkar çatışmaları, radikal değişikliklere yol açacak boyuta ulaşmadı. 

Yukarıda belirtildiği gibi, yönetici sınıf üyeleri arasında, kimi zaman bu sınıfın ortak 

çıkarına zarar verecek düzeye ulaşabilen bir rekabet bulunmaktaydı. Yasaların bu 

rekabeti dizginleyen işlevine ve Antik Çağ düşünürlerinin eserlerinde yer alan 

uyanlara değinilmişti. Bununla birlikte, bu iki zümreyi birleştiren öğeler çok daha 

fazlaydı ve bu ortaklık, Roma'nın isyanlar ve çatışmalar ile şekillenen tarihi göz 

önüne alındığında, özellikle bu iki zümrenin toprakların dağıtımı, ücretsiz buğday 

sağlanması, borçların silinmesi gibi toplumsal yapıyı dönüştürmeye yönelik talepler 

karşısında aldıkları olumsuz tutumlarda açıkça ortaya çıkmaktaydı. Siyasi yapının 

102 Scott Gordon, Controlling the S ta te: Constitutionalism from Ancient Athens to Today, 
Harvard University Press, 2002, s. I 06- I 07; John A. North, "The Constitution of the Roman 
Republic ", A Com pa nion to the Roman Republic, Editörler: Nathan Rosenstein, Robert Morstein
Marx, Blackwell Publishing, 2006, s. 262; W. Jeffrey Tatum, "Roman Democracy? ", A Companion 
to Greek and Roman Political Thought, Editör: Ryan K. Balot, Blackwell Publishing, 2009, s. 2 I 8. 
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süreklilik ve istikrarını sağlamak için bu tür öneriler ileri süren ve senatonun 

muhafazakarlığı karşısında equites'e dayanmaya çalışan Gracchus kardeşlerin 

ölümle biten sonları ve süreçte equites'in onlara sırt çevirmesi, bu çerçevede 

hatırlanınası gereken önemli bir örnek olarak karşımıza çıkar. 103 

Yalnızca meclis değil diğer tüm siyasi kurumlar, üst sınıf üyelerinin 

hakimiyetindeydi. Plebler ve patriciler arasındaki mücadele sonucunda, yurttaşlık 

statüsünden daha geniş kitleler yararlanmaya başlasa da, Roma'da siyasi yönetim, 

gerek cumhuriyet gerekse imparatorluk dönemlerinde nobilitas 'ın, yani senatör ve 

equites zümrelerinin kontrolü altında kaldı. 104 Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

aşamalı olarak yurttaşlık statüsünün genişlemesi, patrici ve plebler arasındaki 

ayrımın silinmesi ve buna paralel olarak yöneticilik için var olan yasal engellerin 

kalkmasına karşın fiili eşitsizlik ve yasakların sürmesidir. Bu ayrım yine sınıfsal bir 

temel üzerinde şekillenmekteydi: Magistralık ve senatörlük için asgari yeterlilik 

koşulu bir ücret karşılığında çalışmamaktı. 105 

Sadece üst sınıf üyelerinin seçilebildiği magistralık kurumunun, görece 

demokratik öğeler barındıran meclis faaliyetleri üzerinde -Atina örneğinden farklı 

olarak- oldukça geniş bir kontrol ve yönlendirme yetkisi bulunmaktaydı. Meclisler, 

önlerine gelen tasarı ve ilgili makamlar için oluşturulan aday listeleri üzerinde 

herhangi bir değişiklik teklifi yapamazken, tüm bu süreçlerde belirleyici ve geniş bir 

takdir yetkisine sahip olan, oturumu yöneten yetkili magistraydı. Öyle ki, istemediği 

bir sonucun ortaya çıkacağını düşünen magistra, dilediği anda süreci durdurabileceği 

gibi, oluşan bir kararı reddetme ya da hükümsüz kılma yetkisini haizdi. 106 

103 P. A. Brunt, "The Equites in the Late Repub/ic", The Fall of the Roman Republic and Related 
Essays, Oxford University Press, 1988, s. 147. 
104 Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht, Dritter Band, 1. Teil, s. 458; Fritz Schulz, Prinzipien 
des römischen Rechts, s. 115-116; Scott Gordon, Controlling the State: Constitutionalism from 
Ancient Athens to Today, s. 92. Bu zümrelerin hakimiyeti için ayrıca bkz. Ronald Syme, The 
Roman Revolu tion, s. ı 0- ı 2. 
105 Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht, Dritter Band, ll. Teil, s. 874; Ziya Umur, Roma 
Hukuku, Filiz Kitabevi, 1984, s. 43. 
106 Fritz Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, s. 116-117. 
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Fakat cumhuriyet döneminin hakim kurumu senatoydu. 107 Yalnızca üst sınıf 

üyelerinden oluşan bu organ, geleneklerle belirlenen katı kurallar doğrultusunda 

şekillenmekteydi. Bir tür yüksek düzey magistralık olan censorlar tarafından, 

kimlerin senato için uygun özelliklere sahip olduğu, düzenli aralıklarla belirlenen 

listelerde ilan edilmekteydi ve bu listelerde yer alan kişiler arasından yine censorlar 

tarafından seçim yapılmaktaydı. Emekleriyle geçinen kişilerin ne magistra ne de 

senato üyesi olamayacağına yukarıda değinilmişti. Senatoyu güçlü kılan temel öğe 

ise, magistraların bir yıllık görev sürelerine karşın, senatörlerin kural olarak ömür 

boyu devam eden görev süreleriydi. Bu süre kısıtlaması, magistraların uzun erimli 

tasarılarda bulunmalarını engelliyor ve sürekli ve istikrarlı bir yapıya sahip olan 

senatonun politikalarının uygulayıcısı konumunda kalmalarını sağlıyordu. 108 

Senato, magistraların yanı sıra meclisler karşısında da üstün konumdaydı. 

Meclisierin gerek kabul ettikleri yasalar, gerekse seçtikleri magistralar, geçerlilik 

kazanmak ve faaliyete başlamak için senatonun onayından geçmek zorundaydı. 

Süreç içinde değişen tek öğe, yasa tasarılarının ve ardından da aday magistra 

listelerinin, nihai karar mercii olarak senatoya sunulmasına dair uygulamaya son 

verilmesi oldu. Ama bu, meclisler için yalnızca görece ya da daha doğru bir ifadeyle 

görünüşte bir kazanımdı, çünkü her iki değişiklik ile bu kez tasarıların ön denetimi 

senatoya verildi ve senatonun onaylamadığı bir tasarı ya da listenin meclise 

sunulması olanaklı değildi. 109 Görüldüğü gibi yurttaşların iradelerinin yansıyacağı, 

toplumsal eşitsizlikler karşısında siyasi katılım yoluyla mücadele edebilecekleri tek 

kurum olan meclisler, magistraların ve senatonun kontrolü altındaydı. Meclisler 

adeta, ancak sorulduğu zaman fikrini açıklayabilecek bir siyasi organ konumuna 

indirgenmişti. Böylelikle Atina örneğinde demokrasinin alt sınıfiara sağladığı, hakim 

sınıfları siyasi açıdan denetleme olanağı da ortadan kalktı. 

107 Theodor M om m sen, Römisches Staatsrecht, Dritter Band, ll. Teil, s. ı 034- ı 035~ Ziya Um ur, 
Roma Hukuku, s. 53: Karl Esmarch, Römische Rechtsgeschichte, 3. bs, Georg H. Wigand Verlag, 
ı 888, s. 277-278. 

108 Max Kaser, Römische Rechtsgeschichte, s. 46, Heinrich Siber, Römisches Verfassungsrecht in 
geschichtlicher Entwicklung, s. 242. 
109 oıga Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, Routledge, 2003, s. 39. 
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Bu zıtlık, Fritz Schulz tarafından da vurgutanır ve onun önemli bir Roma 

hukukçusu olarak getirdiği yorumlar, hem Roma uygarlığı sırasında demokrasinin 

kaybetmeye başladığı prestiji, hem de Roma Hukuku üzerine 20. yüzyılda yürütülen 

araştırmalar sırasında bir liberal düşünürün görüşlerini yansıtması açısından önem 

taşır. Yunan meclisini, amfi tiyatroda sahip olduğu iktidarın keyfini çıkararak bir 

araya gelen, tartışan ve duygularının etkisiyle yeteri kadar üzerinde düşünülmemiş 

kararlar alan bir kurum olarak tasvir eden Schulz, bunun karşısında Roma'nın 

sessizce, tartışmadan ve oturumu yöneten magistranın rehberliğinde oy veren 

yurttaşını yüceltir. Kendi seçtiği magistranın otoritesini tasvip eden Roma Meclisi, 

böylelikle Yunan demokrasilerinde ortaya çıkan despotik çoğunluk iktidarından 

korunabiimiştir ve "başka hiçbir yerde burada olduğu kadar açık bir şekilde 

Roma 'nın özgürlük anlayışının temelinde Roma disiplininin yattığı görülmez. ı ı o 

Schulz'un bu tasviri, Atina'daki klasik demokrasi döneminin tarihsel açıdan 

önemini bir kez daha gözler önüne serer. Her yurttaşın sınıfsal konumundan 

bağımsız, meclis faaliyetlerinde sahip olduğu eşit oy ve konuşma hakkı, fakirierin 

yönetimi olarak tasvir edilen demokrasinin ayırt edici özelliklerini oluşturmaktaydı. 

Bu özelliklerin Platon ve Aristoteles tarafından, siyasete ehil olmak için gerekli 

erdemden yoksun kalabalıklara ölçüsüz bir iktidar olanağı sağlaması nedeniyle 

eleştirildiği yukarıda aktarılmıştı. Bu eleştiri, Roma'nın geç cumhuriyet döneminde 

yaşayan düşünür ve siyasetçi Cicero tarafından da paylaşılmaktaydı. Örneğin Pro 

Flacco'da Cicero, Yunan meclislerinde deneyimsiz ve yetersiz kişilerin, toplumun 

çıkarına olmayan savaşlara karar verdiğini, sorunlu kişileri idari görevlere getirdiğini 

ve görevini layıkıyla yerine getiren idarecileri sürgün ettiğini belirtir. ı ı ı 

Roma'da hakim sınıfların bu denetlenmesi güç kalabalıklara karşı getirdiği 

çözüm, sıkı bir kontrol mekanizması yaratmak olmuştu. Schulz'un değerini 

vurguladığı ve gerçek özgürlüğün anahtarı olarak tanımladığı disiplin bu bağlamda 

11° Fritz Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, s. 117-1 18. 

111 Cicero, In Catilinam, Pro Flacco, Pro Murena, Pro Sulla, Çev. L. Lord, Loeb Classical 
Library's Cicero, ı 978, § ı 5- ı 6 'dan aktaran Jennifer Tolbert Roberts, Athens on Trial: The 
Antidemocratic Tradition in Western Thought, s. 1 O ı. Cicero'nun Atina demokrasisine yönelik 
eleştirileri için ayrıca bkz. İlhan Akın, Kamu Hukuku, 4. bs, Üçdal Neşriyat, t.y., s. 36. Pro Flacco 
ve çok popüler olmayan benzer klasik eserlerin orijinal metinleri ve İngilizceleri için bkz. 
http://www.perseus.tufts.edu/. 
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değerlendirilebilir. Siyasi rejim öyle kurgulanmıştır ki ""işin ehli olmayan'\ ""yeterli 

siyasi erdemden yoksun" insanların siyasete katılımı ancak üst sınıfların izin verdiği 

oranda ve onların denetiminde gerçekleşir. Bu sonucun oluşmasında, Roma'nın 

toplumsal yapısı ve alt sınıfların yürüttükleri siyasi mücadelede izledikleri yol da 

etkili olmuştur. Roma'da alt sınıflar, henüz güçlü bir iktidar mekanizması 

kurulmadan önce, Yunan örneğindeki gibi eşit katılımı temel alan siyasi reformlara 

yönelmek yerine, patrici-pleb mücadelesinde olduğu gibi, güçlü liderleri destekleyip 

onların reform hareketlerine umut bağlamıştı. Bu tutumun temelinde Yunan 

toplumlarında örneği görülmeyen patronaj (patron-client) ilişkisinin belirleyici 

olduğu söylenebilir. 112 Bu kişisel bağlılık ilişkisi, kurumsal mekanİzmalarla 

desteklendiğinde, alt sınıfların tabiiyetini güçlendiren bir etken olarak işlev 

görmekteydi. 

Bu yapı içinde şekillenen Roma hukukunun, alt sınıfları koruyucu bir özellik 

göstermesi ya da bu yönde evrilmesi de söz konusu olmadı. Kamu ve özel hukuk 

ayrımının yer aldığı Roma hukukunda, sistematikleşen ve günümüze miras kalan ilke 

ve kurumların. temelde özel hukuk alanında olduğu gözden kaçmayacaktır. Kamu 

hukuku alanında, diğer bir deyişle siyasi rejimin yurttaşlarla olan ilişkileri açısından, 

siyasi kurumların üst sınıfların kontrolünü sağlayacak şekilde kurgulandığı yukarıda 

aktarıldı. Ceza hukuku da bu yapıyı tahkim etmekteydi. Modem hukuk devletinin en 

önemli özelliklerinden biri olarak kabul edilen, suçta ve cezada yasallık ilkesi Roma 

hukukuna yabancı bir kavramdı. Ceza hukuku, özgürlük ve disiplin bağlantısına 

koşut olarak, yurttaşların korunmasını değil, etkin bir cezalandırmayı 

amaçlamaktaydı. 113 Ayrıca bu amaca yönelmiş cezalandırma sistemi de, bütün 

sınıfıara eşit bir şekilde uygulanmamaktaydı. Daha saygın (honestiores) olarak 

112 W. G. Runciman, "Capitalism without C/asses: The Case of Classica/ Rome", The British 
Journal of Sociology, Volume 34, Number 2, 1983, s. 166; G. E. M. De Ste. Croix, The Class 
Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age to the Arab Conquests, s. 341. 
Ayrıca bkz. Elizabeth Deniaux, "Patronage ", A Companion to the Roman Republic, Editörler: 
Nathan Rosenstein, Robert Morstein-Marx, Blackwell Publishing, 2006, s. 417. 

1 ı:ı Fritz Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, s. 120. 

52 



nitelendirilen üst sınıf üyeleri, daha aşağı insanlara (humiliores) oranla hafif cezalara 

çarptırılmaktaydı. 114 

Suç ve cezada takdir yetkisinin ön planda olması, yargılama usulü ve 

yargıçların hangi sınıf üyelerinden oluşacağı meselelerini daha da önemli bir hale 

getirmekteydi. Anıınsanacağı gibi Atina demokrasisinin klasik döneminde, her 

sınıftan yurttaşın yer aldığı listelerden kura usulüyle belirlenen jürilerin oluşturduğu 

mahkemeler bulunmaktaydı ve jüri üyeleri görevlerini, belli bir ücret mukabilinde 

yerine getirmekteydi. Bu mahkemelerin, özellikle mülk sahibi sınıf üyelerinin 

hakimiyetinde olan Areopagus Konseyi karşısında artan yetkileri, alt sınıf üyelerinin 

iktisadi eşitsizlikler ve baskılar karşısında korunması açısından önemli bir işlev 

görmekteydi. Buna karşın Roma' da, yargılama faaliyetlerinden sorumlu Preator'un 

seçtiği yargıçlar, yalnızca senatör ve equites zümrelerinin üyelerinden 

oluşmaktaydı. 115 Jürili mahkemelerin kurulmasının ardından da, jüri üyeleri bu iki 

zümre arasından seçilmekteydi. Yargıçlık ve jüri üyeliğinin yalnızca üst sınıflara 

hasredilmesinin gerekçesini ise, bu kişilerin, sahip oldukları zenginlik ve toplumsal 

statü nedeniyle, rüşvet ve siyasi baskılardan etkilenmeden görevlerini yerine 

getirebileceklerine dair inanç oluşturmaktaydı. 116 

b. Hukuku Üretme-Uygulama Ayrıcalığı ve Hukuk Güvenliği ilişkisi 

Roma'da yargılamaların adil bir şekilde yürütülmesi ve yolsuzlukların 

önlenmesi için yalnızca üst sınıfların görev aldığı bir yapının öngörülmesi dikkat 

çekicidir. Buna karşın Atina'da yargılamanın adil ve dürüst olmasını sağlamak için 

bulunan çözüm, mahkemelerdeki jüri sayısının yüksek tutulması ve jüri üyelerine 

asgari bir ücret ödenmesiydi. Böylece üst sınıf üyelerinin sahip oldukları maddi 

imkanları kullanarak yargılama sürecini etkilemeleri engellenıneye çalışılmıştı. Bu 

114 J. M. Kelly, Roman Litigation, Oxford University Press, 1966, s. 68; Michael C. Alexander, "Law 
in the Roman Republic ", A Com pa nion to the Roman Republic, Editörler: Nathan Rosenstein, 
Robert Morstein-Marx, Blackwell Publishing, 2006, s. 242. 

115 Olga Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, s. 58; Jean-Michel David, "Rhetoric 
and Public Life", A Com pa nion to the Roman Republic, Editörler: Nathan Rosenstein, Robert 
Morstein-Marx, Blackwell Publishing, 2006, s. 426. 

116 Michael C. Alexander, "Law in the Roman Repub/ic", s. 244. Ayrıca Roma cumhuriyetinde, 
Atina'nın aksine tüm siyasi görevler, idari ve yargısal işlevierin yerine getirildiği makamlar da dahil 
olmak üzere, herhangi bir ücret alınmadan yürütülmekteydi. V. Diakov, S. Kovalev, ilkçağ Tarihi, 
Roma, s. 72. 
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iki yaklaşım arasındaki fark, yıne yönetme sanatına ""ehil" olanların kim olduğu 

sorunsalıyla bağlantılıdır ve demokratik ve oligarşik yönetimlerin hukuka 

yaklaşımları arasındaki farkı açık biçimde ortaya koyar. Bununla beraber Antik 

Çağ 'ın bu iki siyasi rejiminin ortak noktası, modern hukuk devletinin diğer bir temel 

özelliği olan hukuk güvenliğini, ra~yonellik ve öngörülebilirlik temelinde 

kurgulamamiŞ olmalar1d1r. 

Hukuk güvenliği modern anlamıyla, yasaların genelliği, açıklığı ve ileriye 

dönüklüğü gibi özellikleri ve bu özelliklere hayat veren kurumsal güvenceleri ifade 

ederken, Antik Çağ'da belirleyici olan, hukuku üreten ve uygulayanların sınıfsal 

konumlarıydı. Diğer bir ifadeyle yasaların niteliğinden ziyade bu bağlamda 

belirleyici olan, onu yapan ve uygulayanların nitelikleriydi. Yine Platon ve 

Aristoteles'in zengin ve fakir ayrımına dönülecek olursa, hangi sınıfın hukuku 

üretme ve uygulama iktidarını elinde bulundurduğu, bu güce sahip sınıfın hukuk 

güvenliğini sağlaması açısından önem taşımaktaydı. Bu açıdan, Atina'nın 

demokratik ve Roma'nın oligarşik yönetimleri arasındaki farklılık daha çarpıcı hale 

gelir. 

Atina'da mülksüz sınıflar, kendilerini baskı ve sömürüden korumak için 

yasaların üretilmesi ve uygulanmasını denetimleri altında tutmaya çabalarken, 

Roma' da bu kez mülk sahibi sınıflar bu süreci kontrol etmeyi başarmışlardır. 

Dolayısıyla Roma örneğinde, hukuk güvenliği kavramının yurttaşların tümü için 

geçerli bir olgu olmadığı, yalnızca mülk sahibi sınıfların yararlandığı bir ayrıcalık 

halini aldığı söylenebilir. Örneklerle somutlaştırılacak olursa, ceza hukuku alanında 

yargılamanın üst sınıfların kontrolünde gerçekleşmesi, yargıçların suçları ve cezaları 

belirlemede sahip oldukları çok genış takdir yetkileri bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Roma hukukunun en gelişmiş kısmını oluşturan özel hukuk da, bu 

saptamayı güçlendiren özellikler gösterir. Bu bağlamda vurgulanması gereken, 

Roma'da sistematikleşen ve profesyonelleşen hukukun düzenlediği temel alanın 

alım-satım, kiralama, miras gibi iktisadi işlemler ve özellikle de mülkiyet ilişkileri 

olduğudur. 117 Hukukun bu alanda gelişmesinin nedeni, hiç kuşku yok ki gittikçe 

117 Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, s. 65-66. 
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mülksüzleşen yurttaşlar değildi; bu eğilim daha çok, mülkiyet sahibi üst sınıflar 

arasındaki bazı çelişkiterin sonuçlarını yansıtmaktaydı. 

Geniş topraklara sahip senatörler zümresi karşısında, daha çok ticaret ve para 

ekonomisi üzerinden zenginleşen equites, özel hukuk alanındaki gelişmelerin de en 

büyük destekleyicisi oldu. Senatörler zümresinin aksine, equiles üyelerinin siyasi 

iktidarda görev alma hakkı yoktu. Bu nedenle, formel bir şekilde çerçevesi çizilmiş 

bir hukuk alanına özellikle ihtiyaç duymaktaydılar. Bununla bağlantılı bir diğer 

unsur, mülkiyet ilişkileri ve ticaretin, değişen sıyası kriz ve toplumsal 

mücadelelerden etkilenmeyecek sağlam bir zemin üzerinde yürütülmesi isteğiydi. 

Roma tarihi boyunca süren toplumsal huzursuzlukların mülkiyet ilişkileri üzerinde 

reform talepleriyle olan ilişkisi bu açıdan önem taşımaktaydı. Bu dinamiklere, ticari 

ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek için elzem olan öngörülebilirliği sağlama 

ihtiyacı da eklenebilir. Bu gelişmeler aynı zamanda hukukla uğraşan bir meslek 

grubunun da oluşmasına yol açmıştı. Diğer bir sonuç ise, özerk bir hukuk kurarn ve 

uygulamasının ortaya çıkışı oldu. 118 

Bu gelişmeleri, hukuk güvenliği kavramının, hukukla bağlı bir siyasi iktidarın 

ve dolayısıyla da hukuk devletinin uygulamadaki öncüileri olarak değerlendirmek 

olanaklıdır. Fakat gözden kaçınlmaması gereken husus, görece olarak varlığından 

söz edilebilecek hukuk güvenliğinin yalnızca özel hukuk alanıyla sınırlı kalmasıdır. 

Oysa modern devletin ortaya çıkmasının ardından, devletin özerkliği, hukukun 

genelliği ve objektifliğine dair farklı bir devlet kuramı ve uygulaması gelişmeye 

başlayacaktır. Yurttaşlık statüsünün genişlemesi ile birlikte, hukuku üretmek ve 

uygulamak için aranan sınıfsal ve iktisadi ölçütler ortadan kalkacak ve bu durum 

devlet ve hukukun tarafsızlığı argümanını destekleyen bir görünüm oluşturacaktır. 

Sonuçta, hukuk güvenliği, artık hukuku üreten ve uygulayanların kişisel vasıflarıyla 

118 Bruce W. Frier, "Autonomy of Law and the Origins of the Legal Profession", Cardozo Law 
Review, Volume 1 1, 1989, s. 276. Fakat öngörülebilirliğin ancak görece şekilde sağlandığının altını 
çizmek gerekir; çünkü magistranın ya da yargıç olarak seçilen iudex 'in, öngörülebilirliği sağlayan 
usuli düzenlemeleri etkisiz kılan geniş bir takdir yetkisi bulunmaktaydı. Fritz Schulz, Prinzipien des 
römischen Rechts, s. 168. Roma özel hukukunundaki usul kurallarının gelişimi ve 
sistematiklcşmesinin, iktisadi ve siyasi gücü elinde bulunduran yurttaşların, hukuku kendi lehlerine 
kullanma olanaklarını ortadan kaldırmadığı hususunda ayrıca bkz. J. M. Kelly, Roman Litigation, 
b.a. 
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değil de, hukukun niteliği ve spesifik kurumlar aracılığıyla sağlanan bir olgu haline 

gelecektir. 

4. Roma Siyasi Düşüncesinin Özgün Niteliği: Cicero'nun Siyasi İktidar ve Özel 

Mülkiyete Yaklaşımı 

Roma'nın geç cumhuriyet ve Atina'nın demokrasi dönemindeki toplumsal ve 

siyasi yapılar arasındaki farklılıklar, siyasi düşünce alanında da yansımasını bulur. 

Bu bağlamda Cicero'nun, yasaların toplumsal işlevi ve siyasi katılım konusundaki 

düşünceleri, Platon ve Aristoteles'in kurarnları ile karşılaştırıldığında, bazı ortak 

noktaların yanı sıra önemli farklılıklar bulunur. Cicero'nun yasaların üstünlüğü 

konusundaki katkısı ise, hukuk kurallarının aşkın niteliğine dair vurguyu 

kuvvetlendirmesi ve bu temelde bir doğal hukuk kuramı oluşturmasıdır. 

Cicero, hukuku, insan aklının ürünü olmayan, halk meclisleri tarafından 

oluşturulan yasama faaliyetlerine indirgenemeyecek, tüm evreni emir ve yasaklarının 

bilgeliği aracılığıyla yöneten ebedi bir olgu olarak nitelendirir. İlk ve nihai hukuk, 

her şeyi akıl aracılığıyla emreden ya da yasaklayan tanrının takdiridir. Bu hukuk 

bilge bir varlığın, emir ve yasaklar şeklinde ortaya çıkan akıl ve idrakidir. 119 

Filozofları, hukuku başlangıç noktası olarak almaları nedeniyle oluıniayan Cicero, 

hukukun köklerini doğadan aldığını, yapılması gereken şeyleri emreden ve 

karşıtlarını yasaklayan en yüksek akıl olduğunu vurgular. Bu akıl insan idrakinde 

oluşturulur ve korunursa, hukuk halini alır. 120 

Bu ifadeler Ci ce ro 'nun, tıpkı öncü11eri gibi hukuku akı11a özdeşleştirrnesinin 

en açık örneklerini oluşturur. Bu kuramsal saptamaları yerli yerine oturtabilmek için, 

var olan siyasi ve hukuki uygulamalarla birlikte okumak yararlı olacaktır, çünkü 

hukuku ak ı 11a özdeşleştirrnek, akılcı ilkelerin kimler tarafından belirleneceği 

sorununu da beraberinde getirir. Bu çerçevede yukarıdaki satırlarda, demokrasi 

karşıtlığının izlerini saptamak olanaklıdır. Yasaların halk meclislerinde 

oluşturulmasının, bu yasaları hukuk olarak nitelendirmek için yeterli olmadığı, çünkü 

bunların, olması gerekeni her koşulda yansıtmayacağına dair vurgu dikkat çekicidir. 

119 Cicero, "On the Laws, Book ll, § 8 ", On the Commonwealth and on the Laws, Editör: James E. 
G. Zetzel, Cambridge University Press, 1999, s. 132. 
120 A.e., "Book /, § 18 ", s. ı ı 1. 
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Bu görüşü pekiştiren düşünceler, Cicero 'nun hukuk ve yasaların işlevine değindiği 

diğer eserlerinde de yer alır. 

Örneğin Cicero De re publica 'da gerçek hukuku yine, doğa ile uyumlu akıl 

ile özdeşleştirir, değişmez ve ebedi olduğunu ifade eder. Bu '""gerçek" hukuku ihlal 

eden, dönüştüren ya da tamamıyla ortadan kaldıran yasalar yürürlüğe konamaz. Bu 

hukukun doğurduğu yasak ve yükümlülüklerden ne senato ne de halk, insanları 

masun kılabilir. Roma'da ya da Atina'da, şimdi ya da sonra geçerli farklı yasalar 

yoktur; tüm halklar ve tüm zamanlar için geçerli tek bir ebedi ve değişmez hukuk 

vardır ve bunun da belirleyicisi tanrının iradesidir. 121 Bu kuramsal çerçevede vurgu, 

hukukun insanların iradesiyle değiştirilemeyen aşkın niteliğinedir. Aynı zamanda bu 

yaklaşım, tüm insanlık için ortak ve evrensel öğeler içeren hukuk anlayışının ilk 

örneklerinden birini oluşturur. 122 Burada dikkat çeken bir başka ifade, yalnızca halk 

meclislerinin değil, Roma'nın hakim kurumu olan ve toprak sahibi üst sınıfların 

kontrolündeki senatonun da hukuku değiştiremeyeceğidir. Bu ifade karşısında, tıpkı 

Platon ve Aristoteles'in hukuk ve demokrasi yaklaşımlarında olduğu gibi, 

Cicero'nun da uygulamaya yönelik söylemlerini incelemek, önerilerinin siyasi 

alandaki karşılıklarını değerlendirmek için yararlı olabilir. 

a. Orantılı Eşitlik Temelinde Siyasi Katılım 

Cicero 'nun, hukuku aşkın referanslada açıklaması, hukuk kurallarının 

içeriğini, uygulamada kimlerin belirleyeceği meselesini ortadan kaldırmaz. Hatta 

Stoa felsefesinden miras aldığı tüm insanların eşitliği düşüncesi, yurttaşlar arasındaki 

statü farkının yasal olarak tanındığı bir toplumsal düzende, bu sorunu daha da zorlu 

bir hale getirir. Cicero, ilahi akıldan eşit derecede pay almış insanların ahlaken de 

eşit oldukları görüşünü benimsemekle birlikte, toplumsal ve siyasi eşitsizliklerin 

kaçınılmaz olduğunu ileri sürerek, bu çelişkili durumu çözmeye çalışır. Ahlaki 

eşitliğe karşın, her insan farklı kişisel özelliklere sahiptir. insanın potansiyel 

meziyetlerinin geliştirilmesi ve işlenmesi, farklı kişilik yapılarının oluşmasına yol 

açar ve insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı da, farklılaşan bu kişisel özelliklerdir. 

121 Cicero, "On the Commonwea/th, Book lll, § 33 ", On the Commonwealth and on the Laws, 
Editör: James E. G. Zctzel, Cambridge University Press, I 999. s. 71-72. 
122 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 35. 
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Bu, ahlaki eşitlik idea/inin. toplumsal eşitsizlikler/e bir arada var olabileceği 

kuramsal zemini oluşturur. 123 

Cicero, bu temelden hareketle tıpkı öncüBeri Platon ve Aristoteles gibi 

orantılı bir eşitlik anlayışını benimser124 ve Atina'daki yurttaşlığa dayalı eşitliği 

eleştirir. Onun ideali, karma yönetim şeklidir. Karma yönetim, siyasi istikrarı, 

birbirini dengeleyen siyasi kurumların sağlayabileceği görüşünü esas alır. Cicero'nun 

neden böyle bir siyasi yapıyı idealize ettiği, Roma'nın tarihsel gelişmeleriyle 

yakından bağlantılıdır. Sınıfsal ayrımların yasal olarak tanındı ğı Roma' da, bu verili 

durumun kaçınılmaz sonucu sınıf mücadelesi ve bu mücadelenin siyasi istikrarı 

sekteye uğratmasıydı. Dolayısıyla çatışma ortamında istikrarı sağlamak için, siyasi 

yapı içinde, alt sınıfların taleplerini de belli oranda soğurabilecek mekanizmalar 

gerekliydi. Bu çerçevede karma yönetim kuramı, yurttaş statüsündeki alt sınıfların 

belli oranda ve kontrollü olarak siyasi katılımına izin verildiği, fakat nihai karar alma 

merciinin üst sınıfların hakimiyetindeki senatoya ait olduğu Roma siyasi sisteminin, 

idealize edilmiş bir şeklini oluşturur. 

Cicero karma yönetim konusundaki görüşlerini De re publica' da, bu yönetim 

şeklinin kurucusu olarak gördüğü Roma kralı Servius Tul/ius'a atıfta açıklar. Tullius, 

kurguladığı sistemde yurttaşları zümrelere bölmüş ve oylarıo kontrolünün 

çoğunluğun değil de, zenginlerin elinde olmasını sağlamıştır ki Cicero 'ya göre, 

çoğunluğun iktidara sahip olmaması, tüm siyasi rejimierin değişmez özelliği olarak 

güvence altına alınmalıdır. Bunu sağlamak için oluşturulan sistemde, grup oylaması 

sayesinde, zenginler siyasi iktidarın kontrolünü ellerinde tutarlarken, geriye kalan 

çoğunluk oy verme hakkına sahip olmayı sürdürmüştür. Cicero, gözetiten bu dengeyi 

över ve çoğunluğa oy hakkı tanınmamasının "kibirli/ik" olacağını belirtir. Bununla 

birlikte, çoğunluğun iktidara ortak olması da engellenmiştir ki aksi halde böyle bir 

düzenleme Cicero'ya göre tek kelimeyle "tehlikeli·· olurdu. Bu saptarnaların 

ardından Cicero, genel oy karşıtı burjuva düşünürlerinin modem dönemde 

kullandıkları önemli bir argümana zemin hazırlayarak görüşlerini sonlandırır: 

123 Neal Wood, Cicero's Social and Political Thought, University of California Press, 1991, s. 90-
93. 
124 Cicero, "On the Commonwea/th. Book !, _.ş 53 ", s. 23. 
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Kurgulanan bu yapı sayesinde, bir siyasi birliğin en iyi koşulda varlığını 

sürdürmesinde en fazla çıkarı olanların, oylamalarda ağırlığa sahip olması 

sağlanmıştır. 125 

b. Hakim Sıntjin Yasalarla Sınıriandırı/ması 

Cicero bir yandan var olan siyasi rejime paralel olarak üst sınıfların 

kontrolünde bir yönetim ön görürken, diğer yandan bu kurumların bile 

değiştiremeyeceği ilkelerden söz eder. Bu yaklaşım, aşkın ve nesnel ilkelerin temel 

alınacağı bir hukuki yapı sayesinde, siyasi iktidarın sınırlandırılarak, toplumsal 

düzenin ve istikrarın sağlanacağı izlenimini doğurabilir. Fakat burada kritik sorun, bu 

defa kuramsal düzlemde, doğal ve ilahi nitelikteki temel ilkelerin içeriğinin 

belirlenmesidir. Cicero'nun bu ilkeler çerçevesinde adil ve olması gereken hukuki 

düzenin içeriğini ortaya koyduğu doğal hukuk kuramı, öngördüğü ve idealize ettiği 

siyasi rejimle birlikte düşünüldüğünde, siyasi kurumlarda öngörülen usuli kontrol 

mekanizmalarını güçlendiren ideolojik temeller sağlar. 

Yöneticilere öğütleri, Cicero 'nun öncelikli kaygısını ortaya koyması 

açısından önemlidir. Ödevler Üzerine'de Cicero, iktidar kaynaklarının kişisel çıkarlar 

doğrultusunda kullanılmasını yalnızca ahlaksızlık değil, aynı zamanda bir suç olarak 

niteler ve halkın desteğini kazanmak için yöneticilerin kişisel hırsiarını 

sınırlandırmaları gerektiğini vurgular. 126 Orantılı eşitliği savunduğu anımsandığında, 

Cicero 'nun bu öğütlerinin ardındaki kaygısının, mülksüz sınıfların çıkarlarını 

korumak olduğunu ileri sürmek zorlaşır. Gerek borçların silinmesi, gerekse 

toprakların yeniden dağıtımı taleplerine ve bu reformların yürütücüsü olan Gracchus 

kardeşlere yönelik keskin eleştiriler getiren düşünür, kişisel hırslarını, hakim sınıfın 

ortak çıkarının üzerinde konumtandıran oligarşi mensuplarının yarattığı tehlikelere 

dikkat çeker. 127 Böylelikle Cicero, siyasi iktidarı kurumsal olarak sınırlandırmadan, 

yönetenleri vicdanİ olarak sınırlandırarak, toplumsal düzen ve istikrarı korumaya 

çalışır. Onun amacı alt sınıfların hak ettikleri kadarıyla yetinmelerini, oligarşi 

125 A.e., "Book ll,§ 39-40", s. 45. 
126 Cicero, De Officiis, Çev. Walter M iller, The Loeb Classical Library, 1928, Book II,§ 77, s. 253. 
127 Ellen Meiksins Wood, Yurttaşlardan Lordlara, Eskiçağlardan Ortaçağiara Batı Siyasal 
Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, s. 152. 
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üyelerininse, sınıf çatışmasını keskinleştiren aşırılıklardan kaçınmasını sağlayacak 

temel ilkeleri saptamaktır. 

Bu ilkeler, Cicero'nun adalete yönelen doğal hukuk anlayışında yer alır. Ona 

göre, hukuk adil ve adaletsiz olan arasındaki ayrımdır. Esas vurgusu, belli şekil 

şartlarına sahip ve demokratik meşruiyete dayalı hukuk kurallarının varlığı sayesinde 

istikrar kazanan bir toplum kurgusundan ziyade, '"'"adaleti amaçlayan" hukuk 

kurallarının içeriğinedir. 128 Bu nedenle de eleştirisinin hedefine, yazılı hukuk 

kurallarının içeriğinin sıradan insanlarca belirlenebileceğine dair görüş ve 

uygulamaları yerleştirir. Halkın oyu, hükümdarıo düzenlemesi ya da yargıcın 

kararının neyin adil olduğunu saptayamayacağını, çünkü bu iradelerin adalet 

sağlayacağının kabulü halinde, örneğin halk oylaması sonucunda yağma ya da zinayı 

onayiayan bir düzenlemenin de adil olup olmadığının sorgulanamayacağını ileri 

sürer. Aptalların görüşleri doğayı tersine döndünneye yetiyor olsa, neden şeytani ve 

yıkıcı olanın iyi ve yararlı olduğuna hükmedemediklerini sorar. Ona göre yazılı 

hukuk, adil olmayanı adil hale getiremez, bunları birbirinden ayıran ölçütü doğada 

k k. 129 arama gere ır. 

c. Siyasi iktidarın Amac1 Olarak Özel Mülkiyelin Korunmasi 

Doğal, adil ve bunlara yönelmiş bir hukuki yapıyla destelenen siyasi amaçlar 

nelerdİr? Cicero 'ya göre esas mesel e budur ve bu doğrultuda, adaletin temel 

özelliklerinden i/kinin, haksız bir şekilde tahrik edilmedikçe, başkalarına zarar 

vermemek olduğunu, ikincisinin de kamu mülkiyetinin kamu yararı doğrultusunda, 

özel mülkiyetİn de özel yarar doğrultusunda kullanılması olduğunu belirtir. Bu 

görüşler, alt sınıfların, toprakların yeniden dağıtılması talepleriyle yakından 

bağlantılıdır. Cicero özel mülkiyetin, doğa tarafından yaratılmış bir kurum 

olmadığını kabul eder, buna karşın belli süreli zilyetlik, savaş sonrası fetih, satış ya 

da tahsis gibi yasal yollarla mülkiyetİn elde edilebileceğini belirterek, siyasi iktidarın 

mülkiyet ilişkilerine yönelik müdahalesini gayri meşru hale getirir. Aslında doğal 

olarak kamu malı olan şeyler, sadece bu usullerle bireylerin özel mülkiyetine 

128 Shirley Robin Letwin, On the History of the Idea of Law, Editör: Noel B. Reynolds, Cambridge 
University Press, 2005, s. 50. 
129 Cicero, "On the Laws, Book /, § 42-45 ", s. 120-121. 
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dönüşür ve insanlar bu süreçte ""kısmetlerine düşen" ile yetinmelidir. çünkü 

Cicero'ya göre bunu aşan talepler toplumun hukukuna aykırıdır. 130 

Cicero, adaletin temel öğelerinden biri olarak kabul ettiği özel mülkiyetİn 

korunmasını, yöneticilerin temel görevi olarak nitelendirir. Döneminin tribünlerinden 

biri olan Philippus'un toprakların yeniden dağıtılınasına dair yasa önerisini bu 

bağlamda eleştirir ve böyle girişimlerden daha yıkıcı bir siyaset anlayışı 

olamayacağını vurgular. 131 Toprakların yeniden dağıtılması ya da borçların silinmesi 

gibi siyasetler, toplumun temellerine zarar verir, çünkü paranın bir kişiden alınıp 

diğerine verilmesi halinde toplumda var olması gereken uyum ortadan kalkar ve özel 

mülkiyete saygı gösterilmemesi halinde ise artık tarafsızlıktan söz edilemez. Bunun 

nedeni, bir siyasi iktidarın ayırt edici niteliğinin herkesin sahip olduğu mülkiyeti 

özgürce ve rahatsız edilmeden kullanabilmesini güvence altına almak olmasıdır. 132 

Cicero'nun bu yaklaşımında dikkat çeken husus, özel mülkiyeti, adaletin 

temeline yerleştirmesine karşın, kuramının dayanağı olan doğal hukukun kapsamı 

içerisinde değerlendirmemesidir. Doğal olarak nitelendirdiği ortak mülkiyetten belli 

yollarla özel mülkiyet yaratılır, ama bir kez özel mülkiyet oluşursa, bu defa onu ihlal 

etmek doğal hukuka aykırı olacaktır. Böylelikle Cicero, özel mülkiyetİn oluşumunu 

değil de, gelişimini doğal hukukun bir parçası haline getirir. Bu görüşünü 

güçlendirmek için, özel mülkiyetİn ihlal edilmesinin sonuçlarının toplumsal yapıda 

dağuracağı etkilere dikkat çeker. İnsanların kardeşçe yaşayabilmeleri için, 

birbirlerinin mülkiyetine zarar verecek eylemlerden kaçınmaları gerektiğini belirtir, 

çünkü aksi bir tutum, toplumu bir arada tutan ve doğanın yasaları gereği oluşan 

bağların zarar görmesiyle sonuçlanacaktır. 133 

Topluluğu oluşturan bağların zarar görmesinin tehlikelerine dikkat çekmesine 

karşın Cicero, adaletin temeline yerleştirdİğİ özel mülkiyetİn dağılımındaki 

eşitsizliklerin yarattığı sömürü ilişkilerini ve bu ilişkilerden doğan sınıfsal 

mücadeleleri tartışmaktan kaçınır. Onun amacı adil olanı savunmaktır ve burada 

13° Cicero, De Officiis, Book I,§ 21, s. 23. 

131 A.e., Book Il,§ 73, s. 249. 

132 A.e., Book II, § 78-79, s. 255. 

133 A.e., Book lll, § 2 l, s. 289. 
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dikkate aldığı, topluluğun uyum içerisinde bir arada yaşamasının koşullarıdır. Bu 

koşullara şeklini veren, karma yönetim anlayışının da temelinde yer alan orantılı 

eşitlik ilkesidir. Bu doğrultuda uyum, herkesin hak ettij?ini alması sonucu gerçekleşir. 

Cicero, uyumu bozacak bir duruma örnek olarak, yıllarca bir kişinin mülkiyetinde 

kalmış bir toprağın, hiçbir zaman mülk sahibi olmamış birine verilmesini gösterir. Bu 

muhakemeyi yürütürken, özel mülkiyetİn ve eşitsiz mülkiyet dağılımının nedenlerini 

sorgulamayan Cicero, savını güçlendirmek için, mülkiyet ilişkilerine müdahalenin 

olası sonuçları konusunda okuyucusunu uyarır. Her ne kadar mülkiyetleri ellerinden 

alınan kişiler, mülkiyet dağıtılanlardan sayıca çok az olsa da, böyle konularda sayıca 

az olanların etkisi çok daha fazladır. 134 Cicero 'nun bu uyarının ardından, halkın 

desteğini alarak toprak reformuna girişıneye kalkışan Gracchus kardeşlerin suikast 

sonucu öldürülmesini hatırlatması da manidardır. Böylelikle Cicero, mülkiyet 

ilişkilerine müdahalenin zarariarına dair görüşlerinin kabul edilmemesi durumunda, 

bu kez var olan iktidar ilişkilerinin bunları kabul ettireceğini, adeta bir tehdit şeklinde 

ortaya koyar. 

d. Cicero'nun Hukuk Anlayışının Antik Yunan Düşüncesi ile ilişkisi 

Cicero'nun adalet ve hukuka dair görüşlerini bağlamına oturtabilmek ıçın 

öncüBeri olan Platon ve Aristoteles ile karşılaştırmak yararlı olabilir. Antik Çağ'ın 

bu üç önemli düşünürü temel bir noktada birleşirler; toplum halinde yaşamayı doğal 

bir zorunluluk olarak gören düşünürler, bunun bir gereği olarak ortaya çıkan siyasi 

iktidarın, diğer bir deyişle yönetenlerin, temel amacının toplumun ortak iyiliğini 

sağlamak olduğunu vurgularlar. Burada altı çizilmesi gereken, ortak iyiyi hedefleyen 

bir siyasi iktidarın dayandığı toplumsal yapının. eşitsizlikler üzerine kurulu 

olduğunun, söz konusu eserlerde açıkça saptanmasıdır. Zenginlerin ve fakirierin 

farklı çıkarları vardır ve bu ayrışma, toplumsal çatışma ve siyasi sistem 

değişikliklerinin temel nedenidir. Olması gereken ise, toplumsal huzursuzlukların 

kaynağını oluşturan tek bir sınıfın çıkarı doğrultusundaki siyasetin bir kenara 

bırakılması ve çıkarlar üstü, adalete yönelmiş bir siyaset anlayışının 

benimsenmesidir. Fakat ortak iyiye yönelmiş bu siyaseti belirleyecek olan, sıradan 

insanlar olmamalıdır. Yurttaşların eşit siyasi katılımını eleştİren düşünürler, adaletin 

134 A.e., Book ll, § 79, s. 255. 
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orantılı bir eşitlikle, diğer bir ifadeyle herkesin hakkı olanı alması halinde 

gerçekleşeceğini vurgularlar. Bu nokta, demokrasiye karşı geliştirdikleri eleştirinin 

temel dayanağıdır: Gerçek eşitsizlik, eşit olmayanlara eşit davranılırsa ortaya çıkar. 

Bu bağlamda yasalar da adil olana yönelmiş toplumsal düzen ve istikrarı 

sağlayacak kurallar olarak tasvir edilir. Bununla birlikte, söz konusu düşünürlerin 

eserleri incelendiğinde, kuramsal idealleri bir yana, uygulamaya yönelik 

görüşlerinde, yasaları yapan ve yorumlayanların, dönemin temel üretim aracı olan 

toprağa sahip sınıfın üyelerinden oluşması gerektiğine dair fikir birliği fark edilir. 

Dolayısıyla düşünürlerin, yasaların üstünlüğüne ya da tüm yasaların üzerinde bir 

doğal hukukun var olması gerektiğine dair vurguları, hangi yasalar ve hangi hukuk 

sorusunu da beraberinde getirir. 

Antik Yunan'ın iki önemli düşünürü yasalarda, insanların en zayıf yanını 

oluşturan aç gözlülük ve hırs gibi tutkuların değil, aklın yansımasının bulunduğunu 

belirterek, ancak yasalara uygun bir yönetimin keyfi çoğunluk ya da azınlık iktidarını 

dizginleyebileceğini ileri sürer. Keyfi yönetimin engellenmesine yönelik vurgu, 

eleştirilerinin merkezinde yer alan demokratik yönetime dair görüşlerinden ayrı 

olarak değerlendirilemez, çünkü yasaların hakimiyetini, demosun hakimiyetinin 

karşıtı olarak konumlandırırlar. Siyaseti bir sanat olarak kabul edip, bunu ancak 

"erdem sahibi" insanların gerçekleştirebileceğini ve emekleriyle geçinmek zorunda 

olanların bu erdeme sahip olmadıklarını ileri sürmeleri, keyfi yönetimden kast 

edilenin "erdem sahibi olmayanların iktidarı" olduğu sonucuna ulaşılmasını sağlar. 

Böyle bir kurguda ise üstün olan yasaların tutku ve hırstan değil, alt sınıfların 

taleplerinden masun olması kaçınılmazdır. 

Cicero ise çıkarlar üstü bir hukuk anlayışını benimserken, bunu ilahi 

referanslada güçlendirir ve insanlar tarafından oluşturulan yasaların üzerinde üstün 

bir hukukun var olduğunu ileri sürerek doğal hukuk anlayışını kuramsallaştıran ve 

sistematikleştiren bir düşünür olarak tarihteki yerini alır. Onun temel kaygısı, keyfi 

bir yönetimin engellenmesinden ziyade, ortak iyi ve adalete yönelmiş doğal hukukun 

içeriğinin belirlenmesidir. Üst sınıf üyelerinden oluşan senatonun bile 

değiştiremeyeceği doğal hukuktan söz etmesi, onun da çıkarlar üstü ve nesnel bir 

hukuk paradigmasının temsilcileri arasında değerlendirilmesini gerektirir. Fakat 

63 



karma yönetim anlayışında alt sınıfı oluşturan yurttaşiara kısıtlı bir oranda yer 

vermesi, ancak orantılı bir eşitlik anlayışını benimsernesi ve özellikle adalet 

kavramının içeriğine dair saptamaları, Cicero'nun tasvir ettiği doğal hukukun sınıfsal 

karakterini ifşa eder. 

Cicero, öncüllerinden farklı olarak, özel mülkiyelin korunmasını doğal 

hukukun amaçladığı adaletin temel ilkesi olarak kabul eder. Fakat insanların bir 

araya gelerek toplumu oluşturmalarındaki temel kaygılarının özel mülkiyetlerinin 

korunması olduğunu belirtirken, neden toplumun tüm üyelerinin mülkiyet hakkından 

yararlanmadığı ve korunacak mülkiyetleri olmamasına karşın toplum içerisinde 

yaşamayı sürdürdükleri sorunlarına değinmez. Yaşadığı dönemin sıyası 

çatışmalarının ana nedenlerinden olan, mülkiyet ilişkileri ve borçların yeniden 

düzenlenmesine dair talepler karşısında, herkesin ""kısmetine düşen" ile yetinmesi 

gerektiğini ifade eder. Böylelikle sorunun temel nedenine değinmeden, sonuçlarına 

dair çözüm önerisini sunmuş olur. Mülkiyet ilişkileri var olduğu şekliyle 

korunmalıdır, aksi bir yaklaşım adaletsizdir, çünkü birine ait olanın, diğerine 

verilmesi toplumu oluşturan insanlar arasındaki güveni yıkar, toplumsal bağları 

koparır ve uyumu bozar. Böylelikle Cicero, adil olduğunu varsaydığı bir toplumsal 

düzeni, doğal hukuk zırhıyla güçlendirmiş olur. 

5. imparatorluk Dönemi ve Sertleşen Ceza Hukuku 

Roma'da cumhuriyet dönemi, imparatorluğun kurumsallaşmasıyla son buldu. 

Üzerlerindeki baskı artan mülksöz sınıflar ve kölelerin isyanları karşısında, mülk 

sahibi sınıfların, istikrarı sağlayacağını düşündükleri bir önder etrafında birleşmesi 

bu gelişmede önemli bir etkendi. 135 Fakat değişim, toplumun sınıfsal yapısında 

herhangi bir dönüşüm nedeniyle gerçekleşmediği gibi, böyle bir sonuca da yol 

açmadı. Bölgesel yöneticilerle birlikte, Senatörler ve equites zümreleri, toprak 

sahipliğine ve belli bir süre için de köle emeğine dayanan bir iktidar bloğu olarak 

varlıklarını korudular. Özel hukuk alanı, cumhuriyet döneminde olduğu gibi, mülk 

sahibi sınıfın çıkarlarını koruma temelinde gelişimini sürdürdü ve imparatorluk 

135 Chris Harman, Halklarm Dünya Tarihi, Taş Çağından Yeni Biny1la, s. 87-89. 
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döneminde mülkiyet ilişkileri, cumhuriyet döneminin çalkantılı yıllarına oranla çok 

daha etkin bir hukuki güvenceye sahip oldu. 136 

Cumhuriyet kurumlarının süreç içerisinde etkinliğini yitirmesine paralel 

olarak imparatorun konumunun güçlenmesi, siyaset ve hukuk kuramı üzerinde etkili 

oldu. istikrarı sağlayabilmesi için olağanüstü yetkilerle donatılan imparatorluk 

rejiminin meşruluğunun kuramsal temeli, dönemin hukukçuları tarafından Lex Regia 

miti üzerine inşa edilmeye çalışıldı. Varlığı tartışmalı olan bu yasaya göre, Roma 

yurttaşları, imparatorluğun korunması için imparatora mutlak otorite vermişlerdi. 

Daha sonra Corpus Iuris Civilis 'te yer alan "Hükümdarın iradesi yasa gücündedir" 

ve "Hükümdar yasalarla bağlı değildir" ifadelerinin meşruluk dayanağı, yine Lex 

R . ı k 137 egıa o aca tı. 

Fakat yasalara bağlı olmayan imparator anlayışı, meclis ve senatonun 

yasalarının bağlayıcı ve dolayısıyla "hukukun üstün olduğu" cumhuriyet 

dönemindeki uygulamalarla karşılaştırılırsa, çok derin farklılıkların olmadığı görülür. 

İç savaşa giden çalkantılı sürecin sonucunda kurulan imparatorluğun, sınıfsal ilişkiler 

üzerinde değişiklik yaratmadığına yukarıda değinildL Cumhuriyet döneminde, 

genişleyen sınırların olanak verdiği oranda mülksüz sınıfların rızası 

sağlanabilmekteydi. Dolayısıyla Cicero'nun karma yönetim anlayışında tasvir ettiği 

şekliyle, kontrolü mülk sahibi sınıfların elinde olan, fakat mülksüz sınıfların da belli 

oranda katılabildikleri bir siyasi rejim var olabilmişti. Bununla birlikte, Atina 

demokrasisi ile karşılaştırıldığında, Roma' daki cumhuriyet rejimi fakirler açısından 

bir gerileme anlamına gelmekteydi. Yunan demokrasilerinin son örneklerinin ortadan 

kaldırılmasını sağlayan Roma hakim sınıfı, merkezde de demokrasinin alt sınıflara 

sağladığı olanakları zayıflatmayı başarmıştı. 

Siyasi rejimi kontrol altında tutan ve yasal ayrıcalıklara sahip olan bu sınıf, 

konumunu korurken, diğer yandan gereksinim duyduğu istikrar ve toplumsal rızayı 

sağlamakta güçlüklerle karşılaşmaktaydı. Köle emeği verimliliğini yitirdikçe, elde 

136 P. A. Brunt, "The Fal/ of the Roman Republic ", The Fall of the Roman Republic and Related 
Essays, , Oxford University Press, I 988, s. 9. 
137 Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University Press, 
2004, s. 13. 
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edilen artık ürün azalıyor~ bu ise paylaşım sorunlarını beraberinde getiriyordu. 

Cicero ~nun eserleri bu kapsamda, tüm yurttaşiara değiL hızla dağılan ve birliğini 

kaybeden yönetici sınıfa uyarı niteliğini taşımaktaydı. 138 Bu süreçte esas olarak özel 

hukuk alanında gelişen hukuki yapının da, hakim sınıfın içindeki uyuşmazlıkları 

çözecek belli oranda öngörülebilir kurallar üzerinde şekillendiği yukarıda ortaya 

konmuştu. Dolayısıyla, yasaların üzerinde ve iradesi yasa olan bir imparatorun, siyasi 

rejimin merkezinde konumlanması, olumsuz etkisini mülk sahibi sınıf üzerinde 

göstermedi. Roma'nın en kapsamlı kodifikasyonu olan ve temelde mülkiyet 

ilişkilerini düzenleyen Corpus Iuris Civilis 'in M.S. 6. yüzyılda, imparatorluk 

döneminde yürürlüğe konması bu açıdan önemlidir. 

Buna karşın imparatorluk rejimi, özellikle kamu hukuku alanındaki 

gelişmeler sonucunda, mülksüz sınıflar açısından olumsuz sonuçlar doğurdu. 

Yurttaşların katılımına açık demokratik kurumlar, Roma'nın kontrolündeki 

toprakların tamamında~ aşamalı olarak ortadan kalktı ve böylelikle~ soyluluk ve 

zenginliğe dayalı nüfuzları cumhuriyet döneminde dahi belirgin olan yerel 

oligarşiler, imparatorluğun iradesine tabi olmakla birlikte~ bölgelerindeki tek hakim 

güç haline geldiler. 139 Hukuk güvenliğinin, hukuku üreten ve uygulayanların sınıfsal 

konumlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu Antik Çağ' da, bu gelişmelerin sonuçları alt 

sınıflar açısından yıkıcıydı. 

Ceza hukukundaki dönüşüm bu sürecin önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. 

Önemli bir değişiklik yargılama usulünde gerçekleştirildi ve jüri mahkemelerinin 

yanı sıra~ yargılama sürecinin bütününde ve özellikle cezanın saptanmasında 

belirleyici olarak tek yargıcın bulunduğu mahkemeler kuruldu. Bu mahkemeterin 

yargıçları, yalnızca üst sınıf üyeleri arasından seçilmekteydi. Ayrıca cumhuriyet 

döneminde var olan ikili ceza sistemi, diğer bir ifadeyle yasal statüye bağlı 

ayrımcılık adeta kurumsal/aştı. Bu süreçte ölüm cezası ve zalimane infazlar ile hafif 

suçlar için dahi aşağılayıcı cezalar yaygınlaştı. Buradaki dikkat çekici özellik~ 

138 Neal Wood, Cicero's Social and Political Thought, s. 78. 
139 P. A. Brunt, "The Fal/ofthe Roman Repuh/ic", s. ll. 
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bazıları cumhuriyet döneminde kölelere uygulanan bu cezaların, artıkfakir yurttaşlar 

için de geçerli olmasıydı. 140 

Ceza hukukundaki bu dönüşümün nedenleri, dönemin iktisadi ve toplumsal 

gelişmeleriyle bağlantılıydı. İmparatorluğun doğal sınırlarına dayanması ve fetihlerin 

sona ermesiyle birlikte, köle arzı da azalmaya başlamıştı. Siyasi iktidarın dayandığı 

köle ekonomisi, fethedilen bölgelerdeki çalışabilir durumdaki insanların 

köleleştirilmesi sayesinde verimli olarak işleyebiliyordu. Köle arzı azalınca, bu defa 

var olan kölelerin çoğalmasını sağlayacak önlemler alındı. Fakat bu yöntem, işgücü 

açısından çok da verimli olmayan kadınların ve yeni doğan çocukların, çalışabilir 

hale gelene kadar bakımını gerektirmekteydi ki bu, köle emeğinin pahalıtaşması 

sonucunu doğuruyordu. Dolayısıyla gereksinim duyulan artık ürünün sağlanması 

için, yurttaşlar da dahil olmak üzere, özgür insanlar üzerindeki baskı arttırıldı. Bu 

süreçte yurttaşlık statüsü gittikçe genişleyen halk yığınlarına tanınmasına karşın, 

statünün sağladığı ayrıcalıklar ortadan kalktı. 141 

İşte, özgür köylülerin yönetime katılım haklarının ellerinden alınması ve tabi 

oldukları ceza hukukunun sertleşmesi bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu dönüşüm, 

imparatorluk döneminde siyasi rejimin meşruluğunun ve istikrarının sağlanmasında 

rızanın yerini, artık cezanın almaya başladığını göstermektedir. Özgür emeği kontrol 

etmek için şedit cezaların uygulanması bu gelişmeyle ilgiliydi. Ayrıca köle arzının 

düşmesi ve fıyatlarının yükselmesiyle birlikte artan işgücü ihtiyacını karşılamak için, 

zorla çalıştırınanın bir ceza olarak kabulü de yine bu gelişmelerin neticesiydi. 142 

Sonuç olarak imparatorluk dönemi cumhuriyet dönemiyle kıyaslandığında daha 

baskıcı yasal düzenleme ve yaptırırnlara sahne olmuştu. Fakat buradaki ""daha'~ 

ifadesi, bir derece olmaktan ziyade, bu baskıcı rejime muhatap olanların 

kapsamındaki artışı ifade eder. Mülk sahibi sınıf, artık ürünü kölelerden elde etme 

140 Peter Garnsey, "Why Penalties Become Harsher: The Roman Case, La te Republic to Fourth 
Centruy Empire", Natural Law Forum, Notre Dame Law School, Volume 13, 1968, s. 149-152. 

141 G. E. M. De Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic 
Age to the Arab Conquests, s. 231-255. 

142 Peter Garnsey, "Why Penalties Become Harsher: The Roman Case, Late Republic to Fourth 
Centruy Empire", s. 161, dipnot 79. 
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olanağı azaldığı ölçüde, sahip olduğu siyasi hegemonyanın bir sonucu olan hukuki 

yaptırımları, bu kez özgür köylüler üzerinde uygulamıştır. 

C. Orta Çağ'In Parçah İktidar YapiSIDin Hukuk Uygulamasi ve Kuram1na 

Etkileri 

Roma imparatorluğunun, iktisadi ve siyasi yapısını korumak için özgür 

köylüler üzerindeki baskıyı arttırması, onu barbar istilaları karşısında güçsüzleştiren 

bir döngünün başlangıcını oluşturdu. Ordunun temelini oluşturan köylülerin 

hoşnutsuzluğu, ayaklanmaya varan iç karışıklara yol açıyor; köylüler ağır vergi yükü 

altında oldukları toprakları terk ediyor; bu tepkiler karşısında bir tedbir olarak, 

köylüleri toprağa bağlayan yasaların yürürlüğe konması, artan baskıyla birlikte, 

siyasi sistemin meşruluğunu sarsıyordu. Köylülerin bağlılığını yitiren imparatorluk, 

barbar saldırıları karşısında ayakta kalabilmek için paralı askerlere dayanmaya 

başladı ve gerekli artık ürünü elde etmek için köylüler üzerindeki baskıyı daha da 

arttırdı. Bu kısır döngü, imparatorluğun batı kanadının çöküşüyle sonuçlandı. 

Ardından gelen dönemin ''karanlık çağlar" olarak adlandırılması, açlık, veba ve 

istilaların etkisiyle imparatorluk topraklarında yaşanan kargaşanın boyutlarını ortaya 

koyar. 143 

Siyasi istikrarsızlık ve buna ek olarak yayılma sürecine gıren İslam 'ın 

Akdeniz limanları üzerindeki baskısının ilk iktisadi sonucu, ticaretin ve kentlerin 

zayıflaması oldu. Batı Avrupa, 8. yüzyılın sonlarından itibaren tarımsal bir 

ekonomiye geri döndü. Büyük toprakların mülkiyetine dayanan ekonominin Antik 

Çağ' dan farkı, ticaretin gerilemesi sonucunda pazarların aşırı derecede zayıflamasına 

paralel olarak, üretimin küçük birimlerin gereksinimleriyle sınırlanmasıydı. Bu 

dönüşümün siyasi sonucu, iktisadi yapıyla birlikte "kamusal otorite ''nin de 

143 Chris Harman, Halklarm Dünya Tarihi, Taş Çağından Yeni Bin yıla, s. 9 ı -93 ve ı ı 0- ı ı ı. 
Amheim, Roma'nın çöküşü ve yeni bir toplumsal düzenin ortaya çıkışından ziyade, aşamalı bir 
dönüşümden söz etmenin yerinde olacağını vurgular. Bunun temel nedeni, bir sınıf olarak Roma 
aristokrasisinin, bu geçiş sürecinde varlığını koruması ve sahip oldukları toprakların yanı sıra Kilise'yi 
de kontrol etmeye başlayarak yeni siyasi yapıya uyum sağlamasıdır. Amheim, istilaların 

imparatorluğu ortadan kaldırınasından çok daha önce, merkezkaç eğilimli ve aristokratik nitelikteki 
iktisadi, toplumsal ve siyasi güçlerin varlığına dikkat çeker. M. T. W. Amheim, Senatorial 
Aristocracy in the later Roman Empire, Oxford Ciarendon Press, 1972, s. 7-8. 
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parçalanmasıydı. 144 Roma İmparatorluğu'nun ardından ortaya çıkan çeşitli krallıklar, 

biçimsel olarak varlıklarını korusalar da, ortaya çıkan iktisadi durumda hiçbiri, 

merkezi bir iktidarın kurumsal yapısını sürdürebilecek, asgari sayıdaki idari 

personele dahi ödeme yapabilecek kaynaklara sahip değildi. 145 

ı. Feodalizmin Ana Hatları 

Bu gelişmelerin en önemli sonucu, çeşitli dönüşüm süreçleriyle birlikte ı O. 

yüzyıldan ı 5. yüzyıla dek Avrupa' da hakim iktisadi ve siyasi yapıyı oluşturan 

feodalizmin ortaya çıkışı oldu. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 

gerilerneye başlayan kölelik ve ardından özgür köylülerin toprağa bağımlı olarak 

çalışmaya zorlanmalarına yönelik eğilimin feodalizmin iktisadi temelini oluşturduğu 

söylenebilir. Feodal toplumda üreticiler, üretim yaptıkları toprağa bağlı ve çalıştıkları 

toprağa sahip olmayan ve serf olarak adlandırılan köylülerdi. Üretim süreci, 

sertlerden siyasi ve hukuki baskıyla artık ürün elde eden, feodal lordlar sınıfı 

tarafından kontrol edilmekteydi. Köylü, bağlı olduğu lord için belli işlerde 

çalışabiieceği gibi, ayni olarak saptanan ya da çeşitli faaliyetleri yerine getirmek 

şeklinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmekteydi ve lordun yargı yetkisine 

tabiydi. Lordun mutlak bir mülkiyet hakkından söz etmek olanaksızdı, jief olarak 

kullanımına verilen topraklar karşılığında, o da üzerindeki lordun vassalı 

statüsündeydi. 146 Vassal statüsündeki lordun ana yükümlülükleri savaş zamanında 

şövalyelerle orduya katılmak, gerektiğinde lordunun davetlerine icabet etmek ve 

diğer askeri yükümlülükleri yerine getirmekti. Bunun karşılığında lord da vassalını 

koruma yükümlülüğü altını girmekteydi. 147 

Bu şekilde yukarıya doğru ilerleyen hiyerarşik yapının tepesinde çoğu kez bir 

manark bulunmaktaydı, fakat monark, altında yer alan lordlardan farklı bir niteliğe 

sahip değildi, o yalnızca söz konusu hiyerarşik silsitede sahip olduğu düzey ya da 

144 Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupa'smm Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, 
İletişim, 2009, s. 11-16. 

145 Janet L. Nelson, "Rulers and Government ", The New Cambridge Medieval History, c. 900-c. 
1024, Editör: Timothy Reuter, Cambridge University Press, 1999, s. 122. 

146 Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, s. 147-148. 

147 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi, Sosyolojik Bir Yaklaş1m, 4. bs, Çev. Şule Kut, 
Binnaz Toprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, s. 38-39. 
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konumla diğer lordlardan ayırt edilebilmekteydi. Diğer bir deyişle feodal dönemin 

monarkı, uyruklarının koşulsuz itaatlerini sağlamış bir hükümdar değil, vassalı 

statüsündeki lordlarla karşılıklılık ilkesine dayalı bir sadakat bağına sahip bir üst 

lord, teknik ifadesiyle süzeren konumundaydı. Monark iktisadi açıdan neredeyse 

tamamıyla, lord statüsünde sahip olduğu topraklara bağımlıyken, vassaHarının temel 

yükümlülüğü askeri güç sağlamaktı. 148 

Feodalizmin klasik dönemi olarak nitelendirilebilecek 11. yüzyılda 

monarkların bu çerçevede sahip oldukları statü primus inter pares olarak 

nitelendiri lebilir. 149 W eber, feodalizmin tam anlamıyla yaygınlaştığı bu dönemi, 

iktidarın adem-i merkezileşmesinin en uç örneği olarak tanımlar. Bu iktidarın 

parçalanmanın esas nedeni, lordun ve dolayısıyla da monarkın siyasi yapı içindeki 

konumunun, temelde vassal ya da vassaHarının askeri güçlerine bağımlı olmasıydı. 

Bir lordun vassalı üzerindeki disiplin kabiliyeti, diğer bir değişle otoritesi sınırlıydı. 

Lordun, vassalına verdiği fiefi geri almasının tek meşru gerekçesi, vassalın, 

üstlendiği feodal yükümlülükleri yerine getirmemesi olabilirdi (jelonie/felony). Fakat 

bu kavramın belirsizliği, lordun değil vassalın yararına sonuç doğurmaktaydı. Lord, 

herhangi bir vassalı karşısında güçlüydü, ama bütün vassaHarının çıkarları karşısında 

böyle bir güce sahip değildi; herhangi bir vassalı aleyhine bir eyleme girişıneden 

önce, diğer vassallannın onayından emin olması gerekiyordu. Böyle bir eylemde 

alacağı keyfi bir tutum, diğer vassalları ile arasındaki güven ilişkisine zarar 

verebilirdi. Ayrıca vassallık ilişkisinin kişisel niteliği, bir lordun, alt-vassalları 

üzerindeki kontrol gücünü de azaltmaktaydı. Lordun, vassalını aşarak, alt-vassalına 

ya da onun topraklarına müdahale etme şansı kural olarak mümkün değildi. 150 

a. Siyasi A/antn Dtştnda Yer Alan Üreticiler: Serjler 

En genel anlamıyla monark, lord, vassal ve alt-vassalları arasında, belli bir 

hiyerarşi içinde, fakat aynı zamanda karşılıklılık ve belli oranda eşitlik temelinde 

şekillenen ilişkiler, iktisadi ve siyasi yapının yalnızca bir yüzünü yansıtmaktaydı. 

Bloch, sahip oldukları konumu yasal bir statü olarak tanıyabilecek ve 

148 Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, s. 151-152. 

149 Christopher Pierson, The Modern State, 2. bs, Routledge, 2004, s. 33. 

150 Max W eber, Wirtsebart und Gesellschaft, Zweitausendeins Verlag, 2008, s. 802-803. 
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destekleyebilecek güçte bir merkezi otorite bulunmadığı için teknik anlamda soylu 

olarak adlandırılamayacak bu hakim sınıf üyelerini~ gelirlerini hakimiyetleri altındaki 

topraktan elde etmeleri nedeniyle~ toprak sahibi bir sınıf olarak nitelendirmenin 

yanlış olmayacağını belirtir. Bu sınıfın ayırt edici özelliği ise~ her zaman için 

başkalarının emeklerine dayanarak yaşamlarını sürdürmeleriydi. ı 5 ı Öyle ki sertleri n 

toplam üretiminin neredeyse yarısına lord tarafından el konulmaktaydı. Bu oran~ bir 

serf ailesinin temel gereksinimlerini karşılamasına izin vermekte, ama kimi zaman 

bunu bile tehdit etmekteydi. Üreticiler üzerindeki bu baskı~ feodalizmin bir üretim 

biçimi olarak durağanlığı ve üretim sürecini kontrol eden sınıfların~ üretim 

araçlarının geliştirilmesi konusundaki isteksizliği ile yakından ilgiliydi. Lord~ elde 

ettiği ürün ve gelirleri, kişisel tüketimi ve askeri donanım için harcıyor, üretim 

sürecindeki verimi arttırabilecek bir yatırımla ilgilenmiyordu. Bunun yerine ihtiyaç 

duyduğunda, sahip olduğu askeri ve siyasi güç aracılığıyla, tabiiyetindeki sertleri 

daha çok çalışmaya ya da daha fazla ödenti vermeye zorlayarak gelirlerini doğrudan 

arttırmaktaydı. ı 52 

Köleler ya da -feodal yükümlülüklere tabi olmayan az sayıdaki toprakta 

yaşayan- özgür köylüler, Orta Çağ boyunca varlıklarını sürdürse de~ dönemin başat 

üretici tipolojisi~ emek ve ürünleriyle lordlarının yükümlülüklerini yerine getirmesini 

sağlayan özgür olmayan köylüler, serflerdi. Sertler nüfusun büyük çoğunluğunu 

oluştursalar da, karşılıklılık ilkesine dayalı feodal ilişkinin tarafları arasında yer 

almıyorlardı~ bu nedenle onların konumunu tabiiyet ile açıklamak yerinde olur. Bu 

bağlamda serfler~ siyasi alanın öznesi değillerdi. ı 53 Lord un vassaları üzerinde etkisiz 

kalan otoritesinin aksine, bir serfın~ yaşadığı toprakla birlikte tabi olduğu lordu, onun 

üzerinde mutlak bir otoriteye sahipti. 

b. Karşılıklı ve Hiyerarşik İktidar İlişkileri 

Siyasi ve iktisadi bir düzen olarak feodalizmin ayırt edici özellikleri~ dikey bir 

ilişki temelinde şekillenen parçalı iktidar yapısı ve koşullu mülkiyet sistemiydi. 

151 Marc Bloch, Feodal Toplum, Çev. Melek Fırat, Kırmızı Yayınları, 2007, s. 544, 484. 

152 Robert Brenner, "Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-!ndustrial 
Europe ", Brenner Debate, Editörler: T. H. Aston, C. H. E. Ph i Jipin, Cambridge University Press, 
2002, s. 3 ı. 
153 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi, Sosyolojik Bir Yaklaşım, s. 38-39. 
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Feodal üretim biçiminde, bir yanda üreticiler ve onların artık ürünleriyle yaşamlarını 

sürdüren hakim sı n~( arasında, diğer yanda bu hakim sınıfın üyeleri arasında var olan 

ilişki ağı, onu, kapitalizm öncesi diğer toplumsal örgütlenme tarzlarından 

farklılaştırmaktaydı. Fief sözleşmesinin tarafı olan vassal, bir toprak parçasının 

"koşullu" mülkiyetini elde etmekle birlikte, söz konusu toprak üzerinde, adeta 

"mutlak" bir iktidara sahip olmaktaydı. Bunun sonucunda, manor olarak adlandırılan 

bu iktisadi ve siyasi birimlerde, sertler üzerinde kişisel sömürü ve yargılama 

yetkileriyle hukuken donatılmış bir yönetici sınıf oluştu. Fief sözleşmesi, yönetici 

sınıfın üyeleri arasında ise, bir yandan "karşılıklı" yükümlülükler doğurmakta, diğer 

yandan mutlak bir tabiiyeti ifade etmeyen hiyerarşi silsilesinde, ancak belli oranda 

olsa da, bir "bağımlılık" ilişkisi yaratmaktaydı. iktidarın bu şekilde parçalanmasının 

en önemli kurumsal sonucu, Kilise'nin güçlenmesine, şehirlerin ve temsili 

kurumların gelişmesine zemin hazırlamasıydı. 154 

Kilise, Batı Avrupa'nın parçalı iktidar ilişkileri içinde, kurumsal yapısı ile 

ayakta kalabilen ve evrensellik iddiası karşılık bulan tek kurum olarak ortaya çıktı. 

ı 2. yüzyıla gelindiğinde sahip olduğu yargı sal, idari ve mali güç ile Avrupa' da bu 

anlamda bir istisna oluşturmaktaydı. Kilise'nin kurumsal gücünün yanı sıra, var olan 

hiyerarşik toplumsal yapıyı meşrulaştıran ideolojik işlevi, onun siyasi önemini 

arttırmaktaydı ve siyasi-hukuki düzen içerisindeki bu konumu, Orta Çağ boyunca 

süren iktidar çatışmalarının önemli bir tarafını oluşturmasına neden oldu. 

Yukarıda belirtildiği gibi, parçalı iktidar yapısının bir diğer önemli sonucu, 

ı I. yüzyılda İtalya' da temsili kurumlarıyla birlikte gelişmeye başlayan şehirler oldu. 

Şehirler statüleri itibariyle imparatorluklara ya da Kilise'ye bağlı olmalarına karşın, 

bu bağımlılık ilişkisini gerektiğinde zorla dayatabilecek bir makamın yokluğunda, 

özerk siyasi birimler olarak gelişimlerini sürdürdüler. Şehirlerin yönetimi, doğrudan 

katılım ya da temsil usulüyle şekillenen meclisler aracılığıyla yürütütmekteydi ve 

yasama, yürütme ve yargı işlevleri bu meclislerde toplanmıştı. Fakat şehirlerin 

154 Perry Anderson, Lineages of Absolutist State, NLB, I 974, s. 409. 
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nüfusunun yalnızca küçük bir bölümü tam siyasi katılım haklarına sahipti, 

dolayısıyla bu yönetim şeklini oligarşi olarak nitelendirmek hatalı olmayacaktır. ı 55 

Bu gelişme yalnızca İtalya ile sınırlı kalmadı ve ticaretin yeniden 

hareketlenmesiyle birlikte, Fransa, Almanya ve İngiltere' de yerel yükümlülüklerden 

müstesna, yönetsel ve yargısal özerkliğe sahip olan şehirler ortaya çıkmaya başladı. 

Zenginleşen tüccar ve zanaatkarların yoğunlaştığı şehirlerin en önemli özelliği, 

sakinlerine sağladığı hukuki statüydü. Orta Çağ'ın şehirlerinde yaşamak, tıpkı ruhban 

ya da soylular zümresi/tabakası gibi, özel bir statüye hak kazanılmasını 

sağlamaktaydı. Böylelikle, feodal bağ ve yükümlülüklere tabi olmayan şehir 

sakinlerini n, ilerleyen dönemde üçüncü tabaka (third estate) olarak siyasi alana dahil 

olmaları olanaklı hale geldi. Bir yönetsel birim olarak şehrin, etrafındaki kırsal 

nüfusla ilişkisi ise, Pirenne'nin tabiriyle yalnızca ""sömürü" temelinde 

şekillenmekteydi. Şehrin sakinlerinin sahip oldukları imtiyaz ve haklardan, 

etrafındaki köylülerin yararlanması asla söz konusu olmadı. ı 56 

2. Adaletin Parçalanması 

Weber, feodalizmin yaygınlaştığı 1 1. yüzyıldaki siyasi durumu, aslında 

modem bir kavram olan kuvvetler ayrılığı (Gewaltenteilung) ile tanımlar. Fakat bu 

ayrılığın, Montesquieu'nun kullandığı anlamda niteliksel bir işbölümü şeklinde değil 

de, iktidarın niceliksel olarak bölünmesi olarak anlaşılması gerektiğini vurgular. 

Weber'e göre sözleşme temelinde biçimlenen bu yapı, ileride gelişecek anayasa 

olgusunun öncülünü oluşturmakla birlikte, önemli bir noktada ondan ayrılır: Modem 

devlet teorisinde, yöneticiler ve yönetilenler ya da onların temsilcileri arasında 

kurgulanan, böylelikle iktidarın meşruluğunun temelini oluşturan bir sözleşmeye 

karşın, feodalizmde sözleşme, efendi ve sahibi olduğu otoriteyi bu efendiden alan 

yöneticiler arasında kurulmaktaydı. ı 57 

155 J. P. Canning, "fntroduction: Politics, lnstitutions and ldeas ", The Cambridge History of 
Medieval Political Thought, c. 350-1450, 7. bs, Editör: J. H. Bums, Cambridge University Press, 
2007, s. 347-353. 
156 Henri Pirenne, Ortaça~ Avrupa'sınan Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s. 65-69. 

157 Max Weber, Wirtsebart und Gesellschaft, s. 806. 
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Bu tanım, siyasi iktidarın parçalanması ve kişisel bağların belirleyici hale 

gelmesini ön plana çıkarırken, aynı zamanda siyasi iktidara tabi fakat bu iktidarın 

öznesi olmayan üreticilerin, yani serflerin konumunu ortaya koyması açısından önem 

taşır. Antik Çağ'ın toplumsal mücadeleler sonucunda şekillenen ve siyasi 

özgürlükleri temel alan yurttaşlık kavramı, feodalizmin kurumsallaşmasıyla birlikte 

yok olmuştur. Bu dönemde köleliğin temel bir üretim tipi olmaktan çıkmasına paralel 

olarak, siyasi katılım haklarına sahip mülksüz sınıf üzerindeki baskı artmış, toprağa 

ve lordlarına bağlı hale gelen özgür köylüler, siyasi alanın tamamıyla dışında 

bırakılmıştır. Modem çağda, kuramsal düzeyde de olsa, kurgusal bir sözleşme 

çerçevesinde rızası varsayılan bireyle karşılaştırıldığında, feodal toplumda serfler, 

siyasi alandaki sözleşmelerin tarafı değildi. 

a. Parçalanmış Siyasi iktidarın Baskı Aracı Olarak Yargılama Yetkisi 

Siyasi iktidarın parçalanması, kurumsal düzeyde de, önemli dönüşümleri 

beraberinde getirdi. Parçalı iktidar yapısı, merkezi ve güçlü bir otoritenin 

yokluğunda, ne iktisadi ilişkileri ve toplumsal yapıyı düzenieyecek genel hukuk 

kurallarının oluşturulmasına, ne de bunların yaptırımlarla destektenerek 

uygulanmasına olanak vermekteydi. iktidarın, bağımlılık ve tabiiyel ilişkileri 

temelinde somutlaştığı her bir toprak parçasında otorite, yargılama gücünde 

ifadesini bulmaktaydı. ı 58 Merkezi siyasi iktidarın, yeni hukuk kuralları üretme, bu 

kurallar aracılığıyla toplumsal ilişkileri geniş alanlarda düzenleme ve kontrol etme 

kabiliyeti ve hatta iddiası bulunmamaktaydı. Orta Çağ~ın yöneticileri, yasaları ve 

hukuku yaratan değil, var olan geleneksel kuralları açıklayan ya da ancak 

yineteyerek uygulayan kişiler konumundaydılar. ı 59 

Yasaları üretme ve uygulama için gerekli kurumsal mekanizmalardan yoksun 

olan mülk sahibi sınıf üyeleri, sahip oldukları siyasi ve iktisadi gücü yargılama 

faaliyetleri aracılığıyla kullanırken, bu süreçte uygulanan hukuk, gelenekler 

158 Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, s. 152- l 53. 
159 Fritz Kem, Kingship and Law in the Middle Ages, Çev. S. B. Chrimes, The Lawbook Exchange, 
2005, s. 165; Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, Defınitive Edition, Editör: Ronald 
Hamowy, University of Chicago Press, 201 l, s. 163; Mustafa Koçak, Bat1'da ve Türkiye'de 
Egemenlik Anlay1şmm Değişimi, Devlet ve Egemenlik, Eski Kavramlar- Yeni Anlamlar, Seçkin, 
2006, s. 53. 
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temelinde şekillenmekteydi. Fakat geçmişe atıfla meşruluğu sağlanan ve kuramsal 

olarak gücünü uygulana gelmesinden alan gelenek hukukunun temel özellikleri, 

istikrar ve katılık değil, esnek/ikti. Bu esnekliğin nedenlerinden belki de en önemlisi, 

hukukta yazının kullanımının yaygınlaşmamış olmasıydı. 160 Bu durum, bir tercihten 

çok yine hukuku yazılı hale getirecek, koruyacak ve gerektiğinde uygulanmasını 

sağlayacak maddi kaynakların yetersizliğinden kaynaklanmaktaydı. 

Hukukun esnekliğine, farklı bölgelerde farklı geleneklerin uygulanmasından 

kaynaklanan çok-hukukiufuk eşlik etmekteydi. Çok-hukukluluk öyle bir düzeye 

varmıştı ki, yalnızca bölgeler arasında değil, her bir manor biriminde, değişen 

gelenekiere bağlı olarak farklı hukuk uygulamalarından söz etmek olanaklıydı. Bu 

çok-hukuklu düzen, merkezi krallıkların ı 2. yüzyılda yeniden güçlenmesine kadar 

geçen süreçte, hukuku açıklama ve yorumlamanın, yerel düzeyde etkili kişilere ait bir 

yetki olmasında somutlaşmaktaydı. 161 

Bu saptama, hukuku yorumlayan ve uygulayan kişiler ile bu hukuka tabi 

olanların kimler olduğu sorununu da beraberinde getirmektedir. ı ı. yüzyıla 

gelindiğinde merkezi siyasi iktidarların parçalanmışlığı o düzeye varmıştı ki yalnızca 

köylüler bir otoriteye tabiiydi. Lordlar ise, özgür toprak sahibi sınıf olarak, üstlerinde 

herhangi bir otorite yokmuşçasına hareket edebilmekteydiler. Bu durum, siyasi 

iktidarın etkinleştiği temel alan olan yargılama faaliyetlerinde de yansımasını buldu. 

Yalnızca serfler, gerektiğinde kurulan malıkernelerin yargı yetkisi altındaydılar. 

Özgür toprak sahipleri, diğer bir ifadeyle vassallar, lordlarının mahkemelerine kendi 

eşitleri tarafından yargılanmak üzere katılmaktaydılar. Fakat bu mahkemelere 

yargılanmak için katılmak bile, vassalın -gücüyle orantılı olarak- takdirindeki bir 

durumdu. Eğer tarafların icabeti sağlanırsa, bu defa yargılama çoğu kez kesin bir 

hükümle sonuçlanmamakta, en iyi olasılıkla bir hakemin arabuluculuğuyla tarafların 

uzlaşması sağlanmaktaydı. Fakat gerektiğinde zora başvurabilecek merkezi bir 

otoritenin yokluğunda, uzlaşmaya bağlı kalınmaması sıradan bir olaydı. 162 

160 Marc Bıoch, Feodal Toplum, s. 212. 

161 Paoıo Grossi, A History of European Law, Çev. Laurence Hooper, Wiıey-Bıackwell, 20 ı O, s. ı 2. 

162 R. Van Caenegem, "Government, Law and Society", The Cambridge History of Medieval 
Political Thought, c. 350-1450,7. bs, Editör: J. H. Bums, Cambridge University Press, 2007, s. 180-
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Fakat iktidarın bu oranda parçalanması, mülksüz sınıflar üzerindeki 

yükümlülüklerin ve bunları yerine getirmelerini sağlayacak baskının azalmasıyla 

sonuçlanmadı. Yönetici sınıfı oluşturan her düzeydeki lordlar, sahip oldukları yaşam 

biçimini sürdürebilmek için gereksinim duydukları artık ürünü, kontrol altında 

tuttukları mülkleri üzerinde yaşayan ve bu topraklardan ayrılması yasaklanan 

köylülerden elde etmekteydi. Köylülerin yaşamlarını sürdürmek için gerekli olandan 

fazlasını üretmesini sağlamanın aracı ise, silahlı güçle desteklenen yargısal 

yetkilerdi. Bu güç sayesinde köylüler, gerektiğinde şiddet ve zora başvurarak 

çalıştırılabilmekteydi. Her bir manor toprağı, ""mülk sahibinin otoritesi altında ve 

onun çıkarları doğrultusunda örgütlenmiş bir üretim birimiydi." 163 

Parçalanmış, fakat dağılmış olduğu her bir parçada zor kullanma gücüne 

dayalı olarak etkin olan Orta Çağ'ın siyasi iktidar tipolojisi, mülksüz sınıfları siyasi 

alanın dışında tutmasıyla, Antik Çağ' daki, kapsamları farklı olmakla birlikte mülksüz 

sınıfların siyasi katılım elde ettikleri, Atina demokrasisi ve Roma cumhuriyeti 

örneklerinden ayrılır. Fakirierin yönetimi olarak demokrasi ancak, Orta Çağ'da bazı 

düşünürlerin eserlerinde, Aristoteles'in Politika'sına atıfla yapılan yönetim şekilleri 

tasnifinde, teorik bir kavram olarak kendine yer bulur. Siyasi iktidar, buyurma, 

yargılama ve gerektiğinde cezalandırma yetkileriyle toprak sahibi sınıfın 

kontrolündedir. 

Bu noktada toplumsal ilişkileri düzenleyen hukukun geleneğe dayalı olduğu 

kabul edilen yapısının, aslında bu yönetici sın~fın iradesiyle şekillendiği 

vurgulanmalıdır. Efendisi olduğu manor topraklarında lord; vergi salma, yargılama 

ile asker toplama, sertleri organize etme ve erzak temini için gerekli emirleri verme 

yetkileriyle, hukuku üreten ve uygulayan konumundaydı. Lordun başlangıçta kamu 

düzenini bozanları cezalandırma ve asilerin maliarına el koyma gibi cezai yargısal 

yetkileri, süreç içerisinde, sertler üzerinde zorlayıcı iktisadi haklada birleşti. Koruma 

181. Merkezi otoritenin zayıflığına örnek oluşturan çarpıcı bir olay, I 022'de Fransa kralı 2. Robert'in, 
vassallarından biri ile arasındaki uyuşmazlığın çözümü için, başka bir vassalının hakemliğini kabul 
etmek zorunda kalmasıydı. Yine aynı kralın, kurduğu mahkemeye katılmayan kişiler karşısında 
başvurabildiği tek yol ise, yetkili piskopostan bu kişileri aforoz etmesini talep etmek olmuştu. A.y. 
163 Ellen Meiksinis Wood, "Kapitalizmde İktisadi ile Siyasinin Birbirinden Aynlmast", Kapitalizm 
Demokrasiye Karş•, Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanmas1, Çev. Oya Köymen, Yordam 
Yayınları, 2008, s. 55. 
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karşılığında köy topluluklarından talep edilen ödentiler ve bu köylerde yaşayan 

serilere salınan keyfi vergiler, bu çerçevede doğrudan artık ürün sağlayan yetkileri 

oluşturmaktaydı. Bunun dışında, lordun askerlerinin ve hizmetiilerinin konaklaması 

ve hayvanlarının bakımı da, gerektiğinde sertlerden talep edilmekteydi. Ayrıca 

serfler, lordun mülkü olan dernesne statüsündeki topraklarda çalışmak zorunda 

oldukları gibi, ihtiyaç duyduklarında yalnızca lordun değirmenini, fırınını ya da diğer 

araçlarını kullanabilmekteydiler. 164 

Siyasi iktidarın somutlaştığı yargılama faaliyetinin her bir toprak parçasındaki 

lordun şahsıyla özdeşleşmesi, Antik Çağ'da fakirierin yönetimi olarak tanımlanan 

demokrasi ile oluşturduğu karşıtlık açısından dikkat çekicidir. Demokrasinin ayırt 

edici özelliği ve demosun, yani mülksüz yurttaşların siyasi iktidarı kontrol etme ve 

sömürüden korunma olanaklarını sağlayan husus, jüri mahkemelerinin kurulması ve 

yargılama faaliyetinin demokratikleşmesiydi. Böylece, sınıfsal konumları sayesinde 

meclis ve idari makamlar üzerinde belli oranda etkiye sahip zenginlerin iktidarı, 

yasaların etkinleştiği ve somutlaştığı yargısal faaliyetlerin, her sınıftan yurttaşın kura 

ile seçildiği jüri mahkemelerinde yürütülmesi yle, sınırlandırılmaktaydı. 

Bu açıdan, cumhuriyet döneminde dahi Roma, bir gerilerneyi temsil eder, 

çünkü yargılama faaliyetleri üst sınıfların kontrolündedir. Fakat yurttaşlık 

statüsünün, hem meclis faaliyetlerine katılım şeklinde sağladığı siyasi haklar, hem de 

özellikle ceza yargılamasında sağladığı ayrıcalıklar, alt sınıfların kazanımlarını 

oluşturan unsurlardır. Bu kazanımlar, imparatorluğun kuruluş ve gelişme evresinde 

ortadan kaybolmuş ve alt sınıfların toprağa bağlanması ve yurttaşlık statüsünün 

sağladığı ayrıcalıkların kaldırılması, bir yandan Roma'nın yıkılışını hazırlarken, 

diğer yandan feodalizm olarak adlandırılan yeni üretim ilişkilerinin de zeminini 

oluşturmuştu. 

Sonuç olarak, feodal üretim ilişkilerini düzenleyen Orta Çağ hukuku, 

gelenekler temelinde durağan bir görünüm oluşturmasına karşın, lordların, 

sertlerden talep ettikleri yeni ödenti ve hizmetler nedeniyle, aslında sürekli bir 

dönüşüm halindeydi. Lordun askeri ve yargısal gücüyle desteklenen emirleri, süreç 

164 Alan Harding, Medieval Law and the Formation of Modern State, Oxford University Press, 
2001, s. 52. 
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içerisinde, geleneğe dayalı hukuki yükümlülüklere evrilmekteydi. 165 Lordların 

tüketimine yönelik artık ürünü sağlayan iktisadi yükümlülükler ve bunlara karşı 

çıkılınası durumunda kullanılan yargısal yetkilerden oluşan hukuki düzenin belirsiz 

ve esnek özellikleri karşısında alt sınıflar, Antik Çağ' da olduğu gibi siyasi iktidarı 

kontrol altında tutabilecekleri bir kurumsal yapı oluşturamadılar. Fakat bunun nedeni 

kuşkusuz alt sınıfların, üzerlerindeki baskıya karşı mücadele etmemeleri değildi. 

Aksine köylü ayaklanmaları olarak tarihe geçen mücadeleler, üst sınıfların 

kontrolünde gittikçe şiddetleneo bir baskı aracına dönüşen hukuki uygulamalar 

karşısında alt sınıfların tepkilerini yansıtmaktaydı. 

h. Sömürü Karşısında Toplumsal Mücadeleler: Köylü Ayaklanmaları 

Köylü ayaklanmaları, I 4. yüzyıldaki kıtlık ve veba nedeniyle, nüfusun 

yarısının ortadan kalkması ve tarım arazilerinin yok olmasının yarattığı toplumsal 

kriz ile yakından bağlantılıydı. Manor topraklarındaki, üst sınıfların tüketimine 

yönelik üretim ilişkileri, üretici güçlerin, bu tür krizleri aşabilecek şekilde 

geliştirilmesine ve yenilenmesine olanak tanımamaktaydı. Dolayısıyla bu krizle 

birlikte tarımdaki işgücünde yaşanan düşüş, üst sınıfların gelirlerinde önemli bir 

azalmaya neden oldu ve bu iktisadi bunalım, sınıf mücadelelerinin şiddetlenmesine 

yol açtı. 166 

Bu gelişmeler karşısında bazı lordlar, yağma, talan ve soyguna yönelerek 

gelirlerindeki düşüşü telafi etmeye çalıştı. Fakat üst sınıfların genel eğilimi, kıtlık ve 

veba nedeniyle sayıları azalan üreticiler üzerindeki siyasi ve hukuki baskıyı 

yoğunlaştırarak, artık ürün düzeyinin, eski durumuna getirilmesini sağlamak oldu. 

Ücret karşılığı çalışan işçilerin ücretlerini sınırlandıran, üreticilerin halen büyük 

çoğunluğunu oluşturan sertler üzerindeki ödenti, angarya yükünü arttıran ve serflerin 

çalıştıkları toprakları terk etmelerini ağır şekilde cezalandıran hukuki düzenlemeler 

yürürlüğe kondu. 167 

165 R. Van Caenegem, "Government, Law and Society", s. 182. 
166 Chris Harman, Halklarm Dünya Tarihi, Taş Ça~mdan Yeni Binyıla, s. 152-153. 
167 Selim Somçag, Avrupa Feodalizm in Evrimi, Baglam Yayıncılık, I 994, s. 68-69. 

78 



Kıta Avrupası 'na kıyasla siyasi iktidarın merkezi yapısının varlığını koruduğu 

İngiltere örneğinde bu eğilim, 1349-1351 yılları arasında çıkarılan yasalarda 

yansımasını buldu. Bu düzenlernelerin ortak özelliği, muktedir olanları çalışmaya 

zorunlu kılması, ücretler için üst sınır saptaması, emekçilerin bağlı oldukları 

topraklarını terk etmesini yasaklayan hükümler içermesi ve aykırı davranışlar için 

hapis ve para cezaları öngörmesiydi. 14. yüzyılda Almanya' da da toprağını terk eden 

köylülere cezai yaptırımlar getiren ve onları, ayrıldıkları topraklara geri dönmeye 

zorlayan düzenlemeler, bölgesel düzeyde yürürlüğe kondu. 168 

İngiltere örneğinde, söz konusu düzenlernelerin en sıkı şekilde uygulandığı 

bölgeler, aynı zamanda ayaklanmaların en şiddetli ve yoğun olarak gerçekleştiği 

yerlerdi. Bu ayaklanmalardaki temel talepler, yalnızca iktisadi yükümlülüklerin 

azaltılması ya da ortadan kaldırılması değildi. Bu iktisadi öğeler önemli bir etken 

oluşturmakla birlikte, ayaklanmaların ortak özelliği siyasi talepleri temel 

almalarıydı. Örneğin İtalyan şehirlerinde siyasi katılım haklarının genişletilmesi ya 

da keyfi yargılamaların ortadan kaldırılmasına yönelik mücadeleler, ayaklanmaların 

siyasi boyutunu göstermekteydi. 169 

12. yüzyılın sonunda İngiltere' de ya da 16. yüzyılın başında Almanya' da 

ortaya çıkan köylü ayaklanmalarında da, başta sertliğin ilgası olmak üzere benzer 

siyasi talepler göze çarpar. 170 Almanya örneğinde, 1525 yılında yaygınlaşan devrimci 

hareketin sonucunda hazırlanan Alman Köylülerin Talepleri adını taşıyan metin, serf 

statüsündeki köylülerin durumlarını ve mücadelelerinin amaçlarını ortaya koyması 

168 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 57-58 ve 62. 1349'da, lll. Edward 
tarafından ingiltere'de yürürlüğe konan ilk yasaya göre, "yasal olarak saptanan ücretten fazlasını 
ödemek yasaktı ve cezası hapisti; ama daha yüksek ücret alan. daha yüksek ücret ödeyene göre daha 
ağır bir cezaya çarptırılıyordu ... , yüksek ücret ödeyen patron için I O günlük, bunu kabul eden işçi için 
yirmi bir günlük hapis cezası öngörülüyordu. 1360 tarihli bir statü daha ağır cezalar getirmiş ve 
ustaya, yasal ücret tarifesini kabul ettirmek için zorunlu bedensel iş yaptırma hakkını bile vermişti. 
Duvarcılarla marangozları karşılıklı olarak bağlayan her türlü birleşme, anlaşma, yemin vb. geçersiz 
ilan edilmişti. işçilerin birlik oluşturmaları, 14. yüzyıldan, birlik karşıtı yasaların kaldırıldığı 1825 
yılına kadar ağır bir suç sayıldı." 16. yüzyıl boyunca, "küçük Alman prenslerinin emimameleri, 
kendisini zor koşullara uydurmayan, resmi ücretle yetinmek istemeyen küstah ayak takımına karşı acı 
şikayetlerle doludur. Bütün mülk sahiplerine, devletçe saptanan tarifeyi aşmaları yasaklanmıştır." 
(abç) Karl Marx, Kapital, Ekonomi Politi~in Eleştirisi, I. Cilt, Sermayenin Üretim Süreci, Çev. 
Mehmet Seli k ve Nail Satlıgan, Yordam Yayınları, 20 ll, s. 708, 709, dipnot 253. 

169 Samuel K line Cohn, Lust for Liberty: The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-
1425: ltaly, France, and Flanders, Harvard University Press, 2008, s. 229-230. 

170 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 59. 64. 
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açısından çarpıcı bir örnek oluşturur. Bir yandan vergi (md. 2) ve angarya (md. 6 ve 

7) yükümlülüklerinin ağırlığından şikayet eden ya da vahşi hayvanların avianınası 

(md. 4) ve odunculuğun yasaklanması (md. 5) gibi iktisadi yükümlülüklerin 

hafıfletilmesi ya da ortadan kaldırılmasını talep eden köylüler; diğer yandan sertliğin 

ilgası (md. 3) ve -söz konusu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde ağır 

cezalara çarptırıldıkları- yargılama faaliyetlerinin adil bir şekilde yürütülmesine 

yönelik (md. 9) siyasi isteklerini bu metne yansıtmışlardır. 

Merkezi otoritenin 16. yüzyılda halen kurumsallaşmadığı Almanya'da, 

köylülerin hukukun yorumlanması ve uygulanmasına dair şikayetleri, yaşanan 

değişimlere karşın, Orta Çağ'ın geç dönemlerinde dahi hukukun genel nitelikteki 

normlara dayanmayan ve yerel siyasi iktidar sahiplerinin takdiriyle şekillenen 171 

keyfi niteliğini ortaya koyar. Bu durum, metnin 9. maddesindeki; ""daima yeni 

kurallar konulması" ve cezaların ölçüsüzlüğüne dair şikayetler ile yargılamaların 

""vicdan"a değil, ""eski yazılı kurallara göre" gerçekleştirilmesine yönelik taleplerde 

ifadesini bulur. Metin bir bütün olarak incelendiğinde köylülerin, taleplerini 

meşrulaştırmak için yükselen Protestan anlayıştan yararlandığı gözlemlenmekle 

birlikte, ""bunların son tahlilde, köylülerin ezilmesine ve baskıya maruz kalmasına 

yol açan somut hususlarda somut değişiklik istekleri olduğunu herhalde teslim etmek 

gerekir." Fakat bu istekler, ayaklanmanın şedit biçimde bastırılması sonucunda 

yaşama geçirilememiştir. 172 

Orta Çağ'daki siyasi düzen, demokrasi ve hukukun üstünlüğü arasındaki 

karşıtlık açısından değerlendirildiğinde vurgulanması gereken, hukukun bir araç 

olarak varlığını koruduğu, fakat bir yönetim şekli olarak demokrasinin ortadan 

kalktığıdır. Tabii ki dönemin hukuku, genel nitelikteki yasalar üzerine inşa edilmiş 

ve temel iddiası keyfıliği önlemek olan modem hukuk düzeniyle karşılaştırıldığında 

farklılık barizdir. Toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar olarak nitelendirildiğinde 

ise Orta Çağ hukukunun varlığı ve alt sınıflar üzerindeki etkisi tartışmasız olgulardır. 

171 Paolo Grossi, A History of European Law, s. 22. 

172 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 70 ve 73. Gemalmaz'ın eserinde, Alman 
Köylülerin Talepleri adlı metnin, Almanca orjinali esas alınarak, ingilizce çevirisiyle karşılaştırmalı 
olarak gerçekleştirilmiş Ttirkçe çevirisi yer almaktadır. Bkz. A.e., s. 65-69. Bu çalışmada söz konusu 
çeviri, ilgili maddelerinin numaralarına at1fla kullanılmıştır. 
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Lordun kontrolünde ve onun tüketimi için üretimin örgütlendiği her bir toprak ve 

iktidar parçasında hukuk, lordun iradesiyle şekillenmiş ve uygulanmıştır. 

Orta Çağ'daki hukuki düzen, modern öncesinin hukuk güvenliği anlayışı 

çerçevesinde incelendiğinde, üst sınıflar açısından hukuk aracılığıyla sağlanan bir 

güvenlikten söz edilebilir, çünkü hukuku üreten ve uygulayanlar, istisnasız olarak 

hakim sınıf üyeleridir. Fakat yalnızca yönetici sınıfın iktisadi ve siyasi konumunu 

güvence altına alan hukukun, siyasi alanın dışında bırakılan alt sınıflar açısından 

oluşturduğu belirsiz ve güvensiz ortam, köylü ayaklanmalarında kristalleşen 

toplumsal mücadelelerin de ana etkenlerinden biri olmuştu. Orta Çağ'ın en önemli 

siyasi düşünüderinden Aquino 'lu Thomas'ın eserlerinde, siyasi iktidarın istikrarını 

tehdit eden bu keyfilik ve ayaklanma ikilemi karşısında, iktidar sahiplerine yönelik, 

özellikle yasalar çerçevesindeki bir yönetimi salık veren öğütleri görmek olanaklıdır. 

3. Siyaset Kuramının Değişen Konusu ve Hukukun İşievinin Yeniden 

Tanımlanması: Aquino'lu Thomas'a Göre Yasa-Düzen ilişkisi 

Siyasi iktidarın parçalanmış ve kurumsallaşmamış yapısı nedeniyle, feodal 

toplumda hukuk, genel ve kapsayıcı düzenlemeler şeklini almadı. Bununla birlikte 

iktisadi ve toplumsal gelişmeler sonucunda, modern devlete öngelen iktidar 

yapısındaki merkezileşme eğilimi, gerek uygulamada gerekse kuramsal düzlemde 

dönüşümlere yol açtı. Merkezileşen bu iktidar yapıları, en üstün siyasi otorite olma 

iddiasıyla; mücadele halindeki feodal iktidar odakları ve Kilise karşısında yerlerini 

aldılar. Böylelikle, Geç Orta Çağ siyaset kuramında, iktidar odakları arasındaki 

mücadelede ileri sürülen taleplerin meşruluğu, öncelikli bir sorunsal haline geldi. 

Tıpkı Antik Çağ'daki gibi Orta Çağ siyaset kuramında da, siyasi iktidarın 

temel işlevi, adaletin sağlanması olarak kabul edilmekteydi. 173 Bu ortak özelliğe 

karşın, siyasi alanın yeniden tanımlanması, her iki dönem arasında önemli bir 

farklılığın ortaya çıkmasına neden oldu. Feodal toplumsal düzende siyasi iktidar, 

emretme ve yargılama yetkilerine sahip bir lordun şahsında vücut bulmaktaydı ve bu 

yapı içinde mülksüz sınıfı oluşturan serfler, siyasi bir özne değil, üst sınıfların 

tüketimine yönelik üretimi gerçekleştiren bağımlı üreticilerdi. Siyasi alanın dışına 

173 Emst Cassirer, Devlet Efsanesi, Çev. N ec la Arat, Remzi Kitabevi, ı 984, s. ı 04. 
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itildikleri oranda, esas konusunu bu alanın oluşturduğu siyaset kuramı açısından, 

yönetilenlerin iktidarla olan ilişkileri de, tali bir hal almıştı. Bu özellik, Atina 

örneğinde, eşit yurttaşlar arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerine 

yoğunlaşan siyasi düşünce mirasından önemli ölçüde farklıydı. Bu farklılığın etkileri, 

her iki dönemde, toplumsal çelişkilerin ve bunların sonucunda ortaya çıkan mücadele 

ve çatışma ortamının kaynağına dair değerlendirmelerde somutlaşır. Antik Yunan 

siyaset düşüncesi, sonu iç savaşa varan toplumsal huzursuzlukların kökeninde, siyasi 

alanda eşit, fakat zengin ve fakir olarak ayrışan yurttaşlar arasındaki eşitsizlikleri 

görür. Fakirierin siyasi alanın dışında kaldığı feodal düzenin siyaset düşüncesinde 

ise, çözüm bekleyen temel sorun, siyasi alandaki "'rakip" iktidar odaklarının 

"örtüşen" taleplerinin yarattığı çatışmalardır. 174 

a. Toplumu Ortak Yarar Doğrultusunda Birleştiren "Bir" Güç Olarak Krallık 

Feodal iktidar odakları arasındaki ilişkilere dair yaklaşımıyla Aquino'lu 

Thomas, Antik siyaset kuramını Hıristiyanlık inancıyla uzlaştırma gayreti ile ayrıksı 

bir konuma sahiptir. Dönemin yeniden yorumlanan düşünürü, eserleri Latinceye 

çevrilen Aristoteles'tir ve onun toplumsal ve siyasi yapıyı polis temelinde 

yorumlayan görüşleri, Thomas tarafından Hıristiyanlığın ve dönüşüm halindeki Orta 

Çağ toplumsal yapısının özellikleri çerçevesinde kullanılmıştır. 

Aristoteles'in, yurttaşı, ancak sitedeki toplumsal ilişkiler içinde kendini 

gerçekleştirebilecek siyasi bir varlık olarak tanımlaması ve siyasi olana doğallık 

atfetmesi, Hıristiyanlığın, ilk günah öncesinde, insanlığın iktidar ve mülkiyete 

gereksinim duymadan yaşadığı ve bu kurumların ilk günahın sonucu ortaya çıktıkları 

düşüncesi ile çelişir. Klasik Hıristiyan öğreti bu yaklaşımıyla, insanın siyasi değil, 

yalnızca toplumsal bir varlık olduğunu kabul eder. İktidar, günahkar insanları doğru 

yola yönlendirme gereksiniminden türemiştir. Thomas bu noktada, tıpkı Aristoteles 

gibi insanın doğuştan siyasi bir varlık olduğunu kabul eder ve oluşan siyasi 

174 Ellen Meiksins Wood, Yurttaşlardan Lordlara, Eskiçaglardan Ortaçaglara Bat1 Siyasal 
Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, s. 207-208. 
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topluluğun, ortak yarar kavramı doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini ileri sürer. Bu, 

onun, iktidar ilişkilerine dair geliştirdiği kuramının da başlangıç noktasıdır. 175 

İlk günah öncesinde de insanlar arasında cinsiyet ya da güç farklıkları 

bulunduğunu belirten Thomas, ardından bu masumluk durumunda insanın insan 

üzerinde hakimiyetinin (dominium) varlığı meselesini inceler. Hakimiyet ilk 

anlamıyla tabiiyetİn zıttıdır ve bir köle üzerinde kurulabilir ki bu tür bir hakimiyet, 

tabi olan kişi üzerinde yaratacağı acı nedeniyle masumluk durumunda söz konusu 

olamaz. İkinci anlamında ise hakimiyet, herhangi bir kişiyi yönetmeyi ifade eder ve 

bu anlamıyla hakimiyetin konusu aslen özgür insanlardır. Bu özgür insanları, onların 

çıkarları ya da ortak yarar doğrultusunda yöneten ve yönlendiren kişiler de efendi 

olarak adlandırılabilir. Bu tür bir iktidar ilişkisi, insanın doğası gereği toplumsal bir 

varlık olmasından kaynaklanır ve masumluk durumu da bu toplumsallıktan müstesna 

değildir. Fakat ortak yararı gözeten bir kişi tarafından yönetilmedikçe, toplumsal bir 

yaşamdan söz edilemez, çünkü çokluğun olduğu bir ortamda, amaçlar da farklılaşır. 

Bu ayrışmayı ortadan kaldıracak ve bütünlüğü sağlayacak olan yöneticidir. Ayrıca 

bir kişi, diğerlerinden bilgelik ve doğruluk bakımından üstünse, bu üstünlüğün 

başkalarının yararına kullanılmaması hata olur. 176 Thomas, kurgusal masumiyet 

durumundaki yöneten ve yönetilen ayrımını bu şekilde temellendirerek, yaşadığı 

toplumda var olan iktidar ilişkilerini meşrulaştırmak için ilk adımı atmış olur. 

Aristoteles' e referansla, toplumu ahlaki bir bütün olarak kavrayan düşün ür, 

toplumun erdemli bir yaşam sürmesi gerektiğini belirtir, ama bunun tek başına bir 

amaç değil de, Tanrının inayetine erişmek için bir araç olduğunu da ekler. Bu türden 

erdemli bir yaşamı, dünyevi bir iktidar sağlayamayacağı için, kilisenin otoritesini 

175 Joseph Canning, A History of Medieval Political Thought, 300-1450, Routledge, 1996, s. 127-
128. 
176 Ste. Thomas Aquinas, "Summa theo/ogiae la, 96, articu/us 4 ", Aquinas: Political Writings, Çev. 
R. W. Dyson, Cambridge University Press, 2002, s. 3-4. Buradaki kurgunun, Yakın Çag'da doğal 
hukuk düşüncesini savunan ardılları tarafından bu kez dinsel referanslara başvurmadan kullanıldığı 
anımsanmalıdır. Her iki düşüncede, ister masumluk ister doğa durumunda olsun, insanlar arasındaki 
eşitsizlik ve mücadelenin kaynakları tarih öncesi bir döneme referansla açıklanmakta ve 
doğallaştırılmaktadır. Ama bir yandan toplumsal çelikilerin kaynağı böylelikle tarih öncesine 
gönderilirken; bu farklılıkların neden olduğu mücadelelerin siyasi yapıya zarar vermesini önlemek, 
güncel bir sorun olarak varlığını korur. Bu bağlamda temel görevi düzeni sağlamak olan bir otoritenin 
ideal özelliklerine dair Thomas tarafından geliştirilen görilşler, kaynağı mistifıye edilen çatışmaların 
neden olduğu tehlikeler karşısında, iktidar sahiplerine yönelik çözüm önerileri ve tavsiyeler şeklinde 
de okunabilir. 
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tanır ve üstünlüğünü vurgular. Fakat bu saptamanın ötesine gitmez ve Kilise'nin, 

gittikçe güçlenen siyasi iktidar merkezleri ile mücadelesinde bir son söz söylemekten 

kaçınır. 177 Thomas' ın yoğunlaştığı nokta, iktidarın dayanıklılık ve istikrarının nasıl 

sağlanabileceği meselesidir. 

Thomas, De Regimine Principum adlı eserine, bir arada yaşayan insanların 

ehil bir kişi tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek başlar. Bu eserinde de insanı 

toplumsal ve siyasi bir hayvan olarak tanımlayan düşünür, onun diğer hayvanlardan 

farkının, aklın ışığıyla donatılması olduğunu belirtir. Hayvanlar, beslenme ve 

savunma yetenekleri ya da kürkleri sayesinde pek çok koşulda hayatta kalma 

yeteneklerine sahipken, insan bu tür özelliklere doğuştan sahip değildir. Bunların 

yerine ona akıl bahşedilmiştir ve tüm bu gereksinimlerini, aklını kullanarak ve 

çalışarak elde edebilir. Fakat gereksinimlerinin çeşitliliği düşünüldüğünde, insanın 

kendine yeterli olarak, tek başına ayakta kalması olanaksızdır. Bu nedenle, 

başkalarıyla birlikte ve sahip olduğu aklı belli bir işbölümü içerisinde kullanarak 

yaşamak zorundadır. Ama toplumsal yaşam, önemli bir tehlike barındırır. Kişisel 

çıkar, topluluğun ortak yararı ile kendiliğinden uyumlu değildir. Dolayısıyla, 

insanları ortak yarara yönlendirecek bir yönetici olmazsa, topluluk dağılır. 178 

Bireysel ve toplumsal çıkar arasındaki çelişkinin varlığını kabul eden ve bu 

çelişkinin toplumun dağılmasına yol açacağını vurgulayan düşünür, insanların çıkar 

farklılıklarının temelini ve bu farklılığın, neden yönetici bir güç olmadan 

yaşamalarını engelleyecek düzeyde olduğunu ise tartışmaz. Summa Theologiae' da 

insanların; cinsiyet, bilgi ve fizik gücü farklılıklarına doğuştan sahip olduklarını 

belirtınesi 179 karşısında, doğuştan gelen bu farklıkları, kendi haline bırakıldığında 

toplumu dağılmaya götürecek çıkar çatışmalarının nedeni olarak kabul ettiğini ileri 

sürmek herhalde yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. 

177 Ayhan Yalçınkaya, "Orta Çağ ve Feodalite: Bitmeyen Tartışma ve Siyasal Düşünce", 
Sokrates'ten Jakobenlere Bat1'da Siyasal Düşünceler, Editör: Mehmet Ali Agaoğulları, iletişim, 
20 ı ı, s. 260-262; Joseph Canning, A History of Medieval Political Thought, 300-1450, s. 130, ı32-
133. 
178 Ste. Thomas Aquinas, "De Regimine Principum, Book I, Chapter /", Aquinas: Political Writings, 
Çev. R. W. Dyson, Cambridge University Press, 2002, s. 5-7. 

179 Ste. Thomas Aquinas, "Summa Theologiae la, 96, articu/us 3 ", s. 2. 
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Thomas, insanların ortak iyiye yönelmelerini sağlayan rejimler konusunda, 

Antik Yunan düşüncesinin klasik tasnifini bazı küçük fakat önemli değişiklikler ile 

yineler. Thomas, önce siyasi iktidarın ortak yarar doğrultusunda değil de, 

yönetenlerin yararı doğrultusunda faaliyet gösterdiği adaletsiz yönetim şekillerini 

tasnif eder. Bir kişi, iktidarını baskı yoluyla kabul ettirip, kendi çıkarı doğrultusunda 

yönetirse bu tiranlıktır. Aynı yönetim şekli, az sayıda insan tarafından zengin olma 

ayrıcalığına dayanarak yürütülürse bu oligarşidir. 1 I alk tarafından yönetim anlamına 

gelen demokrasinin ayırt edici özelliği ise, halkın çoğunluk olma gücünü kullanarak 

zenginleri baskı altına almasıdır. Bu yönetirnde de çoğunluk, adeta tek bir tiran gibi 

hareket eder. Adil olan yönetimler ise, toplumun belli bir kesiminin ya da az sayıda 

erdemli kişinin ve son olarak da tek bir kişinin ortak iyi doğrultusunda yönettiği 

rejimler olarak üçe ayrılır. Bunlar da sırasıyla polity, aristokrasİ ve krallık tır. 180 

Thomas bu tasnifınde, Aristoteles'in kuramını temel alırken, demokrasiye 

yaklaşımında ondan farklılaşır. Demokrasiyi tıpkı Aristoteles gibi, fakir çoğunluğun 

zenginleri baskı altına alması olarak tanımlar. Bununla birlikte, Aristoteles'ten farklı 

olarak demokrasinin hiçbir türünü adil rejimler arasında saymaz. Bu yaklaşım, siyasi 

toplumu oluşturan yurttaşların eşit statüde siyasi katılım haklarına sahip olmasının, 

feodalizm ile olan bağdaşmazlığını ve Atina örneğinde, iktisadi eşitsizlikler ile siyasi 

eşitliğin bir arada var olabilmesinin istisnai özelliğini ortaya koyması açısından 

önemlidir. Aristoteles' in, -siyasi alana dahil olan- fakirierin demokrasisini bir 

gerçeklik olarak tartışmak ve hatta onunla belli oranda uzlaşmak zorunda kalmasına 

karşın, Thomas'ın düşüncesinde demokrasiye yer yoktur. 

Thomas, krallığı, ortak yararı sağlamaya en yakın yönetim türü olduğu için, 

en ıyı yönetim olarak nitelendirir. Toplumun yararı ve refahını sağlamanın yolu, 

onun birliğini korumaktır. Bu, barışın tesisi demektir ve eğer barış zarar görürse, 

toplumsal yaşam olumlu bir düzen olmaktan çıkar ve insanlar üzerinde adeta bir yük 

halini alır. 181 Yukarıda vurgulandığı üzere, düşünür, döneminin siyasi iktidar 

odaklarının yetki mücadeleleri hakkında somut ve nihai bir görüş belirtmekten 

kaçınır. Bununla birlikte, yöneten ve yönetilen arasındaki mücadele konusunda tavrı 

180 Ste. Thomas Aquinas, "De Regimine Principum, Book I, Chapter //", s. 8-9. 

181 A.e., "Book /, Chapter lll", s. 10. 
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çok daha nettir. Feodal toplumsal düzende, parçalanmış siyasi iktidarın neden olduğu 

istikrarsız ortamın tehlikelerine dikkat çekerek, bu sorunun çarelerini ortaya 

koymaya çalışır, çünkü otoritenin zayıflığı, esas tehlike olan toplumsal çatışmanın, 

şiddetlenınesi sonucu doğuracaktır. 

b. Siyasi iktidarın Düzen ve istikrarı Sağlamak için Yasalarla Yönetme 

Yükümlülüğü 

Thomas'ın, yasaların işlevi ve yasalara bağlı bir yönetimin üstünlüğüne dair 

saptamaları da düzen ve istikrara dair kaygıları çerçevesinde değerlendirilebilir. 

Aklın yansıması olan yasaların amacını, toplumsal mutluluğu ve ortak yararı güvence 

altına almak olarak tanımlayan Thomas, 182 yasaları ebedi, ilahi, doğal ve insan 

yapımı olmalarına göre ayırır. Bu ayrımlar yönetenler arasındaki yetki mücadeleleri 

açısından önem taşısa da, yöneten ve yönetilenler arasındaki temel çelişki ve 

mücadele bağlamında kuşkusuz ikincil niteliktedir. Yönetilenlerin, diğer bir ifadeyle 

mülksüz sınıfların günlük yaşam pratikleri düşünüldüğünde, onlar için, yasaların 

ebedi ya da doğal hukukun yansımaları olup olmadığı veya bu yasaları üreten kurum 

ve kişilerin, hangi üstün niteliklere sahip olması gerektiği esas sorunu oluşturmaz. 

Demokrasinin ve her türüyle çokluğun yönetimi karşısında krallığı savunmasıyla, 

Thomas' ın görüşlerinin Orta Çağ' ın sömürülen sınıfları bakımından önemi, 

üzerlerindeki kontrol ve baskının daha kurumsal ve kalıcı olarak nasıl yeniden 

düzenleneceğine dair saptamalar içermesinden kaynaklanır. 

Onun yasalara itaat yükümlülüğüne dair vurgusu da, yönetenlere yol 

gösterme ve bu yükümlülükten kaçınanlar karşısında uygulanması gereken baskıyı 

meşrulaştırma işlevlerini yerine getirir. Örneğin Thomas, siyasi iktidarın ürettiği 

yasaların, ortak yarara ve tanrı inayetine ulaşmayı sağlaması gerektiğini ifade eder, 

fakat bu özellikleri taşımayan yasalar karşısında isyanı meşru kabul etmez. Bu tür 

yasalar, aslında yasa değil, şiddettir. Fakat Thomas, bu yasaların da, yasa yapma 

gücüne sahip bir kişi tarafından üretilmesi durumunda, ebedi yasadan türediğinin 

182 S te. Thomas Aquinas, "Summa Theo/ogiae lallae, 90, art i cu/us 2 ", s. 79-80. 
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kabul edilmesi gerektiğini belirtir, çünkü Tanrı' dan başka iktidar yoktur ve var olan 

iktidarlar da Tanrı tarafından kurulmuştur. 183 

h,yan, kural olarak meşru olmasa da, bazı yönetimler bu kurala istisna teşkil 

eder. Thomas' ın buradaki ayrımı, yasaların işlevi hakkındaki görüşlerinin de özünü 

oluşturmaktadır. Thomas tirantığın iki türü olduğunu belirtir. İlk anlamıyla tiran, 

ortak yararı korumayan yasalarla~ ikinci anlamıyla ise, yasalarla değil, keyfi 

emirler/e yönetendir. İşte sadece bu ikinci türdeki tiranlık karşısında, isyanın -belli 

koşullarda- meşru olmasının nedeni, yasaların içeriği ya da şekli özellikleri değil, bu 

iktidarın yasalarla yönetmemesidir. Her şeyin belirsiz olduğu yasasız bir durumda, 

iktidarın en temel işlevi olan düzenin sağlanması olanaksızdır. Bu muhakemeyle 

Thomas, düzen içindeki bir toplumsal yaşamı, belli niteliklere sahip ya da daha adil 

olduğu düşünülen bir toplumsal yaşam kurgusunun önüne yerleştirmiş olur. Yasaya 

uyma yükümlülüğü de, yasaların adil olmasından değil, onu yetkili bir otoritenin 

yapmış olmasından kaynaklanır. 184 

Thomas, keyfiliğin karşıtı olarak yasal yönetimi idealize ederken, 

yönetenlerin konumlarını koruyabilecekleri bir düzen tasarlar. Bu kurgunun motifi, 

keyfi iktidardan zarar gören sınıfların çıkarlarını gözetmek değil, keyfiliğin 

yaratacağı toplumsal huzursuzlukların, isyanla sonuçlanacak düzeye ulaşmasını 

engellemektir. Dolayısıyla Thomas'ın kuramında, keyfifiği önleyen kurumsal 

güveneelere de rastlanmaz. Onun kaygısı, düzeni sağlayacak iktidarın bir otorite 

olarak ortaya çıkmasıdır. Tam da bu nedenle en iyi yönetim şekli, çıkar çatışmaları 

ile ayrışan toplumu bir araya getirerek, onu ortak bir hedef doğrultusunda 

yönlendirebilecek olan krallıktır. 

Bu doğrultuda Thomas, iktidarını tesis etmiş bir otoritenin oluşturduğu 

yasalara tüm yönetilenlerin uymak zorunda olduğunu belirtir. Bunun istisnası, daha 

üstün bir siyasi iradenin varlığıdır. Böyle bir irade, var olan kuralların dikkate 

183 A.e., "fallae, 93, artiG·ulus 3, ad 2 ", s. 106. Thomas bu görüşünü, Aziz Paul'ün, Yeni Ahit'in 
Romatılara Mektuplar kısmında yer alan ifadelerine dayandırmaktadır. Bkz. Romans, 13:1; "Herkes 
otoriteye tabi olsun. Çünkü Tanrı'dan başka otorite yoktur ve var olanlar da Tanrı tarafından 
kurulmuştur." http:/ /www. biblegateway .com. 

184 Shirley Robin Letwin, On the History of the Idea of Law, s. 79-80. 
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alınmamasını gerektirir. 185 Thomas'ın bu yaklaşımı, yaşadığı dönemde belirginleşen, 

dikey ve yatay feodal güç merkezleri arasındaki mücadeleler karşısında, yargısal 

yetkileri merkezileştirerek bünyesinde toplayan bölgesel siyasi yönetimlerin yanında 

bir tavır alışın ifadesi olarak da okunabilir. 

Onun özel mülkiyet ve kölelik üzerine yorumlarında da, bir yandan var olan 

mülkiyet ilişkilerini meşrulaştırma, diğer yandan toplumsal yaşama zarar veren 

aşırılıkları sınırlandırma çabası önplandadır. Feodal üretim ilişkilerinin temel 

özelliklerinden olan koşullu mülkiyetİn geçerli olduğu bir çağın düşünürü olarak 

Thomas, tıpkı Cicero gibi, özel mülkiyetİn doğal bir olgu olduğunu iddia etmez. 

Aksine kölelik gibi, özel mülkiyet de doğal değildir. Fakat her iki kurum, insan 

yaşamının daha iyi bir şekilde sürdürülebilmesi için akıl yoluyla oluşturulduğu için, 

doğal hukuka aykırı da değildir. Bu durum, doğal hukukun değişmezliği ilkesini de 

ihlal etmez, çünkü bu bir değişiklik değil eklemedir. Tutarsız gibi görünen bu savı 

için Thomas, ince bir ayrım üzerine kurulu bir muhakemeden yararlanır. Bir şeyin 

doğal bir hak olduğunu ileri sürmek için, bunu yapma konusunda insanın doğal bir 

eğilimi olması gerekir ki, başka birine zarar vermeme bu duruma örnek oluşturur. 

Diğeri ise, bir şeyi yapmama konusunda doğal bir eğilim olmamasıdır. 186 İşte 

mülkiyet de bu bağlamda doğal olarak var olmasa da, onun varlığını engelleyecek 

doğal bir eğilimin yokluğunda, insan yararı için ortaya çıkmış bir kurum haline gelir. 

Bu saptamalardan hareketle Thomas, maddi şeylerin mülkiyetinin insan 

yapımı hukuk tarafından tanınabileceğini belirtir. Buradaki görüşünü, ticaret ve 

toplumsal barışın korunması için özel mülkiyetİn gerekli olduğuna dair yararcı 

ilkelere dayandırır. Ama sınırsız bir mülkiyet ya da kar güdüsünün de, bu kurumun 

amaçlarıyla bağdaşmayacağını vurgular. Bu anlamda aşırı bir mülk ya da kazanç, 

aslında başkasına ait olanın alınmasıdır ve bunlar üzerinde fakirierin doğal bir hakkı 

olabileceği gibi, eğer bir şekilde elde edilmişse de, kesinlikle toplumun ortak yararı 

için kullanılması gerekir. Burada kritik sorun, oluşan aşırılıkların nasıl 

dizginleneceğidir. Thomas, bu açıdan asıl sorumluluğu bireylere yükler. Nefsini 

kontrol etmesi gereken birey, doğal gereksinimlerini tatmin ettiği ölçüde, daha 

185 Ste. Thomas Aquinas, "Summa Theo/ogiae /lallae, 104, articu/us 5 ", s. 69. 

186 A.e., "/al/ae, 94, articulus 5, ad 3", s. 124-125. 
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fazlasının peşinden koşmamalıdır, çünkü bu başkasına ait olanı sahiplenmesine ve 

dolayısıyla toplumsal kargaşanın olağan bir hal almasına neden olur. Fakat insanın 

nefsine hakim ve cömert olması, bireysel bir yükümlülük olsa da, buna uyulmaması 

durumunda ortaya çıkacak sorunların engellenmesi ve mülkiyet ilişkilerinin ortak 

yarar doğrultusunda adil bir şekilde düzenlenmesi siyasi iktidarın görevidir. 

Thomas'ın bu görüşü, değişen siyasi konjonktür ile uyum içerisindedir. Bu kuramsal 

çerçeve geç dönem feodal üretim biçimi açısından değerlendirildiğinde, lordlar 

arasındaki güç dengesiyle şekillenen mülkiyet ilişkilerini düzenleme ya da 

tüccarların kar güdüsünün neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırma yetkisinin, 

gittikçe güçlenen krallar ve onların merkezileşen mahkemelerine tanındığı 

.. ı b.l. 187 soy ene ı ır. 

Görüldüğü gibi, Thomas'ın özel mülkiyete yaklaşımında da temel kaygısı, 

toplumsal düzen ve istikrarın korunmasıdır. Bir yandan, mülkiyetİn doğal bir kurum 

olmadığını kabul etmesine karşın, onu akıl ve yarar ilkeleriyle meşrulaştırarak, var 

olan mülkiyet ilişkilerini kökten değiştirmeyi amaçlayan görüşleri reddeder. Diğer 

yandan, efendilerin meşru yönetme haklarını keyfi olarak kullanmalarının düzen ve 

istikrar için oluşturduğu tehlikeler konusundaki uyarılarında olduğu gibi, mülkiyet ve 

kar güdüsünün yaratacağı huzursuzluklara dikkat çekmeye çalışır. 

Fakat toplumsal kargaşaya neden olabilecek bu mülkiyet ilişkilerinin kökten 

değişimine dair herhangi bir öneri, onun eserlerinde yer almaz. Bu eşitsizlikten 

muzdarip olanların gerçekleştirebilecekleri tek meşru eylem, "acil ve açık" bir 

tehlike karşısında ve başka herhangi bir yol bulunmuyorsa, ihtiyacı olan için 

başkasının mülkiyetindeki bir şeyı almasıdır. 188 Hırsızlık olarak 

değerlendirilemeyecek böyle bir eylem için öngörülen meşruluk koşullarının katılığı 

dikkate değerdir. Ayrıca Thomas'ın, özellikle tabiiyet ve itaate dair saptamalarıyla 

birlikte okunduğunda, onun hırsızlık konusundaki görüşlerini, fakirler için teşvik 

edici bir öneriden ziyade, açgözlülüklerini dizginlemeleri için zenginlere yönelik bir 

187 Janet Coleman, A History of Political Thought, From the Middle Ages to the Renaissance, 
Black well, 2000, s. ı I 5; Janet Co leman, "Property and Poverty ", The Cambridge History of 
Medieval Political Thought, c. 350-1450, 7. bs, Editör: J. H. Bums, Cambridge University Press, 
2007' s. 624-625. 
188 S te. Thomas Aquinas, "Summa Theologiae Ilaila e, 66, articulus 7 ", s. 2 ı 6-2 ı 7. 
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uyarı olarak addetmek daha makuldür, çünkü siyaset kuramının merkezine toplumsal 

düzen ve istikrarı alan düşünürün, herkese ve özellikle de fakiriere ihkak-ı hak 

yetkisini tanıdığını ileri sürmek kuşkusuz abartılı bir yorum olur. 

c. Tabiiyelin Konusu ve Stntrı 

Thomas, kuramında, yönetilenlerin iradesine ve bu iradenin itaat 

yükümlülüğü açısından doğurabileceği sonuçlara da yer verir. Tabiiyet ilişkisi, 

yalnızca belli konularda geçerlidir ve bu konular dışında tabi olan, itaat etmeme 

hakkına sahiptir. Kuşkusuz bu konuların kapsamı, yönetilenlerin özgürlükleri ve bu 

özgürlüklerin ihlal edilmesi halinde meşru olacak isyan etme hakkı açısından büyük 

önem taşır. Thomas burada da ikili bir ayrıma gider: İradenin içsel eylemleri (inward 

movement of the will) söz konusu olduğunda insan, yalnızca Tanrı'ya tabidir, fakat 

fiziksel yeteneklerini kullanarak gerçekleştirdiği dışsal eylemlerde (outwardly by 

means of the body), bir efendiye tabidir. Tabiiyet ilişkisine konu olmayacak eylemler 

de bu bağlamda, insanın vücudunu koruması ve yeni nesiller meydana getirmesidir. 

Thomas'ın deyimiyle ''evlenme akdedilmesi ya da bekaretin korunması ya da bu 

türde diğer şeylerde", ne uyruklar efendilerine ne de çocuklar ebeveynlerine tabidir. 

Ama diğer konularda, örneğin bir asker savaşta komutanın, bir uyruk görevlerini 

yerine getirirken efendisinin ya da bir oğul hayatını düzen içerisinde sürdürme ve 

hanenin bakımında babasının otoritesi altındadır. 189 

Thomas bu görüşleriyle, kamusal alan-özel alan ayrımına ve bu zernın 

üzerinde gelişecek direnme hakkına 190 kapı aralar, ama o kapının açılması için Yeni 

Çağ'ı beklemek gerekecektir. Bu bağlamda içsel ve dışsal eylemler ayrımı, Kant'ın 

ahlaki ve hukuki yükümlülükler arasına çektiği çizginin öncülü olarak görülebilir. 

C'. d. . ı k .k .d 191 Fakat babanın ve eıen ının mut a ı tı arını tanıyan Thomas' ın iktidar 

189 A.e., "1/al/ae, 104, articulus 5 ", s. 69. 

190 Göze, Thomas'ın düşüncesinde, bu çalışmada ortaya konandan farklı olarak, bireylere isyan 
hakkının tanındığını belirtmesine rağmen, bu hakkın adalete aykırı hareket ederek toplum düzenini 
bozan yöneticinini iş başından uzaklaştırılması ve bozulan eski düzenin yeniden kurulması ile sınırlı 
olduğunu vurgular. "Thomas Aquino fertlere beyenmedikleri bir kurulu düzeni yıkarak yerine daha 
iyisini kurma hak ve imkanını tanımaktan kaçınmıştır." Ayferi Göze, "Hristiyan Düşüncesinde ve 
Thomas Aquino 'da Siyasi iktidar Karştsında Ferdin Durumu", İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, Cilt 32, Sayı 2-4, 1966, s. 692. 

191 Ste. Thomas Aquinas, "Summa Theologiae 1/a//ae, 104, articulus 5, ad I", s. 69. 
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ilişkilerinden masun addettiği alan, liberalizmin, aileyi ve iktisadi ilişkileri kapsayan 

özel alanına oranla çok daha dardır. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde ise, 

liberalizmin, babanın ve efendinin mutlak iktidarını, yarattığı özel alanda görünmez 

kılarak, iktidar ilişkilerinin yeniden üretimi için çok daha etkin bir ideolojik araç 

yarattığı söylenebilir. 

Diğer yandan Thomas'ın bu yaklaşımı, modem öncesinde hukukun üstünlüğü 

söylemi ve modem hukuk devleti ilkesi arasındaki ayrımı ortaya koyması açısından 

dikkate değerdir. Her iki dönemin siyasi iktidar tipoloj isi de, toplumsal yaşamı 

düzenleyen hukuk kurallarını üretmekte ve uygulamaktadır. Fakat modem öncesinin 

ayırt edici özelliklerinden biri, hukukun siyasi iktidarı sınırlandıran işlevinin, 

kurumsal özelliklerle desteklenmemesidir. Aquino'lu Thomas'ın eserlerinde bu 

husus açık bir şekilde ifadesini bulur ve kuramında, tıpkı dönemin hukukçuları gibi, 

siyasi iktidarın sınırlarını belirlemeyi bir kenara bırakarak, bu iktidarın otoritesini 

tanımlamaya girişir. 192 Onun ideal siyasi iktidarı, ortak yarar doğrultusunda 

yönetendir. ()rtak yararın içeriği ise, yine yönetenlerin takdirindedir ve bu takdir 

yetkisi sonucunda oluşan yasanın meşruluğu, düzeni sağlama işlevine dayanır. 

Bu kurguda yasalar, siyasi iktidarı sınırlandıran değil, siyasi iktidarın, istikrar 

ve düzeni koroyabilmesi için gerekli olan yapıyı oluşturan bir araçtır. Özgürlük de, 

bu yasalar çerçevesinde insanın kendi iyiliği için yönetilmesi anlamına gelir. Eğer 

aklın yansıması olan yasalar olmazsa, siyasi yaşam aklın ilkeleri çerçevesinde 

sürdürülmüyor demektir ve böyle bir siyasi rejimin ayakta kalması oldukça güçtür. 193 

Thomas'ın siyaset kuramının temelini oluşturan '"kendi iyiliğimiz için başkaları 

tarafından yönetilmek" ilkesi, ileriki yüzyıllarda Aydınlanma'nın önemli düşünürü 

Kant'ın eleştirisinin yöneldiği temel noktalardan birini oluşturacak, Kant bu görüşü, 

tam da insanı olgunlaşmamış ve kendi yaşamını kontrol etme gücünden yoksun 

192 Kenneth Pennington, "Law, Legis/ative Authority, and Theories ofGovernment, 1150-1300 ", The 
Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350-1450, 7. bs, Editör: J. H. Bums, 
Cambridge University Press, 2007, s. 442. 
193 Magnus Ryan, "Özgürlük, Hukuk ve Ortaçağ Devleti", Devletler ve Yurttaşlar, Editörler: 
Quentin Skinner, Bo Strath, Çev. Gökhan Aksay, İş Bankası Yayınları, 2011, s. 57. 
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gören anlayışın sonucu olarak yargılayacaktır. Bu niteliğe sahip bir yönetim, Kant'ın 

kuramında, despotlukların en kötüsüdür. 194 

Kendi kendisinin efendisi olan özerk birey ve onun hakları karşısında devletin 

hukukla sınırlandırılması, süreç içerisinde modemitenin temel paradigmaları 

arasındaki yerlerini alacaktır. Bu keskin kopuş modem hukuk devleti dediğimiz 

kurumun ortaya çıkış tarihidir. Bu gelişmeyle birlikte, özgürlük için yönetilmenin 

değil, belli özgürlüklerle sınırlandırılmış bir yönetimin koşulları, siyaset kuramının 

ana sorunsallarından biri haline gelecektir. Çalışmanın bir sonraki bölümünde, üretim 

ilişkilerinin yanı sıra, siyasi iktidarın yapısı ve siyasi alanın kapsamındaki 

dönüşümlerin; bir meşruluk biçimi olarak hukuk devletinin ortaya çıkışı ve toplumsal 

mücadeleler sonucunda sosyal bir hukuk devletine evrilmesi üzerindeki etkisi 

incelenecektir. 

194 Immanuel Kant, "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richlig sein, taugt aber nicht 
für die Praxis", Sömtliche Werke, 6. Band, Die kleineren Sc h riften zur Ethik und 
Religionsphilosophie, 2. bs, Editör: Karl Vorlander, Verlag von Felix Meiner, 1922, s. 88. 
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II. Hukuk Devletinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

A. Kapitalizm ve Modern Devletin Dinamikleri 

Geç Orta Çağ'a damgasını vuran köylü ayaklanmaları, hemen hemen 

istisnasız bir şekilde bastırılmış olsa da, feodal üretim biçiminin ortadan kalkmasını 

sağlayacak sonuçlara yol açtı. Azalan işgücü karşısında ve -bu durumu telafi 

edebilecek- üretim ilişkilerini yenileme kapasitesinin yokluğunda, yönetici sınıfların, 

sertleri toprağa bağlama ve angaryaları arttırma girişimleri, bu mücadeleler 

nedeniyle başarısızlığa uğradı. Bu gelişmelerin en önemli sonucu, sertliğin ortadan 

kalkması ve gittikçe özgürleşen emekçiler için ödenen ücretierin artması oldu. Bu 

saptamayı İngiltere, Fransa ve Almanya'da; artık soylu bir zümre haline gelen 

lordların gelirlerindeki düşüşler de teyit eder. Fakat sertliğin ortadan kalkması ve 

feodal mülkiyet ilişkilerindeki değişimlere karşın, ı 6. ve ı 7. yüzyıla gelindiğinde bu 

ülkelerdeki ekonomi hala tarıma dayanınayı sürdürmekteydi. Bu anlamda, 

kapitalizme geçiş sürecinin de aslında tarımda kapitalist üretim ilişkilerinin 

kurulmasıyla başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 195 

1. Siyasi iktidarın Merkezileşmesi ve Kurumsallaşmasi 

Sertlik ilişkisinin çözülüşünün siyasi neticesi, ı 2. yüzyılda Avrupa çapında 

başlayan merkezileşme eğiliminin kurumsal olarak olgunlaşmasıyla, mutlak 

monarşilerin ortaya çıkışı oldu. Serflerin bir sözleşme ilişkisi içerisinde özgür 

emekçitere evrildiği süreç başlamıştı ve bu durum feodal lordların iktisadi ve siyasi 

iktidarını tehdit etmekteydi. Mutlak monarşiler bu aşamada, yerel düzeyde var olan 

siyasi-hukuki baskının merkezi bir düzeyde yeniden örgütlenme biçimiydi. Tabii bu 

gelişmeyle, yalnızca üreticiler daha etkili bir şekilde kontrol altına alınmadı; aynı 

zamanda klasik feodalizmin hakim sınıfını oluşturan lordlar da gittikçe 

kurumsallaşan merkezi siyasi iktidarın otoritesini tanımak zorunda kaldı. Fakat bu 

durum, iki sınıfın bu gelişmelerden aynı düzeyde etkilendiği anlamına gelmez. 

iktidarın merkezileşmesi, feodal düzenin, bir hiyerarşi içerisinde olan ve karşılıklı 

yükümlülüklere dayanan ve dolayısıyla da koşullu mülkiyetinin yerine, mutlak 

195 Selim Somçag, Avrupa Feodalizminin Evrimi, s. 94-95. 
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mülkiyet kurumunun geçmesi sonucunu doğurdu. Böylelikle yerel düzeyde sıyası 

gücünü yitiren feodal hakim sınıf üyeleri, mutlak monarşilerin kurumsal yapısının 

desteğiyle ve bu yapının içinde yer alarak, sertlik statüsünden çıkan "özgür" 

üreticiler üzerinde baskı ve sömürüyü, bu defa mülkiyet hakkına dayanarak sürdürme 

olanağını elde ettiler. 196 

Modern devletin oluşmasında, bu kurumsal yapının sürekliliğini sağlayan 

eğitimli kişilerin yetiştirilmesi büyük bir önem taşımaktaydı. I 2. yüzyıl bu anlamda 

önemli gelişmelere tanıklık etti ve kayıtlar ile resmi belgelerin oluşturulup 

saklanmasıyla görevli, modem döneminin bürokratlarının seletleri bu dönemde 

yetişmeye başladı. Bu gelişmede, Corpus iuris civilis'in yeniden yorumlandığı başta 

Bologna olmak üzere, 197 hukuk okulları ve bu okullarda eğitim alan öğrencilerin 

katkısı büyüktü. 198 Bu merkezlerde eğitim görenlerin katkısıyla, Batı Avrupa'da, 

siyasi iktidarların belli bir toprak parçası üzerinde egemenliklerini tesis etmelerini 

sağlayacak mali ve yargısal kurumların ilk örnekleri ortaya çıktı. 

Orta Çağ'ın hiyerarşik ve aynı zamanda karşılıklı bağımlılık ilişkileri 

içerisinde, eşitler arasında birinci statüsündeki krallar, gelirlerinin büyük bir kısmını 

doğrudan sahip oldukları topraklardan, yerel vergilerden ve mahkemelerdeki 

yargılamalar sonucunda hükmedilen para cezalarından payiarına düşenlerden elde 

etmekteydiler. Yerel soylular ile paylaşılan ve öngörülemeyen bu gelirlerin 

kayıtlarını tutup düzen içerisinde toplanmasını sağlayan görevliler, mali bürokrasinin 

öncüllerini oluşturdular. Mali kurumsallaşmayla bağlantılı ve ona paralel bir gelişme 

yargılama faaliyetlerinde yaşanmaktaydı. Feodal lordların yargılama yetkilerine 

müdahale eden merkezi yargısal kurumlar bu açıdan önem taşımaktaydı. Süreç içinde 

196 Perry Anderson, Lineages of Absolutist State, s. 19-20. "Soylular ve kral arasındaki kavga sona 
erip barış yapılınca, köylüleri deyim uygunsa tam yarısından böiUp paylaşırlar: Kral, köylülerin ortak 
topraklarının ve daha cl atılmamış olan çalışma güçlerinin büyük bölümünü soylutara bağışlar; 
soylular ise köylüler ve kent halkı üzerindeki askeri ve vergi toplama haklarını krala teslim ederler. 
Özgür zamanlarında zenginliği artmış olan köylü yeniden yoksullaşır ve dolayısıyla toplumsal 
bakımdan aşağı bir konuma düşer." Franz Oppenheimer, Devlet, 3. bs, Çev. Alaeddin Şenel, Yavuz 
Sabuncu, Phoenix,2005,s. 181. 

197 Peter Landau, "The Development of Law", The New Cambridge Medieval History, V olu me IV, 
c. 1024-1198, Part 1, Editörler: David Luscombe, Jonathan Riley-Smith, Cambridge University Press, 
2004, s. ı 23. 
198 Wolfgang Reinhard, Geschichte des modernen Staates, C. H. Beck, 2007, s. 66; John Watts, The 
Making of Polities, Europe, 1300-1500, Cambridge University Press, 2009, s. 73. 
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gerek cezalandırma gerekse mülkiyet ve diğer kişiler arası uyuşmazlıkları çözmede 

yetkileri genişleyen, krallara bağlı mahkemeler oluştu. Malıkernelerin gelişmesi, bir 

döngü halinde merkezi otoritenin de güçlenmesi sonucunu doğurmaktaydı. Öyle ki 

kuramsal olarak halen yargı yetkisine sahip lordların otoritesi, kendi kararları 

karşısında bir üst makam olarak krallık mahkemelerine başvurulması sonucunda 

zayıflamaktaydı. Lordun, vassalını koruma yükümlülüğü, vassalın gerektiğinde 

kralın yargı makamiarına başvurması sonucunda anlamsıziaşıyor ve bu ilişkinin 

tarafı olarak krallık güçleniyordu. Kuşkusuz merkezileşme yönündeki bu eğilimin 

mutlak krallıklar şeklinde kurumsallaşması yüzyıllar aldı ve dönüşüm her bir bölgede 

farklı şekilde yaşandı. Fakat genel sonuç, iktidarın merkezde birleşmesi oldu. 199 

Gittikçe güçlenen mutlak monarşilerle birlikte, savaşlar da biçim değiştirdi. 

Bunda teknolojik gelişmelerin payı yadsınamaz. Ateşli silahların kullanımının 

yaygınlaşması ve askerlerin bireysel yeteneklerinden ziyade emir-komuta zincirinde 

silahlarını etkin olarak kullanmalarının önem kazanmasıyla birlikte, uzmaniaşma ve 

profesyonelleşme, I 7. yüzyılda askeri alanda devrim olarak nitelenebilecek 

gelişmelerin başlangıcını oluşturdu. Bu yenilikterin en önemli sonucu, yeni savaş 

tekniklerini benimsernek zorunda olan iktidarları, ağır bir mali yükün altına 

sokmasıydı. 200 Daha 15. yüzyılda, savaşların artan maliyetleri nedeniyle, bu 

harcamaları karşılayabilecek etkili ve verimli kurumları oluşturabilen İngiltere, 

Fransa ve İspanya gibi krallıklar avantajlı konuma geldiler. Merkezi iktidar, feodal 

iktidar odaklarından daha da bağımsızlaşarak, gelişen bürokrasisi aracılığıyla 

gelirlerini arttırmanın yollarını aradı ve bu süreç iktidarın etkinliğinin göstergesi 

olarak toplumsal yaşamı düzenleyen yasama faaliyetlerinin de yoğunlaşması 

sonucunu doğurdu.201 

Düzenli bir ordu ve sürekli işleyen bir bürokrasinin gelişimi, ortaya çıkan 

siyasi iktidar aygıtının planlı bir mali yönetime sahip olmasını zorunlu kılmaktaydı. 

199 Joseph R. Stayer, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton University Press, 
1970, s. 27-30. 
200 Frank Tallett, W ar and Society in Early-Modern Europe, 1495-1715, Routledge, 1997, s. 65, 
172. 
201 Merry E. Wiesener-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa, 1450-1789, Çev. Harnit Çalışkan, 
İş Bankası KUltür Yayınları, 2009, s. 120. 
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Merkezileşen sıyası iktidarın sürekliliği, gelişmekte olan devlet aygıtının 

personelinin, diğer bir deyişle askeri ve sivil bürokrasinin düzenli olarak maaş alması 

sayesinde gerçekleşebilmekteydi. Bu mali gereksinimler ve savaşların artan maliyeti, 

vergilerin kapsamlı ve etkin olarak toplanması ihtiyacını doğuruyor, bu şekilde artan 

gelirlerle desteklenen merkezi iktidarın bürokratik ve askeri gücü, kurumsallaşan 

merkezi iktidarın daha etkin biçimde vergilendirmeye gitmesini kolaylaştırıyordu. 

Fakat I 6. yüzyılda bu döngü içerisinde gelirlerini ancak belli oranda arttırabilen ve 

feodal iktidar merkezlerine bağımlılığından tam anlamıyla kurtulamayan mutlak 

monarşiler, kapitalist para ekonomisinin gelişmesiyle birlikte yeni kaynaklara erişme 

olanağı elde ettiler. Avrupa' da dönemin merkantilist politikalarının ana eğilimi, 

merkezi iktidarı güçlendirmek amacıyla, bu kaynakları arttırmaya yönelik önlemlerin 

alınmasıydı. 202 

Kısacası siyasi iktidarın merkezde yoğunlaşması, kapitalizmin gelişmesi için 

gerekli koşulların sağlanmasını gerektirmekteydi. Yeni üretim ilişkilerinin gelişimi 

için güçlü bir dış savunma, ticaret ilişkilerinin daha karmaşık yasal düzenlemelerle 

korunması ve mülkiyet haklarının yasal olarak güvence altına alınması bu bağlamda, 

merkezileşen iktidarın başlıca müdahale alanlarını oluşturmaktaydı. Bu aynı 

zamanda; düzenli vergilendirme sistemi, askeri ve siyasi alanda tekelleşme ve sürekli 

bir bürokrasiyle farklılaşan modem devletin "görece özerk" bir kurum olarak ortaya 

çıkmasını sağlayacaktı. 203 

2. Modern Devletin Ayırt Edici Özelliği: Meşru Şiddet Tekeli 

Burada öncelikle vurgulanması gereken husus, monarşileri nitelendirmek için 

kullanılan mutlak sıfatının, modem devletin gücü ile karşılaştırıldığında görece 

niteliğidir. Yukarıda ana hatları aktarılan tarihsel süreçte Batı Avrupa'da, 

parçalanmış siyasi iktidar belli merkezlerde toplanarak güçlenmekteydi. Fakat ancak 

bu sürecin sonucunda modem devlet dediğimiz kurum ortaya çıkmıştır ve bir 

202 Herman Heller, Staatslehre, 6. bs., Mohr, 1983, s. 149-150; Charles Tilly, Zor, Sermaye ve 
Avrupa Devletlerinin Oluşumu, s. 152-153; Franz Oppenheimer, Devlet, s. 177-84. 

203 Michael Mann, "'The Aulonamus Power of the State: /ts Origins, Mechanisms and Results", 
State/Space, A Reader, Editörler: Neil Brenner, Bob Jessop, Blackwell, 2003, s. 62-63. 
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mutlaklıktan söz edilecekse, bu kuşkusuz modern devletin bir özelliğidir. Bu 

karşılaştırmada Weber'in devlet tanımı yol gösterici olabilir. 

Weber, modern devleti tanımlamak için, siyasi bir birlik olan bu kurumun 

gerçekleştirdiği şeylerin içeriğini, neyi yapıp yapmadığını incelemenin doğru bir 

yöntem olmadığının altını çizer. Weber'e göre modern devleti, işlevleri ya da 

üstlendiği amaçlar çerçevesinde tanımlama girişimi, bu anlamda öncüllerinden temel 

bir farklılığı olmaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Modern devlet, 

öncülü olan siyasi birliklerden, fiziksel şiddeti özgün bir tarzda kullanabilme 

kabiliye/i ile farklılaşır. Bu saptama, şiddet kullanımının, devletin olağan ya da tek 

aracı olduğu anlamına gelmez; bunun bir yetkiye dönüşerek biricik kaynağının devlet 

haline gelmesine işaret eder. Dolayısıyla devlete, geçmişteki siyasi birlikler 

karşısında eşsiz bir nitelik kazandıran, belli bir toprak parçası üzerinde, "meşru fiziki 

şiddet tekelini başarıyla elinde tutmasıdır. " Diğer siyasi birliklerde, çeşitli kişi ya da 

gruplar fiziki şiddet kullanma yetkisine sahipken, modern devletin sınırları dahilinde 

şiddet kullanma hakkı, yalnızca devletin izin ve yetki verdiği ölçüde kullanılabilir. 204 

Weber'in tanımı uyarınca, siyasi birlik olarak modern devlet; sağlık, eğitim 

veya gerçekleştirdiği diğer hizmetler nedeniyle özgün değildir. Bu gibi işlevler tarih 

boyunca, çeşitli kurumlar ya da özel topluluklar tarafından yerine getirilmiştir. Belki 

günümüzde bu hizmetlerin, karmaşıklaşan ve genişleyen özellikleri nedeniyle, 

sadece devlet aygıtı tarafından yerine getirilmesi, olağan ve yalnızca ona özgü 

gözükebilir. Fakat bu, bir nitelikten öte, bir nicelik farkıdır ki modern devlet 

olgusunun ortaya çıktığı tarihsel dönemde bu kapsamda bir nicelik farkı olduğunu 

dahi söylemek zordur. 20. yüzyıla gelinceye dek, bugün devletin olağan ediınieri 

haline gelen pek çok hizmet, siyasi olmayan kurumlar tarafından yerine 

getirilmekteydi. 

Oysa mutlak monarşilerden modern devlete geçiş sürecinde, meşru şiddet 

kullanma gücünün merkezi iktidarların tekeline geçmesi, diğer bir ifadeyle yalnızca 

ona özgü hale gelmesi açık bir olgu olarak gözlemlenebilir. Bu sürecin 

başlangıcında, gerek Almanya gibi yerel, gerekse İngiltere ve Fransa gibi bölgesel 

204 Max W eber, Wirtschaft und Gesellschaft, s. I 042-1043. 
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olarak güçlenen mutlak monarşiler karşısında, özel silahlı güçlere sahip soylular ve 

şehirler ya da Kilise ve soyluların etkin olduğu yargılama organları, merkezi 

otoritenin gücünün mutlaklaşması önündeki engeller olarak varlıklarını 

korumaktaydı. Merkezileşme ve kurumsallaşma yönünde bir dönüşüme rağmen, 

askeri ve mali yönden çeşitli güç odakları ile belli bir uzlaşma sağlanması hala bir 

zorunluluktu.205 

Bu uzlaşıyı mecburi kılan başat öğe, şiddetin bazı gruplar ya da kişilerde 

yoğunlaşmakla birlikte topluma yayılmış bir olgu olmasıydı. Bireyler silah sahibi 

olabildiği gibi, özel askeri biriikiere sahip vassalların, eşitler arasında birinci 

statüsündeki feodal dönemin krallarına başkaldırmaları ya da onları yenmeleri 

sıradan olaylardı. Fakat merkezi iktidarın kurumsallaşma süreciyle birlikte, bir 

yandan silahlı gücün merkezde yoğunlaşarak daha da artması, diğer yandan, bu 

merkezi ordu dışında kalan tüm grup ya da kişilerin, silah üretme ve kullanma 

yetkisinden yoksun bırakılması eşzamanlı ilerleyen gelişmeler oldu. Kısacası bu 

gelişmenin iki yüzü vardı; devlet, daimi ordular kurarken, merkeze bağlı bu ordu 

dışında kalan tüm kişi ya da grupları silahsızlandırmaktaydı. "Sonuçta, bir Batı 

devletinde, muhalif bir fraksiyonun devletin kendi silahlı kuvvetleri içinde etkin 

işbirliği yapan bir kesim olmadıkça iktidarı ele geçirmesi neredeyse imkansız hale 

geldi."206 

Weber'in, siyasi iktidarın bu dönüşüm sonrasında ortaya çıkan yapısını tasvir 

etmesindeki özgünlüğü; çağdaşı olan tarihçi, hukukçu ve siyaset bilimcilerle önemli 

bir noktada ayrı bir tavır almasından kaynaklanır. Ortaya çıkan modern devletin, 

sahip olduğu şiddet tekeli ile tanımlanması, aslında yalnızca Weber'e özgü değildir. 

Örneğin çağdaşları olan Jhering ve Jellinek de, devletin ayırt edici özelliği olarak bu 

olgunun varlığına işaret etmişlerdi. W eber, bu kaynaklardan da yararlanarak, devletin 

analitik bir tanımını ortaya koymuş ve bunu yaparken, hem devletin "olması 

gereken" amaçlarını hem de dayandığı "meşruiyet" zeminini dışarıda bırakmıştır. 

205 Joachim Hirsch, Materialistische Staatstheorie, Transformationsprozesse des Kapitalistisehen 
Staatensystems, YSA-Verlag, 2005, s. 55. 
206 Charles Tilly, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, s. 126-128. 
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Rasyonel, geleneksel ve karizmatik iktidar tipolojilerine dair ayrımı, ancak iktidar 

pratiklerinin aldıkları biçimleri etkilemeleri oranında kuramında yer bulmuştur.207 

Devletin kurumsal bir yapı olarak tarihsel bir süreç içerisinde ortaya çıkması, 

yukarıda tasvir edilen özellikle silahianma alanındaki gelişmelerin merkezileşen 

iktidar odakları tarafından başarıyla kullanılmasıyla yakından ilgili olmakla birlikte, 

oluşan iktidar yapısının üretim ilişkileri ile karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeleri 

ve dönüştürmeleri üzerinde ayrıca durmak gerekir. Mutlak monarşilerin 

kurumsallaşması, kapitalizmin gelişmesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşmiş ve bu 

etkileşim sonucunda ortaya çıkan modern devlet, yeni üretim ilişkilerinin -özünde 

yer alan çelişkilere karşın- sürdürülebilmesini sağlayan temel bir kurum halini 

almıştır. 

3. Üretim İlişkilerinin Dönüşümü: Siyasi ve İktisadi Alanın Ayrılması 

Modern devletin ortaya çıkışı, siyasi ve iktisadi alanın ayrılması ve siyasi 

birliğin görece özerk yapıda örgütlenmesi olarak da tasvir edilebilir. Bu çerçevede 

kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşması ve modern devletin kurumsallaşması, 

feodalizmin siyasi ve iktisadi yapısı ile karşılaştırıldığında daha kolay bir şekilde 

kavranabilir. Feodal üretim ilişkilerinin temel niteliklerinin, özellikle de üretimin 

kontrolü ve amacı bağlamında incelenmesi, bu kısmın başlangıç noktasını 

oluşturacaktır. 

a. Kapitalizm Öncesi Üretim Tarzlarının Organizasyonunda Siyasi Baskının Rolü 

Feodal toplumsal düzende üretim kural olarak, serf statüsündeki köylüler 

tarafından ve -üzerinde koşulsuz bir mülkiyet hakkına sahip olmasalar da- kontrol 

ettikleri toprak ve araçlarla gerçekleştirilmekteydi. Diğer bir deyişle üreticiler, 

"iktisadi mülkiyet ilişkisi" bakımından üretim araçlarından yoksun bırakılmış olsalar 

da, "sahiplik ilişkisi" anlamında bunlardan ayrılmış değillerdi. 208 Üretim için ihtiyaç 

207 Catherine Colliot-Thclene, "Das Monopot der legitimen Gewalt", Max Webers Staatssoziologie, 
Editörler: Andreas Anter, Stefan Breuer, Nomos, 2007, s. 43-44, 53. 

208 Nicos Poulantzas, Devlet, iktidar, Sosyalizm, Çev. Turhan llgaz, Epos, 2004, s. 19. Poulantzas'ın 
metninin soyutluğu ve yarattığı özgiln kavramlar, metni orijinal dili olan Fransızca'dan okuma 
olanağına sahip olmayan bu çalışmanın yazarım, ingilizce ve Almanca çeviriden karşılaştırmalı olarak 
yararlanmaya itmiştir. Kullanılan çeviriler için bkz. Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, Çev. 
Patrick Camiller, Verso, 2000; Nicos Poulantzas, Staatstheorie, Politischer Überbau, ldeologie, 
Autoritörer Etatismus, 2. bs., Çev. Horst Arenz, Theo Brackmann, YSA-Verlag, 2002. 
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duydukları araçları kontrol edebilmeleri, üretim sürecini harekete geçirmek ve 

yaşamlarını sürdürmek için bir dış katkı ya da müdahalenin varlığının gerekli 

olmaması anlamına geliyordu. Bu durumda serflerin, ürettiklerinin belli bir kısmını 

lordlara vermeleri ya da lordlara ait olan dernesne statüsündeki topraklarda bir ücret 

karşılığı çalışmalarını gerektiren herhangi bir "ekonomik" zorunluluk bulunmuyordu. 

Dolayısıyla, üretim sürecine katılmayan lordların, başka bir ifadeyle hakim sınıfın, 

yaşamını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu hizmet ya da ürünleri elde edebilmesi, 

sertler üzerinde doğrudan güç ya da güç tehdidi kullanılmasını gerektirmekteydi. 209 

Bu, siyasi ve iktisadi alanların iç içe geçmesi anlamına gelmekteydi. 

Üreticilerin, üretim araçlarının kontrolünü elinde tutmaları nedeniyle, onları hakim 

sınıfın tüketimi için fazladan üretmeye ya da ürettiklerinin belli bir kısmını vermeye 

ekonomi-dışı (extra-economic), diğer bir ifadeyle siyasi mekanizma/arta 

zorlanmaları gerekmekteydi. Bu zorlama, klasik feodal dönemde, lordun sahip 

olduğu askeri güç ve şahsında cisimleşen yargı yetkileri ile sağlanmaktaydı. 

Dolayısıyla, gerek siyasi iktidarın, gerekse bu siyasi iktidarın geleneksel temelde ve 

yerel düzeyde ürettiği hukukun sınıfsal karakteri de açık bir nitelik oluşturmaktaydı. 

Öyle ki, yukarıda ileri sürüldüğü gibi bu dönemde bir amaç olarak hukuk 

güvenliğinden söz edilebilecekse, bu, hukukun bir sınıf tarafından üretilmesi ve 

yorumlanması anlamında, yalnızca o sınıfın belli güveneelere sahip olmasıyla 

sınırlıydı. 

Diğer bir deyişle hukukun sağladığı güvenceler, araçsal olarak 

kullanılmasından kaynaklanmaktaydı. Modem öncesinin en gelişmiş hukuk 

sistematiğine sahip Roma Hukuku'nun da temelde mülkiyet ilişkilerini düzenlediği 

unutulmamalıdır. Siyasi iktidar o dönemde, ancak mülkiyet ilişkilerine müdahalesi 

açısından belli sınırlara tabi olmuş ve öngörülebilirlik anlamında hukuk güvenliği, 

yalnızca mülkiyet sahipleri açısından, yine ancak belli oranda geçerli olmuştur. Bu 

hukuki düzen, toplumsal huzursuzlukların ve hakim sınıf üyeleri arasındaki rekabetin 

sıyası reJımın bütününe verdiği zararlar karşısında, toplumsal ve sıyası 

mücadelelerden daha az etkilenecek bir mülkiyet rejimi yaratabildiği ölçüde, üst sınıf 

209 Robert Brenner, "The Agrarian Roots of European Capitalism ", Brenner Debate, Editörler: T. H. 
Aston, C. H. E. Philipin, Cambridge University Press, 2002, s. 228. 
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üyelerinin çıkarlarına hizmet etmiştir.210 Buna karşın, alt sınıfların doğrudan 

etkilendiği ceza hukuku alanında, bu derecede bir öngörülebilirlik ve güvenlik dahi 

söz konusu olmamıştır. 

Hukukun araçsal niteliğine Atina örneğinde de, fakat bu defa alt sınıfların 

çıkarları doğrultusunda rastlanır. Dönemin siyasi düşünürlerinin eserlerindeki 

tanımla fakirlerin, yurttaşlık temelinde eşit siyasi haklara sahip olması, onları mülk 

sahibi sınıfların baskısından korumaktaydı. Bu durumda hakim sınıflar, yaşam 

biçimlerini sürdürebilmek için gereksinim duydukları artık ürünü kölelerden elde 

etmişlerdi. Fakat burada dikkat çekici nokta, özgür köylülerin, mülk sahibi sınıflada 

eşit siyasi statüye ve siyasi iktidarın hukuku ürettiği ve uyguladığı kurumlara eşit 

katılım haklarına sahip olmaları sayesinde, sömürüden korunabilmeleriydi. Angarya 

gibi doğrudan ya da vergi gibi dolaylı zorlama mekanizmaları, özgür köylülerin 

siyasi iktidara ortak olmalarını sağlayan kurumsal araçlar sayesinde 

işletilememekteydi.211 Eşit siyasi statü, ekonomi-dışı baskıyı engellemekteydi. 

Köleiiliğİn verimliliğini yitirmeye başladığı bir süreçte, özgür köylülerin 

bağımlı ve siyasi haklardan yoksun bir statüye indirgenmesiyle ortaya çıkan feodal 

üretim ilişkilerinde, siyasi kurumların sahip olduğu ekonomi-dışı zorlama araçları, 

hakim sınıfların yaşam biçimlerini ve toplumsal konumlarını güvence altına 

atmaktaydı. İdeolojik olarak Kilise'nin desteğiyle meşrulaştırılan bu eşitsiz siyasi 

yapıyı ayakta tutan güç, sadece yönetici sınıf üyelerinin sahip olduğu, silah 

bulundurma ve kullanma yetkisiydi.212 Üretim ilişkilerinin üst sınıf üyelerinin 

gereksinimleri doğrultusunda yürütülmesinin zorunlu koşulu, iktisadi alana siyasi 

olarak müdahale edilmesiydi. 

Hakim sınıfın tüketimi için üretimi esas alan feodalizmin ortadan kalkışını, 

sermaye birikimi amacıyla metaların, gelişen piyasalarda mübadele edilmesi 

temelinde işleyen kapitalizm aldı. Kapitalizm, tarıma dayalı üretim tarzlarından 

2 ıo Bruce W. Frier, "Autonomy of Law and the Origins of the Legal Profession ", s. 278. 

2 ıı Atina'da demokrasinin klasik döneminde, doğrudan vergiler, yalnızca zengin yurttaşiara 
yilklenmekteydi. Fakirler doğrudan vergiden muaftı. Bkz. G. E. M. De Ste. Croix, The Class 
Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age to the Arab Conquests, s. 206; 
Dimitris J. Kyrtatas, "Domination and Exp/oitation ", s. 147. 

2 ı 2 Georg Fillberth, Kapitalizmin K1sa Tarihi, Çev. Sadık Usta, Yordam Yayınları, 2010, s. 91. 
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radikal şekilde farklı bir organizasyon gerektirmekteydi ve toplumsal yapıya tam 

anlamıyla nüfuz etmesi, Endüstri Devrimi sonucunda gerçekleşti. 1 8. yüzyıla 

gelindiğinde; toprakların az sayıda kişinin elinde toplanması, Çitleme Yasaları ile 

kolektif köy ekonomisinin son izlerinin ortadan kaldırılması, pazar için yapılmakta 

olan tarım ve yaygın imalat atölyeleriyle İngiltere'deki tarımsal yapı, endüstrileşme 

çağında üç temel işlevi yerine getirmeye hazırdı: 

"Hızla büyüyen tarım dışı nüfusu beslemek ıçın üretim ve üretkenliği arttırmak; 

kentlerin ve endüstrilerin durmadan artan potansiyel fazla emek ihtiyacını karşılamak; ve 

ekonominin daha modem sektörlerinde kullanılacak sermaye birikimi için bir aygıt 

sağlamak. " 213 

b. Kapitalizmin Ortaya Çıkış Sürecinde Siyasi Baskının Rolü 

En belirgin şekliyle İngiltere'de gelişen kapitalizm, Polanyi'nin '"büyük 

dönüşüm" olarak adlandırdığı sonuçlara yol açtı. Bu dönüşümün itici gücü, karmaşık 

makinelerin kullanımı ve fabrikaların ortaya çıkışıydı. Böylelikle, 

"sanayi üretimi, tüccar tarafından bir alım-satım işlemi olarak düzenlenen ticaretin 

bir parçası olmaktan çıktı; uzun vadeli yatırımları ve bunlarla ilgili riskleri içermeye 

başladı. Üretimin sürekliliği belli bir ölçüde sağlanmadığı sürece, bu riskin göze 

alınması olanaksızdı."214 

Üretimin sürekliliğini ve gelişen piyasalarda karı garantiye almanın tek yolu, 

üretim öğelerinin arzının yeterli düzeyde sağlanmasıydı. Bu nedenle, tüm üretim 

öğelerinin ve özellikle de emek, toprak ve paranın, meta olarak piyasaya girmesi 

gerekliydi. ""Ticari bir toplumda bunların arzını örgütlemenin tek bir yolu vardı: Satın 

alınabilirliklerini sağlamak." Ama ne emek, ne toprak ne de para, metanın ampirik 

tanımı olan, satılmak üzere üretilme niteliğini taşımamaktaydı. Emek, '"yaşamın 

diğer yönlerinden ayrılmaz, saklanması ve işletilmesi olanağı yoktur", toprak 

"yalnızca doğanın başka bir adıdır, insan tarafından üretilmemiştir", para '"satın alma 

213 Eric Hobsbawm, Devrim Çağı, 1789-1848, 4. bs., Çev. Sahadır Sina Şener, Dost Kitabevi, 2005, 
s. 40. 
214 Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm, Çağarnazın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, 4. bs, Çev. Ayşe 
Bugra, İletişim, 2005, s. 122- I 23. 
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gücünün simgesidir" ve bunların meta olarak tanımlanması aslında '"bütünüyle 

hayal dir. "2 15 

Bu hayalin gerçeğe, toprağın ve emeğin meta haline dönüşme süreci, siyasi ve 

hukuki müdahalelerle gerçekleşirken, ortaya çıkan sonuç da, siyasi ve hukuki yapının 

kökten dönüşümüydü. Bu süreçte belirleyici olan iktisadi alana siyasetin müdahalesi, 

yani şiddet kullanımı oldu. Feodal üretim ilişkilerinde, üreticilerden artık ürün elde 

edebilmenin yolu siyasi müdahaleydi, çünkü üretim ve geçim araçları üreticilerin 

kontrolünde olduğu sürece, onları ihtiyaçları dışında üretmeye yöneltmenin tek yolu 

zor kullanmaktı. Aynı şekilde, piyasaya temelinde ve sermaye birikimini hedefleyen 

kapitalist üretim ilişkilerinin kurulabilmesi için gerekli olan emek gücünün 

sağlanmasının da, başlangıçta tek olanağı zor kullanımıydı. Fakat bu kez, üretmeleri 

ya da hizmet etmeleri için değil, yeni üretim ilişkileri içerisinde, emek güçlerini 

piyasaya meta olarak sunmak zorunda kalmaları için. 

Böylelikle, doğal olarak ya da kendiliğinden gelişmesi olanaklı olmayan bu 

üretim ilişkisi, üreticilerin mülksüzleştirilmesi ve üretim araçlarından bu defa 

sahiplik ilişkisini de içerecek şekilde tamamıyla ayrılmaları ile kuruldu. Her şeyin 

meta haline geldiği bir iktisadi düzende, üretim araçlarından yoksun kalan 

üreticilerin tek seçeneği, sözleşme ilişkisi içinde ve bir ücret karşılığında 

çalışabilecekleri bir iş bulmaktı. Kazandıkları ücret karşılığında verebilecekleri tek 

meta ise, emek güçleriydi. 

Bu nokta, piyasaların kapitalizmle birlikte kazandıkları yeni işievin kaynağını 

oluşturur. Kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinde de piyasalar vardır ve üreticiler ya 

da aracılar ürünleri mübadele amacıyla piyasa mekanizmasına sokar, fakat 

kapitalizmle birlikte ürünlerin yanı sıra, artık bir metaya dönüşen emek gücü de 

mübadele ilişkisinin konusu haline gelir. Ortaya çıkanın yalnızca bir piyasa 

ekonomisi değil de, piyasa toplumu olmasının nedeni, bireyin kişiliğinin parçasını 

oluşturan özellik ve kabiliyetinin, kısacası emek gücünün kapitalist üretim ilişkileri 

altında bir mctaya dönüşmesidir.216 Böylelikle kapitalizm yaygınlaştıkça, tüm 

215 A.e., s. ı ı 9- ı 20. 
216 C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive lndividualism, Hobbes to Locke, I 3. bs., 
Oxford University Press, ı 990, s. 48. 
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toplumsal ilişki ağının piyasa modelinde şekillenmesi kaçınılmaz hale gelir, çünkü 

artık toplumu oluşturan birey de, piyasadaki konumu ile tanımlanır, anlam kazanır. 

Marx, üreticilerin üretim araçlarından ayrılmasıyla birlikte, toprak ve emeğin 

meta haline getirilerek, sermayenin ilk birikiminin sağlandığı bu dönüşümün nasıl 

gerçekleştiğini, Endüstri Devrimi'nin beşiği olan İngiltere örneği üzerinden ayrıntılı 

olarak tasvir eder. Tarım topraklarının otlak haline getirilmesi, Reform hareketiyle 

birlikte Kilise topraklarının hakim sınıflar tarafından yağmalanması ve ardından da 

köylülerin ortak kullanımına tabi topraklar üzerinde başlayan Çitleme hareketleri ve 

bu topraklar üzerinde özel mülkiyeti tanıyan yasal düzenlemeler, söz konusu 

dönüşümün dinamiklerini oluşturmaktaydı. 217 

Hukuk devletinin tarihi üzerine yazılmış yakın tarihli bir eserde, serflerin 

hukuki yükümlülüklerinden kurtularak emeklerini sunma ""özgürlüğüne" sahip 

olmalannın nedeni olarak, taeirierin ucuz emek taleplerindeki artış gösterilmiş ve bu 

talep artışı sonucunda, sertler açısından çalışmanın bir zorunluluk haline geldiği 

belirtilmiştir.218 Fakat önemli bir dönüşümü tek bir cümle ile açıklama iddiasındaki 

bu ifade, sertlerin çalışmak zorunda olmalarını doğru bir şekilde saptamakla birlikte, 

bu zorunluluğun nedenleri konusunda sessiz kalarak, hukukun bu süreçteki işlevini 

göz ardı ettiği için önemli ölçüde eksik kalır. Köylülerin ücretli işçiye dönüşmesi 

süreci; ı 5. yüzyılda feodal üretim ilişkilerinin, bunları destekleyen siyasi yapının ve 

Kilise'nin yeniden ürettiği Katolik ideolojinin içinde olduğu krizle yakından 

ilişkilidir. ı 7. yüzyıla gelindiğinde ise, ""kimsenin böyle bir girişimi bilinçli olarak 

söze döktüğünü öne sürmeksizin, ... yaşayabilecek bir toplumsal sistem olarak tarihsel 

217 Karl Marx, Kapital, Ekonomi Politiğin Eleştirisi, 1. Cilt, Sermayenin Üretim Süreci, s. 687. 
Marx ilkel birikimin dayandığı temelierin zor ve şiddet olduğunu ortaya koyarken, klasik politik 
iktisatçıların bu süreci yok saymalarını da eleştirir. Gerçekten de Adam Smith 'ten Ricardo'ya politik 
iktisatçılar, piyasaların laissez-faire ilkesi uyarınca kendi haline bırakılmasının, üretimin en verimli 
şekilde organizasyonunu sağlayacağını keşfetmeleri nedeniyle övülmüşlerdir. Bununla birlikte, 
onların ilkel birikim sürecini meşrulaştırmaya ya da bu süreci hızlandırmaya yönelik görüşleri 
eserlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Perelman, dönemin politik iktisatçılarının, bir yandan laissez
faire ilkesi uyarınca piyasalara müdaleyi eleştirirken, diğer yandan ücretli emekçinin ve piyasa 
mekanizmasının ortaya çıkması için çeşitli müdahaleleri nasıl ve hangi argümanlarla önerdiklerini 
ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Michael Perelman, The lnvention of Capitalism: Classical 
Political Economy and the Seeret History of Primitive Accumulation, Duke University Press, 
2000, b.a. 
2 ı 8 Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, s. 30. 
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kapitalizmin temel yapıları kurulmuş, ... üst tabakalar siyasal ve ideolojik bakımdan 

denetimi bir kez daha sıkı bir biçimde" ele geçirmişti.219 

Kapitalizmin toplumsal yapıya nüfuz etme sürecini destekleyen yasal 

düzenlemeler, bu üretim ilişkilerinin dinamik yapısına ve yarattığı maddi kaynaklara 

bağımlılığı artan monarşiler tarafından yürürlüğe konmuştur. Mülkiyet ilişkilerini 

yeniden şekillendiren, çalışmaya zorlayan ve ücretierin üst sınırını belirleyen bu 

düzenlemeler, siyasi iktidarın iktisadi alana müdahalesini ve bu bağlamda siyasi 

iktidarın araçsallığını ortaya koyması açısından dikkate değerdir. Wallerstein'ın 

vurguladığı gibi, bu gelişmelerin nedeni, siyasi iktidarın uzun vadeli bir proje 

doğrultusunda hareket ederek, üretim ilişkilerini bu doğrultuda bilinçli olarak adım 

adım değiştirmesi değildir. Fakat feodal üretim ilişkilerinin girdiği kriz, köylü 

ayaklanmalarında yansımasını bulan toplumsal mücadeleler ve üretim ilişkilerindeki 

yenilik/erin yarattığı konjonktür, siyasi iktidarın merkezileşmesini ve sürece 

müdahalesini beraberinde getirmiş ve bunun sonuçları alt sınıfların çıkarlarını 

koruyacak şekilde olmamıştır.220 

c. Modern bir İktidar Aracı Olarak "İktisadi İ fişkilerin Sessiz Baskısı" 

Kapitalist üretim ilişkileri ve modem devletin etkileşim içerisinde ortaya 

çıkmasının en önemli sonuçlarından biri, siyasi ve iktisadi alanın belli oranda 

ayrılmasıdır. Kapitalizmde, tüm feodal bağlarından kurtularak ''özgürleşen" 

219 lmmanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, Çev. Necmiye Alpay, Metis, 2002, s. 38. 16. 
yüzyılda, toprak halen başat yatırım aracıydı. Fakat kapitalizmin gelişmesiyle birlikte, feodalizmin 
aristokratik yönetici sınıfları, tarımın önemini yitirdiği silreçte, açılan yatırım alanlarını kullanarak, 
yeni tiretim ilişkilerinde pozisyonlarını koruyabilmişlerdir. Bu silreç, 17. yilzyılda yoğunlaşmış ve I 8. 
yüzyılın ortalarında aristokrasinin pek çok Uyesi, ticari, finansal ve endilstriyel yatırımlara 

girişmişlerdir. Graziella Bertocchi, ''The Law of Primogeniture and the Transition from Landed 
Aristocrac_y to lndustrial Democracy ", Journal of Economic Growth, Yolume 1 1, Number 1, s. 63. 

220 ingiltere örneğinde, 1760'tan itibaren yaklaşık altı milyon dönilm ortak tarla ve toprak, Marx'ın 
önemini vurguladığı Çitleme Yasaları sonucunda beş bin çitlenmiş arazi halinde özel millkiyet konusu 
haline geldi. ingiltere "1 85 I 'e gelindiğinde, dört bin mil lk sahibinin; bir milyon iki yilz elli bin 
rençber ve Ucretli tarım işçisi çalıştıran çeyrek milyon çiftçi tarafından ekilen toprakların, yedide 
dördüne sahip olduğu bir U lke" haline geldi. Prusya'da, I 849'da topraksız ve esas olarak Ucretle 
çalışan tarım işçilerinin sayısı yaklaşık iki milyondur. Eric Hobsbawm, Devrim Ça~ı, 1789-1848, s. 
167, 164-165. Ayrıca, toprağın yeni tiretim ilişkilerine uygun olarak meta haline gelip piyasaya 
girmesini kolaylaştıran bir unsur, mirasın en bilyUk erkek çocuğa kalmasını öngören yasal 
düzenlernelerin kaldırılması olmuştur. I 9. yilzyıla gelindiğinde, Almanya ve ebeveyne sadece bazı 
durumlarda miras konusunda takdir payı bırakan ingiltere örnekleri dışında, bu öncelik hakkı 
yilrilrlilkten kalkmıştı. Graziella Bertocchi, "The Law of Primogeniture and the Transition from 
Landed Aristocracy to Industrial Democracy ", s. 64-65. 
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üreticiler,221 diğer bir deyişle işçi sınıfı, yaşamını sürdürmek için, artık bir meta 

haline gelmiş olan emek güçlerini, bu yeni üretim biçiminin temelini oluşturan 

piyasaya sözleşme ilişkisine girerek ve ücret karşılığında sunmak Hzorundadır". 

Dolayısıyla, onları üretmeye zorlayan ekonomi-dışı bir gücün, bir siyasi iktidarın 

müdahalesi -kural olarak- gerekmez. Artık söz konusu olan Marx'ın deyimiyle, 

"iktisadi ilişkilerin sessiz baskısı "dır. ""Kapitalist üretimin gelişimi içinde, eğitimleri, 

gelenekleri ve alışkanlıkları dolayısıyla bu üretim tarzının zorunluluklarını apaçık 

doğa yasalarıymış gibi gören bir işçi sınıfı oluşur."222 19. yüzyılda Avrupa'nın 

hemen hemen tamamında ve bazı sömürgelerde feodal bağımlılık ilişkilerinin yasal 

olarak kaldırılmasıyla özgürleşen üreticilerin bağımlılığı artık piyasalaradır. 

Bu yeni baskı şekli ve bağımlılık ilişkisinin yansımalarını, siyaset kuramı ve 

özellikle de politik iktisat alanında takip etmek olanaklıdır. Bölgesel düzlemde 

İngiltere' de, pa temalist devlet anlayışının son kalıntıları olarak ortaya çıkan 

yoksulları korumaya yönelik yasal düzenlemelere yöneltilen eleştiriler, bu bağlamda 

değerlendirilebilir. Örneğin 1786 tarihli Yoksullar Yasaları Üzerine Tez adlı eserinde 

Joseph Townsend, Speenhamland sistemi223 temelinde işleyen yardımlan 

eleştirirken, gelişmekte olan kapitalist sistemin siyasi etkileri açısından çarpıcı 

saptarnalarda bulunur. 

Townsend, yoksullara yardımı öngören düzenlernelerin temel bir çelişki 

barındırdığını vurgular: Yoksulları çalışmaya ilebilecek tek şey açlıkken, söz konusu 

yasalar aç kalmamayı güvence altına almaktadır. Bu nedenle çalışma koşullarını 

221 Thompson, üreticilerin feodal bağlarından kurtulma sürecinin yol açtığı çelişkili sonuçlara dikkat 
çeker: '"İşverenle işçi arasındaki ilişkiler hem daha hırçın hem de daha az kişisel hale geliyordu ve bu 
arada bunun işçinin potansiyel özgürlüğünü arttırdığı da doğrudur. Çünkü, kiralanmış çiftlik uşağı ya 
da yerli endüstrideki kal fa ... "vatandaş olma duruşuyla serf olma duruşunun tam ortasında kalmıştı"; 
bu özgürlük, onun özRürlüksüzlüğünü daha fazla hissetmesi sonucunu doğurmaktaydı. E. P. 
Thompson, ingiliz işçi Smıfmm Oluşumu, 2. bs, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, Birikim Yayınları, 2006, 
s. 254-255. 
222 Karl Marx, Kapital, Ekonomi Politi~in Eleştirisi, 1. Cilt, Sermayenin Üretim Süreci, s. 707. 
223 İngiltere'de Berkshire, Speenhamland'ta bir araya gelen yargıçlar, fakirlerin, ekmek fıyatları ve 
ailenin büyüklüğüne bağlı olarak belirlenecek bir yardım almaları gerektiğine hükmettiler. Ücretlerle 
ile ekmek fıyatları arasındaki farkın açılması durumunda, çalışanların ücretlerinin, oluşturulacak 
fontarla desteklenmesi öngörülmekteydi. Bu önerinin çeşitli bölgelerde uygulanması tartışmaları 

beraberinde getirdi. Temel eleştiri, daha önceki bu tUr yardımlardan farklı olarak, yalnızca yaşlıların 
ya da engeliiierin değil, çalışabilir durumda olanların da bu düzenlemeden yararlanabilmesiydi. Fred 
Block; Margaret Somers, "In the Shadow of Speenhamland: Social Policy and the Old Poor Law", 
Politics & Society, Volume 31, lssue 2, 2003, s. 286. 
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düzenleyen hükümlerin etkisi de azalmaktadır. Yasalarla destektenmiş yaptırımlar, 

gerektiğinde açık şiddet kullanımını gerektirir ve bu, bir yandan insanın çalışmasını 

sağlasa da, diğer yandan bu çalışmanın niteliğini düşürür. ''Oysa açlık yalnız barışçı, 

sakin ve sürekli bir baskı oluşturmaz, aynı zamanda en sıkı biçimde gayretli kılar." 

Aynı doğrultudaki bir görüş, hemen hemen yarım yüzyıl sonra tekrar yürürlüğe 

konmak istenen benzer içerikte bir yasa tasarısına karşı, Bentham tarafından ileri 

sürülür. "Acı ve zevk aritmetiği kaçınılabilecek acılara yol açınamayı gerektiriyorrlu 

ve açlık işleri yoluna koyduğu sürece, başka cezaya gerek yoktu. "224 

Kapitalizmin beşiği İngiltere' de iktisadi ilişkilerin sessiz baskısı, görüldüğü 

gibi siyasi düşünürler tarafından keşfedİlıneye başlamıştı. Fakat bu İngiltere ile sınırlı 

kalmadı ve kapitalist üretim ilişkilerinin yayıldığı Avrupa' da, siyasi düşünce ve 

hukuk kuramı alanında önemli bir dönüşüme yol açtı. Bu dönüşüm, Antik Çağ'dan 

Orta Çağ'a, siyasetin amacı olarak tanımlanan ortak iyi ve bu ortak iyiye, diğer bir 

ifadeyle adalete ulaşmak için bir araç olduğu ileri sürülen hukuk kavramlarının, 

radikal bir şekilde yeniden tanımlanması anlamına gelmekteydi. Kapitalizm, alt 

sınıflar üzerindeki feodal yükümlülüklerin ortadan kalkması sonucunu doğurmuştu. 

Fakat bu süreç aynı zamanda sıyası iktidarın, uyruklarına karşı olan 

yükümlülüklerinin de ortadan kalkması anlamına gelmekteydi. Piyasa, bir yandan 

emeklerinden başka satacak bir şeyleri kalmayan insanları, açık bir zor kullanımına 

gerek olmadan disipline ederken, diğer yandan onları mutluluğa götürecek olanakları 

da sunmaktaydı. Bu gelişmeler, özerk bireyin Aydınlanma ile yeniden doğuşunun da 

maddi zeminini oluşturdu. 

224 Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm, Çağarnazın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, s. I 7 I ve I 75. 
Polanyi'nin eserinde, Townsend'in tezinin ilgili sayfasına atıf yer almamaktadır. Google Books 
internet sayfasından, metnin orjinalinden dijital ortama aktarılmış kopyasına ulaşılabilir. Yukarıda 
aktarılan ifadeterin bu kaynaga göre atfı şu şekildedir: Joseph Townsend, A Dissertation on the Poor 
Laws, I 786, (yeniden basım, I 8 I 7), s. I 5. http://www.books.google.com. Townsend, açlıgın gücüne 
dair tezini, ilerleyen sayfalarda yineler ve açlıgın; bilge bir yasa koyucunun, asi bir hizmetli için 
oluşturabilecegi, en adil, en etkin ve pek çok açıdan en uygun ceza oldugunu vurgular. Açlık, en azgın 
hayvanları uysallaştırırken; en vahşi, en dik kafalı, en asi olanlara da, edep ve medeniyet, itaat ve 
tabiiyeti ögretir. A.e., s. 23. Polanyi'nin Bentham'a atfı şu şekildedir: Bentham, J, Principles of Civil 
Code, Bölüm 4, Bowring, c. 1, s. 333. 
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4. Modern Adalet Kavram1n1n Temelleri: Eşitlik ve Özgürlük 

Yakın Çağ siyasi düşüncesindeki paradigma değişikliğinin hukuk kuramına 

yansıması, hukukun ahlaki önerme/er/e olan bağının kopması şeklinde gerçekleşti.225 

Yukarıda Antik ve Orta Çağ hukuk düşüncesinden örnekleri aktarılan görüşlerde, 

hukukun temel işlevinin, adaletin sağlanması olarak tanımlandığı ortaya konmuştu. 

Bu, zaman ve mekana göre farklılık gösterse de, içeriği belli öncelikler ve değerlerle 

doldurulmuş bir ortak yarar anlayışını temel almaktaydı. Bu çerçevede yönetenlerin 

inisiyatifiyle oluşturulan hukuk da, bireylerin ahlaklı ve erdemli bir yaşam 

sürmelerini sağlayacak bir araçtı. Bu yaklaşım en yalın haliyle, Aquino'lu 

Thomas'ın, bireyin kendi iyiliği için başkalan tarafından yönetilmesi şeklindeki 

özgürlük tanımında ifadesini bulur. Bu tanıma göre yasalar, özgür olmanın yolunu 

göstermekte ve gerektiğinde uyrukları bu doğrultuda yönlendirmekteydi. 

Oysa I 8. yüzyılın ortalarında, bazı farklılıklar ve özgünlükleriyle, Avrupa'nın 

bütününde hakim olmaya başlayan hukuk anlayışı, piyasa ilişkileri modelinde 

tamamen farklı kavramlarla şekillenmekteydi. Bu dönemin hukuk kuramı, yasaları, 

insanın ahlaki tamlığına ulaştırmanın bir aracı olarak değil, özerk bireylerin 

verdikleri kararları, kural olarak bir engellemeye maruz kalmadan 

uygulayabilme lerini sağlayan bir çerçeve düzenleme olarak tanımlamaktaydı. 226 Öne 

çıkan kavramlar özgürlük ve eşit/ikti. Özgürlüğe sahip olmada eşit olan bireyler, 

siyasi iktidarın baskısına maruz kalmamaları durumunda, yetenekleri ve eğilimleri 

doğrultusunda hareket edebilecekler ve bu ilişki, ortak yararın, bu defa bir efendinin 

iradesiyle oluşturulmayan ve herkesin katkısıyla oluşan bir ortak yararın, 

kendiliğinden gerçekleşmesini sağlayacaktı. Ortak yarar, o ya da bu ahlaki 

önermelerin benimsenmesiyle değil, bireyin özgürlüğünün kapsamını belirleyen şekli 

ve usul i güvencelerle tanımlanmaktaydı. 227 

Hukukun, her bir bireyin faydasını maksimize edebileceği özerk alanları 

belirleyen düzenlemelere evrilmesi aynı zamanda, yasallık kavramının, gerek 

225 Uwe Wesel, Geschichte des Rechts, Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht, s. 
47. 
226 Mehmet Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, XII Levha Yayınevi, 2008, s. 200. 
227 Dieter Grimm, "Bürger/ichkeit im Recht ", Recht und Staat der Bürgerlichen Gesellschaft. 
Suhrkamp, ı 987, s. ı 2- ı 4. 
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kuramsal düzlemde, gerekse uygulamada merkezi bir hale gelmesine neden oldu. 

Yine bu süreçte, bireyin iyi ve ahlaki bir yaşam sürmesini sağlayan yükümlülükleri 

belirleyen doğal hukuk kuramı da yerini, bireyin özel alanındaki özgürlüğünü, diğer 

bireylerin özel alanlarına zarar vermeden kullanabileceği sınırları belirleyen doğal 

haklar kuramına bıraktı.228 Doğa durumundan sivil topluma geçişte insanların temel 

kaygısı olan güvenlik, böylelikle kollayıcı bir siyasi iktidar tarafından değil de, belli 

özelliklere sahip yasalarla yöneten bir liberal hukuk devleti tarafından sağlanacaktı. 

a. Meta Sahibi Olarak Eşit ve Hukuki Özne Olarak Özgür Birey 

I 8. yüzyılda siyaset ve hukuk kuramının merkezine yerleşen eşitlik ve 

özgürlük ilkelerinin, gelişmekte olan piyasalar ve mübadele ilişkileri ile olan 

bağlantısını kuramsal düzeyde ortaya koyan, Ekim Devrimi sonrasında Sovyetler 

Birliği'nde ortaya çıkan Meta Mübadelesi Okulu'nun temsilcilerinden Evgeny 

Pasukanis'in görüşleri, bu bağlamda dikkate değerdir. 

Pasukanis, kapitalist toplumun, her şeyden önce mal sahiplerinden oluşan bir 

toplum olduğunu vurgular. Mal sahiplerinin mülkiyetindeki metaların, piyasadaki 

mübadele sürecine ancak sahiplerinin iradi ve bilinçli işlemleriyle girebildiklerinin 

altını çizen Pasukanis, bu süreçte emek ürünleri meta özelliği kazanıp değer taşıyıcısı 

haline gelirken, insanın da "hak taşıyıcısı ve hukuksal özne" haline geldiğini belirtir. 

Bu hukuksal öznenin ayırt edici özelliği, onu "diğer mal sahipleri karşısında 

tamamen özgür ve eşit hale getiren hukuken tanınmış bir irade''ye sahip olmasıdır.229 

Bu, iktisadi bir ilişki olan meta mübadelesinin ana koşuludur. Meta mübadelesi, 

metaların piyasa mekanizması içerisinde herhangi bir dış baskı olmadan karşılıklılık 

temelinde oluşan değişim/mübadele değeri üzerinden alınıp satılmasıdır. Bu ise 

piyasa ilişkilerine dahil olan her bireyin, şekli olarak eşit birer mülk sahibi olmasını 

zorunlu kılar. 230 

228 JUrgen Haberrnas, "Naturrecht und Revolution ", Theorie und Praxis, Suhrkamp, 1971, s. 91. 

229 Evgeny B. Pasukanis, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, Çev. Onur Karahanogulları, Birikim 
Yayınları, 2002, s. 112-114. 
230 Michael Head, Evgeny Pashukanis, A Critical Reappraisal, Routledge, 2008, s. 178. 
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Özgür ve eşit, fakat tüm insani özelliklerinden soyutlanmış hukuki öznelerin, 

mübadele ilişkilerine girebilmesi, piyasa içerisinde iradelerinin uyuşması ile 

gerçekleşir. 

''Hukuksal bakımdan bu ilişki, bağımsız iradeler arasındaki bir sözleşme veya 

anlaşma olarak ortaya çıkar. Sözleşmenin hukukta merkezi bir kavram olmasmm 

nedeni budur, ... sözleşme, hukuk fikrinin kurucu unsurudur. Hukuksal anlamda 

özne ve irade kavramları, sözleşme dışmda ölü birer soyutlamadır. Bunlar ancak 

sözleşmede hayatiyet kazanırlar."231 

Pasukanis'in devlet kuramına en önemli katkısı, "büyük dönüşüm" 

sonucunda piyasadaki konumları itibariyle eşit olan kişilerin, artık sıradan birer insan 

olarak değil de, meta sahibi ve bunu mübadele ilişkisine sokmakta özgür birer hukuk 

öznesi olarak nitelendirilmelerinin tarihsel özgünlüğü ve önemini vurgulamasıdır.232 

Bu özgürlük, üretim araçlarının sahipliğinden yoksun kalınayla birleştiği anda, 

modern devlet denilen -iktisadi alanı da kapsayan- sivil toplumdan görece ayrışmış 

bir siyasi iktidar biçimi ortaya çıkarken, aynı zamanda siyasi düşünce alanında eşitlik 

kavramının merkezi bir konuma gelmesi olanaklı hale gelmiştir.233 

231 Evgeny B. Pasukanis, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, s. 122. 
232 Mübadele ilişkileri açısından, kapitalizmin özgünlüğü, emek gücünün bir meta olarak bu ilişkilere 
dahil olmasını sağlamasıydı. Bundan sonrası piyasadaki dolaşımın nitelikleri sayesinde ve oluşan 
durumun hukuki biçim altında tanınmasıyla şekillendi. Bir mübadelede temel öğe, değişim değeri 
olduğu için ve emek gücü de bir değişim değeriyle belidendiği için, bu süreçteki eşit ve özgür taraflar, 
hukuken eşit ve özgür olarak tanımlanabilmekteydiler; çünkü piyasada dolaşıma giren her nesne, bu 
dolaşım ilişkisi içerisindeki soyut özellikleri ile nitelendirilmektedir. Bemard Edelman, Ownership of 
the Image, Elemen ts for a Marxist Theory of Law, Çev. Elizabeth Kingdom, Routledge, I 979, s. 
106-107. 
233 Marx, bu gelişmeyi Kapital'de şöyle tasvir eder: "Sınırları içinde emek gücü alım satımının 
gerçekleştiği dolaşım veya meta mübadelesi alanı, gerçekten de, insamn doğuştan sahip bulunduğu 
haklarm tam bir ccnnetiydi. Burada tek sözü geçen, Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham'dır. 
Ozgürlük! Çünkü, bir metanın, örneğin emek gücünün, alıcıları da satıcıları da yalnızca kendi özgür 
iradelerine bağlıdır. Aralarındaki sözleşmeyi özgür ve hukukça eşit kişiler olarak yaparlar. Sözleşme, 
içinde iradelerine ortak bir hukuki ifade verdikleri bir sonuçtur. Eşitlik! Çünkü, birbirleriyle yalnızca 
meta sahipleri olarak ilişki kurarlar ve aralarında eş değerde olan şeyleri değiştirirler. Mülkiyet! 
Çünkü, her biri yalnızca kendisinin olan şey Uzerinde tasarrufta bulunur. Bentham! ÇUnkü her ikisi de 
yalnızca kendi gemisini kurtarmaya çalışır ... Ve böylece herkes, kendi çıkarını kollarlığından ve kimse 
başkaları için bir şey yapmadığından, şeylerin önceden kurulmuş uyumunun sonucu olarak ya da her 
şeye gücü yeten hir Tann inayetinin himayesi altmda, herkes, yalnızca, onlara karşılıklı avantaj 
sağlayan, herkes için yararlı, ortak çıkariara uygun işler yapar." (abç) Karl Marx, Kapital, Ekonomi 
Politi~in Eleştirisi, 1. Cilt, Sermayenin Üretim Süreci, s. 177- I 78. Marx'ın, bu ve diğer eserlerinde 
yer alan görilşlerinden hareketle, Marksist insan hakları anlayışının kuramsal temellerini ortaya koyan 
ve burjuva hukuk öğretisi ile karşılaştıran bir çalışma olarak bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, 
Birey ve Özgürlük, s. 289-300. 
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b. Üretim İlişkilerinin Organiza!;yonunda Siyasi Baskının Kaçınılmaz Sonucu: 

Siyasi Eşitsizlik 

Kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinde, hakim sınıfların, gerektiğinde baskı ve 

zor kullanarak artık ürünü elde etmeleri nedeniyle, hem uygulamada hem de bu 

uygulamayı meşrulaştırma gayreti içindeki kuramsal eser/erde, siyasi düzlemde eşit 

bir statünün kabulünün, var olan toplumsal yapıyla açık bir tezat oluşturması 

kaçınılmazdı. Gerek Antik Çağ, gerekse Orta Çağ düşünürlerinin eserlerinden 

örneklerle, siyasi eşitlik kavramının bu bağlamdaki eleştirisi, bu çalışmanın önceki 

kısımlarında ortaya kondu. Tüm insanların eşit olduğunun ileri sürüldüğü durumlarda 

bile, bu ancak ahlaki olarak, eşit olma potansiyeline sahiplik anlamında 

kullanılmaktaydı. Erdeme sahip olma ya da uhrevi olarak temellendirilen iktidar 

yapısı içerisinde yer alma ayrıcalıklarıyla yöneticiler, her zaman için toplumsal 

hiyerarşinin üst basamaklarındaki konumları ile tanımlanmaktaydılar. Bu kategorik 

üstünlük, ayrıcalıklı sınıfların yönetmesinin, alt sınıfların da onlar için üretmesinin 

ideolojik dayanağını oluşturmaktaydı. 

Bu anlamda kapitalizm, siyasi ve iktisadi alanı ayırma kabiliyetiyle, statüleri 

ortadan kaldırma potansiyelini de bünyesinde barındırmaktaydı. Kapitalist üretim 

ilişkilerinin hakim olmaya başladığı toplumlarda artık "herkes", bir meta sahibi 

olarak, piyasa karşısında "eşit"ti.234 Kapitalizm bu yönüyle, meta mübadelesinin 

piyasa koşullarında gerçekleşebilmesi için, metaya dönüşmüş emek gücünün sahibi 

olan üreticileri, feodalizmin hukuken öngörülmüş tüm bağımlılık ve tabiiyet 

ilişkilerinden ''kurtarabilmişti". Böylelikle hukuk devleti denilen olgunun temelini 

oluşturan yasa önünde eşitlik kavramının siyaset ve hukuk kuramının merkezine 

yerleşmesi de olanaklı oldu. 

234 C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism, s. 90. Balbus da, hukuki 
biçimin mantığının, meta biçiminin ardındaki mantıkla benzerliğine dikkat çeker. Farklı metalar, 
somut bir emek harcanması sonucunda belli bir gereksinimi karşılamak için üretilirler ve böylelikle 
bir kullanım değerine sahiptirler. Ama bir meta aynı zamanda, değişim değerine de sahiptir, başka bir 
meta ile değiştirilebilir. Bu değişimin gerçekleşmesi için, aslında niteliksel olarak farklı metaların, 
şekli olarak "eşit" bir değer ile ölçülerek mukayese edilebilir hale gelmesi gerekir. Kapitalist üretim 
ilişkileri içerisinde bu değişimin aracı, başka bir meta olan, paradır. Benzer şekilde bu yeni üretim 
ilişkilerinde birey de, farklı gereksinim ve çıkarlarından, bunlara kaynaklık eden toplumsal 
ilişkilerinden soyutlanarak bir yurttaş olarak tanımlanır. Bireyin bir yurttaş olarak tanımlanması ve bu 
çerçevede temsil edilmesini sağlayan, onu diğer yurttaşlarla eşitleyen ise hukuk ve onun soyut 
biçimidir. Jsaac D. Balbus, "Commodity Form and Legal Form: An Essay on the "Relative 
Autonomoy" of the Law", Law & Society, Volume ı ı, Number 3, l 977, s. 573-576. 
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B. Kapitalist Üretim Tarzında Siyasi iktidarın Özgün Biçimi: Görece Özerk 

Devlet 

Siyasi ve iktisadi alanların ayrılmasının bir diğer önemli sonucu, sıyası 

alanda, kişilerarası iktisadi ilişkilere kural olarak doğrudan ve sürekli müdahale 

etmeyen yeni bir iktidar biçimi olarak modem devletin ortaya çıkmasıydı. Modem 

devletin, önceki siyasi birliklerden farklı olarak meşru şiddet tekeline sahip olması, 

kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi ile bağlantılıydı. Piyasalarda hiçbir dışsal 

baskıya maruz kalmaması gereken meta mübadelesinin, rekabetin ve ücretli işçilerin 

emek güçlerini satabilme konusunda sahip oldukları şekli özgürlüğün varlık koşulu, 

iktisadi olarak hakim sınıfın, doğrudan zor kullanma gücünden vazgeçmesiydi. Bu 

yeni üretim ilişkisinde, ne rekabet ne de ücretli emeğin çalışmaya hazır halde 

bulunması, zor kullanımıyla bağdaşmaktaydı. Dolayısıyla, kapitalist üretim 

ilişkilerinin gelişimi, ancak fiziki zor kullanma gücünün tüm sınıflardan ayrılarak, 

görece özerkleşen bir siyasi birlik olan modem devlette yoğunlaşması ile 

mümkündü. 235 

235 Joachim Hirsch, Materialistische Staatstheorie, Transformationsprozesse des Kapitalistisehen 
Staatensystems, s. 24-25. Açık zor kullanımının piyasa mekanizması ile olan uyumsuzluğunu ve bu 
durumun, devletin toplumsaligenel çıkarı temsil eden tarafsız bir aygıt olarak konumlandırılması ve 
tanımlanması imkanını sunduğunu Pasukanis şu ifadelerle açıklar: "Toplum pazara benzediği oranda 
devlet aygıtı kendini nesnel irade, hukukun otoritesi, vb. olarak gerçekleştirir. .. [P]azarda her alıcı ve 
satıcı tam bir hukuk öznesidir. Değer ve değişim değeri kategorilerinin sahneye girdiği yerde, 
mübadelecilerin irade özerkliği zorunlu koşuldur. Eğer mübadele oranı, pazara içkin yasaların dışında 
yer alan bir otorite tarafından belirlenirse, değişim değeri, değişim değeri olmaktan; meta, meta 
olmaktan çıkar. Bir kişiden diğerine yönelen ve şiddete dayalı bir buyruk olarak zor, mal sahipleri 
arasındaki ilişkilerin temel öncüileri ile çe/iş ir ... zor burada, maskelenmemiş biçimiyle, basit bir 
yerindelik edimi (ein einfacher Zweckmassigkeitsaktla sirnp/e acı of expediency) olarak ortaya çıkmaz. 
Daha ziyade soyut bir kolektif kişilikten kaynaklanan ve kaynaklandığı kişinin yararına değil... fakat 
hukuksal ilişkilere katılan tüm üyelerin yararına kullanılan bir zor olarak ortaya çıkmak zorundadır. 
Bir insanın diğeri üzerindeki iktidarı, gerçekte hukukun iktidarına, yani yansız nesnel kuralın 
iktidarına dönüştürülmüştür." (abç) Evgeny B. Pasukanis, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, s. 
147. Bu çalışmada, Pasukanis'in eserinin Onur Karahanoğulları tarafından yapılan çevirisi 
kullanılmakla birlikte, bu çeviri, metnin Almanca ve ingilizce çevirileriyle karşılaştırılmıştır. Bu 
bağlamda, Karahanoğulları'nın orijinal metne sadık kalarak çevirisinde yer verdiği "yerinde/ik edimi" 
ifadesinin Almanca ve ingilizce karşılığı, bir açıklamanın yararlı olabileceği kaygısıyla yukarıda 
aktarılmıştır. "Zweckmassigkeitsaktlact of expedienc.y" ifadesinin geçtiği cümleyle Pasukanis'in 
vurgulamak istediği, kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinde zorun belli bir çıkar doğrultusunda, 
amaçsal olarak kullanıldığı ve bu dönemde, zorun hem kullanımının hem de amacının açıkça fark 
edilebildiğidir. Fakat kapitalist üretim ilişkilerinde, piyasa koşullarında gerçekleşmesi gereken meta 
mübadelesinin gereği olarak zor, genellikle doğrudan ve açık bir şekilde kullanılamaz. Bu, meta 
mübadelesinin özüne aykırıdır. Zor, üretim ilişkilerinin devamını sağlamak için kullanılır ve bu 
şekilde kullanımı, sözleşme ile bu ilişkilere dahil olan tilm bireylerin çıkarları doğrultusunda bir zor 
kullanımı görünümünü alır. Aşağıda bu husus, devletin görece özerkliği ve işlevi bahsinde daha 
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Bu saptama kuşkusuz, gittikçe güçlenen burjuvazinin iradi eylemleriyle ya da 

bir plan dahilinde meşru şiddet tekeline sahip bir siyasi iktidar biçimini oluşturduğu 

iddiasını içermez. Birbirleriyle mücadele halindeki Avrupa monarşileri, bu rekabetin 

gereği olarak silahianma ve merkezileşme yarışında, alternatif siyasi güç odaklarını 

hertaraf edip belli bir toprak parçası üzerindeki şiddet tekelini ele geçirerek tek 

meşru siyasi otorite haline gelmişlerdi. Bu gelişme; askeri, mali ve yargısal 

kurumsallaşmayı beraberinde getirmiş ve bürokratik idare aygıtı ortaya çıkmıştı. 

Bu kurumsal yapının ihtiyaç duyduğu gelirlerin kaynağı ise, gelişim halindeki 

kapitalist üretim ilişkilerinin yayılması ve yoğuntaşmasını gerektirmekteydi. Bu 

öncelikle, kapitalizmin temeli olan piyasanın kurulmasını desteklemek ve toprak, 

emek ve paranın meta haline gelmesi için gerekli önlemleri almak anlamına 

gelmekteydi.236 Kısacası modem devlet, burjuvazinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

şekillendirdiği bir yönetim aygıtı değildi. O, üretim ilişkilerinin ve siyasi 

mücadeleterin etkileşimi ile ortaya çıkan yeni bir iktidar ilişkisiydi. 

1. İktisadi ilişkilerin Sessiz Baskısının Güvencesi Olarak Devlet 

Bu yeni iktidar ilişkisinin dayanağı ve gelişmekte olan devlet aygıtının 

iktisadi alana doğrudan ve sürekli müdahalesini kural olarak hem gereksiz hem de 

zararlı kılan piyasa temelinde işleyen üretim ilişkileriyse de, bu durum siyasi 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Almanca çeviri için bkz. Eugen Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre 
und Marxismus, Versuch einer Kritik der juristischen Grundbegriffe, 3. bs., Çev. Dr. Edith 
Hajos, Verlag Neue Kritik KG, I 970, s. 123; ingilizce çeviri için bkz. Evgeny Bronislavovich 
Pashukanis, The General Theory of Law & Marxism, 2. bs., Çev. Barbara Einhom, Transaction 
Publishers, 2003, s. 143. 
236 Hobsbawm, gelişmekte olan kapitalizmin, üretim ilişkilerini örgiltleme ve kaynak yaratma 
kapasitesiyle siyasi iktidarlar için vazgeçilmez bir hal aldığını vurgular ve bu üretim ilişkisinin 
"efendisi" konumundaki burjuvazinin siyasi etkisini şu şekilde tasvir eder: Öncelikle burjuvazi, 
" ... eski tarz toprak sahibinin topraklarında yaşayanlar ilzerinde de jure ya da de facto konumundan 
kaynaklanan etkin bir devlet iktidarı oluşturması anlamında bir hakim sınıf' değildi. "Burjuvazinin 
uyguladığı şey hegemonya, giderek belirlediği şeyse siyasaydı. Ekonomik gelişme modeli olarak 
kapitalizmin seçeneği yoktu. Ele aldığımız dönemde [ 19. yilzyılın sonu] bu, hem liberal burjuvazinin 
... ekonomik ve kurumsal programının hayata geçirilmesi demekti, hem de bizzat burjuvazinin devlet 
içindeki hayati konumunu ifade etmekteydi. Sosyalistler için bile proletaryanın zaferine giden yol, tam 
gelişmiş bir kapitalizmden geçiyordu ... Viyana'daki, Berlin'deki ya da St. Petersburg'taki burjuva 
karşıtı ve liberal karşıtı muhafazakar rejimiere gelince, kapitalist ekonomik gelişmenin seçeneğinin 
geri kalmışlık, dolayısıyla zayıflık olduğunu ister istemez kabul ettiler... Orta ve Doğu Avrupa'nın 
mutlakiyetçi yöneticileri bile, kendilerini, sertliği kaldırırken ve devletin ekonomideki geleneksel 
denetim aygıtlarını ve iktisadi ayrıcalıkları parçalarken buluverdiler." Eric Hobsbawm, Sermaye 
Ça~1, 1848-1875, 3. bs, Çev. Sahadır Sina Şener, Dost Kitabevi, 2005, s. 270-272. 
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iktidarın üretim ilişkilerine hiçbir zaman müdahil olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Hatta piyasa mekanizması belli oranda işlerlik kazandıktan sonra da fiziki şiddet 

tekelini elinde tutan devlet, üretim ilişkilerinin sürdürülmesi açısından sahip olduğu 

başat rolünü korumaya devam eder. Devletin işlevi özellikle, piyasaların işleyişini 

sağlayan mekanizmaları kurmak ve gerektiğinde korumak şeklinde ortaya çıkar. 

Kapitalizmin öncelikle geliştiği İngiltere örneğinde, siyasi iktidarın, bu yeni 

üretim ilişkilerinin ortaya çıkışı ve gelişimi sürecinde iktisadi alana yönelik 

müdahaleleri bu iddiayı destekler. Bu etki iki aşamada farklı niteliklerle 

gerçekleşmişti. 237 imalat sanayinin gelişme gösterdiği ilk aşamada nitelikli zanaatkar 

ve işçiler bir araya gelerek, belli bir işbölümü uyarınca atölyelerde çalışmaktaydılar. 

Bu nitelikli çalışanlar, her ne kadar üretim sürecinde yalnızca belli bir görev 

üstlenseler de, özgün yetenekleri sayesinde, üretim sürecinde kişisel olarak önemli 

bir konuma sahiptiler ve bu, onların mücadele gücünü arttırmaktaydı. 

Bu aşamada, nitelikli üreticileri, atölyelerde çalışmaya zorlamanın yolu, 

üretim araçları üzerinde mutlak özel mülkiyet hakkının kurumsallaşması ve hukuken 

tanınarak gerektiğinde siyasi iktidarın yaptırım gücüyle desteklenmesiydi.238 Bunun 

dışında üretim sürecinin organizasyonunda da, siyasi iktidarın kurucu rolü belirgindi. 

İngiltere'de, farklı nitelikte ve farklı yerlerde çalışanları bir araya getiren ve onları 

237 Richard Kinsey, "Despotism and Lega/ity ", Capitalism and the Rule Of Law, From Deviancy 
Theory to Marx is m, Editörler: Bob Fine, Richard Kinsey, Hutchinson, 1979, s. 54-56. Silrecin 
ayrıntılarına dair bazı farklılıklar karşın, makineleşmenin, işçi ve sermaye sınıfı arasındaki gilç 
ilişkisini çok daha asimetrik hale getirdiğine dair aynı doğrultudaki saptamalar için bkz. Wolfgang 
Abendroth, Avrupa işçi Hareketleri Tarihi, Çev. Ali Çakıroğlu, Belge Yayınları, 1992, s. 9-10; 
Jacques Gouverneur, Kapitalist Ekonominin Temelleri, 2. bs., Çev. Fikret Başkaya, imge Kitabevi, 
2007, s. 175-181. 
238 Thompson, "ticari genişleme, araziyi çitleme hareketi, Sanayi Devrimi'nin ilk yılları[nın] - hep 
darağacının gölgesinde meydana geldiği"ni vurgular. ''Mala karşı işlenen suçlarda artan oranda idam 
cezası konulmasından yargıç değil ... yasakoyucu sorumluydu ... Yalnızca kOçilk hırsızlıklar değil, 
endUstriyel başkaldırmanın ilkel biçimleri -bir ipek dokuma tezgahını parçalamak, çitleneo ortak 
alanlarda çitleri yıkmak ve buğday yığınlarını yakmak- idamla cezalandırılıyordu ... 18. yilzyılın son 
yıllarında idamlık suçlar katlandığında bazı jUrilerin suçlu bulma konusunda daha isteksiz 
davrandıkları ve idam edilen hilkümlü oranının düştüğil de ayrıca doğrudur. Ancak ölüm cezası, eğer 
ertelenmişse, genellikle hapishane gemilerinde ve sürgünlerdeki korkunç ölilmlerle yer 
değiştiriyordu." E. P. Thompson, ingiliz işçi Sı01fmm Oluşumu, s. 99-100. 
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belli bir süre için belli bir üretim alanına bağlayan, İşçi ve Zanaatkô.rlar Yasaları239 

gibi düzenlemeler bu kapsamdaki önemli örnekleri oluşturur. 

Makineleşmenin üretim sürecine çok daha yoğun bir şekilde dahil olmasıyla 

geçilen ikinci aşama, devletin iktisadi alandaki kurucu ve koruyucu rolünün dolaylı 

bir görünüm oluşturmasına yol açtı. Bu yenilik, özellikle kadın ve çocukların üretim 

sürecine katılmalarıyla birlikte artan yedek işçi kitlesinin,240 piyasa mekanizması 

dahilinde halihazırda bir metaya dönüşen emek güçlerini, tamamıyla işverenin 

belirlediği koşullarda satmak zorunda kalmalarını sağladı. Makineleşme, işçilerin 

direnme güçlerini arttıran kişisel vasıflarının, üretim sürecindeki önemini en aza 

indirmekteydi. 19. yüzyılın başında bu süreç, çalışmaya zorlayan ve seyahat 

özgürlüğünü kısıtlayan yasaların yürürlükten kaldırılarak, sözleşme özgürlüğünün 

tanınması şeklinde hukuki yansımasını buldu. 1831 tarihli Truck Act ile Truck 

sistemine son verilirken, 241 işçileri disipline etmenin yolu artık zorlayıcı yasal 

düzenlemeler değil, ihtiyari sözleşmeler ve "eşit" iradelerin uyuşması ile belirlenen 

239 İşçi Yasaları ile Orta Çağ'da, çalışanları belli bir ücret karşılığında iş yerine bağlayan ve ücretierin 
üst sınırını belirleyen aynı isimdeki düzenlemeler, kapitalist üretim ilişkilerinin yayılması aşamasında 
yeniden yürürlüğe konmuştur. ı 563 tarihli Zanatkarlar Yasası'nın da temel amacı oluşmakta olan 
emek piyasasını kontrol altında tutmak ve ücretierin üst sınırını belirlemekti. Bu amaç doğrultusunda 
oluşturulan düzenlemeyle, yerel düzeyde ücretleri belirleyen ve çıraklarınkiler de dahil olmak üzere, 
çalışma koşullarını saptayan ve emekçilerin hareket özgürlüklerini kısıtlayan bir mekanizma 
oluşturuldu. Bkz. Donald Woodward, "The Background to the Statute of Artificers: The Genesis of 
Labour Policy", 1558-63 ", The Economic History Review, Volume 33, Number ı, ı 980, s. 32. 
24° Kadın ve çocukların çalışma sürecine dahil olmaları ve çalışmaya zorlandıkları ağır şartlar, bu 
sürecin ve sonuçların incelendiği raporlara da yansımıştır. 1832 tarihli "Çocuk Çalışiirma Komite 
Raporu "nda, çocukların yoğun günlerde sabah saat 03:00'ten gece saat 22:00'ye kadar çalıştıkları; bu 
süre içerisinde yalnızca I 5 dakika kahvaltı, yarım saat akşam yemeği ve su içme için de ı 5 dakika ara 
verildiği belirtilmektedir. ı 842 tarihli "Kadm ve Çocuk Çalışfırma Komisyon Raporu "nda ise, 
çocukların madenierde çalışmaya başlama yaşının kimi zaman dörde kadar düştüğü, kız çocuklarının 
da bu durumdan müstesna olmadıkları ve erkek çocuklarla aynı tür bedensel güç gerektiren işlerde 
çalıştıkları ortaya konmaktadır. Ayrıca, çocuklar ve genç işçiler için normal günlük çalışma saati 
asgari I I 'dir. Bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 2 ı 9 ve 225-226. 
241 Truck sistemi, işçilerin ücretlerini para olarak değil de, bir meta ya da metaları satın almayı 
sağlayan ödeme çekleri şeklinde almalarını öngören uygulamalara verilen isimdir. Bu kapsamda 
işçiler, ücret olarak, genelde gıda maddelerinden oluşan metaları almaya zorlanmaktaydı. Belli bir 
değer karşılığı olarak belirlenen toplam ücret, çeşitli metalar ile ödenirken, burada kritik nokta, ödeme 
olarak belirlenen metaların piyasa değerlerinin değil, kapitalist tarafından bu değerin çok üzerinde 
belirlenen değerlerinin saptanan toplam ücretten düşülmesiydi. Bu sistem ayrıca, işçilerin, aldıkları 
ücretleri, piyasa değerinin üstünde fıyatlandırılmış ürünlerin satıldığı fabrika dükkaniarında 
harcamaya zorlanması şeklinde de uygulanmaktaydı. G. W. Hilton, "The Truck Act of 1831 ", The 
Economic History Review, Volume ı O, Number 3, ı 958, s. 470. 
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sözleşme koşullarına uyulmaması halinde işverenin sahip olduğu işten çıkarma 

yetkisiydi. 

İş gücünün homojenleşmesi ve yedek işgücü kitlesinin yaygınlaşması, birer 

meta sahibi olan işçilerin de piyasalardaki rekabete dahil olması anlamına 

gelmekteydi. Bu, üreticilerin yeni ve adeta kendiliğinden işleyen bir disiplin 

mekanizmasına tabi olmaları sonucunu doğurdu. Piyasanın disipline edici işlevini, 

Bentham 'ın Panoptikon projesinin242 yapı ve işlevi ile karşılaştıran John Lea, iktisadi 

ilişkilerin sessız baskısının, pıyasa ve rekabet ilişkilerinin etkisiyle nasıl 

yoğunlaştığını çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. 

Panoptikon 'un ayırt edici özelliği, mahpusun, izlenip izlenmediğinden hiçbir 

zaman emin olamaması nedeniyle, sürekli izleniyormuşçasına hareket etmek zorunda 

kalması ve adeta kendinin gözetleyeni olmasıdır. Rekabetçi piyasa mekanizmasını bu 

bağlamda değerlendiren Lea, her an izlenme korkusunun benzerinin vasıfsızlaşan ve 

emek gücünü piyasaya sunmak zorunda olan her bir meta sahibi tarafından sürekli 

olarak yaşandığının altını çizer. Nitelikli işgücüne gereksinimin azalması ve yedek 

işçi kitlesi sayesinde, her bir meta ve de onun sahibi olan işçi, bir diğerinden farksız 

ve her an için bir diğeri tarafından ikame edilebilir hale gelmiştir. Üretim sürecinde 

yalnızca kendine düşen görevi yerine getiren, bu süreci etkileyemeyen işçi, yaşamak 

için elde etmek zorunda olduğu ücretin tek belirleyicisi olarak "gözüken" piyasa 

karşısında yalnızdır. Panoptikon'un gözetierne sisteminin yerini, kapitalist üretim 

ilişkileri içerisinde kusursuzca işlediği varsayılan rekabet almaktadır ve bu sayede 

tıpkı mimari modelde olduğu gibi, iktidar, bu defa iktidarın öznesi olan sermayenin 

her an açık baskısına gereksinim duymaksızın hükmeder. 243 

242 Panoptikon, Jeremy Bentham'ın tasarladığı bir hapishane projesidir. Bununla birlikte; hastane, 
okul, atölye ve fabrikalar gibi kurumlarda uygulanmak üzere de kurgulanmıştır. Panoptikon, 
merkezde bir gözetierne kulesi ve onu çevreleyen daire şeklinde bir yapı içinde konurolanmış çok 
sayıda bölmeden oluşan bir mimari tasarımdır. Bu yapıda, gözetierne kulesinden, neredeyse hiç 
kıpırdamadan her bir oda görülebilirken, odalardan, gözetleyen kişinin varlığını fark etmek olanaklı 
değildir. Bentham'ın ifadesiyle, planın temel özelliği, "görülmeden görebilmektir". Böylelikle, 
gözetlenen kişiler sürekli gözetlendikleri, ya da en azından bunun yüksek bir olasılık olduğu hissine 
kapılmaktadır. Fakat yalnızca bu his değil, gözetlemenin oldukça az sayıda gözetmen tarafından 
yoğun olarak yapılabilme imkanı sunması, Bentham'a göre tasarımını özgün kılmaktadır. Jeremy 
Bentham, The Panopticon Writings, Editör: Miran Bozovic, Verso, 1995, Letter V,VI, s. 43-45. 
243 John Lea, "Discipline and Capitalisi Development", Capitalism and the Rule Of Law, From 
Deviancy Theory to Marxism, Editörler: Bob Fine, Richard Kinsey, Hutchinson, 1979, s. 79-80. 
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Fakat "kendiliğinden" işleyen bu sürecin temelinde yer alan özel mülkiyetİn 

ve piyasa mekanizması dahilindeki meta mübadelesinin yasal koşullarını belirlemek 

ve bunlara uyulmasını sağlamak, kısacası üretim ilişkilerinin ve daha genel olarak 

toplumsal ilişki ağının bekasını korumak için dışsal bir otoritenin varlığı zorunludur. 

"Bu nedenlerle iktisadi ile siyasi alanların farklılaşmasına rağmen iktisadi alan, 

sıkıca siyasi alana dayanır. "244 

2. Siyasi ve İktisadi Alanın Ayrılması ve Devletin Özerkfiği 

Modem devletin, üretim ilişkilerinin işleyişindeki rolü, öncülü olan siyasi 

örgütlenme biçimleriyle karşılaştırıldığında, tek kelimeyle özgündür. Yukarıda 

vurgulandığı gibi, kapitalist üretim ilişkilerinin ortaya çıkış sürecinde devlet, baskıcı 

ve zorlayıcı müdahalelerde bulunmuştur. Fakat piyasa mekanizmasının temel 

kurumlarının inşasının ardından devletin -en azından kural olarak- belli çıkarlar 

doğrultusunda, sürekli şekilde ve bireysel önlemlerle, iktisadi alanda var olan sömürü 

ilişkisine müdahale etmesi gerekmez. Bu, devletin özerk bir konumda yer aldığına 

dair görünüm ve algının temel dinamiklerinden ilkini oluşturur. 

a. Üretim Sürecinden Özerkleşen Devlet 

Üretim ve toplumsal ilişkilerin bütününe yönelik genel düzenlemeler ve 

ancak bu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilen spesifik uygulamalar, modem 

dönemde devlet pratiğinin olağan biçimi halini alır. Bu bağlamda vurgulanması 

gereken, devletin özerk konumunun basit bir yanılsamadan ibaret olmadığı ve belli 

maddi temellere dayandığıdır. Devlet, yasa önünde eşit yurttaşlardan oluşan bir 

siyasi birlik olarak artık önemli bir sıfata daha sahiptir, o, genel ve soyut yasalar 

çerçevesinde ey/eye n bir hukuk dev/etidir. 

Tarihte ilk kez, hukukun, bir otoritenin iradesi ile yürürlük kazanan ve 

toplumsal ilişkileri düzenleyen normlar olmayı aşan bir içerikle tanımlanması ve 

kurumsallaşması da yine bu dinamiklerin bir sonucudur. İlk bölümde ortaya 

konmaya çalışı ldığı üzere, modem öncesinin hukuk üretimi ve uygulamasının, 

sınıfsal ve araçsal niteliği kolayca ayırt edilebilmekteydi. Siyasi ve iktisadi olarak 

hakim konumdaki sınıflar tarafından kontrol edilen hukuki süreçler, sömürünün var 

244 Ellen Meiksinis Wood, "Kapitalizmde İktisadi ile Siyasinin Birbirinden Ayrılması", s. 45-47 .. 
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olduğu iktisadi ilişkilerin sürdürülebileceği hukuki zemini oluşturma, sömürü ilişkisi 

sonucunda ortaya çıkan sınıfsal çelişkilerin yarattığı, pek çok defa ayaklanmalarla 

sonuçlanan toplum.\·al huzursuzlukları önleme ya da gerektiğinde baskı altına alma, 

söz konusu sınıfsal hiyerarşiyi tanıma ve yeniden üretme, kısacası, hakim sınıflar 

lehine toplum.ı,·al düzen ve istikrarı sağlama işlevlerine sahipti. 

Bu çalışmada siyasi düşünce alanında örnekleri aktarılan düşünürlerin 

eserlerinde, hukukun işlevine ve üstün olduğuna dair vurgular da bu özellikleri teyit 

eder. Yasaların ya da genel olarak hukukun üstünlüğü, çoğu kez yönetenleri bağlayan 

bir ilke olarak tanımlanmamakla birlikte, böyle tanımlandığı durumlarda da, 

belirleyici olan, yönetilenlerin bu mekanizma aracılığıyla korunması gayesi değildi. 

Hukukun üstünlüğü idealinin motifı, hiyerarşik olarak üstün konumları her zaman 

için kabul edilen ya da çeşitli gerekçelerle meşrulaştırılan yönetenlerin kontrolündeki 

ve yine onların çıkarlarını koruyan siyasi birliğin istikrarını sağlamaktı. Gerek 

kuramsal olarak toplumsal hiyerarşi meşrulaştırılmadan, gerekse de uygulamada bu 

hiyerarşinin tepesinde yer alan sınıfların çıkarlarını koruyan düzenlemeler ve açık bir 

zorlama olmadan, üretim ilişkilerin ve siyasi sistemin sürekliliğini sağlamak, 

kuşkusuz mümkün olamazdı. Buna karşın kapitalizm, tüm sınıfları birer meta sahibi 

olarak "eşit"leme ve sömürü ilişkisinin devamını, "özgür"ce gerçekleştirilen 

sözleşmeler ile sağlayabilme özellikleriyle, köleci ve feodal üretim ilişkilei-inin 

dayanması gerekli olan hiyerarşik toplumsal düzene dayanmak zorunda değildir. 

b. Hakim Sınıflar Karşısında Özerkleşen Devlet 

Modem devlet aygıtının özerkliğinin ikinci yapısal nedeni, iktisadi olarak 

hakim sınıfı oluşturan burjuvaziyle organik bağının aşamalı olarak ortadan 

kalkmasıdır.245 Devlet aygıtında görev yapanlar, bu kurumun herhangi bir parçasının 

sahibi olmadıkları gibi, söz konusu aygıtın sürekliliğini sağlayan vergi gelirleri ya da 

meşru şiddet tekeliyle desteklenen egemenlik haklarından herhangi biri, bu 

görevlilerin kişisel ya da özel yetkileri değildir. Devlet aygıtının özerkleşmesi ve 

245 Devlet yönetiminde görev yapan kapitalist sınıf liyeleri her zaman için kilçUk bir azınlı~ı 
oluşturmuştur. Miliband bu anlamda, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki ekonomik elitlerin, endüstri 
öncesi toplumlarlardaki aristokratik ve toprak sahibi sınıflarta karşılaştırıldı~ında, "yönetici sınıf' 
olarak tanımlanamayacağını vurgular. Ralph Miliband, The State in Capitalisı Society, Basic Books, 
1969, s. 59. 
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rasyonelleşmesi yönündeki bu dönüşümün önemli bir dinamiği, mutlak monarşilerin, 

güçlerini daha etkin kullanabilmek için faaliyet alanlarını ve yöntemlerini düzenleme 

ve dolayısıyla da kendi kendilerini sınırlandırma çabaları olsa da, 246 18. yüzyılın 

sonundan itibaren Avrupa 'ya yayılan ve anayasacılık hareketlerinde yansımasını 

bulan burjuva devrimlerinin bu süreçteki etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Devlet aygıtını harekete geçiren bürokrasinin, ücret karşılığında çalışan 

profesyonellerden oluşmasının yanı sıra, bir diğer önemli özelliği, onu öncülü feodal 

iktidar yapısından ayırmaktaydı. Hukuk devleti ilkesinin temelinde yer alan yasa 

önünde eşitlik, bürokrasiye girişte belirleyici olan, statü ya da servetin yerine, 

yetenek ve liyakat ilkelerinin geçmesi sonucunu doğurmuştu. Bu gelişme, modem 

devletin özerkliğine dair görünümün güçlenınesini sağlayan bir özelliktir. Bu şekilde, 

yalnızca belli bir sınıfın üyelerinin değil, sınıfsal ayrımları kesen ve statüleri ortadan 

kaldıran yasa önünde eşitlik ilkesi sayesinde, "herkes"in devlet aygıtında görev 

alması olanaklı hale gelmiştir. 

Fakat bu özellik de, siyasi alanın iktisadi ilişkilere doğrudan ve sürekli olarak 

müdahale etmemesine rağmen, bu alandaki ilişkilerdeki kurucu ve koruyucu rolünde 

olduğu gibi, modem devletin ancak "görece" özerk bir yapıya sahip olmasını sağlar, 

çünkü herkesin devlet aygıtında görev alma olanağının bulunması, bunun 

gerçekleştiği anlamına gelmez. Therbom, bürokrasinin sınıfsal kompozisyonunu 

şekillendiren mekanizmaların, adaylarda karİyere başlarken aranan, başta eğitim 

246 Herman He11er, Staatslehre, s. 149. He11er, anayasacılık hareketlerinin altında yatan ve ona 
özgtinltiğtinü veren temel dinamiğin de, rasyonel ve etkin işleyen bir teşkilat yaratma ihtiyacı 

olduğunu belirtir. Ona göre, sürekli ve istikrarlı bir iktidar yapısı kurgulamak için, yalnızca özel 
hukuk ilişkilerinin "merkezi" ve "planlı" olarak düzenlenmesinin yeterli olmaması ve iktidar 
ilişkilerinin aynı şekilde yeniden düzenlenmesi zorunluluğu sonucunda anayasalar yürürlüğe 

konmuştur. Bu bağlamda He11er, bireysel özgUrlUk ve hakların belgeler ile tanınmasının yeni bir olgu 
olmadığının altını çizer. Bu tUr subjektif siyasi haklar, ünlü Magna Carta örneğinde olduğu gibi, 
yüzyıllardır çeşitli belgeler ile tanınmaktadır. Burada yeni olan "siyasi birliğin somut yapısının yazılı 
bir anayasa ile bilinçli ve planlı olarak" dtizenlenmesidir. Böylelikle, devletin eylem ve işlemleri 
geleceğe dönük olarak düzenlenmekte, uyuşmazlıklar/çatışmalar önlenmekte ve izlenmek istenen 
siyasetler için sUrekli ve güvenli bir zemin yaratılmaktadır. Bu özellikler, modern anayasaların 

monark ve vassalları arasında bir sözleşme ile değil, iktidarın otoritesinin kurulması sonucunda 
oluşması olgusunda da yansımasını bulur. A.e., s. 153. Heller'in bu görüşü, başta özel mülkiyet hakkı, 
sözleşme ve kişi özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal mücadeleler ve burjuva 
devrimleriyle olan bağını fazlasıyla yok sayması nedeniyle eleştireye açık olmakla birlikte, modern 
devletin, kendini hukukileştirme yönündeki eğiliminin altını çizmesi ve bunun altında yatan 
dinamiklerden birinin, verili iktidar ilişkilerinin korunması için siyasi iktidarın kendini yenileme 
çabası olduğunu vurgulaması açısından önemlidir. 
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düzeyi olmak üzere çeşitli kriterlerde ve ardından da karİyerleri boyunca süren 

yetiştirilme tarzlarında gözlemlenebileceğinin altını çizer. Bu bağlamda üzerinde 

durulması gereken ilk husus, bürokratların seçim sürecinde, elitist niteliği açık olan 

enielektüel yetenekierin oynadığı roldür. Therborn, 19. yüzyılda, ortaokuliarda 

Latince ve Yunanca derslerine müfredatlarda yeniden yer verilmesine ya da daha 

fazla ağırlık tanınmasına dikkat çekerek, bu gelişmenin, eğitimin alt sınıfları dışlayıcı 

şekilde elitist bir tarzda yeniden düzenlenmesinin başlangıç noktası olduğunu belirtir. 

Eğitimin bu şekilde elitist bir tarzda örgütlenmesi, Almanya'da Juristenmonopo/,247 

İngiltere'de (Jxbridge,248 Fransa'da Grandes Ecoles gibi,249 etkinliği günümüze dek 

süren olgu ve kurumlarda ifadesini bulur. Böylelikle, yalnızca üst ya da üst orta 

sınıfların sahip olabildiği yüksek öğrenim görme ayrıcalığı ve bu kurumlarda 

oluşturulan ilişki ağları aracılığıyla, bürokratik kariyerio herkese açık olan yapısı, 

"seçkin" üniversitelerde öğrenim görme koşuluyla sınırlandırılmış olur.250 

247 Juristenmonopol. Almanya'da, yüksek idari makamları ileri düzeyde hukuk eğitimi almış kişilerin 
domine ediyor oluşunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Almanya'da 2005 yılında yapılan 
bir araştırma, Alman idari örgütlenmesindeki kilit pozisyonların halihazırda % 60,8'inde, 
hukukçuların görev aldıklarını ortaya koymaktadır. İdare örgütünün zirvesinde yer alan bu personelin 
büyük bir çoğunluğunun diğer özellikleri ise erkek ve orta sınıf üyesi olmalarıdır. Bkz. Katja 
Schwanke, Faik Ebinger, "Politisierung und Rollenverstdndnis der deutschen Administrativen Elite 
1970 bis 2005 - Wandel trotz Kontinuitat", Politik und Verwaltung, Editör: Jörg Bogumil, VS 
Verlag flir Sozialwissenschaften, 2006, s. 232-234. 
248 Oxbridge, Oxford ve Cambridge üniversitelerinin adlarının birleştirilmesi ile oluşturulmuş bir 
kelimedir ve bu iki üniversitenin mezunlarının yüksek toplumsal statülerini belirtmek için 
kullanılmaktadır. Özellikle işçi ya da etnik azınlıktan gelen ailelerin çocukları, bu üniversitelerin 
öğrencileri arasında çok düşük bir yüzde ile temsil edilmektedir. Bkz. Carole Leathwood, "A Critique 
of /nstitutional lnequalities in Higher Educalian (or an Alternative to Hypocrisy for Higher 
Educational Policy)", Theory and Research in Education, Volume 2, Number I, 2004, s. 36. 
249 Orandes Ecoles, Fransa yüksek öğretim sisteminin içerisinde yer alan, özel sınavtarla öğrenci 
kabul eden ve mezunlarının gerek özel, gerekse kamu makamlarında Ust düzey pozisyonlarda çalıştığı 
üniversiteleri belirtmek için kullanılan bir terimdir. Devlet aygıtı ve özel sektörün kilit 
pozisyonlarında çalışanların büyilk bir çoğunluğunu, halen bu üniversitelerden mezun olan elitler 
oluşturmaktadır. Bkz. Elise S. Brezis, The Effects of Elite Recruitment on Social Cohesion and 
Economic Development, 20 ı O, s. 8-9. http://www.oecd.org. 
250 Göran Therborn, What Does the RuHing Class Do When it Rules?, State Apparatuses and 
State Power under Feudalism, Capitalism and Socialism, 2. bs., Verso, 2008, s. 74-75. Miliband, 
1960'lı yıllarda, yüksek öğrenime erişimin Avrupa'nın tamamında üst ve orta sınıflardan gelen 
ailelerin çocuklarının bir ayrıcalığı olduğunu çeşitli kaynaklara referanstarla vurgular. Bunun önemli 
bir sonucu, yalnızca idari, askeri ve yargısal bilrokraside değil, kapitalist işletmelerde Ust 
pozisyonlarda çalışanların büyük bir çoğunluğunun da, üst ve orta sınıf ailelerden gelmeleridir. Ralph 
Miliband, The State in Capitalist Society, s. 40 vd. OECD Ulkelerinde, öğrencilerin bireysel sosyo
ekonomik durumlarının ya da eğitim aldığı okullardaki öğrencilerin ortalama sosyo-ekonomik 
durumlarının, öğrencilerin başaniarına doğrudan etkisini ortaya koyan yakın tarihli bir çalışma olarak 
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Bu mekanizmalar, kapitalist üretim ilişkilerinin tam anlamıyla nüfuz ettiği 

Batı demokrasilerinde 1970'lere gelindiğinde, yüksek sivil bürokrasinin o/o80, %95 

arası bir oranda, işçi sınıfı üyesi olmayan erkeklerden oluşmasını sağlamış ve 

böylelikle bir yandan etkili bir idari mekanizma kurulurken, diğer yandan sınıfsal 

temsiliyet burjuvazinin çıkarları doğrultusunda şekillenebilmiştir. Benzer bir sonuç, 

yasama organlarının kompozisyonunda da gözlemlenmektedir. 251 Bu mekanizmaların 

özelliği, sınıfsal aidiyeti, devlet aygıtında görev almanın yasal koşulu haline 

getirmemesidir. Sistemin asıl "başarısı", belli bir sınıfı doğrudan idari aygıta 

yerleştirmekten ziyade, alt sınıfları büyük oranda, bu idari aygıtın üst kademelerinin 

dışında bırakması olmuştur. 

Fakat devletin üst kademeleri, bu tür mekanizmalarla alt sınıflar açısından 

büyük oranda ulaşılması zor bir makam oluştursa da, devlet aygıtının bütünü için 

böyle bir saptamada bulunmak kuşkusuz isabetli olmayacaktır. Bu öncelikle, söz 

konusu kurumlarda görev yapan personel ve temsilcilerin tek bir sınıfın üyesi olduğu 

ya da bu sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yönünde indirgemeci bir 

görüşün kabul edilmesi anlamına gelir. Ayrıca devlet aygıtı tarafından hayata 

geçirilen politikaların her zaman ve yalnızca üst sınıfların güncel talepleri 

doğrultusunda şekillenmediği gerçeği karşısında, devleti yalnızca bu özelliği 

bkz. OECD, Learning for Tomorrow's World, First Results from Pisa 2003, Programme for 
International Student Assessment, 2004, s. I 88- I 89. http://www.oecd.org. 

ısı Göran Therbom, What Does the RuHing Class Do When it Rules?, State Apparatuses and 
State Power u nder Feudalism, Capitalism and Socialism, s. 75-78. Therbom'un, I 970'li yıllar için 
belirttigi oranın ülkelere göre dagılımı da şöyledir. Yüksek düzey kamu görevlileri arasında, sırasıyla 
işçi bir ailenin çocugu ya da kadın olanlar: Birleşik Krallık% I 8, %2; italya %9, %0; İsveç% I 5, %3; 
ABD 0/o 18, 0/o2; Batı Almanya %8, %I. Gelişmiş kapitalist ülkelerin yasama organındaki vekiller 
arasında, sırasıyla işçi ya da kadın olanlar: Belçika %9, %0; Kanada %0, %I; Finlandiya %8, %I 7; 
Fransa %3, o/o2; İtalya o/o I O, %3; Norveç %9, %9; isveç %3, %I 2; i sviçre% 0,5, %6; Birleşik Krallık 
%8, o/o4; ABD %I, o/o3; Batı Almanya %6, %0. Aralarında Fransa, Danimarka, Birleşik Krallık, 
İtalya, Hollanda, Norveç ve Almanya'nın da bulundugu ülkelerde 160 yıllık bir süreçte, yasama 
organlarındaki temsili inceleyen yakın tarihli bir çalışmada, kadınların 2000'li yıllara gelindiginde 
ortalama o/o22'lik bir oranla yasama organlarında yer alabildiği ortaya konmuştur. Buna karşın, mavi 
yakalı işçilerin oranı I 940'lı yıllarda %I O'a yaklaşarak en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra, 
günümüzde o/o5'in altındadır. Üniversite eğitimi almış profesyonellerin oranı ise %70'ler düzeyine 
çıkmıştır. Maurizio Cotta, Luca Verzichelli, "Paths of lnstitutional Development and Elite 
Transformations ", Democratic Representation in Europe, Diversity, Change, and Convergence, 
Editörler: Maurizio Cotta, Heinrich Best, Oxford University Press, 2007, s. 427, Şekil 15.2. Bu son 
veri, üniversite eğitiminin yaygınlaşmış olmasının olumlu sonucu olarak değerlendirilebilir. Fakat alt 
sınıfların, yüksek egitime ulaşınada yaşadıkları güçlükleri ortaya koyan PISA raporu dikkate 
alındıgında, söz konusu verinin, alt sınıfların yasama organından halen dışlanmakta oldugunu ortaya 
koydugunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 
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üzerinden tanımlamanın yüzeyselliği ortaya çıkar. Böyle bir yaklaşımın sorunlu 

yanlan sadece kuramsal düzeyde değil, tarihsel örneklerle de somutlaştırılabilir. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu ülkelerde devlet aygıtı, üretim 

ilişkilerini ya da paylaşım sürecini dönüştürme iddiasındaki siyasi partilerin ve 

onların arkasındaki toplumsal taban ve taleplerin siyasi alana yansımasına olanak 

tanımış; bu siyasi hareketlerin üye ya da destekçileri, gerek yürütme gerekse yasama 

organında ağırlıklı şekilde temsil edilmişlerdir. Bu, söz konusu organların, tam 

anlamıyla dışlayıcı ve belli bir sınıfın bu kurumlarda hakim kompozisyonunu 

güvence altına alacak şekilde kurgulanmadığının ya da bunu sağlayamadığının en 

açık göstergesidir. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrasında hemen hemen tüm gelişmiş 

kapitalist ülkelerde yürütülen sosyal politikalar, devletin yalnızca belli bir sınıfın 

çıkarı doğrultusunda ve baskı-ideoloji ikilisi ile yönetmediğini ya da yönetemediğini 

ortaya koyar. Bununla birlikte, bu sosyal politikalar yoksulluk başta olmak üzere pek 

çok toplumsal sorunu ortadan kaldıramadığı gibi, geri dönülmez birer kazanım olarak 

kabul edilen; barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki düzenleme ve faaliyetler, 

izleyen süreçte zayıflamaya ve ortadan kalkmaya başlamıştır. 252 Bu geriye gidişin, 

pek çok ülkede sosyal devletinin gelişim sürecinde iktidarda olan sosyal demokrat 

partiler tarafından gerçekleştirilmesi, toplumsal mücadeleterin dönüştürücü etkisinin 

yanı sıra, bu mücadeleler üzerinde kapitalist üretim ilişkilerinin dayattığı sınırları ve 

bu sınırları çözümlerneye çalışmanın zorunluluğunu ortaya koyması açısından çarpıcı 

örnekierdi r. 

3. Devletin Özerkliğini Göreceleştiren Sanırlar 

Modern devletin, tek bir sınıfın, diğerlerini dışiayarak bir bütün olarak 

kontrol edebileceği homojen bir yapı, başka bir deyişle yansız, edilgen ve herhangi 

bir sınıfın herhangi bir amaçla kullanabileceği bir araç olmadığını253 kabul etmek, 

onun özelliklerini ve işlevini kavramak açısından başlangıç noktasını 

oluşturmaktadır. Fakat devletin araçsallığını reddetmek, üretilen politikaları etkileyen 

252 Simon Clarke, "Devlet Tartışmaları", Devlet Tartışmaları, Çev. İbrahim Yıldız, Editör: Simon 
Clarke, Ütopya, 2004, s. ı ı. 

253 Paul Wetherly, "Can Capitalis/s Use the State to Serve Their General lnterests? ", Class, Power 
and State, Essays on Ralph Miliband, Editörler: Paul Wetherly, Clyde W. Barrow, Peter Bumham, 
Palgrave, 2008, s. l 1 1 . 
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mücadelelerin ya da söz konusu politikalar üzerindeki yapısal sınırların göz ardı 

edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Dolayısıyla devlet aygıtında görev alan kişilerin 

sınıfsal konumlarını ve bu kompozisyonun oluşumundaki dışlayıcı mekanizmaları da 

bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 

a. Hakim Sınıfların Siyasi Gücü ve Etkisi 

Sermaye sahibi sınıflar ya da sınıf fraksiyonları, kontrollerindeki maddi 

olanaklar sayesinde, devlet aygıtını etkileyebilecek güce sahiptir. Bu etki, üst sınıf 

üyelerinin, seçim kampanyaianna verdikleri maddi katkılarla, lobi faaliyetleri ile ya 

da önemli konumlardaki devlet personeline kişisel olarak sağlanan yararlar 

aracılığıyla oluşabilir. Böylelikle, devlet ve sermaye sınıfı arasındaki sözleşmelerin 

kapsamı, vergi indirimleri, yasama faaliyetlerinin konusu ve özellikle de ücretli 

çalışanların iş koşulları gibi meselelerde, üst sınıfların doğrudan etkisinden söz 

edilebilir. Fakat bu etki ancak tali niteliktedir?54 

Bu öncelikle, iktisadi olarak hakim sınıfların yekpare bir bütün 

oluşturmamalarından kaynaklanır. Rekabet ilişkisi üst sınıflar arasında da belirleyici 

bir öğedir ve ortak bir strateji geliştirilmesinin önündeki bu önemli engel, aynı 

zamanda alt sınıfların mücadele ve taleplerinin siyasi alana yansımasını sağlayan 

önemli bir etkeni oluşturur. Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişim sürecinde sermaye; 

başta ticari, finansal, endüstriyel ve tarımsal olmak üzere çeşitli yoğunluklada 

fraksiyonlara bölünür. ""[K]endi arasındaki ilişkilerde rekabet halinde olan ve barışçıl 

bir şekilde ayrışmış" bu sınıf, öncülü olan ve hiyerarşik ve kişisel bağımlılık 

ilişkileriyle şekillenen feodal hakim sınıflara kıyasla, açık kriz ve tehdit durumları 

dışında, ortak bir çıkar etrafında birleşme konusunda, heterojen yapısının zaaflarını 

yaşar.255 Dolayısıyla eğer kapitalist üretim ilişkilerinin devlet politikaları üzerindeki 

254 Fred B lock, "The Ruling Class Does Not Rule: Not es on the Marxisi Theory of the St ale", 
Revising the State Theory, Essays in Politics and Postindustrialism, Temple University Press, 
ı 987' s. 56-57. 
255 Göran Therborn, "The Rule of Capital and the Rise of Democracy ", New Left Review, Volume 
ı 03, ı 977, s. 30-3 1. Therborn 'un saptaması, bu çalışmanın ilk bölümünde Antik Çağ düşünürlerinin 
eserlerinde vurgulanan önemli bir husus amınsandığında ayrıca üzerinde durulmayı hak eder. Platon, 
Aristoteles ve Cicero; siyasi rejimierin dönüşümlerine dair incelemelerinde benzer ifadelerle bir 
noktanın altını çizerler: Yönetenlerin, yani zenginlerin aralarındaki rekabet ve çatışmanın artması, 
onların bütünlüğünü bozar, güçsüzleşmelerine neden olur ve bu durum, fakirierin yönetimi olan 
demokrasiye geçişin temel dinamiklerinden birini oluşturur. Tarihsel olgular göz önüne alındığında, 
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etkisinden söz edilecekse, bu etkiyi dağınık ve kimi zaman çıkar çatışması içinde 

olan üst sınıf fraksiyonlarının, tespiti her zaman için kolay olmayan ortak bilinç ve 

iradelerinden ziyade, bu üretim ilişkilerinin yapısal özelliklerinde aramak daha 

makul sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir. 

b. Kapitalizmin Dayattığı Yapısal Sınırlar 

Devlet personelinin ya da meclis üyelerinin, iktisadi olarak hakim sınıflada 

ilişkisi ile ortak eğitim ve ideolojilerinin en önemli sonucu, Miliband'ın ifadesiyle, 

kapitalist üretim ilişkilerinin dayattığı yapısal sınırların ve hakim sınıf çıkarlarının, 

söz konusu yöneticiler tarafından daha kabul edilebilir hale gelmesi, adeta 

doğallaşmasıdır. 256 Bu yapısal özellik ve sınırların ortaya konması, devlet 

politikalarının üst sınıfların çıkarlarını her zaman için doğrudan ve açık bir şekilde 

yansıtmamasını, toplumsal mücadelelerin etkisi sonucunda bu politikalarda 

gerçekleşen dönüşümleri, bununla birlikte son tahlilde bu politikaların üretim 

ilişkilerinin sürdürülmesini ve üst sınıfların çıkarlarının korunmasını nasıl sağladığını 

kavramak açısından önem taşır. 

Bu noktada, uygulanan politikaların, yalnızca belli bir sınıfın ya da bu sınıf 

içerisindeki belli bir fraksiyonun etkisi ya da baskısı sonucunda şekillenmediğini 

hatırlamak gerekir. Söz konusu olan, devlet aygıtının ve personelinin, kurumsal ve 

kişisel olarak sahip oldukları iktidar pozisyonlarının varlığı ve muhafazasının -temel 

gayesi sermaye birikimi olan- kapitalist üretim ilişkilerine olan bağımlılığı dır. 257 Bu 

bağımlılık, devletin, iktidara etki etme gücüne sahip sınıf ve sınıf fraksiyonları 

arasında belli bir uzlaşma zemini oluşturmasını gerektirir. Öte yandan, bu etki 

yalnızca üst sınıflar tarafından oluşturulmaz. Özellikle, toplumsal mücadeleler 

özellikle Atina örneğinde, mülk sahibi sınıflar arasındaki bölünme, alt sınıfların mücadelesinin, eşit 
yurttaşlık temelindeki siyasi-kurumsal yapıya yansımasında önemli bir unsur teşkil etmekteydi. 
Üretim biçimleri, iktidar mekanizmaları ve toplumsal ilişki ağındaki radikal farklılıkları akılda tutmak 
kaydıyla bu değerlendirmeler, sınıf bilinci ve birlikte hareket etme kabiliyetinin siyasi iktidarı kontrol 
etme açısından taşıdığı önemi vurgulaması nedeniyle dikkate değerdir. 

256 Ralph Miliband, The State in Capitalisı Society, s. 79. 

257 Bu bağımlılık ilişkisi Weber tarafından oldukça erken bir tarihte vurgulanmıştır: "Her ne kadar 
farklı tarihsel köklerden gelseler de bu günkü gelişim düzeyinde kapitalizm, bürokrasiye gereksinim 
duyarken, diğer yandan da mali olar~k gerekli para kaynaklarını sağlaması nedeniyle, bürokrasinin en 
rasyonel biçimde varolabileceği, en rasyonel iktisadi temeli oluşturur." Max Weber, Wirtschaft und 
Gesellschaft, s. 165. 
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sonucunda genel oy sisteminin kurumsallaştığı liberal demokrasilerde, yeniden 

seçilme ve meşruluk kaygıları, sistemi alt sınıfların etkisine daha açık hale getiren 

önemli birer faktördür. 258 

Devletin kapitalist üretim ilişkilerine olan bağımlılığı da, "devlet ve 

ekonominin kurumsal ayrılığının" sonucudur. Devlet aygıtı bir yandan, sermaye 

sahiplerinin kontrolündeki üretim sürecini doğrudan ve dilediği gibi organize etme 

kabiliyetinden yoksunken, diğer yandan kurumsal varlığının devamı için bu üretim 

sürecinde oluşan sermaye birikimine ihtiyaç duyar. Böylelikle devlet bir yandan 

sermaye birikiminin artmasını sağlayan koşulları yaratacak politikalar izlerken, diğer 

yandan sermaye birikimi sonucunda elde ettiği geliriere olan bağımlılığı, devletin 

görece özerkliğinin önemli bir sınırını oluşturmaktadır. Bu durum, farklı ideolojilere 

sahip bireylerden oluşan hükümetleri ve bürokrasiyi, belirledikleri her türlü siyasayı 

gerçekleştirmek için gereksinim duydukları gelirleri sağlayan sermayenin çıkarları 

doğrultusunda hareket etmeye zorlar. 259 

Dolayısıyla üst sınıfların, devlet aygıtı üzerindeki etkisinin, sahip oldukları 

iktisadi gücü siyasi alanda doğrudan kullanmalarından çok, devlet aygıtının bağımlı 

olduğu sermaye birikim sürecindeki hakim konumlarından ve özellikle de 

yönlendirici işlevlerinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Bu yapısal sınırın 

uluslararası boyutunu, devletler arasındaki askeri ve iktisadi rekabet oluşturur ve bu 

yarış, devlet yöneticilerini istikrarlı ve verimli bir sermaye birikimini korumaya 

zorlayan diğer önemli faktördür. Bunun gerçekleşmesi için, sermaye birikiminin 

başat aktörü konumundaki üst sınıfları ikna edecek iktisadi koşulların ve yatırım 

alanlannın yaratılmasının yanı sıra, ülke sınırlan içindeki istikrarı engelleyebileceği 

düşünülen toplumsal hareketlerin önlenmesi ya da bastırılması da gerekebilir.260 Bu 

çerçevede, 

258 Joachim Hirsch, Materialistische Staatstheorie, Transformationsprozesse des Kapitalistisehen 
Staatensystems, s. 46-47; Rhonda F. Levine, "The Withering Away of the We/fare State?, Class, 
State, Capitalism ", Paradigm Lost, State Theory Reconsidered, University of Minnesota Press, 
2002, s. ı 75- ı 76; lmmanuel Wallerstein, "Devletler mi? Egemenlik mi?", Bildiğimiz Dünyamn 
Sonu, Yirmi Birinci Yüzyal için Sosyal Bilim, 3. bs, Çev. Tuncay Birkan, Metis, 2009, s. 79. 
259 Paul Wetherly, Marxism and the State, An Analytical Approach, Palgrave, 2005, s. ı 92- ı 93. 
260 Fred B lock, "Beyond the Relative Autonomy: State Managers as Histarical Subjects ", Revising 
the State Theory, Essays in Politics and Postindustrialism, Temple University Press, ı 987, s. 85-
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"devletin kapitalizmin iktisadi ve toplumsal yeniden üretimindeki rolü öncelikle 

sermayenin değerleomesinin koşullarını sağlamak ya da sermayenin toplam 

karlılığını arttırmak; ve ardından, fıktif/kurgusal bir meta olarak emek gücünün 

yeniden üretim koşullarını güvenceye almak" şeklinde ortaya çıkar.261 

Fakat devlet aygıtının düzenleme ve faaliyet alanı, bu yapısal sınırlada belli 

oranda çerçevelense de, bu alanların şekillenmesinde alt sınıfların da taraf olduğu 

toplumsal mücadelelerin rolü göz ardı edilmemelidir. Bu husus, Poulantzas'ın, 

devletin ve devlet politikalarının karmaşıklığının kavranması için altını çizdiği 

noktayı oluşturur. 

c. Güç İlişkilerinin Maddi Yoğunlaşması Olarak Devlet 

Devletin görece özerk yapısı sayesinde sahip olduğu örgütleme ve düzenleme 

kapasitesinden hareketle Poulantzas, devleti, farklı sınıf ve sınıf fraksiyonları 

arasındaki "güç ilişkilerinin maddi yoğunlaşması" olarak tanımlar. Devlet, birbiriyle 

bir yandan bağlanan, fakat aynı zamanda çelişkiler ve farklılıklar gösteren iktidar 

86. Block, 20. yüzyılda Şili'de Ailende'nin askeri darbe sonucu devrilmesi vakasının da dahil olduğu 
örneklerin ortak noktalarına işaret ederek, var olan üretim ilişkilerini reforme etme iddiasıyla iktidara 
gelen partilerin karşılaştığı yapısal sınırları ömeklendirir. İstihdamı arttıran, sosyal haklan ve gelir 
dağılımını alt smiflar lehine yeniden düzenlemeye çalışan reformİst bir hükümete sermaye sınıfının 
tipik tepkisi, kar oranlarını korumak için fıyatları yükseltmek olur ki bu aynı zamanda enflasyonun 
artması sonucunu doğurur. Enflasyon, devletin dış ticaret dengesini etkiler; bu ödemeler dengesine 
zarar verir ve ulusal para biriminin değer yitirmesine yol açar. Enflasyon ve develüasyon, yerel ve 
yabancı sermayenin yurt dışına kaçışını hızlandıracağı gibi, aynı zamanda söz konusu devlete 
sağlanan uygun kredi olanakları da azalmaya başlar. Bu tepkilere karşı direnen bir siyasi iktidar; 
fiyatları, ithalat ve ticari ilişkilerini kontrol edecek daha radikal ve müdahaleci önlemler almak 
zorunda kalır. Bu ise şirketlerin o ülkeye olan güvenini (business confidence) belirgin şekilde azaltır. 
Şirketlerin yatırım oranlarının azalmasına işsizlik ve kritik ürünlerde yaşanan kıtlığm eşlik etmesi 
muhtemeldir. Bu durumda devlet aygıtının önündeki tek seçenek radikalleşmek, başta kamu/aştırma 
politikaları aracılığıyla ekonomiyi sosyalist ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlemektir. Fakat devlet 
aygıtında görev yapanların ideolojileri [bu açıdan yukarıda değinilen ideolojik ve sınıfsal özdeşlik 
anımsanabilir], aşamalı dönüşümleri öngören parti programları ve de bu yönde örgütlenmiş 
tabanlarının yokluğunda radikal çözümleri gerçekleştirmenin zorluğu açıktır. Block'a göre, tasvir 
ettiği sUreçte belirleyici etken; üst sınıfların, belli bir plan çerçevesinde hareket etmelerini sağlayan bir 
sınıf bilincine sahip olmaları değildir. Bu sınıfın üyeleri, bireysel iktisadi çıkarları doğrultusunda 
hareket ederek, medya organları ya da bazı spesifik faaliyetlerle bu süreçleri desteklese de, sonu bir 
askeri darbeye gidebilecek krizierin ortaya çıkış nedenleri, devlet aygıtının, hakim ve etkili sınıflardan 
bağımsız olarak tabi olduğu yapısal smır/ardır. Fred B lock, "The Ruling Class Does Not Rule: Notes 
on the Marxisi Theory qf the St at e", s. 60-62. Devletin varlığı açısından sermayenin güven duyacağı 
ortam ve koşulların yaratılması gereğinin dayattığı zorunlukluklara işaret eden diğer bir çalışma için 
bkz. Paul Boreham, Stewart Clegg, Geoff Dow, "Political Organisation and Economic Policy", 
Democracy and the Capitalist S ta te, Editör: Greame Duncan, Cambridge University Press, I 989, s. 
263-264 
261 Ali Murat Özdemir, Sözün Mülkiyeti, Hukukun Ekonomi Politigi, Dipnot, 2008, s. 167. 
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ağlarının kesiştiği ''stratejik bir alan ve bir süreçtir". Bu süreçte ortaya çıkan 

politikalar da, tek bir sınıf tarafından oluşturulan genel ve tutarlı bir projenin akılcı 

formülasyonları olarak değil, farklı mikro politika ve taktiklerin -çatışan içerik ve 

hedeflerine rağmen sağlanmaya çalışılan- koordinasyonu sonucunda şekillenir. 262 

Böyle bir tanım devleti basit ve edilgen bir nesne ya da her şeye kadir ve tam 

anlamıyla özerk bir özne olarak gören indirgemeci görüşlere mesafe koymak 

anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi modem devlet, belli bir etkileşim 

sonucunda gelişen ve kurumsallaşan bir siyasi birlik olarak, üretim sürecindeki 

sömürü ilişkisine doğrudan ve sürekli müdahale etmemesi sayesinde, tüm sınıflar 

karşısında görece özerk bir konum kazanır. Bu gerçeklik, gerek devletin bürokratik 

aygıtında, gerekse siyasi iradenin oluştuğu parlamentoda görev yapmanın, belli 

sınıflara hukuken tanınmış bir ayrıcalık olmaması ile desteklenir. 

Bununla birlikte devlet aygıtı, kapitalizmin varlığı açısından olmazsa olmaz 

nitelikteki görece özerk yapısını ve kurumsal bütünlüğünü sürdürmek için, bu üretim 

ilişkilerinin korunması ve gelişmesine bağımlıdır. Bu bağımlılığın dayattığı 

düzenleme ve faaliyet yükümlülüklerini destekleyen unsurlar, bir yanda karar 

mekanizmalarının kilit pozisyonundaki kişiler ile üst sınıfların sahip oldukları ortak 

ideoloji ve sınıfsal aidiyet, diğer yanda üst sınıfların -üretim sürecini kontrol 

etmelerinden kaynaklanan- güçleri ve maddi olanaklarına dayanarak kullandıkları 

etkileme araçlarıdır. 

Poulantzas'ın diğer bir önemli saptaması, üretim ilişkilerinin korunması ve 

geliştirilmesi -diğer bir ifadeyle sistemin ihtiyaçlarını karşılamak- için siyasi 

müdahalelerde bulunması kaçınılmaz olan devletin, söz konusu faaliyetleri 

yürütürken kullandığı araçların yalnızca baskıcı ve ideolojik olmadığıdır.263 Bu 

262 Nicos Poulantzas, Devlet, iktidar, Sosyalizm, s. 151-152. 
263 Poulantzas burada, Althusser'ın "İdeoloji ve Devletin İdeololojik Aygıtları" makalesinde baskı
ideoloji ikilisi Uzerine inşa etti~i kuramsal çerçeveyi aşmaya çalışır. Althusser, kapitalist tiretim 
ilişkilerinin yeniden Uretilebilmesi için devletin yalnızca hUkUmet, ordu, polis, mahkemeler ya da 
hapishanelerden oluşan baskı aygıtı aracılığıyla zor kullanımının yeterli olmadığını vurgular. 
Kapitalist toplumlarda, bunların yanında ve bunlarla ilişki içindeki, en etkinleri okul ve aile olan, 
devletin ideolojik aygıtları yer alır. Althusser'in altını çizdiği husus "hiçbir sınıflın,] devletin ideolojik 
aygıtlar içinde ve listlinde hegemonyasını uygulamadan devlet iktidarını sürekli elinde" 
tutamayaca~ıdır. Kapitalist toplumlarda okullar, üretim sürecinin ve devlet aygıtının gereksinim 
duydu~u personeli kademelİ e~itim sistemi aracılı~ıyla sağlarken, aynı zamanda üzerlerine dilşen 

127 



görüş, devletin; "yasakladığı, dışladığı, engellediği, dayattığı ya da aldattığı, yalan 

söylediği, gizlediği ya da saklayarak" eylediğini varsayar. Bu durumda devletin, 

"kitlelere polisiye terör ya da içselleştirilmiş baskıyla veya aldatma ve illüzyon ile 

hakim" olduğu kabul edilmiş olur. Devlet verili sistemin meşruluğunu sağlamak için 

kuşkusuz ideolojik aygıtiara ve bu sistemi korumak için baskıcı aygıtiara 

başvurmaktadır. Bununla birlikte, 

"kitlelerin iktidar ve devletle olan ilişkisi her zaman için, özellikle konsensüs olarak 

tanımlanan, maddi bir temele sahiptir. .. Devlet böylelikle halk kitleleri için sürekli 

olarak pozitif maddi eylem ya da düzenlemeler gerçekleştirir, bunlar alt sınıfların 

mücadeleleri sonucunda elde edilen tavizleri oluştursalar da."264 

Poulantzas böylelikle, yalnızca devletin değil, aynı zamanda bireylerin ve 

kolektif bir bütün olarak sınıfların da kolayca yönlendirilebilir birer nesne olmadığını 

vurgulamış olur. Bu, devletin yanı sıra, bireyin de araçsallığının reddidir. Devlet 

aygıtı, sahip olduğu baskıcı ve ideolojik araçlara karşın, kapitalist üretim ilişkilerinin 

kitlesel bir nitelik kazandırdığı toplumsal hareketleri dikkate almak zorunda kalır. Bu 

şekliyle, alt sınıfların taleplerinin belli oranda yansıdığı devlet siyasası ortaya çıkar. 

4. Demokrasinin Yeniden Doğuşu Bağlamında Görece Özerk Devlet 

Bir yanda iktisadi ilişkilerin sessiz baskısı, diğer yanda onları artık değer 

üretmeye zorlayan kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesine bağımlı hale gelen 

devlet aygıtına rağmen alt sınıflar, tıpkı öncüileri gibi dışında kaldıkları siyasi alanı 

zorlamayı sürdürdüler. Bu mücadelenin sonucu, iki bin beş yüz yıllık bir aradan 

sonra, siyasi alanın eşit yurttaşlık temelinde yeniden tanımlanması ve artık temsili de 

olsa, demokrasinin yeniden kurumsallaşmasıydı. 

a. Demokra.~inin Modern Sınırı: İktisadi Alan 

Demokrasi, hiç kuşku yok ki modemiteyle birlikte ortaya çıkan bir siyasi 

rejim türü değildi, onun Antik kökenierine bu çalışmanın ilk bölümünde yer verildi. 

görevleri yerine getirmeleri için gerekli olan itaat etme, emretme gibi özelliklerle ya da mesleki, 
ahlaki, milli ve apolitik bir vicdanla donatır. Daha da önemlisi bunu gerçekleştiren okulun 
"ideolojiden arınmış (madem ki laiktir) tarafsız bir ortam olarak" gözükmesidir. Louis Althusser, 
İdeoloji ve Devletin ideolojik Aygatlan, 4. bs. Çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, İletişim, 2000, s. 32-
43. 
264 Nicos Poulantzas, Devlet, iktidar, Sosyalizm, s. 33-34. 
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Dönemin düşünürlerinin ifadeleriyle, fakirierin zenginlerle mücadeleyi kazanarak 

kurdukları demokrasi, siyasi kararların çoğunluk tarafından alındığı rejim türüydü ve 

Aristoteles'in ısrarla altını çizdiği üzere, kararı çoğunluğun vermesi de fakirler ve 

zenginler arasındaki mücadele sonucunda ortaya çıkmış bir ilkeydi. Fakirler her 

yerde çoğunluk olduğu için, onların kurduğu siyasi rejimde kararları çoğunluk 

almaktay dı. 265 

Aristoteles'ten günümüze bu olgunun değiştiğini söylemek zor, iki bin beş 

yüz yıllık bir aradan sonra ortaya çıkan demokrasinin iddiası siyasi alana -hala 

çoğunluğu oluşturan- fakirierin dahil olduğu bir siyasi rejimi kurgulamaktı. Bu talep 

karşısında, kapitalist üretim ilişkilerinin ana gayesini oluşturan sermaye birikimi için 

gerekli olan artık değerin, ekonomi-dışı baskı olmadan, yasa önünde eşit ve özgür 

bireyler arasında sözleşme özgürlüğü temelinde elde edilebilmesi, hakim sınıtlara 

önemli bir olanak sağlamaktaydı. Bunun nedeni, fakirierin siyasi alana dahil 

olmasına rağmen, bu siyasi alanın dışında yer alan, müdahalenin istisna haline 

geldiği ve iktisadi ilişkilerin dahil olduğu özel alanın, modem demokrasi açısından 

esaslı bir sınır oluşturmasıydı. 

Atina' da siyasi iktidarın, yurttaşlık temelinde erkek çoğunluğun katılımına 

açık hale gelmesinin en önemli sonucu, iktisadi alandaki sömürünün siyasi 

mekanizmalada engellenmesiydi, çünkü yukarıda vurgulandığı üzere, yönetenlerin 

gereksinim duyduğu artık ürünü elde etmeleri için siyasi baskı uygulamaları 

zorunluydu. Siyasi ve iktisadi alanın iç içe olması nedeniyle, dönemin siyasi katılım 

hakkı elde eden yurttaşları, siyasi alanı kontrol edebildİkleri oranda sömürüden 

korunabilmekteydi. Üretim sürecinin kontrolünde siyasi baskının rolü, dönemin 

özgür köylülerinin borç köleliği kurumu aracılığıyla özgürlüklerinden yoksun 

bırakılması örneğinde açık bir şekilde gözlemlenebilir. Temel üretim aracı olan 

toprağa sahip özgür bir köylünün ihtiyacının fazlasını üretmeye zorlanması için, 

özgürlüğünden yoksun kalması gerekiyordu. Siyasi katılım bu açıdan özgürlüğün 

265 Aristoteles, "demokrasi ve oligarşi arasındaki gerçek ayracın mülkiyet olması gerektiğini, erk 
başında bulunanların oligarşilerde azlık ya da demokrasilerde çokluk olmalarının bir rastlantı 

olduğunu" belirtir. "Her yerde zenginler azlık, yoksullar çokluk olduğu için öyle olmaktadır, yalnızca. 
Dolayısıyle, ayrılığın temeli yanlış gösterilmiştir, oligarşiyle demokrasiyi birbirinden ayıran, servetin 
varlığı ya da yokluğudur." Aristoteles, Politika, Kitap lll, Bölüm 8, s. 82. Ayrıca bkz. A.e, Kitap IV, 
Bölüm 4, s. 113-114. 
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güvencesini oluşturmaktaydı. Ayrıca aşırı vergiler aracılığıyla artık ürünün dolaylı 

olarak sahiplenilmesini engelleyen de, bu tür siyasi kararların alındığı süreçlere 

fakirierin katılımıydı. 

Kapitalizmde ise, iktisadi ve siyasi alanın ayrılığı demokrasi karşısında temel 

bir yapısal sınır oluşturmaktaydı. Atina' da siyasi katılımın, sömürü ilişkilerinin 

dayanağını oluşturan siyasi doğrudan baskıyı kontrol altında tutabilmesinin aksine, 

kapitalist üretim ilişkilerinin nüfuz ettiği modem devletlerde siyasi katılımın, sömürü 

ilişkileri üzerinde doğrudan engelleyici bir etkisi yoktur, çünkü bu yeni üretim 

biçiminde, sömürünün kaynağı, siyasi iktidara katılım ve zor kullanma yetkisine 

sahip olmak değildir. Üretim araçlarından kopan ve iktisadi ilişkilerin sessiz 

baskısının dayatmasıyla yaşamak için ücretli sözleşme ilişkisine girmek 

mecburiyetinde olan fakir çoğunluğun kazandığı eşit yurttaş statüsü, iktisadi alandaki 

ilişkileri doğrudan etkilemez. 266 iktidarın varlığı yalnızca, hukuken öngörülmüş 

tabiiyede tanımlandığında, siyasi iktidarın kural olarak müdahale etmemesi gereken 

özel alana dahil olan iktisadi ilişkilerde, tabiiyet ve dolayısıyla iktidar silikleşir, 

çünkü bu alana şeklini veren eşit hukuki öznelerin sözleşme ilişkisidir. 

Siyasi ve iktisadi alan arasındaki bu ayrım, işgününün kısaltılmasıyla 

başlayan reformİst politikaların ya da sosyal demokrat partilerin gerçekleştirdikleri, 

özellikle de toplumsal eşitsizlikleri gidermeye yönelik dönüşümlerin önündeki temel 

yapısal sınırı ortaya koyması açısından önemlidir. Fakat bu ayrım, neden siyasi 

iktidarın kısıtlı oy ile şekillenen açıkça elitist bir yapıdan, genel oya dayalı 

demokrasiye dönüştüğünü, dönüşebiidiğini açıklamakta yetersiz kalır. Ayrıca tarihsel 

olarak bakıldığında, seçme ve seçilme hakkının tanınmasına yönelik toplumsal 

mücadelelerin, siyasi iktidarın yoğun direnciyle karşılaşması olgusu karşısında, bu 

derece belirlenimci/determinist bir yaklaşımın zayıflığı açığa çıkar. 

b. Demokrasinin Kuramsal Sınırı: Liberalizm 

Kitlelere siyasi katılım haklarının tanınmasına karşı direnç, hem kuramsal 

düzlemdeki tepkilerde, hem de uygulamada siyasi iktidarların aldığı önlemlerde 

güçlü şekilde yansımasını bulmuştur. Kuramsal düzeyde, kitle tabanlı 

266 Ellen Meiksinis Wood, "Emekçi ve Demokrasi, Eski ve Modern Zamanlar", s. 235. 
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örgütlenmelerin, gelişmekte olan sosyoloji bilimi çerçevesindeki analizi, daha sonra 

aynı isimle anılan kuramsal yaklaşıma kaynaklık eden, Gustave Le Bon'un 

"Kalabalıklar" adlı eserinde ortaya konmuştur. Le Bon, aşırılık ve yıkıcılık 

özellikleriyle tanımladığı kalabalıkların, bir araya gelerek oluşturdukları kolektif 

ruhun, bireylerin akli melekelerini ve şahsiyetlerini ortadan kaldırdığını, onları 

irrasyonel davranışlara sürüklediğini belirterek, gerçekleştirdikleri eylemleri çılgınca 

ve sapkın olarak betimler. Yaşadığı dönemde Fransa' da denendi ği gibi, genel bir 

eğitim aracılığıyla bu kalabalıkları ''uyumlu" insanlar haline getirmeye çalışmak da 

sonuçsuz kalmaya mahkum, hatta bu kalabalıkları sosyalizme eğilimli kılacak nafile 

çabalardır. 26 7 

İrrasyonel ve yıkıcı olarak tanımlanan bu eylemiere rehberlik ettiği varsayılan 

eşitlik ilkesinin sınıriandıniması yönündeki argümanlar klasik liberal öğretide geniş 

bir yer tutar. Aktif ve pasif yurttaş ayrımının keşji ve eşitliğin karşısına özgürlüğün 

yerleştirilmesi söz konusu literatürün ağırlık noktalarını oluşturur. 18. yüzyıldan 

itibaren, gelişmekte olan liberal kuram, bu ayrım ve karşıtlıkları, '"siyasi alan" ve 

özellikle üretim ilişkilerini kapsayan '"özel alan" dikatomisi çerçevesinde 

meşrulaştırmaya çalışmıştır. Eşitliğin, başta mülkiyet hakkı olmak üzere liberal 

özgürlüklere zarar vermesini engelleme gayreti içindeki kuramsal çalışmalarda, söz 

konusu dikotomiden hareketle, bir yandan siyasi katılımın, herkesin koşulsuzcasahip 

olduğu özgürlüğün kapsamına dahil olmadığı belirtilir. Diğer yandan da üretim 

ilişkileri ve yaşam koşullarının tamamıyla özel alana dair sorunlar olduğu ve bu 

alana siyasi müdahalenin gayri meşru olduğu iddia edilir. Bu kapsamda, gelişmekte 

olan sendikal hareket de, siyasetin baskı ve etkisinden arındırılması gereken özel 

alanın "doğal" gelişimine zarar veren siyasi iktidar odakları meydana getirmesi 

nedeniyle eleştirilir. 268 

267 Mehmet Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, s. 1 35; Y. Doğan Çetinkaya, "Tarih 
ve Kurarn Arasmda Toplumsal Hareketler", Toplumsal Hareketler, Tarih, Teori ve Deneyim, 
Editör: Y. Doğan Çetinkaya, İletişim, 2008, s. I 8-20. 
268 John Locke, Herpert Spencer ve Edmund Burke'ten Jeremy Bentham, Adam Smith, Bemard 
Mandeville ve John Stuart Mill'e, Alexis de Tocqueville'den Benjamin Constant'a klasik liberalizmin 
kurucularının eserlerini inceleyen Losurdo, birincil kaynaklara atıtlarla yukarıda çizilen genel 
çerçevenin dayanaklarını ortaya koymaktadır. Bkz. Domenico Losurdo, Liberalism, A Counter
History, Çev. Gregory Elliott, Verso, 20 ı ı, s. ı 88, I 93- I 94, 206-207. Bu saptamalar bağlamında, 
liberalizmin genel oy hareketi karşısında geliştirdiği önemli bir söyleme de değinmek yararlı olabilir. 
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Liberal öğretinin ortak paydalarından birini oluşturan bu saptama ve 

eleştiriler, yalnızca kuramsal bir çaba yı yansıtmaz. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren 

kitleselleşen, işçi sınıfı hareketleri bu süreçte, artık bütünlüklü ve ulusal bir hal alan 

iktisadi ilişkilere ve bu ilişkileri düzenleme kapasitesini arttıran devlet aygıtına karşı, 

siyasi alanı zorlamaktaydı. Bu hareketlerin başarı kazandığı ülkelerde, liberal 

öğretinin endişelerinin uygulamadaki yansımalarını gözlemlemek olanaklıdır. 

Almanya'da meclisin genel oy ile seçilen kanadının yetkilerinin kısıtlanması; 

İngiltere' de kalıtsal üyelerden oluşan Lordlar Karnarası 'nın varlığının korunması; 

Belçika, İtalya ve Hollanda' da yüksek öğrenim görmüş yurttaşiara ek oy hakkı 

tanınması bu kapsamda değerlendirilebilecek ömeklerdi. Bunların dışında, seçim 

bölgelerinin ayarlanması, açık oylama usulünün sürdürülmesi ve seçmen yazma 

işlemlerinin karmaşıklaştırılarak kontrol altında tutulması kullanılan diğer yöntemleri 

oluşturmaktaydı. 269 

Bu kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik direnç öylesine güçlüydü ki, 

Therbom'un karşılaştırmalı olarak 17 ülkeye dair incelemesinde ortaya koyduğu 

üzere, genel oya geçiş sürecinde söz konusu ülkelerin tamamında, gelişmekte olan 

işçi sınıfı mücadelesinin başarısına yardımcı olacak çeşitli objektif koşulların ortaya 

çıkması ya da dışsal faktörlerin desteği gerekti. Almanya, İtalya ve Japonya 

örneklerinde bu yardım, işgalci güçlerin kurulu düzeni ortadan kaldırması; 

Avustralya, Danimarka gibi ülkelerde, küçük burjuvazinin desteği; İngiltere, Fransa 

ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, gelişmiş burjuvazi arasındaki bölünmeler 

Kahan, 19. yüzyıl liberallerinin algısında, temel siyasi tehlikenin despotizm olduğunu hatırlatır. Bu 
tehlikenin kaynağını bir yandan "baldırı çıplakların" talepleri, diğer yandan mutlak monarşinin gücü 
oluşturmaktadır. Kahan, bu iki cephe karşısında liberal öğretinin geliştirdiği "kapasite" söylemine 
dikkat çeker. Demokrasi yanlıları evrensel haklardan söz ederken, liberal öğreti bu haklara kimin 
sahip olduğu, ya da kimin sahip olabileceği ve tabii hangi araçlarla sahip olabileceğini temel 
sorunsallar olarak kabul etmckteydi. Bu bağlamda, toplumun bütününün belli bir gelişme düzeyine 
ulaşmasına dek siyasi katılım açısından aranması gereken kriterler bulunmaktaydı. Siyasi katılımı 
evrensel bir hak olarak değil de, bir kapasite sorunu olarak değerlendiren liberal öğreti, gerekli 
kapasitenin koşulları olarak mülkiyet, eğitim ve dolayısıyla entelektüel birikimi öne çıkarmaktaydı. 
Böylelikle, yarattığı ideolojinin esaslarından birini oluşturan eşitlik idealini önemli Ölçüde 
göreceleştiren liberalizm in, I 830-1885 arasında Almanya, İngiltere ve Fransa örnekleri üzerinden bir 
değerlendirmesi için bkz. Alan S. Kahan, Liberalism in the Nineteenth-Centruy Europe, Political 
Culture of Limited Suffrage, Palgrave, 2003, s. ı- 13, ı 53- ı 71. 
269 Eric Hobsbawm, imparatorluk Çağ•, 1875-1914, 3. bs., Çev. Vedat Aslan, Dost Kitabevi, 2005, 
s. 100-tOı, ı44. Avrupa ve ABD'de, seçme hakkının mülkiyet koşuluna bağlanmasına dair daha 
erken tarihli hukuki düzenlemeler için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 
188- ı 9 ı. 
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şeklinde gerçekleşmişti. Öte yandan bu ülkelerdeki demokratikleşme süreçlerinde, 

Dünya Savaşları karşısında devletlerin, kitlesel hareketleri ulusal çapta mobilize 

ederek, siyasi rejime entegre etme çabaları da önemli bir etken oluşturmuştu.270 

c. Sınırların Aşılması ve Kalabalıkların Siyasi Alana Dahil Oluşu 

Yukarıda kapsamı ortaya konan dirence karşın başanya ulaşan genel oy 

hareketleri, gelişmekte olan modern devletin, sınıflar karşısında ancak görece 

özerkleşen konumunu anlamak için önemlidir. Siyasi alandaki bu dönüşüm, güç 

ilişkilerinin maddi olarak yoğunlaştığı bir kurum olarak devletin, yalnızca üretim 

sürecini örgütleyen üst sınıfların değil, sürecin diğer bileşenini oluşturan alt sınıfların 

da örgütlü mücadelelerinden etkilenen, stratejik bir alan haline gelmesinde rol oynar. 

Sanayi kapitalizminin gelişimi ve ulus devletlerin ortaya çıkış sürecinde kitlesel 

gösterilerin ve genel grev dalgalarının etkisi bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Kapitalizm, iktisadi ve siyasi alanı ayırma kabiliyeti ile üretim sürecinde sermaye 

sahibi sınıfın kontrolünü arttırma ve çok daha incelikli baskı mekanizmaları yaratma 

kapasitesiyle, sessiz baskının hüküm sürdüğü üretim ilişkilerini kontrol edebilen üst 

sınıfların iktidarını desteklemekteydi. Fakat bu sürecin, alt sınıflar için yarattığı 

olanaklar da bulunmaktaydı. 

Bu olanaklar, yalnızca kapitalist üretim ilişkilerine özgü değildir. Üretim ve 

değişim süreçlerinin bir parçasını oluşturan üreticiler, bu sürecin işleyebilmesi için 

aynı zamanda vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Bu, siyasi iktidarın ve diğer iktidar 

mekanizmalarının etkinliği karşısında, üreticilerin potansiyel güçlerinin kaynağını 

oluşturur. Fakat üreticilerin sahip olduğu bu güç, üretim biçimlerinin özelliklerine 

göre farklılıklar gösterir. Sanayi kapitalizminin gelişimi ve modern devletin 

270 Therbom bu eserinde de ampirik verilere dayalı karşılaştırmalı bir yöntem kullanır. Ayrıntıları 
eserinde yer almakla birlikte şu sonuçlar dikkat çekicidir: Avusturya, Finlandiya ve Almanya'da iki 
defa, İtalya, Japonya ve İsveç'te bir defa olmak üzere, demokratik siyasi rejimler, ancak öncülü 
rejimierin askeri mağlubiyetlerinin ardından kurumsallaşabilmiştir. Fransa da, demokratikleşme 
sürecinin başlangıcında, Fransa-Prusya savaşındaki mağlubiyetinin etkisi nedeniyle bu gruba dahil 
edilebilir. Kitlesel mobilizasyonu "ulusal çıkarlar" etrafında birleştirme amacı ise; I 9 ı 2'de İtalya'da 
Libya Savaşı sırasında; ı 9ı 7'de Kanada'nın Savaş Dönemi Seçim Yasası'nda; I. Dünya Savaşı'nın 
sonunda Belçika'da; 1917'de Hollanda'da ve ı9I5'te Danimarka'da gerçekleştirilen reformlarda; 
Norveç'te, İsveç'ten ayrılma sürecinde I 898 yılında; Finlandiya'da Rus İmparatorluğu'na karşı 
mücadele sırasında 1906'da; İngiltere'de 1918 tarihli Reform Yasası'nda ve ABD'de I9ı9'da genel 
oyun kurumsallaşması sürecinde gözlemlenebilir. Göran Therbom, "The Rule of Capital and the Rise 
of Democracy ", s. 20-22. 
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kurumsallaşma süreci de bu potansiyeli çeşitli açılardan etkilemiştir. İşçilerin 

şehirlerde ve fabrikalarda yoğunlaşmaları sendikal mücadelenin imkanlarını 

arttırırken; gittikçe mobilize olan kitlesel hareketler, siyasi partiler ve özellikle de 

işçi partileri bünyesinde siyasi alanda belli oranda etkinlik kazanabilmişlerdir. 

Bunda, üretim sürecinin diğer önemli tarafını oluşturan sermayenin, toplumsal 

mücadeleler sonucunda oluşan baskı ve ayrıca teknolojik gelişmenin sunduğu 

olanakların durumu nedeniyle, dilediğinde bu süreçten çıkma imkanının kısıtlı 

olması da etkili olmuştur.271 

Sonuçta, "kalabalıklar" karşısında, bürokrasi ve kural olarak genel oy ile 

şekillenen siyasi rejime dayalı organizasyon biçimiyle modem devletin işlevi, 

kitlelerin örgütlülük ve hareketliliğini, bir yandan sisteme entegre edecek siyasaları 

üretmek, diğer yandan kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi ve bu üretim tarzının 

temel gayesi olan sermaye birikimini korumak şeklinde ortaya çıkmıştır. Elbette tarih 

boyunca her siyasi birlik, yönetilenlerin taleplerini, meşruluk zeminini korumak 

amacıyla, belli oranda dikkate almıştır. Burada vurgulanan husus, toplumsal 

mücadelelerin ve yönetilenlerin taleplerinin, siyaseti yönlendirme kapasite ve 

biçiminin, kapitalist üretim ilişkileri içinde ve modem devletin ortaya çıkışının 

ardından sahip olduğu farklı niteliklerdir. 

Bu farklılığın kaynağı, devletin görece özerk bir siyasi birlik olarak 

örgütlenrnesidir. Devlet, ideolojik aygıtları aracılığıyla belli bir meşruluk zemını 

yaratmaya ya da gerektiğinde toplumsal mücadeleleri sahip olduğu şiddet tekelini 

kullanarak kontrol altına almaya çalışabilir. Ama o aynı zamanda, kapitalist üretim 

ilişkilerinin gelişimi sonucunda kolektif bir siyasi özne haline gelen yönetilenlerin, 

gerek kendi üzerindeki, gerekse üretim ilişkilerine yönelik baskısına belli oranda 

karşılık gelen siyasaları üretmek zorunda kalır. Bu siyasaların meşruluk zemını 

olarak, kişisel hağlılıkları aşan yasal bir iktidar iddiası, siyasi birlik olarak modem 

devletin bir diğer özgün yanını oluşturur. 

271 Richard A. Cloward; Frances Fox Piven, "Eras of Protest, Compact, and Exit: On How Elites 
Make the World and Comman People Sametimes Humanize lt", Paradigm Lost, State Theory 
Reconsidered, University of Minnesota Press, 2002, s. 146-147, 160-161. 
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Kitlelerin siyaset sahnesine çıkışı ve artan örgütlenme ve mücadele 

kapasiteleri sonucunda, devlet aygıtının sınıf ve sınıf fraksiyonları arasında, son 

kertede üretim ilişkilerinin bekası için sağlamak zorunda olduğu uzlaşma zemini, 

devletin hem kurumsal özelliklerine hem de meşruiyetinin önemli dayanaklarından 

birini oluşturan hukuk düzenine yansımıştır. Böylelikle görece özerk devletin tabi 

olduğu yapısal sınırlar ve sağladığı olanaklar; bu siyasi birliğin hukuk devleti olarak 

örgütlenmesi, toplumsal mücadeleler sonucunda sosyal bir hukuk devletine 

dönüşmesi ve küreselleşmenin farklı iktidar odakları ve sınıflar açısından yarattığı 

olgularla birlikte, devletin hukukla olan ilişkisinin yeniden tanımlanması sürecinde 

de etkisini gösterir. 

C. Modern Siyasi iktidarın Meşru Biçimi: Hukuk Devleti 

Modem devlet, görece özerk yapısıyla, Rechtsstaat ya da rule of law ilkesinin 

hakim olduğu bir siyasi birlik olarak tanımlanabilir. Bu ilkeler, 18. ve 19. yüzyıllarda 

gerek kuramsal düzeyde tartışılmaya, gerekse siyasi iktidarın kurumsal özelliği ve 

özgün eyleyiş biçimi olarak tanımlanmaya başlamıştır. Burada üzerinde durulması 

gereken nokta, siyasi iktidarın modem devlet şeklinde örgütlenmesi ve hukuk 

devletine dönüşüm sürecindeki belli orandaki eşzamanlılığın temelinde yatan 

dinamiklerdir. Fakat bu dinamiklerin incelenmesi, daha başlangıçta büyük bir 

güçlükle yüzleşmeyi gerektirir. Bu, söz konusu incelemenin doğru bir şekilde 

yürütülmesi açısından metodotojik bir zorunluluk olan, kavrarnlara dair genel bir 

tanımın oluşturulmasıdır. Böyle bir tanım için, Weber'in modem devlet bağlamında 

vurguladığı husus yol gösterici olabilir. Önceki kısımda değinildiği gibi Weber, 

siyasi bir bütünlük olarak modem devleti, diğer siyasi örgütlenme biçimleri 

karşısında ayırt edici özelliği ile tanımlamanın gerekliliğini vurgular. 

Buradan hareketle ilk olarak, her iki ilkenin de ortak noktasını oluşturan 

hukuk kavramı üzerinden gerçekleştirilecek bir tanımın zayıflığının altı çizilmelidir. 

Toplumsal ilişkileri düzenleyen ve öngörülen normlara uyulmaması durumunda 

baskı ve zor mekanizmalarını devreye sokan bir araç olarak hukuk, 18. yüzyılda 

keşfedilmiş bir olgu değildir. Dolayısıyla söz konusu normlardan ya da bunları 

yürürlüğe koyan, uygulayan, bunun için baskı veya zor kullanan siyasi iktidar 
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tiplerinden yola çıkarak, ne hukuku, ne devleti ne de hukukun üstünlüğüne dair 

vurguyu kavramak olanaklıdır. 

Bu husus, devleti görece merkezileşmiş bir hukuk düzeni (Rechtsordnung) 

olarak niteleyen Kelsen tarafından da vurgulanır. Devlet ve hukuk arasındaki yapay 

aynmı böylelikle ortadan kaldırma iddiasında olan Kelsen, bu tanım gereği, hukuki 

bir yapı, bir düzen olan her devletin aynı zamanda bir hukuk devleti (Rechts-s(aat) 

olduğunu belirtir. Bu nedenle, otokratik bir karaktere sahip ve sınırsız bir esneklik 

içinde hukuk güvenliği ilkesine uymayan görece merkezileşmiş baskıcı bir düzen 

(Zwangsordnung) 272 dahi, bir hukuk düzenidir ve aynı zamanda bir devlettir.273 Fakat 

olması gerekeni değil, var olanı inceleme ve hukuku, sahip olduğu bütünlük ve 

özerklik dışındaki öğelerden arındırarak tanımlama gayretiyle saf hukuk kuramını 

yaratan Kelsen dahi, hukuk ve devleti özdeşleştirmenin, hukuk devletini kavramak 

ya da tanımlamak için yeterli olmadığını kabul eder. Hukuk devleti (Rechtsstaat), 

herhangi bir hukuki düzeni değil, belli bir siyasi rejimi ifade eder ve bu Kelsen'e 

göre, "demokrasi ve hukuk güvenliği" taleplerinin vücut bulduğu bir rejimdir. 

"Hukuk devleti, bu spesifik anlamda; yasama ve yürütmenin, halkın seçimiyle 

oluşan bir Parlamento tarafından, hükümetin zirvesinde yer alan devlet başkanının 

katılımıyla ya da onsuz oluşturulan genel nitelikli normlara, yasalara bağlı olduğu; 

hükümet üyelerinin kendi eylemlerinden sorumlu, mahkemeterin bağımsız olduğu ve 

yurttaşların belli haklarının, özellikle de inanç ve vicdan özgürlüğünün ve ifade 

özgürlüğünün güvence altına alındığı, görece merkezileşmiş bir hukuk düzenidir."
274 

Kclsen'in hukuk devletine dair bu tanımı kapsamından çok içeriği ve vurgusu 

bakımından önem taşır. Hukuk düzeni olarak devlet, hukukla yönetmesine ve devlet 

hukuku (Staatsrecht) olarak tanımlanabilecek normlar üretmesine karşın, salt bu 

özellikler onun bir hukuk devleti olduğu anlamına gelmez. Hukuk devleti, belirli bir 

272 Kelsen'e göre, hukuki toplum düzenlerinin ortak özelliklerinden biri, aynı zamanda bir baskı/zor 
dOzeni (Zwangsordnung) olmalarıdır. Zor düzeni, toplumsal olarak zararlı görüldüğü için istenmeyen 
belli olaylara, özellikle de bu tUrden beşeri ilişkilere, zorlayıcı bir eylem ile (örneğin yaşama, sağlığa, 
özgUrlUğe, iktisadi ya da diğer mallara mUdahale ederek) karşılık veren bir düzendir. Bu mildahaleler, 
muhatabın iradesi hilafına, gerektiğinde fiziki şiddet kullanılarak gerçekleştirilir. Hans Kelsen, Reine 
Rechtslehre, 2. bs., Verlag Franz Deutickc, 1960, s. 34. 
273 A.e., s. 320. 
274 A.e., s. 3 ı 4. 
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hukukla yöneten, yine belirli bir türde örgütlenmiş siyasi birliktir. Buradaki vurgu, 

hukuk devletinin özgünlüğü üzerinedir ve Kelsen, hukuku ve devleti özdeşlİkleri ile 

tanımlama gayretine ve hukuk düzeni kavramının, demokrasi ve hukuk güvenliği ile 

birlikte düşünülmesini bir doğal hukuk önyargısı (naturrechtliches Vorurteil) olarak 

değerlendirmesine karşın,275 yine de, hukuk devletinin belli bir değer yargısı ve 

siyasi anlam içerdiğini kabul etmek zorunda kalır. Dolayısıyla Rechtsstaat ya da rule 

of law'u anlamak ve bu kavramların ayırt edici özelliklerini saptamak için, tarihsel 

özgünlüğüne dair bir inceleme başlangıç noktasını oluşturur, tıpkı modem devlet 

açısından geçerli olduğu gibi. Bu bağlamda, hukuk devleti olgusunun ortaya çıkışını 

değerlendirebilmek için, bir önceki kısımda çizilen tarihsel ve kavramsal çerçeve 

kullanılacaktır. 

1. Siyasi İktidaran Sanara Olarak Hukuk 

Başlangıç olarak, Rechtsstaat ve rule of law kavramlarının içerdiği spesifik 

hukuk düzeni ve siyasi örgütleme biçiminin temel özelliği saptanmalıdır. Bu yapının, 

izleri Kelsen' in tanımında da görülebilecek, ayırt edici özelliği; siyasi iktidarın, 

yasayla ya da hukukla sınırlandırılmasıdır. Bu özellik, modem öncesinin hukuk 

kurarn ve uygulamasından esas farklılığı oluşturur. Modem öncesinin hukuk 

kuramında, yasa ya da hukuk, siyasi iktidarı sınırlandırmasıyla değil, siyasi iktidarın, 

üst sınıfların çıkarları doğrultusunda keyfi yönetiminin yaratacağı ve verili iktidar 

ilişkilerine zarar verebilecek toplumsal huzursuzlukları engelleme işleviyle 

tanımlanır. Bu tanıma göre hukuk, yönetenlere adil olmaları için yol göstericidir, 

fakat bu yol göstericilik, kurumsal güvenceler yaratma yönündeki bir çaba ile 

desteklenmez. Bu eksiklik, aslında amacın, "herkes"in çıkarlarını koruyan hukuki 

güvenceleri kurumsallaştırmaktan ziyade, hukuki bir düzenin sağlayacağı istikrar 

sayesinde üst sınıfların hakimiyetindeki iktidar yapısının korunması olduğunu bir 

başka açıdan ortaya koyar. 

lL Doğal Hukukun Doğal Haklara Dönüşümü 

Hukukun siyasi iktidarı sınırlandırma yönündeki evrimi, doğal hukuk 

kurarnlarında da gözlemlenebilir. En genel tanımıyla doğal hukuk, içeriği nasıl 

275 A.e., s. 320. 
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doldurolursa doldurolsun ve ister uhrevi ister dünyevi temele oturtulsun, siyasi 

iktidarın iradesi üstünde yer alan ve bu iradeyle çelişınesi halinde, üstün olduğu için 

öncelikli olan ilke ve normların bütünü anlamında kullanılagelmektedir. Bu haliyle, 

siyasi iktidarın ve modemite sonrasında da egemenin iradesi ve onun pozitif hukuku 

ile çelişebilen, onun üzerinde olduğu iddia edilen ilke ve normlar, doğal hukuku 

oluşturur. 

Fakat bazı ilkelerle içeriği doldurulmuş bir doğal hukuk kuramının varlığı tek 

başına, bu hukukun siyasi iktidarın sınırlandırılması amacıyla oluşturulduğu 

anlamına gelmez. Orta Çağ ve ardından erken modem dönem siyaset kurarnlarında 

doğal hukuk, siyasi iktidarı elinde bulunduranlar için bir meşruiyet dayanağı ya da 

ortaya çıkış sürecindeki devletin egemenliğinin kaynağı olarak kurgulanmıştır?76 

Dolayısıyla doğal hukuktan kaynaklanan ve siyasi iktidarın iradesi olan hukukla 

çatışma halinde dahi uygulanacak, herkes için geçerli belli hakların varlığı bu 

aşamada söz konusu değildir?77 

izleyen dönemde, doğa durumu ve sivil toplum dikotomisiyle şekillenen 

doğal hukuk kuramının ana teması, doğa durumunda eşit ve özgürce yaşayan 

bireylerin, bu durumun zararlarından kurtulmak amacıyla bir toplum sözleşmesi 

çerçevesinde, diğer bir ifadeyle rıza göstererek sivil toplum halinde yaşamaya 

geçişleridir.278 Bu temel üzerinde inşa edilen modern doğal hukuk kuramlarının ayırt 

276 Franz Neumann, The Rule of Law, Political Theory and the Legal System in Modern Society, 
Berg Publishers, 1986, s. 45-46. Weimar döneminde SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) içinde 
siyaset yapan, diğer yandan özellikle iş hukukı alanında avukatlık mesleğini icra eden, Yahudi kökenli 
Alman siyaset bilimci Franz Neumann'ın, Nazilerin iktidarı ele geçirmesinin ardından zorunlu olarak 
göç ettiği İngiltere'de, Harold Laski'nin danışmanlığında, 1936 yılında İngilizce olarak yazdığı ikinci 
doktora çalışması olan bu eser, gerek karşılaştırma, gerekse çok daha sistematik olarak düzenlenmiş 
"İçindekiler" kısmından ve dipnotlu olarak yeniden biçimlendirilmiş yapısından yararlanmak 
amacıyla, Almanca çevirisi ile birlikte kullanılmıştır. Franz Neumann, Herrschaft des Gesetzes, Eine 
Untersuchung zum Verhaltnis von politischer Theorie und Rechtssystem in der 
Konkurrenzgesellschaft, Çev. Alfons Söllner, Suhrkamp, I 980. 
277 Douzinas, burjuva devrimleri öncesinde ancien regime 'lerde de, bireylere belli hakların tanındığını 
belirtir. Fakat 18. yüzyıl devrimlerinin ardından geçerlilik kazanmaya başlayan hak konseptinin ayırt 
edici özelliği, bu hakları tanıma ve koruma iddiası temelinde yükselen yeni bir devlet organizasyonun 
ortaya çıkmasıdır. Costas Douzinas, The End of Human Rights, Critical Legal Thought at the 
Turn of the Century, Hart Publishing, 2000, s. 100. I 8. ve erken 19. yüzyılda, burjuva devrimleri 
sonucu ortaya çıkan anayasaların içeriklerine dair ayrıca bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, 
Birey ve Özgürlük, s. 148-186. 
278 Norberto Bobbio, Thomas Hobbes and Natural Law Tradition, Çev. Daniela Gobetti, University 
ofChicago Press, 1993, s. 1-2. 
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edici özelliği, bireylerin rızasıyla oluşan kurgusal bir sözleşmenin meşruiyet 

dayanağını oluşturduğu siyasi iktidarın, bireylerin belli haklarını güvence altına 

alması, diğer bir deyişle hukukun sınırlandırıcı işlevinin ortaya çıkışıdır. 

Bu aynı zamanda insan hakları kavramının gelişimine işaret eder. Her ne 

kadar kapsamlı olarak düzenlenınemiş ve yalnızca bazı spesifik haklar üzerine 

yoğunlaşılmış olsa da, insan haklarının temeli, toplum sözleşmesi aracılığıyla doğal 

hukuk kuramına katkı sunan öncü düşünürlerin eserlerinde de görülebilir. Örneğin 

egemenin koşulsuz iradesi karşısında sınırlandırma gücü silik de olsa, sivil topluma 

geçişte bireylerin "rıza"sının nedenini oluşturan kişisel güvenlik hakkı Hobbes'un 

kuramında yer alır; herkes vücut bütünlüğü üzerinde hak sahibidir ve bunun doğal 

uzantısı, yaşamın korumasının da bir hak olarak tanınmasıdır. Spinoza'nın kuramında 

merkezi bir konumda olan herkesin dilediği gibi düşünmesini ve kimsenin vicdanİ 

yargılannın sınırlandırılmamasını temel alan vicdan özgürlüğü, ifade 

özgürlüğünün279 öncülüdür. Locke'un vurguladığı mülkiyet hakkı, yani herkesin 

emeğini katarak oluşturduğu ya da elde ettiği şeyleri edinebilmesi hakkı ile modem 

döneme eşlik eden temel hak ve özgürlük listesi şekillenir. Tüm bu düşünürlerin 

ortak özelliği ise, bireyi ve bireylerin eşitliğini temel almaları dır. 280 

b. Siyasi ve İktisadi Alanın Ayrılması Bağlamında Doğa Durumu 

Burada ortaya çıkan sorunsal, hukuku; herkesin haklarını, mutlak egemen 

vasfını kazanan siyasi iktidar karşısında sınırlandırma özgün işlevi ile donatan 

koşulların neler olduğudur. Bobbio, bu koşulların, gelişmekte olan kapitalist üretim 

ilişkileri ve iktisadi hakim sınıf olarak güçlenen burjuvazinin yaratmak istediği 

toplumsal düzen ile bağlantılı olarak kavranabileceğini belirtir. Söz konusu 

kurarnların başlangıç noktasını oluşturan doğa durumu, hayatta kalmak için gerekli 

olan temel metaları elde etmek ya da mülkiyetlerinde olanları korumak için didinen 

279 Spinoza'nın din, inanç ve ifade özgürlüklerine dair görüşleri için bkz. Cemal Bati Akal, Varolma 
Direnci ve Özerklik, Bir Hak Kuram1 İçin Spinoza'yla, Dost Kitabevi, 2004, s. 103-123. Ayrıca 
bkz. "Eyleme dönüşmeyen her tür düşünce rahatlıkla açıklanabilir. Bu Spinoza 'nın şu parolayla 
özetledi~i özgürlüktlir: "Yalnızca eylemlerin cezalandırılabildiği, ama sözlerin asla kovuşturulamadığı 
bir kamu hukuku (Tractatus theologico-politicus, Önsöz)" ". A.e., s. 208. 
280 Blandine Kriegel, "The Rule of the State and Natural Law", Natural Law and Civil Sovereignty, 
Moral Right and State Authority in Early Modern Political Thought, Editörler: lan Hunter, David 
Saunders, Palgrave, 2002, s. I 9. 
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ve gerektiğinde mücadele eden, özünde aracısız iktisadi ilişkilere gıren insanlar 

topluluğunun tasviridir.28 1 

İktisadi ilişkilerin bu şekilde doğa durumunun temeline yerleştirilmesini, 

adeta siyasi alandan ayrılmış bir iktisadi alanın keşfı olarak değerlendiren İtalyan 

düşünür, bu kuramda, bir yandan siyasi iktidarın dışında konumlanan, diğer yandan 

sahip olduğu iktisadi güç sayesinde, bu iktidar formunu oluşturan devlet aygıtı 

üzerinde hegemonya tesis etme gayreti içindeki burjuvazinin yükselişinin 

yansımasının görülebileceğini ileri sürer. Bu kurguda, doğal haklara kaynaklık eden 

doğa durumu, "siyaset öncesi" ve "siyaset karşıtı" bir dönemdir ve siyasi toplum bu 

temel üzerine inşa edilir. Bu tasvirin önemi, siyasi alanın yapay ve ikincilliğine ve bu 

alanın, mülkiyet haklarını korumak isteyen insanların rızası ile şekillendiğine dair 

vurgudur. Liberal doğal hukuk kuramında, rızaya dair bu vurgu, güçlenmekte olan ve 

"iktisadi ve ideolojik hegemonya" oluşturmaya çalışan burjuva sınıfının, hakim 

konuma gelmek için gereksinim duyduğu siyasi alanda söz sahibi olma kaygısını 

yansıtır. 282 

Bobbio'nun bu saptamaları, kapitalizm ve modem devletin gelişimine dair bu 

çalışmanın önceki kısmında yer alan analizlerle örtüşür. Kapitalizm ve modem devlet 

belli bir etkileşim ve eşzamanlılık ile gelişirken, bu birlikteliğin varlık koşulu, siyasi 

iktidarın meşru şiddet tekeline sahip olması ve iktisadi hakim sınıftan görece 

özerkleşmesiydi. Siyasi iktidar etkinleşme çabası içinde gittikçe rasyonelleşirken, 

kapitalist üretim ilişkileri yaygınlaşmakta ve -siyasi iktidarın gücünün kaynağını 

oluşturan- iktisadi alanı organize etme kabiliyetiyle burjuvazi bu süreçte önemli bir 

rol oynamaktaydı. Bu sürecin bir diğer boyutu, başta iktisadi ilişkilerin dahil olduğu 

ve devlet aygıtının müdahale yetkisinin rasyonel yasalar aracılığıyla kısıtlandığı bir 

özel alan kavramının gelişimiydi. Hukuk devleti, bu zemin üzerinde ortaya çıktı. 

2. Siyasi Bir Kavram Olarak (Liberal) Hukuk Devleti 

Kapitalist üretim biçimi, mülkiyet hakkı ve mübadele ilişkilerinin hukuki 

yansıması olan sözleşme özgürlüğünün yanı sıra eşit ve özgür hukuki öznelerin 

281 Norberto Bobbio, Thomas Hobbes and Natural Law Tradition, s. 10-11. 

282 A.e., s. 1 1- 1 2. 
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ortaya çıkışına zemin hazırlarken, yasa önünde eşitliği de olanaklı kıldı. Mübadele 

ilişkilerinin rekabet temelinde işlemesi ve iktisadi ilişkilerin üreticiler üzerindeki 

sessiz baskısı, iktisadi alanda doğrudan ve sürekli siyasi baskıyı gereksiz kılarken, 

gittikçe güçlenen ve görece özerkleşen siyasi iktidarın olası müdahalelerini 

öngörülebilir kılacak ve iktisadi alanın, yalnızca hukuki öznelerin iradi sözleşmeleri 

ile şekillenmesini sağlayacak, kısacası siyasi iktidarı sınır/andıracak bir hukuk 

kurarn ve uygulaması, hukuk devleti ya da hukukun üstünlüğü başlıklarıyla dönemin 

ideal kavramları haline geldi. İktisadi hakim sınıfın, siyasi birlik olarak devletle 

organik bağının zayıflaması bu gelişmenin önemli bir dinamiğiydi. Devlet, belli bir 

özerklik kazandığı oranda, onu belli açılardan, fakat yalnızca kuramsal düzlemde 

değil, kurumsal olarak da sınırlandırmak, hakim sınıflar açısından temel siyasi 

amaçlardan biri haline geldi. 

Böylelikle, doğal haklar kuramının maddi içeriği, uygulamada Rechtsstaat ve 

rule of law ilkelerinde yansımasını buldu. Her iki ilke de, siyasi iktidarın 

yoğunlaştığı örgüt olarak devletin, hukuk aracılığıyla sınıriandıniması işlevini ve bu 

sınırlandırmaları destekleyecek kurumsal mekanizmalar bütününü kapsamaktaydı. 

Bu sınırlandırma işlevine yönelik vurgusu ve kavramların siyasi içeriğini ortaya 

koyma girişimiyle Carl Schmitt'in 20. yüzyılın başında kaleme aldığı görüşleri, 

hukuk devletinin içeriğini kavrayabilmek için başlangıç noktası oluşturabilir. 

Schmitt, polemik bir anlama sahip olduğunu vurguladığı hukuk devletinin, ne 

olmadığından hareketle incelenebileceğini belirtir. Hukuk devleti, polis283 ya da refah 

devleti gibi devlet türlerinin zıddıdır ve kendini yalnızca belli bir hukuk düzeninin 

muhafazası göreviyle sınırlandırmış devleti tarif eder. Burada mesele, bu hukuk 

düzeninin içeriğinin ya da niteliğinin ne olduğudur ve Schmitt'in vurgusu liberal 

hukuk düzeninedir. Liberal hukuk düzeni ise, özel mülkiyet ve kişisel özgürlüğe 

283 18. YUzyıl Prusya'sında Friedrich Wilhelms'in krallıgı döneminde ömegi görUlen polis devleti; 
uyruklarının dini ritUellerinden, sokaklardaki giyim tarzlarına, mesleklerinden yeme-içmelerine kadar 
yaşamlannın tUm alanlarını dOzenierne gayreti içindeki, kendini yurttaşların hamisi olarak 
konuıniandıran ve siyasi, dini ve iktisadi gUcUn tek bir merkezde yoğunlaştıgı devlet tUrüdür. 
Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 14. bs, C. H. Beck, 2003, s. 295. 
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dayanan ve devletin, bu liberal düzenin ve güvenlik anlayışının silahlı bekçisi olduğu 

örgütlenme türüdür. 284 

Schmitt'in altını çizdiği husus, 18. yüzyılda gelişme gösteren anayasacılık 

hareketlerinin motifinin, yalnızca bir hukuk devletinin değil, liberal bir hukuk 

devletinin285 kurumsallaşması olduğudur. Schmitt'in saptaması, hukukun değişen 

işlevine dair vurgusu nedeniyle ayrıca önem taşır. Yeni hukuk paradigmasının 

yansıması olan liberal hukuk devletinin refah devleti karşısında özgün yanı, devlete 

yük/ediği edimler değil, onun sınırlarını belirlemesidir. Hukuk devleti ilkesi, devletin 

ahlaki ya da toplumsal kaygılar doğrultusunda belli bir şekilde eylemesini öngörmez; 

amacı, devleti sınırlandırmaktır. Bu nokta, W eber'in devlet tanımını anımsatır. 

Daha önce de belirtildiği gibi Weber, devleti izlediği politikalar ya da 

üstlendiği edimlerle tanımlamanın olanaksızlığını vurgular. Devletin ayırt edici 

özelliği, meşru şiddet tekelini elinde bulundurmasıdır. İşte Schmitt'in tanımı 

Weber'in bu saptamalarını hukuk devleti düzlemine oturtur. Devleti belli ödev ve 

ediroleriyle tanımlamak yalnızca bir eksiklik değildir; yükselen burjuvazinin 

ideolojik hegemonyası ve hukuk öğretisi doğrultusunda, devlet böyle 

tanımlanmamalıdır, böyle yükümlülükleri olmamalıdır. Devlet, meşru şiddet tekelini, 

spesifik bir hukuk düzenini korumak için kullanmalıdır. Burada kritik nokta, genellik 

ve nesnellik özellikleriyle tanımlanan hukuk düzeninin, bu ideal vasıflarının 

ardındaki siyasi içeriğidir. Dolayısıyla söz konusu olan liberal bir düzen olduğu 

oranda, onun dayandığı kapitalist üretim ilişkilerinin zarar görmemesi için bazı temel 

haklara, ancak belli bir çerçevede müdahale edilmelidir. 

284 Cari Schmitt, Verfassungslehre, 5. bs. (ı 928 yılında yayımlanan ilk baskının tıpkıbasım ı), 
Duncker & Hum b lot, ı 970, s. ı 30. Schmitt'in bu eserinin, bu çalışmada yararlanılan bir bölümünün 
Türkçe çevirisi için bkz. Cari Schmitt, "Liberal Hukuk Devletinin ilkeleri ve Hukuk Devletinde Kanun 
Kavramı", Çev. Bilal Canatan, Hukuk Devleti, Hukuki Bir İ lke Siyasi Bir İdeal, Editörler: Ali Rıza 
Çoban, Bilal Canatan, Adnan Küçük, Adres Yayınları, 2008, s. ı 19-148. 

285 Schmitt'in burada kullandığı "bürgerlicher Rechtsstaat", tam Türkçe karşılığı bulunmayan bir 
kavram. Benzer bir sorun İngilizce açısından da geçerli. Bu sorun karşısında yakın tarihli bir 
çalışmada aslında bir anlamı da sınıf olarak burjuvazi olan söz konusu kavramın, Almanca'da iki 
Fransız kökenli kavramın, bourgeois ve citioyen'in birleşimini ifade ettiği vurgulanmıştır. Bu 
bağlamda, bürger/ich 'in, bireyin bir yanda iktisadi çıkarları doğrultusunda hareket edebildiği, ama 
aynı zamanda anayasal hak ve özgürlüklere sahip olduğu liberal bir devlete referansla kullanıldığı 
belirtilmiştir. Arthur J. Jacobson; Bernhard Schlink, "Weimar: Jurisprudence of Crisis", University 
of California Press, 2000, s. 294. Bu açıklamalar ışığında, bu çalışmada da liberal hukuk devleti 
kavramı kullanılmıştır. 
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Schmitt'e göre, bu temel üzerinde tanımlanabilecek hukuk devletinin ana 

ilkelerinden ilki, bireylerin özgürlük alanlarının devlete öngelen şekilde 

tanımlanması ve bu alanın kural olarak sınırsız, devletin bu alana müdahalesinin ise 

kural olarak sınırlı olmasıdır. Bunu tamamlayan ikinci ilke ise, kural olarak sınırlı 

devlet iktidarının, yetkileri önceden belirlenmiş organlar arasında paylaştırılmasıdır. 

Yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrı/ı ğı olarak tanımlanan bu ilkenin 

amacı, söz konusu kurumların karşılıklı olarak birbirini denetlernesi ve 

sınırlandırmasıdır. Bu iki ilkenin işleyebilmesi için, tarihsel süreç ve burjuvazinin 

mücadelesi sonucunda tamamlayıcı ilkelerin de hukuk devletine eklemlendiğini 

belirten Schmitt, bu öğelerin yasaların önceliği ve üstünlüğü, özellikle idare 

aygıtının bu yasallık ilkesi uyarınca faaliyet göstermesi ve yargı bağımsızlığı 

olduğunu belirtir. Tüm bu ilkeler ile amaçlanan, devlet faaliyetlerinin bütünüyle 

yargı denetimine tabi olmasıdır.286 

Bu amacın gerçekleşmesinin koşulu ise genel yasaların varlığıdır. 

Yurttaşların eşitliği, özgürlüğü ve bu özgürlüklerin korunması~ somut olaya özgü 

bireysel ve istisnai işlemlerle değil, genel nitelikli yasalara dayanan sınırlandırmalar 

söz konusu olduğunda anlam kazanır. Schmitt bu hususu öylesine vurgular ki, ona 

göre liberal özgürlükleri koruma temelinde şekillenen tüm örgütsel özellikler de 

yasaların genelliğine bağlıdır. Liberal hukuk devleti bu bağlamda yasaların 

hakimiyeti (Herrschaft des Gesetzes) ilkesine dayanır. Schmitt, bu ilkenin de, tıpkı 

hukuk devleti açısından geçerli olduğu gibi ancak zıttı ile tanımlandığında anlam 

kazanabileceğini belirtir ve bu ilkenin özünün; ister bir kişinin, ister kitlelerin olsun, 

sonuç olarak insanların iktidarının (Herrschaft von Menschen) reddi olduğunu ifade 

eder.287 

3. Meşruiyetin Yasalldda Özdeşleşmesinin Kuramsal Temelleri 

Demokrasinin temel aldığı eşitlik ilkesinin ve yarattığı "aşırı" özgürlük 

ortamının eleştirisinin önemli bir yer tuttuğu ve erdemli mülk sahibi yurttaşların 

üretme ayrıcalığına sahip olduğu yasaların üstünlüğünü, demokrasinin karşısına 

286 Cari Schmitt, Verfassungslehre, s. ı26-ı27, 133. 
287 A.e., s. ı 38- ı 42, ı 5 ı- ı 57. 
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yerleştiren Antik Çağ siyaset kuramı anımsandığında, Schmitt'in liberal hukuk 

kuramının yasa anlayışını, insanın iktidarı karşıtlığı ile açıklaması ilginç bir hal alır. 

Yasaların uhrevi kökenierinin ortadan kalktığı ve insanlar tarafından, çeşitli 

konularda ve kapsamlı şekilde yaratıldığının açık olduğu bir çağda, hukukun insan 

iradesiyle olan bağının reddi anlamına gelen bu karşıtlık, yeni bir meşruiyet 

biçiminin ortaya çıkışını işaret eder. Bu gelişmenin kuramsal kökenierini 

kavrayabilmek için Hobbes, Locke ve Kant'ın görüşleri yol gösterici niteliktedir. 

a. İnsanın ve Yasanın iktidarı Karşısında Egemenin iktidarı: Bobbes'un Leviathanı 

İnsanların ve yasaların iktidarı arasındaki karşıtlık, her iki yaklaşıma da 

mesafeli duran ve egemenlik kavramının yardımıyla bu iktidarların üzerindeki 

modem devletin kuramını oluşturan Hobbes'un düşüncelerinde önemli bir yer tutar. 

Yasayı egemenin iradesi, uyruklarına emrettiği kurallar olarak tanımlayan Hobbes, 

egemenin yasanın üstünde olduğunu ve yasaya tabi olmadığını, daha doğru bir 

ifadeyle olamayacağını belirtir, çünkü "yasa koyma ve kaldırma kudretine sahip 

olduğundan, ne zaman isterse, onu rahatsız eden yasaları kaldırıp yenilerini koyarak 

kendini bu tabiiyetten kurtarabilir. "288 Aksi bir iddia, egemeni n tanımı ve varlığı ile 

bağdaşmaz. 

Bununla birlikte, en başta yasanın tabi olanlara duyurulması289 olmak üzere, 

yasaları uygulayan yargıçların tarafsızlığı290 ve özellikle ceza yasalarının geriye 

yürümezliğine291 dair ifadeleriyle Hobbes, yasaların üzerinde bir iktidar ile tam 

anlamıyla keyfi bir iktidar arasındaki farkı vurgular. Güvenlik kaygısıyla ve kendi 

aralarında yaptıkları bir sözleşme ile tüm haklarını egemene devreden bireylerin itaat 

288 Thomas Hobbes, Leviathan, 8. bs, Çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, 2010, s. 201. Ayrıca 
bkz. A.e., s. 243. 
289 "Sözle, yazıyla veya egemen güçten geldi~i bilinen bir başka işaretle, onlara uyması gereken 
herkese bildirilmesi, doga yasaları dışındaki bütün diger yasaların bir özelligidir." A.e., s. 205. 

290 "Bir yargıç, gerçegi sadece tanıklardan, hukuku da, ... egemenin yasaları ve kararnamelerinden 
ögTenmeli ve neye karar vereceğini önceden düşünmemelidir. İyi bir yargıç[ta] olması gereken 
şeylerden birincisi, ... adalet denilen o temel doğa yasasının iyi kavranmış olması. .. İkinci olarak, 
gereksiz servet ve unvaniara değer vermemek. Üçüncü olarak, hüküm verirken kendini bütün korku, 
öfke, nefret, aşk ve ihtiras duygularmdan uzak tutabilmek." A.e, s. 212. 
29 ı "Bir olayın meydana gelmesinden sonra yapılan hiçbir yasa, onu bir suç haline getirmez." A.e. s. 
221. 
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yükümlülüğü,292 bu koşulsuz devrin meşruiyet kaynağını oluşturan egemenin 

uyruklarını koruma gücü var olduğu sürece devam eder. 293 Dolayısıyla temel doğal 

yasası, iç barış ve düzenin sağlanması olduğu için, bunu gerçekleştirmek üzere ortaya 

çıkan egemenin de bu doğa yasası ile çelişen bir eylem gerçekleştirmemesi 

gerekir?94 Tanımı gereği kendi iradesi üzerinde bir irade tanımayan egemenin, kendi 

iradesi olan yasa ile -bunu oluştururken tabi olduğu hiçbir aşkın ilke ya da kural 

olmasa da- belli oranda bağlı olması kaçınılmazdır. 

Dolayısıyla Hobbes'un kurgusunda egemen bir yandan yasanın üstündedir, 

yasa koyucu olarak hareket ederken bir konu sınırlamasına tabi değildir, fakat öte 

yandan bir yasa yürürlüğe koyduğunda, bunun gereğini yerine getirmelidir, yani 

yürürlükteki yasalara uygun davranmalıdır?95 Ho b bes 'un bu konudaki yaklaşımı 

gayet açıktır; yürürlükteki bir yasadan kaynaklanan hak ve yükümlülüklere dair 

uyuşmazlıklarda, egemen artık gücüne değil, kendi iradesi olan yasaya dayanarak 

hareket etmelidir. Aksi halde uyruğu, egemeni, onun tarafından atanmış bir yargıç 

önünde de olsa dava edebilir?96 

Yasayla bağlı olmayan egemenin ki burada egemen konumundaki sıyası 

iktidarı tüm aygıt ve personeliyle birlikte düşünmek yanlış olmayacaktır, yasa 

önünde uyruklarıyla belli oranda eşitlenmesi, Hobbes'un kuramındaki liberal ve 

292 Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 93. 
293 Thomas Hobbes, Leviathan, s. 17 1. 
294 Conal Condren, "Natura naturans: Natural Law and the Sovereign in the Writings of Thomas 
Hobbes ", Natural Law and Civil Sovereignty, Moral Right and State Authority in Early Modern 
Political Thought, Editörler: lan Hunter, David Saunders, Palgrave, 2002, s. 68-70. 

295 M. M. Goldsmith, "Hobbes on Law", The Cambridge Companion to Ho b bes, Editör: Tom 
Sorell, Cambridge University Press, 1996, s. 284. Oakeshott da, Leviathan 'ın egemenini n, yalnızca 
sivil yasaları oluştururken legibus solulus olduğunu, fakat yargısal faaliyetleri yerine getirirken 
yasalarla bağlı olduğunun altını çizer. Michael Oakeshott, Hobbes on Civil Associaton, Liberty 
Fund, ı 975, s. 46. 
296 "Eğer bir uyruk, mevcut bir yasaya istinaden, borç konusunda, veya toprak veya malların sahiplik 
hakkı konusunda, veya kendisinden talep edilen herhangi bir hizmetle ilgili olarak, veya herhangi bir 
bedensel veya parasal cezayla ilgili olarak, egemeniyle bir anlaşmazlık içinde olursa; sanki bir uyruk 
aleyhine imişçesine ve egemen tarafından atanmış yargıçlar önünde, hakkı için dava açmak 
özgürlüğüne sahiptir. Egemenin talebi, kendi gücüne değil, mevcut bir yasaya dayandığına göre; 
egemen böylece beyan etmektedir ki bütün talep ettiği, o yasada kendi hakkı gibi görünen şeyden 
ibarettir." Thomas Hobbes, Leviathan, s. 170. 
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totaliter öğelerin bir aradalığına örnek oluşturur.297 Akal, Hobbes'un kuramında, 

"yasanın haklılığının ve hakkın yasallığının" tek ölçütünün egemenin buyruğu 

olduğunu belirtir. ~~su bağlamda hiçbir şeyle sınırlarunayacak olan egemeni, yalnızca 

kendi çıkarı ya da özdeşleştiği devletin çıkarı sınırlayacaktır. "298 Bu, Ho b bes'taki 

yasallık ilkesinin görünürdeki çelişkisini çözmek için önemli bir ipucu sunar. Tam da 

bu nedenle, Hobbes'un kuramında, egemen karşısında her bir bireyin güvenliğini 

koruyan bir haklar ve özgürlükler listesine rastlanmaz; onun kaygısı egemene itaati 

sürekli ve istikrarlı kılacak yasal bir düzenin kurulmasıdır.299 Bu bağlamda 

Hobbes'ta yasallık ilkesi, egemeni belli oranda sınırlandıran gayri şahsi bir düzenin 

inşası için kuramsal bir zemin oluşturmaz. Leviathan'ın yasalarla yönetmesinin 

nedeni, yasaların, asli görevi olan iç barışı ve düzeni korumasını sağlayacak uygun 

bir araç olmasıdır. 

Hobbes'un, düzeni ve egemene itaati korumaya verdiği öncelik, herhalde en 

yalın haliyle, tutkularının esiri olan insanın karşısında, her türlü duygudan arınmış 

aklın yansıması olan yasaların hakimiyetini, siyasi kurgusunun merkezine yerleştiren 

Aristotelesçi görüşe getirdiği eleştiride görülebilir. 

"Okuması ve yazması olmasa bile doğal algılarına sahip hangi insan, korktuğu ve 

itaat etmezse kendini öldürebileceğine veya yaralayabileceğine inandığı kişilerce 

yönetildiğini bilmez? Veya kim, insanların elleri ve kılıçları olmadan, yasaların, yani 

sözler ve kağıtların ona zarar verebileceğine inanır?''300 

297 Hobbes'un kuramındaki liberal ve totaliteröğelereve bunlar arasındaki ilişkiye dair geniş kapsamlı 
bir değerlendirme için bkz. Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Kral-Devlet ya da Ölümlü 
Tanrı, 3. bs, imge Kitabevi, 2004, s. 257-280. 

298 Cemal Bali Akal, iktidarm Üç Yüzü, s. 99. 
299 David Dyzenhaus, "Hobbes and the Legitimacy of Law", Law and Philosphy, Volume 20, 
Number 5, 200 I, s. 495-496. "Hobbes'çu devletin çelişkisi, yetkisi sınırsız olurken, görevinin asgariye 
indirgenmiş olmasıdır: iç barışı sürdürmek... Sivil toplum üyelerinin özgürlükleri iç barışın 
gereklilikleriyle sınırlandığından ve barışın sağlanmadığı durumda hepten ortadan kalkacaklarından, 
Hobbes'un düşUndüğU gibi, mutlak ya da vazgeçilemez haklar değildir. Başka bir deyişle, bir sivil 
toplumdaki vatandaşların özgürlükleri devlet otoritesi üzerinde öngörülen kısıtlamalar değildir. Bu 
özgürlükler ancak mutlak otoritenin tanınmasıyla varlığını koruyabilecek sivil toplum ruhuyla ifade 
edilir." (abç) John Gray, "Hobbes ve Modern Devlet", Post-Liberalizm, Siyasal Düşünce 

İncelemeleri, Çev. MUfti Günay, Dost Kitabevi, 2004, s. 20-2 I. 

300 Thomas Hobbes, Leviathan, s. 500. 
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Bir meşruluk biçimi olarak yasalara bağlı bir yönetim, "'insanları, 

yöneticilerini beğenmedikleri zaman, onlara tiran diyenlere bağlanmaya ve 

yöneticilerine karşı savaş açmanın meşru olduğunu düşünmeye teşvik eder."301 

Hobbes'un egemeni, kaynağı yalnızca kendi iradesi olan yasalara, insanın doğa 

durumundan çıkma nedenini oluşturan güvenliğini sağlayacak düzeni kurmak ve 

korumak için uymalıdır, ama onun meşruiyetinin kaynağı bu yasaların varlığı ya da 

yasalara bağlı olması değil, bu yasaları oluşturup uygulama gücüne sahip olması, 

kısacası bizatihi egemen olmasıdır. 

İnsanların tutkularını dizginlemek için, ideal bir yasal çerçeveden çok, 

yasaları yapacak, kendi iradesini yansıtan bu yasalara -kural olarak- uyacak, ama 

daha da önemlisi uyrukların her koşulda uymasını sağlayacak, fakat gerektiğinde 

düzeni korumak için yasadan vazgeçebilecek güçlü bir siyasi iktidarın kurulması, 

kısacası meşru şiddet tekeline sahip devletin varlığı Hobbes'un kuramındaki ana 

motifı oluşturur. Bu kuramda, doğa durumu ve en temel doğal hak olan güvenlik, 

egemenin ortaya çıkması için gerekli olan meşruiyet dayanağını sunar, ama bu doğal 

hak, oluşturulan sivil yasalara, diğer bir ifadeyle egemenin iradesine itaati sağlamak 

dışında bir işieve sahip değildir. Sivil yasanın dışında ve üstünde onu sınırlandıran 

normatif bir özellik göstermez.302 Gerek egemenliğin bölünmemesi, gerekse toplum 

sözleşmesini gerçekleştirerek tüm haklarını egemene devreden bireylerin, egemenin 

yeniden seçiminde herhangi bir haklarının olmaması, Hobbes'ta bireyin sözleşmeyi 

gerçekleştirdikten sonra, apolitik birer özne haline gelişini gözler önüne serer.303 

Macpherson, Hobbes'un kuramındaki sürekli mücadele halinin, kapitalizmin 

ve piyasa toplumunun ortaya çıkış aşamasındaki İngiltere' de, hukuki özneye dönüşen 

bireyler arasındaki rekabetin yansıması olduğunu ileri sürer. Herkesin meta sahibi 

olarak eşidendiği ve piyasa mekanizmasında daha fazlasını elde etmek için rekabet 

halinde olduğu bu üretim ilişkisi, adeta insanın insanın kurdu olduğu kurgusal doğa 

durumunun altında yatan gerçekliği oluşturur. Bu rekabetin gereği olarak piyasadan 

zoru dışlayacak, mübadele ilişkilerinin aracı olarak sözleşmeleri geçerli kılıp 

3oı A.y. 

302 Norberto Bob b i o, Thomas Ho b bes and Natural Law Tradition, s. ı 44- ı 45, ı 65- ı 66. 
303 W alter Euchner, "Demokratietheoretische Aspekte der po/it isehen Jdeengeschichte ",s. 26-27. 
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gerektiğinde uygulanmasını sağlayacak, kısaca bu ilişkilerin hukuki çerçevesini 

çizecek bir egemen, piyasaların işleyişi için vazgeçilmezdir. Bu açıdan Hobbes'un, 

mülkiyetİn de, üretimin de304 varlık koşulu olarak, hukuki çerçeveyi çizecek ve 

"belirsizliği" ortadan kaldıracak egemenin varlığına işaret etmesi anlamlıdır.305 

b. Mülkiyelin Doğallığı, Doğa Durumunun Yasallığı: Locke'un Keyfi Olmayan 

Egemeni 

Hobbes'un temel varsayımlarının eleştirisi kuramının önemli bir parçasını 

oluşturan Locke, liberal hukuk devletinin hem yasallık ilkesinin hem de yasamanın 

üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı gibi kurumsal özelliklerinin ana hatlarını ortaya 

koyar. Hobbes, tüm insanların haklarından vazgeçip tek bir üstün ve bölünmez 

iradeye tabi olarak, toplumu kaosa sürükleyen çatışmalardan kurtulabileceklerini 

belirtirken; Locke, döneminin hakim öğretisine paralel olarak mülkiyet ve 

özgürlüğün korunmasını esas alan kuramını ortaya koyarken, bireylerin özellikle 

üretim ve kar amacıyla yürüttükleri faaliyetlerinin yıkıcı olmayıp, bilakis toplumun 

tümü açısından fayda doğuracağına dair inanca sadık kalır. 306 

Bu açıdan Locke'un görüşleri, 17. yüzyıl siyasi düşüncesindeki önemli bir 

paradigma değişikliğini, insanı yönlendiren temel dürtü olarak kabul edilen tutkunun 

yerini, rasyonel çıkarların alışını yansıtır. Bu yaklaşımda birey, tutkularının esiri 

olduğu sürece, onu baskılayacak bir siyasi iktidar gerekirken; çıkarları peşinden 

giden bireyler karşısında siyasi iktidarın görevi, özellikle iktisadi alanda insanları 

birbirine bağlayan çıkarların oluşturduğu ilişki ağını düzenlemek ve korumaktır. 

Bobbes'un aksine, "özel mülkiyetin, mirasın, ticaret ve paranın" var olduğu ve bu 

ideal özelliklerin korunması için toplum sözleşmesinin yapıldığı doğa durumu 

tasviriyle Locke, çıkarın sağladığı öngörülebilirlik ve tutarlılığı kuramının merkezine 

yerleştirir. 307 

304 Thomas Ho b bes, Leviathan, s. 188, 1 O 1. 
305 C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive lndividualism, Hobbes to Locke, s. 57, 
93, 95-96. 
306 Michael P. Zuckert, "Hohbes, Locke, and the Problem ofthe Rule of Law", Rule of Law, Nomos 
XXXVI, New York University Press, 1994, s. 72-73. 
307 Albert O. Hirschman, Tutkular ve Çıkarlar, Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl 
Savunuluyordu?, Çev. Barış Cezar, Metis, 2008, s. 63-67. 
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Locke, siyasi iktidarın bir yandan meşruluğunu sağlayan, diğer yandan onu 

sınırlandıran hukuk devletinin temel özelliklerine, Hobbes'tan farklı olarak olumlu 

özellikleriyle tasvir ettiği doğa durumunda yer verir. Siyasi iktidarı doğru bir şekilde 

anlamak için dikkate alınmasını salık verdiği doğa durumu, 

"tüm insanların doğa yasasının sınırları içinde, izin istemeksizin ve başka birinin 

iradesine bağlı olmaksızın, eylemlerini gerçekleştirmek, mülkleri ve kişilikleri 

üzerinde uygun olduğunu düşündükleri şekilde tasarrufta bulunmak bakımından 

mükemmel bir özgürlük (s ta te of perfect freedom) durumudur. "308 

Bu aynı zamanda, "tüm iktidarın ve yargılama haklarının karşılıklı olduğu" 

ve bu nedenle "tabi kılmanın ya da tabi olmanın" söz konusu olmadığı bir eşitlik 

durumudur (state of equality). 309 

Liberal öğretinin temel kavramlan olan özgürlük ve eşitliğin geçerli olduğu 

bu durumda, Hobbes'un iddiasının aksine, insanlar kendilerine ya da başkalanna 

zarar vermez, çünkü özgürlük insanlara her istediklerini yapma hakkı tanımaz. Bunu 

sağlayan, herkes için geçerli olan ve herkesi bağlayan doğa yasasıdır ve bu yasa, 

"eşit ve bağımsız" olan tüm insanlara, "bir diğerinin yaşamına, sağlığına, 

özgürlüğüne ve mailarına zarar vermemesi gerektiğini öğretir". 310 

Böylelikle, Locke'un kuramında gerek siyasi iktidarın meşruiyet dayanağı 

gerekse belli oranda ideal şekli olarak yer alan doğa durumu, hukuki ve toplumsal bir 

ilişki ağı olarak tasvir edilir. Doğa durumunda; özgürlük, hukuki eşitlik ve herhangi 

bir iktidara tabi olmama, temel özellikler olarak halihazırda var olan unsurlardır. 

Doğa durumu, bir yandan bireylere ahlaki ve maddi özerkliklerini korumak için özel 

bir alan sağlarken, diğer yandan bu alana sahip bireyler arasındaki ilişkileri, ortaya 

çıkabilecek herhangi bir iktidarın keyfi davranışları karşısında koruma işlevi görür. 

308 John Locke, Second Treatise of Government, Editör: C. B. Macpherson, Hackett Publishing, 
1980, § 4, s. 8. 

309 A.y. 

310 A.e., § 6, s. 9. 
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Bunun güvencesi doğa yasasıdır ve özgürlük, doğa yasası dışında hiçbir sınırlamaya 

tabi olmamaktır.3 ı ı 

Başlangıçta insanlar doğa yasasının kuralları çerçevesinde özgürce 

yaşamaktadır, fakat herkesin doğa yasası önünde eşit olduğu bu düzende, sahip 

oldukları yaşam, özgürlük ve mallarından yararlanma hakları belli bir aşamada 

büyük ölçüde korumasız ve güvencesiz hale gelir. Bunun nedeni, çoğunluğun 

hakkaniyet ve adalet anlayışına sıkı sıkıya bağlı olmamasıdır. 3 ı 2 İşte bireylerin 

toplum sözleşmesi ile sivil yaşama geçmelerinin amacı, bu belirsizliği ortadan 

kaldıracak, doğa durumunda herkesin sahip olduğu yasama ve yürütme gücünü 

tekeline alacak ve yasaların ihlalini etkin şekilde cezalandıracak bir iktidarın 

kurumsallaşması dır. 3 ı 3 

Doğa durumunda, doğa yasasının sağladığı keyfi olmayan bir düzenin varlığı 

ve rasyonel insanların kendi rızalarıyla ve sözleşerek, bunun yerine keyfi bir düzeni 

kabul etmelerinin olanaksızhğı karşısında; sivil toplumda ortaya çıkan siyasi 

iktidarın temel vasfı, toplumu ve onun her bir bireyini koruma amacına uygun olarak, 

geçici keyfi karamameler ile değil, ilan edilmiş ve sabit yasalarla (standing laws) 

yönetmesidir. Bu sayede insanlar, yasanın sınırları içinde bir yandan 

yükümlülüklerini öngörebilirken, diğer yandan yasanın sağladığı koruma ve 

güvenlikten yararlanabilirler. 3 ı 4 Sivil yaşamda siyasi iktidar altında özgürlüğün 

güvencesi, yasama organı tarafından oluşturulan ve "herkes için ortak olan", diğer 

311 Hans Medick, Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft, Die 
Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Gesichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei 
Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Vandenhoeck & Ruprecht, ı 973, s. ı 02- ı 03. 
3 ı 2 Locke, öngörülebilir yasaların, uyuşmazlıkları çözüme bağlayacak yargıçların ve yasa ve kararları 
uygulayacak bir otoritenin yokluğunun, başlangıçta önemli sorunlara yol açmadığını belirtir; ta ki 
nüfus artışının toprak dağılımı üzerinde baskı yaratması, tarım ve teknolojinin gelişmesi ve paranın 
ortaya çıkışının doğa durumunda belli oranda var olan düzen ve istikrara zarar vermesine dek. Bu 
gelişmeler ve özellikle paranın icadı sonucunda, insanların bencillikleri artmış ve doğa durumunda 
kendi davalarının yargıcı olan bireyler, artık kendi çıkarlarını koruma gayreti içinde ve tutku ve 
intikam duygularının esiri olarak başkalarını cezalandırmaya başlamışlardır. Tully, Locke'un 
kuramında, herkesin kendi kendini yönettiği bir dönemden sivil iktidara geçişin ardmda yatan 
dinamiğin bu gelişmeler olduğunu vurgular. James Tully, "'Locke ", The Cambridge History of 
Political Thought, 1450-1700, Editörler: J. H. Bums, Mark Goldie, Cambridge University Press, 
ı 99 ı' s. 633-634. 
3 ı 3 John Locke, Second Treatise of Government, § 130-13 l, s. 67-68; Mehmet Semih Gemalmaz, 
Devlet, Birey ve Özgürlük, s. ı O ı. 
3 ı 4 John Locke, Second Treatise ofGovernment, § l35-ı37, s. 70-73. 
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bir ifadeyle genel nitelikteki yasaların varlığıdır. İnsanlar, yasalar çerçevesinde 

diledikleri gibi hareket edebilir, siyasi iktidarın, "değişken, belirsiz, bilinmeyen, 

keyfi" iradesine tabi olmadan yaşamlarını sürdürebilir.315 

Locke böylelikle insanların kendilerini koruyabilecekleri, öngörülebilir bir 

siyasi rejimin, yasalara dayanan şekli güvencelerini belirtir. Yasallık ve yasaların 

sağladığı öngörülebilirlik, bireylerin, siyasi iktidara tabiiyetini sağlayan yeni bir 

meşruiyet anlayışının yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu, bir otoritenin gücüyle 

orantılı olarak ortaya çıkan güvenliğin yerini; belirli, açık, ileriye dönük yasaların 

sağladığı hukuk güvenliğinin alması biçiminde de okunabilir ve iktidarın 

meşruiyetini sağlayacak gayri şahsi özelliklere sahip bir hukuk düzeni, yeni bir 

meşruiyet dayanağı olarak belirmeye başlar. Fakat burada altı çizilmesi gereken, 

artık edimleriyle değil, sınırlarıyla tanımlanan siyasi iktidarın, bu sınırla bağdaşan 

yeni bir amacının bulunduğudur: özel mülkiyetİn korunması. 

Strauss'un vurguladığı gibi, ardıllarının gözünde aksiyom haline gelen, 

zenginliğin sınırsızca edinilmesinin adaletsiz ya da ahlaki olarak yanlış olmadığını 

kanıtlama gayreti içindeki Locke; paranın ortaya çıkışıyla mülk edinmenin önündeki 

sınırların kalktığı doğa durumu tasvirinde, siyasi iktidarın amacı olan insanların ortak 

iyiliğini, refahla özdeşleştirir; barış ve güvenliği de refahın koşulları olarak niteler. 

Refahın sağlanması ıçın açgözlülüğün önündeki sınırların kaldırılması ve aynı 

zamanda insanların hak ettikleri şeyleri güvenle edinmeleri gerektiği için, bu 

edinilenlerin, kısacası özel mülkiyetİn korunması, siyasi iktidarın varlık nedeni ve 

amacı haline gelir.316 Doğa durumundaki mükemmel eşitliği bozan bir otoritenin 

varlığı, özel mülkiyet ve paranın toplumsal ilişki ağına dahil olmasının ardından 

ortaya çıkan eşitsizlikleri ve dolayısıyla da çatışmaları düzenleme zorunluluğunun 

tabii bir sonucu, ortak yarar ve mutluluğu sağlayacak refahın adeta bedelidir.317 

Devletin amacının bu şekilde tanımlanmasının bir diğer sonucu ise refahı yaratan, 

315 A.e., § 22, s. 17. 
316 Leo Strauss, Natural Right and History, 5. bs, University of Chicago Press, 1965, s. 246, 244-
245. 
317 Karl Graf Ballestrem, "Ist es sinnvo/1, den k/assischen eng/ischen Libera/ismus als bürger/iche 
Ideo/ogie zu bezeichnen? Über/egungen zum ideo/ogiekritischen Umgang mit po/itischen Theorien am 
Beispie/ von .John Locke ", John Locke und Im manuel Ka nt, Historische Rezeption und 
gegenwArtige Relevanz, Editör: Martyn P. Thompson, Duncker & Humblot, 1991, s. 227. 
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geleceği düşünerek bugünden çalışan ve her zaman için azınlıkta olan rasyonel 

insanların ve onların mülkiyet/erinin, tembel ve fakirierin talepleri karşısında 

korunmasıdır.318 

Bu bakış açısı, Lock e 'un hukuk devleti kurgusundaki liberal öğeleri 

kavramamızı sağlar. Eşitlik ve özgürlük sivil toplumun kurulmasının ardından, tıpkı 

doğa durumunda olduğu gibi temel ilkeler olarak varlığını korur, fakat doğa 

durumunda olmayan siyasi iktidar bağlamında, eşitlik ve özgürlükten söz edilemez. 

Başka bir ifadeyle, bireyler sivil toplumun egemen gücü konumundaki yasama 

organı tarafından oluşturulan yasaların sınırları içinde, özgürlüklerden eşit bir şekilde 

yararlanmayı sürdürür. Bu yasaların iktidarına doğru önemli bir adımı temsil eder. 

Fakat siyasi katılım hakları diyebileceğimiz siyasi "özgürlükler" konusunda "eşitlik" 

yoktur. Locke, en üstün güç olan yasamanın çoğunluğun rızasıyla oluşturulması 

gerektiğini belirtir, ama çoğunluk niceliksel olarak değil, niteliksel olarak 

belirlenmelidir. Yönetme hakkı, iktidarın dayandığı maddi gelirleri ve vergileri 

sağlayan, mülk sahibi sınıfla sınırlıdır ve çoğunluk da bu mülk sahibi sınıfın 

üyelerinin çoğunluğudur. Bu bağlamda Locke'un kuramında, iktidarın keyfi hareket 

etmesini engelleyecek en önemli güvence, yasama organının, ortak iyi konusunda 

hem fikir olabilecek homojenlikte bir sınıftan oluşmasıdır.319 

Locke böylelikle, liberal hukuk devleti konseptinin temel özelliklerini ortaya 

koymuş olur. Tıpkı Hobbes'ta olduğu gibi, meşru şiddet tekelini elinde bulunduran 

bir egemen, son sözü söyleme yetkisiyle varlığını korur. Fakat artık bu son sözün 

içeriği de ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanların canlarını ve mallarını, hukuki 

terimlerle kişi özgürlüğü, yaşam hakkı ve özel mülkiyetini korumak, egemenin, yani 

modern devletin amacı olarak tanımlanır.320 Bu açıdan Wolin'in altını çizdiği bir 

3 ı 8 Leo Strauss, Natural Right and History, 243, 234; Thea Vinnicombe, Richard Staveley, "John 
Locke, Thomas Hobbes and the Development of Political Economy ", International Journal of Social 
Economics, Volume 29, Number 2, 2002, s. 701-702. 

3 ı 9 C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive lndividualism, Hobbes to Locke, s. 252, 
257. 
320 Gemalmaz'ın vurguladığı gibi, .. Locke, hukuku özgürlüklerin güvencesi olarak kavrarken, Hobbes, 
hukuku, devletin bir aracı olarak değerlendirmiştir. Locke, yasama organına tanıdığı üstün konumla, 
17. yüzyılda İngiltere'de biçimtendirilen Haklar Bildirileri (Habeas Corpus Act, Bill of Rights, Act of 
Settlement) için, daha doğrudan bir deyişle vergilendirme üzerinde parlamentonun denetimi ve sınırlı 
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husus önem taşır; Lock e 'ta mülkiyet başlığı altında toplanan insanın güvenliğini 

sağlayacak hakların korunması, siyasi iktidarın kuruluşuna öngelen ve onun 

düzenlemelerinden masun bir alanın varlığıyla sağlanmaz. Aksine, mülkiyetİn esas 

güvencesi, eksikiiieri doğa durumunun kusurlu yanlarını oluşturan; herkes için 

geçerli bir hukuki alan ile bu hukukun yürütülmesini ve gerektiğinde uyuşmazlıkların 

etkin bir şekilde çözülmesini sağlayacak bir siyasi iktidarın varlığıdır. Bunu 

tamamlayan özellik de, siyasi iktidarın, yasallık ilkesine bağlı kalarak keyfi şekilde 

yönetmemesi dir. 321 

c. Kani'ın Hukuki Düzenininapriori ilkeleri: Yasa Önünde Eşit ve Özgür; İktisadi 

Olarak Tabi ve Siyasi Olarak Pasif Yurttaş 

Yasallık ilkesinin siyasi iktidarın temeli haline gelişi, Kant'ın kuramında çok 

daha kapsamlı bir biçimde gözlemlenebilir. Kant, tarihsel karşılığı olmayan bir kurgu 

olarak nitelendirdi ği doğa durumunu, 322 Lock e' a benzer bir biçimde, özel mülkiyeti 

esas alan hukuki bir ilişki ağı şeklinde tasvir eder ve mülkiyeti de özgürlüğün 

tamamlayıcı öğesi olarak ele alır. Onun özgün yanı, mülkiyetİn varlığını, insanın 

gereksinimleri ya da amaçları bağlamında değil de, oluşturmaya çalıştığı genel 

felsefe kuramına uygun olarak, apriori ilkeler çerçevesinde bir zorunluluk şeklinde 

temeliendirmesi dir. 323 İnsanın fiziken kontrol altında tuttuğu nesnelerin yanı sıra, 

sadece hukuki bir ilişki içinde sahipliği de, tüm nesnelerin doğada var olması ve 

insanlığın kullanımına uygun halde bulunmasının rasyonel bir sonucudur, çünkü aksi 

monarşi mekanizması bUtünü için düşlinsel savunma dayanakları oluşturdu." Mehmet Semih 
Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, s. 105-106. 
321 Sheldon S. Wolin, Politics and Vision, Continuity and Innovation in Western Political 
Thought, s. 276, 278. 
322 Kant, insanların, ne davranışlarını yönlendirici bir ilke olarak şiddeti kabul ettiklerine dair, ne de 
erk sahibi bir yasa koyucunun varlığından önce birbirleriyle sUrekli mücadele etme şeytani eğilimine 
sahip olduklarına dair deneyimlerin, kamusal yasal bir güclin varlığını gerekli kılmadığını belirtir. 
İnsanların iyi huylu ve yasalara duyarlı oldukları dUşUnUise bile, Kant'a göre, hukuki olmayan bir 
durumun nasıl olacağını, rasyonel bir tasavvur ile a priori kavrayabiliriz. Kamusal yasal bir dUzen 
kurulmadan önce, "kimse bir diğerinin şiddet kullanımı karşısında güvende değildir ve herkes kendi 
açısından hak ve iyi olduğunu dUşündüğü şekilde" hareket eder. Immanuel Kant, Die Metaphysik der 
Sitten, Editör: Hans Ebeling, Reelarn Verlag, 2004, Das öffentliche Recht, § 44, s. 168. 
323 Franco Zotta, "Kani und Besitzindividualismus ", Vorwort zur 2. Auflage, Eigentum, Staat und 
Gesellschaft bei lmmanuel Kant, Autor: Richard Saage, Nomos, 1994, s. 16, 20; Wolfgang 
Kersting, "Politics, Freedom, and Order: K ant 's Political Philosophy ", The Cambridge 
Companion to Kant, Editör: Paul Guyer, Cambridge University Press, 1999, s. 349-350. 
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bir kabul, yani var olan şeylerin edinilmesinin bir hak olarak tanınmaması, onların 

varlığının reddi anlamına gelir. 324 

Kant' ın özgürlük tanımı, kuşkusuz yalnızca mülkiyet hakkı ile sınırlı değildir; 

özgürlük, bir başkasının baskıcı keyfiliğine bağımlı olmama anlamında ve diğer 

insanların özgürlükleriyle genel bir yasa altında birlikte var olabildiği sürece, tüm 

insanların doğuştan eşit olarak ve yalnızca insan olma vasfıyla sahip oldukları bir 

haktır.325 Gerek diğer insanların baskısından korunma, gerekse şeyleri edinme hakkı, 

Kant'ın ahlak felsefesinin de temelini oluşturan kategorik imperatif bağlamında 

anlam kazanır: "Ancak, aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin 

maksime göre eylemde bulun". 326 Özerk ve rasyonel bireyler açısından bu buyruk, 

her koşulda onların davranışlarını yönlendiren bir ilkedir. Bunun sonucunda, başta 

mülkiyet olmak üzere, tüm özgürlükler, benim ve senin ayrımıyla, yani bir aitlik 

ilişkisi içinde karşılıklı olarak doğa durumunda da kullanılabilir halde bulunur. 

Kant tüm insanların, kategorik imperatif doğrultusunda davranması 

zorunluluğunu vurgulamakla birlikte, bunun ahlaki bir yükümlülük olarak varlığıyla, 

insanların toplumsal yaşamlarını düzenleyen bir ilke olarak kabul edilmesi 

noktasında önemli bir ayrıma gider. Kategorik imperatif herkese, genel bir yasa 

olarak kabul edilebilecek bir maksime/ilkeye göre hareket etmesini emreder ve 

insanlar da rasyonel varlıklar olarak bu doğrultuda hareket etme kapasitesini haizdir. 

Fakat bir arada yaşayan insanların, bu buyruk doğrultusunda hareket etmesini ne 

sağlayacaktır? Kant devlet ve hukuk kuramını oluştururken bu sorunun yanıtını 

vermeye çalışır. 

Bir kişinin özgürlüğünün, bir diğerinin özgürlüğü ile genel bir yasa altında bir 

arada var olması, her bireyin bir diğerinin özgürlüğüne aynı şekilde saygı göstermesi 

durumunda mümkündür. "Eğer diğer kimseler de müdahale etmeme yükümlülüğünü 

gözeteceklerine dair aynı şekilde bir güvence vermezlerse, hiç kimse, diğerine ait 

324 Manfred Brocker, Ka nt Ober Rechtsstaat und Demokratie, VS Verlag, 2006, s. 21; Shirley 
Robin Letwin, On the History of the Idea of Law, s. 137. 
325 Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Einleitung der Rechstlehre, B, s. 76. 

326 Immanuel Kant, Ahlak Metafiziginin Temellendirilmesi, 2. bs, Çev. İoanna Kuçuradi, TOrkiye 
Felsefe Kurumu, I 995, s. 38. 
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olan bir şeye müdahale etmeme yükümlülüğüyle bağıtlanamaz."327 Diğer insanlara 

ait olan şeylere müdahale etmek, asla genel bir yasa haline gelecek bir maksim 

oluşturmaz, çünkü herkesin bir diğerine ait olana müdahale etmesi, var oldukları 

rasyonel bir muhakemeyle ortaya konan mülkiyet ve özgürlük kurumlarının yok 

olması sonucunu doğurur. Dolayısıyla, diğer insanlara ait olan şeylere müdahale 

etme genel bir yasa olamayacağı için, bunlara saygı göstermek bir kategorik 

imperatif haline gelir. İşte doğa durumunda eksik olan, herkesin bu buyruk 

doğrultusunda hareket edeceği ne dair bir güvencenin varlığıdır. 328 

Kant'ın, insanların kendilerine ait hakların ne olduğuna dair verdikleri 

hükümleri ve bunları korumak için gerektiğinde kullandıkları şiddet ve baskıyı 

kapsayan özgün anlamıyla kullandığı "özel hukuk", doğa durumunda da 

işlemektedir. Özel hukukun bu anlamda ayırt edici özelliği, kişisel mülahazalara 

dayanmasıdır. Kant bu durumda da, insanların kategorik imperatifler doğrultusunda 

hareket etme kapasitelerinin var olduğunu kabul etmekle birlikte, kaçınılmaz olarak 

ortaya çıkan çatışma durumunda, son kararı verecek bir otoritenin varlığının 

zorunluluğuna işaret eder.329 Böyle yetkin bir yargıcın (kompetenter Richter), 

yalnızca sivil bir durumda bulunması, herkesin "kendi kafasına göre davrandığı" 

doğa durumundan, herkese ait olanın yasalarla belidendiği ve yetkin bir güç 

tarafından güvence altına alındığı sivil duruma geçişi, tüm bireyler bakımından 

yükümlülük haline getirir.33° Kant, bir otoritenin yokluğunda karşılıklı şiddetin ve 

327 lmmanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Das Privatrecht, § 42, s. 163. 
328 Robert B. Pippin, "Mine and Thine? The Kaniian State", The Cambridge Companion toKant 
and Modern Philosophy, Editör: Paul Guyer, Cambridge University Press, 2006, s. 430, Raif Dreier, 
"Eigentum in rechtsphilosophischer Sic ht", Recht-Staat-Vernunft, Suhrkamp, 1991, s. 176-177. 
329 B. Sharon Byrd, Joachim Hruschka, "From the St at e of Nature to the luridical State of States", 
Law and Philosophy, Volume 27, Number 6, 2008, s. 610-611. 
330 lmmanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Das öffentliche Recht, § 44, s. 168- I 69. Başkalarının 
baskıcı keyfiliginden korunma, insanların doguştan sahip oldukları özgürlüklerinin negatif boyutunu 
oluşturur. Bu bireysel özgürlUgün toplum halinde yaşarken de var olabilmesi için, sivil duruma 
geçmek ise özgürlüğün pozitif boyutunu oluşturur. "Kendine ait olanı şiddet kullanımı karşısında 
güvence altına almayan bir durumda olmayı ya da bu durumda kalmayı", kısacası temel vasfı 
belirsizlik olan doga durumunu sürdürmeyi istemek; genel bir yasanın dayanacagı bir maksim 
olamayacagı için, başkalarının keyfiligine tabi olunmamasını sağlayan ve yalnızca yasalara tabi 
olunan hukuki ve sivil duruma geçiş, kategorik imperat[{len türeyen bir yükilmlülük halini alır. B. 
Sharon Byrd, Joachim Hruschka, "The Natural Law Duty to Recognize Private Property Ownership: 
Kant's Theory of Property in His Doctrine of Right ", The University of Torooto Law Journal, 
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zorun kaçınılmaz olduğunu ileri sürerek, tıpkı Locke gibi Hobbes'un kuramına 

yaklaşır. 331 Fakat Locke'la birlikte Hobbes'a karşı ortaklaştığı husus, liberal hukuk 

devletinin temelleri açısından çok daha büyük bir önem taşır: İnsanların geçmekle 

yükümlü oldukları, onların güvenliklerini her ne pahasına olursa olsun sağlayacak 

herhangi bir düzen değil, hukuki bir düzen332
, bir Rechtsstaat'tır.333 

Devleti, belli sayıda insanın yasalar altında kurduğu birlik olarak tanımlayan 

Kant, 334 hukuku da bireyin keyfi iradesinin diğerlerinin keyfi iradeleri ile bir arada 

var olabileceği koşulları, genel nitelikteki yasalar aracılığıyla sağlayan bir çerçeve 

olarak tarif eder. 335 Bunun için devletin kuvvetler ayrı/ı ğı ilkesi uyarınca 

örgütlenmesi gerekirken, 336 yasaların içeriği açısından öne çıkan özellik, başta 

insanların mutluluğunu sağlamak olmak üzere, herhangi bir ampirik amacı bireylere 

dayatmamasıdır. Her bir bireyin mutluluğa ulaşmak konusundaki yargısı farklı 

olduğu için, belli ahlaki ilkeler ya da değer yargıianna dayanarak genel bir ilke 

belirlenemez. Dolayısıyla, hukuki bir düzenin ilk apriori özelliği olan, toplumun her 

üyesinin insan olarak sahip olduğu "özgürlüğün" gereği, kimsenin bir diğerini, kendi 

anlayışı doğrultusunda mutlu olmaya zorlamamasıdır. Toplumun her bir üyesi, kendi 

anlayışı doğrultusunda mutluluğu arayabilmelidir. Bireyin bu açıdan uyması gereken 

tek ölçüt, diğer insanların aynı amaca ulaşabilmek için diledikleri gibi davranma 

özgürlüklerine zarar vermemektir.337 

Volume 56, Number 2, 2006, s. 239-240. Yazarların dayandığı paragraf için bkz. lmmanuel Kant, Die 
Metaphysik der Sitten, Das Privatrecht, § 42, s. 164. 
331 Peter Nitschke, "Modern it at und Antimodernitiit der kanlisehen Rechts/ehre ", Kan ts Lehre von 
Staat und Frieden, Editör: Henning Ottmann, Nomos, 2009, s. 74. 
332 Kant, insanların devlet düzeni altında yaşayarak doğuştan sahip oldukları özgürlüklerini feda 
ettikleri görüşüne katılmaz. insanlar sadece, "vahşi ve yasasız özgürlüklerini" geride bırakarak, yasal 
bir bağımlılıkta, bu özgUrlUkleri azalmamış haliyle bulabilecekleri hukuki bir düzene/duruma 
(rechtlicher Zustand) geçmişlerdir. Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Das öffentliche 
Recht, § 47, s. 173. 
333 B. Sharon Byrd, Joachim Hruschka, "From the State of Nature to the Juridical State of States", 
Law and Philosophy, s. 612. 
334 lmmanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Einleitung in die Rechstlehre, B, s. 67. 

335 A.e., Einleitung in die Rechstlehre, C, s. 67. 
336 A.e., Das öffentliche Recht, § 49, s. 174-176. 
337 Immanuel Kant, "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richlig se in, taugt aber nicht 
für die Praxis", s. 86-88. Ayrıca bkz. Claus Dierksmeier, "Zur systematischen Liberalittit von Kants 
Politik- und Staatsbegr{ff'', Kants Lehre von Staat und Frieden, Editör: Henning Ottmann, Nomos, 
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Kant böylelikle hukuki ve ahlaki yükümlülükler arasındaki ayrımı da 

belirlemiş olur. Her iki yükümlülük de kategorik imperatiften türetilmekle birlikte, 

hukukun farklı yanı, toplumdaki tüm bireyleri belli şekilde davranmaya dışsal olarak 

zorlayabilmesidir. Bu ayrım, toplumsal yaşamın gereği olarak karşımıza çıkar. Fakat 

hukukun, ahlaki yükümlülükleri ortadan kaldırmayıp, aksine onlarla birlikte var 

olması, engelleyici ve zorlayıcı gücünü en aza indirmeyi gerektirir. Ahlaki 

yükümlülükler hukuktan ayrılmakla beraber yok olmamıştır ve bunların yerine 

getirilmesi pratik aklın özerkliğini gerektirdiği için, hukuki yükümlülükler de bunu 

mümkün kılacak şekilde düzenlenmelidir. Hukukun herkes için geçerli ve zorlayıcı 

olmasının temel koşulu, yasaların genelliği ve bu genellik çerçevesinde her bireye 

iradelerini diledikleri gibi kullanabilecekleri bir alanın sağlanması, diğer bir ifadeyle 

hukuki yükümlülük/erin şekliliğidir.338 

Toplumun her bir üyesi, özgürlüğe sahip olmanın yanı sıra, birer uyruk olarak 

birbirleriyle ~~eşittir". Hukuki bir düzenin ikinci apriori ilkesi olan eşitlik, Kant'a 

göre yalnızca yasa önünde geçerlidir. Bu, doğuştan belli statülerin kazanılmasına, 

hukuken tanınmış her türlü ayrıcalığa karşıttır. Fakat Kant'ın tekrar tekrar 

vurguladığı üzere, hem mülkiyetİn miras yoluyla aktarılması, hem de bazı insanların 

diğerlerine göre daha fazla mülkiyete sahip olması açısından var olan büyük 

eşitsizlikler, yasa önünde eşitlikle bağdaşır ve ona aykırılık oluşturmaz. ihlal 

edilmemesi gereken ölçüt, her bir uyruğun, '"yetenek, çalışkanlık ve şansının (Talent, 

Fleif3 und Glück)" yardımıyla toplumsal katmanlar arasında yükselmesinin olanaklı 

2009, s. 46-47. Kant'ın, siyasi iktidarın genel refah ya da ortak iyi adına adaleti gerçekleştirmeye 
yönelik müdahalelerinin meşruiyet zeminini ortadan kaldırması, Alman siyasi dUşüneesinde önemli 
bir dönüşüme işaret eder. Örneğin, ondan sadece bir yilzyıl önce eserlerini kaleme alan Althusius; bir 
yandan yilkselen burjuva sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda iktisadi özgilrlilklere önemli bir yer 
ayırıp, bu alana mildahalenin en aza indirilmesi gerektiğini savunurken, diğer yandan siyasi iktidarın 
faaliyetlerinin amacı ve dolayısıyla da sınırının, bireyin "refahı ve mutluluğu" olduğunu vurgular. 
Burak Gemalmaz, "Johannes Althusius 'da Simbiyosis, Halk Egemenliği, Devlet ve Direnme Hakkı", 
istanbul Hukuk Fakültesi Mecmuasi, Cilt LXVIII, Sayı 1-2, 2010, s. 52. Bu, tam da Kant'ın 
eleştirdiği noktayı oluştur; çünkil Althusius böylelikle, belli bir adalet anlayışı doğrultusunda hareket 
etme yetkisini siyasi iktidara tanıyarak, özgUrlük adına, özgUrlükterin sınırlandırılmasına zemin 
hazırlamış olur. 
338 Peter Koslowski, S ta at und Gesellschaft be i Ka nt, J. C. B. Mohr, 1985, 26-28. 
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olması, bu olanağın doğuştan gelen ayrıcalıklar aracılığıyla ebedi olarak 

engellenmemesidir. 339 

Bu çerçevede her bir bireyin eşit olarak sahip olduğu özgürlükler, onlara 

hukuki bir düzenin üçüncü apriori ilkesi olan, "özerk/bağımsız" (Se/bststandigkeit) 

bir yurttaş olma olanağı sağlar. Kendi kendine yeterlilik anlamına da gelen bu 

özerklik, Kant'ın kuramındaki kilit kavramlardan birini oluşturur, çünkü topluluğun 

üyesi olan tüm bireyler yasaların korumasından yararlanabilirken, yalnızca söz 

konusu özelliği taşıyanlar, yurttaş olarak kabul edilebilir ve toplumsal yaşamın temel 

düzenleyicisi olan yasama faaliyetinde oy hakkına sahip olabilir. Kadınların 

kategorik olarak dışında kaldığı yurttaşlık statüsüne dahil olmanın ana koşulu ise, 

bireyin kendisinin efendisi olmasıdır ki bu açıdan belirleyici olan mülkiyet 

sahipliğidir. Kant, mülkiyet kavramını geniş bir şekilde yorumlar ve zanaatkarlık, 

güzel sanatlar ve bilim konusundaki yetenekleri de buna dahil eder. Buradaki ayrım 

ona göre, bir şey üretip bunu satabilenle, sahip olduğu gücün kullanımı (Gebrauch 

se iner Krafte), başkalarının iradesine tabi olan arasındadır. İlki, bir zanaatkar da olsa, 

bir ücret ödenene kadar, satacağı şeyin sahibiyken; ikincisi -bu grubun temel bileşeni 

günlük ücretli çalışanlardır (Faglöhner)- başkalarının onayına tabidir. 340 

Kant bu kuramsal çerçeveyi daha sonra Ahiakın Metafiziği'nde geliştirir. 

Artık toplumun tüm üyelerini yurttaş olarak tanımlamasına karşın, tüm yurttaşların 

oy hakkına sahip olamayacağını belirterek yeni bir ayrım ortaya koyar: aktif ve pasif 

yurttaş. Pasif yurttaşlar yine, öncelikle ve istisnasız olarak kadınlardır. Erkekler 

açısından ortaya koyduğu ölçütler ise, gelişmekte olan kapitalist üretim tarzının ve 

onun yarattığı bağımlılık ilişkilerinin keskin bir tahlilini sunar. Aktif yurttaşlar, 

toplumun, "varlıklarını ve varlıklarını sürdürmek için gereksinim duydukları şeyleri 

başkalarının keyfi iradesine borçlu olmayan" üyelerinden oluşur. Bu borçluluk, 

başkalarının organizasyonu altında çalışma durumunda söz konusu olur ve bu 

durumdaki insanlar, başka insanlardan "emir almak ve onlar tarafından korunmak" 

zorunda oldukları için özerk değildir. Eşit ve özgür bireyi, -her ne kadar artık kalıtsal 

339 Immanuel Kant, "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richlig se in, taugt aber nicht 
für die Praxis", s. 89-90. 
340 A.e., s. 92-93. 
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olmasa da bunu bir ayrıcalık olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır- yurttaş olma 

ayrıcalığı ile donatan özellik ise, örneğin Avrupalı bir marangoz ya da nalhantın 

sahip olduğu, "emeklerinin ürünlerini meta olarak" satışa sunabilme (die Produkte 

aus dieser Arbeit als W are öffentlichfeilstellen) kabiliyetidir. 341 

Marx 'ın "iktisadi ilişkilerin sessiz baskısı"na dair tespitlerinden yaklaşık bir 

asır önce kaleme alınmış bu satırlar, yasa önünde eşit ve özgür insanların tabi olduğu 

bağımlılık ilişkisini gözler önüne serer. Burada dikkat çekici olan, Kant'ın 

kapitalizmin ulaştığı aşamaya dair yerinde bir saptamayla "Avrupalı" zanaatkarlan, 

bu tabiiyet ilişkisinin dışında konumlandırmasıdır, çünkü yaşadığı dönemde 

Almanya' da imalat sanayi si yaygınlık kazanmamış ve bu vasıflı emekçiler, üretim 

araçlarından koparılmamıştır. 342 Dolayısıyla, üretim araçlarının sahibi olarak 

zanaatkarlar, başkalarının organizasyonunda çalışmaya mecbur kalmadan, yani 

ücretli bir sözleşme ilişkisine girmeden; başkalarının emirlerine tabi olmadan, yani 

işyerinde işverenin disipline etme gücüne maruz kalmadan, kısacası iktisadi 

ilişkilerin sessiz baskısını henüz yoğun bir şekilde hissetmeden, siyasi alanın dışında 

da özgürdür. 

Kant böylelikle, yasa önünde eşit ve özgür insanların, hukuki alanın dışında 

tam anlamıyla özgür ve iktisadi olarak hakim sınıflar karşısında eşit olmadıklarını 

ortaya koyar. Yine Marx'a öngelen bir şekilde, üretim araçlarına sahip olan, 

dolayısıyla üretim sürecini kontrol eden ve bu sürecin sonucunda ürettiklerini meta 

olarak satabilenler ile yalnızca emeklerini başkalarının kullanımına sunma olanağına 

sahip mülksüzler arasındaki sınıfsal ayrımı saptaması ve bunu siyasi alana yansıyan 

bir eşitsizlik olarak nitelendirmesi büyük önem taşır. 

Bu kuramsal zemin üzerinde Kant, hukuk devletinin dayandığı temelleri ve 

yeni bir yönetim tarzı olarak sunduğu olanakları bir bütün olarak, belki bugün dahi 

aşılamayan bir çerçevede ortaya koymuş olur. Bu açıdan, hukuku başta mülkiyet 

ilişkileri olmak üzere, herkese ait olanı belirleyen kurallar bütünü olarak 

34 ı Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Das öffentliche Recht, § 47, s. 171-173. 

342 Almanya' da kapitalist üretim ilişkileri, parçalı siyasi yapıya rağmen Prusya öncülüğüne 1834 
yılında ylirürlüğe konan gUmrUk birliğinin (Zollverein) ardından yaygınlaşmıştır. Douglas Dowd, 
Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisada, Eleştirel Bir Tarih, Çev. Cihan Gerçek, Yordam Yayınları, 
2006, s. 84-87. 
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tanımiayarak ilk adımı atar. Herkesin, sahip olduğu hakları, bir diğerinin sahip 

olduklarına zarar vermeden eşit olarak kullanabildiği ve dolayısıyla da herkesin 

özgür olduğu bir hukuki düzen, onun deyimiyle doğa durumunun, yani belirsizliğin 

zıttı olan, güvenli ve sivil bir düzendir. Diğer bir deyişle Kant, yeni toplumsal yapıyı, 

yasallık ve daha genel olarak da hukukilikle tarif etmiş olur. Bu düzen içinde, yine 

onun ifadesiyle çok büyük bir eşitsizlik varlığını korur: Mülkiyetİn yoğunluğu ve 

derecesi. Fakat hukuki bir düzen içinde, herkesin keyfi iradesinin, bir diğerininkiyle 

çatışmadan var olabileceği özel bir alan, genel yasalar aracılığıyla sağlandığı için 

eşitsizliğin kaynağı da, kural olarak dokunulmaz bu özel alanlarda; yeteneklerini ve 

şansının yardımını, çalışkanlığıyla birleştirme olanağına sahip her bir bireyin 

"yanlış" tercihleri haline gelir. 

Yasa önünde eşitlik ilkesi aracılığıyla, bir yandan gelişmenin önündeki eski 

düzenin kalıtsal ayrıcalıkları ortadan kaldırılırken, mülksüzleşen ve hayatta kalmak 

için emeklerini başkalarının kullanımına sunanlar açısından bu ilke, siyasi ve hukuki 

tabiiyet ilişkisinden kurtularak birer hukuki özne olarak tanınmaları sonucunu 

doğurur. İnsanların ahlaki yükümlülükleri, başkalarına ait olana dokunınama olarak 

tanımlandığı ve hukuki yükümlülüklerin de bunu sağlayan bir çerçeve haline geldiği 

bir aşamada, siyasi iktidarın meşruluk biçimi de önemli bir dönüşüme uğrar. Siyasi 

iktidarın kaynağı, bir yandan her bir bireyin iradesidir ve bu nedenle ortak iyiyi 

koruma siyasi iktidarın esas yükümlülüğü olarak varlığını korur. Fakat diğer yandan 

siyasi iktidarın yönlendiği ya da gerçekleştirmeye çalıştığı herhangi bir amaç, asla 

genel nitelikte olamayacağı için, artık bir meşruluk işlevi göremez. Bu sivil düzenin 

meşruluğunun kaynağı, tam da herhangi bir bireyin keyfi iradesine dayanmadığı ve 

genel yasalar aracılığıyla bu olasılığı dışladığı için, gayri şahsi bir hukuk düzenini 

hayata geçirmesidir. 

İnsanların yasalar altında yaşama iradesini ortaya koyarak vücut verdikleri bu 

hukuk devleti; azınlığın ya da çoğunluğun doğrularını, toplumun geri kalanına 

dayatmamasıyla; kalıtsal yasal statüleri ortadan kaldırarak, yasalar karşısında 

herkesin eşitliği ve özgürlüğünü sağlamasıyla ve eşit bireylerin yasalarla belirlenmiş 

özgürlüklerden yararlanmasını öngörerek onların özerkliklerini tanımasıyla, basit bir 

ideolojik yanılsamanın ötesinde, kitleler nezdinde gerçekliğe tekabül eden ve siyasi 
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iktidarın meşruluğunu sağlayan gayri şahsi düzenin kuramsal çerçevesini oluşturur. 

Kant'ın oluşturduğu bu çerçevenin temelinde özel mülkiyetİn yer aldığı 

anımsandığında, Schmitt'in liberal hukuk devleti tanımının kuramsal dayanağı da 

ortaya çıkmış olur. Bu açıdan en önemli farklılık, I 8. yüzyılda yazan Kant'ın, 

hukukun serbestlik tanıdığı iktisadi alandaki eşitsizliklere, açıkça siyasi ve bu 

anlamıyla belli oranda hukuki sonuçlar bağlamasıdır. 

İktisadi alandaki bağımlılık ilişkilerini, bireylerin özerklikleri önündeki en 

büyük engel olarak nitelendiren Kant, bu alanda özgür olmayan yurttaşların, siyasete 

ehil olmadıklarını belirtir. Pasif yurttaşlar, yasaların sağladığı özgürlüklerden eşitçe 

yararlanma hakkına sahipken, devletin organizasyonunda görev alamayacakları gibi, 

yasaların yapımına da katılamazlar.343 Kant bu açıdan, kendi kuramında dahi hukuki 

alanın görmediği eşitsizlikleri görür ve varlığı ve en temel gereksinimleri için 

başkalarının iradesine tabi olan yurttaş/arı, siyasi karar mekanizmalarının dışında 

bırakır. Özgürlük yasalara tabiiyet ile sağlandığı için, iktisadi alanda tabi olanlar 

açısından bu çerçevede sağlanan eşitlik herhangi bir çelişki oluşturmaz. Fakat siyasi 

alanı şekillendirmek için tam anlamıyla özerk olmak gerekir ki, bu açıdan hukukun 

yok saydığı iktisadi alanda da bireyin, kendisinin efendisi olması gerekir. 

Artık kalıtsal olmasa da statüye dayalı siyasi eşitsizliği meşrulaştırmak için 

iktisadi alandaki eşitsizliklere işaret eden ve bu alandaki eşitsizliklerin soyut hukuki 

öznelerin eşitliği ve özgürlüğü ile bir arada var olabileceğini ortaya koyan Kant'ın, 

bu saptarnalarına karşın, iktisadi alanın önemli bir özelliğini öngöremediği 

söylenebilir. Döneminin genel oy karşıtı diğer liberal kurarncıları gibi Kant da, 

üretim ilişkilerinin yarattığı eşitsizliğin varlığı ve etkilerini gözlemlernekle birlikte, 

yine de son kertede siyasi alanın belirleyiciliğine olan inancıyla bu alanı kitlelerin 

katılımına kapatmaya çalışmıştır. Fakat iktisadi alandaki tabiiyet öylesine güçlü ve 

kendini yeniden üretme kapasitesine sahiptir ki, Kant'ın dışarıda tutmaya çalıştığı -

emeklerini başkalarının kullanımına sunmak zorunda kalan- yurttaşların siyasi alana 

dahil olması, ''korkulanın aksine" bu alanın radikal bir dönüşümüne yol açmamıştır. 

343 Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Das öffentliche Recht, § 47, s. 172. 
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4. Meşruluğun Yasalhkla Özdeşleşmesinin Siyasi, İdeolojik ve İktisadi Boyutu 

Rule of law ve Rechtsstaat kavramlarının içeriği, tarihsel kökenleriyle 

bağlantılı olarak bazı farklılıklada şekillenmiştir. Bununla birlikte söz konusu 

kavramlar, Locke ve Kant'ın kurarnlarında gözlemlenebileceği gibi, önemli bir 

noktada ortaklaşan bir siyasi ideali yansıtırlar; bu, siyasi iktidarın belli bir şekilde 

örgütlenmesi ve belli bir hukuki biçime uygun olarak hareket etmesidir. Kuvvetler 

ayrılığı ve yasaların genelfiği olarak somutlaşan bu özellikler, MacCormick'in 

deyimiyle, her iki kavramı, aralarındaki ayrım yalnızca başlıklandırılmalarında 

ortaya çıkıyormuşçasına birbirine yaklaştırır. 344 Bu açıdan, İngiltere ve Almanya'da 

bir siyasi organizasyon olarak modern devletin özgün bir formuna işaret eden her iki 

344 D. Neil MacCormick, "Der Rechtsstaat und die Rule of Law", Juristenzeitung, Volume 38, Heft 
2, 1984, s. 65, 67. İskoç hukukçu MacCormick'e paralel olarak, Nazi rejiminden kaçarak ABD'de 
karİyerine devam eden Alman hukukçu ve siyaset bilimci Kirchheimer, tarihsel kökenieri ve 
dayandıkları hukuk geleneklerindeki farklılıklara karşın her iki konseptin ortak paydasmm; bireyin 
güvenligini korumak oldugunu vurgular. Bu amaca ulaşmak için, geçici kişisel ilişkiler ya da anlık 
elverişli durumlara dayanarak hareket etmek yerine; spesifik taleplerin, - temel degerieri normlar ve 
süreklilik olan- kurumlara yöneltilmesinin çok daha elverişli olduguna dair gelişen farkındalık, söz 
konusu konseptlerin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Otto Kirchheimer, "The Rechtsstaat as a 
Magic Wa/1", The Rule of Law under Siege, Selected Essays of Franz L. Neumann and Otto 
Kirchheimer, Editör: William E. Scheuermann, University of Califomia Press, 1996, s. 244. İtalyan 
hukuk felsefecisi Danilo Zolo da Angio-Sakson ru/e of law, Alman Rechtsstaat ve Fransız Etat de 
droit geleneklerini karşılaştırdığı çalışmasında benzer bir sonuca ulaşır. Zolo, rule of law başlıgı 

altında topladığı ilkeler bütününü; modem devletin siyasi gücünü arttırma, yetkilerini keyfi ve 
ayrıcalıklarını kötüye kullanma yönündeki eğilimlerini sınırlandırarak, devlete yüklenen kişisel 
özgürlükleri koruma görevinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş, normatif ve 
kurumsal bir yapı olarak niteler. Yasa önünde eşitlik, yasaların belirliliği, başta özgürlUk ve mülkiyet 
olmak üzere temel hakların anayasalarda tanınması, kamu-özel ayrımına dayalı ilkesel olarak 
müdahaleden masun bir sivil toplum anlayışı, yasama ve yUrütmenin ayrılığı, yasamanın Ustünlügü ve 
yasallık ve bunları tamamlayan yargı bagımsızlıgı ilkeleri; söz konusu normatif ve kurumsal ortak 
paydayı oluşturur. Danilo Zolo, "The Rule of Law: A Critica/ Reappraisa/", The Rule of Law, 
History, Theory and Criticism, Editörler: Pietro Costa, Danilo Zola, Springer, 2007, s. 3-29. "Bir 
Angio-Amerikan terimi olarak "rule of law "un; Alman terimleri olan Rechtssicherheit ve 
Rechtsstaat'ın yanı sıra İskandinav terimleri olan rettssikkerhet ve rettsstat'la tam anlamıyla 
benzedigi görülür." Norveçli sosyolog Aubert, bu özdeşiiğİn temeline, kamusal otoritenin keyfi ve 
takdiri uygulanmasının sınırlandırılmasını koyar. Yilhelm Aubert, "From "Rechtsstaat and the "rule 
of law" to the ··welfare" or "regulatory st at e"", Zeitschrift für Rechtssoziologie, Number 6, 1985, 
s. 277. Oktay Uygun da hukuk devleti üst başlıgını kullandığı eserinde, kullanılan farklı kavramların 
içerik olarak büyük oranda özdeş oldugunu vurgular: " ... Almanya'da ve Fransa'da "hukuk devleti" 
(Rechtsstaat/Etat de Droit), Anglo Sakson Ulkelerde ve diger pek çok ülkede "hukukun UstUnlOgü" 
(Rule of Law) gibi farklı terimler kullanılsa da, aslında kavramlar arasında önemli bir farklılık yoktur. 
BUtOn bu terimler yine Alman kökenli bir kavramın; polis devleti anlayışının karşıtı olarak kullanılır ... 
Hukuk devleti veya hukukun üstünlüğü kavramları, devletin bUtün faaliyetleri bakımından hukuka 
uygun davranmasını ifade eder. Diğer bir deyişle, hukuk, devletin egemen yetkilerinin sınırını çizer." 
Oktay Uygun, "Türk Anayasa Hukuku Geleneğinde ve Özbudun Anayasa Taslağında Hukuk Devleti 
Anlayışı", Kamu Hukuku incelemeleri, insan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Egemenlik, 
XII Levha Yayınevi, 2011, s. 386. 
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kavram için, hukuk devleti üst başlığını kullanmak hatalı bir tercih 

oluşturmayacaktır. 

Hukuk devleti açısından vurgulanması gereken önemli bir husus, tarihsel 

olarak farklı sıfatlarla birlikte var olduğudur. Schmitt'in liberal olarak nitelendirdiği, 

kökenieri Lock e ve Kant' ın kurarnlarında görülebilen, özel mülkiyet ve kişisel 

özgürlüklerin güvencesi olan bir devleti ve genel yasalara dayalı hukuki bir sistemi 

tarif eden organizasyon biçimi, devlet ve hukuk arasındaki ilişkinin, toplumsal 

mücadelelerle şekillenen tarihsel bir aşamasına tekabül eder. Gerçekten de liberal 

hukuk devletinde, yasaların, özellikle de genel nitelikteki yasaların hakimiyetine dair 

vurgu; toplumsal mücadeleler, iktisadi ilişkiler ve iktisadi olarak hakim sınıfı 

oluşturan burjuvazinin siyasi konumuyla yakından ilişkilidir. 

Weimar döneminin bir başka önemli hukukçusu Franz Neumann, bu 

özellikleri kapsamlı bir şekilde ortaya koyar. İlk olarak yasaların hakimiyeti, 

toplumsal ilişkilere müdahale eden yasaların üretim sürecinde etkinliği gittikçe artan 

parlamentoların önceliğine dair bir söylemdir. Özgürlüklere ve mülkiyet ilişkilerine 

dair düzenlemeler bu söylemin başarısı oranında, bundan etkilenen belli bir sınıfın, -

genel oyun kabul edilmediği bu dönemde- burjuvazinin kontrolündeki bir siyasi 

organ tarafından gerçekleştirilir. Bu siyasi işievle bağlantılı olarak, yasaların 

hakimiyeti söylemi, iktidar ilişkilerinin öznesi olan bireyleri ya da sınıfları geri plana 

iten, gayri şahsi bir düzenin varlığına dair vurgusuyla, söz konusu ilişkilerin 

eşitsizlikçi doğasının gizlenmesi ve korunması açısından önemli bir ideolojik işieve 

sahiptir.345 Bu özellik, devletin görece özerkliğinin, tüm sınıflar karşısında mutlak bir 

özerkliğe ve tarafsızlık algısına dönüşmesine zemin hazırlarken, siyasi yapının 

ürettiği hukukun koruduğu spesifik çıkarlar da, yasaların herkesi kapsayan şekli 

özelliği sayesinde, soyut hukuki öznelerin genel çıkarları haline gelir. 346 

345 Franz Neumann, The Rule of Law, Political Theory and the Legal System in Modern Society, 
s. 254-255. 
346 Chevallier de, hukuk devleti söyleminin ve yasallık ilkesinin, yapay bir siyasi-hukuki alan ayrımı 
aracılıgıyla yerine getirmeye çalıştıkları ideolojik işieve dikkat çeker: " ... hukuk devleti, iktidarın 
kullanımını bir perdeyle örterek, onu norma indirgeyerek ve onun somut görünümlerini "de-realize" 
ederek", iktidarın meşru/aştırı/masına katkıda bulunur: iktidarın buyruklarının meşruluğu 
kendiliğinden güvence altına alınır, zira söz konusu buyruklar soyut ve nesnel bir normatif düzene 
baglanmışlardır; ve yasa adına konuşma yetkisine sahip olan kişiler, izdüşüm yoluyla, yasanın 
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Neumann 'ın, sınıflı toplumda siyasi iktidar açısından ideolojik bir i şleve 

sahip olduğunu belirttiği yasallık ilkesi, Weber tarafından modern toplumlarda, 

karizmatik ve geleneksel biçimlerden farklı olarak, rasyonellik temelinde kurgulanan 

yasal iktidarın (/ega/e Herrschaft) meşruiyet dayanağını teşkil eden bir olgu, bir 

durum olarak tanımlanır. Weber'in gayri şahsiliğini vurguladığı bu yasal iktidar, 

hukuk devleti idealinde ifadesini bulur ve her iktidar ilişkisinin sürdürülebilmesi için 

gerekli olan itaatin belli oranda çıkara dayanması meselesini özgün bir şekilde 

düzenler. Yasal bir iktidar altında, yurttaşın, bir yükümlülüğü yerine getirmesinin 

nedeni, bunun bir devlet personeli tarafından yürütülen birel bir işleme dayanmasıdır. 

Weber'in altını çizdiği husus bu devlet personelinin de, söz konusu işlemi, kendi 

iradesi ve çıkarı doğrultusunda gerçekleştirmemesi, bunu yaparken, bir yasaya 

dayanarak ve bu yasanın çerçevesi içinde hareket etmesi, dolayısıyla yasayla 

bağlılığıdır. Bu silsilede, toplumun üyesinin itaati belli bir kişiye değil, onun da 

üzerindeki gayri şahsi düzenedir (unpersönliche Ordnung) ve bu yükümlülüğün 

çerçevesi her bir özel durum için rasyonel yasalarla belirlenmiştir. Bu kapsamda 

W eber de klasik liberal öğretinin yasa paradigmasını izleyerek, rasyonelliği yasaların 

soyutluğu üzerine kurgular. 347 

Görüldüğü gibi her iki düşünür, yasallığın modern devletin meşruiyet 

dayanağını oluşturduğu hususunda birleşirken, bu zeminin nitelikleri konusunda 

ayrışırlar. Weber bu yeni meşruluk zeminini sosyolojik olarak çözümleme iddiası 

taşırken; Neumann'ın ön plana çıkarmaya çalıştığı, yasallığın ideolojik işlevidir. 

Farklılaşma özünde, bu meşruiyet zeminine dayanan siyasi ve iktisadi ilişkilerin 

sorgulanması bağlamında ortaya çıkmaktadır. Meşruiyetİn dayandığı iktidarın gayri 

otoritesinden de yararlanırlar. Hukuk devlete ne kadar dışsal ve üstün bir gerçeklik olarak sunulursa, 
bu süreç de o kadar etkili bir şekilde işler: Devlet, hukuka uyarak, kendiliğinden, hukuku üreten 
nesnel dUzenin hakimiyeti altına girer; devlet kendini "doğa"nın bir ürünü ya da "toplum"un 
yansıması olarak sunar. Böylece, hukukun mitleştirilmesi iktidarın mit/eşliri/mesine götürür." Bu 
süreçte yasa da, "oluşturulma biçimlerinin aşkınlaştırılması, tiretim koşullarının üzerinin örtillmesi, 
siyasal soyağacının izlerinin silinmesi şartıyla; ... bir güç ilişkisinin rastlantısal UrUnil olarak değil de 
zorunluluk ve tartışmasızlık nitelikleriyle bezenmiş olarak gözükilr. Anonim yasa koyucunun 
"hukuksal söylemi", parlarneoterin "siyasal söylemi"nden farklı olarak sunulur; bütiln siyasal 
boyutundan arındırılmış bir hukuk kuralının nesnelleştirilmesi, onun normatİf iktidarının gilvencesi 
haline gelir." (Vurgular yazara ait.) Jacques Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Ertuğrul Cenk Gürcan, 
İmaj Yayınevi, 20 ı O, s. 64, 58-59. 

347 Max W eber, Wirtschaft und Gesellschaft, s. ı 57- I 61. 
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şahsiliğine dair iddia, devlet aygıtında yer alan kişilerin sınıfsal aidiyet ve ideolojileri 

ile birlikte incelenmeyi gerektirir ve bu hususta bir önceki kısımda aktarılan veriler, 

yasal düzeninin gayri şahsiliğinin, genel oy ilkesinin kabulünden sonra dahi, iktidarın 

kompozisyonundaki belli bir sınıfsal ağırlığı engellemediğini ortaya koyar. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişim aşamasında devletin adeta kurucu 

nitelikteki rolü ve ardından sermaye birikimine olan bağımlılığı, hukuk 

sistematiğinin temeli haline gelen, soyut ve genel nitelikteki rasyonel yasaların, 

üretim ilişkilerinin gelişimi ile birlikte düşünülmesini gerekli kılar. Bu, Weber ve 

Neumann'ın, Pasukanis'in hukukun kapitalist üretim ilişkilerinde aldığı yeni biçime 

ve bu biçimin önemine dair saptamalarıyla ortaklaştıkları noktayı oluşturur. 

Pasukanis'in altını çizdiği gibi, insani özelliklerinden soyutlanarak hukuki özneye 

dönüşen bireyler arasındaki mübadele ilişkileri, bu ilişkilerin dayandığı özel 

mülkiyeti koruyacak ve sözleşmelerin yerine getirilmesinin güvencesi olacak bir 

otoriteye gereksinim duyar. Bu otorite, diğer bir ifadeyle modem devlet olarak 

örgütlenen siyasi iktidarın görevi, bu ilişkilerin yürütülebilmesi için gerekli olan 

öngörülebilirliği sağlayacak bir hukuki düzeni kurması ve korumasıdır. 

Öngörülebilirlik, hem devletin faaliyetlerini, hem de özel kişiler arasındaki 

sözleşme ilişkilerinin yerine getirilmesini kapsar. Dolayısıyla hukukun rasyonel bir 

şekilde organizasyonu, kapitalist üretim ilişkilerinin bu aşamasında, belli bir 

gereksinimi karşılar. 348 Bu bağlamda öngörülebilirliğin koşulları; ileriye dönük, açık 

ve genel nitelikteki yasalar ile başta kuvvetler ayrılığı ilkesiyle genel düzlemde ve 

ayrıca özel olarak da kurumsal silsilede, yetkilerinin sınırları belirlenmiş organların 

varlığıdır. Kısacası, W eber'in işaret ettiği gayri şahsi ve keyfi müdahalelere mümkün 

mertebe yer vermeyen bu hukuk düzeni, kapitalizmin rekabetçi döneminin 

gereksinimleri ile uyum içindedir. 

Böylelikle yasaların hakimiyeti, sıyası ve ideolojik işlevlerinin yanı sıra, 

piyasalardaki mübadele ilişkilerinin devamı için gerekli olan öngörülebilirliği 

sağlayan iktisadi işleviyle, burjuvazinin kurmaya çalıştığı hegemonyayı destekleyen 

bir söylem olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte söz konusu üç işlev, tarihsel 

348 A.e., s. 646-647; Franz Neumann, The Rule of Law, Political Theory and the Legal System in 
Modern Society, s. 255-256. 
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gelişmelerin ve toplumsal mücadeleterin etkisinden masun değildir. Özellikle genel 

oy mücadelesinin başanya ulaşması ve sosyal demokrat partilerin parlamentolarda 

çoğunluğu oluşturması gibi gelişmeler karşısında gerek hukuk devletinin, gerekse 

bunun liberal kurarn açısından temelini oluşturan genel yasaların yeniden 

tanımlanmasının ciddi bir sorun haline geldiği söylenebilir. Kitle hareketleri ve 

mülkiyet ilişkilerine müdahaleyi ıçeren yasama faaliyetlerini, belli bir 

öngörülebilirlik, yani hukuk güvenliği aracılığıyla hukuk devletinin kavramsal 

çerçevesine dahil etmeyi amaçlayan Kelsen'in yukarıda değinilen görüşleri, 

demokratik ya da sosyal olarak nitelendirilebilecek hukuk devletinin 

kurumsallaşmasına giden yolda önemli bir örneği oluşturur. 

5. İnsanın İktidarında Yasal Düzen: Sosyal Hukuk Devleti 

Kelsen, hukuk güvenliğinin demokratik mekanizmalar ile bir arada 

düşünülebileceğini, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki eserlerinde de savunmayı sürdürür. 

Bu bakış açısı, insanların hakimiyetinin, yasaların hakimiyeti ile bir arada var 

olabileceğine dair, demokrasi vurgusu ağır basan bir yaklaşımın ürünüdür. İngilizce 

kaleme aldığı eserinde Kelsen, bu defa rule of law başlığı altında incelediği ilkeler 

bütününün temel amacının; idari ve yargısal faaliyetlerin mümkün olduğunca 

önceden belirlenmiş genel normlar çerçevesinde yürütülmesi ve bu organiara 

mümkün olan en az takdir payının bırakılması olduğunu belirtir. Keyfi idare bu 

şekilde engellendiği için özgürlükler de güvence altına alınmış olur. Hukuk devleti 

ilkesini, yöneten ve yönetilen arasında bir ilişki olarak değil de, hukuku uygulama 

işlevinin hukuku üretme işlevine tabi olması şeklinde tanımlar. Dolayısıyla hukuk 

devleti, siyasi iktidarın faaliyet ve düzenleme alanlarının kapsam ve içeriğini 

belirlemez, bunların rasyonalize edilmesini amaçlar ve keyfi olarak saptanacak belli 

bazı özgürlükleri değil, hukuk güvenliğini korur.349 

Demokrasiyi hukuk devletinin önüne yerleştiren Kelsen, bir hukuk devletinde 

korunması gereken hak ve özgürlükleri de bu birliktelikten hareketle tanımlar. Siyasi 

bir metot olarak betimlediği ve artık kitlesel bir hal aldığını belirttiği demokrasi, 

tarihsel kökenieri anımsandığında, halk için yönetimi değil de, halk tarafından 

349 Hans Kelsen, "Foundations of Demvcracy ", Ethics, Yolume 66, Number I, 1955, s. 77-78. 
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yönetimi, dolayısıyla da siyasi katılımı temel aldığı için, bu tanım gereği, sıyası 

özgürlükler onun ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu doğrultuda, demokratik hukuk 

devletinin varlık koşulu, kapitalist üretim ilişkileri olmadığı gibi, bu üretim 

ilişkilerinin sürdürülebilmesi için elzem olan özel mülkiyet ve sözleşme özgürlüğü, 

bir hukuk devletinde a priori korunması gereken özgürlükleri oluşturmaz.350 

Kelsen'in vurgusu, siyasi özgürlükleredir. 

Kelsen 'in böylelikle, kalabalıkların siyasi alana dahil olma mücadelesini 

dikkate alan bir tanım geliştirdiği söylenebilir. Hukuk devletine, genel oya dayalı 

demokratik bir niteliğİn eklenmesi aynı zamanda radikal bir dönüşüme işaret eder, 

çünkü hukuk devletinin liberal özü, siyasi iktidarı spesifik bir hukuki düzenle 

sınırlandırmayı amaçlar ve bu açıdan yönetim şekilleri arasında herhangi bir öncelik 

tanımaz. Bir siyasi rejimin; demokratik, monarşik ya da aristokratik olsun, belli 

özgürlükleri koruyan ve kurumsal özelliklere sahip anayasal/meşruti bir şekilde 

örgütlenmesi, liberal hukuk devleti kapsamında değerlendirilmesi için yeterlidir.351 

Bu noktada, liberal hukuk devletinin sınırlandırıcı işlevinin, yukarıda çizilen 

çerçeve bağlamındaki, gerek kuramsal düzlemde, gerekse uygulamada gözlemlenen 

iki boyutuna değinmek gerekir. İlki, liberalizmin 20. yüzyıldaki en etkin 

kuramcılarından Mises'in de vurguladığı gibi, bir program olarak liberalizmin 

motifınin, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetİn tanınması ve korunması 

olmasından kaynaklanır ve özgürlük ve toplumsal barış gibi öğeler de bu zemin 

üzerinde anlam kazanır.352 Bu, kökenieri İngiliz geleneğinde Locke'un, Alman 

geleneğinde Kant' ın kuramında yer alan liberal hukuk devleti ilkesini n, kurumsal 

özelliklerle desteklenen konu bakımından sınırını oluşturur. İkinci bir sınır ise, siyasi 

alana erişim açısından ortaya çıkar ve konu bakımından var olan sınırın güvencesi 

olarak da nitelendirilebilir. Yasanın iktidarını tesis ederken, somut sorunlar 

karşısında genel amaçtan sapmayan siyasaların üretilmesinin güvencesi, siyasi 

350 A.e., s. 4, 68, 94. 
351 Cari Schmitt, Verfassungslehre, s. 200. 
352 Ludwig von Mises, Liberalism in the Classical Traditon, Çev. Ralph Raico, The Foundation for 
Economic Education, 1985, s. 19. 
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iktidara katılımı, mülkiyet ve eğitim koşulları ile sınırlandıran seçme ve seçilme 

hakkıdır.353 

Bu açıdan genel oy mücadelesinin başanya ulaşması, konu bakımından 

sınırın kurumsal güvencesinin ortadan kalkması anlamına gelmekteydi. Yasama 

organının '"pasif' yurttaşların etkisiyle şekillenmesi, tam da liberal kuramın onları 

siyasete ehil görmemesinin nedenini oluşturan iktisadi alandaki tabiiyederini belli 

oranda azaltabilecek, vergi sisteminden çalışma koşullarına uzanan bir yelpazedeki 

sosyal politikaları hayata geçirme olanaklarını beraberinde getirmekteydi. Bu 

gelişme karşısında hukuk devletinin liberal yorumu, yasama organının konu 

bakımından sınırlandırılmasını sağlayacak yeni araç ve güvenceler arayışıyla kendini 

yeniledi. 

Almanya'da Weimar döneminde bu bağlamda yaşananlar, Schmitt'in 

yasaların iktidarına dair vurgusunun da anlaşılınasını sağlar. Herman Heller, bu 

gelişmelerin ortasında, 1929 yılında kaleme aldığı makalesinde, mensuplarının 

sınıfsal kökenieri ve tutumları burjuvaziyle büyük oranda özdeş olan Alman yargı 

bürokrasisinin, yasa önünde eşitlik ilkesini, parlamentonun iradesini sınırlandıran bir 

ilke olarak yorumlamaya başladığına işaret eder. Ortaya çıkış amacı yasaların 

uygulanmasındaki keyfilikleri önleme olan bu ilke, gerek öğretide, gerekse mahkeme 

kararlarında, yasama organının iradesini sınırlandıran ve liberal hukuk devletinin 

sosyal bir hukuk devletine dönüşümünü engelleyen bir araç haline gelmiştir.354 Yasa 

353 Dieter Gri mm, "Der Wandel Staatsa~fgaben und die Krise des Rechtsstaats ", Die Zukunft der 
Verfassung, Suhrkamp, ı 99 ı, s. ı 65. 
354 Herman He ller, "Rechtsstaat ader Diktatur? ", Gesamte Schriften, Band 2, A. W. Sijthoff, I 97 I, 
s. 449-450. Sosyal hukuk devleti kavramının ilk kez kullanıldığı Heller'in bu makalesinin yanı sıra, 
Weimar döneminin bir başka önemli hukukçusu Otto Kirchheimer de 1930 tarihli çalışmasında, yasa 
önünde eşitik ilkesinin uygulama alanının, iktisadi status qou'yu değiştiren her türlü girişimi 
engelleyecek şekilde aşırı şekilde genişletilmesi yönündeki eğitime dikkat çeker. Otto Kirchheimer, 
"Weimar- und was dann? Analyse einer Verfassung", Politik und Verfassung, Suhrkamp, 1964, s. 
34-35. Yasa önünde eşitlik ilkesi temelinde ilerleyen bu tartışma, aslında genel bir dönüşümün 
parçasıdır. 19 I 4 öncesinde, hukuki yorum aracılığıyla hak ve özgürlüklerin gen işletilmesi, sol görüşlü 
hukukçuların bir talebiyken, cumhuriyet döneminde roller değişmiş; Alman yargı bürokrasisi, 
"hukukun temel prensiplerine" dayanarak içtihatlar oluşturmaya başlarken, bu kez işçi sınıfı ve onları 
destekleyen hukukçular savunmaya geçerek, yasal olarak tanınmış haklarının ortadan kaldırılacağına 
dair, Feldman'ın deyimiyle "temelsiz olmayan bir korkuyla" hukuki pozitivizmden yana tavır 
almışlardır. Gerald D. Feldman, "The Weimar Repub/ic: A Problem of Modernization? ", Arehiv für 
Sozialgeschichte, Band 26, ı 986, s. 9. Weimar döneminde Alman yargısının, kompozisyonu işçi sınıf 
lehine değişen yasama organı karşısında aldığı sınıfsal tavrı bu çerçevede özetleyen temel kaynak 
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önünde eşitlik ilkesinin bu yorumu, yasama organının reform yönündeki 

girişimlerinin, toplumun bazı üyelerine dayattığı fazladan yükümlülükler nedeniyle, 

soyut ve mutlak bir hukuki eşitliğe aykırı olduğu iddiasına dayanır. 

Yasama organının gerçekleştirmeye çalıştığı reform politikalarının hukuk 

devleti ilkesi üzerinden eleştirisi, İngiliz doktrininde de önemli bir yer tutar ve 

burada da dayanak yargı organı ve comman law geleneği olmuştur. Bu eğilim rule of 

law kavramını hukuki bir ilke olarak İngiliz doktrinine kazandıran Dicey'in 

eserlerinde açık bir biçimde yer alır. Yoksul Yasalan 'nın yürürlükten kaldınlıp, 

modern sosyal güvenlik sisteminin kurulmasında önemli bir aşama olan ı 9 ı ı tarihli 

Ulusal (Sosyal) Güvenlik Yasası 'nda, hükümet görevlilerine tanınan yargısal benzeri 

takdiri yetkiler nedeniyle "so~yalist" düşüncelerin etkisini gören355 Dicey'in 

eleştirisinin hedefınde, sosyal politikalara yönelen ve bunları gerçekleştirmek adına 

hızla gelişen bir bürokratik aygıt oluşturan yasama organı vardır. 

Dicey'in -bireyci/ikten kolektivizme doğru bir dönüşüm olarak nitelendirdiği

bu durum karşısındaki tavrı, rule of law kavramının merkezine, mahkemeler 

tarafından oluşturulan comman law'u yerleştirmesinde açıkça ortaya çıkar. 356 Rule of 

law'u, otorite sahibi kişilerin geniş, keyfi ya da takdiri yetkiler kullandığı her türlü 

hükümet şeklinin zıttı olarak tanımlayan düşünür,357 bu keyfıliği engelleyen haklar 

ve özgürlüklerin yaratıcısının, Kıta Avrupası sistemlerinden farklı olarak, yasama 

olarak bkz. Ernst Fraenkel, "Zur Soziologie der Klassenjustiz ", Zur Soziologie der Klassenjustiz 
und AufsAtze zur Verfassungskrise 1931-1932, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, s. 1-41. 
355 A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8. bs, Macınillan & Co., 
I 9 I 5, s. xl iv. Dicey'in eserinin, bu çalışmada yararlanılan bir kısmının Türkçe çevirisi için bkz. Albert 
V. Dicey, ''Hukuk Devleti: Doğası ve Genel Uygulamalar", Çev. Ali Rıza Çoban, Hukuk Devleti, 
Hukuki Bir ilke Siyasi Bir ideal, Editörler: Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan, Adnan Küçük, Adres 
Yayınları, 2008, s. 25-40. 
356 Brian Z. Tamanaha, "The Dark Side of the Relationship between the Rule of Law and Liberalism ", 
New York University Journal of Law and Liberty, Volume 3, Number 3, 2008, s. 534-535. Santora 
da, Dicey'in -yasama organının sosyalist etkiler altında kaldığına dair endişesine değinmemekle 
birlikte- kuramında koşulsuz egemenliğe sahip Parlamento'yu adeta sınırlandıran kurum olarak 
yargının varlığına dikkat çeker. Yasaları uygulamada somutlaştırma ve idare aygıtının uygulamalarını 
denetleme yetkilerinin mahkemelerde olduğu vurgulanarak, yargının otoritesini güçlendirme çabası, 
Dicey'in rule of law konseptinin temel noktasını oluşturur. Emilio Santoro, "The Rule of Law and the 
"Liberties of the English": The lnterpretation of Albert Venn Dicey ", The Rule of Law, History, 
Theory and Criticism, Editörler: Pietro Costa, Danilo Zola, Springer, 2007, s. ı 75, ı 79. 
357 A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, s. I 84. 
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organı değil mahkemeler olduğunu ısrarla vurgular.358 Hukuk devletini böylelikle, 

"deyim yerindeyse, yargıçların her türlü idari karar alıcının üstünde olduğu bir tür 

yargıçlar devleti"359 olarak kurgulayan Dicey, liberal öğretinin sosyal devletle olan 

mücadelesine önemli bir kuramsal miras bırakmıştır. 

Liberal ve sosyal hukuk devleti kavramiarına dair bu kuramsal tartışma, aynı 

zamanda dönemin siyasi mücadelelerini yansıtır ve bilindiği gibi bu süreçten zaferle 

çıkan, sosyal hukuk devleti anlayışı olmuştur. Almanya'da sosyal hukuk devleti 

kavramına 1949 tarihli Anayasa'da açıkça yer verilmesi,360 benzer şekilde İngiltere 

ve Amerika' da~ çalışma koşullarından tüketicinin korunmasına, sözleşme 

özgürlüğünün klasik tanımıyla çelişen düzenlernelerin yürürlüğe girişi361 ve genel 

olarak gelişmiş kapitalist ülkelerde; çalışma ve eğitim hakkı, işsizlik ve sağlık 

sigortası, konut yardımı ve asgari ücret gibi sosyal hakların temel standartlar olarak 

kabulü/62 hukuk devletinin düzenleyici işlevinin, yeni bir içerikle şekillenmesi 

anlamına gelmekteydi. 

Toplumsal mücadeleterin yanı sıra, 2. Dünya Savaşı sonrasında 

Hobsbawm'ın deyimiyle altın çağını yaşayan kapitalizmin, Avrupa'nın büyük 

ekonomilerine sağladığı olanaklar ve savaş öncesi iktisadi yaklaşımlarının olumsuz 

358 A.e., s. 183, 191, 192, 196. 
359 .. Mehmet Tevfik Ozcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, s. 201. 

360 Alman Anayasası (Grundgesetz), Madde 20, 28. Sosyal hukuk devletinin anayasal bir ilke olarak 
olarak kabulü, kavramın içeriği ve bağlayıcılığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu 
bağlamda sosyal hukuk devletini, Heller'in oluşturduğu çizgide, liberal-kapitalist toplumsal düzenin 
ve özellikle mülkiyet ilişkilerinin dokunulmazlığını ortadan kaldıran, devlete bu alana müdahale 
olanağı tanıyan bir ilke olarak tanımlayan Abendroth ile; bu doğrultudaki yorumun, bir kavram ve 
olgu olarak anayasanın esas amacı olan belli bir düzen yaratma ve onu koruma işlevi ile 
bağdaşamayacağını ileri süren; Schmitt'le beraber, özellikle Der lotale Staat kitabıyla Nazi rejiminin 
devlet ve hukuk kurarncıları arasında yer alan Forsthoffun görüşleri, tartışmanın ana eksenini ortaya 
koymaları açısından önemlidir. Bkz. Wolfgang Abendrtoh, "Zum Begriff des demokratisehen und 
sozialen Rechtsstaats im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland", Rechtsstaatlichkeit und 
Sozialstaatlicheit, Aufsötze und Essays, Editör: Emst Forsthoff, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, ( 1954) 1968, s. 119. Yine aynı derlernede yer alan, Emst Forsthoff, "Begriff und 
W esen des sozial en Rechtsstaats ", (I 954), s. 187; Emst Forsthoff, Der totale Staat, Hanseatische 
Verlag, I 933. ForsthofT'un Der totale Staat kitabının kısa fakat temel argümanları ortaya koyması 
bakımından önemli bir kısmının İngilizce çevirisi için bkz. Arthur J. Jacobson; Bemhard Schlink, 
"Weimar: Jurisprudence of Crisis", s. 321-323. 

361 Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, s. 72. 

362 Geoff Eley, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000, Oxford 
University Press, 2002, s. 312. 

170 



sonuçlarının, hakim sınıfları, karma ekonomi anlayışına yönelmek zorunda 

bırakması, söz konusu dönüşümün ana etkenlerini oluşturmaktaydı. Bu 

konj onktürde, 

"''Batılı" düşünürler ve karar oluşturanlar ... üretimi arttıran, dış ticareti geliştiren, 

tam istihdamı, sanayileşme ve modernleşmeyi gerçekleştiren bir dünya istiyorlardı ve 

hepsi, eğer gerekliyse, sistematik hükümet denetimi ve karma ekonomiler aracılığıyla ve 

komünist olmadıkları sürece örgütlü işçi hareketleriyle de işbirliği yaparak bunu 

gerçekleştirmeye hazırdı... Özel girişim ekonomisinin... hayatta kalabilmek için 

kendisinden kurtarılması gerekiyordu."363 

363 Eric Hobsbawm, K1sa 20. Yüzy1l, 1914-1991, Aş1rıhklar Ça~ı, 3. bs, Çev. Yavuz Alogan, 
Everest, 2007, s. 363, 367-368. 
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III. Küreselleşme ve Hukuk Devleti 

A. Dinamik Bir Kavram Olarak Hukuk Devleti 

Kapitalist üretim tarzının temelini oluşturan piyasaların ortaya çıkışı, piyasa 

toplumunun zeminini hazırlamış, piyasa karşısında eşit bireylerin, yasa önünde eşit 

hukuki özneler şeklinde tanımlanmasını olanaklı kılmıştır. Hukuk devleti bu temel 

üzerinde, genel ve soyut nitelikte normlara dayalı olarak politikalarını yürüten bir 

siyasi iktidar biçimi olarak gelişme göstermiştir. 19. yüzyılda kuramsal çerçevesi 

çizilen ve uygulamada ideal siyasi örgütlenme tarzını ifade etmek için kullanılan 

hukuk devleti ilkesi, liberal sıfatı ile özgün anlamına kavuşmuştur. Bu sıfat, siyasi

hukuki yapının örgütlenme ilkelerini, düzenleyeceği konuları ve bunları nasıl 

düzenlemesi gerektiğini ortaya koyması bakımından önem taşır. 

Siyasi alan aynı zamanda, toplumsal mücadeleterin yansıdığı bir alan olduğu 

için değişime açıktır. Bu husus, hukuk devleti ilkesine dinamik niteliğini veren 

olgulardan biridir. Siyasi alana kimlerin özne statüsü ile dahil olduğu ya da bu 

statünün ötesinde, bu öznelerin örgütlenme kapasiteleri ya da siyasi güçleri, siyasi 

yapının şekillenmesinde önemli etkenlerdir. Liberal hukuk devletinden sosyal hukuk 

devletine geçiş sürecinde bu etkiler gözlemlenebilir. Bununla birlikte, siyasi 

aktörlerin sahip oldukları gücün de sabit olmadığı vurgulanmalıdır. Bazı objektif 

faktörler siyasi alandaki güç ilişkilerinin dönüşümü açısından dikkate değer sonuçlar 

doğurur. Küreselleşme bu anlamda, kapitalist üretim ilişkilerinin özünün korunduğu, 

fakat gerek bu ilişkiler, gerekse siyasi alan üzerinde önemli değişikiere neden olan 

bir süreci ifade eder. Bu dönüşümlerden önemli bir parçası, sosyal hukuk 

devletinden, neo-liberal hukuk devletine geçiştir. 

1. Liberal Hukuk Devletini Ebedileştirme Çabası: Hayek ve Rule of Law 

So~yal hukuk devletinin, siyasi birliğin yeni bir örgütlenme tarzı ve toplumsal 

barışın güvencesi olarak kurumsallaştığı 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde dahi, 

hukuk devletinin hu sıfatıyla mücadele eden Hayek'in bakış açısı ve görüşleri, bu 

kazanımların birer birer ortadan kalktığı ''küreselleşme çağı"nda ayrı bir önem taşır. 

Hay ek' in temel amacı, hukuk devletinin, usul i bir güvence olarak değil, iktisadi ve 

172 



siyasi bir içerik olarak kavradığı liberal özünü, tıpkı 1 990'lı yıllarda popüler hale 

gelen "tarihin sonu" tezinde olduğu gibi, tarihsel ve toplumsal gelişmeler karşısında 

dokunulmaz bir alan olarak tanımlamaktı. Bu açıdan hukuk devletinin, olması 

gereken hukukun ilkelerini ortaya koyan, hukuk ötesi (meta-/ega!) bir öğreti ya da 

siyasi bir ideal olduğunu vurgulaması anlamlıdır. 364 

a. Schmitt ve Die ey 'in Mirası 

2. Dünya Savaşı sırasında kaleme aldığı The Road to Serfdom adlı eserinde, 

Kelsen'in tanımınayakın bir şekilde hukuk devletini en basit haliyle; siyasi iktidarın 

önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallar çerçevesinde yönetmesi ve bu nitelikteki 

kurallar sayesinde iktidarın baskıcı gücünün öngörülebilir hale gelerek bireylere 

davranışlarını planlama olanağı sağlaması365 olarak özetleyen Hayek, ince bir yorum 

tekniğiyle, bu usuli hukuk devlet tanımından, yasama organını konu bakımından 

sınırlandıran maddi bir hukuk devleti anlayışı yaratır.366 Aslında bunu yeni bir 

yaklaşım olarak nitelendirmek hatalı olur, çünkü bu doğrultuda kullandığı ana 

kavram W e imar döneminde Alman yargısının ve muhafazakar hukukçularının 

mirasına dayanır: yasaların genelliği ilkesi. 

Scheuerman, Hay ek' in yasaların genelliği ilkesini yorumlama tarzındaki 

Schmitt etkisine dikkat çeker. Weimar döneminin sosyal ve iktisadi reformları 

karşısında Schmitt'in savunduğu tez; bu tür müdahalelerin, liberal hukuk devleti 

anlayışının temelini oluşturan yasa önünde eşitlik ve yasaların genelliği ilkelerini 

ihlal eden bireysel işlemler olduğu ve "devrimci şiddet" olarak nitelendirilebilecek 

bu faaliyetlerin, olağan siyasi dönemlerle bağdaşmayacağıydı. Bu noktada ilginç 

olan, Weimar cumhuriyetinde solun iktidarda olduğu dönemde, "kapitalist 

ekonomiye yönelik müdahaleci politikaları" yasaların genelliği ilkesi aracılığıyla 

eleştİren Schmitt'in, solun güç kaybetmesinin ardından, tam tersi bir tutumla, 

364 Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, s. 311. 

365 Friedrich A. Ha ye k, The Road to Serfdom, Routledge, ( 1944) 2006, s. 75-76. 

366 "Rule of law böylelikle yasamanın kapsamının (scope of legislation) sınırlarına işaret eder: Bu 
[ilke], yasarnayı şekli yasa ([ormal law) olarak adlandırılan genel kurallar ile sınırlandırır ve gerek 
dogrudan belli insanları hedef alan gerekse herhangi bir kişiye, devletin baskıcı gücünü bu tUr bir 
ayrımcılık amacıyla kullanma yetkisi tanıyan düzenlemeleri yasamanın kapsamı dışında bırakır." A.e., 
s. 87. 
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müdahaleciliği ve bireysel kararlar ve emirlerle yöneten, yürütmenin ön plana çıktığı 

otoriter rejim türünü savunmasıdır.367 

"Schmitt için esas sorun, kimin müdahale ettiği ve müdahale ile kimin çıkarlarına 

hizmet edildiğidir. Ona göre, yoğun devletfaaliyeti gereklidir, fakat sosyal demokrat 

biçimlerinin aksine müdahale, özel sermayenin ayrıcalıklı konumuna zarar 

vermemelidir."368 

Bu kuramsal dönüşüm, genel olarak hukuk devleti ilkesinin değişen 

konjonktüre paralel olarak siyasi bir araç olarak kullanılabildiğini ve Schmitt 

özelinde değerlendirildiğinde de, onun eleştirisinin hedefinde kapitalist üretim 

ilişkileri olmadığını ortaya koyması bakımından çarpıcıdır. 

Aşağıda daha ayrıntılı olarak ineeleneceği üzere Hayek, Schmitt'in Weimar 

dönemindeki reformİst politikalar karşısında yasaların genelliği temelinde geliştirdiği 

görüşlerini, kendi hukuk devleti kuramının merkezine yerleştirir. Bu aslında 

Rechtsstaat geleneğinin kuramsal zeminini oluşturan Kant'ın görüşlerinin yeniden 

yorumlanması olarak da okunabilir. Fakat diğer yandan Hayek, Schmitt'in 

1930'larda savunduğu otoriter rejim türünü, sosyalist ülkelerdeki uygulamalar ile 

birlikte, gelişmekte olan sosyal devlet politikalarının varacağı noktayı gösterdiği 

iddiasıyla hedef tahtasına koyar. 369 

Hayek ve Schmitt'in yaklaşımları arasındaki bu farklılığın ardında, yasaların 

genelliği argümanın yanı sıra önemli bir ortak kuramsal zemin yer alır: Devlet ve 

sivil toplum ayrılığı. Bu karşıtlık, her iki düşünür arasındaki kuramsal sürekliliği 

vurgulayan Cristi 'nin belirttiği gibi, Schmitt'in esas kaygısını anlayabilmek için 

önemli bir anahtar sunar. Liberalizmin temel kurgularından biri olan bu aynında 

hukuk devleti, kişisel hakiann korunduğu sivil toplum alanına müdahaleleri 

düzenleyen ve sınırlandıran bir ilkedir. Fakat diğer yandan bu ayrım, siyasi olan 

konusunda tek söz sahibi olarak devletin otoritesini de güvence altına alır.370 Bu 

367 William E. Scheuerman, "The Unholy Alliance of Cari Schmitt and Friedrich A. Hayek", 
Constellations, Volume 4, Number 2, 1997, s. 173-177. 
368 A.e., s. 1 77. 
369 Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, s. 83, dipnot 1. 
37° F. R. Cristi, "Hayek and Schmitt on the Rule of Law", Canadian Journal of Political Science, 
Volume 17, Number 3, 1984, s. 526. 

174 



açıdan, bir önceki bölümde değinilen sendikal harekete yönelik klasik liberal 

öğretinin tepkileri anımsanabilir. Sendikalar, siyasi iktidarın etkisinden masun olarak 

kurgulanan özel alanda, hukuki öznelerin iradi sözleşmelerle yürüttüğü eşitler arası 

ilişkilere zarar verdikleri ve kolektiviteden gücünü alan bir iktidar odağı oluşturarak 

eşitsiz bir ilişki biçimi yarattıkları iddiasıyla gayri meşru ilan edilmiştir. 

Cristi bu noktada Schmitt'in, Weimar döneminde gittikçe radikalleşen 

demokratik hareketleri, devlet-sivil toplum ayrımını silikleştirerek, siyasi bir birlik 

olarak devleti güçsüzleştiren etkiler doğurması nedeniyle eleştirdİğİnİn altını çizer. 

Dolayısıyla Schmitt'in amacı, sivil alanı siyasetten arındıracak ve siyasi alanın 

yeniden devlet aygıtının tekeline geçmesini sağlayacak bir otoritenin kurulmasıdır. 

Hayek işte bu açıdan, hukuk devletinin siyasi iktidarı sınırlandırma işlevinin ortadan 

kaldırılmasına kuramsal bir zemin hazırlamakla suçladığı Schmitt'le ortaklaşır, 

çünkü siyaset tekeline sahip devlet ile gayri siyasi sivil toplum arasındaki ayrım 

Hayek'in kuramında da merkezi bir önemdedir. Sivil alandaki özellikle iktisadi 

ilişkilerin işleyişine müdahale konusunda, Schmitt'e oranla çok daha kesin bir tavır 

benimsemekle birlikte, Hayek'in kuramında da ana sorunsal, siyasallaşan ve 

iradesini demokratik bir rejim aracılığıyla dilediği gibi kullanan bir sivil toplumun 

koşullarını ortaya koymak değildir. Tam aksine, özel mülkiyet, piyasa ilişkileri ve 

fiyat mekanizmaları temelinde kendiliğinden işleyen bir düzenin var olduğu 

(spontaneous or der) bir sivil alan, siyasetten arınmış bir şekilde varlığını korurken, 

bu alanın kendiliğinden işlemesinin güvencesi olarak devlet, siyasi alanda son sözü 

söyleyendir. 371 

Laissiez-faire yanlısı olmayan Hayek, rekabetin korunmasına dair 

önerilerinde gözlemlenebileceği gibi devlet müdahalesini kategorik olarak 

reddetmez. Sistemin işleyişini bozmayan, onun evrilmesine izin veren ve 

gerektiğinde geliştirilmesini sağlayan müdahaleleri meşru kabul eder. Dolayısıyla 

onun esas gayesinin, devletin meşru faaliyetlerinin saptanması ve bu faaliyetleri 

gerçekleştirirken tabi olduğu sınırların ineelikle belirlenmesi olduğu söylenebilir.
372 

371 A.e., s. 524, 526, 532-533. 
372 Andrew Gamble, "Hayek on Knowledge, Economics, and Society", The Cambridge Companion 
to Hayek, Editör: Edward Feser, Cambridge University Press, 2006, s. I 28. 
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Hukuk devleti de müdahalelerin meşruiyetinin ölçütlerini belirleyen ilkeler bütününü 

oluşturur. 

Bu ayrımı bağlamına oturtabilmek için, Hayek'in gerek iktisadi gerekse 

hukuki yaklaşımında temel bir kavram olan kendiliğinden düzen üzerinde durmak 

gerekir. Hay ek' e göre sahip olduğu tüm maddi olanaklara karşın merkezi bir otorite, 

planlamayı, karmaşık toplumsal ilişkiler açısından gerekli tüm bilgileri elde edip, 

bunları herkesin yararına sonuçlar doğuracak şekilde kullanamaz. Ayrıca bu tür 

merkezi dayatmalar, insanların başkalarının iradesine tabi olmadan özgürce 

yaşamalarını, diğer bir ifadeyle başkalarının özgürlüklerine zarar vermeden ve bu 

şartla, herhangi bir baskıya maruz kalmadan diledikleri şekilde hareket etmelerini 

engeller. Hayek bu açıdan, insanın faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve yine bu 

faaliyetler sonucunda gelişen ve evrilen, fakat asla tasarlanmamış olan piyasaları ve 

fiyat mekanizmasını, kendiliğinden düzenin var olduğu ticari bir toplumun temel 

kurumları olarak görür.373 

Bu kuramsal zemin, başta iktisadi alana olmak üzere, yukarıdan bir dayatma 

şeklinde gerçekleşen ve bu düzenin işleyişini bozacak yasama faaliyetlerine de 

mesafe almayı gerektirir. Bu dayatmayı engellemek için Hayek, yasaların genelliği 

temelinde şekillendirdiği hukuk devleti ilkesinin yanı sıra, geç tarihli eserlerinde 

Diceyci Angio-Sakson geleneğinden miras aldığı bir başka öğeyi önplana çıkarır: 

Bağımsız yargı tarafından geliştirilen comman law. 374 Hayek'e göre; 

''tıpkı hiçbir ekonomik planın insanların planlarının bütünleştirilmesinde ve kaynak 

kullanımı eşgüdümünün gerçekleştirilmesinde piyasa sürecinin inceliğine ve 

duyarlılığına yaklaşamadığı gibi, statücü yasama (statutory legislation) da insanın 

toplumsal varlığının somut problemlerine karşılık verınede ve onu saptamada 

gelenek hukukunun (common law) duyarlılığıyla yarışamaz."375 

373 Jeremy Shearmur, "Hayek 's Politics", The Cambridge Companion to Hayek, Editör: Edward 
Feser, Cambridge University Press, 2006, s. 149-156. Ayrıca bkz. Friedrich A. Hayek, The Road to 
Serfdom, s. 79-80. 
374 Brian z. Tamanaha, "The Dark Side of the Relationship between the Rule of Law and Libera/ism ", 
s. 535. 
375 John Gray, "Bir Muhafazakar Olarak Hayek", Post-Liberalizm, Siyasal Düşünce İncelemeleri, 
Çev. Müfti Günay, Dost Kitabevi, 2004, s. 48-49. Gray'in makalesine yapılan alıntıda, "statUcU 
yasama" olarak çevrilmiş olan statutory legislation; yasama organı tarafından toplumsal dUzene 
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Fakat Hayek'in, içtihatlarla ve evrilerek şekillenen comman law'u, tıpkı rule 

of law gibi tek başına bir amaç olarak görmediğini vurgulamak gerekir. Her iki 

kurum da, düzenin kendiliğinden işlemesini sağlayacak önemli birer araçtır ve bu 

işlevi yerine getiremediği zaman, siyasi iktidarın yasama aracılığıyla "düzeltmeler" 

yapması gerekebilir. Skoble, Hayek'in bu düzeltmelerin kapsam ve içeriği 

konusunda ayrıntılara yer vermediğini vurgulamakla birlikte, kuramı bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, bu düzenin önemli bir parçasını oluşturan örneğin mülkiyet 

haklarına zarar veren içtihatlar karşısında, yasamanın düzeltici işlevinin ortaya 

çıkacağını düşünmenin makul olduğunu belirtir.376 

Sonuç olarak Hayek, özel mülkiyetİn korunduğu ve piyasalardaki mübadele 

ilişkilerinin fiyat sistemi aracılığıyla sorunsuzca işlediği; yani eşitlik ve özgürlüğün, 

ortak iyiyi kendiliğinden oluşturduğu bir düzeni, siyasi bir ideal olarak savunur ve 

rule of law ve common law'u, bu amaçlara ulaşmak için elverişli birer araç olarak 

kurgular. Burada Schmitt'in, liberal hukuk devletini, özel mülkiyet ve kişisel 

özgürlükleri temel alan bir toplumsal düzenin silahlı bekçisi şeklinde tanımladığı 

anımsandığında, Hay ek' le aralarındaki benzerlik bir başka açıdan ortaya çıkar. 

Schmitt'in bu Rechtsstaat tanımının, Hayek tarafından, liberalizmin ana 

kavramlarından biri olan görünmez el miti temelinde 20. yüzyıla uyarlandığı 

söylenebilir. Bu açıdan kullandığı devlet-sivil toplum ayrımı, demokrasiyi de özgün 

bir şekilde yorumlamasını olanaklı kılar. Siyasi iktidarı ve zoru, devletle 

özdeşleştiren Hayek açısından, çoğulcu özgürlükçü bir demokrasi de, söz konusu 

merkezi güç odağının bireylere baskı yapmadığı ve kendisini rasyonel gayelerle 

sınıriadı ğı bir rej i md ir. Bu husus common law savunusunda daha açık bir şekilde 

ortaya çıkar. İktidar ve zor devlete özgü, devletten hareketle tanımlandığı için, bunun 

karşısında sivil alanda var olan düzenin, tam da aşağıdan belirlenmiş olduğu, 

toplumun birikirole oluşan değerlerine dayandığı ve evrilerek geliştiği için 

özgürlüklere zarar vermeyeceği varsayılır. 

yasalarla (statute) biçim verme gayretini ifade etmek için kullanılmıştır. John Gray, "Hayek as a 
Conservative ", Post-Liberalism, Studies in Political Thought, Routledge, ı 996, s. 36. 

376 Aeon J. Skobıe, "Hayek the Philospher of Law", The Cambridge Companion to Hayek, Editör: 
Edward Feser, Cambridge University Press, 2006, s. ı 76- ı 78. 
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Hayek'in kendiliğinden işleyen düzeni, siyasi bir ideal olmakla birlikte; söz 

konusu düzenin oluşumu ve işleyişinde sivil alanda şekillen değerleri esas alması ve 

bu düzenin evrilmesi olanağını vurgulaması, onun, liberal düzeni tarihsel gelişmenin 

nihai bir aşaması olarak görmediğini ileri sürmeyi de olanaklı hale getirir. Örneğin 

Aktaş; Hay ek' e göre ••sosyal (kültürel) evrimin ilerleyeceği son noktanın zorunlu 

olarak liberal bir düzeni temsil" etmediğini ve Hayek'in liberalizminin; ""tarihin sonu 

geldi; liberalizm bundan sonraki bütün zamanlar için kaçınılmaz evrensel bir 

felsefedir" biçimindeki ""yüzeysel ideolojik açıklamalar"la kavranamayacağını 

vurgular. Ayrıca Hayek'in şahsen de bu tür yanlış anlamalardan duyduğu rahatsızlığı 

dile getirdiğinin altını çizer. Fakat yine aynı çalışmasında Aktaş; ""Hayekçi adalet 

teorisinin en temel işlevi[nin], mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğünün en yüksek 

düzeyde korunması" olduğunu; ""bu anlamda, onun adalet kavramı[ nın], kapitalizmin 

gelişmesi için oldukça elverişli bir araç" oluşturduğunu belirtir. Ayrıca ""Hayek'in 

hukuk devleti (kanun hakimiyeti) kavramı[nın], planlamacılığı ve sosyal devleti 

dışlayan negatif kurallar tarafından belirlen" diğini de kabul eder. 377 

Çelişkinin kaynağını Hayek'in görüşlerinde aramak daha makuldür. Hayek; 

emek, toprak ve paranın meta haline getirilerek piyasaların kurulması sürecindeki 

siyasi müdahale ve zoru yok sayar. Bu gelişmeler sonucunda yaygınlaşabilen üretim 

ilişkilerinin sürdürülmesi açısından temel kurumlar olan mülkiyet hakkı ve sözleşme 

özgürlüğünü ise; herkesin özgürce yaşayabileceği, ortak yararın kendiliğinden 

oluşabileceği ve toplumsal ilişkilerin müdahaleye gerek olmaksızın evrilebileceği bir 

düzenin vazgeçilmez ve adeta doğal öğeleri olarak nitelendirir. Bu kurumlara yönelik 

-sosyal devlet anlayışında kristalleşen- siyasi müdahaleleri de söz konusu evrimin 

kendiliğindenliğini bozması nedeniyle eleştirir. 

Oysa Po lan yi 'nin de vurguladı ğı gibi, ""serbest piyasaya giden yol merkezi 

biçimde düzenlenen ve kontrol altında tutulan sürekli bir müdahaleciliğin sınırsız 

artışından geçiyordu."378 Dolayısıyla Aktaş'ın iddiasının aksine Hayek; iktisadi ve 

toplumsal ilişkilerin, ancak kapitalist üretim tarzında, olması gerektiği şekliyle 

evrilebileceğini ileri sürerek, hem ortaya çıkışında siyasi müdahale ve zor olan bu 

377 Sururi Aktaş, Hayek'in Hukuk ve Adalet Teorisi, Liberte, 200 ı, s. 25 ı -252, 258, 151. (abç) 

378 Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm, Ça~amazm Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, s. 202. 
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üretim tarzını doğallaştırmaya, hem de bu üretim tarzının savunusunu temel alan 

liberalizmi kaçınılmaz evrensel bir felsefe haline getirmeye çalışmaktaydı. Şu da 

eklenmelidir ki Hayek'in kuramına dair bu saptamalar, onun, liberalizmi kaçınılmaz 

evrensel bir felsefe olarak gördüğü iddiasını içermez. Bilakis, liberalizmin mülkiyet 

hakkı ve sözleşme özgürlüğünden oluşan özünü korumaya yönelik kuramsal bir 

zemin oluşturma gayretiyle Hayek'in, aksi yöndeki bir eğilimin ifadesi olan 

sosyalizm ve belli oranda farklı bir eğilimin ifadesi olan sosyal devlet ile giriştiği 

mücadele, kendi liberalizm yorumunun ve aynca da kapitalizmin alternatiflerinin 

farkında olduğunu ortaya koyar. 

b. Sosyal Reformlar Karşısında Yasaların Genelliği İlkesi 

Hayek, hukuk devleti kavramını zıttı üzerinden tanımlar. İnsanların maddi 

eşitliğini sağlamayı ve yine bu çerçevede dağıtıcı adalet ilkesini, şekli ve soyut bir 

yasa önünde eşitlik ilkesini aşacak şekilde maddi/içeriksel (substantive) anlamda 

gerçekleştirmeyi amaçlayan politikalann uygulanması durumunda, Hayek'e göre 

hukuk devletinin yıkımı kaçınılmazdır. Hayek, bireylerin yasa önündeki soyut 

eşitliğinin, "iktisadi eşitsizlikler"e yol açacağını kabul eder, fakat bu eşitsizlik en 

azından, siyasi iktidarın belli insanları belli bir durumda tutmayı amaçlayan 

politikalarının sonucunda oluşmaz.379 

Sosyal hukuk devleti anlayışının gelişmiş kapitalist ülkelerde adeta bir ön 

kabul haline geldiği 1 960'1ı yıllarda yayınladığı The Constitution of Liberty'de 

Hayek'in, yasa önünde eşitliği vazgeçilmez bir ilke olarak savunurken kullandığı ana 

argüman, pek çok alanda eşitsizliklere yol açmasına rağmen, özgürlüğe zarar 

vermeden var olabilen tek eşitlik türünün bu olmasıdır. Bu noktadan hareketle 

Hayek, hukuk devletinin temel özelliklerini de aynı çalışmada ortaya koyar; bunlar 

yasaların genelliği, soyut/uğu, belirliliği, ileriye dönüklüğüdür ve bu öğelerin 

sağlanması için gerekli son bir kurumsal özellik olarak da kuvvetler ayrılığını 

ekler. 380 

379 Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, s. 82. 

38° Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, s. 148, 317. 
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Özgürlüğü baskının yokluğuyla tanımlayan Hayek için, yasaların bu şekli 

özellikleri, yasamanın faaliyetlerine sınır getirmesi ve yasaların maddi içeriğini 

belirlemesi nedeniyle önemlidir. Hayek böylelikle, genel olarak klasik liberal hukuk 

devleti anlayışını, özel olarak da Kant'ın a priori ilkelere dayalı hukuki düzenini, 

genel oyun toplumsal mücadeleler sonucunda kurumsallaştığı 20. yüzyıldaki siyasi 

ve hukuki yapıya uyarlamaya çalışır. ~~Özgür" olmada "eşitlik", kuramının esas 

öğeleri olmayı sürdürür ve Kant'ın en büyük despotluk olduğunu vurguladığı, 

toplumun refahını gözetme adına, aslında kendi ayakları üzerinde durma kapasitesine 

sahip bireylere, olgunlaşmamış çocuk muamelesi yapan siyasi rejim türü,381 

eleştirisinin hedefinde yer alır. 

Bu açıdan Hayek, liberal paradigmaya bağlı kalarak, 18. yüzyılın mutlak 

monarşileri ile 20. yüzyılın sosyal devletini özdeşleştirir, çünkü genel nitelikteki 

yasaların sağladığı güveneelere uyulmaması durumunda, siyasi rejimin, azınlığın ya 

da çoğunluğun iradesini yansıtmasının herhangi bir önemi yoktur. Sosyal adalete 

yönelmiş bir siyasi iktidar da, adil olanın içeriği o an siyasi iktidarı kontrol edenler 

tarafından belirleneceği için, bu adalet anlayışını benimsemeyenler açısından keyfi 

bir nitelik oluşturur. Dolayısıyla, tıpkı Kant'ın ileri sürdüğü gibi, herkes için soyut 

bir şekilde tanımlanan özgürlüğü sağlamanın yolu, gücün yoğunlaştığı siyasi iktidarı 

genel yasalar temelinde boşluksuz bir hukuki düzene bağlamak ve aynı zamanda 

herkese keyfilikten masun, öngörülebilir bir hukuki alan tanımaktan geçer. 

Hayek'in bu noktada Kant'a yaptığı atıf eksik, fakat anlamlıdır: "İnsan, hiç 

kimseye değil de, yalnızca yasalara itaat etmek zorundaysa, özgürdür."382 Kant, 

hukuki bir düzende yasanın sağladığı korumadan herkesin yararlanabileceğini 

belirtir, fakat diğer yandan gerçek özgürlüğün, yani kendi kendinin efendisi olma ve 

varlığının idamesi için başkalarının keyfi iradesine tabi olmama halinin koşullarının 

da ancak bu hukuki alanın dışında gerçekleşeceğini ekler. Siyasi iktidara katılmaya 

ve hukukun toplumsal yapıyı şekillendirme gücünü kullanmaya ehil olmak için 

381 Immanuel Kant, "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richlig sein, taugt aber nicht 
für die Praxis", s. 88. 
382 Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, s. 85. 
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gerekli bir özellik olarak bu somut özgürlük, yasaya itaat edenlerin değil, iktisadi 

olarak özerk olanların sahip olduğu bir ayrıca/ıktır. 

Hayek'in liberal hukuk devletini yeniden diriitme kaygısı içinde geliştirmeye 

çalıştığı kuramının önündeki esas zorluk da bu noktada ortaya çıkar. Kant, iktisadi 

olarak tabi durumdaki kitleleri pasif yurttaş statüsü ile siyasi alanın dışında tutarken, 

Hayek, genel oyun yarattığı müdahaleci bir siyasi rejim karşısında, var olan mülkiyet 

ve üretim ilişkilerini, kısıtlı oy silahı olmadan savunmak zorunda kalır. Yasaların 

genelliği ilkesini, yasaya bağlı olması gereken yürütme aygıtının keyfi 

uygulamalarını engelleme işlevinin yanı sıra, artık kompozisyonu değişen yasama 

organının düzenleme alanını konu bakımından sınırlandırma işleviyle donatarak 

yeniden tanımlama çabasının arkasındaki neden budur. 

Bu husus ancak, Hayek'in mücadele ettiği sosyal devlet uygulamaları ve 

sosyal adaleti sağlamaya yönelik düzenlemeler ile birlikte düşünüldüğünde anlam 

kazanır. Hayek, eşitlik ilkesini soyut bir şekilde ele alıp yasa önünde eşitlik olarak 

kurgularken, diğer tüm eşitlik türlerini bu tanımın dışında bırakır ve yasaların genel 

ve eşit olması dışında, adil olması gerektiğine dair görüşleri reddeder. Amaç kişisel 

çıkarlar doğrultusunda insanların özgürlüklerine müdahale edilmesinin engellenmesi 

olduğunda, genellik dışındaki hiçbir kriter bu vasfasahip değildir. 383 

Hayek'in oluşturduğu bu kuramsal zemin, vergilendirmeye dair görüşlerinde 

bağlamına oturtulabilir. Keynesyen sosyal devlet anlayışının önemli öğelerinden biri 

olan artan oranlı vergilendirme sistemini384 eleştirirken Hayek, yasaların genelliği 

ilkesini ana argüman olarak kullanır. Bu tür bir vergilendirme, daha yüksek oranda 

383 Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, s. 318. 
384 Artan oranlı vergi tarifesinde (progressive taxation), gelir arttıkça ortalama vergi oranı da artar. 
Buna karşın düz oranlı tarifede (proportional taxation), gelire bakılmaksızın, ortalama vergi oranı 
korun ur. Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 3.bs., Beta, 20 ll, s. 269. Hayek artan oran h 
vergi türününiln, herkese eşit uygulanan genel bir kural olamayacağını belirtir. Az gelire sahip bir 
kişiden gelirinin °/o20'si oranında vergi alınırken, geliri daha fazla olan birinden %30 oranında vergi 
alınması örneğinde olduğu gibi bu, eşitlik ilkesiyle bağdaşmaz. Hayek'in burada vurguladığı husus, 
belli bir grubu kapsayan yasaların da eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağıdır. Bu tartışma, 
güncelliğini yitirmiş gibi gözükebilir. Fakat son yıllarda kapitalizmin girdiği kOresel çaplı krizierin 
ardından genel eğilimin; artan oranlı vergilendirme sisteminin zayıflatılması, finansal gelir ve 
mülkiyetten çok, real yatırımların ve çalışanların vergi yükilnün arttırılması yönünde olduğu 
gözlemlenmektedir ve bu gelişme kuramsal dUzlemde de destek görmektedir. Bu verilere ilişkin 
olarak bkz. ILO, World of Work Report 2011: Making Market for Jobs, International Labour 
Office, 20 I 1, s. 97-107. 
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vergi alınacak kişileri spesifik olarak belirtmeyip, görünüşte genel olsa da, bu 

yükümlülüğü, oranları belirleyenierin (çoğunluğun) sırtından alıp diğerlerine 

(azınlığa) yüklemekle, aslında aynıncılığa neden olur.385 

Hayek'in incelikti değerlendirmesi, yasa önünde eşitlik idealine olan 

bağlılığının doğal bir sonucu olarak görülebilir. Fakat bu yaklaşım aynı zamanda; 

kadın-erkek, zengin-fakir arasındaki toplumsal eşitsizlikleri gidermeye yönelik 

devlete yüklenebilecek her türlü edimi, ayrımcılık ve keyfilik ölçütlerine dayanarak 

eleştirmeyi olanaklı kılar. Yalnızca devlet aygıtında cisimleşen iktidarın tanındığı ve 

bu siyasi iktidarın sınırının, idealize edilmiş özel alanlarla çizildiği liberal hukuk 

devleti kurgusu, böylelikle önemli bir ideolojik işlevi de yerine getirir. Toplumsal 

cinsiyet ve sınıfsal konumlarından soyutlanan bireyler ya da daha doğru bir ifadeyle 

hukuk öznesi vasfıyla kişiler; devletin genel yasalara uyma yükümlülüğü nedeniyle 

açık bir baskı kurmadığının varsayıldığı özel alanlarında, başka herhangi bir iktidar 

ve baskı türünemuhatap olmuyormuşçasına hareket ederek, ""özgürce" yaşayabilirler. 

Özel alana dahil oldukları oranda, aile kurumu ve üretim ilişkilerinde var olan baskı 

ve tabiiyet, liberal hukuk devletinin kör noktalarını oluşturur. 

Hayek'in bu kurgusundaki eleştiriye açık pek çok özellik, The Road to 

Serfdom 'un yayımianmasının ardından çağdaşları tarafından da ortaya konmuştur. 

Hayek'in temel argümanları karşısında, Harry W. Jones'un rule of law ve sosyal 

devletin birlikte var olabileceğini savunduğu makalesi, konuya, liberalizmin, Kıta 

Avrupası'na oranla çok daha etkin olduğu Angio-Sakson geleneğinin içinden 

yaklaşması bakımından önem taşır. Jones'un altını çizdiği ilk husus, Hayek'in hukuk 

devletini yıkıma götüreceğini belirttiği, ""farklı insanların spesifik ihtiyaçlarını" 

dikkate alan düzenlernelerin hemen hemen tüm ülke hukuklarında hali hazırda yer 

almasıdır. Çocuk hukukundan, iflas hukukuna; zor durumdaki bireylerin 

mülkiyetlerinin korunmasına dair muafiyetlerden (homestead exemptions), su 

kullanma hakkının düzenlenmesine (water rights); ceza hukukunda, cezaların 

bireyselleştirilmesinden common law'un karakteristik bir özelliği olarak, olayların 

(cases) somut vakalara ([acts) göre sınıflandırılmasınaldeğerlendirilmesine değin 

çeşitli örneklerin- varlığına dikkat çeken Jones, bu olgunun nedeninin, şekli eşitliği 

385 Friedrich A. Hayek, The Consitution of Liberty, s. 44 I. 
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istisnasıziaştırma çabalarının, pratikte asla gerçekleşmeyecek bir soyutlamaya 

dayanması olduğunu belirtir. Sosyal devletin bu açıdan ayırt edici özelliği, 

gerçekleştirilen düzenlernelerin "iktisadi eşitliği" daha geniş ölçüde sağlamayı 

amaçlaması ve bu doğrultuda, önceden iktisadi olarak kuvvetli olanların hakim 

olduğu alanları rule oflaw'un erişimine açmasıdır.386 

Bu değerlendirme, liberal hukuk devletinin, müdahale etmeme temelinde 

tanımlanabilecek iddiasının çelişkisini ortaya koyması açısından önemlidir ve aynı 

özellik Kelsen tarafından da vurgulanır. Modern devlet ve kapitalizmin, diğer bir 

ifadeyle sıyası ve iktisadi alanın birbirlerini destekleyerek, dönüştürerek 

gelişmelerine dair sürece, bu çalışmanın bir önceki bölümünde yer verilmişti. İşte 

Jones ve Kelsen'in, Hayek'e anımsatmaya çalıştığı, bu etkileşimin hukuki boyutudur. 

Kapitalizmin bir üretim biçimi olarak işleyebilmesi için hayati önemi haiz özel 

mülkiyet ve sözleşme özgürlüğü, hukuki kurumlardır ve "kapitalist medeni hukuk 

sistemlerinin" esas işlevi, mülkiyetİn korunması ve sözleşme hükümlerinin yerine 

getirilmesini sağlamaktır. Benzer şekilde, hırsızlık, dolandırıcılık ve zimmet gibi 

iktisadi suçlar da, ceza hukukunun düzenleme alanında yer alır. 387 Kısacası, hukuk 

devletinin temel vasfı, hukuki kurumları yaratmak, işleyişlerini sağlamak ve ortaya 

çıkan spesifik durumları dikkate alarak, bu alanları düzenlemek ya da yeniden 

düzenlemektir. Düzenlernelerin konusu, soyut bir şekilde gerçekleştirilen akıl 

yürütmelerle belirlenmediği, belli ihtiyaçlar ya da daha doğru bir ifadeyle çıkarlar 

doğrultusunda şekillendiği için, bu konuların seçiminde belirleyici olan da siyasi ve 

ideolojik mülahazalardır. 

Bu değerlendirmelerin yanı sıra, Hayek'in kendi kuramında da genellik 

ilkesinin bu denli aşırı bir yorumunun olanaksızlığını ortaya koyan öğeler 

saptanabilir. Mülkiyet hakkına müdahale addettiği vergilendirme konusundaki 

tutumunun aksine; kadınlar ve görme engelliler için ya da asgari yaş ölçütü ile 

gerçekleştirilen özel düzenlemeler, Hayek tarafından genellik ilkesine aykırı 

görülmez. Bunun keyfi olmamasının ve "bir grubu diğerinin iradesine tabi 

386 Harry W. Jones, "The Rule of Law and the W elfare State ", Columbia Law Review, Volume 58, 
Number 2, 1958, s. 15 1, 154. 
387 Hans Kelsen, "Foundations of Democracy", s. 81. 
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kılmamasının" koşulu; hem bu yasaların öznesi olarak tanımlananların, hem de bu 

statünün dışında kalanların, söz konusu düzenlemeyi meşru görmesidir. Burada bir 

oybirliği aramanın gerekmediğine işaret eden Hayek, ayrı ayrı değerlendirildiğinde 

düzenlemenin kapsamı içinde ve dışında kalanların çoğunluğunun söz konusu 

aynmları desteklemesinin yeterli olabileceğini belirtir.388 

Bu kriterler, fakir çoğunluğun, yasalara yansıyan iradeleri aracılığıyla, zengin 

azınlığa daha yüksek oranda vergi yüklernesi meselesine uygulandığında, söz konusu 

kriterlerin çelişkili yanları da ortaya çıkar. Bu tür bir düzenleme, yasaların 

genelliğine aykırıdır, çünkü herhangi bir kişi ya da grup spesifik olarak belirtilmemiş 

olsa da, bu bir ayrımcılık oluşturur. Hayek'in muhakemesine göre bunun ilk nedeni, 

zengin azınlığın fakir çoğunluğun iradesine tabi olmasıdır ki Hayek'in tanımı 

uyarınca bu, özgürlükle bağdaşmaz. İkinci olarak da, en azından zengin azınlığın 

kendi içindeki çoğunluk bunu desteklemez. 

Burada tutarsız olan, örneğin kadınları özne olarak alan bir yasal düzenleme 

açısından Hayek'in, erkeklerin çoğunluğunun bu tür bir düzenlemeyi isteyebileceğini 

varsayarken, zenginlerin artan oranlı vergi tarifesi karşısındaki olumsuz tutumundan 

kuşku duymamasıdır. Bu sonuca ancak, -kadınları kapsayan özne statüsünün dışında 

kalan- erkeklerin, kadınların lehine olan, örneğin kotaya ilişkin düzenlemeleri, siyasi 

iradelerine yöneltilmiş bir baskı olarak değerlendirme olasılıkları yok sayılarak 

ulaşılabilir, çünkü yine Hayek'in muhakemesi kullanıldığında, siyasi iradelerini 

diledikleri adayı seçme yönünde kullanmak isteyen erkekler, söz konusu kota 

nedeniyle, başka bir aday seçmeye zorlanmıştır. 

Görüldüğü gibi, yasa önünde eşitlik ilkesinin doğal bir parçasını oluşturan ve 

hukuk devletini polis devletinden ayıran temel kriterlerden biri olan yasaların 

genelliği ilkesinin, yasama organını konu bakımından sınırlandırma işlevi, evrensel 

bir ilkeden değil, seçici bir yöntemle yorum/anmasından kaynaklanır. 389 Yasaların 

388 Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, s. 222-223. 

389 Oktay Uygun, Hayek'in hukuk devletini geneliikievrensellik ilkesi üzerinden yorumlama 
tarzındaki çelişkileri bir başka örnek üzerinden ortaya koyar. Hayek, Evrensel insan Hakları 
Bildirisi'nin 24. maddesinde yer alan "ücretli periyodik tatil hakkı"nın; köylülere, Eskimolara, hatta 
Himalaya'nın Kar Adamı'na evrensel bir hak olarak tanınmasının anlamsızlığını vurgulayarak, bu 
kişilerin hayatları boyunca, böyle bir hakka ihtiyaç duymayacaklarını, dolayısıyla bunun bir hak 
olarak güvence altına alınmasının gereksiz olduğunu iddia eder. Uygun, bu yaklaşımın yanıltıcı 
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genelliği ilkesi tarihsel olarak, keyfifiği önleme ve öngörülebi/ir/iği sağlama 

işlevleriyle ortaya çıkarken, Hayek'in kuramındaki sorun, mücadele etme iddiasını 

taşıdığı keyfılikle çelişen bir biçimde, keyfi bir seçicilikle, genelliğin bir konu 

sınıdandırması haline getirilmesidir.390 Oysa tüm kadınları ya da geliri belli bir 

düzeydeki tüm birey leri kapsayan düzenlemeler, aynı şekilde, soyut ve genel olma 

niteliklerini korurlar. 391 

oldugunu belirtir: "Bu hak, niteligi geregi, ne zaman ve nasıl dinlenecegine kendisi karar verebilecek 
olan, kendi tarlasında çalışan köylüyü ya da kendi işini gören bir kimseyi değil, yaşayabilmek için 
ücret karşılığı emeğini satan emekçileri korumaktadır. Hakkın öznesi olarak "herkes"in 
gösterilmesinde de bir tutarsızlık yoktur. Buradaki herkes, söz konusu hak talebini doğuran bir işte 
çalışan herkestir ... Birinci kuşak haklardan bir örnek vermek gerekirse; siyasal haklar herkese 
tanınmıştır ama oy vermek için belirli bir yaş kategorisinde olmak gerekir. Modem toplumda 
meslekler ve sınıflar birer kast olarak düzenlenmediğine göre, günün birinde herkesin periyodik tatil 
hakkından yararlanacaklar kategorisine girmesi milmkündilr." Oktay Uygun, "Küreselleşme ve 
Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi", Kamu Hukuku İncelemeleri, İnsan 
Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Egemenlik, XII Levha Yayınev i, 20 ll, s. 259-260. 
390 Raz da, Hayek'in müdahaleci siyasalara yönelik temel itirazının aslında "iktisadi" olanlarla sınırlı 
kaldıgının altını çizer ve iktisadi gerekçelerle karşı çıktığı siyasaları, hukuk devleti ilkesinin ihlali 
olarak sunmasını eleştirir. Hukuk devletini, yasaların genelligi ve açıklığı, bu yasaların 

öngörülebilirlik temelinde uygulanmasını sağlayacak usuli ve kurumsal güvenceler biltilnil olarak 
tanımlayan Raz, bu konseptin, iyi hukuka dair yargılarla karıştırılması halinde, işlevselliğini 
yitireceğini belirtir. Bunun yerine hukuk devletinin, keyfifiği engelleyen fakat yasama organını konu 
bakımından sınırlandırmayan -yasaların genel, ileriye dönük, açık, istikrarlı ve ulaşılabilir olması ve 
bağımsız bir yargıya dair kurumsal güvenceler gibi- şekli özelliklerle tanımlanması, Raz'a göre bir 
yandan söz konusu özelliklerle bagdaşmayan hukuki düzenlemeleri eleştirmeyi olanaklı kılarken, 
diger yandan hukuk devletini, toplumsal içerikli siyasalar önünde bir engel olmaktan çıkarır. Joseph 
Raz, "The Rule of Law and /ts Virtue ", The Authority of Law, Essays on Law and Morality, 
Oxford University Press, 1979, s. 211-218, 231-232. Raz'ın makalesinin Türkçe çevirisi için bkz. 
Joseph Raz, "Hukuk Devleti ve Erdemi", Çev. Bilal Canatan, Hukuk Devleti, Hukuki Bir İlke 
Siyasi Bir İdeal, Editörler: Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan, Adnan Kilçük, Adres Yayınları, 2008, s. 
149-168. 
391 Bu son saptama, yasaların genelligi ilkesinin, bir ideal olarak savunulmaya başlandıgı 18. 
yüzyıldaki kuramsal kökenleriyle de uyumludur. Rousseau, yasaların genelliğinin, keyfilik ve 
ayrımcılıgı önleyen özilnü açık bir şekilde ortaya koyar: "Yasalann konusu geneldir dediğim zaman, 
şunu anlıyorum: Yasa yurttaşları bir bütün, davranışları da soyut olarak göz önüne alır; yoksa özel bir 
kişiyi ya da özel bir davranışı dikkate almaz. Böylece, yasa bir takım ayrıcalıklar kabul edebilir ama, 
adlarını belirterek kimseye ayrıcalık tanıyamaz." (abç) Jean-Jacques Rouesseau, Toplum Sözleşmesi, 
6. bs, Çev. Vedat Günyol, Türkiye İş Bankası KültUr Yayınları, 2010, s. 35. Rousseau ayrıca, 
çogunluk iktidarı olarak demokrasinin mutlaka despotizmle sonuçtaoacağına dair iddiayı da, yasaların 
genelliği ilkesine dayanarak reddeder. Ona göre çoğunluğun karar vermesi değil, somut duruma özgil 
yasaların yapılması despotizme yol açar. Ethan Putterman, Rousseau, Law and the Sovereignty of 
the People, Cambridge University Press, 2010, s. 106-107. Aynı doğrultuda bkz. Ali Ağaoğulları, 
Ulus-Devlet ya da Halkm Egemenli~i, imge Kitabevi, 2006, s. 1 16. Rousseau, yasaların genelliği 
ilkesi dışında, genel iradenin despotizme dönilşmesini engelieyebilmek için, toplumsal düzenin de 
belli özellikleri olması gerektiğini belirtir. İktisadi eşitsizliklerin, siyasi alana yansımasını önleyen bir 
paylaşım politikası ve türdeş bir sosyal yapı, bu açıdan ideal toplumun temel niteliklerini oluşturur. 
Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutlara, s. 146-148. 
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Bu açıdan, eğer amaç yasaların genelliği ilkesine dair tutarlı bir yaklaşım 

oluşturmaksa, iki seçeneğin varlığından söz edilebilir. İlki, yasa önünde eşitlik 

ilkesinin istisnasız bir şekilde ve tam bir soyutlamayla, diğer tüm eşitsizlikleri yok 

sayarak uygulanmasıdır. Fakat yaş ölçütüyle gerçekleştirilen düzenlemeler bir yana, 

kadınları özne olarak alan düzenlernelerin genellik ilkesinden sapma olmadığını, bu 

idealin yılmaz savunucularından Hayek dahi kabul etmek zorunda kalır. İkinci 

seçenek, genellik ilkesinin yalnızca, keyfıliği belli oranda önleyecek şekilde; kişisel 

özelliklere referansla ve somut durumlara yönelik yasal çözümlerin karşıtı olarak 

yorumlanmasıdır. Bunu destekleyecek unsurlar, Hayek'in kuramında da yer alan 

belirlilik ve ileriye dönüklük kriterleridir. 

Genel yasalar aracılığıyla gerçekleştirilecek düzenlernelerin konusu 

böylelikle yasama organının takdirine kalırken, yasalar, genellik vasfından türeyen 

diğer şekli unsurlada birlikte, iktidarın keyfıliğini engelleme ve bireyler açısından 

belli bir öngörülebilirlik oluşturma işlevlerini yerine getirir. Bunun tabii bir sonucu, 

genel nitelikteki yasaların uygulanmasında, yine bu iki temel ölçütün gözetilmesini 

sağlayacak kurumsal ve usuli güveneelerin de hukuk devleti ilkesinin parçası haline 

gelmesidir. Böylelikle Kelsen'in de vurguladığı gibi, hukuk devleti ilkesi, devlet 

siyasaları önünde kategorik bir engel oluşturmadan hukuk güvenliğini sağlayarak, 

toplumsal mücadelelerin dayattığı sosyal ve demokratik talepleri göz ardı etmeden, 

liberal paradigmanın temelinde yer alan keyfıliği önleme işlevini yerine getirmiş 

olur. 

2. Meşruluk-Yasallık Geriliminde Şekillenen Hukuk Devleti 

Hukuk devleti, siyasi iktidarın kullandığı çeşitli araçların, yöntemlerin ve 

referansların yanında ve onlardan farklı olarak; ideal siyasi iktidarın organizasyon 

tarzını oluşturma iddiasıyla, modern devletin meşru biçimidir.392 Siyasi iktidarın 

392 Tevfik Özcan da hukuk devleti ilkesinin, siyasi meşruiyet açısından yüklendiği işlevi vurgular: 
"Hukuk devleti hukukun tutarlı uygulanışı için gerekli bir ilke olmasının yanında, siyasal meşruluğu 
hukuk ölçtittine bağlamanın da ilkesidir. Burada, gerçekte hukuka ait özellikler olarak ele almamız 
gereken ilkelerin, bir kez daha hukuk devletine yönelik şekilde de ifade edilebildiğini görüyoruz. 
Bunlar arasında, hukuk kurallarının genel olması, formelliği, açıklığa sahip olması ve 
hesaplanabilirlik temin etmesi ilk bakışta sayılabilir olanlardır. Bütün bu çerçeve, başkaca bir 
meşruluk söylemine müracaat etme gereği olmadan, devletin hukukla bağlı olması ölçütüyle 
meşruluğun gerekli ve yeterli koşulunun sağlanmasıdır." Mehmet Tevfik Özcan, Modern Toplum ve 
Hukuk Devleti, s. 206. 
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meşruluk iddiasını yönelttiği toplumdaki ilişkileri etkileyen faktörlere bağlı olarak, 

hukuk devletinin sürekli bir dönüşüm halinde olması, bu konsepte dinamik niteliğini 

veren olgudur. 

"Meşruiyet arayışı, zorunlu olarak, siyasi gücün onu kullananlardan ayırt edilmesini 

gerektirir, başka bir çözüm yoktur, çünkü meşruiyet bir bağiantıyı zorunlu kılar. 

Kendiliğinden meşruiyet olamaz, şu ya da bu ilke adına meşruiyet vardır, ama güç 

bir kez, onu kullananların kişiliklerinden ayrıldığında, soyut bir dayanağa ihtiyaç 

duyan antiteye dönüşür, bu dayanak da devlet olacaktır. .. [Modem devlet] ilkesini 

başka yerde aramaz; deyim yerindeyse, dışsallığı içselleştirmiştir. Meşruiyetini 

kendinden alır ya da o doğrudan doğruya meşruiyettir. "393 

Akal'ın, meşruluk arayışının modem devletle birlikte kazandığı özgün boyutu 

ortaya koyan bu ifadelerine, bu çalışmanın konusuyla bağlantılı olarak bir ekleme 

yapmak yerinde olur. Meşruiyetini bizatihi kendi varlığında oluşturan modem siyasi 

iktidar; soyut dayanak olarak, gayri şahsi, diğer bir ifadeyle hukuki düzene atıf yapar 

ve bu düzene kendi somut varlığını da tabi kılma iddiasıyla, o artık bir hukuk 

devletidir. Hukuk devletinin bu anlamda temel dayanağını oluşturanyasallık ilkesi de 

karşıtıyla anlam bulur: insanların hakimiyeti karşısında, yasaların ya da hukukun 

hakimiyeti. 

a. Meşruluğun Korunması İçin Yasalarla Müdahale Zorunluluğu 

Modem siyasi iktidarın faaliyetlerinin; bir yandan görev yapanların sınıfsal 

ve ideolojik aidiyetleriyle şekillendiği, öte yandan kapitalist üretim ilişkilerinin 

korunmasına yönelik yapısal kısıtlara tabi olduğu bir toplumsal düzende, sınıflar üstü 

ve keyfi olmayan bir iktidar kurgusu ve iktidarın da tabi olduğu gayri şahsi bir 

düzen, meşruiyetİn sağlanması açısından merkezi bir konumdadır. Fakat bu yasal 

meşruiyet, yukarıdan aşağıya bir dayatma olarak kurulamaz. Modem siyasi iktidarın 

meşru biçimi olarak hukuk devleti; sınıflara bölünmüş bir toplumda, bu sınıflı 

toplum yapısının kaynağını oluşturan üretim ilişkilerindeki dönüşümlerden ve bu 

yapının sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ve siyasi mücadelelerden etkilenir. 

393 Cemal Bati Akat, iktidarın Üç Yüzü, s. 72. (abç) 
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Çıkarları doğrultusunda hareket eden bir kişinin, azınlıkların ya da 

çoğunlukların keyfifiği karşısında, genel normlara dayanan bir yönetim, siyasi 

düşünce tarihinin ezeli bir idealini oluşturmakla birlikte,394 bu idealin belli oranda 

somuttaşması yakın tarihli bir olgudur. Hukuk devletinde ifadesini bulan bu idealin 

kurumsal bir yapı şeklinde ortaya çıkış sürecinde, kapitalizm; herkesi piyasadaki 

mübadele ilişkisi açısından eşit/eyerek ve siyasi iktidarı ve zoru, sömürü ilişkisinin 

sürdüğü iktisadi alanın belli oranda dışına iterek, meşru şiddet tekeline sahip 

devletin, görece özerk yapısıyla şekillenmesinde etkili olmuştur. 

Yasa önünde eşit, yasalarla çerçevesi çizilen özgürlüklere hukuki özne olarak 

sahip yurttaşlar ve yasalara bağlı bir siyasi iktidar, bu zemin üzerinde vücut bulan 

hukuk devletinin tarihsel olarak temel özelliklerini oluşturur. Fakat gerek kuramsal 

düzlemde, gerekse uygulamada siyasi iktidara, hukuk devleti özelliğini kazandıran; 

yalnızca yasalarla yönetmesi değil, yasallığın, belli bir içerikle ve bu içeriğin 

güvencesini oluşturan kurumlarla tarif edilmesidir. Siyasi bir ideal olarak liberal 

hukuk devleti tüm bu özellikleriyle, siyasi alana dahil olma ve onu dönüştürme 

gayretindeki burjuvazinin taleplerini yansıtır. Güçlenmekte olan bu yeni sınıf siyasi 

alanın parçasını oluşturduğu oranda, özgün bir örgütlenme tarzı olarak hukuk 

devletinin kurumsallaşmasının mücadelesini yürütmüştür. 

Bu tarihsel dönemde, yasal/ık, yasama organına katılım hakları elde eden 

burjuvazinin ürettiği yasalara bağlı bir yürütme aygıtının inşası anlamına gelir. 

Schmitt'in tanımı hatırlandığında, polis devleti ya da ortak yarar doğrultusunda 

müdahale etme yetkisine sahip paternalist mutlak monarşilerin karşıtı olarak ortaya 

çıkan liberal hukuk devleti, siyasi iktidarın somutlaştığı yürütme aygıtının keyfifiğini 

en aza indirmeyi ve bununla bağlantılı olarak belli oranda öngörülebilirliği 

sağlamayı amaçlar. Kısacası liberal hukuk devleti, keyfi yönetimin karşıtıdır ve 

keyfiliğin önlenmesi, hem açık ve sürekli zorla bağdaşmayan mübadele ilişkilerinin, 

hem de kişisel özgürlüklerin korunması açısından burjuvazinin temel talebini 

karşılar. 

394 Norberto Bobbio, The Future of Democracy, Çev. Roger Griffin, University of Minnesota Press, 
1987,s. 138-144. 
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Liberal hukuk devleti ideali, yönetim şekli ve siyasi katılımın kapsamı 

hakkında suskundur. Amaç siyasi iktidarı belli bir içerikle ve biçimle sınırlandırmak 

olduğu için bu iktidarın kimin elinde olduğu kuşkusuz önemlidir, fakat ikincil bir 

meseledir. Liberal öğreti açısından, örneğin monarşinin meşruti ya da demokrasinin, 

demokratik bir hukuk devleti olması önceliklidir. Burjuvazinin, iktidar bloğunun 

etkin parçası olamadığı Almanya'daki Rechtsstaat örneğinde bu durum daha bariz 

bir şekilde göze çarpar. Rechtsstaat, katılım aracılığıyla yön verilerneyen siyasaları, 

hukuk aracılığıyla belli bir mecrada tutabiirnek için ayrıntılandırılan ya da 

mükemmelleştirilen ilke ve kurumlar bütünü olarak gelişmiştir.395 Baratta'nın hukuki 

liberalizm olarak tanımladığı Alman öğretisi ve uygulaması, bu özelliği yansıtır ve 

yine onun vurguladığı gibi, bu şekilde gelişen hukuk devleti, daha sonra sosyal 

demokrasinin parlamento aracılığıyla elde ettiği kazanımlarla mücadelede önemli bir 

araç olarak kullanılmıştır. 396 

Buna paralel olarak, liberal hukuk devleti konseptinde, siyasi katılım 

haklarını içermeyen ve özel mülkiyet ve kişisel özgürlükleri temel alan bir haklar 

listesi dikkat çeker. Bu, dönemin hegemonik hale gelen liberal itikadı laissez-faire 

ilkesiyle de uyumludur. Fakat hukuk devleti ne uygulamada, ne de kuramsal 

düzlemde bu tanımın sınırları içinde kalmamıştır. Kitlelerin toplumsal hareketlerle 

birlikte örgütlü gücünün ve taleplerinin artması karşısında, yalnızca keyfıliği önleyen 

bir hukuk devleti anlayışının, siyasi meşruiyeti sağlama işlevini yerine getirmesinin 

olanaksız hale geldiği söylenebilir. 

Aslında siyasi iktidarın, kapitalist üretim ilişkilerinin, nüfuz ettiği toplumsal 

ilişkilerde yarattığı huzursuzluklar karşısında, liberal öğretinin müdahale etmeme 

düsturundan vazgeçmesi, genel oy mücadelesinin kazanılmasından önceki bir 

gelişmedir. "Kamu sağlığı, çalışma koşulları, belediye yatırımları (municipal 

trading), sosyal sigorta, nakliyat desteklemeleri, belediye hizmetleri (public utilities), 

ticaret birlikleri"ne dair çok çeşitli alanlarda; "her biri modern sanayi koşullarından 

395 Roberto M. Unger, Law in Modern Society, Toward a Criticism of Social Theory, The Free 
Press, 1977, s. 186-187. Aynı do~rultuda bkz. Mithat Sancar, "Hukuk Devleti: Kavramsal Bir 
Çerçeve", "Devlet Akla" K1skacmda Hukuk Devleti, 5. bs., İletişim, 2010, s. 42. 
396 Alessandro Baratta, "Zur Entwicklung des modernen Rechtsstaatsbegriffs ", Festschrift fOr 
Bernhard C. H. Au bin zum 65. Geburtstag, Editör: Friedrich-Wilhelm Baer Kaupert, I 979, s. 8-9. 
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kaynaklanan bir sorunu ele al[an] ve bu koşulların, ya da onlara piyasa yöntemleriyle 

yaklaşmanın, içerdiği tehlikelere karşı" kamu yararını (public interest) korumayı 

amaçlayan yasalar; Avrupa'nın farklı ideolojilere sahip siyasi rejimlerinde, I 9. 

yüzyılın son çeyreğinde yürürlüğe girmeye başlamıştı. Polanyi bu süreci, siyasi 

müdahalelerle kurulan ve korunması için yine sürekli müdahaleye gereksinim duyan 

piyasalar karşısında, kendiliğinden oluşan bir tepkinin (spontaneous reaction) 

yansıması olarak niteler. 397 Bu yaklaşım, Hayek'in kuramının temelinde yer alan 

kendiliğinden işleyen düzen (spontaneous order) mitini, adeta tersine çevirmesi 

nedeniyle ayrıca önemlidir. 

Başta kısıtlı oy olmak üzere, çeşitli kurumsal engeller aracılığıyla hakim 

sınıfların kontrolündeki yasama organları tarafından gerçekleştirilen, piyasalara ve 

piyasaların yarattığı olumsuzluklara yönelik bu müdahaleler, modem devlet aygıtının 

görece özerk yapısını ve yalnızca baskı ve ideoloji ikilisi ile yönetilenlerin rızasını 

sağlamadığı ya da sağlayamarlığını ortaya koyan önemli bir tarihsel örnektir. Temel 

dinamik, kapitalizmin yarattığı toplumsal sorunları çözme iddiasında olmayan bir 

siyasi iktidarın, hukuku bu yönde kullanmayan bir devletin, meşruiyetini 

koroyabilmesinin zorluğudur. Fakat gelişen bürokrasisiyle özerkleşen bir siyasi birlik 

olarak modem devlet, piyasalara yönelik müdahalelerinde, sahip olduğu özerkliği 

sınırlandıran kısıtlada karşılaşmıştır. Bir yanda hakim sınıfların etkisi, diğer yanda 

bir aygıt olarak devletin, varlığını sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakların 

sağlanması açısından sermaye birikimine olan bağımlılığı; söz konusu müdahalelerin 

nitelik ve kapsamları açısından büyük oranda belirleyicidir. 

Polanyi'nin aynı yerde belirttiği gibi, müdahaleciliğin bir diğer boyutu da, 

piyasaların kendiliğinden işleyen düzenini bozduğu iddiasıyla; sendikaların ücretierin 

yükseltilmesine yönelik mücadeleleri ya da şirketlerin tröst ve kartel oluşturarak 

fiyatları yükseltme çabaları karşısında yürürlüğe konulan yasalarda 

somutlaşmaktaydı. Büyük şirketler bu müdahaleleri iktisadi güçlerine dayanarak 

aşarken, ücretli çalışanların mücadelesi, ancak genel oyun kurumsallaşmasıyla 

397 Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm, Ça~amazm Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, s. 203, 2 ı 0-2 ı 5 
(abç). Karl Polanyi, The Great Transformation, The Political and Economic Origins, Beacon 
Press, (ı944) 2001, s. 147, ı53-ı57. 

190 



birlikte siyasal alana dahil olmalarıyla hukuki düzleme yansıyabilmiştir. Bu, liberal 

hukuk devletinin sosyal hukuk devletine dönüşümünün ve söz konusu kavramlar 

üzerinden yürütülen siyasi mücadelenin de başlangıcını oluşturmaktaydı. 

Kelsen 'in hukuk devletini, demokrasi ve hukuk güvenliği konseptleriyle 

tanımlaması, bu dönüşümleri dikkate alan ve liberal hukuk devletinin keyfıliği 

önleme işlevi ile yeni talepleri birleştiren bir yaklaşımı yansıtır. Bu tanımda dikkat 

çeken özellik, liberal kuramın merkezindeki özel mülkiyetin, öncelikler arasında yer 

almamasıdır. Ketsen'in idealize ettiği, genel yasalara bağlı devlet aygıtı aracılığıyla 

keyfi yönetimin engellendiği ve hukuk güvenliğinin sağlandığı bir siyasi rejimdir. Bu 

tanımında ön plana çıkardığı unsurlar, demokrasi ve bu siyasi sistemin tabii parçasını 

oluşturan siyasi özgürlükler ve katılım haklarıdır. Dolayısıyla hukuk devletinin bu 

demokratik biçiminde, siyasi iktidarın yürüttüğü sosyal içerikli politikalar, 

özgürlükleri kategorik olarak ihlal eden müdahaleler olarak değerlendirilmez. 

Kavramın dinamik niteliği, belki de açık haliyle, özünü oluşturan yasaların 

genelliği ilkesinin farklı yorumları bağlamında göze çarpar. Başlangıçta idare 

aygıtının faaliyetlerini sınırlandıran, kişiye özgü düzenlernelerin zıttı ve bunlar 

karşısında bir güvence oluşturan ilkeler bütünü şeklinde ortaya çıkan bu ideal; 

yasama organını konu bakımından sınırlandıran işleviyle yeniden yorumlanmıştır. 

Hayek konu bakımından sınırı, sosyal reformlar karşısında mülkiyet hakkı ve 

sözleşme özgürlüğü temelinde işleyen kendiliğinden düzenin korunması ile çizerken; 

20. yüzyılda diğer pek çok teorisyen, çeşitli temel hak ve özgürlükleri içeren bir 

hukuk devleti tanımı yaratmaya çalışmışlardır. Hukuk devleti ya da hukukun 

üstünlüğü idealinin, doğal hukuk önyargısı ya da hukuk ötesi niteliği de, söz konusu 

ilkelerin ayrılmaz parçası olduğu iddia edilen siyasi rejimler ya da haklar listesinden 

kaynaklanır. 

Kapitalizm ve hukuk devleti ilkeleri arasındaki ilişki bağlamında 

değerlendirildiğinde, bu üretim tarzı; temelinde yer alan piyasaların ve mübadele 

ilişkilerinin olağan işleyişinin, eşit hukuki özneler arasında özgür iradelerin uyuşması 

ile oluşturulan sözleşmelere dayanması nedeniyle, liberal hukuk devletinin ana 

öğeleri olan yasa önünde eşitlik ve yasaların genelliği ilkelerinin kurumsallaşmasına 

zemin hazırlar. Fakat bu zemin ne genel oya dayalı demokratik kurumların 
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gelişmesini, ne de oluşturulan yasalar ile bireylerin hangi hak ve özgürlüklerinin 

korunacağını ve bu bağlamda devlete hangi edirolerin yükleneceğini önceden 

belirlem ez. 398 

Dolayısıyla kapitalizm ile -tarihsel kökenieri incelendiğinde, siyasi iktidarın 

yalnızca yasalarla yönetmesi anlamını aşan- hukuk devletinin gelişimi arasında 

doğrudan bir bağlantı bulunmaz. Güç ilişkilerinin maddi olarak yoğunlaştığı devletin, 

farklı iktidar odaklarının ya da siyasi hareketlerin mücadelesinin ve taleplerinin 

yansıdığı ya da şekillendirdiği bir stratejik alan ya da süreç olduğuna dair saptama, 

tam da bu noktada anlam kazanır. Görece özerkleşen devlet, gelişiminin hiçbir 

evresinde, müdahaleci siyasalar izlemekten kaçınmamıştır. Bu açıdan liberal ve 

sosyal hukuk devleti arasındaki esas fark; ilkinin müdahaleyi piyasaların 

kendiliğinden düzeninin korunması iddiasıyla, ikincisinin ise piyasaların yarattığı 

tahribat karşısında oluşan kendiliğinden tepkiyi sisteme zarar vermeden soğuracak 

amaçlarla kullanmasıdır. Bu süreçte hukuk devletinin, klasik ayrımla 1. ve ardından 

2. kuşak hakları düzenlemesi; bunların korunmasına yönelik siyasaları pozitif 

edimler olarak yüklenmesi ve son olarak hukuk devletine yön veren siyasi rejimin 

demokratik ya da otoriter niteliklere sahip olması, kısacası modem devletin, 

meşruiyetini korumak için kendini yenilernesi siyasi mücadeleler ile bağlantılıdır. 

b. Hukuk Devletinin M uğlak/aşan İçeriği Karşısında Şekli Bir Hukuk Devleti 

Tanımının Avantajları 

Hukuk aracılığıyla yöneten bir devletin, meşruluğunu korumak için, sürekli 

olarak gelişen ve karmaşıklaşan toplumsal ilişkileri düzenleyen müdahalelerde 

bulunması, hukuk devletinin tanımını zorlu bir mesele haline getirmektedir. Bu 

açıdan klasik ayrım; belli değerleri ve hakları esas alan maddi (substantive) hukuk 

devleti tanımları ile hukukun başta yasaların genelliği olmak üzere, öngörülebilirliği 

sağlayan şekli özellikleri ve bu özelliklerin güvencesini oluşturan başta kuvvetler 

ayrılığı olmak üzere çeşitli usuli mekanizmaları içeren şekli ([ormal) bir hukuk 

398 Oktay Uygun'un vurguladı~ı gibi "[d]evletin, kapitalizmin işleyişinden zarar gören kesimleri 
gözeten sosyal politikalar izlemesi, ulus devlet olmanın do~al bir sonucu olarak de~il, oy hakkının 
genelleşmesi ile mUmkün olmuştur. Verdikleri siyasal mücadele sayesinde çalışanlar, yoksul insanlar, 
kapitalizmin olumsuzluklarını törpUleyecek politikaların yürürlü~e sokulmasını sa~layabilmişlerdir." 
Oktay Uygun, "Küreselleşme ve Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi", s. 263. 
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devleti tanımı arasında oluşmaktadır.399 Söz konusu ayrım, yalnızca kuramsal 

çalışmaların idealist yansımaları olarak değerlendirilemez. Tekrarlamak gerekirse bu 

ayrım ya da dönüşümün belirleyicisi, temelde üretim ilişkileri olmak üzere çeşitli 

faktörlerin etkisinde yürütülen siyasi mücadelelerdir. Bu bağlamda, hukuk devletinin 

genel geçer ya da değişmez bir içerik ya da özünden bahsetmek zorlaşır. Hukuk 

devleti, yalnızca mülkiyet hakkını ya da kişisel özgürlükleri koruyan bir siyasi 

iktidara mı işaret eder? Ya da devletin insan onuruna yaraşır bir yaşamı olanaklı 

kılacak sosyal önlemleri alması hukuk devleti ilkesinin bir gereği midir? Siyasi rejim 

açısından değerlendirildiğinde, belli hak ve özgürlüklerin korunması için hukuk 

devletinin demokratik olması zorunlu mudur, yoksa siyasi katılımın sınırlı olduğu bir 

siyasi rejimde de hukuk devletinden söz edilebilir mi? 

Bu sorunların çözümünde hukuk devletine atıf yapılması, kavramın bir ideal 

haline gelmesine zemin hazırlar, fakat aynı zamanda bu idealin içeriğinin boşalması 

ve Raz'ın işaret ettiği gibi işlevini yitirmesi tehlikesini de beraberinde getirir.400 

Hukuk devletini örneğin, temel hak ve özgürlüklerle birlikte tanımlamak, bu 

bağlamda insan onurunu koruyan, gerek 1. kuşak hakları gerekse 2. kuşak hakları 

tanıyan bir devleti, hukuk devleti olarak nitelendirmek olumlu bir gelişme olarak 

görülebilir. Fakat bu şekilde oluşturulan bir hukuk devleti tanımı, bu hakların büyük 

çoğunluğunun ya da bir kısmının tanındığı bir devletin de hukuk devleti olarak 

nitelendirilmesine olanak tanır. Hangi hakların ya da "korunmaya değer" hakların 

tümünün saptanabileceği varsayılırsa, bu hakların kaçta kaçının tanındığı bir devlet 

hukuk devletidir? Oysa bir kavramın işlevselliğini sağlayan, kapsam ve sınırlarının 

ortaya konabilmesidir. Hukuk devletini hak ve özgürlükleri içerecek şekilde 

tanımlama girişimi, kaçınılmaz olarak belli hak ve özgürlüklerin seçilmesini ve tercih 

edilmesini zorunlu kılar. Bu, işkence yasağı ya da ifade özgürlüğü olduğunda olumlu 

bir adım olarak görülebilir. Fakat öte yandan, hukuk devletinin koruduğu alanı belli 

399 Bu ayrımın ayrıntıları için bkz. Paul P. Craig, "Formal and Substantive Conceptions of the Rule of 
Law: An Analytical Framework ", Public Law, 1997, s. 467-487; Mehmet Tevfik Özcan, Modern 
Toplum ve Hukuk Devleti, s. 200-249; Hayretlin Ökçesiz, "Hukuk Devleti", Hukuk Devleti, Editör: 
Hayretlin Ökçesiz, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Yayınları: 4, Alfa Yayınları, 1998, s. 23-26; 
Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, s. 91-114; Mithat Sancar, 
"Hukuk Devleti: Kavramsal Bir Çerçeve", s. 34-35. 
400 Joseph Raz, "The Rule of Law and /ts Virtue", s. 21 I. 
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bir konuyla sınırlandırarak, örneğin tüm sosyal hakların bu tanım dışında 

bırakılınasına da kapı aralar. 

Bu tespit karşısında, hukuk devletinin yalnızca 1. kuşak hakları içerecek 

şekilde tanımlanmasının bile, bu hakları içermemesine oranla çok daha olumlu bir 

adım olduğu görüşü ileri sürülebilir. Kuşkusuz pek çok hak ve özgürlüğün hukuki 

geçerliliğe kavuşması, önemli bir kazanımı temsil eder. Fakat hemen hemen her 

siyasi iktidar belli hak ve özgürlüklere mevzuatında yer verdiği için, bunlar arasında 

hangilerinin yürürlüğe konmasının, söz konusu rejimin hukuk devleti sıfatıyla 

birlikte anılmayı sağlayacağını saptamak olanaksızlaşır. Öte yandan, hak ve 

özgürlüklerin tanınması ya da siyasi rejimierin demokratikleşmesi yönündeki 

aşağıdan örülen toplumsal ve siyasi mücadelelerin, yukarıdan belirlenen ya da 

lütfedilen hukuki konseptlere dönüşmesi bir başka tehlike olarak ortaya çıkar. Bu 

mücadelelerin kaynağını oluşturan eşitsizlik ve adaletsizlikler karşısında; adaleti, 

insan haklarını ve demokrasiyi içeren bir hukuk devleti tanımı, bir yandan her şeyi 

kapsayan, fakat aslında hiçbir şeyi zorunlu olarak kapsamayan niteliğiyle 

muğlaklaşır ve önemli bir ideolojik işlevi yerine getirir, çünkü muğlak bir kavramın 

eleştirisi de aynı derecede güçleşir. 

Bu bağlamda, siyasi iktidarın, meşruluğunu sağlama adına sahip olduğunu 

iddia ettiği hukuk devleti olma vasfının şekli özelliklerle tanımlanması, yürüttüğü 

siyasaların meşruluğunun sorgulanması açısından önemli bir zemin hazırlar. Bu, 

hukuk güvenliğini merkeze alan bir hukuk devleti kavramının oluşturulmasını 

gerektirir. Hukuki normların açıklığı, sabitliği, etkinliği, ileriye dönüklüğü ve tüm bu 

özellikleriyle bireylere sağladığı öngörülebilirliği kapsayan hukuk güvenliği ilkesi
401 

ve hukuk güvenliğinin teminatı olarak bağımsız bir yargı organı, şekli hukuk devleti 

tanımının temel özellikleri olarak ortaya çıkar. Böyle bir tanımın işlevi, hukuk 

devleti olma iddiasındaki bir devletin yükümlülüklerini ve dolayısıyla da 

eksikliklerini eleştirmeye yönelik sağlam bir zemin oluşturmasıdır. 

Hukuk devletinin şekli özellikleriyle tanımlanması, adil ya da doğru hukukun 

üretilmesini sağlamaz. Fakat kavramın netleştirilmesinin sunduğu olanakların yanı 

401 Andreas von Amauld, Rechtssicherheit, Mohr Siebeck, 2006, s. 104-109, 658-659. 
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sıra, demokrasinin ya da bireylerin özgürlüklerinin devlet ve devletin hukuku 

temelinde, bu kurumlardan hareketle tanımlanması beklentisini belli oranda 

azaltabilir. Toplumsal sorunların çözümünde hukukun, dakunduğu her şeyi 

güzelleştiren sihirli bir değnek olmadığına dair saptama, hukuk devletinin bu şekli 

tanımıyla anlam kazanır. Hukuk devletinin liberal ya da sosyal olması, demokratik ya 

da otoriter bir rejimle birlikteliği, teknik hukuk meseleleri değil siyasi tercihlerdir. 

Bu kavramların, hukuk devletinin içeriğini değil de, ancak sıfatıarını oluşturduğunun 

kabulü, devletin liberal ya da sosyal olarak tanımlanmasında ve 

demokratikleşmesinde belirleyici hususun siyasi mücadeleler olduğunun 

kavranılmasını sağlar. 

Şekli bir hukuk devleti tanımı karşısında geliştirilen kuvvetli bir eleştiri, 

kavramın teknik bir özelliğe indirgendiği ve bu sayede siyasi iktidarı sınırlandıran en 

önemli tarihsel miraslardan birinin ortadan kaldırıldığı iddiasına dayanır. Bu 

argümanı desteklemek için kullanılan yakın tarihli bir örnek, N azi Rejimi 

dönemindeki hukuk kuramı ve uygulamasıdır. Bu totaliter rejimin, demokrasinin 

tiranlığa dönüşmesinin modern bir örneğini oluşturduğu ve doğal hukuktan kopmuş 

hukuki pozitivizmin ve hukuk pratiğinin de bu gelişmelerde önemli bir araca 

dönüştüğü, söz konusu eleştirinin temel dayanaklarını oluşturur. Bu kavramın 

başlangıçta, idare aygıtının keyfiliğini önleyen şekli ([ormal) özelliklerin yanı sıra, 

siyasi iktidarın sınırlarını çizen konuları belirlediği, kısacası maddi (material) bir 

içeriğe sahip olduğu, fakat daha sonra şekli bir hukuk devletine dönüştürülmesine 

yönelik kuramsal çabaların başanya ulaştığı vurgulanır. Nazi rejimi de tüm 

değerlerinden arındırılan şekli hukuk devleti ilkesini, kendi amaçları doğrultusunda 

kullanmıştır. 402 

Nazi rejiminin meşrulaştırılmasına yönelik kuramsal çabalar incelendiğinde, 

bu görüşü destekleyen öğelere rastlamak olanaklıdır. Örneğin Schmitt, 1935 yılında 

kaleme aldığı hukuk devletine ilişkin iki makalesinde, Alman öğretisindeki 

402 Gottfried Dietze, "Rechtsstaat und Staatsrecht", Die Moderne Demokratie und ihr Recht, 
Festschrift für Gerhard Leibholz, ll, 1966, s. 30-38; Emst-Wolfgang Böckenllirde, "Entstehung 
und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs", Festschrift für Adolf Arndt, 1969, s. 54-66. Rechtsstaat'ın, 
yalnızca şekli özellikleri ile tanımlanmasını, kavramın krizi olarak nitelendirerek, söz konusu 
girişimin kavramın içeriginin boşalması anlamına gelecegine dair erken tarihli bir çalışma için bkz. 
Dietrich Schindler, "Üher den Rechtsstaat ", Festgabe für Max Huber, Zürich, 1934, s. 182-183. 
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gelişmelere atıfla, söz konusu kavramın şeklileştiğini (formalisiert) ve 

tarafsıziaştığını (neutralisiert) vurgular. Bu durumdan hareketle Schınitt, her türlü 

ideoloji ve siyasi mülahazanın, şekli yapısına uygun olduğu müddetçe hukuk 

devletinin ilkelerine aykırılık oluşturmayacağını belirtir. Dolayısıyla liberal, nasyonal 

sosyalist ya da komünist rejimler de Schınitt'e göre, adalet ideallerini belli bir tarza 

uyarak gerçekleştirmeleri halinde hukuk devleti olabilirler. Bu açıdan hukuk devleti 

ilkesinin ana motifi adaleti sağlamak değil, tüm devlet faaliyetlerinin mutlaka 

öngörülebilir/hesaplanabilir (berechnenbar) şekilde yerine getirilmesidir. Bu ise 

ancak önceden ilan edilen, içeriği açık ve belirli kurallar aracılığıyla devlet 

müdahalelerinin düzey ve kapsamının kesin olarak saptanması halinde 

gerçekleşebilir.403 

Schmitt, adil olana dair her türlü idealden arınarak saf yasa devletine 

(Gesetzesstaat) dönüşen şekli hukuk devletinin işlevi açısından ise pragmatik bir 

yaklaşım geliştirir. Kökeni siyasi iktidarın müdahale alanlarını belirlemek olan 

hukuk devleti ilkesini, güçlü bir siyasi iktidar için uygun bir araca dönüştürme 

gayreti içindeki Schmitt'e göre; yasallık ilkesi uyarınca faaliyet gösteren, "fiili olanın 

normatİf gücüne tabi olan" ve her türlü amaç ve içeriğe arnade bir idare aygıtına 

sahip olmak, her siyasi iktidar için bir avantaj dır. 

"Eğer bizatihi yasama organı kontrol altında tutuluyorsa ve tıpkı bugün olduğu gibi 

hükümet (Reichsregierung), kavramın şekli anlamında yasa olan hükümet 

kararnameleri (Regierungsbeschluss) ile anayasa değiştiren yasalar yapmaya 

muktedir olursa; bir yasa devletine hükmetmekten ve yargı ve idarenin yasallığı 

ilkesine bağlı kalmaktan daha rahat ne olabilir? Planı yapanın, bu plan doğrultusunda 

hareket etmesi tabii ki çıkarınadır.',4°4 

Bu bağlamda nasyonal sosyalist devletin, hukuk devleti sıfatına sahip 

olabileceğini belirten Schınitt; bu rejimde de, yasaların kati derecede geçerli, 

yargıçların bağımsız ve bireylerin haklarına dair hukuki korumanın var olduğunu 

403 Cari Schmitt, "Der Rechtsstaat ", Staat, Gro8raum, Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916-
1969, Editör: GUnter Maschke, Duncker& Humblot, (1935) 1995, s. I I l-l 12. 
404 Cari Schmitt, "Was bedeutet der Streit um den "Rechtsstaat" ?", Staat, Gro8raum, Nomos, 
Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, Editör: Giinter Maschke, Duncker & Humblot, (1935) 1995, s. 
127. 
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iddia eder. Schmitt bu iddiasını Hobbesçu bir yaklaşımla destekler. İhtilafsız siyasi 

yönetime sahip güçlü bir devlet, liberalleşerek zayıflayan bir devlete oranla, hukuk 

devleti ilkesinin tüm bu şekli özelliklerini çok daha etkin bir şekilde karşılayarak, 

gerek kamusal yaşamda gerekse özel alanlarda güvenliği sağlayabilir.405 

Schmitt'in, şekli hukuk devleti anlayışının, her türlü siyasi reJımının 

ideolojisi doğrultuda kullanabileceği iddiası karşısında, Weimar döneminin bir başka 

önemli hukukçusu Franz Neumann'ın söz konusu rejimin uygulamaları karşısında, 

hukuk devletinin şekli özelliklerinin önemini vurgulaması bir paradoks olarak 

görülebilir. Neumann, hukuk devleti ilkesinin, güç ilişkilerini örten ideolojik ve 

kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi için gerekli iktisadi işlevlerinin yanı sıra, 

üçüncü bir işlevi olduğunu belirtir; bu, yasaların genel niteliğinin ve yargı 

bağımsızlığının sağladığı etik işlevdir. Eşitlik ilkesini temel alan bir toplumda, 

yasaların genelliği ilkesinden vazgeçilemeyeceğini belirten Neumann, eşit bireylerin 

özgürlüklerinin güvencesinin yasaların bu niteliği olduğunun altını çizer. Bu 

bağlamda, genel nitelikteki yasalar ve bunun tamamlayıcı öğeleri olan kuvvetler 

ayrılığı ve yargı bağımsızlığı, yalnızca kapitalizmin gereklerini karşılamakla kalmaz, 

bunu aşan bir anlamı vardır. Yasaların genelliği, Neumann'ın ifadesiyle "fakirlerin 

[de] kişisel özgürlüğünü ve güvenliğini korur."406 

Neumann'ın nasyonal sosyalist hukuk devleti karşısında hukuk devletinin 

şekli özelliklerini savunma gayreti, rejimin uygulamaları incelendiğinde anlam 

kazanır. Onun, hukuk devletinin etik işlevine dair vurgusuna ön gelen dönem, 

Almanya'da yasama ve yürütme arasındaki ayrımın silikleştiği; toplumsal sistemin 

muhaliflerine dahi en azından resmi/şekli ([ormal) olarak eşit davranıldığı rasyonel 

hukuk düzeninin ortadan kalktığı ve bu ortamda bürokrasinin, ulusal düzeni temsil 

eden sınıflar üstü konuma sahip olma iddiasıyla bir iktidar odağı olarak öne çıktığı 

bir süreçtir.407 Ardından 1933 'te N azi rejiminin kurulmasıyla birlikte, belli şekli 

405 Cari Schmitt, "Der Rechtsstaat", s. ı ı6-ı ı7. 
406 Franz Neumann, The Rule of Law, Political Theory and the Legal System in Modern Society, 
s. 257. 
407 Otto Kirchheimer, "Legalitat und Legitimitdt ", Politische Herrschaft, Fünf BeitrAge zur Le h re 
vom Staat, 2. bs, Suhrkamp, (ı 932) ı 967, s. 7-8. 
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özelliklere sahip olan hukukun sağladığı öngörülebilirliğin yerini, adaleti sağlama 

iddiasındaki nasyonal sosyalizmin temel ilkeleri almıştır. 

Bu süreçte Nazi rejiminin öncelikle demokratik kurumları ve bu kurumlar 

aracılığıyla elde edilen kazanımları ortadan kaldırması dikkat çekicidir. İlk olarak 28 

Şubat ı 933 tarihli kararname408 ile kişi özgürlüğü ve güvenliği, ifade özgürlüğü ve 

toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi temel hak ve özgürlükler süresiz olarak askıya 

alınarak, savaşın sonuna kadar sürecek olan olağanüstü rejime geçilmiştir. Ardından 

24 Mart ı 933 tarihli yetki yasası409 ile hükümete anayasayı bile değiştirme gücüne 

sahip yasaları yürürlüğe koyma ve uluslararası anlaşmalar yapma yetkisi tanınarak 

kuvvetler ayrılığına son verilmiştir. Yasal düzen açısından ise Ingeborg Maus'un 

işaret ettiği gibi, Nazi rejiminde, demokratik seçimlerin ortadan kalktığı süreçte 

şekillenen Meclis (Reichtstag), ilk altı yılda yalnızca dokuz adet yasa yapmış ve daha 

sonraki zaman diliminde sayıları artan yasa gücündeki düzenlemeler ise, hükümet 

tarafından hazırlanıp yürürlüğe konmuştur. Bu şekilde oluşturulan, yasa adını taşıyan 

düzenlernelerin alışılmadık kısalıkları, açıklıktan yoksun ve içerik olarak belirsiz 

oluşları, yargısal kontrolü fiilen işlevsizleştirirken; bu özellikler yürütme organının 

takdir yetkisini adeta sınırsız hale getirmiştir. Ayrıca yargı organlarının bağlı 

oldukları "nasyonal sosyalizmin temel ilkeleri" gibi ölçütler, Weimar dönemi 

hukukunu, yeni rejimin ihtiyaçları doğrultusunda yorumlamayı olanaklı kılmış ve 

hukuki alanın yorum ve takdir yetkisi ile genişletilmesi, yeni yasal düzenlemeler 

üretmeyi gereksiz kılmıştır.410 

Rejimin baskıcı yapısının kristalleştiği Ceza Yasası'nın 2. maddesinde 

yapılan bir değişiklik, bu açıdan önemli bir örnektir. Bu değişiklik ile yasaların suç 

olarak düzenlediği fiilierin yanı sıra, '"bir ceza yasasının temel amacı ve sağlıklı milli 

şuur (gesundes Volksempfinden) uyarınca cezalandırmayı hak eden eylemler" de 

408 "Verordnung des Reichsprasidenten zum Schutz von Vol k und St aat", 28 Şubat ı 933, Deutsches 
Reichsgesetzblatt Teil I, s. 83. Avusturya Ulusal KUtUphanesinin resmi web sayfasından, Nazi 
rejiminin mevzuatının orijinal metinlerden taranarak oluşturulan kopyalarına ulaşılabilir. 
http:/ /alex.onb.ac.at/tab _d ra. htm 

409 "Gesetz zur Behebung der Not von V o/k und Reich ", 24 Mart ı 933, Deutsches Reichsgesetzblatt 
Teil I, s. ı4 ı. http://aıex.onb.ac.at/tab_dra.htm 
410 Ingeborg Maus, "Entwicklung und Funktionswandel der Theorie des bürger/ichen Rechtsstaats ", 
Rechtstheorie und politische Theorie im lndustriekapitalismus, Wilhelm Fink Verlag, ı 986, s. 43-
44. 
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cezalandırılabilir hale getirilmiştir.411 Yasasız ceza olmaz ilkesinin sonu anlamına 

gelen bu yorum hükmünün yanı sıra, ceza yasaları geçmişe dönük şekilde de 

uygulanmıştır.412 Hukuk güvenliği açısından incelendiğinde, öngörülebilirliğin temel 

koşulu olan ilan prosedürünün ortadan kalkışını vurgulamak gerekir. Führer 

kararnameleri duyurolmadan yürürlüğe girer.413 

Yasallık ilkesini ortadan kaldıran tüm bu özellikler birlikte 

değerlendirildiğinde, şekli bir hukuk devletinin her türlü içerikle bir arada 

olabileceğine dair kuramsal söylemin, tarihsel olarak en bariz örneği olarak kabul 

edilen N azi rejiminin uygulaması ile uyumsuzluğu açık bir hal alır.414 Her türlü siyasi 

rejim ve içerik -kuramsal olarak- şekli bir hukuk devletinin özelliklerine 

uyabilecekse, Schmitt'in iddia ettiği gibi, planı, diğer bir ifadeyle yasalan yapanın, 

etkin bir yönetim adına bu plana uyması çıkarınaysa, Nazi rejimi neden bu 

doğrultuda hareket etmemiştir? Bu olgu aynı zamanda, şekli bir hukuk devleti 

ilkesinin temel işlevini de ortaya çıkarır. Hukuk güvenliği olarak somutlaşan yasallık 

ilkesi, siyasi iktidarın açıkça adaletsiz uygulamalarına konu bakımından bir engel 

oluşturmasa da, bu adaletsizlikleri belli oranda sınırlar ve belli bir çerçevede tutar.415 

Gustav Radbruch'un ifadesiyle; 

""[b]u kendine özgü yasallık yoluyla, ezilen sınıfın, egemen sınıfça konmuş hukukun 

gerçekleşmesinde menfaati olabilir. Böylelikle ezilen sınıf hukuk uğruna verdiği 

türlü savaşımiarda egemen sınıfın onun üzerine astığı hukuk düzeninin koruyucusu 

olmaktadır. Çünkü bu hukuk bir sınıf hukuku olsa da yine bir hukuktur, ve bu sınıf 

hukuku egemen sınıfın çıkarını açıkça ortaya koymamakta, aksine hukuk kisvesine 

411 "Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuchs ", 28 Haziran 1935, Deutsches Reichsgesetzblatt Teil I, 
s. 839. http://alex.onb.ac.at/tab_dra.htm 
412 Otto Kirchheimer, "St ale Structure and Law in the Third Reich ", Çev. Anke Grosskopf, William 
E. Scheuerrnann, The Role of Law under Siege, Selected Essays of Franz L. Neumann and Otto 
Kirchheimer, Editör: William E. Scheuennann, University of Califomia Press, (1935) 1996, s. 147-
148. 
413 Hans Boldt, Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, von 1806 bis zur Gegenwart, DTV, 
1990, s. 272. 
414 Aynı doğrultuda bkz. Edin Sarcevic, "Missbrauch eines Begriffs - Rechtsstaat und 
Nationalsozia/ismus ", Rechtstheorie, Heft 24, 1993, s. 215-216. 
415 Alessandro Baratta, "Rechtspositivismus und Gesetzpositivismus, Gedanken zu einer 
"naturrechtlichen" Apologie des Rechtspositivismus ", Arehiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 
Volume 44, Heft 3, 1968, s. 343-344. 
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büründürmektedir. Hukukun içeriği ne olursa olsun hukuki biçim ezilenlere hizmet 

etmektedir.'~ 16 

Nazi rejiminin hukuk güvenliğinin temel öğelerine uymamasının nedeni, bu 

sınırları aşmak, yasallık ilkesinin tüm bireylere sağladığı asgari güvenliği ortadan 

kaldırmak ve tam anlamıyla keyfi bir yönetim inşa etmektir. Nazi rejiminin, hukuk 

devletinin tüm şekli özelliklerinden vazgeçmesinin, buna karşın Neumann'ın da 

hukuk devletinin bu şekli özelliklerine, kapitalist üretim ilişkilerinin gereklerini aşan 

bir anlam yüklemesinin altında yatan neden budur. 

Hukuk devleti ister şekli özellikleriyle ister maddi bir içerikle tanımlansın, 

temel işlevi, siyasi iktidarın meşruluğunu gayri şahsi bir düzene referansla, genel 

nitelikteki ve öngörülebilirliği sağlayan yasalarla kurgulamasıdır. Kuşkusuz, soyut 

bir hukuki düzendeki eşitlik, somut yaşamdaki eşitsizlikleri yok sayması nedeniyle 

daha en baştan sorunlu bir yapı oluşturur. Bunun dışında, hukuku üreten ve 

uygulayan kurumlar üzerinde; bu toplumsal eşitsizliğin hakim tarafını oluşturanların 

etkisi düşünüldüğünde, meşruluğun yasallıkta aranmasının ya da hukuk devleti 

ilkesinin, söz konusu eşitsizliğin mağdurları açısından taşıdığı anlam daha da 

sorgulanabilir hale gelir. 

Bu noktada İngiliz Marksist tarihçi Thompson 'ın, 18. yüzyıl İngiltere'sini 

incelediği eserinin sonuç kısmında, hukukun üstünlüğü (rule of law) ilkesinin 

paradoksal yapısına dair tespitleri önem taşır. Thompson' ın vurguladı ğı husus, adalet 

ve tarafsızlık idealleri üzerine inşa edilen hukukun üstünlüğü retoriğinin, hukukun 

araçsal niteliğini gizleme ideolojik işlevini yerine getirebitmesi için, gerçekten de 

belli oranda adil ve tarafsız olması, bu nitelikte sonuçlar üretmesi gerekliliğidir. Bu 

nedenle hukuk ve hukukun üstünlüğü retoriği, ideolojik işleviyle ağırlıklı olarak 

hakim sınıfların çıkarlarını koruyabilir, ama alt sınıflar açısından asla hafife 

alınmaması gereken olanaklar da sunar. Bunun ilk nedeni, söz konusu retoriğin siyasi 

iktidarı, adil ve evrensel olma iddiasındaki kurallar ve usullerden oluşan hukuki bir 

çerçevede hareket etmeye zorlamasıdır. Ayrıca, bu retoriğe temel oluşturan hukukun 

içeriği ve sınırları yalnızca yönetenler tarafından belirlenmez. Hukuk, aynı zamanda 

416 Gustav Radbruch, "Hukuk Devleti", Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Devleti, Editör: Hayrettin 
Ökçesiz, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Yayınları: 4, Alfa Yayınları, 1998, s. 16. 
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toplumsal mücadelelerin yansıdığı ve hatta belli konularda yürütüldüğü bir alandır. 

Thompson'ın ifadesiyle yine paradoksal olarak, bu mücadele sonucu elde edilen her 

bir kazanım, bir yandan hill<.im sınıfların gücünü tahkim edip, meşruluğuna katkı 

sağlarken, öte yandan siyasi iktidarın bu gücü kullanma kapasitesine yeni birer sınır 
•• 417 

getırır. 

Bu nedenlerle, hukukun üstünlüğü idealinin örttüğü hakim sınıf çıkarlarını 

koruyan kural ve usullerle mücadele etmek ile hukuka bağlı bir yönetim idealini 

reddetmek arasında önemli bir fark olduğunun altını çizen Thompson; devlet 

aygıtının 1 8. yüzyıla göre fazlasıyla artan gücü ve nüfuz etme kapasitesi karşısında 

ikinci seçeneğin, hem önemli bir mücadele aracından, hem de tarihsel mücadeleler 

sonucunda bu alanda elde edilen kazanımlardan vazgeçmek anlamına gelmesi 

nedeniyle, bireyler açısından yaratacağı tehlikelere dikkat çeker.418 

Thompson'ın en geniş anlamıyla kullandığı hukuk devletine dair görüşleri, 

hukukun ve hukuki kazanımların "yönetilenler" açısından taşıdığı anlama ışık tutar. 

Hukuk, üretimindeki ve uygulanmasındaki sınıfsal etkilere ve toplumsal eşitsizlikleri 

yok sayan özel alan gibi kavramları içermesine karşın, toplumsal mücadelelerin 

etkisiyle şekillenir. Bu anlamda hukuk devletinin kurumsallaşması süreci de, siyasi 

iktidarın işleyişinde ve bu işleyişin bireyler üzerindeki etkisinde önemli farklar 

yaratır. Tam da bu nedenle, kapitalist üretim ilişkilerinin ve erkek egemen toplumsal 

düzenin üzerinde şekillenmekle birlikte, faşist ve liberal siyasi rejimler özdeş olarak 

nitelendirilemez. Yalnızca bu iki uç arasında değil, her bir devletin siyasi rejiminde 

söz konusu farkın etkileri hissedilir. 

Sonuç olarak, toplumsal eşitsizlikleri yok sayan şekli ve soyut yapısıyla 

modem hukukun, siyasi iktidarın İcrasına ve devlet aygıtının müdahalesine sınırlar 

koyması419 ya da geleneksel olarak hukukun dışında kalan alanların, demokratik 

mekanizmaların etkisiyle şekillenen siyasi iktidarın müdahalesine açılması, birer 

kazanımı ifade eder. Bununla birlikte, siyasi bir kavram olarak sosyal hukuk 

417 E. P. Thompson, Whig and H u n ters, The Origin of the Black Act, Penguin Books, 1990, s. 262-
264. 
418 A.e., s. 266-267. 
419 Nicos Poulantzas, Devlet, İktidar, Sosyalizm, s. 102-103. 
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devletinde ifadesini bulan bu sınırlamalar ve müdahaleler üzerinde, küreselleşme 

süreci önemli etkiler yaratmaktadır. Bu süreç aynı zamanda, kapitalizm ile hukuk 

devleti, demokrasi ve pek çok özgürlüğün doğrudan bir bağının olmadığını ortaya 

koyması açısından da önem taşır. Bu bağlamda, üretim biçiminin esnekleşmesi ve 

sermayenin küreselleşmesi karşısında; modem devletin özerkliğinin aşınması, 

hukukun şekli özelliklerinin esnetilmesi ve hukuk devleti kavramının pıyasa ve 

mülkiyet ilişkilerini koruyan hukuk ötesi maddi bir içerikle yeniden tanımlanması, 

çalışmanın bir sonraki kısımlarının ana konularını oluşturmaktadır. 

B. Küreselleşmenin Devletin Görece Özerkliğine Etkisi 

"Pek çok kimse tarafından geçici hevesle benimsenen ve kullanılan klişe akademik 

terim ve kelimeler genellikle on veya yirmi sene kadar modası süren gel geç 

konseptlerdir. İşte şimdi de kalkınmacılık ansızın yok olmuştu. Ye kalkınmacılık 

modasının bittiği anda küreselleşme gündeme geldi. Üniversite profesörleri, vakıf 

yöneticileri, kitap yayıncıları ve günlük makale yazan gazetecilerin hepsi birden ışığı 

görüverdiler. Yani işin özü veya daha iyi söylemle kurtuluş reçeteleri değişmişti."420 

Wallerstein, bu saptamalarıyla, 20. yüzyılın son çeyreğinin sloganı haline 

gelen küreselleşmenin, alternatifsiz bir olgu olarak kabul edildiği bir dönemde, bu 

kavramın tarihselliğini hatırlatır. Wallerstein'e göre küreselleşme, kapitalizmin 

girdiği krizin içinden çıkılamaz bir hal alması karşısında; karma iktisat siyasalarının 

terk edilmesine, girişimcilerin önünde atıl işletme tarzı ve bürokrasisiyle engel 

oluşturan devletin müdahalelerinin ortadan kalkışına ve ''eğitim ve sağlık gibi 

sonraya ertelenmesi mümkün israfa kaçan devlet harcama kalemlerine sınırlamalar 

getirilmesi"ne yol açan bir sürecin ifadesini oluşturur. 421 

Wallerstein 'ın işaret ettiği bu gelişmeleri kavrayabilmek ıçın, kapitalizmin 

altın çağı olarak tanımlanan 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin iktisadi ilişkilerinin 

temel özelliklerini hatırlamak yararlı olabilir. Henry Ford'un ABD'deki 

fabrikalarının organizasyonunda kullanmaya başladığı üretim tekniklerinden 

hareketle, Fordizm olarak adlandırılan dönemin birikim tarzı, yalnızca iktisadi 

420 lmmanuel Wallerstein, "K alkınmacılık ve Küreselleşmenin Sonrası Ne?", Çev. Yusuf Okan 
Kavuncu, Küreselleşme, Temel Metinler, Editör: Kudret BUibül, Orion, t.y., s. 111. 

421 A.y. 
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ilişkilere biçimini vermemekte; aynı zamanda siyasi ve toplumsal ilişkilere de önemli 

etkilerde bulunmaktaydı. 

1. İktisadi Bir Olgu Olarak Küreselleşme 

Yapılan işin parçalara ayrılması, merkezi olarak düzenlenmesi ile birlikte 

emek sürecinin rasyonalizasyonu ve emek yoğunluğunun artışı; sonuç olarak standart 

tüketim mallarının bu şekilde kitlesel olarak üretilmesi şeklindeki Taylorisı 

organizasyon ilkeleri Fordizm 'in ana özelliklerini oluşturmaktaydı. Böylelikle 

işgücünün verimliliğinin artması, özellikle gelişmiş kapitalist ekonomilerde istikrarlı 

bir büyümeye neden oldu. Bu gelişmeler kendiliğinden sosyal devlet uygulamalarını 

oluşturmamakta ve sürecin şekillenmesinde toplumsal mücadeleler etkili olmaktaydı. 

Bununla birlikte söz konusu konjonktür, gelişmiş kapitalist ülkelerde sınıf 

çatışmalarının durulmasını sağlamakla kalmayıp, ücretierin düzenli artışı ve kitlesel 

tüketimin istikrarlaştırılması açısından sağlam bir zemin yaratmaktaydı. Bu zemin 

üzerinde ortaya çıkan sosyal devlet; sürekli büyüme temelinde, istikrarlı sermaye 

birikiminin yarattığı olanaklardan toplumun geniş kesimlerini belli oranda 

yarariandırma kapasitesi ile meşruluğunu sağlayan paylaşım politikalan 

yürütebilmekteydi. 422 

Bu istikrarlı iktisadi gelişmenin ardından kapitalizmin 1 970'lerde girdiği 

krizi, siyasi alana dahil olan kitlelerin talepleri doğrultusunda devletin 

gerçekleştirdiği harcamalann artışı ile açıklamak, liberal öğretinin temel savlarından 

biridir. Örneğin Luhmann, sosyal devleti, toplumun belli katmaniarına geniş çapta 

sosyal hizmetler sunan ve bu doğrultuda gittikçe artan oranda harcamalar yapan 

devlet olarak tanımlar. Luhmann'a göre bu harcamaların söz konusu "girişimi" 

422 Joachim Hirsch, Materialistische Staatstheorie, Transformationsprozesse des Kapitalistisehen 
Staatensystems, s. ı 14- ı 20. Fordizmi; henUz I. DUnya Savaşı sonrasında ABD'deki gelişmeleri 
dikkate alarak kavramsallaştıran İtalyan Marksist eylemci ve kurarncı Gramsci; bu birikim tarzının 
emegi rutinleştirdigine, vasıfsızlaştırdıgına ve yoğunlaştırdığına dikkat çeker. Bu şekilde, yukarıdan 
aşagıya bir kontrolle emek sUreçlerinin hızlanması, sUrekliliği, mekanik bir tarzda yUrUtUlmesi ve 
etkin koordinasyonu sağlanmakla birlikte, Gramsci 'ye göre söz konusu sUrecin diğer yandan yarattığı 
fiziki ve psikolojik etkiler, işçilerin basit bir gUç kullanımıyla disipline edilmelerini gUçleştirmekteydi. 
iktidarın meşruluğunun sağlanmasında baskının yanı sıra rızanın tesisinin gerekliliği karşısında, 
iktisadi ilişkilerin yarattığı olanakların; Ucretler, iş gUvencesi ve diğer mekanizmalar aracılığıyla 
çalışanların belli oranda refahının arttırılması için kullanımı, bu sonuçları dengelemek adına bir 
gereklilik olarak da kendini dayatmaktaydı. Robert J. Antonio, Allesandro Bonanno, "A New Global 
Capitalism? From "Americanism and Fordism" to "Americanization-Globalization" ", American 
Studies, Volume 4 I, Number 2-3, 2000, s. 34-35. 
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(Unternehmen) başarısızlığa uğratması kaçınılmazdır ve bu gidişatı engellemek adına 

alınan tasarruf tedbirleri de ancak, sorunun derinine ulaşmayan yüzeysel çabaları 

oluşturur. 423 

Luhmann' ın bu muhakemesi karşısında, Shaikh, ampirik verilere dayalı 

incelemesinde dönemin bir başka gelişmesine dikkat çeker. Kapitalizmin altın 

çağında yükselen yalnızca sosyal devlet harcamaları değil, ücretli çalışanlardan 

alınan vergilerdir. Gayri safi yurtiçi hasıladaki payları açısından incelendiğinde söz 

konusu dönemde; Avustralya, Kanada, Almanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta sosyal 

harcamaları n, vergiler karşısında sadece o/o 1 ya da %2 oranında fazla olduğu; 

ABD' de ise, ortalama olarak vergilerin, sosyal harcamalar karşısında %0,33 oranında 

fazla olduğu göze çarpar. Dolayısıyla nedensellik bağı açısından yaklaşıldığında, 

sosyal harcamaların ekonomik krize yol açmasından ziyade, kapitalizmin girdiği 

krizin, işsizlik ve fakirliği arttırarak; bir yandan sosyal harcamalara yönelik talebin 

fazlalaşmasına, diğer yandan ücretli çalışanların gelirlerinin düşmesi sonucunda 

ödedikleri vergilerin azalmasına ve sonuç olarak bütçe açıklarının oluşmasına neden 

olduğu söylenebilir.424 Diğer bir deyişle, 1 970'lerde ağırlaşan iktisadi krizin nedeni, 

sosyal devlet harcamalarındaki artış olmamasına karşın, reformların başlangıç 

noktasını devletin sosyal içerikli faaliyet ve hizmetleri oluşturmuştur. Bu nedenle 

dönüşümün dinamiklerini daha derinlerde aramak gerekir. 

a. Fordisi Birikim Rejiminin Krizi 

2. Dünya Savaşı'nın ardından, gelişmiş kapitalist ülkelerde yaşanan iktisadi 

büyüme; genişleyen kurumsal yapısı ve müdahale kapasitesi ile Keynesyen iktisat 

politikaları yürüten devlet, güvenli ve istikrarlı karlılığı güvence altına almak için 

tavizler veren büyük sermaye ve Fordİst üretim sisteminin disiplinine uymaları 

karşılığında ücret artışı ve sosyal haklardan oluşan kazanımlar elde eden örgütlü işçi 

hareketi arasındaki uzlaşıya dayanmaktaydı. Bir daha bozulmayacak gibi gözüken bu 

423 Niklas Luhmann, Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, Günter Olzog Verlag, 1981, s. 25. 

424 Anwar Shaikh, "Who Paysfor the "W elfare" in the W elfare State? A Mu/ticountry Study", Social 
Research, Yolume 70, Number 2, 2003, s. 537-539, 545-546. 
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uzlaşıya dayalı büyüme, kapitalizmin girdiği durgunluk devresinin 425 ardından gelen 

1973 'teki petrol şokuyla sarsılmaya başladı. Bu sorunlar karşısında ortaya çıkan 

eğilim, Fordist sistemin katılıkiarını aşmayı hedefleyen, esnek birikim stratejilerinin 

geliştirilmesiydi. "Emek süreçleri, işgücü piyasaları, ürünler ve tüketim kalıpları 

bakımından esnekliğe" yaslanan bu yeni birikim stratejisinin temel özellikleri 

"yepyeni üretim sektörlerinin, finans hizmetlerinde yepyeni yöntemlerin, yeni 

piyasaların ortaya çıkması ve hepsinden önemlisi ticari, teknolojik ve örgütsel 

yeniliklerio temposun"daki artıştı. Diğer yandan şirketler açısından bu süreç, 

rasyonalizasyonun ve işgücünün denetimini arttırma yollarının arandığı bir döneme 

işaret etmekteydi ve ~~teknolojik değişim, otomasyon, yeni ürünler ve alt piyasalar 

arayışı, emek üzerinde denetimin daha kolay olduğu bölgelere doğru coğrafi kayma, 

birleşmeler" piyasaların küreselleşmesi adına önemli adımlar olarak ortaya çıktı.426 

Bu arka plan üzerinde şekillenen küreselleşme; ülkeler, toplumlar ve ulus 

ötesi şirketler427 arasındaki iktisadi ilişki ve faaliyetlerin dünya çapında yalnızca 

genişlemesini değil, aynı zamanda yoğunlaşmasını ifade eden bir olgu olarak 

değerlendirilebilir. Söz konusu süreç; küresel düzlemde gelişen piyasalarda, mal ve 

hizmetler bazında dünya ticaret hacmindeki artışla; buna paralel olarak finansal 

425 "1 960'lı yılların sonlarında, savaş sonrası dönemin büyüme modeli[ nin] (fordizm) ... verimliliği 
daha fazla arttırma potansiyeli tükenmiş, ... verimlilik artış hızının düşmesi kar oranını düşürmüş ve 
böylece sanayiye yapılan yatırımlar için değerleome güçlüklerinin başlamasıyla bir kar krizi ortaya 
çıkmıştır. 1960'lı yılların sonlarında başlayan ve 1970'li yıllarda belirgenleşen bunalım, gelişmiş 
ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşlaması, enflasyon ve işsizlik oranlarının artışı, verimlilik ve kar 
oranlarının düşüşü ile somutlaşır. .. Ekonomik büyümedeki yavaşlama sermaye ve emek arasındaki 
bölüşüm mücadelesini keskinleştirmiş, ücretler maliyet unsuru olarak değerlendirilebilir olmuştur. 
Böylece fordizmin kitle alım gücünü korumak üzere gerektirdiği göreli yüksek ücretler, verimlilik 
artışı sağlanmaması nedeniyle korunamamıştır. Ücret gelirlerinin duraklaması ise talep açısından da 
sorunlar getirerek, fordist sistemi tekrar baskı altında bırakmıştır." Gülten Demir, "Küreselleşme 
Üzerine", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 1, 2001, s. 82-83. 
426 David Harvey, Postmodernligin Durumu, 4. bs, Çev. Sungur Savran, Metis, 2006, s. 155-157, 
170, 168. Batı Avrupa'da ortaya çıkan sosyal devletin, işçi ve işveren arasındaki pazarlık sürecine 
gerektiğinde müdahale ederek, "sınıfsal uzlaşı"yı sağladına dair ayrıca bkz. Tom Bottomore, "Kırk Yıl 
Sonra Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar", Yurttaşlik ve Toplumsal Smıflar, Çev. Ayhan Kaya, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 62, 77. 
427 Ulus ötesi şirketler, birden fazla ülkede, çeşitli faaliyetleri koordine ya da kontrol eden şirketlerdir. 
Bu süreçte ulus ötesi şirketin, söz konusu faaliyetleri yürüten diğer şirketlerin sahibi olması gerekmez. 
Peter Dicken, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, 6. bs., The 
Guilford Press, 20 ı ı, s. ll O. Ulus ötesi şirketler "[g]enel olarak üçten fazla ülkede yönetim merkezine 
sahiptirler ve bu yönüyle çok uluslu fırmalardan ayrılırlar." Mehmet Gürsan Şenalp, Örsan Şenalp, 
"Ulusötesi Kapitalizm, Sermayenin ve Devletin Ulusötesi/eşmesi ve Türkiye 'de Ulusötesi Tarihsel 
Blok Oluşumu", Praksis, No. 19, 2009, s. 197. 
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kurumların küresel ölçekte güçlenmesi sonucunda bu düzeydeki işlemlerin yerel 

düzlemde de belirleyici hale gelmesinde ve bu gelişmelerin başat aktörlerinden biri 

olarak ulus ötesi şirketlerin küresel rekabet ve üretim açısından yönlendirici konuma 

yerleşmesinde ifadesini bulur. Bu dönüşüm kaçınılmaz olarak, ulusal ve küresel 

arasındaki iktisadi ve siyasi ilişkilerde bir gerilime yol açmıştır. Küresel iktisadi ve 

siyasi aktörler ile ulusal muadilieri arasındaki güç ilişkileri dengesinde; gerek 

sermayenin hareket kabiliyetinin artması, gerekse küresel iktisadi faaliyetlerin, yerel 

düzleme göre yoğunluk ve genişlik açısından baskın hale gelmesiyle ilk grubun 

etkisinin arttığı söylenebilir.428 

Küreselleşme, iktisadi ilişkilerdeki dönüşümü ifade eden bir kavram olarak 

yaygın kabul görmekle birlikte, bazı soruları da beraberinde getirir. Bu açıdan temel 

bir nokta, ı 970'li yıllardan sonra iktisadi alanda yaşanan gelişmelerin özgünlüğüdür. 

Örneğin ı. Dünya Savaşı öncesindeki ı 87 ı- ı 9 ı 4 arasındaki dönemde de piyasaların 

uluslararası düzlemde bütünleşmiş olduğuna ve hatta işgücü açısından o günkü 

nüfusa oranla çok daha geniş çaplı bir hareketliliğin varlığına işaret edilmektedir.429 

Buna karşın Peter Dicken'ın vurguladığı üzere, iktisadi ilişkiler ve bu ilişkilerin 

yoğunluğu açısından ortaya çıkan özgünlük, nicelikteki bir artışta değil, coğrafi ve 

niteliksel bir dönüşümde yatmaktadır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken, 

yoğunlaşan ve iç içe geçen küresel üretim ağlarının oluşumdur. Bu kapsamda, üretim 

ve sermaye birikim süreçlerinin parçalanması ve coğrafi olarak yayılması, endüstri 

içi ve şirket içi ticaretin artması sonucunu doğurmuştur.430 

428 Jonathan Perraton, David Goldblatt, David Held, Anthony McGrew, "Küreselleşen Bir Dünyada 
Ekonomik Aktivite", Çev. Nedret Demirci, Küreselleşme, Temel Metinler, Editör: Kudret Bülbtil, 
Orion, t.y., s. 40-4 I. İktisadi ilişkilerin yogunlaşması ve derinleşmesini kolaylaştıran önemli bir unsur 
da taşımacılık ve iletişim masratlarının düşmesidir. '"Londra-New York arası üç dakikalık bir telefon 
konuşmasının fiyatı ı 950'de 5,3 dolarken, I 970'te 3,2 dolara ve 2000'de 0,9 dolara indi. Bir uçak 
yolcu-mil ücreti I 950'de 0,30 dolar iken, 1970'te O, 16 dolar ve 1990'da O, 1 I dolara düştü. Bilgisayar 
devrimiyle, bilhassa internet ve dünya çapında ağın icadının bir sonucu olarak iletişimde yeni bir çag 
açıldı." Ivan T. Berend, 20. Yüzyil Kısa Avrupa iktisat Tarihi, Çev. Serpil Çaglayan, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, 2011, s. 348. 
429 Paul Hirst, Grahame Thompson, '"Küreselleşme-Gerekli Bir Mit Mi?", Çev. Nasuh Uslu, 
Küreselleşme, Temel Metinler, Editör: Kudret Bülbül, Orion, t.y., s. 44, 47. 

430 Peter Dicken, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, s. 6-7. 
KOreselleşen Uretim aglarının, uluslararası ticaretin niteligini dönüştUrdUgüne dair ayrıca bkz. William 
Milberg, "Globalized Production: Structural Challenges for Devetoping Country Workers ", La bor 
and the Globalization of Production, Causes and Consequences of Industrial Upgrading, Editör: 
William Milberg, Palgrave, 2004, s. 3-6. 
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b. Dünya Ekonomisinden Küresel Ekonomiye 

Üretim ilişkilerindeki dönüşümü kavramak için, William Robinson'un dünya 

ekonomisi ve küresel ekonomi arasında çizdiği sınır yararlı bir kuramsal çerçeve 

sunar. Dünya ekonomisi olarak adlandırılabilecek 2. Dünya Savaşı sonrasının da 

dahil olduğu dönemde, üretim ve dağıtım ağları ulusal düzlemde örgütlenmekte ve 

sermaye birikimi yine bu alanlarda gerçekleşmekteydi. Ulusal ekonomiler, meta 

mübadelesi ve sermaye akışı aracılığıyla, diğer bir ifadeyle ile uluslararası 

pazarlardaki ticari ve finansal faaliyetler ile birbirlerine iktisadi olarak 

bağlanmaktaydı. Buna karşın I 970'ler sonrası gelişme gösteren küresel ekonominin 

özelliği, üretim süreçlerinin ve sermaye birikiminin küresel düzlemde 

gerçekleşmesidir. Bu açıdan Robinson, üretimin dünya çapında parçalanarak 

örgütlenmesini ifade eden küresel meta zincirlerinin önemine dikkat çeker. 

Sermayenin ulusal düzlemde birikiminin önündeki yapısal engelleri aşma amacıyla, 

üretimin ve işgücünün organizasyonunun esnekleştirilmesiyle bağlantılı olarak 

gelişme gösteren bu süreçte, mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı, elverişli 

coğrafyalara yayılırken; bu zincirin parçasını oluşturan her bir iktisadi düzlem, değer 

yaratma işlevini yerine getirerek, sermaye birikimine katkı sağlar. Üretim ve dağıtım 

süreçleri böylelikle parçalanarak ademi merkezileşirken, sürecin organizasyonundaki 

işlevleriyle, ulus ötesi şirketler ve bu düzlemde şekillenen ulus ötesi sermaye sınıfı 

küresel ekonominin sevk ve idaresinde önemli birer aktör olarak yerini almaktadır. 

Bu noktada, ulusal düzlemdeki üretim ve birikim stratejileri belli oranda 

özgünlüklerini korusa da ulusal sermaye sınıfları, etkileri gittikçe artan küresel 

pazarlara eklemlenmek için çaba gösterirler. 431 

Küresel piyasaların bütünleştirilmesi ve serbestleştirilmesi sürecinde diğer 

önemli aktörler, başta Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya 

431 William 1. Robinson, A Theory of Global Capitalism, Production, Class, and State in a 
Transnational World, John Hopkins University Press, 2004, s. ı 0- ı ı, ı 5, 20. Çağlar Keyder de 
küreselleşme sürecini benzer bir şekilde tasvir eder: "Şimdiye kadar dünya kapitalist sistemi yaygın ve 
sınır dinlemeyen bir dünya ekonomisi ve birbirinden bağımsız siyasi iktidarların ürünü. olan 
devletlerin oluşturduğu bir politik düzeyin eklemlenmesi olarak düşünülebilirdi... Şimdilerde ise 
dünya kapitalizmi ulusal kapitalizmierin toplamı olmaktan çıkıyor, gerçekten bütün dünyada birden 
karar veren, her ülkeyi potansiyel üretim alanı ve pazar olarak gören, kendi hareketliliğine engel 
tanımayan şirketlerin oluşturduğu bir sisteme dönüşüyor. Artık uluslararası değil, küresel." Çağlar 
Keyder, Ulusal Kalkmmac1h~m iflasi, 3. bs. Metis, 2004, s. 13-14. 
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Ticaret Örgütü (DTÖ) olmak üzere, uluslararası kuruluşlardır. 2. Dünya Savaşı 'nın 

ardından kurulan IMF ve Dünya Bankası'nın temel işlevleri, ülkelerin yeniden inşası 

ve iktisadi büyümenin gerçekleşmesi için gerekli finansal yardımları sağlamak olarak 

öngörülmüştür.432 Fakat süreç içinde her iki kurum, ulusal piyasaların yapısal uyum 

programları aracılığıyla küresel düzleme entegre edilmesinin önemli aktörleri haline 

gelmiştir. Bu dönüşümün düşünsel arka planını oluşturan kilit metinlerden biri, IMF 

danışmanlarından John Williamson'un, Latin Amerika ülkeleri için hazırladığı ve 

Washington Uz/aşısı olarak adlandırılan iktisadi önlemler dizisidir. Mali disiplinin 

sağlanması ve bütçe açıklarının azaltılması amacıyla; kamu harcamalarının kısılması, 

vergi reformu, ticaretin serbestleştirilmesi, özelleştirme ve başta fikri olmak üzere 

mülkiyet haklarının korunmasına dair girişimlerin desteklenmesini içeren bu ilkeler 

bütünü IMF ve Dünya Bankası siyasalarında önemli bir dönüşüme işaret eder.433 

Başlangıçta piyasaların kendi hallerine bırakıldığı zaman ortaya çıkabilecek 

sorunları girlerıneyi hedefleyen Keynesyen siyasaları destekleyen IMF ve Dünya 

Bankası 'nın, piyasaların üstünlüğünü ve deregülasyon unu savunan kuruluşlar haline 

gelmesi, söz konusu dönüşümün ana hattını oluşturur. Mal ve hizmetlerin serbest 

dolaşımının önündeki engelleri kaldırmak için 1995 yılında DTÖ'nün kurulmasıyla 

birlikte, küresel piyasaların gelişiminde ve ülkelerin bu sisteme entegrasyonunda 

yönlendirici işieve sahip uluslararası bir kurumsal yapının son ayağı ortaya çıkmıştır. 

Küreselleşme sürecini, ulusal ekonomilerio oluşum evresinde, mal, hizmet ve 

sermayenin dolaşımı önündeki engellerin ulusal sınırlar içinde kaldırılması ile 

karşılaştıran Stiglitz, ortaya çıkan bu yapıyı çarpıcı bir şekilde "küresel devletsiz 

küresel yönetim" olarak nitelendirir. ''Birkaç kuruluş ve birkaç aktörün sahneye 

hakim olduğu ve bunların kararlarından etkilenen çok sayıda insanın neredeyse 

hiçbir söz hakkının olmadığı"434 bu iktisadi sistem, bir başka açıdan Hayek'in 

432 Georg FUiberth, Kapitalizmin Kasa Tarihi, s. 274. 

433 Manfred B. Steger, Küreselleşme, Çev. Abdullah Ersoy, Dost Kitabevi, 2006, s. 79-80. Ayrıca 
bkz. John Williamson, "The Strange History of the Washington Cansensus ", Journal of Post 
Keynesian Economics, Volume 27, Number 2, 2004, s. 195-206. 

434 Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme, Büyük Hayal Karakh~a, 4. bs, Çev. Arzu Taşçıoğlu, Deniz 
Vural, Plan B, 2006, s. 33-34, 37, 43. 
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kendiliğinden düzen olarak adlandırdığı iktisadi ilişkilerin, küresel düzlemde 

kurulması ve korunmasına yönelik müdahaleler bütünü olarak da okunabilir. 

Küreselleşme, üretim ilişkileri açısından dünya çapında gelişen iktisadi bir 

eğilimi ifade etmekle birlikte; bu kavramı yalnızca iktisadi bir olgu olarak 

değerlendirrnek önemli bir eksiklik oluşturur. Böyle bir yaklaşım, iktisadi ve siyasi 

alan arasında kesin bir ayrımın varsayılınasını gerektirir. Fakat tıpkı kapitalist üretim 

ilişkilerinin kurumsallaşmasında açıkça ve daha sonra devletin görece özerk bir 

yapıyla örgütlenmesinin ardından dolayımlı olarak var olan siyaset ve üretim tarzı 

arasındaki ilişki ve etkileşim, küreselleşme sürecinde de devam eder. Bu çerçevede 

küreselleşmeyi sadece, teknolojik gelişmeler sonucunda iktisadi ilişkilerin 

hızlanmasının ve yaygınlaşmasının ya da iktisadi işlemlerin hacminin artışının 

kaçınılmaz bir sonucu şeklinde kavramak, yüzeysel ve determinist bir perspektifi 

yansıtır. 

Üretim ilişkileri, siyasi iktidarın oluşumunda ve tabiiyet ilişkilerinin 

dönüşümünde önemli bir unsur olmakla birlikte, üretim ilişkilerinin şekillenmesinde 

de başta siyasi olmak üzere çeşitli öğelerin etkisi göz ardı edilemez. Ulusal sınırları 

aşan bir sermaye sınıfının ve küresel piyasaların korunması iddiasındaki kurumsal 

yapıların ortaya çıkışı, bu süreçteki siyasi etkinin çözümlenmesini daha karmaşık bir 

mesele haline getirmektedir. Bu güç odakları ve kurumsal yapılar, iktisadi ilişkilerin 

biçimlenmesinde yeni faktörler olarak belirmektedir. Ayrıca etkinliği hakkındaki 

tartışmalara karşın kurumsal yapısını büyük oranda koruyan ulusal devlet aygıtları 

ve üretim ilişkilerinin diğer bileşenini oluşturan işçi sınıfı, 435 siyasi yapıyı 

şekillendirrne ya da bu yapıyı etkileme kapasiteleriyle varlıklarını korumaktadırlar. 

Bu bağlamda, siyasi alanın küreselleşmeyle birlikte aldığı biçim, çalışmanın bir 

sonraki kısmının konusunu oluşturmaktadır. 

2. Küreselleşme Çağında Devletin İşievi 

Üretim süreçlerinin ve sermaye birikiminin ulusal düzlemde gerçekleştiği ve 

uluslararası pazarlar aracılığıyla mübadele edildiği 2. Dünya Savaşı sonrası 

435 Burada ve bundan sonra çalışmanın ilgili kısımlarında işçi sınıfı ile kast edilen, sennaye 
birikiminin kaynağını oluşturan artık değerin yaratılması stirecinde, emek güçlerini sözleşme ilişkisi 
çerçevesinde sunan ücretli çalışan/ardır. 
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dönemdeki üretim ilişkilerinin dengesi ve katılığından kaynaklanan sorunların 

aşılması için birikim sürecinin esnekleştirilmesi ve üretim ağlarının küresel düzlemde 

organizasyonu, devlet aygıtının varlığı ve işlevi açısından önemli tartışmaları 

beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda en temel sorunsaliardan biri; küresel 

düzlemdeki ilişkilerin yeni aktörü olarak ortaya çıkan ulus ötesi şirketler ve ulus 

ötesi sermaye sınıfı ile uluslararası iktisadiisiyasi kuruluşlar karşısında, devletlerin 

egemenliğidir. 

a. Küreselleşme Sürecinde Devletin Egemenliğini Yitirdiğine Dair Tez/er 

Devletin egemenliğine dair gelişmeleri çözümlerneye yönelik girişimler 

açısından, başlıca iki yaklaşım göze çarpar. Küreselleşmenin yeni aktörleri karşısında 

devletin gücünü ve tarihsel işlevlerini yitirdiği görüşü, ilk yaklaşımın ana hattını 

oluşturur. Bu gelişme sonucunda devletin, tam da olması gerektiği şekliyle -

kendiliğinden işleyen düzene müdahale konusunda- asgari yetkilere sahip bir aygıta 

dönüştüğüne dair iddia karşısında, yaşanan dönüşümün, piyasa karşısında toplumun 

geniş kesimlerini savunmasız bıraktığı endişesi yer alır. İkinci yaklaşımın temelinde 

ise, üretim ilişkilerinin devletin sınırları içinde sürdüğüne ve bu ilişkilerin belli bir 

tarzda sürmesi açısından, özellikle de kapitalizmin girdiği krizle bağlantılı olarak 

ulus devletin işlevinin arttığına ya da en azından azaimarlığına dair görüşler yer alır. 

Bir zamanlar devletler, piyasaların efendisiyken, küreselleşme sonucunda 

piyasaların ve piyasalardaki gayri şahsi güçlerin hakim hale geldiğine dair 

yaklaşımıyla Susan Strange, ilk görüşün temsilcileri arasında yer alır. Strange 

argümanını iki temel dinamiğe dayandırır. İlki teknolojik gelişmelerdir. Bu açıdan 

nükleer silahlar başta olmak üzere silah teknolojisindeki gelişmeler; devletin başat 

vazifesi olan, belli bir alanın savunulmasına dair olguyu anlamsızlaştırmıştır. 

Bununla bağlantılı olarak, devletlerin iktisadi alanları kontrol ya da işgal ederek 

gelirlerini ve iktisadi güçlerini arttırmalarına dair stratejiler geçerliliğini yitirmiştir. 

Artık dünya savaşlarında olduğu gibi belli bir coğrafyanın elde edilmesi değil, dünya 

piyasalarındaki payın arttırılması, siyasi iktidarın esas hedefi haline gelmiştir ve bu 

süreçte, diğer devletlerle askeri değil, iktisadi ittifaklar ön plana çıkmaktadır. Bu 

gelişmenin bir diğer boyutunu, çok uluslu şirketleri cezp edici siyasaların bir 

mecburiyet şeklinde kendini dayatması oluşturur. Bu ikinci gelişme bağlamında, 
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teknolojik yeniliklerio etkisiyle şekillenen uluslararası rekabet ortamında, sermaye 

yoğun yatırımların artışına dikkat çeken Strange; söz konusu eğilimin, finansal 

ilişkilerin ve dolayısıyla da finansal piyasaların önemini arttırdığının altını çizer.436 

Küresel piyasaların bu şekilde önem kazanması karşısında bir vaka olarak 

devletler; işsizliği ve iktisadi büyürneyi etkilemeye, ödemeler dengesini korumaya ve 

faiz oranlarını kontrol etmeye yönelik politikalar üretmekte yetersiz kalmaktadır. 

Fakat Strange 'e göre bunun nedeni, ne "teknik yeteneksizlik, ne ahlaki çöküntü ne de 

siyasi beceriksizliktir". Ülkeler ve devletler "piyasa ekonomisinin kurbanları dır" ve 

devletin ulusal ekonomiler açısından yerine getirdiği temel yükümlülükleri üstlenen 

herhangi bir küresel kuruluşun olmaması, sorunları daha da katmerlendirmektedir.437 

Küreselleşmenin, devletlerin işlev ve önemini azalttığına dair benzer bir 

yaklaşımı savunan Kenichi Ohmae ise, küreselleşen piyasaların karşı konulamaz güç 

ve etkisinin nedeni olarak dört öğe üzerinde durur. Bunlardan ilki, sermaye 

yatırımları için kullanılabilecek nakit kaynakların aşırı düzeylere ulaşması ve bu 

kaynakların kullanımında ülke sınırlarının belirleyici ya da yönlendinci olmaktan 

çıkmasıdır. İkinci öğe, sanayi örgütlenmesinin de küresel düzeyde gerçekleşmesidir. 

Aynı zamanda, fınans ve sanayi alanındaki bu gelişmelerin kolaylaştırıcısı olan 

üçüncü öğe olarak enformasyon teknolojilerindeki gelişimedikkat çeken Ohmae, son 

olarak bireysel tüketicilerin taleplerindeki değişimin altını çizer. Küreselleşen 

piyasalardaki ürün çeşitliliği, yalnızca üreticilerin öncelikleri açısından değil, 

tüketicilerin tercihlerinde de ulusal bağlılıkları zayıflatmıştır. Bu öğelerin etkisi 

sonucunda, ulus devletler artık iktisadi olarak, ne şirketler, ne de bireylerin faaliyet 

ve işlemleri bakımından önemli bir aktördür. Bilakis Ohmae'ye göre küreselleşme; 

"ulus devletlerin ... geleneksel aracılık işlevini büyük ölçüde gereksizleştirmektedir. 

Her dört faktörde de global piyasalar kendi başlarına aksamadan işlediği için, ulus 

436 Susan Strange, "The Dedining Authority of States", The Global Transformations Reader: An 
Introduction to the Globalization Debate, 2. bs, Editörler: David Held, Anthony McGrew, Polity 
Press, 2005, s. 128-13 ı. 
437 A.e., s. 133. B au man da, küreselleşmeyle birlikte devletin egemenliğinin üç sacayağını oluşturan 
askeri, ekonomik ve kültürel kendine yeterliliğinin ortadan kalktığını ve bu süreçte "en büyük etkiyi 
yaratanın ekonomik ayağın parçalanması olduğu"nu vurgular. "Serbest ticaret kurallarının koşulsuz ve 
önüne geçilmez bir biçimde yayılması ve hepsinden öte, sermaye ve finansın serbest hareketi 
yilzUnden ''ekonomi", tedrici bir biçimde politik kontrol dışına çıkmaktadır." Zygmunt Bauman, 
Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları, 3. bs, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 20 ı O, s. 76-77. 
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devletlerin piyasa oluşturucu bir rol oynamasına artık ihtiyaç kalmamıştır. Aslında, 

hiç de önemsiz olmayan kendi sorunları dikkate alındığında, çoğu zaman yol 

üzerinde bir engel oluşturdukları söylenebilir."438 

Her iki düşünürün yaklaşımları arasında bazı farklılıklar dikkat çeker. İlk 

farklılık piyasaya dair görüşlerinde ortaya çıkar. Strange, piyasayı kontrol edilmesi 

gereken bir kurum olarak ele alırken, Ohmae adeta tam tersi bir perspektifle kendi 

başına aksamadan işieyebilen piyasa olgusu üzerinde düşüncelerini geliştirir. 

Bireylerin özgürlüklerine en az zarar veren üretim tarzı olan kapitalizmin temelinde, 

kendiliğinden işleyen piyasaların yer aldığı görüşü karşısında; piyasaların 

kurulmasının ve korunmasının bizatihi siyasi müdahalelere gereksinim duyduğu ve 

bireylerin ve toplumların piyasaların yarattığı tahribattan korunması için devlet 

aygıtının devreye girerek, kamu yararını gözeten siyasalar izlemesi gerekliliği, iki 

düşünürün ayrıştıkları noktayı oluşturur. 

Strange küreselleşme öncesini, piyasaların devletler tarafından kontrol altına 

alındığı bir dönem olarak nitelendirir ve olumlar. Bu yaklaşımının sonucu olarak da 

küreselleşmeyi, ulusal piyasaların küresel düzlemde yeniden organizasyonu şeklinde 

tasvir eden Stiglitz' e benzer biçimde, temel sorunu; siyasi katılıma açık bir küresel 

otorite ya da devlet aygıtının yokluğu olarak görür. Buna karşın Ohmae, -devletlerin, 

ulusal sınırlar içinde gerçekleştirdiği siyasi baskı ve etkilerden kurtulan- piyasaların 

serbestleşmesini ve bütünleşmesini olumlu bir şekilde değerlendirir. Bu doğrultuda 

devleti, gerektiğinde küresel piyasalara müdahale edecek bir güç olarak değil de hali 

hazırda piyasaların gelişimi önünde bir engel olarak nitelendirir. Ohmae'nin bu 

noktada, liberal öğretinin klasik temellerine bağlı kaldığını ifade etmek gerekir. 

Piyasa karşısında eşit oyuncuların -ki verdiği örneklerde küreselleşmenin gerek 

şirketlere gerekse tüketicilere sağladığı olanaklardan bahseder- başta enformasyon 

alanında olmak üzere, teknolojik gelişmelerden yararlanarak, karlarını ya da 

çıkarlarını maksimize edebilmeleri ve bu doğrultuda ortaya çıkan imkanlar, 

küreselleşen dünyada bireylerin refahını sağlarken, devletlerin müdahale etmelerini 

gereksiz, hatta gerekçesiz kılan nedeni oluşturur. 

438 Kenichi Ohmae, "U/us-Devletin Sonu", Çev. Zülfll Dicle li, Küreselleşme, Temel Metinler, 
Editör: Kudret Bülbül, Orion, t.y., s. 20 I -203. (abç) 
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Küreselleşme sürecinin etkisine dair bu farklı çözümlernelere karşın her iki 

yaklaşımın ortaklaştı[{ı husus devletlerin küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan 

konjonktürde etkisiz kaldıklarıdır. Bu yaklaşım, küreselleşmenin siyasi bir müdahale 

olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen iktisadi bir dönüşüm olarak nitelendirilmesine 

zemin hazırlar. Böylelikle tarihin sonu tezinde olduğu gibi, belli bir tarihsel durum 

kaçınılmazlık olgusuyla güçlendirilmektedir. Diğer bir deyişle bu görüşler, 

kendiliğinden işleyen piyasalar mitinin, artık engellenemez ya da yön verilemez bir 

olgu olduğu iddiasını güçlendirir. Fakat gerek küreselleşme sürecinin oluşumunda, 

gerekse küreselleşen iktisadi ilişkilerin korunmasında siyasi bir aktör olarak devletin 

sahip olduğu işlevler, bu iddiayı tartışmalı hale getirir. 

b. Küre.'ielleşme Sürecinde Devletin Kurucu Rolü 

2. Dünya Savaşı sonrasındaki Fordist birikim reJimının sağladığı istikrarlı 

büyüme ve bu zemin üzerinde; görece özerk devlet aygıtı, sermaye ve işçi sınıfı 

hareketi arasındaki uzlaşıya dayalı denge, ulusal düz/emdeki mali kaynakların 

genişliği üzerine kurulmuştu. Küreselleşmenin temel özellikleri olarak kabul edilen 

özelleştirme ve deregülasyonlar da yine ulusal düzlemde başlayan reformlar olarak 

ortaya çıktı. Sermaye ve fınans piyasalarının deregülasyonu, genış çaplı 

özelleştirmeler ile sermaye birikimi için yeni alanlar yaratılması ya da vergı 

oranlarının düşürülerek sistemin reforme edilmesi gibi makro iktisat siyasalarına 

doğru yönelme eğilimi, Fordist birikim rejiminin girdiği kriz ile ilgiliydi. 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya çıkan iktisadi krizin; "büyümenin 

yavaşlaması, durgunluk ve reel gelirlerde düşüşler"e yol açması sonucunda, mali 

kaynakları azalan devletler neo-liberal iktisat politikalarına yöneldiler. Bu sorunları 

çözebilmek adına, sermayenin birikim olanaklarını arttıran önlemler alınsa da Linda 

W ei ss' in vurguladığı üzere, söz konusu gelişmeyi küresel sermayenin ya da 

kendiliğinden küreselleşen özellikle fınans şirketlerinin yukarıdan dayattığı reformlar 

şeklinde açıklamak önemli bir eksiklik oluşturur. Kapitalist üretim ilişkileri 19. 

yüzyılın ortalarından itibaren, uluslararası ticaret ve sermaye akışlarıyla birlikte var 

olmuştur. Buna karşın üretim ve sermaye birikimi ağırlıklı olarak ulusal sınırlar 

dahilinde ve devlet aygıtının izlediği makro iktisat politikalarının desteğiyle 

gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 1 970'li yıllarda, söz konusu ülkelerde istikrarlı büyüme 
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oranları korunabilse dahi, devletlerin iktisadi alandaki müdahale kapasitelerini 

sınırlandıran reformlara girişeceğini iddia etmek, tutarlı bir bakış açısı oluşturmaz.439 

Sermaye hareketliliğini ve üretim zincirlerinin yayılmasını kolaylaştıran 

reformların, yerelden küresele doğru bir düzlemde hayata geçirilmesi de devletlerin 

işlevlerini kavramak açısından önem taşır. Küreselleşmenin bir boyutu, devletlerin; 

mal, hizmet ve sermayenin küresel düzlemde dolaşımını sağlayacak şekilde yeniden 

yapılanmasıdır. Diğer bir boyut ise, öznesinin yine devletler olduğu çok taraflı kurum 

ve sözleşmeler aracılığıyla, küresel piyasalara entegrasyonu ve bu piyasaların 

güvenliğini sağlayan kuruluşların inşasıdır. Devletler, ulusal piyasaların kuruluş 

aşamasında olduğu gibi, bu defa küresel düzlemde piyasaların gelişimini, siyasi 

kararlarıyla yönlendirmektedirler. 440 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin doğrudan özelleştirilmesi ya da verimliliğin 

artacağı iddiasıyla, kamu yararı yerine piyasa kurallan doğrultusunda faaliyet 

gösteren işletmeler şeklinde örgütlenmesi, devlet aygıtının dönüşümünün önemli bir 

parçasıdır. 441 ABD'de New Deal politikaları ile oluşturulan müdahaleci düzenleme 

ve kurumların, özellikle Reagan döneminde yoğunlaşan şekilde özel sektöre açılması 

ve bu kapsamda; hastaneler, eğitim kurumları ve hatta hapishaneler özelleştirilirken, 

enerJı, ulaşım, iletişim, finans, çevrenin korunması, sosyal güvenlik ve sendikal 

haklar alanlarındaki düzenlernelerin özel sektörün hareket kabiliyetini 

kolaylaştıracak şekilde yeniden biçimlendirilmesi, söz konusu eğilimin öncü 

örnekleridir. Benzer şekilde, İngiltere'de Thatcher döneminde demir-çelik, otomobil, 

439 Li nda Weiss, "Globalization and the Myth of the Powerless St at e", New Left Review, Volume 
225, 1997, s. 14-15. 
440 Philip McMichael, "Globalization ", The Handbook of Political Sociology, States, Civil 
Societies, and Globalization, Editörler: Thomas Janoski, Robert R. Alford, Alexander M. Hicks, 
Mildred A. Schwartz, Cambridge University Press, 2005, s. 596. 

44 ı Özelleştirme olgusu, dar anlamıyla "kamu iktisadi teşebblislerinin mUikiyet ve yönetiminin özel 
kişi ya da kurumlara devredilmesi"ni kapsar. Buna karşın geniş anlamda özelleştinne "devlet 
tarafından yerine getirilen bazı kamu hizmetlerinin özel kişilere bırakılması, kamu tekellerinin 
kaldırılması, kamu hizmetlerinin finansmanının bunlardan faydalanan kişilerden sağlanması, kurumsal 
dUzenlemelerle ekonomik hayat üzerindeki zorlamaların azaltılması veya basitleştirilmesi ve piyasa 
mekanizmalarının işleyişinin arttırılması ifade edilmektedir." Melikşah Yasin, Uygulama ve Yargı 
Kararlara lşagmda Özelleştirmenin Hukuki Rejimi, 2. bs, Beta, 2007, s. 1-3. Bu ayrım, yalnızca 
kuramsal bir farklılığa işaret etmez; aynı zamanda özelleştinnenin uygulamada genişleyen kapsamını 
yansıtması nedeniyle önem taşır. 
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enerji ve ulaşım sektörlerinde gerçekleştirilen özelleştirme faaliyetleri, aşamalı 

olarak Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yaygın bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır.442 

Özelleştirme siyasası, mali kriz içindeki devletlerin, sermaye birikimine yeni 

alanlar açma çabalarının yansımasıdır. Kapitalizmin gelişim sürecinde, doğal 

kaynakların adeta sınırsızcasına kullanımı olağan bir hal almışken, küreselleşmeyle 

birlikte gözlemlenen önemli bir eğilim, insanların ortak kullanımına açık nitelikteki 

doğa ve bilginin, sermayenin değerleome araçlarından biri haline getirilmesi ve 

piyasaya sürülmesidir. Doğanın ve bilginin böylelikle metalaşması; emisyon 

sertifıkalarının oluşturularak ticari değer haline getirilmesi, su kullanım ve 

tedarikinin özelleştirilmesi ve genetik ürünler üzerinde patent hakkının tanınması 

gibi örneklerde somutlaşmaktadır.443 

Sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve yerel düzlemde 

deregülasyonu, devletler tarafından yönlendirilen bir diğer önemli faaliyettir. 1975 

yılında New York, ardından 1986 yılında Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda 

denetimlere son verilmesiyle başlayan süreç, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa ve 

Almanya'nın ve ardından 1988'de dönemin Avrupa Topluluğu üyelerinin tamamının 

gerçekleştirdiği benzer nitelikteki düzenlemelerle yaygınlaşmıştır.444 Bu gelişmeleri 

inceledikleri çalışmalarında Huber ve Stephens'ın altını çizdikleri husus, piyasaların 

serbestleştirilmesi ve özelleştirme siyasalarını benimseyen devletlerin temel 

kaygısının iktisadi çıkarlarını korumak olduğudur. Sermayenin serbestleşmesi 

sürecinde öncü ülkeler karşısında, örneğin Kuzey Avrupa'nın sosyal demokrat 

hükümetleri belli bir süre daha pozisyonlarını koruma gayreti içinde olmuşlardır. 

442 Werner RUgemer, "Privitasierung als Kernelement der neofiberalen Gegenreform ", 
Neoliberalismus, Analysen und Alternativen, Editörler: Cristoph Butterwegge, Setina Lösch, Raif 
Ptak, VS Verlag, 2008, s. 261 -265; David M. Kotz, "The State, Globalization and Phases of 
Capitalisı Development", Phases of Capitalist Development, Booms, Crises and Globalizations, 
Editörler: Robert Albritton, Makoto Itoh, Richard Westra, Alan Zuege, Palgrave, 2001, s. 96-97. Cenk 
Şahin, ABD'de 1980 sonrasında gUçlenen deregOlasyon harektetinin, sosyal konularda sarsıcı 
de~işikliklere yol açmadı~ını vurgulamakla birlikte, "serbest girişime zarar verdi~i ve enflasyona yol 
açtı~ı gerekçesiyle, işçi gUvenli~i ve çevre gibi konulara ilişkin kuralların belirli bir oranda 
gevşetil"di~ini ifade eder. Cenk Şahin, Amerikan Federal İdare Hukukunda "Regülasyon" ve 
Türk İdare Hukukuna Yansımaları, XII Levha Yayınevi, 2010, s. 204-205. 

443 Joachim Hirsch, Materialistische Staatstheorie, Transformationsprozesse des Kapitalistisehen 
Staatensystems, s. 136-137. 
444 Ivan T. Berend, 20. Yüzyıl Kısa Avrupa İktisat Tarihi, s. 363. 
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Fakat 1 980'lerin ortalarında güçlenen ulus ötesi şirket ve özellikle fınans 

kurumlarının, ulusal kontrol mekanizmalarını aşmaları ve ülkeler arasındaki 

farklılıkları arbitraj amacıyla kullanmalarının ardından, bu devletler de kontrole 

yönelik politikalardan vazgeçmek zorunda kalmıştır.445 

Gelirlerini ve genel olarak iktisadi güçlerini korumaya yönelik kaygıları 

nedeniyle devletler, serbestleşen ve teknolojik imkanlar sayesinde küresel düzlemde 

hareket kabiliyeti artan sermaye için elverişli ortamların yaratılmasını amaçlayan 

makro iktisat siyasalarına yönelmişlerdir. Bu süreçte elverişli iktisadi ortamları 

yaratmak adına devletler; vergilerin düşürülmesi, yatırım teşvikleri ve alt yapı 

yatırımları gibi doğrudan destekler sağlamaktadırlar. Bunun dışında bankacılık 

işlemlerinde gizlilik ilkesini gözeten ya da işgücü piyasalarını esnekleştirerek 

sermaye için yatırım maliyetlerini azaltan yasal reformların yanı sıra sermayeye daha 

az mali sorumluluk yükleyen çevre koruma düzenlemeleri do/aylı destekleri 

oluşturur. Rekabetin küresel düzleme yayılması ve yoğunlaşmasını sağlayan bu 

gelişmeler, serbestleşen sermayenin kısa vadede yüksek kazançlar elde etmesi ve 

şirketlerin karlarının artışıyla sonuçlanmıştır. Fakat "dibe doğru ilerleyen bu 

yarış ta" üretim faktörlerinin maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çabalar, 

serbestleşen sermaye ve özellikle yatırım ve fınans kurumları için bir avantaj 

oluştururken, bu sürecin diğer bir bileşeni olan işçi sınifı açısından olumsuz sonuçlar 

doğurmuştur. 446 

Bu gelişmeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, küresel ekonominin, 

devletlerin işlevi açısından önemli dönüşümlere yol açtığı söylenebilir. Fakat bu 

saptama, devletlerin etkisizleştiği anlamına gelmez. Devlet aygıtı, tıpkı kapitalist 

üretim ilişkilerinin ulusal düzlemde inşası aşamasında olduğu gibi, etkin bir kurucu 

güç olarak varlığını korumaktadır. Teknolojik gelişmeler bir yandan sermayenin 

hareket kabiliyetini arttıran, diğer yandan üretim ilişkilerinin çok daha esnek 

445 Evelyne Huber, John D. Stephens, "State Economic and Social Policy in Global Capitalism ", The 
Handbook of Political Sociology, States, Civil Societies, and Globalization, Editörler: Thomas 
Janoski, Robert R. Alford, Alexander M. Hicks, Mildred A. Schwartz, Cambridge University Press, 
2005,s.6ı4-6ı6,628. 

446 El mar Altvater, "Global isierler Neo/iberalismus ", Neoliberalismus, Analysen und Alternativen, 
Editörler: Cristoph Butterwegge, Setina Lösch, Raif Ptak, VS Verlag, 2008, s. 57; Angus Cameron, 
Ronen Palan, The lmagined Economies ofGiobalization, Sage Publications, 2004, s. ı ı ı-ı ı3. 
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organizasyonunu mümkün kılan bir zemin hazırlamıştır. Ama devletlerin bu zemini, 

belli bir doğrultuda şekillendirme faaliyetleri olmasa, küreselleşmenin gelişiminin ve 

etkilerinin çok daha farklı olacağını kabul etmek gerekir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, küreselleşme sürecinde devletlerin uyguladıkları 

politikalarda deregülasyon ve özelleştirme gibi bazı temel eğilimlerin varlığı 

gözlemlenmektedir. Dikkat çekici olan husus ise, başta fınans piyasaları olmak üzere 

"deregülasyon" sürecinin, çeşitli "regülasyonlar" aracılığıyla gerçekleştirildiği ve 

ticaret ve iş hukuku gibi alanların esnek birikim süreçlerine uyumlu hale 

getirilmesine yönelik baskıya karşın, ulusal hukuki sistemlerin farklılıklarını 

koruyarak dönüşüm geçirdikleridir.447 Devletler bu süreçte, güç ilişkilerinin maddi 

olarak yoğunlaştığı, stratejik bir alan olarak varlıklarını sürdürürler. Bu husus, 

devletlerin küresel piyasalara entegrasyon için faaliyetler yürütürken, farklı stratejiler 

benimsernesi olgusu ile teyit edilir. 

Dicken bu noktada, dört temel stratejik farklılığa dikkat çeker. ABD ve 

İngiltere'nin model oluşturduğu neo-liberal piyasa kapitalizminde, piyasa 

mekanizmalarının işleyişi açısından devlet müdahaleleri varlığını korumakla birlikte, 

devletin stratejik planlama işlevi minimum düzeydedir. Buna karşın stratejik 

planlamanın yoğunlaştığı, başta Almanya ve İskandinavya ülkeleri olmak üzere, Kıta 

Avrupası'nda so~yal piyasa kapitalizmi ya da Japonya modelinde ilerleyen Asya 

Kaplanları olarak adlandırılan ülkelerdeki kalkınmacı kapitalizm ve Çin ve Rusya 

örneğinde olduğu gibi gittikçe serbestleşen piyasaları, güçlü ve merkezi bir siyasi 

sistemle destekleyen otoriter kapitalizm modelleri de bulunmaktadır. Devletler, 

gittikçe artan küresel rekabet ortamında; ticaret, doğrudan yabancı yatırım ve 

endüstri alanlarında belirledikleri farklı stratejiler ya da işgücü piyasalarına 

müdahaleleriyle yönlendirici işlevlerini korumaktadır.448 

447 Bu dogrultuda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya'daki gelişmeleri ve farklılıkları 
karşılaştıran bir çalışma için bkz. John W. Cioffi, "Governing G/oba/ization? The State, Law, and 
Structura/ Change in Corporate Governance ",Journal of Law and Society, Volume 27, Number 4, 
2000, s. 58 ı -582, 597-600. 
448 Peter Dicken, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, s. ı 77-
ı86. 
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3. Devletin Görece Özerkliğinin Aşanmasa 

Tarihsel kökenieri ve gelişimi bağlamında, siyasi iktidarın modem devlet 

biçiminde örgütlenmesinin altında yatan temel dinamikler bu çalışmanın bir önceki 

bölümünde incelenmişti. Bu açıdan, kapitalist üretim tarzının, sürekli bir güç ve zor 

kullanımı olmadan artık değer üretilmesine olanak tanımasının; iktisadi ilişkilerin 

yasa önünde eşit bireyler arasında yürütülmesine zemin hazırladığı ortaya konmuştu. 

Modem devletin bir hukuk devleti olarak örgüdenebilmesi bu zemin ile doğrudan 

bağlantılıydı. Bu kapsamda ortaya çıkan bir diğer özellik, meşru şiddet kullanımını 

tekeline alan devletin, siyasi bir birlik olarak, iktisadi açıdan hakim ve tabi sınıflar 

karşısında görece özerk pozisyonda konumlanmasıydı. 

2. Dünya Savaşı 'nın ardından kapitalizmin altın çağı olarak adlandırılan 

dönemde, özellikle kuzey yarımkürenin gelişmiş kapitalist ülkelerinde devlet, görece 

özerk yapısıyla paylaşım siyasalarını alt sınıfların taleplerini dikkate alarak 

şekillendirebilme hususunda daha geniş olanaklara sahipti. Objektif koşullar 

açısından; teknolojik yetersizlikler, sermayenin hareket kabiliyetinin kısıtlı olması, 

buna karşın işçi sınıfının örgütlü gücü ve de alternatif bir siyasi ve iktisadi rejim 

olarak sosyalist bloğun varlığı karşısında, gelişmiş kapitalist ülkelerde izlenen 

siyasalar, devletin görece özerk konumunu pekiştiren yalnızca ideolojik bir 

görüntüye değil, maddi bir gerçekliğe dayanmaktaydı. Bu maddi gerçeklik sosyal 

devlette vücut bulmaktaydı. 

Küreselleşmeyle birlikte, devlet aygıtının işlevleri ortadan kalkmasa da, 

görece özerk konumu daha da sorgutanır hale gelmiştir. Kapitalizmin altın çağındaki 

istikrarlı büyüme oranları ve mali kaynaklar üzerinde inşa edilen sosyal devletin 

çözülüşü, bu gelişmenin temel dinamiğini oluşturur. Öte yandan sosyal devletin 

çözülüşünde, ulus ötesi şirketlerde vücut bulan sermaye sınıfı ve yerelliğini koruyan 

ve üretim ilişkilerinin esnekleşmesi sonucunda örgütlenme kapasitesi zayıflayan işçi 

sınıfı arasındaki güç ilişkilerinin küreselleşme sürecinde aldığı yeni biçim, önemli bir 

etkendir. 
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a. Ulus Ötesi Sermaye Sınıfının Ortaya Çıkışı 

1970'li yıllarda 7.000 civarında olan ulus ötesi şirketlerin sayısı, 2000'li 

yıllara gelindiğinde 70.000' e çıkmıştır. Bunlar arasında en güçlü konumdaki 200 

şirket, dünya sanayi üretiminin yarısını gerçekleştirmektedir. Ayrıca dünyadaki 

yatırım sermayesinin, teknolojinin ve küresel piyasaların büyük bölümünün 

denetimi, söz konusu şirketlerin elindedir. Bununla birlikte en büyük 100 ulus ötesi 

şirketin 72'si ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya menşelidir. Gelişmekte 

olan ülkelerden yalnızca 7 şirket bu listede yer alır. 449 Bu tablo, herkese eşit 

olanaklar sunduğu var sayılan ulusal piyasalarda olduğu gibi, küreselleşen 

piyasalardan da her ülke ya da şirketin aynı oranda yararlanmadığını ortaya koyması 

bakımından önemlidir. 

Devletler ve ulus ötesi şirketler arasındaki ilişkiler belli oranda karşılıklı olsa 

da diyalektik bir ilişkidir ve son dönemdeki gelişmeler, tek bir ulus devlette merkezi 

bulunmayan ve küresel düzlemde örgütlenen bir sermaye sınıfının ortaya çıkışına 

dair emareleri güçlendirmektedir.450 Üretimin parçalanması süreçleri ve sermayenin 

hareket kabiliyetinin artışı, bu küresel sınıfın etkinliği ve gücünün kaynağını 

oluşturur. 

"Bu yeni ulus ötesi burjuvazi, ulus ötesi sermaye sahiplerini, yani ilkesel olarak ulus 

ötesi şirketlerde ve özel mali kurumlarda cisimleşen dünya çapında önde gelen 

üretim araçlarına sahip olan grubu içerir. Bu sınıf ulus ötesidir, çünkü hem ulusal 

toprak ve kimliklerle bağı kopmuş üretim, pazarlama ve maliyenin küreselleşmiş 

devrelerine bağlanmıştır hem de çıkarları, yerel ya da ulusal olanın üzerinde küresel 

birikimde yatmaktadır.',ısı 

449 Mehmet GUrsan Şenalp, Örsan Şenalp, "Ulusötesi Kapitalizm, Sermayenin ve Devletin 
Ulusötesileşmesi ve Türkiye 'de Ulusötesi Tarihsel Blok Oluşumu", s. 197. 

450 "Hızlı kUreselleşme sUreci içinde, ulusal ba~lılı~ını yitirmeye başlayan sermaye, ekonomik 
avantajlar nederede bulunuyarsa oraya yerleşir duruma gelmiştir. Uluslararası şirketler, giderek, belirli 
bir ulus devlette yerleşik çokuluslu şirketlerden, hiçbir devlete ba~lılık duymayan ulusötesi şirketlere 
dönUşmektedir." Oktay Uygun, "Ulusüstü Siyasal Birlikler ve Küreselleşme", Kamu Hukuku 
İncelemeleri, insan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Egemenlik, XII Levha Yayınevi, 2011, s. 
643. 
451 William 1. Robinson, "Küresel Kapitalizm ve Ulusötesi Kapitalist Hegemonya: Kuramsal Notlar 
ve Görgül Deliller ",Çev. Erdem TUrközU, Praksis, No. 8, 2002, s. 140. 
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Bu sınıfın etkinliği ve gücü, küreselleşmenin yarattığı olanakları kullanabilme 

kapasitesinden kaynaklanır. Doğrudan yabancı yatırımlar, şirketler arası birleşmeler 

ve satın almalar ve stratejik ittifaklarla, küresel düzlemde güçlerini arttıran ve 

yönetim kurulu üyeleri ulusal aidiyet bakımından heterojenleşen ulus ötesi 

şirketlerin, belli bir ulusal sınır ya da çıkarla özdeşleştirilmesi zorlaşmaktadır.452 

Küresel piyasaların gelişimini destekleyen, ulusal ve bölgesel bağları 

zayıflayan bu ulus ötesi sınıfın ortaya çıkışı, bölgesel örgütlenmeler üzerinde de 

etkisini göstermektedir. Avrupa Birliği 'ni, merkantilist ve sosyal demokrat eğilimli 

fraksiyonlar karşısında, neo-liberal siyasalara yönlendiren ve Avrupa Sanayicileri 

Yuvarlak Masası'nda (European Round Tab/e of Industrialists) somutlaşan sınıf 

fraksiyon u, bu açıdan önemli bir örnek oluşturur. Yarısı, dünyanın en büyük 100 ulus 

ötesi şirketi arasında yer alan şirketlerin yönetici ve sahiplerinden oluşan üyeleriyle 

söz konusu örgüt, ortak para birimine geçiş gibi temel dönüşümlerin belirlenmesinde 

ya da deregülasyon, bütçe disiplini ve işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi gibi 

eğilimlerin Avrupa Birliği kapsamında yaygınlaşmasında yönlendirici olmuştur.453 

Bu saptama, bir sınıfın ya da sınıf fraksiyonunun tek başına ulusal ya da bölgesel 

kurumları kontrol ettiği anlamına gelmez. Avrupa Birliği Anayasası'nın reddi 

örneğinde gözlemlenebileceği gibi, diğer sınıflar ya da siyasi hareketler de 

reformların gerçekleştirilmesinde belirleyici ya da engelleyici olabilir.454 Bununla 

452 A.e., s. 144-157. "Dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin oluşturdugu birligin önde gelen zirvesi 
olan Konferans Kurulu (The Conference Board), belli başlı ulusötesi şirketlerden kıdemli yöneticileri 
bir araya getirmektedir. Bu kurul 1999'da üye fırmaların ulusötesi bir biçimde birleşmiş yönetim 
kurullarını ne ölçüde geliştirdigini belirlemek için bir çalışmaya katkıda bulundu. Çalışma aralarında 
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Fransa, Almanya Japonya, Kore, Meksika, Singapur, 
Güney Afrika, ispanya, isveç, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler'in oldugu on altı ülkeden ilişkili 
ulusötesi şirketleri kapsıyordu. Sadece 1995 ve ı 998 arasında, bulunan verilere göre, yönetimleri 
ulusal olmayan şirketler yüzde 39'dan 60'a çıkmıştır ve Uç ya da daha fazla yöneticisi olan ulusal 
olmayan şirketler ... yüzde ı ı 'den yüzde 23 'e yükselmiştir. OECD ülkelerinden yönetimleri ulusal 
olmayan şirketler yüzde 58'ken, Kuzey Amerika fırmalarının yüzde 60'ı, Asya/Pasifik fırmalarının 
yüzde 44'U, Latin Amerika fırmalarının yüzde 43'U, Avrupa fırmalarının yüzde 71 'i, Afrika (Güney 
Afrika bu çalışmanın kapsadıgı tek Afrika Ulkesidir) fırmalarının yüzde ... 67'si, yönetimleri ulusal 
olmayan şirketlerdir." A.e. ı 52. 
453 Bastian van Apeldoom, "The Struggle over European Order: Transnational Class Ageney in the 
Making of "Embedded Neo-Liberalism" ", State/Space, A Reader, Editörler: Neil Brenner, Bob 
Jessop, Black well, 2003, s. ı 50-161. 
454 Ulusal düzlemde de, özelleştirme ve özellikle işgücü piyasalarının deregülasyonuna karşıt 
hareketler ya da spesifik olarak sendikal mücadeleler, söz konusu gelişmeleri durduramasa da belli 
oranda engelleyebilmektedir. Ömegin Slovenya hükümeti, AB üyelik görüşmeleri sırasında 
özelleştirme ve deregülasyon konusunda verdigi taathütlere karşın, yerel baskılar nedeniyle, banka ve 
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birlikte, küreselleşme süreci, gerek ulusal, gerekse bölgesel örgütlenmeler karşısında, 

küresel piyasalara entegre olan bir sermaye sınıfının gücünün artışını beraberinde 

getirmektedir. 

b. Ulus Ötesi Sermaye Sınıfinın Yönlendirici Etkisi 

Küreselleşmeyle birlikte güçlenen ulus ötesi sermaye sınıfının, devletin 

görece özerkliği üzerindeki etkisini kavramak açısından, Fordist birikim rejiminin 

üçüncü dayanağını oluşturan, işçi sınıfının siyasi gücü ve yaşam koşullarındaki 

dönüşümler önemli bir örnek oluşturur. Sermayenin aksine hareket kabiliyeti sınırlı 

olan işçi sınıfı ve ulusal ölçekte var olmaya devam eden işgücü piyasalan yerelliğini 

korumaktadır.455 İşçi sınıfı, küreselleşme sürecinde üç düzlemdeki baskılar 

sonucunda örgütlenme ve dolayısıyla da mücadele kabiliyetini yitirmektedir. Bu 

baskılar ulus ötesi şirketler, devletler ve uluslararası iktisadi kuruluşlar düzleminde 

farklı boyutlarda gerçekleşir. 

Bir şirket bünyesinde ya da tek bir ülke veya bölgede istihdam edilme; 

çalışma koşullarının, sözleşme şartlarının, kültürel ve toplumsal çevrenin benzerliği 

nedeniyle, çalışanların dayanışma kapasitesini arttırır; dolayısıyla örgütlenme ve 

mücadele pratikleri açısından önem taşır. Bu olgu karşısında; mal ve hizmetlerin 

organizasyonu, üretimi ve dağıtımının yanı sıra işgücünün organizasyonu da ulus 

ötesi şirketlerin stratejik hesaplannın önemli bir parçasını oluşturur. Bu noktada, 

küreselleşme ile artan eğilimlerin başında emek süreç ve maliyetlerinin, 

bira fabrikalarını özelleştirme girişiminde başarısızlığa uğramıştır. Almanya'da pek çok sendika, 
istihdam arttırıcı siyasalar yilrUtınesi konusunda hilkilmete baskılarını silrdilrmektedir. İngiltere'de 
Avrupa Birliği İktisadi ve Parasal Birliği (EMU) karşıtı muhalefet, söz konusu ortak para ve iktisat 
siyasalarının, ulusal dUzlemdeki kamu hizmetleri harc~malarını kısıtlaması ve bilyilme ve istihdam 
üzerinde olumsuz etkiler doğurması nedeniyle, sendıkal dilzlemde destek görmektedir. Andreas 
Bieler, "European Integration and Eastward Enlargement, A Histarical Materialist Unders/anding of 
Neo-liberal Restructuring in Europe ", Global Restructuring, State, Capital and Labour, Andreas 
Bieler, Werner Bonefeld, Peter Bumham, Adam D. Morton, Palgrave, 2006, s. 88-89. 

455 Manfred Steger bu noktada, özellikle kuzey Ulkelerinin, gilneyin yoksul Ulkelerinden gelen akışları 
sınırlandırma çabalarına dikkat çeker. Sermaye hareketliliğindeki artışa karşın, dilnya nUfusunun 
yalnızca o/o2'si doğduğu Ulke dışında yaşamaktadır. Tarihsel olarak nilfusunu göçmen akışı ile 
destekleyen ABD'de bile, ı 990'larda yıllık 600.000 olan göçmen akışı, 20. yilzyılın ilk yirmi 
yılındaki oranın ancak yarısıdır. Manfred B. Steger, Küreselleşme, s. 91. Didem Danış da, 
günümüzde doğduğu Ulke dışında yaşayanlar~n sayısının artmasına karşın, dilnya nUfusu karşısındaki 
0/o2 civarındaki oranda "dikkat çekici bır değişiklik" görillmediğini belirtir. Didem Danış, 
"Küreselleşme, Ulusötesi Göç ve U/us-Devlet", Küreselleşme ve Demokrasi, Küreselleşmenin 
Farklı Yüzleri, Editörler: Özgür Akdağ ve Cemil Yıldızcan, Dipnot, 2011, s. 268. 
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taşeronlaştırma (subcontracting) gibi yöntemler ile dışsallaştırılması (outsourcing) 

yer alır. Diğer bir strateji ise, üretim ve çalışma mekanlarının parçalanarak coğrafi 

olarak yayılmasıdır. Çoğu zaman bir arada yürüyen bu stratejiler, ulus ötesi 

şirketlerin, sorumluluk almadan emek süreçlerini kontrol etmesi açısından önemlidir. 

Bu stratejilerin belirlenmesinde, farklı ülkelerdeki elverişli işgücü piyasalarına dair 

düzenlemeler belirleyicidir, fakat bölgesel yatırımlar açısından, ülkeler arasında çok 

farklı düzenlemeler olmasa dahi, tek başına parçalama işleminin işgücü üzerinde 

yarattığı etki nedeniyle, bu yöntem genel bir eğilim olarak kuvvet kazanmaktadır. 456 

Devletler, yatırım yaptıkları ülkelerde istihdam ve maddi kaynaklar yaratan 

ulus ötesi şirketleri cezp etmek için, yalnızca vergilerin düşürülmesi, alt yapı 

yatırımları ya da teşviklerle müdahalede bulunmaz. İşgücünün hareket kabiliyetinin 

sınırlandırılması, bu açıdan önem taşıyan bir başka alandır. Bu doğrultuda sıkı 

koşullara bağlanan vize uygulamaları, sığınma başvurularının genel bir eğilim olarak 

reddi ya da iltica sürecinin dışsallaştırılması gibi yöntemler son dönemde 

yaygınlaşan politikalardan bazılarıdır.457 Bu politikaların yanı sıra işgücü 

piyasalarının esnekleştirilmesi ve deregülasyonu yükselen diğer eğilimleri 

oluşturmaktadır. 

Geçici ve belirli süreli iş sözleşmelerine dair yeni düzenlemeler, esnek 

çalışma saatlerinin öngörülmesi, staj ya da çıraklığın yaygınlaştırılması gibi 

önlemler, esnekleştirme sürecinin önemli unsurlarıdır. Böylelikle artan uzun dönemli 

işsizlik ve genişleyen yedek işgücü kitlesinin varlığı, ücret farklılığı ve esnekliğinin 

456 Grazia Ietto-Gillies, Transnational Corparations and International Production, Edward Elgar 
Publishing, 2005, s. I 68- I 70. Üretimin parçalanması ve taşeronlaştırmasında, ulus ötesi şirketlerin, 
işgticti maliyetlerini dUştirerek uzun vadeli kar maksimizasyonunu sağlama amacına dair ayrıca bkz. 
Asad Sayeed, Radhika Balakrishnan, "Why Do Firms Disintegrate? Towards an Unders/anding of the 
Firm-level Decision to Suhcontract and its lmplications for Labor", Labor and the Globalization of 
Production, Causes and Consequences of Industrial Upgrading, Editör: William Milberg, 
Palgrave, 2004, s. I 04- I I 8. 
457 Didem Danış, "Küreselleşme, Ulusötesi Göç ve Ulus-Devlet", s. 268. Öte yandan Wood da, işgücil 
hareketini sınırlandırmanın, devletin tarihsel işlevlerinden biri olduğuna dikkat çeker: "Emek gilcilniln 
ulusal sınırlar arasında dolaşımı sıkı sıkıya kısıtlanmışsa da, emeğin hareketliliğini denetlernek işçileri 
hareketsiz tutmak anlamına gelmek zorunda değil... Bazen, özellikle de endüstriyel gelişmenin ilk 
zamanlarında emeğin oturduğu yerden çıkarılmasında ve yerel bağlantılarından ayrılmasında devlet 
yardım etmiştir. Ama devlet, sınır içi ve sınırlar arası hareketlerle emeği gerektiğinde serbestçe 
ulaşılabilir kıldığı zaman bile, bu tUr hareketler çok ayrıntılı bir şekilde denetleniyordu." Ellen 
Meiksins Wood, "Küreselleşme ve Devlet: Sermayenin iktidarı Nerede?", Çev. Emel Kahraman, 
Kapitalizme Reddiye, Hazırlayan: Alfredo Saad-Filho, Yordam Yayınları, 2006, s. 162-163. 
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kabulü açısından önem taşır. Ayrıca sosyal güvenlik gibi sosyal hakların 

finansmanında, işveren tarafından ödenen vergilerin, çalışanlara yüklenmesi, dikkat 

çeken bir diğer husustur.458 Devletlerin rolü yalnızca işgücü piyasalarının 

esnekleştirilmesine dair düzenlemeleri yürürlüğe koyması sırasında ortaya çıkmaz; 

bu düzenlemeler karşısında oluşan direncin kırılması da büyük önem taşır. Örneğin 

İngiltere'de sendikaların yapısına ve toplu sözleşme süreçlerine yapılan müdahaleler, 

işgücü piyasasının esnekleştirilmesinin önemli bir parçasını oluşturmuştur.459 Bu 

müdahaleler sonucunda, gelişmiş kapitalist ülkelerde güvenceli çalışanların oranı, 

2000'li yılların başında, Japonya haricinde o/o50'yi geçmeyecek düzeye 

gerilemiştir. 460 

İşgücü piyasalarının esnekleştirilmesi, bazı çalışanların yaşam standartlarının 

yükselmesi ile sonuçtansa da işçi sınıfı açısından genel sonuç; işgüvenliğinin ve 

güvencesinin azalmasının yanı sıra ücretlerde düşüş ve sosyal hakların zayıflaması 

olmuştur. İşgücü maliyetinin ucuzluğu nedeniyle üretimin kaydığı otoriter kapitalist 

kalkınma modelini benimseyen ülkelerde ise bu gelişmeler, işgücünün çok daha 

yoğun kontrolü, çok daha düşük ücret ve kötü çalışma koşullarında 

somutlaşmaktadır.461 Fakat devletler, ulus ötesi sermayenin birikim koşullarını yerel 

düzlemde elverişli hale getiren bu tür politikalar yürütmekle birlikte; makro iktisadi 

politikaların ulusal üstü düzlemde uyumlaştırılmasında, ulus ötesi sermayenın 

faaliyet yürütebileceği ortak bir alanın ve ulus ötesi ticaret rejimlerinin 

458 Peter Dicken, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, s. ı 86; 
Robert C. Feenstra, "Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy", 
Journal of Economic Perspectives, Volume 12, Number 4, ı 998, s. 46. 
459 Christopher Pierson, The Modern S ta te, s. 103. 

460 "ABD'de banka kurumlarında yapılan İstatistikler, ... tam zamanlı bir işi olanların [%]20, 22'den 
fazla olmadıgını gösterir ... İngilere'de, daha 1 995'te, sabit işçi kadrolarının, Margaret Thatcher ve 
John Major hükUmetleri tarafından gerçekleştirilen iş pazarını kuralsıziaştırma yolundaki gUçlü 
mUdahalelerden sonra, çalışanların yaklaşık yüzde 40'ına düştilgü hesaplanmıştır. Benzer bir 
kuralsızlaştırrnanın daha tedbirli olarak yapıldıgı italya'da ... toplam işgücüne göre güvenceli işlerin 
her durumda yüzde 50'nin ötesine geçmeyecegi hesaplanır. Fransa için hesaplanan deger biraz daha 
yüksek, yüzde 55'tir." Luciano Gallino, Küreselleşme ve Eşitsizlik, Çev. Durdu Kundakçı, Dost 
Kitabevi, 2007, s. 32-33. 
461 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2007, s 75-76. Sosyal 
hakların, küreselleşmenin olumsuz sonuçlarından en çok etkilenen hak kategorisi olduguna dair ayrıca 
bkz. Oktay Uygun, "Küreselleşme ve Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi", s. 255-
256; Nihat Bulut, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, XII Levha Yayınevi, 2009, 
s. 124-ı3o. 
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yaratılmasında yetersiz kalırlar. Bu noktada küresel ekonominin gereksinim duyduğu 

ulusal üstü hukuki ve düzenleyici bir sistemin inşasında uluslararası kuruluşlar 

önemli bir rol oynamaktadır.462 IMF, Dünya Bankası ve DTÖ bu işlevi üstlenen 

temel kurumlardır. 

IMF ve Dünya Bankası, yapısal uyum programları aracılığıyla, özellikle az 

gelişmiş ülkelerin piyasalarını serbestleştirmeyi ve genel olarak mal, hizmet ve 

sermayenin içe ve dışa yönelik hareketini engelleyen sınırların kaldırılmasını 

hedeflemektedir. Özelleştirme ve deregülasyonu esas alan bu programların sonuçları 

ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte; işsizliğin artışı, reel ücretlerde keskin 

düşüşler, işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki 

kamu harcamalarının kısılması genel sonuçlar olarak ortaya çıkmıştır.463 Piyasaların 

serbestleştirilmesi sonucunda, az gelişmiş ülkelerin korumacı iktisat politikalarıyla 

geliştirdiği sektörlerde önemli gerilemeler yaşanınakla birlikte, yapısal uyum 

programlarının ana hedeflerinden biri olan ihracata dayalı büyüme stratejisi, söz 

konusu ülkelerin dünya ticaretindeki payını arttırmaktadır. Fakat bu politikalar, az 

gelişmiş ülkelerin dünya gelirindeki paylannın artmasını sağlayamamıştır. Bu 

durumun temel nedenlerinden biri, dibe doğru yarışta başta ücretler olmak üzere 

üretim faktörü fiyatlarını bastırmak zorunda kalan devletler karşısında, üretimlerini 

az gelişmiş ülkelere kaydıran ulus ötesi şirketlerin -artan güçlerine paralel olarak

merkez ülkelerdeki nihai ürün fiyatını saptayarak aradaki farkı artık değer olarak 

k b·ı ı •ct• 464 çe e ı me en ır. 

Piyasaların küresel düzlemde bütünleşmesinin, mal, hizmet ve sermayenin 

serbest dolaşımının ve rekabetin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla kurulan 

ve dünya ticaretinin %97 'sini kapsayan DTÖ rejimi,465 küresel ekonominin işleyişi 

462 William I. Robinson, "Beyond the Theory of lmperialism: Global Capitalism and the 
Transnational State", Societies Without Borders, Volume 2, Number I, 2007, s. 18. 

463 Fikret Şenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü, Yoksulluk, 3. bs, iletişim, 2003, s. 185-200. 

464 Cem Somel, "Meta Zincirleri, Bağımlılık ve Eşit Olmayan Gelişme", iktisat Üzerine Yazılar II, 
Iktisadi Kalkmma, Kriz ve istikrar, Oktar Türel'e Arma~an, Editörler: Ahmet H. Köse, Fikret 
Şenses, Erinç Yeldan, İletişim, 2003, s. 562-563. 

465 Peter Dicken, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, s. 543. 
Dicken ayrıca, IMF'nin ağırlıklı oy sistemine oranla, DTÖ rejiminde her ülkenin eşit oy hakkı 
olmasının daha demokratik bir görünüm oluşturduğunu belirtir. Fakat DTÖ'de alınan kararların 
pratikte, oylamalardan çok, resmi ya da gayri resmi müzakereler sonucunda oluşan uzlaşılara 
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açısından özel bir öneme sahiptir. DTÖ'nün özgün yanı, yalnızca çok taraflı bir 

anlaşmaya dayanmaması, bünyesindeki uyuşmazlık çözüm organı aracılığıyla, 

belirlenen gümrük tarifesi hadlerini aşan ülkelere karşı yaptırım uygulama yetkisiyle 

donatılmasıdır. Organın kararları kesinleştikten sonra, davalı ülke için koşulsuz bir 

şekilde bağlayıcı hale gelir. Ticaret, yatırım, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki 

düzenlemeler açısından yetkili olan DTÖ, ulusal düzlemde siyasi katılım aracılığıyla 

oluşturulan mevzuatın, piyasa mekanizmasının işleyişini engelleyen hükümlerinin 

dönüştürülmesi açısından önemli bir baskı oluşturmaktadır.466 

Bu kapsamda, ulusal makamların, çevrenin korunmasına dair önleyici 

tedbirleri ya da gıda güvenliğine dair DTÖ'nün belirlediğinden yüksek standartlar 

saptaması, yükümlülük ihlali olarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde insan 

hakları ihlali gerekçesiyle oluşturulan ticari kısıtlamalar için de ihlal hükmü 

verilmiştir. Ticaretin serbestleştirilmesine dair bu yaptırım gücüne karşın, hukuki 

yapısının temel dayanaklarından biri olan TRIPS ([icaret/e Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Hakları) anlaşması uyarınca, özellikle patentleme aracılığıyla, doğanın serbestçe 

kullanımı ve bilginin serbest dolaşımının engellenmesi, DTÖ'nün bir diğer önemli 

işlevidir. Bunun dışında DTÖ'nün, işgücüne dair düzenlemeler konusundaki 

yetkilerini, bu denli etkin bir yaptırım mekanizmasına sahip olmayan Uluslararası 

Çalışma Örgütü'ne devretmesi de dikkat çekicidir.467 

dayandıgının altını çizer. Bu milzakerelerde de belirleyici unsurun, lobi faaliyetleri için sahip olunan 
maddi kaynaklar oldugunu vurgulayan Dicken, az gelişmiş ülkelerin çoğunun bu kaynaklardan 
yoksun oldugunu ve bu durumun kararların içerigi ve niteliğini etkiledigini ifade eder. A. e., s. 545. 

466 Philip Mc Michael, "Globa/ization ", s. 596-597; Angus Cameron, Ronen Palan, The lmagined 
Economies of Globalization, s. 124. 
467 Majorie Cohn, "The World Trade Organization: Elevating Property Interesis Above Human 
Rights", Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 29, Number 3, 2001, s. 
430-437. TRIPS anlaşması uyarınca "[ş]irketler bir tohumun patentini satın aldıgında, söz konusu 
tohum çiftçilerin kendi ataları tarafından kuşaklardır uygulanan ıslah çalışmalarının ürünil bile olsa, 
yerel çiftçitler bu tohum tipini kullanmak için yıllık ücretler ödemek zorundalar." TRIPS anlaşması 
ayrıca, "kırsal ya da yerli toplulukların yüzler, hatta binlerce yıldır geliştirdigi ya da kullandıgı yerel 
flora ve faunadan ilaç veya böcek ilacı elde etmek üzere yararlandıgı bitkilere, tohumlara, otlara ve 
geleneksel yöntemlere ticari olarak el konulması"nı meşrulaştırmaktadır. "Şirketler, bu bitkleri 
geliştirmiş olan topluluklara herhangi bir fayda sağlamdan yerli halkın bilgilerini kendilerine mal 
etmekte, patentlerini almakta ve bunlardan kar etmektedir." Bkz. Lori Wallach, Michelle Sforza, 
DTÖ: Kimin Ticaret Örgütü, Şirket Küreselleşmesine Direnmek için Nedenler, Metis, 2002, s. 
58-59. 
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Ulus ötesi şirketler, devletler ve uluslararası iktisadi kuruluşlar aracılığıyla 

oluşturulan ve küresel düzlemde mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını 

sağlayan sistem, sonuç olarak devletlerin makro iktisat siyasalarını belirleme 

konusundaki yetkilerini kısıtlayıcı sonuçlar doğurmuştur. Fakat yİnelernek gerekirse 

bu durum devlet aygıtının ortadan kalkışına değil, yapı ve işlevinde önemli bir 

dönüşüme işaret eder. Devletler, ulusal sınırlar içinde siyasi egemenliklerinin 

yansıması olarak, pek çok konuda yasama, yürütme ve yargı işlevlerini sahip olmayı 

sürdürdükleri gibi, meşru şiddet tekelini halen ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Bu çerçevede vurgulanması gereken, piyasaların küresel düzlemde 

entegrasyonunun, gerek ulusal düzlemde siyasi müdahalelerle, gerekse uluslararası 

düzlemde oluşturulan kurumlar aracılığıyla gerçekleştirildiğidir. İktisadi kararların, 

devletlerin egemenlik yetkilerinin dışına itilmesi, bir zorunluluktan öte, önemli bir 

tercihi yansıtır. Devletler iktisadi kararları, bölgesel düzlemdeki veya uluslararası 

nitelikteki kurumlarla payiaşarak ya da onlara devrederek, iktisadi krizierin yarattığı 

toplumsal huzursuzluklar karşısında önemli bir manevra olanağı elde eder. İktisadi 

ilişkilerin siyasetten arındırılmasına dair söylemin güçlenmesi bu gelişmelerle 

bağlantılıdır. 

Bu yetki devri süreci, ülkelerin girdiği iktisadi krizlerle büyük oranda 

eşzamanlı olarak gerçekleşmiştir. Sermaye birikimi olanaklarının ulusal düzlemde 

azalması sonucunda hükümetler, kamu harcamalarının kısılması ve ücretierin 

düşürülmesi gibi anti-enflasyonİst mali disiplin politikaları yürütürken, bu tür 

önlemleri dışsallaştırabildikleri oranda, iktisadi krizlerin, siyasi kriziere dönüşme 

olanağını engellemek açısından önemli bir araç elde ederler. Dünya çapında bağımsız 

merkez bankalarının kurulması yönündeki eğilim, bu sürecin önemli bir örneğini 

oluşturur.468 Bağımsız merkez bankaları, iktisadi meselelere ilişkin kararları, "siyasi 

baskılardan" korunaklı bir alanda yürütme yetkisiyle donatılmaktadır. Fiyat 

istikrarının korunmasını hedefleyen para politikaları aracılığıyla küresel finans 

piyasalarına entegrasyonu hızlandıran merkez bankaları, piyasaların serbest 

işleyişine müdahale oluşturduğu gerekçesiyle "siyasi" olarak kabul edilen istihdam 

468 Peter Bumham, "Globalisation: States, Markets and Class Relations ", Historical Materialism, 
Volume 1, Number 1, 1997, s. 153-156. 
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ya da ücretierin arttırılması gibi önlemleri, mali politikaların dışına itmektedir.469 

İktisadi ilişkilerin siyasi müdahalelerden arındırılması, siyasi alanın, -küreselleşme 

çağının bir diğer temel kavramı olan- "yönetişim" modeline göre yeniden 

düzenlenmesi eğiliminde ifadesini bulur. Merkez bankalarının bağımsızlaşmasının 

yanı sıra dönüşüm sürecinde öne çıkan araçlar; 

"piyasanın ihtiyaçlarını birinci hedef olarak gören, yürütme, yasama ve yargı 

işlevleri ile donanmış "özerk" ve "bağımsız" kurumlar; parlamentonun denetleme 

yetkisinin denetleyici şirketlere bırakılması; kamu yönetimine şirket yönetim 

tekniklerinin uygulanması (toplam kalite yönetimi, performans denetimi), ticaret 

ilkelerine aykırı mevzuatın önceden ayıklanması (genellikle rekabet kurumu gibi 

mekan izmalarla gerçekleşti ri 1 ir)" dır.470 

Bu açıdan yalnızca uluslararası düzlemdeki örgütlenmelerin değil, ulusal 

düzlemde yaratılan yeni karar mekanizmalarının da küreselleşme sürecine katkı 

sağladığını belirtmek gerekir. Bu gelişmeler bir bütün olarak, devletin görece 

özerkliğinin, özellikle sermaye sınıfı karşısında büyük oranda aşınması olarak 

değerlendirilebilir. Küreselleşmeyle birlikte, temel işlevlerinden biri sermaye 

birikiminin korunması ve geliştirilmesi olan devlet aygıtı, ulus ötesi bir konumda 

organize olan sermaye sınıfı karşısında, elverişli yatırım ortamlarının sağlanması 

açısından daha yoğun bir baskı ile karştiaşmaya başlamıştır. 

Bu baskı sonucunda, yukarıda incelenen işgücü piyasaları örneğinde olduğu 

gibi, devletin belli bir sınıf çıkarıyla özdeşleşen politikalar yürütmesi, kaçınılmaz 

olarak meşruiyet sorunlarını beraberinde getirmektedir. Elverişli yatırım olanakları 

şirketlerin karlarının artmasına yol açarken; öte yandan işsizlik, güvencesiz istihdam 

ve gelir dağılımdaki adaletsizliklerin küresel düzlemdeki artışı bu açıdan temel 

469 Kanishka Jayasuriya, "G/oba/ization, Sovereignty, and the Ru/e of Law: From Po/itica/ to 
Economic Constitutiona/ism? ", Constellations, Volume 8, Number 4, 200 I, s. 450. Michel 
Chossudovsky de, Batı'da merkez bankalarının "bağımsızlaşması" ve "siyasetten arındırılması" 
sürecinin uygulamada, ulusal hazinelerin gittikçe artan bir şekilde özel kredi kuruluşlarının insafına 
bırakılması sonucunu doğurduğunu vurgular. Böylelikle, para politikaları devlet mUdahalesinin aracı 
olma vasfını yitirmekle ve toplumun geniş kesimlerinin çıkarları doğrultusunda tiretimin ve istihdamın 
arttırılması gibi amaçlarla kullanılma olanağı ortadan kalkmaktadır. Michel Chossudovsky, The 
Globalization of Poverty and the New World Order, 2. bs, Global Research, 2003, s. 304-305. 
470 Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti, Türkiye'de Üst Kurullar ve Siyasal iktidarın 
Dönüşümü, İletişim, 2005, s. I 72. 
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sorunları oluşturmaktadır.471 Ulus ötesi şirketler ile devletler arasındaki, işgücü 

piyasalarının yeniden düzenlenmesine dair işbirliği belli oranda başanya ulaşmış olsa 

da, reformlar karşısında direnişler ve protestolar yaşanmaktadır. Küreselleşme 

söylemi bu noktada, doğallık ve kaçınılmazlık iddiasıyla, bu direnişler karşısında 

önemli bir ideolojik işlev yerine getirir.472 Küreselleşmenin kaçınılmaz bir olgu 

olduğu iddiası karşısında bu kısımda vurgulanmaya çalışılan husus; ulusal düzlemde 

elverişli koşulların yaratılmasında ve uluslararası iktisadi kuruluşların 

oluşturulmasında, ulus ötesi sermaye sınıfının yanı sıra, özellikle gelişmiş kapitalist 

devletlerin kurucu ve yönlendirici bir rol oynadıklarıdır. Bu saptamayla bağlantılı 

olarak, küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan bazı eğilimlerin belirli tarih yasalarına 

dayanmadığı ve sürecin sonucunun halihazırda belirsiz olduğunun altını çizmek 

gerekir. 

C. Küreselleşmenin Hukuk Devletine Etkisi: Neo-liberal Hukuk Devletinin 

İnşası 

2. Dünya Savaşı'nın ardından kademelİ olarak gelişen ve tüm yurttaşların 

maddi yaşam koşullarını görece iyileştirmeye yönelik hukuki önlemler temelinde 

biçimlenen sosyal hukuk devletinin çözülüşüyle birlikte, kendiliğinden işleyen 

piyasalara dayanan bir kamu yararı anlayışı yeniden hegemonik bir söylem haline 

47 ı "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yıllık raporlarında ... yayınlanan verilere göre I 960'ta 
dünya nüfusunun ... en zengin beşte birlik dilimi, dünya GSMH'sının yüzde 70.2'sini paylaşıyordu, 
buna karşılık ... en yoksul beşte birlik dilime yüzde 2.3'ü düşüyordu ... 1997'de ... birinci beşte birlik 
dilim dünya GSMH'sının yüzde 86'sına kadar çıkmış, buna karşılık, en yoksul beşte birlik dilim 
yüzde 1 'e inmiştir. Artık en zenginlerle en yoksullar arasındaki oran ... dünya ölçeğinde 86:1 'e eşittir ... 
[G]elirleri... kesin yoksulluk sınırının altında yer aldığı için böyle tanımlanan yoksul işçiler... hem 
Avrupa'da hem de ABD'de büyük bir artış içindeler. ABD'de ... onların sayısı faal nüfusun toplamına 
göre 1969'da yüzde 8.4'ken I994'te yüzde 23.2'ye çıkmıştır. Birleşik Kr~llık'ta .yoksulların sayısı 
seksenli yıllarla doksan lı yılların sonu arasında artmıştır. italya'da lST AT (/talyan Istatistik Kurumu), 
göreceli yoksulluk sınırının yüzde 80 altında yer alan ... 4 milyon kişinin bulunduğunu belirtmiştir ... 
Dünyanın güneyindeki toplumlarla sınırlı olduğu düşünülen toplumsal katmanlar artık kuzeydeki 
toplumlarda da yeniden gelişmektedir. Güneyde 200 milyon, AB ülkelerinde en az 5 milyon birimden 
oluştuğu düşünülen bir katman olan ı 5 yaş altı işçilerin durumu bu~a örnektir.:. Dünyadaki I .3 milyar 
yoksulun yüzde 70'i kadınlardan oluşmaktadır. Gayrı resını ekonomıde kadınların varlığı 
erkeklerinkinden çok fazladır ... Sokakta yaşayan ... çocuk ve 1 5 yaş altı yeni yetmeterin sayısının 
yalnızca Brezilya'da en az 8 milyon olduğu hesaplanıyor ... Aynı biçimde, gece gündüz sokaklarda 
yaşayan evsiz yetişkinlerin sayısı da artmaktadır. Fransa'da bunların 600.000'den fazla olduğu 
hesaplanmaktadır, bu sayı dört kat nüfusa sahip olan ABD'de aynıdır." Bkz. Luciano Gallino, 

Küreselleşme ve Eşitsizlik, s. 55-59. 
472 Richard A. Cloward; Frances Fox Piven, "Eras of Protest, Compact, and Exit: On How Elites 
Make the World and Comman People Sametimes Humanize lt", s. I 64. 
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gelmektedir. Fırsat eşitliğini sağlamak için öngörülen ve kamu yararı ilkesiyle 

şekillenen eğitim ve sağlık gibi hizmet alanlarında, geniş bir özelleştirme ve 

deregülasyon dalgası göze çarpmaktadır. Bu gelişmeler bir bütün olarak, kamu 

hizmeti kavramı altında değerlendirilen faaliyetlerin kapsamının daralması olarak da 

yorumlanabilir.473 Bu doğrultuda, kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik ve devlet 

aygıtının meşruluğu açısından temel önemdeki müdahaleler, yeniden kamu yararına 

ulaşmanın önündeki en büyük engel olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 

Bu gelişmelerin parçası olan, iktisadi kararların siyasetten arındırılması süreci 

ise önemli çelişkiler barındırmaktadır. Örneğin Fordİst birikim rejiminin katılıkiarını 

aşma yönündeki reformlarda, alınan kararların "siyasi" niteliği kolayca fark 

edilebilir. Özelleştirme, deregülasyon ve özellikle işgücü piyasalarının 

esnekleştirilmesine dair düzenleme ve uygulamalarda, devletlerin siyasi gücü 

somutlaşmaktadır. Bunun dışında, özellikle yakın tarihte ABD'de yaşanan finansal 

krizde olduğu gibi, kapitalist üretim ilişkilerinin bütününe ya da sağlıklı bir şekilde 

işlemesine zarar verebileceği kabul edilen, özellikle büyük şirketlerin iflası 

karşısında yaşanan devlet müdahaleleri dikkat çekicidir. "Batmasına ızın 

verilerneyecek kadar büyük şirketler", iflasa giden süreçteki tüm karları elde 

ederken, olası ve hatta gerçekleşen riski paylaşmak ya da topluma yaymak, 

müdahaleci siyasi kararlarıyla devletlerin görevi olmayı sürdürmektedir.474 Bu 

örnekte görüldüğü gibi, devlet aygıtı küreselleşme sürecinde de toplumsal ilişkilere 

müdahalesini sürdürür. Değişen özellik, devletin müdahalelerinin konusudur. Bu 

dönüşüm, devletin hukuk devleti olma vasfı bakımından da önemli etkiler 

doğurmaktadır. Sosyal hukuk devletinden, liberal hukuk devletinin temel ilkelerine 

dönüşün kuramsal çerçevesi, neo-liberalizm olarak adlandırılan düşünsel harekette 

bulunabilir. 

473 Kamu hizmeti ögretide, "toplum için önem kazanmış olan ortak ve genel bir ihtiyacın tatminine 
yönelik olarak kamu ttizel kişileri veya onların denetimi altında özel kişilerce ylirtittilen bir faaliyet" 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bkz. Aydın Gtilan, "Kamu Hizmeti Kavramı", İdare Hukuku ve İli m leri 
Dergisi, Lütfi Duran'a Arma~an, Sayı 1-3, Yıl 9, 1988, s. 148. Özelleştirmeler, toplum için önemli 
olan ortak ve genel ihtiyaçların karşılanmasında kamu ttizel kişilerinin devre dışı bırakılması, 
deregUlasyonlar ise bu ihtiyaçların karşılanması sürecindeki denetimierin azaltılması sonucunu 
dogurmakta ve bu alanların piyasa mekanizmasının kuralları uyarınca biçimlenmesini saglamaktadır. 

474 Leo Panitch, Martin Konings, "Myths of Neoliberal Deregu/ation", New Left Review, Volume 57, 
2009, s. 77. 
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David Harvey, neo-liberal kuramda devletin; özel mülkiyete dair hakları 

koruyan, hukuk devleti ilkesini gözeten ve serbest piyasa ve ticaretin işlemesini 

sağlayan kurumsal bir yapı şeklinde betimlendiğini belirtir. Bu kurumsal yapının 

temel amacı, kişisel özgürlüklerin korunmasıdır ve devlet, meşru şiddet tekeline 

dayanarak bu yapının güvencesi olma işlevini sürdürür. Özgürlüklerin korunmasının 

yanı sıra refahın arttırılması ıçın, piyasaların genişlemesi ve ticaretin 

serbestleşmesinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerekir ve oluşturulan bu 

sistemin başarısında esas rol, yenilikterin ve zenginiikierin yaratıcısı şirket ve 

girişimcilerdedir. Neo-liberalizmin, bu amaçları gerçekleştirmek adına vurguladığı 

diğer hususlar, devlet kontrolünde olan ya da ortak kullanıma açık değerlerin 

özelleştirilmesi, devletin müdahale ettiği sektörlerin deregülasyonu ve böylelikle 

kusursuz bir rekabet ortamının ulusal ve küresel düzlemde inşasıdır. Bu şekilde 

ortaya çıkan neo-liberal düzende, bürokratik yükterin azalışı, verimlilik, üretkenlik 

ve kalitenin artışıyla birlikte, tüketiciler de ucuz ürünlere ulaşmaları ve vergi 

yüklerinin azalması nedenleriyle kazançlıdır. Bireyin kendini geliştirmesi ve 

gerçekleştirmesi için her koşulun yaratıldığı ve devlet müdahalesiyle korunduğu bu 

piyasa toplumunda, her bireyin, kendi kararlarından ve refahından sorumlu olması, 

bir başka temel ilke olarak ortaya çıkar. Bu ilke eğitim, sağlık ve diğer sosyal 

hakların kamu yararı çerçevesinde düzenlenmesine son verilerek, piyasa ilişkileri 

içinde yeniden düzenlenmesine de zemin hazırlar. Neo-liberal düşüncenin bir diğer 

özelliği ise, kurgulanan sistem açısından demokratik mekanizmaların korunmasının 

bir amaç oluşturmaması, idealize edilen sistemle uyuştuğu oranda bu 

mekanizmaların işlevselliğinin kabul edilmesidir.475 

Bu çalışmanın bir önceki kısmında ortaya konan iktisadi ve siyasi gelişmeler 

ile Harvey'nin çizdiği neo-liberal kuramsal çerçevenin uyumu dikkat çekicidir ve bu 

durum, neo-liberalizmin dünya çapında baskın bir söylem haline geldiğini ortaya 

koyar. Neo-liberalizmin, klasik liberal düşünce ile önemli ortak noktaları bulunduğu 

vurgulanmalıdır. Örneğin korumacı iktisat politikaları karşısında, ticaretin 

serbestleştirilmesinin, ticari ilişkiye giren tüm taraflar açısından daha avantajlı 

sonuçlar doğuracağına dair kuramlarıyla Adam Smith ve David Ricardo, 

475 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, s. 64-67. 
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küreselleşmeyle birlikte güçlenen iktisat politikalarının düşünsel kökenini 

oluştururlar. Bu yaklaşım, yoğunlaşan ticaretin yarattığı ekolojik tahribatın bir veri 

olarak yok sayılması nedeniyle kuramsal yönden ve ülkeler arasındaki eşitsizliklerin 

sürdüğüne dair veriler nedeniyle uygulama açısından eleştirilmesine rağmen, 

günümüzdeki hakim iktisadi kuramın temel dayanakları arasında yer alır.476 

Devletin müdahalelerinin, yalnızca piyasa kurumlarının varlığını kornınayla 

sınırlandırılmasına dair görüşün temelinde ise, bu sınırı aşan müdahalelerin 

kaçınılmaz olarak, kendiliğinden işleyen düzene zarar vereceğine dair iddia yer alır. 

Buna göre, devlet aygıtının müdahaleleri kategorik olarak belli değer yargılarına 

dayanır ve süreçte siyasi kaygılar belirleyici hale gelir. Dolayısıyla bu müdahaleler 

sonucunda belli bir kesimin kısa süreli refahı sağlansa da, uzun vadede -herkesin 

yararına sonuçlar doğuran- kapitalist üretim ilişkilerinin varlığı tehlikeye girer.477 

Herkesin çıkarının korunması ve hiç kimsenin aynıncılığa uğrarnaması için, devletin 

olması gerektiği gibi asgari bir işievle donatılması, kısacası yalnızca piyasanın 

varlığını korumak için müdahale etmesi gerekir. Burada tekrar altı çizilmesi gereken 

nokta, piyasaların korunması adına siyasetten arındırılması gereken iktisadi alana 

dair karar alma süreçlerinde, demokratik katılımın dışlanmasıdır. Yakın tarihli 

Yunanistan krizi, kriz sırasında referandumun gündeme gelmesi ve Avrupa Birliği 

ülkelerinin yöneticilerinden gelen tepkiler bu açıdan güncel bir örnek oluşturur.478 

476 Robert Went, Enigma of Globalization, A Journey to a New Stage of Capitalism, Routledge, 
2002, s. 37-38. Robert Went, serbestleşen ticaretin sadece ulaşırnın artışına ve bunun sonucunda 
çevrenin daha fazla kirlenmesine yol açmadığını belirtir. Toksit atıklar konusunda da önemli bir 
piyasa gelişmiştir. 1989- ı 994 arasında 22 OECD ülkesinden, 122 farklı ülkeye 200 m ilyonun 
üzerinde atık yollama girişimi yaşanmıştır. Bir örnek olarak, Gine-Bissau hükümeti, 15 milyon ton 
toksit atığı, ulusal gelirinin dört katını oluşturan 600 milyon dolar karşılığında kabul etmiştir. A.e. s. 
34-35. 
477 Angus Cameron, Ronen Palan, The lmagined Economies ofGiobalization, s. 1 ı2. 

478 Dönemin Yunanistan başbakanı George Papandreou, derinleşen iktisadi krizin ardından, Almanya 
ve Fransa'nın öneUlUğünde Avrupa Birliği'nin çeşitli iktisadi önlemler karşılığında sağladığı yardım 
paketini referanduma götürme kararı aldı. Referandum kararının ardından, üye ülkelerden gelen, 
popülizm ve Yunanistan'ın ve hatta Avrupa Birliği'nin iktisadi geleceğini siyasi hesaplarla tehlikeye 
atma suçlamaları ve yoğunlaşan baskı karşısında, referandum kararından vazgeçildi. Ardından, söz 
konusu tedbirleri ••siyasi kaygılardan" uzak bir şekilde yürürlüğe koyabilecek teknokratlardan oluşan 
bir hükümet kuruldu. Sonuç olarak bu teknokrat hükümet, siyasi partilerin de desteğiyle, kemer sıkma 
politikalarına dair dilzenlemeleri yilrürlüğe koydu. Sürece dair önemli gelişmelere için bkz. 
"Yunanistan 'referandum' kozunu oynadı", Radikal, Ol/ı ı120ı ı; "Papandreu, referandumdan 
vazgeçti", Zaman, 03/1 ı/201 I; "Yunanistan'm yeni Başbakanı Lukas Papadimos", Radikal, 
ı 0/1 1/20 I ı; "Siyasi liderler IMF'nin şartları üzerinde uz/aştı", Radikal, 09/02/2012. 
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İktisadi sistemin korunması gerektiğinde, demokratik süreçler ikincil önemde 

kalmaktadır. 

1. Neo-liberal Hukuk Devletinin Özü: Mülkiyet ve Piyasa İlişkilerinin Korunmasa 

Küreselleşme sürecinde neo-liberal öğretinin baskın konumu, demokrasi ve 

hukukun üstünlüğü arasındaki karşıtlığı güncel bir sorun haline getirmektedir. 

Önceki bölümlerde vurgulandığı üzere, ortaya çıkış süreci, kapitalist üretim tarzının 

gelişimiyle bağlantılı olan liberal hukuk devleti ilkesi, iki ana dayanak üzerinde 

şekillenmiştir. Bunlar, özel mülkiyet temelinde piyasa mekanizmasının korunması ve 

her yurttaşın, sahip oldukları özel alanlar içinde kişisel özgürlüklerini 

kullanılabilecekleri bir ortamın yaratılmasıdır. Liberal hukuk devleti anlayışı, 

kökenieri itibariyle demokrasiyi içermemekte, hatta ortaya koyduğu idealle çelişen 

siyasi kararlara ve düzenlemelere neden olduğu oranda, bu yönetim şeklinin 

karşısında yer almaktadır. 

Liberal hukuk devleti ve demokrasi arasındaki karşıtlık, insanların değil 

yalnızca hukukun hakim olduğu bir düzen vurgusunda ifadesini bulur. Bununla 

birlikte söz konusu söylemin, iddialan ile gerçekleştirebildikleri arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Kapitalist üretim ilişkilerinin tahripkar sonuçlarına maruz 

kalan sınıfların yürüttükleri kitlesel mücadelelerde yansımasını bulan bu farklılıklar, 

sosyal hukuk devletinin ortaya çıkışında önemli bir rol oynamıştır. Bir başka 

ifadeyle, sosyal hukuk devletinde somutlaşan kurumlar ve ilkeler bütünü, devletin 

girdiği meşruluk krizini aşma girişimi olarak ortaya çıkmıştır. Fakat sosyal hukuk 

devletinin, sahip olduğu maddi olanaklarla orantılı olarak yurttaşlarına sunduğu 

hizmetler ya da tanıdığı hak ve özgürlükler, kapitalist üretim ilişkilerinin 1970'lerde 

girdiği kriz ile birlikte sorgulanmaya başlamıştır. 

a. Neo-liberal Hukuk Devletinin Kuramsal Temelleri: Hayek'in Mirası 

Sosyal hukuk devletinden, liberal hukuk devletinin temel özelliklerine 

dönüşün yaşandığı bu süreçte, kuramsal düzlemde Hayek'in çalışmaları önemli bir 

rol oynar. Hukuk devleti ilkesinin Hayekçi yorumu, hukuki normların genelliği 

ilkesini merkezine alır. Genellik, herkesin eşit olduğu bir siyasi sistemde, yine 

herkesin haklarının eşit düzeyde bir korumaya sahip olduğu bir hukuki yapının 

vazgeçilmez özelliğidir. Bu özellik, piyasaların ve piyasaların kendiliğinden işleyen 
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düzeninin bir ideal olarak kabulüyle birlikte, sosyal hukuk devleti uygulamalarının 

meşruluk zeminini ortadan kaldırması nedeniyle önem taşır. Devlet, piyasalardaki 

tüm bilgileri tam olarak toplayıp, kusursuz kararlar üretemeyeceği için, 

gerçekleştirebileceği tek meşru müdahale, kendiliğinden düzeni bozan eylemiere 

karşı olabilir. Piyasalarda eşit statüye sahip bireyler, sahip oldukları bilgiyi, 

yetenekleri ve çalışkanlıkları ile birleştirerek eylemde bulunduklarında, sonuç hem 

bireyler, hem de toplumun bütünü için refahın artışı anlamına gelir. Bu bölümün 

başında ortaya konduğu üzere, hukuk devleti ilkesi Hayek tarafından; herhangi bir 

bireyin, grubun ya da sınıfın lehine, onların özel durumlarını dikkate alarak 

düzenleme yapılmamasını sağlama işleviyle donatılmıştır. 

Küreselleşme sürecinin temel eğilimleri olan özelleştirme, deregülasyon ve 

serbest ticaret açısından hukuk devletinin bu yorumu büyük önem taşır. Bu yorum 

uyarınca, devlet tekelinde olan ve insaniann özgürlükleri üzerinde doğrudan etki 

doğuran iktisadi konularda karar verme yetkisi, özelleştirme ve deregülasyonlar 

aracılığıyla, toplumun tüm üyeleriyle paylaşılmaktadır. Diğer yandan piyasanın 

korunması hedefine yönelen hukuki düzenlemeler; mal, hizmet ve sermayenin 

serbest dolaşımının güvencesini oluşturarak, demokratik mekanizmaların etkisindeki 

devlet aygıtının, bu metaların dolaşımına yönelik siyasi müdahalelerini engeller. Bu 

kurumsal dönüşüm, devlet aygıtının sosyal devlet vasfıyla müdahalelerinin mümkün 

olduğu oranda azaltılması sonucunu doğurmaktadır. Hukuk devleti ilkesi, belli bir 

hukuki yapının kurumsallaştırılması ile bu işlevi yerine getirir. Diğer bir deyişle, 

neo-liberal hukuk devleti ilkesi de, herhangi bir içerikteki ya da herhangi bir yönetim 

şekli tarafından oluşturulmuş hukukun hakim olduğu bir siyasi rejimi ifade etmez. 

Bu anlamda başta özel mülkiyet olmak üzere, tarihsel olarak ı. kuşak hakları ve 

piyasa mekanizmasını koruyan bir hukuki düzen, hukuk devleti ilkesinin 

küreselleşme çağında dayandığı zemini oluşturur. 

b. Neo-liberal Hukuk Devletinin Siyasi ve İdeolojik İşievi 

Neo-liberalizmin, devlet aygıtını, piyasa disiplinini sağlama ve sermaye için 

elverişli ortamlar yaratma işleviyle yeniden biçimlendirme sürecinde, hukuk devleti 

ilkesinin Hayekçi yorumunun etkisi bakımından; Dünya Bankası 'nın ı 997 yılında 

hazırladığı dünya kalkınma raporu önemli bir örnek teşkil eder. Hukuk devleti 
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ilkesinin, iktisadi büyüme ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için temel önemde 

olduğunun vurgulandığı raporda, bir yandan pıyasa mekanizmalarının 

kurumsallaşması, diğer yandan kurumsallaşan piyasalara siyasi müdahalelerin 

asgariye indirilmesi ana hedefleri oluşturur. Bu yapısal dönüşüm, sermayenin ülkeye 

çekilmesi ve dolayısıyla iktisadi büyümenin sağlanması gerekçesiyle 

meşrulaştırılmıştır. Reform olarak öngörülen ise, fikri mülkiyet başta olmak üzere, 

mülkiyet hakkı ve rekabet hukukuna dair hukuki zeminin güçlendirilmesi, bu hukuki 

zemini koruyacak şekilde bağımsız yargının kurumsallaştırılması ve genel bir siyasa 

olarak özelleştirmenin benimsenmesidir.479 

Uluslararası kuruluşlar tarafından teşvik edilen bu reformların etkinliği, son 

dönemde sayıları artan araştırma sonuçlarıyla desteklenmektedir. Araştırmaların 

temel iddiası, hukuk devleti ilkesinin kurumsallaşması ile iktisadi gelişme arasında 

doğrudan bir bağ olduğudur. Hukuki kurumların, iktisadi alanın sağlıklı işleyişi 

açısından taşıdığı önemin vurgulandığı çalışmalarda, hukuki öngörülemezlik ve 

yolsuzluk ile büyüme ve yatırımlar arasındaki negatif korelasyonunun yanı sıra yargı 

bağımsızlığının iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu iddia 

edilmektedir. Bu iddialar karşısında esaslı bir eleştiri, söz konusu bağlantılar 

kurulurken, ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarındaki artışların temel alındığı, bu 

artışın sonucunda oluşan maddi birikimin nasıl paylaşıldığının ise göz ardı 

edildiğidir. Hukuk devletinin kurumsallaşmasının ölçütü olarak kullanılan öğeler 

açısından da benzer sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, hukuki uyuşmazlıkların çözüm 

süresi ve yargılamanın etkinliği dikkate alınırken, hukuki mekanizmalara ulaşmanın 

maddi olanaklarla olan ilişkisi bu değerlendirmelerde yer almaz.480 

Bu çerçevede dikkat çekici bir diğer nokta, Dünya Bankası'nın yardım ve 

borçlarının 30 yıl öncesine kadar %58 oranında altyapı yatırımiarına ayrılmışken, bu 

oranın %22'ye düşmesi, buna karşın insani gelişim ve hukuki reformlar için ayrılan 

payın %52'ye çıkmasıdır. Bu dönüşüm, hukuk devletinin kurumsal bir yapı olarak, 

479 Stephen Gill, "New Constitutiona/ism, Democratisation and Global Political Economy", Pacifica 
Review, Volume 1 O, Number 1, 1998, s. 24-26, 33. Dünya Bankası raporunun tam metni için bkz. 
http://wdronline.worldbank.org/ 
480 loannis Glinavos, "Neoliberal Law: Unintended Consequences of Market-friendly Law Reforms", 
Third World Quarterly, Volume 29, Number 6, 2008, s. 1090-1092. 
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küreselleşme sürecindeki etkinliğini ortaya koyması bakımından çarpıcıdır. Fakat 

Dünya Bankası 'nın, gelişmekte olan ülkelerde hukuk devletinin kurumsallaşmasına 

yönelik reformları desteklemesi, önemli bir soruyu beraberinde getirir. Dünya 

Bankası ne tür bir hukuk devleti anlayışına sahiptir? Bu sorunun yanıtı için bankanın 

raporlarını ve bazı yönlendirici metinleri inceleyen Tamanaha, iki hususun altını 

çizer. Etkin bir hukuki düzen temelinde tanımlanan hukuk devletinin, ilgili 

ülkelerdeki düzeyinin saptanmasında, çeşitli kuruluşlardan gelen bilgiler 

kullanılmaktadır. Bu bilgilerin o/o60 gibi yüksek bir oranı, ticari bilgi sağlayıcı özel 

nitelikteki kuruluşlardan gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, Dünya Bankası 'nın 

oluşturduğu indeksierin dayandığı bilgilerin büyük bir kısmını, hukuki yapının ticari 

ilişkiler açısından elverişliliğini araştıran kuruluşlar sağlamaktadır. Altı çizilmesi 

gereken ikinci husus ise, suç oranlarının yanı sıra, hukuk devletinin gelişmişliği 

açısından en çok kullanılan ölçütün, mülkiyet haklarının korunma düzeyi 

olmasıdır.481 

Bu saptamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hukuk devleti ilkesinin 

küreselleşme sürecinde taşıdığı işlev anlam kazanır. Hukuk devleti, modem devletin 

gelişimiyle birlikte ortaya çıkan ve siyasi bir ideali ifade eden bir kavramdır. Hukuk 

devleti ilkesinin, kapitalist üretim tarzının ulusal düzlemde inşası açısından yerine 

getirdiği siyasi, ideolojik ve iktisadi işlevlere bu çalışmanın önceki bölümlerinde yer 

verilmişti. Bu anlamda hukuk devleti ilkesi, tarihsel olarak yalnızca hukuka bağlı bir 

siyasi iktidar örgütlenmesini aşan bir içeriğe sahip olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte 

bu defa hukuk devletinin, kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşmasına paralel 

olarak, bu işlevleri küresel düzlemde yerine getirdiği söylenebilir. Hukuk devleti 

ilkesinin, ulusal siyasi rejimlerde kurumsallaşmasını destekleyen uluslararası iktisadi 

kuruluşların yaklaşımlarında bu işlev açık bir şekilde ortaya çıkar. 

Bu gelişmeleri değerlendirirken öncelikle incelenmesi gereken, yapısal uyum 

programlarının parçası olarak desteklenen hukuk devleti anlayışının içeriğidir. 

Hukuk devleti ilkesi, kapitalist üretim ilişkilerinin ulusal düzlemde kurumsallaşması 

açısından önemli işlevler yerine getirmekle birlikte, sahip olduğu tek işlev bu 

481 Brian Z. Tamanaha, "The Dark Side of the Re/at ianship between the Rule of Law and Libera/ism ", 
s. 538-541. 
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olmamıştır. Devlet aygıtının, toplumdaki güç ilişkilerinin yoğunlaştığı bir alan 

oluşturması ve bu alandaki mücadeleler sonucunda politikalarını belirlemesine 

paralel olarak, üretilen hukukun içeriği de dönüşmüştür. Bu dönüşüm demokratik 

süreçlerin siyasi kararların oluşumunda belirleyici hale gelmesinde ya da hukukun 

içeriğinin, yönetilenlerin çıkarları doğrultusunda dönüşmesinde ifadesini bulur. Bu 

aynı zamanda liberal hukuk devletinin, sosyal bir hukuk devletine dönüşümüdür. 

Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen hukuk devleti reformlarının, 

özellikle devletin kamu yararı ilkesi doğrultusunda yürüttüğü işlevlerinin, yeni bir 

içerikle tanımlanması açısından önem taşıdığı görülür. Yapısal uyum 

programlarında, sermaye birikiminin önündeki engellerin kaldırılması amaçlanırken, 

hukuk devleti ilkesi, bu amacın gerçekleştirilmesini sağlayacak etkin bir hukuki 

düzenin inşasında önemli bir rol oynar. Bu noktada dikkat çeken bir özellik, hukuk 

devleti ilkesinin, siyasi mekanizmalar ile iktisadi alan arasında kurumsal bir sınır 

çekmek için kullanıldığıdır. Bu sınır açısından, hukuk devleti ilkesinin liberal 

yorumu ön plana çıkar. Neo-liberal hukuk devleti, kendiliğinden işlediği ve herkesin 

refahına sonuçlar doğurduğu varsayılan piyasaların, düzgün bir şekilde 

işieyebilmesini sağlayan kurumların oluşturulması işlevini yüklenmektedir. Dünya 

Bankası reformlarında temel alınan şekli hukuk devleti tanımının ayırt edici özelliği, 

etkin bir hukuki düzenin oluşturulmasını amaçlamasıdır. Fakat hukuk devleti 

ilkesinin bu şekli tanımı, siyasi iktidarı konu bakımından sınırlandıran bir biçimde 

tanımlanmakta, diğer bir ifadeyle maddi bir içerikle yorumlanmaktadır. Bu sınır, özel 

mülkiyet in ve piyasa mekanizmalarının korunmasıdır. 

Hukuk devleti ilkesinin, küreselleşme sürecinde yüklendiği bu inşa edici rol 

dışında, önemli bir ideolojik işlevi bulunmaktadır. Stephen Humpreys, 

sömürgeleştirme döneminde, sömürge ülkelerdeki toplumsal, iktisadi ve siyasi yapıyı 

hukuk mühendisliği aracılığıyla dönüştürme çabaları ile günümüzde, yapısal uyum 

programlarıyla hukuk devleti ilkesinin dayatılmasını karşılaştırdığı ve süreçlerin 

benzerliklerini vurguladığı çalışmasında, hukuk devletinin bu işlevine dikkat çeker. 

Bu ideolojik işlev, piyasa ekonomisini ve elverişli yatırım ortamını temel alan 

iktisadi bir yapıyı inşa etme sürecinde, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan 

ülkelerde, toplumsal destek sağlanması açısından ortaya çıkar. Hukuk devleti 
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söylemi, belli bir sınıfın, kuruluşun ya da görüşün çıkarları doğrultusunda şekillenen 

politikaların değil de genel ve nesnel nitelikteki normların hakim olduğu bir siyasi 

düzene yaptığı atıfla, meşrulaştırma işlevini yerine getirir. Hukuk devletinin, keyfi 

iktidar karşısında mücadeleler ile şekillenen tarihsel bir mirasa dayanması, söz 

konusu işlevi açısından önemli bir rol oynar. Öyle ki gelişmiş ülkelerde hukuk 

devleti projelerini iktisadi çıkarları doğrultusunda destekleyenlerin yanı sıra, Dünya 

Bankası'nın politikalarına muhalefet eden kesimler dahi kurumun, hukuk devletini 

teşvik eden yaklaşımını desteklemektedir.482 

Dünya Bankası, ı 990'lı yıllardan bu yana ı ı3 ülkede SOO'den fazla hukuk 

devleti projesi yürütmektedir ve hangi projenin destekleneceği konusunda belirleyici 

güç, Dünya Bankası'na sundukları mali destekle orantılı olarak beş gelişmiş ülkenin 

hükümet temsilcileridir. Belli öncelikiere dayanan iktisadi bir sistemin 

kurumsallaşması için, belli ülkelerin öncülüğünde merkezi düzlemde kararlar 

alınırken ve inşa edilen bu iktisadi sistem, sonuç olarak ulus ötesi sermaye sınıfının 

çıkarlarını korurken, esas dönüşümün hukuk devleti başlığıyla ulusal düzlemde 

gerçekleşmesi, düzenlernelerin kaynağını ve sonuçlarını arka plana iten bir etkiye 

sahiptir. Hukuk devleti projelerinin yürütücüsünün ulus devletler olması ve 

kurumsallaşan hukukun, devlet ve birey arasındaki ilişkileri düzenlemesi, sürecin 

merkezi boyutunu adeta görünmez kılar.483 

482 Stephen Humphreys, The Theatre of the Rule of Law, Transnational Legal Intervention in 
Theory and Practice, Cambridge University Press, 2010, s. 220-223, 141. Humpreys, hukuk devleti 
ilkesinin dayatılması süreci ile sömürgeleştirme dönemi hukuk mühendisliğinin arasındaki 
benzerlikleri şu şekilde sıralar: Hukukun belli bir hedefe ulaşmak için araçsal olarak kullanılması; 
merkezi bir siyasanın parçası olması; yerelliği ve özgünlüğü yok sayan, evrensel ve soyut bir niteliğe 
sahip olması, küresel entegrasyon ve modernleştirme işleviyle donatılması. A.e, s. 141. 

483 A.e., s. ı 45- ı 46. Dünya Bankası'na sağladıkları maddi katkılara paralel olarak, oy oranının 
yaklaşık o/o40' ını kontrolünde tutan 5 li lke, ABD, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. 
Bu ülkeler, Dlinya Bankası'nın 24 kişilik yönetim kuruluna birer liye atarken, kalan liyeler seçimle 
işbaşma gelir. Bkz. A.y., dipnot 74. Humpreys'in 2007 yılı için verdiği oranlar geçerliliğini 
korumaktadır. Ülkelerin oy oranı Haziran 201 I 'de hazırlanan son tabloya göre şu şekildedir: ABD 
% 16,05; Japonya %9,6; Almanya %4,4; Birleşik Krallık %4,21; Fransa %4,2 1. Bkz. 
https:/ /fınances. worldbank.org 

237 



2. Neo-liberal Hukuk Devletinin Özgünlüğü: Esnek ve Yoruma Dayalı Hukukun 

Yükselişi 

Neo- liberal hukuk devleti ilkesi, küreselleşme çağında bir yandan inşa edici 

bir rol oynarken, diğer yandan hukuk devleti ilkesinin klasik tanımından farklılaşan 

özellikler gösterir. Piyasa mekanizmasının işleyişi ve özel mülkiyet başta olmak 

üzere 1 . kuşak hakların korunmasını temel alan konu sınırı, yukarıda vurgulandığı 

üzere küreselleşme çağında da, hukuk devleti ilkesinin özünü oluşturmayı sürdürür. 

Buna karşın, hukuk devletinin asgari şekli unsurları açısından önemli bir dönüşümün 

varlığına işaret etmek gerekir. İktisadi ilişkileri düzenleyen bazı alanlarda, hukukun 

esnekleşmesi ve yoruma dayalı içtihatlarla şekillenmesi, bu eğilimin başlıca 

özelliklerini oluşturur. 

Hukuk devletinin şekli tanımı uyarınca, hukuk kurallarının genellik, 

anlaşılabilirlik, geriye yürümezlik, öngörülebilirlik ve istikrar öğelerine sahip olması 

gerekir. Genel/ik, benzer yasaların herkes için aynı biçimde geçerli olmasını ve 

benzer olaylara benzer normların uygulanmasını sağlayarak keyfıliği engeller. 

Anlaşılabilir/ik, hukuku düzenleyen ve uygulayanların belli oranda tutarlık gösteren 

standartiara uymasını ve söz konusu normların uygulandığı kişiler tarafından kontrol 

edilmesini güvence altına alır. Geriye yürümezlik müdahalenin yasal dayanağının, 

müdahaleye konu eylem zamanında var olmasını gerektirir. Gizli ve geriye dönük 

hukuk kuralları, iktidarların faaliyetlerinin öngörülebilirliğini ortadan kaldırır. Hukuk 

kurallarının belli bir istikrar içerisinde yürürlükte kalması bir yandan 

öngörülebilirliği sağlarken, diğer yandan resmi görevlilerin yasalara bağlı hareket 

etmesi açısından önem taşır ve takdir yetkisi kullanımının belli bir marj içerisinde 

kalmasını güvence altına alır. Hızlı değişen ve belirsiz kurallar hesap verilebilirliği 

zayıflatır ve yetki aşıını sonucunu doğuracak faaliyetlere zemin hazırlar.484 

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı ve geliştirdiği bazı kurumlar ise, hukuki 

yapının sahip olması gereken bu temel niteliklerden yoksun bir zemin üzerinde 

biçimlenınektedir. Örneğin uluslararası tahkim mekanizmasının uyguladığı hukuki 

rejimler, içtihatlarla şekillenen bir tür gelenek hukukuna dayanmakta, hukuk devleti 

484 William Scheuermann, "Economic Globa/ization and the Rule of Law", Frankfurt School 
Perspectives on Globalization, Democracy, and the Law, Routledge, 2008, s. 30-31. 
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ilkesinin herkes için sağladığı öngörülebilirliğin güvencesini oluşturan şekli 

özelliklerle bağdaşmayan bir nitelik göstermektedir.485 Orta Çağ'da ortaya çıkan ve 

ahde vefa, iyi niyet gibi ilkelere dayalı Lex Marcatoria, küresel ölçekte güçlenen 

tahkim kurumunun uyguladığı hukuki rejimin önemli bir dayanağını oluşturmaktadır. 

Standart sözleşmeler, ticari teamüller, uluslararası anlaşmalar ve hukukun genel 

ilkeleri temelinde gelişimini sürdüren modem dönemin ticaret hukuku, yoruma açık 

ve esnek bir yapıya sahiptir.486 

Bu zemin üzerinde gelişmekte olan uluslararası ticaret hukukunun ve bu 

hukukun uygulanmasında tahkimin, ulusal düzlemdeki yasama ve yargılama 

işlevlerini kimi zaman hükümsüz kılarak etkinlik alanını arttırması, küreselleşme 

sürecinin temel özelliklerinden olan piyasaların bütünleşmesinin yanı sıra ticaret 

serbestisinin ve sermaye birikiminin önündeki engellerin kaldırılması açısından da 

büyük önem taşır. Modern devletin ve ulusal düzlemdeki yasalaştırma hareketlerinin 

gelişimiyle birlikte farklılaşan ticaret yasaları, Lex Marcatoria'nın yaygınlaşması 

sonucunda, küresel düzlemde ortak bir hukuk rejiminin geçerlilik kazanmasıyla 

büyük oranda tektipleşmektedir. Bu hukuki alan; rekabet, menkul değerler, vergi 

düzenlemeleri, fikri mülkiyet ve tüketici hukuku gibi konularda ortaya çıkan 

uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Aleniyet ilkesine dayanan ulusal yargının yerine, 

gizlilik ilkesine dayanan tahkimin başat yargılama mercii haline gelmesiyle birlikte, 

söz konusu alanlardaki kamusal denetim ortadan kalkmaktadır. Buna karşın tahkim 

tarafından verilen kararların, ulusal makamlar açısından bağlayıcı olması ve bu 

kararların yürütülmesinden devlet organlarının sorumlu olması, devletin 

küreselleşme sürecinde önemli bir aktör olarak varlığını koruduğunu göstermesi 

açısından önemlidir.487 

485 Kanishka Jayasuriya, "Globalization, Sovereignty, and the Rule of Law: From Political to 
Economic Constitutionalism? ",s. 451-452. 
486 Arzu Oguz, "Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Ulu!lararası Ticaret Hukuku (Lex 
Marcatoria)- Unidroit ilkelerinin Lex Marcatoria Niteliği", Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt 50, Sayı 3, 200 ı, s. 23-31; David B. Goldman, Globalisation and the Western Legal 
Tradition, Cambridge University Press, 2007, s. 276. 
487 A. Claire Cutler. "Globalization, the Ru/e of Law, and the Modern Law Merchant: Medieval or 
Late Capitalisı Associations? ", Constellations, Volume 8, Number 4, 2001, s. 484-485,488. 
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Ulus ötesi şirketlerin yükümlülüklerine ve uluslararası finans piyasalarına 

ilişkin ulus ötesi düzenleme rejimlerinde de, liberal hukuk devleti ilkesinin 

özelliklerinden sapmalar gözlemlenmektedir. Bu açıdan önemli bir eğilim, ulus ötesi 

düzlemde bağlayıcı kurallara tabi olmak istemeyen ulus ötesi şirketlerin, kendi 

ihtiyari davranış kurallarını (codes of conduct) belirlemesidir. Bu tür ihtiyari davranış 

kurallarının karakteristik özelliği belirsizlik ve ucu açıklıktır, yaptırım güçleri ya 

yoktur ya da zayıftır ve başta çalışanlar olmak üzere, bu kurallardan etkilenenlere 

herhangi bir başvuru yolu sağlamamaktadır. Ulus ötesi bankacılık faaliyetlerine dair 

düzenlemeler de, bankacılık işlemlerinin tek tip ve açık sınırlandırmalara tabi 

olmasını sağlamamakta ve bunların önemli bir bölümü bankaların inisiyatifine 

bırakılmaktadır. Bir diğer önemli alan DTÖ'nün düzenlemeleri ve uyuşmazlık çözme 

mekanizmalarıdır. Her ne kadar DTÖ hukuk devleti ilkesine bağlılığını sıklıkla 

vurgulasa da, DTÖ anlaşması istisnai ve ucu açık hükümler içermektedir. Bu durum 

uyuşmazlık çözümünün, takdire dayalı bir tarzda ilerlemesine yol açmaktadır. Söz 

konusu özellik, DTÖ'nün uyuşmazlık çözme sürecinin aleni olmamasıyla 

katmerlenmektedir. Bu eksiklikler, hukuksal süreçlerin kamuya açıklığını ihlal 

etmekte ve keyfiliğe kapı aralamaktadır.488 

Küresel düzlemde hukukun esnekleşmesi, bir önceki başlık altında incelenen, 

ulusal düzlemde hukuk devletinin etkin, belli şekli özelliklere sahip bir içerikle inşası 

ile önemli bir çelişki oluşturur. Fakat bu çelişkiyi yaratan dinarnİğİn ortak bir zemine 

dayandığı vurgulanmalıdır. Bu dinamik, iktisadi ilişkilerin, görünüşte siyasi 

mekanizmaların etkisinden arındırılmasıdır. Bu ayrılık görünüştedir, çünkü iktisadi 

ilişkilerin, piyasaların serbestçe ya da iddia edildiği gibi kendiliğinden işlemesini 

sağlayacak şekilde dönüştürülmesinde siyasi müdahaleler belirleyicidir. Buna karşın, 

488 William Scheuermann, "Franz Neumann: Legal Theorist of Globalization ", Frankfurt School 
Perspectives on Globalization, Democracy, and the Law, Routledge, 2008, s. 21-22. Tevfik Özcan, 
uluslararası alanda yumuşak hukukun (soft law) gelişiminin başlıca özelliklerini şu şekilde tasvir eder: 
"[l]nternational soft law alanına baktığımızda, her biri çok sayıda ülkedeki kamusal siyasayı 
ilgilendiren, fakat denetlenemeyen kurallar, teknokratik özellikli olarak, uluslararası sözleşmelere, 
resmi ve gayrı res m i görüş alışverişlerine, Bem Kulubü gibi kuruluşların ilke kararlarına ve 
centilmenlik anlaşmalarına dayanan, deneyimle inşa edilmiş kurallardır. Bunlarda katılımcıların ticari 
çıkarlarının kabul görmesi dışında başkaca bir ölçüt bulunmamaktadır ... [Ö]zel çıkarları korumaya 
yönelik olan yumuşak hukuk, belli bir devletin koyduğu hukukun sistematik güvencesi yerine, 
tarafların çıkarlarının ve güçlerinin yoğunluğuna uygun surette bir esnekliğe sahip olduğundan 
kesinlik yönünden hukukun bildiğimiz özelliklerini ihtiva etmemektedir." Bkz. Mehmet Tevfik 
Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, s. 276-277. 
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bu zemin üzerinde sağlanan sermaye birikiminin yeniden dağıtımı konusunda, bir 

vaka olarak, siyasi müdahaleler asgariye indirilmektedir. 

Organik bir bağı olmaması nedeniyle sınıflar ve hukuki zernınının 

yaratılmasında başat bir rol aldığı piyasalar karşısında görece özerk bir konumda 

olan devlet aygıtı üzerinde, küreselleşme süreciyle birlikte, sermaye sınıfının etkisi 

çok daha belirgin hale gelmektedir. Bu etki sonucunda, devlet aygıtının 

egemenliğinin sürdüğü coğrafi sınırlarda, sermaye birikiminin önünü açan hukuki 

dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşüm, işgücü piyasalarında olduğu gibi 

esnekleştirilmeyi temel alabilir. Buna karşın elverişli yatırım ortamlarının sağlanması 

adına mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını amaçlayan katı bir hukuki 

yapı oluşturulabilir.489 Benzer bir şekilde, bir yandan hukuk devleti reformları 

aracılığıyla ulusal düzlemde yargı bağımsızlığının kurumsallaşması teşvik edilirken, 

öte yandan, uluslararası ticari ve finansal ilişkiler konusunda, demokratik 

mekanizmaların ve yerel siyasi baskıların dolaylı etkisine açık yargı kurumlarının 

devre dışı bırakılması da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Sonuç olarak hukuk 

devleti ilkesi, küreselleşme sürecinde her alanda ortak bir dönüşüm geçirmemiştir. 

Hukuk devleti ilkesinin, hangi alanlarda etkin ve öngörülebilir bir hukuki zemin 

yaratacağı, bu etkinlik ve öngörülebilirlikten kimlerin yararlanacağı, siyasi bir 

mesele olarak varlığını korumaktadır. 

489 Dogrudan yabancı yatırımların korunması yöntinde iki ya da çok taraflı ve bölgesel sözleşmeler 
aracılıgıyta, siyasi iktidarın mOdahatesini engelleyen öngörUlebilir hukuki rejimterin oluşturulması 
küreselleşme sürecinde ortaya çıkan temel egitimlerden biridir. Oluşturulan hukuki rejimler, özellikle 
kamulaştırma ve millileştirme uygulamaları karşısında ulus ötesi firmaları koruyan, öngördUkleri katı 
kurallar aracılıgıyla bu uygulamaları fiilen olanaksızlaştıran bir içerige sahiptir. Bkz. David 
Schneiderman, Constitutionalizing Economic Globalization, lnvestment Rules and Democracy's 
Promise, Cambridge University Press, 2008, s. 23-69. 
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Sonuç 

Bu tezde, hukuk devletinin, modem siyasi iktidarın meşru örgütlenme tarzı 

olarak gelişiminin altında yatan dinamikler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu açıdan 

yanıtı aranan temel sorulardan ikisi, hukuk devletinin neden ve nasıl ortaya çıktığıdır. 

Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olarak modem öncesi siyasi 

rejimierin de ayrılmaz parçasıdır. Fakat bu siyasi rejimlerde hukuk, siyasi iktidarı 

sınırlandırmaz. Bu tespit karşısında, hukuk kurallarının, sadece varlığının dahi, siyasi 

iktidarı belli oranda sınıriandırdığı görüşü ileri sürülebilir. Bununla birlikte, hukuk 

devletinin ayırt edici özelliklerinden biri, bu sınırlandırma işlevinin kurumsal 

güvencelerle desteklenmesidir. Modem öncesi toplumlarda da çeşitli değerlerin, 

ilkelerin ya da bunların bütünlüklü bir hali olarak doğal hukukun, siyasi iktidarın 

faaliyetleri açısından olması gerekeni belirleyen bir işlevi olmuştur. Fakat bu sınırlar, 

kurumsal güvencelerle desteklenmedİğİ gibi bu sınırların varlığından toplumun tüm 

üyeleri -kuramsal dahi olsa- eşit olarak yararlanmamıştır. 

Yöneten ve yönetilen ayrımının bulunduğu modem öncesi toplumların bir 

diğer önemli özelliği, bu ayrımın yasal olarak tanınmasıdır. Zümreterin farklı hakları 

vardır ve bu farklılık siyasi alana dahil olma konusunda belirleyicidir. Siyasi iktidara 

katılım ve bu çerçevede hukukun üretilmesi ve uygulanmasında yönetme hakkına 

sahip zümrelerin tekeli söz konusudur. Atina demokrasisi bu açıdan istisnai bir 

özellik gösterir. Siyasi alana dahil olanların kapsamı, dönemin diğer uygarlıklarıyla 

karşılaştırıldığında daha geniştir; yalnızca mülk sahibi sınıfın üyeleri değil, mülksüz 

sınıfın üyeleri de yurttaşlık statüsünün sağladığı siyasi haklardan yararlanmıştır. 

Fakat siyasi alan bu denli genişlediği Atina demokrasisi örneğinde dahi kadınlar, 

köleler ve yabancılar bu alanın dışında bırakılmıştır. Köle ekonomisine dayanan 

Roma'da da, yurttaşlık kurumu imparatorluğun yıkılmasına dek varlığını korumakla 

birlikte, senatörler ve equites zümreleri siyasi alanın kontrolünü ellerinde 

tutmuşlardır. Ardından Orta Çağ'ın feodal düzeninde yurttaşlık kurumunun ortadan 

kalkmasıyla toplumsal yapı, soylular ve sertler şeklinde bölünmüş ve siyasi alanda 

soylulardan oluşan yönetici bir zümre hakim konuma yükselmiştir. 

242 



Roma uygarlığında ve Orta Çağ'ın feodal düzeninde, siyasi iktidarı kontrol 

eden yönetici zümre, sınıfsal açıdan da özdeştir. Dönemin temel üretim aracı olan 

toprak mülkiyetini kontrol eden ve bu sayede ortaya çıkan artık ürüne el koyan mülk 

sahibi sınıflar, aynı zamanda siyasi gücün sahibidir. Bu özdeşlik tesadüfi değildir. 

Gerek köle ekonomisine dayalı Atina ve Roma'da, gerekse feodal Orta Çağ'da 

üretim ilişkilerinin organizasyonunda belirleyici olan siyasi güç kullanımıdır. Üretim 

ilişkilerinin organizasyonunda ve artık ürünün çekilmesinde siyasi gücün, başka bir 

deyişle zor kullanımının ya da zor kullanma tehdidinin belirleyici olmasının nedeni, 

üretici sınıfların üretim araçlarının kontrolüne sahip olmalarıdır. Özgür köylüler ya 

da bağımlı statüdeki sertler açısından bu anlamda bir farklılık yoktur. Hakim 

sınıfların, ihtiyaç duydukları maddi kaynakları elde edebilmek için, üretici sınıfları 

çalışmaya ve ürettiklerinin bir kısmını vermeye zorlamaları gerekir. Aksi takdirde 

üretim araçlarına sahip olan üretici sınıflar yaşamlarını sürdürebilir, dilediğinde 

üretim sürecine başlayıp, dilediğinde bu sürece son verebilirler. Bu açıdan belirleyici 

olan üretici sınıfların ihtiyaçlarıdır. 

Modem öncesi toplumsal yapıların bu açıdan ortak özelliği, siyasi ve iktisadi 

alanın ayrılmaz bir bütün oluşturmasıdır. İktisadi alan, siyasi alanın sürekli 

müdahalesi olmadan, hakim sınıfların gereksinimleri ve çıkarları doğrultusunda 

şekillenemez. Bu durumun kaçınılmaz sonucu, toplumu oluşturan bireyler arasındaki 

siyasi eşitsizliğin kurumsallaşması ve zümrelerin varlığıdır. Atina'daki demokrasi 

deneyimi, kadınları, köleleri ve yabancıları dışlamakla birlikte, emekleriyle geçinen 

mülksüz sınıfların siyasi alana dahil olmaları nedeniyle, siyasi ve iktisadi alanın iç 

içeliğinin kavranılması bakımından önemli bir örnek oluşturur. Dönemin mülksüz 

fakat özgür köylüleri, siyasi iktidara katılım hakkını elde ettikleri oranda, siyasi baskı 

ile gerçekleşen sömürüden korunma olanağı elde etmişlerdir. 

Eşitsizliğin yasal olarak tanındığı bu siyasi sistemlerde, yukarıda belirtildiği 

gibi, hukukun üretilmesi ve uygulanması yalnızca ayrıcalıklı sınıfların sahip olduğu 

bir yetkidir. Dolayısıyla hukukun araçsal niteliği açık bir hal alır, çünkü hukuku 

üretme ve uygulama ayrıcalığına sahip olanlar, hukuka çıkarları doğrultusunda şekil 

vermektedir. Atina'da sıyası hakları elde eden mülksüz sınıflar, vergı 

yükümlülüklerinden bağışık iken, köleci sistem varlığını korumakta; iki zümrenin 
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siyasi kontrolündeki Roma'nın gelişmiş hukuk düzeni, temel olarak mülkiyet 

ilişkilerinin belli bir istikrar içinde yürümesini sağlarken, ceza hukuku alanında 

keyfilik ve ayrımcılık temel özellikleri oluşturmaktadır. Orta Çağ'da ise, her bir 

feodal birimde hukuk, lordun şahsında somutlaşmaktadır; angarya ve vergi 

yükümlülüklerini belirlemenin yanı sıra cezalandırma da lordun sahip olduğu 

yargısal yetkilerin parçasıdır. 

Antik Çağ ve Orta Çağ' ın önde gelen siyasi düşünürlerinin eserlerinde de 

hukukun bu araçsal niteliği göze çarpar. Gerek Platon, gerekse Aristoteles'in 

düşüncesinde siyasi eşitliğe yer yoktur ve adil olan, orantılı bir eşitliğin 

sağlanmasıdır. Hukuk, toplumsal yaşamda var olan eşitsizlikleri kurumsallaştıran 

kurallar bütünü olarak tasvir edilir ve aşkın bir değer ile donatılarak, söz konusu 

eşitsizlikleri belli oranda ortadan kaldıran demokratik siyasi rejimin karşısına 

yerleştirilir. Cicero'nun eserlerinde ise, hukukun ana işlevi adaletin sağlanmasıdır, 

fakat adaletin temelinde özel mülkiyetİn korunması yatar. Aquino'lu Thomas, 

yasalarla yönetmeyi önemli bir erdem olarak tanımlarken, esas kaygısı yasayla 

yönetmenin sağlayacağı toplumsal istikrardır. Farklılaştıkları pek çok değer ya da 

saptamaya karşın, düşünürlerin ortaklaştıkları husus, toplumsal eşitsizliklerin varlığı 

ve hukukun bu hiyerarşik toplumsal düzenin korunması açısından sahip olduğu 

işievin önemidir. 

Hukuk devleti, yukarıda tasvir edilen siyasi ve iktisadi alanın kökten 

değişimiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Kavramsallaştırmak gerekirse bu gelişmeler 

modem devletin görece özerk yapısıyla örgütlenmesi ve kapitalist üretim ilişkilerinin 

gelişimidir. Bu gelişme, aynı zamanda siyasi ve iktisadi alanın ayrılması anlamına 

gelmektedir. İktisadi ve siyasi alanın şekillenmesinde, bir alanın diğerini mutlak 

olarak belirleme kapasitesinden ziyade, karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Feodal 

dönemin parçalı iktidar yapısı merkezde yoğunlaşırken, bu süreci destekleyen bir 

şekilde üretim ilişkileri gelişme göstermiş, merkezileşen siyasi iktidar, kapitalist 

üretim ilişkilerinin gelişimi için gerekli hukuki zemini güçlendirmiştir. 

Bu noktada vurgulanması gereken, kapitalist üretim ilişkilerinin ortaya 

çıkışının doğal bir gelişmenin kaçınılmaz sonucu olmadığıdır. Piyasaların 

kurulmasında ve toprak, emek ve paranın piyasalarda işlem gören birer metaya 
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dönüşmesinde, siyasi iktidarın müdahalesi belirleyici olmuştur. Çitleme yasaları ile 

mülkiyetİn belli kişilerde toplanmasının sağlanması, mülksüzleşen işçileri 

fabrikalarda çalışmaya zorlayan ve ücretierin üst sınırlarını belirleyen yasal 

düzenlernelerin yürürlüğe konması, bu sürecin örnekleri arasında yer alır. Fakat 

kapitalist üretim tarzının kurumsallaşması ile birlikte, üretim ilişkilerinin 

organizasyonunda zor kullanma ya da zor kullanma tehdidi, yerini iktisadi ilişkilerin 

sessiz baskına bırakır. Diğer bir ifadeyle siyasi ve iktisadi alanın ayrılması, üretim 

ilişkilerinin organizasyonunda ekonomi-dışı baskının ortadan kalkmasını ifade eder. 

Siyasi iktidar, kapitalist üretim tarzında da kurucu ve koruyucu rolünü 

sürdürür. Piyasa mekanizmasının işleyişi için gerekli önlemleri alma, kriz 

durumunda müdahale ederek piyasaların kendi kendini yok etmesini engelleme ve 

sermaye sınıfı için elverişli yatırım olanakları yaratmanın yanı sıra, alt yapı 

yatırımları, işgücünün eğitimi ya da işgücü piyasalarının düzenlenmesi gibi pek çok 

işlev kapitalist üretim tarzının sürdürülmesi açısından temel önemdedir. Fakat üretim 

araçlarından koparılarak mülksüzleştirilen üreticilerin, sermaye birikimi için gerekli 

olan artık değeri üretmeleri, siyasi müdahale aracılığıyla sağlanmaz. Artık üreticiler 

yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için, sermaye sahipleri ile 

sözleşme ilişkisine girmek ve ücret elde etmek zorundadır. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişim sürecinde merkezileşen siyasi iktidar, 

şiddet kullanma tekelini de elde etmiştir. Öte yandan, kurumsallaşan devlet aygıtı, 

iktisadi olarak hakim sınıfı oluşturan sermaye sahipleri ile organik bağını yitirmiştir. 

Artık hakim iktisadi sınıflar ile yönetici elitler arasında bir ayrım vardır ve devlet 

aygıtı, kurumsal yapısı ve bürokrasisiyle, sınıflar karşısında görece özerk bir konuma 

sahiptir. Devlet aygıtı kapitalist üretim tarzının işleyişini organize etmez. Piyasa 

mekanizmasının gelişimi ve üreticilerinin mülksüzleşmesinin ardından, iktisadi 

alanın hakimi sermaye sahibi sınıftır. İktisadi ilişkilerin de dahil olduğu özel alandan 

şiddet bu şekilde dışlanmıştır. Bu gelişme kapitalist üretim ilişkilerinden ayrı 

düşünülemez, çünkü piyasa mekanizması ve meta mübadelesi, olağan işleyişlerinde 

şiddet ve zor kullanımı ile bağdaşmaz. 

Hukuk devletinin nasıl ortaya çıktığı ve neyi ifade ettiği bir bütün olarak bu 

gelişmelerle bağlantılıdır. Kapitalist üretim tarzının nüfuz ettiği toplumlarda, 
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üreticiler ya da geleneksel tanımıyla yönetilenler de sahip oldukları tek meta olan 

emek güçlerini, sözleşme ilişkisi içinde ve ücret karşılığında piyasaya sunarak, bu 

mekanizmanın parçası haline gelir. Bu toplumsal düzen, öncüllerinden farklı olarak 

eşitlik üzerine kuruludur. Fakat bu eşitlik önemli bir soyutlamaya dayanır ve yasa 

önünde eşitlik ilkesinde ifadesini bulur. Kapitalist üretim ilişkileri bu anlamda, meta 

sahipleri olarak tüm bireyleri hukuki özne olarak eşitleyerek ve piyasalardaki meta 

mübadelesini bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde tanımiayarak hukuk devleti ilkesinin 

gelişeceği zemını oluşturur. Fakat bu zemin, hukuki kurumların ya da 

düzenlernelerin ne yönde evrileceğini önceden kesin olarak belirlemez. 

Piyasa karşısındaki eşit bireylerin, eşit hukuki özneler olarak tanınması ile 

ortaya çıkan bu zemin üzerinde şekillenen herhangi bir hukuki düzen olmamıştır. 19. 

yüzyıl bu bağlamda liberal hukuk devletinin kurumsallaşmasına tanıklık etmiştir. 

Yasa önünde eşitliği temel alan, bu temel üzerinde her bir hukuki öznenin eşit 

haklara sahip olduğu ve bu hakların siyasi iktidarın sınırını oluşturduğu bu yeni 

toplumsal düzen, aynı zamanda yeni bir meşruluk anlayışına sahiptir. W eber'in yasal 

iktidar olarak tanımladığı siyasi birlik, diğer bir ifadeyle modem devlet, meşruiyetini 

kendine referansla kurar, fakat Hobbes'un ifade ettiğinin aksine, devletin meşruluğu 

yalnızca rakipsiz bir iktidar olmasına dayanmaz. Modem devlet meşruluğunu gayri 

şahsi bir hukuki düzeni oluşturması ve koruması nedeniyle kazanır. Bu husus, Locke 

ve Kant'ın kurarnlarında merkezi bir öneme sahiptir. Liberal hukuk devleti genel 

nitelikteki yasalara dayanan bir hukuki düzen oluştururken, siyasi iktidarın 

faaliyetleri ve şekillenmesi açısından belli öncelikler üzerine kuruludur. Siyasi 

iktidarın konu bakımından sınırını, özel mülkiyet temelinde piyasa mekanizmasının 

korunması ve kişisel özgürlükler oluşturur. Konu bakımından oluşturulan bu sınırın 

güvencesi ise, siyasi alanın yalnızca belli bir sınıfa açılmasıdır. Bu, mülkiyet ve 

eğitim sahibi sınıftır. 

Hukuk devleti liberal bir özle ortaya çıkmasına karşın, dinamik bir kavram 

olarak farklı sıfatlarla yeniden tanımlanmıştır. Bu açıdan belirleyici gelişme, 

kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı etkileri şiddetli biçimde hisseden sınıfların 

talepleri olmuştur. Genel oy mücadelesinin kazanılmasının ardından, siyasi katılımın 

genişlemesiyle yeniden şekillenen siyasi alanda, liberal hukuk devletinin öngördüğü 
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konu bakımından sınırlar aşılırken, bu süreç sonucunda hukuk devleti, sosyal 

sıfatıyla yeniden tanımlanmıştır. Bu açıdan sosyal hukuk devleti, siyasi iktidarın 

meşruluğunu koruma çabasının yansıması olarak da değerlendirilebilir. Liberal ve 

sosyal hukuk devleti arasındaki geçiş, hukuk devletinin siyasi içeriğini ortaya 

koyması bakımından da önem taşır. 

Sosyal hukuk devletinin kurumsallaşma sürecinde, Hayek'in yasa önünde 

eşitlik ve yasaların genelliği ilkesine dayalı olarak geliştirdiği eleştiriler, hukuk 

devletinin küreselleşmeyle birlikte geçirdiği dönüşümü kavramak açısından önem 

taşır. Hayek, Alman ve İngiliz geleneklerine dayandığı kuramsal çalışmalarında, 

sosyal hukuk devletinin yüklendiği edimlerin, eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve siyasi 

iktidarın keyfi eylemlerine yol açarak, kişisel özgürlükleri kısıtladığı eleştirilerini 

getirir. Hay ek' in kurgusu, eşit hukuki öznel erin, herhangi bir baskı ya da zorlama 

olmadan hareket etmelerinin, herkesin çıkarına sonuçlar doğuracağına dair liberal 

paradigmaya dayanır. Adam Smith'in görünmez elinin yerini, kendiliğinden işleyen 

düzenin aldığı bu kurguda, genel nitelikteki normlar, özgürlük ve refahın bir arada 

var olabilmesinin temel koşuludur. Hayek bu yaklaşımıyla hukuk devletini, 

kendiliğinden düzenin işlemesini sağlayan kurallar bütünü olarak tasvir eder. Bu 

kurguda, başarılar ya da başarısızlıkların tek sorumlusu da çerçevesi hukuken 

çizilmiş alanlarda; çalışkanlık ve yeteneğini, talihin yardımıyla birleştirme olanağına 

sahip bireyler haline gelir. 

Son 40 yılda yaşanan iktisadi gelişmeler, mal ve hizmetlerin üretiminin 

parçalanarak farklı coğrafyalara yayıldığı ve sermaye hareketlerinin önündeki 

engellerin kaldırılarak piyasaların küresel düzlemde entegre olduğu bir süreç olarak 

tanımlanabilir. İktisadi yapıdaki bu dönüşüm, sınıfsal ilişkiler ve devletin işlevi 

açısından da önemli sonuçlar doğurmuştur. Ulus ötesi şirketlerde somutlaşan bir 

sermaye sınıfının gelişimi bu dönüşümlerin önemli bir parçasıdır. Devlet aygıtının 

yürüttüğü politikalarda; küreselleşen piyasalara entegrasyon ve elverişli yatırım 

ortamlan yaratmanın öncelik haline gelmesi sürecin diğer bir boyutudur. 

Hukuk devleti ilkesi bu süreçte, kapitalizmin ulusal düzlemde inşasında 

yerine getirdiği işievin benzerini bu defa küresel piyasalara entegrasyon sürecinde 

yerine getirir. Neo-liberal hukuk devleti, demokratik katılım mekanizmalarının 
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etkisine açık siyasi iktidarları -tıpkı liberal hukuk devleti ilkesinde olduğu gibi- konu 

bakımından sınırlandıran bir işlev temelinde tanımlanmaktadır. Hayek'in kuramsal 

mirasına dayanan bu tanımın belirleyici öğeleri, özel mülkiyetİn korunması ve piyasa 

mekanizmalarının işleyişinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Hukuk devleti 

ilkesinin kurumsallaşmasına destek veren başta Dünya Bankası olmak üzere 

uluslararası iktisadi kuruluşların yapısal uyum programlarında bu özellik açık bir 

şekilde gözlemlenebilir. Bu anlamda hukuk devletinin, küreselleşme çağında da 

özgün bir içeriğe sahip olduğu vurgulanmalıdır. Diğer bir ifadeyle küreselleşme 

çağının neo-liberal hukuk devleti de hukukun üstün olduğu herhangi bir hukuki 

düzeni ifade etmez. Bu üstün hukuk özgün bir içerikle tanımlanır ve bu içeriğiyle 

demokratik mekanizmaları sınırlandıran bir işieve sahiptir. 

Bu çalışmada yanıtı aranan bir diğer soru, hukuk devletinin ne olduğu, diğer 

bir ifadeyle içeriği ve temel özellikleridir. Hukuk devleti, modern siyasi iktidarın 

meşru örgütlenme biçimidir. Modem siyasi iktidar, meşruluğunu gayri şahsi bir 

düzene atıfta kurar; bu düzen, yasa önünde eşitliği temel alır ve bu temel üzerinde 

genel nitelikteki normlardan oluşan bir bütün oluşturur. W eber'in tanımıyla bu yasal 

iktidarın ya da bu çalışmada kullanıldığı şekliyle hukuk devletinin dayandığı yönetim 

şekli ya da düzenlediği haklar ve özgürlükler, çeşitli faktörlerin etkisinde yürütülen 

siyasi mücadelelerin sonucunda belirlenir. Bu husus, hukuk devletinin aldığı liberal 

ya da neo-liberal ve sosyal sıfatlarında yansımasını bulur. 

Bu çerçevede, hukuk devletinin ne olduğu sorusuna verilebilecek kapsayıcı 

bir yanıtın olmadığını belirtmek gerekir. Hukuk devletinin kurumsal özellikleri, 

uygulamada siyasi mücadeleler ile belidendiği gibi, kuramsal düzlemde içeriğinin 

doldurulmasında ideolojik mülahazalar ön plana çıkar. Hukuk devletinin, mülkiyet 

hakkı başta olmak üzere 1. kuşak hakları kapsaması ve bu doğrultuda bireyin 

özgürlüklerinin güvencesi olan piyasa mekanizmasının işleyişini koruma işlevine 

sahip olması, liberalizmin geliştirdiği tanımın başlıca ideolojik özelliklerini 

oluşturur. Tarihsel olarak bu tanım, hukuki düzenlemelerin, genellik ilkesinde 

somutlaşan şekli özelliklerinin önemine vurgu yapar. Liberal hukuk devleti, bu şekli 

özelliklere ve esas olarak yasa önünde eşitlik ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle, 

devletin olumlu edimini gerektiren sosyal hakları dışlayan bir eğilimi bünyesinde 
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barındırır. Sosyal hukuk devletinin ideolojik niteliği ise, liberal hukuk devletinin 

dayandığı temel öncüllerin ve konu bakımından oluşturulmaya çalışılan sınırların 

reddi noktasında ortaya çıkar. Benzer şekilde neo-liberal hukuk devleti ilkesinin, 

küreselleşme sürecinde, özellikle az gelişmiş ülkelerdeki hukuki yapıları dönüştürme 

açısından yüklendiği işlev de spesifik bir ideolojinin yansımasını oluşturur. 

Hukukun ve devletin temel özelliklerinin siyasi mücadelelerin etkisiyle 

biçimlendiğinin ve aşkın değerler doğrultusunda faaliyet yürüten tarafsız kurumlar 

olmadığının ortaya konmaya çalışıldığı bu tezde, hukuk devleti ilkesinin şekli 

özelliklerle tanımlanmasının daha isabetli olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Hukuki 

normların açıklığı, sabitliği, etkinliği, ileriye dönüklüğü ve tüm bu özellikleriyle 

bireylere sağladığı öngörülebi/irliği kapsayan hukuk güvenliğini temel alan bu 

tanım; yargı bağımsızlığı ve yürütmenin faaliyetlerini yasallık ilkesi uyarınca 

gerçekleştirmesi gibi kurumsal özellikleri de içermekle birlikte, demokrasi ve insan 

hakları gibi pek çok unsuru hukuk devleti ilkesinin dışında bırakır ve adil olanın 

içeriği konusunda suskundur. Fakat bu suskunluk, söz konusu kazanımların reddi 

anlamına gelmez. Bilakis hukuk güvenliğini temel alan şekli bir hukuk devleti 

tanımının amacı, hukuk devleti ilkesinin kapsam ve içeriğini netleştirmek; böylece 

bu ilkeyi, görünüşte her şeyi kapsayan, fakat gerçekte hangi üstün değerleri içerdiği 

belli olmayan bir nitelikten kurtarmaktır. Ayrıca hukuk devleti tanımında şekli 

özelliklerin tercihi, liberal hukuk devleti tanımının maddi içeriğini ve siyasi iktidarlar 

açısından konu sınırını oluşturan özel mülkiyelin ve piyasa mekanizmalarının 

korunmasını gibi öncelikierin aşılmasını sağlar. Hukuk devletinin şekli özellik ve 

kurumsal güveneelere dayanan tanımı, siyasi iktidarın sınırlandırılmasının gerekli 

olduğuna dair temel argümanda gözlemlenebileceği gibi belli bir değer yargısına 

dayanır. Diğer bir ifadeyle, önerilen şekli hukuk devleti tanımının da siyasi bir işlevi 

vardır. Bu işlev, verili toplumsal düzende, siyasi mücadelelerin yürütüldüğü ve bu 

mücadelelerin kazanımlarının yansıdığı hukuki alanın öngörülebilir bir nitelikte 

düzenlenmesidir. 
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