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Giriş	
Hukuk	devletinin	 tesisi	 için	 “Siyaset	 Felsefesi”nin	 bilinmesi	 şarttır.	 İyi	 bir	

hayat	 için	 iyi	 insan,	 iyi	 toplum	 için	de	 iyi	yönetim	gerekir.	Hukuk	devleti	olsun	
istenecek	ama,	siyaset	felsefesi	ile	uğraşılmayacak;	bunu	izah	etmek	imkansızdır.	

Bu	 sebeple	 bu	 çalışmamızda	 “Siyaset	 Felsefesi”	 ve	 “Hukuk”	 “Hürriyet”	
“Mülkiyet”	gibi	insana	ve	topluma	ait	kavaramlar	üzerinde	duracağız.	

	
Siyaset	Felsefesi	Nedir?	

Siyaset	 iyiye	 götüren	 metot	
ve	 tekniktir.	 Siyasetin	 felsefesi	 de	
insanın	 mutluluğuna	 sebep	 olacak	
olan	 temel	 prensipleri	 bilmek	 ve	
uygulamak	 için	 gerekli	 metot	 ve	
ususlleri	 maharetle	 icra	 etmektir.	
Bunlar	 da	 hürriyet,	 eşitlik,	 haklar	
ve	adalettir.	Bediüzzaman’ın	ifadesi	
ile	“Hukukunu	bilmeyen	millet	ehl-i	
hamiyeti	de	müstebid	yapar.”	

Siyaset	 Felsefesi,	 siyasi	
düşünceden	 farklıdır.	 Aynı	 şekilde	
“Siyasi	 Teoloji”den	 de,	 “Siyaset	

Bilimi”nden	de	farklıdır.	Yine	Siyaset	Felsefesi,	siyasi	ideolojiden	de	farklıdır.	
	Siyaset	 Felsefesi	 siyasetin	 tüm	 alanlarını	 içeren	 bilgileri	 ortaya	 koyarak	

pratikte	en	uygun	metodu	ve	sistemi	bulmayı	amaçlayan	bilimsel	bir	felsefedir.	
Siyaset	 toplumu	 ilgilendiren	 bir	 düşünce	 sistemidir.	 Uygulama	 alanı	 da	

toplumun	 kendisidir.	 Amacı	 da	 toplumda	 huzuru,	 asayişi,	 hürriyeti	 ve	 adaleti	
sağlayarak	 toplumun	 maddi	 ve	 manevi	 gelişmesini,	 refah	 ve	 saadetin	
yaygınlaşmasını	sağlamaktır.	



Toplum	 halinde	 yaşayan	 insanlardan	 kimin	 neye	 hakkı	 olacak?	 Herkes	
adına	kimler	ve	kim	karar	verecek?	Devlet	nedir?	Niçin	var	olmalıdır?	Yetkisi	ve	
sorumlulukları	nelerdir?	Hürriyet	nedir?	İstibdad	nedir?	İstibdadın	alternatifi	ve	
ilacı	 olan	 demokratik	 yönetim	 nedir	 ve	 nasıl	 olmalıdır?	 Toplumda	 kargaşa	 ve	
anarşiyi	 ortadan	 kaldırmak	 için	 ne	 gibi	 tedbirler	 almak	 gerekir?	Bu	 ve	 benzeri	
sorulara	cevap	verecek	olan	Siyaset	Felsefesidir.	

Bunların	dışında,	toplumu	felakete	sürükleyen	hususlar	nelerdir?	Bunların	
alternatifi	olan	doğru	tedbirler	nelerdir?1	Yine,	devletin	koruması	gereken	temel	
ilkeler	 nelerdir?2	Bu	 ve	 benzeri	 suallere	 de	 cevap	 verecek	 olan	 yine	 Siyaset	
Felsefesidir.	

Siyaset	 Felsefesinin	 temel	 işlevi	 ve	 görevi	 toplumda	 otonomi	 ve	 otorite	
arasındaki	 dengeyi	 belirlemeye	 çalışmaktır.	 Hakların	 korunduğu	 ve	 hukukun	
üstün	 olduğu	 “Hukuk	 Devleti”	 nasıl	 teşekkül	 edecektir?	 Bu	 sorunun	 cevabını	
aramak	da	Siyaset	Felsefesinin	alanına	girer.	

	
BİRİNCİ	BÖLÜM	

SİYASET	FELSEFESİ	
	

Klasik	Siyaset	Felsefesi	
Klasik	 Siyaset	 Felsefesinde	 rejim	 ve	 sistemin	 en	 iyisi	 ile	 insanın	 iyisi	

özdeştir.	Erdemli	bir	insan	ancak	erdemli	bir	sistemde	varolabilir.	Demokrasinin	
başarısı	 da	 ancak	 erdemli	 bir	 toplumda	 görülür.	 Aksi	 taktirde	 demokrasi,	
demokrasiyi	 istismar	 edip	 yozlaştıran	 erdemsiz	 ve	 ahlaksız	 insanların	
yönetimine	 kapı	 açar.	 Aşırılık,	 yani	 ifrat,	 tefriti	 netice	 verir.	 Aşırı	 hürriyet	 aşırı	
disiplini	ve	istibdadı	getirir.	

Halkın	 çıkarını	 koruduğunu	 iddia	 eden	 ve	 halkı	 buna	 inandıran	 demogog	
yöneticiler	yığınların	kendilerine	kul	ve	köle	olduklarını	görünce	onların	kanına	
girmeden	edemezler.	Güç	insanı	yozlaştırır,	aşırı	güç	aşırı	yozlaştırır.		

Devleti	 işret	 sofralarından	 yönetenler	 kendilerine	 rakip	 olacaklara	 olur	
olmaz	 suçlar	 isnat	 ederek	 suçlarlar	 ve	 toplumda	 itibarını	 sıfırlamak	 isterler.	
Olmadı	mahkemelere	sürüklerler	ve	kimini	öldürürler.	Onlar	kendi	koltuklarını	
koruyabilmek	için	dostları	arasında	da	düşmanları	arasında	da	tek	değerli	insan	
bırakmak	 istemezler.	Böyle	bir	demogogun	kaderi	 iyi	bir	müstebit	ve	zorba	bir	
yönetici	 olmaktır.	 Artık	 o	 “kurtarıcı”	 “koruyucu”	 ve	 “yüce	 önderdir.”	 Kurtarıcı	
yaşamalı	 ki	 halka	 hizmet	 etsin.	 (!)	 Aksi	 taktirde	 halk	 ezilir,	 ülke	 düşmanlar	
tarafından	işgal	edilir.	Halkın	bekası	yüce	yöneticinin	bakâsına	bağlıdır.	

Bu	 şekilde	 diktatörlükler	 diktatörü	 kutsallaştırır	 ve	 ilahlaştırır.	 Madem	
ilahın	 her	 emrine	 itaat	 edilir,	 diktatörün	 de	 her	 emrine	 sadakatle	 itaat	
edilmelidir.	 Bu	 durumda	 “liyakat”	 yerini	 “sadakate”	 bırakır.	 Bu	 da	 cahillerin,	
hiçbir	 becerisi	 ve	 özelliği	 olmayan	 yağcıların	 makam	 sahibi	 olmalarını	 netice	
verir.		

	
1	Bediüzzaman’ın	“toplumda	anarşiyi	önleyecek	olan	hürmet,	merhamet,	emniyet,	itaat	ve	haram	
helal	duygusudur”	ifadelerinde	bu	soruların	bir	kısım	cevaplarını	bulmak	mümkündür.		
	
2	Bu	 sorunun	 cevabını	 da	 İslam	Hukukunun	 temel	 prensipleri	 olan	 ve	 “Makasıdı’ş-Şeria,	 Usul-i	
Hamse	ve	Zaruriyat-ı	Hamse”	olarak	temellendirilen	“Hayatın,	mülkiyetin,	ailenin,	aklın	ve	dinin	
korunması”nda	 bulmak	 mümkündür.	 Bu	 da	 hürriyet,	 hukuk,	 ahlak,	 ilim	 ve	 dinin	 korunması	
şeklinde	ifadesini	bulur.	



Klasik	 Siyaset	 Felsefesinde	 ideal	 yönetim	 sistemi	 “Hukuk	 Devleti”	
sistemidir.	“Kuvvet	kanunda	olmalıdır”	ta	ki	istibdad	yaygınlaşmasın.	Platon	yasa	
için	 “Üstün	Akıl”	demektedir.	Platon’a	göre	 toplumun	yararını	dikkate	almayan	
yasalar	 zaten	 doğru	 yasalar	 değildir.	 Yasalar	 yöneticilerin	 de	 üzerinde	 olup	
onları	 da	 bağlayıcıdır.	 Adalet	 de	 “herkes	 hakkını	 vermektir.”	 Haksızın	 cezasını	
vermek	de	yine	adaletin	gereğidir.		

Yasaların	 ortaya	 koyduğu	 cezalar	 caydırıcı,	 adil,	 suçluyu	 terbiye	 edici	 ve	
mağduru	 da	memnun	 edici	 olmalıdır.	 Bu	 dört	 temel	 unsurdan	 yoksun	 yasalar	
adil	olmayan	yasalardır.	

	
Devletin	Diktaya	Dönüşmesi	ve	En	İyi	Devlet	Düzeni	
Devlet,	yurttaşlar	arasındaki	adalet	temeline	dayanan	insanların	birliğidir.	

Devlette	 egemen	 erk	 yurttaşlar	 topluluğudur.	 Hedefi	 ortak	 iyilik	 olan	 tüm	
yurttaşların	yönetimine	“Anayasal	Demokrasi”	adı	verilir.	

İyi	yurttaşların	hem	yönetme	hem	de	yönetilme	(itaat)	 ilgi	ve	yeteneğinin	
olması	 gerekir.	 Haklarını	 bilmeyen	 cahil	 toplumlar	 diktatörlerin	 doğmasına	
sebep	olurlar.	

Diktatörlük	en	kötü	siyasal	sapmadır.	Çünkü,	tiran	veya	diktatör	nitelikli	ve	
hür	 hiçbir	 insandan	 hoşlanmaz.	 Her	 türlü	 nihaî	 yetkiyi	 elinde	 toplamak	 ister.	
Kendisini	 “Tek	 Adam”	 sayar.	 Yardakçıları	 da	 ondan	 nemalanırlar.	 Aksini	 iddia	
etseler	 de	 durum	 bundan	 ibarettir.	 Diktatörler	 uyruklarının	 aklına	 da,	 güven	
duygusuna	da	güçlerine	de	karşı	çıkarlar.		

İyilik	adalettir;	ancak	adalet	bütün	 toplum	 için	 iyi	olandır.	 İyilik	ve	adalet	
arayanlar	daima	zayıf	olanlar	ve	hakları	elinden	alınanlardır.	Güçlü	olanlar	buna	
aldırış	bile	etmezler.	

En	 iyi	 devlet	 en	 çok	 istenilen	 hayatı	 temin	 edebilen	 devlettir.	 En	 çok	
istenilen	 hayat	 da	 insanların	 huzurlu	 ve	 mutlu	 oldukları	 hayattır.	 Bu	 da	 üç	
şekilde	elde	edilir.	Beden	sağlığı,	akıl	sağlığı	ve	erdemle;	yani	ahlak	ve	 faziletle.	
Akıl	ve	erdem	olmadan	ne	ferdin	ve	ne	de	toplumun	iyi	hayatından	söz	edilemez.		

Süleyman	Demirel	“Bir	toplumda	züht	ve	takva	olmalı	ki,	yöneticiler	hak	ve	
adaleti	sağlasın”	demiştir.	Toplumda	huzur	ve	adaletin	sağlanması	buna	bağlıdır.	

İyi	bir	sistemin	uzun	süre	devam	edebilmesi	için;	
1. Topluma	ait	meseleler	tartışılarak	istişare	ile	yasalaşması,	(Yasama)	
2. Kamusal	yetkilerin	ve	görevlerin	düzenlenmesi,	(Yürütme)	
3. Hukukî	problemlerin	adil	çözüme	kavuşturulması	(Yargı)	gerekir.		
4. Yasa	koyucunun	da	toplumun	orta	kesimine	bağlı	kalması	icap	eder.	

Yani,	“Sevad-ı	Azama	ittiba	edilmelidir.”	
	
Mülkiyet	
Azınlığın	 çok,	 çoğunluğun	 az	mala	 sahip	 olması	 toplumsal	 huzursuzluğun	

doğmasına	sebeptir.	Kadınlara	tanınan	aşırı	hak	ve	başoboşluk	da	hem	yasaların	
hedefi	olan	adaletin	sağlanmasına	hem	de	toplumun	mutluluğuna	zarardır.	

Mülkiyet	hukukun	 temelidir.	Kişiler,	 sahip	oldukları	malları	hukuki	düzen	
içerisinde	 kendi	 iradesine	 göre	 kullanma,	 o	 mallardan	 yararlanma	 ve	 tasarruf	
etme	 yetkisine	 sahiptir.	 Taşınır	 ya	 da	 taşınmaz	 tüm	 mallar	 üzerinde	
bulundurulan	bu	yetkiye	“mülkiyet	hakkı”	denir.	Kişilerin	sahip	olduğu	bu	haklar	
ekonomik	 bir	 değere	 sahip,	 mevcut	 mal	 ve	 mülklerini	 kapsar.	 Mülkiyet	 hakkı,	
sadece	 eşyanın	 bütünü	 ile	 ilgili	 değildir,	 eşyanın	 bütünleyici	 parçaları	 ve	
eklentileri	 için	 de	 geçerlidir.	Mülkiyet	 hakkına	 sahip	 olan,	malını	 haksız	 olarak	



elinde	 bulunduran	 veya	 malına	 müdahale	 eden	 kişi	 ya	 da	 kişilere	 karşı	 dava	
açabilir.	

Mülkiyet	hakkına	tek	bir	kişinin	sahip	olabileceği	gibi	birden	çok	kişinin	de	
bir	 sahip	 olması	 söz	 konusu	 olabilir.	 Bu	 tür	 mülkiyet	 hakkı	 “toplu	 mülkiyet”	
olarak	 tanımlanır.	 Toplu	 mülkiyette,	 eğer	 maddi	 olarak	 bölünmemiş	 malın	
üzerinde	 tek	bir	mülkiyet	hakkı	varsa	ve	bu	hak	 tüm	paydaşların	 sahip	olduğu	
bir	 haksa	 paylı	 mülkiyet	 söz	 konusudur.	 Toplu	 mülkiyetin	 diğer	 bir	 türü	 de	
elbirliği	 mülkiyetidir.	 Bu	 tür	 mülkiyette	 ise	 paylı	 mülkiyetin	 aksine	 mülkiyet	
hakkına	 sahip	 olanlarda	 paydaşlığın	 aksine	 kişilerin	 malın	 tamamı	 üzerinde	
haklarının	bulunduğu	bir	ortaklık	vardır..	

Mülkiyet	hakkı	özellikle	taşınmaz	mülkiyetlerde	kısıtlamalara	tabidir.	Buna	
göre	mülkiyet	hakkının	kullanımı	topluma	zarar	verici	yönde	olamaz	ve	mülkiyet	
hakkında	kamu	yararına	konulan	kısıtlamalar	kaldırılamaz.	

	
Aristotales’e	Göre	Devlet		
Aristo’ya	 göre	 demokratik	 sistemde	 bulunması	 gereken	 özellikler	 özetle	

şunlardır:	
ü Temelinde	hürriyet	olmalıdır.	
ü Hukukta	eşitlik	olmalıdır.	Buna	müsavât	ve	yansızlık	da	denir.	
ü Kamuda	görev	alma	eşitliği	olmalıdır.	
ü Her	yurttaşa	yönetici	olabilme	imkanı	sağlanmalıdır.	
ü Kamu	görevlilerine	düzenli	ücret	ödenmelidir.	
ü Ehliyet	ve	liyakate	önem	verilmelidir.	
ü Egemenlik	halkın	temsilcisi	olan	mecliste	olmalıdır.	
ü Yargılamada	jüri	sistemi	olmalıdır.	

	
Farâbî’ye	Göre	Devlet	(M.	870-950)	
Ebu	Nasr	Muhammed	b.	Tarhan	b.	Uzluğ	 el-Farâbî	 et-Türkî	Maveraünneh	

Farab	 şehrinde	 dünyaya	 geldi.	 Hemedânî	 Sultanu’d-Devle	 sarayında	 çalıştı.	
Kâhire’de	vefat	etti.	Aristotales’den	sonra	“Muallim-i	Sanî”	lakabı	ile	iştihar	etti.		

Yeni	 Platoncu	 çerçevede	 Platon	 ve	Aristotales’in	 düşüncelerini	 Akıl-Vahiy	
çerçevesinde	uzlaştırarak	İslam	Felsefesini	oluşturmaya	çalıştı.	“Tahsilu’s-Saade”	
“Siyasetü’l-Medeniye”	 “Medinetü’l-Fazıla”	 onun	 Siyaset	 Felsefesi	 dalındaki	
eserleridir.	

Farabî’ye	göre	mutluluk	 için	 “Erdem”	 şarttır.	Erdem	 tek	 tek	hem	 insanlar	
için	hem	de	toplumlar/devletler	için	gereklidir.	Bir	insanı	erdemli	kılan	ne	ise	bir	
toplumu	erdemli	kılacak	olan	da	odur.	

Erdem	dört	nevidir:	
1.	Fikrî	Erdemler	
2.	Nazarî	Erdemler	
3.	Etik	Erdemler	
4.	Pratik	Erdemler	
İrade	 ile	 teşekkül	 eden	 erdemler	 “Ahlâkî	 Erdemeler”	 keşif	 ile	 ortaya	

çıkanlar	 ise	 “Fikrî	Erdemler”dir.	Aslolan	 ferdin	erdemli	olmasıdır	ve	bu	 insanın	
saadetine	vesiledir.	

İnsan	 “hayvan-ı	 medenî”dir.	 Yani,	 medenî	 canlıdır.	 Toplum	 içinde	
yaşayarak	ihtiyaçlarını	temin	edebilir.	Aristotales	bunu	“zoon-politikan”	şeklinde	
ifade	etmiştir.	 İnsanın	medenî	olması	 toplumda	yaşamak	zorunda	kalmasından	
kaynaklanmaktadır.	Dolayısıyla	insan	“Hayvan-ı	İçtimaîyy-i	Siyasî”dir.	



İnsan	 istidat	 ve	 kabiliyetleri	 sonsuz	 olmakla	 beraber	 aciz	 ve	 fakirdir.	
İhtiyaçları	 dünyanın	 her	 tarafına	 dağılmıştır.	 Tek	 başına	 ihtiyaçlarını	 temin	
etmekten	acizdir.	Bu	sebeple	toplumda	yaşamak	zorundadır.		

Farabî	 “Siyasetü’l-Medeniye”	 isimli	eserinde	toplumları	da	“Cahil	Toplum”	
“Fasık	 Toplum”	 “Sapık	 Toplum”	 ve	 “Fâzıl	 Toplum”	 şeklinde	 kategorize	 eder.	
Bunlar	da	zenginliği	ve	zevki	esas	alan,	şan	ve	şerefi	esas	alan,	eşitlik	ve	hürriyeti	
esas	alan,	zorbalık	ve	tahakkümü	esas	alan	toplumlar	olarak	açıklar.	

Platon’un	sınıflaması	da	şöyledir:	
1.	Oligarşi	(Servet	ve	zenginlerin	yönetimi)	
2.	Timokrasi	(Soyluların	yönetimi)	
3.	Demokrasi	(Eşitlik	ve	hürriyet	yönetimi)	
4.	Diktatörlük	/	Tiranlık	(Zorbaların	yönetimi)	
Demokraside	bireyler	başkalarına	zarar	vermemek	şartıyla	herkes	hürdür.	

Erdemli	 kişileri	 ve	 erdemli	 toplumu	 oluşturmak	 diğer	 sistemlerden	 ziyade	
demokrasilerde	mümkündür.		

Farabî	bunlara	“Bedevî	Toplum”	kategorisini	de	ilave	eder.	Bedevî	toplum,	
zorunlu	ihtiyaçlarını	temin	etmeye	çalışan	toplumdur.	Bunlar	çölde	ve	köylerde	
yaşayan	topluluklardır.	

Toplumsal	Hiyerarşide	seçkinler	üst	 tabakadır.	Bunlar	ma’kulâtı,	yani	aklî	
olan	 meseleleri	 kavrayabilen	 insanlardır.	 Alt	 tabaka	 dediğimiz	 bedevîler	 ve	
köylüler	ise	aklî	olan	meseleleri	kavramaktan	aciz	olanlardır.		

Erdemli	toplumum	tabakları	da	şöyle	teşekkül	eder:	
1.	Akıl	gücü	ile	kavranılacak	olan	üstün	bilgilere	sahiptirler	
2.	Erbab-ı	kalemdirler.	Yazarlar,	şairler	ve	müzisyenler,	memurlar	gibi.	
3.	Meslek	sahipleridir.	Tabibler,	mühendisler	ve	muhasebeciler	gibi.	
4.	Koruyuculardır.	Askerler,	polisler	gibi.	
5.	Üreticilerdir.	İş	ve	sermaye	sahipleri	olan	tüccarlar,	esnaflar,	çiftçiler	gibi.	
	
Farabiye	 göre	 yönetime	 talip	 olanlar	 iyi	 ve	 doğruyu	 bilen	 ve	 bunları	

uygulama	 becerisine	 sahip	 olup	 toplumu	 hayra	 ve	 iyiye	 yönlendirebilenler	
olmalıdır.	 Hastalar	 içinde	 kendi	 hastalığını	 bilmeyen	 ve	 kendisini	 sağlıklı	
zannederek	 doktoru	 dinlemeyen	 olduğu	 gibi,	 erdemsizler	 de	 erdemi	 bilmezler,	
ihtiyaç	duymazlar	ve	klavuzun	sözüne	de	itibar	etmezler.		

Farabiye	göre	yönetici;	
ü Sağlam	bir	bedene	sahip	olmalıdır,	
ü Akıllı,	zeki	ve	uyanık	olmalıdır,	
ü Bilgiye	susamış	olmalı	ve	daima	bilgisini	yenilemelidir,	
ü Doğuyu	ve	doğruları	seven	birisi	olmalıdır,	
ü Yeme,	içme	ve	şehvet	gibi	şeylerden	kaçmalıdır,	
ü Onurlu,	şerefli	ve	yüksek	ruh	sahibi	olmalıdır,	
ü Altına,	gümüşe	ve	mala	değer	vermemelidir,	
ü Adaleti	bilen,	seven	ve	uygulayan	olmalıdır,	
ü Azimli,	kararlı	ve	cesur	olmalıdır,	
ü Siyaset	ilmini	bilmeli	ve	uzlaşmacı,	uzlaştırıcı	olmalıdır,	
ü Güzel	konuşan	ve	ikna	kabiliyeti	olan	birisi	olmalıdır.	

	
İbn-i	Haldun’un	Devlet	Felsefesi	(1332-1406)	



Ebu	 Zeyd	 Abdurrahman	 Veliyyudddin	 İbn-i	 Haldun	 Endülüsten	 Tunus’a	
göçmüş	Yemenli	bir	Araptır.	En	meşhur	eseri	“Mukaddime”	(Kitabu’l-İber)	isimli	
sosyolojik	eseridir.		

İlm-i	Umran	(Medeniyet)	bölümünde	temel	problemleri	ele	almıştır.	
1.	İnsanların	ünsiyetleri	ve	beraber	yaşamalarının	sebeplerini	izah	eder.	
2.	Otoriteye	ve	yönetime	ihtiyacını	izah	eder.	
3.	Ekonomik	faaliyetlerini	izah	eder.	
4.	İnsanın	ihtiyacı	olan	talim	ve	taallüme	olan	ihtiyacı	izah	etmek	gerekir.	
İbn-i	 Haldun’un	 medenî	 toplumu	 olauşturan	 şeyin	 bedevî	 toplumun	

zenginleşmesi	refah	ve	lükse	alışmasıdır.	
Millet	 zenginleştikçe	 eğitim	 ve	 yönetim	 tarzı	 da	 değişir	 ve	 tekâmül	 eder.	

Medenî	toplum	mülkle	ve	devletle	kâimdir.	
Bedevî	 toplumlar	 daha	 dindar	 ve	 daha	 ahlaklıdır.	 Zira	 onların	 tabiatları	

lüks	 ve	 sefahetle	 bozulmuşlardır.	 Kültür	 ve	 medeniyet	 lüks	 ve	 sefahet	 insanı	
bozar,	 fıtrîlikten	ve	ahlaktan	uzaklaştırır.	Alışkanlıklar	 zamanla	 adalet	 ve	 ahlak	
halini	alır	ve	onun	tabiatı	olur.	

Bir	 diğer	 sebep	 te	 insanın	 devlete	 olan	 ihtiyacı	 ve	 bağlılığıdır.	 Özellikle	
baskıcı	 ve	 otoriter	 devlet	 insanların	 ahlakını	 bozar.	 Zulüm	 ve	 baskı	 cesaret	 ve	
metaneti	yok	eder.	Zamanla	bıkkınlık	ve	tembelliğe	ve	nemelazımcılığa	sürükler.	
Bu	da	kısa	zamanda	ekonominin	çökmesine	ve	fakirliğe	sebep	olur.	

İbn-i	 Haldun’a	 göre	 insanın	 ahlaklı	 ve	 verimli	 olması	 ve	 ekonomik	
verimlilik	 hürriyetle	 doğru	 orantılıdır.	 Ne	 kadar	 hürriyet	 o	 kadar	 ahlak	 ve	
verimlilik	ve	üretim	olur.	

Asr-ı	Saadet	denilen	“Hulefa-i	Raşidin”	döneminde	iman	ve	ahlak	hakimdi.	
Dini	 hayat	 gönüllülük	 ve	 vicdana	 dayanıyordu.	 Yönetimde	 ve	 toplumda	 akıl,	
istişare	ve	adalet	hakimdi.	Din	ve	iman	zaafa	uğradı,	insanlarda	Allah	korkusu	ve	
ahiret	 duygusu	 azaldı.	 Din,	 ahlak	 ve	 vicdan	 esasına	 dayanmayan	 yolla	 tevarüs	
edilen	 soyut	 bilgi	 haline	 geldi.	 Müslümanlarda	 ahlak,	 cesaret,	 metanet	 ve	
doğruluk	gibi	faziletler	yok	olmaya	başladı.	

İbn-i	Haldun’a	göre	siyasi	otorite	“Asabiyetten”	çıkar.	Asabiyetin	yönetime	
yansıması	“riyaset”	şeklindedir.	Zira	hakimiyetin	tabiatı	güce	dayanmaktır.	Siyasi	
otoriteye	dayanan	örgütlenme	siyasi	otoritenin	gücüne	bağlıdır.	

Din	asabiyet	gücüne	güç	katar.	Dindeki	zaafiyet	asabiyetin	gücünü	de	kırar,	
azaltır.	Siyasi	otorite	hukukun	üstünlüğüne	dayanırsa	asabiyete	ihtiyaç	duymaz.	
Asabiyet	her	ne	kadar	 tabii	 ise	de	 izafidir.	 İnsanları	birbirine	bağlayan	asıl	güç,	
asıl	 unsur	 ise	müşterek	 inanç,	 yani	 din	 birliğidir.	 Devlet	 hukuka	 değil	 de	 güce	
bağlı	 kurulursa	 yürütmeyi	 esas	 alan	 konular	 da	 siyasi	 otoritenin	 emrinde	
şekillenir	 ve	 siyasi	 otoriteye	 güç	 verir.	 Bu	 durumda	 devlet	 adil	 olmaktan	
uzaklaşır,	 taraf	 olur.	 Bu	 da	 onu	 zorbalığa	 yönlendirir.	 Halk	 da	 bu	 durumda	
devlete	olan	bağlılık	ve	itaattan	uzaklaşır.	

İnsanların	 ihtiyacı	 dünya	 ile	 sınırlı	 değildir.	 Dolayısıyla	 dini	 dikkate	
almayan	bir	yönetim	iyi	bir	yönetim	olamaz.	

Devlet	 iç	 güvenlik	 (Adalet)	 dış	 güvenlik	 (Askeriye)	 ve	 ekonomik	
güvenlikten	(Maliye)	ibarettir.	Bu	da	bireylerin	hür	olmasına	ve	gerçek	hürriyete	
bağlıdır.	 Bu	 sebeple	 yönetim	 otoriteyi	 değil	 halka	 rıfk	 ile	 muameleyi	 esas	
almalıdır.	 Otorite	 halkta	 korku	 ve	 zilleti	 netice	 verir.	 Bu	 da	 yalancılığı	 ve	
hilekarlığı	doğurur.	Ahlak	bozlur	ve	devlet	yıkıma	gider.		

Din	 adamından	 ve	 ilim	 adamından	 iyi	 yönetici	 olmaz.	 Zira	 onlar	
mükemmeliyetçidirler.	Toplum	 ise	mükellefiyetçi	değildir.	Toplumdan	 fazla	şey	



beklemek	onları	sıkıntıya	sokar.	Bu	sebeple	halktan	olan,	halkı	anlayan,	sağduyu	
sahibi	idareciler	siyasette	daha	başarılı	olurlar.		

Ayrıca	 din	 adamına	 göre	 tek	 doğru	 vardır	 ve	 bunlar	 kesinlik	 ifade	 eder.	
Toplumsal	 hayat	 ise	 böyle	 değildir	 ve	 uzlaşmayı,	 farklı	 kişilere	 farklı	 şekilde	
yaklaşmayı	gerektirir.	Din	adamı	ve	ilim	adamı	bunu	beceremez.	

	
İKİNCİ	BÖLÜM	

SİYASET	TEOLOJİSİ	
	

Hristiyanlık	 teolojisine	 göre	 iktidar	 dini	 önderin	 liderliğinde	 kutsal	 bir	
özelliğe	sahip	olup	dini	bir	fonksiyon	icra	eder.	Siyasi	hayatın	din	eksenli	tanzim	
edilmesini	öngörür.	Bu	yönetim	sistemine	“Teokratik	Devlet”	sistemi	denir.	

Ortaçağ	 Hristiyanlığına	 ait	 bu	 tasavvur	 “İslamiyet”	 hariç	 bütün	 dinlerde	
görülmektedir.	 İslamda	da	ancak	Hulefa-i	Raşidin	dönemi	olan	 “Asr-ı	 Saadet”te	
ve	 sahabe	 döneminde	 görülmemiştir.	 Hıristiyanlığın	 ilk	 döneminde	 Roma	
yönetimi	 Hristiyanları	 toplum	 için	 tehlike	 görülüp	 zulme	 uğrayınca	 siyasetten	
uzak	durmuşlardır.	İmparator	Constantin’in	iktidarı	ile	MS	380	yılında	Bizans’ın	
resmî	dini	haline	gelmiştir.		

	
Saint	Augostinos	(MS	354-430)	ve	İlâhî	Devlet	Teolojisi	
Hristiyan	 teologlarından	 Saint	 Augostinos	 tarafından	 devlet	 felsefesi	 olan	

“İlâhî	Devlet”	 (De	Civitate	Dei)	siyasi	 teolojinin	 ilk	örneğidir.	Augostinos	ortaya	
koyduğu	bu	siyaset	 felsefesi	kendisini	Allah’a	adamışların	yönetiminin	ve	hayat	
tarzının	 tasvirini	 yapar.	 Ona	 göre	 yeryüzü	 Allah	 ile	 şeytanın,	 ilâhî	 krallık	 ile	
şeytanın	krallığının	savaşıdır.		

Bu	 felsefeye	göre	dinin	amacı	devlettir.	Halbuki	devlet	amaç	değil	 araçtır.	
İlahî	 saltanat	 kainatın	 her	 yerinde	 geçerli	 olmakla	 beraber	 siyasi	 ve	 sosyolojik	
hakimiyet	milletin	 iradesine	bırakılmış	ve	yüce	Allah	bununla	 insanları	 imtihan	
etmektedir.	 Adalet	 ve	 zulüm	 burada	 cereyan	 etmektedir.	 Hristiyan	 teologlar	
insan	 irade	 ve	 hürriyetini	 yok	 saydıkları	 için	 felsefelerini	 maalesef	 Allah	 ile	
şeytanın	mücadelesi	şeklinde	anlamışlardır.	Şeytanın	olmadığı	cennette	ise	zaten	
arzu	edilen	yönetim	hakim	olacaktır.	

Papa	 Gelasius’a	 (v.	 MS	 496)	 göre	 Mesih	 İsa	 hem	 rahip	 hem	 kraldı.	 Ama	
insanfıtratını	bildiği	için	bu	ilişkisini	ayırdı.	Dini	iktidarı	insanların	dini	ve	ruhanî	
selâmetini	 siyasi	 iktidarı	 da	 dünyevî	 ve	 maddi	 yönetime	 terk	 etti.	 “Sezarın	
hakkını	 Sezar’a	 Allah’ın	 hakkını	 Allah’a	 verin”	 demiştir.	 Ancak	 “Gelasius	 her	
ikisinin	de	meşruiyet	kaynağı	ilâhîdir.	İlâhî	iradeye	dayanır”	demiş	ve	“Hz.	İsa’ya	
iki	kılıç	vermiştir”	demiştir.	Daha	sonra		Papanın	yanılmazlığını	savunan	“Tek	bir	
otorite	 vardır	 bu	 da	 kilisedir”	 Papistler	 ile	 tek	 otoritenin	 kral	 olduğunu	
savunanlar	arasında	büyük	bir	tartışma	başlamıştır.		

Bu	tartışma	modern	dünyanın	kurulmasına	kadar	devam	etmiştir.	
	
Salisbury’li	John	(1120-1180)	
İngiltere’nin	Salisbuy	kentinde	doğan	John	hem	iyi	bir	teolog	hem	de	iyi	bir	

tarihçidir.	Genç	yaşında	Paris’e	gelerek	Teoloji,	Felsefe	ve	Sanat	eğitimi	almıştır.	
1148’de	 İngiltere’ye	döner.	Kilise	ve	Kral’ın	etkisi	konumundaki	 tartışmalardan	
dolayı	 1164’de	 6	 sene	 sürgüne	 gönderilmiştir.	 Daha	 sonra	 Fransa’ya	 giderek	
burada	ölmüştür.	



	John’a	 göre	 din	 toplumun	 ruhudur.	 Ruh	 gövdeye	 egemen	 olduğu	 gibi,	
toplumda	 ruhun	 yerini	 tutan	 dini	 otoritenin	 topluma	 liderlik	 etmesi	
kaçınılmazdır.	 Hükümdar	 ise	 gövdedeki	 baş	 gibidir.	 Ruh	 başı	 da	 uyarıyor	 ve	
yönetiyorsa	aynı	 ilişki	devlet	 için	de	geçerlidir.	Hükümdar	devletin	başı	olduğu	
gibi	 dünyada	 Allah’ın	 temsilciliğini	 yapan	 kişidir.	 Senato	 ve	 meclis	 ise	
insanlardaki	kalbin	yerini	 tutar.	Vali	 ve	yargıçlar	 göz	ve	kulak	mesabesindedir.	
Memurlar	ve	askerler	ise	eller	mesabesindedir.	Ayaklar	ise	işçiler	ve	çiftçilerdir.		

John’a	 göre	 hükümdarlar	 Allah’ın	 iradesini	 temsil	 ederler,	 hükümdarlar	
iradenin	yansımasından	başka	bir	şey	değildir.	Güçlerini	Allah’tan	alırlar.	

John’a	göre	kralın	elindeki,	cezalandırma	işlevini	simgeleyen	kılıç	Kilise’nin	
eliyle	 ona	 verilmiştir	 ve	 bu	 kılıç	 kana	 bulanmamış	 haldedir,	 temizdir,	 onu	
gerektiğinde	 kana	 bulamak	 kralın	 görevidir.	 Başka	 deyişle	 kral	 Kilise’nin	 işini	
yapar,	onun	minister‘i	yani	kölesi/çalışanıdır.	Kilise	kralın	üzerindeki	asıl	otorite	
olan	Tanrı’nın	 temsil	 alanını	oluşturur.	Eğer	kral	dini	buyruklara	boyun	eğerse	
yeryüzündeki	 bu	 sınırlı	 hayat	 tam	 da	 Tanrı’nın	 istediği	 türde	 idare	 edilmesini	
sağlamış	olur.	

Hükümdar	 ilahî	adaletin	temsilcisi	olmalıdır.	Hukuka	uymalıdır.	Bunun	da	
dört	 kuralı	 vardır.	 Allah’a	 saygı	 duymalı,	 kendisini	 eğitmeli,	 yöneticinin	
görevlerini	öğrenmeli	ve	halkı	koruyarak	sevgisini	kazanmalıdır.	Bunun	sonucu	
mutlak	kuvvet	ve	kudret	sahibi	olan	Allah’ın	iradesi	yeryüzüne	hakim	olur.	Bunu	
sağlayan	 kral	 da	 yeryüzünde	 Onun	 temsilcisi	 olur.	 Bu	 sebeple	 kralık	 kiliseye	
bağlı	 olması	 gerekir	 tezini	 ortaya	 atmıştır.	 John	 böylece	 Teokratik	 Yönetimin	
temellerini	atmış	ve	Siyasi	Teolojinin	ilk	temsilcilerinden	olmuştur.	

	
Ebu’l-Hasan	Ali	El-Mâverdî	(MS	975-1058)	
Basra’da	 dünyaya	 geldi.	 Ailesi	 gülsuyu	 ticareti	 ile	 meşgul	 olduğu	 için	

kendisine	“Mâverdî”	lakabını	aldı.	Kendisi	Şafii	mezhebindendir.	Hadis,		Fıkıh	ve	
Tefsirde	 emsalsiz	 idi.	 Nişabur	 yakınında	 Ustuvâ’da	 Kadıu’l-Kudat	 görevini	 ifa	
ettikten	 sonra	 Bağdat’a	 yerleşti	 ve	 burada	 ilim	 öğretmekle	 meşgul	 oldu.	
Kelam’da	 “Cebr-i	 Mutavassıt”	 ve	 akılcı	 bir	 yol	 takip	 ettiği	 için	 muhalifleri	
tarafından	Mutezilî	olmakla	itham	edildi.	

“Havassu’l-Kebir”	 “Edebü’d-Dünya	 ve’d-Din”	 “Ahkâm-ı	 Sultaniye”	
“Nasihatu’l-Mülûk”	“Teşkilu’n-Nazar	ve	Ta’cilu’z-Zafer”	isimli	eserleri	vardır.	

Siyasi	Görüşlerini	“Ahkâm-ı	Sultaniye”	isimli	eserinde	toplamıştır.	Ona	göre	
hilafet,	 din	 ve	 devlet	 işlerini	 yürüten	 “Nübüvvet”e	 halef	 kabul	 edilen	 bir	
müessesedir.	Amacı	da	hukuku	korumak,	hukukun	üstünlüğünü	sağlamaktır.	Bu	
da	can,	mal,	namus,	akıl	ve	dini	korumakla	mümkündür.	Bu	beş	esasa	hukukun	
temeli	olan	“Ahkâm-ı	Hamse”	ve	“Makasıdu’ş-Şeria”	adı	verimiştir.	

Yönetimin	 varlığı	 aklen	 ve	 dinen	 zorunlu	 ve	 gereklidir.	 Amacı	 “Adaleti”	
sağlamak	ve	güvenliği	oluşturmak,	toplumu	asayiş	ve	huzur	 içinde	yaşatmaktır.	
Adil	yöneticiye	itaat	etmek	de	toplumun	görevidir.	Bu	görevi	yüce	Allah	“Allah’a,	
Resulüne	ve	Ulu’l-Emre	itaat	ediniz”	(Nisa	Suresi,	4:59.)	fermanı	ile	emretmiştir.		

Devlet	başkanı,	 adil,	 liyakat	 sahibi,	 ehil,	 yönetim	siyasetini	bilen,	bedenen	
sağlıklı	 olan,	 cesaret	 ve	 akıl	 sahibi	 olmalı	 ki	 halkı	 koruyabilsin.	 Ayrıca	 imamın	
“Kureyşî”	olmak	da	dinin	şartı	olarak	ilave	eder.	

Yönetici	 halka	 zulmetmeden	 hak	 ve	 hürriyetleri	 korumalı,	 ehliyetli	 ve	
liyakatli	 insanları	 memuriyete	 getirmeli,	 ilme	 değer	 vermeli,	 imanı	 ve	 dini	
korumalıdır.	



Yöneticilik	 bir	 imtiyaz	 değil	 bir	 sorumluluk	 ve	 halka	 hizmettir.	 Amacı	
adaleti	 temin	 etmektir.	 “Ya	 Davud!	 Seni	 halife	 yaptık,	 hak	 ve	 adaletle	 hükmet	
heva	 ve	 hevesine	 uyma”	 (Sad	 Suresi,	 38:26.)	 ayeti	 yöneticilerin	 takip	 edeceği	
yolu	 göstermiştir.	 Ayrıca	 “Halkın	 efendisi	 ona	 hizmet	 edendir.”	 (Deylemî,	
Müsned,	2:	324;	Keşfu'l-Hafa,	1:	463.)	“Herkes	çobandır	ve	herkes	güttüğünden	
sorumludur”	 (Buhârî,	 Ahkâm	 1;	 Müslim,	 İmâret	 20.)	 hadisleri	 bu	 konuda	
uyulması	gereken	temel	prensipleri	belirler.		

Yönetici	 bu	 görevlerini	 ifa	 etmezse	 yönetimdeki	 meşruiyetini	 kaybeder.	
Zira	yöneticiye	 itaat	 sınırsız	olmayıp	 “İtaat	ma’rufadır.	Allah’a	 isyan	olan	yerde	
kula	 itaat	 yoktur”	 (Buharî,	Ahkâm,	4;	Müslim,	 İmare,	8;	Ebu	Davud,	Cihad,	95.)	
hadisi	ile	sınırlandırılmıştır.	

Yöneticinin	azli	ve	iktidardan	düşürülmesini	“Teshilu’n-Nazar	ve	Ta’cilu’z-
Zafer”	isimli	eserinde	ele	alır	ve	şöyle	der:	“Devlet	başkanı	adaletten	uzaklaşırsa,	
kamu	 görevini	 ehil	 olmayanlara	 verirse	 görevine	 aykırı	 davranmış	 olur.	 Bu	
durumda	 halk	 kendisinden	 nefret	 eder.	 Halk	 zahiren	 itaatkar	 görünür	 ama	
kalpleri	 isyan	 içindedir.	 Bundan	 kurtulmak	 için	 devamlı	 yol	 arar.	 Bu	 durumda	
devlet	halkın	hedefi	haline	gelir.		

Yönetimin	 adaleti	 hafife	 alması	 ve	 halka	 baskı	 uygulaması	 toplumun	
çökmesine	sebep	olur.	Yönetim	dini	ve	adaleti	kendi	çıkarına	göre	yorumlamaya	
başlarsa	halkın	yönetime	karşı	 isyan	edilmesine	 sebep	olur.	Zira	 insanlar	dinin	
hafife	 alınmasına	 ve	 adaletsizliğe	 uzun	 süre	 tahammül	 edemez.	 Bu	 durumda	
yönetim	değişmezse	devlet	yıkılır.	

Devletin	varlığı	güçle	başlar,	zayıflamakla	son	bulur.	Halkın	devlete	bağlılığı	
ile	güçlenir,	ihanetle	zaafa	uğrar.	Zira	ihanet	zayıflatır.	Devletin	görevi	asayişi	ve	
huzuru	temin	etmek,	askerî	ve	malî	yapıyı	güçlendirmek,	bayındırlığı	artımaktır.”	

Maverdî	 bu	 görüşleri	 ile	 modern	 yönetimlerdeki	 “hürriyet,	 hukuk	 ve	
güvenlik”	 prensiplerini	 dile	 getirmiştir.	 Peygamberimizin	 (asm)	 “Mülk	 küfürle	
devam	 eder,	 zulümle	 devam	 etmez”	 “Yöneticiler	 halka	 zulmetmeye	 	 başlarsa	
gökten	yağmur	bile	yapmaz”	hadisleri	çerçevesinde	adaletle	yönetilmesi	gereğini	
ifade	eder.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 “En	 hayırlı	 yönetim	halkın	 kendisini	 sevdiği,	 kendisinin	 de	
halkı	sevdiği;	en	hayırsızı	da	halkının	kendisinden	nefret	ettiği	ve	kendisinin	de	
halktan	nefret	ettiği	kişilerdir”	demiştir.		

Sonuç	olarak	devlet	tek	kişi	ile	özdeşleşmiş	ise	o	kişinin	yıkılması	ile	devlet	
de	 yıkılır.	 Ama	 topluma	 ait	 olursa	 iktidar	 el	 değiştirir	 ama	 devlet	 yıkılmaz.	
Demokratik	yönetin	bu	sebeple	en	iyi	yönetimdir.	

	
ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	

MODERN	DEVLET	FELSEFESİ	
	

Modern	 devlet	 teorik	 olarak	 Jean	 Bodin,	 Thomas	 Hobbes,	 John	 Locke	 ve	
Jean	Jacques	Rousseau’nun	fikirlerinden	doğmuştur.	Bodin	egemenlik	kavramını	
ortaya	 atmış	 ve	 onun	 niteliklerini	 ortaya	 koymuştur.	 Hobbes	 ise	 toplum	
sözleşmesi	 teorisini	 geliştirerek	 modern	 devlet	 düşüncesini	 teorik	 bir	 temele	
kavuşturmuştur.	 John	 Locke	 devlet	 iktidarının	 sınırlandırılmasını,	 Jean	 Jacques	
Rousseau	halk	egemenliği	teorisini	savunmuştur.	

XV	 ve	 XVI.	 yüzyıllarda	 ortaya	 çıkan	 ve	 günümüze	 kadar	 gelen	 modern	
devletlerin	 gelişim	 süreci,	 iki	 döneme	 ayrılarak	 incelenebilir.	 Ortaçağın	
sonlarında	kralların;	kilise	ve	feodalitenin	tasfiye	edilmesi	sonucu	tek,	mutlak	ve	



bölünmez	 iktidar	 sahibi	 olarak	 tarih	 sahnesine	 çıkmaları	 modern	 devlet	
anlayışının	 ilk	 aşamasıdır.	 Bu	 aşama,	 Avrupa’da	 mutlak	 monarşilerin	 hâkim	
olduğu	bir	dönemi	 ifade	etmektedir.	Bu	dönem	1789	Fransız	Devrimi’ne	kadar	
devam	 etmiştir.	 1789	 Fransız	 Devrimi’nden	 günümüze	 kadar	 geçen	 süreç,	
modern	 devlet	 anlayışının	 ikinci	 aşamasıdır.	 Bu	 aşamada	 krala	 ait	 olan	
egemenlik,	ondan	alınarak	topluma	verilmiş,	böylelikle	egemenliğin	demokratik	
niteliği	 ortaya	 çıkmıştır.	 Böylece	 eskiden	 sadece	 yönetilen	 konumunda	 olan	
insanlar,	 demokratik	 egemenlikle	 birlikte,	 emretme	 gücünün	 sahibi	 konumuna	
gelmişlerdir.	Ancak	zamanla,	egemenin	kullanabileceği	yetkilerin	sınırsız	olarak	
değil	 de;	 belirli	 sınırlar	 dâhilinde	 kullanılabileceği	 biçiminde	 gelişmeler	
yaşanınca,	 mutlak	 egemenlikten	 farklı,	 sınırlı	 bir	 egemenlik	 anlayışı	 ortaya	
çıkmıştır.	

	
Thomas	Hobbes	(1588-1679)	
Thomas	 Hobbes,	 İngiliz	 felsefecisidir.	 1651	 tarihli	 “Leviathan”	 adlı	

çalışması,	batı	siyaset	 felsefesinin	 izleyeceği	yolu	çizmiş	ve	baş	ucu	eseri	haline	
gelmiştir.	O	bir	siyaset	felsefecisi	olarak	tanınsa	da,	tarih,	geometri,	etik	ve	genel	
felsefe	 gibi	 pek	 çok	 alanla	 ilgilenmiştir.	 Takipçisi	 Spinoza’nın	 laik	 fikirlerine	
ilham	kaynağı	 olan	Hobbes,	modern	demokrasilerin	ortaya	 çıkışında	büyük	 rol	
oynamıştır.	

İngiltere’de	 şimdiki	 ismi	 Wiltshire	 olan	 Westport’da	 doğdu.	 Aynı	 ismi	
taşıyan	 babası	 Thomas,	 Charlton	 ve	 Westport’un	 papazıydı.	 Hobbes	 uzun	
yaşamının	geri	kalanında	birçok	eser	yazdı	ve	yayınladı.	Fransa’da	matematikçi	
René	Descartes	(1596-1650)	ve	Pierre	Gassendi	(1592-1655)	ile	tanıştı.	1640’da	
Descartes’ın	“Meditasyonlar”ına	ilişkin	tartışma	yazılarından	birisini	yazdı.	

Hobbes,	 İngiltere’de	 büyük	 bir	 değişim	 çağı	 olan	 Elizabeth	 Dönemi’nde	
(1550-1600)	 doğmuş	 olmasına	 rağmen,	 17.	 yüzyılın	 tüm	 önemli	
düşünürlerinden	daha	uzun	yaşadı.	90	yaşındayken,	bilim	insanlarının	kurduğu	
bir	 dernek	 olan	 Kraliyet	 Bilimler	 Akademisi’nde	 (Royal	 Society)	 tartışmalara	
katıldı.	 1651’de	 yayınlanan	 ustalık	 eseri	 “Leviathan”	 tüm	 eserlerinin	 önüne	
geçmişti.	 Fakat	 eserin	 etkisi,	 Hobbes’un	 asla	 düşünemeyeceği	 bir	 boyuta	
ulaşmıştı.	 Bu	 dönemde	 İngiltere’deki	 monarşi	 yönetimi	 sona	 erdi	 ve	 ülke	
Cromwell’in	ve	onun	yönetimindeki	Parlamento	yönetimine	girdi.	

Hobbes	“Din	(kilise)	mi	devlete	hakim	olmalı?”	“Egemenlik	kralın	mı	olmalı,	
yoksa	 parlamentonun	 mu	 olmalı?”	 “Sosyal	 ve	 ekonomik	 hayat	 nasıl	
şekillenmeli?”	sorularına	cevap	arayan	çalışmalar	yaptı.	

30	Ocak	1649	tarihinde	krallık	yönetimine	baş	kaldıran	ve	ekonomik	gücü	
ellerinde	 bulunduran	 üreticiler,	 orta	 sınıf	 çiftçiler,	 esnaf	 ve	 sanatkarlar	 krala	
karşı	 parlamentoyu	 destekleyerek	 Kral	 I.	 Charles’i	 halkın	 huzurunda	 boynunu	
vurup	öldürdüler.	Böylece	“kralın	ilâhî	hak	ve	yetkileri	olduğu”	doktrini	yıkılmış	
oldu.	

XVII.	Yüzyılda	yaşayan	ve	“Levithan”	isimli	eserini	yazan	T.	Hobbes	“İnsan	
ne	ise	devlet	odur”	tezini	ortaya	attı.	Hobbes’e	göre	devlet	sunî	bir	organizmadır.	
Görevi	insanın	korunması	ve	savunmasıdır.	İnsanlar	sözleşme	ile	devleti	kurar	ve	
bu	 sebeple	 insan	devletten	 daha	 güçlüdür.	Hürriyet	 ve	 egemenlik	 bireyin,	 yani	
insanın	 hakkıdır.	 Adalet	 ve	 yasalar	 insanın	 aklıdır	 ve	 insanın	 hukukunun	
korunması	 içindir.	 Nifak	 hastalığı	 ve	 iç	 savaşlar	 insanın	 insanlığını	 öldürür.	
Yürütme	ve	yargı	erkleri,	üyelerin	serveti	ve	zenginliği	insanın	gücüdür.	Devleti	
anlamak	insanı	anlamaktan	geçer.	Devletin	görevi	güvenlik	ve	adalettir.	



Hobbes’e	 göre	 “Doğa	 Kanunu”	 denen	 “Herkesin	 her	 şeye	 hakkı	 vardır”	
ilkesi	kaos	ve	savaş	halidir.	Geçerli	kural:	 “Kendine	yapılmasını	 istemediğin	bir	
şeyi	başkasına	da	yapma”	kuralıdır.	Haktan	vazgeçme,	fedakarlık	ve	feragattir	ve	
bir	fazilet	halidir.	

Sivil	toplumdan	devlete	geçiş	“Sözleşme”	ile	olur.	Sözleşmeyi	geçerli	kılmak	
ve	 yürütmek	 için	 otoriteye	 ihtiyaç	 vardır.	 Bu	 otorite	 de	 yürütmeyi	 yapan	
yönetimdir.	Yönetimin	meşruiyeti	ise	halkın	rızasına	bağlıdır.	

Thomas	Hobbes’e	göre	fıtrattan	kaynaklanan	haklar	ve	yasalar	şunlardır:	
1. Herkes	meşru	hareketlerinde	hürdür.	
2. Hürriyeti	korumak	için	adalet	şarttır.	
3. Adaleti	ikame	etmek	için	yönetici	gereklidir.	
4. Hiç	kimse	hak	etmediği	şeyi	almak	için	imtiyaz	sahibi	değildir.	
5. Kimse	kendi	davasının	yargıcı	ve	hâkimi	olamaz.	
6. Müşterek	haklar	eşit	ve	adil	kullanılır.	
7. Cezalar	adil,	caydırıcı	ve	ıslah	edici	olmalıdır.	
8. Toplumda	yaşayanlar	saygılı,	uyumlu	ve	barışı	koruyucu	olmalıdır.	
9. Sistemler	insanların	rızalarından	doğmuştur.	

İngiltere’nin	 muhafazakarları	 kraliyet	 otoritesini	 ilâhî	 iradeden	
kaynaklanan	 bir	 hak	 olduğuna	 inandıkları	 için	 Hobbes’in	 “otoritenin	
meşruiyetini	halkın	iradesine”	indirgemekle	suçlamışlardır.	Ancak	o	daha	sonra	
siyasetin	 şeklini	 değiştirecek	 Demokratik	 yönetimin	 önünü	 acacak	 bir	 ınkılap	
yapmıştır.	

	
John	Locke	(1632-1704)	
John	Locke	İngiliz	klasik	liberal	filozoflarından	olup	17.	yüzyılın	en	önemli	

düşünürlerinden	 biridir.	 Düşünce	 özgürlüğünü,	 insan	 eylemlerini	 akla	 göre	
düzenlemek	 anlayışını	 en	 geniş	 ölçüde	 yayan	 ilk	 düşünür	 olduğu	 için	
Avrupa'daki	aydınlanma	ve	Akıl	Çağı'nın	gerçek	kurucusu	olarak	kabul	edilir.	

Bristol	 yakınlaɾında,	 Wrington'da	 doğdu.	 Kumaş	 ticaɾeti	 ile	 uğɾaşan	 biɾ	
aileden	 gelmektediɾ.	 Babası	 ticaɾetle	 uğɾaşmak	 yeɾine	 noterliği	 tercih	 etmiştiɾ.	
ibadetle	sadelik	isteyen	Püriten	mezhebinin	koyu	biɾ	taɾaftaɾıydı.	Locke'un	daha	
sonɾa	öne	 süɾdüğü	öğɾenim	kuramlaɾında	babasının	büyük	etkisi	 seziliɾ.	 Locke	
yüksek	 öğɾenimini	 Oxfoɾd	 Üniveɾsitesi'nde	 yaptı.	 En	 çok	 tabiat	 bilimleɾiyle	 tıp	
okudu.	Hayata	atıldıktan	 sonɾa	hem	yazar,	hem	de	 siyaset	 adamı	olarak	 çalıştı.	
Önce	Bɾendenbuɾg	Dükalığı'nda	İngiliz	elçiliği	katibi	olaɾak	bulundu.	İngilteɾe'ye	
döndükten	 sonɾa	 da	 8	 yıl	 Shaftsbury	 adında	 biɾ	 İngiliz	 aristokɾatının	 yanında	
özel	hekimlik	yaptı.	1683'te	Shaftsbury'nin	Hollanda'ya	kaçmak	zoɾunda	kalması	
üzeɾine	 Locke	 da	 İngilteɾe'den	 ayɾıldı.	 Ancak	 1689'da	 İkinci	 İngiliz	 Devɾimi	
Başaɾı	kazanınca	İngilteɾe'ye	dönebildi.	Ancak	daha	sonɾa	tekɾaɾ	Fɾansa'ya	iltica	
etmek	zoɾunda	kaldı.	

Locke,	 bütün	 eserlerinde	 gelenek	 ve	 otoritenin	 her	 çeşidinden	 kurtulmak	
gerektiğini,	 insan	 hayatına	 ancak	 aklın	 kılavuzluk	 edebileceğini	 ileri	 sürer.	 Bu	
düşünceleriyle	 Liberalizm'in,	 tabii	 bir	 din	 anlayışının,	 Rasyonel	 Pedagoji'nin	
öncüsü	olmuştur.	Mutlakiyet	yönetimlerini	ilk	sarsan	kişi	olarak	tarihe	geçmiştir,	
kraliyet	 yönetimine	 açtığı	 sarsıntılar	 sonucunda	 zamanla	 derin	 yarıklar	
oluşmuştur	 ve	 üç	 büyük	 devrimin	 temelleri	 oluşmuştur.	 İngiliz,	 Amerikan	 ve	
Fransız	 devrimlerinin	 temelini	 oluşturan	 filozof	 olarak	 akıllara	 yer	 etmiştir.	
Doğal	 hukuk	 doktrinini	 savunanlardan	 biridir.	 Diğer	 filozoflar	 ise	 Jean	 Jacques	
Rousseau	ve	Thomas	Hobbes’dir.	



j.	 Locke’e	 göre	 tüm	 insanlar	 hür	 olarak	 doğarlar.	 Despotik	 otorite	 bir	
insanın	 diğerlerinin	 hayatları	 üzerine	 kurduğu	 meşru	 olmayan	 otoritedir.	
Çocuların	ebeveynlerinin	otoriteleri	altında	olmaları	kendileri	için	en	uygun	olan	
şeydir;	ama	bu	monarşi	için	bir	örnek	teşkil	etmez.		

Devlet	 tamamen	 halkın	 rızası	 ile	 kurulur.	 Darbe	 sonucu	 doğan	 otorite	
tamamen	tiranlıktır.	Bu	meşru	iktidara	el	koymak	ve	gasbetmektir.	Tüm	kuralları	
ve	yasaları	ortadan	kaldırmaktır.	Bu	sebeple	asla	meşru	bir	yönetim	değildir.	

Tiranlık	 hukukun	 olmadığı	 iktidarı	 gasbeden	 kişinin	 keyfî	 yönetimidir.	
Hukukun	bittiği	yerde	tiranlık	başlar.	Bu	sadece	monarşi	veya	darbe	yönetimine	
has	 bir	 durum	 da	 değildir.	 Despotizme	 karşı	 herkesin	 direnme	 hakkı	 vardır.	
Ancak	bu	bir	karışıklık	ve	kafgaşa	hali	oluşturmak	değildir.		

İnsanlar	 üzerinde	 meşruiyetini	 hukuktan	 almayan	 bir	 otorite	 kurulamaz.	
Hukuk	dışı	bir	muameleye	maruz	kalanlar	ancak	yine	hukuka	başvurarak	buna	
engel	 olabilirler.	 Bu	 şekilde	 direnme	 meşru	 bir	 haktır.	 Ancak	 nefsi	 müdafaa	
meşrudur.	Zira	hukuk	ölüleri	hayata	döndüremez.	Hayatın	 tehlikeye	düşmediği	
durumlarda	hukuka	başvurmak	gerekir.	

Devleti	idare	eden	kimselerin,	yani	meşru	otoriteyi	temsil	edenlerin	hukuk	
dışı	 yollara	 başvurması	 tiranlığın	 ilanıdır	 ve	 bu	 devletin	 düzenini	 bozar.	 Bu	
durumda	halkın	topyekün	direnme	hakkı	doğar.	

Devleti	yıkıma	götüren	durumlar	şunlardır:	
1. Yasama	 gücünün	 değiştirilmesi.	 Sivil	 toplumu	 barış	 halinde	 tutan	

yasama	gücüdür.	Yasama	feshedilirse	devletin	yıkımı	gelir.	
2. Yürütmenin	görev	yapmaması	veya	yapamaz	durumda	getirilmesi.	Bu	

durumda	 hukuk	 uygulanamaz	 hale	 gelir.	 İnsan	 haklarının	 güvenliği	
için	adil	yönetim	kalmamışsa	orada	devlet	de	kalamaz.	Zira	hukuksuz	
devlet	olmaz.	Hukuk	yoksa	devlet	de	yoktur.	

3. Yasama	veya	yürütmenin	halkın	güvenliğine	aykırı	icraatta	bulunması.	
Bu	 durumda	 da	 devlet	 çöker.	 Yasama	 veya	 yürütmenin	 tebaanın	
hayat,	hürriyet	ve	mülkiyet	gibi	temel	haklarına	el	koymaya	çalışması	
da	böyledir.	

	
Jean	Jack	Rousseau	(1712-1778)	
Aydınlanma	 çağında	 yaşamış	 olup	 romantik	 akıma	 öncülük	 etmiş,	

monarşiye	karşı	halk	iradesinin	üstünlüğünü	savunmasıyla	da	Fransız	Devrimi'ni	
ve	özellikle	Jakobenleri	etkilemiştir.	

Annesi	 doğum	 yaparken	 ölmüş,	 saatçilik	 yapan	 babası	 da	 tutucu	
Cenevre'nin	 toplumsal	 hiyerarşisine	 ters	 düşen	 davramşlarından	 ötürü	 hapse	
girmemek	 için	kentten	kaçmıştı.	Annesinin	zengin	akrabalarının	yanında	ezilen	
Rousseau	 16	 yaşında	 Cenevre'den	 ayrıldı.	 Kalvencilikten	 Katolikliğe	 dönerek	
Sardinya	 ve	 Fransa'da	 yaşamaya	 başladı.	 Savoie'da	 Madame	 de	 Warens'le	
tanışması	hayatında	bir	dönüm	noktası	oldu.	Daha	önce	hiç	okula	gitmemiş	olan	
Rousseau	 Madame	 de	 Warens'in	 evine	 yerleştikten	 sonra	 tutkuyla	 okumaya	
başladı.		

Rousseau	30	yaşında	Paris'e	gittiğinde	artık	başkentin	gittikçe	liberalleşen	
kültür	hayatını	etkileyebilecek	bir	düşünür,	yazar	ve	müzikçiydi.	Burada	tanıştığı	
Denis	Diderot'yla	birlikte,	Aydınlanmanın	 temel	yapıtlarından	olan	Ansiklopedi	
çevresinde	toplanmış	“filozoflar”	arasında	sivrildi.	



1789	 Fransız	 ihtilalinin	 teorik	 lideri	 olarak	 kabul	 edilir.	 Felsefesini	
“Hürriyet,	 Eşitlik	 ve	 Kardeşlik”	 üzerine	 kurmuştur.	 İhtilal	 sonrası	 Cumhurieyt	
özlemi	Rousseau	felsefesinin	ışığında	şekillenmiştir.	

Felsefe,	 Roman,	 Tiyatro	 ve	 Müzik	 üzerine	 yazılar	 ve	 kitaplar	 yazmıştır.	
“İnsanlar	Arasında	Eşitsizliğin	Kökleri”	“Toplum	Sözleşmesi”	“Ahlak	Prensipleri”	
“Eğitim	Üzerine”	“Politik	Ekonomi”	gibi	eserler	vermiştir.	

Toplum	Sözleşmesi	kitabındaki	düşünceleri	özetle	şöyledir:	
1. Toplumsal	siyasal	düzen	kutsal	bir	hak	olarak	“Sözleşme”ye	dayanır.	
2. Mülkiyetin	korunması	için	yapılacak	şey	güçlerin	birleştirilmesidir.	
3. Adaletin	sağlanması	için	otoriteye	ihtiyaç	vardır.	
4. Halkın	iradesini	kullanacak	geçici	yetki	verdiği	kişi	onun	temsilcisidir.	
5. Yasayla	 yönetilen	 bir	 devlet	 meşrudur.	 Meşru	 her	 yönetim	 yasaları	

yapanın	da,	itaat	edenin	de	halk	olduğu	cumhuriyettir.	
“Halk	Egemenliği”	tabiri	J.	Jack	Rousseau’ya	ait	bir	kavramdır.	
Rousseau	Hürriyete	büyük	değer	verir.	O'na	göre,	hürrieyt	varolmanın	en	

büyük	 gereğidir.	 "İnsan	 hür	 doğar,	 oysa	 her	 yerde	 zincire	 vurulmuştur,	 falan	
kimse	kendini	başkalarının	efendisi	sanır	ama	bu,	onlardan	daha	yukarıda	olanın	
kölesi	olmasına	engel	değildir.	Bu	değişme	nasıl	olmuş?	Bunun	üzerinde	durur.	

Ona	 göre	 hürriyetten	 vazgeçilemez:	 “Hürriyetten	 vazgeçmek	 insan	 olma	
niteliğinden	 vazgeçmek	 demektir;	 insanlık	 haklarından,	 hatta	 ödevlerinden	
vazgeçmek	 demektir.	 Her	 şeyden	 vazgeçen	 insanın	 hiç	 bir	 zararını	 karşılama	
imkanı	 yoktur.	 Böyle	 bir	 vazgeçme	 insanın	 yaratılışıyla	 uzlaşmaz.	 İnsanın	
iradesinden	 her	 türlü	 özgürlüğü	 almak,	 davranışlarından	 her	 türlü	 ahlak	
düşüncesini	 kaldırmak	 demektir”	 der.	 (J.	 J.	 Rousseau,	 Toplum	 Sözleşmesi,	 Çev.	
Vedat	Günyol,	İstanbul-1990,	s.	20.)	

Rousseau’ya	 göre	 insan	 tabiatın	 nimetlerinden	 istifade	 etme	 konusunda	
eşittir.	Kimsenin	kimseye	emek	ve	hak	dışında	bir	imtiyazı	yoktur.	Rousseau'nun	
düşüncesini	 bir	 bütün	 olarak	 ele	 aldığımızda	 hürriyetle	 eşitliğin	 'biri	 diğerisiz	
olmayan'	 bir	 bütünlük	 oluşturduğunu	 görüyoruz;	 yani,	 hürriyetin	 olmadığı	
eşitlik,	eşitliğin	olmadığı	hürriyet	adaleti	sağlamaz.	

Yasa	kanunlar	konusunda	da	şunu	 ifade	eder:	 “Yasaların	konusu	geneldir.	
Yasa	yurttaşları	bir	bütün,	davranışları	da	soyut	olarak	göz	önüne	alır.	Özel	bir	
kişiyi	ya	da	özel	bir	davranışı	dikkate	almaz”	der.	“Toplum	Sözleşmesi,	s.	48-49.)	

Egemenlik	 konusunda	 ise	 şöyle	 düşünür:	 “Egemenlik	 halk	 oyunun	
yürütülmesinden	 başka	 bir	 şey	 olmadığı	 için	 hiç	 bir	 zaman	 başkasına	
geçirilemez;	 birleşimli-kolektif	 bir	 varlık	 olan	 egemen	 varlığı	 da	 ancak	 yine	
kendisi	temsil	edebilir;	iktidar	başkasına	geçebilir	ama	irade	geçemez.	İrade	her	
zaman	 toplumun	 kendisine	 aittir.	 İradenin	 geçici	 devri	 iradeyi	 ortadan	
kaldırmaz.”	(Toplum	Sözleşmesi.,	s.	35.)	Dolayısıyla	Rousseau’ya	göre	egemenlik	
halka	 aittir	 ve	 halk	 geçici	 olarak	 yetki	 verdiği	 yöneticiden	bu	hakkı	 her	 zaman	
alabilir.	 Rousseau	 düşüncesinde,	 toplum	 hayatında	 değer	 ölçüsü	 “genel	 irade”	
olarak	kabul	edilince,	egemenlik	de	bu	genel	 iradenin	somut	güç	şeklini	alması	
olarak	benimsenir:	“Egemen	olan,	her	zaman	bu	genel	irade	olmalıdır”	der.	

Rousseau	Egemenlik	konusunda	şöyle	der:	
1. Egemenlik	devredilemez.	
2. Egemenlik	bir	bütündür	bölünemez.	
3. Egemenlik	 mutlaktır,	 yanılmaz.	 Egemenliğin	 esasını	 oluşturan	 genel	

irade	yanılmaz,	haklıdır	ve	her	zaman	kamu	yararına	yöneliktir.	



4. Yasalar,	 toplum	 sözleşmesi	 ile	 bir	 araya	 gelmiş	 olan	 halkın	 yaşama	
garantisidir.	

5. Yasama	sınırsız	bir	güce	sahiptir	ve	halkı	temsil	eder.	
İdeal	yönetim	konusunda	da	Rousseau	şöyle	der:	 “Bir	ulusun	 iyi	yönetilip	

yönetilemediğini	 anlamanın	 en	 pratik	 yolu	 düzenin	 sürekliliği	 ve	 toplumda	
yaşayan	 fertlerin	mutluluğudur.”	 (İlhan	Akın,	Devlet	Doktrinleri,	 İstanbul-1972;	
s.	175.)		

Rousseau’nun	 yaşadığı	 dönemde	 Fransa’da	 “Devlet	 benden	 ibarettir”	
anlayılı	ile	hareket	eden	bir	krallık	ve	krallığa	desek	olan	toprak	sahibi	kilise,	her	
türlü	haktan	yoksun	halk,	bu	 toprakları	 işleyen	aristokratlar	ve	bu	 topraklarda	
kim	 için	 çalıştığını	 bilmeyen	 köylüler	 vardı.	 Rousseau’nun	 fikirlerinin	 toplum	
üzerinde	 büyük	 etkileri	 oldu.	 Ölümünden	 sonra	 yapılan	 ihtilal	 sonucu	
Rousseau’nun	görüşleri	hakim	oldu.	

	
Anarşizm	
Fransız	 ihtilali	 sonrası	 “Anarşist”	 kavramı	ortaya	 çıkmıştır.	 “Siyasi	 otorite	

olmayan	bir	yönetimi”	savunan	görüştür.		
Anarşizm	 aslında	 insanî	 ve	 ahlâkî	 değerleri	 bir	 otorite	 olmadan	

gerçekleşmesini	 savunan,	 devletin	 ve	 gücün	 ahlakı	 yozlaştırıp	 hürriyetleri	
kısıtladığını	savunan	anlayıştır.		

Anarşizm	akımına	göre	“Güç	insanı	yozlaştırır,	aşırı	güç	aşırı	yozlaştırır.”	
	
Son	Sözler	
John	Lord	Acton	olarak	bilinen	İngiliz	düşünür.	Şöyle	der:	
“Bir	ülkenin	özgür	bir	ülke	olup	olmadığını	değerlendirmek	için	en	iyi	test	

azınlıkların	sahip	olduğu	hakların	güvence	altına	alınıp	alınmadığına	bakmaktır.”	
“Demokrasinin	kötü	olan	bir	yönü	çoğunluğun	tiranlığına	dönüşmesidir.”	
“Gerçek	 demokratik	 ilke,	 hiç	 kimsenin	 halkın	 üzerinde	 bir	 güce	 sahip	

olmaması	demektir.”	
“İktidar	suistimale	yakındır	ve	mutlak	iktidar	suistimalsiz	yapamaz.”	
“Güç	yıkılır;	mutlak	güç,	mutlaka	yıkılır.”	
“Bizler	 gücün	 dağıtılması	 ile	 keyfi	 devletin	 kontrol	 altına	 alınmasını	

istiyoruz.	Güç	yozlaşma	doğurur.	Mutlak	güç,	mutlak	yozlaşma	demektir.”	
	
**	
“Kimi	ölüler	bize	ne	kadar	da	yakın;	yaşayanların	bir	çoğu	ne	kadar	da	ölü!”	

(Wolf	Biermann)	
	
“Bedava	çalışmak	halkı	tembelliğe	atar.”	
	
“Totalitarizm	 tarafından	 yozlaştırılmak	 için	 illa	 da	 totaliter	 bir	 ülkede	

yaşmak	gerekmez.”	(George	Orwell)	
	
“Demokratik	 ülkelerin	 en	 az	 korkması	 gereken	 şey	 anarşidir.”	 (Alexis	 de	

Tocgueville)	
	
“İdeolojiler	gerçeklerle	yüzleşince	sönerler”		
	
	


