
 



FELsEFE söylEşirnni
V-VI

Editörler:

Betül ÇOTUKSOKEN -Ahu TUNÇEL



FELsEFE sövlEşl ırni v_vı

Ed itörle r

Yayına Hazırlayanlar

Kapak Tasarım

Mizampaj

Maltepe Ü niversitesi Yayı n la rı

Birinci Baskı

ıSBN

Baskı

Yazışma Adresi

Fa ks:

Betül Çotuksöken - Ahu Tunçel

Betül Çotuksöken - Ahu Tunçel

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çetin ERDEN

Burhan Maden

No 49 (20LIl8l

23.LI.2o1,1,

978-97 5_6760 -47 -5

Atölye Ofset
İmamçeşme Cad. Tomurcuk Sk.

No: 9 l 
^Seyra 

ntepe/şlşIl-İSTAN BU L

Tel: O2I2 332 06 02
www. ato Iyeofset. co m .t r

Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Felsefe BöIümü

Marmara Eğitim Köyü ,34857
Ma ltepe-İsta n bu l

(21,61 626 10 50

(216) 626 11 13

Tel



içixDEKirrn

9SUNUş

FELsErE sövrnşirnni v: siyasET FELSErgsi

sİyesrr rnrsnrnsİ: KAVRAMLAR, soRUNtA& SoR[JLAR.........................15

Betiil çoTuKsÖKEN
özcünrüĞüN üç yüzu -siyıseı özcünrüK, soRuNuNA
ç,ı.Ğneş vAKLAşIMLAR............ .................ı9

Ahu TLNÇEL

rin nıir oLARAK AyDINLANMA: AKLIN piyırprcriĞiNn
Nucarir nin nırıs
Kurtul cÜlıNÇ
sİyasET vE
TütenANĞ

37

63

KARL MARx vE sosyAl DEMoKRAsi.................. ...........................59

Örsan r. ÖylırlgN

nin pneriK FELsEFE oLARAK siyı,snr rnsnrnsi .-_...............87

Ali Vahit TURHAN

nnĞnnrrR reĞrıvııNoe siyısnr ııüvıxüN vıünün?..........................ı01

Mustafa CLlNeY
prof. Dr. Erdal İnönü'den kalanlaı 'GELECEK İÇİN uııurltlyuM'...........113
Erdal iNöNÜ



FELSEFE SÖYLEŞİLERİ VI: HUKUK FELSEFESİ

HUKUK rnsmnsİ: KAVRAMLA& SoRUNLA& SoRULAR........................117
Betiil ÇoTUxsÖxpN
ranazİNİN İ«İ xmgsİ: DEVLET HUKUKU - HUKUK otvınrİ.............123
Ahu TUNÇEL

HUKUK KAVRAMI: NoRMLARIN TÜRETİrıvınsİ vn
GEçERLitiĞi ıynı soRuNLAR MIDIR? iNsnN HAKLARI
BAKIMINDAN gİn DEĞERLENpİnvır
Gülriz UYGUR



TERAziNiN i«i ı<rrrsi,
DEvLET HUKUKU - HUKUK DEvLrri

Ahu TUNÇEL-

Bu çalışmanm amacL devlet-birey ilişkilerine odaklanarak, bireysel özgürli.ik
ile devletin hukuk kuralları aracılığıyla bu özgürlük üzerinde oluşfurduğu müda-
halenin niteliğini ve srnrrlarrnı belirlemektir. Böylesi bir amaç devletin bireylerle
ilişkisini belirleyen iki temel kavram üzerinde durulmasınr kaçınrlmaz kılar: "devlet
hukuku"] ve "hukuk devleti". Söz konusu aynm/ aşkın devlet idealine karşı birey-
sel özgürlükleri koruyan hukuk devletinin, aşkın devlet arüayışından farklı ideal
ve uygulamalaruır belirleyerelç "hukukun üstiinlüğü"niin özgürli.iklerin kazarumr,

korunmasr ve sürdürülmesi açısından önemini açığa çıkartacaktır.

a. Modern Devletin Gelişim Sürecinde "Devlet Hukuku" Anlayşrnrn Yeri
ve "Mutlak Devlet":

"Devlet hukuku", keyfi yönetimlere karşr olarak, yönetim ve yönetmenin ras-

yonalitesiyle ilişkili olduğundarç terimi araştırmak ister istemez modem devletin
temellerini araştırma çabasınr da beraberinde getirir. Bir başka deyişle "devlet hu-
kuku" kavrayrşr, modem devletin tarihselliğine içkin olarak gelişir.

En bilinen tanrmıyla "modem devlet", "iç ve drş egemenlikle donaülmış coğrafi
ve territoryal (mekAnsal) egemerüikbirliS" biçiminde ifade edilebihr. Modem devlet
olgusu her ne kadar 17. y.ij.zyılıda olgunluğa erişerek göri.inür duruma gelmiş olsa

f Yrd. Doç. Dr. Ahu TUNÇEL, Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.
1 "Devlet hukuku" terimi aslen "hikmet-i devlet" düşüncesini anlatmak üzere kullanıl-

maktadır. Terim Türkçede siyasal bilimler alanında ç.ok da yerleşik bir deyiş olmadığın-
dan, farklı kaynaklarda farklı yorumlarü mevcuttur. Orneğin Mithat Sancar terimi "dev-
let aklı" olarak Türkçeleştirmeyi uygun bulurken (bkz. M. Sancar, 'Dealet Aklı' Kıskacıııda
Hukıık Dealeti, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000), başka bazı kaynaklar "devlet hukuku"
terimini tercih etmektedir (bkz. Z. Ars|an, "Devletin Flukuku, Hukuk Devleti ve Özgür-
lük Sarkacı", Doğu Batı, sayı:13).
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da,2 modem devlet olgusuna giden sürecin filizleri" Ortaçağ'ın feodal sisteminin
kabuğunu çatlatan değişimleriır yaşandığı 15. yüzyıldan itibaren gözlemlenebilir.

Ortaçağ siyasal sisteminin çözülerek, giderek yerini modem devlet olgusuna
bırakması her açdan köklü bir dönüşümi.in göstergesidir. Modem devlete dönüşüm-
de, yerelibölgesel veya sınıfsal iktidar çökertilerek, idari ve hukuki birlik sağlanmış;
dahası bu birliğe itiraz gücıine sahip tüm bölgesel güçler ya belli srnırlar içerisine
hapsedilmiş ya da bütiinüyle ortadan kaldırılmıştır. Böylece giderek şiddet tekeli
haline gelen merkezi yönetimler, içeride her ti.irden muhalefeti bashrma yeterliliğine
sahip, dışarıda ise oluşturduğu gümrük duvarlarını aşarak yeıi pazar|ar fethetme

amacr taşıyan birer Leuiathnıu'a3 dönüşürler.r Böylece modem devlet olgusu askeri,
idari, hukuki ve siyasi alanlarda guci,in merkezileşmesi anlamıru içkin olarak taşır.5

Modem devletin tiim gıicii kendisinde toplamasırun gerekçeleri, modem devletin
dogrş koşullarında aranmalıdır. Modem devlet kuramrrrrrr ilk ve en iirüü sözcüsü
Thomas Hobbes, ancak "kadir-i mutlak" bir gücürç döneminin mezhep savaşlarrna
son verecek bir çözüm olacağ ümidini taşırkerç bu ümidin zorurılu sonucu olarak da
laik iktidarı kuramsal açıdan temellendirir. Böylece iktidarn egemerüik kaynağı artık
Ortaçağ'ın tanrrsal inayetinden çok devletin rasyonel bir oluşum olarak belirmesinin
göstergesi olan "devlet hukuku"na dönüşür. Ancak bu dönüşüm elbette ki geçmişin
egemenlik kavrayışını da ister istemez beraberinde sürükler. Başka bir deyişle kilise
egemenliğinden hukuki egemenliğe geçiş, sanıldığı kadar keskin sınrlarla ayrılmış
bir farkhlaşmaya yol açmaz,

Modem devletin karşısındaki siyasal guç ya.i kilise, güctinü kutsalhktan alır.
Kutsalhğın hızla itaat ettiren gücü karşısında rasyonel bir oluşumun kabuliıniin ve
savunulabilirliğinin artmasrnrn yolrı, ister istemez devletin egemenlik ilkesinin de
kiliseninkine berzer bir güce dönüşti.irülmesini gerektirir. Bu açıdan modem devletin
doğuşu salt rasyonelliğe dayalı oluşuyla açıklanamaz; ayflzamanda bir kutsal güçle
mücadele edecek denli rasyonalitenin egemenliğinin de kutsallaşhnldığıru gösterir.
Başka bir deyişle modem devlet salt rasyonel bir olgu değildir; "(...) modem devlet
ya daLeuiathoıı yari görmeyeo işitmeyery kendisine dokunulamayan fakat her şeye
kadir, her yerde hazrr venazff olan yapı, aslında bir ti.ir yeryi.Jızi.Jı tanıısıdıı."6 Böylece

2 C.B.Akal, SiııiIToplıınıuııTaıırısı, Istanbul: AfaYayınları,1,990,s.23.
3 T. Hobbes, Leı,intlıaıı, çev. S. Lim, İstanbul: Yapı Kredi \ayınları,1992.
4 M. Sancar, s. 17.

5 Modern devlet olgusunun başgösterdiği en önemli dönüşüm kuşkusuz Fransız
Devrimi'nin yarattığı etkilerdir. Ancak bu noktada modern devlete giden yolların, özel-
likle Fransa örneğinden hareketle aslen monarşi tarafindan döşendiğine ilişkin Alexis de
Tocqueville'in sarsıcl saptamalarını göz ardı etmemek gerekir. bkz. A. de Tocqueville,
Eski Rejinı ae Deııriııı, çev. T. Ilgaz, Ankara: Imge Kitabevi,2004.

6 F. Meinecke, Die ldcc dcr Staotsrasoıı iıı ılar ncıLaren Geschicte, Münih ve Berlin, 1929, s.'l;
akt. M. Sancar, s. 19.



FELsEFE söyı-eşiı_rni 125

devlet egemenliff de bir ttir kutsallığa bürıinür. Bu veryüzü tanrısı, artık göklerin
tanrrsr için deği| halkı için çalışan, halkırun iyiliğini isteyen bir "devlet baba" im-
gesinin içini dolduran meşnı iktidarda sornutlaşır. Başka bir deyişle arhk bireylerin
çıkarını kendi]erinden daha fazla düşiinen ve bu açıdan bireylere de herhangi bir
siyasal sorumluluk yüklemeyen konformist bir dünyanın kaprlarını açan devlet
imgesi söz konusudur. Bu durumda halkının iyiliği için çalışan bir devlete karşılık,
halkın da devleti için çahşması ve devletin otoritesini pekiştirmesi kaçınılmaz bir
sonuçtur. İlk bakışta masum göriinen bu yorumun aşırı bir sonucLL devletin halkın
iyisini belirleme g"ciir,ü meşru olarak elinde bulundurmasıdır.

Bu noktada sorulacak temel soru devletin, halkın iyiliği ya da halkın koruyan
meşru organ olarak kendi iyiliği adına yapmış olduğu eylemlerin sınnna ilişkin
olarak belirir: "Eğer devlete bir yarar sağlayacağı umuluyorsa, hükümdar etik ku-
rallardan ve yürürlükteki hukuktan sapabilir ya da açıkça haksızhk yapabilir mi?"7
Bu soruya olumlu yarut vermek "devlet hukuku"nu kabul etmek demektir; çünkü
bu perspektiften bakıldığrnda devlet, bireylerden önceliklidir ve devletin süreklili-
ği/devamlıhğı bireylerin görüşlerinden ve çıkarlarından daha önemlidir. Devletin
sürekliliği için egemerç gerektiğinde bireysel hakları yoksayabilir; sürekli ya da
bir süreliğine tiim hakları askıya alarak sıkıyönetim/olağanüstti hal ilan edebilir ve
önceden bildirilmemiş dahi olsa bazı durumlar karşrsında hukuk dışına çıkabilir.
Başka bir deyişle, devletin egemenliğinin srrursız olarak kabul gördiigti bu durumd4
eyleminin srnrrlannr belirleyecek olan yine egemenin kendisidir.

"Devlet hukuku"nun tarih sahnesine çıkışıyla bir anlamda birey-devlet ilişki-
sinin trajik tarihi de başlamış olur. Bu trajedi, insanın öncelikle yarathğı Leaiat}ınn'ı,
sonradan sınırlamaya çalrşmasıdr. Hobbes'un Leaiııthaıı'ı bir elindeki kılıç öbür
elindeki teraziyle, devletin hem şiddetin hem de ada]etin tekelini eline geçirdiğinin
en güzel simgesidir. Hobbes "yasayı yapan otoritedir, hakikat değil"8 diyerek oto-
ritenin guciinü vurgular. Otoritenin giderek srnrrsrz bir güç elde ettigi ve kendisini
sınrrlayacak güciin bulunmadığı böylesi bir durumda ise, güvenlik adına kurulan
Leaiathan, güvenligi tehdit eden bir canavara dönüşür. Başka bir deyişle insanlann,
güvenliklerini sağlaması için "toplum sözleşmesi"yle oluşfurdukları Leuiathnıı'akarşı,
korunma ihtiyacı baş gösterir. Leııiathaıı'ınkontrolüniin toplumu oluşfuran bireylerin
elinden kaçmış olması, bir büttin olarak toplumu Leaiathan'ın iyi niyetine bağımh
hale getirir.

7 M. Stolleis, Stnat ııııd Staatrnsoıı iıı der friiheıı Neıızeit Stııdien zur Geschiclıte des iiffentli-
cheıı Rcchts, Frankfurt am Main, 1990, s. 12, akt. M. Sancar, s. 17. Nitekim bu soru, en
açık ifadesini, istemeyerek de olsa modern devletin sözcüsii olarak ün yapan Niccolo
Machiavelli'nin devlet kı.ıramını açıkladığı Prcııs adlı eserinde bulur. bkz. N. Machiavei-
li, Preııs, çev. R. Teksoy, İstanbul: Oğ|ak Yayınlan, 1999.

8 T. Hobbes, 29. bl.
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Hobbes'un temellerini kuramsallaşhrdığı mutlak devlet, 18. yizyı|da Hegel

tarafindan yeniden biçimlendirilir. Bertrand Russell Batı Felsefesi Tarihi |<ıtabında

Hegel için şunlan söyler: "Hegel'le ile ilgili olarak sormak zorunda olduğumuz soru

(...), devletin bir son olarak kendiliğinden iyi olup olmadığ, başka türlü söylersek,

yırttaşları:ı mr devlet adına, yoksa devletin mi yurttaşlar adına var olduğudur. Yurt-

taşların devlet adrna var olduğunu savunur/ Hegel. Locke'tan gelen liberal felsefeYse

tersi kanrdadır bununla."g Russell bu yorumuyla Hegelci siyasal gelenek ile liberal

gelenek arasındaki köklü bir ayruna işaret eder. Hegelci gelenekte devlet, "mutlak ve

değşmez amaçhr kendi içinde."lO Hegel'in düşiınce biçimi çerçevesinden bakıldığında

devlet, arhk Tann'nrn kendisi olmasa d4 "Tanrı'run yeryüzi.indeki yürüyüşüdür",
"yeryüziindeki mutlak güçtiir."

Devlet-birey geriliminde Hegel açıkça üstünlüğü devlete verir. Devle| doğruyu

temsil ettiğnden, özgtirliik de ancak ve ancak bir devlet içerisinde olanak]rdır. Hegel'e

göre bireylerin "hakikat ve etik bir yaşam"a kavuşmalarının yolu bir devletin üyesi

olmaktan geçer:

"Devletin cevheri, yani onun mutlak kudreti, (...), bireysel ve özel olan

her şeyiru hayatın, mülkiyetin ve bunlara ait hakların ve bütün diğer sferlerin

karşısında yer alarak, bu sonlu şeylerin varhk ve bilinç içinde hiçliğini ortaYa

koyar.

Bireyin hak ve menfaatini, birer unsur olarah ortadan kaldıran bu deter-

minasyon, a1qr;uzar.rrarrda onun bireyselliginin kendiliğinde vekendisi-içiız varolan

ve, değişken olmayan pozitıf unsurunu oluşturur. Dolayısıyla, bu durum ve

bu durumun kabulü, bireyselliğin cevhersel vazifesidir. Buvazife, bu cevhersel

bireyselliğ4, yani devletin bagımsızhğını ve hükümranJığıru korumak ve sür-

dürmek ve bunrL mülkiyetin ve hayatın (...) tehlikeye ahlmasr ve feda edilmesi

pahasına yapmak vazifesidir.

(...) Devleti yalnızcasivil toplumdan ibaret görerek ve onun nihai gayesini

bireylerin hayatınr ve mülkiyetini güvencede tutrnaktan ibaret sayarak böyle bir

fedakArlığı istemek, çok yanlış bir hesaba dayanır. (...)

(...) felsefe olağanhğınbir göriinti.iden ibaretolduğunubilir vebu göri.ınttini.in

mahiyetini oluşturan şeyin zorunluluk olduğunu görür. Sonlu'nun _mi.ilkiyet

ve hayat- kendisini olağan olarak vazetrnesi zorurıludur, çi]nkü olağan sonlu

kavramınrn kapsamına girer. Bir bakıma bu zorurüuluk bir tabiat gücü şeklinde
kendini gösterir; sonlu olan her şey fani ve geğcidir. Fakat objektif a}üAk alanında

g B. Russell, Batı Felsefesi Tarilıi 3, çev. M. Sencer, İstanbul: Say Yayınları ,2002, s.339.
10 G.w.F. Hegel,Elanıeııtsof Philosophyof Rig.ht, çev.H.B.Nisbet, 1,99I,s.275,akt.Z.Ars-

lan, "Devletİn Hukuku, Hukuk Devleti ve Özgürlük Sarkac1', Doğu Batı, sayı:1,3, s. 67.
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devlette, b, g,rç Thbiat'ın elinden çkar ve zorunluluk, özgtirlüg-un eseri haline
gelir, a}üAki bir şey olur."ll

Hegel'in bu sözleri devletin sivil toplum ve bireylere olan önceliğnin en açık
ifadesi olduğu gibi, hem bireylerin hem de sivil toplumun varoluşlanrun devlete
bağımhlığıııın bir göstergesidir. Hegel'e göre devlet başh başına bir amaç yani .ob-

jektif tin"dir. Hegel'in görüşlerine karşıt olarak liberal düşi.inürler devletin varoluş
amactrun doğal haklan korumak olduğunu öne sürerkery devleti bireyin hizmeünde
tanımlayarak, devlet ile sivil toplum ve bireyler arasındaki mesafeyi de belirlerler.
OYsa Hegel'in tanrmında devlet, bireyin ti.im hak ve tizgürltiklerinin varlık nedeni-
dir. SiYasal hak ve özgürlükleri. yaru srra tiim toplumsa|sivil yaşamın unsurlarrnın
da temelinde olan devleğ sanatın, ahlakın, hukukun ve bilimin de belirleyicisidir.
Dolayısıyla Hegel'in tasarrmrnda devlet, aşkın bir varlıkhr.12

Hegelci analizdeböylesine gerı§biryayümgösterendevle! pratikte özgiirli.iklerin
kullanrmı açsından büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirir. "Ne yaphysak devlet
için yaptık" mazereti, Hegelci felsefeyle bütiinüyle uyuşmakla birlikte, gerektiğinde
hukuksuzluğun ve bireysel haklann kısıtlanabilmesinin de öniinü açacak argiiırnarüa-
rın kalmağnr oluşfurur. Hegelci bir çözümlemede, devletten ayrr, tarhşan, konuşan,

Jürgen Habermas'ın tarumlamasıyla eleştirel, özerk ve devleti aleniyete zorlayanl3 bir
sivil Ya da siyasal toplum düşiirıülemez.Birey ise ancak bir devlet yapısı içinde yer
alarak değerini bulur.

G. W. F. Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, çev. C. Karakaya, İstanbul: Sosyal Yayınlar,
1991, ss. 258-259.
PoPPer'in AÇık Toplum ae Düşmaııları adlı eserinde yer alan Hegel üzerine yorumlarr,
doğruluğu tartışılabilir olsa bile, Hegel'in böyle bir devlet tasarımrnın nedenleri konu-
sunda ipuçları verir. Popper'e göre Hegel'in başarrsrnrn nedeni yaşadığı Prusya devle-
tinin kendisini kutsaması ve kullanmasıdır. Hegel'in dönemin Prusya iktidarı ile olan
Yakın iliŞkisi, felsefe tarihi boyunca kendisine sıklıkla aşağılayıcı lakapların takılmasrna
neden olur. Popper'e göre Hegel devletin bekasına yönelik tezler üretmek üzere tufu_
lan devletin "maaşlı hlozofıı" olduğunu ileri sürerken, çağdaşı Shopenhauer ise Hegel
iÇin "sertifikalı f,|ozoİ", "z:rcalnilı şarlatan" nitelemelerini kullanır. Shopenhauert göre
Hegel devletin çıkarları adına felsefeyi kullanır. Elbetteki Hegel'in yıüzyı|lar süreıİ et-
kisini aÇıklamak için bu argümanlar yeterli değildir. Nitekim Hegel kendinden sonra
gelen Batı felsefesini etkilemiş, hatta çok farklı siyasal ideolojiler onun argümanlarına
baŞvurmuşlardır. Marksist düşünceden Faşist düşünceye kadar onun etkilerini bulmak
mümkündür. Kanrmca bu da sadece yaşam koşullarıyla açıklanabilecek bir durum de-
ğildir. Ancak yine de Hegel'in devlet üzerine vurgusımu temellendirmemiz için farklı
bir açıhm sağlayacaktır.
bkz. J. Habermas, Kamusalllığın Yapısal Dönüşümü, çev. M. Sancar ve T. Bora, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2000.

11

12

13
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Hobbes ve Hegel'in izleri1}.yizyı|dada sonbulmaz. Aşkın devlet görüşünün

20. yizyı|d,aki önde gelen temsilcilerinden biri de Carl Schmitt'tir.'4 Schmitt aŞrrr hu-

kuka bağlı bir siyasetirç siyaset olmaktan çıkacağınr ileri sürer; çiinkü devlet, hukuku

yaratan bir aygıt olarak onun üzerinde olmalıdır. Bu açıdan devletin temel görevi

mükemmel bir anayasa yapmak değil, somut sorunları çözme kapasitesini geliŞüre-

rek, toplumsal çahşmaları giderebilmektir. Başka bir ifadeyle devletinbaŞhca niteliğİ

tehdit olarak algıladıgı "olağanüstii/istisnai durumiar"da kendini koruma yeteneğıne

sahip olmasıdır. Devletin ilk amacrnrn kendini koruma yeteneğini geliştirmesi olarak

tanımlanmasırun doğal sonucu/ elbette ki olağanüstii/istisnai durumlarda devletin

kendi yarahsr olan hukukun dışına çrkmasınrn meşrulaşmış olmasıdr. Böylece

Hobbes'un Leııiathan'ının elindeki terazi dengesini, Schmitfin devletinde de uzlaŞı-

larla deği| egemenin elindeki güçle bulur, Güç Schmitt'e göre siyasetin doğasıdrr;15

başka bir ifadeyle siyaseÇ güç ilişkilerini içeren bir etkinliktir.

Ele geçirilen gücü. sürekliliği ise ancak öznelerarası bir ilişki içerisinde sağ-

lanabilir. Bu nedenle Schmitt için guç iktidarın sürekliliğıni sağlamada tek baŞına

yeterli değildir; güctin kalıcı olabilmesi sürekli uygulamaya bağlrdır. Schmitt'e göre

gücü sürekli kılacak ve iktidarın varhğıru daima hissettirecek olan şey "düŞman"rn

varlığıdır. Bu durumda siyase| Schmittb göre "dost-düşman" aynmma dayalı olarak

kendisini gösterir. Siyasette aslolan her ti.irlü a}ılaki ve hukuksal tarhşmalarııı dıŞırıd4

gücü sürekli hissettirerek otoriteyi korumak amacryl4 düşmanı belirleyebilmek ve

düşmana karşr taarruza geçebilmektir. sorun bu düşmanın kime ya da neye göre

belirleneceğidir.

Schmitt'e göre bu düşmanrn her zaman gerçek bir düşman olması da gerekli

değildir; çoğu zaman saclece düşman tehdidinin varlrğı, guctin korunması iÇin Yeterli

koşulları oluşturur. Taraflar düşmanlarını ahlaki ya da estetik değerler nedeniYle

değil, siyaseten seçerler. Başka bir deyişle düşman, iktidarın kişisel düşmaru deği|

devletin düşmarudır: "(...) siyaseten düşman, her zaman kamu yaşaml açsuıdan bir

düşmandır ve böyle tanrnan bir düşmarç tiim halk için tehlike çanlarrun Çaldığına

74 C. Schmitt, Siyasal İInhiyat _Egeıııeıılik Kııranıı Üzeriııe Dört Böliinr, Ankara: Dost Yayınla-

rı,2002. Schmitt'in mutlak devlete yol açan görüşlerinin, günÜmüz dünyasında hAlA po-

pülerliğini koruyor olması aslında oldukça şaşırhcı bir sonuçttır. Kaldı ki AlmanYa gibi

otoriteİ devletin yarattığı acıları en yakından deneyimlemiş bir ülkenin niÇin Schmitt'i

yeniden gündeme taşıdığı uztın uzadıya tartışılması gereken bir soru olmakla birlikte
buradaki yazıntn srnırlarını da aşmaktadır.
N. Vergin, Siyasetin Sosyolojisi -Kaarnııılar, Tnıınıılar, YaklaşınıIar,Istanbul: Bağlam YaYın-

ları, 20Ö3, ,. İ03. Gü.ür-rbir siyaset aracı olup olmadığı aslen tartışmalı bir konudur. Siya-

setin güç ilişkisi üzerinden kurulduğu iddiası, siyasal ilişkiyi karşılıkhhktan ve uzlaŞım

arayışlarından ziyade yöneten-yönetilen ilişkisine indirgeyerek, dar anlamda "devlet

kuramları"nı ortaya koyar. Buna karşın "siyaset" daha geniş anlamda karŞılıkh iliŞkisel-

liği içeren ve bireylerin bu ilişkiler ağı içinde varoluşlarını içeren bir sürecin ifadesidir.

15
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işaret eden bir tehdittir."",O halde devletin başlıca ödevi halkın düşmanını yok

etmek ona diz çöktiirmektir.

Siyaseth özgül ayrrmr "dost-düşman ayrımı" olarak tarumlandığında devletin

sürekliliğinin de düşmanrn ontolojik varlrğına bağlı oldugu açıkça ortaya çıkar. Başka

bir deyişle siyasetin siireklitiğini sağlayan, düşmanın sürekliliğidir. Aksi halde siyasetin

olanakları ikanacağından, denilebilir ki "düşman olan öteki" siyasetin vazgeçı7mez

koşuluntı oluşturur. Bu durumda egemen siyasetin devamLJıgı, ya di§manı tamamen

yok etrnemesine ya da sürekli yeni iç ve dış düşmanlar yaratmasırıa bağlıdır.

Düşman, devlete yönelik başka devletlerin saldırısrnın yaru srra devletin içindeki

ötekilerin de bulunduğu bir konumu ifade edebilir. İç düşman Sctımitt'in sözleriyle

şöyle ifade edilir: "Devlet bir siyasal varhk olduğu müddetçe, iç barışın sağlanması

gerekliliği devleti kritik durumlarda iç düşman konusunda karar vermeye zor|ar.

Bu nedenle her devlet kendine has yöntemlerle bir iç düşman edinmenin formülas-

yonunu geliştirir."r7

Bu iç düşman ile mücadele, devlet tarafindan geliştirilen taktiklerle yürütiilür.

Başka bir deyişle devlet bu iç düşmanlarrna karşr bazen sert tedbirler alabilir; bazen

de daha gevşek davranabilir. Bu düşman, daha önce de belirttiğimiz izere, her zaman

gerçek bir düşman olmayabilir; sadece yabancının/ötekinin varhğı bir tehdit unsuru

olarak algıkırıarak da yeni siyasalar geliştirilebilir. Devletin meşru görevi düŞmanı

yok etmektir ve bunun için de onunla mücadelede her tiirden sınırlamadan muaf

tutulmahdır.

İster içte isterse drşta olsun, bir düşmarun sürekli olarak varhğ, egemen siyasetin

de olağanüsti.i/istisnai durumu sürdürmesine olanak tarur. Olağanüsti.i dururn, "(...)

dost-düşman ayrıınına dayanarr siyasetin krize girdiği, düşman tehlikesinin siyasal

varlık olarak devleti tehdit ettiği durumdur."]8 Olağanüstiiİistisnai duruma karar

veren ise "egemen"dir.|'Bu hareketle Schmitrin hukuku durumsal olarak tarumla-

dığı sonucuna ulaşılabilir. Durumun niteligi hakkında belirlemeleri yapan egemen/

ayru zamanda bu durumu kendi yargılarıyla yöniendirerek, hukukı.ın da belirleYicisi

olur. Nitekim Sümitt "yasa, güçlüniin, olağanüstii duruma karar verenin sözüdür"

diyere( hukukun durumsallığıru ıtırgular. Bu neden]e "devlet egemenliğinin özü,

(...) hukuken zorlama veya hükmetme tekeli olarak deği| olması gerektiği gibi karar

verme tekeli olarak tanımlanır."2O

76

17
18

19

20

N. Vergiıı, s. 104.

C. Schmitt, 2002, s.46.
Z. Ars|an, s.71 .

C. Schmitt, 2002, s.73.
C. Sclrmitt, 2002, s.20.
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Böylece istisnaya karar veren devleL ayrlı zamanda kendisini koruma hakkı
olarak hukuku devre dışı bırakabilme yetkisine de sahiptir; çiinkü devletin varlığı
hukuk karşısında öncelik taşımaktadır. Başka bir deyişle devletin egemenliği hiçbir
şekilde sınırlandırılamaz. Schmitt'e göre hukukrın devlet karşısındaki üstünlüğü,
sadece müdahaleci (yeniden dağıtım mekanizması) olmayan kapitalist ülkelerde
devlet-toplum ilişkisi açrsmdan belirleyici olabilir. Schmitt, kurguladığ aşkın devleti
ise refah devleti üzerinden meşrulaştınr. Refah devleü, toplumsal ve hatta özel alanda
yeniden dağhm mekanizması aracılığyla müdahalecidir. Bubağlamda da Schmitt'e
göre refah devletinin hareket olanaklarrysa, ancak onun hukuk üzerinde tanrmlanr-

şıyla gerçekleşebilir. Nitekim Schmitt'in gönişlerini takiben Nasyonel Sosyalist Parti
de "hukuk, halka yararlı olan şeydir" biçimindeki formüle sığınarak, hukuku aşan
eylemlerini meşrulaştırmıştır.

Bu noktada her ne kadar hem Schmitt hem de Hegel aşkın devlet idealine
bağlanmış göri.inseler de, aralannda hAlA önemli bir mesafe söz konusudur. Hegelci
idealist siyaset anlayışı mutlak ilişkileri tanımlama peşindeyken; Schmitt'in çıkış
noktasında yer alan ilişkiler ağı mutlak deği| bağlamsal ve durumsaldır,2l belli bir
Zamar. ve belli bir mekAn içerisindeki ilişkilere gönderme yapar. Realist bakış açı-
sından siyasetin izlerini süren Schmitt'e göre önemli olan devleti doğru tanrmlayıp
arıalıız edebilmektir; bu bağlamda da "kendimizi tarih ötesi bir ideal2mden koruma]r
ve devleti ideolojik bir olay haline getirmemelifiz;'zz

Schmitt her ne kadar -belki de haklı olarak- ideolojik düşi.incenin büyüsi:ne
kapılmaksızın devleti ana|iz etmemiz gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorsa
d4 kendi görüşleri a$ıonlu bir ideolojide yanl« bulmuştur: Faşizm. Hitlelin "halkın
esenliği yasaların üzerindedir" deyişi Sdlmitt'in yukarıda sawruş olduğumuz siyaseÇ
devlet ve hukuk kavrayışları içerisinde kendisine rahathkla y,er bulabilecektir. Dahası
halk yine kendi esenliği konusunda söz sahibi degildir. Halkın esenligini belirleyecek
olan egemendir. Nitekim Schmitt II. Dtinya Savaşı sonunda savaş suçlusu olarak
yargılanmış ve suçlu bulunmuştur.

Dikkat edilirse Schmitt'e göre de egemenin23 Hegel ya da Hobbes'ta görüldüğü
gibi kutsallığ, söz konusudur. Schmitt bunu tam olarak kutsallıkla ifade etmese de,
kendi düştinüşi.ınde devleti "sekülarize edilmiş teolojik kavram"2a olarak açrklar.
Devlet bu göruşte arhk "bireysel hakların koruyucusu" d"gil, 'hireyin hizmet ederek

21 C. Schmitt, 2000, s.252.
22 C. Schmitt, "Somut ve Çağa Bağlı Bir Kavram Olarak Devlet", Deulet Kıırnnıı içinde, der.

C. B. Akal, Ankara: Dost Kitabevi,2000, s.254.
23 Egemen sözü bu noktada bilinçli bir seçimdir. Egemen iktidar demek değildir. Burada

egemen olarak devleti kastediyorum. Düşman da bu durumda iktidarda olanın düşmanı
değil, devletin düşmanı yani kamu huzurunu tehdit edendir.

24 C. Schmitt, "Political Theory", s. 36; akt. Z. Aslan, s.73.

(
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içinde eridiği toplumun inşaasının ve gelişmesinin temelidir."2s Dahası Schmitt'in

görüşleri, modem diinyanın fark, çoğulluk gibi kavralrşlannn da karşısında yer alır.

Schmitt, yabancıyı/ötekiyi düşman ilan edereh homojen bir devlet idealine ulaşrr.

Böylece devletin giderek homojen ve aşkrn olarak tanrmlanrşr, bugiiıri,in liberal de-

mokrasilerine çözmeleri gereken temsiliyet krizlerini miras olarak brral«r.

Hobbes ile başlayan, Hegel ve Schmitt in görüşlerinde siirdürülen mutlak devlet

anlayşı, devletin her tiirden keyfiliğnin öni.inü de açar. Keyfiliği ifade etnenin yetersiz

kaldığı durumlarda ise, bu keyfiliğm adı değiştirilerek "devlet sırtı"26 olur. "Devlet

sırrı"na her başvurulduğunda ise, devletin korunmasr adm4 her tiirden bireysel

hakkın i}ılal edilmesi olağarüaştırılabilir, ttim temel haklar askya alnabilir, üstelik

bu öngörülemez/kestirilemez bir biçimde egemenin belirlediği seyirde yapılabilir.

"Devlet hukuku"nun egemen söylem oluşunun karşrsında bireylerin hak ve

özgürlüklerini garantiye almanrn iki yolu bulunur: 1a devleti yok etmek ya da sı-

rurlamak. Her iki düşiınce biğmi de siyasal düşi.inceler tarihinde pek çok kez tekrar

edilerek yerlerini bulmuştur.

İhsanoğlu tarih boy,unca pek çok kez Leaiathan'dankurtulma girişiminde bulun-
muşfur. Leaiathan'dankurfulma planlarırun en güçlü ve etkilisi kuşkusuz Karl Marx
tarafindan yapılmşhr. Ancak her ne kadar Marksizmin temel ilkelerinden sapmış bir
deneyim bile olsa reel di.inyada yaşanan sosyalizm deneyimi "pro|etarya diktatör-

lüğü" ile ulaşılacak olan devletsiz toplum hayalinin gerçekleşmediğini göz|er öni.ine

sermiştir. Bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmesi gereken "elitlerin önderliği"nin
Marx'a göre "proletarya diktatörlüSi"ne dönüşmesi gerekirkery uygulanan dene-

yimde "elitlerin diktatörlüğünden bir adım öteye geçilememiş; sonuçta da giderek

totaliterleşn rejim, Adeta "devletsiz toplum"u değil, "toplumsuz devlet"i yaratrnştır.

Böylece Nietzsche'nin İnsanca Pek İnsanca adlr kitabındaki "sosyalizm despotizmin
küçük kardeş|"z7 olduğu yolundaki öngörüsü gerçekleşmiş olur.

Devleti tarih sahnesinden silme yolundaki benzer bir çaba anarşistlerde de göze

çarpar. Kropotkin "devlet"in kader değil, tarih içinde şekillenen hegemonya kavgası-

run bir üriinü olduğunu öne sürer.28 Ancak anarşistlerin bilinen yaşam biğmlerinden

bütünüyle ıızaktakalan ütopyacı vizyorüary onların çoğu kez ciddiye ainmamalarına

ya da önerilerinin olanakh görülmemesine neden olur.

25 C. Schmitt, "Was bedeutet der Streit un der Rechtstaat?", Zeitschrift f.d.ges Staatsuıisseıı-
chaft 95 (35), D9a; akt. Z. Arslan, s.73.

26 M. Sancar, s. 20.
27 F. Niezsche, Hıımaıı, All Too Hıınıaıı, çev. R. J. Hollingdale, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1986, s.1,73.
28 P. Kropotkin, The State: lts Historic Ro/a London: Freedom Press, 1969.
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Nitekim liberal düşiincenin uzun scıluklu zaferi de bilinerı siyasal yaşam biçiminde
köklü bir değişim önermek yerine, yalnızca bir yenilik öneriyor oluşundan ileri gelir.

Liberal gelenelç devlet karşıh olanları tıyararak, "devletin kötü oldtığunu ama aynr

zamanda zorurılu" oldu$ınu söyler. Locke her ne kadar doğal durumu insanların
sınrrsız bir özgürlükle yaşadıkları "altrıı çağ"2'olarak tasvir etse de, bireylerarası çıkan
husumetleri çözmek için yasaya duyulan ihtiyacn da farl,ındadır. Bu açıdan Locke'a
göre "yasasız özgürlük olmaz.'/3o Devlet srnrrlama ile ilişkilidir, ancak bu sınırlama
doğal hakları korumak için de gereklidir. Böylece liberal düşirnce geleneği, "doğal

hakları korumak" göreviyle sınırlandırılmış ve bu yoldan aşkınlık özelliği elinden
alınmış bir devletin tanrmrna işaret eder.

Devletin kendi kendini srrurlaması günümüzde en benimsenen ilke olarak kabul
edilir. Bu, başka bir ifadeyle, "anayasalcılık" ilkesidir. O halde iki tip iktidar modeli
kurgulamak mümkiindür: ilki, yukarıda Hobbes, Hegel ve Schmit(in görüşlerinden
hareketle özetleııdiği gibi, tiim yetkilerin kendisinde toplandığı "mutlak devlet",
diğeri ise devletin kendi kendisini sınırladığı "hukuk devleti."

b. Hukuk Devleti:

"Mutlak devlet" ve "hukuk devleti" kavrayışlarının arasındaki en temel fark,

devlete atfettikleri stattiler arasındaki yapısal ayrımlardrr. "Mutlak devlet", devletin
özgürlüğünü en üstiiır hedef haline getirerek, bireylere sınrrlr hak ve özgürlükler
tanırken; "hukuk devleti", giderek mutlaklaşma eğilimindeki devleti sınırlayarak
bireysel özgürlükleri koruma altına alır. Başka bir ifadeyle "mutlak devlet" bireylere
devletin hizmetkArı olarak değer biçerken, "hukuk devleü" hak ve özgürlüklerini
hukuk aracılığıyla koruduğu bireylerin hizmetinde olan devlettir. Bu açıdan "mutlak
devlet" kendinde bir amaçken, "hukuk devleti" araçsal bir değer taşır.

"Hukuk devleti" ya da "hukukun üstiinlüğü" ilkesini, siyasal iktidarı hukuk
kurallarıyla sınırlayan "anayasa| devlet" olarak tanımlayabiliriz. En genel ifadesiyle
"hukuk devleti" hem tek tek bireylerin hem de devletin ay,rıı hukuk kurallanna
uymasrnr ifade eder. Böylece arhk egemerüiği sınırsız olan devletin yerini, hukuk
ile sınırlanarak keyfi müdahale guciinü kaybeden bir devlet alır.

"Hukuk devleti"nin iki temel niteliği vardrr:

a. "Hukuk devleti"nde yasalar geneldir ve yasa koy.ı,rcular da d6hil herkese

eşit olarak uygulanır.

29 J. Locke, Hiikiinıet Üzeriııe İkiııci İııcalanıa -Siz,il Yöııetiıııiıı Gerçek Kökeııi, Boyutıı zıe Anıacı
Üzerine Bir Daııcıııe , çev. F. Bakırcı, Ankara: Babi1 Yayıncılık,2004,I. Bölüm.

30 J. Locke, s. 169.
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b. "Hukuk devleti"ııde yasalar açıkça ilan edilir ve uygulanacağı herkes için
önceden bilinir.3|

Özgüliiklerh korunması konusunda hukuk devletinin bu iki niteliğ büyük önem

taşır. Herşeyden önce ilk ilke yöneticilerirç iktidarın ya da devletin keyfi el4emleri
karşısında bireyin özgürlüğiiııün korunmasınln ve devamlılığının garantisidir. İkinci
ilke ise bireylere eylemlerinin sonuçlarına ilişkin öngörülebilirlik sağlarkery bireyleri
eylemlerinin sonucu olarak keyfi müdahaleye uğrama riskinden korur. Birevleri
eylemlerinde her an öngöriilenrezya da hesaplanamaz müdahale tehdidinden uzak
hıtan hukuk devleti, bu yolla bireyleri kendi kararlarını uygulayabilme konusunda
tamamen "otonom" kılar. Kant'ın otonom varlık olarak insanı, ancak bahsettiğimiz
hukuk kuralları dAhilinde varlık gösterebilir. Nitekim Kant'ın bütiin devlet şekillerini
"kişinin doğal haklarıyla uyumlu bir anayasa fikrine" dayandırması ayru gerekçe

nedeniyledir.32

Dikkat edilirse buradaki temel amaç mutlak devletin keyfiligi ile karşıt olarak,

bireyin haklarının korunmasrna yönelik tedbirleri alabilecek farklı bir devlet olgu-
suna ulaşmakhr; çiirıkü "keyfilik" özgürlüğtin öni.indeki en büyük engeli oluşfurur.
Keyfilik iki farklı yönden gelebilir:

a. Kaynağı ne ti.irden olursa olsun toplumsal alanda etkiye sahip olan güçlü
bireyler, benzer bir etkililikten yoksun olan güçsüz bireylerle ilişkilerinde
sırıırlanmadıklarr sürece, güçsüz olanın hak]arınr hiçe sayarak keyfi dav-
raruna potansiyeline sahiptirler.

b. Devlet, bireylerle kurduğu ilişkide mutlak devlet özelliği gösterdiği oranda
keyfi davranabilir.

"Hukukun üsti,irılüğü" ilkesi, söz konusu her iki keyfilik karşısında da bireylerin
hak ve özgürlüklerinin garantisini oluşturur. Hukuk, ilk olarak bireylerarası ilişkiler-
de keyfiliğın öni.ine geçerek, bireylerin birbirlerine olası keyfi müdahaleleri engelleı
ve bu yoldan bireylerin özglır eylemlerini garanti altına alır. Çağımız cumhuriyetçi
yazar|arındrı Philip PettiÇ özgürlüğü "başka birinin keyfi güciine tAbi olmayan bir
kişiniru yani başka birinin tahakkümi.inde olmayan bir kişinin statiisü olarak" açıklar.33

Tahakküm ise "bir failin başka bir fail üzerirıde keyfi temelde müdahale eciebilme

kapasitesi"dir.} Bu durumda güçlü ve güçsüz arasrnda kurulacak hukuksal ilişki,

31, P. Pettit, Cumhuriyetçilik -Bir Ozgiirliik ae Yöııetinı Teorisi, çev. A. Yı.|maz,Istanbul: Ayrıntı
Yayınları,'1998, s. 231,.

32 I. Kant, "Sürekli (Ebedi) Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme", Seçitmiş Yazılar, çev. N. Boz-
kurt, 1984, s. 233.

33 P. Pettit s. 55.
34 P. Pettit, s. 80.
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her iki tarafin da eylemlerinin sırurlarıru belirleyerek, özgürlüğün olduğu kadar
öngörülebilirliğin de yolunu açar.

İkinci olarak ise hukuk "keyii otorite" karşısında bireylerin özgürlüklerini
garantiler. Bu ilke hukukun bir otorite olarak devletleri de bağladığının göster-

gesidir. Burada artık hukuk, Schmitt'in ileri sürdüğü gibi devletin bir etkinliği
deği| toplumsal uzlaşrnın bir eseridir. Thrihsel olarak "hukukun üsti.inlüğü ilkesi",
Roma'dan bu yana cumhuriyetçi geleneğin bir ürünü olsa da çağımızda -özellikle
mülkiyet hakkının korunmasıyla bağlanhlı olarak- daha çok liberaller tarafindan
sahiplenilmiştir. Liberal gelenekte "hukukun üstiirüüğü" kuramrnn ortaya çıkışı ve

savunulmasr, devletin, bireylerin özgürlük ve mülkiyetlerine müdahalelerinde yasa

ile sınrrlandrrrlmasr isteminden doğar. Faaliyetlerinin hesaplanabilir ve öngörülebilir
krlınması amacryla devlet, ttim eylem ve işlemlerinde bağımsız yargıy|a denetime
tabii tufularak sınırlanır.35 Böylece özgır bireylerin otonom kararları ve ticari fayda
hesapları da keyfi müdahaleden kurtularak, gerçeklik kazanır.

O halde ister siyasi isterse ahlaki olsun ttim özgürlüklerin temeli keyfi müdaha-
lelerin engellenmiş olmasrna bağlıdır denilebilir. Özelikle hem siyasi otorite olarak
karar verici hem de ahlaki otorite olarak yönlendirici olan devletin keyfi müdaha-
lelerinin engellenmesi, özgürlüğ)n ilk koşuludur. Devletin keyfi müdüalelerinin
engellenmesi temelde üç genel koşulu gerektirir:

a) "Hukukun üsttinlüğü" prensibini benimsemek,

b) "Kuvvetler ayrılığını" oluşturmak,

c) Sistemi görece olarak da olsa "çoğunluk iradesine dayanıklı" kılmak.

Daha önce de belirtildigi gibi, "hukuk devleti", "keyfi iktidar karşısında hukukun
mutlak hAkimiyetini ve keyfiliği dışlaması"ru ifade eder.36 Ancak bu noktada hukuk
devletinin anayasalbir devlet modeli sunduğunun ayırdına varmak gereklidir. Şöyle
bir sorudan yola çıkmak yol gösterici olacaktır: Yasa; iktidarın tek bir kişinin, belirli
grubun ya da bir kurumun elinde toplanmasıru öngörüyorsa bu iktidarın keyfi ol-

madığı söylenebilir mi? Schmitt'inbakış açısından onaylanabilecekbu sorun/ hukuk
devletinin bakış açısından bir açma^ gösterir. Bu açmaz, hukukun üsti.irüüğifuıiın

yasallık boy.tıfuna indirgenmiş olmasından kayrraklarur. Oysa bir etkinlik ya da karann

yasal olmasıyla hukukun üsti.irılüğiine uygun olması arasrnda anlamca fark bulunur.
Buna göre yasayla tanrnan bir yetki illegal olmayabilir, ancak anayasal prensip olan
hukukun üsttinlügü ilkesine aykırı olabilir. Dolayısıyla "hukukun üsti.inlüğü" ilkesi
yasal değil, "ao-ıayasal," bir ilkedir.37

35 M. Sancar, s.44.
36 A. V. Dicey, lııtroduction to the Stııdy of the Laıo of the Coııstitutioıı, 10t6 ed., London: Mac-

Millan, 1959; akt. Z. Arslan, s.78.
37 Z. Arslan, ss.78-79.
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Devlet tahakkümiine ya da mutlak devlete karşıt olarak hukuk devletinde va-
rolmasr gereken ikinci bir nitelik "kuwetler ayrı|ığı" ilkesidir. Bu ilke hukuk rejimi

çerçvesinde yetkililerin sahip olduğu güçlerin dağtılmasıru öngöri.ir. Montesquieu'ntın
Kanunların Ruhu§ eserinde modem ifadesine kavuşan "kuwetler ayrılığı ilkesi", en
basit biğmde yasama/ yürütme ve yargı organlarınm birbirlerinden bağımsız ve
özerk birimler olması gerektiğini ifade eder. Hobbes'un bir elinde tetazi, bir elinde
klıç taşıyan Leaiathaıı'ına karşı hukuk devleti, böylesi tahakküme/keyfi müdahaleye
yol açacak bir gücü ayırarak, bireylerin özgürlüklerini garanti alhna alır.

Ancak çağdaş demokrasilerde sıkhkla görülen en önemli sorurüardan biri, "kuv-
vetler aynlığı ilkesi"nin giderek işlevini yitirmesidir. "Kuwetler ayrılığt", kuramrn
hAlA önemli bir parçasınr oluşturmakla birlikte özellikle çoğunlukçu demokrasi
uygulamalarında giderek yasama ve yürütme birimlerinin birbirlerine yakırılaşmasr,
hatta ayrulaşması söz konusudur. Bu da "çoğurıluğun tirarürğı"nrn gi,inümüz için en
büyük tehlikelerden biri olduğunun göstergesidir. Bu nedenle manipüle edilemez
hukuk sisteml hukukun klasik olarak bilinen bu iki ilkesine üçiıncü bir ilkeyi ekleme
gerekliliğini gündeme getirir.

Çoğunluğun ezici güci.ıne karşı yürürlükteki yasaların kolaylıkla "çoğunluğa
göre değişime tabi olmama"lannı sağlamak gereklidir.3g Elbette ki her yasa değişime
açktır ve işlevselli$ni yitiren yasaların yerini yenileri alrr. Ancak bu yenileme işlemi
sırasurda yapılan yasalarırı salt çoğunluğun isteğiyle yapıLmasrnın öniine geçilmediği
takdirde, azırılıkların çoğunluğa boy"ı.ın eğmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak belirir.
"Çoğunlukçuluk karşıtı korum4 yerleşik bir genel hukuk kuralı statiisü kazand*ça
bir yasanın hukuki bakımdan degişime karşı genel bir varsayrmla ya da yasanın
ancak özel bir koşulu yerine getirdiği durumlarda yenilenmesine izin verilmesiyle
ilişkili olabilir. Ya da eğer yasa değiştirilmek için müzakere edilecekse, değişikliğin
yapılabilmesi için alışıldık çoğunluk desteğinden fazlası istenmelidir."a()

Ashnda özellikle bu sonuncu ilke, doğrudan doğruya "çoğulcu toplum yapısı"ruı1
ve "demokrasi"nin korunabilmesiyle ilişkili olarak değerlendirilmelidir. Bu bağ-
lamda çoğunluğun tiranhğına dönüşme tehdidi olan bir iktidar örgütlenmesine
karşı toplumsal alanda tahakkümü engelleyen mekanizm4 yine hukukun kendisi
olacakhr. Böylece her bir birey bir diğerinin srrurlamasr ya da tahakküm tehdidi
olmaksızın kendi adına konuşabilme ve tartrşabilme yeteneğine kavuşur. Başka bir
deyişle, toplumda özglır, demokratik bir tartışma ortamrnrn varoluşu, ister tek tek
bireylerden, ister bir büti.in olarak toplumun kendisinden isterse devletten gelsirç

38 Montesquieu, Kaııunların Ruhu Üzeriııe, çev. F. Baldaş, İstanbul: Seç Yayın Dağıtım,
2004.

39 P. Pettit, s.239.
40 P. Pettit, s.239.
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her tiirden tahakküm ilişkisini engelleyen bir örgütlenmenin oluşfurulmasrna ve

korunmasına bağlıdır. Buradan hareketle denilebilir ki, hem bireylerin, hem belirli
amaçlarla bir araya gelen gruplarrn hem de doğuştan olsun ya da olmasın belli
ontolojik ayrrmlar nedeniyle sıklıkla siyasetin ötekisi ilan edilen azınhklarrn kendi
adlarına özgürce konuşabilecekleri demokratik bir toplum ideali, ancak anayasal bir
devlette olanaklı bir hal alır.

Bu ti.irden bir hukuk devleti kavrayışında bireyleri bir araya getiren ahlaki
gerekçeler değil, özgürce konuşma olanağı, kendini ifade etme hakkıdır. Devletin
varoluş gerekçesi ahlaki bir yapıya değil, özgürlüklere dayandırıldığ sürece, toplum-
ların homojenlik iddialan da giderek gereksiz hale gelecektir. Bu arüamda hukukun
ahlaktan öncelikli bir konuma gelmesi, devlet-birey arasındaki kimlik krizinden
doğan gerilimlerin giderilmesi için de bir çözüm olanağını içinde barındırır. Bu çö-
züm almı zamanda özellikle toplulukçu geleneklerin liberalizme yönelttikleri soy-ıt

birey kavray§ırıa yönelik eleştirileri de, hukukun korumasr alhnda kendi adlarına
konuşan, tahakküm tehlikesi olmaksrzın benliklerini ifade etmekten kaçınmayan
bireylerin kendi varoluşlarıru ortaya koymalanyla yanıtlanmış olacak; Habermas'rn
deyişiyle diyaloğun, siyasal müzakerenin önü açılacaktır. Söz konusu süreç ötekini
iç düşman olmaktan çıkararak, hukuki platformun kendi adına konuşan tarhşmacrsr

haline dönüştiirecektir. Böylece özgürlüğrin varoluşunun korunması ve sürdtirülmesi
hukuk devletinin meşruluk zemindedir denilebilir.

c. Sonuç Yerine

Thrih bize "devlet hukuku" ve "hukuk devleti" arasında gerilimli bir ilişki
olduğunu gösterir. Real-politikalar açısından bakacak olursak, "hukuk devleti" ve
"devlet hukuku" arasndaki gidiş gelişleriru iktidar ve muhalefet ilişkisine uygun
olarak biçimlendigi görülecektir. İktidaı kendisini güvende hissettiğinde ya da
muhalefet zayıfladığında "hukuk devleti" kavrayrşıru öne çıkarhrkery muhalefetin
güçlendiği dönemlerde "devlet hukuku"na dönüşiin yollarıru hazt|ar. Başka bir
ifadeyle "devlet hukuku" denilen olgu, tarihin kararılıklarına gömülü değildir, aksine

her an yaşanabilen bir duruma işaret eder. Tarihin bu oyununa insanoğlrınun her

daim düşüyor olması, her an tahakküm tehdidi altında, dolayısıyla da özgürlüğün
tam olarak gerçekleşmediği bir diinyada yaşıyor oluşumuzun göstergesi olduğu gibi,

"hukuk devleti" aniayışuıın da 1,urttaşlar tarafindan özenle korunması ve hukuka
saygınm öncelikli bir değer olarak benimsenmesi gerektiğini de ortaya koyar. Mau-
r2o Viroli'nin dediği gibi gerçek yurtseverlik, yasalanyla özgürlük veren bir devletin
Eınayasasrna duyulan sevgide ve onu koruma isteğinde açığa çıkar.

{
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