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DEVLETİN İKİ HALİ: OLAĞAN VE OLAĞAN DIŞI1

Two States of The State: Normal and Exception

Burcu Akgül*

Öz
11 Eylül’den sonra, küresel olarak hukuk paradigmasında gerçekleşen güvenlik yönlü 
dönüşüm, “sürekli olağanüstü hâl, olağanüstü olanın olağanlaşması” olgularını yeniden siyaset 
felsefesinin odak noktasına taşımıştır. İçinde bulunduğumuz neo-liberal dönemde güvenlik 
politikalarının kapsamının giderek genişletilmesi, uygulamaların “olağanüstü” niteliklere 
bürünmüş olması, istisnai tedbirlerin olağan hukuk düzenine taşınması gibi gelişmeler 
hukukun üstünlüğünü yitirdiği; hukuk devletinin sonunun geldiği yönündeki düşüncelere 
olan eğilimi arttırmıştır. Hatta günümüzde hükümetler tarafından Covid-19 pandemisine 
karşı alınan kısıtlayıcı istisnai tedbirler dahi, “demokratik” endişelerle yine bu bağlamda 
anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Öte yandan bu makale, “hukukun üstünlüğü” ön kabulünü 
de tartışmaya muhtaç kabul etmektedir. Devlet mefhumunun olağanüstü haller ile olan ilişkisini 
anlama çabası, onu oluşturan unsurları da bütünlüklü bir şekilde ele almamızı gerektirir. Bu 
doğrultuda bu makalede istisna hali, modern devlet; egemenlik, şiddet ve hukuk nosyonlarının 
doğası, niteliği, bu kavramların birbirleri ile ve siyasalla olan ilişkileri, sınırları ve gerilimleri 
incelenerek kavramsallaştırılacaktır. Çalışma istisna halinin, devletin “olağan” haline özü 
gereği içsel ve liberal hukuk devletinin doğal bir çıktısı olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. 
Bu bağlamda hukuk nosyonunun, kapitalist ekonomik ilişkiler odağında örgütlenmiş egemen 
devletin bekasındaki konumu da incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Olağanüstü hâl, istisna hali, modern devlet, egemenlik, hukuk, güvenlik.

Abstract
After September 11, shifting towards security in the paradigm of law globally brought the 
phenomena of “permanent state of emergency, normalization of the extraordinary” to the focal 
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point of the political philosophy again. In the neoliberal period we are in, developments such 
as the gradual expansion of the scope of security policies, the “extraordinary” implementations, 
the transfer of exceptional measures to the ordinary legal order have lost the rule of law; It has 
increased the tendency to think that the rule of law is coming to an end. Even the restrictive 
exceptional measures taken by governments against the Covid-19 pandemic today are 
attempted to be interpreted in this context with “democratic” concerns. On the other hand, this 
paper considers the pre-acceptance of the “rule of law” in need of discussion. The effort to 
understand the relationship between the state and the state of emergency requires us to consider 
the elements that make up it in a holistic way. Accordingly, in this article,  the state of exception 
will be conceptualized by examining the modern state; the nature of the notions of sovereignty, 
violence and law, their relations with each other and with the political, their boundaries and 
tensions. The study aims to show that the state of exception is inherent in the “ordinary” state 
of the state and a natural outcome of the liberal rule of law. In this context, the position of law 
organized in the focus of capitalist economic relations, in the doctrine of Reason of State, will 
also be examined. 

Keywords: State of emergency, state of exception, modern state, sovereignty, law, security.

Giriş
Devlet kavramının tanımı ve fonksiyonu ile ilgili olarak çeşitli ideolojilere göre 
farklı perspektifler ve yaklaşımlar söz konusu olsa da, bugünkü anlamıyla bir 
devlet anlayışına dair ilk düşüncelerin 15. - 16. yüzyıllarda doğmaya başladığı 
genel geçer biçimde kabul edilmektedir. Üretim ilişkilerinin dönüşümü ile 
yani tarihsel olarak kapitalizmle birlikte yükselen modern devletin, tarihteki 
diğer siyasal statülere göre ayırt edici unsurları; ‘egemenlik’ kavramı; “meşru 
şiddet tekeli” (Weber, 2006: 27) ve bu unsurların meşruiyet kaynağı olarak 
kurgulanan hukuk anlayışıdır. 

Diğer yandan devletin varlığını oluşturan bu öğeler aynı zamanda, siyasal 
alanda ortaya çıkabilecek bir olağanüstü halin, istisna halinin de referans 
noktasıdır. Örneğin Carl Schmitt “egemenliğin alametifarikasının” (Schmitt, 
2016:17) olağanüstü hal yetkisi olduğunu savunmuş; Walter Benjamin ise 
şiddet olgusunun belirleyici bir rolü olduğunu ve bunun da istisnanın kural 
halini aldığı daimi bir olağanüstü hal düzeni yarattığını ileri sürmüştür. 
Modern devletin varoluşu gereği bizzat kendi özündeki nüvede olağanüstü 
hali yaratma potansiyeli taşıması, olağanüstü halin aslında olağana dışsal 
bir hal olmadığı, “olağanüstü” atfedilenin de olağandan bir sapma anlamına 
gelmediği sorunsalını ortaya çıkartmaktadır. 

Siyasal krizler, sınıf çatışmasından, iktidarı paylaşan fraksiyonların 
ayrılıklarından ya da politik grupların çıkar çatışmalarından kaynaklanabilir. 
Bu durumda şiddet tekeline haiz olan devletin, siyasi bir kriz sonucu hukuku 
askıya alarak uyguladığı olağanüstü hal edimlerinin siyasal alandaki meşruiyeti 
tartışmalı duruma düşmektedir. 
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İstisna hali olgusunun mahiyetini bütünlüklü olarak ortaya koyabilmek adına 
bu makalede öncelikle, modern devlet düşüncesinin doğuşu; egemenlik 
kavramı ve kavramın ideolojik arka planı incelenecektir. Sonrasında, 
egemenlik nosyonunun meşruiyeti ve olağanüstü hal ile olan kökensel ilişkisi 
tartışılacaktır. Sırasıyla hukuk ve şiddet olguları ele alınarak; bunların hem 
birbirleri ile hem de egemen ve istisna hali ile olan ilişkisi ortaya koyulacaktır. 
Bu incelemeler ışığında çalışmanın son bölümünde istisna hali kavramının 
çözümlemesine gidilerek devletin olağan ve olağanüstü iki halinin devletin 
farklı biçimleri anlamına gelmediğine; birbirine içsel olduğuna, devletin 
bir güvenlik yöntemi olarak istisna halini araçsallaştırmasının, sınıfsal 
çelişkilere dayalı egemen devletin doğal bir çıktısı olduğuna dair sonuçlara 
yer verilecektir.

Ortaçağ’ın İkili İktidar Yapısından Modern Devlete
Ortaçağ siyasallığında iktidar, kilise (ilke, auctoritas) ve kral (uygulama, 
potestas) arasında ikiye bölünmüş olup, iktidarın kaynağı teolojiktir. “İki 
Kılıç Kuramı” olarak bilinen bu ikili iktidar biçiminde iktidar erkleri arasında 
üstünlük, kaynağını Tanrısal - kutsal olandan alan erkte, yani kilisededir. 
İki kılıçtan bir diğerine sahip olan kral ise, bu kılıcı -iktidarını- kilisenin 
buyruklarına uygun olarak, dünyevi işleri idare etmekte kullanmak zorundadır  
(Ağaoğulları/Köker, 2006:202). Özetle yasa (auctoritas) kaynağını Tanrı’dan 
alan ve en üstün ilkeyken, potestas yani kral da iktidarını bu ilkeden 
(auctoritas’tan) alan erktir. 

Seküler bir siyaset anlayışına yönelik ilk düşünceler ise Padova’lı Marsilius’a 
dayandırılır. 1324 yılında yazdığı Barış Savunucusu (Defensor Pacis) kitabı 
nedeni ile Papalık tarafından aforoz edilen Marsilius, yeni bir sivil toplum 
anlayışı sunar. Buna göre insanlar; ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, “iyi 
yaşamak”, “yeterli hayat” için birbirlerine ve mübadeleye duydukları ihtiyaç 
nedeniyle bir araya gelerek topluluk oluştururlar (Mairet, 2000: 220-221). 
Marsilius, toplumu, bir mübadele ve iş bölümü alanı olarak dinden özerk 
organize olmuş “dünyevi” bir düzen olarak tanımlar. Toplumsal yaşamın 
organizasyonu ile ilgili ihtiyaçtan doğan siyasal ilişkiler, metafiziksel aşkın bir 
güce gerek duymaksızın var olurlar. Dönemin hâkim siyasi iktidar anlayışının 
aksine, kiliseyi siyasal iktidar alanının dışında bırakan Marsilius, papalık 
uygulamalarını eleştirerek devlet olgusunu seküler bir çerçeveye oturtur, 
ona göre din adamlarının işi yalnızca manevidir: “iyi düzenlenmiş bir sitede 
rahipler, ruhların kurtuluşu ile ilgilenir” (Akt: Mairet, 2000:223).
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Sivil toplumu ilgilendiren ve düzenleyen yasa, kaynağını da kendisinden, 
insanlardan / sivil toplumdan almalıdır, hükümdar ise sivil toplum yasasına 
bağlı olarak yasayı uygulayandır. Bu aşamada, dinden bağımsız yasa ve 
yasanın uygulayıcısı hükümdar ilişkisi çerçevesinde, henüz egemenliğe dayalı 
modern devlet anlayışın oluşmadığının altını çizelim. Egemenlik kavramını 
açıklarken, onun iktidar birliğine dayandığını göreceğiz.

1500’lü yılların ilk yarısında, İtalya’nın bölünmüş şehir devletli yapısı 
içinde, kitaplarında güçlü bir siyasal birlik sağlamanın yöntemlerini tartışan 
Machiavelli ise, egemenlik fikrine doğru giden bir diğer önemli basamağı 
oluşturmuştur. Machiavelli Prens (1513) ve Söylevler (1519) kitaplarında 
prenslikleri ve cumhuriyetleri inceleyip devlet yönetimine dair öneri ve 
öngörülerde bulunurken, devlet kavramını dinden özerk ve kendi kendine 
dayanan bir konumda ele alır. İstikrarsız ve parçalı şehir devletlerinin hüküm 
sürdüğü İtalya döneminde düşünce üretmesinin de etkisi ile temel olarak 
güçlü bir devletin sürdürülebilirliğine odaklanmıştır. Bu bağlamda hükümdar 
ahlaklı olmak ya da dine dayanmak zorunda değildir, onun önceliği yönetmek 
olmalıdır. Machiavelli çoğunlukla, eserlerinden “siyasette her şey mübahtır 
ve meşrudur” sonucu çıktığı gerekçesi ile ilkesiz olmakla suçlanmış ve 
siyaset biliminde kötü bir üne layık görülmüştür (Makyavelizm). Ancak bu 
noktada altını çizmemiz gereken, onun siyaseti herhangi bir dışsal ilkeden 
bağımsız, kurucu güç olarak ele almış olmasıdır: Hükümdarın fethi siyaset 
için yeterlidir, iktidar kendisindedir, siyaset kendi kendisinin kaynağıdır, 
gücünü ve iktidarını ahlak, din ya da yasa gibi herhangi bir dışsal kaynaktan 
almaz. Burada Auctoritas-Potestas ilişkisi Ortaçağ siyaset anlayışının tersine 
çevrilir ve yeniden kurulur; artık yasanın kaynağı, siyasi eylemin kendisidir 
(Baştürk, 2013: 77-78). Ancak siyasi bir iktidarın varlığı (potestas) sivil toplum 
içinde bir güç ilişkisi kurar. Halkın bu güce itaat etmesi için iktidarın toplum 
nezdinde bir meşruiyet kaynağına ihtiyacı vardır. Bu otorite (auctoritas) 
Tanrısal bir kaynaktan gelmeyecekse o halde meşruluğu sağlayacak yeni bir 
otorite kaynağı icat edilmelidir (Akal: 1998: 72). Bu boşluğu “egemenlik” 
kavramı ile Bodin dolduracaktır.

Egemenlik 
Modern devlet düşüncesinin doğuşuna öncülük eden ve “egemenlik” kavramını 
ilk tanımlayan düşünür Devletin Altı Kitabı (Les Six Livres de Rèpublique, 
1576) eseri ile Bodin’dir. Bodin devleti; aile, egemenlik ve adalet unsurları 
üzerinden tanımlamıştır. Devletin kökeni; yönetimin doğru ve adil olmasına 
dayanır. Devletin özgün niteliği, onun egemenlikle donatılmış olması, yani 
“mutlak egemenliktir.”
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Egemenlik, tüm yurttaşlar üzerindeki en yüksek, mutlak ve sürekli güçtür 
(Ağaoğulları vd., 1994: 19). Bu güç, herhangi bir hükümdarın, hükümetin, 
devlet yöneticisinin, komisyonun vb. varlığında değildir, ondan üstün, soyut ve 
süreklidir. Bodin’in kuramı ile egemenlik, hükümdarın kimliğinden bağımsız, 
sürekli, bölünmez ve devredilemez özellikleri ile devlet düşüncesinde 
somutlaşmış ve kurumsallaşmıştır. Geçici olarak yönetme erkini elinde 
bulunduranlar da, kaynağını bu soyut varlıktan, egemenlikten alan vekillerdir 
(Bodin, 1955: 59).

Egemen bütün uyrukların rızasına bakmaksızın yasa çıkartma ya da bozma 
yetkisine haizdir, hiçbir güç tarafından sınırlandırılmamıştır, onun buyruğu 
yasadır ve kendisi yasaların gücünden bağımsızdır. Egemenliğin ayırt edici 
gücü işte budur (Bodin, 1955: 62). Toplum içinde ya da kurumsal olarak 
ancak onun izin verdiği ölçüde ve nitelikte başka iktidar odakları oluşabilir. 
Devletin kökeninin adil yönetime dayandığını savunan Bodin, egemenin bu 
mutlaklığının keyfi olmadığını, “...söz konusu olan iradenin egemenin kişisel 
iradesi değil, kamusal iyiliği gözeten devletin iradesi” (Ağaoğulları vd., 1994: 
20-21) olduğunu iddia etse de, kuramında bu iradenin meşruiyetine dair nesnel 
bir ölçüt yoktur. 

Özetle egemen, dışsal bir kaynağa ihtiyaç duymayan, kaynağını kendi 
kendisinden alan soyut bir tanımlamadır, onu devlet düşüncesinde tasavvur 
edebiliriz. Egemenin buyruğu yasadır. Yasa ile kendisini sınırlayabilir, ancak 
gerek gördüğünde yasaları ilga da edebilir. Bodin Ortaçağ’ın teolojik iktidar 
anlayışı yerine, seküler bir siyaset-egemenlik kuramı oluşturmuş; yasanın 
Tanrı’ya bağlı olan ilkesini egemene içsel kılarak onu kilise boyunduruğundan 
çıkartıp sekülerize etmeyi başarmıştır. Egemenlik kavramına dayanan 
devlet anlayışında artık, Ortaçağ’ın hep ayrı tuttuğu otorite ve uygulama 
kurumsallaşmış tek bir iktidarda birleşerek potestasın hükmü altına girmiştir. 
Otorite sahibi iktidar (auctoritas), yani meşruluk kaynağı; “siyasi bütün içinde 
yüce otoriteye ilişkin soyut ilke” (Akal, 1998: 277) olan egemenliktir. Bodin 
böylece, Fransa’da kralları kilise ve feodal güç odaklarından özerk kılabilecek 
mutlak monarşinin teorik çerçevesini oluşturmuştur (Özkan, 2020: 52). 
Kapitalizme geçiş aşamasında feodal ilişkiler çözülürken siyaset kilisenin 
boyunduruğundan kurtarılmış, feodal iktidarları merkezileştiren mutlakiyetçi 
devletler aracılığı ile ilkel sermaye birikimi gerçekleştirilmiştir (Mısır, 2020: 
56).

Schmitt (2016: 43), modern devlet kuramının “dünyevileştirilmiş ilahiyat” 
kavramlarının devlet kuramına aktarılması ile oluştuğunu ifade eder. Mutlak 
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Tanrı, mutlak kanun koyucuya dönüşmüştür. Neocleous “Devleti Tahayyül 
Etmek” kitabında, Ortaçağ’dan günümüze siyasi iktidarın “beden” anolojisi 
ile imgelenmesinin altını çizer. Beden metaforu; birlik, bütünlük, bölünmezlik 
ve düzeni çağrıştırır. Neocleous’a göre (2015: 29-39), kralın iki bedeni 
doktrini, yani kralda cisimleşen egemenliğin sürekliliği düşüncesi (“Kral öldü, 
yaşasın kral”), hükümdarın bedeninden devletin bedenine (mutlak egemenlik) 
geçişte, monarşinin modern devlete mirası olmuş, biçim değiştirerek varlığını 
sürdürmüştür. “Devlet, kralın özeliklerine haiz, her şeye kadir güçteki” siyasi 
bedendir. 

Egemen tanımı gereği, ilke ile uygulamayı birleştiren, kendi kendisini 
doğrulayan bir iktidar doğurur. Öyleyse egemenin yalnızca kendi kendisine 
dayandırdığı iktidarının, sivil toplum içindeki meşruiyeti yine de tartışmaya 
açıktır. İşte bu boşluğu da sözleşme kuramcıları doldurmaya çalışacak, 
iktidarın kaynağını toplumsal bir sözleşmeye dayandıracaklardır. 

Hobbes Leviathan kitabında (1651), “herkesin herkesle savaş halinde olduğu” 
devletin bulunmadığı kurgusal bir doğa durumu tasarlamış ve insanların 
topluluk ilişkilerinde temel motivasyonunun korku duygusu olduğunu ileri 
sürmüştür (Hobbes, 2007: 103). Doğa durumunda eşit ve sınırsız özgürlükle 
yaşayan bireylerin, güvenlik kaygısı ile ve bu durumun olası zararlarından 
korunmak amacıyla, kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile haklarını 
egemene devrederek, özgürlüklerinin bir bölümünün sınırlandırılmasına 
rıza gösterip, bunun karşılığında da bazı koşullarını güvence altına aldığını 
savunmuştur. Sınırsız özgürlüklerinden feragat eden bireyler sahip oldukları 
yetkileri, güvence sağlayan mekanizma olarak tek ve en üst güç olarak 
egemene devrederler. Böylece, egemenin meşruiyeti artık kaynağı belirsiz 
Tanrısal bir güce ya da tanımlı olmayan doğasal adalet ilkelerine değil, rıza ile 
oluşturulmuş belirli bir sözleşmeye dayandırılmıştır. Bu yaklaşım, egemenlik 
kavramına seküler ve daha rasyonel bir çerçeve çizse de, aslında egemenin 
meşruiyetinin kaynağını yine de açıklayamaz zira Hobbes’un egemen tanımı 
da yasanın üzerinde -sözleşmenin üzerinde-, yasa koyucu niteliktedir. Hobbes 
(2007: 228), egemeni herhangi başka bir kurum, insan ya da devletin denetime 
tabi tutamayacağını, onun yalnızca doğa yasalarına karşı sorumlu olacağını 
söyler. Yasa (sözleşme) iç barış ve düzenin korunmasını sağlayacak uygun bir 
araç olsa da egemen yine de meşruiyet kaynağını buradan almaz. Meşruiyetinin 
kaynağı, bu yasaları oluşturup uygulama gücüne sahip olmasındadır. 

Dikkat çekmek istediğim bir başka husus da, Hobbes’un toplumsal değil, 
“birey” esaslı bir düşünce sistemi geliştirdiğidir. Ayrıca insan doğasını, 
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varlığını sürdürme motivasyonuna dayandırarak, çatışmacı olarak ele 
almasıdır. Oysa Savran’ın da üzerinde durduğu gibi (Acar Savran, 2013: 50), 
rekabetçilik burjuva bireyinin özgül bir özelliğidir. Hobbes ise bunu, insan 
doğasına içkin kılmıştır. Hobbes’un saldırganlığı doğallaştırmasında, diğer 
düşünürlerde de olduğu gibi yaşadığı tarihsel dönemin payı vardır. 17. yüzyıl 
itibari ile burjuvazinin henüz sınıf iktidarını tamamlayamadığı, güçlü bir 
devlet geliştirme ereği içinde olduğu ve aristokrasi ile çatışmaların sürdüğü 
dönemde, Hobbes siyasal alandaki (sivil toplumdaki) çatışmaları soyutlama 
yoluyla bireylere taşımış, çatışmacılık ve saldırganlık gibi özelikleri de insan 
doğası olarak kabul etmiştir (Acar Savran, 2013: 52).

Mülkiyetin Doğallaştırılması ve Modern Hukuk Devleti
Locke da Hobbes gibi bir doğa durumu tasavvur eder ve devlet egemenliğinin 
meşruiyetini sözleşme kuramına dayandırır. Eserlerini, burjuvazinin yükselme 
döneminde veren Locke, liberal teorinin öncü düşünürlerindendir. Yasallık 
ilkesi artık, siyasi iktidarın temeli ve omurgası olarak sistemleştirilir. Locke’un 
sözleşme kuramı bize, tarihsel olarak modern devletin inşası aşamasında 
hukukun ideolojik kaynağını tasavvur etme olanağı da verir. 

Locke’a göre doğa durumu; hiyerarşik bir üstünlüğün olmadığı, iktidar ve 
yetkinin karşılıklı olduğu bir eşitlik ve özgürlük durumudur. (Locke, 2012: 
9). Doğanın yasası “akıl”dır ve insan sınırsız bir özgürlüğe sahip olsa dahi, 
kendini korumasını gerekli kılacak koşullar dışında herhangi bir varlığı yok 
etmez.

Locke’un sözleşme kuramı bu doğrultuda özel mülkiyet, eşitlik ve özgürlüğün 
korunduğu, “rasyonel” bir tema üzerine kurulu olma iddiasındadır. Locke özel 
mülkiyeti doğa durumunda var olan, meşru ve vazgeçilemez bir hak olarak 
düşünür, bunu da “emek” üzerinden açıklar. “Mülkiyet olmaksızın ortaklaşa 
olanın kullanımı söz konusu olmazdı.” Örneğin ormandaki herhangi bir elma 
ağacı doğa durumunda herkese aittir ancak yalnızca emek ortak olana bir 
ayrım koyar. Ağaçtan kopardığı elmalarla beslenen bir kişi, koparma eylemi 
ile verdiği emek sonucu artık elmaları kesin olarak kendisine edinmiştir. 
Özetle Locke’a göre mülkiyet hakkını veren emektir. Doğadaki mülkiyet ise; 
bir başkasının aleyhine biriktirme, stoklama üzerine değil, kullanım amaçlıdır 
ki Locke’a göre zaten tüketebileceğinden fazlasına sahip olmak rasyonel 
değildir (Locke, 2012: 24-26). 

Doğa durumunda mülkiyet emek ve çalışma sayesinde kullanım amaçlı 
edinilirken, dünyanın bazı bölümlerinde paranın kullanımı, nüfus ve stok 
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artışı ile birlikte kaynaklar kıt ve değerli hale gelmeye başlamıştır. İşte 
sözleşme fikri buradan doğar. Locke doğa durumunda mirasın, paranın, 
ticaretin var olduğunu ve bireyin sözleşmede temel motivasyonunun korku ya 
da tutku değil, rasyonel çıkarlarını korumak olduğunu ileri sürer. Bireylerin 
toplum sözleşmesine başvurmasının nedeni, herkesin eşit ve özgür olduğu 
doğa durumunda mülkiyetlerinin de güvencesiz ve korumasız olmasıdır. Bu 
belirsizliği ortadan kaldıracak, adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda 
önceden belirlenerek ilan edilen yasalar ile özel mülkiyetin korunmasını 
sağlayacak, yasama ve yürütme gücünü tekeline alıp yasaların ihlalini etkin 
şekilde cezalandıracak bir iktidarın kurumsallaşmasına ihtiyaç vardır (Locke, 
2012: 34). Bu bağlamda Locke’un kuramına göre, insanların devletler içinde 
biraraya gelerek özgürlüklerinden feragat edip egemene itaat etmelerinin en 
temel nedeni mülkiyetin korunmasıdır. 

Ancak Hobbes’un aksine Locke, egemene tüm yasaları oluşturma yetkisini 
vermez; bireyin “doğal hakları”na iktidar tarafından dokunulamaz, egemenin 
görevi yalnızca bu hakları güvenceye almaktır. Locke’a göre mülkiyet de 
doğal bir haktır ancak bu hak açıkladığımız gibi, emek dolayımı ile kazanılır.
Locke bir yandan mülkiyetin kullanım amaçlı olabileceğini öne sürerken, 
diğer taraftan parayı ve para yoluyla edinilecek birikimi de doğa durumuna 
dahil etmiştir. Emeği de insanın “kendi mülkiyeti” olarak ele alarak, alınıp 
satılabilecek bir mülk kategorisine taşımıştır. Emek insanın kendisine içseldir, 
bireyin kendi isteği ile emeğini satması durumunda ise emeğin mülkiyeti 
başkasına geçecektir. Locke açıkça, tarihin belirli bir dönemine özgül olan 
toplumsal ilişkileri, yani kapitalist mübadele ilişkilerini doğa durumu gibi 
tasvir etmektedir. Böylece bu unsurlar Locke’un kuramında siyasal alanın 
konusu olmaktan çıkarlar, doğal ve tartışmasız kabul edilip politik olarak 
dönüşüme kapalı hale gelirler.  Ayrıca, sözleşme kuramlarında insanın 
topluma, gönüllü olarak herhangi bir ortaklığa girer gibi girdiği varsayılır 
(Dumont, 2000: 153-154). Locke da Hobbes gibi, bireyci bir yaklaşım sunar. 
Özetle siyasal olan ikiye bölünmüş olur. Modern dönemde siyasal alan bireyin 
“sözleşme” sonucu egemen ile olan ilişkisini ifade ederken, doğal durum sivil 
toplumun alanı olarak kalır ve siyasetin konusu edilmez. Marx (2009: 40) bu 
durumu, “insanın bir taraftan sivil toplum üyeliğine, egoist, bağımsız bireye, 
diğer taraftan da, yurttaşa, tüzel kişiye indirgenmesi” olarak ifade eder.

Locke, özgür, eşit birey, özel mülkiyet ve sivil toplum ile siyasal alanın 
ayrılması düşünceleri ile liberal hukuk devleti konseptinin temellerini 
oluşturmuştur. Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi aşamasında, egemen 
devletin hukuku rasyonel bir biçimde örgütleyen kurucu nitelikteki bu rolü, 



Devletin İki Hali: Olağan ve Olağan Dışı

126

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 118-146

kapitalizmin gereksinimleri ile uyum içindedir. Özenç’in de vurguladığı 
gibi (2016: 188-189), “Artık edimleriyle değil sınırlarıyla tanımlanan siyasi 
iktidarın, bu sınırla bağdaşan yeni bir amacı bulunmaktadır: Özel mülkiyetin 
korunması.” 

Özetleyecek olursak, kaynağı toplumsal sözleşmeye dayandırılan egemen 
devlet, sivil toplum unsurlarının üstünde, bağımsız ve ayrı bir tüzel kişilik 
olarak konumlandırılır; meşruiyeti ise devlet iradesinin de sınırlarını yasalarla 
güvence altına alan hukuka dayandırılır.  Siyasetin üstünde, genel ve nesnel 
olduğu iddiası ile “hukukun üstünlüğü” kabulü de, bu doğrultuda tartışılmaz 
kılınır. 

Bu makalede bu varsayımlar iki hat üzerinden eleştirilecektir. Birincisi; hukuk 
düzeni, iddia edildiği üzere siyaset üstü değil, belli bir siyasi rejimin temsilini 
ifade etmektedir. İnşa edilmek istenen ya da mevcudiyetini korumaya çalışan 
her siyasi rejim, toplumsal ilişkileri düzenlemek ve öngörülen normlara 
uyulmaması durumunda ‘meşru’ baskı ve zor mekanizmalarını devreye 
sokmak amacıyla araçsal olarak hukuka ihtiyaç duyar. Söz konusu devlet, 
hukuk düzenini temsil ettiği siyasi rejimin niteliklerine paralel olarak örgütler. 
Kapitalist üretim ilişkilerinin ihtiyaçlarına göre örgütlenen modern devlet de, 
egemenliğinin doğası gereği yasa koyma yetkisine haizdir. Genel ve nesnel 
olma özelikleriyle tanımlanan hukuk düzeninin temeli esasında siyasi bir 
içeriğe sahiptir. Burjuva toplumsal ilişkileri, özel mülkiyet ve hatta piyasa, 
liberal teorisyenler tarafından evrenselleştirilerek doğal durum sayılmış ve 
siyasal alan içinde bir ön kabul olarak tartışılmaz kılınmıştır. Marx ve Engels 
Alman İdeolojisi’nde (2013: 65) devleti, burjuvazinin mülklerini ve çıkarlarını 
güvence altına almak için benimsemek zorunda kaldığı bir örgütlenme biçimi 
şeklinde ifade eder.

Egemen devlet edimlerinin ve hukukun meşruiyetine dair ikinci eleştiri 
noktamız ise, egemenlik ve hukuk arasındaki paradoksal durum üzerinedir. 
Bu meşruiyet sorununu da istisna hali bağlamında inceleyeceğiz.

Egemenliğin Meşruiyeti Sorunu ve İstisna
Tekrar pahasına hatırlatalım; egemenlik kavramının özü, egemenin dışsal 
hiçbir meşruiyet kaynağına ihtiyaç duymadan ve hiçbir dışsal denetime tabi 
olmadan gücünü kendi kendisine dayandıran, sınırları içindeki tüm iktidar 
odaklarına kendisi kaynaklık eden, buyruğunun yasa olarak herkesi bağladığı 
ancak yasayı koyma, bozma, yeniden buyurma erki nedeni ile kendisi 
yasanın da üstünde olan, mutlak, sürekli ve en üstün güçteki iktidar biçimi 
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olmasıdır. Doğası gereği kaynağını ve meşruiyetini dışşal olan hiçbir normdan 
almamaktadır ancak buradaki meşruiyet boşluğu, modern devlet anlayışında 
sosyal sözleşme fikri ile rasyonalize edilip temellendirilmeye çalışılmış, 
gelişerek “yasa/yasallaşma/hukuk”, hukukun siyasi iktidarı sınırlandırma 
niteliği ve hukuk devleti nosyonu ile doldurulmuştur. Bu noktada egemen ile 
yasa (hukuk) arasındaki paradoksal durumu görmek gerekir. 

Örgütlü bir siyasi iktidar tipi olarak devlet, yönetilenlerin rızasını sağlayan 
otorite ile zor gücünü ve uygulamayı kendisinde birleştirir. Egemenlik 
ulustadır iddiası ile yasa yapma iradesi halkta olsa da yasa devlette cisimleşen 
soyut bütünün bir parçasıdır. Akal bunu şizofrenik  yapı olarak niteliyor (1998: 
328-329).

Mutlak egemenlik anlayışında çelişki, egemenliğin ontolojisinde değil, 
egemenliğe hukuki meşruiyet kaynağı gösterme çabasının sonucunda ortaya 
çıkar. Kaynağı yalnızca kendisinin varlığına dayanan bir güç olarak egemen, 
dışsal hiçbir meşruluk kaynağına ihtiyaç duymuyorsa ve yasa egemenin 
buyruğu ise, sözleşme gibi başka araçlar ile onu siyasal olanda meşruluğa 
yaklaştırma çabası çelişkili bir çabadır. “Hukuk devleti” kavramının inşası 
da mevcut paradoksun varlığını ortadan kaldırmaz: Egemenin özü aynıysa 
ve hukuk egemene içkin bir yasallaşma düzenlemesi ise, modern hukuk 
devletinde de meşruiyet sorunsalı belirsiz bir alanda kalmaya devam eder. İşte 
bunun tam olarak açığa çıktığı yer de, istisna halidir.

Modern toplumda siyasal alan sınıf ve toplumsal çıkar çatışmalarının, 
iktidara karşı hak arayışlarının süregeldiği dinamik bir arenadır. Hukuk ise 
siyasala dayanan aformatif niteliği gereği, değişime açıktır. Siyasalın dinamik 
ve performatif niteliği, hukuk ve egemen ile olan ilişkisini daima gerilimli 
kılmaya devam eder ve istisna hali böylece, siyasal bir krizin sonucu olarak 
meydana gelir. 

Habermas (1992: 45) kapitalist sisteme özgü olan dört olası kriz eğilimi 
olduğunu öne sürmüştür. Bunlar sistemin ekonomik; siyasi ve sosyo-kültürel 
yapısından kaynaklanmaktadır. Ayrıca farklı türden krizler de birbirini 
tetikleyebilmekte; kriz eğilimleri mevcut siyasi sistemi yetkisiz kılabilecek 
noktaya ulaşabilmektedir. Meşru iktidarı elinde bulunduran bir güç olarak 
devletin yaygın bir kitle sadakati sağlaması gerekir (1973: 655). Sınıflı 
toplumlarda toplumsal olarak üretilen servet ayrıcalıklı sınıf lehine tahsis 
edildiği için, devletin adil olmasa da toplum nezdinde meşru kabul edilebilecek 
mekanizmalara ihtiyacı vardır (1992: 96). 
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Gramsci ise, kapitalist toplumda sınıf egemenliğinin yalnızca tahakküm (baskı, 
zorlama) aracılığı ile sürdürülemeyeceğini; egemen sınıfın kendiliğinden rıza 
geliştirebilmek için hegemonyal yönlendirme üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu 
söyler. Buna göre hegemonya kavramı, egemen sınıf ideolojisinin sosyo-
kültürel üstünlüğünün, toplumun geneli üzerinde rızaya dayalı ortak bir duyu 
yaratmasıdır. Hegemonik üstünlük kesintiye uğradığında ise Gramsci’nin 
hegemonya ya da temsil krizi olarak açıkladığı organik krizler meydana gelir. 
Hegemonya krizleri otorite krizlerine ve daha genel olarak devletin genel 
krizine dönüşebilir (Yetiş, 2020: 88-89).

Habermas’a göre (1973: 36) geç kapitalizmde, piyasadaki işlevsel bozukluklar 
sonucunda, adil mübadele ilişkisine dayandığını iddia eden burjuva 
ideolojisinin çökmesi kaçınılmazıdır. Bu noktada devlet artık kapitalist üretim 
koşullarını güvence altına almakla kalmaz, aktif olarak bu koşulları yeniden 
üretmenin sorumluluğunu da üstlenir. Bununla birlikte düzenin istikrarı için 
egemen devletin meşruiyeti sağlaması da zorunludur. 

Yapısal değişikliklerle eş zamanlı olarak, toplum bileşenleri meşruiyeti 
sağlayan gerekçelendirmelerle sistemle bütünleştirilemezse ve sahip oldukları 
kimlik ve değerler açısından risk algılarsa sosyal bütünleşme tehlikeye girer 
(1992: 11-12), toplumsal uzlaşı hasar alır, toplumsal çözülmeler meydana 
gelir (Yıldız, 2019: 162).

Geç kapitalist toplumlarda iktidar, rıza üretimini sağlamak için çeşitli 
stratejiler izlemesine rağmen toplumsal talepler ile bu taleplere verilen 
yanıtlar arasında oluşan uçurum meşruiyet problemlerine neden olur. İktidara 
bağlılık her zaman içsel güvenle olmaz, siyasal özneler çeşitli yaptırımlarla 
itaat etmeye zorlanabilir; bireyler ve gruplar kimi çıkarları için oportünistçe 
tutum takınabilir ya da alternatif bir çıkış yolu olmadığı düşüncesi ile boyun 
eğmeye rıza gösterebilir. Bu nedenle Habermas, her itaatin de otoritenin 
meşruluğu anlamına gelmediğini savunur. Ayrıca ona göre salt yasallık da 
meşruiyet göstergesi olamaz. Zira hukuki yapı, otoriteye teminat sağlamak 
maksadıyla araçsallaştırılır. Örneğin faşist bir rejimdeki uygulamalar da 
kanuna dayandırılabilir ve bu yasallık ancak bir maske görevi görür. Bu nedenle 
yasa koymakla ve uygulamakla sorumlu olan organlar salt kendi usullerine 
dayanan yasalarla meşrulaştırılamaz (1992: 100-101). Meşruiyet, toplumsal 
olarak sistemin adil olduğuna duyulan içsel inanç, gerekçelendirilebilen devlet 
edimleridir. Toplumun beklentileri ile bu beklentilerin karşılanması arasında 
açılan fark meşruiyeti sorunlu hale getirir. Sisteme olan sadakat zayıfladığında 
meşruiyet krizi ortaya çıkar. 
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Egemen düzenin varlığına yönelik tehdit oluşturan ciddi bir kriz ve toplumsal 
direniş meydana geldiğinde ise, olağanüstü hal ilan etme ve hukuku askıya 
alma yetkisini elinde bulunduran devlet de mevcut siyasal rejime paralel 
olarak dizayn edilmiş yürürlükteki düzenin bekası için, olağanüstü tedbirlerle 
söz konusu krizi çözmeyi hedefler. Demir ve Öztogay’ın da dikkat çektiği gibi 
(2017) kapitalist sistemde olağan kabul edilen hal ancak kapitalist ekonomik 
ilişkilerin ve burjuva hegemonyasının istikrarlı ve güvende olduğu haldir. 
İstisnai uygulama ise bu düzende oluşabilecek krize yönelik bir yanıt olarak 
ortaya çıkar (s. 93). Bu doğrultuda devlet çatışan sınıflardan görece özerk olsa 
da mevcut düzenin sürdürülebilirliği lehinde tedbirlere gidecektir.

Bu aşamada hatırlatalım ki; Hobbes’un kuramını modern devlete yaklaştıran 
önemli bir husus da, devletin şiddet tekeline sahip olması gerekliliği 
düşüncesidir: “Kim, insanların elleri ve kılıçları olmadan, yasaların; yani, 
sözler ve kağıtların ona zarar verebileceğine inanır?” (Hobbes, 2007: 471). 
Egemen, kendi iradesine dayandırdığı yasaları kurumsallaşmış bir şiddet gücü 
ile korur, gerekli gördüğü zorunluluk hallerinde ise şiddet gücüne sahip tek 
ve en üstün irade olarak, bu yasaları ilga edebilir. Bu gerekliliğe, zorunluluk 
haline ve ilgili uygulamalara karar verecek olan da yine kendisidir. Egemen 
yasanın - sözleşmenin üstündedir ve devamlılığına da işte bu şiddet tekeli 
ile sağlayacaktır. Bu yüzdendir ki Weberyen Düşünce’nin savunusu olan, 
devletin belirleyici özelliğinin “meşru şiddet tekeli” olduğu fikri Hobbes’a 
kadar dayandırılır. “Meşru” olarak şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran 
egemen, varsayılan bu meşruiyeti yalnızca kendisinin varlığına dayandırır. 
Kendi edimlerini de yasa ile sınırlayan egemenin, olağanüstü halde bu yasaları 
ilga etme kudreti vardır. Schmitt’e göre (2016: 15 -17) egemenlik zaten, 
tam olarak da “kritik durumlarla, olağanüstü hâl ile ilgili” bir kavramdır. 
“Egemenliğin alametifarikası yürürlükteki kanunu ilga etme yetkisindedir.” 

Schmitt (2016: 14), acil bir durumun ne zaman söz konusu olacağı, böyle bir 
durumda ne tür olayların meydana gelebileceği, tüm koşulları, her bir durum 
için çözüme yönelik neler yapılacağı ve ilgili uygulamaların hukuki sınırları 
gibi, olağanüstü bir halin tam olarak tanımlanabilir kriterleri içeriksel olarak 
tek tek tespit edilemeyeceği ya da sayılamayacağı için, “olağanüstü halde 
hukuk devleti anlayışına uygun bir yetkiye yer olamaz” der. Anayasada ancak, 
böyle bir durumda müdahaleye kimin yetkili olduğu belirtilebilir. Schmitt’in 
istisna teorisi egemen bağlamındadır; olağanüstü halin doğası gereği, mevzu 
hukuk ve genel bir norm, öngörülemeyen bir istisnayı içeremeyeceği için 
olağanüstü hâl bir hukuk değil, “karar” sorunudur (2016: 14). Siyasi ilahiyat 
kitabına da “Egemen olağanüstü hale karar verendir” cümlesi ile başlar. 
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Egemen, olağanüstü hâl koşullarının var olup olmadığına, acil bir durum 
olduğu kanaatindeyse, bunun üstesinden gelmek için gerçekleştirilecek 
uygulamalara karar vermeye ve hukuku askıya almaya yetkili olandır. Bu 
doğrultuda, gerek gördüğü bir durumda “egemen, hukuku, egemen devleti 
koruma hakkına dayanarak askıya alır.” Hukuku askıya alan egemen, 
hukuk düzenin dışında olacak ancak bu askıya alma yetkisi anayasal olarak 
tanınmış olduğu için de yine de hukuki düzenin bir parçası olarak kalacaktır. 
Agamben’in (2006: 25-26) “egemenliğin paradoksu” olarak tanımladığı bu 
durumun, egemen ve hukuk arasındaki ilişkiye dair önemli bir özü bulunur: 
Egemen hukuku askıyı alma yetkisini yasal olarak tanımlamakla, kendisini 
hukukun dışında tutar. “Hukukun dışındaki egemen olarak ben, hiçbir şeyin 
hukukun dışında olmadığını ilan ediyorum.” Bu paradoksal durum egemenlik 
kavramının mahiyetini açıkça tasavvur imkânı verir. Bu ilan ile egemen yasayı 
var eder, kendini yasanın üzerinde konumlandırır. Schmitt (2016: 20) istisna 
halinde verilen karar, “devlet otoritesinin özünün en net şeklidir” derken tam 
olarak buraya işaret eder. 

Agamben (2006: 33) istisna halini ne hukuki ne de hukukun dışında, içle dışın 
da birbirini dışlamadığı, tam olarak yasa ile siyaset arasındaki ilişkinin özüyle 
ilgili bir kavram olarak, “eşik/sınır bölgesi”, hukuk ile siyaset arasında bir 
boşluk alanı olarak nitelemiştir. Egemenin, yasanın/hukukun kurumsallaşarak 
siyasi iktidarı sınırlandırması ile, siyasetin üstünde meşru bir zemin üzerine 
inşa edildiği iddiası bu bağlamda geçersiz kalır. Egemen, istisnaya dayanak 
olarak sunulan hukuku tayin edebilme gücüne sahip olduğu gibi, en üst irade 
olarak kendisi için tayin edilmiş bir sınır da yoktur. 

Locke’un kuramında ise, yürütmenin hukuku askıya alması için illaki 
bir zaruret haline dayanması dahi gerekmez. Koşullara göre hukuka 
aykırı kararlar alınabilir, bunlar siyasal gereklilikler olarak görülmelidir. 
Yürütmenin yetkisinin kendi takdirine bağlı genişlemesi onun “ayrıcalık 
(imtiyaz)” hakkına dayanır. Locke (2012: 107-110) “imtiyazı” kamu yararı 
için yasanın buyruğu olmaksızın ve hatta bazen yasaya karşı biçimde takdir 
yetkisine göre hareket etme iktidarı olarak tanımlar. Kamu yararı gereği 
yürütme iktidarının dilediğince genişletebileceği bir ayrıcalık yetkisi olması 
gerektiğini ve toplumun da bu takdire bir art niyet aramaksızın rıza göstermesi 
gerektiğini savunur. Locke’un düşüncesinde potestasa bahşedilen bu sınırsız 
yetkinin tek dayanağı, toplumun rasyonel olarak kamusal yararı gözetmeyen 
bir yöneticiyi zaten onaylamayacağı yönündedir. Peki ayrıcalık hakkından 
şüphe duyulduğunda, toplum tarafından direnişle karşılandığında kim 
yargıçlık yapacaktır? Locke bu noktada hiçbir yargıç (denetim mekanizması) 
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olamayacağını ileri sürer ve yargılama için sadece Öteki dünyayı işaret eder.
Locke’un düşünceleri teorik olarak baktığımızda modern “demokratik hukuk 
devleti” perspektifinde geçersiz görünebilir. Oysa uygulamalarda geçerliliğini 
korumaktadır. Locke’tan yıllar sonra bile, l970’lerin başında ABD Senatosu’nun 
kurduğu OHAL Komisyonun hazırladığı rapor, “Amerikan olağanüstü hal 
yönetimi anlayışının Locke ‘un imtiyaz anlayışından kaynaklandığını” 
söylemiştir.  Burada, 1933 yılından başlayıp 1971’e kadar devam eden, yaklaşık 
40 yıllık bir olağanüstü hâl durumu görüyoruz. Bu olağanüstü hâl ilanları ile 
yüzlerce yeni hüküm getirilmiş, Başkan’a yurttaşların mülklerini müsadere 
etme, üretim araçlarını örgütleme ve denetleme, ürünlerine el koyma, yurt 
dışına askeri birlikler yollama, tüm ulaşım ve iletişim araçlarını denetleme el 
koyma, özel teşebbüsün faaliyetini düzenleme, seyahat özgürlüğünü sınırlama 
ve başka pek çok yolla tüm yurttaşlarının hayatını denetleme gibi olağanüstü 
yetkiler verilmişti” (Neocleous, 2014: 89). Komisyonun raporundan çıkan 
sonuca göre ise bu durumu ne hukuki ne de siyasal bir olağanüstü hal olarak 
nitelemek mümkün değildir. Söz konusu hal, açıkça istisnanın olağanlığının 
bir örneğidir. 

İki noktaya dikkat çekelim: Birincisi, siyasal öznelerin- sınıfların, siyasal 
alandaki mücadeleleri sonucu hukuku performe edebilme yetisi, ikincisi ise 
belli bir siyasi rejimin temsiline yönelik düzenlenmiş olan mutlak egemen 
devletin hukuku askıya alabilme gücü. Benjamin bu noktada, hukuk ile siyaset 
arasındaki ilişkiyi ören bir dinamik olarak, şiddet olgusunun belirleyici bir 
misyonu olduğunu ileri sürmüştür.
 
Şiddet, Hukuk ve Siyasal
Derrida (2014: 57), “Hukukun şiddet denilen şeyle mahrem ve karmaşık 
bir ilişkisi” olduğunu söylemişti. Sözleşme kuramlarına göre, bireylerin 
bazı güvenceler için sınırsız özgürlüklerinden ve şiddet kullanımı dahil bazı 
doğal haklarından feragat etmeleri, temelde toplum sözleşmesi mantığı ile 
yasallaşmayı ve hukuksallığı ortaya çıkarmış, egemene de hukuki meşruiyet 
iddiası sağlamıştır. Ancak siyasal olan durağan değildir, siyasal özneler politik 
mücadelelerle koşulları yeniden biçimlendirebilecek niteliğe ve potansiyele 
sahiptir. Siyasal alan içerisinde “doğal amaçlar ile hukuksal amaçlar”ın 
(Benjamin, 2014: 22) çatışması kaçınılmazdır. Hobbes’un sözleşme kuramını 
açıklarken, egemenlikte asıl kaynağın toplumsal bir sözleşme değil de, 
devletin şiddet tekeline sahip olması olduğu hususunun altını çizmiştik. 
Benjamin’e göre de (2014: 23), hukukun asıl tehlike olarak gördüğü, 
bireylerin elindeki şiddeti adil amaçlara yönelik kullanma ihtimali değil, 
bizzat hukukun kendisine, hukuk düzenini tehdit etmeye yönelik kullanma 
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potansiyeli üzerinedir. Hukukun şiddet tekelini “ele geçirmesinin” asli sebebi 
işte bu, yasaları / hukuksal amaçları değil, bizzat kendisini koruma saikidir. 

Benjamin, Şiddetin Eleştirisi Üzerine adlı eserinde, şiddetin “hukuk 
koruyucu” ve “hukuk kurucu” niteliklerini açıklayarak şiddet olgusunun 
hukuksalla ilişkisini ortaya koyar. Şiddetin hukuk kurucu bir gücünün olması 
demek, hukuk düzeninin kaynağını şiddetten alması anlamına gelir. Şöyle 
ki, meşru araçlarla (hukuksal), siyasal amaçların çatışmaya düştüğü, meşru 
ya da gayri meşru veya adil olup olmadığı belirlenemeyecek olan yeni bir 
şiddet doğduğu ve bu şiddetin meşru araçlarla bastırılamadığı bir durumda, 
üstün gelen şiddet Derrida’nın deyimiyle (2014: 58) performatiftir ve artık 
kendi hukukunu kurar. Derrida, hukuku kurma, meşruiyet kazandırma ve yasa 
koyma hareketlerinin, adil olup olmadığı ölçülemeyen performatif bir şiddet ile 
oluşturulduğunu savunur çünkü hukuk kurucu şiddet doğası gereği, kendinden 
önceki çatışma halinde olduğu herhangi bir hukuk düzeni ya da statünün 
kurallarını tanımayacağından, onun yasaları ile değerlendirilemez, o nedenle 
ne onun tarafından güvence altına alınabilir ne de geçersiz kılma hükmüne 
tabi olabilir. Sonuç olarak, adil olup olmadığı belirsiz bir şiddet gücü gerekli 
koşulları sağladığında zor yoluyla hukuk biçiminde ortaya koyulur (Benjamin, 
2014: 36). Yani şiddet hukuka önseldir, hukuku kuran baskın gelen şiddetin 
gücüdür, bu performatif güç ancak önceki düzeni gayrimeşru ilan ederek, 
Direk’in deyimi ile bir “bumerang hareketiyle” kendisini meşrulaştırabilir 
(2014: 224). Örneğin ikinci dünya savaşından sonra devletten özerklik alma 
ya da yönetimi ele geçirmeye yönelik iç savaşlar (Tilly, 2001: 338) şiddetin 
kurucu niteliğini hedeflemiştir. 

Türkiye’deki 12 Eylül 1980 darbesini ve 1982 Anayasa düzenlemesini de bu 
bağlamda ele alabiliriz. Bu örnek hem şiddetin hukuk kurucu gücünü hem 
de söz konusu hukukun ideolojik arka planını görmemiz açısından oldukça 
elverişlidir. 1970’li yıllarda kapitalizmin ekonomik/siyasal krizlerini aşmaya 
yönelik küresel düzeyde gerçekleştirilen neo-liberal yeniden yapılanma 
sürecini Türkiye’de, siyasi iktidara darbe yolu ile el koyan askeri yönetim 
üstlenmek durumunda kalmıştır. 12 Eylül darbesi ile dönemin siyasi iktidar 
bloğundaki ayrılıklar ve çelişkiler karşısında politize olmuş işçi sınıfı ve 
eylemliliğini yükseltmiş gençlik hareketleri bastırılmış, tesis edilmek istenen 
yeni ekonomik ve siyasal düzen sıkıyönetim aracılığı ile hayata geçirilmiştir. 
Şiddet yolu ile devreye giren askeri güç kendi hukukunu kurmuş; dünyadaki 
genel eğilime paralel biçimde neo-liberal dönüşüm politikaları aracılığıyla 
sermaye lehine taraf olarak yapısal krizin aşılmasını sistemin devamlılığını 
ve yeniden üretimini güvence altına almıştır. Olağanüstü şartlarda oluşturulan 
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82 Anayasası ile ülkede yıllarca geçerliliğini koruyacak hukuk düzeninin 
çerçevesi oluşturulmuş, öncü “hukuk kurucu” şiddet gücü ile o tarihten sonra 
“olağan” kabul edilecek hukuk düzeni tesis edilmiştir. Hukuk kurucu şiddet, 
istisnayı kural haline getiren anayasa metnini oluşturduğunda, olağanüstü 
olanı artık olağanlaştırır, bu yolla olağanüstü olan her şey hukuki olarak meşru 
ve olağan hale gelir. 

Benjamin’e göre şiddetin hukuka karşı haklı olarak bu denli tehdit edici bir 
nitelikte olmasının en açık örneği, işçilerin güvence altına alınmış “grev 
hakkında” görünür. Grev hakkı, tarihsel süreçteki sınıf mücadeleleri sonucu 
hukuki olarak güvence altına alınmıştır ancak bu hukuki hak aynı zamanda, 
potansiyel bir şiddet olarak varlığını sürdürür. “Hukuk grev hakkını tanır 
çünkü karşısına çıkmaktan korktuğu şiddet eylemlerini bu yolla engellediğini 
düşünür.” Devrimci genel grev gibi bir “kriz anında” ise, devlet o zamana 
dek doğal hak olarak kabul ettiği bu hakkı, düşmanca tavır takınarak artık 
“şiddet” olarak tanır. Devlet işte bu gizil şiddetten, hukuk kurması / yaratması 
potansiyeli nedeniyle korkar (Benjamin, 2014: 32-34). 

Balibar da (2014: 58) aynı sorgulamayı yapmak gerektiğini düşünür: “Siyasi- 
hukuki aygıtın ona meşruluğunu veren salt uzlaşma, sözleşme ve temsil 
olanaklarıyla nasıl ayakta durabildiğini sormak, bastırılmış şiddetin geri 
dönmesine karşılık onun da şiddet uygulaması gerekmez mi diye sorgulamak 
onun gizil-güçlerini geliştirmektir.” 

Bu noktada, yanılsamaya izin vermemek adına, şiddetin tek başına egemenlik 
ilişkilerini belirleyici birincil itici güç olduğunun kastedilmediğinin altını 
çizelim. Zira egemen sınıf iktidarı, yalnızca zor gücüne dayanarak var 
olamaz; iktidarını sürdürebilmek için üretim araçlarının kontrolünü ve hatta 
şiddet gereçlerini de elinde bulundurması gerekir (Engels, 2020: 15). Şiddetin 
iktisadi duruma hizmet eden aracı bir rolü vardır, Engels’e göre şiddet mevcut 
iktisadi gelişmeyle uyum içinde ve aynı yönde iş görür. Karşıt yönde iş 
gördüğü takdirde, iktisadi ilişkiler dönüşene dek, mevcut gelişme karşısında 
düzenli olarak yenilgiye uğrar. Aynı şekilde zora ne kadar hükmediyor 
olurlarsa olsun, toplumsal gelişimin önünde engel teşkil eder duruma gelen 
sınıflar da ortadan kalkmaya mahkûm olacaktır (2020: 44-48). Benjamin 
şiddet nosyonunun niteliğini, hukukun şiddet ile olan ilişkisi bağlamında 
açıklar ve siyasal alandaki meşruiyetini sorgular. Tarihsel aşamaları doğrudan 
zor gücüne bağlamaz.

Benjamin’e göre şiddettin bir diğer biçimi de “hukuk koruyucu” niteliğidir. 
Kurucu şiddet, yarattığı hukuk düzenini ve bu normlara göre şekillenen, 
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ekonomik - toplumsal - siyasal yapının devamlılığını hukuk koruyucu şiddet 
aracılığı ile sağlar. Militarizm ve zorunlu askerlikte şiddetin hukuk koruyucu 
biçimini görürüz. Bu nedenle militarizm, şiddetin hukuku koruma işlevi 
yönüyle uygulanan bir zorlamadır (2014: 26-27).

Sonuç itibari ile şiddetin gücü, otoritenin kökenini, meşruluğunu ve adaletini 
şüphede bırakır. “Otorite kurma veya yasanın koyulması temelsiz bir şiddetten 
ibarettirler çünkü bunlar tanım gereği son kertede yalnız ve yalnız kendilerine 
yaslanabilirler.” diyen Derrida’ya göre (2014: 58-62) bu sebeple, hukuk diye 
bir şey olması adil olabilir ama hukuk her zaman adalet demek değildir. 

Hem hukuk kurucu iktidarın hem de bu hukukun yasalarının şiddetle olan 
doğrudan ilişkisi, bunun zorunlu ve içkin oluşundan kaynaklı, hukuk ile şiddet 
arasındaki bağı ve siyasalla olan gerilimi doğası gereği sönümlendiremez. 

Benjamin ve Derrida’nın şiddet üzerinden izlediği felsefi tartışma, hukukun ve 
buradan yola çıkarak egemenin meşruluk kaynağı ile ilgili ciddi sorunları tekrar 
önümüze koyar. Siyasal ve şiddet arasındaki gerilimlerin hukuksallaştırma 
yolu ile meşruiyet zeminine yerleştirilmeye çalışıldığı bu kurumsal düzen, 
niteliği ve içsel olarak barındırdığı koşullar gereği Benjamin tarafından, 
istisnanın kural haline dönüştüğü daimi bir OHAL olarak betimlenir. Hukuk 
kurucu/ mitik şiddet, hukuk koruyucu “meşru” şiddet tekeli aracılığıyla, 
karşı veya potansiyel başka şiddetleri zayıflatarak tehlikesiz hale getirir ta ki 
bastıramayacağı yeni bir “mitik şiddet” ortaya çıkana kadar (Benjamin, 2014: 
41). Benjamin’in “grev hakkı” konusunda açıkladığı gibi, bunu tersinden 
okumak da mümkündür. Siyasal alanda yaşanan çatışmalar sonucu siyasal 
özneler de, şiddetin gizil gücü aracılığı ile otoriteye karşı, yasaları / hukuku 
kısmi olarak değiştirebilir, esnetebilir. Örneğin tarihsel süreç içerisinde 
kadınların genel oy hakkı talepleri için direniş göstermesi ya da sendikal 
mücadeleler gibi dinamikler devleti nispeten özerkleştirmiştir. Poulantzas, 
devlet aygıtı içinde hukuku, “egemen sınıf ve fraksiyonlardan oluşmuş bir 
iktidar bloğunun” (1980: 334) hegemonyasını düzenleyen bir araç olarak ele 
alır. İktidar ittifakı hukuk aracılığı ile, devletin niteliğinde büyük değişimler 
olmadan siyasal iktidar dengelerini değiştirebilir. 
 
Olağanüstü Olanın Olağanlığı
“Liberalizmin anahtar kavramı, özgürlük değil güvenliktir” (Neocleous, 
2014: 19).
Modern devletin egemenlik, yasa, adalet, hukuk/hukukun üstünlüğü ve şiddet 
tekeli ilkelerinin ikilemleri ya da birbirlerine içkin özleri nedeniyle siyasal 
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alanda sınırlarının ve meşruiyetlerinin tartışmalı olması, devletin ‘olağan 
hali’nin barındırdığı siyasal gerilimlerin tasavvuruna açıklık getirmekle 
beraber, hukuka aşkın olan siyasanın taşıdığı potansiyelin de, hukukun ve 
devletin niteliklerini zorlayan sınırlara ulaşabileceğini gösterir. Siyasalın, 
egemene; hukuka ve yasaya önsel performatif bir kurucu güç olması, tüm bu 
olgularla ve şiddetle uzlaşma ya da çatışma çerçevesindeki gel-gitli gerilimli 
ilişkisini doğası gereği sürekli kılar. Bu döngü mitik hukuk biçimlerinin 
hakimiyeti altında sürekli devam eder zira, şiddetin doğası gereği tüm 
ideolojiler ya da devlet biçimleri için aynı geçerlilikte olduğu konusunda 
tutarlılık gösteren Benjamin, pasifist bir vurgu da yapmaz, aksine bu konuya 
dikkat çekip, ilişkiselliğin siyasal olarak doğru bir kavrayışla ele alınması 
gerektiğini söyler.

Modern devletin istisna halleri ile açıkça belirginleşip su yüzüne çıkan 
meşruiyet sorunu, doğası gereği, ideolojik zemini fark etmeksizin elbette 
tüm hukuk devletleri için geçerlidir. Bu noktada kapitalist ekonomik ilişkiler 
esasına göre inşa edilmiş modern devletin özgül niteliği, iktisadi alt yapısı 
gereği ekonomik eşitsizlikleri; sınıf savaşları, hegemonyal krizleri ve 
toplumsal çelişkileri içsel olarak barındıran ideolojisinin sürekli olarak bir 
olağanüstü hal potansiyeli taşımasındadır. İstisna hali, kapitalist devletin 
zorunlu bir çıktısıdır. Bu bağlamda Benjamin, kapitalist sistem ve modern 
devlet ile devam etmekte olan döngüyü aslında sürekli bir istisna hali gibi 
görerek “sınıfsal ezilmişliğin tarihi” olarak niteler. Benjamin’in kuramında; 
hukuku kuran şiddet ile hukuku koruyan şiddet arasındaki diyalektiği 
kopartacak olan da yine başka bir şiddet biçimidir: Devrimci şiddet. Devrimci 
bir şiddetin, yasanın ötesindeki adaletin işaretleriyle bu tarihin gidişatını 
değiştirebilme potansiyelinin olduğunu düşünmekle beraber, Benjamin’e göre 
niteliği ne olursa olsun şiddetin “mitik” varlığı doğası gereği içkin kalacaktır. 

Devlet bekasını en öncelikli kılma meselesi, ilk olarak 16. yüzyılda ifade edilen 
“Hikmet-i hükümet” – “devlet aklı” (ragion di stato) doktrinine dayanır. Devlet 
aklı temel olarak; devlet bekasının sağlanması, devletin çıkarları, iyiliği ve 
iktidarının muhafaza edilmesi üzerinden işler. Schmitt siyasal olanı / siyasal 
eylem ve saikleri, “kamusal” bir dost – düşman ayrımı üzerinden tanımlamıştır. 
Dost ve düşman, siyasal alandaki karşıtlık ya da birleşmede en uç iki noktayı 
ifade etmektedir.2 Schmitt’e göre (2014) bu kavrayışta, “siyasal kavramının 
temas ettiği alan”, iktidar dinamiklerine bağlı olarak sürekli değişmekte 
(s. 39), modern dönemde ise düşmanın kim olduğuna ilişkin siyasal kararı 
öncelikli olarak devlet vermektedir (s. 60). Jus belli’ye (savaşma hakkı) sahip 
olan egemen devlet, düşmanını belirleme ve bir olasılık olarak onunla savaşma 
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/ mücadele etme hakkına da sahiptir (s. 74). Ayrıca devletin kamusal düzeni ve 
güvenliği sağlama görevi, onun iç düşmanını kendiliğinden tespit etmesini de 
gerekli kılar (s. 75). Siyasal birlik alanı yaratan devlet, dost – düşman ayrım 
ve sınırlarını da belirlemeye haiz olur. Olağanüstü hal uygulamalarının ise 
iktidarın devamlılığı açısından araçsal bir rolü bulunur. 

Bu sürecin nasıl işlediğini Agamben, “dışlanma yoluyla içlenme” (2001: 28-
29) olarak nitelediği hukuk – siyasal ilişkisinde açıklar. İstisna (exception) 
aslında bir dışlama (exclusion) durumudur. Dışlanan şey, kuralın askıya 
alınmış olması üzerinden kural ile olan ilişkisini devam ettirir. “İstisna, 
tamamen dışarıya terk edilen bir şey değil, dışarıda tutulan (ex–capare) bir 
şeydir.” Şöyle ki sistem, kendi içinde tanımlı olmayan (aşırı) bir durumla 
karşılaştığı zaman, kendisini aşan bu marjinal durumu yasaklamak suretiyle 
içine alır ve kendisini kendisinin dışına taşırır. İstisna kuralın dışına taşmaz, 
kendisini askıya alarak kendini istisna olarak sürdürür ve bu yolla yeni kural 
tesis eder. Egemen, istisna kararı alarak, içeride ve dışarıda ayrımını yapmaya 
muktedirdir ancak bir şey hakkında hukuk dışı tanımını yapabilmek için, 
söz konusu şeyi önce hukuki bir tanımlamaya dahil etmelidir ki sonra bunu 
nihai olarak dışarıda bırakabilsin. Yani egemen, istisna konusunda hüküm 
verirken, aslında hukuksal ve siyasal bir tesiste bulunur, sonrasında hukuk 
düzeni içinde kalan ya da dışarıda bırakılanlar da anlamını, tesis edilen bu 
yapıdan alır. Bu noktada hukuk kurucu, kural/ yasa koyucu bir güç görüyoruz. 
İstisnada siyasal hukuksallaştırılarak, kuralı bulunmayan olağan dışı bir 
durum üzerinden yasa yaratır ve söz konusu durumu bu yolla hukuka dahil 
eder. Agamben’e göre (2001: 40) hukuksal düzen bu bağlamda, eylemin /
ilk ihlalin cezalandırılması değil, söz konusu eylemin hukuk düzenine dahil 
edilmesidir. Siyasal, egemenlik, hukuk ve şiddet arasındaki gerilimli ilişkiyi 
de böylece ortaya koyar: “Hukukun ilk hali istisnadır.” Agamben’in teorisi 
de, kendisinin de dikkat çektiği gibi, devletin kökenini sözleşme düşüncesine 
dayandıran kuramlara bir soru işareti koyar. 

Egemenin kararı adil ya da meşru olana dayanmak zorunda değildir, meşruiyeti 
için hukuki gönderme yapması kafidir ki istisna kararı ile birlikte zaten hukuki 
dayanağı da kendisi tesis eder. Hukuk böylece hayat alanına, dışlayıcı içleme 
yoluyla girer. İstisna işte bu şekilde, hiçbir şekilde kapsanamayan, sistemle 
bütünleştirilemeyen her şeyi kapsama, dışlayarak içeri alma imkânı yaratır. 
Bu yolla egemenin, bir kaos halinin ya da hukuk kurucu şiddet potansiyelinin 
üstesinden gelmesinin yanı sıra, zararlı atfettiği, muhalif gördüğü her şeyi 
dışarıda tutma imkânı da doğar. Agamben’in iddiası ise; egemenin bu imkânı 
ile, çağımızda istisna durumunun siyasal bir yapı, istisnanın kural haline 
geldiğidir. 
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Özetle modern devletin, sahip olduğu şiddet tekeli, istisnai yetkileri ve siyasalı 
hukuksallaştırma yetisi ile uygulamalarına meşruiyet referansı verme gücü, 
istisnayı kural haline getirir. İstisna halinde alınan yasa gücündeki kararlar 
ile, istisnai önlemlerin kalıcı kurallar haline gelmesi sonucu, istisna hukuk 
düzeninin oluşturucu paradigması halini alır. Neocleous (2014), “olağanüstü 
yetkilerin meşrulaştırılması ve anayasal temellere oturtulması liberalizmin 
modern devlete bir armağanıdır.” der (s. 88). Bu doğrultuda olağan olan ve 
olağanüstü ilan edilen dönemlerden başka dikkatle izlenmesi gereken, olağan 
/ normal hukuktaki olağanüstü nitelikteki yetkilerdir. Kelsen’in deyimi ile, 
“Hukuk, devlet ile aynı zorlama düzenidir” (Akt. Paye, 2009: 237) Oğuz 
(2016: 87-88) bunu, hukukun şiddeti olarak aktarır. 

Güvenlik Devleti
Modern dönemin ileri evrelerinde klasik egemen iktidar biçim değiştirmiş, 
bu doğrultuda istisna da farklı bir araçsallık boyutu kazanmıştır. Kapitalist 
devlet, siyasal krizler, istikrarsızlıklar ve diğer güncel dinamikleri ile 
mevcut aşamasında, kendi devamlılığını sürdürebilmek için yapısal 
dönüşümler geçirerek, “otoriter devlet”, “güçlü devlet” olarak yeni bir 
biçim almıştır (Poulantzas, 2010: 437). Poulantzas, “otoriter devletçilik”i, 
kapitalist devletin yeni, zorunlu bir aşaması, “normal” biçimi olarak görür: 
Parlamenter temsiliyetin zayıflaması; yasama yürütme ve yargı erklerinin 
yapısal bozuluşu, iktidarın yürütme organında toplanması, polis gözetim 
ve denetiminin arttırılması, baskı aygıtlarının yeniden örgütlenmesi, hukuk 
devleti ideolojisinin yıkımı otoriter devletçiliğin süreçleridir (Poulantzas, 
2010: 438-439). 

Butler’ın kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırma niyeti taşıyan “çağdaş 
egemenlik versiyonu” (Butler, 2005: 74) olarak nitelediği, egemen iktidarı 
devamlı üreterek iktidar alanını genişleten bu süreçte, istisna neo-liberal 
dönemin hâkim güvenlik paradigması haline gelmiştir. Butler (2005: 68) 
istisnayı, Foucault’nun “yönetimsellik” kavramı ile beraber yorumlar. OHAL 
kararları hukuki açıdan bağlayıcı olmadığından, bir yönetimsellik stratejisi 
olarak hukukun askıya alınması iktidar için işlevsel hale gelmiş, egemen iktidar 
konumunu koruma ve yeniden üretmede istisna halini araçsallaştırmıştır.

Paye (2009: 11-14) 11 Eylül saldırılarının akabinde hızla çıkartılan bir dizi 
güvenlik yasasının ceza hukukunda yarattığı değişikliklerin çoğunun aslında 11 
Eylül’den önce öngörüldüğünü aktarır. Ceza hukuku alanında yapılan güvenlik 
yönlü dönüşüm vatandaşların doğrudan özgürlük haklarını kısıtlamasına 
rağmen, 11 Eylül saldırıları insanları özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve 
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denetlenmesine rıza gösterir duruma getirmiştir. Bu süreçten itibaren yalnızca 
ABD’de değil Avrupa’da da hatta hiç terörist tehditle karşılaşmamış devletlerde 
bile uluslararası kuruluşların teşviki ile terörle mücadele yasaları çıkartılmıştır. 
Hükümetler, tam olarak açık ve belirli olmayan bir düşman terör tehdidi öne 
sürerek hukuku askıya almış, istisnai uygulamaları sürekli hale getirmiştir. 
Hukuken bir zorunluluk haline dayanması ve geçici süre için geçerli olması 
koşuluna bağlı olan OHAL uygulamaları uzun sürelerde tutulmuş, yürütme 
yasamanın alanına girerek sınırlarını aşmış, OHAL tedbirleri ceza hukukuna 
aktarılarak olağan hukuk düzeni haline getirilmiştir. Egemenin hukuku askıya 
alma yetkisi tüm muhalif kesimlerin terörist suçlaması ile bastırılması ve 
alıkoyulmasına da dayanak oluşturmuştur. 

Fransa’da Kasım 2015’teki Paris Saldırılarında sonra ilan edilen OHAL tam iki 
yıl sürmüş, iki yılın sonunda çıkartılan Terörle Mücadele Kanunu ile istisnai 
tedbirler olağan hukuka aktarılarak kalıcı hale getirilmiş; yürütmenin yetkisi 
genişletilmiştir. Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporda (2017/18 France), 
valilerin barışçıl protesto gösterilerini engellemek için bile OHAL tedbirlerine 
başvurduğunu, terörizm suçuyla açık bir bağlantısı bulunmayan kişilerin de 
belirsiz gerekçelerle haklarının kısıtlandığını ve gösterilere katılmasının 
engellendiğini, polisin protestoculara yönelik aşırı güç kullandığını aktarmıştır. 
Sınırı geçen binlerce mülteciye sığınma hakkı verilmemiş, Afganistanlı 
mülteciler iade edilmiştir. Sığınmacıların ve göçmenlerin sosyal ve ekonomik 
kaynaklara erişimi kısıtlanmıştır.

Türkiye’de de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL süreci 
kesintisiz olarak iki yıl sürmüştür. Bu süre zarfında çıkartılan KHK’ler ile, 
yalnızca olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kararlar ve tedbirler 
alınmamış; milli savunma ve iç güvenlikten yargıya, eğitim ve sağlığa 
kadar birçok alanda kalıcı düzenlemeler getirilmiştir, OHAL KHK’leri 
yasalaştırılarak kalıcı hale getirilmiştir. Yine OHAL şartları altında referandum 
yapılarak anayasal yönetim biçimi değiştirilmiş, anayasa değişikliği sonucu 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir. Kişi hak ve özgürlükleri 
aleyhine güvenlikçi düzenlemelerin çerçevesi genişletilmiştir. Siyasal iktidar 
tarafından muhalefet unsurları iç düşman ilan edilmiş; gözaltı, tutuklama, 
kurum kapatma, kayyum atama, meslekten ihraç gibi uygulamalar tüm 
muhalefet yollarını tıkamış ve baskılamıştır. 

Birinci Dünya Savaşından beri devletler tarafından yaygın olarak benimsenen, 
istisnai yönetim anlayışının kalıcılaşmasına dair örnekler çoğaltılabilir. Yakın 
geçmişte de Fransa’da “Sarı Yelekliler”, ABD’de “Black Lives Matter” gibi 
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kitlesel eylemlerde egemen devletlerin muhalif siyasal öznelere yönelik şiddeti 
olağanüstü nitelikteki örneklerdir. Türkiye’de ise rejimin kendisi olağanüstü 
bir biçime bürünmüştür. 

Bugün Batılı birçok düşünür, Covid-19 pandemisine yönelik alınan 
tedbirlerin de, hukuka dayandırılmadan kişilerin hak ve özgürlüklerini 
kısıtladığını savunmaktadır. İktidarlar pandeminin olağanüstü niteliğini 
kötüye kullanan kararlar alabilmektedir. Trump’ın ABD’de iklim kuralları ve 
çevre düzenlemelerini askıya almak için pandemiyi kullanması; Çin, Güney 
Kore ve başka ülkelerde virüsü durdurmak” için “istisnai olarak” benimsenen 
kitle gözetleme teknolojileri kullanılması (Panoptikon’dan esinlenerek 
Koronoptikon olarak adlandırıldı), Macaristan’da belirsiz süreli olarak çeşitli 
temel hakların askıya alınmasına ve hükümetin kararname çıkartmasına 
izin veren Koronavirüse Karşı Önlem Yasası (yetki yasası) çıkartılması, 
salgının istisnai niteliğinin siyasi iktidarlar tarafından kullanılmasına yönelik 
örnekler olarak verilebilir (Salzani: 2021). Türkiye’de de pandemi bahanesi 
ile genelgelerle protesto eylemleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
Kutlamaları yasaklanmakta, gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyenlere 
polis tarafından aşırı güç kullanılmaktadır. Oysa aynı pandemi koşullarında 
iktidar partisi binlerce kişinin katılımıyla kongreler düzenleyebilmektedir. 
Hukuka aykırı biçimde sokağa çıkma kısıtlamaları, maske takma 
zorunluluğu, alkol yasakları uygulanmakta, uymayanlar idari para cezası 
ile cezalandırılmaktadır.3 Diğer yandan alınan bu hukuksuz tedbirler salgın 
hastalığın yarattığı korku iklimi nedeniyle belli ölçüde toplumsal rızaya da 
dayanmaktadır, insanlar hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını makul bulur 
duruma gelmiştir. Ancak gerekli olduğu öne sürülen bu tedbirler üretimin 
durmaması için çalışan kesimler için uygulanmak istenmemektedir. Yine 
salgından dolayı zorunluluk nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim, uzaktan 
çalışma, esnek çalışma ve ücretsiz izin uygulaması gibi önlemlerin, pandemi 
bittikten sonra da devam edebileceği yönünde açıklamalar yapılmıştır. Özetle 
siyasi iktidarlar krizleri ve buna yönelik uygulanan istisnai tedbirleri de 
iktidarlarının tahkimi, kapitalist üretim ilişkilerinin düzenlenmesi ve  yeniden 
üretimi lehine araçsallaştırmaktadır. 
 
SONUÇ
Feodal üretim ilişkilerinin sürdüğü Ortaçağ siyaseti, kilisenin hiyerarşik 
üstünlüğünde olmak üzere; auctroritas (yasa – kilise) ile potetas (yürütme 
- kral) arasında bölünmüş ikili iktidar yapısına  dayanmaktaydı. Ekonomik 
ve politik gelişmeler sonucu güçlü sürdürülebilir siyasi iktidarlara duyulan 
gereksinim ve sivil toplum düşüncelerinin ortaya çıkışı ile birlikte, siyaset 
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dinden özerk biçimde tanımlanabilir konuma gelmiştir. Yasa Tanrı’ya bağlı 
olan ilkesinden bağımsız kılınabilmiş, dışsal hiçbir meşruiyet kaynağına 
ihtiyaç duymayan ve yalnızca kendi kendisinin varlığına ve iradesine dayanan 
bir siyasal iktidar anlayışı gelişmiştir. Böylece yasa kilisenin boyunduruğu 
altından çıkartılıp sekülerleştirilirken, potestasın hükmü altına sokulmuştur.

Modern devlet düşüncesi ise egemenlik kavramının ortaya çıkışı ile gelişmiştir. 
Tanımı gereği kaynağını ve meşruiyetini yalnızca kendisine dayandıran 
egemen; yine de bir meşruiyet zemini olarak hukuku işaret etmektedir. 
Tarihsel süreç içerisinde, sosyal sözleşme teorileri ve kuvvetler ayrılığı 
ilkesi ile rasyonalize edilerek temellendirilen, hukukun kurumsallaşarak 
siyasi iktidarı da sınırlandırdığı, hukukun siyasetin üstünde meşru bir zemin 
üzerine inşa edildiği iddiasına dayanan bir hukuk devleti anlayışı gelişmiştir. 
Ancak tanımı itibari ile dışsal hiçbir meşruiyet kaynağına ihtiyaç duymayan, 
varlığı ancak kendisine dayanan ve buyruğu yasa olan egemen, bu özü gereği 
meşruiyetini hukuka dayandıramaz. Egemenliğin olağanüstü hal ile olan 
kökensel birliği de işte bu momentte belirgin biçimde açığa çıkar. Egemen 
devlet, olağanüstü hal kararı verdiğinde yasaları ilga etme, yasanın üstünde ve 
yasaya rağmen insiyatif alma yetkisine sahiptir. Meşru şiddet tekeli aracılığı 
ile kendisinin mutlaklığını korur. Egemen ile hukuk arasındaki bu paradoksal 
durum makalenin içeriğinde detaylı olarak ele alınmıştır.

Dikkatle üzerinde durulması gereken başka bir belirleyen ise, bugünün 
demokratik modern devletinin meşruiyet kaynağı olarak dayandığı hukuk 
sisteminin, liberal ideoloji ile kurgulanan sosyal sözleşme teorilerine 
dayandırılmış olmasıdır. Yine makalede ele alındığı üzere; mülkiyet hakkının 
doğa durumuna dayandırılması ideolojik bir kurgudur. Özetle hukuk egemene 
içkin ve şiddet tekeli ile korunan bir statüdür ve belli bir siyasi rejimin temsilini 
ifade eder. Yasalar egemen ideolojiye uygun tasarlanır. 

Modern devletin güvenlik ve beka takıntısı da aslında tam olarak bu liberal 
zeminden kaynaklanmaktadır. Marx ve Engels Komünist Manifesto’da 
burjuva dönemini diğer tüm dönemlerden ayırt edenin, bütün toplumsal 
koşulların aralıksız sarsılışı, bitmek bilmeyen bir belirsizlik ve çalkantı hali 
olduğunu söyler (s: 44). Ekonomik eşitsizliğin var olduğu siyasal alan, sınıf 
ve politik çıkar çatışmaları alanıdır. Öyle ki zaten devletin varlığı, uzlaşmaz 
çelişkilerin belirtisidir. Devlet, toplumsal unsurlardan ayrı, tüzel hukuki bir 
yapı olarak kendi menfaatlerini koruma iddiasındadır. Oysa kapitalist üretim 
ilişkilerinin güvencesi olma hasebiyle tamamen özerk olamaz. Egemen 
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devletin fonksiyonu sınıflar arası çatışmayı hafifleterek, çeşitli aygıtlar aracılığı 
ile mevcut ekonomik, hukuki, toplumsal düzenin bekasını sağlamaktır. 

Ancak siyasal alan dinamik olup, siyasal öznelerin performe yetisi bakidir. 
Hukuk egemen ideoloji hegemonyasında kurgulansa dahi, siyasal alan 
içindeki iktidar ilişkilerinden, toplumsal alandaki çatışmalardan etkilenir ve 
değişime açıktır. Siyasaldan bağımsız bir biçimi mümkün olmayan hukuk 
düzeni, sivil toplumun dinamiklerini her zaman stabil kılamaz. Siyasalın 
dinamik ve performatif niteliği, hukuk ve egemen ile olan ilişkisini daima 
gerilimli kılmaya devam eder ve istisna hali böylece, siyasal bir krizin sonucu 
olarak meydana gelir. Egemen düzenin varlığına yönelik tehdit oluşturan 
ciddi bir kriz meydana geldiğinde, olağanüstü hâl ilan etme ve hukuku askıya 
alma yetkisine haiz olan devlet, mevcut siyasal rejime paralel olarak dizayn 
edilmiş yürürlükteki düzenin bekası için, olağanüstü tedbirlerle söz konusu 
krizi çözmeyi hedefler. Siyasal krizin eritilerek olağan düzene dahil edilmesi, 
hukuki olarak tanınmış bir statüde olağanüstü hâl çerçevesinde, önce hukukun 
askıya alınması; siyasallaştırılması ve kuralı bulunmayan olağan dışı bir 
durum üzerinden yasa yaratılarak istisnanın hukukun içine taşınması yolu 
ile mümkün olur. Bu aşama, hukukun ideolojik ve siyasal niteliğinin en net 
biçimde açığa çıktığı noktadır. 

Özetle, şiddet tekelini ve hukuku askıya alma yetkisini elinde bulunduran 
egemen, bir kriz anında ya da toplumsal bir direniş karşısında siyasal saiklere 
göre hareket edecektir. Örneğin olağanüstü yöntemler 1920 – 1975 yılları 
arasında işçi grevlerini bastırmak için kullanılmıştır. 1926 yılında birkaç 
gün süren genel grev için, 8 ay boyunca olağanüstü tedbirler uygulanmıştır 
(Neocleous, 2014: 80). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’de 
uygulanan 2017 OHAL sürecinde bunu açıkça dile getirmiştir: “Grev tehdidi 
olan yere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki 
‘Hayır, burada greve müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.’ 
Bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i.” (Sözcü Gazetesi 14/07/2017)

Bu durumda “hukukun üstünlüğü” teorisinin bir yanılsama olduğu açığa 
çıkar. Sivil topluma karşı uygulanan istisnai devlet edimlerinin meşruluğu 
sorunlu hale gelir. Devletin iktisadi alt yapısı gereği ekonomik eşitsizlikleri; 
sınıf savaşları, hegemonyal krizleri ve toplumsal çelişkileri içsel olarak 
barındıran yapısı sürekli olarak bir olağanüstü hâl potansiyeli taşımaktadır. 
İstisna hali, kapitalist devletin zorunlu bir çıktısıdır.  Bundan dolayıdır ki 
güvenlik, 20. yüzyılda düzenin tahkim edilmesinde başat kategori haline 
gelmiştir (Neocleaus, 2014: 20). Tilly (2001), hükümetlerin istikrarsızlığı ile 
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beraber orduların artık tartışmalı topraklar için savaşmayı bırakıp, sivillerin, 
ayaklanmaların bastırılmasına odaklandığını ifade ediyor. Devletler büyük bir 
nüfusu düşman olarak tanımladıklarından hızla mülteci sayıları artıyor (338). 
Parlamenter rejimlerin çıkmaza girmesi totaliter, faşist rejimleri doğuruyor. 

Sonuç olarak normal hal ile olağanüstü hal birbirinden ayrılamaz bir biçimde 
devletin çehresini oluşturmaktadır. Devleti ve hukuku değerlendirirken 
normallik ve olağanüstülük olarak iki farklı sınıflandırma yapabileceğimiz 
belirleyiciler yoktur. Zira devletin iki yüzünden biri hukuksuz edimler 
uygularken, diğer yüzü o edimleri hızla hukuka taşımaktadır. Bu döngü 
günümüz kapitalist devletlerinin siyasal bir tekniği, zorunlu bir sonucudur. 
Bu bakımdan hukukun üstünlüğüne dönmeyi talep etmek de, iktidar 
dolayımlı geçici bir yanıltmacadan ibarettir. Önerim, egemen iktidarın siyasal 
baskılarına karşı çıkış noktası olarak, toplumsallığın her alanında siyasallığın 
önsel kurucu gücünü harekete geçirmek olacaktır.

DİPNOT
1 Bu makale Prof. Dr. Ramazan Günlü danışmanlığında Burcu Akgül 

tarafından tamamlanan “Hukukun Siyasallaştırılması: Olağanüstü Hal 
Rejimi ve 20 Temmuz 2016 Sonrası Uygulama” isimli yüksek lisans 
tezinden üretilmiştir. 

2 Schmitt dost – düşman ayrımının reddedilmesi ya da bu ayrımın olmadığı 
pasifist bir düzen tesis edilip edilemeyeceği gibi tartışmaları çalışmasının 
kapsamına dâhil etmez (2014: 65), amacı mevcut pratikleri ile siyasal 
olanı kavramlaştırmaktır ve ona göre siyasal olgu dost – düşman ayrımı - 
olasılığı üzerinden oluşturulur.

3 Korona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin hukuka 
uygunluğunun incelemesi için bkz: Kemal Gözler, “Korona Virüs 
Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun mu?” www.
anayasa.gen.tr/korona.htm (Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2020)
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