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DEVLET VE SÖZLEŞME RETORİĞİNİN KRİZİ: 
ROUSSEAU’NUN İZİNDE DEVLET SORUNU

The Crisis of State and Contract Rhetoric: 
The Question of State on Rousseau’s Trail 

Meriç Tokmak*

Öz
Devlet antikiteden beri üzerinde ve içindeki tartışmalarla kaimdir. Sözleşme teorisi devlet 
meselesinde devletin doğasını tayin etmek açısından işlevsel bir argüman sağlamıştır. 
Liberalizmden sonra ise bu teori bir devlet sorunsalı yaratarak kırılmaya uğramıştır. Bu noktada 
Rousseau devlet hususunda teorinin kritik analizini yaparak devlet tartışmalarında önemli bir 
uğrak oluşturmuştur. Devlet meselesine açılım getirmek, onun farklı boyutlarda tartışılmasına 
zemin hazırlamıştır. Bunun sırrı da sözleşme retoriğini bir paralojizm haline getirip başka 
bir hatta devlet analizi yapmaktır. Çalışma, sözleşme retoriğinin devletle ilişkisini devletin 
konumlandırılması açısından analiz etmek amacıyla Batı siyasi düşüncesi izleği üzerinden 
Rousseau’nun düşüncesini ve bunun üzerinden de “devlet ve sözleşme” kohabitasyonunu 
aydınlatmayı hedefler. Bu aydınlatma ise devletin başka bir açıdan analiz edilmesini gerektirir. 
Çalışmanın emellerinden biri de daha sonradan gündemi işgal edecek devlet tartışmalarında 
Rousseau’nun yerini gözlemektir. Nitekim Rousseau’nun devlete yönelik plüralist ve Marksist 
yaklaşımlara katkı sunduğu düşünülmektedir.
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Abstract
The state has existed with various disputes since antiquity. The contract theory has been a 
functional argument in order to determine the nature of the state. After liberalism, some 
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conflicts had appeared in this theory which cause a state problematic. At this point, Rousseau 
has provided an important basis by analyzing the theory critically. Considering the state issue 
in an innovative way offers different perspectives to people to discuss it. The secret is to turn 
the contract rhetoric into a paralogism and conduct a state analysis on another channel. In terms 
of state positioning, this study intends to examine the relationship of contract rhetoric with the 
state. In this direction, the aim of the study is to illuminate Rousseau’s thinking via the history 
of Western political thought, and through it the cohabitation of state and contract. This opinion 
requires the analysis of the state from different approaches. Also one of the purposes of the 
study is observing the impacts of Rousseau in state debates that become popular afterward. As 
a matter of fact, it is claimed that Rousseau contributes to pluralistic and Marxist approaches 
to the state.

Keywords: State, Society, Social Contract, Legitimacy, Rousseau

Giriş
Siyaset teorisinde devlet, kadim felsefeden beri üzerinde ve içindeki tartışmalar 
ile kaimdir. Tartışmanın ekseni ilk etapta devletin idealize edilmesi veya devletin 
kökeniyken, modernitenin belli bir aşamasında tarihsel bağlamdan yeni bir 
yaklaşım doğmuştur. Bu yaklaşım farklı bir matriste devlet-toplum analizini 
mümkün kılmıştır. 19. ve 20. yüzyılda ekonomik, siyasal ve sosyal değişimler, 
değişimdeki odak noktalarından biri olan devleti 1960’lar ve 70’lerde “trend” 
hale getirmiştir.  Devletin çağdaş analizi için “devletin meşruiyeti nereden 
gelir?” veya “devletin kökeni nedir?” gibi sorulardan ziyade ontolojik olarak 
devletin gerçekte ne olduğu sorgulanmıştır. Bu yaklaşımda toplum ve devlet 
bir sekansın farklı soyutlama uğrakları olarak değerlendirilmemiştir. Devlet 
meselesine yeni bir açılım getirmek, onun başka boyutlarda tartışılabilmesine 
zemin hazırlamıştır. Bunun sırrı da öncelikle, geleneğin devleti temellendirdiği 
sözleşme retoriğinin bir paralojizm haline düşürülmesine yaslanmıştır.

Sözleşme teorisi de siyasetin iktidar, hukuk, meşruiyet ve devlet gibi temel 
bileşenleriyle ilgisi bakımından her zaman üzerinde durulan bir konu 
olmuştur. Tarihsel ve çağdaş anayasal metinler üzerinden bu teori günümüze 
kadar uzanmaktadır. Sözleşme teorisi devlet meselesinde, devletin doğasını 
tayin etmek açısından siyaset felsefesi için işlevsel bir argüman sağlamıştır. 
Bu teorinin inşa süreci siyaset felsefesinin daha geniş bağlamına oturmuştur. 
Liberalizmden sonra ulus-devlet uğrağında ise bu teori bir devlet sorunsalı 
yaratarak kırılmaya uğramıştır. 

Bir devlet teorisinin, epifenomenal dahi olsa bir toplum teorisini beraberinde 
getirdiği ya da bir toplum teorisinin siyasal bir bütünü çağırdığı bir vakıadır. 
Rousseau öncesinde toplumun yapısından muhtelif devlet kipleri türetilmiştir. 
Rousseau ise normatif toplum kurgusunun devletini öncelikle ampirik olarak 
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değerlendirme çabasına girmiştir. Rousseau’nun sözleşmenin kritik analizini 
yaparak ulaştığı devlet ve devlet karakteristiği seleflerininkilerden farklıdır. 
Bu noktanın devleti kavramsallaştırmaya çalışan teorisyenler için önemli bir 
uğrak olduğu düşünülmektedir. Zira Hegel ve Marx momentleriyle billurlaşan, 
siyaset felsefesini siyaset sosyolojisiyle kesiştiren devlet sorunu, devletin 
ampirik yaklaşımlarla sınanmasını gerektirmiştir. Bu hatta devlet-toplumun 
konumlandırılması ve mahiyeti, devlet-tahakküm-özgürlük ilişkisi de yeni 
bir zeminde incelenmiştir. Bu bağlamda Rousseau’nun bu ilişkiye getirdiği 
açılım ise ilgi çekici olmuştur.

Batı siyasi düşüncesinde devlet ve özel mülkiyet ilişkisi, Qvortrup’un dem 
vurduğu (2003: 50) iki temel siyasi geleneği, siyasi kaos korkusuyla tüm 
güçlerin tek bir odakta birleşmesi ve bütün güçlerin kontrol edilmesi gerektiğine 
inanan mutlakçılık ile haksız bir iktidarı kendilerine izafe edenler çıkmaması 
için tüm güçlerin kontrol edilmesini isteyen anayasalcılığı, doğurmuştur. 
Modernite yolunda karşılaşılan “universitas (organik bütün)-societas (kolektif 
ortaklık)” ikiliği1 bu noktada, siyasi düşüncenin potansiyellerini görmek 
açısından anahtarlardan birini sunar. Bu anahtar, tahakküme karşı sivilleşme ve 
özgürlük savaşımının aksını verir. Başlangış noktasında özerklik ve sivilleşme 
hilafına Kilisede cisimleşen universitas, Kiliseye karşı verilen sivilleşme ve 
özgürlük mücadelesi ardından aynı espri içinde başka bir vücut kazanmıştır. 
Mutlakiyetçi devlet kertesi bu koordinattadır. Kategorik denkliğin sağlanması 
ve siyasetin mümkün hale gelmesi, tahakküme karşı mücadelenin yetkin bir 
societas için kategorik denkler arasında gerçekleşmesine vesile olmuştur 
(Tokmak, 2014: 6). Sözleşme ve devlet kohabitasyonu bu aksın içinden taşan 
bir fenomen olarak ortaya çıkmıştır.

Universitas-societas ikiliği1, tahakküm-özgürlük gerilimi kroniğinin 
mutlakiyetçi devlet safhasında bireycilik-tümelcilik etkileşimini ortaya 
çıkarmıştır. Doğal hukukçular devletin kökenini ararken devletin ortaya 
çıkışını, erekte birlikteliği içeren toplumun ve denetleyici otoritenin ihdasını 
öngören iki aşamayla/veçheyle açıklamaya meylederek kuramlarında tikeli 
de tümeli de işlemişlerdir (Dumont, 2005). Bunun doğal sonucu, devlet ve 
toplumun belirleyiciliklerinin ve birbirlerine göre nasıl konumlanacağının 
-devletin, toplumun içinde mi, yanında mı, üstünde mi olacağının- mevzu 
olmasıdır. Mantıksal uzantıları açısından bu konu ayrıca önem arz eder. 
Devletin liberalizasyonu, sosyalizasyonu ya da totalitarizasyonu bağlamında 
bu konunun çağdaş siyasete yansıyacağını öngörmek zor değildir.
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Toplumsal bağlam içindeki pratikler ise Batı’da mutlakiyetçi devlet 
kertesindeki tikel-tümel ilişkisinde yeni yansımalara sebep olmuştur. Kendini 
“ulus” olarak takdim eden, Ancien Regime’in imtiyazlı yapısını kendi 
alanlarına tecavüz sayan, kuramsal haklar yerine başlangıçtaki özgürlük ve 
eşitliği koyan burjuva sınıfı, devlete karşı toplumun haklarını savunmasıyla 
kendini toplumla özdeşleştirebilmiştir (Oppenheimer, 2005a: 17; 19). 
Toplumun üçüncü sınıf (burjuvazi) tarafından temsili iddiasından sonra 
dördüncü sınıf da (işçi sınıfı) burjuvaziyi “devlet” kabul ederek “sosyalizm” 
sözcüğüyle müsemma, toplumun temsili yönünde iddialar ileri sürmüştür 
(Oppenheimer, 2005a: 19). Nitekim kitleler burjuvaziye dair kolektif bir 
anlayış geliştirdikçe burjuva aleyhine “toplum”a müdahalesi beklenen 
devlet sorgulanır hale gelmiştir (Poggi, 2011: 94). Üçüncü sınıfın siyaset ve 
ekonomi ayrılığı iddiasına rağmen, dördüncü sınıfın hukuken özgür olması 
yanında üretim araçlarından da özgür/yoksun olması, ekonomi için siyasetin 
yaşamsal kılındığı görüşünü öne çıkarmıştır (Wood, 2008: 46). Bu çekişmeler 
karşısında Oppenheimer hem üçüncü hem dördüncü sınıfın, devletin, doğa 
yasasının çiğnenmesinden süredurumunu sağladığı konusunda birleşmelerine 
rağmen, üçüncü sınıfın, doğal hukukun kapitalist toplumla nihayete erdiği, 
dördüncü sınıfınsa sürecin henüz son bulmadığı iddialarıyla ayrıldıklarını 
belirtir. Ancak son muhasebede her ikisi için de “toplum” Tanrı’nın ülkesi 
olmasına karşılık “devlet” Şeytan’ın ülkesidir (Oppenheimer, 2005a: 20).

Lichtman’a göre liberalizm, devirdiği hiyerarşik düzene karşı konumunu 
güçlendirmeye mecburken diğer taraftan da yeni sınıfın kendini yıkma 
tehlikesine karşı tetikte olmak zorundadır. Siyasal yapının da bu haliyle 
feodalizme karşı liberal kapitalizmin hem artan devrimci ihtiyaçlarını hem 
de yeni sınıfa karşı tutucu gereksinimleri yansıtması gerekmiştir (Lichtman, 
2012: 219–20). Devletle ilgili bir açmaz da göze çarpmaktadır. Devlet, 
toplumsal formasyon içinde diğer kurumsal birimlerden biri olduğu halde, 
parçası olduğu toplumsal formasyonun birliğinden sorumludur. Bu anlamda 
modern dönemde devlet, toplumun hem cüzü hem tümü olarak paradoksal bir 
konumdadır (Jessop, 1990: 360). 

Modernite tahkim edilirken devleti konumlandırma işleminde, tanrılaştırma 
ya da şeytanlaştırma eyleminde, universitas-societas, tikel-tümel, özgürlük-
esaret türü ikiliklerin oluşturulmasında her taşın altından doğa fiksiyonunun 
çıkması yadırganmamalıdır. Mairet (2005: 239) bu minvalde “doğa”nın, 
devletin hem inkarının hem de mecburiyetinin en tartışılmaz göstergesi 
olduğunu söyleyerek onu yol arkadaşının -yasa- eşliğinde, gücün devlete 
özgü kullanımını kurgulayan mit şeklinde değerlendirir. Böylelikle bir 
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Arşimed noktası gibi kullanıldığı izlenimini veren doğa durumu ve buna içkin 
“hukuk”tan bakılarak Nozick’in deyişiyle (2006: 31) siyaset felsefesinin temel 
soruları, devletin zorunluluğu ya da gereksizliği başta olmak üzere devletin 
organize edilmesi ve devlet-toplum ilişkilerinin çerçevesinin açıklanması 
planlanır. Rousseau ise bu noktada “devlet ve sözleşme” birlikteliği hakkında 
soru işaretleri uyandırarak bu birlikteliğin büyüsünün bozulmasında kilit 
rollerden birini oynayacaktır.

Çalışma, sözleşmenin işlevi ve sözleşme retoriğinin devletle ilişkisini, devletin 
konumlandırılması açısından analiz etmek amacıyla Batı siyasi düşüncesi 
izleği üzerinden Rousseau’nun düşüncesini ve bunun üzerinden de “devlet 
ve sözleşme” kohabitasyonunu aydınlatmayı hedefler. Bu aydınlatma ise 
devletin başka bir açıdan analiz edilmesini zorlar. Çalışmanın emellerinden 
biri de Rousseau’nun, sonradan popüler olacak devlet tartışmalarıyla 
ilişkisini gözlemektir. Nitekim Rousseau’nun devlete yönelik plüralist ve 
Marksist yaklaşımlara katkı sunduğu düşünülmektedir. Çalışmada siyaset 
teorisinin ana meselelerinden biri olan devletin teorik topoğrafyası ve 
fizyolojisi de Rousseau kerteriziyle izlenmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda 
ilk etapta sözleşme fenomeni düşünsel temelleriyle irdelenerek doğal 
hukukun, teorileşen sözleşme olgusuyla bir Arşimed noktası kabilinden 
kullanımı gösterilmeye çalışılacaktır. Ardından siyaset felsefesinin tarihsel 
izleğinde sözleşme teorisinin evrimi analiz edilecektir. Rousseau’nun devlet 
meselesine ilişkin eleştiri, görüş ve projeksiyonunun incelenmesiyle çalışma 
neticelendirilecektir. 

Sözleşmenin Teorik ve Tarihsel Konumlanışı
Toplumdaki hakim grupların zayıf gruplarla çıkar farklılığı, çıkarların 
gerçekleştirilmesi için “siyasal araçlar”ı gerektirir. Bu durum hakim 
gruplar açısından bir tutuculuk yaratırken zayıf kesimlerde ilerici fikirleri 
çağırır (Oppenheimer, 2005a: 88). Çatışmalı fikirler ve toplumdaki doğal 
eşitlik-toplumsal eşitsizlik tasavvurları gibi argümanların yaratabileceği 
fiili durumlar Oppenheimer’in (2005a: 89), “siyasal araçları/yolları haklı 
gösterecek bir sistem olarak çağırdığı meşruiyet kuramlarını ortaya çıkarır. 
Nitekim güçlü olan, gücünü hak, itaati de görev biçimine dönüştürmedikçe 
daima efendi kalacak kadar güçlü olamayacaktır (Rousseau, 1999: 48). Bu 
meyanda modernite ile birlikte, organize olmuş toplumun siyasal meşruiyeti 
tartışmalarında siyasetin doğallığı ve sözleşmeciliğe karşılık gelen iki akım 
öne çıkar. Aristotelesçi polis’in, kendini yurttaşlarına önceleyen anlayışının 
karşısında, insanlara hizmet etmek için vücuda getirilen devletin insan dizaynı 
olarak kavrandığı sözleşme yaklaşımı mevcuttur (Hampton, 1995: 264).
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Oppenheimer insanların ilk başta özgür ve eşit oldukları anlayışında zamanla 
oluşan değişimlerle, sınıf hiyerarşisini içeren yetkin bir devlet biçiminin physis 
ve nomos takipçisi okullar tarafından benimsendiğini dile getirmiştir. Bu tez 
ona göre tarihsel bir açıklama yapmak amacıyla değil, tarih dışı bir fiksiyon 
şeklinde doğal hukuk adını alıp, Grotius ve Pufendorf’la stoacı; Hobbes’la 
Epikürosçu bir ethos’la modern düşünceye girerek yükselen burjuvaziye önce 
ayrıcalıklı sınıflar karşısında sonra da dördüncü sınıf karşısında mücadele 
silahı sağlamıştır (Oppenheimer, 2005a: 13–14). Bu argüman feodal 
ayrıcalıklar karşısında kategorik denklik için; işçi sınıfına karşı ise Adam 
Smith’in “sınıfların doğal gelişmişliği tezi”yle, sınıf üstünlüklerini haklı 
göstermek amacıyla kullanılmıştır (Oppenheimer, 2005a: 14). Böylelikle ilk 
başta bir fiksiyon olarak ortaya atılan fikirler üçüncü sınıfın sosyolojisinin 
birer dogması haline gelebilmiştir (Oppenheimer, 2005a: 14–15).

Kadim İkilik: Physis ve Nomos
Antik Yunan’daki physis (doğa)-nomos (yapay olan konvansiyon/kural) ikiliği 
siyasetin meşruiyeti, devlet ve toplumun birbirlerine göre konumlandırılması 
üzerine tartışmaların bir veçhesini oluşturarak sözleşmenin düşünsel 
temellerini sunmaktadır. Barker (1961: 74) bu diyalektiği geleneğin, törelerin 
ve kurumların ahlaki özünün, insan yaşamının ilksel prensibi konseptinde 
temellenen ideal düstur ile gerilimi olarak ele almıştır. Bahse konu diyalektiğin 
entelektüel polemiklere zemin hazırlaması ise sofistlerle beraber mümkün 
olmuştur (Gökberk, 2012: 41). Sabine’a göre (1969a: 24), Antik Yunan’da 
yasa ve adetlerdeki devingenlik, insanları fizik varlıklardaki değişiklerin 
görünümleri gibi adet ve konvansiyonları da bir düzen içinde görmeye 
yarayacak bir doğa ya da değişmez ilke arayışına sevk etmiştir. “İnsanın her 
şeyin ölçüsü” olmasıyla birlikte doğruluk gibi yasanın bağlayıcılığı da göreli 
hale gelmiştir (Gökberk, 2012: 42). Bu şekilde doğa, Tanrı’nın kanunlarıyla 
aynı seviyeye çıkarılarak, kuralların eleştirilmesinde önyargıları yıkan bir 
formül yaratıp doğal hukuk olarak siyasi tarihte aynı amaçla sıkça ortaya 
çıkabilmiştir (Sabine, 1969a: 25–26). Bunun koşutunda ideal düstur (pyhsis), 
etik ve siyasal fenomenlerin doğasını kurmasıyla da karşı olduğu diğer 
kurallardan farklılaşmıştır (Barker, 1961: 75).

Sabine (1969a: 26–28), sofistler için ister physis ister nomos kabul edilsin 
ikisiyle de hem tutucu hem ilerici görüşlerin savunulabildiğine dikkat 
çekmektedir. Physis-nomos ilişkisi, konvansiyonun doğayla uyumsuzluğunda 
gerilimli olabileceği gibi, doğayla konvansiyon dolayımından uyum çabasını 
davet ederek harmonik de olabilir.2 Bu çabanın modern sözleşme yaklaşımını 
ortaya atacağını düşünmek çok da hatalı olmayacaktır.3
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Devletin Arşimed Noktası Olarak Doğal Hukuk ve Sözleşme Teorisi
Hampton’a göre rasyonel yeniden inşacı (reconstructive) sözleşme yaklaşımı, 
devleti orijininde ve devam eden varlığında insanın var olduğu bir entite 
olarak açıklamak; devletin yaratımı ve devam etmesinin neden insan varlığıyla 
haklılaştırıldığını göstermek; hangi devlet tipinin yaratımda ve sürdürmede 
meşru olduğunu tanıtlamak; hangi beşeri eylemlerin, devleti oluşturduğunu 
ya da sürgit hale getirdiğini açıklamak; cari yöneten/yönetilen ilişkisini 
aydınlatmak ve bu ilişkiler doğrultusunda hangi durumların bir başkaldırıyı 
meşrulaştırdığını göstermek için dizayn edilmiştir (Hampton, 1995: 269). Bu 
yaklaşım bu gerekçeler üzerinde yükselen “doğa durumu”, “insanlar arasında 
anlaşma” ve “yönetenle yönetilen arasında temsil ilişkisi”nden mürekkep 
üç tasavvuru gerektirmektedir (Hampton, 1995: 269–70). Riley’in işaret 
ettiği sözleşme yaklaşımının en önemli soruları meşruiyet ve yükümlülüğün 
temeli olacak ahlaki kişilik teorisinin ve siyasal hakların irade ya da tercihe 
dayanmasının (1982: 205) mantıksal uzantısı -misakın siyasal yapısını 
şekillendireceği üzere- bunların sondajının yapılacağı yeri, doğal hukuku 
gündeme getirir. Nitekim teorisyenler sözleşmeden doğan yükümlülüğün 
kaynağını doğal hukukta bulurlar (Lessnoff, 1986: 2). Bu noktada sözleşme 
yaklaşımının doğal durumdaki doğal hukuku sabite olarak alıp bir “Arşimed 
noktası”4 gibi kullandığı dikkat çeker.

Descartes (2016: 57–59) tıpkı Arşimed’in Dünya’yı yerinden kaldırıp başka 
bir yere taşımak için sağlam ve sabit bir dayanak noktasından başka bir şey 
istememesi gibi, vargılara ulaşmadan önce kendisinin ne olduğunu irdeleyerek 
eski görüşlerinden her şeyi atması gerektiğine inanır. Hayek, pratikte bu işin 
varacağı son nokta, inşacı rasyonalizmin tüm sosyal ve siyasal uzantıları 
bağlamında bu konuya değinir. İnşacı rasyonalizm akıl kavramıyla ilintilidir. 
Bu, Kartezyen düalizmle, evrenin dışında bulunan ama başından beri onunla 
donanmış insanı içinde yaşadığı toplumsal kurumları dizayn etmeye muktedir 
kılar. Ama ona göre akıl sosyal kurumlar üzerinde işleyen, onları değiştiren 
bir parametre olduğu kadar aynı zamanda içinde geliştiği ve kendisinin 
yaratmadığı sosyal çevrenin çıktısıdır da (Hayek, 2012: 25). Ona göre 
Descartes’ın hedefi, önermelerinin gerçekliği için öncüller meydana getirmek 
olmasına karşılık onun takipçileri, davranışların uygunluğunu değerlendirmek 
ve haklılaştırmak için Kartezyen kıstası kullanmıştır (Hayek, 2012: 16). Bu 
anlayışla, kurumların irade veya tasarım ürünü olduğuna yönelik bir fikir 
ortaya çıkmış ve Hobbes’tan sonra Rousseau’da da onların teorisinin (doğa 
tasavvuruyla) fiilen olmuş olanın tarihi bir anlatısı olmasa da her zaman mevcut 
kurumların rasyonel olup olmadıklarına karar vermede bir mihenk sağladığı 
düşünülmüştür (Hayek, 2012: 16–17). O zamana kadar temyiz yeteneği olarak 
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görülen akıl, Hayek’e göre, bu “furya”yla açık öncüllerden çıkarım yoluyla 
kurallar inşa etme yeteneğine evrilmiştir. Böylelikle doğal hukuk-doğal yasa da 
aklın yasasına dönüşerek “yeni rasyonalist doğal hukuk”un kendisinin pozitif 
muhalifleriyle birlikte, hukukun akıl tarafından yapıldığı veya akıl tarafından 
haklılaştırılabileceği fikrini paylaşmasını sağlamıştır (Hayek, 2012: 30).

Doğal hukukun Arşimedyen sabite olarak alınması onun içeriğini şekillendiren 
doğa durumunu gündeme getirir. Bu minvalde klasik sözleşme yaklaşımının 
rasyonel karar verme şiarına riayet ederek karar verenler açısından üzerinde 
anlaşılan ilksel bir doğa durumunu gerektirdiğine işaret edilir (Skyrms, 
1998: IX). Her şeyin üzerinde, doğa durumu nosyonunun altın çağa yönelik 
felsefi bir restorasyon, romantik bir fantezi değil metodik bir süreç olduğu 
vurgulanmalıdır (Durkheim, 2019: 93). Rousseau (2009: 81) bunu, “[A]rtık 
var olmayan, belki hiç var olmamış olan ama gene de şimdiki durumumuzu 
doğru yargılamak için hakkında doğru kavramlara sahip olmamız gerekli 
bir durum[…]” şeklinde sunar. Sözleşme teorisiyle adalet tartışmasında 
etik, siyasetle ilişkilendirilerek adaletin ilkelerinin belirlenmesi ve “adil”in 
araştırılması için entelektüel bir cihaz sağlandığı dile getirilir (Weale, 2013: 
12). Bu şekilde doğal durum da insanın gerçek ihtiyaçlarının ve görevlerinin 
temel ilkelerinin, eşitsizliğin kaynağının, siyasal yapının hakiki temellerinin, 
bu yapı üyelerinin karşılıklı haklarının aydınlatılmasına matuf olmaktadır 
(Rousseau, 2009: 89).5 

Cassirer, toplum sözleşmecilerinin devletin kökenini aradıklarını, bu köken 
kavramının da tarihsel olmaktan ziyade mantıksal-analitik olduğunu dile 
getirir.6 Ona göre aranılan şey bir ilk değil, devletin esbabımucibesidir 
(Cassirer, 2005: 358). Schmitt de (1996: 97) sözleşmenin rasyonalizm 
temelinde devletin hukuki açıklamasını yaptığına işaret eder. Cassirer (2005: 
361), Rousseau ve muasırlarının toplumsal yaşamın ilkelerini ispatlamayı 
değil, tasdik edip pratiğe dökmeyi arzu ettiklerine vurgu yapar. Lessnoff’ta 
ise bunun sözleşmenin zayıf karnı olarak görülebileceğinin emareleri vardır.7 

Nitekim teoriler soyut insandan başladığı için manipüle edilmeye müsait 
olduğu gibi, bugünün liberal bireyci toplumunu ya da ideolojik olarak istenen 
toplumu yansıttığı eleştirilerine de açık kapı bırakır (Lessnoff, 1986: 106). 
Althusser de doğa durumunun ampirik toplumdan bihaber olması gerekirken 
oluşturalacak ideal toplumu a priori içererek onu tasvir ettiğini ileri 
sürmektedir. Ona göre bu çeşit bir usa vurmayla tarihin telos’u baştan tayin 
edilir. Doğa durumu bu şekilde, oluşturulacak toplumun proto-tipik halini 
yansıtır (Althusser, 1987: 13).8
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Sözleşme düşüncesinde toplumun ve hükûmetin oluşturulduğu iki aşama/
veçhe vardır. İlk aşama/veçhe societas’ı (kolektif ortaklık) ikinci aşama/
veçhe ise potestas’ı (maddi iktidar) vücuda getirir. Potestas’ı vücuda getiren 
ise societas’ı ilk olarak tesis eden kurucu aksiyomlardır. Bu sebeple societas 
her zaman potestas’ı önceler (Barker, 1962: XII). Bu, toplum sözleşmesini 
siyasi otoriteyi haklı göstermek ya da onu sınırlamak, başka bir deyişle siyasi 
yükümlülüğü sözleşmeden doğan bir yükümlülük analojisiyle analiz eden bir 
teori (Lessnoff, 1986: 2) şekline sokar.

Kategorik Denkliğin Tesisi ya da Siyaset Felsefesinin Dönüşü
Tarihsel olarak devletin sözleşme üzerinden açıklanması, bu açıklamanın 
ideolojik yansımalarının billurlaşması ve devlet-toplumun konumlandırılması 
için sözleşme fikrinin (formülünün) bir aşamaya ulaşması gerekmiştir. 
Augustinus’un Tanrı Devleti’nde ileri sürdüğü “dünyevi olanın boşluğu”, 
“ahiretteki ebedi mutluluk” argümanlarıyla üzerine “şal örtülen” siyaset 
felsefesi (Skinner, 2016: 539–40), erken modern dönemle örtüsünü kaldırmaya 
başlar. Örtünün kaldırılması ve modern siyasetin yaldızlı argümanlarının 
(sözleşme dahil) altından Karşı-Reformcuların çıkması da (Skinner, 2016: 
273) bu sürecin paradokslarından biri olarak tarihteki yerini alır (Skinner, 
2016: 544). Bu süreçte tedavülde bulunan doğa yasası kavramı henüz dinsel 
içeriklidir ve özgürlükçü bir çizgiye kayması için işlenmesi gerekmektedir. 

Formel olarak sözleşme gibi karşılıklı bir işlemin yapılabilmesi öncelikle 
tarafların kategorik denkliğini gerektirir. Bu noktada Machiavelli’nin yeri 
pek tartışma götürmez.9 Machiavelli ile modern siyaset teorisi için gerekli 
altyapının teessüs ettiği ileri sürülebilir (Strauss, 2000). Ancak altyapının 
üzerine bina edilen siyaset teorisinde Akal’ın belirttiği gibi (2012: 72) 
meşruiyet anlayışı, potestas’ın (iktidarın kullanımı) dışında bir auctoritas’ın 
(iktidarın ilkesi) varlığını gerektirir. Meşruiyette bir bağlantı, bir ilişkilendirme 
mecburidir. Zira meşruiyet noktasında potestas, auctoritas tarafından 
tasdik edilir. İktidarın meşruiyeti Bodin tarafından “egemenlik” marifetiyle 
“devlet”le sağlanmıştır. Ancak kendinden menkul meşruiyetin olamayacağı 
ilkesine karşın, devlet tözsüz bir meşruiyet yaklaşımıyla kendini totolojik bir 
bağıntıya oturtmaktadır (Tokmak, 2014: 21). Somut muktedirden iktidarın 
meşruiyetine yönelik soyutlamada devletin bir töz ihtiyacı mevzubahistir. 

Klasik Sözleşmeye Beş Kala: Doğal Hukuk ve Sözleşme Formülü
Meşruiyete içeriğini veren klasik sözleşme jeneriğine ve modern devlete 
ulaşmak için siyasetin çok iradeli işleme kavuşarak rızanın belirmesi ve doğal 
hukukun başat hale gelerek doğal yasa ile din arasındaki ibrişimin kopması 
gerekmektedir. Bu noktada Suarez, Althusius ve Grotius gibi isimler öne çıkar. 
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Suarez’in kuramında sözleşme formülü kullanılmakla birlikte, ileri sürülen 
“ruhaninin cismaniden üstünlüğü” tezi doğal hukuku, dinsel otoritenin 
üstünlüğü için araçsallaştırır (Sabine, 1969b: 65). Althusius’a gelince onun, 
ibrişimi koparayazdığı söylenebilir. Bu noktadaki başarısı, savlarını doğal 
hukuka dayandırıp siyasal otoriteyi dine yaslamamasıdır. Handikapı ise doğal 
hukuku On Emir’le bağlantılandırarak sözleşmesinin yüceliğini dine ciro 
etmesidir (Sabine, 1969b: 94–95; 98). Grotius’la ise doğal hukuk aks değiştirir 
ve belirleyici çizgisine kavuşur. Öyle ki, “iki kere ikinin dört yapması nasıl 
Tanrı’nın elinde değilse”, doğal hukukun otonomisi de bir vakıadır (Grotius, 
2011: 33). Devlet de özgür bireylerin haklarından istifade edebilmek ve 
ortak çıkarlarını gerçekleştirmek üzere birleşerek ihdas ettikleri bir topluluk 
olmaktadır (Grotius, 2011: 35). Bu andan sonra, devletin sözleşme retoriği 
için geriye “doğa-yasa” füzyonunun sonuçlarını vermesini beklemek kalır.

Doğa-Yasa Füzyonu: Teorinin Birinci Kerte Sözleşmesi
Devletin, siyaset felsefesinin başlıca konusu olabilmesi için bir egemenlik 
sahasında kendi üstünde ve dışında bir güç kabul etmemesi gerekir (Skinner, 
2016: 542). Modern sözleşme yaklaşımı bu ihtiyaca cevap vererek sözleşmenin 
devletin bir bileşeni haline gelmesine yardım edebilmiştir. Bu dönüşüm 
Strauss’a göre (2000: 96–97), tarih felsefesi sayesinde gerçekleşmiştir. 

Hobbes’un temsil ettiği çizgide, Strauss’a göre sivil toplumu bireye önceleyen, 
bireyin ancak sivil toplumda ve onun aracılığıyla yetkinleşebileceğini 
söyleyen geleneğe karşı çıkılmaktadır. Doğa-yasa tepkimesi ödevleri öne 
çıkaran bu görüşün zıddında, hakların temel alınmasıyla birlikte düşünülebilir. 
Toplumun ya da egemenin elinde olan hakların bilumum bireye ait haklardan 
türetildiği düşünülürse, toplumu bireye göre ikincilleştirmeden doğal haklar 
savunulamaz (Strauss, 2011: 215). Hobbes düşüncesini ortaya koyarken her 
türlü ilahi içeriği boşa düşüren bir doğa anlayışı geliştirir (Mairet, 2005: 239). 
Gauthier (1986: 10), Hobbes’un stoacı ve Orta Çağ Hristiyan ahlak felsefesinin 
çekirdeğinde olan doğal hukuku, yaşamı ve iyiliği için özgürlüğünün bir 
kısmından vazgeçen insanın akli hükmüne dönüştürdüğünü vurgular. İnsan, 
Hobbes için zoon politikon değil ama mekanik politik olmaktadır (Dumont, 
2005: 160). Schmitt (1996: 92) bu durumu “doğa halinin terörü, masun olmak 
isteyen insanları bir araya getirmek suretiyle akıllarında bir ışık yanmasını 
sağlayarak yeni Tanrı’yı cisimleştirir” şeklinde tasvir eder. Hobbes için 
(2010: 136) herkesin herkesle yaptığı ahitle hepsinin “bir” ve aynı kişilikte 
birleştiği topluluk Ejderha ya da “Ölümlü Tanrı” dedikleri şeydir. Schmitt’in 
çözümlediği üzere, insanların can korkusu yeni bir gücü celbeder ama bu, o 
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gücü yaratmaktan ziyade tasdik etmek anlamındadır. Bu haliyle de yeni güç, 
sözleşmenin tüm katılımcılarına aşkındır (Schmitt, 1996: 98).

Hobbes’ta temel doğa yasası savaş halinin ürünü olan “herkesin her şeye 
hakkının bulunması”dır. Doğa yasaları, Yeni Ahit’ten “Başkalarının sana 
ne yapmalarını istiyorsan, sen de onlara onu yap.” maksiminden türeyen 
çerçeve yasa gibi (Hobbes, 2010: 104) barışa yöneltse de zorlayıcı bir güç 
olmadan, insanların savaş durumundaki duygularından uzak durması da 
mümkün görülmez. Düzenin sağlanması için yasa kavramının mevzu hukuk 
içinde anlam ifade edeceği anlaşılır: “Kılıcın zoru olmadıkça ahitler sözlerden 
ibarettir[.]” (Hobbes, 2010: 133). Bu sebeple Hobbes’ta doğa enstrümanı 
düzenin kurulması için “görünmez el”, “Leviathan” ya da “ulusların 
zenginliği”yle birlikte hüküm sahibi olur (Strauss, 2011: 234). Bu noktada 
devlet ve toplumun birlikte düşünülmesi devlet teorileri açısından kritik bir 
önem taşır. Mülkiyetin de bu meyanda varlık şartının devlet olarak kabul 
edilmesi (Hobbes, 2010: 114), Locke’la bağlanacak noktada ayrıca önem arz 
eder. Macpherson da bu minvalde Hobbes’un teorisinin, kendisinin possessive 
individualism (sahiplenici bireycilik) dediği fenomene hizmet ettiğini, piyasa 
toplumunun ilişkilerinin ve rekabetçi, serbestiyetçi, anarşik yapısının topluma 
hiçbir minneti olmayan insanın fıtratı sayılıp, doğa argümanı içinde siyasal 
yükümlülüğün temeli olarak sözleşmeye, oradan da topluma taşınarak cari 
toplumla intibak sağladığını iddia eder (Macpherson, 1990: 59; 68; 263–65). 
Egemenlik ve sözleşme nosyonlarıyla devleti yaratan düşüncenin ussal 
dayanağı, doğalın bir noktada artık devreden çıkarılabilmesidir. Suarez’in 
sözleşmesiyle, Bodin’in de egemenliğiyle yapamadıkları budur (Akal, 2012: 
92). Hobbes’taki egemenin, insanların bir yansıması biçiminde, “halkın 
aynada kendine bakması” illüstrasyonuyla lanse edilmesi (Akal, 2012: 101–
2), devleti meşru kılan şeyi billurlaştırmasının yanı sıra devlet meselesinde 
de pek çok kapı açar. Nitekim potestas, insanların auctoritas’ıyla bağıntı 
oluşturmuştur. Leviathan karakterli devlet metazori kurulmaz. Cebir, “rasyonel 
mekanizma”yı indükleyen doğadadır. 

Mairet’ye göre Hobbesçu tarih felsefesi bu andan itibaren daima baz alınmıştır 
ve tarihsel bağlamda arzu edilen devlet modeline göre üzerinde sadece 
uyarlamalar yapılacak referans merkezi olmuştur. Doğa miti seküler devlet 
ideolojisini iktidara taşımış ve geçmiş yüzyılların siyasetini transandant 
konumundan indirerek büyük bir inhidam yaşatmıştır (Mairet, 2005: 240–
41). Leviathancı formuyla sözleşme, devletin ontolojik olarak meşru ve 
tarafsız şekilde toplumun üzerinde konumlanmasının argümanlarını temin 
edebilmiştir. Ancak, Hobbes’ta devletin toplumla, toplumun da devletle 
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birlikte var olabilmesi, Akal’ın deyişiyle dışsallığın içselleştiği bu modelde 
(2012: 101), devletin “tarafsız” olarak toplumun üzerinde konumlanması 
düşüncesinde sızdırma yapmaktadır. 

Leviathan’ın İtfası: Teorinin İkinci Kerte Sözleşmesi
Feodalizmden kapitalizme geçişte ekonomi politiğin koşullarını hazırlamak 
için devletin demokratik olamayacağı söylenebilir (Jessop, 1990: 176). 
Bununla birlikte şartlar tamam olduktan sonra tarihsel bağlam, Leviathan’ı 
evcilleştirmeyi ya da itfa etmeyi amaçlayan bir sözleşme daha gerektirmiştir. 
İtfaiye neferi olarak da Locke öne çıkmıştır. Locke, Hobbes’un mimari 
tasarımını benimsemiş ancak tarihsel-toplumsal bağlam içinde, kuramda 
sonuca etki edecek bazı değişikleri yapmayı da ihmal etmemiştir (Strauss, 
2000: 88). 

Locke’un (2004: 5–8) doğa durumunda da Hobbes’unki gibi bir eşitlik 
söz konusudur. Ancak buradaki eşitlik destabilize edici özellik göstermez. 
İnsanların özgürlüğü doğa yasasıyla kayıtlıdır. İnsanlık bu sayede herhangi 
bir formel otoriteye tabi olmaksızın zapturapt altındadır. Doğa durumunda 
doğa yasasını da tek tek şahıslar yürütmektedir. Locke’ta sivil hükûmetin çıkış 
noktası ise herkesin kendi davasında hem davacı hem savcı hem yargıç hem de 
infaz yetkilisi olmasıdır (Locke, 2004: 71–73). Locke’un felsefesinde, insanın 
doğal özgürlüğünde yöneten-yönetilen hiyerarşisi yoktur. Heteraşik düzende 
yasama değil doğal yasa hakimdir. Toplum durumundaki özgürlük ise devlet 
içinde konsensüs ile kurulmuş bir iktidara tabi olmaktan başka bir gücün 
hükümranlığı altında olmamaktır (Locke, 2004: 21–22). Lessnoff için (1986: 
60) Locke’un teorik yenilikçiliği devredilemez doğal haklar üzerinden bu 
noktada siyasal otoriteyi sınırlandırmasıdır. Bu durumda Locke’un devletinin 
en başat karakteristiği, insanların devlet için değil, insanların biçimlendirdiği 
devletin insanlar için varlığıdır (Wayper, 1971: 75). Locke’a göre insanın 
doğa durumundaki eğreti özgürlüğü ve kendinden menkul mülkiyet güvenliği 
insanı sivil toplumu kurmaya yöneltmiştir. Bu açıdan insan tasavvur edildiği 
ölçüde özgür ve sahiplendiği şeylerin mutlak efendisi olsaydı topluma tabi 
olması imkansızdır (Locke, 2004: 103–4).   

Locke (2004: 65) efendi ile hizmetliden oluşan bir farklılaşmanın 
(tabakalaşma) daha siyasal topluma geçilmeden meydana geldiğini beyan 
eder. Macpherson (1990: 221), bu noktada Locke’un başarısını mülkiyetin 
doğallığından hareketle, onun toplum öncesinden sınıf farklılaşması ve 
sınırsız birikime provizyon vererek kapitalist toplumun önünü açmasında 
görür. Machiavelli’den Hobbes’a bencil, elde etme güdüsüne sahip insan 
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tasavvuru Locke’ta da görülmektedir. Locke’un kuramı örtük de olsa 
Hobbes’unki kadar bencilliğe yaslanmaktadır (Sabine, 1969b: 212). Polin de 
bu minvalde, Locke’un doğa durumu insanının, orijinal hakların mükemmel 
ahlaki bir özne kimliğinde taşıyıcısı şeklindeki tasavvuruna rağmen, Hobbes 
ve Locke’un, insanın gerçekten habis ve şeytansı olduğu öncülünden devam 
ettiklerini vurgular. Nitekim insanları ortak gücü yaratmaya iten güvensizlik 
ortamına sebep, doğal özgürlüğün kapris ve zorbalıkla dejenere olmasıdır. 
Locke tarafından daima mülkiyetle ilintilendirilen özgürlüğün belirmesi için 
bireyler arasında sivil eşitlik gereklidir. Ancak varlıkta da eşitsizlik gereklidir 
(Polin, 1960: 205; 274 aktaran Colletti, 1974: 166–68). 

Macpherson yükselen kapitalist toplumda Locke’un bireyciliğinin Hobbes’un 
tümelci kuramını dışlamadığını aksine daha kapsamlı bir bireycilik ve yetkin 
bir birliktelik için devleti talep ettiğini dile getirir. Ona göre tikel ve tümel 
bu noktada birbirini imlemektedir. Temel sosyal realite mülkiyetin korunması 
bakımından Locke’un kuramı, Hobbes’unkine göre sadece daha kabul 
edilebilirdir (Macpherson, 1990: 256–57). Bu doğrultuda Locke her ne kadar 
toplumun yanında, tarafsız bir devlet tablosu çizmeye çalışırsa çalışsın, onun 
bireyciliğinin, toplum için devleti talep etmesinin devletin sivil toplumdaki 
işlevinin zımnen kabul edilmesi anlamına geldiği ileri sürülebilir. Böylelikle 
liberalizmin (devlet) problemiyle beraber devlet ve sözleşme retoriğinin 
açmazı da tebarüz etmektedir. Devlet ve toplumun ilişkisini çerçeveleyen 
misakın verili bir topluma sonradan mı giydirilmek istendiği hususu veya 
bu misakın tayin ettiği devlet ve toplumun hak ve ödevlerine ilişkin noktalar 
eleştiriye muhtaç hale gelmektedir.

Teoride Kopuş: Sözleşmenin Sondajlanması
Rousseau’yu konu bağlamında kilit noktaya taşıyan unsurlardan biri, onun 
tanrılaştırma ya da şeytanlaştırma eyleminde; devlet-toplum, tikel-tümel, 
özgürlük-esaret ikilemlerinin burjuvazi lehine yontulmasıyla buna karşı 
çıkışlar arasında köprü konumunda bulunmasıdır. Rousseau’nun siyasi 
düşünce tarihi içinde konumunu anlamak açısından 1756 Lizbon Depremi 
önemli bir veri sağlar. Depremden sonra bunu ilahi iradenin tecellisi olarak 
değerlendiren Papa’yla depremin jeolojik bir olay olduğunu vurgulayan 
Voltaire’in çekişmeleri karşısında Rousseau bu felaketi ne teolojik ne jeolojik 
addeder. Ona göre yıkım sadece yoksulları altında bıraktığı için olsa olsa 
sosyolojiktir (Oskay, 2009: 9).

Rousseau sair teorilerin çürümesinin kendi düşüncesinin önünü açacağı 
beklentisiyle, meşruiyet ve siyasal otorite hususunda kendi görüşlerini 
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serdetmeden önce dönemin teorileriyle yüzleşmeyi hedefler (Bertram, 2004: 
53). Bu sebeple sözleşme yaklaşımını öncelikle yapmaktan ziyade bozmak 
için kullanır (Riley, 1982: 104). O, gelenekle hesaplaşırken Hume gibi değildir. 
Hem amaçları hem de metodu Hume’dan farklıdır. Barker bu minvalde (1962: 
XXIX)10 Rousseau’nun doğal hukuk okuluna kabul edilmekle birlikte, doğal 
hukuku çürütmeye çabaladığı için aynı zamanda bu okuldan ayırt edilmesi 
gerektiğini vurgular. Rousseau’nun amacı, “hileye dayalı bir sözleşmenin 
mahsulü olan ve gerçek bir savaş durumunu yansıtan sivil durumda 
birbirlerinin açığını kollayan insanların maskelerini düşürmek” şeklinde 
yorumlanır (Bayka, 2008: 10). Qvortrup (2003: 32), “Hobbes Rousseau’nun 
ana hedefiydi, tıpkı Hume’un Kant’ı dogmatik uykusundan uyandırdığı gibi, 
Hobbes da Rousseau’yu insan topluluğunun kökenini yeniden düşünerek 
kendi inşasını yeniden gözden geçirmeye mecbur bıraktı” derken bu hususa 
işaret eder.

Doğal hukuk öğretisiyle mümkün hale gelen insanın hipotetik tarihini tasarlama 
işleminin, sağlam temellere yaslanması için insanın bugünkü halinden hiçbir 
artık içermemesi gerekir (Acar-Savran, 2013: 64–65). Bunun yokluğu ise 
toplumu toplumun mahsulü olan şeylerle meşrulaştırabilecektir (Durkheim, 
2019: 92). Rousseau bu minvalde doğal hukukçuların insanın doğasına isnat 
edilen düşüncelere, insanların sahip olmadıkları bilgilerden ulaştıklarını ileri 
sürerek (2009: 83) toplumsal insana özgü öğrenilmiş belirleyenlerin gıllıgışla 
doğal duruma altlandığını belirtir (2009: 88). Rousseau için özünde haza izole 
bir mahluk olan doğal insan, doğal hukuk öğretisinde moral ve toplumsal 
ilişkiler örüntüsünün bir elemanı haline gelir (Acar-Savran, 2013: 66). 

Strauss’a göre Hobbes, insanın ölçüsünü doğada, insanın köklerinde 
bulabileceğine inanırken Rousseau, doğa durumundaki insanın insani özellik 
göstermediğini iddia etmiştir.11 Böylelikle Rousseau insanın ölçüsünü 
doğada değil, doğayı değiştirmek üzere giriştiği süreçte arayarak doğal 
hukuk ekolünde kesin bir kırılma yaratmıştır (Strauss, 2011: 312). Lessnoff 
(1986: 74–75), Rousseau’nun, iktidarın orijini kaygısını bırakmadan yeni 
bir sözleşme tipi olarak ideal sözleşmeyi vazetse de gıllıgışlı sözleşmelerin 
meşruiyeti nasıl çarpıttığını tartışarak sözleşme teorisi tarihinde de önemli 
bir kopma yarattığını vurgulamıştır.12 Rousseau’nun bu metodu kavrayışıyla 
Descartes’ın metodu arasındaki yakınlık dikkat çekicidir. Bilimin ilk adımı 
iki yaklaşımda da zihinsel tasfiyedir. Bu tasfiye ispat edilmemiş yargıları 
temizleyerek ispata yönelik önermelerin önünüdeki engelleri kaldırır. 
Epistemolojinin yaslandığı dayanağın kirlerinden arındırılarak çıplak hale 
getirilmesi amaçlanır (Durkheim, 2019: 93).
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Rousseau’nun etüdünde (2008: 37) insanı yetkinleştiren toplum olmakla 
birlikte bütün düzensizliklerin de müsebbibi toplumların yapısıdır. Rousseau’ya 
göre (2009) ampirik olarak aile–toplum-sermaye-mülkiyet-gayrimeşru 
devlet istikametinde özgürlük yitirilmiştir. Toprakların işlenmesi toprakların 
bölüşümünü, mülkiyetin doğuşu da ilk hukuk kurallarını gündeme getirmiştir 
(Rousseau, 2009: 146). Zengin-fakir ayrımının meydana gelmesiyle fakirlerin 
haydutluğu, zenginlerin gaspı toplumu kargaşaya sevk etmiştir (Rousseau, 
2009: 149–50). Kurumsal bir mülk emniyetinin bulunmaması, saldırgan 
tehdidi karşısındaki zenginleri bu işi sistematik olarak çözecek bir formüle 
götürmüştür. Bu formüle göre tehdit, bizzat zenginlerin karşısında oldukları 
kişiler tarafından bertaraf edilecek ve emniyet sağlanacaktır. Saldırganlar 
zenginler yararına kullandırılacak ve zenginler kendilerini, kendi karşıtlarına 
savunduracaklardır. Bu planın ilgi çekici taraflarından biri de bu süreçte 
saldırganların, zenginlerin öz değerleriyle güdümlü hale gelmeleridir.13 
Bundan daha önemlisi de plana göre zenginlerin doğal hukukun kendileri için 
getirdiği kurumlar ne kadar zararlıysa yine kendileri için bir o kadar yararlı suni 
kurumları saldırganlara vermeyi tasarlamalarıdır. Rousseau’ya göre insanlar 
bu çözüme koşup özgürlük diye zincirlerine sarılmışlardır (Rousseau, 2009: 
152–53). Onun için siyasal yapıyı kuran “hileli sözleşme”nin sırrı buradadır.14

Derathe (1964: xcviii aktaran Colletti, 1974: 147), Rousseau’da ahlakın 
siyasete hükmedemeyeceği ancak siyasetin bizatihi ahlaki sorunların çözümü 
olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim tersinden bakılınca mülkiyet hakkı, 
kanunların tesisi, hükümdarların ortaya çıkması, keyfi idare ve meşruiyetin 
dönüşümü uğraklarının insanı denatüre hale getirerek bu noktalarda zengin-
fakir, güçlü-zayıf ve köle-efendi durumlarını yarattığı üzere (Cranston, 1991: 
305) özgürlüğün yitirilişinde cari siyasal kurumları da sorumlu kıldığı görülür. 
Rousseau (2013: 321) açıkça güçsüzü ezmek üzere güçlülere eklemlenen 
kamu gücünün doğanın insanlar arasında kurduğu dengeyi bozduğunu da 
belirtir. Bu durum Rousseau’da devletle toplumun antitetik konumundan 
ziyade onların diyalektiğine dair bir akistir. Liberal kuramın devletin toplumla 
ayrılığını bir tür toplum sözleşmesine dayandırma çabasına karşılık (Gülalp, 
1993: 49), Rousseau’da devletin, toplumun içine girerek toplumsal sorunları 
derinleştirdiği düşünülür. 

İttifakın Dağılması: Rousseau’nun Sözleşmesi 
Siyasal yükümlülük şeklinde tezahür eden, toplumsal gerçekliği değiştirmeye 
yönelik ideolojik katkısı yadsınamayacak doğa argümanının devrimci 
fonksiyonu (Della Volpe, 1991: 41), burjuva ideolojisi hakim hale geldikten 
sonra modern sözleşme yaklaşımında argümanın sondajlanmasıyla yıkıcı 
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eleştiriler almıştır. Eleştirilerin netleşmesi noktasında yerine konmak istenen 
önemli bir hale gelmiştir. Antrparantez, sözleşmenin devletini toplumla 
mutabık bulan üçüncü sınıf karşısında dördüncü sınıfla birlikte, sözleşme 
üzerindeki çelişkilerin billurlaşması için yapıcı eleştiriler de gerekli olmuştur. 
Colletti için (1974: 150) tüm liberal doğal hukuk konseptleri; devredilemez, 
vazgeçilemez, toplumun atıfeti olmayan orijinal hakları, iyi olan doğa 
durumunu mükemmelleştirmek için kurulan toplumla pozitif hukukun garantisi 
altına sokar. Buna istinat eden “gerçek özgürlüğün toplumdan özgürlük” 
olduğu mottosunun uzantısı olarak söz konusu konseptler benzer prensipleri 
damıtır. Oysa Rousseau’nun sorguladığı doğa durumu habis ve selim türünden 
ahlaki pozisyonlar içermeyen hayvansı bir masumiyet durumudur (Colletti, 
1974: 150). Dolayısıyla onun için özgürlük, toplumdan korunarak elde 
edilmekten ziyade bireyin özgürleşen bir toplumla, pozitif edimlerle ancak 
özgürleşebildiği bir sürece işarettir (Colletti, 1974: 151–52). Bunun gibi Locke-
Kant izleğindeki liberal doğal hukuk geleneğinde sözleşme, bir inovasyon 
olmamakla birlikte doğal yasal düzenin pekiştirilmesi, daha kusursuz biçimde 
gerçekleştirilmesi içindir. Rousseau’da ise (meşru) sözleşme, doğal durum ve 
doğal özgürlüğün feshi; yeni sosyal ve ahlaki düzenin ilanı gibidir (Colletti, 
1974: 152).

İnsanın özgür doğması ancak her yerde zincire bağlı olması Rousseau’nun 
(1999: 45) fundamental sorunsalıdır. O, konseptini yönlendiren özgürlüğü 
vazgeçilmez bir anahtar sayarak (Dent, 2005: 145), diğer sözleşmecilerden 
ayrılıp siyasal özgünlüğünü ortaya koyar. Rousseau için (1999: 54–55) kendi 
toplum sözleşmesi, ortak güçle her bir ortağın şahsını, malını savunacak ve 
koruyacak, herkesi herkesle birleştirmesine rağmen yine herkesi kendisine 
itaat ettirecek ve önceki gibi özgür kılacak bir birlik biçimini keşfetmiştir.

Rousseau’da bu noktada teoriye açılım getirecek şekilde devlet, genel irade 
ve hükûmet entiteleri ortaya çıkmaktadır. Rousseau’nun kendi bağlamında 
devlet, salt hükûmet olarak düşünülmemektedir. O aynı zamanda yurttaşlar 
ve genel iradeyle, toplumun ruhu ile birlikte ele alınır (Durant/Durant, 1967: 
173). Genel irade ise Rousseau’nun daha önceki eleştirilerinin yerine bir 
toplum koyamamasının sebebi olarak onun bu kavrama o zamanlar sahip 
olmadığı iddia edilen ve Rousseau’yu tarihsel perspektiften çıkararak sosyal 
idealler istikametine sokan konsept şeklinde değerlendirilir (Runkle, 1968: 
324). Talmon’un (1970: 41) kavrayan olsun olmasın kendi nesnel varlığına 
sahip matematiksel bir doğru ya da Platonik idea şeklinde eleştirdiği, Della 
Volpe’nin (1991: 23) Rousseau’daki siyasal kurtuluşun türetildiği nokta olarak 
dile getirdiği genel irade, Rousseau için (2008: 133) her zaman bütünün ve her 
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parçanın korunmasını ve refahını amaçlayan keza yasaların da kaynağı olan, 
devletin tüm fertleri için onlara ve ona göre doğrunun ve yanlışın kaidesidir. 
Hükûmet konusu da uzantıları açısından üzerinde en çok durulan hususlardan 
birisidir. Bu sebeple bağlam içinde, egemenle ilişkisi çerçevesinde, 
değerlendirilir. Rousseau’ya göre (1999) devlet (meşru); hükûmet, yurttaşlar 
ve genel iradeyi de içine alarak gerçek bir sözleşme üzerinde yükselir. 
Sözleşmeyle tasdik edilen egemen varlık olarak halk, bu anlamda devletle bir 
madalyonun iki yüzünü teşkil eder. Bu varlık en üst norm olan genel iradeye 
göre hareket edebilir. Genel irade rehber olarak egemen varlığı tamamlarken 
egemen varlık da genel iradeyi edimselleştirerek bir mutualizm kurar. Genel 
irade de kanunlar vasıtasıyla saydamlaşır. Kanunlar ise Rousseau için (1945: 
349) ortak yarar sağlayan bir madde üzerinde genelin iradesinin açıktan açığa 
beyanından başka bir şey değildir. Hükûmet ise tüm bu süreçten sonra, geneli 
birele kanundan öte bir şey katmadan uygulayan, halkın yöneten ve yönetilen 
boyutları arasında aracılık eden, feri bir icra kudreti ve heyetidir (Rousseau, 
1945: 349–50). Böylelikle Rousseau’nun bu buluşunda egemen ile hükûmet 
arasında ilkesel bir ayrım varsayılarak (Della Volpe, 1991: 58)15 hükûmetin 
bağımlı yapısı sivriltilmiş ve normatif devletle toplum arasında ayrımdan öte 
girift ilişki ise imlenmiş olur. 

Rousseau halkı halk yapanın -içsel birliğin- temelini devlet içinde genel irade 
ile kurumsallaştırıp, yasamayı egemenlikte mündemiç hale getirerek siyaseti 
bir kurallar toplamı veya yönetim ve yönetenler sanatı şeklinde ele alan 
düşünceyi dinamitler (Balibar, 2013: 105). Bunun uzantısında “egemenlik” 
“yönetim”den koparak yönetenlerden yönetilenlere kayar ve bu anlayış 
Rousseau’yla Klasik Çağ’dan sonra yaşama imkanı bulur (Balibar, 2013: 
106). Bu görüşüyle Rousseau, sonradan Webergil diye çağrılacak Hobbes’tan 
mülhem bürokratik, tarafsız devlet düzenine ve dolayısıyla bu düzenin tayin 
ettiği devlet-toplum ilişkilerine de vaziyet almış olur. Rousseau’da devlet 
ve toplum arasında kayda değer bir ayrımın olmadığı Runkle tarafından da 
gözlenir. Runkle ayrıca genel iradenin siyaset ve toplumun iç içe geçmesinden 
doğduğunu vurgular. Ona göre Rousseau’da devlet ve toplum -daha sonradan 
liberallerin de Rousseau’nun bağlamından kopararak kullanacağı şekilde- 
eşit ve özgürlerin “bir” topluluğu olur (Runkle, 1968: 328). Hobbes ve 
Rousseau’daki bir insan kalabalığını tinsel topluluk -halk- yapan sözleşmeyle 
(toplumla) devletin (egemenin) bakışımlı hatta bütün olarak tasavvur edilmesi, 
önemli hususların da altını çizer. Althusser’e göre sözleşmenin taraflarının 
sözleşmeye uymaması halinde tarafların kendi üzerlerinde bir hakem 
talep etmesi, sözleşme sikkesinin yazı ve tuğrasında devlet ve toplumun 
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bulunduğunun, sivil toplumun mutlaklaştırılamayacağının ikrar edilmesidir. 
Bu, toplumun siyasal kerte dışında düşünülemeyeceğini gösterir (Althusser, 
1987: 122).

Rousseau’nun açık ettiği devletin cari meşruiyet kuramları ve devletin 
toplumsal tasarrufları, devleti hiç de heterojen toplumla aynı noktaya 
düşürmediği gibi, “devletin toplumun dışındalığı” konusunda da alt sınıflarda 
düşünsel kırılmalar yaratmaya yetmiştir. Rousseau’nun ezcümle, “devlet işin 
içindeyse eşitlik ve özgürlük noktasında insanların aleyhine değil, lehine 
işlemelidir” savının ve devleti, esarete değil özgürlüğe çarpan etkisi yapması 
için kamulaştırma (halklaştırma) düşüncesinin, kadük meşruiyet anlayışları 
karşısındaki sözleşme ittifakını imha derecesinde sarstığını düşünmek zor 
değildir.

Devlet: Sözleşmenin Dayanılmaz Hafifliği ve Rousseau Projeksiyonu
Devletin toplumla iç içeliği tasavvuru ve devletle özgürlükler arasındaki 
ilişkinin dördüncü sınıf açısından negatif yönlü olarak kabulüyle düşünsel 
olarak bazı kapılar açılmıştır. Bu durum, Rousseau’nun devlet hususundaki 
eksik ve yanlışlarının bunların giderilmesi için teoriyi koşullandırdığını 
düşündürebilmektedir. Bu sebeple bu konuya eğilmek yerinde olur. 
Rousseau’nun devlet anlayışının, devlet konusundaki fikirsel zenginliğe 
zemin hazırlamakla birlikte, ampiriğin idamesinden normatifin ikamesine 
geçiş noktasında kendi eleştirilerine göre güdük kaldığı varsayılmaktadır. 

Lessnoff, Rousseau’nun kuramının, mevcut rejimlere hem cari sözleşmenin 
ahlaken şüpheli doğasını ifşa ederek hem de rejimlerin kendi mantıklarındaki 
gediklere yüklenerek saldırdığına dikkat çekerken (1986: 79), sözleşmecilerin 
kendi Arşimed noktası içinden mücadele eden Rousseau’nun kendi Arşimed 
noktası da sıkıntılı gözükür. Gayrimeşrunun eleştirisi bir meşru tasarımını 
ve değişim fikrini gündeme getirmektedir. Ancak Rousseau kendi idealinde 
doğal hukuk okulunun geleneksel sözleşme çözümüne geri dönmekten de 
sakınmamaktadır (Althusser, 1987: 105). Rousseau İnsanlar Arasındaki 
Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma’da (II. Söylev) tarihsel 
olarak devletle toplumun girift ilişkisine işaret etmiş olmakla birlikte, 
Barker, onun sözleşmesindeki kendi devletinin kuruluşunda da devlet-toplum 
ilişkisinde kafa karışıklığı yaşayarak sözleşme aracılığıyla açıklanması 
mümkün olmayan mucizevi bir geçiş kurgusuna saplandığına işaret eder. 
Ulus biçimindeki toplum herhangi bir toplum sözleşmesiyle yaratılmış 
değildir. Tarihi evrimin verili bir olgusudur. Ona göre bu toplum temeline 
dayanan devlet, olsa olsa tarihin bir momenti olarak toplumun üyelerince 
gerçekleştirilen anayasa gibi yaratıcı bir eylemin sonucu olabilir (Barker, 
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1962: XXXII–XXXIII).16 Poulantzas bu minvalde tüm bir geleneğin arzu 
ettiği gibi devleti önceleyen ne bir doğa durumu ne de toplum durumundan 
bahsedilebileceğinin altını çizer. Ona göre toplumsal ilişkilerin ayrı çıkarlar 
ortaya çıkardığı anda devlet, toplumsal ilişkileri nirengilemek, siyaseten 
egemen sınıfı tayin etmek, toplumsal gerçekliği, toplumun çerçevesini 
işaretlemek için hazırdır (Poulantzas, 2006: 44). Koşutunda Maine’den 
hareketle Abeles de sözleşme yaklaşımının geriye dönük bir yanılsamadan 
yola çıktığını, dolayısıyla bireycilik ve sözleşme çağının yakın zamanların 
icadı olduğunu dile getirir. Ona göre bunlar devleti öncelemekten ziyade 
devletin zorunlu sonucudur (Abeles, 2012: 76). Bu aşamada konu bağlamında 
Rousseau’nun projeksiyonunu netleştirmek ve teorideki yerine dair ipuçları 
elde etmek için devlet teorisine ve teorinin gözünden modern devlete bakmak 
uygun olacaktır. 

Devlet Teorisine Bir Bakış
Hirsch, devleti teorileştirmeye tarihsel durumlar ve menfaatler yönünden 
yaklaşıldığını gözlemiştir. Ona göre liberaller, devleti, çoğulcu toplum 
içindeki farklılıklara çatışma ve uzlaşma zeminleri sunan, genel refahı isteyen 
bir organizasyon olarak tasvir eder. Muhafazakarlar, haris ve bencil insanların 
çatışmasının toplumu parçalamaması için gerekli bir varlık olarak değerlendirir. 
Marksistler ise, klasik yaklaşımın vulgarize ettiği biçimde modern devleti 
kapitalistlerin sınıf iktidarının aracı şeklinde ele alır. Weber’de ise farklı 
olarak modern devletin tözü, devletin ne yaptığı değildir. Devlete salt “meşru 
şiddet tekelinin varlığı”şeklinde yaklaşılır. Bu da devleti, belli toplumsal 
şiddet ilişkilerinin kristalize olmasının belli bir formu olduğu neticesine 
götürür (Hirsch, 2011: 15). Devletin fonksiyonu veya mevcut organizasyon 
biçimi Weberci yaklaşımda devletin ilineği olmaktadır. Hirsch, Hobbes’tan 
beri Webergil bu perspektifle, devlet teorisinin çıkış noktasının işaretlendiğini 
ve devletin varlığına bu şekilde yaklaşılmasının burjuva teorilerinin temeli 
kabul edildiğini söyler. Şiddet ilişkisinin mantıksal gerekçelendirilmesinin 
yolu böylelikle açılmaktadır. Bu gerekçelendirme pekala sözleşme vasıtasıyla 
yapılabilmektedir. Devletin bu şekilde kabul edilmesi sosyal bilimleri, 
devletin gerekçelendirilmesi konusunda sessizliğe iterek devletin nasıl 
işlediği istikametine sevk etmektedir. Hirsch için bu noktada toplumsal şiddet 
ilişkileri konusundaki sükunet, “devlet”ten ziyade “siyasal sistem” nosyonunu 
ön plana çıkaran şeyi de açıklamaktadır (Hirsch, 2011: 15).17 

Devlet tartışmalarında Webergil ve Marksgil devlet analizleri ve bunlardan 
seçkiler, devletin topluma göre yeri ve mahiyetinin tayin edilmesi için ırmağın 
kollarını verir. Buradan devletin toplumdan bağımsızlığı ya da taraflılığı 
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(devlet ve toplumun yan yana, altlı üstlü ya da iç içe konuşlanması) üzerinde 
temellenen plüralizm, elitizm, bağımsız devlet-merkezcilik, araçsalcılık 
ve yapısalcılık gibi yorumlar türer (Gülalp, 1993). Buradaki temel ayrım, 
devletin ya da toplumun belirleyiciliğinin merkeze alınmasıdır (Pierson, 2014: 
99). Tartışmalı olan toplum-merkezli koldaki ana sorunsal ise sivil toplumun 
özgürlük alanı olarak da çatışma alanı olarak da tanımlanabilmesidir (Pierson, 
2014: 95). 

Weber’e göre (Gülalp, 1993: 12), modern devletin düzeni olan bürokratik 
form sınıfsal açıdan tarafsızdır. Modern devletin düzeni, kapitalizmin 
mahsulü olmakla birlikte özerk bir karakter de sergiler. Bürokrasinin kapitalist 
çıkarlara hizmet etme eğilimi taşıması onun kapitalist sınıf taraftarlığından 
değil, özerkliğinden, bizatihi kapitalist sınıfın ekonomik bakımdan en güçlü 
sınıf olmasından kaynaklanır. Bu bakış açısından devlet ve toplum ayrı 
ama paralel bir konumda gözükür (Gülalp, 1993: 12).18 Ekonomizmden-
indirgemecilikten politizme-plüralizme varan geniş uzantıları olan Marksgil 
analizde, “devletin varlığı sınıfların varlığını gerektirir” önermesiyle, 
devletin toplumla (sınıflarla) ayrılmazlığı vurgulanarak (Wood, 2008: 49) 
devlet öyle ya da böyle üretim ilişkilerinin süredurumunun sağlanmasından 
dışlanamaz (Gülalp, 1993: 13–16). Ortodoks Marksizmin tekelci kapitalist 
devlet anlayışınca devlet, sermayeyle özdeş durumda görülür. 60’lardan sonra 
tekelci devlet kapitalizmi ve sosyal demokrat görüşlere karşı ortaya çıkan 
devlet tartışmalarında ise devlete farklı şekillerde ama yine de toplumda 
ulaşılır (Clarke, 2004b: 10–12). Plüralist kuramın da devlete bağımsız bir 
güç izafe etmediği Mann’le birlikte söylenebilir. Güçler, toplumdan devlete 
doğru, onu denetlemek için yayılır. Marksgil kuramda sıklıkla göze çarptığı 
gibi plüralizmde de aktörlüğünden ziyade devletin mekansallığı ve işlevselliği 
dikkat çeker. Marksgil işlevsellikten farklı olarak devlet bir kohezyon etkeni 
olarak ön plandadır. Yine Marksgil kuramda olduğu gibi burada da ekseriyetle 
devlet bütünleşik ve sistemik bir yapı şeklinde değerlendirilir (Mann, 2012: 
55–57).

Şaylan’ın (1986: 12) devlete iktidar ve onu neyin harekete geçirdiği üzerinden 
eğilmesi konuya ilişkin açılımlar sağlar. Devlet, artı ürünün ortaya çıktığı 
tarım toplumu aşamasında grup şeklinde yaşamanın işlevsel lüzumundan 
ve artı ürünün denetimi gayesinden ileri gelmekteyse, bu, devleti kendini 
büyütmek ve güçlendirmek mecburiyetinde bırakır. Nitekim devletin temel 
işlevi bu durumda artı ürünü genişletmek ve yetkinleştirmektir. Burada 
dikkat çekilmesi gereken husus, iktidarın oluşumu ve dağılımını inceleyen 
devlet teorisinde birbirine karşıt görüşlerin bu noktada çatallanma noktasına 
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halen varmadıklarıdır. Çatallanmaya takaddüm eden bu anda devletin temel 
işlevinin toplumsal değer ve ürünlerin dağıtımı - ortak menfaat- olduğu 
noktasında ittifak vardır (Şaylan, 1986: 12–13). Çatallanmanın, bu andan 
itibaren devletin dağıtımı kontrol etme işlevini nasıl yaptığı ve bu işlevin 
esprisinin ne olduğu konusuyla meydana geldiğine işaret edilir (Şaylan, 1986: 
13).19 Teorinin, devletin esasına ve fizyolojisine yönelik görüşleri yanında, 
Rousseau’nun konumundan ileri sıçrayıp modern devletin, kendine dair bazı 
çıkarımları olanaklı kılan kimi niteliklerine ilişkin görüşlere de göz atılmalı ve 
tekrar geri dönerek Rousseau’yla ilişkisi billurlaştırılmalıdır. 

Teoriden Modern Devlet Fenomenine Bir Bakış
Kapitalizmin, toplumsal gerçekliğini siyaset-ekonomi ayrımının bir başka 
formu olarak devlet ve toplumun biçimsel ve kurumsal ayrılığına dayandırdığı 
yazılır  (Hirsch, 2011: 29; Akbulut, 2005: 160).  Bu anlayışta kapitalist devlet de 
örgütsel çatısının temelini üretim ilişkilerinden, bu ilişkilerin kurduğu ayrılıkla 
sağlar (Poulantzas, 2006: 28). Bu ayrılık Jessop’a göre iki yanı keskin bir kılıç 
gibidir. Ekonomik alanda ilişkiler piyasa hakimiyetiyle sürdüğü için devletin 
sermaye tarafından kontrol edilmesi gerekmediği anlamına gelir. Öte yandan 
da devletin üretimden dışlanması, devleti ekonomik olayları kontrol etmekten 
çok onlara tepki vermeye zorlar ve piyasa güçlerinin selameti devletin kendi 
varlığını devam ettirmesinin ön şartı olur (Jessop, 1990: 178).20 Sivil topluma 
“dışsal bir entite” şeklinde sunulan devletin, aksine ekonomik alanla (toplum) 
birbirinin ikamesi olmak yerine birbirini tamamlamak zorunluluğuna yönelik 
düşüncede siyasal alanın, toplumsal ilişkileri devindiren ekonomik alanı 
hukuk, temsil ve yönetimden oluşan dolayım kurumlarıyla ikmal ettiği kabul 
edilir (Akbulut, 2005: 157; 160–61).

Holloway ve Picciotto iktidar ilişkilerinin üretim sürecinden soyutlanmasının, 
“ekonomik” ve “siyasal”ı kapitalist egemenliğin tikelleşmiş farklı biçimleri 
olarak oluşturduğunu iddia eder. Bu tikelleşme onlara göre, bireyin devletle 
ilişkisini onun sermayeyle ilişkisinden kopartılmasında, işçinin yurttaş ve 
işçi şeklinde bölünerek verdiği mücadelenin ekonomik ve siyasal mücadele 
olarak ikiye ayrılmasında kendini gösterir (Holloway/Picciotto, 2004: 140) 
Sermaye ilişkisinin asli eşitsizliği, kapitalizmde kişinin siyasal statüsü, üretim 
ilişkilerindeki konumuyla belirlenmediği için fantastik bir eşitlik haline 
gelerek temelde yatan eşitsizliğe bir kutsiyet bahşeder (Holloway/Picciotto, 
2004: 141). Devlet prizmasından bakıldığında, Holloway ve Picciotto 
sermaye ilişkisinin mistifiye edilerek sınıf mücadelesinin zapturapt altına 
alındığını, sınıfların bireyler olarak atomize edildiğini de ileri sürer. Devletin 
özerkleşmesi onlar için sair fetişizmler gibi hem gerçek hem illüzyondur. 
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Bu özel ile kamusal, ekonomi ve siyasetin yapısal ve ideolojik açıdan 
fetişleştirilmesi ve birbirinden uzak tutulmasını kapsayan sınıfsal pratiği de 
içerir. Siyasal kurumlar ve sermayenin süredurumu, bu ayrımı korumak için 
verilen mücadelenin başarısına ve kapitalist toplumdan neşet eden çatışmaların 
burjuva siyaset süreçlerinin fetişleştirilmiş biçimlerine yönlendirilme 
imkanına endekslidir. Bu perspektiften Holloway ve Picciotto ekonomi 
ve siyasetin birbirinden ayrılması ve devlet biçiminin özerkleştirilmesini, 
yöneten sınıfın kendi egemenliğini sürdürmek için verdiği mücadelenin birer 
parçası olarak kavrar (Holloway/Picciotto, 2004: 142). Başka bir konumlanma 
noktasında Poulantzas ise (2006: 54–55), devlet-toplum ayrılığında devletin, 
hukuki özne bireylerin oluşturduğu sivil toplumun uzantısında şeyleştirilerek 
temellendirilmesinden ziyade bu ayrılığın mantığını, dolaşım ilişkilerinde 
değil, devletin gerçek temeli saydığı sermayenin genişleyen yeniden üretim 
döngüsünün determinantı olan üretim ilişkilerinde ve toplumsal iş bölümünde 
görür.

Burjuva hakimiyetinden sonra, organik siyasal bir beden olarak devlet imajının 
Locke’un tikeli tümele önceleyen konsepti izinde yavaş yavaş kaybolarak 
gayrışahsi hukukun egemen olarak tahta çıktığı kabul edilir (Neocleous, 
2014: 40).  Poggi için (2011: 171) devlet kendini her zaman toplumun 
panoramasının gözlenebileceği, sınıf ayrımının aşılabileceği, herkese hitap 
edebilen, herkese yönelik ve herkesten aldığı güçle gelişen bir mevki olarak 
gösterir. Bu bakış Poulantzas’ta daha açık bir şekilde izlenebilir. Ona göre 
kapitalist devleti ayıran çizgilerden biri, öznelerin üretim failleri olmaktan 
ziyade eşit-özgür bireyler şeklinde düşünülüp, halkın da ulusal politik toplum 
olarak genel iradeyi yansıttığı varsayılarak devletin kendisini hiçbir siyasal 
sınıf egemenliğinin bulunmayışıyla takdim etmesidir. Mantıksal uzantısında 
da bu devlet, “lisan-ı hal”le kendini tüm toplumun genel çıkarını cisimleştiren 
bir devlet olarak gösterir (Poulantzas, 2014: 139–40). Bununla birlikte iç 
meselelerde kamusal çıkarı kollayan devlet dış ilişkilerde de ulusal çıkarı 
koruduğunu iddia edebilir (Jessop, 1990: 173). Böylece devletin, “toplumun 
tüzel kişilik kazanmış ama ondan ‘ayrı’ hali” şeklinde kabul edilmesi21 
(Doehring, 2002: 48) doğal sayılabilmektedir. Bundan da öte Poulantzas’a 
göre bu çeşit devlet sınıfsal mücadeleyi bağrından çıkarmakla birlikte bir 
egemen sınıflar devleti olarak ayaktadır. Buradaki temel çelişki, bu devletin 
bir sınıf devleti olduğu halde halkın devleti olduğunu iddia etmesinden değil, 
bizzat kendini kurumsal olarak sınıflara bölünmemiş olarak belirlenen bir 
toplumun “sınıf devleti” olarak takdim etmesinden kaynaklanır. Kendini 
burjuva sınıfının devleti olarak takdim ederken halkın da bu sınıfın parçası 
olduğuna işaret eder (Poulantzas, 2014: 218). 



99

Meriç Tokmak

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 77-117

Hobbes’un mimari tasarımı üzerine Locke’un getirdiği yenilik çerçevesindeki 
devletin “içselleşerek dışsallaşması”, devletin toplumun yanında ve toplumdan 
ayrı konuşlanmasını sağlar. Bunun emareleri sivil toplum sahasının olabildiğince 
geniş tutularak devletin bu geniş alanda “iktidarsızlaştırılması”nı gündeme 
getirir. İdealin son noktası ise toplumun, devleti yutarak kendisiyle bir hale 
dönüşmesine kadar gider. Devletin, bütün sorumluluğu toplumun uhdesine 
bırakması, aynı zamanda kendisinin toplumsallaşmış alanlarda “görevsiz” 
ve “yetkisiz” kalmasıdır. Zira bu çeşit devletin niteliğine ilişkin gerçeklik 
“devletin sivil toplumdaki iktidarsızlığı” şeklinde değerlendirilmektedir 
(Günlü, 2008: 39). Bu “iktidarsızlık” esas olarak toplumdaki iktidarı kabul 
ettiği ölçüde, devlete burjuva karakterini vererek egemen kesimin devleti, 
“toplumun sahasında iktidarsız” hale getirmesini temellendirir (Günlü, 2008: 
41). Bu perspektifte devletin işi sivil toplumun başladığı yerde bittiği üzere, 
yönetimin kendini negatif bir faaliyet alanıyla kayıtlaması telkin edilir (Marx, 
2006: 232). Wood’un da değindiği üzere bu durum aynı zamanda “siyasetin 
özelleşmesi” olarak siyasal alanın dönüşümüdür. Zira önceleri merkezi ya 
da parsellenmiş siyasal iktidara ilişkin faaliyetler, bu anlayışta toplumsal 
işlevlerinden kurtulan mülk sahiplerinin özel alanında mukimdir (Wood, 
2008: 60–61).

Leviathan’ın itfasını takiben devletin hem toplumun tüzel kişilik kazanmış hali 
olarak hem de sivil toplumun antitezi olarak kabul edilebilmesiyle devletin 
dinamizması imgelenmektedir. Devletin, yanlış ellerde bulunma/yanlış ellere 
geçebilme tehlikesine karşı dışarıda tutulması gereken bir şey olması beklenir. 
Bunun gibi “siyasal iktidarın icra edildiği merkez” olarak (Poulantzas, 2006: 
287, 2014: 129–31) toplumsal formasyonun kompozisyonuyla birlikte “tipi”nin 
değişme tehlikesine karşı veya “sınıf mücadelesinin arenası” olarak (Clarke, 
2004a: 239–42) muhtemel galip dördüncü sınıfın kolektif gereklerinin “nötr” 
ve “özerk” bir kurum tarafından dolayımlanma tehlikesine karşı da dışarıda 
tutulması beklenir. Jessop, liberaller ve muhafazakarların reel devletin tasavvur 
edildiği kadar mükemmel olmadığı itirafı üzerine, bazı kesimlerin kendini 
güç merkezlerine yerleştirmesiyle devletin, geçici olarak bazı toplumsal 
gruplar lehine davranarak klientalist ilişkiler ve koropsiyonlara karışabileceği 
düşüncesini aktarır. Onlara göre devletin sınırlarının daraltılmasının gerekçesi 
de buradadır. Nitekim aşırı yük sorununun insan faktörüyle ilişkisi göz önüne 
alındığında bu duruma karşı çözüm de devletin sınırlarını daraltmak ve 
insanları eğitmek şeklinde tasarlanır (Jessop, 1990: 174–75). 

İdeolojik yönden devletin ekonomik alandaki tüm iktidar ilişkileriyle 
birlikte cari toplumla neredeyse “bir” olma mertebesinde idealleştirilmesi 
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onu “ekonomik alan”da asimile olarak nesli tükenen bir varlık gibi yansıtır. 
“Siyasetin eskiden ilgilendiği alanlardan kovulması” (Wood, 2008: 61) 
bu hususa işaret eder. Bununla birlikte feodalizmin çözülüşünden sonra 
yeni bir toplumun yanında soyut bir devlet varlığının doğuşu, yeni siyasal 
kaygılar yaratarak düzenin ya da düzensizliğin tasasını burjuvaziye yöneltir 
(Neocleous, 2014: 65). Liberalizm içinde dahi işlese egemenliğin ne olursa 
olsun düzeni üretmesi ve sürdürmesi, kendine karşı bütün tehditleri de bertaraf 
etmesi beklenir (Neocleous, 2014: 66).

Projeksiyonu Işığında Rousseau’yu Konumlandırmak
Projeksiyonu ışığında, Rousseau’ya dönmek gerekirse modern devlete dair 
öne sürülen pek çok görüşün Rousseau’nun imlediği, devlet varlığının tarafsız 
ve toplumdan ayrılığı iddiasına karşı, devletin toplumla iç içe konumlanması 
ve toplumun belirleyiciliği temeline bina edildiği görülmektedir. Rousseau, 
devletin hami olduğu görüşüne iştirak etmektedir. Ancak liberalizmin ötesine 
geçtiği yer devletin neyi korumak zorunda olduğuna ilişkin sorgulamadır 
(Berman, 2011: 196). Oppenheimer için barış ve adaletin hamisi olarak 
tasavvur edilip sadece bu boyutu gözlenen devlete bu perspektiften bakış 
bir putperestlik göstergesidir. Aynı şekilde devlette tahakküm ve sömürüden 
başka bir şey görmeyen, barış ve adaletin devletin ortadan kalkmasıyla 
kendiliğinden canlanacağına inanan anarşist perspektif de devleti putlaştırır. 
Ancak tek bir farkla ki ilkinde tanrısallaşan devlet, ikinci de şeytanlaştırılmış 
olur (Oppenheimer, 2005b: 206–7). Rousseau bu noktada, tikel-tümel, 
mutlakçılık-anayasalcılık, devlet-toplum, tanrılaştırma-şeytanlaştırma 
ikiliklerinde bir köprü ve kavşak vazifesi görüp devletin meşruiyetine 
ve mahiyetine yönelik yeni fikirlerle rabıtalanabilmektedir. Söz gelimi, 
plüralizm açısından organik siyasal bedenin burjuva mantığına uygun olarak 
toplumsal bedene ya da halkın bedenine dönüşmesinde toplum ve toplumsal 
kavramlarının modern anlamlarına ivme kazandırmış Rousseau’ya önemli 
pay biçilir (Neocleous, 2014: 44–45). Toplumsal beden imgesiyle çokluğun 
halka dönüşmesi kolaylaşır ve bu imge, devlet ile ekonomi arasında ne siyasal 
ne ekonomik bir dizi kuruma gönderme yapan aracı bir mekanizma şeklinde 
hareket eder görünürken diğer yandan, genel olarak toplumla ilgili görünür ve 
korunması gereken bir şey haline gelir (Neocleous, 2014: 50). 

Öte taraftan Mosca (2005: 170) Rousseaun’nun, “anayasalcı-özgürlükçü” 
perspektifte sözleşmeden türediği varsayılan devleti egemen sınıfları alt 
sınıflara karşı koruyan bir aygıt gibi gördüğüne değinir. Keza Colletti (1974: 
185) bu minvalde devrimci siyaset teorisinin Rousseau’yla başladığını, Marx 
ve Lenin’in Rousseau’ya devletin itfasının ekonomik temelleri dışında hiçbir 
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şey ilave etmediklerini iddia eder. Koşutunda Balibar (2013: 105), Marx 
ve Engels’in, modern siyasi düşünceyi Rousseau’nun gün yüzüne çıkardığı 
başkaldırı ve kuruluş arasındaki içsel gerilimle birlikte radikalleştirdiğinin 
altını çizer. Devlet türetme (derivation) tartışmasına bakıldığında da 
Rousseau’nun izleri bulunabilir. Rousseau’nun devlet entitesini türettiği 
momentle Blanke, Jürgens ve Kastendiek’in (1978: 125–26) devlet biçimi 
ve işlevinin türetilmesindeki mülkiyeti garanti altına alma bağlamı yakın 
durur.22 Bunun gibi türetme tartışmaları çerçevesinde devletin ontik yapısını 
sınıf mücadelesine, sınıfsal egemenliğe ve onun biçimine yaslayan Clarke’ın 
(2004a) görüşleri de Rousseau’nun yaklaşımından hatırlatmalar taşır.

Rousseau’nun kapsayıcı etkisini kısa bir süre sonra teoride, devlet meselesinin 
yeni oluşan hattında Hegel’in aynasından görmek mümkün olmuştur. 
“Rasyonel olanın gerçek, gerçek olanın rasyonelliği” ışığında devlet bilimi, 
devlet ideali inşa etmektense devleti anlamaya memur olmuştur (Hegel, 
2015: 35–36). Devleti anlamak bağlamı ise muhtelif ekollerin devletin 
işleyişi ve dinamiğine ilişkin perspektiflerine imkan vermiştir. 19. yüzyıl 
sosyalizmi ve anarşizmi, 20. yüzyıl refah devleti ve yeni sola ait tasarıların 
tümü Rousseau’nun temelini attığı yolun gelişimi şeklinde okunabilmektedir 
(Berman, 2011: 286). 

Rousseau, iliklerinde hukukun devleti değil, devletin hukuku yaptığını 
hissetmektedir (Barker, 1962: XXIX–XXX). Ancak kendi sözleşmesinde 
siyasi kerteye ifrat derecesinde bahşettiği kudretin, onun “politik anlık”a23 
meftunmuş gibi anayasal ve siyasi çerçeveden çıkamamasına sebep olduğu 
söylenebilir.24 Bu durum Balibar’ı takip ederek Rousseau’nun “siyasal olanın 
otonomisi” merkezinde bulunduğu görüşünde izlenebilir (2013: 106)25. Hegel 
(2015: 236), Rousseau’nun devlet noktasındaki öneminin onun devletin 
temeline iradeyi koymasında saklı olduğunu düşünür. Marx (2006: 240) ise 
hukukun kaynağını “zor” olarak belleyen Hobbes’u mevzu ederken, “irade” 
de olsa, “zor” da olsa devlet gücü tarafından yaratılma konusundan önce 
devlet gücünü de yaratanın, devletin temeli olan şeyin, insanın kendi iradesi 
dışındaki nesnel şartların altını çizer.

Hume’un “sözleşmenin naif savunucuları”na karşı eleştirileri26 belki başka bir 
perspektiften Rousseau’ya da yöneltilebilir. Rousseau da cari devletlerin kendi 
sözleşmesinden doğan devletten bambaşka bir boyutta olduğunu görmesine 
rağmen devlete, ideal devlet ve onun şartları hazır ve nazır gibi yaklaşmaktadır. 
İdeal devletin yasalarınca murat edilen sonuçların-dönüşümlerin en baştan 
var olduğu gibi bir çelişkiyle karşılaşılmaktadır. Mosca’nın (2005: 171), 
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Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’ndeki ana tezini, “devletler var olduğu ve 
yok da edilemeyecekleri üzere, Rousseau’nun kendi physis akidesine göre 
toplumun şekillenmesi için şartların ne olması gerektiğinin açıklanması” 
şeklinde tefsir etmesi aydınlatıcıdır. Bu, Rousseau’nun II. Söylev’iyle Toplum 
Sözleşmesi arasındaki sonradan devlet sorunu bağlamında muhtelif ekol ve 
kuramlarca doldurulmaya girişilen boşluktur. 

Sonuç Yerine
Feodalitede ortaya çıkan sosyo-politik kategorik farklılaşma, siyaset felsefesinin 
kış uykusuna yatmasıyla birlikte Batı siyasetinde yürürlükteki meşruiyet 
tezlerinin karşısına çıkacak antitezlere prensip olarak kapıyı kapatmıştır. Erken 
modernitede “statü”den “sözleşme”ye giden toplumların devinimi, kategorik 
denkliğin sağlanması ve bu merkezde bir meşruiyet mekanizmasının işlemesi 
için bu andaki özgürlük düşüncesiyle modern devlet kertesini buluşturmuştur. 
Sözleşme formülü bu noktadan mülhemdir. Mutlakiyetçi devlet kertesi doğa-
yasa füzyonuyla sözleşme üzerine kurulabilmiştir. Ulus-devlet kertesine giden 
yolda ise tarihsel bağlam aynı mimari tasarım üzerine başka bir sözleşmeye 
ihtiyaç duymuştur.  Devlet entitesi bu durumda toplumun yanında ve onun 
genişliği nispetinde minimalist bir yapı olarak tasavvur edilmiştir. Bunlarla 
birlikte devlet-özgürlük gerilimi nihayete ermemiş, bu kertedeki devlet ve 
toplum tasavvuruna dair argümanlar sorgulanarak bu çeşit bir meşruiyet 
anlayışının da özgürlüğü karşılamadığı düşünülmüştür. Nitekim ekonomide 
tam rekabet piyasası misali siyasette de toplumu yetkili kılan liberalizmin 
ideal devletinin, ekonomik ilişkilerde bulanıklaşmış tahakküm noktalarını 
sorgulamadan kurumsallaştırdığı anlaşılmıştır. Bu an, eski meşruiyet 
yaklaşımlarına karşı ittifak yapan toplumsal gruplar arasında özgürlük 
anlayışına ilişkin bir kırılma noktası olmuştur. Bu haliyle her ne kadar 
“toplumsallaşmış” olsa da devlet, reel konumu ve toplumla ilişkisi uyarınca 
bu andaki alt sınıflar tarafından ceberut addedilmiştir. 

Kategorik denkliğin sağlanmasından sonra özgürlük beklentisinin modern 
devlet uğrağıyla beraber karşılanması, devlet ve toplumun konumlandırılmasını 
gerektirir. Bu işlem de physis-nomos diyalektiğini mantıksal uzantılarına 
ulaştıran ve sonradan kanon haline gelen sözleşme teorisi üzerinden doğanın 
Arşimed noktası olarak alınmasıyla gerçekleştirilir. Bu süreçte ideolojik bir 
matriks tasavvur edilerek bunun içinden devletin, şahsiyetiyle peyda olması 
sağlanır. Bu “an” tabir-i caizse devletin “Kâlû Belâ” anıdır. Devlet tarih 
felsefesiyle misak yaparak sorumluluk altına girmektedir. Tarih felsefesindeki 
spekülasyonla devletin (tabii ki toplumun da) alın yazısı yazılmaktadır. Bu, 
kesinlikle aynı olmamakla birlikte, biçimsel olarak (bağlamsal ve tözsel 



103

Meriç Tokmak

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 77-117

boyutu hariç) sosyolojik düzlemdeki materyalist ve sofistike “devlet türetme” 
meselesinin farklı genellik düzeyinde, felsefe düzlemindeki maddeciliği 
şüpheli arketipik bir versiyonuna benzemektedir.

Doğa argümanının kullanımı devleti hipotetik olarak a priori bir “hukuk”un 
uzantısı haline getirdiği için devlete ex post bakışta devleti önceleyen 
hukukla devletin süredurumu bir çeşit açmazla karşılaşabilmektedir. Nitekim 
“çıkarcı ve hasis insan” doğası gereği elde etme güdüsünü sürdüreceği gibi, 
liberal öncüllerden teşekkül etmiş modern devletten negatif özgürlüğü de 
isteyecektir. Bu şekilde bir çatışkı ortaya çıkar. Devletin sükut etmesi kaos 
tehlikesini getirir. Nitekim “çıkarcı” insanların oluşturduğu toplumda bu 
kişilerin istikrar içinde doğalarına uygun yaşamaları için devlet müdahalesi, 
yerine ve muhatabına göre hem istenmeyen hem de istenen bir şeydir.  

Oppenheimer’in algoritması takip edilirse, toplumla devletin, düzende polarite-
parite durumunda konumlandığı gözükür. Liberalizm, hakimiyetini kurduktan 
sonra “doğal hukuk sancağı” altında alt sınıflarla ittifak yapan burjuvazi 
silahlarını bu sınıfa çevirerek kendi meşruiyet tezlerini savunmuştur (2005a: 
174; 184). Başat hale geldikten sonra liberalizmin, eski ceberut bakış açısı 
karşısında devleti, sosyal ve ekonomik alanda normatif durumun sağlanması/ 
sürdürülebilmesi olarak artık sakıncalı; doğal hukuku daha ileri bir okumayla 
devam ettirmek isteyen eski müttefikleri alt sınıflar karşısında cari ekonomik 
düzenin istikrarı anlamında ise hala gerekli gördüğünün altı çizilmelidir. 
Burjuvazinin doğal hukuk anlayışında devlet, ya adalet ve barışın hamisi 
(Locke) ya da hem hamisi hem banisidir (Hobbes). Devlet sadece hami olarak 
görüldükçe hamiliği dışında sakıncalı; bani olarak görüldükçe gereklidir. Bu 
ikirciklilik, liberalizmin, Janus’un gözlerinden devletin kinetiğine bakışıdır. 
Devlet tarihsel olarak Leviathan kostümünü giyebildiği gibi, ideolojik olarak 
ekonomik alanda asimile olan, “toplumsallaşmış” minimalist bir şirket gibi de 
düşünülebilir. Feodal sınıflara karşı zafer kazanılmasına rağmen, müstakbel 
mücadelelerdeki yenilgi de varittir. Bu noktada Pierson’ın (2014: 21) devletin 
karakteristik çözümü için önerdiği normatif ve ampirik, “devlet ne olmalıdır?” 
ve “devlet gerçekte neye benzer?” şeklindeki iki tip soru yaklaşımını kullanmak 
yerindedir. Devletin modalitesi ideolojik ilksel durumla (normatif olanla) 
misakın öngördüğü cari devlet-toplum ilişkilerinin (ampirik olanın) tekabül 
edip etmemesine bağlıdır. Tanrılığı ya da şeytanlığı açısından da devletin 
rölatif karakteri ona bakanın jenerik durumuyla, toplumsal katmanlaşmada 
altta ya da üstte olmasıyla kayıtlıdır. 
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Rousseau devlete, devlet sorununun iki veçhesiyle, ampirik olarak da 
normatif olarak da yaklaşır. O, devletin sözleşme retoriği üzerinden özgürlük 
ve meşruiyet sorununu çözme iddiasını bu tasavvuru kullanarak bizatihi 
çürütmeye çalışır. Geleneksel yaklaşım karşısında Rousseau için devlet 
kertesi, toplumda özgürlük ve meşruiyet sorununu çözmek bir tarafa, meseleyi 
derinleştirerek sorunun pınarı haline getirir. Sözleşme yaklaşımında devleti 
açıklamak için doğal hukuk Arşimed noktası olarak alındığı üzere Rousseau, 
bu noktanın kırılgan olduğunu gözlemler. Arşimed noktasının başlangıçta 
buraya dayanarak erişilecek toplum ve devletten vareste olması gerektiği halde, 
erişilmek/açıklanmak istenen yerden dayanağa bir şeyler katıldığını savunur. 
Ona göre kurgusal bir prospektif yöntem iddiasına karşın, retrospektif bir yol 
tutturulmuştur. Bununla birlikte Rousseau teoriyi ivmelendirecek olan kendi 
sınırına ulaşır. O, seleflerinin putlarını İbrahim Peygamber’in kıssasındaki 
gibi, kendi silahlarıyla kırmak istemesine rağmen, doğal hukukun özüne uygun 
devam etmesini de isteyerek pratikle arasındaki mesafeyi açar. Bu durum 
onun esaslı bir devlet analizi yapabilmesine şerh düşer. Zira Rousseau kendi 
tasarımında, doğal hukukun Arşimed noktası olarak alınıp alınamayacağını 
sorgulamaz. 

Rousseau’ya göre, esaret ve eşitsizlik sivil ve siyasal toplumun ihdasıyla 
kurumsallaşmıştır. Physis’le nomos’un örtüşmediğini fark ederek ilerici bir 
pyhsis püriteni gibi meseleye yaklaşan Rousseau, zamanla başkalaşan, daha 
sonra da “tağyir ve tebdil”le nomos tarafından manipüle edilen pyhsis’e, yine 
nomos içindeki değişikliklerle başka bir zaman-uzamda avdet etmeye çalışır. 
Tikelin başlangıçtaki physis’iyle, bütünün toplumdaki nomos’unu terkip etmek 
ister. Rousseau bu sahte dayanağı inceltse de bu çemberi kıramaz. Onun, II. 
Söylev’de bıraktığı yerle Toplum Sözleşmesi’ne başladığı yer arasında engin 
bir boşluk göze çarpar. İkinci Söylev’in sonunda ampirik olarak devletlerin 
“gayrimeşruluğu” ifşa edildikten sonra Toplum Sözleşmesi’nde de ideal 
devletin ne olması gerektiği belliyken cari devletin nasıl ideale tahvil edileceği 
ve devletin mekanizmalarının nasıl işlediği Rousseau’da analiz edil(e)
mez. Rousseau bu noktada teoriye devlet ve toplumun değişim-dönüşümü 
hususunda doldurulması gereken büyük ve ilgi çekici bir boşluk bırakır. 
Ancak anakronistik bir hataya düşmemek adına, modern devlete dair sınıf ya 
da sermaye teorik bir analizi veya “devletin değişimi” gibi konuların yetkin bir 
teorisini 18. yüzyılda yazmış Rousseau’dan beklemenin de haksızlık olacağı 
vurgulanmalıdır. Rousseau’nun, devlet teorisinde ülküsel olanın ikamesinden 
ziyade var olanın eleştirisi noktasında daha başarılı ve çığır açıcı gözüktüğü 
belirtilmelidir. Rousseau’nun devlet meselesindeki eksik ve yanlışlarının, 
bunların tashihi için teoriyi güdülemiş gibi durduğu da hakeza söylenebilir. 
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Rousseau’da devlet, Locke’ta olduğu gibi toplumun yanında ve “tarafsız” 
ya da Hobbes’ta olduğu gibi toplumun üzerinde ve “tarafsız” değildir. 
Devlet toplumdan çıkarak yeniden topluma yönelir. Geleneğin çare olarak 
sunduğu şeyde Rousseau arıza saptar. O, devlet ve toplumun birbirinden 
kopuk monadlar olmadıklarını aksine bunların iç içe geçtiğini tespit ederek 
müstakbel devlet tartışmalarına katkı sağlar. Buna karşılık Rousseau’nun 
genel irade kavramının çarpıtılmasıyla, “eşit-özgür yurttaşlardan oluşan 
halkın egemenliği” dolayımından kohezyon için devletin toplumla özdeş 
olarak takdim edilmesinin önü açılmış olur. Toplum ve devleti bütünleştiren 
“ulus-devlet”e ve felsefesine ulaşmak kolaylaşır. Rousseau, devletle toplumun 
birlikteliğini çözümlemesiyle, hem düzenin üretilmesi hem de korunmasına 
uğraşan burjuvazinin, tehditleri bertaraf etmek için kullandığı devlet-toplum 
ayrılığı savında gedik açarak dördüncü sınıfa tüyo verir. Aynı zamanda 
burjuvaziye, genel iradenin bağlamından kopmasıyla dördüncü sınıfa karşı 
kullanacağı, bu defa ters taraftan dördüncü sınıfın şeytanlaştırdığı cari devletin, 
üçüncü sınıfın idealleştirdiği haliyle toplum olarak takdimi için de tüyo verilir.

Devletin sebebi hikmeti savaş da olsa savaş toplumun neticesi de olsa mesele 
açısından önemli olan devletin toplumla beraber tasavvurudur. İki önermeden 
hangisinin kabul edildiği sadece devletin niteliği ve rejimin dayanağını tayin 
edecektir. Hobbes’un düşüncesinde devlet ve toplumun eş zamanlı olarak var 
olabilmesi, bu şekilde ortaya çıkan devlet-toplum koordinatlarının devletin 
toplumun üzerindeliğini değil ama devletin tarafsızlığını sorgulamaya 
açtığı, Macpherson’ın emarelerine uyarak söylenebilir. Devletin toplumla 
yan yanalığında, devletin tarafsızlığının kabulü, negatif bir faaliyet alanıyla 
sınırlanan devletin toplumla “tefrik-i vezaif”ini varsaydırır. Toplumun genişliği 
nispetinde devlet bu alanda iktidarsız hale gelir. Liberal kuramda, sözleşme 
üzerinden tarafsız devletin işlenmesine karşılık Rousseau perspektifinden 
bunun, devlet ve toplumun diyalektiğini örtmeye yönelik manipülatif 
bir işlem olduğu savunulur. Bu doğrultuda devletin idealleştirildiği hale 
uymadığının zımnen itiraf edilmesi olarak devletin sınırlandırılması/“siyasetin 
özelleşmesi” talebi, “mistifikasyonun kisvesi” şeklinde de yorumlanabilir. 
Siyaset felsefesinin auctoritas-potestas bağıntısındaki devletin toplumdan 
içselleşerek dışsallaşması siyasal sosyolojik olarak da aynı yere düşer.

Rousseau’nun, devletin toplumla birbirlerine göre konumlanışını önceden tayin 
eden devlet ve sözleşme kohabitasyonunu eleştirisi zülfüyare dokunmuştur. Söz 
konusu eleştiriyle devletin cari düzeni alın yazısı olmaktan çıkarak sözleşme, 
mukadderat haline getirilmek istenen ideolojinin paravanası derekesine 
düşmüştür. Bu haliyle devlet, sözleşme mitos’uyla doğal hukuku Arşimed 
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noktası alarak ne toplumun dışında ve yanında; ne objektif ne de “doğa”ya 
dayandığı için meşru olabilir. Devlet doğaya (bu bağlamda nomos physis’e) 
hep kendinden bir şey verir. Dolayısıyla sözleşme de ne sözde doğa üzerinden 
devleti meşrulaştırır ne de devletin mahiyetini açıklar. Aksine olmayan 
şeyleri varmış gibi göstererek bidatlerle devleti bulanıklaştırır. Rousseau 
devletin, toplumun dışında ve yanında olduğu iddiaları hakkında şüpheler 
uyandırarak kendinden sonra devlet ve toplumun birbirine göre konumlarını 
ve bunun mantıksal uzantısındaki işleyiş biçimlerini sorgulanmaya muhtaç 
hale getirmiştir. Bu cümle kapısından geçen pek çok kimse, izlekten devam 
edecek ve geliştirilen argümanların temeli her daim Rousseau’dan esintiler 
taşıyacaktır. Rousseau, devlet meselesinde hem bir köprü hem de sağ ve 
sol yaklaşımların ödünç aldıkları ve müdavimlikleri bakımından önemli bir 
kavşak noktası olmuştur.

DİPNOTLAR
1 Barker (Gierke 1934: 54 aktaran Dumont, 2005: 152), universitas’ın organik 

bir bütüne işaret ederken, societas’ın, içindeki tüm üyelerin aralarındaki 
ilişkiye karşın ayrı kalabildikleri kolektif bir ortaklığı imlediğini belirtir.

2  Hume (2017: 337), Britanya’da bir partinin yönetimin kökenini Tanrı’ya 
dayandırarak ne kadar zorba olursa olsun yönetimi eleştirmenin ya da 
devirmeye çalışmanın kutsal bir şeye saygısızlık olarak kabul edildiğini 
söylerken, diğer partinin, yönetimi halkın uzlaşmasının bir ürünü şeklinde 
değerlendirmesiyle, halkın belli amaçlar için yetki devri yaptığını, bu 
sebeple de yönetime direnme hakkının mahfuz olduğu savını dile getirir.

3 Nitekim toplum sözleşmesinin “kaşifliği” sofist Lykophron’a da izafe edilir 
(Wood, 2013: 64). Bununla birlikte Lessnoff (1986: 21) sözleşme teorisinin, 
en azından, sözleşmeden türev bir siyasal otoritenin gerekçeleri ve asal 
sınırları şeklinde tanımlanması halinde dahi hiçbir sofist sözleşmecinin 
bunu karşılamadığını bildirerek bu görüşü reddeder.

4  Arşimed noktası varsayımın kabulü, nesnel doğruluğunu ve know-how 
bilgisini yersel olandan ayrı evrensel yasalardan alan ve referans noktası 
Dünya dışından alınarak sürdürülen bir bilgi edinme yaklaşımını (Arendt, 
2012: 383) ortaya çıkarır.  Kendisine sağlam bir dayanak ve yeterince 
uzun bir değnek verilmesi halinde Dünya’yı yerinden oynatacağını 
söyleyen Arşimed’in basit bir referans noktasından öte bu öncülü 
Copernicus, Galilei ve Descartes’la birlikte adeta yeniden keşfedilmiştir. 
Özellikle teleskopun icat edilmesiyle Dünya ve Güneş arasındaki ilişkinin 
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ampirik olarak kanıtlanması, Arşimed noktası varsayımının verimliliğini 
muştular (Arendt, 2012). Teleskobun bulunuşundaki kritik hususlardan 
biri, insanın menzili dışında kalacakmış gibi duran bir şeyi Dünya’daki 
insanın kavrayışına ve sınırlı duyularına sunmasıdır (Arendt, 2012: 372). 
Metodolojik olarak bu noktanın kabulü doğaya Dünya dışından ama 
Evren içinde bulunan bir noktadan yaklaşır (Arendt, 2012: 375). İnsanlar 
böylelikle Dünya koşullarında yaşamak zorundayken aynı anda Dünya 
dışındaki bir noktadan ona bakabilecekleri ve üzerinde eyleyebilecekleri 
bir nokta (Arendt, 2012: 386) yakalamış olurlar.

5  Söz gelimi, Ansiklopedistlerden De Jaucourt, Ansiklopedi’de insanoğlunun 
doğadan edindiği ve sahip olabilecek şeylerin en değerlisi olarak görülen 
“ilk durum”un özgürlük olduğunu yazmıştır. Ona göre insan kendini trampa 
edemez, yitiremez, satamaz zira insan özgür doğarak bu haklardan(!) 
mahrum kalır. Aynı şekilde hiçbir kimsenin de başkası üzerinde mülkiyet 
hakkı yoktur. İnsan iyi gördüğü şeyi yapma hakkını kimseden değil, 
doğadan almıştır. İnsanların mülkleri, kişiliği üzerindeki hakları olarak 
özgürlüğün kuralı da doğal yasadır (De Jaucort, 2005: 179).

6  Toplum sözleşmesi yaklaşımının işlevinin, siyasal olarak organize olmuş 
toplumun hesabını vermek olduğuna da işaret edilir (Lessnoff, 1986: 2).

7  Riley (1982: 200), sözleşme geleneğinin gücünü insanların neden kendi 
özgür edimlerinin fazileti vasıtasıyla yükümlü tutulduğunu göstermek 
üzere ahlakın bir metafiziğini sağlamasına bağlar. Ona göre bu geleneğin 
zayıflığı ise iradeyle, insiyak ve iştiyakı bir tutmadaki tutarsızlığı ve bazen 
de yükümlülük ve meşru yönetimler gibi moral etkiler üreten bir ahlaki 
kapasite veya güç olarak işlem görmesidir.

8 Çalışmanın kapsamı dışında olmakla birlikte, geleneksel sözleşme 
yaklaşımının devletin mazur görülmesini tarihsel bir gerçeklik olarak 
aktarma başarısızlığından sonra yaklaşımın başkalaşım geçirerek 20. 
yüzyılda Rawls öncülüğünde değişik bir çizgiye kaydığı söylenmelidir. Bu 
farklılaşma varsayım üzerinedir. Hampton için devletin gerekçelendirilmesi, 
bu yaklaşımda şüpheli tarihsel bilgiler sunmaktan ziyade rasyonel insanın 
göreli eşitlik durumunda, varsayılan doğada nasıl karar vereceğine ilişkin 
hale gelir (Hampton, 1995: 267)

9  “Devlet” sözcüğü gibi, devletin modern yapısı da Machiavelli ile sivrilmeye 
başlamıştır (Sabine, 1969b: 22). Devlet teriminin, temelde Rönesans 
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İtalya’sında iktidarı kuvvetle zapt eden prens ve maiyetinden ileri geldiği 
ve bu çevreye lo stato dendiğini belirtilmiştir (Oppenheimer, 2005a: 
37). Arapça “d, v, l” asli harflerinden Türkçeye giren devlet sözcüğünü 
(Gözler, 2011: 363), Başgil (1960: 126 aktaran Gözler, 2011: 363), elden 
ele geçen ve en güçlünün zapt ve tekeline giren ikbal, nüfuz ve iktidar 
şeklinde meallendirir. Skinner da 16. yüzyıldan önce status teriminin ya 
hükümdarın içinde bulunduğu ya da ulusun genelinin içinde bulunduğu 
durumu anlattığını belirtir. Ona göre bu tanımda yöneten ve yönetilenden 
ayrı bir kamusal iktidar biçimi ve bir bölgedeki en yüksek siyasal otorite 
olarak modern devlet fikri eksiktir (Skinner, 2016: 545). Skinner, devlet 
teriminin gayrişahsi anlamda kullanımının ilk örneğinin muhtemelen 
Starkey’in 1535 yılında bitirdiği Pole ile Lupset’in Diyaloğu olduğunu 
dile getirir. Bodin’in 1576 tarihli Devletin Altı Kitabı adlı eserinde 
devletin modern anlamıyla kullanılmasında bir şüphe yoktur. Bodin açıkça 
devleti, hükümdar ve halktan ayrı bir iktidar mihrakı şeklinde düşünme 
eğilimindedir (Skinner, 2016: 549–50).

10  Kezalik, Skyrms da (1998: IX) klasik sözleşme yaklaşımından farklı 
olarak Rousseau’nun toplumdaki zımni sözleşmenin nasıl evrildiği ve nasıl 
evrilmeye devam edebileceği üzerinde durduğunu söyleyerek Rousseau’yu 
geleneksel çizgiden ayırır.

11 Qvortrup (2003: 32) Rousseau’yu Hobbes’tan daha az bilimci görmesine 
karşın, Rousseau’nun doğa durumu üzerine yapılan analizini çok daha 
gerçekçi ve açık biçimde ampirik argümanlar üzerine inşa edilmiş kabul 
eder.

12 Mosca’ya göre (2005: 168) Rousseau’nun başarısı burada, kendi çağının 
inançlarına karşı ama kendi çağının değer verdiği kanıtlarla savaşmasında 
saklıdır.

13  Bu bakış açısı 20. yüzyılda siyaset teorisinde önem kazanacak argümanları 
çağrıştırmaktadır.

14 Hileli sözleşme ve Rousseau’nun kendi sözleşmesi, Rousseau’daki “ne 
olmuştu?” ve “ne olmalıdır” sorularını cevaplayan düalistik sözleşme 
fikrinin (Cranston, 1991: 302) saydamlaştığı noktadır.

15 Wokler’ın belirttiği gibi (2003: 89) Rousseau için doğal hukukçuların 
ölümcül hatalarından biri, devletin ortaklık anlaşmasını bir bağımlılık 
anlaşmasıyla karıştırarak temelini ve sorumluluklarını yanlış şekilde aynı 
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kabul ettikleri “egemenlik” ve “hükûmet” kurumunu öngörmüş olmalarıdır.
16 Rousseau’nun kendi ideal toplum ve devletine geçiş (?) meselesi 

sorunludur. II. Söylev’de cari devlet-toplumda ortaya konan çelişkiler, nasıl 
ulaşılacağı müphem ideal devlette el çabukluğuyla yok edilmiş gözükür. II. 
Söylev’le birinci perde kapandıktan sonra, Toplum Sözleşmesi’yle ikinci 
perde açıldığı anda zıtlıklar bir anda genel irade çerçevesi içinde sunulan 
bileşenlere dönüşüvermiştir. Althusser’e göre, bu işlem Rousseau’nun 
ekonomi ve gerçekler alanından ideolojiye kaçışıdır. Rousseau bunu 
teorisinin dayanaksızlığı ve kırılganlığını itiraf edercesine yapar (Althusser, 
1987: 142–43; 146–47; 150).

17  Marx açısından (2006: 231–32) devlete doğru şekilde yaklaşılmadığında 
toplumsal sorunlar devleti yönetenlerde, insanları aşan doğal yasalarda ve 
devlet biçimlerinde aranmaktadır. Devletin doğası ve toplumsal kurumlar 
irdelenmemektedir.

18  Devlet tartışmalarındaki 60’lardaki sosyal demokrat görüş de bu minvalde 
kurumsal olarak üretimi bölüşümden ayırmak marifetiyle, siyaseti 
ekonomiden ayrı şekilde analiz ederek devleti verili olarak taraflı değil, 
özerk görür. Devletin sınıfsal karakterini tayin eden ise onun bölüşümle 
değişiklik gösterebilen ilişkisidir (Clarke, 2004b: 10).

19  Şaylan, Marksizmin de ilk etapta plüralist yaklaşımla benzer göründüğüne 
dikkat çeker. Devletin bir üstyapı kurumu olarak muhtelif toplumsal 
gruplar ve kurumları birleştirme işi gördüğü ileri sürülür ve devlete 
toplumsal dengeyi gözeten ve düzenleyen bir oluşum şeklinde yaklaşılır 
(Şaylan, 1986: 16). Bu noktaya kadar iki yaklaşım arasında fark yoktur. 
Plüralistlerin devletin toplumsal dengenin düzelticisi olduğu görüşü 
mukabilinde Marksistlerin devletin toplumsal çelişkileri çözmek bir tarafa 
çelişkileri yoğunlaştırdığı iddiasıyla çatallanma başlamaktadır (Şaylan, 
1986: 16).

20  Mann (2012: 31) özgürlük ve etiğin devlete değil de otoriter güçlere karşı 
muhafaza edilmesi gereken, özgürlükler alanı olarak tahayyül edilen sivil 
topluma özgülenmesinin paradoksal biçimde siyasal olduğunu belirtir. 
Ona göre tarih, sivil toplumların devletle iç içe geçerek yükseldiğini gözler 
önüne serer.

21 Devleti, uygar toplumun özeti olarak değerlendiren Engels (2008: 206), 
bu konuya liberal perspektifin karşısında başka bir perspektiften yaklaşır. 
Ona göre (2008: 199) devlet, uzlaşmaz karşıtlıklara bölünmüş toplumun 
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kendi kendisiyle çözülmez bir çelişki içine girdiğinin itirafıdır. Bu itiraf, 
toplumdan doğacak ama onun üstünde yer alacak ve git gide topluma 
yabancılaşacak bir gücün tanımlanmasıdır.

22  Blanke, Jürgens ve Kastendiek’in  devlet-mülkiyet bağlamına göre (1978) 
ekonomi dışı güç, meta üretiminin hukuki temeli olan özel mülkiyeti 
koruduğu üzere toplumdaki bazı ilişkileri “hak” durumuna getirir. Sermaye 
ve bir meta olarak emek gücü hakkı ve üretilen meta üzerindeki sermaye 
hakkı toplumu temelden dizayn eder. Dolayısıyla mülkiyeti teminat altına 
almak üretim tarzını ve ilişkileri de garanti etmek demektir. Özel hukuk ve 
kamu hukukunun bu çerçevede ayrılması siyaset-ekonomi ayrımını daha 
da dışsal gösterir. Özel mülkiyet tarafsız ve nesnel bir konuma gelerek 
toplumsal ilişkilerde mistifikasyon yaratır.

23 Della Volpe (1991: 52) iradenin her şeye kadir olduğu fikrine doğru giden 
“politik anlık” olgusunun, ekonomik gerçeklik tarafından sunulan doğal 
sınırlar karşısındaki güçsüzlüğü ve toplumsal kusurların nedenlerini 
gözlemlemeyi başaramadığını belirtir.

24 İlaveten Qvortrup (2003: 100), Rousseau’nun anayasalcılık-özgürlükçülük 
çizgisinde bulunmasını onun, kontrol denge mekanizmalarının kitleleri 
korumak için gerekli olmasına karşın cari düzenin kitleleri koruyamaması 
düşüncesine bağlar. Bu Rousseau’nun siyasalı koyduğu yere de ışık 
tutmaktadır.

25 Rousseau’ya göre, siyasetin koşulları olmakla birlikte son muhasebede 
siyaset, halkın ve onu oluşturan bireylerin kurucu faaliyeti ya da iktidarı 
olarak kendi üzerine temellenmektedir. “Siyasal olanın otonomisi”, 
“siyasal olanın heteronomisi”nin zıddında yer alarak siyasetin, koşullarını 
bizzat kendisinin yarattığı kavramlara ve kararların otonomisine provizyon 
sağlar. Bu kavram siyasetin gerçekliğini siyasetin kendi bağrında, içsel 
nedenlerinde görür (Balibar, 2013: 106).

26 Hume (2017: 340) kendi dönemindeki siyasal otoritenin toplum 
sözleşmesiyle kurularak karşılıklı hak ve ödevler yüklediğini söyleyen 
yazarlara cevaben, “bu insanların dış dünyaya baktıkları takdirde, gelişmiş 
bir felsefe sistemi yerine her yerde vatandaşlarını kendi malı gibi gören, 
egemenlik haklarını fetih ya da verasetten kaynaklanmışçasına abartan 
hükümdarlar ve bunun karşısında da hükümdarların bu haklarını kabul 
eden, bir ebeveyne itaat eder gibi hükümdara itaat edilmesini savunan 
insanları göreceklerini” belirtir.
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