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ÖN SÖZ 
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Bu çalışmanın ortaya çıkması sürecinde ilgi, destek ve eleştirilerini esirgemeyen, 

her zaman desteğini gördüğüm değerli hocam ve danışmanım Doç. Dr. Hamdi 

BRAVO‟ya en içten teşekkürlerimi sunarım.  

Bu türlü bir çalışma yapabilme cesaretini bana kazandıran, hiçbir zaman ilgisini 

ve desteğini benden esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Işıl BAYAR BRAVO‟ya en 

içten teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca her zaman ve her anlamda yanımda olan sevgili aileme ve sevgili 

arkadaşım Emine YAVUZ‟a en içten duygularımla teşekkür ederim. 
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ÖZET 

J. LOCKE VE G. W. F. HEGEL’DE HAK KAVRAMI 

Pınar ALTUNBİLEK 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 

209 sayfa, Ağustos, 2014 

Danışman: Doç. Dr. Hamdi BRAVO 

Bu çalışmada, Locke ve Hegel‟in felsefelerinde „hak‟ kavramına ilişkin 

düşüncelerinin karşılaştırma yoluyla ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaç için, 

çalışmada, hak kavramıyla ilişkisini kurdukları diğer kavramlar ve bu ilişkileri nasıl 

kurdukları ele alınmıştır. 

Locke‟a göre, „hak‟kın kaynağı “doğa yasası”nda ya da “doğal ödevler”dedir. 

Locke‟un doğal hak kuramı “doğa yasası”, “doğa durumu”, “doğanın ışığı” ve “doğal 

akıl” gibi kavramlar üzerinde temellenir. Ona göre, siyasal toplum ve devlet, ussal 

varlıklar olan bütün bireylerin rızasıyla tanınan anlaşmalar üzerine kurulur. 

Hegel‟in “hak” anlayışı, bireyin istemesi ve aklı üzerine oturtulmuş Locke‟un 

anlayışının karşısında konumlanmıştır. Hegel Locke‟un hakka yaklaşımının aslında 

soyut olduğunu, yani yalnızca kavrama odaklanıp onun gerçekleşmesini bir kenara 

bıraktığını öne sürmektedir. O, hak idesinin gelişiminin soyut olandan somut bir biçime, 

yani devletteki ya da etik yaşamdaki yasalara doğru olduğunu düşünmektedir.  

Bu çalışmanın ilk vargısı, Locke‟un „hak‟ kavramı hakkındaki düşüncelerinin 

Hegel‟in felsefi dizgesi içerisinde “Soyut Hak” diye başlıklandırdığı ancak erken bir 

aşamaya karşılık geldiğidir. Çalışmanın ikinci vargısıysa, Locke‟un Hegel tarafından 

“soyut, biçimsel ve olumsuz” diye tanımlanan ve yalnızca soyut bir bireyin özgürlüğü 

üzerine oturtulan özgürlük anlayışının bizi köle-efendi arasındaki ilişkiyi olumlayan 

kusurlu bir özgürlüğe götüreceğidir. 

Anahtar Sözcükler: Hak, Doğal Hak, Doğa Yasası, Özgürlük, İstenç, Ödev, Us, 

Devlet. 
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ABSTRACT 

CONCEPT OF RIGHT IN J. LOCKE AND G. W. F. HEGEL 

Pınar ALTUNBİLEK 

Süleyman Demirel University, Department of Philosophy, Master Thesis, 

209 Pages, August, 2014 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Hamdi BRAVO 

In this study, it is purposed to put forth the thoughts of Locke and Hegel on the 

concept of „right‟ in their philosophy through comparison. For this aim, in the study 

other notions that which they relate with the concept of right and how they relate them 

to each other are examined. 

According to Locke, the source of „right‟ is in the “law of nature” or “natural 

duties”. Locke‟s natural right theory is grounded on the notions like “natural law”, 

“state of nature”, “light of nature” and “natural reason”. Due to him, political society 

and state rely upon agreements which is recognized with the consents of all individuals 

which are rational beings.  

Hegel‟s understanding of “right” is positioned against Locke‟s understanding 

which is grounded on individual‟s will and reason. Hegel argues that Locke‟s approach 

to right is actually abstract, i.e. focuses only to the concept and put asides the realization 

of the concept. He suggests that the dialectical progress of the idea of right is from 

abstract to a realized form, i.e. laws in a state or ethical life. 

This study‟s initial argument is that Locke‟s thoughts on the concept of „right‟ 

corresponds only to a early moment in Hegel‟s philosophical system which he titled as 

“Abstract Right”. The second argument of the study is that Locke‟s understanding about 

freedom that grounds only on the freedom of an abstract individual which Hegel defines 

as “abstract, formal and negative” will mislead us to an inexact understanding of 

freedom which affirms the relation between lord and bondage. 

Key Words: Right, Natural Right, Law of Nature, Freedom, Will, Duty, Mind, 

State. 
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GİRİŞ 

„Hak‟ kavramına, haklara ve özgürlüğe ilişkin şu üç grup soru, bu çalışmayı 

doğuran temel sorulardır: 

„Hak‟ neye ilişkin bir kavramdır? „Hak‟ kavramının zorunlu bağıntıda olduğu bir 

takım kavramlar var mıdır? „Hak‟ kavramı kendinde bir içerik taşır mı? Yalnızca 

kavramın kendisinden çıkarsanan düşünce salt kurgu olmayan bir „hak‟ fikri verebilir 

mi?  

Yalnızca insan olmamızdan dolayı sahip olduğumuz bir takım haklar var mıdır? 

Bu hakların kendilerinde apaçık gerçeklikler
1
 olduğu ileri sürülebilir mi? Eğer öyleyse 

sahip olunan bu hakların herhangi bir yetke tarafından kabul edilmesi gerekli midir? 

Eğer gerekli değilse hakların geçerliliği nerede aranacaktır ya da bir argüman ile bir 

hakkın ayırdımı ne olacaktır?  

Kendi istememizin koymadığı bir kurala uymak, salt kendi isteğimize 

dayanmayan başka bir tikelin isteğine veya tümelin isteğine dayanan bir eylemi yerine 

getirmek özgürlüğümüze karşı mıdır? Kendi aklımıza göre değil ama tümelin yasalarına 

uygun biçimde eylemek özgürlüğümüzü çiğnemek anlamına mı gelmektedir? Ya da 

daha genel olarak; „başka‟yı -„ben-olmayan‟ı- dinlemek „ben‟e mutlak olarak karşı olan 

bir eylem midir? Yoksa hak ve özgürlüğe dair asıl soru onlarda özsel olanın ne olduğu 

mudur?  

Bu sorular en temelde hakkın ve özgürlüğün öznel bir zemine mi –tikelin isteği 

ve aklına-; yoksa nesnel bir zemine mi –tümelin isteği olan yasaya- dayandığı sorusunu 

içermektedir. 

Hak sorununda temel olarak iki hak ile karşılaşılmaktadır: Tikellik ya da 

bireysellik hakkı ve tümelliğin ya da nesnelliğin hakkı. Bireyin özgürlüğü için kendi 

aklına güvenmesi ve buna göre davranması gerektiğini savunan görüş aynı zamanda bu 

türlü davranmanın bireyin doğal hakkı olduğu iddiasını da dillendirmektedir. 

Tümelliğin hakkını savunan görüş ise bireyin salt kendi aklına ve kendi istemelerine 

dayanan eyleminin nesnel olmadığını öne sürer. Locke‟un doğal hak kuramı bireysel 

                                                 
1
 Leo Strauss, Doğal Hak ve Tarih, çev. Murat Erşen-Petek Onur, Say Yayınları, İstanbul, 2011, s. 17. 
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hak ve özgürlük savunusudur. Hegel ise öznelliğin ve tümelliğin hakkını ve 

özgürlüğünü birlikte saklayan etik yaşamı ya da devlet ideasını ortaya koymaktadır.  

„Hak‟ ve „özgürlük‟ kavramlarının öncelikle tikele ilişkin olduğu ve bu yüzden 

hak ve özgürlükten anlaşılması gereken şeyin bireyin hakları ve onun özgürlüğü olduğu 

görüşü Liberalizmin temel sayıltısıdır.
2
 Bu anlayışa göre „ben‟i özgür kılan ve haklarını 

kullanmasını sağlayan olabildiğince kendi aklına göre eylemesidir. „Başka‟yı dinlemek 

ise, yalnızca „ben‟e hizmet ettiği, „ben‟in yararına olanı sakladığı sürece gereklidir. 

„Başka‟,  böylece, „ben‟in iyiliğinin yalnızca bir aracıdır. Buna göre „başka‟nın 

görünümü „başka bir tikel‟ veya „tümel‟ olabilir, bunun bir önemi yoktur; önemli olan 

„ben‟in „başka‟nın hizmetinde olmaması ya da „başka‟nın iyiliğine kendisini 

adamamasıdır. Birey başka bir bireyin, devletin, toplumun ya da bir düşüncenin uğruna 

kendisini ortaya koymamalıdır. Önemli olan kendisinin varlığı, yaşamı, sahip oldukları 

ve özgürlüğüdür. Locke‟un hak ve özgürlük görüşü bu yöndedir.
3
 

„Hak‟ kavramının tikele ilişkin olduğu görüşü Locke‟un ortaya koyduğu 

biçimiyle doğal hak anlayışıdır. Çalışmanın birinci bölümünde “doğal hak kuramı”nın 

ilişiğindeki “doğa yasası”, “doğa durumu” ve “doğal ödev” kavramları ile Locke‟un bu 

anlayışla ortaya koyduğu siyasal toplum ve devlet görüşü incelenmeye çalışılmıştır. 

Locke‟un insanlığın kuralı olduğunu düşündüğü “doğa yasası” insana haklı davranışının 

yolunu gösteren pratik ilkeler bütünüdür. Bu yasa evrenseldir
4
; onun geçerli olmadığı 

hiçbir zaman, mekân veya durum yoktur; insanı bu yasadan bağışık kılacak hiçbir düzen 

de yoktur. Doğanın ışığı sayesinde insan bu yasayı öğrenebilir
5
; Locke‟un metaforik 

„doğanın ışığı‟ kavramı ile kastettiği akıldır
6
. Yani insan doğal olarak sahip olduğu 

aklıyla bu yasayı kavrayabilir. Locke‟a göre insan doğası ile doğa yasası arasında bir 

paralellik ve bir uygunluk vardır, bir akıl varlığı olan insan akıl yasasını anlayabilecek 

yeteneğe sahiptir ve bu yüzden de insan bu yasaya uygun davranmakla yükümlüdür.
7
 

Doğa yasası haklı davranışı ödev olarak buyururken haksız davranışı yasaklar. Locke 

                                                 
2
 Işıl Bayar Bravo, “Hegel ve Liberalizm”, flsf dergisi, S. 2, Isparta, 2006, s. 111. 

3
 John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, Ebabil Yayınları, Ankara, 2012,  s. 10, 

11, 23, 64. 
4
 John Locke, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, çev. İsmail Çetin, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, 

ss. 72-83. 
5
 Locke, 1999, ss.25-35. 

6
 Locke, 1999, s.78.  

7
 Locke, 1999, s.78. 
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aynı zamanda doğa yasasının bireyin çıkarlarının hizmetçisi olmadığını, doğa yasasının 

öncelikle çıkara ya da yarara dayanmadığını düşünmektedir.
8
 Bir eylem haklı olduğu 

için „iyi‟ ve haksız olduğu için „kötü‟dür. Öyleyse doğa yasası „haklı‟ ve „haksız‟ olanın 

ölçütünü vermekle bir hukuktur; „iyi‟ ve „kötü‟ olanın ölçütünü vermekle ve ödev ile 

yasak biçiminde görünmekle de bir ahlak yasasıdır. Locke, böylece, „doğa yasası‟ 

kavramıyla hukuk ile ahlaklılık arasında açık ve kesin bir bağ kurmuş ve hatta bunları 

„doğa yasası‟ kavramında özdeşleştirmiş olmaktadır. Bu özdeşliğin kavramsal karşılığı 

ise “doğal hukuk”tur.  

Doğa durumu ise insanların bir tümel ilke olmaksızın yalnızca doğa yasasına 

uygun olarak yaşamlarını sürdürdükleri tam bir özgürlüğe ve eşitliğe sahip oldukları 

doğal yaşamdır.
9
 Locke doğa durumu üzerine düşüncelerinde net bir şekilde Hobbes‟un 

görüşünü reddeder ve Hobbes‟un bir savaş durumu olduğunu ileri sürdüğü doğa 

durumunun, bunun aksine,  bir barış durumu olduğunu düşünür.
10

 Locke‟a göre insanlar 

tümel ilke ve pozitif bir hukuk olmaksızın bir arada yaşayabiliyorlarsa bu doğa yasasına 

uygun davranmaları sayesindedir. Dolayısıyla ona göre doğa durumu insani bir yaşam 

biçimidir. Locke bu düşüncesini desteklemek adına, tarihte doğa durumunda yaşamını 

sürdüren topluluklardan da örnekler verir.
11

  

Locke‟a göre insan yaşamına, özgürlüğüne ve emek gücüne sahip olarak 

dünyaya geldiğinden bunları koruması onun en temel hakkıdır. Doğa yasası insana 

doğal olarak sahip olduklarını korumasını buyurur. Bu bakımdan insanın varlığına, 

özgürlüğüne ve emek gücüne sahip çıkması birincil ödevidir.
12

 Öte yandan varlığını 

koruma isteği doğal bir istek olduğundan, insanın varlığını koruma çabası doğal bir 

haktır. Mülkiyet hakkı ise bu en temel hak ve ödevden türemektedir. İnsanın varlığını 

sürdürmek için şeylere sahip olması hem bir haktır hem de bir ödevdir. Birey böylece, 

Locke‟a göre,  hukukun temel ilkesidir. Bireyi ilgilendiren her şey birey merkezli olarak 

kurulacaktır. Bireyler doğal haklarını güvenceye almak için bir sözleşme yaparak 

devleti kurmuşlardır. Bireylerin bu amaçla kurdukları devlet bireyin iyiliğinin bir 

                                                 
8
 Locke, 1999, ss.83-93. 

9
 Locke, 2012, s.9. 

10
 Solmaz Zelyüt,  Dört Adalı: Hobbes-Locke-Berkeley-Hume, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2010, s. 71; 

Neşet Toku, Siyaset Felsefesine Giriş, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005,  s. 218. 
11

 Locke, 2012, s.67.  
12

 Locke, 2012, s.11, 17, 23. 
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aracıdır. Devlet bireyin yaşam alanı olan sivil toplumu korumakla yükümlüdür. Ona 

göre siyasal toplum insanların kendi rızalarına dayanan bir sözleşmeyle 

oluşturulmuştur. Siyasal toplumun tüm öğelerinin bireylerin temel hak ve 

özgürlüklerinin güvenliğine hizmet etmesi gerekmektedir. Bu yüzden „rızaya dayalı 

hükümet‟ meşru bir yönetimin en önemli şartıdır.
13

  

Hegel ise „hak‟ ve „özgürlük‟ kavramlarında özsel olanın „us‟ kavramı olduğunu 

savunmaktadır. Salt „ben‟e ait olan ya da yalnızca öznel olan doğaldır, dolaysızdır, 

duygusallığın ortaya çıkışıdır ve bu yüzden keyfi olandır. Salt öznel olanda us değil 

duygusallık, keyfilik varlık kazanır. Keyfilik ise özgürlüğün yokluğu demektir. Bu 

yüzden usun belirlenimi öznellik değil, nesnelliktir; us evrensel ya da nesnel olanda 

varlık kazanır. Nesnelliğin varlık kazanışı ise salt öznelliğin üzerine yükselmekle, 

doğallığın, doğal yanın olumsuzlanmasıyla olanaklı hale gelir. Us buna göre doğal-

olmayan alanda, bilincin yaratımı olan tinsel alanda gerçeklik kazanır; dolayısıyla 

özgürlük bu alandadır.
14

 Salt öznel olmayan, keyfi olmayan, salt doğal ve dolaysız yana 

dayanmayan eylem öyleyse özgürlüğün olanağını taşıyan eylemdir. Yalnızca „ben‟i 

dinlemekle ya da yalnızca öznel istemesini dışsallaştırmakla ortaya çıkan eylem, 

özgürlüğü değil özgür olmayışı göstermektedir. Hegel‟e göre insan doğal 

belirlenmişliğinin üzerine yükselebilen tinsel bir varlıktır; bu yüzden o, özgürlüğün 

olanağıdır.
15

 Onun bu özgürlüğü salt „ben‟in isteklerine ya da kendi aklına göre 

eylemesinde değil, aksine, salt „ben‟ oluşunu ya da doğallığını yadsımasındadır.
16

 

Özgürlük öyleyse ussal olanın izini sürmekle kazanılabilir; bunun yolu „ben‟in 

istemelerinin, yalnızca kendi aklının söylediğinin üzerine yükselerek, -özneliği 

eritmeden- „başka‟yı dinleyerek, yani nesnel olana uygun davranarak gerçekleşir. Bu 

anlayışla „başka‟ özgürlüğün bir aracı değil, onun olanağı ve biricik koşuludur. Bu 

„başka‟ başka bir tikel ya da öz-bilinç veya tümel olabilir.
17

 Öyleyse bu anlayışın hak ve 

özgürlüğe ilişkin savunduğu şey, usun hakkı ve usun özgürlüğüdür. Hegel özgürlüğün 

                                                 
13

 Locke, 2012, s.98; Zelyüt, 2010, ss.72-75; Toku, 2005, ss.239-241. 
14

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 

2011, s. 275. 
15

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tarihte Akıl, çev. Önay Sözer, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1995, ss. 

58-61. 
16

Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Tüze Felsefesi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 2006, 

pr.18-24. 
17

 Hegel, 2011, ss.121-126. 
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olanağını bu biçimde kurmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde Hegel‟in hak ve 

özgürlük anlayışı ile buna bağlı olan toplum ve devlet anlayışı incelenmeye 

çalışılmıştır. 

Usun hakkı nesnelliğin hakkıdır ve onun özgürlüğü kendisine yer bulduğu her 

alanda kendisini açması, yaymasıdır. Hegel usun tarihte kendisini sergilediğini ileri 

sürmektedir.
18

 Us idealardadır; örneğin us hak ideasındadır yalnızca onun kavramında 

ya da kavramına uymayan gerçekliğinde değil. Tek-yanlı soyut belirlenimler usu tam 

olarak taşımazlar. Hak ideasında, özgürlük ideasında veya devlet ideasındadır us; 

bunların soyut kavramlarında veya soyut gerçekliklerinde değil. Usun hakkı ya da 

ussallığın hakkı olan bu idealar Tüze Felsefesi‟nin konusunu oluşturmaktadır.  

Usun eylem biçimi diyalektiktir.
19

 O, oluş sürecinde kendisini olumsuzlayarak 

yeniden ortaya koyar. Dolayısıyla idea olarak varolmak diyalektik tarzda varolmak, 

böyle gerçekliğe gelmektir. Hak ideası da diyalektiksel gelişim süreci içinde ortaya 

çıkar. „Hak‟ kavramının diyalektiksel gelişimi soyut haktan etik yaşama doğru onun 

ilerlemesini göstermektedir. Hegel Tüze Felsefesi‟nde bu süreci açıklamaktadır.  

„Soyut hak‟ öznenin tekil istencini, öznel istemelerine dayanan hak iddialarını 

göstermektedir. Hegel bu aşamada öznenin kendisini bir yandan sonlu ve sınırlı öte 

yandan sonsuz ve sınırsız olarak bildiğini ifade etmektedir.
20

 Özne doğal bir varlık 

olarak belirlenmiş olduğunu ama buna rağmen sonsuz isteme olduğunu bilir. Bu bilme 

onu hak yeteneği olan biricik varlığın olanağı haline getirir, yani „kişi‟ yapar. Kendisini 

sınırsız isteme olarak bilen „kişi‟, hakkı yalnızca kendi istemesinde temellendirecek 

olan bireydir. Bu, hakkın öznelliğin görünümü olan ilk aşamasıdır. Hak burada öznenin 

tekil istemesidir, böylece.  

Kişi soyut hakta kendisini bütün hakların sahibi olarak bilmekte ve bütün 

ilişkilerini buna göre kurmaktadır. Kişi kendi isteğine göre eylemeye hakkı olan bir 

varlık olarak bilir kendini. Eylemi üzerine düşünmeye, eylemini nesne edinip onun 

üzerine düşünmeye başlaması ise ahlak alanına karşılık gelir.
21

 Ahlak alanında kişi 

                                                 
18

 Hegel, 1995, ss.31-46. 
19

 Hegel, 2006, pr.31. 
20

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Hukuk Felsefesinin Prensipleri, çev. Cenap Karakaya, Sosyal 

Yayınlar, İstanbul, 1991, pr.35. 
21

 Hegel, 2006, pr.106. 
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sınırsız bir şekilde eyleme özgürlüğüne sahip olup olmadığı üzerine düşünmeye, yani 

eyleminin amacı, niyeti ve iyi olan üzerine sorgulama yapmaya başlar. Bu aşamada kişi 

eyleminden sorumlu olduğunu düşünmeye başladığı için salt-öznel, keyfi yanının 

üzerine yükselmiştir. Fakat ahlak alanında kişinin kendisini sorgulaması yine öznelliğin 

dünyasına aittir –çünkü bu sorgulama, burada vicdana bırakılmış durumdadır.
22

  

Her şeyi yapmaya veya her şeyi almaya hakkı olmadığını ve neyi yapmaya hakkı 

olduğunu bilmediği, bunun cevabını ahlak alanında da bulamadığını anlayan kişi ya da 

bilinç hak olarak düşünülenin hak olarak koyulacağı devlete ya da etik yaşama doğru 

ilerlemektedir. Soyut hak öznelliğin, bireyselliğin hakkını inşa etmiştir. Devlet ise 

kendinde bireyselliğin hakkını saklayacağı, tümelliğin ya da nesnelliğin hakkını inşa 

eder. Hak ideası böylece gerçek varlığına kavuşur. Usun hakkı ya da ussallığın hakkı, 

öyleyse, idea olarak hakkın, özgürlüğün ve idea olarak devletin varolmasıdır. Etik 

yaşamda tikelliğin ve tümelliğin hakkı birlikte saklanır, devlet gücünde korunur.  

Hegel özgür istencin, yani özgürlüğü isteyen özgür istencin özgürlüğe giden 

yoldaki tüm adımlarını birer hak olarak düşünmektedir. Bu hak dizgesinin en tepesinde 

usun hakkı yer alır. Usun istenç sahibi olan tikel istenç üzerinde mutlak hakkı vardır –

dünya-tininin hakkı
23

-; istenç sahibi olan tikel istencin istenç sahibi olmayan „şey‟ 

üzerinde hakkı vardır; bu hak rasyonel olarak temellendirilebilirdir –mülkiyet hakkı. 

İstenç sahibi olanın bir başka istenç sahibi üzerindeki hakkı ise sözleşme ya da 

anlaşmayla belirlenir. Böylece hak üç ilişkide ortaya çıkmaktadır: Usun istenç ile 

ilişkisi, istencin şey ile ilişkisi ve istencin istenç ile ilişkisi.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise hak, toplum-devlet ve özgürlük anlayışları 

bakımından Locke ve Hegel‟in düşünceleri karşılaştırma yoluyla sunulmaya 

çalışılmıştır. Bu bölümün birinci kısmında „hak‟ kavramının zemini bakımından Locke 

ve Hegel‟in düşünceleri incelenmiştir. Locke „doğal hak‟ düşüncesini insanın varlığını 

koruma isteğine ve bunu buyuran aklına dayandırmaktadır. Locke‟un düşüncesinde akıl, 

yaşamı doğal olarak olumlayan doğal akla karşılık gelmektedir.
24

 Hegel ise hakkın 

zemininin, onun en tam yerinin özgür istenç olduğunu düşünmektedir.
25

 Özgür istenç 

                                                 
22

 Hegel, 2006, pr.114, 121, 137. 
23

 Hegel, 2006, pr.30. 
24

 Locke, 2012, s.23. 
25

 Hegel, 2006, pr.4. 
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kendisini erek edinen, yani özgürlüğü isteyen özgür istençtir.
26

 Hak Locke‟un 

düşüncesinde yaşamı isteyen istekte temellenirken; Hegel‟in düşüncesinde özgürlüğü 

isteyen özgür istençte temellenmektedir. Hegel yaşam isteğinin, isteğin en dolaysız ve 

doğal biçimi olduğunu düşünmektedir. Ona göre insan dolayımlı bir varlıktır ve insanın 

istemesi de dolayımlı olma özelliğindedir.
 27

 Hayvanlarla ortak olan yaşam isteği insanı 

dolayımlı bir varlık, yani özgür istenç kılmaz. İnsan bunun aksine doğal olmayanı, 

doğal yanına hizmet etmeyeni istemesine erek edindiğinde özgür istenç olur.
28

 Çünkü 

insan saf öznelliğinin, duygusallığının ve buna dayanan keyfiliğinin üzerine bu yolla 

yükselebilir ve istemesi ussal ya da nesnel olabilir. Hak isteği Locke‟a göre doğal bir 

istektir ve bunun böyle olması onun nesnelliği ya da evrenselliği için yeterlidir. Fakat 

Hegel‟e göre hak isteği doğal bir istek değildir; bu istek insanın doğal yanına, doğal 

varlığına dayanmaz. Hak isteği insana özgü, insani ya da insanca bir istektir. Çünkü hak 

isteği hak olduğu düşünülenin başkası tarafından da hak olarak kabul edilmesini 

istemektir; bu yüzden bu istek saf öznelliğinin, doğallığının üzerine yükselmiş olarak 

nesnelliği isteyen istektir.  

„Hak‟ kavramı Locke‟un düşüncesinde doğal olarak sahip olunan yetki anlamına 

gelmektedir. Hegel ise hiçbir hakkın doğal ya da doğuştan olmadığını düşünmektedir. 

Hegel‟e göre hak ancak tanındığında gerçek anlamda bir hak olur. Çünkü ona göre hak 

tanınan, bilinen ve istenen bir şeydir.
29

 Hakka ilişkin bu kavrayışa varmak hakkın nasıl 

elde edileceğini ya da nasıl koyulacağını da anlamak demektir. Dolayısıyla Hegel‟e göre 

hak yalnızca öznel bir iddia değildir, evrensel olarak tanınması, yani yasa biçiminde 

koyulması gerekmektedir. Locke‟a göre haklar yasa biçiminde koyulurken bu, doğal 

haklara göre yapılmalıdır. Bu yüzden Hegel‟de bir kazanım süreci olan hak mücadelesi, 

Locke‟un düşüncesinde sahip olunan doğal hakların korunması mücadelesidir. Locke 

mülkiyeti de insanın biyolojik varlığının devamı için gerekli olması bakımından ele 

almıştır. Oysa Hegel mülkiyetin, insanın özgür varoluşu için önemli olduğunu 

belirtmektedir.  

                                                 
26

 Hegel, 2006, pr.27. 
27

 Hegel, 1995, ss.58-61. 
28

 Hegel, 2011, s.121; Alexandre Kojeve, Hegel Felsefesine Giriş, çev. Selahattin Hilav, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 81-84; Tülin Bumin, hegel-Bilinç Problemi, Köle Efendi Diyalektiği, 

Praksis Felsefesi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 36. 
29

 Hegel, 2006, pr.209. 
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Çalışmanın üçüncü bölümünün ikinci kısmında Locke ve Hegel‟in toplum ile 

devlet anlayışları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Locke‟a göre insani yaşam, en temelde, 

doğa yasasına uygun olan yaşamdır. Bu türlü bir yaşam yalnızca doğa yasasının geçerli 

olduğu doğa durumu da olabilir, doğa yasasına göre düzenlenmiş pozitif hukuk yaşamı 

yani bu türlü bir toplumsal yaşam da olabilir. Fakat Hegel‟e göre yalnızca toplumda 

insani bir yaşam olanağı vardır. İnsan salt doğal varlığından, öznelliğinden uzaklaştıkça 

insanlaşır; dolayısıyla Hegel‟e göre toplumsallaşma insanı insan kılan en önemli 

koşullardan biridir. Fakat Hegel‟e göre insanı insan kılan asıl yaşam devlet yaşamı ya 

da etik yaşamdır. Çünkü devlette birey yasanın dolayımından geçmekle, saf 

öznelliğinden nesnelliğe yükselme sürecinde en üst aşamadadır. İnsan özgürlüğünü 

ancak toplumsallaşmayla ve ussal bir devletin yurttaşı olmakla kazanabilir. Locke‟a 

göre ise devlet bireyin haklarının ve özgürlüklerinin güvenliğini sağlamaktadır. Bireyin 

ihtiyaçlarını karşıladığı yaşam alanı olan sivil toplum devletin korumakla yükümlü 

olduğu biricik alandır.
30

 Böylece Locke devleti bireyin ihtiyaçlarının doyurulmasının, 

haklarının ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasının bir aracına indirgemektedir. Oysa 

Hegel‟e göre bu bir “gereksinim devleti”ni gösterir
31

 ki bu, devletin yalnızca tikellik 

yanı yani bireysel hak alanıdır. Ona göre devlet tikellik ve tümellik yanını birlikte 

kendinde saklamadığı sürece gerçek bir devlet değildir tek-yanlı, eksik dolayısıyla da 

kötü bir devlettir. 

Locke ve Hegel‟in özgürlük anlayışları ise çalışmanın üçüncü bölümünün son 

kısmında incelenmiştir. Locke‟a göre insan doğal bir varlıktır ve doğal varlığında akla 

ve onu kullanabilme yeteneğine sahiptir; ona göre insan dünyaya özgür bir varlık olarak 

gelmiştir.
32

 Hegel‟e göre ise insan dolayımlı bir varlıktır.
33

 İnsan salt doğal ve dolaysız 

varlığını olumsuzlayarak dolayımlı bir varlık, yani kendisi olur. Onun dolayımlı bir 

varlık olması kültürlenme, tarihsel bir varlık olma, yani insan olma sürecidir. Bu süreç 

bilincin özgürleşme sürecidir. Bilinç bu süreçte çeşitli duraklardan geçerek özgürlüğe 

doğru ilerlemektedir. Bu durakların her biri usun tarihte kendisini açtığı ve somut olarak 

onlarda göründüğü istençten doğan ürünlerdir; hak, mülkiyet, ahlaklılık vb.dir.
34

 

                                                 
30

 Locke, 2012, s.63, 64, 81. 
31

 Hegel, 2006, pr.183. 
32

 Locke, 2012, s.21, 64, 78. 
33

 Hegel, 1995, s.60. 
34

 Hegel, 1991, pr.19. 
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Dolayısıyla Hegel‟e göre özgürlük bilincin özgürlüğüdür, yani eğitim ya da kültürlenme 

sürecidir özgürlük. Hegel insanın; doğal varlık yanını, doğallığını olumsuzlaması ve 

kendisini genel-ereğe, yani özgürlüğe belirlemesi yoluyla özgürlüğünü kazandığını 

düşünmektedir. Locke‟un ise özgürlüğe ilişkin asıl savunusu „doğal özgürlük‟tür. 

İnsanın yalnızca kendi aklına ve isteğine göre hayatını sürdürebilmesi doğal yaşamdaki 

doğal özgürlüğe karşılık gelir.
35

 Locke toplumsal yaşamda daha güvenli bir yaşam için 

özgürlüğün sınırlandığını düşünür, yani ona göre toplumsal özgürlük özgürlüğün 

sınırlandırılmış halidir.
36

 Hegel‟e göre ise toplumsal özgürlük gerçek anlamda insan 

özgürlüğüdür; çünkü devlet, bireyselliğin nesnel alanda korunduğu biricik alandır. 

Hegel yalnızca bireyin isteğine ve aklına göre eyleyebilmesine dayandırılan özgürlük 

görüşünün soyut, negatif ya da olumsuz anlamda özgürlük olduğunu düşünmektedir.
37

 

Ayrıca özgürlüğe doğal olarak sahip olunduğu düşüncesi Hegel‟e göre insanın doğal 

varlığında kalışını, eylemsizliğini, bilgisizliğini ya da pasifliğini onaylamak olacağından 

bu anlayış, en sonunda, köleliliği olumlamaya varmaktadır.
38

 Locke‟un doğal özgürlük 

görüşünün, bu bakımdan, Hegel‟in eleştirdiği olumsuz özgürlük fikrini karşıladığı öne 

sürülebilir.  

Locke‟un siyaset felsefesinin ilkesinin –daha çok olması gereken olarak sunduğu 

şeyin- „adalet‟ olduğu; Hegel felsefesine bakıldığında da onun temel ilkesinin ya da 

daha doğrusu tarihte gördüğü şeyin –olmakta olanın-„özgürlük‟ olduğu ileri sürülebilir. 

                                                 
35

 Locke, 2012, s.21. 
36

 Locke, 2012, s.65. 
37

 Hegel, 1995, ss.110-118. 
38

 Hegel, 2006, pr.57; Hegel, 1991, pr.57. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

J. LOCKE’TA HAK KAVRAMI 

1.1. Doğa Yasası 

„Doğa yasası‟
39

 kavramı Locke‟un düşüncesinin temel kavramlarından biridir. 

Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler
40

‟de Locke „doğa yasası‟ kavramının içerimlerini, 

bu yasanın neyi buyurduğunu ve nasıl bilineceğini anlatmaktadır.  

Locke bu eserinde öncelikle „hak‟ ve „yasa‟yı tanımlamaktadır. „Hak‟ bir şeyin 

özgürce kullanımına işaret ederken, „yasa‟ bir davranışa ilişkin emir ve yasakları 

gösterir. Doğa yasası böylece davranışlara ilişkin emir ve yasaklar veren bir buyruk 

özelliğindedir. Bu yasa davranışlara ilişkin olduğundan bir pratik ilkeler bütünüdür. 

Doğa yasası eylemlerimize ilişkin bir ölçüt niteliğindedir. Bu ölçüt nasıl davranmamız 

gerektiği konusunda karar vermemizde etkili olur.
41

  

Öyleyse bu ölçüt neyi içermektedir? Bu ölçüt, bu yasa bir temele oturmaktadır. 

Bu temel adalettir. Adalet temeli üzerinde yükselen doğa yasası, doğal olarak, haklara 

ve bu hakların kullanılmasına ilişkin emir ve yasaklar getirecektir. Bu doğrultuda 

insanın kurduğu, insana ait, insanca her tür ilişki biçimi bu yasaya tabi olacaktır. İnsan-

insan, insan-devlet, insan-toplum gibi ilişkilerin hepsi doğa yasasının yükümlülüğü 

altındadır.  

Locke‟a göre, doğa yasası, onu bilmek isteyen her insana, haklı bir biçimde ilişki 

kurmanın yollarını gösterir. Doğa yasasına başvuran bir insan öncelikle kendi varlığını 

sürdürme isteğini ve bu hakkını, daha sonra kendisi dışındaki insanların varlığını, 

onların canlılığını koruma isteğini ve haklarını öğrenecektir. Bu ilk anlamda bir hak 

fikri olacaktır. Yani burada yalnızca canlılığını korumaya yönelik olan temel ihtiyaçları 

karşılamak için eylemde bulunma hakkı görülebilir. “Bu Yasanın ta kendisi olan Akıl, 

sadece kendisine danışacak olan tüm İnsanoğluna, herkesin eşit ve bağımsız olmasından 

                                                 
39

 “The Law of Nature” terimi çalışma boyunca „doğa yasası‟ terimiyle karşılanmıştır. 
40

 Locke‟un Essays on the Law of Nature eseri, İsmail Çetin tarafından Tabiat Kanunu Üzerine 

Denemeler olarak çevrilmiştir. 
41

 Locke, 1999, s.19. 
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dolayı, hiç kimsenin diğerinin Yaşamına, Sağlığına, Özgürlüğüne ya da 

Sahiplenmelerine zarar vermemesi gerektiğini öğretir.”
42

 Buna göre yaşam, sağlıklı 

olma, özgürlük ve mülkiyet insanın temel haklarıdır ve bu haklar tüm insanlar için 

geçerli olduğundan, bu hakların herkes için korunması insanın temel ödevidir. Ödevin 

yerine getirilmemesi ya da ihlal edilmesi ise doğa yasasının çiğnendiğini gösterir. Doğa 

yasasını çiğneyenlerin cezalandırılması yine doğa yasasının verdiği bir hak ve ödevdir. 

Doğa yasası, böylece, eylemin, eylemde bulunmanın amacını göstermektedir. Eylemin 

amacı insanların haklarını kullanmaları ve/veya ödevlerini yerine getirmeleridir. 

Dolayısıyla insanların eylemde bulunurken neleri gözetmeleri gerektiği, yani eylem 

ilkeleri doğa yasası tarafından içeriklendirilir. 

Doğa yasası ona ulaşmayı isteyen her insana, her çağda, her durumda kendini 

açacaktır. Bu anlamda doğa yasası öncelikle evrensel bir yasadır. Doğa yasası her 

durumda ve her zamanda bir üst-düzenleyici/belirleyici konumundadır. Locke‟a göre, 

doğa yasasının bağlayıcılığı süreklidir; insanlar için onun geçerli olmadığı bir yer ve 

zaman yoktur. Buna göre doğa yasasını çiğneyen bir davranışın meşru olabilmesi 

kesinlikle mümkün değildir.
43

  

Locke, doğa yasasına göre, tamamıyla yasaklanmış ve emredilmiş olan 

şeylerden şöyle söz etmektedir:  

“(…) bir insanın yasaklanmış olan bu şeylerden (mesela hırsızlık, cinayet ve bu 

tür diğer davranışlar) herhangi birini günaha bulaşmaksızın gerçekleştirme 

hürriyetine sahip olduğu tek bir an bulunmamaktadır. Zor kullanarak veya hile 

yoluyla bir insanın malını elinden almak her zaman bir suçtur; hiç kimse günaha 

bulaşmaksızın başka birinin kanını akıtamaz. Biz bu ve benzeri diğer 

davranışlardan sürekli olarak uzak durmakla yükümlüyüz. Bazı şeyler de vardır 

ki, tabiat kanunu bizden onlara sürekli olarak belirli duygulara sahip olmamızı 

ister; İlahi varlığa saygı ve O‟ndan korkma, ana-babaya muhabbet, komşuyu 

sevme vb. bu tür duygulardandır.”
44

 

Doğa yasasının herkes için ve her zaman bağlayıcı olduğu düşüncesini, Locke, 

insan doğası ile doğa yasası arasında bir paralellik ve uygunluk olduğu düşüncesine 

dayandırır. Rasyonel olan şey, yani doğa yasası, rasyonel varlık içindir. İnsan rasyonel 

bir varlık olarak doğar ve aklı sayesinde rasyonel olanı, yani doğa yasasını anlayabilir. 

                                                 
42

 Locke, 2012, s.10. 
43

 Locke, 1999, s.74. 
44

 Locke, 1999, s.75. 
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Dolayısıyla, bir akıl varlığı olmakla insan, akla göre, yani doğa yasasına göre 

davranmakla yükümlüdür.
45

  

Doğa yasası insanların kişisel düşüncelerinin veya fayda kaygılarının hizmetçisi 

değildir. Bazı insanların çıkarlarıyla uyuşan şeylerin doğa yasasıyla özdeşleştirilme 

çabasını Locke, doğa yasasının ihlali olarak anlamaktadır. Doğa yasası fayda veya çıkar 

esasına dayalı değildir, çünkü faydaya dayalı bir anlayış değişkendir ama doğa yasası 

belirlidir. Fayda doğa yasasına uygun davranmakla ortaya çıkan sonuçlardan biri 

olabilir; fakat herhangi bir çıkar doğa yasasının dayandığı şey olamaz.
46

  

Locke bu anlamda bir doğa yasasının olmadığını veya olamayacağını 

düşünenlere, bu yasanın varlığına dair kanıtlar sunmaktadır. Bu kanıtlardan birisi 

„sözünü tutma‟ erdemidir. Locke, bu erdemin tüm insan ilişkilerinin en temel 

düzenleyicisi olduğunu düşünür. Özellikle de insan-toplum ilişkisinde sözleşme ya da 

karşılıklı söz verme bu ilişkinin biricik sağlayıcısıdır. Sözünde durma insanların 

toplumda birbirleriyle ilişkilerini sürdürebilmeleri ve birlikte yaşayabilmeleri için 

gerekli olan güvenin göstergesidir. Bu bakımdan sözünün gerektirdiğini yerine getirmek 

toplumun varlığı açısından önemlidir. Bir başka bakımdan ise sözünü tutma, yalnızca 

eyleminin veya sözünün sorumluluğunu taşıyabilme özelliğine sahip olan insanlar için 

mümkündür. Dolayısıyla sözünü tutma davranışı, ancak, bir akıl varlığı için olanaklıdır. 

Öyleyse insan akıllı bir varlık olarak erdemlerin, ahlaki davranışların, ödevlerin 

taşıyıcısıdır. Şartlar değiştiğinde dahi, insanların sözleşmelere vefalı bir şekilde 

uymalarının beklenmesi doğa yasasının varlığından kaynaklanmaktadır. Sözünü tutmak; 

koşullar, yer, zaman, kişiler vs. değiştiğinde bile, ödev ya da görev kabul edileni, yerine 

getirmenin anlamının ve öneminin değişmediğinin ispatlanmasıdır. Bu ispat zamana, 

kişilere veya anlaşmalara göre değişmeyen davranış ilkelerinin var olduğunun, yani 

doğa yasasının varlığının ispatıdır. Sonuç olarak Locke‟a göre, sözünde durma, doğa 

yasasının hem bir kanıtıdır hem de toplumları ayakta tutan en temel pratik ilkelerden 

biridir.
47
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Locke‟un doğa yasasının varlığına dair sunduğu ikinci kanıt ise insanın 

vicdanıdır. İnsan bu yasanın yükümlülüğünü en içten olarak vicdanında hisseder. Eğer 

insan haksız bir davranışta bulunduysa, geri kalan her şeyden öte kendi yargılamasında 

kendisini aklayamaz.
48

  

Doğa yasasının bilgisine erişilebileceğini öne süren Locke‟a göre, o, doğanın 

ışığı sayesinde bilinebilirdir. Metaforik “doğanın ışığı” kavramı ile Locke‟un kastettiği 

akıldır. Doğanın ışığı ya da akıl, ona danışan insana sürekli olarak “dosdoğru ve 

hatasız” bir aydınlanma sağlayamaz. Aklı kullanmayı öğrenerek, insan ancak doğru ve 

hatasız sonuçlara erişebilir.
49

 Akıl bir işleyicidir. Akıl kendisine sunulan verileri 

zamanla öğrendiği soyutlama, birleştirme, karşılaştırma ve ayırt etme kurallarına göre 

işler.
50

 Akıl zamanla bu işlemleri doğru bir biçimde yapmayı öğrenir. Fakat akıl, 

kendisine gelen verileri sadece doğru bir biçimde işlemesiyle doğru sonuca ulaşmış 

olmaz. İşleme koyulan verilerin hangi yolla elde edildiği çok önemlidir. Ancak doğru 

bir yolla elde edilen verileri, aklın doğru bir biçimde işlemesiyle doğru sonuca ulaşılır. 

Bu bakımdan doğa yasasına ilişkin bilgiye nasıl erişileceği önemlidir.  

Her yerde geçerli olan bir doğa yasası var ise bu yasa, biz insanlara hangi yolla 

bildirilmiş olabilir? Bunu araştırmak için Locke bilgi türlerini ele almaktadır. Locke‟a 

göre, üç tür bilgi vardır: Doğuştan bilgi (inscription), gelenek (tradition) ve duyu 

tecrübesi (sense-experience).
51

 İlk bilgi türüyle doğa yasasının bilgisine 

ulaşılamayacağını düşünür, Locke. Doğuştan zihinlerimizde varolduğu kabul edilen bir 

doğa yasası ya da ahlak yasası düşüncesi Locke için kabul edilebilir değildir. İnsanın 

Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme‟de, Locke, “Kılgısal İlkeler Doğuştan Değildir” 

başlığı altında bu iddiasını ortaya koyar ve “doğuştan hukuk” ile “doğal hukuk” 

arasındaki ayrıma dikkat çeker. 

“Varoluşun en başında zihinlerimize işlenmiş bir şey (doğuştan hukuk)  ile 

bilmediğimiz ancak doğal yetilerimizin tam ve yerinde kullanımı ile 

erişebileceğimiz şey (doğal hukuk) arasında çok büyük bir fark vardır. Bir 
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doğuştan yasa yanlısı ile doğanın ışığı ile bilinebilir bir yasanın varlığını yadsıyan 

eşit ölçüde doğruluktan sapmaktadır bence.”
52

 

Locke, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler‟de de bu yasanın doğuştan olduğunu 

kabul etme düşüncesinde değildir. İnsanların doğuştan ve mutlak kabul ettiği doğrular 

birbirleriyle tutarlılık içinde değildir. Locke‟a göre doğa yasası buyruklarının hem 

herkeste doğuştan bulunduğu hem de bunların birbirlerinden farklı olduğu ileri 

sürülemez. Çünkü doğa yasası kendi işleyişi bakımından her yerde aynı ve tek 

biçimlidir. Yani davranış prensiplerinin her bir insanda farklı olduğu ve bunun yine bu 

haliyle doğa yasası buyruğu olduğu iddia edilecek olursa, iyiliğin, erdemliliğin, ahlaki 

dürüstlüğün ne ya da hangi davranış olduğu ayırt edilemez. Çünkü bu durumda, bu 

buyruklara ilişkin ya da onları tanımlayan ayırt edici kesin kurallar yok sayılmış 

olmaktadır. Dolayısıyla bu buyrukları nasıl, hangi yolla öğrenebileceğimiz muğlâk bir 

hal almış olur.
53

 

İnsanların ortaklaşa kabul edecekleri bir ilkeden söz edilirse bu ilkenin ortaklaşa 

kabul edilmesi ancak o ilkenin tanıtlanmasıyla mümkündür. Yani herkesçe kabul edilir 

olan bir ilkeye ilişkin ortak kabul, ancak o ilkenin yaşantıdaki rolü ve anlamlığı 

tanıtlanarak, bu yolla sağlanabilir. Locke‟un akılla kavranılır bir ilkeler bütününden söz 

etmekle, aslında, bunu iddia ettiği düşünülebilir. Bir başka ifadeyle, Locke‟un doğuştan 

ilkelere karşı çıkmadaki ısrarını, akılla tanıtlanmamış ve tanıtlanamaz olan ya da bu 

yolla kabul edilmemiş ve edilemeyecek olan ilkelere doğuştan olduğuna inanılarak 

sahip çıkılmasından dolayı sürdürdüğü düşünülebilir. 

Doğa yasasının bilgisi, Locke‟un bu düşüncelerine göre doğuştan değildir. Öte 

yandan Locke‟un doğa yasasının doğuştan olduğu iddiasından çok bu yasanın doğuştan 

olduğunun kabul edilmesine ve bu kabulün sonuçlarına yöneldiği, belki, ileri sürülebilir. 

Bir ilkenin doğuştan olduğunun iddia edilmesindeki temel sıkıntı, doğuştan sayılan bir 

ilkenin en başta öğrenilebilirliğe, daha sonra üzerine konuşulabilirliğe fırsat vermemesi, 

kendisine yöneltilecek sorular karşısındaki katılığıdır. Locke ilkelerin akılla 

tanıtlanabilir olması gerektiğini öne sürerek, aslında, bu ilkelerin akıl sahibi herkesçe 

öğrenilebilirliğine ve tartışılabilirliğine kapı aralamaktadır. Dolayısıyla Locke‟un daha 
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çok ahlak yasasının doğuştan olduğu kabulünün yaratacağı –bilindik-  kötü 

sonuçlarından ötürü bu düşünceye karşı çıktığı ileri sürülebilir. Daha ileride de söz 

edileceği gibi ilkelerin sorgulanabilirliği bizi totaliter rejimlerin, dikta yönetimlerinin, 

iktidarların temel dayanaklarının sorgulanabilirliğine, eleştirilebilirliğine ve hatta 

onların yıkılabilirliğine götürecektir.  

İnsanın doğduğu ana dönerek, o andan beri var olan ilkeleri zihninde bulması, 

yani böyle bir tecrübe olanaksız olduğuna göre bu ilkelerin doğuştan olup olmadığı 

bilinemez. Doğuştan ilkeler düşüncesi bilgi alanına dâhil bir konu değildir. Dolayısıyla 

bu ilkelerin doğuştan varlığına ilişkin konuşma çabası sanılarla sonuçlanacak bir çaba 

olacaktır. Locke bilgi elde etme yolları olan sezgi, kanıtlama ve duyum arasına 

doğuştanlığı eklemez. Doğuştan olduğu varsayılan veriler bilgi değil sanı niteliğindedir. 

Doğuştan kabul, böylece bir bilgi elde etme yolu değildir. Ayrıca doğuştan varolan 

ilkeler kabul edildiğinde bile onların tanıtlanması mümkün değildir.
54

 Zaten bu ilkelerin 

doğuştan olduğunun kabul edilip edilmemesi meselesi, bu ilkelerin doğuştan olup 

olmadığından daha önemli gibi görünmektedir. Locke‟un da bu ilkelerin doğuştan kabul 

edilemeyeceğini gösteren örnekleri sıralayarak, aslında bu kabule karşı çıkmakta olduğu 

ileri sürülebilir. 

Böylesi bir kabule sahip insanlar için pratik ilkeler belirlenmiş hazır ilkelerdir. 

Bu hazır ilkeler mutlak, katı bir niteliğe sahiptir. Bu kabule dayalı bir yaşantıda 

davranışlar için başvurulacak hazır tanımlar vardır ve duruma uygun davranışlara ilişkin 

bir fikre ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak şey, uygun davranışın hazır tanımıdır. 

Ancak Locke tam da bu noktada doğuştanlığın reddedilmesi gerektiğini ifade eder 

gibidir.
55

 Yani içinde bulunulan duruma ilişkin gerekli davranış için başvurulacak 

kaynak, hazır tanımlar ve bunun devamında gelen ilkeler değil, her defasında akıl 

olmalıdır. İnsan, ilişkilerini uygun bir biçimde kurmayı istiyorsa hazır tanımları askıya 

alıp akla başvurması gerekir. Böylece bu hazır tanımların da söz konusu durumlar için 

doğruluğu ve uygunluğu teyit edilmiş olacaktır. 

Locke‟un ikinci bilgi türü olarak söz ettiği gelenek de doğa yasasını bilmenin bir 

yolu değildir. Geleneğin bize sunduğu ilkeler alışkanlıkla yerine getirdiğimiz davranış 
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prensipleridir ve zamanla onların alışkanlık olduğunu unutup onları mutlak ilkeler, 

doğruluklar olarak kabul ederiz. Doğa yasası alışkanlıklara bakılarak bilinebilecek bir 

yasa değildir. Bu yasa ancak doğanın ışığı olan akılla bilinebilirdir. 

“Doğanın ışığı ne gelenektir ne de doğuştan zihinlerimize yazılmış ahlaki bir 

prensip; bu nedenle doğanın ışığının açıklanmasında kullanmak üzere geriye akıl 

ve duyu algısından başka bir şey kalmamaktadır. (…) Bu iki yeti birbirine hizmet 

ederek çalışacak olursa, yani eğer duyu yetisi akıl için duyulur varlıklara ait 

ideaları ve düşünmenin malzemelerini sağlarsa; öte yandan akıl da duyu yetisine 

rehberlik eder, varlıkların duyu algısıyla elde edilen kopyalarını düzenler ve 

onlardan hareketle yeni kopyalar oluşturursa her şeye gücü yeten zihnin kendi 

içine yönelme ve düşünme ile kavrayamayacağı kadar karmaşık, gizli ve anlamsız 

bir şey yoktur. Fakat eğer bu yetilerden birini kaldırırsanız diğeri kesinlikle 

faydasız kalacaktır.”
56

  

Locke, doğa yasasının akılla anlaşılabilirliğini vurgulamakla öğrenilen bir 

yasadan söz etmiş olmaktadır. İnsan sahip olduğu doğal yetilerinin doğru ve yerinde 

kullanımıyla bu yasayı öğrenebilir. Locke‟un bu argümanına göre, ahlak yasasının 

ilkelerini deneyimden nasıl türetebileceğimiz ve ulaştığımız ilkelerin bu yasanın birer 

ilkesi olduğuna nasıl karar vereceğimiz yine akla ve yaşama bakmakla mümkün 

görünmektedir.  

Doğa ya da ahlak yasası insana ait ilişki biçimlerini en tepeden yöneten ilkeler 

bütünü olduğundan, akıl sahibi her varlık bu yasanın yükümlülüğü altındadır. Bu 

yükümlülüğün bilinçli bir biçimde kabul edilmesi ise ancak bu yasanın bilgisinin 

edinilmesiyle mümkündür. Bu noktada, metaforik “doğanın ışığı” kavramına karşılık 

gelen akıl, yaşamı aydınlatarak insan için hakları ve ödevleri görünür kılacaktır. Fakat 

aklın doğa yasasıyla ilgili doğru sonuçlara erişebilmesi için, ona onun tanıtlayabileceği 

türde veriler gereklidir. Bu verileri de akla sağlayacak olan duyu yetileridir. Duyum 

sağlam bilgi elde etmek için en temel kaynaktır. Çünkü Locke‟a göre duyu tecrübesi 

bilginin temelidir
57

 ve dolayısıyla doğa yasasının bilgisine ulaşmada duyu tecrübesi 

esastır. Ama Locke‟un belirttiği gibi duyu yetisi ya da akıldan herhangi birinin geri 

plana atılması doğru bilgiye erişmeyi engeller.  

“Ahlaksal bir kuralda düşünceler hiç olmazsa en sonunda deneyimden tek tek 

türetilebilir olmalıdırlar; ama ahlaksal bir kuralın gerçekliği ya da geçerliliği ona 

uyulmasından bağımsızdır. Örneğin eğer gerçeği söylemek ahlaksal olarak iyidir 

dersem, gerçeği söyleme ve ahlaksal iyilik düşünceleri en sonunda deneyimden 
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türetilebilir olmalıdırlar; ama bu düşünceler arasında ileri sürülen ilişki insanların 

çoğu yalan söylese bile geçerlidir. (…) Türe düşüncemiz onu oluşturan öğelerin 

deneyimden türemeleri anlamında en sonunda deneyimden türer, ama „orada‟ 

olgusal özü bizim tarafımızdan bilinemeyecek türe denilen bir kendilik yoktur.”
58

 

Doğa yasası  “üstün bir iradenin buyruğudur”, “neyin yapılması neyin de 

yapılmaması gerektiğini ortaya koyar”, “insanları bağlayıcıdır”, “tek başına doğanın 

ışığı yardımıyla kavranabildiği için, insanlar doğa yasasını yeter derecede 

öğrenebilir”.
59

 “Doğal yasa (…) Locke için Tanrı ve hakları üzerine, insanın Tanrı ile 

ilişkisi üzerine ve tüm insanların ussal yaratıklar olarak temel eşitlikleri üzerine düşünen 

insan usu tarafından bildirilen evrensel olarak bağlayıcı bir ahlaksal yasa demekti.”
60

 

Sonuç olarak; doğa yasası hak ve haksızlığın, iyi ve kötünün, doğru ve yanlışın 

ölçütlerini içeren, akıl sayesinde kendisini kavrayabileceğimiz ve onu en sonunda 

yaşantımızdan çıkarabileceğimiz eylem ilkeleri bütünüdür. Doğa yasası „haklı‟ ve bu 

yüzden „iyi‟ olan davranışın yerine getirilmesini ve „haksız‟ ve bu sebeple de „kötü‟ 

olan davranıştan kaçınmayı buyurur. Ahlaksal iyi ve kötü, haklılığa ve haksızlığa yani 

adalete ilişkindir. Ahlaksal iyi haklı davranışa işaret ederken, ahlaksal kötü de haksız 

davranışa işaret etmektedir. Öyleyse doğa yasası, hakkın ve haksızlığın ölçütünü 

vermekle bir hukuktur; iyi ve kötünün ölçütünü vermekle ise ahlak yasasıdır. Böylece 

Locke, „doğa yasası‟ kavramıyla, „hukuk‟ ile „ahlaklılık‟ arasında zorunlu ve kesin bir 

bağ kurmuş, hatta bunları „doğa yasası‟ kavramında özdeşleştirmiş olmaktadır. Bu 

özdeşliğin kavramsal karşılığı ise “doğal hukuk”tur.  

1.2. Doğa Durumu  

Doğa durumunun ya da toplum öncesi yaşamın yapıtaşları, Locke‟un doğal 

hukuk anlayışının temelini oluşturmaktadır. „Doğa yasası‟, „doğal hak‟ ve „doğal ödev‟ 

kavramları doğa durumu tasviriyle içerik kazanmaktadır. İnsanların doğal yaşamlarında 

da bir yasalılık olduğu düşüncesi, Locke için, doğa yasasının varlığının en önemli 

kanıtıdır. 
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İnsanların toplum öncesi doğal yaşamları, Locke‟ta, „doğa durumu‟ olarak ifade 

edilir. Doğa durumu, herkesin doğa yasasının sınırları içerisinde ve kendisi dışındaki hiç 

kimsenin iradesine göre eylemediği, kendi isteğine ve kendi aklına göre eylemde 

bulunduğu tam bir özgürlük durumudur.
61

  

İkinci olarak doğa durumu:  

“(…) hiç kimsenin diğerinden daha fazla İktidar ve Yetkiye sahip olamadığı, 

bütün İktidar ve Yetkinin karşılıklı olduğu bir Eşitlik Durumudur. (…) Doğanın 

aynı nitelikteki bütün nimetleri ve aynı yeteneklerin kullanımı bakımından 

ayrımsız doğan aynı tür ve sınıftaki Yaratıklardan her birinin, Tabi Kılma ve Tabi 

Olma ilişkisi olmaksızın, diğerine eşit olması gerektiğinden daha açık bir şey 

olamaz.”
62

 

Ancak Locke, doğa durumunda insanların kendi akıllarınca eylemde 

bulunmalarının “bir başıbozukluk durumu” olarak anlaşılmaması gerektiğini ifade 

etmektedir.
63

 İnsanlar yalnızca kendi akıllarına göre ve bu haliyle bir arada toplum değil 

ama bir topluluk olarak yaşayabiliyorlarsa burada bir yasalılık vardır. Doğa durumunda 

insanların yaşamlarını düzenleyen bu yasa doğa yasasıdır. Doğa yasasının en temel 

buyruğu kendi varlığını korumadır ve insan kendini koruma amacının gerektirdiği 

eylemler dışında, kendisi dışındaki başka bir varlığa zarar veremeyecek kadar doğa 

yasasının yükümlülüğü altındadır. Yani doğa durumundaki özgürlük bir anlamda eşitlik 

durumuyla sınırlanmıştır, denilebilir. Çünkü her bir insan için kendini koruma temel 

ilkedir ve özgürlüğümüz bir başkasının kendisini koruma özgürlüğüyle sınırlıdır. Hiç 

kimsenin bir başkası üzerinde özel bir hükümranlığı olmadığından herkes eşit olarak 

özgürdür. Doğa yasası, akıl sahibi herkes için bağlayıcı olduğundan ve akıl bu yasanın 

kendisi ya da bu yasayı okuyabilecek yetenekte olduğundan, doğa durumu doğa 

yasasının hüküm sürdüğü bir durumdur.
64

  

“Doğa Durumunun, bu durumu yöneten, herkesi bağlayıcı bir Doğa Yasası 

vardır: Bu yasanın ta kendisi olan Akıl, sadece kendisine danışacak olan tüm 

İnsanoğluna, herkesin eşit ve bağımsız olmasından dolayı hiç kimsenin diğerinin 

Yaşamına, Sağlığına, Özgürlüğüne ya da Sahiplenmelerine zarar vermemesi 

gerektiğini öğretir.”
65
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İnsanın kendi varlığını sürdürebilmesi için gereken sağlığı ve sahiplenmeleri 

doğa durumunda herkes için eşit bir biçimde haktır. Dolayısıyla herkesin her şeyi 

yapmaya hakkı olduğu bir durum değildir, doğa durumu. Bu temel haklar doğrultusunda 

herhangi bir eylemde bulunmak, bir başkasının haklarına zarar vermediği sürece hak 

olarak tanımlanabilir ve ancak bu ilkesel sınırlama ile doğa durumu bir özgürlük ve 

eşitlik durumu olmaktadır. Doğa yasası her çağda ve her yerde aynı biçimde geçerli 

olduğundan, doğal halde yaşayan insanlar için de yasanın ve onun yükümlülüğünün 

olmadığı bir dönem, bir çağ yoktur. Böyle tanımlandığında doğa durumu adeta bir barış 

durumunun tasviri gibidir. Tekrarlanacak olursa, insanların toplum olmadan önce bir 

arada yaşayabilmeleri söz konusu ise orada onları yöneten bir yasa vardır ve bu yasa 

doğa yasasıdır. Pozitif yasa ve toplum olmaksızın da bir arada yaşamın sürdürülebiliyor 

olması Locke için, doğa yasasının varlığına da doğa durumunun aynı zamanda bir barış 

durumu olarak ifade edilebilmesine de önemli bir kanıttır.  

Doğa durumunda pozitif hukuk olmadığından, burada her insan eylemlerinin 

hem uygulayıcısı hem de yargılayıcısı durumundadır. Çünkü bu durum hiç kimsenin 

diğeri üzerinde yargılama yetkisinin olmadığı türde bir eşitlik durumudur. Fakat doğa 

yasası etkin bir yaptırıma sahip olmadığı için, doğa durumunda, insanlar “benlik sevgisi 

duygusundan” dolayı kendi çıkarlarına daha düşkün olduklarında, doğa yasasını ihlal 

edebilir ve aklın ilkeleri dışında başka yollar seçebilirler.
66

 Başkalarının haklarına ve 

özgürlüklerine zarar veren, yani suç işleyen insan doğa yasasını ihlal etmiş olmaktadır.  

 “Saldırgan Doğa Yasasını ihlal etmekle, Tanrı‟nın, İnsanların karşılıklı 

güvenlikleri için eylemlerine koymuş olduğu önlem olan akıl ve ortak Adalet 

kuralından başka bir kuralla yaşamak istediğini açıklamış olur ve böylece 

İnsanoğlu için tehlikeli hale gelir; insanları şiddet ve zarardan korumaya çalışan 

bağ Saldırgan tarafından önemsenmez ve kırılır. Doğa Yasası dikkate alındığında 

bütün Türlere ve Türlerin Barışına ve Güvenliğine karşı bir tecavüz olan bu 

durumda, her insan sahip olduğu genel olarak insanoğlunu korumaya ilişkin 

Hakkıyla insanlara zarar veren şeyleri engelleyebilir ve gerekli olduğunda yok 

edebilir. (…) Dolayısıyla bu durumda ve bu temele dayalı olarak her insan 

Saldırganı cezalandırma ve Doğa Yasasının Yürütücüsü olma hakkında 

sahiptir.”
67

 

Doğa durumunda insan kendi haklarına tecavüz edildiğinde kendini savunma 

hakkı doğrultusunda, doğa yasasının bir yürütücüsü olarak haklarına saldıran kişiyi 

                                                 
66

 Locke, 2012, s.15. 
67

 Locke, 2012, s.12. 



 

20 

cezalandırabilir. Bir insanın varlığına, sağlığına ve özgürlüğüne zarar veren ya da bu 

haklarını tehdit eden bir suçluyu cezalandırması, zarar gören insan için bir haktır. 

Cezalandırma hakkını veren şey ise suç eyleminin kendisidir. Suçlu, başkalarının 

haklarına zarar vermek suretiyle suç işleyerek akıl yasasından başka bir yol (gasp, 

şiddet vs.) seçmiş olmakta ve kendi seçtiği yöntemle karşılık bulmayı, yani cezayı hak 

etmiş olmaktadır. Cezalandırma hakkı, bu anlamda, kendini koruma hakkını 

kullanmaktır. Doğa durumunda üstün bir iktidar ya da bir yetke olmadığından, suç 

işleyen ve doğa yasasını ihlal eden kişiye cezasını vermek herkesin sahip olduğu bir 

haktır. Çünkü Locke‟un belirttiği gibi, doğa yasasının ihlali yalnızca söz konusu olayda 

zarar görmüş insanı veya insanları etkilememektedir, orada bir arada yaşayan ve 

yaşayacak olan her insan için en temelde yaşam haklarına ve geri kalan tüm haklara 

karşı bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durumda da akıldışı bir ilkeden beslenen ve tam da 

bu yüzden kendisi ve tüm insanlık için tehdit oluşturan davranışa karşı çıkma, hatta bu 

davranışın sahibini cezalandırma hakkı herkese aittir.  

“Yeryüzünde aralarında yargıçlık yapma Yetkisine sahip olan ortak bir Yüksek 

Makam olmaksızın Akla göre birlikte yaşayan İnsanların durumu tam olarak Doğa 

Durumudur.”
68

 Böylece doğa durumunun temel ayırt edicisi, ortak bir yargıcın 

olmayışıdır.  

Ortak bir yargıcın tanınmadığı bir durum, doğa durumuna karşılık geldiğinden 

prenslerin arasındaki ilişki biçimi de bir doğa durumu ilişkisidir. Çünkü bütün prensler 

ya da devlet yöneticileri birbirleriyle eşit yetkiye sahip olduklarından ya da onları 

bağlayıcı üzerinde anlaştıkları ortak bir yasa ve yargıç olmadığından aralarındaki ilişki 

doğa durumu ilişkisidir. Öyleyse, doğa durumundaki insanlarda olduğu gibi, bütün 

prensler de doğa yasasının yürütücüsü olma hakkına sahiptirler. Devletlerin yabancıları 

yargılayabilmeleri de bu yüzdendir, Locke‟a göre.  Çünkü böyle bir durumda yargılama 

ve cezalandırma her devletin kendinde varsaydığı doğal bir hakla ya da doğa yasasının 

yürütücüsü olmadaki eşit hakka dayanarak yapılır. Dünya üzerinde doğa durumunun 

hala sürdüğünü görebileceğimiz yer devlet yöneticilerinin aralarındaki ilişkidir. Bu 
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durumun hala geçerli olduğu bu ilişki biçimi Locke‟a göre doğa durumunu anlamak, 

kavramak isteyen insanlar için iyi bir örnektir.
69

 

 “Hepimizin benzer yeteneklerle donatılmış olarak tek Doğa Topluluğunu 

paylaşıyor olmasından dolayı, Yaratıklardan daha alt düzeyde olanlarının 

kullanımımıza sunulmasına benzer biçimde, aramızda sanki birimizin bir 

başkasını kullanımı için yapılmış olması gibi birbirimizi yok etme Yetkisini 

verecek herhangi bir Tabiiyet olduğu düşünülemez.”
70

 

Nasıl ki başlangıcı tasvir eden doğa durumunda doğa yasasının 

yükümlülüğünden bağımsız bir durum düşünülemezse, aynı şekilde devletlerarası 

ilişkilerde de doğa yasasından koparılmış bir durum düşünülemez. Her çağda 

meşruluğun tek şartı olan doğa yasasından bağımsız bir ilişki söz konusu değildir. Doğa 

yasasının çiğnendiği durum ise doğa durumunu değil, artık bir savaş durumunu ya da 

haksız gücün hükümranlığını göstermektedir.  

Savaş durumu ise “bir Düşmanlık ve Yok Etme durumudur”
 71

. Bir kişi başka 

herhangi bir kişinin yaşamına, sağlığına veya sahiplenmelerine yönelik sözlü ya da 

eylemsel bir tehdit oluşturduğunda o kişi, kendisiyle, haklarını gasp ettiği kişiyi savaş 

durumuna sokmuş olur. Savaş durumunu başlatan kişi ya da kişiler, başkalarının 

haklarını gasp edenlerdir, yoksa bu haksızlığa karşı çıkanlar değildir. Kendisiyle 

haklarını gasp ettiği kişiyi savaş durumuna soktuktan, yani bu durumu başlattıktan 

sonra, hakları gasp edilen kişinin bu haksızlığa karşı koyma hakkı doğar. “Çünkü beni 

yok etmekle tehdit eden şeyi yok etme hakkına sahip olmam gerektiği makul ve adildir. 

Temel doğa yasasına göre insanın, mümkün olduğunca, korunması gerekli olduğundan, 

herkesin korunması mümkün olamadığında, suçsuzun güvenliği tercih edilmelidir.”
72

  

Locke bu durumu, bir kişiyi tehdit eden bir aslanı veya bir kurdu o kişinin öldürmeye 

kalkışmasına benzetir. Burada Locke‟un tasvir ettiği ilişki, güç ve şiddete dayanan, 

deyim yerindeyse hayvani bir ilişki biçimine karşılık gelir. Dolayısıyla savaş 

durumunda ortak akıl ya da doğa yasasının hükümleri değil yalnızca doğal gücün 

hükmü söz konusudur. Böylece savaş durumu doğa yasasının ihlal edildiği ve tam da bu 

yüzden insani olmayan bir ilişki halini anlatmaktadır.
73
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Bir insanın başka bir insanın haklarını gasp etmeye ya da elinden tamamen 

almaya yönelik tüm eylemleri, o kişi üzerinde iktidar hatta mutlak bir iktidar olma 

düşüncesini açığa çıkarır. Böyle bir amacın aniden gelişen bir şekilde değil de planlı bir 

biçimde olması önemlidir. Locke bunu özellikle belirtmektedir. Bir kişinin yaşamı ve 

tüm hakları üzerinde her şeyi yapabilme isteğinin düşünülüp taşınılmış bir plan olarak 

uygulamaya geçirilmesi ile aniden gerçekleşen davranış arasında ne fark olabilir? 

Aniden bir insanın yaşamına kastetme durumu düşünüldüğünde ilk akla gelen, o kişiyi 

bunu yapmaya iten bir tehdidin olması gerektiğidir. Bu tehdit onun yaşamına, sağlığına 

veya sahiplenmelerine yönelik bir tehdit olabilir. Buradaki şiddet durumu bir tepki 

vermeye karşılık gelir. Burada planlanmış bir şiddet davranışı ve devamında süregelen 

planlanmış şiddet davranışlarının gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Durumun 

tekilliği içerisinde gelişen bir şiddet olayı vardır ama bu bir savaşa karşılık gelmez. 

Savaş durumunu Locke‟un “aşırı tutkulu ve aceleci değil ama sakince hazırlanmış bir 

plan”
74

 olarak anlatması, bu durumun şiddet olaylarından farklı olduğunu gösterir. 

Savaş durumunda kasten, planlı veya düşünülüp karar verilmiş sürekli bir şiddet isteği 

söz konusudur. Bu isteğin herhangi bir biçimde gösterilmesi de savaş durumunu 

başlatır. Böylece şiddetin doğa durumundaki anlamı, savaş durumundaki anlamından 

farklıdır. Doğa durumunda şiddet olaylarının varlığı yadsınamaz; ancak sürekli, kasıtlı 

ve planlı şiddet uygulaması doğa durumuna değil artık bir savaş durumuna karşılık 

gelmektedir. 

Bir kişiyi onun rızası olmaksızın mutlak iktidarı altına almaya kalkışmak savaş 

durumunu başlatır. Locke‟a göre hiç kimse kendi isteğiyle bir başkasının mutlak 

yönetimi altına girmeyi tercih etmez. Dolayısıyla bir kişi üzerinde mutlak iktidar sahibi 

olmak isteyen kişi, o kişiyi köleleştirmeye çalışmaktadır ve bu da savaş durumunu 

başlatır. Bu noktada akıl, mutlak iktidarın, kendi varlığını korumaya çalışan insanlar 

için büyük bir tehdit olduğunu ve köleleştirmeye çalışan böyle bir iktidara düşman 

olarak bakılması gerektiğini söyler.
75
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Locke‟a göre her tür iktidarın mutlak bir biçimde var olma çabasını, bir savaş 

ilanı olarak görmek gerekir.
76

 Çünkü mutlakıyetçiliğin varmak istediği şey, çok açık bir 

biçimde efendi-köle ilişkisidir. Köleleştirme amacında olan kişi benim üzerimde hakkı 

olmayan bir iktidar arzulamaktadır. Haksız gücün, zorbalığın planlı bir biçimde 

uygulanma çabası savaş durumuna karşılık gelir. Böyle bir durumda da benim en temel 

doğa yasası gereği kendimi koruma hakkım doğrultusunda eylemde bulunma veya karşı 

çıkma hakkım vardır.  

Hem ortak bir yargıcın olmadığı hem de haksız güce maruz kaldığım bir 

durumda ise, mağduriyetimi anlatacağım bir başvuru mercii olmadığından, haklarıma el 

uzatan saldırganı yok etme hakkım vardır.
77

 Çünkü burada benim zararımı giderecek ve 

saldırganı cezalandıracak bir yetkili araya girmediğinden, yani böyle bir yetkili 

olmadığında saldırgana karşı koyma hakkım, benim en temel hakkımın getirdiği bir 

haktır.  

Locke‟un doğa durumu ile savaş durumunun ayrımı konusundaki bu 

düşünceleri, öncelikle, Hobbes‟un tam bir savaş durumu olarak tasarladığı doğa durumu 

anlayışına karşı bir itirazdır.  

Hobbes‟a göre; 

“Doğa durumu insanları bağlayan hiçbir müşterek otoritenin ve müşterek 

yasaların bulunmadığı buna karşılık mutlak özgürlüğün ve mutlak eşitliğin geçerli 

olduğu, „tek yasa‟sı „Herkesin her şeye hakkı vardır‟ ilkesi olan bir savaş, bir 

kaos halidir.” 
78

 

Fakat Locke‟a göre, doğa durumu ile savaş durumu kesinlikle aynı şeye karşılık 

gelmemektedir. Doğa durumu ortak bir yargıcı olmayan fakat doğa yasasının 

kılavuzluğunda sürdürülen bir yaşam biçimini anlatırken, savaş durumu doğa yasasının 

ihlalini, yani haksız güç kullanımının hüküm sürdüğü bir yaşamı anlatmaktadır. Doğa 

durumu doğa yasası buyruklarınca sürdürüldüğünden aynı zamanda bir barış durumuna 

karşılık gelir. Doğa durumu, Locke‟a göre, akla göre yaşamayı anlatırken savaş durumu 

akıldışı tutumların hüküm sürdüğü bir yaşamı anlatmaktadır.  

“Burada, Doğa Durumu ile Savaş Durumu arasında, bazı İnsanların karıştırmış 

olmasına rağmen, bir Barış, İyi Niyet, Karşılıklı Yardım ve Koruma durumu ile 
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bir Düşmanlık, Kötü Niyet, Şiddet ve Karşılıklı Yok Etme durumu arasında 

olduğu kadar açık bir farklılık görüyoruz.”
79

  

O halde doğa durumunun ayırt edici özelliği aklın hükümlerinin geçerli olduğu 

ve ortak bir yargıcın olmadığı bir durum iken; bir insanın kişiliği üzerinde planlanmış 

bir biçimde haksız güç uygulanması, ister ortak bir yargıç olsun ister olmasın savaş 

durumunun ayırt edici özelliğidir.
80

 

 Doğa durumunun “herkesin her şeyi yapmaya hakkının olduğu”
81

 bir savaş 

durumu olmadığı düşüncesi, Locke‟un doğal hukuk anlayışının temelini 

oluşturmaktadır. Doğal hukuka göre, hiçbir pozitif yasanın, hiçbir yargıcın, hiçbir 

denetleme organının bulunmadığı yerde –doğa durumu- dahi, „hak‟ ile „haksız‟ ve „iyi‟ 

ile „kötü‟ ayrımı vardır; buna göre doğal haklar ve doğal ödevler vardır. Bu, doğa 

yasasının ya da her insanda bulunan aklın, ona danışan her insana, her zaman 

söyleyeceği açık ve net bir ayrımdır. Buna göre, doğa yasası ya da doğal hukuk 

anlayışının öncelikli dayanağı doğa durumudur. Doğa durumunda insanların belli 

yasaya göre barış içinde yaşamaları, yani doğa durumunun bir savaş durumu olmayışı, 

doğa yasasının ve böylece doğal hakların ve doğal ödevlerin kanıtıdır. Doğal hukuk, 

daha önce ifade edildiği gibi, hakkın ve haksızlığın ölçütünü veren hukuk ile iyi ve 

kötünün ölçütünü veren ahlaklılığın bir olduğu ya da özdeşleştiği hukuk anlayışıdır.  

1.3. Doğal Ödev 

Locke, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler‟de “doğa yasası” kavramı yerine aynı 

zamanda “ahlak kuralı” ve “akıl yasası” kavramlarını da kullanmaktadır. O, doğa 

yasasının ya da ahlak kuralının özelliklerinden, nasıl bilinebileceğinden ve ne 

olmadığından söz etmekte fakat onun ne olduğuna ilişkin çok fazla bir şey dile 

getirmemektedir. Ancak Locke, doğa durumu tasvirinden doğrudan çıkarılabilecek 

doğal ödevlerden söz etmekte ve bu ödevlerin özündeki amacı ise “İnsanlığı koru!” 

biçiminde özetlemektedir. 

“Her insan kendi varlığını korumak ve mevcut Konumunu isteyerek terk 

etmemekle yükümlü olduğundan, benzer neden dolayısıyla, Kendi Varlığını 

Korumasını tehlikeye atmıyorsa, yapabildiği kadar, İnsanoğlunun geriye 
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kalanının varlığını korumak zorundadır ve amaç bir Suçluya adaleti uygulamak 

değilse insan başkasının yaşamına son veremez ya da yaşamını kötüleştiremez ya 

da başka birinin Yaşamının Korunmasına, Özgürlüğüne, Sağlığına, Organlarına 

ya da Mallarına yönelemez.”
82

 

“İnsanlığı koru!” buyruğu, tüm insanların eşit oldukları, eşit haklara sahip 

oldukları ve eşit muamele görmeye değer oldukları düşüncesine dayanmaktadır. Bu 

buyruk ya da görev bütün insanların eşit olarak doğal hakları olduğunun farkındalığına 

dayanmaktadır. Her insanın yalnızca insan olmakla birbirlerine eşit olduğu ve bu 

yüzden de eşit haklara sahip olduğunun kavranması, görev bildiren doğa yasasının 

bilgisine götürmektedir.  

“Doğa Durumu Üzerine” olan bölümde, Hooker‟dan alıntılayan Locke şöyle 

yazar:  

“Eşit şeylerin tümü tek ölçüyü gerektirdiğinden, benzer doğal nedenler, insanları 

başkalarını sevmenin kendilerini sevmekten daha az yükümlü olmadıklarını bilme 

noktasına getirmiştir. Kendim için en az her bir insanın elinde bulunduğu kadar, 

her insanın kendi ruhu için isteyeceği kadar iyilik istemekten başka bir şey 

isteyemiyorsam, benimle bir ve aynı doğaya sahip olan diğer bir insanda da 

bulunduğu kuşkusuz olan benzeri bir isteğin karşılanması konusunda dikkatli 

olmadığım takdirde, isteğimin herhangi bir kısmının karşılanmasını nasıl 

umabilirim? Onlara kendi iyiliğini isteme arzusunun aksine herhangi bir şey 

yapıldığında bu şey bütün yönleriyle onlara üzüntü verdiği kadar bana da üzüntü 

vermek zorundadır. Bu yüzden zarar verirsem acı çekmeyi ummalıyım. Çünkü 

başkalarının bana, benim onlara gösterdiğimden daha büyük ölçüde bir sevgi 

duymalarının herhangi bir nedeni bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğadaki 

eşitlerim tarafından sevilme isteğim, beni, olanaklı olduğu ölçüde başkalarına 

karşı tümüyle aynı olan sevgiyi gösterme yükümlülüğü altına sokar. Doğal aklın 

kendimiz ve kendimizle aynı olan başkaları arasındaki eşitlik ilişkisinden yaşamın 

yönetilmesi için çıkarmış olduğu kurallar ve ilkelerden haberdar olmayan hiçbir 

insan yoktur.”
83

 

Eşitlik düşüncesini Locke, her insanın doğal akla sahip olduğu ve öncelikle bu 

bakımdan insanların eşit olduğu düşüncesine dayandırmaktadır. Buna göre, her insan 

akıl yasasını ya da ahlak yasasını anlayabilir; bu yüzden de her insan bu yasanın 

yükümlülüğü altındadır. Öyleyse insanın her durumda ve her zaman sorumlu olduğu 

doğal ödevler ya da pratik ilkeler vardır. İnsanların haklı davranışlarının tek yolu bu 

ödevlere göre hareket etmektir. İkinci olarak insanın ödevlere uymadığı takdirde 

cezalandırılması da yine bu ödevlerden bir tanesidir. İnsanın „haksız‟ eylemlerinin 

cezalandırılabilmesi, onun davranışlarından sorumlu olduğu, çünkü eylemde bulunurken 
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„özgür‟ olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Locke insanın özgür bir varlık olduğunu, 

bu yüzden eylemlerinden sorumlu olduğunu ve hiçbir durumda iptal edilemez veya yok 

sayılamaz ödevlere sahip olduğunu düşünmektedir.
84

 

Evrensel olarak geçerli olan doğal ödevler „haklı‟ davranışın ne olduğunu 

göstermektedir; dolayısıyla doğal haklar doğal ödevlerden türemişlerdir. Doğal 

ödevlerden türemeyen ya da doğa yasasında kaynağını bulamayan davranış bir „doğal 

hak‟ değildir. Locke‟un düşüncesinde bu yüzden hak ile güç ve yetki arasında bir ayrım 

vardır. 

1.4. Doğal Hak  

1.4.1. Güç, Yetki ve Hak Ayrımı 

Güç, öncelikle doğanın verdiği bir yetenektir. Eyleme gücü, düşünebilme gücü 

veya üretebilme gücü insanların doğal yetenekleridir. Hak, Locke‟un sözleriyle, “bir 

şeyin özgürce kullanımına sahip olmamız gerçeği üzerine kurulur”
85

. Yetki ise, herhangi 

bir şey konusunda izne sahip olunması anlamına gelir. Bu anlamda hak bir yetkidir aynı 

zamanda. Fakat yetki insan eliyle verilebilirdir, oysa doğanın vermediği ya da doğaya 

karşı bir hak söz konusu olamaz. Ama doğaya ya da hakka karşı bir yetki söz konusu 

olabilir. Aynı şekilde gücün haksız kullanımı vardır. Güç bir zorbanın elinde şiddettir. 

Yetki ve güç yasayla verilebilir ve yine de hak olmayabilir. Yasal yetki ve güç her 

zaman doğal hakka eşit değildir. Doğal hakka dayanmayan bir güç ya da yetki hak 

değil, haksızlıktır. 

Bu üç kavram arasındaki ayrım önemlidir. Çünkü hak, bir şeyi özgürce kullanma 

yetkisi ya da gücü olarak tanımlanabilirken, güç ve yetki hakla aynı içeriğe karşılık 

gelmez. Yani gücün özgürce kullanımı ya da yetkinin özgürce kullanımı hakka karşılık 

gelmez. Hak meşruiyetin sınırını gösterir. Oysa güç ve yetki zaman zaman meşru 

olmayan şeyin, haksızlığın nedenidir. Gücün sadece doğa yasasının çizdiği sınırlar 

içerisinde kullanımı hakka karşılık gelebilir. 
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Doğal hak doğal gücün bir anlamda sınırıdır. Doğa yasasını ya da doğal 

haklarının sınırlarını kavrayan insan için artık gücünün sınırları da belirlenmiş olur. 

Böylece o, istediği gibi ya da gücü yettiğince eylemekten ziyade hakça ya da etik 

ilkelere göre hareket etmeye izninin olduğunu bilir.  

Doğal gücü iki şey sınırlandırabilir: Doğa yasası ve pozitif hukuk ya da ceza 

hukuku. İlk sınır insanın aklı sayesinde kendisine ulaşabileceği etik ilkelerdir; ikincisi 

ise siyasal düzenle sağlanacak olan ceza hukukudur. Doğa durumunda insanlar için 

yalnızca ilkinin sınırları geçerlidir. Çünkü doğa yasası evrensel bir geçerliliğe sahiptir. 

Ama doğa durumunda bir pozitif hukuk ya da ceza hukuku olmadığından, herhangi bir 

yaptırım söz konusu değildir.
86

 

Bir doğal hukuk vardır, çünkü bir doğa yasası vardır. Bu yüzden pozitif hukuk 

ya da ceza hukuku en nihayetinde doğal hukuka dayanmalıdır. Doğal hukuka 

dayanmayan bir pozitif hukukun yetkileri yasal olabilir, fakat meşru değildir.  

1.4.2. Doğal Hak 

Locke, daha önce de ifade edildiği gibi, hak ve yasa kavramlarını birbirinden 

ayırmaktadır. “Hak bir şeyin özgürce kullanımına sahip olmamız gerçeği üzerine 

kurulur.” Yasa ise “bir şeyin yapılmasını emreden ya da yasaklayan şeydir”
87

 Böylece 

hak bir yetki iken, yasa bir buyruk olmaktadır.  

Doğa yasası neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiğini ortaya koyarken, aynı 

zamanda neyi yapmaya hakkımız olup neyi yapmaya hakkımızın olmadığını söylemiş 

olmaktadır. Buna göre, doğal hakların neler olduğunu söyleyen ve bunun ölçütünü bize 

veren doğa yasasıdır. Öyleyse doğal hak, herhangi bir şeyin özgürce kullanma iznini 

doğanın verdiği yetkidir. Bu yetki, bize, bir canlı olmakla canlılığımızı sürdürmeye, bir 

insan olarak doğmuş olmakla veya ussal bir varlık olarak dünyaya gelmiş olmakla 

aklımızı kullanmaya hakkımızın olduğunu ve bu hak, doğa tarafından verildiğinden hiç 

kimsenin veya hiçbir yetkenin dokunamayacağı özellikte olduğunu söylemektedir.  

Doğal hak temelini hep bir gerçekte bulur ya da her bir doğal hak her zaman bir 

gerçek üzerinde durmaktadır. Tüm canlılarla ortak olarak insanların eylemlerinin 
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canlılığını sürdürmeye yönelmiş olduğu gerçeği doğal hakkın dayandığı ilk ve en 

önemli temeldir. Bu gerçeği bize gösteren ise doğal akıldır. Locke bunu şöyle ifade 

etmektedir:  

 “İster, bize İnsanların bir kez doğmakla kendilerini Koruma hakkı ve Yemeye, 

İçmeye ve Doğanın, Varlıklarını Sürdürmeleri için sağladığı diğer şeylere ilişkin 

hakları olduğunu söyleyen doğal Aklı dikkate alalım…”
88

 

Doğa yasasına göre, her insanın varlığını korumaya yöneldiği ve varlığına 

hizmet eden her şeyde doğal haklara eşit bir biçimde sahip olduğu da bir başka 

gerçektir. Yani her insan eşit olarak doğal haklara sahiptir. Bir insanın varlığını 

korumak için eylemde bulunma hakkı, bir başka insanın doğal haklarına dokunmadığı 

ya da başka birinin varlığını tehlikeye atmadığı sürece geçerlidir. Buna göre herkes eşit 

bir şekilde doğal haklara sahipse bir insanın hakları diğer insanların hakları ile sınırlıdır. 

Sonuç olarak varlığını koruma hakkı, kendini korumak için sınırsız özgürlüğe ve hakka 

sahip olmak değildir. Doğa yasası doğal hakların sınırını da belirlemiştir. 

1.4.3. Doğal Hakların Temeli 

Var olmuş her canlının eyleminin canlılığını korumaya ve daha iyi bir biçimde 

canlılığını sürdürmeye doğru yöneldiği gözlemlenebilir. Bu tam anlamıyla canlılığın 

doğasıdır; öyle ki varlığını koruma, kendisini „iyi‟ ve „kötü‟ veya „doğru‟ ve „yanlış‟ 

olarak nitelendiremeyeceğimiz bir istektir. Varlığını koruma arzusu tüm canlıların 

olduğu gibi insanın da en temel güdüsüdür. İnsan varlığını koruma isteğini özel bir çaba 

sarf etmeksizin her an duyar. Bu istek canlılık gerçeğinin ifadesidir. Bu gerçeği, tüm 

canlılarla birlikte kendimizden yola çıkarak, bizim yaratımımız olmayan ve değişmez 

olan bir yasa olarak kavrarız.  

Locke‟a göre, varlığını koruma arzusu bir gerçeklik olarak doğa yasasıdır ve 

varlığını korumak bu gerçek sayesinde doğal bir haktır. Varlığını korumak arzuyu 

doyurmak açısından doğal bir hak, yasaya uymak açısından ise doğal bir ödevdir. 

„Varlığını koru‟ doğa yasası bir buyruk, bir emir olarak okunduğunda 

gerçekleştirilmesi gereken bir ödevdir. Doğa insana varlığını koruması gerektiğini 

söyler ve bu ödev insanın akıl sahibi olması sayesinde insanlar için bağlayıcıdır. İlk 

doğal moral yasa, böylece, “Her insan kendi varlığını korumak ve mevcut Konumunu 
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isteyerek terk etmemekle yükümlü olduğundan…”
89

 varlığını korumaktır. Kendini 

korumak insanın kendi iyisinin peşinde olması bakımından ve ödevin yerine getiriliyor 

olması bakımından etik bir davranıştır. Tüm doğal haklar „varlığını koru‟ ödevinden 

çıkacak ve bu ödevde temellenecektir.  

Varlığını koruma arzusu ya da bu gerçek, Locke‟a göre, aynı zamanda, „varlığını 

korumak doğal bir haktır‟ düşüncesini bildirmektedir. Doğa, insana, bu arzuyla birlikte, 

bu arzusunu doyurması için eylem özgürlüğü yani doğal haklar vermiştir. Fakat 

Locke‟u, „bütün canlıların varlığını korumaya yönelmiş olduğu gerçeği‟nden, „insanlar 

için varlığını korumanın en temel hak olduğu düşüncesi‟ne götüren şey çok önemlidir. 

Çünkü Locke, yalnızca insanların yaşamları üzerinde doğal hakları olduğunu 

düşünmektedir.
90

 Locke‟un düşüncesinde insan akıl sahibi ve özgür bir varlıktır. İnsanın 

doğal haklara sahip olmasının ve doğal ödevlerin yükümlülüğü altında olmasının sebebi 

insanın bu doğasıdır. Öyleyse insanlar için yaşamın doğal bir hak olması, yalnızca 

canlılıklarından dolayı değildir. İnsanın bir akıl varlığı olması ve aklıyla kendi kendisini 

belirleyebilecek yetenekte olması, davranışlarının sorumluluğunun ona yüklenebilmesi, 

yani ödevleri taşıyabilmesi gibi niteliklerinden dolayı insan için yaşam doğal bir haktır. 

İnsanlar böylece yalnızca bir canlı olmakla değil, insan olarak dünyaya gelmiş olmakla 

doğal haklara sahiptirler.  

İlk doğal hak, böylece, varlığını koruma hakkıdır.
91

 Bir eylemi ya da bir 

davranışı yapabilmeyi hak kılan şey, en temelde kendini koruma doğal hakkına ve 

ödevine dayanmasıdır. İnsanlar canlılıklarını sürdürmek için ihtiyaçlarını karşılamak ve 

bunun için de eylemde bulunmak zorundadırlar. İnsana eylem özgürlüğü verecek diğer 

doğal haklar ise bu en temel haktan türemişlerdir ve buna dayanmaktadırlar. Varlığımızı 

korumak için özgür olmamız gerekir ve bu yüzden özgürlük doğal bir haktır, aynı 

şekilde özel mülkiyet varlığını korumanın gereği olduğu için doğal bir haktır. Varlığını 

koruma temel hakkından türeyen bu doğal haklar, insanların ihtiyaçlarını 

karşılamalarına yardım edecek ürünlere sahip olma, bu ürünleri elde etmek için araç 

üretme ve varlıkları için tehdit oluşturacak durumlar karşısında kendini savunma gibi 

temel haklardır. Doğal haklar en başta varlığı korumak için, daha sonra daha iyi bir 
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biçimde varlığı sürdürmek için ve nihayetinde insanın mutluluğu için zorunlu olan 

haklardır. Ayrıca doğal haklar insanın kendisi dâhil hiç kimse tarafından iptal 

edilemeyecek türde haklardır. 

Bu doğal hakların kökeni ya da temeli, Locke‟un doğa durumu tasvirine 

dayanmaktadır. Doğa durumu „varlığını korumak için doğal haklara sahipsin‟ 

özgürlüğünün en kuvvetli biçimde yaşandığı durumdur. Yaşamak için doğanın 

nimetlerinden faydalanmak, kendini dış tehditlere karşı savunmak ve daha iyi bir 

biçimde yaşamak için veya mutlu yaşamak için, örneğin inşası için emek verdiğin eve 

sahip olmak ya da kışın ısınmak için önceden odun biriktirmek, yani kısaca varlığına 

hizmet edecek her şeyi elde etmek, bunun için çalışmak insanın doğal haklarıdır. Bu 

haklar insanların hangi düzende, hangi çağda, nerede yaşadıklarıyla ilgili değildir; 

sadece insan olarak doğmuş olmalarıyla ilgilidir.  

Varlığını koruma arzusunun itici gücüyle insan, bu arzuyu doyurmak için 

eylemde bulunur. İhtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler bulur ve araçlar üretir. 

Bu çaba insanın olduğu her durumda geçerlidir. Doğa durumunda insan bu arzuyu 

doğrudan, kendisi için ve kendi başına doyurmaya çalışır. Varlığını sürdürmek için 

yalnızca yeme içme gibi ihtiyaçların karşılanması yetmez. Varlığını tehdit edecek 

hayvanların veya diğer insanların saldırılarından korunmak için „savunma‟ en başta 

gelen ihtiyaçlardandır. Doğa durumunda bu ihtiyaçların karşılanması için yol gösteren 

tek bir kılavuz vardır, o da doğa yasasıdır. Aklın gösterdiği yolda, insan doğal hukuka 

uygun olarak hareket eder. Doğa durumunda insana varlığını koruma şeklini gösteren, 

yalnızca doğa yasasıdır. Doğa durumunda insan sahip olduğu gücünü, yeteneklerini ve 

aklını kullanarak varlığını korur ve mutlu olmaya çalışır ve tüm eylemlerinde doğa 

yasasının yükümlülüğü altındadır. 

Dolayısıyla Locke‟a göre, doğa durumu ya da toplum hangi düzenden söz 

ediyorsak edelim, orada hakların neler olduğunun ölçütünü verecek olan doğa yasası ya 

da akıldır.
92

 Çünkü hakların doğal ya da gerçek bir zemini vardır; yukarıda ifade 

edildiği gibi, bu zemin varlığını koruma arzusu ve ödevi ile buna dayanan yaşam 

hakkıdır.  
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1.4.4. Varlığını Koruma İle Mülkiyet İlişkisi 

Doğa, insana varlığını koruma arzusunu vermekle birlikte varlığını koruma 

doğal hakkını da vermiştir. Varlığını koruma hakkı sayesinde insan doğanın 

ürünlerinden faydalanabilmektedir. İnsan canlılığını devam ettirmek için doğanın 

ürünlerine sahip olmaya mecburdur. Bu, doğa durumunda da sivil toplumda da böyledir. 

İnsanların yaşamak için belli bazı şeylere sahip olması, yani “mülkiyet” her durumda 

var olan bir gerçektir. Locke‟un mülkiyet teorisi bu gerçek üzerinden temellendirilir. 

Varlığını korumak için insanın yeme içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması ve 

tehlikelere karşı kendini savunması gerekir. Savunma ve mülkiyet insanın varlığını 

koruma eylemleridir. Mülkiyetin kapsamı oldukça geniştir, toprağın mülkiyetinden söz 

edebildiğimiz gibi yenilip içilebilen nesnelere ilişkin de mülkiyetten söz edebiliriz. 

Dolayısıyla varlığımızı devam ettirebilmek için yeme içme gibi ihtiyaçlarımızı 

doyuracağımız şeylerin edinilmesinden başlayarak, nesneleri mülkiyetimize eklemek 

zorundayızdır. Mülkiyet insanın hayatta kalabilmesinin koşuludur ve bu yüzden 

Locke‟a göre, mülkiyet hakkı insanın en temel hakkıdır. 

Varlığını koruma ile mülkiyet arasındaki doğal ve zorunlu ilişki en açık haliyle 

doğa durumunda anlaşılabilmektedir. Sivil topluma geçilmeden önce mülkiyetin varlığı, 

doğal koşullar içerisinde de insanların kendi varlıklarını sürdürmek için mülkiyete 

ihtiyaç duyduklarının göstergesidir. İnsanlar kendilerini yalnızca kendilerinin 

koruyabildiği doğa durumunda canlılıklarını sürdürmek için çalışmışlar ve doğanın 

ürünlerine sahip olmuşlardır. Bir doğa durumu tasviriyle, bir insanın ağaçtan kopardığı 

meyve ya da ağaç dallarından ve yapraklarından yaptığı yatak kendisinindir. Mülkiyet 

öncelikle bir doğa durumu gerçeğidir, bu yüzden o, herhangi bir anlaşmayla hak 

konumuna getirilmemiştir. Mülkiyet, varlığı korumak için gereklidir, dolayısıyla 

mülkiyet hakkı varlığını koruma arzusuna, bu gerçeğe dayanmaktadır. Mülkiyetin 

kökeni, böylece onun bir anlaşmaya dayanmadığını, tersine doğa durumuna ve en 

temelde varlığını koruma isteğine dayandığını göstermektedir. Mülkiyet doğa durumuna 

ya da doğal bir kökene dayanmakla, pozitif bir yasayla iptal edilemeyecek doğal bir hak 

konumundadır.
93
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Locke, “Mülkiyet Üzerine” yazısında, „mülkiyet‟ kavramı ile insanın, doğal 

olarak kendisine ait olan her şeye, yani yaşamına, özgürlüğüne ve emeğiyle kazandığı 

servetine sahip olmayı kastettiğini ifade etmektedir. Mülkiyet, böylece,  Locke‟un 

dilinde yalnızca mal-mülk sahipliğini değil, bireye ait olan her şeyin sahipliğini 

anlatmaktadır.
 94

 Locke, mülkiyet kavramını mülk sahipliğinden daha geniş bir anlamda, 

yaşamı için kişinin kendisine ait olan her şeye sahip olması anlamında kullanmakla, 

mülkiyet hakkının varlığını koruma hakkından doğduğunu ileri sürmüş olmaktadır.  

İnsanın varlığını sürdürmek için şeylere sahip olması gerektiği gerçeğinden yola 

çıkarak, şeylere sahip olma anlamında mülkiyetin doğal bir hak olduğu düşüncesine 

ulaşırken Locke, bunu bir sıçrama biçiminde yapmaz. Varlığını koruma hakkı ile 

mülkiyet hakkı arasına „emek‟ kavramını yerleştirir. Başka bir ifadeyle, mülkiyetin 

doğal bir hak olduğu düşüncesini „emek‟ kavramıyla temellendirir.  

1.4.5. Özel Mülkiyet Hakkı 

Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme‟de, “Mülkiyet Üzerine” adlı bölümde, 

üç argüman dile getirmektedir. 

(1) “Tanrı Dünyayı İnsanoğluna ortaklaşa vermiştir.”
95

 Locke özel mülkiyet 

teorisini anlatmaya bu temel iddiadan başlar. Doğanın nimetleri bütün insanlarındır. 

Doğanın verdiği ürünleri herkesin ortak olarak kullanma hakkı vardır. Bu durumda hiç 

kimsenin doğal (insan eliyle üretilmemiş)  ürünleri bir başkasından daha fazla 

sahiplenmeye ya da özel bir sahiplenmeye hakkı yoktur. 

(2) “Dünyayı İnsanlara ortaklaşa veren Tanrı, onlara aynı zamanda Dünyayı, 

Yaşamdan en üst yararı ve rahatlığı sağlayacak biçimde kullanmaya yarayacak aklı da 

vermiştir.”
96

 Bu ikinci önerme, bize, insanın aklı ve yetenekleriyle doğanın kendi başına 

ürettiğinden daha fazlasının ve daha yararlısının üretilebileceğini söylemektedir.  

(3) “Yeryüzü ve diğer bütün ast Yaratıklar İnsanların tümüne ortaklaşa ait 

olmasına rağmen her insan yine de kendi Kişisi üzerinde bir Mülkiyete sahiptir.”
97
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Üçüncü önerme ise bize şunu söylemektedir: Mülkiyet her bir insanın kendi 

kişisi üzerindeki özel ve doğal hakkıdır. Her insan kendi kişisi ve kendi kişisine ait tüm 

şeyler üzerinde doğal bir hakka sahiptir. Locke‟un mülkiyet anlayışının temeli burasıdır, 

yani mülkiyet hakkı her insanın kendi kişisi üzerindeki doğal sahipliğidir. Bu doğal 

sahiplik, ona doğanın verdiklerinden başlayarak her kişinin kendi özelliğinden bir payla 

yarattığı, kendi gücüyle değiştirdiği şeye kadar uzanır. İnsanın kendisine ait 

yeteneklerinin dokunduğu, onun özel yaratımından ortaya çıkan şeyler, kendi kişisi 

üzerindeki sahipliği kadar doğaldır. Kişinin ellerinin emeği, işi yalnızca kendisine aittir. 

“Kişinin bedeninin emeği ve ellerinin işi diyebiliriz ki tam anlamıyla kendisinindir.”
98

 

Dolayısıyla tüm sahiplenme hakkı ya da mülkiyet hakkı kişinin kendi kişisi üzerindeki 

hakkında temellenecek ya da buradan çıkacaktır.  

Tanrı insana, yukarıdaki önermelerde dile getirildiği gibi, yeryüzünü, aklını ve 

çalışmayı/emek gücünü vermiştir. Özel mülkiyet hakkı böylece bu üç temel şeyin doğru 

bağıntısını gösterecektir. Yeryüzünü aklın ilkelerine göre kullanmak, insana hem yararı 

hem de adaleti sağlayacaktır. Yeryüzünün akla uygun kullanımı yalnızca çalışma ya da 

emek harcama yoluyla olur. İhtiyacını karşılamak için çalışan, üreten insan, kendi 

ürününe sahip olmasının hiç olamayacağı kadar „doğal‟ olduğunu bilir. Bunun tek bir 

dayanağı vardır: Emek. Emek, böylece ortak kullanımdan özel mülkiyete geçişin koşulu 

olmaktadır. 

Doğa kendi haliyle tüm insanlara ortaklaşadır, fakat insan doğadan emeğiyle 

dönüştürdüğü şeyi ortaklaşa kullanımdan çıkararak kendi hakkına ekleyebilir. İnsan ile 

doğa arasında ilişkiyi kuran şey emektir. Varlığını korumak için eylemesi gereken 

insan, ihtiyacı olduğu ürünlere sahip olmak için doğal emek gücünü kullanır. Emeği 

kendisinden çıkar, doğal olana ulaşır, onu dönüştürür ve ortaya yeni bir şey çıkar. Bu 

yeni şey bireyin emeği ile doğal olanın karışımıdır. İnsan doğaya onda olmayan bir şey 

katmıştır ve bu payı bizzat kendisinden alarak yapmıştır. İnsanın emeğiyle doğal olanın 

birleştiği ürünler kişinin özel mülkiyetine eklenir. Doğal olana onda olmayanı emeği 

sayesinde ekleyen bireyin, hem varlığını korumak için bu ürüne ihtiyacı olduğundan 

hem de onu emeğiyle dönüştürdüğünden, ürünü üzerinde özel sahiplik hakkı vardır. Bir 

başka ifadeyle emek sahibine ya da emek edene ait olduğundan, çalışma sonucunda 
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ortaya çıkan ürün de, doğal olanı dönüştüren ve onu daha yararlı bir biçime sokan kişiye 

aittir. Bu özel hak, özel mülkiyet hakkıdır. Böylece mal-mülk üzerinde özel sahiplik 

hakkı emek aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Emeğin rolü, Locke‟a göre, özel mülkiyet 

hakkı için tartışılmaz bir biçimde kesindir.
99

 

Locke, mülkiyet için „property‟ kavramını kullanmaktadır.  

“Property İngilizce‟de „bir nesneye kendiliğinden ait olan belirli bir nitelik, güç 

ya da etki‟ anlamına gelir. Aynı zamanda property nesnelerin birbirinden ayırt 

edilmesini sağlayan özelliktir de. Tanrı tarafından yaratılmış haliyle ve Tanrı 

tarafından yaratılmış olmak bakımından, dünyadaki nesneler birbiriyle aynıdır. 

Buna karşın, kendisinin ve kendi kişiliğinin sahibi olarak insan, eylemleri 

aracılığıyla ve emeğini içine karıştırarak bir nesneye kendi kişiliğinin özelliğini 

verir ve o nesneyi Tanrı tarafından yaratılmış diğer nesnelerden ayırır. Çünkü bu 

etkinlik, nesneye, „kişiye kendiliğinden ait olan ve onu diğer kişilerden ayıran bir 

özellik‟ vermiş; etkinliğini gerçekleştiren kişiliğin property‟sini görünür kılmış; 

nesneyi, belirli bir kişinin görünüm kazanmış property‟si haline getirmiştir”
100

 

Emek, doğada olanı dönüştürmek için ve insan için daha faydalı hale getirmek 

için çalışma eyleminin özüdür. Çalışma yoluyla insan, haklı bir biçimde emeğinin 

ürününe sahip olabilir. Varlığına katkı sağlayacak her şey emeği karşılığında insanın 

kendi mülkiyeti olur. Emek, mülkiyet hakkı için akıl yasasının açık seçik bir biçimde, 

insan aklına kavrattığı en önemli şeydir. Emeğin kişinin kendi kişisine ait olmasıyla 

başlayan bağıntı, emekçinin emeğiyle ortaya çıkardığı ürünü üzerinde doğal hak sahibi 

olmasıyla tamamlanır. İnsanın emeği, çalışması hem doğal ürünleri daha faydalı hale 

getirir hem de bu ürünlere özel olarak sahip olmayı haklı kılar. Locke‟a göre, özel 

mülkiyet doğal bir şeye, emeğe dayandığı için o doğal bir haktır. Özel mülkiyet hakkını 

veren şey bir pozitif yasa değildir, doğal emektir.  

“Hepimiz, aslında, Locke‟un göstermiş olduğu gibi, Tanrı‟nın mülkiyetindeyiz. 

(…) Çünkü onun tarafından yaratılmışız. Tanrı yaratıcının haklarına sahiptir. Bu, 

mülkiyetin hangi yolla yaratılabileceğini gösterir. Nesneler meydana getirilmiştir; 

meydana getirilmekle de onları meydana getirenin mülkiyetin geçerler.” 

“Dolayısıyla bir şeyi yoktan var etme ya da meydana getirme, o şey üzerindeki 

mülkiyet hakkını da oluşturur ve başkalarının onun üzerinde hak iddia 

edebilmesinin yolunu kapar.”
101

 

Mülkiyet hakkını emeğe -doğal bir şeye- dayandırmakla, yani onu doğal bir hak 

olarak ilan etmekle, Locke, aynı zamanda mülkiyet hakkının herhangi bir anlaşmaya 
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dayanmadığını ileri sürmüş olmaktadır. Locke‟a göre, kişinin emek harcayarak, şeyleri 

mülkiyetine ekleyebilmesi diğer kişilerin rızaları alınarak gerçekleşmiş değildir. Emek 

öyle bir role sahiptir ki diğer insanların fikrine, yani “evrensel onaya” ihtiyaç 

duyulmadan, emekçiye ürünü üzerinde doğal bir hak verir. En basit anlamda, insanların 

her birinden tek tek izin almak suretiyle yiyip içebilseydik varlığımızı çok kısa bir 

sürede kaybederdik. Evrensel onay konusunda Locke, bu yolla yeryüzünden 

faydalanmanın olanaksız olduğunu düşünür ve bunu şöyle ifade eder: “Mülkiyet 

olmaksızın ortaklaşa olanın kullanımı söz konusu olmazdı.”
102

 Ortaklaşa olanın 

kullanımının olanaksız olması, hiçbir sahiplenmenin olmadığı bir durumdur ki bu 

durum insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve bu yüzden varlığını sürdüremediği, 

yani insanlığın var olur olmaz yok olmuş olduğu bir durum olur. 

Mülkiyetin başlangıcının doğa durumuna dayanıyor olması da yine mülkiyet 

hakkının bir toplum durumuna ya da bir anlaşmaya dayanmadığını göstermektedir. 

Locke‟a göre, özel mülkiyet, tam olarak, doğa durumunda yaşamını sürdüren insanların 

doğayla emekleri sayesinde kurdukları ilişkiye dayanmaktadır. Locke mülkiyeti şu 

örneklerle anlatmaktadır:  

“Bir Meşe Ağacının altından topladığı Meşe Palamutlarıyla ya da Ormandaki 

Ağaçlardan kopardığı Elmalarla beslenen kişi Meşe Palamutlarını ya da Elmaları 

kesin olarak kendisine edinmiştir. (…) Pınardan akan Su ayrı ayrı her bir kişiye 

ait olmasına rağmen, testideki suyun sadece onu testiyle çıkaranın olduğundan 

kim kuşku duyabilir?”
103

  

Locke‟un söz ettiği bu yaşantılar, doğa durumu içerisinde düşündüğümüz şeyler 

ya da doğal yaşantılardır. Tüm bunlara göre, özel mülkiyet hakkı, herhangi bir 

anlaşmaya dayanmayan veya bir anlaşmayla kazanılmamış olan doğal bir haktır.  

İnsanın varlığını korumak için en başta gelen eylemi, şeyleri mülkiyetine 

eklemek ya da mal-mülk edinmektir. Dolayısıyla insan için pratik ilkelerin en geçerli ve 

gerekli olduğu konu mülkiyet konusudur. Locke, mülkiyetin emek sayesinde haklı bir 

edinim olduğunu ifade etmektedir. Bu edinimin haklı bir biçimde sürmesi için, şeyleri 
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mülkiyetimize eklerken doğa yasasının ya da doğal ödevlerin ihlal edilmemesi 

gerekmektedir. Locke‟a göre, ancak bu şartla mülkiyet bir doğal haktır.
104

  

Locke, mülkiyet hakkı konusunda doğal sınırların olduğunu düşünmektedir. Bu 

doğal sınırlardan biri doğanın ürünleriyle diğeri ise insanın doğası ile ilgilidir.  

Bu doğal sınırlardan birincisi, bazı doğal ürünlerin çürüyebilir olmasıdır. İnsanın 

varlığını sağlıklı bir biçimde sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu şeylerin çoğu, zaman 

içerisinde bozulan ürünlerdir. Bu yüzden emek yoluyla elde edilmiş çürüyebilen 

ürünlerden, çürümeden önce tüketilebilecek kadarı insanın hakkıdır. Bir başka ifadeyle, 

insanın yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürmesi için ihtiyacı olan ürün ne kadarsa bu 

ürünler üzerindeki hakkı da o kadardır.  Çürümeden önce tüketemediğimiz hiçbir şey 

hakkımız değildir. Locke, mülkiyet konusundaki bu sınırlamayı, insanların istediği 

kadar stok yapmaya hakları olup olmadığını tartışırken açıklamaktadır. Özel mülkiyetin 

sınırı, böylece, „istenilen kadar‟ ile değil, „kullanılabilecek miktar‟ ile sınırlıdır.
105

 

“Bize bu yolla Mülkiyeti vermiş olan Doğa Yasası aynı zamanda bu mülkiyeti 

aynı şekilde sınırlar. (…) Ancak Tanrı yeryüzünü bize nereye kadar vermiştir? 

Kullanımımız için. Birileri, kullanabileceği miktarda yaşamsal yarar sağlayan 

herhangi bir şeyin içine çürümeden önce bu miktardaki emeğiyle Mülkiyet 

yerleştirebilir. Bunun ötesindeki her şey kişinin payına düşenden fazladır ve 

başkasına aittir. Hiçbir şey Tanrı tarafından İnsanın çürütmesi ya da yok etmesi 

için yapılmamıştır.”
106

 

Akıl yasası, bize, yeryüzünde canlılığa katkı sağlamak için olan ürünlerin, hiçbir 

insana fayda sağlamadan çürümesinin yanlış olduğunu söyler. Aklıyla doğayı okumayı 

başarabilen bir insan, yiyeceklerin çürüyen şeyler olmasından bir kural çıkarabilir. Bu 

kural çok açık bir biçimde, yiyeceklerin çürümeden tüketilmesi gerektiği ve bu yüzden 

de tüketilebilecek kadarına sahip olunması gerektiğini anlatır. Bu yüzden de zamanında 

tüketemediğimiz hiçbir şey bizim hakkımız değildir. Bu düşüncelere dayanarak, doğal 

ürünlerin çürüyen şeyler olması, özel mülkiyet hakkı konusunda doğal bir engel ya da 

sınırlamadır, denilebilir. 

Locke mülkiyete ilişkin asıl sorunun, ürünlerin kullanımı konusunda değil de, 

ürünün yetiştirileceği toprak ya da arazi gibi taşınmazların sahipliği konusunda 

olduğunu düşünmektedir. “İnsanın sürdüğü, ektiği, ıslah ettiği ve ürünlerinden 
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yararlanabildiği kadar toprak onun mülkiyetidir. İnsan bu toprağı ortaklaşa olanın 

içinden bir bakıma kuşatır.”
107

 Toprak parçası ilk olarak kuşatma ya da işgal etmeyle 

edinilir. Fakat bu işgal edilen toprak parçasının işgal eden kişinin mülkiyetinde 

kalmasının da bir sınırı vardır. Sahip olduğu toprağı işlediği, ekip biçtiği sürece ve 

yaptığı tarımdan elde ettiği ürünü tüketebildiği sürece, o toprak parçası o kişiye aittir.  

“Tanrı ve İnsan Aklı, İnsana ve Yeryüzüne boyun eğdirmesini, yani yaşamın 

yararı için toprağı ıslah etmesini ve toprak üzerinde kendisine ait bir şeyleri, 

emeğini harcamasını emretti. İnsan tanrının bu Emrine itaat ederek, yeryüzünün 

belirli bir bölümüne boyun eğdirdi, sürdü ve ekti; bu yolla bu bölüme, üzerinde 

başkasının hakkı olmayan ve zarar verilmeden kendisinden alınamayan, 

kendisinin Mülkiyeti olan bir şeyler ekledi. ”
108

  

Locke‟a göre salt doğa, işlenmemiş malzemeler yığınıdır. Böyle 

düşünüldüğünde doğaya değer katacak olan şey insanın aklı, bedeninin emeği ve 

ellerinin işi olacaktır. “Çünkü gerçekten de her şeye değer farklılığı koyan emektir.”
109

 

Bu değer insanın kaba haldeki malzemeyi işlemesiyle, onu insan için yararlı, 

kullanılabilecek bir hale getirmesiyle ortaya çıkar. Doğada kaba halde bulunan 

malzemelerin kendinde değeri, Locke‟a göre, bunların işlendikten sonraki değeriyle 

kıyaslanamaz orandadır. “(…) Ekmeğin meşe palamudundan; şarabın sudan; elbise ya 

da ipeğin yaprak, kabuk ya da yosundan daha değerli olması tümüyle emek ve çalışma 

sayesindedir.”
110

 İnsan için doğayı dönüştürmek, doğanın sunduklarını işlemek doğaya, 

doğanın verdiklerine değer katmaktır. Küçük bir toprak parçasından o toprağın iyi bir 

şekilde işlenmesiyle elde edilecek ürün, o topraktan kendi başına yetişecek üründen 

katbekat fazladır. Dolayısıyla toprağı kendisinin yaparak onu işleyen kişi, kaynakların 

tüketilmesine yol açmamış, aksine daha fazla insan için daha fazla ürün yetiştirmiştir.
111

 

“Bütün bunlardan açıkça görülmektedir ki Doğadaki şeyler ortaklaşa verilmesine 

rağmen, Mülkiyetin yüce Temeli hala İnsanın (kendi kendisinin efendisi ve kendi 

kişiliğinin ve eylemlerinin ya da Emeğinin Sahibi olarak)  kendisindeydi ve 

İcatlarla Sanatlar Yaşam rahatlıklarını iyileştirdikleri zaman İnsanın kendi 

Geçimi ya da Rahatlığı için başvurduğu şeylerin büyük bölümü tümüyle 

kendisine aitti ve ortaklaşa olarak diğerlerine ait değildi. Böylece emek, 

başlangıçta ortaklaşa olan, oldukça büyük bir bölümü uzun bir süre ortaklaşa 
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kalan ve halen de insanoğlunun kullandığından fazlası ortaklaşa olan şeyler 

üzerinde emeğini kullanmak isteyen herkese bir mülkiyet hakkı verdi.”
112

 

Locke Tanrı‟nın ve doğa yasasının insana çalışmayı emrettiğini ifade eder ki 

çalışma, insanın varlığını sürdürmesi için zorunlu bir etkinliktir. “Tanrı Dünyayı 

Kavgacı ve Münakaşacı olanın Hayalciliği ve Açgözlülüğüne değil Çalışkan ve Akıllı 

olanın kullanımına verdi (Emek de İnsanın Dünyayı kullanmasına Yetki veren şey 

olacaktı).”
113

 İnsan hayatta kalmak için yemek içmek ve bunun için yiyecek bulmak 

zorundadır, bu da onu çalışmaya zorlamıştır. Çalışmasıyla insan, sadece yiyecekleri 

değil onları daha kolay ve daha yararlı bir biçimde üretmeyi sağlayacak araçları da 

üretmiştir. Çalışmayla insan aslında yalnızca kendisi için değil diğer insanlar için de 

temel besinlerin üretimine katkıda bulunmaktadır. Locke‟a göre bu yüzden belli bir 

toprak parçasını işgal eden ve toprağı ekip biçme yoluyla üretim yapan insan, diğer 

insanlar için de çalışmakta, ürün elde etmektedir. Bu yüzden toprağın belli bir kısmının 

işlenmek üzere işgal edilmesinin başka insanlar için bir sakıncası yoktur. Bunun bir 

diğer nedeni de Locke‟a göre, sahiplenilmemiş yeterince toprağın bulunmasıdır. Locke 

herkese yeter oranda ve aynı nitelikte ürünün ve toprağın olduğu bir bolluk durumunu 

tasvir eder gibidir. Böyle bir durumda toprağın böyle bir yolla edinilmesi diğer 

insanların temel hakları için bir tehdit oluşturmamaktadır.  

Locke‟un toprak edinimi konusunda özellikle başlangıçtan söz etmesi önemlidir. 

Çünkü toprak ediniminin bir yasayla düzenlendiği toplumlarda bir toprak parçasını 

kuşatma hakkı söz konusu değildir. Böyle bir pozitif yasanın olmadığı yerde mülkiyetin 

ölçütü “insan emeğinin miktarı ve yaşamın rahatlığı”dır.
114

 

Mülkiyet hakkını emeğe, çalışmaya dayandırmakla, bu hak konusunda aynı 

zamanda insanın doğasıyla ilgili olan doğal sınırı da belirtmiş olduğu, Locke‟un, şu 

sözlerine dayanılarak öne sürülebilir: 

“Mülkiyetin ölçütünü Doğa pek güzel bir biçimde, İnsan Emeğinin Miktarı ve 

Yaşamın Rahatlığıyla belirlemiştir: Hiçbir İnsanın emeği bütün toprağı itaat altına 

alamazdı ya da bütün toprağı edinemezdi; hiçbir İnsan Kullanımıyla küçük bir 

bölümden fazlasını da tüketemezdi; bu yüzden herhangi bir İnsanın bu yolla 

başkasının hakkına tecavüz etmesi ya da bu insanın bir Mülkiyet kazanmasından 

sonra bile hala edinmeden öncekiyle aynı nitelik ve genişlikte bir Sahiplenme için 
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fırsatı bulunan Komşusunun Zararına kendisine bir Mülkiyet kazanması 

olanaksızdı.”
115

 

Bu sınır, insan emeğinin sonsuz bir güce sahip olmamasıdır. Öyle ki insanın 

emeğinin de bir doğası vardır; örneğin sonsuz değildir, dünyadaki her şeyi elde etmeye 

yetecek kadar hiç kimsenin emek gücü yoktur. Mülkiyet hakkı emeğe dayanıyorsa, o 

halde emeğin doğası mülk edinmede, bize, doğal bir sınır vermez mi? Bu düşünceyi 

destekler şekilde, Locke, hiç kimsenin dünyanın tüm nimetlerini emek harcayarak ele 

geçiremeyeceğini belirtmektedir.116 Ona göre hiçbir insanın emeği tüm dünyadaki 

toprağı işlemeye ve tüm dünyadan ürün elde etmeye yetmez. Yani insan emek sarf 

ederek dünyanın bütün nimetlerini kendisinin yapamaz. İnsanın emek gücünün sonsuz 

olmayışı dünyanın tüm nimetlerini emeğiyle elde edemeyeceği anlamına gelir ve bu 

doğal bir sınır gibidir. Öyleyse doğal ürünlerin kullanımını yöneten yaşamsal rahatlığı 

sağlama ilkesi, toprak edinimini de yönetmektedir ve insan emeğinin kazandırdığını 

almakla bir başkasının hakkına tecavüz etmiş olmamaktadır.  

Mülkiyet hakkının sınırlarını belirleyecek bir pozitif hukukun olmadığı 

durumlarda, aklın ilkelerinin söylediği, bu doğal sınırlar geçerlidir. Mülkiyet hakkı 

konusunda sözü edilen doğal sınırlar, akıl yasasının emirleridir ve en temelde şunu 

amaçlamaktadır: “İnsanlığı koru!”.  

Buna göre, emekten sonra mülkiyeti haklı kılacak ikinci nokta ise insanın 

doğada bir şeyleri sahiplenirken geriye kalan insanları da kendisiyle aynı derecede 

düşünmesidir. “Bu Emek Emekçinin tartışılmaz mülkiyeti olduğundan, en azından 

başkaları için de yeterli miktarda ve nitelikte ortaklaşa şeyin kaldığı yerde, emeğini bir 

kez katan dışında hiçbir İnsan bu şeye ilişkin hakka sahip olamaz.”
117

 Burada Locke‟un 

vurguladığı “en azından başkaları için de yeterli miktarda ve nitelikte ortaklaşa şeyin 

kaldığı yerde” ifadesi mülkiyet hakkının, bu kez doğal ödev olan, sınırının ne olduğunu 

göstermektedir. Buna göre, özel mülkiyet hakkı, başkalarına kalmayacak kadar mal-

mülk edinilmesi durumunda bir hak olmaktan çıkmaktadır. Mülkiyet hakkının sınırları, 

böylece,  akıl yasasınca çizilir. Akıl da başka insanların açlıktan ölmek üzere olduğu 
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durumlarda varlığını korumaktan öteye geçen biriktirme anlayışını haklı çıkaramaz. 

Çünkü doğal ödevimiz, bize en temelde insanlığı korumamızı buyurmaktadır. 

Buraya kadar anlatılanlar, şeyleri özel mülkiyete eklemenin haklı yolunun ne 

olduğu üzerineydi. Locke‟un ifadesiyle, “(…) başlangıçta, yani İnsanların 

gereksindiklerinden daha fazlasına sahip olma arzusunun sadece İnsan Yaşamına 

sağladığı yarara bağlı olan şeylerin içsel değerini değiştirmesinden önce…”
118

 

mülkiyetin hangi yolla edinildiğinde haklı olacağı açıktı. Fakat Locke‟un belirttiği gibi 

bu içsel değeri eriten ve zamanla bu değerin yok edildiğinin de unutulduğu bir zamanda 

mülkiyet, kaynağından, doğal ve haklı olduğu dayanağından kopmuştur. Bu içsel 

değerin yerine koyulan şey paradır. Yaşam için yararlı, değerli olan ürün niceliksel bir 

şeye karşılık getirilmiş ve bu niceliksel karşılıkla ölçülür hale gelmiştir. Emek niteliksel 

bir terimdir ve bir değerdir. Locke mülkiyeti emekle, yani bir değerle açıklamakla, özel 

mülkiyet teorisini etik bir temel üzerine kurduğunu göstermektedir. Ancak paranın 

emeği satın alma gücünden sonra artık emek bir değer olma özelliğini yitirmiştir. Satın 

alınabilir emek, ölçülebilir ve üzerinde anlaşılabilir hale gelmiştir, yani bir niceliğe 

karşılık getirilmiştir. Özel mülkiyet hakkının üzerine kurulduğu „emek verdiğin 

kadarına sahip olma‟ ilkesinin yerini „paran kadarına sahip olma‟ ilkesi almıştır. 

Böylece emeğin değer biçici rolü, mülkiyeti haklı kılan rolü yok olmuştur. Emekle, yani 

bir değerle başlayan mülkiyet hakkı bir değişim aracı yoluyla üzerinde anlaşılabilir ve 

sözleşme yapılabilir bir noktaya gelmiştir. Paranın kullanımıyla birlikte mülkiyete 

ilişkin konularda yasalarla yeni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle toprağın mülkiyetini 

ilgilendiren bu yasalarla ülkeler sınırlarını belirlemiş ve mülkiyet 

kurumsallaştırılmıştır.
119

 

Locke paranın kullanımına ilişkin, toplum durumundan önceye dayanan 

mübadele örneklerine yer verir ve bunun doğal olduğunu öne sürer. Çünkü ona göre 

mülkiyetteki temel sınır, bozulabilen şeylere ihtiyacını karşılayacak kadar 

sahiplenmektir. Fakat para gibi bozulmayan şeylerde, Locke, bu şeylerin mübadele aracı 

olmalarına ve ihtiyaçların karşılanmasında sağladıkları kolaylıklara yönelmiştir. Ancak 

o, aynı zamanda şunları da dile getirmektedir: “(…) mübadele ilişkisi içinde ürün fazlası 
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yerine, sahibinin ellerinde çürümediğinden ya da bozulmadığından dolayı başka birine 

zarar vermeksizin biriktirilebilen Altın ve Gümüş metallerini alarak Yeryüzünün 

orantısız ve eşitsiz bir Sahiplenmesi üzerinde anlaştıkları açıktır.”
120

 Bu sözleriyle 

Locke, para gibi araçların kullanımının faydasının yanında bunların paylaşımındaki 

adaletsizliği de görmezden gelmediğini ya da yok saymadığını dile getirmiş olmaktadır. 

1.5. Siyasal Toplumların Başlangıcı: Sözleşme 

Siyasal toplumların kökensel incelemesine girişmek, bu yapının hangi ihtiyaçtan 

doğduğunu ve bu ihtiyacı karşılayan işlevinin ne olduğunu, onun doğuşundan yola 

çıkarak kavrayabilmek için gereklidir. Locke, “Siyasal Toplumların Başlangıcı Üzerine” 

yazısında, siyasal toplumun nasıl oluştuğunu ve en önemlisi neden siyasal topluma 

ihtiyaç duyulduğunu anlatmaktadır. Siyasal toplumu gerekli kılan şeyler, doğa 

durumundan vazgeçerek siyasal toplum olmaya karar veren insanların doğa durumunda 

eksikliklerini hissettikleri şeylerdir. Bu ihtiyaçların saptanması, siyasal toplumun ne 

olduğunu ve temel ayırt edicilerinin neler olduğunu açık hale getirecektir. 

Doğa durumunda yaşayan insanlar için tek kılavuz doğa yasasıdır. Doğa yasası, 

insana yaşamına, özgürlüğüne ve emeğine sahip çıkması gerektiğini buyurur. Ancak 

doğa yasası pozitif yasa gibi bir yaptırım gücüne sahip değildir. Bu yüzden insanlar bu 

koşullar içerisinde yaşamlarını, özgürlüklerini ve servetlerini, yani mülkiyetlerini 

yalnızca kendi güçleri yettiğince koruyabilmektedirler.  

“İnsan Doğa Durumunda söylenmiş olduğu kadar özgürse, kendi Kişisinin ve 

Sahiplenmelerinin mutlak efendisiyse, en büyüğe eşitse ve hiç kimseye tabi 

değilse özgürlüğünü neden terk edecektir? (…) Doğa durumunda insan bu tür bir 

hakka sahip olmasına rağmen bu hakkın kullanımı oldukça belirsiz ve sürekli 

olarak başkalarının tecavüzüne maruzdur. Herkes diğeri kadar kral, her insan 

diğerinin eşiti olduğundan ve Hakkaniyet ve adaletin kuvvetli gözetleyicileri 

olmayanlar daha büyük bölümü oluşturduklarından, insanın bu durumda sahip 

olduğu mülkiyetin kullanımı oldukça emniyetsizdir. Bu durum insanı özgür 

olmakla birlikte korku ve sürekli tehlikelerle dolu olan bu durumu terk etmeyi 

istemeye zorlar ve dolayısıyla insanın benim genel olarak Mülkiyet adıyla 

adlandırdığım, Yaşamlarının, Hürriyetlerinin ve Servetlerinin karşılıklı 

Korunması için önceden birleşmiş bulunan ya da birleşme fikrine sahip olan diğer 

insanlarla birlikte bir Topluma katılmayı amaçlaması ve bunu istiyor olması 

nedensiz değildir. Dolayısıyla, İnsanların Devletlerde birleşmelerinin ve 
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kendilerini yönetim altına koymalarının asıl ve ana amacı, Mülkiyetlerinin 

korunmasıdır. Doğa durumunda ise bu konuda pek çok şey eksiktir.”
121

 

İnsan her gün yeniden karnını doyurmak için yemek, geceleri onu olası 

tehlikelerden koruyacak bir yer bulma çabasında olsaydı; bugünden kendi eliyle ağaç 

dallarından ve yapraklarından yaptığı yatağını yarın bir başkası gelip elinden alma 

hakkına sahip olsaydı; her gününü kalacak güvenli bir yer bulma ve yeme içme 

çabasıyla tüketseydi; bugün harcadığı emeğin üzerine yarınki emeğinin karşılığını 

ekleyerek yarınını kolaylaştıramasaydı, sanata, felsefeye, bilime nasıl vakit bulurdu?  

İnsanın emeğinin ürünü canlılığını korumak ve yarınını daha da kolaylaştırmak içindir. 

İnsan genç yaşlarında her gün sil baştan temel ihtiyaçları için yorulabilirken, ileriki 

yaşlarında bu neredeyse olanaksız hale gelir. Bugün yarınını kolaylaştırıyorsa, rahatlığa 

yol açıyorsa bugünün emeği anlamlı olur. İnsan bugün yaptığı yatağını yarın 

sağlamlaştırmayı ve onu kaybetmekten çok garanti altına almayı isteyecektir. Her gün 

temel ihtiyaçlarını karşılamanın peşine düşülmüş olunsaydı ve elimizin işi olan ürün 

bize ait olmasaydı yalnızca yaşamaktan öte ne yapabilir ya da ne üretebilirdik? Özel 

mülkiyet insanın insanca yaşaması için en temel koşullardan biridir. Yoksa her insan 

yukarıda söz edildiği gibi bir hayat geçirseydi insana ait yaratımlar –sanat, felsefe, 

bilim- nasıl mümkün olurdu? Özel mülkiyet bireyin varlığını garanti altına alırken 

bireyin insanca yaşamasını ve sanata, bilime, felsefeye zaman ayırmasını olanaklı 

kılmıştır. Bunlar, bu hakkın, Locke‟un tüm doğal haklar için düşündüğü gibi gerçek 

yaşamdaki ussal nedenleridir, denilebilir. Özel mülkiyet bireyin varlığına, mutluluğuna 

ve insani yaratımlara olanak tanımaktadır. Her gün yalnızca varlığını sürdürmek için 

verilen çaba insan türünün varlığını gereksiz kılardı. Ussal varlık usa uygun 

yaratımlarıyla varlık amacını gerçekleştirir. Bu yüzden usa uygun yaratımlar için gerekli 

koşulların sağlanması gerekir. İnsan doğa durumunda bile hayvansı bir yaşamdan farklı 

olarak bu yüzden mülkiyete yönelmiştir. Mülkiyet hakkını kullanan bireyler kendilerine 

ve gelecekteki insanlara, üreterek ve eser bırakarak fayda sağladıklarından aynı 

zamanda ödevi de gerçekleştiriyor olmaktadırlar. Çünkü daha önce de ifade edildiği 

gibi, kendi varlığını korumak ve diğer insanlara faydalı olmak doğa yasası buyruğudur.  

Dolayısıyla insanlar her gün mülkiyetlerini kaybedebilecekleri doğa 

durumundan, mülkiyetlerini güvenceye alacakları yeni bir düzene geçmek istemişlerdir. 
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Böylece siyasal topluma geçişe sebep olan ilk ihtiyaç mülkiyetin güvenceye alınmasıdır. 

Bu ihtiyaçtan doğan siyasal toplum bu amaca uygun biçimde ve bu amaca uygun bir 

yolla oluşturulacaktır. Siyasal toplumun kökeni her bir insanın temel haklarının 

güvenceye alınması çabasına dayandığı için, bu amaca ulaşmanın uygun yolu anlaşma 

ya da sözleşmedir. 

“Birinin kendisini Doğal Hürriyetinden yoksun kılmasının ve Sivil Toplum 

bağları içine koymasının tek yolu, Mülkiyetinin güvenli bir kullanımı ve Sivil 

Toplumun üyesi olmayanlara karşı daha büyük güvenlik içinde birbirleriyle rahat, 

güvenli ve barışçı bir yaşam sürdürmeleri için diğer İnsanlarla bir Topluluğa 

katılma ve birleşme konusunda anlaşmaktır.”
122

 

Sözü edilen yeni düzen, insanlara, doğa durumundan daha iyi bir hayat vaat 

ediyorsa insanlar, bu yeni yapılanmaya geçmek için onay verebilirler. Doğa 

durumundaki tam özgürlük ve eşitlik durumundan vazgeçerek, siyasal toplumdaki daha 

kısıtlı özgürlük ve eşitlik şartlarını kabul etmesini sağlayan ya da insana bu kararı 

verdiren temel şey güvenlik ihtiyacıdır. Doğa durumunda olmayıp siyasal toplumda 

özellikle sağlanmak istenen şey, güven içinde sürdürülecek bir yaşamdır. Kişinin kendi 

varlığını ve mülkiyetini garanti altına alacağı, böylece sahip olduğu tüm doğal hakları 

yasalarca koruyabileceği yeni bir oluşum isteği, siyasal topluma geçişte en önemli etken 

olmuştur. İnsanların bu isteklerinde samimi ve kesin olduklarını dile getirmelerinin yolu 

ise, birbirlerine karşılıklı sözler vererek yaptıkları anlaşma ya da sözleşmedir. Bu 

anlaşma temel olarak, yeni bir toplumun adı olan siyasal toplumda herkesin birbirinin 

kişiliklerine, haklarına ve sahipliklerine karşılıklı bir biçimde sorumlu davranmalarını 

içerir. Anlaşmayla birlikte kişiler, kendi onaylarıyla hep birlikte alacakları kararlara 

uymayı ve uymadıkları takdirde cezalandırılmayı kabul etmiş olurlar. Buna göre 

anlaşma ya da sözleşme siyasal toplumu başlatan eylemdir.  

Siyasal toplumu başlatan şey anlaşma ise, yani siyasal toplum bir sözleşmeden 

doğmuş ise anlaşma pratiğinin kuralları ya da ilkeleri burada da geçerlidir. Herhangi bir 

anlaşma hangi ilkelere göre hareket etmeyi gerektiriyorsa, o ilkeler anlaşma tarafları 

için bağlayıcıdır. Anlaşma eylemi, yapılan anlaşmanın konusu üzerinde, tarafların 

ortaklaşa belirledikleri maddelere uyacaklarına ilişkin, karşılıklı olarak söz vermeleridir. 

Başka bir ifadeyle, anlaşma, açıklık esasıyla sunulan maddelere tarafların karşılıklı 
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olarak onay vermesi ve söz konusu maddelere karşı sorumlu davranılacağına ilişkin, 

tarafların karşılıklı söz vermesiyle yapılır. Anlaşmanın özü, böylece, söz vermedir. 

Anlaşma eyleminin gerektirdiği davranış ise sözünde durmadır.  

Locke‟a göre, meşruiyetin şartı doğa yasasına uygunluktur. Anlaşma, doğası 

gereği, rasyonel ve etik bir temele oturmaktadır ve bu yüzden o, doğa yasasına 

uygundur. O halde anlaşmayla kurulan ya da sözleşme temeline dayanan siyasal toplum 

da meşrudur. Siyasal toplumun meşruiyetini alacağı şey, doğa yasasına ve akla uygun 

bir eylem olan anlaşma pratiğinin temel ilkelerine bağlı kalmaktır. Anlaşma hem doğa 

yasasına ve akla uygun bir eylem olduğundan hem de siyasal toplumu doğuran eylem 

olduğundan, anlaşma pratiğinin ilkelerine bağlı kalındığı sürece, o, bu toplumun 

meşruiyetinin kanıtıdır.
123

 

Siyasal toplumu kuran bu temelden kopmamak, yani bu yapının bir anlaşmadan 

doğduğunun bilincinde olmak, onun neyi barındırıp neyi barındıramayacağını da açığa 

çıkarır. Siyasal toplumdaki hakların ve özgürlüklerin sınırlarının belirlenmesi ve 

yasalarca tanımlanma işlemi, ancak bu toplumun doğalına, doğuşuna dönülerek, oradan 

hareketle, doğru bir biçimde yapılabilir. 

“Herhangi bir sayıdaki İnsan, bir Topluluk ya da Yönetim oluşturmak üzere 

uzlaştıklarında bu yolla derhal bütünleşir ve tek Siyasal Bütün oluştururlar ki bu 

Siyasal Bütün içindeki Çoğunluk diğerleri adına eylemde bulunma ve karar 

verme hakkına sahiptir. (…) her İnsan diğerleriyle birlikte tek Yönetim altında 

tek Siyasal Bütün oluşturmayı onaylayarak, kendisini o Toplumun her üyesine 

karşı çoğunluğun belirleyiciliğine itaat etmek ve kendi adına çoğunluk tarafından 

karar verilmesi konularında yükümlülük altına sokar ya da aksi takdirde 

başkalarıyla tek Toplumda bütünleştiğine ilişkin bu Orijinal Anlaşma hiçbir 

anlam taşımazdı ve özgür bırakılsaydı ve önceden Doğa Durumundayken bağlı 

olduğu bağlardan başka bağlarla bağlanmasaydı Anlaşma da olmazdı. Çünkü o 

zaman hangi görünümünden dolayı bir Anlaşma olacaktı ki? İnsan kendisinin 

uygun olduğunu düşündüğü ve fiilen onayladığı kararların ötesinde Toplumun 

Kararlarıyla bağlı olmasaydı yeni Taahhüt ne olurdu ki?”
124

 

İnsanlar kendi rızalarıyla haklarının karşılıklı olarak korunacağını garanti eden 

bir toplum oluşturmak için sözleşme yapmışlardır. Toplum olmak üzere yapılan 

anlaşma, her bir insanın tek tek sahip olduğu güçleri birleştirerek, çoğunluk gücünü 

yaratmalarıyla başlar. Toplum sözleşmesine, bu anlaşmaya katılan herkes açıkça 

çoğunluğun kararlarına uyacağına dair söz vermiş olur. Fakat çoğunluk için de her 
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zaman bağlayıcı olan doğa yasası vardır ve bu yüzden çoğunluk, doğa yasasına aykırı 

uygulamaları, keyfi bir biçimde toplumun hiçbir üyesine dayatamaz.
125

 

Siyasal toplumun kuruluşunda bulunan veya daha sonradan bu toplum içinde 

olmayı kabul eden kişi onay verdiği sözleşmeye uygun davranmak zorundadır; fakat bu 

kişinin çocukları bu yükümlülük altında değildir. “Yönetim altında doğan özgür 

insanların onları devletin üyesi haline getiren tek şey olan onayı, her biri ergin 

olduğunda sıranın kendilerine gelmesiyle ayrık olarak” vermeleriyle toplum 

sözleşmesine uyma yükümlülüğü altına girerler.
126

 Dolayısıyla çocuklar, erginliğe 

erişene kadar ebeveynlerinin kabul ettiği ya da başka herhangi bir topluma ve onların 

yasalarına bağlı değillerdir. Çünkü Locke‟a göre, topluma dâhil olunan biricik eylem 

onay vermedir. Böylece ergin yaşa geldiklerinde insanlar, hangi topluma katılacaklarına 

karar verme konusunda özgürdürler.  

İnsanların içine doğdukları toplumda kalmaya razı olmaları konusunda açık ve 

gizli onay ayrımı vardır. Açık onay kişinin açık bir şekilde bunu dillendirmesidir. 

“Pozitif taahhüt, açık Söz ve Anlaşmayla Devlete gerçekten girmesinden başka 

hiçbir şey bir İnsanın o Devletin Üyesi ya da Uyruğu olmasını sağlayamaz. Bu 

Pozitif Taahhüt, açık Söz ve Anlaşma benim Siyasal Toplumların başlangıcı 

olduğunu düşündüğüm şey ve herhangi birini herhangi bir Devletin bir Üyesi 

yapan türdeki bir Onaydır.”
127

 

Gizli onay ise söze dökülmemiş fakat söz yerine geçecek davranışlara bakılarak 

anlaşılır. Vatandaşlık hakları içine dâhil olan herhangi bir şeyden yararlanmak gizli bir 

onay vermeyi gösterir. Yönetimin sağladığı olanakları kullanan kişi, tüm diğer 

yurttaşlar gibi, o toplumun yasalarına uymak zorundadır. Yönetimin sağladığı 

olanaklardan en önde olanı toprağın kullanımı ya da mülkiyettir. İçinde yaşadığı 

toplumun sınırları içindeki bir toprak parçasını miras, satın alma, izin alma ya da başka 

yollarla kullanan kişi, o devletin bir uyruğu olduğunu kabul etmiş olur ve o devletin 

yasalarına uymak zorundadır.
128

 

“Ancak Yönetim (kişinin kendisini Toplumla gerçekten birleştirmesinden önce) 

sadece Toprak üzerinde doğrudan bir Yetkiye sahip olduğundan ve Toprağın 

Sahiplenicisine sadece üzerinde oturması ve kullanması durumunda ulaştığında, 
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kişinin bu Kullanım dolayısıyla Yönetime karşı itaat yükümlülüğü Kullanımla 

başlar ve biter. (…) Ancak sessizce yaşayarak ve Yasaların sağladığı Koruma ile 

Ayrıcalıkları kullanarak bir Ülkenin Yasalarına boyun eğmek bir İnsanı o 

Toplumun Üyesi yapmaz.”
129

 

Locke, siyasal toplumların böyle bir anlaşmayla başladığı düşüncesine karşı 

çeşitli itirazların olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan biri insanların böyle bir anlaşma 

ya da sözleşmeyle bir toplum oluşturduklarına ilişkin bir kanıtın olmadığı düşüncesidir. 

Locke, bu itirazı şöyle cevaplamaktadır:  

“Yönetim her yerde Arşiv Kayıtlarını önceler. (…) İnsanlar Sivil Toplumun 

hafızasından daha uzun süre yaşadıklarında Kurucularının Tarihiyle ilgilenmeye 

ve kökenlerini araştırmaya başlarlar. Çünkü özel Kişilerde olduğu gibi, Devletler 

de, aynı şekilde kendi Doğumlarından ve Çocukluklarından habersizdirler: Kendi 

kökenlerine ilişkin herhangi bir şey biliyorlarsa, bunun için başkalarının bu 

kökene ilişkin olarak saklamış oldukları ilineksel Kayıtlara bakarlar. (…) bütün 

Devletlerin bildiğimiz başlangıçları ya sözünü ettiğim bu tür başlangıcın açık 

örnekleridir ya da en azından bu tür bir başlangıcın açık izlerini taşırlar.”
130

  

Locke‟un toplumların başlangıcına ilişkin olan düşünceleri yalnızca bir çeşit akıl 

yürütmeden ibaret değildir. O, Roma ve Venedik toplumlarının başlangıçlarını örnek 

verir. Ayrıca Locke, Peru‟da, uzun yıllar siyasal toplumun olmadığı bir dönem 

yaşandığını ve orada siyasal topluma geçerken, bu yeni yapıyı neyin başlattığına tanık 

olan insanların olduğunu öne sürer. Ona göre, bu toplumlarda siyasal düzene geçişle 

birlikte gerekli olan bir yöneticinin atanması da aynı biçimli bir anlaşmayla olmuştur. 

Yine buradaki anlaşma toplumların başlangıcına ilişkin önemli bir kanıt sunmaktadır.
131

  

“(…) bu insanların kendileri böyle bir üstünlük iddia etmediler; bunların tümü, 

aynı onayla kendi üzerlerinde yöneticiler oluşturuncaya kadar, kendi onaylarıyla 

eşittiler. Bu yüzden bunların, bütün Siyasal Toplumları, gönüllü bir Birlikten ve 

Yöneticileri ile Yönetim biçimlerini seçmede özgürce davranan İnsanların 

karşılıklı anlaşmalarından doğdu.”
132

 

Siyasal toplumların başlangıcına yönelik araştırmada, en fazla karşılaşılacak 

yönetim biçimi monarşidir. Locke‟a göre, devletlerin kökenine bakarsak karşımıza 

genellikle tek adam yönetimleri çıkmaktadır. Monarşi yönetim biçiminin dayandığı esas 

ya da onun doğuşu, yanlış anlaşılmış paternal iktidar ve yanlış anlaşılmış siyasal iktidar 

fikirlerine dayanmaktadır, denilebilir. Bu yönetim anlayışı paternal iktidar sahibi olarak 
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tanınan babanın yetki sınırlarının zamanla unutulmasına ve bu duruma alışılmasına 

dayanmaktadır. 

“Başlangıçta yönetimi tek kişinin ellerine koyan bu durumlardan hangisi olursa 

olsun şu kesindir ki Yönetim, hiç kimseye kamu Yararı ve Güvenliği dışındaki 

amaçla emanet edilmemişti ve Yönetime sahip olanlar Devletlerin Çocuklukları 

döneminde Yönetimi bu Amaçlarla kullandılar.”
133

  

“(…) Prenslere Halklarından ayrı ve farklı çıkarları olduğunu öğreten 

Dalkavuklukla desteklenen İktidarın elde tutulmasına ve güçlenmesine yol açınca 

insanlar Yönetimin Haklarını ve Kökenini daha dikkatli incelemeyi ve başkasının 

ellerine sadece kendi yararları için emanet ettikleri ancak onlara zarar vermek 

üzere kullanıldığını gördükleri bu İktidarın Aşırılıklarını sınırlama ve Kötüye 

Kullanılmasını önleme yollarını öğrenmeyi zorunlu gördüler.”
134

 

Locke‟un yukarıda sözünü ettiği yol anayasa ya da anayasal düzendir. 

Meşruiyetin ölçütünü bildiren ve herkes için açık seçik bir biçimde bilinir ve anlaşılır 

olan bir anayasa siyasal toplumun temelidir. Locke‟a göre anayasa; her zaman, her 

koşulda ve herkes için geçerli olan doğa yasasıdır. Öyleyse siyasal toplumda geçerli 

olacak olan anayasa doğa yasasından başka bir şey mi olacaktır? Locke‟un 

düşüncesinde, bir toplumda geçerli olan anayasa doğa yasasına aykırı ilkeler 

barındırıyorsa bu topluma „siyasal toplum‟ denemez. Öyleyse doğa yasası, her nerede 

ya da hangi zamanda kurulursa kurulsun her siyasi toplumun anayasasına çerçeve 

olacaktır. Doğa yasasına aykırı yasalarla yönetilen bir devlet, Locke‟a göre kesinlikle 

meşru değildir. Dolayısıyla meşruiyetin sınırını her zaman doğa yasası belirlemektedir. 

Siyasal toplumun ayırt edicilerini, yine doğa yasası vermektedir ve bunlar, siyasi 

toplumun meşruiyetinin de temeli olmaktadır. 

1.6. Siyasal Toplum 

Siyasal toplum doğa durumunda yaşayan insanların, yurttaş olmaya karar 

vermeleriyle başlamıştır. Locke‟a göre doğa durumunda yaşamlarını, sağlıklarını ve 

sahip oldukları tüm diğer şeyleri güvenli bir şekilde koruyamayan insanlar, bu 

mülkiyetlerini güvenceye almak için ortak bir kararla belirleyecekleri yasaların hükmü 

altında yaşamaya karar vermişlerdir. Siyasal toplum insanların kendi rızalarıyla 

kendilerini yükümlü kıldıkları bir toplum sözleşmesi yapmalarıyla başlamıştır. Toplum 
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sözleşmesi yapılmasıyla birlikte bir sözleşmeyle bir arada toplum halinde yaşayan 

insanların bulunduğu, yasaların hükümlerinin geçerli olduğu ve tüm bu düzenin, bir 

yöneticiyle yürütüldüğü bu yeni yapının adı devlettir.
135

 

Locke, insanın tek başına bir hayat sürdürmeyi istemediğini, aksine bir topluluk 

ya da toplum olarak yaşama isteğiyle yaratıldığını düşünür. Bu isteğini 

gerçekleştirebilmesi için insan anlama yetisi ve dille donatılmıştır. İlk toplum karı koca 

arasındaki ilişki halidir ve sonra bu ilişkiye ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkileri 

eklenmiştir. Zamanla aile ilişkisinden başka bir şekilde, hizmet eden ile hizmet edilen 

arasındaki efendi-hizmetli ilişkisi doğmuştur. Doğa durumunda tasvir edilen bu ilişki 

biçimlerinin hiçbiri siyasal topluma dâhil değildirler. Siyasal topluma dâhil olan her 

ilişki, bu yapının özünü taşımalıdır. Dolayısıyla kadın erkek arasındaki karı-koca 

ilişkisinin siyasal toplumdaki hali, Locke‟a göre evliliktir. Çünkü evlilik kadın ve 

erkeğin karşılıklı rıza gösterdiği bir anlaşmayla yapılır.
136

 Bu anlaşmayı devlet, aile 

ilişkilerinde devletin müdahale yetkisinin olduğu alanda, günümüzde aile hukuku 

kavramına karşılık gelen bir biçimde tanır.   

“Evliliğin bütün amaçları Doğa durumunda olduğu kadar Siyasal Yönetimler 

altında da geçerli olduğundan, Sivil Yönetici bu amaçlar için, yani eşler 

birlikteyken Üreme ile karşılıklı Destek ve Yardım amaçları için doğal olarak da 

gerekli olan Hak ya da İktidarı sınırlamaz ama sadece bu Hak ve İktidar hakkında 

Erkek ile Karısı arasında doğabilecek herhangi bir Uzlaşmazlık konusunda karar 

verir.”
137

 

Locke‟a göre, efendi ile hizmetçi arasındaki ilişki, efendi ile köle arasındaki 

ilişkiden farklıdır. Efendi hizmetçi ilişkisi, bu ilişkinin taraflarının belli ilkeler üzerinde 

yaptıkları bir anlaşmaya dayanır. “Özgür bir insan alacağı ücret karşılığında, belirli bir 

zaman için, yükümlendiği hizmeti satarak kendisini bir başkasının hizmetlisi haline 

getirir.”
138

 Böylece efendi hizmetçi ilişkisi belli koşullara göre yapılan ve sözleşmenin 

şartlarına göre feshedilebilen bir anlaşmaya dayanır. Bu sebeple Locke‟a göre, bu ilişki, 

bir kölelik ilişkisi değildir, çünkü kölelik savaşta esir düşmüş, yaşamı dâhil kendisi 

üzerinde hiçbir inisiyatifi olmayan köleler ile onlar üzerinde keyfi yetkileri olan 

efendiler arasındaki ilişkidir. Bu durumda köle efendi ilişkisi bir siyasal toplum ilişkisi 
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olamazken, efendi hizmetçi ilişkisi –aralarındaki anlaşmadan dolayı- sivil topluma 

aittir.
139

  

 “Ancak kendi içinde Mülkiyeti koruma ve o Toplumdaki bütün herkesin 

Suçlarını cezalandırma İktidarına sahip olmayan hiçbir Siyasal Toplum var 

olamayacağından ve varlığını sürdüremeyeceğinden her bir Üyenin doğal 

İktidarını terk ettiği; bu iktidarını, Korunma için her durumda bu Topluluk 

tarafından oluşturulan Yasaya başvurudan yoksun bırakılmadığı bir Topluluğun 

ellerine bıraktığı yerde ve sadece orada Siyasal Toplum vardır. Böylece de her bir 

Üyenin bütün özel yargılarının dışlanmasıyla Topluluk, oluşturulan sürekli 

kurallarla, tarafsız ve bütün Taraflara karşı aynı olan Hakem durumuna gelir ve 

bu kuralların yürütülmesi amacıyla İnsanların Topluluktan Yetki alması yoluyla 

herhangi bir hak sorununa ilişkin olarak bu Toplumun Üyeleri arasında meydana 

gelebilecek uzlaşmazlıklar konusunda karar verir ve Yasanın koymuş olduğu 

Yaptırımlarla herhangi bir Üyenin Topluma karşı işlemiş olduğu Suçları 

cezalandırır.”
140

 

Böylece siyasal toplumun ilk ya da en önemli ayırt edicisi toplumdaki herhangi 

bir hak sorununda kendisine başvurulacak olan ve suç ile cezayı belirlemeye yetkili olan 

bir yargı mercidir. Çünkü cezalandırma yetkisinin bütünüyle devredilmesi siyasal 

toplum için önkoşuldur. Böyle bir yargı merciinin bulunmadığı, hak sorunlarında 

yargılamanın ve cezalandırma yetkisinin herkeste olduğu bir durumda siyasal 

toplumdan söz edilemez, çünkü bu durum tam olarak doğa durumuna karşılık gelir. 

“Bu yetkilendirme yeryüzünde, bütün Uzlaşmazlıklar konusunda karar verme ve 

Devletin herhangi bir Üyesinin uğrayacağı Zararları telafi etme yetkisiyle 

donatılmış bir yargıç oluşturarak İnsanları Doğa Durumundan çıkarıp bir Devlet 

Durumuna sokar; bu Yargıç Yasama ya da Yasama tarafından atanmış 

Yöneticilerdir.”
141

  

İkinci olarak suça ve suça uygun cezaya karar verecek ve bunlara uygun yasalar 

yapacak bir organa ihtiyaç vardır, bu da yasama iktidarıdır. Yargı ve yasama organı 

köklerini toplum sözleşmesinin amaçlarında bulabileceğimiz güçlerdir. Doğa 

durumundan siyasal topluma geçişte yapılan sözleşme ilk olarak birlikte alınacak 

kararlarla yasalar yapmaya ve bunlara uymaya dayanır, bu yasaları yapmayı bir kurum 

olarak üstlenen organ da yasama organıdır. İkinci olarak yasalar çerçevesince hak 

sorunlarında yurttaşları yargılayacak ve yasanın işaret ettiği doğrultuda suça, suçluya ve 

suça uygun cezaya karar verecek organ ise yargı merciidir. Doğa durumunda yasanın 

yürütücüsü olma, aynı zamanda yargılama ve cezalandırma yetkilerinin herkeste 
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olmasından kaynaklanan güvensiz koşullardan dolayı, insanlar toplum durumuna 

geçmeye karar vermişlerdir. Bu yüzden toplum sözleşmesi yasama, yürütme ve yargı 

güçlerini bizzat içinde taşımaktadır. “Dolayısıyla her bir kişinin doğa yasasını yürütme 

iktidarını terk etmesi ve bu iktidarını kamuya bırakması yoluyla belirli bir sayıdaki 

insanın bir toplum içinde birleştikleri her yerde ve sadece oralarda siyasal ya da sivil bir 

toplum vardır.”
142

 

Devleti kuran şeyin toplum sözleşmesi olmasının yanında, sivil toplumun 

üyelerini garanti altına alan şey, devletin ya da anayasal düzenin varlığıdır. Yurttaşların 

kişilikleri ve tüm sahiplikleri üzerindeki özel ya da devletin bile dokunamayacağı 

alanlara ilişkin haklarını, devlet, yasalarıyla garanti altına alır. Yurttaşların sahip 

oldukları mülkiyet hakkının tüm içerimleri devletin dokunamayacağı, hatta onun 

korumakla yükümlü olduğu bir alanı gösterir. Devlet, mülkiyeti güvenli bir biçimde 

koruması için oluşturulmuş bir yapıdır. Bu nedenle devlete olan gereksinimi var eden 

şey mülkiyet ya da mülkiyetin korunması ihtiyacıdır. Dolayısıyla bu sivil alanda 

yurttaşların birbirlerinin mülkiyetlerine saldırıda bulundukları herhangi bir hak 

sorununda yargılamaya yetkili olan ve sadece hak sorunlarında yetki sahibi olan bu 

biricik yapı devlettir. 

Sivil alanı „sivil‟ yapan şey, onun her türlü yasasız yaptırımdan korunmakta 

olmasıdır. Her türlü yasasız yaptırımdan korunmuş olan bu alan, insanların insan 

olmaklığından kaynaklanan ya da doğanın onlara verdiği ve kendisi dâhil başka 

herhangi bir gücün eliyle alınamayacak türde hakların olduğu özel bir alandır. Kişinin 

yalnızca insan olmakla kazandığı haklar dizisi bu özel sahiplik alanından doğar. Kişi 

öncelikle kendi kişisine ve sonra kendi kişisine ait olan bir yetenekle var ettiği şeylere 

doğal olarak sahip olma hakkı vardır. Bu hak daha önce de ifade edildiği gibi, kişinin 

yaşamını, servetini ve tüm haklarını korumayı kapsayan mülkiyet hakkıdır. Sivil 

toplumun var olma amacı, kurulan bu yeni yapının eliyle, yani devletin yasalarıyla bu 

hakkı, daha iyi ve güvenli bir biçimde korumaktır. Böylece sivil toplum devletin 

korumakla sorumlu olduğu, kişilerin daha güvenli bir biçimde yaşamlarını 

sürdürecekleri bir oluşumdur.
143
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Bu sivil alanda yurttaşlar yalnızca maddi ihtiyaç ve kaygılarının giderilmesinin 

değil aynı zamanda manevi ihtiyaçlarını giderme konularında da rahat ve güvenli bir 

ortamın sağlanmasını beklerler. İnanç hakkı hem içsel bir mesele olduğundan hem de 

yine yurttaşların kendi kişilerine ait haklardan biri olduğundan devletin 

dokunamayacağı sivil alana dâhildir. İnanç hakkı, olumlu veya olumsuz hangi yönde 

olursa olsun, başka herhangi birinin müdahale edemeyeceği doğal bir haktır. Bu hak 

kişinin kendi iç dünyasına ait olduğundan, zorunlu olarak, dışarıdan gelecek bir 

yaptırıma izin vermeyen bir nitelik taşır. Dilediği gibi inanma ve buna göre yaşama 

hakkı devletin üzerinde yasalar yaparak düzenleyebileceği türde bir konu değildir. 

İnanca müdahale etme konusu inancın doğası gereği mümkün olmayan bir şeydir. 

Ancak inandığı gibi yaşama konusu devletin korumakla yükümlü olduğu, diğer 

yurttaşların haklarına zarar vermediği sürece devletin müdahale etmeye hakkı olmadığı 

ve devletin yöneticilerinin hoşgörü ilkesiyle yaklaşması gereken bir alandır.
144

 

“Birincisi, ruhların iyiliği, sivil-siyasi yönetime diğer insanlara emanet 

edildiğinden daha fazla emanet edilemez. Tanrı tarafından ona emanet edilmediği 

için edilemez; çünkü Tanrı, hiç kimseye bir başkasını kendi dinine zorlamaya 

yönelik açık bir otorite vermemiştir. Ve böyle bir güç, insanların rızasıyla 

yönetime de verilemez, çünkü hiç kimse iradesini, hangi inancı veya ibadeti 

benimseyeceğini ona emredecek başka herhangi birinin (ister hükümdar olsun 

ister vatandaş) seçimine öyle körü körüne terk edecek kadar kendi esenliğiyle 

ilgisini kesemez. Çünkü hiç kimse istese bile imanını başkasının emirlerine 

uyduramaz. (…) İkinci olarak, ruhların iyiliği, yetkisi sadece dış kuvvete bağlı 

olduğu için siyasi yönetime ait olamaz; hâlbuki hakiki ve kurtarıcı din, onsuz 

tanrı için hiçbir şeyin makbul olmadığı aklın içsel olarak ikna edilmesine bağlıdır 

ve idrakin doğası öyledir ki dış baskıyla hiçbir inanışa mecbur edilemez. (…) Ve 

ben, bu zemin üzerinde, yönetimin yetkisinin, kanunların zoruyla, imanın 

şartlarını yahut ibadet formlarını kabul ettirmeyi kapsamaması gerektiğini 

söylüyorum. Çünkü kanunların cezalar olmaksızın hiçbir gücü yoktur ve bu 

durumda cezalar, aklı ikna etmek için uygun olmamalarından dolayı, kesinlikle 

uygun değildir.”
145

  

Dinin ilgisi bu dünyaya değildir. Dinlerin bu dünyadan ayrı bir başka dünya 

tasarımları vardır ve onların ilgileri “öteki dünyaya” yöneliktir. Bu “öteki dünya” 

inancına göre, dinlerin inananları kendi dinlerinin ritüellerine göre yaşarlar. Devletin 

ilgisi, yetkisi ve amacı ise sadece içinde yaşadığımız dünyaya ilişkindir. Devletin 

doğuşu ise Locke‟un toplum sözleşmesi tasarımında görüldüğü gibi insanların güvenlik 
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ihtiyaçlarına dayanır. Böylece devlet ve din çıkış noktalarından amaçlarına ve ilgi 

alanlarına kadar başka alanlarda işlev görürler. Bu sebeple sivil bir yönetim aynı 

zamanda dini ritüellerden de soyundurulmuş bir yönetimdir. Devlet hiçbir dinin 

esaslarına göre yasalarını ve uygulamalarını şekillendiremez. Aynı hakla devlet de 

yurttaşlarının manevi hayatlarına müdahale edemez. Devletin ilgisi ve amacı 

yurttaşlarının sivil hayatlarının olanaklarını en iyi bir biçimde sağlamak ve bunu yasal 

emirler ve cezalarla yapmaktır. Devlet bu yüzden yurttaşlarının sivil çıkarlarının 

korunmasından başka bir sebeple inançlarına ve inançlarına göre yaşamalarına 

karışamaz. Din ve devlet böylece birbirlerine, yeni haklar –doğanın vermediği türde- 

verecek hiçbir yetkiye sahip değildirler.
146

 

Manevi konularda kendisine başvurulacak ilke hoşgörü ilkesidir. Bu ilke hem 

devlet yöneticileri ile yurttaşlar arasındaki ilişkide hem de yurttaşların birbirleriyle olan 

ilişkilerinde geçerlidir. İnanç konularında hoşgörü sınırı başka yurttaşların haklarının 

sınırıyla belirlenir. 

“Belli bir kimsenin, bir diğer kişiye, başka kilise veya dindendir diye, sivil 

çıkarları konusunda zarar vermeye hiçbir surette hakkı yoktur. (…) Hayır, çıplak 

adaletin dar ölçüleriyle kendimizden memnun kalmamalıyız; merhamet, 

cömertlik, geniş fikirlilik buna ilave edilmelidir.”
147

  

Böylece hoşgörü kavramı içine yerleşen tüm erdemler, bir matematik işleminden 

farklı olan hak konularında, adaletin manen tamamlayıcısı olurlar. Etik bu konularda, 

burada iş görür gibidir. 

“(…) hiç kimse, ne tek tek kişiler, ne kiliseler, hatta ne de devletler din vesilesiyle 

birbirlerinin dünyevi mallarına ve sivil haklarına tecavüz etmek yetkisine 

sahiptirler.”
148

  

“Dinin ve gerçek dindarlığın iyi bir parçası olan hayat, sivil yönetimle alakalıdır 

ve insanların ruhlarının ve devletin güvenliğine bağlıdır. Ahlaki eylemler, bu 

sebeple, hem dıştaki hem içteki yargının yetkisi içindedir; yani hem toplumsal 

hem de içsel yöneticinin demek istiyorum ki, hem siyasi yönetimin hem de 

vicdanın. Burada, dolayısıyla, büyük bir tehlike mevcuttur; bu yetkilerden biri 

diğerinin alanına tecavüz edebilir ve kamu barışının koruyucularıyla ruhların 

gözeticileri arasında ayrılık baş gösterebilir. (…) bir insanın hatalı inanışlarının 

ve aykırı ibadet şekillerinin, başka bir insanın haklarını çiğnemek anlamına 

gelmediği görülürse veya onun cehennemlik oluşunu başka insanların işlerini 
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etkilemediği düşünülürse, her insanın ruhunun kurtuluşunun sadece kendisini 

ilgilendirdiği ortaya çıkar.”
149

 

Locke siyasi yönetim ile dini kuruluşlar arasındaki hoşgörü ilkesinin bazı 

konularda geçersiz kalacağını belirtir. Bunlardan birisi şudur ki, bir ülkede yurttaşlara 

dini konularda hizmet veren kilise vb. yerler, kendilerini o ülkenin yöneticisi ve yasaları 

dışında başka bir yönetici ve yasalara teslim edemezler. Böyle bir durum siyasi yönetici 

tarafından hoş görülemez. Hoşgörü anlayışının dışında kalacak olan ikinci konuyu ise, 

Locke şöyle ifade eder: 

“Tanrı‟nın mevcudiyetini inkâr edenlerin de hoş görülmemeleri gerekir. İnsan 

toplumunun bağlarını oluşturan sözler, akitler ve yeminler bir ateist üzerinde 

hiçbir etki yaratmaz. Düşüncede bile olsa, Tanrı‟yı işin içinden çıkarmak, her 

şeyin dağılıp çözülmesine yol açar; kaldı ki, ateistlik yüzünden onlar, dinin 

yapabileceği her şeyi tahrip edip çökertirlerken, bu arada hoşgörü imtiyazını da 

reddederler.”
150

 

“(…) hayatın genel gereklilikleri içinde, yasayla serbest bırakılan her şey, ilahi 

ibadette de her kiliseye serbest bırakılmalıdır. Hiçbir insanın hayatı, bedeni, evi 

ve mülkü bu tür sebeplere dayalı herhangi bir peşin hükümden zarar 

görmemelidir.”
151

 

Sonuç olarak, herhangi bir dini otorite, inanışından dolayı herhangi birini sivil 

konularda yargılayamaz; aynı şekilde herhangi bir siyasi otorite inanışından dolayı 

herhangi bir yurttaşının yasalarla korunan haklarını alıkoyamaz ve bundan dolayı onu 

yargılayamaz. Nasıl dini kuruluşlar ile devlet bambaşka amaçlara sahiplerse, aynı 

şekilde bunların söz söyleme ve yargılama haklarının olduğu alanlar da başkadır. Devlet 

yurttaşların haklarını koruma amacıyla var edildiği için, onların sivil hayatlarını 

yasalarla düzenleme yetkisine sahiptir ve ancak politik konularda yargılama yapabilir. 

Dini kuruluşlar da ruhani konularda, ortak değerlerine göre, kendilerine inanan insanlara 

söz söyleme ve o kuruluş içerisinde ve sivil hayata ait konulara uzanmayacak şekilde 

yargılama yetkisine sahiptir –aforoz etme gibi. 

“Siyasi yönetimin görevi, sadece, devletin zarar görmemesine; hiç kimseye gerek 

hayat gerekse mülk bakımından hiçbir zarar verilmemesine dikkat etmektir. (…) 

o, yalnızca politik bir soruna ilişkin olarak yapılır.”
152

 “Yasaların işi kanaatlerin 

doğruluğunu temin etmek değil; toplumun ve her bireyin can ve mal güvenliğini 

sağlamaktır.”
153
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Sivil toplumun üyeleri ile devlet arasındaki ilişki, ancak, politik konular üzerine 

ve yasa yoluyla kurulabilir. Devlet toplumun daha fazla huzuru ve güvenliği için yasalar 

yaparak ve bunları uygulamaya koyarak, toplumdaki yurttaşlar da bu yasalara uyum 

sağlayarak bu ilişkiyi sürdürür. Devlet ile sivil toplum, birbirinden ayrı şeyler 

olmalarıyla birlikte birbirlerinin varlığını sağlamlaştırırlar. Sivil toplum devletin sadece 

dokunamayacağı bir alan değil, temelde mülkiyet hakkı olmak üzere bütün hakları 

koruma görevini üstlenmiş bir yapıdır. Siyasi yönetici onayladığı yasalarla, kendisinin 

sivil toplum üzerindeki yetkilerini de sınırlamış olur. Sivil toplum, yaşama hakkı, sağlık 

hakkı ve mülkiyet hakkı gibi bu hakları güvenceye alması amacıyla kurdukları devletin 

dahi ellerinden alamayacağı türde haklara sahip olan yurttaşlardan oluşan bir yapıdır. 

Devlet de insanlar için doğa durumundan daha iyi, daha güvenli şartlarda bir yaşamı 

yasal düzenle sağlayan ve yurttaşların tüm haklarını hem kendinden hem de birbirlerine 

karşı koruyan ve yetkileri de bu ölçüde sınırlandırılmış olan bir yapıdır.
154

  

Sivil toplum devletin korumakla yükümlü olduğu bir alan olmasının yanında 

aynı zamanda, devlet sivil toplum içindeki ilişkileri kamu yararına uygun bir şekilde 

yasalar yaparak düzenler. Örneğin kadın erkek arasındaki ilişkilerde herhangi bir hak 

sorununda devletin müdahil olabilmesi için ya da söz konusu ilişki içerisindeki kişilerin 

devletten yardım isteyebilmesi için, daha önceden devletin onları tanıyacağı bir anlaşma 

yapmaları gerekmektedir. Evlilikle kadın erkek ilişkisi devlet tarafından tanınabilir hale 

gelir ve herhangi bir hak sorununda devlet bu duruma müdahil olur. Aynı şekilde işçi ve 

işveren arasında da bir anlaşma var ise devletin kurumları yasalarını uygulayabilir, 

çünkü burada hak sorunu artık „politik bir sorun‟
155

 olmuştur. Devlet, ancak, anlaşmayla 

kurulan bir ilişkiyi tanır. Çünkü herhangi bir ilişkide, ona özgü, hak sorunlarına ilişkin 

yapılan yasalar, ancak, aralarında anlaşma yapmış kişiler için kullanılabilirdir. Çünkü 

yapılan bir anlaşmanın esaslarına uygun davranılıp davranılmadığını tespit edecek bir 

ölçüt vardır ve devletin yasaları burada devreye girer.
156

  

Sivil ya da siyasal topluma ait bir ilişki, ancak, devlet tarafından tanınabilirdir. 

Bu ilişki ise yasaların uygulanması için gerekli olan, söz konusu ilişkiye özgü esasların 

belirtildiği bir anlaşmayı gerektirir. Bir anlaşmayla belirlenmiş esaslar çiğnendiğinde 
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ortaya çıkan hak sorunları, böylece politik bir mesele olurlar. Politik bir mesele 

olmayan her şey ya da üzerinde bir anlaşma yapılamayacak, yapılması mümkün 

olmayan ya da gerekmeyen her şey devletin yasalarınca bile müdahale hakkının 

olmadığı bir alanın içindedir. İnanç gibi, yaşam tarzı gibi, çeşitli konularda yapılan 

farklı tercihler gibi şeyler başka insanların haklarına zarar vermediği sürece devletin 

karışamayacağı özel durumlardır. Çünkü insanların tercihleri uğruna başkalarına zarar 

vermeleri, en başta yapılan toplum sözleşmesine, yani yine bir anlaşmaya karşı olan, bu 

anlaşmanın ortak yarar ilkesini çiğneyen bir davranış olmaktadır. Bu yüzden politik bir 

sorun sadece kamuyu, onların haklarını ilgilendiren konulara ilişkindir ve devlet 

yalnızca bu konularda yargılama yetkisine sahiptir. Politik bir soruna neden olmayan ya 

da kamuya zarar vermeyen herhangi bir eylem –en başta yapılan anlaşma ilkelerine 

(toplum sözleşmesi) aykırı olmadığından- sivil topluma aittir ve devlet tarafından 

korunması gerekir. 

Devletin sivil toplumu korumak için her biri farklı görev ve yetkilere sahip olan 

temel güçleri vardır. Devletin tüm eylemleri bu güçler aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla bu temel güçlerin kapsamı devletin hak ve yetkilerini daha açık bir biçimde 

gösterecektir. 

1.7.  Devletin Yasama, Yürütme, Yargı ve Federatif Güçleri Üzerine 

Siyasal toplumda biri yasalar yapma görevini yerine getiren, diğeri yasaları 

uygulayan ve bu uygulamaları kolaylaştıran koşulları yaratan, bir diğeri de ortaya çıkan 

hak sorunlarında yargılama görevini üstlenen üç temel yetki vardır ve bu üç yetki bu 

toplumun üyeleri tarafından devlete verilmiştir. 

Doğa durumunda tüm insanların ellerinde bulunan bu yetkilerin siyasal 

toplumda devlete bırakılmasının nedeni, insanların sürekli olarak yaşamlarını ve tüm 

sahipliklerini kaybetme endişesi içinde olmalarıdır. Kişinin yaşamı, özgürlüğü, serveti, 

eserleri ve ürettiği her şey, yani mülkiyeti, pozitif hukukun olmadığı doğa durumunda 

sürekli olarak tehdit altındadır. Dolayısıyla tüm yetkileriyle birlikte devletin icadının 

asıl sebebi ya da amacı mülkiyetin korunmasıdır.  

Mülkiyetin güvenceye alınması amacıyla kurulan devlet için öncelikle gereken, 

Locke‟un da “bütün devletlerin ilk ve temel pozitif yasası” olarak ifade ettiği yasama 
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iktidarının oluşturulmasıdır. “Yasamanın kendisini de yönetecek olan ilk ve temel doğa 

Yasası ise, Toplumun ve (kamusal yararla uyum içinde olduğu sürece) Toplum içindeki 

her bir kişinin korunmasıdır.”
157

 

“İlk olarak ortak onayla, Doğru ve Yanlışın Standardı olması ve İnsanlar 

arasındaki bütün Uzlaşmazlıkların karara bağlanmasında ortak bir ölçü olması 

kabul edilmiş ve izin verilmiş, oluşturulmuş, yerleşik bilinen bir Yasa eksikliği 

vardır. Çünkü Doğa Yasası, bütün ussal Yaratıklar için açık ve anlaşılır olmasına 

rağmen, İnsanların Yasayı incelememekten dolayı cahil olmaları kadar kendi 

çıkarlarının etkisi altında da kaldıklarından Yasanın kendi özel Davalarına 

uygulanması söz konusu olduğunda Yasaya kendilerini bağlayan bir Yasa olarak 

izin verme eğiliminde değildirler.”
158

 

Pozitif hukukun oluşturulmasında yasama organının görev ve yetkileriyle 

birlikte kurulması ilk adımdır. Yasama organı toplumda uzlaşmazlık konularını 

derinlemesine inceleyen, toplumsal ilişkilerde „haklı‟ ve „haksız‟ davranışların neler 

olduğunu belirleyen ve bunları yasalarla ilan eden organdır. Yasama iktidarının, diğer 

iktidarlarda olduğu gibi, temel ilkesi güvenlikli ve barışçı bir toplum yaratmaktır. Bu 

doğrultuda yurttaşlar mülkiyetlerinin güvenli bir biçimde korunacağına ve 

mülkiyetlerine yönelecek herhangi bir saldırıda yasanın gücüne dayanacaklarına dair 

yasama iktidarına güvenirler.159  

“(…) hangi biçimde ifade edilirse edilsin ya da hangi İktidar tarafından 

desteklenirse desteklensin Yaptırımını kamunun seçmiş ve atamış olduğu bu 

Yasamadan almayan başka Birilerinin herhangi bir fermanı bir Yasanın gücüne 

ve zorlayıcılığına da sahip olamaz. Çünkü bu olmadan Yasa, bir Yasa oluşunda 

kesinlikle zorunlu öğe olan Toplumda yaşayanların onayına sahip olamazdı.”
160

 

Yasama iktidarının temel dayanağının nerede olduğuna, yani kökenine gidilecek 

olunursa, onun kökleri tek tek yurttaşların güç birliğindedir. Toplumun her bir üyesi 

güçlerini hep birlikte yasama iktidarında birleştirirler. Bu sebeple yasama iktidarının, 

kendisini yasalar yapmakla yetkilendiren topluma karşı, keyfi kararlarla yasalar yapma 

yetkisi yoktur. Bu sınırlama hem yasama iktidarının sahip olduğu gücün toplum 

tarafından kendisine verilmiş olmasına hem de en temel doğa yasası olan insanoğlunun 

korunması ilkesinin özellikle iktidarlara yönelik olan buyruğuna dayanmaktadır. 

“Çünkü hiç Kimse kendisinde bulunan iktidardan daha fazlasını başkasına 

aktaramaz ve hiç Kimse kendisi ya da bir başkası üzerinde kendi Yaşamını yok 
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edecek ya da bir başkasının Yaşamını ya da Mülkiyetini alacak mutlak keyfi bir 

İktidara sahip değildir. Bir İnsan ispatlanmış olduğu gibi, kendisini bir başkasının 

Keyfi İktidarına tabi kılamaz ve bu İnsan Doğa Durumunda bir başkasının 

Yaşamı Özgürlüğü ya da Sahiplenmesi üzerinde Keyfi İktidara sahip 

olamadığından, ama sadece Doğa Yasasının, ona kendisini ve diğer İnsanları 

korumasına yetecek kadar vermiş olduğu İktidara sahip olduğundan, İnsanın 

Devlete ve bu yolla Yasama İktidarına verebileceği sadece bu kadardır ve İnsanın 

bütün yaptığı da budur; bu yüzden Yasama bundan fazlasına sahip olamaz.”
161

 

Doğa yasasına göre, hiçbir insanın kendi yaşamı üzerinde mutlak bir hakkı ve 

özgürlüğü yoktur. Hiç kimse kendisinde olmayan bir yetkiyi bir başkasına 

aktaramayacağından, hiç kimse yaşam hakkını ve bundan çıkan diğer doğal haklarını 

herhangi bir siyasal erke devredemez. Ayrıca siyasal erk de, böyle bir yetkiyi alma 

hakkına sahip değildir, tam tersine o, bu hakları korumakla görevlidir. 

“(…) Yasama ya da Üstün Otorite, kendisi için anlık Keyfi Kararlarla 

Yönetmesini sağlayacak bir iktidar tasarlayamaz ama tam tersine Adalet 

dağıtmakla ve Uyruğun Haklarına ilişkin olarak yayınlanmış sürekli Yasalar ve 

bilinen Yetkilendirilmiş Yargıçlar eliyle karar vermekle yükümlüdür. Çünkü Doğa 

Yasası yazısız olduğundan ve bundan dolayı İnsanların Akıllarından başka yerde 

bulunamadığından, Tutku ya da Çıkar yüzünden Yasayı yanlış aktaran ve yanlış 

uygulayanlar, kurumsallaşmış bir Yargının olmadığı yerde hataları konusunda 

kolaylıkla ikna edilemezler.”
162

 

Yasama iktidarı topluma, insanların doğa durumundaki keyfiyetten kurtulmak 

için oluşturdukları, tam da engel olmak istedikleri keyfi bir biçimde yaşamlarının, 

mülkiyetlerinin ellerinden alınması gibi ya da bunlara imkân veren koşulları oluşturacak 

yasalar dayatamaz. Bu yüzden yasama iktidarı, yetkilerini kendisi yasalarca belirliyor 

olsa da, bu en sonunda halkın onayına dayanmak ve kamu yararı sınırında kalmak 

zorundadır. Yasamacı hem özel yaşantısında diğer yurttaşların bağlı olduğu gibi 

yurttaşlığı ilgilendiren yasalarla hem de devletin bir görevlisiyken, yasaları 

düzenlemede hangi sınırlar içinde kalacağını belirten yasalarla kendisini bağlamaktadır. 

Öyle ki yasamacıyı kendi yaptığı yasalarla bağlayan, onun yetkilerinin sınırlarını açık 

ve kesin bir biçimde çizen yasaların olmaması durumunda yasamacının keyfi 

tutumundan kaynaklanan herhangi bir haksızlık halk tarafından kabul edilemez. Çünkü 

insanlar yaşamlarının, özgürlüklerinin ve servetlerinin korunması amacıyla güçlerini 
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devlete devretmişlerdir; insanlar doğa durumundaki sınırsız özgürlüklerini haklarını 

tehdit eden keyfi yasalar yapılsın diye bırakmamışlardır.163  

“Çünkü bu, İnsanların kendilerini, içinde Haklarını başkalarından gelecek 

zararlara karşı savuma Özgürlüğüne sahip oldukları ve bu Hak ister tek bir Adam, 

ister Birlik halindeki çok sayıda kişi tarafından ihlal edilsin onu koruma 

konusunda güç bakımından eşit koşullarda bulundukları Doğa durumundan daha 

kötü bir koşula sokmaları anlamına gelirdi.”
164

 

İnsanların doğa durumundaki sınırsız özgürlükten vazgeçip toplum halinde ve 

yasalarla belirlenecek sınırlandırılmış bir özgürlükle yaşamayı tercih etmelerinin asıl 

nedeni mülkiyetlerinin her an korunacağının ve sahiplerinin izni olmadan onlara 

dokunulamayacağının yasalarla garanti edilmesidir. Dolayısıyla mülkiyetin korunması 

konusunda en büyük iş yasama organına düşmektedir. İlk olarak yasama iktidarı hiçbir 

yurttaşından, kendisinin onayı olmaksızın mülkiyetinin herhangi bir bölümünü alamaz 

ve yasamanın öncelikle kendisi adına bunu garanti etmesi gerekmektedir. Daha sonra da 

yurttaşların aralarındaki ilişkilerde birbirlerinin yaşamlarını, özgürlüklerini veya 

servetlerini tehdit edecek herhangi bir saldırı eğilimine karşı caydırıcı olacak cezaları 

yasalarıyla ilan etmesi gerekir.165  

Ordu-devlet-toplum ilişkisinde mülkiyetin korunması ile ilgili kuralların daha 

esnek olduğunu ima eder, Locke. Ancak mülkiyetin yalnızca servet sahibi olduğumuz 

parçası hiçbir biçimde dokunulamayacak bir alan olarak kalır. Yaşam ve özgürlük kısmı 

ise askerlik durumu tam bir itaati gerektirdiği için ve savaş durumunda her ikisi de 

orduya emanet edildiği için bunların mülkiyeti kişinin kendisinde değildir. Bunu Locke 

“kör bir itaat” olarak adlandırır. Ülkenin korunması amacıyla ve bu görevle kurulan 

ordunun varlığını sürdürebilmesi için de devlet tarafından halkın onayıyla belirlenecek 

bir vergi düzenlemesi gereklidir. Locke toplumda yaşayan herkesin güvenliğini koruma 

görevini üstlenen ordu için servetinden bir pay vermesinin uygun olduğunu düşünür, 

ama ona göre bu pay halkın onayı olmaksızın onlardan temin edilemez.
166

  

“Çünkü herhangi birisi Halka kendi otoritesiyle, Halkın bu tür bir onayı 

olmaksızın Vergiler koyma ve toplamaya ilişkin bir İktidarı olduğunu iddia 

ederse, bu kişi bu şekilde Temel Mülkiyet Yasasını ihlal eder ve Yönetimin 
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amacını alt üst eder. Çünkü bir başkasının dilediği takdirde hak yoluyla kendisine 

alabildiği mülkiyette ben hangi mülkiyete sahibim ki?”
167

 

Halk kendisi için yönetim biçimini belirler ve buna uygun yasalar yapması için 

yasamacı tayin eder. Yasama iktidarı, ayrıca, kendisine halk tarafından verilen yasalar 

yapma yetkisini bir başkasına devretme ya da başka bir yasamacı tayin etme hakkı 

yoktur.  

“(…) Halk da Seçmiş olduğu ve kendisi için Yasalar yapmaları için 

yetkilendirdikleri kişiler tarafından Kanunlaştırılmış olanlar dışında hiçbir 

yasayla Yükümlü kılınamaz. Yasama iktidarı Halkın pozitif bir gönüllü Devir ve 

Tesisinden türediğinden bu pozitif Devrin taşıdığı şeyden başka şey olamaz, ki 

pozitif Devrin taşıdığı şey sadece Yasalar yapmaktır ve Yasamacılar yapmak 

değildir; Yasama kendisine ait Yasalar yapma Otoritesini aktarma ve bu Otoriteyi 

başka ellere yerleştirme iktidarına sahip olamaz.”
168

 

Bu yüzden halkın onaylamadığı başka bir yönetim biçiminin halka keyfi bir 

biçimde dayatılması durumunda, aynı yönetim biçimi içinde keyfi bir yönetim 

uygulanması durumunda ve yasama iktidarının başka bir kişiye ya da yönetime 

devredilmesi durumunda yetki halka geçer. Çünkü bu durumlarda halkın belirlediği 

iktidar bizzat yasayı ihlal etmiş ve bu yüzden yetkileri sonlanmış olur. Böyle bir 

durumda, yasamanın halkın eline geçmesi, Locke‟un yasama iktidarının halkın elinde 

olduğunu belirttiği düşüncelerini temellendirir. Yasama organının çökmesi bir toplumda 

her türlü işleyişi sekteye uğratır. Ama bu iktidarın halkın belirlemediği başka bir 

iktidarın eline geçmesi, toplumdaki herkesi tehlikeye atar. Bu yüzden yasama en 

temelde halkın elindedir ve böylece üstün iktidardır.
169

 

“İkinci olarak, Doğa Durumunda, yerleşik Yasaya göre bütün ihtilafları karara 

bağlama Yetkisine sahip, bilinen ve tarafsız olan bir Yargıç eksikliği vardır. Bu 

durumdaki her kişi Doğa Yasasının hem Yargıcı hem de Yürütücüsü olduğundan 

ve İnsanlar kendilerine karşı taraflı olduklarından, başka İnsanların Davalarında 

ihmalkârlık ve ilgisizliğin onları aşırı ağır yapması kadar, kendi Davalarında Hırs 

ve İntikam onları aşırı kızgınlık içinde aşırı ileriye götürmeye çok fazla 

eğilimlidir.”
170

 

Doğa durumunda tüm insanların ellerinde bulunan yetkilerden biri suçları 

cezalandırma yetkisidir. Herkesin kendi davasının yargıcı olduğu doğa durumunda, bu 

tür bir cezalandırma yetkisinin uygulama yollarını ve şeklini belirten yazılı bir yasa 

olmadığı için ceza her halükarda subjektif bir karara dayanacaktır. Suça uygun cezanın 

                                                 
167

 Locke, 2012, s.93. 
168

 Locke, 2012, s.93. 
169

 Locke, 2012, s.93, 98, 99. 
170

 Locke, 2012, s.82. 



 

60 

verilip verilememesi, başka bir zamanda gerçekleşecek suçlara uygun cezalar için de 

örnek olacağından, sadece söz konusu olayın muhataplarını değil toplumdaki diğer 

insanları da dolaylı olarak etkileyecektir. Bu sebeple suça uygun olan cezanın olayın 

muhataplarınca değil, ama tarafsız bu konuda yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce 

belirlenmesi tarafsız, akla uygun ve bu yüzden de etik bir karar olur. Yasama iktidarının 

suçları ve bunlara uygun olan cezaları ilan ettiği yasalara dayanarak yargılama işini 

yargı iktidarı yapar. Doğa durumundan toplum durumuna geçerken kişilerin, bütünüyle 

devrettikleri yetki, suçluları cezalandırma yetkisidir. Toplum durumunda yargılama 

görevinin tamamıyla kendisine verildiği gücün sahibi yargıçtır. Yargının kararlarını ise 

yürütme erki uygular.171 

“Üçüncü olarak Doğa durumunda doğru olduğunda Hükmün arkasında durma, 

destekleme ve ona gerekli Yürütmeyi sağlama iktidarının çoğu kez eksikliği 

duyulur. Herhangi bir haksızlık yaparak suç işleyenler, yapabildikleri yerde 

haksızlıklarını zorla iyi saydırmak konusunda nadiren başarısızlığa uğrarlar. Bu 

tür direnişler, yaptırımı, onu uygulamaya kalkışanlar için çoğu kez tehlikeli ve 

sıkça yıkıcı hale getirir.”
172

 

İnsanların doğa durumundaki yetkilerinden bir diğeri de, herkesin doğa 

yasasının kendi eylemlerince yürütülmesi konusundaki yetkisidir. Doğa durumunda 

herkesin kendisini ve tüm insanlığı korumayı buyuran doğa yasasının sınırları içinde 

kalarak her şeyi yapmaya hakkı vardır. Fakat Locke‟a göre, doğa yasası yazılı bir yasa 

olmadığından ve bu yüzden çoğu insanın bu yasayı anlama çabasında isteksiz 

olmasından veya onu araştırmaya ayıracak zamanın eksikliğinden dolayı herkes için 

aynı biçimde bilinir değildir.  

Toplum durumunda yasama organının ilan ettiği yasalarca yürütmeyi devralan 

iktidar yürütme iktidarıdır. Bu iktidar cezalandırma iktidarı gibi bütünüyle bırakılmaz, 

fakat yurttaşların istedikleri gibi hareket etmelerine belli sınırlar getirilir. Bu 

sınırlandırma kamunun yararı içindir; bu amaçla toplumdaki herkesin temel haklarını 

eşit bir biçimde korumak için herkesin eşit bir biçimde sınırlandırılması gerekir. 

Toplumun tüm üyeleri, her şeyi yapabilme sınırsız özgürlüğünden vazgeçerek, 

toplumun her üyesinin rahatça varlığını sürdüreceğinin yasalarca temin edildiği sınırlı 

bir özgürlük alanını kabul ederler.  
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“Çünkü şimdi Topluluğun bütünsel gücünün korunması altında olduğu kadar, 

aynı Toplulukta başkalarının emeğinden, yardımından ve dostluğundan 

kaynaklanan çok sayıda Yararı da kullanacağı yeni bir Durumda olduğundan, 

kendi yararı için Toplumun iyiliği, refahı ve güvenliğinin gerektirdiği ölçüde 

doğal hürriyetini de terk etmek zorundadır; Toplumun diğer Üyeleri de aynı şeyi 

yaptıklarından bu terk etme sadece zorunlu değil ama aynı zamanda adildir.”
173

 

Yasama, yürütme ve yargı iktidarından başka bir diğer iktidar da, bir toplumdaki 

insanlarla, o toplumun dışındaki insanların aralarındaki uzlaşmazlıklara çözüm bulma 

konusunda yetki sahibi olan federatif iktidardır. Bu iktidar her bir insanın doğa 

durumundaki yetkilerinden birine karşılık gelir ve bu yüzden doğal bir iktidardır. Bu 

iktidarın devlet düzeni içerisindeki yetkilerini Locke şöyle belirtir: “bu İktidar Savaş ve 

Barış yapma, Birlikler ve İttifaklar oluşturma ve Devletsiz bütün Kişi ve Topluluklarla 

her türlü İşlemleri yapma İktidarını içerir”
174

. Dolayısıyla bu iktidar her bir devlet için 

dış ilişkileri düzenleme ve başka ülkelerle, içinde bulunulan duruma göre savaşa ve 

barışa karar verme yetkilerini içerir. Locke bütün devlet yöneticilerinin aralarındaki 

ilişkinin bir doğa durumu ilişkisi olduğunu düşünmekteydi. Çünkü her bir devlet 

yöneticisi, devlet yöneticisi olmak bakımından birbirlerine eşit olduğundan, tıpkı doğa 

durumunda yasanın yürütücüsü ve yargılayıcısı olan ve bu bakımdan eşit olan her 

insanın olduğu gibi, doğa durumu şartlarında yaşamaktadırlar. Böylece her bir devlet 

için doğa durumu ilişkisini gösteren iktidar da Locke‟un tanımladığı şekliyle federatif 

iktidardır. Bu iktidar da devlet yöneticisinin elinde bulunduğundan ve devlet 

yöneticisinin elinde tuttuğu bir diğer iktidar yürütme iktidarı olduğundan, bu iki iktidar 

yetkileri bakımından ayrışmış olsa bile, ikisi de devlet yöneticisinin elindedir.175  

“Bu iki iktidar, yani Yürütme İktidarı ve Federatif İktidardan biri Toplumun 

Yerel Yasalarının, kendi içinde bütün parçaları üzerinde Yürütülmesini; diğeri, 

dışarıda kendisinden yarar ya da zarar gelebilecek bütün herkese karşı kamu 

güvenliği ve çıkarının idaresini kapsadığından kendi aralarında gerçekten ayrık 

olmalarına rağmen yine de her zaman neredeyse birleşiktirler.”
176

 

Her ikisi de devletin yöneticisinin elinde bulunan bu iktidarlar, yasamanın 

koyduğu yasalara bağlı olarak ve onların izin verdiği sınırlar içerisinde hareket 

edebilirler. Çünkü devletin bütün iktidarları yalnızca kamu yararı adına hareket etmek 

için var edildiklerinden, halkın onay verdiği yasalar dışında ya da bunlara aykırı bir 
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şekilde davranamazlar. Daha önce de ifade edilmiş olduğu gibi yasama iktidarı, devletin 

tüm kollarının eylemlerine yasa verdiğinden ve bunu halk adına ve yararına yaptığından 

üstün iktidardır. 

“Kendi Temelleri üzerinde duran ve Doğası gereği, yani Topluluğun korunması 

amacına göre hareket eden İnşa Edilmiş bir Devlette, diğer bütün İktidarların tabi 

oldukları ve tabi olmak zorunda oldukları tek bir Üstün İktidar, Yasama İktidarı 

olmasına rağmen, yine de Yasama belli amaçlarla hareket eden Güvene Dayanan 

bir Üstün İktidar olduğundan, güven verdikleri Yasamanın bu güvene aykırı 

hareket ettiğini görmeleri halinde Yasamayı azletme ya da değiştirmeye ilişkin 

Üstün bir İktidar Halkın elinde kalmaya devam eder.”
177

 

Böylece yasama iktidarı halkı temsil ediyor olsa da halkın yararına aykırı veya 

halkın onayını almayan hiçbir kural yasalaştırılamayacağından, yasamacının, asıl 

amacının dışına çıktığı her durumda, bu iktidar halkın eline geçeceği için, aslında halkın 

kendisi üstün iktidar olmaktadır. Devletin bütün iktidarlarına karşı, halkın, yalnızca 

kamu yararına ve insanlığın yararına olan kararlarda ve davranışlarda iktidara bağlı 

olma yükümlülüğü vardır. Bu amaç açık veya gizli ya da planlı her ne şekilde olursa 

olsun, çiğnendiği takdirde artık halkın o iktidara bağlı olma yükümlülüğü de ortadan 

kalkar. 

“Ancak bu kişi bu Temsili, bu kamu İradesini terk ettiğinde ve kendi özel 

İradesiyle hareket ettiğinde kendisini daha aşağı bir duruma alçaltır ve artık 

sadece İtaat Edilmeye ilişkin hiçbir Hakkı olmayan, İktidarsız ve İradesiz Tekil 

bir özel bir Kişidir; çünkü Üyelerin, Toplumun kamusal İradesinden başkasına 

İtaat borcu yoktur.”
178

 

Locke federatif ve yürütme iktidarlarının yönetsel oldukları için yasama 

iktidarına tabi olduklarını belirtir.
179

 Bu yüzden yürütmede veya devletlerarası 

ilişkilerde yöneticinin yasaya aykırı her eylemi yasamacının kararıyla ve yargı eliyle 

cezalandırılabilir. Öyle ki yürütme iktidarına sahip yöneticiyi, yasama iktidarı gerekli 

gördüğünde görevinden alabilir veya değiştirebilir.  

Yürütme iktidarının elinde bulunan bir yetki de sürekli toplantı halinde olması 

gerekmeyen yasama iktidarını gerekli durumlarda göreve çağırma yetkisidir. Yasamanın 

toplantı zamanlarını belirleyecek iki yol ifade eder, Locke: Birincisi anayasada 

yasamanın hangi aralıklarla toplantılar yapacağı belirlenir ve bu durumda yürütme 

yalnızca toplantılar için görev vermekten öteye gidemez; ikincisi de yeni yasalara 
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ihtiyaç duyulduğunda ya da devletin kollarından birinde uzlaşılamaz bir sorun baş 

gösterdiğinde ve seçime gidilmesi gerektiğinde yürütme iktidarı yasama iktidarını 

göreve çağırır.
180

  

“Burada, Kurucu Anayasa ya da kamusal Zorunluluklar Yasamanın toplanmasını 

ve eylemde bulunmasını gerektirdiğinde, Devlet Gücünü sahiplenmiş Yürütme 

İktidarının, bu Gücü Yasamanın toplanmasını ve eylemde bulunmasını 

engellemek için kullanması halinde ne olacağı sorulabilir. Yetkisiz olarak ve ona 

verilen Güvene aykırı biçimde Halk üzerinde Güç kullanımının, bunu yapan 

kişiyle, Yasamanın Halka ait İktidarın Kullanımı konusunda eski hale 

getirilmesinde hakka sahip olan Halk arasında bir Savaş durumu olduğunu 

söylüyorum. Çünkü, ya önceden öngörülmüş belirli zamanlarda ya da gereksinim 

duyduğunda Yasalar yapma İktidarını kullanması niyetiyle bir Yasama inşa 

edilmiş olduğundan, Yasama Toplum için gerekli olan ve Halkın güvenlik ve 

korumasından oluşan şeyi yapmaktan herhangi bir güçle alıkonduğunda, Halkın 

bu gücü güçle ortadan kaldırma hakkı vardır. Her durumda ve Koşulda Yetkisiz 

Gücün doğru çaresi ona Güçle karşı koymaktır. Yetkisiz güç kullanımı, her 

zaman için bu gücü kullanan kişiyi saldırgan olarak bir Savaş durumuna sokar ve 

onu buna uygun olarak muamele görmeye maruz bırakır.”
181

   

Locke‟un yukarıda sözünü ettiği durum siyasal düzene ait ilişkileri içeren veya 

kamu yararına hizmet eden yasaların hükmünün geçerli olduğu bir durum değildir. Bu 

durum, artık halkın, kendilerine güvenerek verdikleri yetkileri kötüye kullanan 

iktidarlarca, ellerinde tuttukları silahlı ya da silahsız güçle halka karşı savaş ilanının 

yapıldığı ve halkın da buna karşı savunma hakkıyla ve güce başvurarak karşı koyduğu 

ve böylece savaş durumuna geçildiği bir durumdur. Siyasal düzenin en köksel nedeni 

insanların yaşamlarını, özgürlüklerini ve servetlerini güvenceye almaktır ve bu amaçla 

kurulan devletin tüm güçleri bu amaca hizmet eder. Devletin yasamacı yargılayıcı ve 

yönetsel tüm güçlerinin yetki sınırları, bunların oluşturulma amacından öteye gidemez.  

“Bundan dolayı da bir Devletin Yasamasına ya da Üstün İktidarına sahip olan her 

kimse, Anlık Kararlarla değil yayınlanmış ve Halk tarafından bilinen 

kurumsallaşmış sürekli Yasalarla; Uzlaşmazlıkları bu yasalara göre karara 

bağlayacak tarafsız ve dürüst Yargıçlarla yönetmekle ve Topluluğun gücünü, 

içerde sadece söz konusu Yasaların Yürütülmesinde ya da dışarıda Yabancıların 

verecekleri Zararların önlenmesinde ya da onarılmasında ve Topluluğun 

yabancıların saldırı ve istilalarına karşı korunmasında kullanmakla yükümlüdür. 

Ayrıca bütün bunların Halkın kamusal iyiliğinden, Barış ve Güvenliğinden başka 

bir amaca yönelmemesi gerekir.”
182
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1.8. İktidar Biçimleri ve Meşru İktidar Üzerine 

Doğa da anlaşma da bir iktidarı meşru kılabilir. Bir iktidarı meşru kılan şey, 

onun ya doğaya ya da rasyonel ve etik bir kaynağa dayanmasıdır. Kaynağını doğadan 

alan tek iktidar paternal iktidardır. Bu iktidar kaynağını doğadan alır ve doğru 

tanımlanmış yetkileri altında bu iktidar meşrudur. Bir insanın başka bir insana üstün 

olmadığını söyleyen doğa, ebeveynlere, daha güçsüz olanı korumak için çocuklarını iyi 

bir biçimde yetiştirme görevi olarak da adlandırılabilecek olan ebeveyn iktidarını verir. 

Paternal iktidar ebeveynlerin çocukları üzerindeki iktidarıdır. Bu güç ve yetkiyi 

ebeveynlere doğa verir. Üreme hakkından gelen bu yetki üremede eşit paya sahip olan 

anne ve babanın her ikisine birden aittir. Paternal iktidarı anlamlı kılan onun varlık 

nedenidir. Paternal iktidar, bir eşitlik elde etmek üzere doğan çocukların henüz yetilerini 

kullanma gücüne sahip olmamalarından kaynaklanan, doğal olarak, hem daha güçlü 

hem de onları en iyi biçimde koruyacak, yetilerini kullanmayı öğretecek en güvenli bir 

güçlüye ihtiyaç duymalarından dolayı vardır. Çocuklar için en güvenli en güçlü (kişiler) 

onları dünyaya getiren anne ve babalarıdır. Dolayısıyla bu iktidar onlara doğanın vermiş 

olduğu bir yetkidir.
183

 

Siyasal iktidar ise anlaşmaya ya da sözleşmeye dayandığından ve anlaşma etik 

ve rasyonel bir eylem olduğundan, bu şekilde tanımlandığında, meşru bir iktidardır. 

Anlaşma rasyonel varlıkların “daha iyi” bir biçimde yaşamlarını sürdürmek için 

birleşmeleriyle ve bu birliğin ortaklaşa kararıyla siyasal iktidarı belirleyebilmelerini 

sağlar. Güç birliği etmeye karar veren yurttaşlar, mülkiyetlerinin korunması için açık ya 

da gizli güvenle bir iktidar, bir yönetici belirlerler. Anlaşmadan doğan toplumda, güven 

yoluyla belirlenen erk, siyasal iktidardır. Siyasal iktidarın, güçlerin kendisine 

devredilmesiyle oluşturulan bu yeni yapıda,  temel görevi, doğa durumunda herkesin 

yürütücüsü olma hakkına sahip olduğu doğa yasasını uygulamak ve bunun koşullarını 

sağlamaktır.
184

 

“Siyasal İktidar, her insanın Doğa Durumunda sahip olup da, Toplumun ve bu 

İktidarın onların iyiliği ve Mülkiyetlerinin korunması için kullanılacağına ilişkin 
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olarak verdiği açık ya da zımni Güvenle kendisi üzerinde oluşturmuş olduğu 

oradaki Yöneticilerin ellerine vermiş olduğu bir iktidardır.”
185

 

Ebeveyn iktidarı, doğanın ebeveynlere verdiği görevle açıklandığından, bu 

iktidar, çocukları koruma, onların ihtiyaçlarını giderme, eğitme gibi sınırların dışına 

çıkamaz. Görevin dışında kalan ve siyasi iktidarın alanına dâhil olan ya da hiçbir 

otoritenin dokunamayacağı bireyin kişiliğine ait özel alana dâhil olan her hangi bir şeye 

ebeveyn iktidarının müdahale etme hakkı yoktur. Siyasal toplumda, siyasi iktidarın 

yetki alanına giren, örneğin, bir suçun cezalandırılması ebeveyn tarafından 

gerçekleştirilemez. Ya da kişinin kendisine ait mülkiyetinin tüm parçaları ve bunlara 

ilişkin tüm haklar, siyasi iktidar ya da paternal iktidar tarafından dokunulamaz bir alanı 

gösterir. İktidarların yetki alanları arasında ve bu iktidarların hakları ile bunların da 

dokunamayacağı bireyin hakları arasında ayrım yapılmaması ve bu yüzden tüm 

yetkilerin birbirine karışması durumu hatalara yol açabilir. Locke, mutlak 

monarşilerdeki yönetimlerin yönetilenler üzerindeki mutlak hâkimiyetinin temel 

kaynağının iktidarlar arasındaki bu yetki ya da hak ayrımın yapılmaması olduğunu 

düşünmektedir.  

“(…) bu iktidarlar tek ve aynı şey olsaydılar bütün Paternal İktidarlar prenste 

olacağından, Uyruk doğal olarak bu iktidarlardan hiçbirine sahip olamazdı. 

Ancak bu iki İktidar, yani Siyasal ve Paternal İktidar, öylesine mükemmel 

biçimde belirgin ve ayrıdırlar ki, öylesine farklı Temeller üzerine inşa 

edilmişlerdir ki ve öylesine farklı Amaçlar için verilmişlerdir ki Baba olan her 

Uyruk, Çocukları üzerinde, Prensin kendi Çocukları üzerinde sahip olduğu kadar 

bir Paternal İktidara sahiptir ve ayrıca Ebeveynlere sahip her Prens de bu 

Ebeveynlerine karşı Uyruklarının en vasatının kendi Ebeveynlerine borçlu olduğu 

kadar evlatlık Görevi ve Yükümlülüğü borçludur ve bu nedenle de Prens 

Ebeveynleri üzerinde, bir Prensin ya da Yöneticinin Uyruğu üzerinde sahip 

olduğu bu türde bir Hükümranlığın hiçbir bölümüne ya da düzeyine sahip 

olamaz.”
186

  

 Ancak despotik iktidar ne doğaya ne de rasyonel ve etik bir temele 

dayanmaktadır. 

“(…) Despotik İktidar bir İnsanın diğeri üzerinde sahip olduğu, dilediği zaman 

onun yaşamını elinden almasını sağlayan Mutlak, Keyfi bir iktidardır. Bu iktidar, 

Doğa bir İnsanla diğeri arasında bu tür bir ayrım yapmadığı için Doğanın verdiği 

bir iktidar olmadığı gibi bir İnsan kendi yaşamı üzerinde bu tür bir İktidara 

olmadığından bir başkasına bu Yaşam üzerinde bu tür Keyfi bir iktidar 

veremediği için sözleşmenin aktarabileceği bir iktidar da değildir ama bu iktidar 
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Saldırgan kendisini bir başkasıyla Savaş durumuna koyduğunda, kendi Yaşam 

Hakkını Kaybetmesinin sonucu olan bir İktidardır.”
187

 

Despotik iktidar bir başkası üzerinde keyfi bir iktidar olduğu için, bu iktidarı ne 

doğa ne de bir anlaşma verebilir. Bir insanın kişiliğine ya da sahipliklerine yönelik 

saldırıda bulunan kişi, “Tanrının insan ile insan arasında kural olsun diye verdiği aklı” 

terk ederek insana özgü yasadan vazgeçtiğinden, kendi yaşam hakkını tehlikeye atmış 

olur. Çünkü Locke‟un belirttiği gibi burada bir savaş ilanı söz konusudur ve savaş aklın 

değil gücün, şiddetin hüküm sürdüğü bir durumdur. Bu durumda da saldırgan, despotik 

bir iktidara maruz kalabilir hale gelmiş olur. Locke bu duruma savaşta esir düşen 

kölelerin durumunu örnek verir. Savaşta esir düşen köleler bir anlaşmayla o devletin 

sınırları içinde olmadıklarından ve o devlete ait olana saldırıda bulunduklarından 

despotik iktidarın keyfi yönetimine maruz kalırlar.
188

  

Despotik iktidar akıldan çıkan ilkelerin değil, keyfi gücün güdümünde 

olduğundan ya da gücünü zorbalığından aldığından meşru bir iktidar değildir. Despotik 

iktidar her türlü hakkın gasp edilmesi olduğundan, ister kendi uyruğuna isterse yabancı 

bir uyruğa yönelik olsun ister devlet eliyle ister başka yollarla uygulansın, bu iktidarı 

haklı kılacak hiçbir yol yoktur. Bu sebeple de, Locke bu iktidar biçimini köleler 

üzerindeki iktidar olarak açıklar. Köleler kendi kişiliği ve buna bağlı olan tüm diğer 

şeyler üzerinde kendi kararlarını uygulayamayan insanlardır. Yaşamları dâhil tüm 

mülkiyetleri efendilerinin elinde olan insanlar üzerinde keyfi iktidarın sistemli bir 

şekilde uygulanmasına kölelik ya da kölelik sistemi denilebilir. Bu yüzden Locke, 

despotik iktidarı veren şeyin, mülksüzlük olduğunu ifade eder ve ona göre, “despotik 

iktidar mülkiyete hiçbir şekilde sahip olmayanlar üzerinde vardır”.
189

 

Dolayısıyla despotik iktidar bir haktan değil, aksine haksızlıktan doğmuş bir 

güçtür. İktidar biçimlerinin kökenine bakıldığında hangi hakkı karşıladığı ve hangi 

hakları doğuracağı söylenebilir olmalıdır. Ancak bir iktidar biçiminin yetki sınırlarından 

söz edebilmek için bunun hem bir haktan çıkması hem de başka bir hakka doğru 

yönelmesi gerekmektedir. Despotik iktidarın ne çıkışı ne de yönelimi herhangi bir 
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hakka doğru değildir, aksine haksızlığa dayanır ve yönelir ve haksızlığı yasallaştırır. Bu 

sebeple de despotik iktidarın haklarından ya da „haklı‟ yetkilerinden söz edilemez. 

“Bu birkaç iktidarın ayrı doğuş ve boyutu ile farklı amaçlarını dikkate alan birisi, 

paternal İktidarın, Yöneticinin iktidarından sınırlı olması kadar, Despotik 

İktidarın bu iktidarı aştığını ve Mutlak Hükümranlığın, bir yere yerleştirilmiş de 

olsa, Köleliğin Mülkiyetle uyumsuz olduğu kadar Sivil Toplumla uyumsuz bir tür 

olduğunu açıkça görecektir. Paternal İktidar, sadece Küçüklüğün, Çocuğu 

mülkiyetini idare etme kabiliyetinden yoksun bıraktığı yerde vardır; Siyasal 

iktidar insanların kendi tasarruflarında Mülkiyete sahip oldukları yerde vardır ve 

Despotik İktidar mülkiyete hiçbir şekilde sahip olmayanlar üzerinde vardır.”
190
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İKİNCİ BÖLÜM 

G. W. F. HEGEL’DE HAK KAVRAMI 

Geist ya da Tin kavramı, Hegel‟in mantık felsefesi, doğa felsefesi ve tin 

felsefesinin odağında bulunan kavramdır. “(…) mantıkta tin, gerçek varoluşa sahip 

olmayan soyut bir öz olarak kendini gösterir, doğa felsefesinde ise dışsal formu içinde 

ortaya çıkarken, tin felsefesinde, artık ne varoluşa yabancı bir öz ne de tine yabancı bir 

varoluş değil, gerçek, varolan bir tin söz konusudur.”
191

 Tin henüz soyut halinde iken, 

yani mantıksal idea iken kendinde ustur. Doğa ise ideanın dışsal şeklidir. Burada idea 

kendini, özünü tanımamaktadır, yani ne olduğunun bilincinde değildir, tine yabancıdır. 

Tinsel alanda idea, hem kavram hem de varolan dünya olarak kendini bilir. Bu alan 

bilme ya da bilinç alanıdır.
192

 Bu alanda tin kendi kendisini, ne olduğunu bilmeye 

yönelir. Bilme ise Hegel‟e göre tinin davranışıdır.
193

 

“Tinin kendi merkezine yaklaşmaya çalışması demek, kendi özgürlüğünü eksiksiz 

kılmaya çalışması demektir. Bu çaba onun özüdür. Tin vardır, denildiğinde ilkin 

bunun anlamı tinin olmuş bitmiş bir şey olduğudur. Fakat o, eyleyen şeydir. Özü 

eylemdir: kendinin ürünüdür, kendisinin hem başı, hem sonudur. Özgürlüğü 

durup duran bir varlık olmakta değil, özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelen 

şeyi sürekli yadsımaktadır. Kendini üretmek, kendini kendine nesne yapmak, 

kendi üzerine bilmektir tinin işi: böylece o kendi kendisi içindir.”
194

 

Us burada hem gerçekleşen us hem de gerçekliğini tanıyan, kavrayan, bilen us 

olarak bulunur. Hegel, Tinin Görüngübilimi‟nde, “Us tüm olgusallık olma pekinliği 

gerçekliğe yükseldiği zaman Tin‟dir ve kendinin kendi dünyası olarak ve dünyanın 

onun kendisi olarak bilincindedir”
195

 der. Dolayısıyla tinin kendini kavramına uygun bir 

formda gerçekleştirdiği alan tinsel alandır. Kendi alanında tin, düşünen tinin 

edimselliğiyle gerçekliğe gelir. Tinsel alan, öyleyse insanın düşünen tin olarak, ussal 

yaratımlarıyla veya edimselliğiyle, tini temsil ettiği törel alandır. “Bu alan en geniş 
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anlamıyla insan fenomenleri alanı ya da kültürdür.”
196

 Tin törel alanda “varolan 

edimsellik olarak” ya da tarih olarak zamanda kendini açar. 

“Tin, tarihteki olayları „gütmüş olan ve güden‟dir. Tin böyle bir güç olduğu için, 

„tarih‟ adını verdiğimiz o kocaman, sınırsız alandaki her şey tinin meydana 

getirdiği nesne, eylem, yapıt olarak kavranır. Ama bu, tin ve tarihin birbirinden 

ayrı iki şey olarak tasarlanabileceği ya da bu ikisinin salt bir „yöneten-yönetilen‟ 

ilişkisi içinde düşünülebileceği anlamına gelmez: çünkü tin salt tarihe hâkim olan 

bir şey değildir; tarihte gerçekleşmesine yol açtığı nesne, eylem ve olaylarla 

gerçekleştirdiği de aslında kendisidir. Böyle bakıldığında „tarih‟, tinin içinde 

gerçekleştiği süreçtir ve tinle aynı şeydir. O, tarihte kendini, kendi özünü görünür 

kılar. Hegel'e göre tin ne eylerse özüne uygun eyler, kendisini kendinde olduğu 

şey yapar, çünkü işi uğraşı kendini meydana getirmektir, kendini üretip 

gerçekleştirmektir.”
197

  

Hegel, tinin üç anından söz etmektedir. Bunlar, öznel tin, nesnel tin ve mutlak 

tindir. Öznel tin, doğal varlığında, yani güdüler, istekler, eğilimler varlığı olarak 

insanın, doğasıyla savaşımını ya da kendini bu doğal varlığından öte bir anlamda bilme 

çabasını içerir. Öznelliğiyle baş etmeye çalışan bireyin bilinci, burada doğal bilinçtir. 

Yani henüz kendinde olan, kendisini özüne uygun bir formda nesneleştirememiş olan 

bilinçtir.
198

  

“Nesnel tinin dünyası, insanın, içinde kendini tanıyacağı ikinci bir doğa olarak 

nesnelleştirdiği ürünler dünyası, yani ahlaksal, toplumsal ve politik kuralların, 

kurumların dünyasıdır.”
199

 Özneler güdüsel ya da biyolojik varlıklarından çıkıp 

kendilerine ikinci bir doğa yaratırlar. Bu ikinci doğa, bir toplumun hukukunu, davranış 

ilkelerini ya da ahlakını, konuştuğu dili vs. içeren, kendi toplumuna özgü karakteridir. 

Ahlak, aile, toplum tikel bireyin değil, ortak bir yaşamı paylaşan bireylerin ortak 

ürünleridir. Bu yüzden nesnel tin ya da halk-tini öznel, bireysel değildir. Dolayısıyla 

nesnel tinin dünyası ortaklaşa ya da evrensel bir iştir ve bu yüzden nesnel tin/halk-tini 

evrenseldir. Töre, ahlak kuralları, siyasi ve kültürel öğeler ve yasalar ya da genel olarak 

anayasalar bir ortaklığın ürünleri olduklarından ve bu yüzden öznelliğin üstünde 

olduklarından, evrensel olduklarından –çünkü us buradadır- tarihsel olmayı hak ederler. 

Dolayısıyla nesnel tin dünyasının ürünleri tarihsel olduğu için nesnel tin tarihseldir. 

“Aslında nesnel tin öznel tinin taşıyıcısı olan bireyler aracılığıyla çalışır, kendini 
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gerçekleştirir. Buna karşılık, o bir bütün olarak, tek bir bireyde kendi bilincine 

ulaşamaz.”
200

 

“Hegel, kendisinin yaptığını söylediği felsefi dünya-tarihinin tikelliklerle, 

öznelliklerle, bireyselliklerle ilgilenmediğini söylemektedir. Çünkü bunlar, ussal 

bir etkinlik olan felsefenin konusu olamayacak kadar dağınık, kaotik, 

rastlantısaldır ve birbirlerinden farklıdırlar. Ussal kavrayış, bütün bunlara hakim 

olan, bunları yöneten bir ilkeye ulaşmaya çalışır. Bu nedenle felsefi dünya-

tarihinin konusu, tek tek insanlar, onların istekleri, yapıp ettikleri olamaz. Felsefi 

dünya-tarihinin konusu, ancak genellik taşıyarak belirlilik kazanan bir birey, yani 

halk-tini"dir. Hegel'e göre, tarihe konu olabilecek en küçük birim budur. Halk-

tini, halka karakterini, özünü veren, onu belirli bir halk yapan düşünsel ilkedir. 

Halkın tüm eylem ve eğilimlerinde bu ilke kendini belli eder.”
201

  

2.1. Tüze Felsefesinin Konusu 

Törel alanda ideanın kavramına uygun gerçeklikleri, olgular olarak görünürler. 

Olgular düşünce dünyasının konusunu oluştururlar. Hegel felsefenin yalnızca 

kavramlarla değil, idealarla ilgilendiğini ifade etmektedir. Çünkü idea hem kavramı hem 

de edimselliği içinde barındırır. Usun varolan edimsellik olarak törel dünyada bulunuşu, 

olgular biçiminde olur. Hegel, bu yüzden, gerçeği görmek için, olması gerekeni düşünce 

gücüyle bulmaya çalışmak yerine, varolana, olgulara bakılması gerektiğini 

düşünmektedir. Çünkü “var olan ustur”
202

.  

Usun varolan edimsellik olarak gerçekliği, törel alanda, hak ideasıdır, yani „hak‟ 

kavramının kendi kavramına uygun gerçekliğidir. Tüze ya da hukuk felsefesinin konusu 

ise, bu yüzden yalnızca „hak‟ kavramı değil, hak ideasıdır. 

Hegel‟e göre, doğa, insan anlayışında çoğu zaman yasalara bağlı olarak 

düşünülmüş; fakat tinsel evren çoğu zaman rastlantısallığın hüküm sürdüğü bir alan 

olarak anlaşılmıştır. Ancak ona göre, tinsel evren keyfilik alanı değildir; o tam olarak 

rasyonelliğin alanıdır. Tinsel evrenin bütün bileşenleri usun ürünüdür. Çünkü burada 

olan her şey ussal varlığın yaratımıdır. Bu yüzden tinsel evren ancak ussal varlığın 

ussallığı sayesinde anlaşılabilir.
203

 

“Hukuk, ahlaklılık, hukuki ve ahlaki realite düşünceyle kavranır; rasyonel, yani 

evrensel ve belirlenmiş formunu düşünce vasıtasıyla edinir. İşte kanun, bu 
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formdur. Bunun için, keyfilikle yetinen, hukuku subjektif inançtan ibaret gören 

bu duygusallık, haklı olarak kanunu kendine en büyük düşman sayar.”
204

  

Tüzenin/hukukun ve törelliğin bulunduğu alan düşünce dünyasıdır. Tüze
205

 ve 

töre hem düşünce dünyasının ürünüdür hem de ancak düşünce yoluyla bizim için 

anlaşılırdır. Düşünce alanı düşünen tinin yaratımlarının bulunduğu tinsel dünyadır. 

Düşünen tin varlığa, yokluğa ve oluşa anlam vermeye çalışan insan tinidir. Ussal bir 

varlık olmakla düşünen tinin, tini ya da evrenselliği kavrama olanağı vardır. Hegel, 

insanı ussal olma olanağını taşıyan ve bu sayede ussal olanı kavrayabilecek ve ussal 

olarak eyleyebilecek bir varlık olarak düşünmektedir. Düşünen tin içine doğduğu 

bütünün bileşenlerinin –ahlak, din vs.-  kendisine verdiği kadarıyla yetinmek istemez. 

“(…) zaten kendiliğinde rasyonel (akli) olan bir muhteva için rasyonel bir şekil bulmak 

ihtiyacını duymaktan kendisini alamaz.”
206

 Düşünen tin, böylece tüm olan biten 

içerisinde bir ilke ya da hakikati aramaktadır. Düşünce yoluyla kavramak istediği bu 

ilke, düşünen tinin evrenselle kurmak istediği ilişkiyi gösterir. Fakat Hegel‟e göre bu 

ilkeyi herkesin kendi düşüncesinde bulma çabası ve bulduğunu düşündüğü ilkeyi bütüne 

yüklemesi bir güçlük doğurur. İnsan için düşünmek ne kadar büyük bir hak ise de kendi 

öznel düşüncesini, yani öznelliğini tümelin üstünde tutması bakımından, bu, bir 

haksızlığa varabilir
207

. 

Hegel‟e göre, rasyonaliteyle yalnızca rastlantısal olarak ilgili olabilecek olan 

duygu ya da duygusal tutum, tam bu sebeple bir ilke olarak alınamaz. Çünkü duygu 

öznellik ifadesidir ve böylece keyfiliktir. Yasa
208

 ya da ilke ve hukuk hiçbir biçimde 

öznel fikirlere, öznel duyguya yani keyfiliğe bağlanamaz. “(…) çünkü kanun her şeyde 

bulunan akıldır.”
209

 Böylece öznellik ve buna bağlı olan keyfilik yasalılığın, 

rasyonelliğin karşısında durur.  
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Eğer dünya ideanın gerçekliğinden başka bir şey değilse ve ideanın anlamdaşı us 

ise, edimsel varoluş ussallığın gerçekliğinden başka bir şey değildir. “Ussal olan 

edimseldir ve edimsel olan ussaldır.”
210

 Hegel‟e göre, “Önyargıdan uzak her bilincin 

inancı budur”
211

. 

“Öz-bilinçli tin olarak us ile varolan edimsellik olarak us arasında yatan şey, o 

ilk usu ikinciden ayıran ve onda doyum bulmasına izin vermeyen şey kavrama dek 

özgürleşmemiş şu ya da bu soyutlamanın zinciridir”
212

 Öz-bilinçli tin olan us ya da 

öznel tin doğal varlığında, kendinde kalmıştır. Bu yüzden öz-bilinçli tinin 

kendindeliğinden kurtulmak için nesnel tine ihtiyacı vardır. Varolan edimsellik olarak 

usun ya da nesnel tinin ise kendisini taşıyacak olan öz-bilinçli tine ihtiyacı vardır. 

Dolayısıyla öznel ve nesnel tin ancak birlikte varolduklarında kendilerini gerçek 

anlamda gerçekleştirebilirler; “ikisinin bilinçli özdeşliği felsefi ideadır”.
213

 

Bu felsefi ide, ideanın tözü olan özgürlüktür. Özgürlük formdur ama aynı 

zamanda da kavramın içeriğini oluşturur. Tinsel evren özgürlüğün sahnelenişi, 

gerçekleşmesidir. Tarih bu yüzden özgürlüğün gerçekleşeceği alandır. Tarihte olmuş 

olan ve olmakta olan her şey özgürlük bilincinden, onun gelişiminden başka bir şey 

değildir. “Var olanı kavramak felsefenin görevidir; çünkü varolan akıldır.”
214

 

Hegel, Tüze Felsefesi‟nin hak ideasının ve onun ilişiğindeki tüm kavramların, 

zaten kendilerinde rasyonel olan gerçekliklerinin kavranışını sağlamak amacıyla 

yazıldığını dile getirmektedir. Tüze Felsefesi, okuyucuya, örnek bir devlet formu verme 

çabasını içermez. Özgürlük ideasının kavramına uygun gerçekliği olarak Devlet 

kendinde ussaldır, bu yüzden Tüze Felsefesi bu ussallığın kavranmasını sağlamak için 

yazılmıştır. 

2.2. Tüze-Töre İlişkisi 

Hegel‟e göre felsefede kavram en başta gelir. Kavramlar oluşun sonuçlarıdırlar 

ve dolayısıyla felsefenin işi oluştan sonra başlar. “Dünyanın düşüncesi olarak, felsefe, 
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ancak realite oluşum sürecini işleyip bitirmiş olduğu zaman ortaya çıkar. Kavramın 

öğrettiğini tarih aynı zorunlulukla gösterir; ancak varlıkların olgunluk çağındadır ki 

ideal, reel‟in karşısında boy gösterir.”
215

 

Öyleyse kavrama uygun gerçekleşme çabası, oluş süreci, sona erdikten sonra 

düşünmek için, Felsefeciye, kavram ve onun gerçekliğinden oluşan olgular kalır. 

Tüze/hukuk ve töre kavramları da bir oluş sürecinin ürünleridirler. Dolayısıyla 

bunlar, şimdi en baştan saf düşünceyle tasarlayabileceğimiz veya tasarlamamız gereken 

şeyler değildirler. Çünkü böyle bir tasarıyla, amacımız, olanı rasyonalize etmek ya da 

onu usla bürümeye, mantıksal kılmaya çalışmak olacaktır ki bu, edimsel varoluşun ya 

da tinsel dünyanın ussal olmadığını varsaymak olur. Fakat Hegel‟e göre tinsel evren 

kendinde rasyoneldir; çünkü o, usun törel dünyada kendini açmasıdır. Dolayısıyla ona 

göre, düşünce gücüyle olması gerekeni aramak yerine, varolana, olgulara bakılmalı, 

olgulardaki us kavranmaya çalışılmalıdır. “Olgunun kavramı bize doğa yoluyla 

gelmez.”
216

 Olgular ve kavramları doğaya ait değildirler; tarihseldirler. Yani olgular ve 

kavramları usun ürünleridir; tinseldirler, insanlar tarafından yüzyıllar boyunca ortaklaşa 

üretilmişlerdir. Dolayısıyla olguların kavramları öznel tinin değil; nesnel tinin 

eserleridir. Olgulardaki us bize onlardaki evrensel yanı verir. Yoksa tarihsel koşullardan 

ilkeler bulmaya çalışmak söz konusu koşullar değiştiğinde geçersiz olacaktır.
 217

  

Bu bakış açısıyla tüze ya da hukuk tarihte olageldiği şekliyle, bir devlette onun 

tarafından belirlenen, siyasi toplumun tüm bireylerini yükümlü kılan ve hemen her şeye 

dair davranış kuralları veren yazılı buyruklardır.  

“Hukuk genellikle pozitif niteliktedir, çünkü: (a)  belli bir devlet içinde geçerli 

formel bir karaktere sahiptir ve bu legal geçerlilik, onun bilgisinin, yani pozitif hukuk 

biliminin kılavuz prensibini oluşturur.”
218

  Genel olarak hukuktan, yani soyut hukuktan 

söz etmiyorsak belirli bir devletin hukukundan söz etmekteyizdir. Hegel‟in burada söz 

ettiği hukuk, özel bir devletin hukukudur. Belirli bir devletin hukuku, bu devlet 

tarafından düzenlenebilir veya biçim verilebilir olmakla pozitif niteliğe sahiptir. 
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“(b) muhtevası bakımından da hukuk, pozitif bir unsura sahiptir ve bu unsur: (a) 

her halkın özel milli karakterinden, tarihi gelişme düzeyinden ve tabii 

zorunluluklara bağlı şartların genel bütününden; (b) bir pozitif kanun sistemi için, 

konuların ve alanların dışarıdan verilmiş özel niteliğine evrensel bir kavramın 

uygulanması zorunluluğundan (bu uygulama spekülatif düşüncenin ve kavramın 

dışında; müdrikenin, kapsama sokma, özel‟i evrensel‟e tabi kılma işleminden 

ibaret bir uygulamadır); (c) realitede son kararların verilebilmesi için gerekli 

kanun hükümlerinden, kaynaklanır.”
 219

   

Belirli bir devletin hukuku hem form bakımından hem de içerik bakımından 

düzenlenebilir olduğu için pozitif bir niteliğe sahiptir. Belirli bir devletin hukukunun 

içeriği, üzerinde yetki hakkına sahip olduğu halkın karakterinden beslenir.
 
 

Her halk kendisini yansıtan, tıpkı bir birey gibi karakter özelliklerini gösteren bir 

ruha sahiptir. Bu, Hegel‟in halk-tini olarak ifade ettiği şeydir. Töre ise bir toplumda 

yapılagelen davranışlar silsilesi ya da alışkanlıklar bütünü olarak ifade edebileceğimiz, 

yazılı olmayan, en genel anlamıyla o toplumun kültürünü gösterir.  

 Töre ve tüze/hukuk ilişkisi böylece iç içe geçmiş bir ilişkidir. Bir devletin 

hukuku o halkın törelliğini ya da halk tinini yansıtır ve daima ondan beslenir. Tüze ya 

da hukuk, tinden ya da törellikten beslenmektedir. Öyleyse yasa, tinin dile gelimidir, 

denilebilir. Böylece bir devletin yasaları, o toplumun tinini, yani halk-tinini gösterirken; 

o devletin, tini anlayış biçimini de göstermiş olmaktadır. Hukuk sistemleri formlarını ve 

içeriklerini, tinden alırlar.
220

 Hukukun pozitif karakteri de tam olarak bunu 

göstermektedir. Çünkü Hegel‟e göre, tin yaşayandır, varolandır veya gelişmekte olandır. 

Yaşayan şey gelişebilir, değişebilir niteliktedir. Böylece hukuk sistemleri de gelişebilir, 

değişebilir, pozitif nitelik taşırlar.  

Hegel, bize, bir tüze ilkesi vermez. Çünkü ona göre, belirli bir devletin 

tüzesi/hukuku ait olduğu halkın karakterini yansıtmalıdır; dışarıdan getirilen bir ilkeyle 

bir hukuk sistemi oluşturulmamalıdır. Bu ilke halk-tinini anlatan ruhtur, yani belirli bir 

halka özgü olan gizil bir şeydir. O halde bir devletin hukuku ve törelliği ancak ve ancak 

birlikte gelişebilir. 
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2.3. Hakkın Zemini Olarak İstenç  

Kavramlar ve kavramların kendilerine uygun gerçeklikleri tinsel alana aittirler. 

Buna göre, hak kavramı ve onun belirli varlığı ya da gerçekliği de tinsel alana aittir. 

Hegel‟e göre, hak kavramının kendi kavramına upuygun gerçekliği, kavramın 

gerçekliğiyle özdeşliği, yani “hak ideası özgürlüktür”
221

. Öyleyse özgürlük ideasının 

gerçekleştiği alan tinsel alandır. Hegel, tinsel alanda gerçekleşecek olan bu özgürlük 

ideasının, kavramına uygun bir başlangıçla özgür istençte
222

 başladığını ifade 

etmektedir. 

“Hakkın zemini genel olarak tinsel alandır ve daha tam yeri ve başlangıç noktası 

istençtir. İstenç özgürdür ve böylece özgürlük hakkın tözünü ve belirlenimini 

oluşturur ve tüze dizgesi edimselleşmiş özgürlüğün ülkesidir, tinin bir ikinci doğa 

gibi kendi içinden türetmiş olduğu dünyasıdır.”
223

 

Hakkın tözü özgürlüktür ve gerçekliğe geleceği zemin istenç ya da iradedir. 

Özgür istenç ise öznedir, yani etkin olma olanağına sahip olandır. Öyleyse özgürlük, 

özgür irade sahibi olan öznede ve özneyle edimselleşecektir.  

İstenç ya da iradenin özgürlüğünü, Hegel, ağırlık ile cisim arasındaki ilişkiye 

benzeterek açıklamaktadır. Ağırlık cismin özüdür, cismi cisim yapan şey ağırlıktır, 

cisim ağırlıktan yoksun olarak düşünülemez. Özgürlük ve istenç arasındaki ilişki de 

bunun gibidir. Hegel‟e göre, özgür olmayan bir istenç ya da iradeden söz etmek boş bir 

ifade olur. Çünkü istencin özü özgürlüğüdür ve özgürlük de istenç olarak edimseldir. 

Özgürlük gerçekliğe istenç olarak ya da özne olarak gelir. Öyleyse irade ve özgürlük 

arasında yapay bir bağ kurmaya gerek yoktur. Çünkü çok açık bir biçimde özgürlük ve 

irade birbirlerinden koparılmış olarak düşünülemez; birbirlerinde varolurlar ve başka bir 

biçimde varolma durumları yoktur.
224

 

“İstenç arı belirlenimsizlik öğesini ya da „Ben‟in kendi içine arı yansımasını 

kapsar. (…) saltık soyutlamanın kısıtlanmamış sonsuzluğu ya da evrensellik, kendi 

kendisinin arı düşüncesi.”
225

 Arı belirlenimsizlik hali istencin kendinde oluşunu ya da 
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ilişkisizliğini göstermektedir; bu istencin ilk durumudur. “Bu; tüm dışsal 

belirlenimlerden veya bunun yansımalarından geri çekilme öğesidir, dış dünya 

karşısında istencin özgürlüğünün bir ifadesidir.”
226

 

İrade öyle bir niteliğe sahiptir ki kendimi tüm sınırlamalardan soyutlayabilirim. 

Fakat irade, özgürlüğünü, kendini her şeyden soyutlayabilmekten ibaret sanırsa, bu 

irade özgürlüğünü düşüncesizliğe, düşünce yoksunluğuna götürür. İrade ve düşünceyi 

birbirinden kopuk olarak, hatta birbirine karşıt olarak görmek olur. Burada tüm 

sınırlamaları reddeden Ben, tam bir özgürlüğe kavuştuğu düşüncesine kapılır. Fakat 

Hegel‟e göre düşüncesiz bir irade özgürlüğü boş, anlamsız bir özgürlüğe karşılık gelir. 

İstenç ya da irade salt verili özgürlüğüyle kaldığında ya da özgürlüğünü salt kendindelik 

olarak tanıdığında, bu, Hegel‟e göre boş ve olumsuz bir özgürlüktür. Bu olumsuz, boş 

özgürlüğün bir sonraki hali tutkudur ve dış dünyada fanatizm biçimini alır. Bu irade, her 

şeyi reddetmede ve yok etmede kendisini bulacağına inanır ve Hegel‟e göre duyguya 

dayalı olan negatif iradedir.
227

 

Öyleyse irade ya da istenç düşünceyle dolmalıdır ya da o, bir şeye 

belirlenmelidir. İstencin kendisine belirlendiği bu şey her ne ise istencin belirlenimi de o 

olacaktır. İstencin kendindeliğinden çıkıp bir şeye yönelmesi ve bu şeyde istencini bir 

varlık olarak göstermesi istencin ikinci momentidir.  

“ „Ben‟, ayrımsız belirlenimsizlikten ayrımlaşmaya, belirlemeye ve bir belirliliğin 

bir içerik ve nesne olarak koyulmasına geçiştir. (…) Kendi kendisinin belirli 

olarak bu koyuluşu yoluyla „Ben‟ genelde belirli-varlığa geçer; -Ben‟in saltık 

sonluluk ya da tikelleşme kıpısı.”
228

  

Ben belirli varlığa geçerek tikel bir varlık kazanmış olur. Bu tikelleşme 

momenti, Hegel‟e göre tam bir özgürlüğe kavuşmayı göstermez; fakat özgürlüğe doğru 

bir adım olarak düşünülebilir. Ben, belirli varlığında istencini bir nesneye, bir tikele 

yöneltmiş olmaktadır. Ben‟in kendisini belirlediği bu içerik, doğal bir ihtiyaç veya istek 

ya da rasyonel bir şey olabilir. Ben‟in kendisini özel bir şeye belirlemesi, tek yanlılıktan 

kurtulmak bakımından, “pozitif bir unsurdur”.
229
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“Yalnızca istemem, ama bir şeyi isterim. Bir istenç, yalnızca soyut evrenseli 

istiyorsa hiçbir şeyi istememektedir ve bu nedenle bir istenç değildir. İstencin 

istediği tikellik bir kısıtlamadır; çünkü istenç, istenç olabilmek için genel olarak 

kendini kısıtlamalıdır. İstencin bir şeyi istemesi kısıtlamadır, olumsuzlamadır.”
 230

  

Bu kısıtlama, kısıtlama olmak bakımından bir olumsuzluk olarak görülebilir. 

Fakat sonsuz belirlenimsizlikten sonluluğa geçmek tek yanlılıktan kurtulmaya 

çalışmaktır. Hegel, belirlenimsizliğin tikelleşmeyle olumsuzlandığını düşünmez; tersine 

kendindeliğin bir olumsuzluk olduğunu düşünür. Kendindelik tikelliğe, sonluluğa karşı 

bir olumsuzluktur; çünkü tek yanlıdır. 

“Olumsuzun olumsuzu Bir şey olarak öznenin yalnızca başlangıcıdır –ilkin 

yalnızca bütünüyle belirsiz kendi-içinde-varlık. Daha sonra kendini ilkin kendi-

için-var-olan vb. olarak belirleyecek ve ancak en sonunda ancak kavramda 

öznenin somut yeğinliğini kazanacaktır. (…) Bir şey olumsuzlamanın 

olumsuzlaması olarak var olandır, çünkü bu ikinci olumsuzlama yalın kendi ile 

bağıntının yeniden kuruluşudur; -ama bir şey böylelikle eşit ölçüde kendisinin 

kendi ile dolaylılığıdır.”
231

 

Sonsuz belirlenimsizliğinden bir belirlenime geçen Ben, istencini bir şeye 

belirlemekle arı belirlenimsizlikten kurtulmuştur; fakat istencini belirlediği şeyin 

yalnızca herhangi bir şey olması bakımından evrensel bir belirlenime kavuşmuş 

değildir. İstenç yukarıda söz edilen bu iki momentin (arı belirlenimsizlik ve tikelleşme) 

birliğidir. 

“İrade bu iki momentin birliğidir: bu, kendi üzerine dönmüş ve böylece 

evrenselliğe yükselmiş özelliktir, yani bireyselliktir. Ben‟in oto-determinasyonu 

demek, Ben‟in kendi kendisini hem Ben‟in inkârı olarak, yani belirlenmiş ve 

sınırlandırılmış olarak ortaya koyması, hem de buna rağmen kendinde kalması, 

yani kendi kendisiyle aynılığı ve evrenselliği içinde kalması ve nihayet 

determinasyonunda kendi kendisinden başka hiç bir şeye bağlı olmaması 

demektir.”
232

  

Ben bir tikel olarak kendini belirlediğinde, bu tikellik onun için bir belirleyici 

değildir, yani bu tikellik onun için, kendisini kendisi kılmak için bir olanaktır. İşte bu 

olanağı seçebilmesi Ben‟in irade özgürlüğünü gösterir. Hegel‟e göre irade bu olanağın 

üstündedir, belirleyicidir, çünkü onun özü özgürlüktür.  

Hegel‟e göre ancak bu öze kavuştuğunda irade, özgür bir iradedir. Öyleyse 

iradenin ilk iki momenti, onun olanaklarını gösterir. İrade bir süreçten geçer ve bu süreç 

                                                 
230

 Hegel, 2006, pr.6. 
231

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Mantık Bilimi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 2008 ss. 

86-87. 
232

 Hegel, 1991, pr.7. 



 

78 

kendi özüne, özgürlüğe doğru giden bir süreçtir. Hegel, kendisine geri dönen istenci 

kendi özüyle özdeşliğini ya da birliğini, istencin kendindeliğinden ayrı tutar. Çünkü bu 

özdeşlik tek yanlılığından kurtulmuş ve kendi kavramına uygun belirli varlığını 

yaratmış ve nihayetinde kendisi neyse o olmuş olan istençtir. İstenç öyleyse bir birlik ya 

da özdeşliktir ve bu birlik özgürlük ideasıdır. İstenç kavramıyla upuygun belirlenimde 

olduğunda özgür olur.
233

 

İstencin tözü olan özgürlük, istencin içerik olarak belirliliğidir. Fakat Hegel‟e 

göre istenç yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda biçim olarak da belirlidir. İstencin 

bu biçim olarak belirliliği erek ve ereğin yerine getirilmesidir. Hegel‟e göre, Ben, kendi 

istenci ile nesnelliği birbirlerine karşıt olarak alıyor ve kendi istencini nesnel kılma 

çabasına giriyorsa, bu istenç henüz biçimsel istençtir.  

“Erek ilkin salt bana içsel olan öznel bir şeydir, ama nesnel de olması, salt öznel 

olma eksikliğinden kurtulması gerekir. (…) Erek ilkin salt bizim olduğu sürece, 

bizim için bir eksikliktir, çünkü özgürlük ve istenç bizim için öznel ve nesnelin 

birliğidirler. Erek öyleyse nesnel olarak koyulmalıdır ve bu yolla yeni bir tek 

yanlı belirlenime değil ama yalnızca olgusallaşmasına ulaşacaktır.”
234

  

İstenç öznel ereğini nesnel bir biçimde gerçekleştirmeye çalışırsa, yani öznel 

ereği için çalışırken, nesnel ereğe de uygun etkinlikte bulunursa tek yanlı belirlenimine 

son verebilir. İstenç formuna uygun içerikle dolmalıdır, yani istenç ereğine uygun 

davranmalıdır. Öznel ereğe yönelmiş olan istenç yalnızca biçimsel olarak kalmışken; 

nesnel ereği kavramış ona uygun etkinliğe yönelmiş istenç ise formuna uygun içerikle 

dolmuştur. Bu, “(…) yerine getirilmiş erektir”.
235

 

Öyleyse hem öznel hem de nesnel istenç ereksel bir yapıya ya da doğaya 

sahiptir. Ereksel bir doğada olmak etkinliğini bir şeye doğrultabilmek ya da 

edimselliğini bir şeye doğru götürebilmek özelliğine sahip olmak demektir. Bu ereksel 

doğa, böylece özne olmayı, yani etkin ama bir ereğe doğru etkin olabilme olanağına 

sahip olmayı içerir. Hegel‟e göre önemli olan istençteki bu ereksel doğayı ve bu 

özgürlüğü ussal bir ereğe, yani evrensele belirleyebilmek, ona adayabilmektir. Çünkü 

bu evrensel, ideadır; dolayısıyla kavramına upuygun davranan istenç ancak bu sayede 
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özgür olabilir.
236

 Dolayısıyla öznel ve nesnel istenç birbirlerinden ereksel olup olmamak 

bakımından ayrılmazlar; onlar ereklerine, içeriklerine ya da istencin nesnesine göre 

ayrılırlar.  

İstenç için bu olanak kendinde kaldığında gerçekten bir olanaktır.
237

 Bu olanağın 

gerçekliğe dönüşmesi, kendindeliğin aynı zamanda kendi için de olmasıyla olur. İstenç 

aynı zamanda kendi için olmak isterse, kendisini nesne ya da erek edinmelidir, yani 

istenç özgür istenci erek edinmelidir. Bir yandan “nesneyi ideal olarak kendinde 

taşımalı” öte yandan kendinde kalmalıdır. “Öz-bilinç tamamlanmış ve koyulmuş olarak 

kendi-için-varlıktır; bir başkası ile dış bir nesne ile bağıntı yanı uzaklaştırılmıştır.” Bu 

uzaklaştırma kendine, özüne yaklaşma öz-bilinç olmaya yükselmedir; özgür istenç veya 

öz-bilinç olmanın yolu ise “bilme ve istemedir”; insan özgür istenç veya öz-bilinç 

olabilir, çünkü insan “varlığı açıklayan/açınlayan varlığı, yani kendisini de kavrar”.
238

 

Ancak böylece hem kendinde ya da kavramında hem de kendi için irade olur. 

Böylece irade kendisinin dışında, kendisine yabancı bir şeyi değil tam olarak kendisini 

amaç edinmiş olur. Hegel, ideanın hem kendinde hem de kendi için olduğunu ileri 

sürmektedir. Çünkü o kendinde bir kavramdır ve nesnesi, amacı kendisidir, bu yüzden 

de kendi içindir, özgürlük içindir. İdea böylelikle hem kavramdır hem edimselliktir.  

İstencin salt kendinde özgürlüğü, onun kavramına göre özgürlüğünü anlatır. Bu 

istencin doğal özgürlüğü ya da doğasından kaynaklanan biçimsel özgürlüğüdür. Fakat 

istenç, bu biçimi içeriklendirmelidir. İstencin biçimine uygun içerik kazanması ve 

böylece içerik olarak da, kendi için, özgür olması gereklidir. İstencin kendi için 

özgürlüğü de kavramına uygun edimselleşmesi yoluyla olur.  

“Çocuk kendinde insandır, usa ilkin salt kendinde iyedir; ilkin us ve özgürlüğün 

olanağıdır ve böylece ancak kavrama göre özgürdür. Böyle ilkin kendinde olan 

henüz edimselliği içinde değildir. Kendinde ussal olan insan kendini kendi dışına 

gitme yoluyla ama o denli de kendi içinde geliştirme yoluyla kendi ürünü olarak 

yaratmalıdır ki kendi için de ussal olabilsin.”
239
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Çocuk kendinde insandır, yani öz-bilinçli us olmaya adaydır. Çocuktaki us, 

varolan edimsellik olan usa aittir; henüz öz-bilinçli us değildir. Böylece Hegel özgürlük, 

us ve istencin nasıl birbirlerinden ayrı düşünülemeyeceğini göstermiş olmaktadır. 

Salt kendinde olan doğal istenç, dolaysız ya da doğal bir içeriğe sahiptir. Bu 

içerik, içgüdüler, arzular, eğilimlerden oluşur. İnsan, doğal iradede dolaysızca bulunan 

içgüdülerin, eğilimlerin, arzuların üstünde durur. Çünkü tüm bu içerikler doğaya aittirler 

ve bunları Ben‟e koymak istence bağlıdır. Hegel‟e göre hayvanda da dürtüler, istekler 

vardır fakat irade yoktur ve bu yüzden dürtülerinin güdümündedir. İnsan ise doğa 

üzerinde iradesiyle etkindir.
240

  

Doğal istencin dolaysız içeriği bir dürtüler kalabalığıdır. İnsan bu kalabalık 

üzerinde iradesi sayesinde etkin olur. Çünkü iradesini kendi özüne, özgürlüğüne 

belirleyebilir. Tüm bu doğallığı üzerinde etkin olmayı seçebilir ya da kendisini bu 

kalabalığın içine bırakabilir. Burada Hegel, insanın irade sahibi olma yönünde 

başlangıcın karar verme olduğunu belirtmektedir.  

“(…) bunların her biri başkalarının yanında genel olarak benimki ve aynı 

zamanda çeşitli doyum yolları olan evrensel ve belirsiz bir şeydir. İstenç kendine 

bu çifte belirsizlikte tekillik biçimini vermesinde karar verendir ve ancak 

bütününde karar veren istenç olaraktır ki edimsel istençtir.”
241

 

Doğal istenç karar verme yoluyla kendini belli bir birey olarak belirlemiş olsa 

da, bu istenç dolaysız içeriğinden ötürü henüz biçimseldir. Biçimsel istenç Hegel‟e göre 

düşünceyle dolmalıdır. Çünkü eğer irade ve düşünce birbirinden ayrıysa, bu irade 

yalnızca bir öznenin kendindeliğini gösterdiği için, burada rasyonel düşünce bu 

öznellikten üstün olacaktır. Dolayısıyla irade ve düşünce birbirinden ayrı olduğu 

müddetçe irade değil, rasyonel düşünce sonsuzdur. Çünkü irade kendinde, 

biçimselliğinde kaldığı müddetçe sadece dürtülerden oluşan içerikle dolu olacaktır. Eğer 

irade kendine rasyonel düşünceyle içerik kazandırırsa, ancak o zaman irade ve rasyonel 

düşünce tam yerlerini bulmuş olurlar.
242

 

Biçimsel istenç kendisine içerik kazandırmada da özgürse, bu özgürlük, istencin 

kendini herhangi bir içerikte belirleme olanağına sahip olması olarak anlaşılabilir. 
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“İrade özgürlüğü, bu tarife göre, keyfi iradedir ve keyfi irade şu iki faktörü içerir: a) 

kendisini her şeyden soyutlayan özgür düşünce ve b) içten ya da dıştan verilmiş bir 

muhtevaya ve materyale bağımlılık.”
243

 Keyfi irade Hegel‟e göre bir çelişkiyi gösterir. 

Bu çelişki istencin, kendini belirleyebilme özgürlüğü ile bu gücünü, özgürlüğünün 

karşısında duran eğilimlere göre, yani keyfiyete göre belirleyerek kullanması arasındaki 

çelişkidir. Keyfi iradede şu ya da bu belirlenimi seçmek bakımından irade 

özgürlüğünden söz edilebilir; fakat Hegel‟e göre, burada irade kendisini keyfiyetle 

içeriklendirmiştir. Yani keyfi iradede, irade kendisini doğasına, kendinde olduğu şeye, 

yani özgürlüğüne belirlememiştir; tersine kendisine, özüne yabancı bir şeye kendisini 

bağımlı kılmıştır. Bu bakımdan keyfi irade bir çelişkidir.
244

  

Keyfi irade aynı zamanda şöyle bir çelişki içermektedir. Keyfiyetin dayandığı 

şeyler olarak dürtülerin her biri sürekli olarak doyum isterler. Bunlardan birinin 

doyurulması diğerlerinin feda edilmesini gerektirir. Dolayısıyla dürtüler arasında bir 

tercih yapılmış olması zorunludur. “(…) ve dürtü yalnızca belirliliğinin yalın yönü 

olduğu ve böylece kendi içinde bir ölçü taşımadığı için, onu altgüdümlü kılan ya da 

gözden çıkaran bu belirleme özencin olumsal kararıdır.”
245

 İrade doyum isteyen 

dürtüleri arasından hangisini seçeceğine karar verirken, bir ölçü kullandığını 

düşünmektedir. Fakat dürtü tamamen ölçüsüzdür. Bu bakımdan keyfi irade, dilediğini 

seçtiğini sanırken, aslında doğa tarafından belirli bir güdüyü seçmiş olmaktadır.
246

 

İnsan hem doğal olarak bir dürtü varlığıdır hem de rasyonel düşünme ve eyleme 

olanağına sahip bir varlıktır. İnsanın doğal varlığı Hegel‟e göre tam nötr bir durum 

değildir. İnsanın doğal yanını, yani dürtülere, isteklere sahip olan yanını, felsefesine 

uygun bir biçimde Hegel, “kötü” olarak düşünür. Ona göre, insan doğal varlığıyla ya da 

doğal olarak “iyi” değildir. İnsanın “iyi” olması, sonradan, kendi edimiyle gerçekleşir 

ya da gerçekleşmez; ama bu insanın kendi iradesinin sorunudur ve bu yüzden, Hegel, 

iradeyi kavramında, özünde özgür olarak düşünmüştür. İnsanın doğal olarak “kötü” 

olduğu düşüncesini ise, Hegel, değiştirilemez bir doğa olarak düşünmez. O, insanın bu 

doğal varlığından, güdülerinden, saf biyolojik varlığından kurtulması gerektiğini 
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düşünmektedir.
247

 Çünkü insan doğal varlığını rasyonel düşünme ve eyleme sayesinde 

kendine altgüdümlü kılabilir ve özgürlüğü kendine erek yapabilir. Böylece salt doğal 

varlığı tarafından yönetilmemiş; fakat doğal yanını idare eden etkin varlık olmuş olur.
248

 

İstencin belirleniminde etkili olacak olan şey ya da içerik, rasyonel düşünme 

veya ussallık olmalıdır. Fakat Hegel‟e göre bu ifade, bu haliyle belirsiz bir şey 

anlatmaktadır, yani belirsiz bir istemedir, fakat şöyle anlaşılana kadar: İradi 

belirlenimler irade kavramının ürünleridirler. İşte bu ürünler ve bunların kavranışı 

Hukuk Biliminin içeriğini oluşturur. Fakat bu iradi ürünler, yani hak, mülkiyet, 

ahlaklılık vs. birer duygu olarak anlaşılırsa ve insanda doğal olarak bu duyguların var 

olduğu iddia edilirse bu hata olur. Hegel‟e göre bunlar “iradenin ürünleridir” ya da 

bilincin verileridir ve “insan hukuk, mülkiyet, ahlaklılık vs. yönünde bir istek 

keşfetmiştir”, demek daha doğrudur.
249

 

Öyleyse ben, istencimi ya da irademi, iradenin ürünlerine belirlersem, o zaman 

istencimi rasyonel düşünmeyle, ussallıkla içeriklendirmiş olurum. Yani istencimi, 

iradenin ürünleri olan hakka, ahlaka ve etik yaşama belirlersem, iradem ussallıkla dolar 

ve özgür olur. 

“Dürtülerle bağıntısı içindeki derin düşünce onlar üzerine tasarımlarında ve 

hesaplarında onları birbirleri ile daha sonra araçlarıyla, sonuçlarıyla vb. ve 

doyumlar bütünü ile –mutluluk ile- karşılaştırırken, bu gerece biçimsel evrensellik 

verir ve onu bu dışsal yolda hamlık ve barbarlığından arıtır. Düşüncenin 

evrenselliğinin bu gelişimi eğitimin saltık değeridir.”
250

  

Hegel mutluluğu dürtülerin üzerinde, onlardan daha üst bir şey olarak alır. Ona 

göre mutlulukta bir düşünce vardır ve bu düşünce, bütünü ya da evrenseli istemektir. Bu 

bakımdan mutluluk dürtülerin üstündedir. Ayrıca mutluluk bir bütünü, bir evrenseli 

istemek olduğundan eğitimle, kültürle ilişkilidir.  

“Ama bu biçimsel, kendi için belirlenimsiz olan belirliliğini o sözü edilen 

gereçte bulan evrenselliğin gerçekliği kendi kendisini belirleyen evrensellik, istenç, 

özgürlüktür.”
251

 Kendi kendisini belirleyen istenç, kendisini nesne alır ve kendisi 

özgürlüktür, dolayısıyla istenç, özgür istenci kendisine erek olarak belirler. Bu istenç 
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kendinde ve kendisi için olan özgür istençtir. Yukarıda da söz edildiği gibi istençte iki 

unsur vardır: duyusal bilinç ve düşünen evrensellik. Duyusal yan düşünme eylemi 

sayesinde arıtılır. İstencinden dürtüleri arındıran düşünce kendi özüne doğru, kendini 

tanımaya doğru yürümektedir. Dürtülerinin hâkimiyetinden ya da öznelliğinden 

arınarak, kendini düşünce yoluyla evrenselliğe yükseltir. Ve sonunda kendisini özgür 

irade olarak bilir. Bu istencin kendi özünün bilgisidir, kendi özünü, kendisini 

kavrayışıdır, yani özbilinçtir, kendilik bilincidir. “Kendini düşünce yoluyla öz olarak 

kavrayan ve tam bu yolla olumsallıktan ve gerçek olmamadan kurtaran bilinç Hak, 

Ahlak ve tüm Törelliğin ilkesini oluşturur.”
252

 

“İstenç yalnızca olanak, yatkınlık, yeti (potentia) değil, ama edimsel 

sonsuzluktur, çünkü kavramın belirli-varlığı ya da nesnel dışsallığı içsel olanın 

kendisidir. (…) Özgür istençte gerçek sonsuzluk edimselliğine ve şimdide 

bulunuşuna ulaşır –özgür istencin kendisi bu kendi içinde burada ve şimdide olan 

ideadır.”
253

 

İdea kavram ve kavramın gerçekliğini, bunların ikisini birden içermektedir. 

Kavram kendindeliği, kavramın gerçekliği ise, burada artık kavram ve gerçeklik bir ya 

da özdeş olduğundan, ideadır. İdea gerçekliktir, özgürlüğün gerçekliğidir. Özgürlük 

gerçekliğe, istenç ya da irade olarak gelir. Başka bir ifadeyle, özgür irade özgürlüğün 

gerçekliğidir. Dolayısıyla özgür irade, salt bir olanak olarak anlaşılamaz. Çünkü ancak 

o, edimselliğinde özgür olur. Daha önce de dile getirildiği gibi, özgürlüğün tam yeri 

istençtir; istencin tamlığı ise özgürlüktür. 

“İstenç evrenseldir, çünkü onda tüm kısıtlanmışlık ve tikel bireysellik ortadan 

kaldırılmıştır.”
254

 Çünkü tikel bireysellik, öznelliktir ki bu, henüz kavram ve içeriğin 

birbirinden kopuk halde olduğunu gösterir. Öznellikte irade kendindedir, fakat kendine, 

kendisini nesne ya da içerik yapmamıştır. Henüz kendini erek olarak almadığı için kendi 

için değildir, yalnızca kendindedir. Kendindelik iradenin henüz kavram basamağıdır. 

Ama yalnızca kavramda ya da biçimde kalmak tek-yanlı olmak ve henüz bireyselliğinde 

olmak evrenselle ilişkide olmamak ya da evrensele yükselmemiş olmaktır. Kendinde 

irade, doğasının güdümünde olduğu için, aslında kendinden başka bir şeye bağımlı 
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değildir. “Bu, kendi kendisi olmanın saf kesin bilgisidir ve hakikatten farklıdır.”
255

 Bu 

bağımlılıktan kendisini iradesinin özünü kavrayarak kurtarabilir. İradenin özü özgürlük 

olduğu için ve bu öz ussallıktan başka bir şey olmadığı için o evrenseldir ve özgür 

iradeye yükselen irade, evrensele yükselmiştir.
256

  

“İstenç kendi kendisini belirlenimi olarak aldığı ve böylece kavramına uygun ve 

gerçek olduğu sürece baştan sona nesnel istençtir.”
 257

 Nesnel istenç öznel istencin 

karşısında olduğu müddetçe yine tek-yanlıdır. Çünkü nesnel istenç burada kendindedir 

ya da dolaysızdır. Hegel kendinde öznelliğin ve kendinde nesnelliğin mantıksal 

belirlenim ya da “mantık kategorileri” olduğunu düşünmektedir.
258

   

“Genellikle öznel ve nesnelin kaskatı birbirleri karşısında durduklarına inanılır. 

Ama durum bu değildir ve bunlar daha çok birbirlerine geçerler.”
259

 Öznel salt 

kendindeliğinde nesnelle ilişkisizliğinde tek-yanlıdır. Öznenin burada, tüm ereği 

kendisidir ve tüm doğruluğunu veya haklılığını burada bulur ve burada onaylar. Bu tam 

bir tikellik durumudur. Bu yüzden Hegel‟e göre “olguya erişmeyi başaramamış sanat 

yapıtı yalnızca özneldir” ya da “kötü eylemler yalnızca özneldirler”. Bunlarda nesnellik, 

kavram ya da olgudaki ussallık göz ardı edilmiştir, önemsenmemiştir. Nesnelliğe 

batmışlık da Hegel‟e göre tek yanlılıktır. Bu, iradenin nesnesine gömülmüşlüğüdür. 

“(…) örneğin hiçbir öznel özgürlük olmaksızın güven duyan çocuk istenci ve kendini 

henüz özgür olarak bilmeyen ve bu nedenle istençsiz bir istenç olan köle istenci.”
260

 

Öyleyse iradesizlik, iradenin öznel veya nesnel kategorilerinden sadece birinde 

kalmasına karşılık gelmektedir. Birincisinde irade, içerik olarak kavramına uygun 

içerikle değil, yani yanlış bir içerikle dolmuştur. İkincisinde ise irade, nesnesini nesne 

olmaktan çıkarıp adeta öznenin ya da etkin varlığın yerine koymuştur. Öznel istenç, 

iradenin özünü özgürlük olarak kavradığında ya da kendilik bilinciyle dolduğunda ve 

özgür iradeyi nesnesi, ereği olarak belirlediğinde, o zaman öznel ve nesnel istenç 

birbirleriyle tamamlanmaya başlarlar. Çünkü irade öznelliğini nesnellikte bulur, 

nesnellik de öznenin ya da özgür iradenin dışında başka bir yolda edimsel olamaz. 
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Öznel ve nesnelin karşıt olduğu inancının yıkılışıyla başlayan ve birliğe ulaşan istenç: 

“özgür istenci isteyen özgür istençtir”.
261

 

“Genel olarak bir belirli-varlığın özgür istencin belirli-varlığı olması – bu Haktır. 

Hak öyleyse bütününde idea olarak özgürlüktür.”
262

 Özgürlük ideası haktır. Öyleyse bu 

hak, evrensellik, nesnellik ya da ussallık hakkı, usun hakkı olmaktadır. 

“Ama hakkın (ve göreceğimiz gibi ödevin) biçimselliği özgürlük kavramının 

gelişimindeki ayrımlardan doğar. Daha biçimsel, e. d. daha soyut ve bu nedenle 

daha kısıtlı hakka karşı, tinin ideasında kapsanan kıpılara kendi içinde daha öte 

belirlenim ve edimsellik verdiği basamak ve alan daha somut, kendi içinde daha 

varsıl ve daha büyük bir gerçeklikle evrensel olarak, daha yüksek bir hak taşır.”
263

 

Hak ya da hukuk özgürlük ideasının gerçekleşme basamaklarıdır. Bu 

basamaklardan her biri özgürlüğün aşamalarıdır ve birer haktır. Soyut hak, ahlaklılık ve 

etik yaşam ya da devletin çıkarları özgürlüğün gerçekleşme basamakları olarak birer 

haktırlar. Hegel‟e göre bunların her biri birer hak oldukları için birbirleriyle 

çatışabilirler. Özgürlük basamaklarını gösteren tüm bu haklar birbirlerine alt-

güdümlüdürler; “yalnızca Dünya-tininin hakkı sınırsızca saltıktır”.
264

 

Özgürlük kavramı öyle bir kavramdır ki kendi kendisini oluşturur, geliştirir. Bu 

gelişimi sağlayan ilke ise diyalektiktir. “Kavramın devindirici ilkesini, evrenselin 

tikelleşmelerini yalnızca çözündüren değil, ama o denli de üreten bu ilkeyi eytişim 

olarak adlandırıyorum.”
265

 Öyleyse bu devinim ilkesi, evrenselin karşısına, onun 

tikellerini koymayı ve ortaya çıkan evrensel ve tikel karşıtlığından birlikler ya da 

özdeşlikler üretmeyi içerir. Ancak evrenselin karşısına çıkan tikellerle ilişkisi ve tüm bu 

gelişim süreci, ideanın tamamıyla kendi içinde gerçekleşir. İdeanın eylemi olarak 

diyalektik, Hegel‟e göre onun ussallığıdır. Çünkü usun eylemi ya da eylem biçimi 

diyalektiktir.
266

 

“Bir şeyi ussal olarak irdelemek nesne üzerine dışarıdan bir ussallık getirmek ve 

onu bu yolla geliştirip işlemek demek değildir; tersine nesne kendi için ussaldır; 

burada özgürlüğü içindeki Tin, öz-bilinçli usun en yüksek doruğu kendine 

                                                 
261

 Hegel, 2006, pr.26-27; Hegel, 1991, pr.26-27. 
262

 Hegel, 2006, pr.29. 
263

 Hegel, 2006, pr.30. 
264

 Hegel, 2006, pr.30. 
265

 Hegel, 2006, pr.31. 
266

 Hegel, 2006, pr.31. 



 

86 

edimsellik verir ve kendini varolan dünya olarak üretir. Bilimin biricik görevi 

olgunun usunun bu kendi işini bilince çıkarmaktır.”
267

 

Dışarıdan getirildiği, eklenildiği düşünülen ussallık, olgularda olmayan onlara 

sonradan bireyin aklıyla eklenen ussallıktır. Fakat Hegel‟e göre olgular kendi başlarına, 

keyfe keder ya da rastlantısal olarak ortaya çıkmazlar. Olgular usun ürünleridirler ve 

ussaldırlar, us-türündendirler ya da usu tarihte taşıyan gerçekliklerdir. Eğer böyle 

olmasalardı, usdışı eylemleri anlayamadığımız, aklımıza yatıramadığımız gibi, olguları 

da hiçbir biçimde kavrayamazdık. Olgular kavranılabilirdirler ve Hegel, böylece, felsefi 

bilimin işini, olgularda bulunan usu/ussallığı bilince çıkarmak yani kavramak olarak 

belirlemiş olur.
268

  

2.4. Soyut Hak: Öznenin Tekil İstenci 

Özgür istencin kendinde ve kendi için, yalnızca soyut kavramındaki durumu 

onun dolaysızlığıdır. Dolaysızlık yalnızca kendiyle ilişkide olmayı, kendi dışında hiçbir 

şeyin dolayımından geçmemiş olmayı ya da kendinde, kavramında özdeş olmayı 

gösterir. Bu, “kendi içine kapalı bireysel bir süjenin iradesidir”.
269

  

Kendinde ve kendi için özgür istencin öz-bilincini, Hegel, öznel tinin öz-

bilincinden ayırır. Öznel tin doğal istenç ya da doğal irade olarak kendini bilir. 

Kendinde ve kendi için özgür istenç ise “(…) soyut ve özgür Ben olarak kendisini kendi 

objesi ve gayesi diye alır, yani o bir şahıstır”.
270

 

Soyut Ben, istencin özgür istenç olabilmesi için, bilincin zorunlu olarak 

geçirmesi gereken bir evresidir. Çünkü güdüsel bir varlık olarak Ben‟in Kişi olabilmesi 

için kendini biyolojik varlığından ayrı Soyut bir Ben olarak tanıması gerekir. Çünkü 

özgür istencin tüm olanağı Kişidedir, çünkü ancak Kişi özgür ve hak sahibi bir varlık 

olabilir.
271

 

                                                 
267

 Hegel, 2006, pr.31. 
268

 Hegel, 2006, ss.22-30. 
269

 Hegel, 1991, pr.34. 
270

 Hegel, 1991, pr.35. 
271

 Hegel, 2006, pr.35-36. 



 

87 

Soyut Ben kendi kendisiyle özdeşliğinde, henüz özgür istenç değildir. Bu, 

özgürlüğe doğru bir adımdır ya da Ben‟in kendisini edimsel bir varlık olarak 

tanımasıdır. Bu yüzden Hegel‟e göre bu özdeşlik henüz biçimsel bir özdeşliktir.
272

 

 “Bu bilinçli özgür iradenin evrenselliği formel bir evrenselliktir. Bu kendilik 

bilincinin –ama muhtevasız bir kendilik bilincinin-, bireyselliği içinde, kendi 

kendisiyle basit ilişkisidir. Bu durumda süje bir şahıstır. Şahsiyet nosyonu şunu 

tazammun eder: a) ben her yanımla (iç keyfi irademle, içgüdülerimle, arzularımla 

ve keza dolaysız dış mevcudiyetimle) tamamen belirlenmiş ve bu nedenle sonlu 

bir bireyim; b) ama böyle olduğum halde, ben yine de yalnızca bir kendi 

kendimle ilişkiyim ve bu yüzden de sonlu olmama rağmen, kendimi sonsuz, 

evrensel ve özgür olarak biliyorum.”
273

  

Kişi öyleyse doğasına, doğal varlığına dayanarak değil, tersine onu reddederek, 

daha doğrusu olumsuzlayarak, kendini kişi olarak bilir. Kişilik, Hegel‟e göre, insanın 

kendini kısıtlanmış ya da sınırlandırılmış doğasıyla bilmesi ve tanımasıyla değil, tersine 

bu kısıtlanmışlığa karşı çıkmasıyla oluşmaya başlar. Özne, kişi olmaya başlamak için 

sonlu ve sonsuz bir varlık olarak bildiği kendini, artık sonsuz olarak bilmesi gerekir. 

Öznenin kişi olması için ilk önce kendisini biyolojik varlığından soyutlayarak soyut bir 

ben olarak, yani sonsuz isteme olarak tanıması gerekir. Bir başka deyişle, özne artık 

sonsuz eyleyebilirlik gücü olarak kendini görmelidir. Bu, kendine sonsuz güven olarak 

da anlaşılabilir. Bu, soyut Ben‟in şöyle bir düşünüşü olabilir: „Her şeyi yapabilirim‟, 

„her şeyi isteyebilirim‟, „istediğim her şey benim olabilir‟, „istediğim her şey benim 

hakkımdır‟ ve „istediğim her şeyi yaptığımda özgürüm‟.  

Soyut Ben, öyleyse, dünyada her şeyden –güdüsel varlığı dâhil- kendini 

soyutlanmış olarak düşünen ve kendisiyle hiçbir ilişkiselliği yokmuşçasına her şeyi 

dışarı koyarak, kendisini tamamen ayrık bir varlık olarak belirleyen ve bilen Kişi‟dir. 

Kişi bundan böyle her şeyi “kendi-için”e ya da “ben-için”e göre kurgular. “Kendi için 

varolan soyut istenç kişidir (…) Kişi (…) öznelliğin onun için belirtik olduğu öznedir, 

çünkü Kişilikte saltık olarak kendim içinimdir: Kişi arı kendi için varlıkta özgürlüğün 

tekilliğidir.”
274

 Kişi için özgürlük, burada, kendi-için olmaktan ibarettir ya da kişi 

kendini sadece kendi-için varlık olarak bildiğinden dolayı, kişi kendini özgür olarak da 

bilir. 
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Öyleyse denilebilir ki, kişilik bir çatışma alanıdır; kendini doğal, belirli, sınırlı 

bir varlık olarak ve aynı zamanda sınırsız isteme ve düşünme olarak bilme alanıdır. 

Çatışmanın ya da çelişkinin varlığı kendinde şu olanağı taşır: buradan birlik doğabilir. 

Kişilik öyleyse içinde birliğe de varılabilecek bir yerdir. Hegel‟e göre bu birlik tam 

olarak özgür istençtir ki özgür istençte öznel ve nesnel olan özdeşleşmiştir.
275

 

Hegel, kişiliğin üç özelliğinden/aşamasından söz etmektedir. Birincisi: “Kişilik 

genel olarak hak yeteneğini kapsar ve soyut ve dolayısıyla biçimsel hakkın kavramını 

ve onun kendisi soyut olan temelini oluşturur. Buna göre tüzenin buyruğu şudur: Bir 

kişi ol ve başkalarına kişiler olarak saygı duy”.
276

 

Kendini her şeyden soyutlayan kişinin, saf kendi-için bir varlık olarak kendini 

bildiğindeki düşünüşünün şöyle olabileceği ifade edilmişti:  „Her şeyi yapabilirim‟, „her 

şeyi isteyebilirim‟, „istediğim her şey benim olabilir‟, „istediğim her şey benim 

hakkımdır‟ ve „istediğim her şeyi yaptığımda özgürüm‟.  Bu kişi edimsel öznelliğini 

yani kişiliğini ortaya koymaya, edimsel varoluşa kendisi dâhil olmaya kalkıştığı için, bu 

kişi ya da genel olarak bu anlamda kişi hak alanına kendi kendisini koymuş olur. 

Öznenin hakkı isteyebilmesi için ya da istencini hakka belirleyebilmesi için öncelikle 

kişi olması gerekir. Çünkü yinelenecek olursa,  özgür istencin tüm olanağı Kişidedir, 

çünkü ancak Kişi özgür ve hak sahibi bir varlık olabilir. 

İkincisi: “Tikellik kişide henüz özgürlük olarak bulunmadığı için tikelliğe bağlı 

her şey burada ilgisiz bir noktadadır.”
277

 Kişi tikel belirleniminde henüz özgür bir istenç 

değildir, bu yüzden kişinin öznelliği ya da güdüsel doğası soyut hakta ya da formel 

hukukta yer almaz. Dolayısıyla soyut hukuk kişi üzerine kurulmuş olsa da yalnızca 

biçimsel olduğundan kişinin öznelliği, soyut hukukta ihmal edilebilir durumdadır ve 

yasa, burada, kendisini katı bir şekilde sunar: yasak olarak. 

 “Somut eylem ile ve ahlaksal ve törel ilişkiler ile bağıntı içinde, bunların daha 

öte içeriklerine karşı soyut hak salt bir olanaktır; buna göre tüzel belirlenim salt 

bir izin ya da yetkidir. Bu hakkın zorunluğu kendini soyutluğunun aynı 

zemininde olumsuz olana kısıtlar: Kişilik ve onun sonuçları çiğnenmeyecektir. 
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Buna göre yalnızca tüzel yasaklar vardır ve tüzel buyruğun olumlu biçimi en son 

içeriği açısından yasağı temel alır.”
278

 

Üçüncüsü:  

“Karar veren kişi, dolaysız bireysellik olarak, belirli bir doğal alemle ilişkiye 

girer, bu, ona karşı direnen bir alemdir ve böylece iradi kişilik, subjektif bir şey 

olarak bu alemle zıtlaşır. Fakat irade kendiliğinde sonsuz ve evrensel olduğundan 

kişiliğin bu şekilde sınırlandırılması bir çelişki oluşturur (…) kişilik, bu doğal 

varlığı (dış dünya) kendisine ait bir varlık haline getiren faaliyettir.”
279

  

Ben, bir kişi olarak ya da edimsel bir varlık olarak dünyaya kendini koymak 

istediğinde, karşısında, ona karşı duran kaskatı bir doğa bulur. Kendisinin bilincinde 

olmayan doğa ve bilincin olanağını taşıyan Kişi karşı karşıya gelir. Burası kişinin 

etkinlik alanıdır. Kişi istenci sayesinde doğayı kendisine alt-güdümlü kılar. Doğayı 

kendi bilinciyle dolduran, kendi iradesini ve ereğini doğaya yükleyen etkin özne olarak 

kişi, artık, kendisini gerçekleştirmeye başlamış olmaktadır. 

Doğa istenç sahibi kişi için, kendisine nesne yapacağı, ereğini ona yükleyeceği 

ve amacı doğrultusunda ona sahip olacağı en önemli şeydir. Öyleyse, özne kendini kişi 

olarak bildikten sonra, üzerinde hakkı olduğunu ilan edeceği ilk şey doğanın ürünleri ya 

da nesnelerdir. Kişi hem varlığını sürdürebilmek hem de kendini kişi olarak 

belirleyebilmek için bu ürünlere ihtiyaç duyar. Sonuçta kişide beliren ilk hak isteği ya 

da bu isteğin nesnesi mülkiyettir. Kişi “ben-için”, “kendi-için” ilk olarak şeylere sahip 

olmayı ya da mülkiyet hakkını istemiştir.  

Kendini varlık âleminde biricik olarak gören kişi, tikel ilke olarak, soyut 

hukukun temelidir. Kendimi kendimde kavrayışım ya da yalnızca kendimle ilişkide 

kendimi kavrayışım bana yalnızca “kendi-için”i, “ben-için”i verir. Formel hukuk, 

Ben‟in kendini her şeyden soyutlayarak, bulduğu şeyi “kendi-için”i hukukun ilkesi 

yapar. Birey ihtiyaç varlığıdır ve bireyin ihtiyacına göre beliren hakları, bu ihtiyaçları 

doyurma yollarına ve doyum nesnelerine sahip olmasından oluşur. Dolayısıyla bireyci 

hukuk için hak, “ben-için” odağında anlaşılacağından, bu hukuk, yalnızca şeylere sahip 

olmanın gerekliliğiyle tanıtlanacaktır. Böylece formel hukuk yalnızca birey ya da tikel 

ilke üzerine kurulmuş olur. Tikel ilke üzerine kurulan formel hukuk bireyin haklarını 
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temele alır ve bunlara dokunulmasını yasaklar. Kişi hakkı olarak belirlenen bu haklar, 

onların çiğnenmesini yasaklama yoluyla korunur.  

“(…) soyut hukuk insan özgürlüğünü yani insanın varlığını değil, onun sahip 

olduğu şeyi, yani mülkü hedefe alır, ve dolayısıyla insanın ne olduğunu, onun 

neye sahip olduğunu gösterme yoluyla kavrar.”
280

 

Hegel “Soyut Hak” bölümünde, bir kişi hakkı olarak varsayılan mülkiyet ile 

başlamaktadır. Soyut hukuk bireyin tarihsel toplumsal ilişkiler içinde değil de, kendi 

başına hak sahibi bir varlık olarak tasarlandığında ve buna göre ortaya çıkan hukuk 

biçimidir. Bu bakımdan soyut hukuk mülkiyet hukuku ile aynı anlama gelir. Hakkın 

yalnızca bireyin hakkı olarak tasarlandığı soyut hukuk Hegel‟in hukuk anlayışında 

yalnızca bir evreye, hakkın gelişimindeki ilk aşamaya, karşılık gelmektedir.
281

 Hegel‟in 

hukukun ilk aşaması olan hukuk biçimini, Soyut Hukuk başlığı altında ele alması onun 

felsefesinde “soyut” olmanın anlamıyla doğrudan örtüşmektedir.  

“Hegel için soyut olmak, var olmamak ya da önemsiz olmak değil, bütünün 

yalnızca bir anı, uğrağı olmak ve bu nedenle de yetersiz olmak demektir. Bütün, 

bu anları, olumlu yanlarını koruyarak aşar ve bu anlamda onları yadsır. Bu aşma, 

o halde, onların tümüyle ötesinde yer alma değildir.”
282

  

Dolayısıyla soyut hukuk hukukun eksik bir durumunu göstermektedir. Soyut 

hukuktaki bu eksiklik, mülkiyetten çok ceza hukukunda görülmektedir. Mülkiyet hakkı 

bireyselleşmeye, tikellik yanına karşılık geldiğinden hukuk açısından olumludur; soyut 

hukukta ceza hukuku ise daha çok olumsuzdur. 

2.5. İstencin Şeyle İlişkisi ve İstencin Şey Üzerindeki Hakkı: Mülkiyet 

Hegel istencin şey ile ilişkisini, öncelikle, şeyin doğasıyla açıklamaktadır. Şeyin 

doğası, istence, onun üzerinde bir hak vermektedir. Bu hak mülkiyet hakkıdır ama 

burada, bu hak, yalnızca şeyin doğasına dayandığından henüz doğal sahiplik iddiası 

biçimindedir.  

Hegel‟e göre, kişi, istenci sayesinde doğa üzerinde üstündür, yani doğayı 

kontrolü altına alabilme yeteneğine sahiptir. Bu üstünlük tam olarak istenç sahibi 

olanın, olmayan üzerindeki üstünlük hakkına dayanmaktadır. İstenç sahibi olmayan 
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belirli olandır, yani kendi kendisini belirleme olanağına sahip olmayan ve bu yüzden de 

istenç sahibi olanın kendisini bir biçimde belirlemesine karşı duramayacak olan şeydir.  

Hegel‟in ifadeleriyle, “Özgür tinden dolaysızca ayrı olan bir şey onun için ve kendinde 

genel olarak dışsal olandır –bir şey, özgür olmayan, kişisel olmayan ve haktan yoksun 

bir şey.”
283

 Bu yüzden kişinin istenç sahibi olarak, istenç sahibi olmayan ve bu yüzden 

hak sahibi olmayan ve özgür olmayan şeyler üzerinde onları kendi istencine uygun 

olarak belirleme hakkı vardır.  

“Kişi idea olarak var olabilmek için kendine özgürlüğünün dış bir alanını 

vermelidir. Kişi bu ilk, henüz bütünüyle soyut belirlenimde kendinde ve kendi 

için varolan sonsuz istenç olduğu için, bu ondan ayrı olan ve onun özgürlük 

alanını oluşturabilen alan da benzer olarak ondan dolaysızca ayrı ve ayrılabilir bir 

şey olarak belirlenir.”
284

 

Kişi özgür bir varoluş kazanmak için ilk önce kendisine bir alan yaratmalıdır. Bu 

alan kişinin kendisinden ayrı ve ayrılabilir olan şeylerden oluşur ve dolayısıyla şeylerin 

tüm belirlenimleri kişinin tasarrufundadır. Bu alan kişinin özel mülkiyetidir ve bu alan 

üzerindeki hakkı özel mülkiyet hakkıdır.  

 “Kişinin tözsel ereği olarak her şeye istencini yatırma ve bu yolla onu kendinin 

yapma hakkı vardır, çünkü şeyin kendinde böyle bir ereği yoktur ve belirlenim ve 

ruhunu kişinin istencinden elde eder –insanın tüm şeyler üzerinde saltık edinim 

hakkı.”
285

 

 “İsteme ile şey karşılaştırıldığında, isteme sınırsız, şey ise sınırlıdır; isteme 

sınırsız olduğundan, her şeyle ilişkisinde mutlaktır; oysa şey, yalnızca istemeye 

göredir. Bundan dolayı bir şeye sahip olmak, temelde, şeyle ilişkisinde istemenin 

üstünlüğünü gösterip şeyin kendinde ve kendi için varlığa sahip olmadığını, 

kendinde bir amaç olmadığını ortaya koyar. Eğer aksi olsaydı, şeyi bir başka 

amaç için kullanabilmek, onu kendi istememiz doğrultusunda belirleyebilmek 

olanaksız olurdu.”
286

 

Hegel, Tüze Felsefesi‟nde, mülkiyet üzerine olan bölüme, “Kişi idea olarak var 

olabilmek için…” sözleriyle başlamaktadır. Öyleyse kişinin idea olarak varolması, 

Hegel‟e göre, mülkiyetin anlamıdır. İdea olarak varolmak demek, Hegel‟e göre, 

kavramına uygun olarak gerçekleşmek demektir. Aynı şekilde kişinin idea olarak 

varolması da onun kavramına uygun olarak kendini gerçekleştirmesi demektir. Kişi 

irade sahibi olmak ve bu sayede özgür iradenin olanağını taşımak bakımından diğer 
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canlılardan ayrılmaktadır. Dolayısıyla kişinin iradesinin özüne uygun olarak, yani özgür 

olarak kendini gerçekleştirmesi kişinin idea olarak varoluşuna karşılık gelir. Mülkiyetin 

ya da dışsal özgürlük alanının şeylerden oluşması önemlidir. Şöyle ki kişi, mülkiyette, 

kendinde özdeşliğinden çıkarak ilk olarak kendini dışsal bir şeyde görür. Burada kişi ilk 

defa saf öznelliğinden çıkmıştır ve nesneyle ilişkiye geçmiştir. Şeyleri kendinin kılma, 

onları dönüştürme yoluyla kişi, özgür iradesini, özgürlüğünü bu dışsal alanda 

yaymaktadır. Hegel‟e göre, kişi saf öznelliğinden mülkiyet yoluyla kurtulduğu için 

mülkiyet ussaldır ya da mülkiyetin ussallığı buna dayanmaktadır.
287

 

“Hegel‟in soyut hukukta mülkiyeti ele alış biçimi, ne şekilde olursa olsun, tam bir 

mülkiyet teorisi değildir. Bunun yerine Hegel, özgür istencin nasıl keyfiliğin 

üstesinden gelebileceğinin bir açıklamasını geliştirmek için, öncelikle, bir örnek 

olarak mülkiyet tartışmasını kullanır.”
288

 

“Mülkiyette istencim benim için kişisel olarak ve böylece bireyin istenci olarak 

nesnelleştiği için, Mülkiyet Özel Mülkiyet karakterini kazanır.”
289

 Şeye sahip olmak 

için, onu dönüştürerek, geliştirerek veya ona biçim vererek, ona kendi istencimi 

koyarım. Kendi istencim böylece bir nesne olarak karşımdadır. Kendi irademin nesnesi 

artık kişiselleşmiş bir nesne haline gelmiştir ve benim kişiliğimi taşıdığından onun 

üzerinde özel mülkiyet hakkım olduğunu iddia edebilirim.  

Öyleyse Hegel‟e göre mülkiyetin esas anlamının şu olduğu ileri sürülebilir: 

İstenç, edinilen nesnede, ilk kez gerçek ya da edimsel istenç olmuştur. Kişi mülkiyette 

kişi olmaya, edimsel istenç olmaya, yani özgürlüğe doğru ya da kendini 

gerçekleştirmeye doğru bir adım attığı için, mülkiyet hukukun konusudur –çünkü hukuk 

dizgesi kendini gerçekleştiren özgürlüğün adımlarından oluşur. İstenç, sahip olduğu 

şeyde kendi-için erek olur. Bu “kendi-için”, bir anlamıyla tikel çıkardır, bir başka 

bakımdan da istencin özü olan özgürlük-için-olma anlamındadır. Edinimde “kendi-için” 

olma durumu, “özgürlük-için” olduğu sürece ve bu yüzden ussaldır. Tikel çıkar ise, 

kişinin gereksinimlerini karşılamak için şeylere sahip olmayı, kendine, kendi-için amaç 

edinmesidir. Fakat tikel çıkarda, erek, özgür iradeye kavuşmak değil, gereksinimlerin 

karşılanmasıdır ve mülkiyet bunun için bir araç sayılmıştır; mülkiyet, kişinin kişi 

                                                 
287

 Hegel, 2006, pr.41. 
288

 Thom Brooks, Hegel‟s Political Philosophy-A Systematic Reading of the Philosophy Of Right, 

Edinburgh University Pres, 2007, s. 35. 
289

 Hegel, 2006, pr.46. 



 

93 

olabilmesi için zorunlu bir adım olarak görülmemiştir –insanın biyolojik varlığının 

devamı için zorunlu olarak görülmüştür. Dolayısıyla burada mülkiyetin özgür istenç için 

bir başlangıç olduğunun, “özgürlüğün ilk belirli varlığı olarak mülkiyetin özsel erek” 

olduğunun bilinci ya da bunun kavranışı eksiktir, denilebilir.
290

  

Bu bilinç içeriğini çalışma ya da emek sarf etmede bulur. Hegel köle-efendi 

diyalektiğinde çalışma etkinliğinin emekçi bilince özgürlüğün yolunu açtığını 

anlatmaktadır. Çalışma doğal olanı dönüştürme ve biçimlendirme etkinliğidir. 

Çalışmada isteme kalıcı bir şeye dönüşür ya da nesnelleşir.  

“İstek nesnenin arı olumsuzlanışını ve bu yolla katıksız öz-duyguyu kendine 

ayırmıştır. Ama bu doyumun kendisinin salt bir yitiş olmasının nedeni de budur, 

çünkü onda nesnel yan ya da kalıcılık eksiktir. Öte yandan Emek engellenmiş 

İstek, geciktirilen yitiştir, başka bir deyişle, emek oluşturur.  Nesne ile olumsuz 

ilişki onun biçimi ve kalıcı bir şey olur, çünkü nesne bağımsızlığını ancak emekçi 

karşısında taşır. Bu olumsuz orta terim ya da bilinçlendirici etkinlik aynı zamanda 

bilincin bireyselliği ya da arı kendi-için varlığıdır ki, şimdi dışındaki emekte 

kalıcılık öğesine girer; emekçi bilinç öyleyse böylelikle bağımsız varlıkta kendi 

bağımsızlığını görmeye başlar.”
291

 

Doğayla yüz yüze gelen insanın ihtiyaçlarını karşılamak için ona hükmetmesi 

gerekmektedir. İnsanın doğayla ya da doğal nesnelerle kurduğu ilişki çalışmadır. 

Çalışma bir yandan olumsuzlayıcı, yaratıcı etkinlik olması bakımından bir yandan da 

isteğin ertelenmiş biçimi ve istenç için doğal-olmayan bir erek olması bakımından 

özgürleştiricidir. İlk olarak insan elinin işi sayesinde nesneyi dönüştürmekte ve daha 

yararlı hale getirmektedir. Böylece emekçi bilinç etkin varlık yanını, 

yaratıcı/olumsuzlayıcı varlık yönünü keşfeder ve dolayısıyla doğadan, doğal şeylerden 

farklı, istemesini kalıcı nesneye dönüştürebilen bir varlık olduğunun, yani „insan‟ 

olduğunun bilincine, ne olduğunun bilincine, öz-bilince erişir. İkinci olarak ise çalışma 

doğal olmayan bir istektir. İnsan çalışmayı istemekle saf biyolojik varlığının üzerine 

yükselmektedir. Çünkü çalışmada, emek sarf etmede doğal bir isteğin, arzunun ya da 

güdünün doyumu amaç değildir, tersine, doğal istek engellenmiş veya ertelenmiştir.
292

 

Burada doğal istek ile onun doyumu arasına bir düşünce, bir ide girmiştir; bu da insanın 

özgür istenç olmasından dolayıdır. Çalışmada isteği erteleten düşünce “en genele”
293

, 

                                                 
290

 Hegel, 2006, pr.45. 
291

 Hegel, 2011, s.129.  
292

 Bumin, 2013, s.41; Kojeve, 2012, ss.102-103. 
293

 Hegel, 1995, s.59.  



 

94 

özsel olana, özgürlüğe kendini belirleme isteğidir –Hegel isteğin de bir tür düşünce 

olduğunu belirtmektedir. Öyleyse çalışma güdüsel bir istek değildir; düşünceye 

dayanan, insana ait, insanı özgürleştiren, yani insan kılan bir istek ve etkinliktir. 

Dolayısıyla insan çalışmada doğal şeyleri, doğayı dönüştürürken kendisini de 

dönüştürmekte, “eğitmektedir”.
294

 

“Çalışmanın ürünü, çalışanın eseridir. Onun projesinin, fikrinin 

gerçekleştirilmesidir; demek ki, bu üründe ve ürünle gerçekleşmiş olan onun 

kendisidir ve dolayısıyla, ürünü seyrederken, kendisini seyretmiş olur. İmdi, bu 

yapay ürün, doğal bir şey, insandan ne kadar „özerkse‟, ne kadar nesnel ve 

bağımsızsa, o kadar „özerk‟, nesnel ve bağımsızdır aynı zamanda. Demek ki insan 

kendisini, insan olarak çalışmayla ve sadece çalışmayla nesnel olarak 

gerçekleştirir.”
295

 

Ortaklaşa mülkiyetten kendi iradem ve çalışmam yoluyla çıkarıp özel 

mülkiyetime eklediğim şeyin ne kadarının benim özel mülkiyetim olacağı ise “olumsal 

bir sorundur”. Ortaklaşa kullanım alanı olan doğada, özel mülkiyet için onun kendisinin 

verdiği bir ölçüt yoktur. Özel mülkiyetteki pay oranı Hegel‟e göre, sonradan verilen 

kararlarca belirlenir ve bu kararlar bireylere değil, devletlere aittir. Mülkiyet, böylece, 

tüzel açıdan bir olumsallık sorunudur. Bu konuda sıkça eşitlik ilkesi üzerinde durulur. 

Fakat Hegel‟e göre, kişilerin birbirlerine kişilikçe eşit oldukları doğru olsa da, bu ilke 

bu kadar bir belirlenimden öteye geçemez. Çünkü burada söz edilen soyut kişilerin 

eşitliğidir. Oysa tüzenin ya da hukukun konusu somut, gerçek kişilerdir ve somut kişi, 

içinde sonsuz türlülüğün yani eşitsizliğin bulunduğu alana aittir. Dolayısıyla burada 

eşitlik istemi, “ahlaksal bir dilek” olarak kalır. Mülkiyetin kişinin kişi olabilmesi için 

gerekli olduğu öne sürülerek, herkesin mülkiyete sahip olması gerektiği söylenebilir. Bu 

kişinin kendini kişi olarak belirleme evresidir ve haklı bir istek olur. Fakat kişilerin neye 

ve ne kadar sahip olacağı konusu, kişilik belirleniminden apayrı bir konudur ve herkesin 

eşit oranda mülkiyete sahip olmasının sağlanması bir hak değil, haksızlık olur. Çünkü 

kişinin kendisini özel mülkiyetinde belirli varlık kılması, onun iradesine özgüdür. 

Kendini nesnelleştiren kişi, doğal varlığında biyolojik olarak eşit olduğu türdeşlerinden 

ayrı olmak, öne çıkmak, eşitsiz olmak ve eş deyişle özel kişi olmak istemiştir. Bu bakış 

açısıyla tikellerin edimsel istençlerini eşitlemek, haksızlık olmaktadır. Hegel böylece, 

özel mülkiyetteki eşitsizliği de, bir bakıma, açıklamış olmaktadır, eğer mülkiyet kişilik 
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kazanmakla ya da özgürleşmekle ilişkilendirilmeyip, onun yalnızca biyolojik varlığın 

devamı için gerekli olduğu ileri sürülürse özel mülkiyet eşitsiz olamaz, tam bir eşitlik 

gerekli olur.
296

 

“Şeylerin ortaklaşa iyeliği üzerine kurulu olan ve gereksinimleri sağlamanın 

evrensel ve sürekli bir biçimde olacağı bir toplumda ya herkese gereksindiği 

kadarı düşer –ki o zaman bir yanda bu eşitsizlik ve öte yanda ilkesi bireylerin 

eşitliği olan bilincin özü birbiri ile çelişir. Ya da bu son ilkeye göre şeyler eşit 

olarak paylaştırılırlar ki bu durumda pay gereksinim ile orantısızdır, üstelik 

yalnızca böyle bir oran paylaşma kavramını oluştursa bile.”
297

 

Ayrıca Hegel, kişinin istenci ya da özgür varlığı ile bedenini birbirinden ayrı 

olarak düşünmez, bunların ancak bir bütün olarak var olabileceğini ifade eder. Kişinin 

bedeni, onun edimselliğinin olanağıdır. Bedenim benim özgürlüğümün olanağıdır ve 

onun sayesinde edimsel bir varlığımdır. Bu yüzden bedenim özgürlüğümdür, bedenimle 

algılarım ve eylerim. Dolayısıyla insanda, bedenin geçici, sonlu, eksik bir yan olduğu; 

istencin ise sonsuz olduğu, bu yüzden bedene ne yapılırsa yapılsın istencin bundan 

etkilenmeyeceği görüşü yanlış bir görüştür. “Yalnızca özgür bir varlık olarak 

bedenimde yaşadığım içindir ki bu dirimli belirli varlık bir yük hayvanı yapılarak 

kötüye kullanılmamalıdır.”
298

 Böylece kişinin şeylere sahipliği ile bedenine ve 

yaşamına sahipliği bir tutulamaz. 

İstencin şeyle ilişkisinde mülkiyet üç farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. 

2.5.1. İyeliğe Alma ya da Zapt Etme  

İstencin şeyi iyeliğine almasının da üç biçimi vardır. Bunlar: “fiziki el 

koyma”
299

, “biçimlendirme” ve “işaretleme ya da im koyma”dır.
300

 

“Fiziki el koyma” ya da “fiziksel ele geçirme” şeye doğrudan sahip olmaktır. 

Fiziksel zapt yoluyla şeyleri kendimin yapmam ya da mülkiyetime eklemem tamamıyla 

fiziksel güç kullanma yoluyla, “beden aracılığıyla kavrayış”la, özellikle de elin 

kullanılmasıyla olmaktadır. “İyeliğe almayı elim yoluyla yerine getiririm, ama bunun 
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erişimi genişletilebilir. El hiçbir hayvanda bulunmayan eşsiz bir örgendir ve onunla 

yakaladığım şeyin kendisi daha ötesini yakalamamı sağlayacak bir araç olabilir.”
301

 

Şeyleri biçimlendirme yoluyla mülkiyete ekleme, Hegel‟e göre, bir dereceye 

kadar ideaya uygun bir yoldur. Çünkü kişi burada şeye biçim vermiş olmakla ona kendi 

istemesini yüklemiştir ve şey artık nesnel ve öznel olanın birliğini taşıyan yeni bir şey 

olmuştur. Fakat yine de, ona göre, nesnelerin nitel farklılıkları ve öznenin sonsuz 

çeşitlikteki amaçları dolayısıyla, bu yolda şeyleri iyeliğe alma, tüzel bir belirlenimi 

zorunlu kılmaktadır.
302

 

Şeylere, im koyma yoluyla onları kendinin yapma ise Hegel‟e göre iyeliğe 

almada en tam olanıdır. Şeyleri istencime göre im koyma yoluyla belirlediğimde, 

onlarda kendimden, irademden, becerimden, en geniş anlamıyla kişiliğimden iz 

bırakmış olurum. Bu iz, şeyi kişiselleştirmiş ve belirli bir şey yapmıştır. 

Biçimlendirmede ve doğrudan fiziksel güçle zapt etmede de, sonuçta bir kişinin eylemi 

olduğundan, bir iz bırakma vardır. Fakat şeyleri olduklarından bambaşka yepyeni bir 

boyutta var etmem ve kişiliğime özgü olanı, şeyin de en temel özelliği yapmam, 

Hegel‟e göre, şeyler üzerindeki gerçek anlamıyla bir üstünlüktür ya da efendiliktir.
303

 

2.5.2. Şeyin Kullanımı  

Hegel, istencin şeyle ilişkisinin zapt etmede olumlu bir ilişki olduğunu, fakat 

şeyin kullanımında istencin şeyle kurduğu ilişkinin olumsuz bir ilişki olduğunu ileri 

sürmektedir. Çünkü şey kullanım ya da tüketim yoluyla bozulur, değiştirilir ya da 

dönüştürülür. Böylece şey karşısında Ben olumsuzlayıcı varlıktır ve Ben için 

gereksinimin doyurulmasında şey yalnızca bir araçtır. Şeyin kullanımı yoluyla Ben şey 

üzerindeki üstünlüğünü kanıtlar ve onu iyeliğine almış olur.
304

  

Şeyin belirli bir gereksinimi doyurmak için kullanılması ve aynı tür 

gereksinimlerin doyurulması için yine aynı şeye ihtiyaç duyulması bu şeye olan 

evrensel ihtiyacı gösterir. Şey niteliği açısından ihtiyaç duyulan bir şeydir ve evrensel 

olarak kullanılabilirliği için başka türlü bir belirlenime gerek vardır. Öyleyse şeyin 
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kullanılabilmesi için, onun işlevinden ya da niteliğinden yola çıkılarak ölçülebilir bir 

şey olarak da belirlenmesi gerekir. Bu ölçülebilirlik şeyin nicel belirlenimi olur. 

“Mülkiyette nitel belirlilikten ortaya çıkan nicel belirlilik değerdir” Şeyin değeri 

böylece şeyin kullanımına göre belirlenmektedir.
305

 

2.5.3. Mülkiyetin Devredilmesi 

İstencin şeyle ilişkisinin üçüncü şekli, mülkiyetin devredilmesidir. Nasıl 

istencimi şeye belirlemişsem aynı şekilde bir kararla ondan vazgeçebilir ya da onu 

başkasının istencine devredebilirim. Bu devredilebilirlik, şeyin dışsal olmasından, 

benden ayrık olmasından ve bu yüzden de şeyin tüm belirleniminin benim istencime 

bağlı olmasından dolayı gerçekleşir.  

“Mülkiyetimi devredebilirim, çünkü ancak istencimi ona yatırdığım sürece 

benimdir –öyle ki genel olarak benim olan her şeyi sahipsiz bırakabilirim ya da 

bir başkasının istencine iyelik olarak aktarabilirim, -ama ancak şey doğasına göre 

dışsal bir şey olduğu sürece.”
306

 

Şeyin “benimki” olması da olmaması da istencime göredir. Ayrıca, şeylerin ayrı 

olmaları ya da ayrılabilirliği de gösterir ki, şeyler herkesin istencine nesne olabilirdirler. 

Şeyin devredilebilirliğinin koşulu, dışsal bir şey olmasıdır. Ben‟e dışsal olmayan “(…) 

öz kişiliğimi ve öz bilincimin en evrensel özünü oluşturan şeyler ya da daha doğrusu 

törel belirlenimler –örneğin genel olarak kişiliğim, evrensel istenç, özgürlüğüm, 

törelliğim, dinim- devredilemezdirler”
 307

. Tüm bunlar kişiliğin kavramını oluştururlar 

ve bunların devredilmesi demek, kavramından, özünden vazgeçmek demektir ki bu 

durumda kişi yiter, yok olur. Kişi kendinde ne ise, kavramında ne ise o olmalıdır. 

Kişiliğini, özgürlüğünü, törelliğini başkasına devretmiş bir istenç, artık istenci olmayan 

bir istençtir ki Hegel‟e göre bu köleliktir. Kölelik durumunda benim özgürlüğümü, 

kişiliğimi devralan istenç, benim kavramıma ve aklıma karşı haksızlık etmiş olur ve 

aynı şekilde bunları bir başkasının istencine teslim eden ben de kendi kavramıma ve 

aklıma haksızlık etmiş olurum.
 308

  

Hegel‟e göre kişi için yaşam da dışsal bir şey değildir ve bu yüzden kişinin 

yaşamından vazgeçme, onu başka bir istence devretme hakkı yoktur. “(…) buna hakkı 
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olan yalnızca törel bir ideadır.”
 309

 Hegel‟e göre bir şey üzerine hak sahibi olmak, ancak 

kendine dışsal olan bir şey üzerine olabilir. Kişinin yaşamı kendisine dışsal değildir ve 

dolayısıyla bu konuda özgür değildir. Fakat törel idea olarak devlet tikelden ayrı ve 

onun üstündedir, dolayısıyla tikelin yaşamı da törel ideaya dışsaldır. Öyleyse törel idea, 

dışarıdan,  kişinin yaşamı üzerinde tek hak sahibidir.
310

  

2.6. İstencin İstenç ile İlişkisi: Sözleşme 

Özne ilkin kendinde ve kendi için istençtir. Özne, kendini nesne ya da erek 

olarak aldığında, kişi olarak belirli-varlık olur ya da kişi olarak nesneleşir. Kişilikte, 

kendi kendime özgür istencimi kanıtlarım ya da kendim, kendimi özgür istenç olarak 

bilir, tanırım. Mülkiyette, kişi, şeyi kendine nesne/erek alır ve şeyde nesneleşir. Mülk 

iyesi olarak, şey üzerinde özgür istencimi kanıtlarım, yani şey üzerinde özgür istenç 

sahibi olduğumu bildiririm. Sözleşmede ise istenç başka bir istenci nesne ya da erek 

olarak alır ve başka bir istençte nesneleşir ya da gerçekleşir. Sözleşmeye katılarak, 

başka bir istence özgür istencimi bildiririm ve bildirimim, bu kez bir dönütü 

hedeflemektedir, yani başka bir istenç tarafından özgür istenç olarak bilinmek, tanınmak 

isterim.  

İstenç, şey üzerindeki hakkını, kendinde temellendirmekteydi: İstenç sahibi 

olarak benim, istenç sahibi olmayan yani kendinde bir erek taşımayan ve tüm 

belirlenimi bana bağlı olan şey üzerinde hakkım vardır. Bu mülkiyet hakkı, kişinin 

kendi kendine verdiği öznel kararının sonucudur. Dolayısıyla bu hak, bu haliyle, tek-

yanlıdır, soyuttur ve bu yüzden keyfiliğe olanak tanıyan bir biçimdedir. Burada, “Ben 

henüz kendisi yoluyla özgürlüğümü gerçekleştirebileceğim rasyonel bir ölçüt 

keşfetmedim. Bunun yerine, mülkiyet için böyle bir ölçütün olanağını yaratmış 

olmaktayım.”
311

 Mülkiyet kişinin özgürlüğünün dışsal alanıdır ve ancak mülkiyet 

özgürlük temelinde kavrandığında esas anlamına kavuşur. Bu yüzden mülkiyet hakkının 

içeriği keyfilikle doldurulamaz; onun içeriği oluşturulurken rasyonel bir ölçüt 

gereklidir. Bu ölçüt ilkin, hakkın daha az keyfilikle yani ortak istençle belirlenmesidir. 
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“Hegel özgürlüğün varoluşunun, iki farklı kişinin istenci arasındaki ilişkide 

bulunacağını savunur.”
312

  

 Mülkiyet hakkı, öyleyse, ilk olarak tek-yanlı belirleniminden kurtulmalıdır. 

Kişinin mülkiyet hakkının gerçek anlamda bir hak olabilmesi için, nesnel bir 

belirlenimde olması gerekir. Öyleyse mülkiyet hakkı kişinin öznel kararına değil 

başkalarıyla birlikte alacağı ortak karara dayanmaktadır. Çünkü ancak keyfilikten ya da 

öznellikten uzaklaştıkça ussallık ya da özgürlük olanaklı olur. Hegel‟e göre nasıl 

mülkiyet aklın bir ürünüyse sözleşme de aklın ürünüdür ve mülkiyetin sözleşmeyle bir 

hak olarak belirlenmesi, doğal sahiplik iddiasından daha ileri bir aşamadır.
313

 

“Bilinçlerinde onları sözleşmelere götüren şeylerin genel olarak gereksinim, 

iyilikseverlik, yarar vb. olmalarına karşın, kendinde bu etmen ustur, başka bir 

deyişle, özgür kişiliğin olgusal (salt istençte bulunan) belirli-varlığının 

ideasıdır.”
314

 

Sözleşme, “bu benimdir” doğal sahiplik iddiasından daha ileri bir aşamadır. 

Çünkü “bu benimdir”de keyfiliğin, öznelliğin bildirimi söz konusuyken, sözleşmede 

başkaları tarafından, şeyin benim olduğu kabul edilmiştir. Sözleşmede kişiler, ortak 

nesnede/sözleşme maddelerinde anlaşmışlardır. Böylece sözleşmede ortak isteme, 

tanınmadır, hakların karşılıklı olarak tanınmasıdır. Dolayısıyla, kişi sözleşmede 

özgürlüğünün daha ileri bir aşamasındadır. 

“İstencin istenç ile bu bağıntısı özgürlüğün belirli-varlığını bulduğu asıl ve 

gerçek topraktır. Bu dolaylılık, mülkiyete bundan böyle salt bir şey ve kendi 

öznel istencim dolayısıyla iye olmam, ama eşit ölçüde bir başka istenç dolayısıyla 

ve böylelikle ortak bir istençte iye olmam, bu olgu sözleşme alanını oluşturur.”
315

 

İnsanlar birer ihtiyaç varlığı olduklarından, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını 

doyurma nesneleri ve yolları çakışmaktadır. Bu çakışmayı ya da tikel çıkarların 

birbiriyle çelişmesini ussal bir yolda çözmek için bireylerin anlaşma ya da sözleşme 

yapmaları gerekmektedir. Sözleşmeyle birlikte mülkiyet, artık belirli bir kişinin 

mülkiyeti olur. Sözleşmeye katılarak bireyler mülkiyet haklarını ortak istencin kararına 

bırakmış olmakla, aslında, şey üzerinde doğal sahiplik haklarının olduğu 
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düşüncesinden, yani şey üzerinde öznel, keyfi kararlarından vazgeçmiş olmaktadırlar. 

Hegel‟e göre ancak bu sayede bir sözleşme mümkün olabilir.
316

  

Hegel‟e göre, kişi yalnızca mülk iyesi olarak kalmasıyla değil, aynı zamanda 

mülkiyetine yabancılaşmasıyla da iradesini özgürleştirmektedir. Bu, kişinin sahip 

olduğu şeyden ayrılması karşılığında, sahip olmadığı şeyi elde etmesi yani değiş tokuş 

olgusudur. Kişi, ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarıyla bu tür sözleşme ilişkilerine 

girmektedir. Sözleşme ilişkileri, kavramsal olarak ya da mantıksal olarak, tek bir 

iradenin geçerli olmasını dışlar. Ancak iki irade karşı karşıya geldiğinde ortak bir isteme 

mümkün olacağından, bu noktada sözleşme yapılabilir.
317

 

Sözleşme kişilerin öznel kararlarına dayanan, mutlak edinim hakkından daha az 

keyfilik içerse de, Hegel‟e göre, yine de, sözleşme keyfi iradeden doğmuştur. Çünkü 

kişilerin sözleşmeye katılıp katılmamaları kendi inisiyatiflerindedir. Hakları konusunda, 

saf keyfi kararlarından vazgeçerek, sözleşmede, kişiler ortak istemeye uymaya karar 

verirler. Fakat bu ortak isteme henüz evrensel isteme değildir, çünkü sözleşmenin 

tarafları, sözleşmeyi tikel çıkarlarından ve kaygılarından dolayı yapmışlardır. 

Sözleşmenin nesnesi ise mülkiyetin devredilebilmesi için dışsal tekil bir şeydir.
318

  

İstencin belirli varlığı olarak, buraya kadar, Hegel, bize, üç şeyden söz 

etmektedir: Kişilik, Mülkiyet ve Sözleşme. İlkinde istenç, kendini erek olarak almış ve 

onda nesneleşmiştir; ikincisinde istenç, şeyi ya da dışsal özgürlüğünü erek olarak almış 

ve onda nesneleşmiştir; üçüncüsünde ise istenç başka bir istenci erek olarak almıştır ve 

onda nesneleşmiştir. Bu süreç, istencin tam keyfilikten daha az keyfiliğe doğru 

ilerleyişini göstermektedir.  

Kişinin istencinin belirli-varlığının bir görünümü de söz ya da dildir. Ben bu 

kez, sözümde nesneleşirim. Söz‟üm, dilim, ifadeselliğim başkalarıyla ilişki içindir. 

Benim sözüm başka bir istenci erek olarak alır –salt kendi istencimi değil. Sözüm, özgür 

irademin gerçekliği olarak, başka bir iradeye ulaşır ve özgür irade olarak bilinmeyi, 

tanınmayı ister. Çünkü söz, bir başka irade içindir, sözümle özgür irademi başka bir 

iradeye sunmak, tanıtmak istemekteyimdir. Bu, istemenin daha üst bir aşamasıdır. 
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Çünkü kendi kendimi özgür irade olarak bilmek bana yetmemiştir, başkası tarafından da 

tanınmayı istemekteyimdir; öznellikten nesnelliğe yükselmeyi istemekteyimdir; benim 

bu istemim daha az keyfiliği, daha fazla ussallığı kendine erek olarak belirlemiştir.
319

  

Sözün kavram olarak kapsamı, kabaca, bu düşünceleri vermektedir. Fakat 

başkası için olan ya da daha az keyfilik göstergesi olan sözün gerçeklik kazanması 

gerekmektedir. Sözün kavramına uygun olarak gerçekleşmesi ise sözleşmedir. 

Sözleşmede, kişi sözleşmenin maddelerini, içeriğini özgür iradesiyle kabul etmiş 

olmaktadır. Hegel, böylece, söz verme ile sözleşmeyi birbirinden ayırmaktadır. 

 “Sözel bağıt sözleşmede istenç yanını, buna göre tüzel açıdan tözsel olanı kapsar 

ki, bunun karşısında, sözleşme yerine getirilmediği sürece, henüz elde kalan 

iyelik kendi için salt dışsal bir şeydir ve belirlenimini ancak istenç yanında bulur. 

Sözel bağıt yoluyla bir mülkiyetten ve üzerindeki tikel özençten vazgeçmişimdir 

ve mülkiyet artık başkasının olmuştur; buna göre, sözel bağıt yoluyla dolaysızca 

tüzel olarak yerine getirme kıpısına bağlanmış olurum.”
320

 

2.7. Haksızlık 

“Sözleşmede kendinde hak, koyulmuş bir şey olarak ve iç evrenselliği özence ve 

tikel istençlere ortak bir şey olarak bulunur.”
 321

 Kişilerin ilkin kendilerinde özdeş olan 

istençleri, sözleşmede ortak istenç belirlenimini kazanmıştır. Ortak istenç, bir yandan 

kendinde haktan ayrı olarak tikel hak olarak görünüşe gelmektedir; diğer yandan 

kişilerin sözleşmedeki istemeleri tikel çıkarlarını korumayı ya da mülkiyetlerinin 

güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yüzden, sözleşmeye katılan tikel istençlerin 

ortaklığının ya da ortak-istencin, kendinde istenç ya da evrensel istenç ile uyuşup 

uyuşmaması rastlantıya bağlıdır, olumsaldır.  Buna göre, sözleşmeye katılan tarafların 

istençlerinin birliği ortak istençtir; fakat henüz evrensel istenç değildir.
322

  

“Tikel olarak kendi için evrenselden ayrı olmakla, bu istenç içgörünün ve 

istemenin özenç ve olumsallığında kendinde hak olana karşı çıkar. Bu haksızlıktır.”
323

 

Eğer tikel hak, kendinde hakkın olumsuzlanması yoluyla ya da evrensel 

istençten bağımsız olarak belirlenmiş ise hak, kendinde hak ve tikel görünüşünde hak 
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olarak ikileşmiştir. Bu ikilik, kendinde hakkın ya da kavram olarak hakkın, kavramına 

uygun bir biçimde gerçekleşmediğini göstermektedir. Yani kavramına uygun olmayan 

hakkı, eş deyişle haksızlığı göstermektedir.  Öyleyse tikel görümünde hak, ancak, 

kavramına dönerek, yani kendine dönerek edimsel ve geçerli bir hak belirlenimini 

kazanabilir. O halde geçerli olan hak, kendinde hakkın olumsuzlanmasını –tikel 

görünümünde hakkı, eş deyişle haksızlığı- olumsuzlayarak ortaya çıkmaktadır.
324

  

Hegel, evrensel istençten bağımsız olarak ortaya koyulan tikel görünümünde 

hakkın ya da bana göründüğü gibi hakkın, kavramına uygun olmayan 

gerçekleşmelerinin birer haksızlık olduğunu ileri sürmektedir. 

“Kendinde varolan evrenselliğine ve yalınlığına karşı tikel ve böylelikle çoklu bir 

şey olarak bir görünüş biçimini kazanan hak bir yandan kendinde ya da 

dolaysızca böyle bir görünüştür; öte yandan özne tarafından bir görünüş yapılır; 

ve son olarak baştan sona bir hiçlik olarak koyulur: Sırasıyla kasıtsız haksızlık ya 

da yurttaş haksızlığı, dolandırıcılık ve suç.”
325

 

Her bir kişi şey üzerindeki mülkiyet hakkını kendi hak zeminine göre, yani 

istencine göre belirlemeye çalışır. Bu, tikel istençler arasında hak çekişmelerini doğurur 

ve bu alan Hegel‟e göre, yurttaşlık davaları alanıdır. Bu davaların içeriğini kişilerin 

hakkı olanı istemesi ve almaya çalışması oluşturur. Buna göre, kendinde hakka karşıt 

olarak koyulan bir istek yoktur ve istenç, burada, yalnızca kendi hakkının peşindedir; 

fakat istenç, evrensel istence saygı duymakla birlikte ona uygun tikel istence henüz 

sahip değildir. Dolayısıyla tikel istenç ile evrensel istencin bu biçimli ayrılığı, kasıtsız 

da olsa haksızlıktır. Hegel‟e göre, bu haksızlık, kasıtsız olmasından dolayı en hafif 

haksızlıktır.
326

 

Sözleşmede, taraflarca kabul edilen anlaşma hükümleri ortak istenci 

göstermektedir. Sözleşmeye katılan kişi ya da taraf, bu hükümleri kabul ettiğini belirtip, 

ama bunlara uygun davranmadığında sözleşmeye, yalnızca görünüşte katılmış 

olmaktadır. Bu da dolandırıcılık olarak haksızlıktır. Burada anlaşmanın hükümleri belli 

olduğu ve bilindiği halde, haksızlık yapan kişi haksız eylemini, hak olarak belirlenene 

uygunmuş gibi göstermekte ve karşısındakini kandırmaktadır. Dolayısıyla dolandırıcılık 
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biçimindeki haksızlıkta tikel istence saygı duyulurken, evrensel istence saygı 

duyulmamaktadır.
327

  

Şiddet ise hem kendinde, kavramına göre hem de görünüşünde haksızlıktır; o, 

suç olarak haksızlıktır. Hegel, şiddet ya da zor kullanımının ancak bir şey üzerinde 

olabileceğini ifade etmektedir. Buna göre istenç üzerinde zor ya da şiddet uygulanamaz. 

Çünkü Hegel‟e göre, özgür istenç, kendinde ve kendisi-için olarak baskı altına 

alınamaz. Özgür istencin şiddeti/zoru istemesi anlamsızdır ya da usdışıdır. Çünkü özgür 

istencim bir şeyi –burada zoru- istediğinde, istemiş olduğu için, kendisine o şey için 

herhangi bir zor uygulanmamış olur. Çünkü zor ya da şiddet kişinin ancak özgür 

istencinin, istemesinin dışsal varlığına uygulanabilirdir.
328

 

Kişi, istencini, mülkiyette, dışsal bir şey olarak belirlemiş olduğu için, bu dışsal 

şey, üzerinde şiddet ya da zor uygulanabilir hale gelmiştir. İstenç özgür olduğu için ve 

belirli varlık özgürlüğün belirli varlığı olduğu için, özgür istencin belirli varlığına 

uygulanan zor ya da şiddet kavramına göre ya da mantıksal olarak haksızlıktır. Şiddet 

ya da zor, daha kavramındayken bile istenç karşısında bir hiçtir. Çünkü özgür istence 

zarar veremez.
329

  

Fakat Hegel, iki tür zor ya da şiddetten söz eder ki bunlardan biri haklıdır ve 

zorunludur. İlk zor, kişilerin sözleşme esaslarını veya yasaları çiğnemeleri ya da bu 

yöndeki şiddet edimleridir. Sözleşme, salt doğal istencin, yani keyfiliğin karşısında 

hakların güvenliğini sağlamak için yapılmaktadır. Fakat sözleşme esaslarını çiğneyen 

kişi, salt doğal istencine göre davranarak, hem ortak istence hem de kendi özgür 

varlığına şiddet uygulamış olmaktadır. Şöyle ki, ben özümde özgür bir varlığım, fakat 

özgür varlığımı keyfiliğimle çiğnediğimde bu, ilk olarak benim kendi özgür varlığıma 

karşı bir şiddet edimidir. Bu şiddet, salt doğal istencin özgür varlığına karşı şiddetidir. 

Ve aynı zamanda sözleşmeyi veya yasayı çiğnemek, ortak istence karşı bir şiddettir. 

Hegel‟e göre, bu, ilk zor ya da şiddet edimidir.
330

 

                                                 
327

 Hegel, 2006, pr.87. 
328

 Hegel, 2006, pr.90-94. 
329

 Hegel, 2006, pr.90-93. 
330

 Hegel, 2006, pr.93-96. 



 

104 

“İlk zor edimi, özgür biri tarafından uygulanan ve somut anlamındaki 

özgürlüğün belirli varlığını, hak olarak hakkı çiğneyen şiddet olarak, suçtur.”
331

 

Böylece ilk zor, özgür istence karşı, onun belirli varlığını bilerek ve isteyerek 

çiğnemek olarak haksızlıktır, yani suçtur. Suç, özgür istencin edimsel varoluşunun, yani 

mülkiyetinin, başka bir özgür istenç tarafından çiğnenmesidir. Dolayısıyla bir kişinin 

mülkiyetinin şiddet yoluyla elinden alınması, onun özgürlüğünün çiğnenmesidir ve bu 

yüzden suçtur.  

Hegel Mantık Bilimi‟nde „sonsuz yargı‟dan söz ederken, bu yargının gerçek 

fakat saçma bir yargı olduğunu anlatmaktadır. Sonsuz yargıda dile gelen gerçektir ama 

bu gerçeğin bu biçimdeki yargısı saçmadır. Sonsuz yargı bir özne yüklem bağıntısı 

kapsasa da saçmadır; çünkü bu yargıda özne ile yüklem olumlu olarak bağlanmadığı 

için, yani özne ile yüklemin bağlantısız (içeriksiz) bir bağı kurulduğu için, bu yargı 

gerçek anlamıyla bir yargı değildir. Hegel kötü eylemlerin sonsuz yargıya iyi bir örnek 

olduğunu ifade etmektedir.
332

 

“Yurttaşlık davasında bir şey yalnızca karşı tarafın mülkiyeti olarak olumsuzlanır, 

ama öyle bir yolda ki, ona hakları varsa onların olacaktır ve tartışma konusu olan 

şey yalnızca hakkın olup olmadığıdır; öyleyse evrensel alan, hak, o olumsuz 

yargıda tanınır ve saklanır. Oysa suç yalnızca tikel hakkı değil, ama aynı zamanda 

evrensel alanı, hak olarak hakkı olumsuzlayan sonsuz yargıdır. Sonsuz yargı hiç 

kuşkusuz doğruluk taşır, çünkü suç edimsel bir eylemdir; ama evrensel alanını 

oluşturan törellik ile baştan sona olumsuz olarak bağıntılı olduğu için 

saçmadır.”
333

 

Suçta kişi, birinin hakkını çiğnediğinde görünen şey tikel hakkın çiğnenişidir; 

fakat burada yalnızca tikel hak çiğnenmemiştir; hak olarak hak, evrensel istenç, yani 

herkesin ortak istenci çiğnenmiştir. Suçun sonsuz yargı oluşu ise; onun hiçbir ussal 

içeriği taşımadığını, suç tekil bir olay oluşundan itibaren evrensel istence kadar 

irdelendiğinde onun salt olumsuzluk ve doğrudan haksızlık olduğunu gösterir. Suç 

saçmadır, anlamsızdır, çünkü hiçbir ussal temele dayanmaz ve böylece o, hak olana 

karşıttır, haksızlıktır. Eylem özgür istencin görünüşü olduğundan o, en azından 

                                                 
331

 Hegel, 2006, pr.95. 
332

 Hegel, 2008, s.492. 
333

 Hegel, 2008, s.492. 



 

105 

özgürlüğün bir aşamasıyla örneğin öznellik hakkıyla ilişkili olmalıdır. Fakat suç 

biçimindeki eylemin özgürlük ile ya da törellik ile sonsuz olumsuz bağıntısı vardır.
334

  

“Bir suç yoluyla bir şey değiştirilir; ve şey bu değişim içinde varolur; ama bu 

varoluş kendi kendisini karşıtıdır.”
335

 Suç ediminde suç işleyen kişi, bir istenç 

tarafından biçimlendirilmiş olan şeyi “değiştirir”. Yani şeyi keyfi bir biçimde 

değiştirerek, suçlu, bir istencin belirli-varlığını, esasen özgür istencini çiğnemiş ve 

haksızlık yapmış olur. Hakkın olumsuzlanması olan suç ceza aracılığıyla 

olumsuzlanarak, hak yeniden kurulur ya da yerine getirilir. 

İkinci zor ise bu ilk şiddet edimine uygulanan şiddettir, yani ilk olumsuz olan 

suçun olumsuzlanmasıdır. Bu zor, keyfiliğini sözleşme esaslarının üstünde tutan tikel 

istence karşı olan ve ona uygulanan “eğitsel zor”dur.
336

  

“(…) Salt doğal istenç, kendinde alındığında, kendinde varolan özgürlük ideasına 

karşı bir şiddettir ki, özgürlük ideasının böyle eğitimsiz istence karşı savunma 

altına alınması ve onun üzerinde etkili olması gerekir.”
337

 

Hegel‟in ikinci zor olarak söz ettiği şey, keyfiliğin karşısında hakkın yerine 

gelmesi için, yasanın ceza olarak uygulanması ve uygulanması konusunda da keyfiliğe 

yer bırakmama netliği ya da yasanın ceza olarak katılığıdır.  

Soyut hak/hukuk ya da hak kavramı, kendinde hakkın olumsuzlanması olan suç 

ortaya çıktığında bu suçun olumsuzlanmasını öngörür.  Özgür istencin dışsal belirli 

varlığına şiddet uygulanması suçtur ve bu olumsuzun, suçun, olumsuzlanması gerekir. 

Kendinde hak, hak adına, bu ikinci olumsuzlamayı, cezayı özgür istence buyurur.  

Burada ceza içeriksiz salt kavramı, “soyut ceza” kavramını, karşılamaktadır. 

“(…) soyut ceza olarak adlandırılan şey, ortaya çıkan „yanlış‟a bir karşılıktan/tepkiden 

daha fazlası değildir.”
338

 Soyut ceza, istencin keyfiliğini azaltmaksızın ya da buna gerek 

kalmadan özgür istenç olunabileceğini varsayar.
339

 Yalnızca suçun olumsuzlanması 

olarak anlaşıldığında ceza soyuttur, dolayısıyla içerik bakımından eksiktir ve bu yüzden 

de keyfiliğe zemin hazırlamaktadır.  
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Hegel, cezayı onaylamak konusunda ilk akla gelen sorulardan olan, zaten bir 

kötülük varken buna ikinci bir kötülük eklemek ussal mıdır, sorusunun hukuka ilişkin 

olmadığını ve hukuksal temel kaygının iyilik veya kötülük değil, hak ve haksızlık 

olduğunu belirtmektedir. Burada temel olan, hakkı/hukuku olumsuzlayan bir 

olumsuzluk olan suçun olumsuzlanması gerektiğidir.
340

  

Ceza, öncelikle, olumsuz olan suçun olumsuzlanması olduğu için ussaldır ve 

haklıdır. Hegel‟e göre ceza, aynı zamanda, istencin özgür olduğunun onaylanması ya da 

hatırlatılmasıdır ve bu yüzden de ceza ussaldır, anlamlıdır ve haklıdır. Kişi, suç 

işleyerek kendi özgür varlığını da çiğnediği için, işlediği suçun olumsuzlanması ya da 

cezalandırılması, suçluya, özgür bir varlık olduğunu, bu yüzden hak olanı seçebilecek 

yetenekte olduğunu ve hukukun, özgürlüğün biricik yolu olduğunu hatırlatır. Suçlunun 

cezaya tabi tutulması, onun özgür istencini, özgür varlığını da korumayı amaçladığı 

için, onun onurlu bir varlık olarak tanındığını gösterir ve bu yüzden ceza, bir gözdağı 

değildir.
341

 

 “Gözdağı insanın özgür olmadığını varsayar ve onu bir kötülük tasarımı yoluyla 

zorlamayı amaçlar. Oysa hak ve türe yerlerini özgürlük ve istençte taşımalıdırlar, 

gözdağının kendini yönelttiği özgürlüksüz durumda değil. Cezayı bu yolda 

temellendirmek bir köpeğe sopayı kaldırmakla birdir ve insana onuru ile ve 

özgürlüğü ile değil ama bir köpek gibi davranmaktır.”
342

 

Sonuç olarak, ceza ile amaçlanan, ilk olarak suçu olumsuzlayarak haksızlığın 

yerine yeniden hakkı getirmek yoluyla adaleti sağlamaktır. Bu, cezanın ussal ve haklı 

olduğunun ilk gerekçesidir. İkinci olarak ceza uygulaması, istencin özgürlüğünün 

yadsınmasının aksine istencin özgürlüğünü onayladığı ya da hatırlattığı için ussal ve 

haklıdır. Suç ile ceza arasındaki kavramsal ilişki bu kadarla sınırlıdır –suça uygun 

cezanın ne olduğu kavramda içerilmez. 

Kişi, suç işlemekle, hem bir tikel istenci hem evrensel istenci hem de kendi 

onurunu çiğnemiştir. Soyut hukuk, suça karşı, yalnızca, olumsuzun olumsuzlanmasını, 

yani cezayı buyurur ve onun ussallığını, haklılığını kanıtlar. Fakat cezanın içeriği, hangi 

suça karşı ne kadar ve ne türde bir cezanın uygun görüleceği, pozitif bir belirlemeyi 

gerektirir ve dolayısıyla bu, pozitif hukukun konusudur. Bu durumda cezanın tüm 
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içeriksel belirlenimi keyfiliğe bırakılmış gibi durur. Fakat Hegel‟e göre içerik de 

keyfiliğe bırakılamaz, cezanın ussal dayanağını iyi kavrayan bilinç veya toplumlar bir 

suç ile onun cezası arasındaki bağıntıyı da ussal bir biçimde kurabilirler. Öyleyse soyut 

hukuk pozitif hukuk için özseldir, fakat kendi başına yeterli değildir, denilebilir. 

“Suçun nitel ve nicel yapısı ve ortadan kaldırılması böylece dışsallık alanına 

düşer; burada hiç kuşkusuz saltık belirlenim olanaklı değildir.”
343

 

Hegel‟e göre, suçu cezayla eşitlemek, bu soyut eşitlikte kalmak sonlunun 

doğasını göz ardı etmektir. Cezayı suça eşitleyen, onu belirleyen değerdir; ceza 

belirlenen bir şeydir. Soyut eşitlikte kalmanın en önemli tehlikesi, cezanın içeriğinin 

keyfi görüşlere göre belirlenmesidir. Bu yüzden Hegel, cezanın, bir kısas ya da öç alma 

olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade etmektedir.
344

  

Hegel, öç alma ile ceza arasındaki özsel ayrımı özellikle vurgulamaktadır. 

Çünkü öç alma, haksızlığa maruz kalan kişi ya da kişilerin daha çok duygusal 

tutumlarına göre, suç işleyene zarar verme amacını taşımaktadır. Öç alma eylemi, 

böylece, keyfiliğin güdümündedir. Bir keyfi davranış kendi karşısında başka keyfi 

davranışların da doğmasına yol açar ve bu sonu gelmeyecek bir dava olur. Ceza ise 

belirli bir suça karşı öznel istencin kararına değil, evrensel istencin kararına 

dayanmaktadır. Dolayısıyla ceza hukuku, öç alma ya da kısas gibi keyfi bir amaç 

taşıyamaz, çünkü haksızlık başka bir haksızlığa yol açmadan giderilmelidir.
345

 

Hegel‟in soyut hukuk bölümünde ele aldığı son konu haksızlıktır. Hegel, bu 

bölümde haksızlığın ne olduğunu ve soyut hukukta haksızlığın karşısına neyin 

koyulduğunu göstermektedir. Soyut hukuk daha çok tikel hakkın olumsuzlanmasını, 

örneğin mülkiyet hakkının çiğnenmesini, suç olarak kabul etmekte ve suçun 

cezalandırılmasını buyurmaktadır. Hegel soyut hukukun suç ve cezaya ilişkin 

verebileceklerinin bu kadarla kaldığını belirtmektedir. Çünkü suç ve cezanın kavramı 

da, soyut hukukta, soyuttur, içerik olarak eksiktir, belirlenmeleri ya da koyulmaları 

gerekmektedir. Soyut hukukta suç, tikel hakkın çiğnenişi olarak ve ceza yalnızca suçun 

olumsuzlanması olarak anlaşıldığında cezanın belirlenimi öznelliğe, keyfiliğe bırakılmış 
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olacaktır. Dolayısıyla suç ve ceza ilişkisinin soyut hukuktaki görünümü keyfi 

belirlenimlere olanak verdiğini göstermektedir.  

“Suç ve ceza diyalektiğinin gösterdiği gibi özel hukuk alanı gerçek özgürlük alanı 

değildir. Sahip olunan şey yoluyla kendini gerçekleştirmenin bu sonuçları 

karşısında bilinç, ahlakçı bir tarzı benimseyerek kendi içine dönecek ve böylece, 

Hegel‟in soyut olarak nitelendirdiği birinci evresini, yine soyut bir biçimde 

yadsıyacaktır. Dış dünyada, mülkiyette kendisini temellendiremeyen doğruluk, 

içselleşerek, iyi ya da ahlaklılık olacak ve daha önce hukukun öznesi olan kişi, 

şimdi ahlakın öznesi olmayı deneyecektir.”
346

 

2.8. Ahlaklılık 

Hegel, ilk önce haksızlığın değil, hakkın bir fikir olarak ortaya çıktığını 

düşünmektedir. Çünkü haksızlık ve suç kavramları, hakka göre ya da hakkın çiğnenişine 

göre anlaşılıp ortaya koyulmaktadır. Hak ise, zemin bulduğu istençte, kendisinin 

olumsuzlanmasını olumsuzlayarak, daha tam olarak ya da kavramına göre 

gerçekleşmeye çalışır. Bu yüzden hak ve haksızlık, baştan, içerik olarak belirli 

değildirler. Aynı biçimde, ahlak da, Hegel‟e göre, ahlaksız olana karşıt olan olarak 

belirlenmez. “(…) önemli olan nokta ahlaksalın evrensel duruş noktasının da tıpkı 

ahlaksız olanınki gibi istencin öznelliğine dayanmasıdır.”
347

 

Bu doğrultuda bir özgür istenç, kişi, bir eyleminden dolayı cezalandırıldığında, 

hak sandığı davranışı ceza olarak olumsuzlandığında, hak olmayanla, haksızlık ile 

tanışır. Doğal olarak her şeyi yapabileceğini zanneden doğal istenç, burada, bir sınırla 

karşılaşır; hakların birbirleriyle sınırlanması olarak bu sınır gerçek anlamda hak ya da 

hukuktur. Başka bir deyişle, cezalandırılan kişi, sınırlı ya da sınırları olan bir hukuk ile 

tanışır –öyle ki Hegel‟e göre, dünya tininin hakkı dışındaki tüm haklar/hukuk sınırlıdır. 

Burada aynı eyleme ilişkin iki zıt belirlenim vardır, yani aynı eylemin hem hak hem de 

haksızlık olduğu düşüncesi vardır. İşte bu çelişki, kişiyi, hak ve haksızlık üzerine 

düşünmeye yönlendirir. Yalnızca doğal bir varlık olmadığını ve sadece doğal istencine 

göre hareket edemeyeceğini fark eden kişi, eylem üzerine ve eylemin öğeleri olan amaç, 

niyet ve iyi olan üzerine düşünmeye başlar. Öyleyse denilebilir ki, istencin eylem ile 
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ilişkisi olarak ahlak, hakların ya da hukukun ilk sınırını –öznellik açısından- 

oluşturmaktadır.
348

 

Çünkü artık kişi için, ahlaklılıkla birlikte mülkiyet hakkı ve cezalandırma hakkı 

gibi –saltık olarak sahip olduğunu düşündüğü- hakları da üzerine düşünülebilir hale 

gelir ve bu hakların sınırlarının olduğu ya da olabileceği fikri doğmaya başlar. Mülkiyet 

hakkı ile mutlak edinim hakkı, sözleşmenin ussallığı ile keyfiliği ve ceza ile öç alma 

arasındaki farklar netleşmeye başlar. Kişi haklarını eylemleriyle görünüşe getirmekte ya 

da gerçekleştirmektedir. Bu yüzden hakların sınırı eylemlerin sınırıdır ve dolayısıyla bir 

kişinin, hakkın sınırları üzerine kafa yormaya başlaması, öncelikle, eyleminin özellikleri 

üzerinedir. Eylemin özellikleri ise öznenin eylemedeki amacı, niyeti ve iyi üzerine 

düşüncesidir. 

Özne kendisini nesne ile karşıtlık içinde bulduğunda, yani nesne istemesiyle 

uyuşmadığında, bu karşıtlığı aşmaya, yenmeye çalışır. Öznenin nesnelleşme çabasıdır 

bu. İstencin nesneyi dönüştürmesi, bunu yaparken aynı zamanda öznelliğini de aşmaya 

çalışması, eylem yoluyla gerçekleşir. “İstencin öznel ya da ahlaksal olarak anlatımı ya 

da dışlaşması eylemdir.”
349

 Eylem, dışsal bir şey olduğu için, bir yükleneni olduğu için 

ya da ancak bir özneye ait olabildiği için ve ona yüklenebilir bir şey olduğu için, 

yargılanabilir olma özelliğine sahiptir. Eylemin, kendisi yoluyla ortaya çıktığı bir içerik 

vardır ve bu içerik eylemin şeklini belirler. Eylem bir bileşiktir; o; niyet, amaç ve iyi 

üzerine düşünceden oluşan bir bileşiktir.
350

 

Soyut hakta eylemin böyle bir bileşik olmasının bir önemi yoktur. Eylemin 

öğelerinin önemsenmesi ahlak alanına aittir.
351

  Kişinin eyleminin faili olduğunu 

düşünmeye başlaması, yani eylemin sorumluluğunu taşımayı istemesi ahlaklılığın 

başlangıcıdır. Ancak sorumluluktadır ki eylemin amacı, niyeti ve iyi üzerine düşünce 

önem kazanır. Özne olmak, eylemin faili olmak, özgür bir istence sahip olunduğunun 

farkında olmak demektir ya da birincisi ikincisinin sonucudur. Her şey –tüm dışsal 

etkenler- bir yana bırakıldığında, istencin özgür olmasının ve bu yüzden öznenin 
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eyleminden sorumlu olmasının, özne tarafından kavranışı ahlaksal duruşu ifade eder.
352

 

Öyleyse tam olarak özgür istenç sahibi olan öznenin, bunun farkında olarak, eyleminin 

sorumluluğunu alması bakımından, ahlak, Hegel‟e göre, özgürlüğün daha ileri bir 

aşamasıdır. 

“İnsanlığa onun yüksek, saltık belirlenimi olarak damgasını vuran şey, iyiyi 

kötüyü ayırt etmeyi, bunlardan birini seçmeyi bilmesi, tek bir sözcükle, sorumlu 

olabilmesi, yalnızca kötülükten değil, iyilikten de sorumlu olabilmesi, şundan ya 

da bundan, kendisinin olduğu ve kendisinde olan her şeyden değil, fakat kendi 

bireysel özgürlüğünü ilgilendiren iyi ve kötüden sorumlu olabilmesidir. Yalnızca 

hayvan, gerçek anlamda bütünüyle sorumsuz, suçsuzdur.”
353

 

Öznellik ya da ahlaksal duruş noktası, bir anlamıyla, özgürlüğün, özgür 

istençlerce yorumlanması olarak anlaşılabilir. Özne ahlak alanında özgür bir istence 

sahip olduğunu, bu yüzden de eyleminden sorumlu olduğunu düşünmeye başlamaktadır. 

İstencinin özgürlüğünün farkında olan özne, özgürlüğü, eylemleriyle anlatır veya 

gerçekleştirir. Ahlakın, özgürlüğün öznel bir yorumu olduğunu düşünürsek eğer, ahlak 

öznelliğin kendisi olur ya da o, tümel olanın öznel bir yorumuna karşılık gelir. Böylece 

soyut hukukta evrensel istençten, tümel olandan kendisini soyutlamış olan Ben, ahlak 

alanında bu türlü bir tek-yanlılıktan kurtulmuş olmaktadır. 

Hegel‟e göre, insan kendi öz-belirlenimine göre yargılanmayı ister.
354

 Kişinin 

kendi öz-belirlenimi onun öznelliğidir; öznellik ise, daha önce de ifade edildiği gibi, 

kişinin kendine özgü bir biçimde, özgürlüğü ve evrensel/nesnel olanı, eylemi yoluyla 

yorumlamasıdır. Eylem, özgür istencin öznel anlatımı olduğu için, kişi, eyleminin 

arkasında yatan niyeti amacı ve iyi olan üzerine düşüncesine göre yargılanmak 

istemektedir. “Ahlaksal duruş noktası buna göre somut şekli içinde öznel istencin 

hakkıdır.”
355

 Ahlak alanında özne, eylemi yoluyla, tümelin bir yorumcusu, anlatıcısı 

olduğu için, ahlaklılık, keyfilikten ayrı, evrensel ya da nesnel belirlenimlere henüz uzak; 

fakat göreliliğe daha yakındır, denilebilir. 

Hegel, ahlaki eylem ile hukuki eylemi birbirinden ayırmaktadır. Hukuki eylemin 

içeriği tamamıyla benim sorumluluğumda değildir; ahlaki eylemin içeriği ise tamamıyla 

benim sorumluluğumdadır, yani eylemimdeki amacımdan, niyetimden ve iyi üzerine 
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olan kendi düşüncemden ben sorumluyumdur. Çünkü ahlaki eylem ya da eylemin ahlaki 

yanı, özgür istenç ile eylemin ilişkisinden oluşurken; hukuki eylem, yasa ile eylemin 

ilişkisinden oluşmaktadır. Buna dayanarak, ahlaksal ya da öznel istencin hakkı, öznenin 

eyleminin öğelerini belirleyebilmesinden ya da yönlendirebilmesinden ibarettir.
356

 

Özgür istencin eylem ile ilişkisinde, eylemi belirleyen üç öğe vardır; bunlar ise: amaç, 

niyet ve iyi üzerine düşüncedir.  

Eylemin amacında içerilmiş olan kadarıyla ya da öznenin eylemde amaçlamış 

olduğu kadarıyla, özne, eylemin sonucundan sorumlu tutulabilir. Hegel‟e göre, bir fiil, 

dış etkenlerle örülü bir dünyada gerçekleşmektedir ve bu dış etkenler ya da koşullar 

yüzünden öznenin amacında içerilmeyen bambaşka sonuçlar doğabilir. Bu yüzden 

ahlaksal istencin, yalnızca eylemiyle amaçladığına göre yargılanmayı isteme hakkı 

vardır. Çünkü “(…) Edim ancak istencin sorumluluğunda ise yüklenebilir –bilme 

hakkı”.
357 

“Sonuçlar eylemin ereğini ruhu olarak alan şekil olarak, eylemin sonuçlarıdırlar, 

ona aittirler; -ama eylem aynı zamanda dışsallıkta koyulmuş erek olarak dış 

güçlerin eline kalmıştır ve bunlar ona kendi için olduğundan bütünüyle başka bir 

şey bağlar ve onu uzak, yabancı sonuçlara sürüklerler. Bu yüzden yalnızca ilk 

sonucu yüklenmek istencin hakkıdır, çünkü amacında yatan yalnızca odur.”
358

 

Fakat Hegel‟e göre, eylem olumsallığın alanında bulunduğu için, eylemde 

bulunmak, sonluluğun doğasını baştan kabul etmek, yani eylemim yüzünden amacımın 

dışında bambaşka sonuçların da ortaya çıkabileceğini kabul etmiş olmak demektir. 

Eylemin dış dünyada yol açtığı sonuçlar yalnızca amaçta içerildiği kadarıyla 

gerçekleşmemiş olabilir; bu, öznenin dışında başka etkenler dolayısıyla olmuştur. Fakat 

Hegel, eylem ile onun olası sonuçları arasında belli bazı zorunlu bağıntıların olduğunu 

belirtmektedir ve ona göre akıl sağlığı yerinde olan her özne bu bağıntıları da bilmek 

zorundadır.359 

“Yalnızca tasarımım olmuş olanı kabul etmemde niyete geçiş yatar. Başka bir 

deyişle, yalnızca duruma ilişkin olarak bildiğim bana yüklenebilir. Ama zorunlu 

öyle sonuçlar vardır ki, kendilerini her eyleme bağlarlar, üstelik ortaya yalnızca 

tekil, dolaysız şeyler çıkardığım zaman bile ve bu sonuçlar bu düzeye dek 

durumun kendi içinde taşıdığı evrensellerdir. Engellenebilecek sonuçları hiç 

kuşkusuz önceden göremem, ama tekil edimlerin evrensel doğalarını tanımam 
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gerekir. (…) Amaçtan niyete geçiş şimdi benim yalnızca tekil eylemimi değil, 

ama onunla bağlanan evrenseli bilmem gerektiği olgusunda yatar. Böyle ortaya 

çıkmakla evrensel benim tarafımdan istenmiş olandır, niyetimdir.”
360

 

Eylemimle ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin bir tasarımım vardır ve ben bu 

tasarımıma göre, bilerek eylerim. Çünkü Hegel‟in belirttiği gibi, tekil edimlerin evrensel 

doğalarını bilmem gereklidir. Örneğin, ateş ile çalıların karşılaşmasında neyin ortaya 

çıkacağını bilmem gerekir ya da ahşap bir evin merdivenindeki bir tahtayı 

tutuşturduğumda, yalnızca o tahtanın değil bütün bir evin yanabileceğini tasarlamam 

gerekir. Ahlaki niyetteki bu bilme zorunluluğu, yani ne yaptığının farkında olma 

zorunluluğu eylemin keyfiliğini sınırlandırmakta ya da azaltmaktadır. Hegel‟e göre, 

eylem ile bu eylemin olası sonuçlarından bilinebilir olan kadarıyla özneye sorumluluk 

yüklenebilir.  

Amaç öznenin eylemdeki tikel gayesidir; fakat niyet, öznenin eylemiyle 

hedeflemiş olduğu bir bütünü ya da tümeli gösterir. Başka bir ifadeyle, eylemin amacı 

bir tikeli gösterirken öznenin eylemdeki niyeti bütüncül bir amacı gösterir. Bu, 

öznelliğin doyurulmasıdır. Öznelliğin doyurulması ise öznelerin kendi iyiliklerine ve 

mutluluklarına ulaşmalarıdır. Öznel doyum, öznenin kendi iyisini ve mutluluğunu 

bulmasıyla ilgilidir. Mutluluk isteği bütün öznelerin paylaştığı bir şey olduğu için, 

mutluluk evrensel bir amaç olmaktadır. Evrensel olanı istemek ise amacı, ahlaki niyete 

yükseltir. Mutluluk isteği aynı zamanda eylemin olumlu içeriği olduğu için de eylemin 

ahlaki yanını oluşturur.
361

  

Hegel‟e göre öznelerin, eylemleri yoluyla, öznelliklerini doyurmaya çalışmaları 

özellikle önemlidir. Çünkü eylemin nesnelliği ile insanın öznelliğinin birbirlerinden 

kopuk olduğu ve bu yüzden de öznel ile nesnel olanın zaten hiçbir biçimde 

birleşemeyeceği düşüncesi eylemsizliği getirmektedir. Oysa eylem, bu kopukluk 

düşüncesinde kalmamak, iyiliği ve mutluluğu yerine getirmek, gerçekleştirmeye 

çalışmaktır. Hegel‟e göre, özgür ve akıllı varlıklar için kendi iyiliğini ve mutluluğunu 

istemek ortaktır. Bu yüzden de öznel doyum ya da öznelliğin doyurulması evrensel bir 

amaçtır.
362
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Öznel doyum ile nesnel ya da evrensel erek birbirlerine karşıt değildirler. 

Tersine, Hegel‟e göre, öznel doyum nesnel erekte kapsanmaktadır. Eğer bunların 

birbirlerine karşıt oldukları ileri sürülürse öznel doyum için, evrensel amaç yalnızca bir 

araç olur ve öznel doyum artık mutluluk ya da iyiyi değil, tikel çıkar anlamını 

karşılamış olur. Bu durumda da öznelliğin doyurulması bir hak olmaz ya da öznenin 

tikelliğinin hakkından söz edilemez. 

“Ama benim tikelliğim de tıpkı başkalarınınki gibi yalnızca özgür bir varlık 

olduğum ölçüde genel olarak bir haktır.”
363

 Özgür bir varlık Hegel‟e göre, hakka karşı 

olan bir eylemi doğru ve haklı gösteremez. Çünkü özgür bir varlık kendi amacına 

evrensellik katmıştır ve buna göre eylemde bulunur. Ahlaki niyet keyfilikten kopmuş ya 

da uzaklaşmış olan öznelliktir, bu yüzden ahlaki niyet keyfiliğin sonucu olan haksızlığa 

onay vermez. Öznel doyum, öyleyse, tüm diğer öznelerin doyumu ile mümkündür ve 

bu, genel iyilik isteğidir; fakat henüz ahlak alanında gerçekleşmiş değildir.  

“Genel iyilik denilen şey, devletin gönenci, edimsel somut tinin hakkı bütünüyle 

başka bir alandır ki, orada biçimsel hak tıpkı bireyin tikel gönenci ve mutluluğu 

gibi yalnızca altgüdümlü bir kıpıdır.”
364

 

Genel iyilik, herkesin iyiliği ve mutluluğudur ve bunun gerçekleşebileceği 

biricik alan devlet yaşamıdır. Devlet yaşamında tikelin mutluluğu ve iyiliği bütüne, 

birliğe, devlete altgüdümlüdür. Genel iyilik içerisinde tikelin iyiliği kapsanır ve tikelin 

iyiliği genel iyiliğe bağlıdır. Genel iyilik, insan tini için özgür istenç olmaktan ve 

özgürlüğün dünyada gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. 

“Tinin tözü özgürlüktür. Tinin tarih sürecindeki ereği böylece söylenmiş oluyor: 

öznenin özgürlüğü. Yani ereği kendi vicdanına ve ahlakına sahip olmasıdır, 

öznenin sonsuz değer kazanmasını ve bu sonsuzluğun bilincine varmasını 

sağlayacak genel ereklere sahip olmasıdır. Dünya-tinin ereğinin içerdiği bu töze 

herkesin özgür olmasıyla erişilir.”
365

 

„İyi‟ bir kavramdır; iyi hal ise dünyada gerçekleşmiş olarak iyinin tekil bir 

görünüşüdür. Bu tekil görünüşün iyi olabilmesi, onun kavram olan İyi ile uygunluk 

içinde olmasını, ona göre gerçekleşmesini gerektirir; fakat kavram olan İyinin de gerçek 

anlamına kavuşması için dünyada gerçeklik kazanmaya ihtiyacı vardır. Hegel, gerçek 

anlamıyla ya da idea olarak İyinin, istencin kavramı ile tikel istencin birliği olduğunu 
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düşünmektedir. “Kavramda kapsanan, ona benzeyen ve tekil dışsal edimsellik istemini 

kendi içinde kapsayan bu belirlilik İyidir. Saltık olma değeri ile ortaya çıkar, çünkü 

kendi içinde kavramın bütünlüğüdür, aynı zamanda özgür birlik ve öznellik biçiminde 

nesnel olandır.”
366

 

“İstenç kavramının ve tikel istencin birliği olarak İyi ideadır ki onda soyut hak ve 

ayrıca gönenç, bilmenin öznelliği ve dışsal belirli varlığın olumsallığı kendileri 

için bağımsız olarak ortadan kaldırılırlar; ama böylelikle özlerine göre onda 

saklanır ve kapsanırlar, -dünyanın olgusallaşmış özgürlüğü, saltık son ereği.”
367

  

İyide soyut hak, iyi hal, bilmenin öznelliği ve dışsal varoluşun olumsallığı 

aşılmıştır; fakat bu, tek-yanlılığın aşılması anlamındadır. İyi, yeni bir tek-yanlı bir birlik 

değildir; onda saf öznellik aşılırken, yine öznenin istencinde, fakat bu kez evrenseli de 

içine alan bir birlik kurulur. İyi olarak bu birliğin zemini öznelliktir. İyi, böylece, tikel 

istenç ile istencin kavramının, yani tümelin, öznellik zemininde kurulan birliğidir.  

“İyi tikel istencin gerçekliğidir, ama istenç yalnızca kendini neye yatırmışsa odur: 

Doğrudan doğruya iyi değildir, ama ne ise emeği yoluyla o olabilir. Öte yandan, 

öznel istencin kendisi olmaksızın iyi salt olgusallıktan yoksun bir soyutlamadır ve 

bu olgusallığın ona ilkin o istenç yoluyla gelmesi gerekir.”
368

 

Bir idea olmasıyla iyi, hem bir kavramdır hem de salt soyut olmayan ama 

içerikle dolu bir şeydir. İdea olarak iyi, hak ve iyi halin birliğinden oluşur. “(…) Gönenç 

hak olmaksızın bir iyi değildir. Benzer olarak hak da gönenç olmaksızın iyi değildir.”
 369

 

İyinin bu birliği, Hegel‟e göre, iyi halin soyut olarak iyi olmadığını, onun kavramına 

uygun olarak gerçekleşmeye de ihtiyacı olduğunu göstermektedir, yani iyi hal hakla 

ilişkisinde ve hak iyi hal ile ilişkisinde iyidir, “(…) refah (…) özgürlüğe bağlı olarak 

değer taşır”
370

. Bu belirlemeye göre, İyi, ancak, özel bir istenç yoluyla gerçekleşebilir, 

fakat özel ya da tikel istenç, ancak, kavram olan İyiyle, özgürlükle, uygunluğu içinde 

değer taşımaktadır.
371

  

Özne için iyi, böylece, onun salt kendi görüşü ya da keyfi kararı olmayacaktır. 

Bu İyi‟nin doğasından ya da İyi ideasından dolayı böyledir. Başka bir deyişle iyi, 
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kavram olan iyi, onun sadece bir biçimi değil, aynı zamanda özüdür de ve iyi salt bir 

kavram değil aynı zamanda bir idea olmakla, bu öze uygun gerçekleşmeleri de 

gerektirmektedir.
372

 İyinin, tikel istençler yoluyla gerçekleşeceği alanı ise nesnellik 

alanıdır. Bu alan öznenin içine doğduğu tinsel dünyadır. 

Özne, bu önceden kurulmuş alanda eylemde bulunurken, aslında, bu alanın 

yasalarını, kurallarını kabul etmiş olarak, onlara göre eylemektedir. Özne, böylece, içine 

doğduğu bu alanın hakkını, yani nesnellik hakkını tanımış olmaktadır. Hegel‟e göre 

nesnelliğin yasalar, kurallar olarak sunduğu bu „iyi‟nin, özne tarafından da „iyi‟ olarak 

bilinmesi, tanınması gereklidir. Çünkü özneye sunulan yasaların bir dayatma olmaması 

için, bu iyinin, özne tarafından da iyi olarak görülmesi gereklidir; bu da, öznel istencin 

hakkıdır. Bu hak, iyi üzerine iç-görü hakkıdır. Fakat eylem üzerine iç-görü hakkı ise, 

nesnellik hakkına karşılık gelmektedir ve onun zorunlu olarak tanınmasını gerektirir.  

“(…) nesnellik hakkının öyle bir şekli vardır ki, buna göre eylem edimsel bir 

dünyada varolması gereken bir değişim olduğu ve bu yüzden burada tanınacağı 

için, bütününde orada geçerli olanla uyumlu olmak zorundadır… Bu nesnel 

alanda iç-görü hakkı yasal ya da yasadışı üzerine iç-görü olarak, geçerli hak 

üzerine iç-görü olarak geçerlidir ve kendini en yakın imlemine, eş deyişle, yasal 

ve o düzeye dek yükümlülük yaratıcı olanla tanışıklık olarak bilgiye kısıtlar.”
373

 

Hegel‟e göre bu bilgi, yasal ve yasadışı olanın kamuya açık olması sayesinde 

mümkün, hatta zorunludur. Çocukların veya akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerin 

dışında yasal ve yasadışı olan bilinmek zorundadır. Ona göre, duygusallıklardan ötürü 

kişilerin suça meyil ettiğini ve bunun, suçu azaltabileceğini ya da ortadan 

kaldırabileceğini düşünmek, aslında insanın dürtülerinin güdümünde hareket eden bir 

varlık olduğunu, yani özgür olmadığını düşünmek olur. Bu da insana hak ve onuruna 

göre davranılmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca Hegel‟e göre, suçun gerektirdiği 

cezadan vazgeçilmesi ya da cezanın azaltılması bağışlama ya da af alanına aittir; hukuk 

alanına ait değildir –çünkü hukuk suçun olumsuzlanması yoluyla adaletin sağlanmasını 

gerektirir.
374

 

İyiyi istemek, öznel istencin hakkıdır, ama bu iyi nesnelliğe uygun olduğu sürece 

geçerli bir hak olabilir. Fakat eğer özne, nesnelliğe uymak, eylemini ona uydurmak için, 
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yalnızca böyle yapmanın gerekli ve yeterli olduğu şeklinde bir anlayışa kapılıp kalırsa, 

bu, Hegel‟e göre, ödevin ödev uğruna yapılması olur. Fakat ona göre, öznenin İyiyi, iyi 

olanı istemesi, aslında, öznenin istencinin özüyle kurduğu ilişkidir. İyi ya da iyiyi 

isteme, özneye, dışarıdan gelen yabancı bir şey değildir, tersine istencin özünde 

bulunur.  

“Eylem kendi için tikel bir içerik ve belirli bir erek istediği için, ama ödev 

soyutlaması böyle bir şey kapsamadığı için, soru doğar: Ödev nedir? Bu 

belirlenim için ilk olarak şundan başka bir şey bulunmaz: Hak olanı yapmak ve 

gönenç için, kendi gönenci ve evrensel belirlenimdeki gönenç, başkalarının 

gönenci için kaygı duymak.”
375

 

Ödev bu haliyle, “(…) içeriksiz özdeşliği ya da soyut olumluyu, belirlenimsiz 

olanı belirlenim olarak alır”
376

. İyinin yerine getirilmesi ödev ise, o, ancak bir eylem 

olarak yerine getirilebilir. Buna göre, ödeve uymak demek iyiyi yerine getirmek veya 

iyi olanı yapmak demektir. Fakat iyinin evrenseli soyut olduğundan, soyut bir şey, soyut 

bir şey olarak gerçekleşemeyeceğinden, gerçekleşebilmesi için bir tikellik kazanması 

gereklidir. Yani ödevin ne olduğunun belirlenmesi gerekir ki onun içeriğine göre 

eyleyebilinsin. Başka bir ifadeyle, ödev nasıl eylemde bulunulacağını gösteren ilkeleri 

gösterir ve böyle olmalıdır ki ödev boş bir biçimden anlamsızlığa kadar uzanmasın. 

“Ama burada ilkenin kendisi henüz yoktur ve hiçbir çelişkinin olmaması gerektiği 

yolundaki ölçüt hiçbir şey üretmez, çünkü hiçbir şeyin olmadığı yerde hiçbir çelişki de 

olamaz.”
377

 

Hegel bir buyrukta dile getirileni sağlam usun bildirileri olarak kabul ettiğimizi 

ve bu kabulün temelinde bir çelişkinin bulunduğunu anlatmaktadır. Hegel bu 

düşüncesini ortaya koymak için “Herkes gerçeği söylemelidir”
 378

 ödevini ele alır. Bu 

ödevde dile gelen “herkesin gerçeği söylemesi”, ilkin gerçeği bilmeyi gerektirir. 

Koşulsuz olarak öne sürülen buyruk böylece koşula bağlıdır. Öyleyse bu ödevde öne 

sürülen zaten bu koşulu kendinde taşımaktadır; yani ödev aslında şöyledir: “Herkesin 

gerçeği ona ilişkin olarak o zamanki bilgi ve kanısına göre söylemesi gerekir”
379

. 

“Sağlam usun ilkin gerçeği söyleyebilme yeteneğini dolaysızca taşıması gerekiyordu, 
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oysa şimdi gerçeği bilmesi gerektiği, yani onu dolaysızca anlatmayı bilmediği 

söylenmektedir.”
380

 Dolayısıyla koşulsuz ve içeriksiz olarak öne sürülen buyruk bilmeyi 

gerekli kılmaktadır; Hegel‟e göre koşulsuz buyruk kendi kendisiyle çelişmektedir, 

çünkü daha kendi içinde koşula bağlanmaktadır. Hegel burada yasa koyucu usun 

koşulsuz yasa bildiremeyeceğini, çünkü yasanın içeriğinin, öncelikle, bilmeyi 

gerektirdiğini ifade etmektedir.
381

 

İyi‟nin soyut karakterde olmasından dolayı, iyi olanı belirli bir şey olarak ortaya 

koymak ve iyi olana karar vermek özneye kalmaktadır. Öznede iyi olana karar verecek 

ve onu, ilkeler olarak belirleyecek olan özellik ise, vicdandır. “Hakiki vicdan kendinde 

ve kendisi-için iyi olanı isteme yatkınlığıdır.” Fakat Hegel‟e göre, vicdanın kendinde ve 

kendisi için iyi olanı belirleyebileceğini düşünmek hatalıdır. Çünkü vicdan öznede 

kapalı durumdadır ve bu yüzden onun başka bilinçlerle ya da tümelle ve rasyonaliteyle 

ilişkisi, zorunlu olarak, yine öznenin kendisine bağlı durumdadır.
382

 Vicdanın iyi olan 

olarak belirlediği ödev, “(…) kanı olarak ödevdir. Ödev bundan böyle „kendi‟ye karşıt 

evrensel değildir; tersine, bu ayrılmışlık içinde hiçbir geçerlik taşımadığı bilinir; o şimdi 

„kendi‟ uğruna varolan yasadır,  yasa uğruna varolan „kendi‟ değil.”
383

 

Hegel‟e göre, ilk olarak vicdan öznel bilmeyse ve öznel bilme iyi ile özdeş kabul 

edilirse, vicdan kutsal bir şey olacaktır. Diğer yandan vicdan, iyiye ilişkin fikrinin, 

öznel bilgisinin meşru olduğunu iddia edecektir. Fakat ilkelerin meşru olabilmesinin 

ölçütü kendiliğinde ve kendisi-için geçerli olan rasyonel içeriklere sahip olmalarıdır; 

salt öznel fikirler ilkelerin meşru olabilmesinin ölçütü değildirler.
384

 Bu yüzden Hegel‟e 

göre; 

“Hak ve ödev olan şey, istenç belirlenimlerindeki kendinde ve kendi-için ussal 

yan olarak, özünde ne bir bireyin tikel mülkiyetidir, ne de duyumun ya da başka 

bir tekil, e.d. duyusal bilmenin biçimindedir; tersine, özsel olarak evrensel, 

düşünsel belirlenimlerin, e. d. yasa ve ilkelerin biçimindedir.”
385

 

Bu yüzden Hegel‟e göre “iyilik aşkına iyilik” boş bir laftır. Bu boşluk, burada, 

öznellikle vicdani tutumla doldurulur. Oysa iyinin ya da yerine getirilmesi gereken 
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ödevin ne olduğu böyle belirlenmez. “Kişi eylemde bulunacaksa yalnızca iyiliği 

amaçlamamalı fakat hangi şeyin iyi olduğunu bilmelidir. Özel yaşamın alışılmış 

durumları için hangi şeyin iyi ya da kötü, haklı ya da haksız olduğu bir devletin yasa ve 

törelerinde belirtilmiştir.”
386

 

Ödev, öyleyse, ait olunan halk-tinine uygun olmak, onun ereklerini 

benimsemektir. “Bireyin ahlakı” ait olduğu halk-tininin ödevlerini yerine getirmesidir. 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun yasalarında içerilen ödevler hem bireyi hem de tümeli 

korumaktadır. Buna göre halk-tininin ödevleri genel iyiliği erek edinmiştir. Dolayısıyla 

yasalara uymak hem yurttaş olmanın hem de ahlaklı ve mutlu bir birey olmanın 

koşuludur. Ait olunan halk-tininin ödevleri dışında başka bir „iyi‟ aramak, Hegel‟e göre, 

ödevlerden kaçmaya çalışmaktır. Rasyonel olarak belirli bir ödevde dile gelen şey, iyi 

olan ile hak olanın birliği olduğu için soyut bir iyinin peşine düşmek vicdana güvenmek 

olur ve zorunlu olarak öznelliğe varır. Oysa Hegel‟e göre, “Ahlakın belirlediği bir 

ilişkinin doğasında tözsellik, ödev duygusu vardır.”
 387

  Bu duygu salt öznel ya da doğal 

bir varlık olmayan ve bu yüzden mutluluğunu, iyiliğini nesnel alanda arayan rasyonel 

bireyin duygusudur.  

Özgürlük ya da kendinde ve kendi-için hak ile tikel istencin mutluluk isteğinin 

birliği, İyi ideasına karşılık gelmekte ve iyinin ilke olarak koyuluşu da ödevi 

göstermektedir. Öyleyse ahlaklılık, özgürlüğün dünyada gerçekleştiği daha yüksek bir 

basamak olmaktadır. Bu basamak; tikel istencin salt hak iddiasında olmaktan ayrılarak, 

„iyi‟ biçimindeki tümeli de tanıyan bir özne olma çabasını göstermektedir. Bu 

basamakta, ahlaklılıkta, ne tamamıyla ya da yalnızca soyut hak vardır artık ne de tam 

anlamıyla somut özgürlük gerçekleşmiştir. Çünkü tikel ile tümel olanın birliği olan iyi, 

burada, öznellik zemininde kurulmuştur. Dolayısıyla iyi, ahlaklılıkta, en nihayetinde 

öznelliğe dayanmaktadır ya da öznelerin vicdanı tarafından belirlenmektedir. Sonuç 

olarak, soyut İyi‟nin ilkeler olarak belirlenmesi gerektiği için ve bu da, vicdana 

bırakılmış olduğu için, bu ilkelerin nesnel belirlenimlerine ahlak alanında ulaşılamaz.  
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2.9. Ahlaklılıktan Etik Yaşama Geçiş 

Ahlak alanında iyi ya da iyilik, özne tarafından istenen şey olarak 

bulunmaktadır. Hegel‟e göre “istenen şey yalnızca olası olandır ki yaklaşık iyilik 

demektir, herhangi bir zemin ile ya da herhangi bir yetke ile yüklenebilen demektir”
388

. 

Buna göre istenen her şey, her eylem bir iyiyi hedefler gibi bir düşünce zemininde, her 

eylemle iyi olan istenmiş olmaktadır. Burada iyi olan ile kötü olan arasında bir fark 

yoktur. Bunun sebebi, iyinin yalnızca soyut bir şey olmasıdır ve onun “somut içeriği ise 

yalnızca görüşe bırakılan özsel olmayan bir şey” olmasıdır. Böylece Hegel‟e göre, soyut 

iyinin somut içeriği ancak bir kanı
389

 olabilir.
390

  

Hegel‟e göre, salt olması gereken olarak iyilik ile salt iyi olması gereken –

zorunda olan- öznellik eşit ölçüde soyuttur. Soyut iyi ve soyut öznellik (vicdan), ancak, 

kendi olumsuzlarında ya da henüz olmadıkları yerde kendi somut içeriklerini 

kazanabilirler.  Hem soyut iyi hem de soyut öznellik birbirlerinden, yani karşıtlarından 

yoksundurlar. Bu yüzden soyut iyiyi istediğim herhangi bir içerikle doldurabilirim. 

Soyut öznellik ise, onda nesnellik eksik olduğundan tek-yanlıdır.
391

 

Hegel‟e göre soyut iyinin ve soyut öznelliğin, birbirlerinde ya da birlikte ve 

böylece gerçek anlamlarıyla var olacakları alan törel alandır. Çünkü tüzel alanda 

öznellik yanı, ahlakta ise nesnellik yanı eksiktir. Bu yüzden Hegel‟e göre, tüzel olan da 

ahlaksal olan da kendi başlarına gerçekleşemezler, ancak birbirleri yoluyla gerçeklik 

kazanabilirler. Böylece tüze/hukuk ve ahlak, törel alan temelinde kurulmak zorundadır. 

“Öznel iyinin ve nesnel ve kendinde ve kendi için varolan iyinin birliği törelliktir 

ve onda kavrama uygun olan uzlaşmanın yer aldığını buluruz. Çünkü ahlak 

öznellik yanına göre genel olarak istencin biçimi iken, törellik ise istencin 
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yalnızca öznel biçimi ve öz-belirlenimi olmakla kalmaz, ama istencin kavramını 

özgürlüğü içerik olarak alır.”
392

 

Hegel‟e göre törel alan, içeriği bakımından, soyut hukuktan ve ahlak alanından 

ayrılır. Törelliğin içeriği özgürlüktür. İstencin kavramı olan özgürlük, soyut hukukta 

evrenselin dolayımından geçmeden tek-yanlı bir biçimde gerçekleşmiştir; o, ahlak 

alanında ise iyilik olarak öznel ve yine tek-yanlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Hem 

öznellik hem de nesnellik birlikte varolduklarında, birbirleriyle uyum içinde 

olduklarında ancak kavramına uygun olarak gerçek anlamıyla özgürlük gerçekleşmiş 

olur. Hegel‟e göre özgürlük, tam anlamıyla, öznelliği ve nesnelliği uyumlu bir şekilde 

birleştirmek yoluyla ama birbirlerini yok etmeden, tersine hem öznelliğin hem de 

nesnelliğin daha güçlü bir biçimde varolacakları bir alanda gerçekleşebilir. Bu alan törel 

alandır. 

Bir başka ifadeyle, soyut hukukta temel amaç ya da ilke „yaşam‟dır; ahlaklılıkta 

temel amaç „iyi‟dir; törellikte ya da etik yaşamda ise temel amaç ya da ilke, „yaşayan 

iyi‟dir. Yaşayan iyi, öz-bilinç tarafından istenen ve onun eylemi yoluyla gerçekleşen 

özgürlük ideasıdır. Yaşayan iyi, etik yaşamda yasalar olarak belirlenmesi sayesinde, 

hem soyut iyinin içeriğinin keyfi olarak belirlenmesine hem de soyut hakkın 

evrenselden bağımsız olarak belirlenmesine izin vermemektedir.  

“Törellik özgürlük ideasıdır – yaşayan iyi olarak ki, öz-bilinçte bilgisini, istencini 

ve onun eylemi yoluyla edimselliğini bulur. (…) Törellik varolan dünyaya ve öz-

bilincin doğasına gelişmiş özgürlük kavramıdır.”
393

 

Etik yaşam ya da törellik tam olarak devlete, devlet düzenine karşılık gelir. 

Fakat Hegel, bize, etik yaşamı kendinde (aile), parçalanmışlığı içinde (toplum) ve 

gerçek varoluş (devlet) olarak sunmaktadır.  

2.10. Aile 

Hegel‟e göre, kendinde, dolaysız, doğal törel tin ailedir. Bir tekil olarak aile, 

soyut hukuktaki „Ben‟ ya da „Kişi‟ belirlenimine benzemektedir. Her bir aile, tıpkı bir 

„Ben‟ gibi davranmaktadır. Aileler, kendi yararı için hakları olduğunu ileri süren kişi‟ler 

gibidir. Bu yüzden Hegel‟e göre, aile henüz kavramı içinde olan ahlaki idedir. Fakat 
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aile, her ne kadar haklar bakımından kişilere benzemekteyse de, ondan daha yüksek bir 

basamakta durmaktadır. Çünkü aile birbirlerinden farklı bireylerin bir araya gelmesiyle 

oluşmuştur. Ailede farklı bireyler bu farklılıklarıyla bir arada yaşarlar.
394

 

“Böylece de duygu birliği içindedirler, birbirlerine sevgi, güven duyarlar, 

inanırlar. (…) Ailenin tini, penatlar, tıpkı devlette ortaya çıkan halk-tini gibi 

özsel, bir tözdür ve her ikisinde de törellik, bireysel kişilik ve ilgilerden 

vazgeçilmesini, bunların duygu, bilinç ve istek olarak bir yana bırakılmasını 

gerektirir. Ancak ailedeki bu birlik özünde duyusaldır, doğallıkla çerçevelenmiş 

olarak kalır.”
395

 

Bu olgu, özsel olarak törel bir ilişkidir ya da evrenselle bağlantılıdır. Aile, 

evrenselle ilişkilidir fakat yalnızca bu sebeple yani aile görünümünde olmakla, o, 

evrenselle bütünleşmiş olmamaktadır. Ailenin üyeleri sırf bu yüzden evrenselin 

taşıyıcılarıdırlar ama henüz evrensel ile bir olmuş değildirler. 

“Aile de törel bir bütündür, ama tin burada sevgi biçimindedir. (…) Devlette tin, 

sevgi, duygu biçiminde değil, bilinç, isteme ve bilme biçiminde vardır. Devletin 

gözünde ailenin genelliği doğal bir aşama gibidir: töreler, törel varlığın dolaysız 

varolma biçimidir. Ama devleti devlet yapan yasalardır.”
396

 

Hem ailenin hem de bir toplumun üyesi olmakla bireyler, salt kendilerinde 

olduklarından daha çok evrenselle ilişkilidirler. Fakat Hegel‟e göre, birey gerçek 

varoluşuna devlet yaşamında kavuşur. Devlet, tümelin, nesnelin kendisi olarak 

bireylerin her birinin tek tek varlıklarını güvenceye alır ve onların özgür istençler 

olarak, edimsel varlık olmalarını sağlar.  

2.11. Yurttaş Toplumu  

2.11.1. Tikel İlke ile Tümel İlke İlişkisi 

Hegel‟e göre toplumu var eden, ortaya çıkaran iki ilke vardır: Tikel ilke ve 

Tümel ilke. Tikel ilke, somut kişi ya da özel şahıstır. Somut kişi bir gereksinimler 

bütünüdür ve bu yüzden gereksinimlerini karşılamak zorunda olan bir varlıktır. 

Dolayısıyla somut kişinin amacı kendisidir, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece 

varlığını korumaktır.
397
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Somut kişinin bir gereksinim varlığı olması, onu diğer kişilerle ilişki kurmaya 

zorlamaktadır. Her somut kişi ihtiyaçlarının doyumunu ancak başkaları yoluyla 

sağlayabilmektedir. Bu zorunluluk bireylerin birleşmesine, birlikte hareket etmesine 

sebep olmuş ve böylece tümeli ortaya çıkarmıştır. Tümel ilke özel şahısları, bireyleri ve 

bireylerin birbirleriyle ilişkilerini yönetecek olan devlettir.  Böylece yurttaş toplumunu 

ortaya çıkaran ikinci ilke, tümel ilke olarak devlettir. Bu biçimde ortaya çıkan birlik ise 

yurttaş toplumudur.
398

  

“Yurttaş toplumu aile ve devlet arasında ortaya çıkan ayrımdır, üstelik oluşumu 

devletin oluşumundan daha sonra yer alsa bile; çünkü ayrım olarak kalıcı 

olabilmek için bağımsız bir şey olarak önünde bulması gereken devleti 

varsayar.”
399

 

Somut kişi tikel ereğine ancak başkaları aracılığıyla erişeceği için, başkalarıyla 

ilişki sayesinde kendisine evrensellik biçimini verir ve böylece onun eylemi de 

geçerlilik kazanır. Fakat Hegel‟e göre yurttaş toplumunun her bir üyesi kendisini, kendi 

ihtiyaçlarının doyumunu erek edindiğinden, somut kişi için, başkaları ve başkalarıyla 

kurulan ilişki, varlığını sürdürebilmenin yalnızca bir aracıdır. Somut kişi başkalarıyla 

ilişkide olmaya zorunlu olduğundan, onun bencil amacı, yani varlığını koruma çabası, 

bir karşılıklı bağımlılık sistemi ortaya çıkarmaktadır. Gereksinimlerin karşılıklı bir 

biçimde doyurulması ya da herkesin iyiliği, toplumda, toplumun üyeleri için ortak amaç 

haline gelir. Tikel olanın, tümeli, isteklerini karşılamanın yalnızca bir aracı olarak 

gördüğü ve dolayısıyla kendisi dışında bir varlık olarak tasarladığı bu biçimdeki devleti, 

Hegel, dışsal/dış devlet ya da gereksinim devleti olarak adlandırmaktadır.
400

 

“(…) hem evrensel hem de tikel ancak birbirleri yoluyla ve birbirleri için vardır 

ve birbirlerine dönüşürler. Eğer ereklerimi geliştirirsem, evrenseli geliştiririm ve 

bu da yine benim ereğimi geliştirir.”
401

  

Tikel ilke ve tümel ilke İdeanın momentleridir. Hegel‟e göre tikelliğin hakkı 

“gelişip her yönde yayılmak”; tümellik hakkı ise kendini tikelliğin zemini ve onun 

zorunlu biçimi kılma ve onun son ereği olarak kendini gösterme hakkıdır. 

Evrensel ya da tümel olmaksızın veya bundan bağımsız bir biçimde tikelliğin 

gelişmesinin varacağı nokta, Hegel‟e göre, fiziksel ve törel çürüme/yozlaşmadır. Bir 
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gereksinim varlığı olan insan sürekli olarak yeni ihtiyaçlar üretir. Fakat bu ihtiyaçların 

var olduğu gerçeği karşısında, onların doyurulmasının olumsal veya kısıtlı olduğu 

gerçeği durmaktadır. Hegel‟e göre, bu karşıtlıkta, tikelliğin bağımsızca gelişmesine izin 

verilirse törel bozulmalar ya da çöküşler ortaya çıkabilir.
402

  

 “Tikellik kendi için başıboş ve ölçüsüz olandır ve bu başıboşluğun biçimlerinin 

kendileri de ölçüsüzdür. (…) Ama öte yanda yoksunluk ve gereksinim de yine 

ölçüsüz şeylerdir ve bu durumun karışıklığı ancak onun üzerinde güç olan devlet 

tarafından uyum içerisine getirilebilir.”
403

 

Tikel ve tümel ancak birlikte varoldukları, birbirlerini yok etmedikleri sürece ve 

bu koşulla kendilerine özgü varoluşlarını kazanma hakları vardır. Başka bir ifadeyle, 

tikelliğin ve tümelliğin hakları ancak birlikte varolduklarında geçerlidir. Bu yüzden 

tümellik, tikellik momentini yok etmenin ya da yok saymanın aksine onu daha sağlam 

kılmaya; aynı şekilde tikel olan, tümelden kopmak yerine ona daha çok bağlanmaya 

çalışmalıdır. Tümelin bireyselliği yok ettikçe daha da güçleneceği ve yine tikel olanın 

tümelden bağımsız oldukça daha özgür olacağı biçimindeki düşünceler, Hegel‟e göre, 

yaygın bir yanılgıdır. Tikel ile tümelin ilişkisinin ussal bir biçimde sürmesi, bu 

düşüncelerin aksine, birlikte varoldukları sürece, birbirlerini kendilerinde eritip yok 

etmedikleri sürece mümkündür. 

 “Tikellik evrensellik koşuluna bağlı olduğu için alanın bütünü bir dolaylılık 

alanıdır ki orada tüm tekillikler, tüm yetenekler, tüm doğum ve talih 

olumsallıkları kendilerini özgür bırakırlar, tüm tutku dalgaları ortaya atılır, 

yalnızca kendini aradan gösteren Us tarafından yönetilirler. Evrensellik tarafından 

kısıtlanan tikellik her tikelliğin kendi gönencini arttırmasını sağlayan biricik 

ölçüdür. ”
404

 

Dolayısıyla tikelin mutluluğu ve iyiliği tümel ile uyumlu bir şekilde yaşamasıyla 

mümkündür. Ayrıca birey özgür varoluşunu kendisinin ya da bir başkasının kendisine 

yönelen keyfi davranışlarıyla değil, tüm bu keyfiliğin karşısında duracak olan tümelin 

yanında olduğunda kazanabilir. Buna göre birey için özgürleşme genel olarak keyfilikle, 

keyfiliğe karşı mücadeledir. Hegel‟e göre, özel ya da tikel istenç bu mücadeleyle 

nesnelliğe yükselir. Böylece özgür istenç kendisi-için varlık olmaktadır ve ayrıca 

evrenselliğe belirli varlık kazandırarak, ona içerik kazandırmış olmaktadır. 
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2.11.2. Yurttaş Toplumunun Temel Belirleyicisi: İhtiyaçlar 

Hegel‟e göre, tikellik ya da özel olma, “istencin evrenseline karşı belirli bir şey 

olarak” öznel ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın doyurulmasının, nesnelleşmesinin iki yolu vardır. 

Bu doyumun bir yolu, başkalarının mülkiyetleri ve ürünleri olan dış şeylerin aracılığına 

başvurmaktır. İkinci yol ise emek vermektir, çalışmaktır. Emeğin amacı öznelliğin 

doyurulmasıdır. Öznelliğin doyumu başkalarının gereksinimlerini ve isteklerini 

tanımayı ve onların istençlerinin dolayımından geçmeyi, yani evrenselliği tanımayı 

gerektirir. Buna göre ihtiyaçların doyurulması, daha doğrusu bunun biçimi olumsal bir 

konu olmakta ve uzlaşıyı zorunlu kılmaktadır.
405

  

İnsanın özel kişi olmasında etkili olan şeylerden biri, insan için gereksinimin ve 

bu gereksinimlerin doyum yollarının sürekli olarak artan çeşitliliğidir. Doğada olduğu 

haliyle yiyecekleri tüketememek, barınma, giyinme gibi ihtiyaçlar, insanı, doğal olanı 

dönüştürmeye zorlar. Gereksinimlerini karşılarken insan, şeyin yararını ve beğenisini 

ölçüt olarak alır. Giderek gereksinimler de gereksinimlerin doyum yolları da özelleşir, 

kişiselleşir. Gereksinimlerde ve onların doyum nesnelerinde artan çeşitlilikten dolayı 

kişisellik, ihtiyacın önüne geçmektedir. Yani doyurulması gereken artık yalnızca 

gereksinimler değildir. Hegel‟e göre, “En sonunda doyurulması gereken şey gereksinim 

değil ama görüş olur”.
406

 

İhtiyaçların karşılıklı olarak doyurulması için hem ihtiyaçların hem de doyum 

araçlarının karşılaştırılabilir özellikte, yani soyut bir karakterde olması gereklidir. Bu 

soyut karakter, herkesçe tanınan evrenselliktir. Bu evrensellik de, Hegel‟e göre, 

bireyleri karşılıklı ilişkide sosyalleştirmektedir.
407

  

“Kendimi başkalarına göre yönlendirmek zorunda olmam burada evrensellik 

biçimini ortaya çıkarır. Doyum araçlarını başkalarından elde ederim ve buna göre 

onların görüşlerini kabul etmem gerekir. Ama aynı zamanda başkalarının 

doyumları için araçlar üretmem gerekir. Öyleyse her birimiz bir başkasının eline 

oynar ve böylece bir araya bağlanırız. Tikel her şey bu ölçüde toplumsal bir şey 

olur.”
408

 

Hegel, biri doğal ve dolaysız olan, diğeri fikirlerden doğan tinsel olan, iki tür 

ihtiyaçtan söz etmektedir. Tinsel ihtiyaçlar evrensellikleri nedeniyle özgürleştirici bir 
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özelliğe sahiptirler. İnsanın yalnızca doğal ihtiyaçları olduğu ve bunların doyumunun da 

saf doğada mümkün olduğu anlayışı Hegel‟e göre hatalıdır.
409

  

Doğada ham haliyle bulunan maddenin işlenmesi de bu işlem için gerekli olan 

araçların üretilmesi de emek yoluyla olmaktadır. Hem madde hem de araç insan emeği 

yoluyla yararlı olur ve değer kazanır. Dolayısıyla insan tüketimi sırasında emeğin, 

çalışmanın, insan çabasının bir ürününü tüketmektedir. Bu yüzden insan üretim 

yaparken yalnızca kendi beğeni ve isteklerini değil aynı zamanda başka insanların da 

isteklerini dikkate almaktadır. İnsan işiyle, böylece, evrensel olarak geçerli olabilecek 

bir şeyi üretmeyi hedeflemektedir. Üretimde özelleşme bu soyutlama sayesinde 

gerçekleşir ve bu soyutlama böylece işbölümünü doğurur. Başka bir ifadeyle, “emeğin 

evrensel unsuru” gereksinimi ve araçları özelleştirdiği gibi üretimi de özelleştiren 

işbölümünü ortaya çıkarır. İşbölümü sürekli olarak artan ihtiyaçların doyurulmasını 

kolaylaştırmaktadır ve aynı zamanda insanı, bir tek ürünün dahi ortaya çıkmasındaki 

uzun çalışma sürecinin her alanında bulunmaktan kurtarmaktadır. Ayrıca işbölümü 

toplumda insanların birbirlerine karşılıklı bağlılıklarını zorunlu kılmaktadır.
410

 

“Emeğin ve gereksinimlerin doyumunun bu bağımlılık ve karşılığında öznel 

bencillik tüm başkalarının gereksinimlerinin doyumuna katkıya, eş deyişle, 

eytişimsel devim olarak tikelin evrensel yoluyla dolaylı kılınmasına dönüşür, öyle 

ki herkes kendi için kazanır, üretir ve yararlanırken, tam bu yolla tüm 

başkalarının yararlanımı için üretir ve kazanır. Herkesin bağımlılığını tüm 

yanlarda iç içe geçişinde yatan bu zorunluluk bundan böyle herkes için evrensel, 

kalıcı anamal(zenginlik)dır ki her biri için eğitim ve beceri yoluyla ondan pay 

alma ve böylece geçimini güvenlik altına alma olanağını kapsar –tıpkı her birinin 

kendi emeği yoluyla dolaylı kılınan bu kazancın evrensel anamalı saklaması ve 

arttırması gibi.”
411

 

Toplumun üyelerinin birbirlerine, üretimlerine zorunlu olarak bağlı olmaları, 

kendileri için çalışırken aynı zamanda herkes için üretmekte olmaları, yani tüm bu 

koşullu düzen, Hegel‟i, toplumu organik bir bütün olarak tasarlamaya götürmüştür. 

Toplumdaki özel kişilerin yetenek, becerileri ve yatkınlıklarıyla çeşitli işbölümü kolları 

oluşmuştur. Bu işbölümü kollarına dâhil olmakla bireyler, bir yandan kendileri için 

çalışmakta öte yandan da üretim yapmakla toplumun sürekliliğini de sağlamaktadırlar. 
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Böylece toplum, ancak, tıpkı bir organizma gibi birbirinden farklı, karmaşık fakat 

varlıkları birbirlerine bağlı olan öğelerin uyumlu bir bütünü olarak var olabilir. 

Toplum varlıkları birbirlerine bağlı olan öğelere ve canlı, devinimsel bir yapıya 

sahip olduğu için bir organizma gibidir. Bu organizma insanın ya da insanlığın 

yaratımıdır, onun ürünüdür. Buna göre toplum doğal olmayan bir şey, doğalın 

olumsuzlanması yoluyla varlık kazanmış olan bir şeydir; o, böylece, usun ürünüdür. 

Dolayısıyla Hegel‟e göre insana ait, insani bir yaşam alanı bir doğa durumu olamaz. 

Tersine doğa durumunun, doğal yaşamın olumsuzlanması yoluyla toplum ortaya çıkmış 

ve tarih başlamıştır. Doğal yaşam Hegel‟e göre, insanlık dışı eylemleri, şiddeti, kaba 

içgüdüleri, haksızlığı göstermektedir.
412

 Toplum ise tümeli tanıyarak bir arada yaşayan 

tikellerin birliğidir. Toplum tikel ilke ile tümel ilkenin birlikte varlığını 

gerektirmektedir. Bu birlik, ancak, toplum biçimidir ve insanlık tarafından, onun 

yoluyla yaratıldığı için insanın ussallığının ürünüdür. İnsan toplumu yaratırken doğayı, 

doğal olanı olumsuzlamak onu bozmak yoluyla bunu yapmıştır. Doğal olan şeylere 

kendi istencini, aklını ve ereğini yükleyen insan etkinliğiyle, edimsel varlık oluşuyla, 

yani insan oluşuyla kendisine uygun olan tinsel dünyayı yaratmıştır. Ayrıca 

toplumsallaşma bireyin doğal varlığının üzerine yükselmesiyle gerçekleşmiştir; çünkü 

insan saf içgüdüsel varlığını yaratıcılığı yoluyla bozmuştur. Toplumsallaşma aklı, aklın 

ürünlerini, genel erekleri tanıma sürecidir; yani kültürlenmedir ve bunun yolu ise 

eğitimdir
413

. “Bireyin kültürel olarak şekillenme süreci, öyleyse onun evrensel nesnel öz 

oluş sürecidir.”
414

 Eğitim ya da kültürlenme başlangıçta dolaysız, doğal bir varlık olan 

insanın dolayımlı bir varlık olma sürecidir; bu dolayımlılık başka istençleri ve tümeli 

tanımayı (kabul etmeyi), onların dolayımından geçmeyi ve usu, son ereği, yani 

özgürlüğü tanımayı (bilmeyi) göstermektedir. Hukuk insanın dolayımlı bir varlık 

olmasında çok önemlidir; çünkü yasanın dolayımından geçmek yoluyla eylemde 

bulunan insan tümeli ya da tümel ilkeyi tanımış olmaktadır. Bu; saf öznelliğinden 

dolaysız varlığından kültürlü bir varlık olmaya, yani insan olmaya doğru ilerlemenin 

yoludur. Hukuk bu yüzden özgürlüğün ilerleme basamaklarını göstermektedir. 
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2.12. Hukukun Kuruluşu 

2.12.1. Yasa/Yasa Olarak Hak 

Hak, Hegel‟e göre, gereksinimlerin karşılanmasında yararlı olduğu için varoluşa 

çıkmıştır. Hak öncelikle gereksinimler ile doyum yolları ve doyum nesneleri arasında 

zorunlu olarak geçilmesi gereken bir yol, kurulması gereken bir bağ olarak 

düşünülmüştür. Hak kavramı böylece ilkin bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. Hakkın bir 

düşünce olarak varoluşu, henüz onun gerçek varoluşu değildir. Çünkü hak yalnızca 

sübjektif görüş olarak öne sürülen ve bu şekliyle varsayılabilen bir şey değildir; o aynı 

zamanda tanınan, tanınabilir ve hatta tanınması gereken bir şeydir. Öyleyse hak yalnızca 

bir iddia olmakla kalamaz; bir hakkın başkaları tarafından da tanınıp kabul edilmesi 

gereklidir. Çünkü hakkın zemini, onun tam yeri özgür istençtir. Hak gerçek varoluşunu 

kavramına uygun olarak ve ancak bu zeminde kazanabilir. Hak özgürlüğe belirlenmiştir; 

başka bir ifadeyle, hak özgürlüğün adımlarıdır. Hak, işte tam bu yüzden, saf öznelliğe, 

keyfiliğe bir zemin, bir dayanak olamaz. Hak, ne kadar keyfiliğin karşısında 

konumlandırılırsa o denli gerçek anlamında varolacaktır. Dolayısıyla hak, saf 

öznellikten, öznel görüşlere dayalı anlayıştan uzaklaşmalı, evrenselle bütünleşmelidir. 

Hak, salt bir fikir, kişisel bir görüş olmaktan koparak, evrensel bir biçim kazanmalıdır. 

Hakkın bu biçimi ise yasa‟dır.
415

 

“Kendinde hak olan şey nesnel belirli-varlığı içinde koyulduğunda, düşünce 

yoluyla bilinç için belirlendiğinde ve hak olan ve hak sayılan şey olarak 

tanındığında Yasadır ve hak bu belirlenim yoluyla genel olarak pozitif tüzedir.”
416

 

Bireyler toplumsal ilişkilerinde, özellikle ihtiyaçlar konusunda zorunlu olarak 

birbirlerine bağlıdırlar. Bireyler, ihtiyaçların karşılanması sırasında keyfi davranışları 

önlemek için kendinde bir hak olarak düşündüklerini evrensellik biçiminde, yani yasa 

biçiminde belirleme yoluna gitmişlerdir.  Bu yol kendinde hak olanı, hak olarak tanınan 

bir şey olarak yani yasa olarak belirleme yoludur. Yasa, Hegel‟e göre, hakkın nesnel 

edimselliğidir, varoluşudur. Ayrıca ona göre, yasa bilinç içindir, yani bilinmek içindir. 

Kendinde hak yasa olarak koyulmakla evrensel geçerliliği olan bir şey olarak bilinir.
417
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Hegel, yasa olarak belirlenen ile kendinde hakkın ya da “evrenselin ve belirli 

olanın” karşılaştırmasının yasa sınayıcı usun işi olduğunu belirtmektedir. Bu sınama 

evrensel ile belirlenmiş olanın uyumunu ve uyumsuzluğunu gösterecektir. Hegel bu 

karşılaştırmada ilkelerden birinin eridiğini ifade eder ki bu ilke evrensel, yani kendinde 

ve kendi için haktır. Kendinde hak sınama işleminde “yalın bir bilme” olmuştur ve 

dolayısıyla sınama işlemi bir içeriğin kendi kendisiyle karşılaştırılması işlemine 

dönüşmüştür.
418

  

“Bundan böyle yasalar verilmez, ama sınanırlar ve yasaları sınayan bilinç için 

önceden verilidirler; o bunların içeriğini yalınlığı içinde olduğu gibi alır ve bizim 

yaptığımız gibi edimselliğine özünlü tekillik ve olumsallığı irdelemeye girmez; 

ama buyrukta buyruk olarak durur ve ona karşı davranışı tıpkı onu sınamak için 

bir ölçüt olması denli yalındır. Ama bu sınama bu nedenle çok öteye gidemez; 

ölçüt bir genelleme ve içeriğe karşı ilgisiz olduğu için, herhangi bir içeriği olduğu 

gibi karşıtını da içine alır.”
419

 

Toplumda gereksinimlerin karşılanması zorunluluğu nedeniyle, yurttaşlar 

arasında ortaya çıkan karşılıklı bağlılık ilkesinin istenen ve tanınan bir şey olarak 

gerçeklik kazanması, yani nesnel bir biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Bu 

karşılıklı bağlılık ilkesi, bireylerin dışsal özgürlük alanlarının, yani mülkiyetlerinin 

karşılıklı olarak korunmasıdır. Bir kişi hakkı olarak varsayılan mülkiyet hakkı tümel 

tarafından bir hak olarak tanındığında, yani bu hak yasalarla düzenlendiğinde, 

yasalaştığında, ancak, bu ilke hem korunabilir hem de geçerlik kazanabilir.
420

  

Yurttaş toplumunda kişi hakları ya da mülkiyet hakkı, bir yasa olarak ortaya 

koyulduğunda, soyut hak olmaktan kurtulup, evrensel olarak bilinen ve tanınan bir 

biçim kazanır. Bu biçim ya da formalite, mülkiyet hakkının hukuken geçerliliğinin 

ispatlanabilmesini sağlar. Dolayısıyla yasa biçimsellikler ya da formaliteler olarak 

koyulmaktadır. Böylece biçim yoluyla özgür istencim nesnellik kazanmış olur. Hakkım 

yasa olduğunda, istemem artık yalnızca öznel değil, nesnel bir şey olmuş olur. İşte, 

Hegel‟e göre, yalnızca öznel değil, aynı zamanda nesnel olarak geçerli olan isteme 

gerçek anlamıyla bir hak olmaktadır. Hak ancak başkaları tarafından, evrensel olarak 

tanındığında gerçek anlamıyla haktır; hakkın bu biçimi de yasadır.
421
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“Yasa (…) kendinde ve kendi içindir, herkesin saltık arı istencidir ki dolaysız 

varlık biçimini taşır. Salt olması gereken bir buyruk da değildir, tersine, vardır ve 

geçerlidir. (…) Ama bu varolan yasa saltık olarak geçerli olduğu için, özbilincin 

boyun eğmesi buyrukları bir özençten doğan ve onda o özbilincin kendini 

tanımayacağı bir efendiye uşaklık değildir. Tersine, yasalar onun kendi saltık 

bilincinin düşünceleridir ki kendisi bunları dolaysızca taşır. Dahası onlara 

inanmaz, çünkü inanç özü algılasa da, onu kendine yabancı bir şey olarak algılar. 

Törel öz-bilinç kendi „kendi‟nin evrenselliği yoluyla öz ile dolaysızca birdir.”
422

 

Hak, yasa olarak belirlenmekle, öznelliğe bağlı olumsallıklardan kurtarılmış 

olmaktadır ve böylece hak gerçek varoluşunu kazanır. Hak, ayrıca, yasa olarak 

belirlenmekle bağlayıcı olur; çünkü ancak bir yasa yaptırım gücüne sahiptir. Böylece 

yasa meşru hakkın içeriğini bize vermektedir. Bu yüzden, Hegel‟e göre pozitif hukukta 

meşru hakkın bilgisinin kaynağı, yasal olanda içerilmektedir. Mülkiyet ve sözleşme 

ilişkileri ile devletten doğan haklar ve ödevler yasanın içeriğini oluştururlar ve bu 

yüzden meşru hak, yasal olan olarak karşımıza çıkmaktadır.
423

 

Yasa, böylece, belirlenmiş bir hak olarak ortaya çıkmaktadır. Belirlenebilir olan 

şey aynı zamanda olumsal bir şey olduğundan, yasanın bir diğer özelliği de olumsal bir 

şey olmasıdır. “Yasada ve türenin uygulanmasında özsel olarak bir yan vardır ki, bir 

olumsallık kapsar ve yasanın tekil duruma uygulanması gereken evrensel bir belirlenim 

olmasından doğar.”
424

 Burada Hegel, cezanın belirlenmesini örnek vermektedir. Ona 

göre, bir suçun karşılığında verilecek cezaya karar vermek tamamen soyut öznelliğe ait 

bir şeydir. Çünkü bir suça karşı belirlenecek ceza ne ussal olarak ne de kavramdan 

çıkarılabilir bir şeydir; bu yüzden ceza bir tür belirlemedir.
425

  

“Usun kendisi olumsallığın, çelişkinin ve yanılsamanın kısıtlı da olsa kendilerine 

ait olan alan ve haklarının olduğunun tanınmasını ister ve bu tür çelişkileri 

düzeltmeye ve doğrultmaya çalışmaz.”
426

 

Hegel‟e göre, yasanın kavramına uygun bir yasa olabilmesi için, yasa yapma 

olgusunun doğasına, niçin yasa yapıldığına, yasa yapmanın ussal gerekçelerine 

bakılmalıdır.  

Buna göre, bir yasa, yasa olmakla, öncelikle kendisine uyulması zorunluluğunu 

taşımaktadır. Bu yüzden yasa, evrensel olarak bilinebilir
427

 bir şekilde düzenlenmelidir. 
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Bu özellik bireyler içindir; çünkü yasanın ilgilileri bireylerdir. Böylece ilk olarak, öz-

bilincin hakkı açısından bir yasa kamuya açık olmalıdır. Bu anlayışın karşısında duran, 

yasaların herkesçe anlaşılamayacağı ve zaten buna gerek olmadığı; ayrıca yasaların 

sadece belirli bir sınıf tarafından bilinmesinin yeterli olduğu görüşüne Hegel şöyle karşı 

çıkmaktadır: 

“(…) evrensel ilgiye konu olan şeylerin bir bilgisini edinmek için hiçbir biçimde 

meslekten olmak gerekmez. Hak özgürlüğü ilgilendirir ve bu ise insanın en 

değerli ve en kutsal yanıdır, eğer onun için bağlayıcı olacaksa bilmek zorunda 

olduğu şeydir.”
428

 

Hegel‟e göre, yasalar bir yandan, kamuya sunmak ve uygulamaya koymak için 

tamamlanmış, eksiksiz, kapalı bir bütün olmalıdırlar; diğer yandan da toplumda 

gereksinimlerin çeşitlenerek artmasından dolayı sürekli olarak eksiklikler ortaya 

çıktığından daima yeniden düzenlenmelidirler. Bu antinomi, Hegel‟e göre, yasaların 

zayıflığını ve her halükarda eksik olacaklarını göstermez; aksine, bu, yasaları besleyen 

bir çatışkıdır. Çünkü toplumların yaşamları veya genel olarak yaşam, canlılığın kendisi 

sürekli bir devinimdir; bu devinim yeni ihtiyaçlar doğurur ve yeni anlayışlar, yeni 

düzenler ortaya çıkarır. Buna göre, Hegel, mutlak olarak tamamlanmış bir yasa kitabı 

yapma isteğinin akıldan uzak, hastalıklı bir istek olduğunu dile getirmektedir. Çünkü 

Hegel‟e göre, her toplumda her zaman mutlak iyiyi gösterecek bir yasa kitabı oluşturma 

isteği olanaksız olmasından öte, usdışı bir düşüncedir.
429

 

Hegel, her toplumun kendine özgü ceza hukuku olduğunu ve olması gerektiğini 

belirtmektedir. Çünkü suç ve ona uygun cezayı gösteren yasa, yani ceza hukuku kendi 

toplumunun ve zamanının ürünüdür.  Yurttaş toplumunda işlenen suç yalnızca kişilere 

ve onların mülkiyetlerine yönelik değildir. Suç işlemek, aynı zamanda toplumu 

düzenleyen yasaları da çiğnemiş olmak demektir ve böylece topluma karşı da suç 

işlenmiş olmaktadır. Fakat bu yüzden suç, her toplumda ağır cezalarla olumsuzlanmaz. 

Ağır ya da hafif ceza belirlenimleri toplumların zayıflığı ve sağlamlıklarıyla ilgilidir. 

Hegel, zayıf toplumların ağır cezalarla dize getirildiklerini, sağlam ya da güçlü 

toplumlarda ise suç oranları düşük olduğundan ağır cezalara ihtiyaç duyulmadığını 
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anlatmaktadır. Dolayısıyla ceza hukuku kendi toplumuyla ve zamanıyla ilişkilidir. Bu 

yüzden Hegel‟e göre, “bir ceza yasası tüm zamanlar için geçerli olamaz”.
430

 

2.12.2. Mahkeme 

Yasalar biçiminde belirli-varlık kazanan hukuk, artık, öznel hukuki görüşler 

karşısında otonom bir şey olarak durmaktadır. Böylece hukuk saf öznelliğin yol açtığı 

keyfilik karşısında evrensel bir şey olarak tanınmalı, kabul edilmelidir. Bunu sağlayacak 

olan ise, kamu gücü olarak mahkemedir.
431

  

“Türe uygulaması kamu gücünün hakkı o denli de ödevi olarak görülmelidir, bir 

hak ki, bireylerin onu belli bir yetkeye teslim edip etmeme konusundaki keyfi kararları 

üzerine dayanmamalıdır.”
432

 

Buna göre, yurttaşlar haklarını yalnızca mahkemeler yoluyla kazanabilirler. 

Dolayısıyla herhangi bir hak sorununa ilişkin olarak mahkemeye başvurmak hem bir 

hak hem de bir ödevdir. Çünkü bir hak yurttaş toplumunda kanıtlanabilir olmak 

zorundadır. Mahkeme karşısında hak, kanıtlanması gereken bir şey özelliğini taşır. Bu 

da, davalı kimselere, davalarında hukuki gerekçelerini mahkemeye sunma imkânını 

verir ve bu yolla kazanılan hak, evrensel olarak geçerli kılınmış bir hak olur. Hegel‟e 

göre, “Onu betimleyebilmeli, tanıtlayabilmeliyimdir ve kendinde varolan bir şey, ancak 

o denli de koyulmuş olmakla bir toplumda geçerli olabilir”.
433

 

Yurttaş toplumu bireylerin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla oluşmuştur. 

İhtiyaçlar bireyleri birbirlerine karşılıklı olarak bağlamıştır. Bu yüzden Hegel‟e göre, 

yurttaş toplumunda evrensellik salt zorunluluktur. Yurttaş toplumunda hak, yani kişi 

hakları soyut hak olarak varlığını korumaktadır. Soyut hukukta hak olarak hak için 

iyilik dışsal bir şeydir. Fakat Hegel‟e göre, gereksinimlerin karşılanmasında iyilik özsel 

bir belirlenimdir. “Öyleyse ilk olarak salt hak olan evrenselin, bütün bir tikellik alanı 

üzerine yayılması gerekir.”
434
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Hegel‟e göre, İdea yurttaş toplumunda parçalanmış, dağılmıştır.
435

 Yurttaş 

toplumunda tikel ve tümel bambaşka ereklere yönelmiş gibi görünür. Çünkü salt 

gereksinimlerin karşılanması amacına dayanan yurttaş toplumu, tümelin, tikeller için 

yalnızca bir araç olduğunu gösterir. İdeanın kavramına uygun gerçekleşmesi ancak tikel 

ile tümelin birliğiyle, birlikte varolmasıyla olur; bu da özgürlüktür ve gerçeklik 

kazanacağı yer devlettir. Hegel‟e göre, ideanın yurttaş toplumundaki bu parçalanmışlığı, 

yargıda birliğine geri döner. Yargı gücü, adaleti yasal yoldan yerine getirerek tikelliğin 

ya da öznelliğin hakkını da tümelin hakkını da tanımış olur.   

2.13. Etik Yaşam: Devlet 

Hegel‟e göre, devlet, törel ideanın edimsel varoluşudur ya da onun kavramına 

uygun biçimde gerçekleşmesidir. Buna göre devlet tözsel istenç olarak kendisini bilen 

törel tindir. Devlet örf ve adetlerde ya da törede dolaysız bir biçimde, doğrudan kendini 

gösterir. Fakat o, bireyin öz-bilincinde, bilgisinde ve etkinliğinde dolaylı olarak 

bulunmaktadır.
436

 

 “Devlet varolan gerçek törel yaşamdır. Çünkü devlet, genel, özsel istençle öznel 

istencin birliğidir, bu da törelliktir.”
437

 “Devlet kendinde ve kendi için törel 

bütündür, özgürlüğün edimselleşmesidir ve özgürlüğün edimsel olması usun 

saltık ereğidir. Devlet tindir ki dünyada durur ve kendini bilinçli olarak onda 

olgusallaştırır.”
438

 

Hegel‟e göre edimsellik ya da edimsel varoluş, her zaman, evrensellik ve 

tikelliğin birliğidir. Bu birlik evrenselliğin tikellik içinde ayrışmasıdır ve hatta bu yolla 

gerçekleşen bir birliktir. Bu birliğin olmadığı bir şey, Hegel‟e göre, varoluş kazanmış 

olsa bile edimsel değildir. Çünkü gerçek edimsellik evrenselin tikelleşmeler olarak 

çözülmesidir ya da evrenselin kendini tikeller olarak üretmesidir. Böylece devletin 

edimselliğinden anlaşılması gereken Hegel‟e göre, onun kendini bireylerin ereklerinde 

olgusallaştırmasıdır. Buna göre, bireyselleşmeyi göz ardı eden ve yalnızca kendini, 

tümelin hakkını kabul eden bir devlet, gerçek bir birlik olmadığı için kötü bir devlettir. 

“Kötü bir devlet salt varolan bir devlettir; hasta bir beden de varolur ama gerçek bir 
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olgusallığı yoktur.”
439

 Us, ussal olan, gerçek birliği ister ve böyle olmadığı takdirde, 

gerçek olmayan her birlik, özgürlüğe doğru, özgürlük için ya da onun uğruna mutlaka 

bir gün parçalanır. Bu düşüncenin, Hegel‟in tüm felsefesini özetleyen şu cümlesine 

dayandığı öne sürülebilir: “Ussal olan edimseldir ve edimsel olan ussaldır.”
440

 Ona göre 

“ussal olan şey insanın bilme ve istemesinde, bu malzemede varlığını kazanır”
441

. 

Dolayısıyla us, özgür istencin ya da öz-bilincin ayırt edici etkinliği ya da eylemi olan 

isteme ve bilme sayesinde gerçekliğe gelmektedir. Usun gerçekliğe gelişi ise özgürlüğün 

idea olarak varoluşunu karşılamaktadır. “Genel ide devlette görünüş alanına girer.”
442

 

 “Devleti devlet yapan yasalardır”
443

; “(…) özgürlük onda nesnellik kazanır ve bu 

nesnelliğin tadını çıkararak yaşar. Çünkü yasa tinin nesnelliğidir, doğrulanmış 

istençtir. Yalnızca yasaya boyun eğen istenç özgürdür: kendisinde kalarak özgür 

olduğu için. Devlet ya da anavatan vatandaşları yasalara boyun eğdirerek onların 

öznel istençlerinden bir varoluş ortaklığı meydana getirdiği ölçüde, özgürlük ve 

zorunluluk karşıtlığı ortadan kalkar. Ussal olan tözselliğiyle zorunludur, biz de 

onu yasa olarak tanıdığımız ve kendi özümüzün tözü bildiğimiz ölçüde özgürüz: 

bu durumda nesnel ve öznel istenç barışır ve aynı aydınlık bütünde birleşir. 

Çünkü devletin törelliği herkesin kendi kanısının egemen olduğu, düşüngenmiş 

ahlak değildir.”
444

 

Devlet kendinde ve kendi-için ussal olandır. Çünkü devlet tözsel istencin, 

özgürlüğün gerçekliğidir. Tözsel birlik olarak devlet, kendiliğinde mutlak, hareketsiz 

erektir, yani devlet ideası kendiliğinde özgürlüğe belirlenmiştir. Özgürlük devlette en 

yüksek hakkına, değerine ulaşır.
445

  

Hegel‟e göre devlet yurttaş toplumu değildir, onunla karıştırılmamalıdır. Çünkü 

yurttaş toplumunun temel belirleyicisi gereksinimler ve onların doyurulması, mülkiyetin 

korunması, kişisel özgürlükler, yani genel olarak bireysel çıkarlardır. Hegel‟e göre, 

bireyin bu amaçlarla toplumla kurduğu ilişki, bireyin devletle kurduğu ilişkiden özü 

bakımından farklıdır. Eğer toplum ile devletin aynı yapıyı gösterdiği ve kişilerin 

bireysel çıkarları için devletin üyesi oldukları düşünülürse devletin üyesi olmak keyfi 

bir eylem olur.
446

 Fakat Hegel‟e göre, bireyin özgür varoluşunun gerçekleşeceği başka 

bir yapı yoktur. Çünkü devlet nesnel tindir; bu yüzden birey nesnelliğini, özgür 
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varoluşunu ancak bir devletin üyesi olmakla kazanır; “(…) onda bireyler özlerinin 

anlatımını bulurlar ve tekillikleri yalnızca ve yalnızca evrenselliklerinin bir 

bilincidir”
447

. Buna göre, “genel olarak birleşmenin kendisi gerçek içerik ve erektir”. 

Başka bir ifadeyle, bireyin tümel ile birleşmesi, yani devletin üyesi olması başka bir şey 

için değildir; tam olarak bu birlik içindir. Çünkü bireyin tümel olanla birleşmesi, bu 

birlik, evrensel olarak geçerli bir yaşama kavuşmayı ifade eder. Evrensel olarak geçerli 

olan yaşam ya da etik yaşam bizzat devlettir.
448

 “Bireyler kendi etkinlikleriyle ortak 

yapıya katılırlar, özel katkılarıyla onu meydana getirirler: törel yaşam böylece 

korunur.”
449

 Bu bağlamda “etik kişi” ya da “etik karakter” bu birliğin içinde bulunan ve 

ona en iyi şekilde uyum sağlayandır. “Bu birliğin içinde yaşayan bireyin törel bir 

yaşamı, bu tözsellikten ayrılmayan özsel bir değeri olur.”
450

 

 “Törel tözsellik bu yolda hakkına ve bu hak ise geçerliliğine erişmiştir; daha açık 

bir deyişle, bireyin dik başlılığı ve kendi için varolma ve o tözsellik ile bir 

karşıtlık oluşturma eğilimindeki kendi duyuncu o tözsellikte yitmiştir; çünkü törel 

karakter devinmeyen ama kendi belirlenimleri içinde edimsel ussallığa açılan 

evrenseli kendi devindirici ereği olarak bilir, değerini olduğu gibi tikel erekleri 

tüm kalıcı yanlarını da o evrenselde temellenmiş olarak tanır ve edimsel olarak 

onda taşır.”
451

 

Devleti toplumla aynı şey olarak kabul eden ve onu gereksinimle açıklayan 

görüşe göre; gereksinim, güç, zenginlik devletin tözünü oluşturmaktadır. Fakat Hegel‟e 

göre bunlar devletin tözüne ait şeyler değildirler, tarihselliğine aittirler. Devletin tözüne 

ait olan ancak devlet ideasında anlaşılabilir; devletin tarihsel araştırması ise ona 

ilineksel olanı ortaya çıkartır. Hegel‟e göre, genel ya da özel olarak devletin kaynağının 

araştırılmasıyla devlet ideasının kendisinin hiçbir ilgisi yoktur. Devlet ideasının 

kendisiyle ilgilenmek devletin felsefi bilgisiyle ilgilenmektir. Devlet ideası ise, bize, 

ussallığın son ereğini, özgürlüğün gerçeklik kazanışını göstermektedir.
452

 

Bireylerin devletteki birliği, Hegel‟e göre, sözleşmeye indirgenerek de 

açıklanamaz. Bu bakış evrensel istenci bireysel istençlerdeki ortak yan olarak 

düşünmekten kaynaklanmaktadır. Evrensel istenç yalnızca bu şekilde anlaşılırsa, o, 
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istencin kendinde ve kendi-için rasyonel unsuru olmaz; aksine bireylerin ortak 

kararlarına kadar indirgenir. Fakat Hegel‟e göre, “Nesnel istenç kendinde kendi 

kavramında ussal olandır –bireyler tarafından bilinsin ya da bilinmesin ve onların 

keyiflerine uygun olsun ya da olmasın.”
453

  Öyleyse sözleşmeye dayalı devlet anlayışı 

devleti kendinde ve kendi-için ussal olarak kabul etmeyen ve dolayısıyla devlet ideasını 

tanımayan, bilmeyen bir görüştür.  

Hegel‟e göre, devlet, basit bir ifadeyle, toplulukların devlet olmayı 

istemelerinden, bireylerin bu yöndeki ortak kararlarından doğmuş olamaz. Devlet usun 

ilerlemesi, tarihte kendini açması sırasında, zorunlu olarak doğmuştur daha doğrusu 

olmuş, oluşmuştur. Devlet tek tek bireylerin bilinçli kararlarının değil, fakat oluşun 

bilinçliliğinin ürünüdür–nitekim oluş, kendi içinde, insanlık tarihinin başından beri 

yaşamış, yaşayan milyarlarca bireyin bilincini barındırır ve gösterir ve bu yüzden oluş, 

her zaman için evrensel olanı, usun kendisini göstermektedir
454

. 

Sonuç olarak devlet bireylerin biyolojik varlıklarını sürdürmeleri için bir araç 

değildir. Çünkü Hegel, bireylerin yalnızca bedensel varlıklarını koruma amacında 

olmadıklarını, en temelde onların özgür varoluşlarını kazanma amacında olduklarını 

düşünmektedir. Devlet bireylerin özgür varoluşlarını kazanacakları biricik yapı olduğu 

için ve onda her tikelin birlikte özgür varoluşlarını kazanmaları evrensel erek olduğu 

için ve böylece devlet özgürlüğün vücut buluşu olduğu için, devletin kendisi, bu bütün, 

temel amaçtır. Devlet istemenin, düşüncenin, bilginin, bilgisizliğin, eylemselliğin, 

zamanın birlikteliğinden, yani yaşantının kendisinden doğmuştur. “Devlet törel 

tindir.”
455

 Bu yüzden Hegel, oluşun içinden bir parçayı çekip koparan ve devleti 

yalnızca bu tek parçayla açıklamaya çalışan devlet teorilerine karşı çıkmaktadır. 

İdea olarak devletin, devletin hangi tikel görünüşünde ortaya çıkmış olduğunu 

göstermek için, Hegel, gelişmemiş devletler, klasik antikçağ devletleri ve modern 

devletlerden söz etmektedir. Gelişmemiş devletlerde özgürlük yoktur, çünkü burada 

özgürlükten anlaşılan özgürlüğün kavramında barındırmadığı öznelliğe dayalı 

keyfiliktir. Klasik antikçağ devletlerinde tümel ya da evrensel tanınırken öznellik, 
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bireysellik özgürlüğün olmazsa olmaz yanlarından biri olarak düşünülmemektedir. 

Modern devletlerde ise, tümellik ile tikellik yanının birlikteliğinde ancak özgürlüğe 

ulaşılabilineceği kavranışı vardır. Modern devletlerde tikelliğin hakkı da tümelin hakkı 

da devlet gücünde, bu birlikte, korunmaktadır. Devlet ideası tinin kendini gerçekliğe 

getirişidir ya da özgürlüğün ilerleme basamakları devletler olarak görünüşe gelmektedir. 

Hegel, özgürlük bilincinin ilerleyişi sırasındaki her bir basamağında, buna bağlı olarak, 

bir devlet anlayışının bulunduğunu düşünmektedir.
456

 

“İlk basamağa, tinin daha önce sözünü ettiğimiz doğallıkla içiçeliğini gösteren 

doğrudan doğruyalık karşılık olur, bu aşamada tin özgür olmayan tikelliktir (bir 

kişi özgürdür). İkinci basamakta tin kendi içinden çıkıp özgürlüğünün bilincine 

varır. Ancak bu ilk özgürleşme eksik ve bir bölümüyledir (kimileri özgürdür), 

çünkü tin doğanın dolayımıyla gelmiştir, onunla ilişkide kalır, bir öğesi 

doğallığıdır. Üçüncü basamak, bu henüz tikel özgürlükten, özgürlüğün salt 

genelliğine yükselmesidir (insan insan olarak özgürdür) –Kendisinin-bilinci 

aşamasına, tinselliğin özünü kendisinde duyma aşamasına yükselmesi.”
457

 

Buna göre denilebilir ki bir kişinin özgür olduğu devlet, mutlak monarşi yönetim 

biçimiyle kendisini göstermektedir. Mutlak monarşik yönetimlerde bir kişinin sınırsız 

özgürlüğünün olması ve onun keyfi yönetimi bu devletlerin gelişmemiş devletler 

sınıfında olduklarını gösterir. İkinci basamakta kimilerinin özgür olduğu bir yönetim ise 

klasik antikçağ devletlerini, aristokrasiyi, karşılamaktadır. Özgürlük bilincinin 

ilerleyişindeki üçüncü basamakta bilinç, artık, insanın insan olarak özgürlüğünü 

göstermektedir. Bu bilincin yerleşik olduğu devlet ise tümel ilke ile tikel ilkenin birlik 

olduğu modern devlete karşılık gelmektedir. 

2.13.1. Ödev-Hak-Özgürlük İlişkisi 

Hegel‟e göre etiğe ait bir kavram olan ödev, tümelden bağımsız olarak belirlenip 

kabul edilemez.  “Ödev tikel istence karşı, bencil isteğe ve keyfi çıkara karşı dönmüş bir 

Gerektir.”
458

 Gerek biçiminde koyulan ödev ise ancak ahlak alanına ait olabilir. Ona 

göre, kendisinin sözünü ettiği ödev öğretisi, kesinlikle ahlaklığın boş ilkesine 

indirgenemez. Çünkü Hegel‟in etikte ödev öğretisi, törel belirlenimlerin zorunlu 

bağıntılarını ortaya koymaktadır; onda, şunların veya bunların yapılmasının insanlar 

için ödev olduğu gibi bir düşünceler dizisi içerilmemektedir. Ödevler öğretisi için bu 
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ikinci belirlenim, Hegel‟e göre, felsefi bilimle ilgili değildir; daha çok kişisel 

düşüncelerin ahlaklılık olarak ortaya koyulmasıdır.
459

  

“Ama içkin ve tutarlı bir ödevler öğretisi özgürlük ideası yoluyla zorunlu kılınan 

ve dolayısıyla bütün erimleri içinde, devlet içinde edimsel olan ilişkilerin 

gelişiminden başka bir şey olamaz.”
460

 

Ancak böyle zorunlu bir bağıntı içeren bir ödev teorisi, istenç için bağlayıcı bir 

ödev ortaya koyabilir. Bağlayıcı ödev özellikle, bireyi soyut özgürlüğünden yani 

evrenselden bağımsız olan bir özgürlükten ya da özgürlük görünümünde olan 

keyfilikten koruması ve onu sınırlaması bakımından önemlidir. Hegel‟e göre birey, 

ödevde çift yanlı bir özgürlüğe kavuşur. İlk olarak birey, ödev sayesinde, olması 

gereken şey ile olması mümkün şey arasında kalarak karar vermekte, yine bir biçimde 

öznelliğe düşme olasılığı bulunduğundan, bu tür bir yanlışa düşmekten kurtulur. İkinci 

olarak da, ödev, edimsel varoluş kazanması için, bireyi belirsiz öznelliğinden ve daima 

kendi içine kapalı kalmasından kurtarır, özgürleştirir. Bu özgürleşme, bireyin, istencin 

kavramına uygun olarak yani tözüne uygun olarak varoluş kazanmasını sağlar. Buna 

göre, “Ödevde birey tözsel özgürlüğünü kazanır”
461

. Ödev bireyi soyut öznelliğinden, 

keyfiliğinden özgürleştirmektedir. “Ödev bu düzeye dek özgürlüğün değil ama yalnızca 

ödev soyutlamasının, özgürlük yoksunluğunun sınırlanışıdır: Ödev öze erişmek, olumlu 

özgürlüğü kazanmaktır.”
462

 Hegel‟e göre etiğin içeriğinin bireyin doğal karakterine 

yansıması ise erdemdir. “Erdem daha çok törel virtüözlüktür.”
463

 Yani erdem, etik kişi 

olabilme kabiliyetidir. 

Ödev ve hak arasında kurulan ilişki özgürlük açısından hayati bir önem 

taşımaktadır. Hegel‟e göre, soyut hukukta ve ahlak alanında, hak ve ödev arasındaki 

zorunlu ilişki gerçeklik kazanamaz; çünkü bu alanlarda, bunlar arasındaki ilişki yalnızca 

soyut bir eşitlikte kalmaktadır. “(…) bu soyut alanlarda, biri için Hak olanın bir öteki 

için de Hak olması ve biri için Ödev olanın öteki için de Ödev olması gerekir.”
464

 

Hegel‟e göre, burada, hak ve ödev içerik bakımından eksiktir; bu soyut ilişkiye, hak ve 
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ödeve, içerik kazandıracak olan şey ise, yasaları sayesinde bunu gerçekleştirecek olan 

devlettir. 

“Ödev ilk olarak benim için tözsel olan, kendinde ve kendi için evrensel olan bir 

şeye karşı ilişki olduğu için, öte yandan hak genel olarak bu tözselin belirli-

varlığı ve böylelikle onun tikellik yanı ve benim tikel özgürlüğüm olduğu için hak 

ve ödev biçimsel düzlemlerde değişik yanlara ya da kişilere paylaştırılmış 

görünürler. Törel olan olarak, tözselin ve tikelin iç içe geçmesi olarak Devlet 

benim tözsel olana karşı yükümlülüğümün aynı zamanda tikel özgürlüğümün 

belirli varlığı olması olgusunu kapsar; başka bir deyişle, onda ödev ve hak bir ve 

aynı bağıntı içinde birleşirler.”
465

 

Hegel‟e göre, “Devlet somut özgürlüğün edimselliğidir.” Somut özgürlük ise, 

bireylerin özel çıkarlarını içeren haklarının tanınması olarak bireyselliğin bir hak olarak 

tanınması ile bireylerin evrenselle bütünleşmeleri ve bilinçli bir biçimde evrenseli son 

erek olarak kabul edip onun uğruna etkin olmalarından oluşur.
466

 “Özgürlükte 

bireysellikten, tekil öz-bilinçten değil, ama yalnızca öz-bilincin özünden yola 

çıkmalıyız, çünkü insan onu bilsin ya da bilmesin bu öz kendini bağımsız güç olarak 

olgusallaştırır ki onda tekil bireyler yalnızca kıpılardır.”
467

 

“Eylemde bulunanlar etkinliklerinde tikel amaçlar, özel ilgiler ardındadır, ama 

aynı zaman bilirler ve düşünürler. Bu nedenle ereklerinin içeriğine hak, iyi, ödev 

vb. ilgili genel, özlü belirlenimler sinmiştir. Çünkü salt isteğe, yaban ve ham 

isteyişe dünya-tarihi tiyatrosunda yer yoktur.”
468

 

Devlet kişisel hakların, bireylerin çıkarlarının üstünde bir güç olduğundan, 

bunlar devlete bağımlı durumdadırlar. Fakat Hegel‟e göre bireyin, özgür istencin içkin 

ereği evrensel olanla, yani devletle bir olmaktır. Bu yüzden devletin bireyler üzerindeki 

bu otoritesi bireylerin haklarını, özgürlüklerini kısıtlamaktan ziyade genişletmektedir. 

Buna göre “devlet gücünü evrensel son ereğinin ve bireylerin tikel çıkarlarının 

birliğinde bulur”
469

. Bu birliği sağlayan ise bireylerin devlete karşı ödevleri ölçüsünde 

hakları olmasıdır. Buna göre, bireylerin en yüksek ödevi bu tözsel birliğin üyesi 

olmaktır; devletin ise bireyler üzerinde mutlak bir hakkı vardır.
470

 

“Ödevin soyut yanı tikel çıkarın özsel olmayan bir kıpı olarak, aslında değersiz 

bir kıpı olarak göz ardı edilmesi ve bir yana sürülmesinde durup kalır. Somut 

irdeleme, idea, tikellik kıpısını o denli de özsel olarak ve böylelikle doyumunu 
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saltık bir zorunluk olarak gösterir; birey herhangi bir yolda ödevini yerine 

getirmede aynı zamanda kendi çıkarını, kendi doyumunu ve karşılığını bulmalı ve 

devletteki ilişkisinden onun için öyle bir hak geliştirmelidir ki, bununla evrensel 

sorun onun kendi tikel sorunu olmalıdır. Tikel çıkarın gerçekte bir yana 

atılmaması ya da hiçbir biçimde bütünüyle bastırılmaması gerekir; tersine, 

evrensel ile uyum içinde geliştirilmeli ve bu yolla kendisi olduğu gibi evrenselde 

saklanmalıdır.”
471

 

Sonuç olarak; ödev de hak da içinde hem özsel hem de öznel yanları 

barındırmalıdır. Ödevin yalnızca öznel yanları barındırdığı görünümü „ahlak‟; hakkın 

öznel belirlenimlere bırakıldığı görünümü ise soyut hukuktur. Dolayısıyla ödevin ve 

hakkın, bu alanlarda, özsel yanları eksiktir. Ödev ile hakkın özsel içeriklerine 

kavuşacakları alan ise etik yaşamdır. Etik yaşamda özsel olan, özgürlük ideası, devletin 

yasalarında, yani hak ve ödev belirlenimlerinde, gerçekliğe gelir. Çünkü etik yaşamda, 

artık, salt öznelliğin, keyfi tutumların yerini, nesnel istencin görünümü olan „yasa‟ 

almıştır. “Yasa, tinin nesnelliğidir, doğrulanmış istençtir.”
472

 Yasada öznel olan ile özsel 

olan birleşir. Öyleyse ödev ve hak tümelden bağımsız olarak belirlenemez –bu türlü 

belirlenimleri soyuttur, tek-yanlıdır; çünkü tümel ilke salt öznelliğin, keyfiliğin, doğal 

istencin hüküm sürmesini engelleyen ve böylece özgürlüğün olanağını yaratan 

koşullardan biridir. 

“(…) genel erekler, yani iyi, hak, ödevi düşüncesi kendilerini belli eder. Bu 

olmazsa, her şey keyfe kalmış, rastgele, bir hale gelir, ama biz bunu geride- 

bıraktık. Tikelin genelleştirilmesi, öznenin törellikle eğitimini sağlayan şeydir: 

tam da bununla törellik gerçeklik kazanır. Tikelliklerdeki bu genel-olan, özel 

iyilik adına ne varsa odur, yani törel olarak varolan şey. Bunun üretimi, ölgün bir 

sürüp gitme değildir, her ne kadar üretim burada korunmaya almayı içeriyorsa da, 

bu korunma daima meydana getirme demektir. Bu korunum, bu töre, bu geçerli 

hak. Genel soyut anlamdaki iyilik değildir, belirli bir şeydir. Ödev duygusu, 

herhangi bir toprak parçasını değil, işte şu anavatanı savunmayı buyurur. 

Bireylerin törel etkinliği için model buradadır; her bireyce bilinen ödevler ve 

yasalar, bunların her birinin nesnel konumu buradadır.”
473

 

2.13.2. Anayasa 

Anayasa, “(…) kendi kendisine bağımlı bir organizma olarak bireysel 

devlettir.”
474

 Hegel, bu tanımla, bize, anayasanın üç temel özelliğini göstermiş olur. İlk 

olarak anayasa bir organizmadır, canlıdır, değişen ve gelişen bir şeydir. “Bir 
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organizmada yaşam her noktadadır, tüm noktalarda tek bir yaşam vardır. (…) Ondan 

ayrıldığında her parça ölüdür.”
475

 Buna göre, organizma tüm parçalarının varlığı 

birbirine bağlı olan bir bütündür. Öyleyse tüm parçalar bütünü, organizmayı, burada 

anayasayı, erek edinmelidir. Ayrıca burada her parça, bütünün varlığı için olduğundan 

parçalar bu anlamda eşitlenmiş olmaktadır. Böylece anayasa toplumdaki herkese eşit 

mesafede, herkesin üzerinde bir üst-yetke olarak durur ve istisnasız herkes bu ilkelere 

bağlı olmak zorundadır. İkinci olarak anayasa kendi kendisine bağımlıdır; o kendi 

kendisini geliştiren, üreten bir organizmadır. Son olarak da anayasa bireysel devlettir, 

kendisine özgüdür. Anayasada devlet ideası dolaysız varoluşunu kazanmıştır. Buna göre 

devlet, anayasasında doğrudan doğruya kendisini, bireyselliğini göstermektedir.
476

 

“Devletin içinde geçecek şeylerin ona uygunluğunu sağlayacak biçimde 

düzenlenip uygulama alanına getirilmesi anayasa ile olur.”
477

 

Anayasa, devlet ideasının ilkeleridir. Bu ilkeler her tikel devlette kendine 

özgüdür. Çünkü bu ilkeler halkların yüzyıllar boyunca benimsedikleri isteklerinden, 

amaçlarından, değerlerinden doğmuş, gelişmiştir ve bunlar artık o halkı tanıtan, 

diğerlerinden ayırt eden şeyler olmuşlardır. “Çünkü bir anayasa salt yapılmış bir şey 

değildir; yüzyılların işidir, ideadır ve bir halkta gelişmiş olduğu düzeye dek usun 

bilincidir.”
478

 Buna göre, anayasa halk-tininin ifadeleridir. Devletlerin anayasaları kendi 

toplumlarının özünden doğmuş olan ve o toplumun özünü gösteren ilkelerdir.  

“Tin ancak kendini ne olarak bilirse o olarak edimsel olduğu için ve devlet bir 

halkın tini olarak, aynı zamanda onun tüm ilişkilerine yayılan yasa, bireylerinin 

töre ve bilinci olduğu için, böylece belirli bir ulusun anayasası o ulusun öz-

bilincinin biçim ve gelişimine bağımlıdır; öznel özgürlüğü ve böylelikle 

anayasanın edimselliği bu bilinçte yatar. (…) Her ulus bu nedenle ona uygun olan 

ve ona ait olan anayasayı kabul eder.”
479

 

Hegel‟e göre, birey tinsel bir varlık olduğu için, o kendinde iki zıt yana sahiptir. 

Biri bilen ve isteyen bireysellik yanı; diğeri tözsel olanı bilen ve isteyen evrensellik 

yanıdır. Bireyin hakkı, onun bu iki yanına birden varoluş kazandırmaktır. Aile ve 
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yurttaş toplumunda birey, özel kişi olarak doğrudan haklarına ulaşır. Birey, tözsel kişi 

olarak ise haklarını, dolaylı yoldan, sosyal kurumlarda ve iş alanlarında elde eder.
480

 

 “Bu kurumlar tikel olanın alanında anayasayı e.d. gelişen ve edimselleşen 

ussallığı oluştururlar ve bu nedenle devletin olduğu gibi bireylerin ona karşı 

güven duygularının da sağlam temelleri, kamusal özgürlüğün sütunlarıdır, çünkü 

tikel özgürlük onlarda olgusallaşır ve ussaldır, böylelikle kendinde onlarda bile 

özgürlüğün ve zorunluluğun birliği bulunur.”
481

 

Bu kurumlarda, bireyler bir iş alanına ve bir meslek grubuna dâhil olmakla bir 

yandan bireysellikleri için çalışmış olurlar ve haklarını bu yolla elde ederler; bir yandan 

da haklarını tümele uyarak aldıkları için ödevlerini de yerine getirmiş olurlar. Hegel‟e 

göre bu kurumlar kamusal özgürlüğün temel direkleridirler, çünkü tikel özgürlük 

tümelin içinde gerçekleşmekte ve gelişmektedir; burada zorunluluğun ve özgürlüğün 

birliği, yani idea gerçekleşmiş olmaktadır.  

Anayasada böylelikle tikel, tümelin varlığına ve güçlülüğüne; aynı şekilde tümel 

de tikelin varlığına ve güçlülüğüne sıkı sıkıya bağlanmış olmaktadır.  

“Devlet kendi başına alındığında bir soyutlamadır, bu soyutlama kendi genel 

realitesine yurttaşlar üzerinden varır. (…) Devlet dediğimiz soyutlamanın yaşam 

ve gerçeklik kazanması anayasa yoluyla olur.”
482

 

Hegel, tüm bunlardan sonra, anayasayı kimin yapacağı ya da bir yığının 

anayasaya nasıl kavuşacağı üzerine bir soru doğduğunu ifade eder. Ona göre bu soru, 

daha önce hiçbir anayasanın olmadığını, yalnızca atomik bir bireyler yığınının 

bulunduğunu varsaymaktan kaynaklanır. Fakat belli ilkelere göre hareket eden bir 

halkın zaten mevcut bir anayasası vardır. Eğer bu toplum varolan ilkelerini düzenlemek, 

detaylandırmak ya da onlara eklemeler yapmak istiyorsa, yapılacak olan şey anayasanın 

düzenlenmesi ya da değiştirilmesidir.
483

 Dolayısıyla anayasa toplumlar oluşurken, 

bununla birlikte, oluşan, gelişen bir şeydir. “Anayasa öyleyse vardır, ama o denli de 

özsel olarak oluşur, eş deyişle ilerleyerek gelişir.”
484

 Bu yüzden daha sonradan halklara 

anayasalar yapılamaz; çünkü hiçbir toplum kendisini yansıtmayan, daha doğrusu kendi 

toplumundan doğmamış bir anayasayla bütünleşemez. Diğer yandan ise bireyler, üyesi 
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oldukları devletin, anayasanın dışına çıkamazlar. Çünkü organizmanın bir parçası olarak 

bireyler evrensel erek için organizmaya, anayasaya hizmet etmelidirler. 

“(…) ne evrensel yan tikel çıkar, bilgi ve istenç olmaksızın geçerli olabilir ve 

tamamlanabilir ne de bireyler özel kişiler olarak yalnızca kendi erekleri için 

yaşayabilir ve aynı zamanda evrensel olanda ve evrensel olan uğruna istemeyi ve 

etkinliklerinde bilinçli olarak bu biricik ereği göz ardı edebilirler.”
485

 

Evrenselliğin hakkı ile tikelliğin hakkının aynı anayasada birleştiği devlet 

modeli, Hegel‟e göre modern devletlerde gerçekleşmiştir. “Modern devletlerin ilkesi bu 

muazzam güç ve derinliği taşır, çünkü öznellik ilkesinin kendini bağımsız kişisel tikellik 

ucuna dek tamamlamasına izin verirken, aynı zamanda onu tözsel birliğe geri getirir ve 

böylece tikelliği devletin ilkesinin kendisi içinde saklar.”
486

 

Modern devlet tikelliğin hakkı ile tümelin hakkının birlikte korunmasını 

kendisine ilke edinmiştir. Tikellik ya da bireyselliğin tam anlamıyla gelişimi ve bunun 

gerçek bir devlet olmada esas olduğu bilinci modern devlet anlayışını göstermektedir. 

Dolayısıyla modern devlet gücünde tikellik saklanmakta, yani tikelliğin hakkı ve 

özgürlüğü onda korunmaktadır.  

Hegel‟e göre, klasik antikçağ devletlerinde evrenselliğin mutlak hakkı vardı, 

fakat tikelliğin hakkı söz konusu değildi.
487

 Çünkü bu devletlerde tikelleşme özgürlüğün 

bir momenti olarak düşünülmüyordu. Dolayısıyla Hegel‟e göre, klasik antikçağ 

devletlerinde kavramına uygun olan, gerçek anlamıyla devlet gerçekleşmemiştir. 

Hegel‟e göre, anayasayı düzenleyecek, değiştirecek olan yetke ise Tekerk ya da 

monarktır. Monark‟ın rolü, Hegel‟e göre anayasaya uygun biçimde yasalara onay 

vermektir; o devlette karar veren kişidir. Fakat monarkın yetkisi, onun keyfi bir biçimde 

davranabilmesini kesinlikle içermez. Çünkü egemen olan şey, monarkın tekil istenci 

değildir, yalnızca anayasadır.
488

 

“Devletin kendi kendisini belirleyen ve tamamlayan egemen istenç, en son karar 

olduğu kolayca kavranan bir tasarımdır. Daha güç olan şey bu „istiyorum‟u kişi 

olarak ayrımsamaktır. Bununla tekerkin keyfi olarak davranabileceği söylenmiş 
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olmaz; (…) böylece sık sık adını imzalamaktan daha öte yapacak bir şeyi 

yoktur.”
489

 

Anayasanın üstünlüğü, egemenliğin devlete ait olduğunu göstermektedir. Bu 

yüzden Hegel‟de devletin egemenliğinden anlaşılması gereken, yönetenin yönetilenlere 

istediğini, istediği gibi dayatması şeklinde anlaşılan keyfiliğe dayalı bir yönetim 

değildir. Çünkü bu despotizm olur ki despotizm yasasızlık demektir. “(…) buna karşı 

egemenlik tam olarak yasal, anayasal durumda tikel alanların ve güçlerin ideallik 

kıpısını oluşturan şeydir.”
490

 Egemenliğin devlete ait olması, devlet ideası için zorunlu 

ve ussal olandır; çünkü devletin egemenliği, bütünün korunması içindir ve bütünün 

üstünlüğünü göstermektedir.  

2.13.3. Uluslararası Hukuk 

Devletin bir bireyselliğinin olduğu, onun bir birey gibi etkin olduğu daha önce 

ifade edilmişti. Hegel‟e göre, bireylerin başka bireylerle ilişki kurarak edimsel 

varoluşlarını kazandıkları gibi devletlerin de edimsel varoluşlarını kazanabilmeleri için 

başka devletlerle ilişkide olmaya ihtiyaçları vardır.  Özgür bireyler nasıl başkaları 

tarafından tanınmak istiyorlarsa aynı şekilde özgür devletler de başka devletler 

tarafından tanınıp kabul edilmek isterler. Fakat bir devletin diğer özgür devletlerce 

tanınması o devletin özgür, kendinde ve kendi-için olup olmadığına, anayasasına 

bağlıdır. Dolayısıyla bir devletin tanınması başka devletlerin o devlete ilişkin 

görüşlerine ve istemelerine dayanır.
491

  

Uluslararası hukukun ilkesi, özgür devletlerarasında yapılan anlaşmalardır. 

Anlaşmaların dışında devletler üzerinde, onları yasalarıyla bağlayıcı kılan bir üst yetke 

yoktur. Dolayısıyla devletlerarasındaki ilişki bir doğa durumudur.
492

  

Devlet özgürlük ideasının gerçeklik kazandığı şey olduğuna göre, her ussal 

devlet özgürlük ideasının taşıyıcısı, onun kendi dönemindeki gerçekleştiricisi 

olmaktadır. Buna göre özgür, ussal devlet, kendi çağını en iyi tanıyan devlet olarak, 
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anayasasıyla özgürlük ideasının bir görünümünü oluşturur. Devletlerarası ilişkiler ise –

savaşlar, anlaşmalar- dünya tarihinin devindiricileridir.
493

  

Hegel‟e göre, bir halk dünya tarihinde ancak bir kez tinin taşıyıcısı olabilir. 

Dünya tarihinin bir döneminde, tinin taşıyıcısı olan devletin hakkı başka devletler 

karşısında mutlak bir haktır. Hegel, Tüze Felsefesi‟nde, bir bütün olarak devlete içten 

baktığımızda, evrensel olanın tinin taşıyıcısı olduğunu ve onun en yüksek hakka sahip 

olduğunu tanıtlamıştır. Öyleyse dünya tarihi açısından bakıldığında da evrensel olan, 

tini en iyi taşıyan devlet olmaktadır ve bu yüzden en yüksek hakka o devlet sahiptir.
494
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

J. LOCKE VE G. W. F. HEGEL’DE HAK KAVRAMININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

3.1. J. Locke’ta Hak Kavramı İle G. W. F. Hegel’de Hak İdeasının 

Karşılaştırılması 

Felsefenin işinin yalnızca kavramlarla değil aynı zamanda idealarla ilgili 

olduğunu düşünen Hegel‟e göre, tüze ya da hukuk biliminin konusu „hak‟ ideasıdır. 

Kavramlar sürecin, gerçekliğin ya da oluşun ürünleridir ve bu yüzden kavram 

kendisinde edimselliği taşımaktadır. Buna göre kavrama dayanmak gerçekliğe 

dayanmaktır ve Hegel‟e göre kavramdan yoksun tasarım edimsellik taşımayan salt 

görünüş, sanı ya da dışsal olumsallıktır. Kavramdan yoksun tasarım gerçeklikten 

yoksundur. Başka bir açıdan; kavramı gerçekliğinden kopuk olarak tasarlamak, onun 

oluşun bir sonucu olmadığını ve bilincin gerçek dünyada karşılığı olmayan bir şey için 

neredeyse salt bir isim bulduğunu söylemek olur. Oysa Hegel‟e göre, kavramın varlığı 

kendi gerçekliğinin kanıtıdır ve aynı zamanda onun gerçekliği kavram olarak 

varoluşunun kanıtıdır. Salt kavramdan yola çıkmak, Hegel‟e göre dolaysız bilince ve 

duyguya dayanır ve keyfiliği ilke olarak benimsemeye varır. Öyleyse salt kavram da salt 

varoluş da kendi başına varsayıldığında bir hatadır. İdea ise kavram ile onun 

gerçekliğinin birliğidir. Kavram ve kavramın gerçekliğinin birlikte varoluşu, yani 

kavramına uygun gerçeklik idea olarak varolmak demektir. Hegel‟e göre ussal olan ne 

salt kavram ne de salt görünüş olarak gerçekliktir. Buna göre Tüze Felsefesi yalnızca 

„hak‟ kavramını değil, ona anlamını kazandıran oluşu, diyalektik gelişim sürecini, yani 

„hak „kavramının gerçekleşmelerini konu edinmektedir. Yani Tüze Felsefesi bu 

kavramın diyalektik gelişimini sergilemektedir. “Hak ideası özgürlüktür ve gerçekten 

anlaşılması için kavramında ve bunun belirli-varlığında bilinmelidir.”
495

  

Locke ise „hak‟ kavramını doğrudan doğruya „doğal hak‟ kavramıyla 

özdeşleştirmektedir. Onun doğa durumu tasarımı ve doğal hukuk anlayışı, doğal hak 
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kuramının temellerini oluşturmaktadır. Locke „doğal hak‟ kavramından çok doğal 

haklardan söz ederken; Hegel haklardan değil, „hak‟ kavramının diyalektik gelişiminden 

söz etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde Locke‟un „doğal hak‟ kavramı ile Hegel‟in 

„hak‟ ideası karşılaştırmalar yoluyla ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 

3.1.1. Hakkın Zemini Bakımından J. Locke ve G. W. F. Hegel’in Hak 

Anlayışlarının Karşılaştırılması 

Locke „hak‟ kavramı ile „doğal hak‟ kavramını özdeş kabul etmektedir. O, hakkı 

„verili‟ bir şey olarak tasarlamaktadır; hak, Locke‟a göre, doğal olarak sahip olunan 

yetki demektir. Doğal olarak sahip olunan yetkilerin neler olduğu da Locke‟a göre 

açıktır ve dolayısıyla doğal haklar açık bir biçimde belirlidir. Bu doğal haklar yaşam, 

mülkiyet ve özgürlüktür. Doğal hakkın ilk temeli insanın yaşamına, özgürlüğüne ve 

emek gücüne sahip olarak dünyaya gelmesidir. Fakat insan yaşamına doğal olarak sahip 

olduğu için, yani bunu kendisi sonradan kazanmadığı için, yaşamını ona Tanrı verdiği 

için, yaşamının, özgürlüğünün ve emeğinin mutlak sahibi de kendisi değildir. O sadece 

kendisine verilen yaşamı, özgürlüğü korumakla ve emeğine sahip çıkmakla 

yükümlüdür. Dolayısıyla yaşamın, özgürlüğün ve mülkiyetin doğal hak olmasının başat 

sebebi, bunların korunmasının öncelikle bir ödev olmasıdır.
496

 

Doğal haklar doğa yasası tarafından insana bahşedilmiştir. Doğa yasası insana 

varlığını korumasını bir ödev olarak bildirmiştir. İnsanın tüm hakları bu ödev sayesinde 

doğal birer haktır. Locke doğa durumu tasarımında insanın varlığı için gerekli olan 

şeyleri elde etmeye yöneldiğini ve doğa yasası varlığını korumayı buyurduğu için, buna 

uygun eylemenin doğal bir hak olduğu savına ulaşmıştır. Doğal haklar insanların 

yalnızca insan olarak doğmuş olmakla sahip oldukları haklardır. Dolayısıyla Locke‟a 

göre, hakkın taşıyıcısı „doğal ben‟ ya da „doğal kişi‟dir. „Doğal ben‟in en temel isteği 

olan varlığını koruma, Locke‟un düşüncesinde en temel hak ve ödevdir. 

“Doğa insana „hayatını ve varlığını korumak için güçlü bir arzu‟ yerleştirmiştir, 

neyin „varlığı için gerekli ve faydalı‟ olduğunu insana öğreten ise sadece onun 

usudur. Ve us (…) doğa yasasıdır. Us, „kendinin kendi hayatının hâkimi olanın, 

bunları koruma yolları üzerinde de hakkı vardır‟ diye öğretir.”
497
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Böylece Locke‟a göre hakkın zemini, insanın varlığını korumayı istediğine ve 

varlığını koruması gerektiğine dair bilincidir. Locke bu bilinci “doğal akıl” olarak ifade 

etmektedir: “İster, bize İnsanların bir kez doğmakla kendilerini Koruma hakkı ve 

dolayısıyla Yemeye, İçmeye ve Doğanın, Varlıklarını Sürdürmeleri için sağladığı diğer 

şeylere ilişkin hakları olduğunu söyleyen doğal Aklı dikkate alalım…”
498

 

Hegel‟de ise hakkın zemini tinsel olandır. Çünkü tinsel olan hakkı taşır ya da 

taşıyabilir. Tinsel alanda hakkın daha tam yeri ya da zemini, Hegel‟e göre, özgür 

istençtir. Hak kavramının edimsel varoluşu özgürlüğün gerçekleşmesidir. Tinsel alan, 

öyleyse, özgürlüğün haklar olarak gerçekliğe geldiği dünyadır. Hak, özgürlüğü isteyen 

özgür istenç yoluyla kavramsal ve edimsel gelişimini sürdürmektedir.
499

  

Öyleyse Locke‟un düşüncesindeki yaşamı isteyen istek ile Hegel‟in 

düşüncesindeki özgürlüğü isteyen istenç arasındaki köklü fark, bu iki düşünürün „hak‟ 

anlayışlarının temel dayanaklarını gösterebilir.  

Locke hakkın temeline biyolojik isteği, hayvanlarla ortak olan varlığını koruma 

isteğini yerleştirmiştir. En doğal istek en doğal hakkın kanıtıdır. İsteğin içeriği 

tamamıyla doğal bir gerçekliktir, yaşamdır. Dolayısıyla Locke, insanı –ve onun aklını- 

yaşamı doğal olarak olumlayan doğal bir varlık olarak düşünmektedir. İsteğin nesnesi, 

ereği yaşamdır. Locke burada, hem bu isteğin doğal bir istek olduğunu hem de ereksel 

olduğunu düşünmektedir –çünkü yaşamı koruma ilk ödev olduğundan yaşam bir erek 

olmaktadır.  Bir başka deyişle, varlığını koruma isteği hem güdüseldir hem de bilinçli 

ya da bilinç taşıyan bir erektir –çünkü bunu, akıl buyurmaktadır. Fakat Hegel 

belirtmektedir ki, güdüsel olan doğal istek ile ereksel olan istenç özsel olarak farklıdır.  

“Hayvanın da dürtü, istek ve eğilimleri olmasına karşın bir istenci yoktur ve 

dışsal bir şey onu engellemedikçe dürtülere boyun eğmek zorundadır. Ama insan, 

bütünüyle belirlenimsiz bir şey olarak, dürtülerin üzerinde durur ve onları 

kendininkiler olarak belirleyebilir ve koyabilir. Dürtü doğadadır, ama onu bu 

„Ben‟e koymam istencime bağlıdır ve bu yüzden istenç dürtünün doğada yattığı 

görüşüne başvuramaz.”
500

 

İçgüdüsel yanıyla insanın hayvandan ayrımı yoktur ve bu bakımdan insan doğal 

varlıktır. İnsanın hayvandan ayrıldığı yanı kendisine dair bilgisidir, yani düşünen bir 
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varlık olmasıdır. “O düşünendir; düşünme ise genel-olanın bilinmesidir.”
501

 İnsanın 

kendisine dair genel olanı bilmesi ise, “reel olarak olduğu şeyi” bilmesidir. İnsan 

gerçekte olduğu şeyi düşüncesinde de kavramalıdır. Bu kavrayış, Hegel‟e göre, insanı 

salt doğal bir varlık olmaktan çıkarır. İnsan gerçekte, yalnızca güdülerinin güdümünde 

olan bir varlık değildir; o, içgüdülerini bastırabilen ve erteleyebilen bir varlıktır. Yani 

insan gerçekte içgüdüsel varlığının üstünde durabilen bir varlıktır; işte bu bilgi insana 

yalnızca doğal ve dolaysız bir varlık olmadığını kavratır. Hayvanın güdüleri ile tatmini 

bir aradadır ve hayvan bu birliği acı ve korku duyması dışında kendiliğinden bozmaz; 

çünkü istenci yoktur. Fakat insan güdülerini bastırabildiğine göre güdüleri ile doyumu 

arasına bir şey koymaktadır, bu şey ise düşüncedir.
502

 

“İnsan içgüdülerini baskıya alabiliyor ya da serbest bırakabiliyorsa, bu onun 

ereklere göre eylemesinden, kendisini genel-olana göre belirlemesinden ileri 

gelir. Kendisi için hangi ereğin geçerli olması gerektiğini belirleyebilir: Hatta en 

genel-olanı kendisine erek yapabilir. Burada onu belirleyecek olan, kendisiyle ve 

ne yapmak istediğiyle ilgili tasarımlarıdır. İnsanın bağımsızlığı buradadır: 

kendisini belirleyecek şeyi bilmektedir. Böylece yalın kavramları kendi olumlu 

özgürlüğünü kendine erek edinebilir. “
503

 

Öyleyse bir ereğe yönelen istek insani olan, yani bilinç taşıyan istence karşılık 

gelirken; doğal istek hayvanlarla ortak olan dürtüdür. Çünkü istenç doğal bir isteği 

değil; bir düşünceyi, bir ideyi istemektedir
504

 ve hatta o, doğal isteğini bu düşünce 

uğruna feda edebilir. Locke‟un hakkın taşıyıcısı olarak kabul ettiği doğal kişi, Hegel‟de 

hakkın taşıyıcısı olma olanağına sahip olan varlıktır.
505

 

„Kişi‟ kendini doğadan ayırmış veya kendini doğadan farklı bir varlık olarak, 

yani insan olarak kendini tanımış olan öznel istençtir. Bu yüzden Hegel‟e göre„Kişi‟, 

„hak sahibi bir varlık olarak insan‟ olmanın ilk aşaması veya ilk şartıdır. „Kişi‟ burada 

„isteyen ben‟ olarak doğal ben ya da doğal kişidir. Fakat „doğal kişi‟ ya da „isteyen ben‟ 

özbilincin gelişiminin henüz ilk evresidir. Çünkü isteyen öznenin istediği şey/nesne 

burada yalnızca doğal bir şeydir. Hegel bunu özgürlüğün yalnızca ilk evresi olarak 

düşünmüştür. Çünkü Hegel‟e göre insan aklı yalnızca doğal, güdüsel varlığını 

korumasını veya yaşamın hedeflenmesini haklı çıkarmaz. Hatta aksine bir ide uğruna 
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yaşamı tehlikeye atmanın haklılığını kanıtlayabilir.
506

 Öyleyse insanın düşünen bir 

varlık olması, bir ereğin peşine düşebilmesi, onun yalnızca doğal ve dolaysız bir varlık 

olmadığını ve bu yüzden yalnızca doğal isteklere sahip olmadığını göstermektedir.  

Locke yaşamın amaçlanmasını ve korunmasını en temel ödev olarak ortaya 

koymuştur. İnsanın bir yanıyla akıl, bir yanıyla da güdüsel bir varlık olduğunu 

düşünmüştür; fakat aklın doğaya ait olduğunu ve bu aklın, en başta, insana kendi 

biyolojik varlığını korumasını buyurduğunu ileri sürmüştür. Dolayısıyla Locke aklın; 

insanın doğal, dolaysız varlık yanını doğal olarak olumladığını ileri sürmüş olmaktadır. 

“Dürtü ve eğilimler ilkin istencin içeriğidirler ve yalnızca derin düşünce onların 

üzerinde durur.”
507

 “Tin olarak insan kendini doğal dürtüler yoluyla belirlenmeye 

bırakmama konumundaki özgür bir yaratıktır.”
508

 “Tin olarak insan dolaysız bir 

varlık değildir; tersine özü gereği kendi üzerine dönen bir varlıktır.”
509

 

“İnsan yalnızca dış dünyayı ve öyle tanımlanmış olan varlığı 

açıklamaz/açınlamaz. O aynı zamanda, varlığı açıklayan/açınlayan varlığı, yani 

kendisini de kavrar ve birincisine (dış dünya, varlık) karşıt olarak konumladığı bu 

varlığa ben adını verir. O halde insan yalnızca bilinç değil, aynı zamanda da bir 

özbilinçtir.”
510

 

Hegel‟e göre, insanın özbilinç olması için dolaysız, doğal yaşamı bir önkoşuldur. 

Fakat insan salt doğal yaşamında, biyolojik varlığında kaldığında özbilinç değildir. 

Hegel‟e göre istencimin nesnesi, ereği olan şey ne ise, istenç kendini neye yatırmış ise, 

onun belirlenimi de odur. Buna göre isteğin nesnesi doğal bir gerçeklik ise insan burada 

özbilinç değil, “özduygu”dur. İsteğin nesnesi, isteyen ben‟in belirleyicisidir. Eğer istenç 

kendisini doğal bir gerçekliğe yatırmışsa, ereği örneğin yaşam ise, o, doğal ben ya da 

doğal kişidir.
511

  

Fakat Hegel‟e göre istencin kavramı özgürlüktür, bu yüzden doğal istek istencin 

kavramına uygun olmayan ya da eksik olan bir içeriktir.
512

 İstenç özgürdür, özgürlüktür 
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ve onun edimi özgürlük içindir. Bu yüzden onun „doğal ben‟ düzeyinden daha yüksek 

düzeyde varoluş kazanması, kendisini yaratması gerekir.  

Öyleyse Hegel‟e göre, istek iki türlüdür. Biri dürtüleri gösteren doğal istek ya da 

arzudur: Kendisini „isteyen ben‟ olarak bilen bilinç, öyleyse, “öz-duygu” ya da “duyusal 

bilinçtir”. Diğeri ise doğal-olmayanı, bir düşünceyi, bir ideyi isteyen istektir. Burada 

istenç kendisini doğal-olmayanı, bir ideyi, isteyen bir bilinç olarak tanır ve bilir, yani 

doğal varlığını üzerine çıkar; bu ise kendisine yönelen, kendisini bilmeyi isteyen öz-

bilinçtir.  

Hegel‟de özgürlüğe, özgür istence erişmek dolaysız ya da doğal ben‟in 

olumsuzlanmasıyla mümkündür. Bu olumsuzlama öncelikle isteğin nesnesinin doğal-

olmayan bir şey olarak belirlenmesiyle başlar. Çünkü istenen nesnenin belirlenmesi 

istencin, doğası karşısında kendisini kanıtlaması ve onu aşmasıdır. İstenç doğal varlığını 

olumsuzladıkça özgür istenç olabilir.
513

 Öyleyse istenç için şimdiki soru şudur: özgür 

varoluşa ya da özgür istence Ben‟i götürecek olan, doğal varlığın onun uğruna 

olumsuzlanabileceği doğal-olmayan şey/nesne/erek nedir? 

“İsteğin nesnesi olarak Yaşamda olumsuzlama ya bir başkasında, yani İstekte 

vardır, ya da bir başka ilgisiz şekle karşı bir belirlilik olarak, ya da yaşamın 

örgensel olmayan evrensel doğası olarak vardır. (…) Özbilinç doyumuna ancak 

bir başka özbilinçte ulaşır.”
514

 

“Demek ki kendininbilincinin olabilmesi için isteğin, doğal olmayan bir nesneye, 

verilmiş gerçekliği aşan bir şeye yönelmesi gerekir. İmdi, bu verilmiş gerçeği 

aşan biricik şey, isteğin kendisidir. (…) Ve istek kendini verilmişi olumsuzlayan 

eylem olarak gerçekleştirdiği için, bu Benim varlığımın kendisi de eylem 

olacaktır. Yani bu Ben, hayvansal „Ben‟ gibi kendiyle „özdeşlik‟ ya da eşitlik 

olmayacak ama „olumsuzlayıcı olumsuzluk‟ olacaktır. Dolayısıyla bu ben için 

varoluşta kendisini sürdürme, şu anlama gelecektir: „ne ise (statik ve verilmiş 

varlık olarak, doğal varlık olarak, „doğuştan gelen karakter‟ olarak ne ise) o 

olmamak ve ne değilse o olmak (yani, değişme-ve-oluşma olmak).‟ Böylece bu 

Ben kendisinin öz eseri olacaktır. Bu Ben varlığının ta kendisinde, bile isteye 

değişip-oluşma, istenen evrim, bilinçli ve iradi ilerlemedir. Bu Ben kendisine 

verilmiş olan ve kendisi olan verilmişi aşma edimidir. Bu Ben (verilmiş gerçek 

karşısında) özgür bir (insansal) bireydir ve tarihsel bir bireydir (kendisine 
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oranla). Ve kendinin bilinci olarak kendisine ve başkalarına kendini açığa vuran 

da bu Bendir ve de sadece bu Bendir.”
515

  

Kojeve‟in bu yorumuna dayanarak; hayvandan ayrı olarak insana özgü olan 

“insansal istek” yalnızca ben-olmayanı isteyen istek değil, başka bir isteği isteyen 

istektir. Bu istek yaşam için zorunlu olmayan ya da olmazsa olmaz olmayan, doğal 

ben‟e hizmet etmeyen ve hatta yaşamı onun uğruna feda etmeyi göze alan “tanınma” ya 

da “kabul edilme” isteğidir. Başka bir isteği ya da başka bir ben‟i istemek, bir isteğin 

isteği olmayı istemektir.
516

 

“Özbilinç bir başkası için kendinde ve kendi için olduğunda ve olması yoluyla 

kendinde ve kendi içindir; eş deyişle, ancak tanınan bir şey olarak vardır.”
517

  

Hegel dolaysız bilincin başka bir isteğin dolayımından geçerek özbilinç 

olacağını ileri sürmektedir. Dolayısıyla özbilince götüren istek, yani insansal istek başka 

istençlerle ilişkide olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu ilişki ilk olarak kendini kabul 

ettirmek için kurulur. Hegel, köle ile efendi ilişkisini “tanınma devimi” olarak ele 

almaktadır.
518

 

Tanınma isteği, bir „insan‟ olarak kabul edilme isteğidir; o insana ait bir istektir. 

Burada tanınmayı isteyen istek doğayı olumsuzlayabilen, şeylere hükmedebilen ve hak 

sahibi olan bir varlık olarak, yani insan olarak kendisini tanımaktadır. Ve tam olarak 

böylesi bir tanımayla tanınmak istemektedir. Yani hak sahibi bir insan olarak tanınmayı, 

kabul edilmeyi istemektedir. Hegel köle efendi diyalektiğinde, köle efendi ilişkisinin 

temelinde, özbilincin kendini bir insan olarak kabul ettirme isteği olduğunu 

anlatmaktadır. Efendi ve köle henüz bu varolma biçimlerini kazanmadan önce 

aralarında „tanınma‟ uğruna bir ölüm-kalım kavgası yaşanmıştır. 

“İki özbilincin ilişkisi öyleyse kendi kendilerini ve birbirlerini bir ölüm-kalım 

kavgası yoluyla tanıtlamaları olarak belirlenir. –Bu kavgaya girmek 

zorundadırlar çünkü kendi kendilerinin pekinliğini, kendileri için olmayı, 

başkasında ve kendilerinde gerçekliğe yükseltmelidirler. Ve ancak yaşamın 

tehlikeye atılması yoluyladır ki özgürlük kazanılır, ancak bu yolla tanıtlanır ki 

özbilinç için öz varlık değildir, içinde ortaya çıktığı dolaysız kip değildir, yaşamın 

yayılımına batmışlık değildir –tersine tanıtlanır ki onda onun için yiten bir kıpı 

olarak görülemeyecek hiçbir şey yoktur, o salt arı kendi-için-varlıktır. Yaşamını 
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hiç tehlikeye atmamış birey hiç kuşkusuz kişi olarak tanınabilir; ama bağımsız bir 

özbilinç olarak tanınmışlığın gerçekliğine erişmiş değildir.”
519

 

Bu savaşta sonuna kadar gidip ölümü göze alamayan taraf, savaşı bırakmış ve 

diğerini „insan‟ olarak tanımıştır; fakat kazanan taraf bu tanınma savaşını kaybedeni bir 

„insan‟ olarak tanımamaktadır. Savaşın sonucunda „insan‟ olarak tanınan taraf efendi 

olurken, başkasını „insan‟ olarak tanıyan ama kendisi „insan‟ olarak tanınmayan taraf ise 

köle olur. Köle bir başkasını (efendisini) „insan‟ olarak kabul etmektedir ama kendisini 

henüz „insan‟ olarak bilmemekte ve tanımamaktadır. Köle biyolojik varlığını ya da 

yaşamını kaybetmemek için efendisine boyun eğer. Dolayısıyla kölenin isteği ya da 

isteğinin nesnesi yaşamdır –doğal bir istektir. Efendi ise yaşamını kaybetmeyi göze 

alarak kendisini bir insan olarak kabul ettirmiştir. Dolayısıyla efendiyi efendi yapan 

isteği ya da isteğinin nesnesi ise tanınma ya da saygınlıktır –doğal-olmayan bir istektir. 

Fakat Hegel‟e göre, efendinin bu tanınışı tam anlamıyla bir tanınma değildir. Çünkü 

tanıyan varlık bir özbilinç, yani insan olmalıdır ki „tanıma‟ gerçek anlamda bir tanıma 

olsun. “Ama Köle, Efendi için bir hayvan ya da bir şeydir. Demek ki Efendi bir şey 

tarafından „bilinip tanınmıştır‟. Dolayısıyla Efendinin İsteği, eninde sonunda, –

başlangıçta göründüğü gibi- bir insansal isteğe değil, bir şeye yönelmiştir.”
520

 Öyleyse 

köle efendi ilişkisinde „tanıyan bir özbilinç‟ olmadığından –çünkü kölenin kendisi de 

efendisi de onu insan olarak tanımamaktadır- bu ilişki, gerçek anlamıyla bir tanınma 

ilişkisi değildir. Sonuç olarak gerçek anlamda tanıma ilişkisi iki özbilincin karşılıklı 

olarak birbirini tanımasıdır. “Özbilinç doyumuna ancak bir başka özbilinçte ulaşır.”
521

 

Bu demektir ki özbilincin gerçek varoluşu ya da kendisi olacağı biricik şey başka bir 

özbilincin isteği olmaktır. Bu, karşılıklı tanınma ilişkisidir. Özbilinç başka bir özbilincin 

dolayımından geçerek kendisi olur ve kendisi olmasının tek yolu budur. Başkasını insan 

olarak tanıyan ve kendisi de insan olarak tanınan varlık olduğunda, kişi özgür 

varoluşunu kazanmış olur. Burada -gerçek tanınma ilişkisinde- istenç iki biçimde de 

doğasını aşmış olmaktadır. Şöyle ki istenç kendisini insani bir isteğe, tanınma isteğine 

yatırmış ve doğal isteklerin güdümündeki doğal ben‟ini aşmıştır. İkinci olarak da 

yalnızca tanınmayı değil aynı zamanda tanımayı da, başkasının dolayımından geçmeyi 

de istediği ve seçtiği için ve bunun özgür varoluşunun tek yolu olduğunu anladığı için, 
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bencil doğasını da aşmış olmaktadır. Başkasının ya da başka bir özbilincin 

dolayımından geçerek özgür varoluşunu kazanacağının bilincine varma ise tam bir 

özbilinç olmadır.  

“(…) özbilincin nesnesi (…) dirimli bir özbilinçtir. Bir özbilinç bir özbilinç için 

vardır. Gerçekte salt bu yolla özbilinçtir; çünkü kendisinin kendi başkalığındaki 

birliği onun için salt bu yolda belirtik olur.”
522

 

İstenç başkasının ya da başka bir özbilincin dolayımından geçerek özgür istenç 

olmaktadır. Özbilincin yalnızca bir veya daha fazla tikeli tanıdığı, bunların 

dolayımından geçerek hak sahibi olduğu ilişki bir tanınma ilişkisidir. Öyleyse daha üst 

düzeyde tanınma ilişkisi tikel istencin, tümel istencin dolayımından geçtiği ve bu 

biçimde kurulan ilişkidir. Buna göre denilebilir ki, özbilincin dolayımından geçtiği bu 

başkası „toplumdaki herkes‟i imleyen „tümel‟ olduğunda istenç tam anlamıyla özgür 

istenç olur. Bu biçimdeki tanınma ilişkisi öznelliğin, nesnelliğin içinde veya nesnelliğin 

öznellik uğruna eriyip yok olmadığı; tersine ikisinin de gerçek anlamda varoluş 

kazandıkları hak ilişkisidir.  

Hak isteği hem doğal-olmayan bir istek olarak tanınma isteği olduğundan hem 

de doğrudan elde edilebilecek olanı başka bir istencin dolayımından geçerek elde 

etmeyi seçmek bakımından özgür istencin özgür istenç olarak özgür eylemidir. Öyleyse 

hak isteği saf öznellikten nesnelliğe doğru yönelmiş olan, hatta nesnelliği isteyen 

istektir. Öznel istençten, saf keyfilikten nesnelliğe doğru bu ilerleyiş hakkın idea olarak, 

özgürlük olarak varoluşudur. O halde hukuk nesnelliğin kuruluşudur, denilebilir. Hukuk 

özgürlüğün gerçekliğidir, varoluş kazanmasıdır; yani hukuk özgür istencin özgür istenç 

olarak varolabilmek için kendisine yarattığı ikinci bir dünyaya aittir –Locke‟un dile 

getirdiği gibi doğaya değil. 

Öyleyse denilebilir ki gerçek anlamıyla tanınma ilişkisi gerçek anlamdaki hak 

ilişkisidir. Çünkü hak ilişkisinde hem tanıyan hem de tanınan bir varlık olarak özgür 

istenç bu ilişkinin temelidir. Gerçek anlamda hak ilişkisinde özne hem öznelliğini korur 

hem de öznelliğini koruyarak nesnel alanda varolur: Etik yaşam ya da devlet. “(…) bu 
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saltık töz ki karşıtlıklarının eksiksiz özgürlüğü ve bağımsızlığı içinde ayrımlaşmış, 

kendileri için varolan özbilinçlerin birliğidir, Ben ki bizdir biz ki bendir.”
523

 

Yukarıda Hegel‟in ifadelerinden ve Kojeve‟in çıkarımlarından faydalanılarak 

isteğin nesnesi bakımından „doğal istek‟ ile „doğal-olmayan-istek‟ ayrımı ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Locke‟un yaşam isteği ve yaşamın korunmasının gerekliliği 

temelinde açıkladığı doğal hak kuramı bir „doğal istek‟ ile temellendirilmektedir. 

Dolayısıyla doğal olanın ve insanın doğal varlık yanının olumlanması Locke‟un 

düşüncesinin temeliyken; Hegel‟in düşüncesinin temeli doğal olanın ve doğal varlığın 

olumsuzlanmasıdır. Daha sonra yeniden ele alınacağı gibi, özgürlük de Locke‟un 

düşüncesinde, doğal varlığa ait olduğundan doğal bir istektir ve korunması gereken 

doğal bir haktır
524

. 

Locke yaşamı isteyen istek ile bunu buyuran doğal aklı ve dolayısıyla varlığını 

koruma ödevini hukuk anlayışının temeline yerleştirmiştir. Varlığımı korumayı istemem 

veya ihtiyacım olan bir nesneyi istemem doğal varlığıma hizmet ettiği için doğal 

isteklerdir. Ayrıca ben varlığımı, yaşamımı korumakla yükümlü olduğumdan, yani 

varlığımı korumam benim birincil ödevim olduğundan, yaşamımı korumaya çalışmam 

doğal bir haktır.  

Locke insanın doğal aklını, yaşamı mutlak olumlayan bir bilinç olarak 

düşünmektedir. Yaşam ya da biyolojik varlık insanın tüm eylemlerinin mutlak 

koşuludur. Locke yaşamın hakkın hem kanıtı hem de kendisi olduğunu ileri 

sürmektedir. Dolayısıyla yaşam isteği ve yaşamı koruma ödevi Locke‟u „yaşam hakkı‟ 

temellendirmesine götürmüştür. Fakat Hegel için salt yaşam isteği, isteğin yalnızca bir 

biçimi, hatta en dolaysız biçimidir.  

Locke‟un tüm doğal hakların temeline oturttuğu yaşam, Hegel‟e göre hakların 

koşuludur; fakat kendisi bir hak değildir. Çünkü Hegel‟e göre yaşam ben‟e, kişiliğe 

dışsal değildir ve bu yüzden ben yaşamına yabancılaşamaz. Yaşam ben‟in en öncelikli 

koşuludur. Hegel hakkın bir şey –yalnızca nesne anlamında olmayan bir şey- üzerinde 

hak sahibi olmak olduğunu ileri sürmektedir ve insan yaşamı üzerinde değildir, yaşamı 
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ondan ayrık değildir ve bu yüzden insanın kendisinin yaşamı üzerindeki hakkından söz 

edilemez. Çünkü yaşayan birey ya da özgür istenç olmaksızın onun haklarından söz 

edilemez.
525

 

Locke yaşamın en temel hak olduğunu ifade etmekle birlikte kişinin kendi 

yaşamı üzerinde mutlak, keyfi bir iktidarının olmadığını da belirtmektedir.
526

 İnsan 

yaşamına doğal olarak sahip olduğu için, yani yaşamını ona Tanrı verdiği için, bunu 

kendisi kazanmadığı için, yaşamının mutlak sahibi de kendisi değildir. O sadece 

kendisine verilen bu yaşamı korumakla yükümlüdür. Bu yüzden insan yaşamını 

herhangi bir anlaşmanın konusu yapamaz, yaşamından kendi isteğiyle vazgeçemez ve 

yaşamını başkasının ellerine teslim edemez. Dolayısıyla Locke‟a göre, insan başka 

birinin mutlak keyfi iktidarına tüm varlığını teslim edemez, yani köleliği kabul edemez. 

Fakat Locke şöyle bir durumda köleliğin bir anlamda haklılığından da söz etmektedir: 

bir kişi ölümü hak eden bir eylemde bulunduğunda –ki bu eylem bir başkasının 

yaşamına kastetmektir- suç işlediği kişi isterse onu öldürmeyerek kendisine köle 

yapabilir. Locke yaşam hakkının bir anlaşmayla başkasının ellerine verilemeyeceğini 

ama insanın kendi haksız davranışından ötürü birinin kölesi haline gelebileceğini ileri 

sürmektedir. Fakat bu kölelik hiçbir biçimde insanın kendi rızasıyla yapılan bir 

anlaşmaya dayanamaz. Öyleyse kölelik bir başkasının keyfi iktidarı altında zorla 

bulunmaktır. Çünkü kimse kendi yaşamı üzerinde böyle bir hakka sahip değildir. 

Dolayısıyla Locke‟un düşüncesinde kölelik, rızaya dayanmayan bir durumda, zor 

altında bulunmaktır; Hegel ise kölelik ilişkisinin sürmesinde kölenin de payı olduğunu, 

hatta mücadeleyi sürdürmediği için efendiden daha büyük bir payı olduğunu 

düşünmektedir. 

Locke‟a göre, insan yalnızca yaşamı değil aynı zamanda özgürlüğü de 

istemektedir. İnsan yalnızca yaşamını değil, özgürlüğünü de korumakla yükümlüdür; 

çünkü özgürlüğünü de kendisi kazanmamıştır. Locke‟a göre insan özgürlüğe doğal 

olarak sahip olduğu için ya da doğal olarak özgür olduğu için, onun açısından özgürlüğü 

istemek de doğal bir istek olacaktır. Çünkü insan doğal varlığında neyse onu korumaya 

çalışmaktadır.  
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Locke yaşamın korunmasını en temel hak ve ödev olarak belirtmiştir. Buna 

karşın, Hegel‟de olduğu gibi, Locke‟un düşüncesinde, herhangi bir durumda yaşamın 

özgürlük uğruna tehlikeye atılmasından söz edilebilir mi? Tam anlamıyla olmasa da 

yaşamın tehlikeye atılmasına, Locke‟ta, başkaldırma ya da ayaklanma hakkından söz 

ettiği yönetimin çözülmesi konusunda rastlandığı öne sürülebilir.  

“(…) Yasama (…) Halkın Yaşam, Hürriyet ve Servetine ister Tutku, Korku, 

Ahmaklık ya da yozlaşma nedeniyle kendisi el uzatmaya çalıştığında, ister bir 

başkasının ellerine bunlar üzerinde mutlak bir İktidar verdiğinde, bu Güven ihlali 

nedeniyle, Halkı tamamen tersi amaçlarla ellerine koyduğu İktidarı kaybeder ve 

iktidar İlk Hürriyetine yeniden başlama ve (uygun olduğunu düşündükleri) yeni 

bir Yasama kurarak uğrunda Toplumda oldukları Güvenlik ve Emniyetini 

sağlama Hakkı olan Halka devrolunur.”
527

 

Locke burada, öncelikle yaşamın, özgürlüğün ve mülkiyetin tehlikede olduğu bir 

durumu betimlemektedir. İnsanların bu temel hakları tehlikede olduğunda, despotik bir 

yönetime karşı çıkma hakları vardır. Çünkü yönetme yetkisini yöneticilere veren halkın 

kendisidir ama bu yetki kötüye kullanıldığında gerçek sahibine, yani halka geçer. Locke 

bireysel olarak yaşamın tehlikeye atılmasından değil de, daha çok halk olarak bir 

ayaklanmadan ve toplumun, halkın eyleminden söz etmektedir. Ayrıca bunu 

destekleyen bir diğer düşünce de, Locke‟a göre doğa durumunun despotik bir 

yönetimden ve keyfi bir iktidardan çok daha tercih edilir olmasıdır. Kötü ya da despotik 

bir yönetim altındaki insanlar bu yönetime boyun eğmektense doğal hukuk yaşamına 

yani doğa durumuna geri dönebilirler. 

“Çünkü 100.000 kişinin Yönetimini elinde tutan tek Adamın Keyfi İktidarına 

maruz kalan biri, 100.000 tekil İnsanın Keyfi İktidarına maruz kalan birinden çok 

daha kötü koşullardadır. Bu tür bir Yönetime sahip olan kişinin İradesi, diğer 

İnsanların İradesinden daha iyi durumdadır; bu kişinin Gücü 100000 kat daha 

fazla olmasına rağmen hiç Kimse güvende değildir.”
528

 

Dolayısıyla Locke‟a göre artık hukuka dayanmayan, meşruiyetini yitirmiş keyfi 

bir yönetimde direnme hakkının meşru olduğu ileri sürülebilir.
529

 Fakat burada en 

temelde yine yaşam adına bir direnme vardır. Aynı şekilde birey özel yaşamında yaşamı 

tehlikede olduğunda saldırganı öldürme hakkına sahiptir.  

“Hayatın tehlikeye düşmeyeceği diğer durumlarda hukuka başvurmak gerekir, 

çünkü telafi imkânı vardır. Hukuka aykırı eylemler, meşru otoriteyi bizzat temsil 
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eden devletin başındaki kişi tarafından sergilenir ve bu eylemler sürdürülürse, ki 

bu tiranlığın ilanıdır ve devletin düzenini bozar, bu durumda topyekun direnme 

hakkı doğar.”
530

 

Locke yönetimin hukuka aykırı eylemleri halkın çoğunluğuna yöneldiğinde 

direnmenin doğal bir hak olduğunu düşünmektedir. Halkın çoğunluğunun yaşamı, 

özgürlüğü ve mülkiyeti bizzat keyfi yönetim yüzünden tehlikedeyse halk, bu yönetime 

karşı topyekûn direnme hakkına sahiptir. Yalnızca birkaç kişiye yönelik hukuk ihlali ise 

bu tür bir direnme hakkını doğurmaz.
531

 Direnme hakkının doğması için öncelikle 

yaşamın ve özgürlüğün tehdit altında olması gerekmektedir. Dolayısıyla topyekun 

direnme esnasında yaşamın bir düşünceye dayanılarak tehlikeye atıldığından söz 

edilebilse de bu, yine yaşam uğruna verilecek bir mücadeledir. Oysa Hegel yaşamı 

koruma isteğinin düşünceden uzak, yani dolaysız ve doğal bir istek olduğunu 

düşünmektedir.  

“Hayvansal isteğin dayandığı temel değer hayatın korunmasıdır. İnsanlaştırıcı 

istek, bu yüzden, hayatı bir başka değer uğruna yitirmeyi göze alan bir istek 

olmalıdır.”
532

 

“Doğal yaşamda karşılaşabileceğimiz mücadelede de yaşamın tehlikeye atılması 

söz konusu olabilir, fakat bu durumda yaşamın tehlikeye atılması, yalnızca 

hayvanın ya da insanın doğal varlığını sürdürebilmesi ve bundan kaynaklanan bir 

zorunluluğun sonucudur. Bu doğal yaşamda ölümle yüzleşmek, doğal varlığın ya 

da hayvanın yaşamını sürdürmek uğruna yapmış olduğu içgüdüsel mücadeleden 

ve saldırganlıktan farklı değildir. Oysa insana özgü istek dirimsel varlığın kendini 

koruma içgüdüsünü aşar, insan varlığının ölümü göze alması, insansal olduğu 

kadar toplumsal bir içerik taşır, doğal bir yasa ya da zorunluluk değildir. İnsan 

tinsel varlık olarak doğanın bir sonucu olsa da, doğal yasayı, dolayısıyla kendinin 

doğaya bağlı yanını olumsuzlayabilmelidir. Bir başka deyişle, insan toplumsal 

saygınlığı ve benliğini koruyup tam bir doyuma ulaşabilmek için yaşamını 

tehlikeye atmayı göze alabilmelidir; ve ancak insan, bu yolla kendi öz varlığını ve 

özbilincini kazanabilir.”
533

 

Hegel‟in söz ettiği anlamda yalnızca özgürlük uğruna yaşamın tehlikeye atılması 

düşüncesinin Locke‟ta tam anlamıyla bulunduğu öne sürülemez. Ayrıca Locke doğa 

durumundan siyasal topluma geçerken insanların daha kısıtlı bir özgürlük durumuna 

geçtiklerini düşünmektedir. Burada olan, güvenli bir yaşam uğruna daha sınırlı bir 

özgürlüğün kabul edilmesidir. Sonuç olarak Locke‟a göre yaşam özgürlükten daha 
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temeldir, denilebilir. Hegel ise hak isteğinin insana ait, insanca bir istek olduğunu; en 

temelde özgürlüğü istemeye ya da özgürlüğe kendini belirlemeye dayandığını; bu 

özgürlüğün insanın doğaya bağlı olan yanını –yaşamını dahi- olumsuzlamak yoluyla 

kazanılacağını düşünmektedir.  

3.1.2. Hak ve/veya Yasa 

Locke doğal hak kuramını birey, yani tikel ilke üzerine kurmaktadır. Locke‟a 

göre hakların taşıyıcısı olan tikel ilke, onun, ussal ve özgür bir varlık olarak varsaydığı 

doğal yaşamdaki doğal insandır. Doğal haklar insanın yalnızca insan olarak dünyaya 

gelmiş olmakla sahip olduğu haklardır. Daha önce de ifade edildiği gibi; Tanrı insana 

yaşamını, özgürlüğünü ve emek gücünü vermiş ve bunları korumasını buyurmuştur. 

İnsan Tanrının ona verdiği aklı sayesinde, bunun, öncelikle bir ödev ve sonra doğal bir 

hak olduğunu anlayabilir. Bu bilgi doğal akıl sahibi olan her insana açıktır. Locke 

böylece hak olanın ne olduğunun önceden belirlenmiş olduğunu ve temel hakların insan 

tarafından kökten bir belirlenime ihtiyacı olmadığını ileri sürmektedir. Yaşam ve 

özgürlük herkesin doğal hakkıdır. Mülkiyet hakkı ise emek sarf ederek, çalışarak 

üretilen ürüne sahip olmaktır; bu, emeğinin insanın kendisine ait olması kadar doğaldır. 

Bunlar üzerine eğer bir anlaşma yapılacak olursa, bu anlaşma, yalnızca bu doğal hakları 

sağlamlaştırmak için, bunların güvenliği için yapılabilir. Çünkü insan öncelikle Tanrının 

mülkiyetindedir, bu yüzden kendisi ve doğal olarak sahip oldukları üzerinde mutlak ve 

keyfi bir iktidarı yoktur.
534

 

Locke‟un doğal haklar kuramının temelleri doğa durumuna dayanmaktadır.  

Doğal yaşamın öznesi olan doğal insan yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarının 

sahibidir. Dolayısıyla yalnızca insan olmaktan dolayı sahip olunan bu haklar toplumsal 

yaşamdan önce vardır. Doğa durumunda aynı zamanda insanların davranışlarını yöneten 

bir doğal hukuk ya da doğal ödevler bulunmaktadır; bu ödevlerin varlığı da Locke‟a 

göre, toplumsal yaşamdan öncedir.
535

 Doğal yaşamda, öyleyse, insanca bir yaşam 

ortamı mevcuttur. Fakat Locke bu doğal yaşamın insana yeterli olmadığını, haklarını 

korumakta ve kullanmakta zorlandığını da eklemektedir. Bu durum doğal yaşamın 

eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Doğal yaşamdaki en önemli eksiklik bir yönetici 
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eksikliğidir. Yani doğal yaşam ile toplumsal yaşamı birbirinden ayıran en önemli fark, 

doğal yaşamda tümel ilkenin eksik olmasıdır. Doğa durumunda hakların ve ödevlerin 

açık bir biçimde var olduğunu ileri sürdüğüne göre, Locke için, tümel ilke olmaksızın, 

tümel ilkenin yokluğunda insanın hakları ve ödevleri belirlidir. Dolayısıyla Locke‟a 

göre, tümel ilkenin olmadığı, yalnızca tikel ilkenin bulunduğu bir yaşam da insani bir 

yaşamdır.
536

 Oysa Hegel‟e göre tümel ilke, tikelin özgürlüğünün dolayısıyla insanlığının 

ya da insan olmasının koşuludur.  

Locke‟un aksine Hegel‟e göre; hak insanların insanca yaşamaya 

başlamalarından sonra gerçek anlamda varolmuş ya da gerçek anlamını kazanmıştır. 

İnsana özgü, insana ait veya insanca yaşam toplumsal yaşamdır. Toplumsallıktan önceki 

yaşam, doğal yaşam, Hegel‟e göre “haksızlık, şiddet, dizginlenmemiş doğal içgüdü, 

insanlık dışı eylemler ve duygulanımlar durumudur”
537

.  

Doğal yaşamda hakkın bir fikir olarak var olduğu iddia edilse bile bu hakkın 

gerçek varoluşu değildir. Dolayısıyla Hegel‟e göre, insanın yalnızca insan olarak 

doğmuş olmakla haklara sahip olduğu ileri sürülemez. Çünkü insanların hak sahibi 

olmaya başlamaları özgürleşmeleriyle ilgilidir. Bir başka ifadeyle, insanların özgür 

varoluşlarının her bir adımı haklar olarak belirmektedir; bu yüzden de ancak onların 

özgürleşmeye başladıkları toplumsal yaşamda haklardan söz edilebilir. Özgürleşme 

insanın insan olma sürecidir ve insanlar özgürleştikçe haklarını kazanırlar, daha doğrusu 

yaratırlar –ve aynı zamanda hakkın doğasını tanırlar ya da zaten hakkın doğasını 

tanıdıkları için haklarını kazanmaktadırlar.  

Hegel; insanca yaşamı, insanın, kendisine, kendisinin yarattığını düşünmektedir. 

Bu yaşam insanın kendisinin yarattığı ikinci bir dünyadır: “Tin dünyası insanın 

meydana getirdiği dünyadır”.
538

 Locke‟un doğal yaşamı insani kılan faktörlerden en 

önemlisi olarak kabul ettiği doğal ödevler, Hegel‟de hiçbir biçimde kabul edilemez. 

Çünkü ödevler de haklar gibi toplumsallığın, yani insaniliğin yaratımlarıdır. İnsan 

kendisini insanlaştırırken, bu süreçte, insan olmasına doğrudan etkisi olduğu için 
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haklarını ve ödevlerini yaratmıştır. İnsanlığın ürünüdür haklar ve ödevler. Bu yüzden 

hak ve ödev insanın özgürleşme sürecinde temeldirler.  

Locke‟un düşüncesinde de Hegel‟in düşüncesinde de ödev ile hak arasında 

zorunlu bir bağ vardır. Locke‟a göre haklar ödevlerden, doğa yasasından, türemektedir; 

Hegel‟e göre ise bu ilişki şöyledir: hak olarak belirlenene, yani yasaya uymak ödevdir. 

“Hak ve ödev olan şey, istenç belirlenimlerindeki kendinde ve kendi-için ussal 

yan olarak, özünde ne bir bireyin tikel mülkiyetidir, ne de duyumun ya da başka 

bir tekil, e.d. duyusal bilmenin biçimindedir; tersine, özsel olarak evrensel, 

düşünsel belirlenimlerin, e. d. yasa ve ilkelerin biçimindedir.”
539

 

İnsan hak sahibi olmayı, hak sahibi bir varlık olarak tanınmayı istemekle insan 

olmaya, özgürleşmeye başlamıştır. Çünkü hak isteği daha önce de ifade edildiği gibi, 

insana ait, insanca bir istektir. Hakkın belirlenim süreci ya da hukukun kuruluşu 

özgürlüğün gerçekliğe gelme sürecidir. İnsanın bu süreçte kavrayacağı en genel şey 

özgürlüğün ne olduğu ve ona nasıl ulaşılacağıdır. Bu kavrayış aynı zamanda evrenselin, 

özsel istencin, özgürlüğün ya da özgürlüğü isteyen özgür istencin kendisinin 

kavranışıdır, özbilincin kendisi oluşudur. Bu ilerleyiş doğallıktan kopma, 

toplumsallaşma ve toplumsallığın insanlaştırıcı öğelerini yaratma olarak gerçekleşir. 

Doğallıktan etik yaşama doğru bu ilerleyişte; insan hakkın ve özgürlüğün doğasını, 

özünde ne olduğunu kavradıkça, yani kavramına vardıkça, haklar kaba ve salt biçimsel, 

soyut belirlenimlerinden daha ince, içerikli ve ussal belirlenimlere doğru ilerler. Bir 

başka ifadeyle insan özgür istenç olmaya doğru ilerledikçe –soyut hukuktan etik yaşama 

doğru- haklar incelir, ayrıntılanır ama bu incelme aslında bir içeriklenme olduğu için, 

onun kendisini, yani hakkı nesnelleştirmektedir.  

Locke insanın doğal olarak haklara sahip olduğunu düşündüğü için, ona göre 

hak mücadelesi halihazırda sahip olunan hakların korunması mücadelesidir.
540

 Fakat 

Hegel, hak mücadelesinin –ama bu, aynı zamanda hakkın doğasını/kavramını da tanıma 

sürecidir- özgürleşme veya özgürlüğe gerçek varoluşunu kazandırma çabası olduğunu 

düşünmektedir. O halde hak sahibi olma mücadelesinin „hak‟ kavramının tanınmasıyla 

birlikte ilerlediği öne sürülebilir.  
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Öncelikle Hegel „hakkın doğası‟ ile „doğal hak‟ arasında bir anlam karışıklığı 

olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre;  

 “Eğer doğa sözcüğü bir şeyin özünü kavramını anlatıyorsa doğal durum, doğal 

hak, insanın kendi kavramına, tinin kavramına göre sahip olduğu durum ve hakkı 

göstermektedir”. “Ama bu nokta tinin doğal durumunda olduğu şeyle 

karıştırılmamalıdır. Bu durum özgür olmayış, duyusal görü içinde yaşayış 

durumudur.”
541

 

Buna göre hakkın doğasından söz etmek, kavram olarak haktan, hakkın ne 

olduğundan söz etmektir. Fakat doğal olarak sahip olunan birtakım hakları varsaymak 

ve bu hakları doğal yaşamla temellendirmek, Hegel‟e göre, hakkın doğasını 

kavrayamamaktan veya yanlış anlamaktan kaynaklanmaktadır. İnsanın kendi kavramı 

özgürlüktür ama özgürlük bilincinin gelişiminde insanın ait olduğu kültür hangi 

aşamadaysa hak dizgesi de buna bağlı olarak oluşmaktadır. Özgürlük bilincinin 

ilerlemesindeki aşamaların her biri bir hak olma özelliğindedir.
542

 Dolayısıyla haklar 

özgürlük bilincinin gelişmesi sürecine aittirler; bu yüzden özgürlük bilincinin henüz 

gerçekliğe gelmeye başlamadığı doğal yaşamda hakların varlığından söz edilemez. 

Doğal haklar ile kastedilen doğal yaşamda var olduğu kabul edilen bir takım haklar ise 

Hegel‟e göre, bu hak kavramını, onun doğasını tanımamaktan ileri gelmektedir.
543

 

Hegel hak kavramının ortaya çıkışını gereksinimlerin karşılanmasına 

dayandırmaktadır. İnsanlar ihtiyaç duydukları şeyleri elde ederken ve kullanırken 

engellenmemek için, yalnızca kendilerinin şeyin kendilerine ait olduğu düşüncesini 

yeterli bulmamışlar ve başkalarının da bunu kabul etmesini istemişlerdir. Bu, hakkın bir 

fikir olduğu ilk şeklidir. Hegel hakkın salt bir düşünce olmaktan çıkıp, belirli-varlık 

olmakla gerçek varoluşunu kazanacağını ileri sürmektedir. Çünkü salt bir fikir olarak bir 

iddia biçiminde olan hak içerikten yoksun olduğundan her tür içerikle, örneğin salt 

öznellikle, doldurulabilir. Bu yüzden hak salt öznel, keyfi bir içerikten daha fazlası 

olmak için nesnel bir biçim kazanmalıdır. Hakkın bu biçimi ya da onun belirli-varlığı 

yasadır.
544

 

Hegel öncelikle hakkın bilinç için olduğunu belirtmektedir. Yani hak bilinmek, 

tanınmak içindir. Çünkü hak bir fikirken bile bir bilince, insana yönelmektedir; onun 
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anlaşılacağı, tanınacağı, var olacağı veya kendisine yer bulacağı yer bilinçtir. 

Dolayısıyla hakkın kavramında veya kendinde tanınabilirliği ya da tanınma ereğini 

taşımakta olduğu öne sürülebilir. Öyleyse hakkın buna uygun olarak tanınan, bilinen ve 

istenen bir şey olarak koyulması gerekir. Bir başka ifadeyle; kendinde, kavramında hak 

bilinç için olduğuna göre belirlenimi de kavramına uygun olduğunda –tanınan, istenen, 

bilinen bir şey olduğunda- ancak gerçek anlamda varoşunu kazanır. İstemem yalnızca 

öznel değil aynı zamanda da nesnel olur ya da istenen bir şey olur. Dolayısıyla hak 

evrensel olarak tanındığında, yani yasa biçimini kazandığında gerçek anlamıyla bir hak 

olur.
545

 

Böylece hakkın doğasına ilişkin ilk çıkarım onun yalnızca bir varsayım, bir iddia 

değil aynı zamanda tanınan, bilinen ve istenen bir şey olmasıdır. 

Hak kavramının diyalektik gelişimi, Hegel‟e göre, onun nesnelliğe doğru 

ilerlediğini göstermektedir. Çünkü hak salt öznel bir iddia biçiminde kalmamış yasa 

olarak varlık kazanmıştır. İlk önce yasa olarak var olmakla hak evrensellik biçimini 

kazanmıştır; çünkü kendinde hak olduğu düşünülen şey belirli-varlık kazandırılarak 

bilinir, görülür hale getirilmiş, yani bilince, başkalarının bilincine, tanımasına 

sunulmuştur. Böylece kendinde hak olarak düşünülen ile hak olarak koyulan 

özdeşleştirilmiş ve yasa olarak hak bağlayıcılık kazanmış olmaktadır. Pozitif hukukta 

yasal olan, artık kendinde hak olanın belirli-varlığı olduğu için, hakkın kaynağıdır. 

Hakkın kaynağı, bundan böyle, soyut hakka dönülerek aranamaz; çünkü o öncelikle 

ortaya çıktığı kültürün ürünüdür, doğduğu kültürde içerik kazanmıştır. İkinci olarak 

yasal olandan ayrık olarak varsayılan kendinde hak soyut haktır ama onun tekile 

uygulanabilmesi için bir belirlenim kazanması gerekir ve bu belirleme öznel bir kararla 

yapılacağı için amaçladığının tersine öznel, keyfi olacaktır.
546

 

Hegel‟e göre hakkın yasa biçiminde belirlenişi onun ilk kez nesnel olarak 

kuruluşudur. Bundan sonra ise onun içerik olarak belirlenişi gelmektedir. Bu ise yurttaş 

toplumundaki mülkiyet ve sözleşme ilişkilerine göre düzenlenmektedir. Dolayısıyla 

yasanın belirli içeriğini devletten kaynaklanan haklar oluşturur. Oysa Locke pozitif 

hukukun yasalarında öncelikle doğal hakların bulunması gerektiğini ifade etmektedir. 
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Yani Locke‟a göre bu haklar devletten kaynaklanmamaktadır. Dolayısıyla Locke‟a göre 

tümel tarafından tanınmasına gerek olmadan da haklara sahibiz; fakat Hegel‟e göre bir 

kişi hakkı olarak varsayılan haklar, ancak, tümel tarafından bir hak olarak tanındığında 

yasalaşmış ve gerçek bir hak olmuş olur ve böylece geçerlilik kazanır.
547

 

Hegel‟e göre, yasanın bir başka özelliği ise zorunlu olarak arı pozitif bir yanının 

olmasıdır. Bu, yasanın tekil duruma uygulanışında kavramın vermediği türde bir nicel 

belirlenime ihtiyaç duymasıdır. Bu, örneğin bir suça karşılık verilecek cezanın hapis 

cezası ise kaç ay veya yıl ya da para cezası ise ne kadar olacağının belirlenmesiyle 

ilgilidir. Hegel yasanın uygulanması sırasındaki bu nicel yanın zorunlu olarak 

olumsallık kapsadığını ileri sürmektedir. Çünkü burada evrensel bir belirlenim (yasa) 

tekil bir duruma uygulanmaya çalışılmaktadır.
548

  

Öyleyse Hegel‟e göre, hak kavramı ya da hakkın doğası onun bilinç için 

olduğunu diğer yandan da belirlenmesi gereken bir şey olduğunu göstermektedir. 

Kavramın kendisinden çıkarılabilecek olan Hegel‟e göre ancak bu kadardır. Tekil 

durumlara uygulanmasında ayrıntılı belirlenimlere ihtiyacı vardır. Tüm bu belirlenimler 

devletlere ve kültürlere özgüdür. Bu yüzden her topluma uyacak bir yasa kitabı ortaya 

koyma çabası hem boşunadır hem de usdışı, hastalıklı bir düşüncedir.
549

  

Oysa Locke doğa yasasının tüm zamanlara ve tüm toplumlara, hangi düzen 

içerisinde yaşarsa yaşasın her insana uygun olduğunu ve bu yasadan türeyen doğal 

haklara tüm insanların sahip olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü doğa yasası insana, onun 

yapısına, isteklerine ve en önemlisi aklına aykırı değildir; tersine doğa yasası tüm 

bunlarla uygunluk içerisindedir çünkü o insan yaşamını şekillendirmek için vardır; aklın 

doğru çalışması insana doğa yasasını kavratabilir.  

“Doğrusu bu ikisi (tabiat kanunu ve insan tabiatı) arasında bir paralellik ve 

uygunluk vardır ve şu anda rasyonel bir tabiata sahip olan herhangi bir şey, bu 

tabiat rasyonel olarak kaldığı sürece, uygunluğunu sürekli olarak devam ettirmek 

zorundadır; akıl, aynı akıl olarak kaldıkça her yerde aynı ahlak kurallarını ortaya 

koyacaktır. Bütün insanlar doğuştan rasyonel varlıklar olarak dünyaya geldiğine, 

insanın rasyonel yapısı ile tabiat kanunu arasında bir uygunluk bulunduğuna ve 

bu uygunluk tabiat ışığı  (light of nature=akıl)  tarafından bilinebilir olduğuna 

göre, rasyonel bir yapı ile donatılmış olan bütün varlıkların (insanların) ahlaki 
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bakımdan tabiat kanununun bağlayıcılığı altında bulundukları gerçeği tereddütsüz 

olarak kabul edilmelidir.”
550

 

Locke‟un düşüncesinde doğa yasasından türedikleri için açık ve net olan doğal 

haklar bireyin, tikelin haklarıdır. Hegel‟e göre de yasa bireyleri ilgilendirdiğinden 

öznelliğin hakkı yasanın temel bir yanı olmalıdır. Diğer yandan ussal bir yasa yalnızca 

bireyin haklarını değil tümelin hakkını da korur. Böylece Hegel iki tür haktan söz 

etmektedir: öznelliğin hakkı
551

 ve nesnelliğin hakkı.  

Hak sorununda temel olarak bu iki hakla karşılaşılmaktadır, yani tikelin hakkı ve 

tümelin hakkı ile. Genel düşünce bu iki hakkın birbirlerinden farklı ve karşıt içeriklere 

sahip olduğu yönündedir. Bunun öncelikli sebebi tikel ilke ile tümel ilkenin karşı 

karşıya konumlandırılmasıdır. Locke‟un düşüncesi bu yöndedir. O, tikelin karşısına 

tümeli yerleştirmiş ve esas olanın tikel ilke, yani birey olduğunu, tümelin haklarının da 

birey odağında belirlenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Dolayısıyla Locke‟a göre, 

tikelin ve tümelin ortak ereği bireyin haklarının ve özgürlüklerinin korunmasıdır.
552

 

Fakat Hegel bu görüşün aksine tikel ile tümel olanın ereklerinin özsel olarak aynı 

olduğunu, çünkü tarihin aklın kendini gerçekleştirmesinin, yani özgürlüğün tarihi 

olduğunu ve bu özgürlüğün tikelin de tümelin de biricik ereği olduğunu düşünmektedir. 

Ayrıca tümel, tikelden ayrı ya da ona dışsal bir şey olmadığından, bunlar birbirlerinden 

kopuk varlıklar olmadıklarından, bambaşka ereklere sahip değildirler.
553

 Öyleyse 

Locke‟ta özgürlük kavramından anlaşılan ile Hegel‟de özgürlük kavramından anlaşılan 

aynı şey değildir. Bu konuya daha sonra tekrar dönüleceği için burada bu kadarla 

yetinilmiştir. 

Hegel tikelin hakkını tümelin içinde tümelin hakkını da tikelin içinde 

konumlandırır. Öznelliğin bir hukuk olarak kuruluşu onun nesnel olarak koyulma 

çabasıdır, bu, bireysel hak alanıdır. Tümelin ise kendisinde eksik olan tikellik yanına 

ihtiyacı vardır. İki hakkın da özü ussallığın gerçekleşmesi olan özgürlüktür, iki hak da 

en genel olana doğru yani özgürlüğe doğru ilerlemektedirler. Dolayısıyla, birbirlerine 

doğru ilerleyen tikel ile tümel ilke ancak bir bütün olduğunda özgürlük 

                                                 
550

 Locke, 1999, s.78. 
551

 Hegel, 2006, pr.124.  
552

 Toku, 2005, s.250. 
553

 Hegel, 2006, pr.186-187; Frederick Copleston, Felsefe Tarihi Hegel, çev. Aziz Yardımlı, İdea 

Yayınevi, İstanbul, 2010, ss. 60-61. 



 

165 

gerçekleşmektedir. Bu birlik yalnızca tikellik ya da yalnızca tümellik üzerinde 

duruyorsa eksiktir, tikel olan ile tümel olan birbirlerinden uzaktır, dolayısıyla burada 

birliğin kendisinden uzaklaşılmıştır ve gerçek olmayan bu birlik böyle oldukça mutlaka 

parçalanacaktır.
554

  

Locke tikel ile tümel ilkenin birliğini, bireysel hak alanında kurmuştur. Toplum 

durumunda devlet ve pozitif hukuk öncelikle bireyin yaşamını korumakla yükümlüdür. 

Dolayısıyla toplum, devlet, hukuk gibi bireyi ilgilendiren her şey bireyin yaşamına, 

onun varlığına hizmet edecek şekilde bireye göre konumlandırılmalıdır. Tümelin 

varlığı, toplum durumuna geçmeye karar veren bireylerin toplum sözleşmesi yapmasına 

dayandığından, tümel ilkenin hakları tikel ilke tarafından belirlenmiş olmaktadır.  

Locke‟un doğal hak anlayışının, bir bakıma, Hegel‟in Soyut Hak düşüncesiyle 

örtüştüğü ileri sürülebilir. Soyut hak, kavram olarak hak, içerikten yoksundur.  İlkin 

hak, bireyde bir fikir olarak ortaya çıktığından onda, yani öznede içerik kazanacaktır. 

Dolayısıyla hak öncelikle özneyle ilgili olacak ve salt öznellikle içeriklendirilecektir. 

Böylece soyut hukuk ya da hak kişinin sonsuz istemesine dayanır ve buna göre, onun 

istemesi hakkın kendisi olur. Bireyin istediği şey onun hakkıdır. Hegel Soyut Hak 

bölümünde, öncelikle mülkiyeti, bireyin dışsal özgürlük alanını ele almaktadır. Soyut 

hak, hak kavramının gelişim sürecindeki ilk aşamasıdır. Bu aşama öznelliğin ya da 

tikelliğin kuruluş aşamasıdır.
555

 Hakkın gerçek anlamda varoluşu için bu evre, Hegel‟e 

göre zorunludur. Fakat Locke öznellik hakkının ya da bireysel hakkın, hakkın kendisi 

olduğunu düşünmektedir. Yani Locke‟ta hakkın kendisi olan bireysel doğal haklar, 

Hegel‟de hakkın gelişiminde bir evre olan salt bireysellik, öznellik hakkını ya da soyut 

hakkı göstermektedir.
556

  

Soyut hukuk ceza konusunda da yalnızca kavramdan kaynaklanan anlama 

dayanmaktadır. Soyut hukuk, suçun bir olumsuzluk olarak olumsuzlanması gerektiğini 

yani cezayla karşılık bulması gerektiğini söyler. Fakat onun belirlenimi bu kadarla 

sınırlıdır ama cezanın yerine getirilebilmesi için içerik olarak da belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden cezanın içerik olarak belirlenimi, zorunlu olarak, öznelliğe, 
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yani keyfi bir karara kalmaktadır. Bu durumda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan şey, 

cezanın öç alma duygusuyla belirlenmesidir. Soyut hukukta zorunlu olarak her şey 

bireye dayandığından öfke, sevgi, haz gibi duygular hakkın olduğu gibi cezanın da 

içeriğini belirleyecektir. Bu durumda da hukuk öznellik üzerine kurulmuş olmaktadır.
557

 

Locke‟un doğa durumunda söz ettiği suç ve ceza anlayışı da buna 

benzemektedir. Suç her tür haksızlığa karşılık gelir ve Locke‟a göre haksızlık doğa 

yasasının ihlal edilmesi anlamına gelir. Bir insanın varlığına, sağlığına ve özgürlüğüne 

zarar veren ya da bu haklarını tehdit eden bir suçluyu cezalandırması, zarar gören insan 

için bir haktır. Doğa durumunda böyle bir hakka, yani varlığına kastetmiş bir insanı 

cezalandırabilme hakkına herkes eşit bir biçimde sahiptir. Locke‟a göre kişi kendisinin 

yaşamına yönelen saldırganı kendini koruma hakkına dayanarak öldürebilir. Locke 

ölüm cezasının yalnızca bu durumlarda değil, insanları suçtan caydırmak amacıyla 

başka suçlarda da uygulanabileceğini düşünmektedir.
558

 

“Her ihlal, ancak Suçluyu kötü bir iş yapmış kişi haline düşürmeye, Suçluyu 

pişman edecek nedenler doğurmaya, diğerlerinin benzer saldırırları yapmaktan 

dehşetle korkmalarına yetecek derecede ve Şiddette cezalandırılabilir.”
559

 

Dolayısıyla Locke suçun olumsuzlanması gerektiğini ileri sürmekte; fakat bu 

olumsuzlamanın, yani cezanın, ussallığını onun caydırıcılığına dayandırmaktadır. 

Cezanın caydırıcı olması onun insanların yüreklerine ne kadar korku saldığına bağlıdır. 

Hegel ise, insanın özgür bir varlık olduğunu ve hak olanı seçebilecek, yasaya uyabilecek 

yetenekte olduğunu, bu yüzden cezanın bir gözdağı olmadığını, tersine insana onurunu 

hatırlattığını düşünmektedir.
560

  

Locke‟ta olduğu gibi, hakkın salt soyut belirlenimi ceza hukukunu öç almaya ve 

gözdağına dönüştürebilir. Bu yüzden Hegel‟e göre hakkın tüm öznel, duygusal 

içeriklerinden koparılıp nesnel bir biçimde belirlenmesi gerekir. Doğa durumundaki 

herkesin kendi davasının yargıcı olması kararların duygulara dayanmasına neden 

olmaktadır. Bu ise davaların karşılıklı öç alma durumuna dönüşmesine sebep olur. 

Locke doğa durumundaki bu öznel, keyfi ve bencil kararlara engel olmak ve nesnel bir 

hukuk dizgesi kurmak için siyasi topluma geçildiğini ileri sürmektedir. Bunu ifade 
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etmekle Locke doğal yaşamında insanın salt keyfi davranabileceğini de ima etmiş 

olmaktadır. Locke siyasi topluma geçişteki gerekçeleri sıralarken, doğa durumunda 

cezalandırma yetkisinin herkeste olmasını ve bunun keyfi kararlara sebep olmasını en 

önemli gerekçe olarak kabul etmektedir. Buna göre Locke, cezanın çeşidinin ve 

ölçüsünün belirlenmesi ve uygulanabilmesi için pozitif hukukun gerekli olduğunu kabul 

etmiş olmaktadır.
561

 

Locke‟ta „hak‟ kavramından anlaşılan yalnızca insan olmaktan dolayı sahip 

olunan doğal haktır. Tüm zamanlarda ve insanın var olduğu her yaşantıda doğal haklar 

vardır ve onların neler olduğu belirlidir. Oysa Hegel‟de hak tinsel alana ait olduğundan 

o, tarihsel toplumsal koşullardan koparılarak ele alınamaz. Yasa olarak hak, 

belirlenimini ortaya çıktığı toplumda veya kültürde kazanmıştır. Yasa içeriğini, böylece, 

bağlayıcı olacağı halkın yaşantısından, en genel anlamda halk-tininden almaktadır.
562

 

“Tin ne eylerse özüne uygun eyler, kendisini kendinde olduğu şey yapar, kendini 

eyleme, yapıta dönüştürür: böylece kendi kendisinin nesnesi olur, kendisini kendi 

önüne varoluş diye koyar. Halkın-tini böyledir. Eylemi, kendini, varolan hem de 

uzamda varolan bir dünyaya dönüştürmektedir: dini, kultus‟u töreleri, 

görenekleri, sanatı, anayasası, politik yasaları, eğilimlerinin bütün kapsamı ve 

eylemleriyle kendi yapıtıdır –işte halk budur.”
563

 

Dolayısıyla Hegel‟in hukuk felsefesinde bireysel hak alanı olan soyut hukukun, 

Locke‟un düşüncesinde hukukun kendisi olduğu ileri sürülebilir. Hegel hak dizgesinin, 

insan özgür istenç olmaya yaklaştıkça daha yüksek bir düzeyde kurulduğunu 

düşünmektedir. Yani özgürlüğün gerçekliğe gelişi olarak hukuk, özgürlüğün gelişmesi 

sırasında daha nesnel bir düzeye yükselmektedir. Bireysel hak anlayışı, hak kavramının 

anlaşılması veya hakkın doğasının tanınması sürecindeki ilk bilinçtir. Bu bilinç hakkın 

doğası tanındıkça gelişmektedir. Hakkın doğasına ilişkin olan en temel şey onun 

tanınan, bilinen ve istenen bir şey olmasıdır. Bu, hakkın salt öznel bir varsayıma 

dayanamayacağını, aksine onun nesnel bir belirlenim kazanmadıkça bir hak 

olamayacağını göstermektedir. Hakkın tanınırlığı bilinç için geçerlidir, ancak bir bilinç 

varlığı hakkı tanıyabilir. Öyleyse her bir hak için, hakkı tanıyabilecek bilinç, özgür 

istenç gereklidir. Bu noktada hak sahibi olmanın, hak elde etmenin yolu başka bir özgür 

istencin,  özbilincin isteğinin dolayımından geçmektir. İnsanın doğal ve dolaysız 
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varlığından kurtulmasının ve özü olan özgürlüğünü kazanabilmesinin yolu da hak sahibi 

bir varlık olarak tanınmasıdır. Daha önce de ifade edilmiş olduğu gibi, gerçek anlamda 

bir tanınma ilişkisi ancak tanıyan ve tanınan özgür istençlerin varlığında gerçekleşebilir. 

Bu ise ancak etik yaşamda yani devlette mümkündür; çünkü yasanın dolayımından 

geçmek bir tikelin, öznelliğinden nesnelliğe yükselişinde en üst derecedeki yaşantısıdır.  

Hegel‟e göre böylece; „tanınma‟, „özgürleşme‟ ve „özbilinç olma‟ ile hukukun 

kuruluşu arasında sıkı bir ilişki vardır. Locke için ise bu ilişki baştan kuruludur. Locke‟a 

göre insan özgür ve hak sahibi bir varlık olarak dünyaya gelmiştir ve salt bu yüzden 

„hak sahibi bir varlık olarak‟ tanınmalıdır. İnsanın maruz kalacağı her davranış onun bir 

insan olduğunun farkındalığıyla şekillenmelidir, insana insanca muamele edilmelidir. 

Toplumsal yaşamda bireyin kuracağı her ilişki bu anlayışı beslemelidir. İnsan akıl 

sahibi olduğundan, o, ödevlerini ve haklarının bilgisine kendi doğal aklıyla ulaşabilir. 

Bu yüzden insana onun rıza göstermediği bir biçimde davranılamaz. Locke için razı 

olma davranışı, insanın rızası onunla kurulacak ilişkilerin temel şartıdır
564

.  

Locke‟un düşüncesinde sanki en baştan inşa edilirmişçesine olan ile olması 

gereken yaşam arasındaki farklılıklar belirlenerek, insani yaşam bir gereklilik biçiminde 

ortaya koyulmuştur, denilebilir. Olan doğal yaşamdır ve olması gereken ise doğal 

hukuka dayanan pozitif hukuk yaşamıdır. Burada, en baştan bir toplum oluşturulması 

gerektiğinde olması gereken yaşamın ne olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu anlamda 

Locke doğal yaşamın olumsuzlanması gerektiğini, salt bu haliyle insanca bir yaşam için 

yeterli olmadığını ifade etmiş olmaktadır. Dolayısıyla Locke bir yandan doğa 

durumunun bir barış durumu olduğunu düşünmekte
565

 öte yandan da olması gereken 

yaşamı başka türlü kurmaktadır.  Buna göre Locke‟un insani yaşam için şart koştuğu ve 

doğal yaşamda varolduklarını belirterek temellendirdiği doğal haklar kuramı –toplum 

durumunda bile- gerekirlik düzeyinde kalmaktadır. Hegel‟e göre ise doğal yaşam insani, 

insana ait bir yaşam olmadığından insan kendisine ikinci bir dünya yaratmıştır. Olan, 

olmakta olan budur ve olması gereken olmaktadır
566

. Ayrıca Locke hem olanın (doğal 

yaşamın) hem de olması gerekenin (doğal hukuka dayalı pozitif hukuk yaşamı) ussal 

olduğunu, doğal akla uygun olduğunu ileri sürmektedir. Fakat Hegel‟e göre doğal 
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yaşam tinin, usun uykuda
567

 olduğu henüz gerçeklik kazanmadığı yaşamdır ve tin bu 

haliyle kalmamış tarihte kendisini gerçekliğe getirmiştir. Dolayısıyla Locke‟un 

düşüncesinde olması gereken olarak kurulan toplumsal yaşam Hegel‟de olandır, 

gerçekleşendir ve gerçekleşmesi zorunlu olandır. Öyleyse Hegel‟in insani yaşam ya da 

etik yaşam anlayışında hiçbir şey gerekirlik düzeyinde kalmaz. Çünkü ussal olan onda 

kendini açmaktadır. Etik yaşam, ancak böyle koyulduğunda, ussal olmayan hiçbir şey 

onda barınamaz. Daha doğrusu etik yaşamda usdışı olan sürekli olarak olumsuzlanarak 

yerine ussal olan kurulur, denilebilir.  

Hak ve/veya yasa üzerine sonuç olarak; Locke‟ta biyolojik varlığı isteme ve bu 

biyolojik varlık için gereken nesneleri isteme tüm doğal hakların temelidir. Fakat 

Hegel‟de istek, varlığını özgürlük uğruna feda edebilen doğal varlığının ya da doğal 

ben‟inin karşısına istencini koyan özgür istenç ya da özgür birey hakların taşıyıcısıdır. 

„Hak‟ kavramı Locke‟ta „doğal hak‟ kavramı ile özdeşleştirilirken; Hegel „hak‟ 

kavramının diyalektik varoluşunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hegel‟e göre hiçbir 

hak doğal değildir; hak nesnel bir belirlenimdir –yani öncelikle bir belirlenimdir hak, 

doğal değildir ve ne salt tikel ne de salt tümel ilke üzerine kurulur. Nesnel olan bir 

ortaklığa dayanan, fakat yalnızca bir ortaklık olmayan bir birliktir. Daha ileri gidilirse 

denilebilir ki, hakkın belirlenme yolu uylaşımdır. Hakkın belirlenimi uylaşımsal 

oldukça öznellikten kurtulup nesnelliğe yaklaşır. Uylaşım bir ortaklık, bir anlaşma olsa 

da nesnel olana daha yakındır. Çünkü hakkın tanınışı tümel ilke tarafından gerçekleşir. 

3.1.3. Mülkiyet Üzerine 

Locke‟un özel mülkiyet anlayışı, onun doğal hakkın temeli olduğunu düşündüğü 

ve tüm hukuk anlayışına yayılan „yaşamı koruma‟ ilkesine dayanmaktadır. Şeylere ya 

da doğanın ürünlerine sahip olmayı istemek en temelde yaşam içindir. Varlığını 

korumayı buyuran doğa yasası bu ödevi insana, bireye yüklemiştir. Locke, öncelikle, 

insanı tüm toplumsal ilişkiselliğinden soyutlayarak ele almış ve bu anlamdaki insanı, 

yani „soyut kişi‟yi hukukun temel ilkesi olarak belirlemiştir. Bundan böyle „hak‟ 

kavramı bireyin haklarını içeriklendirilecek ve „bireysellik‟ ya da „öznellik‟ en temel 

hak olarak belirlenecektir. Buna göre, bireyin ihtiyaçları hakkın temel konusu olacaktır.  
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Doğa durumunun öznesi olan insan, genel anlamda insan ya da soyut kişi 

Hegel‟e göre de hak yeteneği olan varlıktır. Fakat Hegel‟e göre, yalnızca tikel ilkeyi 

temele alan hukuk anlayışı soyut hukuktur ve tek-yanlıdır.
568

 Yine de soyut hak, 

Hegel‟e göre, hak kavramının geçirmesi gereken bir evresidir; çünkü bu aşamada doğal 

insan kendini bir „özne‟, „birey‟, „ben(ego)‟ ya da „etkin varlık‟ olarak yaratmaya 

başlayacaktır. Bu evre, insanın kendisini doğadan ayırma ve insan olarak tanıma ve 

dolayısıyla kişi olma aşamasıdır. Yani soyut hak alanı öznelliğin kurulduğu aşamadır. 

Öznelliğin kuruluşunun ilk şekli ise mülkiyettir. 

Locke mülkiyetin insanın biyolojik varlığının devamı için zorunlu olduğunu 

düşünmektedir. Hegel‟e göre ise mülkiyet, insanın özgür varoluşu için ya da edimsel 

varoluşu için zorunludur. Locke‟a göre isteğimin yöneldiği nesne/şey „yaşam için‟dir; 

Hegel‟de ise istencimi belirlediğim nesne/şey kendisi için ve başka bir doğal istek için 

değildir, özgür istenç olmak için, özgürlük için ya da özbilincin gelişimi için 

istenmektedir. Nesneyi başka bir istek için istemek ya da biyolojik bir ihtiyaç olmayan 

bir amaç için nesneyi istemek, yani özgürlüğü istemek insana özgüdür. Nesneyi 

özgürlüğü için isteyen istencin bu etkinliği insanidir; çünkü yalnızca doğal istek değil, 

bir düşünce ya da bir ide isteğe yön vermektedir. Dolayısıyla Hegel‟e göre nesne ya da 

şeylere sahip olmak gereksinimlerin doyurulması bakımından değil, kişiyi saf 

öznellikten kurtardığı için, yani özbilincin gelişmesine katkısı bakımından önemlidir.
569

 

Hegel mülkiyet hakkını, yani kişinin ya da istencin şey üzerindeki hakkını şey‟in 

doğasını esas alarak temellendirmektedir. Şey istenci olmayandır, belirli olandır, 

dolayısıyla o kendi kendisini belirleyemeyecek olandır. Şey istenç karşısında duramaz, 

onun kendisini bir biçimde belirlemesine teslim olur. Dolayısıyla şey kendi kendisini 

belirleyemediğinden özgür değildir ve istenç karşısında hiçbir hakkı yoktur. Bu, istencin 

istenç olmayan şey üzerindeki hakkının kanıtıdır.
570

  

Hegel‟e göre mülkiyet “dışsal özgürlük alanı”dır ve mülkiyet bu açıdan 

önemlidir.
571

 Kişinin idea olarak varolabilmesi için kendisine özgürlüğünün dış alanını 

yaratması gerekmektedir. Bu alanda kişi nesneyi dönüştürerek ve onu yeniden 
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biçimlendirerek kendisini, kişiliğini veya istencini nesnede somutlaştırır. Bu eylemiyle 

kişi yaratıcı/olumsuzlayıcı, yani insan yanını nesnede görünür hale getirmiş olur. Bu 

etkinlik Hegel‟e göre, kişi olma, kendini hayvandan farklı yaratıcı bir varlık olarak, 

„insan‟ olarak tanıma ve dolayısıyla özgür istenç olma yolunda önemlidir. 

Locke‟ta ise mülkiyet doğa durumunun bir gerçeği olarak yaşam için gerekli 

olan doğal bir haktır. Ona göre her insanın kendi kişisi üzerinde doğal sahiplik hakkı 

vardır. Yani kişiye doğuştan ait olan yaşamı, yetenekleri, elinin işi ya da emeği 

kendisine aittir. Dolayısıyla kişinin emek harcamasıyla, çalışmasıyla dönüştürdüğü ürün 

kendisine aittir. İnsan doğal olana, onda olmayanı kendi çalışmasıyla ona katmış ve yeni 

bir şey ortaya çıkarmıştır. Emek sarf etme ya da çalışma etkinliği Locke‟a göre, şeyleri 

ortaklaşa kullanımdan çıkarıp özel mülkiyete eklemenin haklı yoludur.
572

  

Doğal olanı olumsuzlamak, bozmak veya dönüştürmek yoluyla insan ondan 

faydalanabilmektedir ve insan bunu yapabilecek özellikte bir varlıktır. Hegel‟e göre bu, 

insanın olumsuzlayıcı/yaratıcı bir varlık, verili olanı dönüştürebilen bir varlık olduğunu 

göstermektedir. İnsan doğayı dönüştürmeyi, yeniden üretmeyi, ona bir amaç yüklemeyi 

yani onu insanlaştırmayı istemektedir. İnsan nesneyi dönüştürürken yaratıcı yanını –

Locke‟a göre doğal olan, Hegel‟e göre insansı olan yanını- kullanmaktadır. Locke‟un 

emeğe dayandırdığı mülkiyet teorisinin izlerinin Hegel‟de de görüldüğü öne 

sürülebilir.
573

 Fakat Hegel emeği ya da çalışmayı özgür istencin gelişimi açısından ele 

alacak ve mülkiyet, onda, bu bakımdan önemli olacaktır. İnsan nesneyi dönüştürürken 

Hegel‟e göre insan olmaya doğru, özgür varoluşuna, özbilincine doğru ilerlemektedir
574

.  

Hegel‟de mülkiyetin anlamı özgürlüğün anlamlılığından ya da ussallığından 

kaynaklanırken, Locke‟ta mülkiyet biyolojik varlığa hizmet ettiği için anlamlıdır. Locke 

özel mülkiyet hakkı konusunda emek ya da çalışma etkinliğinin en önemli koşul 

olduğunu düşünmektedir. Hegel‟de ise çalışma yine özgür varoluş açısından ele 

alınmaktadır.  

Hegel köle efendi diyalektiğinde, çalışma etkinliğinin „özgürleştirici‟ 

niteliğinden söz etmektedir. Burada iki biçimde özgürleşmeden söz eder, Hegel. Biri 
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nesne karşısında özgürleşmedir, diğeri ise saf öznellikten bağımsızlaşma ya da 

kurtulmadır. Nesne ya da şey ihtiyacın konusu olduğundan insan nesnelere ya da genel 

olarak doğaya bağımlıdır. Bu tür bağımlılıktan kurtulmanın yolu nesneyle ilişkide bir 

aracı devreye koymaktır. Bağımlılığı en aza indirecek olan bu aracı ise, nesneyi 

dönüştürebilme yeteneğine sahip olan başka bir insandır. Efendi bu yolu seçmiştir, yani 

efendi nesneyle ilişkisini başka bir insanın dolayımından geçerek kurmaktadır. Bu 

sayede efendi nesne karşısında özgürleşmiş ve bu yolla bir „insan‟ olduğunu köleye 

kabul ettirmiştir. Köle ise nesneyle doğrudan doğruya kendisi ilişki kurmaktadır. Bu 

ilişkinin adı çalışmadır.  

“İstek nesnenin arı olumsuzlanışını ve bu yolla katıksız öz-duyguyu kendine 

ayırmıştır. Ama bu doyumun kendisinin salt bir yitiş olmasının nedeni de budur, 

çünkü onda nesnel yan ya da kalıcılık eksiktir. Öte yandan Emek engellenmiş 

İstek, geciktirilen yitiştir, başka bir deyişle, emek oluşturur.  Nesne ile olumsuz 

ilişki onun biçimi ve kalıcı bir şey olur, çünkü nesne bağımsızlığını ancak emekçi 

karşısında taşır. Bu olumsuz orta terim ya da bilinçlendirici etkinlik aynı zamanda 

bilincin bireyselliği ya da arı kendi-için varlığıdır ki, şimdi dışındaki emekte 

kalıcılık öğesine girer; emekçi bilinç öyleyse böylelikle bağımsız varlıkta kendi 

bağımsızlığını görmeye başlar.”
575

 

Çalışma etkinliği köleye „yaratıcı‟ „olumsuzlayıcı‟ ya da „etkin varlık‟ yönünü 

gösterir ve köle bu etkinlikle bir anlamda kendisini keşfeder. Yani doğa karşısında köle 

çalışmasıyla onu ne denli değiştirdiğini ve ne kadar faydalı hale getirebildiğini 

görmektedir. Burada önemli olan nesnenin dönüşümünden daha çok, nesnenin 

dönüşümü karşısında yaratıcılığını fark eden öznedir.  

“Çalışma, diğer etkinliklerden, anlık bir doyuma ulaştıracak bir istek tarafından 

güdülenmemesi bakımından ayrılır. Çalışma denilen etkinliğin nedenleri insana 

doğal olarak (kendi doğası ya da dış doğa tarafından) verilen nedenler değil, 

tarihsel toplumsal nedenlerdir.”
576

 

Hegel, çalışmanın doğal olmayan bir şey olmasına ve çalışmayı istemenin de 

doğal olmayan bir istek olmasına vurgu yapmaktadır. Çalışmanın doğal olmayan bir şey 

olması ve insanın isteğini buna yöneltmesi onun insani ve insanlaştırıcı ya da insanın 

yaratımı olan bir şey olduğunu, yani tarihsel koşullara bağlı olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla çalışma insanın, tinin dünyasına aittir ve özgürlüğe doğru ilerleme 

yolundaki uğraklardan biridir. 
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Çalışma sayesinde yalnızca doğal ben olmaktan kurtulma ya da saf öznellikten 

kurtulma/özgürleşme ikinci tür özgürleşmeye karşılık gelir. Ayrıca köle efendisini 

tanımakla, yani onu bir insan olarak kabul etmekle „tanıyan ben‟ olmaktadır –efendisine 

hizmet etmesi onu „insan‟ olarak tanıdığını gösterir. Köle, öyleyse henüz kendisini 

„insan‟ olarak tanımayan, ama bir başkasını, efendisini, „insan‟ olarak tanıyan bir varlık 

olması bakımından bencil doğasını aşmıştır. Hegel‟in kölenin özbilince ulaşmaya daha 

yakın olduğunu düşünmesi bu sebeple olabilir. Çünkü köle başka‟yı tanıyan olarak saf 

öznelliğini yenmiştir; fakat bu kez de ereğinde ya da nesnesinde kendi öznelliğini 

eritmiştir, bu bakımdan ise özgür değildir. Efendi ise kendisini bir insan olarak tanımış 

ve başka‟ya bunu kabul ettirmiş olduğundan „tanınan ben‟dir. Dolayısıyla efendi nesne 

karşısında özgürdür, fakat kendi bencil doğasına ise hala bağımlıdır. Hegel, böylece, 

mülkiyetle ilişkisinde çalışma etkinliğini, özgür varoluş açısından irdelemiş 

olmaktadır.
577

 

Locke çalışma yoluyla dönüştürülen ürünün emek sarf eden kişiye ait olduğunu 

düşünmektedir. Şeylere sahip olmanın ya da mülkiyetin koşulu ve onun ölçütü de 

Locke‟a göre doğada bulunmaktadır.
578

 Akıl yasası çürümeden önce tüketilebilecek 

kadarının hak olduğunu söylemiştir. Locke‟un mülkiyet teorisi şeylere hangi yolla, ne 

ölçüde ya da ne kadar sahip olabileceğimizi de göstermektedir. Yani mülkiyetin bir hak 

olarak belirlenmesinden öte, Locke‟un teorisi bu hakkın içeriğini de belirlemiş 

olmaktadır. Fakat Hegel‟e göre mülkiyetteki pay oranı tamamıyla olumsal bir sorundur. 

Yani doğanın bunun için verdiği bir ölçüt yoktur, bu oran içinde yaşanılan toplumla ve 

onun koşullarıyla ilgilidir ve bunlara bağlıdır. Dolayısıyla Hegel‟e göre, özel 

mülkiyetteki pay oranı bireylerin öznel fikirlerine ve kararlarına göre belirlenmez, bu 

konudaki karar bireylere değil devletlere aittir.  

Locke siyasal toplumda mülkiyet hakkını ve onun içerdiklerini pozitif hukukun 

düzenlemesini ussal bulmaktadır. Fakat Locke‟un düşüncesinde pozitif hukukun amacı 

bu hakkın daha iyi korunmasını sağlamak olmalıdır. Dolayısıyla siyasal toplumda 

mülkiyet hakkının içerikleri olan yaşam, mülk iyeliği ve özgürlük temel haklardır ve 

bunların herhangi bir anlaşmayla sahiplerinin ellerinden alınması haksızlığa karşılık 
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gelir. Çünkü Locke‟a göre mülkiyet hakkına insan yalnızca insan olarak doğmuş 

olmakla sahiptir; bu yüzden bu haklar ona bir anlaşmayla verilmediği için herhangi bir 

anlaşmayla da geri alınamaz. Locke‟un mülkiyet hakkının doğa durumuna dayandığını 

gösterme çabası bu sebeple olabilir. Fakat Locke‟a göre de mülkiyet toplumda, doğa 

durumunda olduğu gibi doğal ölçütlere bırakılmaz. Toplumda mülk iyeliğinin 

düzenlenmesine ilişkin her konu pozitif hukuku ilgilendirmektedir. 

“Mülkiyet bir doğa yasası kurumudur; doğal yasa adil mal edinmenin usul ve 

sınırlamalarını tanımlar. İnsanlar sivil toplumdan önce mülk sahibi olur; doğa 

durumunda edindikleri mülkleri muhafaza etmek veya korumak için sivil topluma 

girerler. Ama sivil toplum bir kez kurulduğunda, hatta daha öncesinde, mülkle 

ilgili doğa yasası artık geçerli olmaz; „akdi‟ veya „sivil‟ mülk diyebileceğimiz –

sivil toplum içinde sahip olunan mülk- sadece pozitif hukuka dayanır. Yine de 

sivil toplum sivil mülkün yaratıcısıyken onun efendisi değildir: sivil toplum 

mülkiyete saygı duymalıdır; sivil toplumun, adeta kendi yarattığına hizmet 

etmekten öte bir işlevi yoktur.”
579

 

Hegel‟e göre ise mülkiyetteki pay oranı uylaşımsal dolayısıyla da olumsal bir 

konudur: “Neye ve ne denli iye olduğum buna göre tüzel açıdan bir olumsallık 

sorunudur.” Çünkü istencin şey üzerinde hakkı ussal olsa da, burada sözü edilen kişi 

„soyut kişi‟dir. Oysa hukukun konusu somut kişilerdir.
580

 Bu yüzden ilişkiler ağının bir 

parçası olarak somut kişi, şey üzerindeki hakkına kendi başına karar veremez. Çünkü 

„hak‟, kavramı itibariyle nesneldir ya da nesnel içeriğe karşılık gelir ve bu yüzden tüm 

öznel kararlar hak konusunun dışında kalırlar; hak, ortaklığı ya da ortaklaşa kararı yani 

nesnelliği gerektirir. Dolayısıyla özel mülkiyet hakkı konusunda özel kişinin kararı 

öznel bir karardır ve Hegel‟e göre bunun hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Daha açık bir 

biçimde ifade edilecek olursa, kişiler emek sarf ederek, çalışarak ortaya çıkardıkları 

ürünlerin kendilerine ait olduğunu düşünebilirler; fakat „hak‟ biçiminde belirlenebilmesi 

için bunun ortak bir karar olması gerekmektedir.  

Hakkın uylaşımsal olması ile onun keyfiliğe bırakılması Hegel‟e göre, kesinlikle 

örtüştürülemez. Salt öznellik keyfiliğin zeminidir; bu yüzden salt öznel olan istenç 

keyfidir, kavramdan yoksundur ve „kötü‟dür. Özne başkasıyla ilişkisinde keyfiliğinden, 

saf öznelliğinden kurtulur. Uylaşımsallığın ilkesi öznelerarasılıktır. Uylaşımsal hak 

düşüncesine göre, hak soyut kavramında eksiktir ve içerikten yoksundur. Hakkın içeriği 
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ise temel olarak kararlardır ve bunlar içinde bulunulan toplumun, zamanın 

koşullarından, yani bunları taşıyan, yansıtan öznelerin ortaklığından çıkacak kararlardır. 

Böylece uylaşım yoluyla ortaya çıkan karar tek bir özneye ait olmadığı için, onun keyfi 

olduğu ileri sürülemez; hatta nesnel olduğu öne sürülebilir. Üst-düzeyde uylaşım, 

öznelliği içinde eritmeyen ama saf öznelliğin keyfiliğinden kendisini kurtarmış olan 

uylaşımdır. Bu uylaşımın belirli-varlığı ya da gerçekliği ise ussal devlettir. Bu 

biçimdeki devletin yurttaşları ise ancak özgür istençler olabilir. Saf öznelliğinden, 

keyfiliğinden nesnelliğe, özgürlüğe veya özbilince doğru ilerleyen özne bu anlamdaki 

bir devletin yurttaşıdır.  

Hegel, mülkiyet konusunu „Soyut Hak‟ başlığı altında ele almaktadır. Bunun 

sebebinin Hegel‟in, özel mülkiyet hakkının yalnızca „şey üzerinde sahiplik hakkı‟ veya 

„emeğe ve onun ürününe sahip olma hakkı‟ olarak anlaşıldığında bunun soyut bir hak 

tasarımı olduğunu –çünkü yalnızca soyut kişiye gönderme yaptığını- ve yalnızca böyle 

alındığında „hak‟ kavramına uymadığını; çünkü içerik bakımından eksik ve bu yüzden 

de tek yanlı bir hak tasarımı olduğunu; fakat yine de hakkın kuruluşunda soyut hakkın 

zorunlu bir evre olduğunu vurgulamak istediği düşünülebilir. 

Sonuç olarak, Locke mülkiyet teorisinde bireyi öne çıkarmış ve mülkiyet hakkını 

en temel haklardan biri olarak belirlemiş, hatta mülkiyet hakkının temel hakların bütünü 

anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Hegel ise bireyin dışsal özgürlük alanı olması 

bakımından mülkiyeti irdelemiştir. Hegel‟e göre bireyselliğin ya da öznelliğin kuruluşu 

açısından mülkiyet temeldir.  Dolayısıyla Locke‟un mülkiyet teorisinin bu bakımdan 

öznelliğin kuruluşuyla ilgili olduğu ileri sürülebilir. Locke insanın şeyi dönüştürme 

eylemi, yani çalışma etkinliği yoluyla nesne üzerinde hak elde ettiği düşüncesine 

ulaşmış, fakat bunu insanın özgür varoluşu açısından yorumlamamıştır. O daha çok 

mülkiyetin doğal bir hak olduğu düşüncesine ve bunu kanıtlamaya odaklanmıştır. 

3.2. Toplum ve Devlet Anlayışları Bakımından J. Locke ve G. W. F. Hegel 

3.2.1. Sözleşme  

Locke öncelikle anlaşma eyleminin bireylerin kendi rızalarına dayandığından 

doğa yasasına ya da akla uygun olduğunu düşünmektedir. Sözleşme ya da anlaşma 

pratiğinin ilk ilkesi rıza göstermedir. Locke‟a göre, „rıza gösterme‟ toplum olmanın en 
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temel ilkesidir. Birbirlerini özgür bir birey olarak kabul eden ya da tanıyan insanlar 

ihtiyaçlarını güvenli bir biçimde karşılayabilmek amacıyla ortaklaşa karar alma ve bu 

kararlara uyma konusunda bir sözleşme yaparlar. Locke‟a göre sözleşme insanların 

doğal olarak sahip oldukları haklarını güvenceye almak amacıyla, ortaklaşa kararlarla 

oluşturacakları pozitif yasaların bağlayıcılığını, kendi rızalarıyla, kabul etmeleridir. 

Sözleşme sözleşmeye katılan herkes için bağlayıcıdır. İnsanlar doğa durumunda eksik 

olan ihtiyaçlarını giderecek biçimde yasalar hazırlayarak ve bu yasaların uygulanmasını 

sağlayarak olması gereken siyasi toplumu kurmuş olurlar. Bu anlaşmayla birlikte 

topluluk yeni bir anlam kazanarak siyasi ya da sivil toplum olur. Dolayısıyla Locke‟un 

sözünü ettiği sözleşme bir toplum sözleşmesidir.
581

 

“Doğa durumundan sivil topluma geçiş, doğal bir akış olarak meydana gelmez. 

Tercihe bağlı olarak ve bir ya da daha çok anlaşma-sözleşme sayesinde 

gerçekleşir. Bunlar, doğa durumunu terk etmek isteyen bireyler tarafından yerine 

getirilen, iradi ve kasti hareketlerdir. Sivil toplumu meşrulaştırma prensibi de 

yalnızca sözleşmelerdir. Bu perspektifte, doğa durumundan, sivil topluma 

niteliksel bir sıçrama vardır. Bu niteliksel sıçramaya izin veren şey, beşeriyetin 

doğallıktan sivilizasyona doğru olan rasyonel yürüyüşüdür. Bu nedenle, politik 

toplum için meşruiyetin prensibi ne domestik ne de despotik otorite kabul edilir. 

Doğal hukuk teorisinin siyaset felsefesine ait en derin teması budur.”
582

 

Hegel‟e göre ise sözleşme, toplumdaki mülk ilişkilerini düzenlemektedir. Hegel, 

mülk iyeliği ile ilgisinde sözleşmeden söz etmektedir. Sözleşme toplumsal ilişkilerin bir 

biçimidir ve dolayısıyla topluma aittir. Hegel, Locke‟un söz ettiği anlamda bir toplum 

sözleşmesini kabul etmez; çünkü ona göre aile de devlet de bir sözleşme ilişkisine 

dayanmamaktadır. Hegel bunu şöyle ifade etmektedir: “Devlet ister herkesin herkesle 

bir sözleşmesi olarak görülsün, isterse bu herkesin tekerk ve hükümet ile sözleşmesi 

olarak”
583

.  

“Oysa dünya tarihi, insanların yaşamı ve mülklerini güvenlik altına almak gibi 

bilinçli bir ereğe yönelen bir arada yaşama güdüsünün görüldüğü topluluklarda 

olduğu gibi herhangi bir bilinçli erekle başlamaz.”
584

 

Locke sözleşmeyi mülkiyet hakkının, yaşam hakkının ve özgürlüğün pozitif 

yasalarla korunabilmesinin yolunu açtığı için anlamlı ve/veya rasyonel bulmaktadır. 

Hegel ise mülkiyet hakkının soyut belirleniminden kurtulması ve içeriğinin kavramına 
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uygun olarak oluşturulabilmesi açısından sözleşmeyi anlamlı bulur. Başka bir ifadeyle 

Hegel‟e göre, özel mülkiyet hakkı doğal sahiplik iddiası biçiminde kaldığı sürece 

soyuttur ve öznel istençlerin tasarrufundadır. Mülkiyetin „hak‟ olarak belirlenebilmesi 

için, onun ortak istencin kararı olması gerekmektedir. Dolayısıyla Hegel açısından, 

„hak‟ olduğu düşünülenin „hak‟ olarak belirlenmesine olanak tanıdığı için sözleşme 

anlamlıdır. Hegel‟e göre sözleşme ancak iki istencin bir araya gelmesiyle 

gerçekleşebilir ve bu yüzden o tek bir istencin öznel kararı olamaz. Buna göre, şey 

üzerinde doğal sahiplik iddiasının yerine başkasının da şeyin benim olduğunu kabul 

ettiği sözleşme ilişkisi geçmiş olur. Hegel‟e göre, bu yüzden sözleşme ilişkileri doğal 

sahiplik iddiasından daha nesnel bir zeminde kurulmaktadır.
585

  

Hegel sözleşmeyi özgür istencin gelişimi bakımından ele almaktadır. Hakkın 

nesnel bir belirlenime doğru ilerlemesi özgür istencin gelişimini göstermektedir. 

Hukukun kuruluşu ya da hakkın vücut buluş süreci, Hegel‟e göre, özgür istencin gelişim 

sürecidir. Bu süreçte istenç kendisini farklı biçimlerde ve farklı erek veya nesnelerde 

somutlaştırarak gerçekleştirmektedir. Kişilik ve mülkiyet istencin kendisini 

gerçekleştirmek için, özgür istenç olmak için geçirdiği evrelerdir. Sözleşme ilişkisinde 

ise istenç, şeyler üzerindeki hakkını yalnızca kendisinde değil, başka bir istençte 

temellendirmektedir ve bu, kesinlikle hakkın daha üst düzeydeki kuruluşudur.  

Locke doğal hakların güvenceye alınmasına olanak tanıması ve rızaya dayalı 

olması bakımından sözleşmenin meşru ve gerekli olduğunu düşünmektedir. Yaşam, 

özgürlük ve mülkiyet hakkı zaten bireylerin doğal olarak sahip oldukları haklar 

oldukları için bunlar üzerine herhangi bir anlaşma yapılamayacağından, sözleşme 

yalnızca bu hakları sağlamlaştırmak içindir.
586

 Hegel ise hak olduğu düşünülenin hak 

olarak belirlenebilmesi, başkasının da şeyin benim olduğunu kabul etmesi ve böylece 

hakkın yalnızca öznel karar olmaması, en azından ortaklaşa bir karar olması, yani genel 

olarak mülkiyet ilişkilerini düzenlemesi bakımından sözleşmeyi haklı ve gerekli 

görmektedir. Hegel‟e göre sözleşme ilişkileri sayesinde mülkiyet hakkı tek-yanlı ve 

keyfi belirleniminden kurtulmuş daha nesnel bir zemine oturmuş olur. Yine de Hegel‟e 

göre sözleşmeye katılıp katılmama kişilerin öznel çıkarlarına dayalı olarak kendi öznel 
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kararları olduğu için sözleşme keyfi iradeden doğmuştur ve bu yüzden evrensel istenç 

değildir, yalnızca ortak istençtir.
587

  

Locke‟a göre doğa durumunda, insanın emeğiyle çalışmasıyla elde ettiği ya da 

dönüştürdüğü şey üzerinde doğal sahiplik hakkı vardır ve bu durumda, bu doğal sahiplik 

hakkı geçerlidir. Fakat Locke toplum sözleşmesiyle birlikte insanların doğa durumunda 

oldukları kadar özgür olmadıklarını ve şeylere sahip olma konusunda da onay verdikleri 

anlaşmaya göre davranmak zorunda olduklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla doğa 

durumundaki doğal sahiplik hakkı anlamına gelen mülkiyet hakkı, siyasal toplumda 

pozitif hukuka dayanır ve onun biçimlendirmesine tabidir.  Fakat yine de mülkiyet 

kendini koruma temel hakkından türediğinden ve dolayısıyla “mülkiyet bir doğa yasası 

kurumu”
588

 olduğundan pozitif hukuk bu hak üzerinde mutlak bir yetkiye sahip değildir; 

daha çok onu koruma işlevini görür. Hegel‟e göre ise mülkiyet toplumsallığın ürünüdür 

ve onun bir hak olarak ortaya çıkışı tarihsel-toplumsal koşullarla ilgilidir. Sözleşme ise 

mülk ilişkilerinin düzenlenmesinde işlevseldir.  

3.2.2. Toplum ve Devlet 

Locke‟un düşüncesinde iki tür insani durum ya da yaşam vardır. Bunlardan biri 

doğa durumudur. Doğa durumu insanların tüm haklarını doğa yasasından aldıkları ve 

doğa yasasına göre eyledikleri tam bir özgürlük ve eşitlik durumudur. Doğa durumunda 

hiç kimse diğerinden fazla bir yetkiye sahip değildir ve herkes başka birinin iradesine 

bağlı olmaksızın yalnızca doğa yasasına göre davranışlarını şekillendirir.
589

 Bu durum, 

Hobbes‟un590 aksine, Locke açısından bir barış durumu olarak değerlendirilmektedir.
 591

  

İnsanların kendilerini yönetecek üst bir yetke olmaksızın kendi başlarına, kendi 

akıllarına göre bir arada yaşayabilmeleri doğa yasasının buyruklarına uymaları 

sayesindedir ve dolayısıyla Locke‟a göre doğa yasasının işler olduğu bir yaşam insani 

bir yaşamdır.  
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Locke‟un insani yaşam tasarımlarından ikincisi ise doğa yasasına göre kendini 

belirlemiş, doğal hakların korunmasını temel amacı olarak benimsemiş ve tüm işleyişini 

bireyin bu doğal haklarının korunmasına göre düzenlemiş olan siyasal toplumdur
592

.  

Locke‟ta yurttaş toplumu, sivil ya da siyasal toplum olarak adlandırılmaktadır. 

Locke‟a göre siyasal toplum başlangıcından işleyişine kadar bireyin ihtiyaçlarıyla 

ilgilidir. İnsanlar güvenli bir yaşam sürebilmek için ihtiyaçlarını karşılamanın daha 

kolay, daha hızlı ve en önemlisi daha güvenli yollarını aramışlardır. Ve sonunda 

ortaklaşa kararlar alma ve birlikte hareket etme yoluyla haklarını ve özgürlüklerini 

güvenceye alabileceklerini anlamışlardır. Locke‟un hikâyeleştirdiği gibi, toplum 

insanların ortaklaşa kararlarından doğmuş ve doğa durumunda eksikliği görülen, bilinen 

şeylerin yaratılmasıyla toplum durumuna geçilmiştir. Doğa durumunda doğa yasasının 

yürütücüsü olma ve bu yasa ihlal edildiğinde ceza verme herkes için doğal bir haktır. 

Fakat bu, Locke‟un deyişiyle herkesin diğeri kadar kral olduğu güvensiz, tehlikelerle 

dolu bir yaşamdır.
593

 Bu yüzden toplum durumuna geçmekle insanlar bu haklarından 

vazgeçmiş olurlar ve cezalandırma, yasanın yürütücülüğünü yapma gibi haklar, 

toplumda, bir yetkeye devredilir. Böylece doğa durumunda eksikliği görülen yetkelerin 

varlığı toplum durumunun temel ayırt edicileri olmaktadır. Locke sözleşmenin siyasal 

toplumun başlangıcı olduğunu ve buna bağlı olarak „siyasal toplum‟un en önemli ayırt 

edicisinin rızaya dayalı hükümet olduğunu düşünmektedir.  

“Locke yurttaş ve hükümet arasındaki ilişkiyi bir sözleşmenin terimlerinde 

olmaktan çok vekillik düşüncesinin terimlerinde düşünür. Halk hükümeti kurar ve 

ona belli bir sorumluluk yükler; ve hükümet bu sorumluluğu yerine getirme 

yükümlülüğü altındadır.”
594

 

Hegel ise sözleşmeye dayalı bir başlangıçtan söz etmemektedir. Hegel‟in 

düşüncesinde, toplumu ortaya çıkaran iki ilke vardır. Bunlar: tikel ilke ya da birey ile 

tümel ilke ya da devlettir. Dolayısıyla Hegel‟e göre, devlet toplumu öncelemektedir ya 

da toplum devleti ön gerektirmektedir; “(…) çünkü ayrım olarak kalıcı olabilmek için 

bağımsız bir şey olarak Devleti varsayar.”
595
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Hegel‟e göre de yurttaş toplumunun temel belirleyicisi gereksinimlerdir. Tikel 

ilke ya da somut kişi ihtiyaçlarını ancak başkalarının dolayımından geçerek 

karşılayabilir. Hegel iki tür ihtiyaçtan söz etmektedir. Biri doğal ve dolaysız olan 

ihtiyaçlar diğeri de tasarımlardan doğan tinsel ihtiyaçlardır.
596

 Tinsel ihtiyaçlar Hegel‟e 

göre özgürleştiricidirler. Bu ihtiyaçların ikisinin de doyum bulacağı yer toplum ya da 

toplumsal ilişkilerdir. Fakat Hegel, toplumu daha çok birinci tür ihtiyacın doyurulması 

bakımından ele almaktadır –çünkü ikinci tür ihtiyacın doyumu devlette ya da etik 

yaşamda gerçekleşmektedir. 

Somut kişi tikel ereğine ancak başkaları aracılığıyla erişebileceğinden dolayı, 

onun temel kaygısı ihtiyaçlarını karşılamak ya da tikel ereğine ulaşmaktır. Bu yüzden 

bireyin başkalarıyla kurduğu ilişki yaşamını sürdürmenin yalnızca bir aracı olmaktadır. 

Buna göre toplum bireylerin yaşamlarını koruma çabalarına dayanan karşılıklı bir 

bağımlılık sistemidir. Bu bağımlılık düzeninde bireyler kendi ihtiyaçları için çalışıp 

üretirken aynı zamanda da başkaları için çalışmakta ve üretmektedirler. Çünkü 

toplumda ihtiyaçlar, bu ihtiyaçların doyum nesneleri ve doyum yolları birbiriyle iç içe 

geçmiş durumdadırlar. Öyleyse Hegel‟e göre, toplum zorunlu bir ilişkisellik alanıdır. Bu 

alanda temel olan şey birey ve bireyin ihtiyaçlarıdır.
597

  

Locke doğal bir ihtiyaç varlığı olan bu anlamdaki bireyi toplumun temel ilkesi 

olarak kabul etmektedir. Bu yüzden Locke‟un düşüncesinde bireyin kendisinin, 

haklarının ve özgürlüklerinin korunduğu bir toplumsal yaşam „iyi yaşam‟ için yeterlidir. 

Çünkü doğa yasası insana kendisini ve yapabildiği kadar diğer insanları da korumasını 

buyurmuştur; tüm bunların korunabildiği bir yaşam, öyleyse, „iyi bir yaşam‟ olmaktadır. 

Dolayısıyla „iyi bir yaşam‟ın kurulması için gerekli olan toplumsal yaşamın tüm öğeleri 

bireye hizmet edecektir. Tam bu noktada Locke devleti sivil toplumdan ayırır ve onu 

sivil toplumun dışına koyar. Çünkü devlet de ancak birey için, bireyin varlığı, 

mutluluğu ve iyiliği için vardır. Locke‟un düşüncesinde sivil toplum bireyin temel 

haklarını içeren ve bu yüzden herhangi bir biçimde bireylerden alınamayacak olan 

öğelerden oluşur. Buna göre Locke‟un siyaset felsefesinde bireyin varlık alanı olan sivil 

toplum odak noktadır ve geri kalan her şey –devlet dâhil- sivil topluma göre 
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konumlandırılır. Sivil toplumun öğeleri bireylerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını 

karşılanmasına veya genel olarak kamuya hizmet eden tüm kurumlardır.
598

  

“Siyasal çerçevede Locke, toplum ve devlet arasında bir ayrım yapılması 

gerektiği kanaatindedir. Toplum ve devlet, totaliter anlayışlarda iddia edildiği 

şekilde, bir ve aynı şey demek değildir. Böyle bir ayrımın yapılması, şüphesiz 

devletin bireysel özgürlükleri ortadan kaldıracak boyutlarda totalleşmesini 

engellemeye matuftur.”
599

  

Birey ve onun iyiliği Locke‟un düşüncesinin merkezidir. Doğa durumundan sivil 

topluma bireyin varlığı ve güvenliği için geçilmiştir. Doğa durumunda eksikliği 

hissedilen her şey bireyin ihtiyaçlarıyla ilgilidir ve sivil toplumun tüm öğeleri bu amaca 

uygun olarak oluşturulmuştur. Locke‟un doğa durumu tasarımında bulunmayan ama 

sivil toplumda üretilen yönetici, yasamacı ve yargılayıcı olan bu yetkelerin hepsi bireyin 

iyiliğini, güvenliğini sağlamak için yaratılmıştır. Locke doğa durumunun tam bir 

özgürlük durumu olduğunu ve toplum durumunun daha kısıtlı bir özgürlük 

verebileceğini düşünmektedir.
600

 Çünkü toplumda, her insanın elinde bulundurduğu, 

doğa yasasının yürütücüsü olma yetkisi ve cezalandırabilme yetkisi tamamıyla bir 

yetkeye devredilmiştir. Doğa durumunda herkeste olan bu hakların sivil toplumda bir 

yetkeye devredilmesi bireyin daha güvenli bir biçimde varlığını sürdürebilmesi içindir. 

Dolayısıyla Locke‟un anlayışında bireyi ve onun varlık alanı olan sivil toplumun 

korunmasını sağlamakla yükümlü olan devlet, bireyin iyiliğinin bir aracına indirgenmiş 

olmaktadır. 

“Devletin varlık nedeni ve gayesi yalnızca toplumun iyiliği olmalı ve hiçbir şey 

bunu değiştirmemelidir. Yetkiler, halktan alınmalı ve halk tarafından verilmeyen 

hiçbir yetki kullanılmamalıdır. Belli bir kurala bağlı olmayan ve tüm bireyler 

anlamında kamu iyiliğine yönelik kullanılmayan, hiçbir yetki ve hiçbir yetkili 

otorite olmamalıdır. Tüm pozitif kanunları, bir anlamda temel sözleşme olan 

anayasa dizayn etmelidir.”
601

 

Hegel‟e göre yurttaş toplumunda özel kişiler kendilerini, ihtiyaçlarını 

doyurmayı, amaç edinmiş olduklarından tümelle uyuşmak ya da ona uygun olmak 

bilinçli bir istek değil, zorunlu bir yol olmaktadır. Tümeli gereksinimlerin doyumu için 

bir araca indirgemek, Hegel‟e göre, aklı, tini tanımamayı, bu konudaki bilgisizliği 

göstermektedir. Tümeli araca indirgeyen ve bireyi her şeyin odağına yerleştiren görüş, 
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Hegel‟e göre, bireyin doğal bir varlık olmasını ve onun doğal yanlarının, doğal 

isteklerinin suçsuzluğunu dayanak göstermektedir.
602

 Doğa durumunun suçsuzluğu, 

ilkelliğin sadeliği görüşü ve ihtiyaçların tatminini mutlak amaç olarak alan haz 

düşkünlüğüne varan görüş, Hegel‟e göre, usa dayanmayan ve hatta onu tanımayan 

içeriklerdir. Çünkü doğa durumunun masum olduğu görüşü tinsel dünyayı dışsal bir şey 

olarak alır; haz düşkünlüğünde ise tümel, salt bir araç olmaktadır. Hegel‟e göre aklın 

amacı ya da ussal erek, tüm bunların aksine, ne doğa durumunun suçsuzluğunu 

ispatlamak ne de daha fazla zevk için uygarlığı yaratmaktır. Usun amacı, bilincin bu 

pasifliğini ve bunun yol açtığı bilgisizliği, yani doğal/dolaysız kişiliği yok etmek; 

bilince dış rasyonelliği, yani evrensellik biçimini anlama yeteneği kazandırmaktır.
603

 

Locke devleti sivil toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında bir araç olarak 

düşünmektedir ve bireyin varlık alanı olarak sivil toplumu devletin üstünde bir yerde 

kabul etmektedir. Bireyin yalnızca insan olmakla sahip olduğu hakları devletin bile 

dokunamayacağı sivil alana aittir. Locke devletten bile korunması gereken sivil alanın 

içine yaşam, mülkiyet ve özgürlük gibi hakların yanına inancı da eklemektedir. Bireyin 

manevi ihtiyacı olan inanç hem kendi doğasından dolayı dokunulamayacak nitelikte 

olduğundan hem de yalnızca bireyleri ilgilendirdiğinden ve ayrıca inanca göre yaşamak 

başkalarına zarar vermediği sürece korunması gereken doğal bir haktır.
604

 

Öyleyse Locke‟un düşüncesinde devletin hakları bireye ve sivil topluma göre, 

bunların haklarına göre, belirlenmektedir, denilebilir. Devlet insanların kendi hakları 

için kendi kararlarıyla oluşturdukları bir yapı olduğundan, devletin ya da tümel ilkenin 

bütün hakları bu amaca göre belirlenmektedir. Locke, kendisinin, devletin oluşumuna 

ilişkin tasarımının „devlet‟ kavramının kendisine karşılık geldiğini düşünmektedir. Bir 

başka ifadeyle; Locke sözleşmeye dayalı devlet kuramını „devlet‟ kavramının kendisiyle 

özdeşleştirmiştir; yani „devletin doğuşu‟ ile „devletin doğası‟ kavramlarını özdeş kabul 

etmiştir. Devletin doğuşu, Locke‟un düşüncesinde, açık bir biçimde toplum 

sözleşmesine dayandığından ve Locke‟a göre devletin doğası/kavramı da devletin 

doğuşuyla aynı şeye karşılık geldiğinden, onun tüm içerikleri kendi kavramından 

doğrudan çıkan şeyler olacaktır. Ya da devletin hakları, devlet kavramından, onun 
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doğuşundan, doğrudan çıkarsanacak olan haklardır. Devlet böyle tasarlandığında ya da 

onun böyle bir başlangıçla ortaya çıktığı öne sürüldüğünde ve bu çıkarım, doğrudan 

„devlet‟ kavramıyla özdeşleştirildiğinde devletin varlık amacı ve özü, bireye hizmet 

etmek, onun iyiliği için çalışmaktır. Öyleyse Locke‟un da bunu ileri sürdüğü ifade 

edilebilir. 

Hegel ise „devlet‟ kavramını da onun varlık amacını bambaşka bir biçimde ele 

almaktadır. Hegel devlet ideasından söz eder ki bu idea „devlet‟ kavramını ve onun 

gerçekliğini, yani ikisini birden içermektedir. Dolayısıyla devlet ideası kendinde hem 

evrensel hem de tikel yanlar bulundurmaktadır. Devletin özü olan özgürlük evrensel 

yanı; bu özgürlüğün kendisi aracılığıyla gerçekliğe geleceği öznel istenç ise tikel yanı 

karşılamaktadır. Devlet ideası, böylece evrensel ile tikelin birliğidir. Bu birlik organik 

bir birliktir; canlı, “hiçbir organın ne erek ne de araç olduğu”
605

, her bir organın ancak 

ve ancak birlikte varolabildiği ve tek ereğin bu bütünün varlığı olduğu bir birliktir.  

“Öznel istenç sınırlı tutkularla bağımlıdır ve tikel ereklerinin ancak bu bağımlılık 

içinde tatmin edildiğini görür. Fakat onun bir de tözsel yaşamı vardır, özüne 

uygun olarak içinde yaşadığı bir gerçekliği vardır, bu gerçekliği kendisine varoluş 

ereği yapar. Bu özsel yan, yani özsel istençle genelin oluşturduğu birlik, törel 

bütündür, somut biçimiyle devlet. Devlet bireyin –birey geneli bilip istediği ve 

ona inandığı ölçüde- kendisinde özgürlüğüne sahip olduğu ve tadını çıkardığı 

gerçekliktir.”
606

 

Devlet tikel ilke ya da kişinin özgürlüğe kavuşacağı biricik yerdir, yani tikel için 

özgür bir yaşam bir devletin yurttaşı olmakla mümkündür. Çünkü öznel istencin saf 

öznelliğinden sıyrılabilmesinin ve dolayısıyla özgür varoluş kazanabilmesinin tek yolu 

budur. “Devlet kendi üyelerinin karşısında duran soyut bir evrensel değildir: Onlarda ve 

onlar yoluyla var olur ve aynı zamanda devletin yaşamına katılarak üyeler arı 

tikelliklerinin üzerine yükselirler.”
607

  Dolayısıyla Hegel‟e göre devletin bir üyesi olmak 

özgürlük için zorunludur, bu keyfi bir seçim değildir. Böylece Hegel‟in düşüncesinde 

devlet bireylerin ortak istençlerine dayanan bir sözleşmeyle varolmamıştır. Sözleşmeye 

dayalı devlet anlayışı gereksinimi, gücü, zenginliği devletin özü olarak kabul 

etmektedir. Devleti bunlara dayandırmak onu, nesnel istenci kendinde ve kendi için 

ussal olduğunu kabul etmemektir. Fakat Hegel‟e göre, bunlar devletin tözüne değil, 
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tarihselliğine aittirler ve devletin tarihsel başlangıcıyla ilgilenmek ile devletin felsefi 

bilgisiyle yani devlet ideasıyla ilgilenmek ayrı şeylerdir. Hegel yalnızca devlet ideasıyla 

ilgilendiğini belirtmektedir. Dolayısıyla Hegel‟e göre devlet, bireysel ya da biçimsel 

özgürlük ile veya tikel çıkarların, gereksinimlerin doyurulmasının aracı olması gibi tek-

yanlı görüşlerle açıklanamaz. O, organik bir bütün olduğundan ancak bu bütünlüğü 

içerisinde anlaşılabilir.
608

 

“Öznel istenç, yani tutku, eyleyicidir, gerçekleştiricidir, ide ise içerde yer alır: 

devlet varolan gerçek törel yaşamdır. Çünkü devlet, genel, özsel istençle öznel 

istencin birliğidir, bu da törelliktir.”
609

 “Tinsel birey olarak halka, kendi içinde 

üyelere ayrılarak, organik bir bütün oluşturduğu ölçüde, devlet diyoruz.”
610

 

Hegel‟in devlet ile yurttaş toplumunu ayırması böylece açık hale gelmektedir. 

Yurttaş toplumu salt gereksinimlerle açıklanabilir ve anlaşılabilirken; devlet için 

gereksinimlerin doyurulması yalnızca onun bir yanını, tikellik yanını göstermektedir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi böyle bir devlet dış ya da dışsal devleti anlatmaktadır.  

“(…) yurttaş toplumu kavramı onun için Devletin kendisinin tek-yanlı ve yetersiz 

bir kavramıdır. O „dışsal Devlet olarak‟ devlettir. Ya da yine aynı şey, devletin 

özsel doğasının atlanmış olmasıyla Devlettir.”
611

 

Öyleyse Hegel‟in „gereksinim devleti‟ olarak adlandırdığı yurttaş toplumu, 

Locke‟un gereksinimler temelinde ele aldığı „sivil toplum‟ ile aynı oluşuma mı karşılık 

gelmektedir? Bireylerin ihtiyaçlarına dayanması ve onda bu ihtiyaçların doyurulması, 

yani genel olarak bireyin korunmasını amaçlaması bakımından Hegel‟deki yurttaş 

toplumu ile Locke‟taki sivil toplumun aynı anlamı karşıladığı düşünülebilir. Locke‟un 

sivil toplumu; hakları ve ödevleri açık ve net bir biçimde belli olan bireylerden oluşan 

ve belli konularda kendisine devletin bile dokunamayacağı, neredeyse özerk bir alandır. 

Hegel‟e göre devletin kendisine dışsal olduğu, onda bireylerin yurttaşı oldukları 

devletin dahi dokunamayacağı türde hakları olduğu ve yalnızca gereksinimlerin 

doyurulması işlevini gören böylesi bir sivil toplum gerçek bir devlette bulunamaz. 

Çünkü bu devlette nesnel yan, yani tümel ilke yalnızca bir araç olarak tanınmaktadır; 

böylesi bir devlet yalnızca tikellik yanına sahip olan tek-yanlı bir devlettir, yani eksiktir. 

Dolayısıyla Locke‟un sözünü ettiği anlamda bir sivil toplum Hegel‟in devlet anlayışında 
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bulunamaz; olsa olsa bu, devlet olma yolunda ama henüz bu aşamaya erişememiş olan 

“dışsal bir devlettir”, “gereksinim devletidir”
612

. 

Fakat bu, Hegel‟in tikelliği ya da bireyselliği yok saydığını söylemek değildir. 

“Tersine olgun bir devlet Hegel için kişisel özgürlüğün evrensel istencin egemen hakları 

ile bağdaşan en yüksek gelişim düzeyini güvence altına alan bir devlettir.”
613

 Bir devlet 

gerçek bir devlet olmak için bireysel özgürlüğü beslemelidir; bir devlette özgürlük ne 

kadar gelişmişse o devlet o kadar gerçek ve ussaldır. Dolayısıyla Hegel‟e göre etik 

yaşamın gerçekleşebilmesi için özsel ve öznel ilkenin birlikteliğinden başka yol yoktur. 

Diğer yandan zaten bir gereksinim devletinde bireyler gerçek anlamda varoluşlarını 

kazanamazlar.  

“O halde Hegel‟e göre devlet, klasik liberal bireyciliğin tasarladığı gibi sadece 

bireylerin yaşamlarını, mülklerini ve özgürlüklerini korumakla yükümlü ve 

bireyden ayrı veya bireyin karşısında yer alan bir örgütlenme değildir, bilakis 

gücünü ve nesnelliğini bireyden alan, bireyle bir ve bütün olan bir örgütlenmedir. 

Birey, nesnelliğini ve etik yaşamını devlet aracılığıyla edinir. Devlet, kendini ve 

yasalarını bireylerden oluşan halka hâkim olan ilkeden türetir.”
614

 

Sonuç olarak; Locke birey, toplum ve devlet ilişkilerini birey, yani tikel ilke 

üzerine kurmuştur. Doğa durumunda eksik olan tümel ilke, siyasal toplumda bireyin 

haklarının ve özgürlüklerinin güvenliğinden sorumludur. Hegel ise birey, toplum ve 

devlet ilişkilerinin bu ilkelerden yalnızca biri üzerine kurulduğunda eksik olacağını ileri 

sürmüştür: Eğer bu ilişki tikel ilke üzerine kurulursa, amaçladığı gibi bireysel 

özgürlüğün dahi tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün değildir; veya bu ilişki yalnızca 

tümel ilke odağında kurulursa ve yalnızca onun özgürlüğü amaçlanırsa, Hegel‟e göre, 

bu biçimdeki devlette de özgürlüğün gelişimi olanaklı değildir. Ona göre bir organizma 

olan devlet, ancak bu bütünlüğünü erek edindiğinde gerçek bir devlet olur. Hegel‟e göre 

ancak böyle bir devlet etik yaşama karşılık gelir; oysa Locke iyi bir yaşamı tikel ilkenin 

mutluluğunda, onun haklarının ve özgürlüklerinin güvenliğinde gerçekleşeceğini 

düşünmektedir. Locke‟un doğal hukuk anlayışında gösterdiği doğal ödevler de bu 

bakımdan işlevseldir. Locke kuramında, insanın kendi varlığını ve insanlığı 

korumasının doğa yasasına uymakla aynı anda mümkün olduğunu belirtmiş ve bunun 

ussallığını göstermeye çalışmıştır.  
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3.2.3. Anayasa 

Locke‟un tüm insanlığın kuralı olduğunu ileri sürdüğü doğa yasası tüm 

devletlerin ilk ve en temel anayasasıdır. Toplumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

oluşturacakları kendilerine özgü anayasaları ise doğa yasasından sonra gelmektedir. 

Fakat Locke‟a göre devletlerin kendilerine özgü anayasaları da doğa yasasına 

dayanmalı, ona uygun olmalıdır. Bu yüzden siyasal toplumu başlatan eylem, rızaya 

dayalı sözleşme olmalıdır. Bireylerin onayına dayanmayan hiçbir toplumsal düzen 

meşru değildir. Daha önce de ifade edildiği gibi; „rıza gösterme‟nin meşru bir toplum 

olmanın şartı olması, onun, doğa yasasına, akla uygun ya da rasyonel bir şey 

olmasından dolayıdır. Öyleyse Locke‟a göre, meşru bir devletin anayasası, öncelikle, 

„rızaya dayalı hükümet‟ ilkesini içermelidir.
615

   

Hegel ise doğal bir yasanın varlığını kabul etmediğinden, ona göre, devletleri 

kendi anayasaları dışında yöneten başka herhangi bir şey yoktur. Hegel‟e göre her 

devlet için geçerli olabilecek, yani her topluma uyabilecek bir anayasa da mümkün 

değildir. Çünkü her devlet kendine özgüdür ve onu kendisine özgü yapan şey 

anayasasıdır. Dolayısıyla Hegel‟e göre, toplumlara anayasa yapmaktan söz edilemez; 

çünkü daha önce hiçbir anayasanın olmadığı bir toplumdan söz edilemez; çünkü bir 

toplum varsa anayasası da vardır. Fakat anayasa değiştirilebilir, ona eklemeler 

yapılabilir ama bu anayasa yapmaktan başka bir şeydir.
 

Dışarıdan getirilecek bir 

anayasa topluma yabancı kalır, toplum bununla bütünleşemez.
616

  Bu yüzden Hegel‟e 

göre, Locke‟un „rızaya dayalı hükümet‟ ilkesi gibi her topluma uyacak olan bir ilke 

belirlenemez –dışarıdan getirilmesinden ayrı olarak bu ilkenin kendisi de hatalıdır, 

Hegel‟e göre; çünkü devletler bu yolla oluşmazlar. Devletler anayasalar olarak 

görünürler ve her biri kendi koşullarıyla, kendi dönemleriyle doludur. Hegel‟e göre her 

bir devlet kendi anayasasıyla özgürlüğün gelişiminde hangi aşamada olduğunu 

göstermektedir.  
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3.3. Özgürlük Anlayışları Bakımından J. Locke ve G. W. F. Hegel 

Bu bölümde, öncelikle, Locke‟un „doğal özgürlük‟ fikri ile Hegel‟in „doğanın 

olumsuzlanması olarak özgürlük‟ ideasının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Locke‟un 

doğal özgürlük anlayışının tam karşısında Hegel‟in özgürlük ideası durmaktadır, 

denilebilir. Locke iki tür özgürlükten söz etse de aslında ikinci tür özgürlük (toplumsal 

özgürlük) birincisinden (doğal özgürlük) türemiştir. Bir başka ifadeyle Locke‟un 

düşüncesinde, toplumsal özgürlüğün dayanağı yine doğal özgürlüktür.  

Locke, insanların özgür bireyler olarak doğduklarını ifade eder ve iki tür 

özgürlükten ya da özgürlük durumundan söz eder: Doğal özgürlük ve toplumsal 

özgürlük. “İnsanın Doğal Hürriyeti, Yeryüzündeki Üstün bir İktidardan özgür olmak ve 

İnsanın İradesi ya da Yasama Otoritesi altında olmamak, kendi Yönetimi için ise sadece 

Doğa Yasasına sahip olmaktır.”
617

 Doğal özgürlük, kişinin kendi aklına göre eylediği ve 

onun dışında hiçbir insanın aklına ve dolayısıyla iktidarına tabii olmadığı özgürlük 

durumudur. İnsanın doğal özgürlüğü, doğa yasasının sınırları içerisinde eylemde 

bulunurken engellenmemesidir. “Doğal özgürlük, benzer biçimde, doğa yasasından 

başka sınırlamalara tabii olmamaktır.”
618

 Bu tanım, Locke‟un doğa durumu tasarımında 

dile getirdiği özgürlük tanımıdır. 

“Bu durum, İnsanların başkasından izin istemeksizin ya da başkasının İradesine 

bağlı olmaksızın Doğa Yasasının sınırları içinde Eylemlerini düzenleyebilecekleri 

ve Sahiplikleriyle Kişilikleri üzerinde uygun olduğunu düşündükleri biçimde 

tasarrufta bulunabilecekleri Yetkin bir Özgürlük durumudur.”
619

 

Locke doğal yaşamda insanın tam anlamda özgür olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

yetkin özgürlük, doğa yasası dışında her türlü kuraldan ve her çeşit otoriteden bağışık 

olmaktır. Dolayısıyla Locke‟ta özgürlük kavramından anlaşılan şey, öncelikle, salt 

kendi aklına göre eyleyebilirliktir. Kendi aklının söylediğinin dışında kalan her şey, 

bundan böyle, sınırlamadır –özgürlüğün sınırlanmasıdır. Öyleyse akıl yasasıyla ve hatta 

akılla aynı şey olan doğa yasası dışındaki her hangi bir kural özgürlüğü kısıtlayacak, 

onun alanını daraltacaktır. Buna göre, doğa yasasından ve doğal yaşamdan uzaklaştıkça 
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özgürlükten de uzaklaşırız. Öyle ki Locke toplumsal yaşama geçişte daha güvenli bir 

yaşam için daha kısıtlı bir özgürlüğe razı olunduğunu düşünmektedir. 

Doğal özgürlüğün kapsamı oldukça geniştir, doğa yasasının yürütücüsü olma ve 

bu yasaya göre suçluyu cezalandırabilme gibi hakları içerir. Locke bu tam özgürlük 

halinin çeşitli tehlikelere yol açtığını ve insanların bu yüzden özgürlüklerini 

sınırlandırdıkları ama güven içinde yaşadıkları bir hayatı tercih ettiklerini ileri 

sürmektedir.
620

 Toplumsal yaşamda özgürlüğün kısıtlandığını düşünmesinden dolayı, 

Locke için özgürlük kavramının karşılığı, tam bir bağımsızlık ya da akıl yasası dışında 

her türlü yaptırımdan bağışık olmak olduğu öne sürülebilir. 

Burada Locke‟un “özgürlük idesi” üzerine düşünceleri önemlidir. Locke İnsan 

Anlığı Üzerine Bir Deneme‟de özgürlüğün “eyleyebilme gücü” olduğunu ileri 

sürmektedir. Bir insan zihninin seçimine uygun olarak eyleyebilme gücüne sahipse 

özgürdür. Bu yüzden zihnin tercih yapabilmesi için birbirinin tersi yönünde eylemlerin 

bir olanak olarak, onun önünde, bulunması gerekir. 

“Özgürlük nedir: (…) bir insan zihninin yeğlemesine ya da yönlendirmesine göre 

düşünme ya da düşünmeme, devinme ya da devinmeme gücüne sahip olduğu 

ölçüde özgürdür. Bir şeyi gerçekleştirme ya da önlemenin bir insanın aynı 

derecede gücü içinde bulunmadığı; bir şeyi yapıp yapmamanın o insanın zihninin 

yeğlemesine aynı derecede bağlı olmadığı yerde, eylemi istençli olabilse bile, o 

insan özgür değildir.”
621

 

Locke insanın zihninin kararına dayanan istemesine göre eylemde bulunmasını 

veya bulunmamasını özgürlük olarak düşünmektedir: “(…) istediğini yapabilenden daha 

özgür bir varlığı kavrayamayız bile.”
622

 Locke‟a göre, isteme zihnin kararına 

dayandığından arzudan farklıdır. Arzu kaygı olarak belirir; şöyle ki arzu “elde 

bulunmayan bir iyiliğin eksikliğinden zihnin duyduğu kaygıdır”
623

. Locke istemeyi 

belirleyenin bu kaygı olduğunu belirtmektedir. Ona göre insanın birincil kaygısı 

mutluluktur. Dolayısıyla özgürlük insanın temel kaygısı olan mutluluğu için kendi 

istemesine göre eylemde bulunabilmesidir. Yalnızca kendi zihninin yönlendirmesine 

göre eylemek bakımından bu özgürlük tanımı, Locke‟un doğa durumunda söz ettiği 
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yetkin özgürlüğe karşılık gelmektedir. Yine de Locke‟un özgürlük görüşü, bazı 

eserlerinde farklılık göstermektedir. 

Locke İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme‟de isteğin nesnesinin bir öneminin 

olmadığını daha doğrusu önemli olanın isteğine göre eyleyebilme gücünün olması, yani 

eyleyebilme özgürlüğü olduğunu düşünürken;  Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler‟de 

ve Yönetim Üzerine İkinci İnceleme‟de isteğin nesnesinin doğa yasasına uygun olması 

ya da onda içerilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Locke “doğal özgürlük” tanımında 

herkesin kendi aklına göre eyleyebilmesinin özgürlük olduğunu ileri sürmektedir ama 

tikellerin aklının da doğa yasasıyla uygunluk içerisinde olması gerektiğini de 

eklemektedir. Doğal özgürlük “istediğini yapabilme özgürlüğü” değil; o, yasa veren bir 

tümel ilkenin bulunmadığı bir yaşantıda doğa yasasıyla uygunluk içerisinde olan kendi 

aklına göre eyleyebilmektir. Öyleyse Locke‟un eserlerinden özgürlüğe dair 

çıkarılabilecek ortak sonuç, özgürlüğün “kendi aklına göre eyleyebilmek” olduğudur.  

Tikelin salt kendi aklına dayanan eyleminin nesnelliği Hegel‟e göre kabul 

edilebilir değildir. Bu yüzden böylesi bir eylem özgürlüğünü Hegel reddetmektedir. 

Hegel istencin özgür olduğunu ve özgür istencin kendisini, yani özgürlüğü nesne 

edinerek özgürleştiğini düşünmektedir. Hegel hem isteğin nesnesinin kesinlikle önemli 

olduğunu hem de Locke‟un düşüncesinin aksine özgürleştirici istemenin nesnesinin 

yaşam veya mutluluk değil, en genel erek olan özgürlük olduğunu ileri sürmüştür.  

Locke‟un özgürlük görüşünün temeli olan doğa durumu Hegel‟in düşüncesinde; 

özgürlük yoksunluğunu, haksızlığı, şiddeti, yani insanlık dışı eylemleri gösterir. Doğal 

yaşam özgürlüğün henüz ortaya çıkmadığı ve bu yüzden de insani olmayan bir 

yaşamdır.
624

 

“Tarihe doğal durumla, bir suçsuzluk durumuyla başlanmak isteniyor. Bizim tin 

kavramımıza göre, tinin bu ilk durumu, onun henüz gerçeklik kazanmadığı bir 

özgür olmayış durumudur.”
625

 

“Tin özgürlüktür: Doğa özgürlük değil ama zorunluk alanıdır.”
626

 Tin doğal bir 

şey değildir, tersine doğanın karşıtıdır.
627

 Tin özgürlüktür ve dolayısıyla 
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doğanın/zorunluluğun olumsuzlanmasıdır. Doğa ve tin birbirlerinin karşısında 

konumlanırlar. Doğa özgür olmayandır. Tin ise kendisini yaratan, gerçekliğe getiren 

etkinliktir, özünde eylemdir. Fakat diyalektik tinin eylem biçimi olduğundan, o, 

kendisini aşama aşama gerçekliğe taşımaktadır. İlkin tin kendindedir, bu onun doğa 

olarak görünüşüdür. Hegel doğada, tinin uykuda olduğunu belirtmektedir
628

. Bu yüzden 

doğa, tinin kendisini gerçekliğe taşıma sürecinde, özgürlüğün henüz görünmediği 

evresidir, denilebilir.  

“Dünya tarihi tinin kavramını memnun etme genel ereğiyle kendinde (an sich) 

olarak yani doğa olarak başlar. Tin kavramı içte, en içten olan bilinçsiz güdüdür 

ve daha önce genel çizgileriyle belirtildiği üzere, dünya tarihinin bütün işi gücü 

onu bilince çıkarmaktır. Böylece doğa özü doğa istenci biçiminde ortaya çıkan 

öznel yön dediğimiz şeydir: kişisel düşünce ve öznel tasarım gibi gereksinim, 

güdü, tutku, kişisel ilgi kendileri için varolurlar.”
629

 

Hegel‟e göre özgürlük doğaya ve doğal şeylere yüklenemez; bu yüzden insanın 

salt doğal yanı onun salt öznelliğini gösterir ve özgürlükten uzaktır. Locke‟un 

düşüncesinde ise insan özgür ve akıl sahibi bir varlıktır. Yani insanın özgürlüğü 

doğaldır ya da doğuştandır; yalnızca insan olmakla insan özgürdür. Akıl sahibi oluşu 

insanı iyiyi ve doğruyu, hatta doğruluğun kendisi olan doğa yasasını keşfetmeye bile 

götürebilir. İnsan akıl yeteneğiyle doğmuştur ve aklını doğru ve yerinde kullanırsa ussal 

bir hayat sürebilir. Çünkü insan hem haklarını hem de ödevlerini aklı sayesinde 

keşfedebilen ve bunun da ötesinde, üstün bir iktidar olmaksızın ödevlerine uygun 

davranabilen ve haklarını kullanabilen bir varlıktır. Locke‟un insan anlayışına 

bakıldığında, onun insanı yetkin bir varlık olarak tasarladığı ileri sürülebilir. Bu 

düşüncenin Hegel‟de karşılığı ise şöyledir: 

“Böyle bir yetkinlik durumunun tasarlanmasının felsefi anlamı şudur: insan bir 

hayvanınkine benzer karanlık bir yaşantıyla başlangıcını yapmış olamaz. Bu 

doğrudur: insan hayvan karanlığından gelerek gelişemezdi, ancak kendi karanlığı 

içinden çıkarak gelişebilirdi. Hayvansı insanlık hayvanlıktan bütünüyle ayrı bir 

şeydir. Başlangıcı tin yapar: ama bu ilkin kendindedir, yine de insanlık karakteri 

ön planda olan doğal tin halindedir.”
630

 

Hegel insanın doğal özgürlüğünden anlaşılan şeyin onun kavramına göre, yani 

kendinde özgür olduğu düşüncesi ise bunun doğru olduğunu ifade etmektedir. Çünkü 

“bir nesnenin doğası kavramından başka bir şey olamaz”. Ama Hegel‟e göre, bu 
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düşünceden, insanın burada yalnızca doğal ve dolaysız varlığından söz edildiği 

anlaşılmaktadır. Sonuçta buradan „doğal insan‟ kavramına ve onun doğa durumunun 

öznesi olarak doğal haklara ve sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğu düşüncesine 

varılmaktadır. Oysa Hegel‟e göre bu salt bir tasarımdır, tarihsel bir geçerliği yoktur.
631

 

Daha önce de ifade edildiği gibi Hegel, bir şeyin doğası ile bir şeyin doğal 

olmasının anlam bakımından birbiriyle karıştırıldığını ileri sürmektedir.
632

 Buna göre 

insanın doğasından söz edebilmek ile insanın (salt) doğal bir varlık olması aynı şey 

olmamaktadır. İnsanın doğası ya da insanın doğasından söz edilebilmesi, onun 

kavramında ne olduğunu gösterir ama onun salt doğal bir varlık olduğunu göstermez.  

Hegel‟e göre insan doğalı olumsuzlayabilen bir varlıktır. İnsan doğal olanı 

dönüştürme yoluyla olumsuzlayabilen bir varlık olduğundan onun özü eylemdir, 

etkinliktir.
633

 İnsan salt doğal, biyolojik bir varlık değildir; aksine daha özsel olan şey 

onun özgür istenç olmasıdır. İnsan doğal yanını kontrol edebilir, çünkü o özgür istenç 

olmakla içgüdülerinin üstündedir. Kendisini hangi isteğe belirleyeceği kendisine 

bağlıdır. Öyleyse özgürlük kendi kendini belirleyebilir olmakla ve böylece de kendi-için 

olmakla ilgilidir. Doğal şeyler kendileri için değildirler
634

, çünkü kendi kendilerini 

belirleyemezler. Doğal olan şeyler ile tinsel olan şeyler birbirlerinden kendi kendini 

belirleyebilir olmak bakımından ayrılırlar. Doğal şeyler belirlenmiştir ama tinsel şeyler 

belirlenmişliğin üzerine çıkar, onu bozar veya yeniden yaratırlar. İnsan o halde salt 

doğal bir varlık olarak kabul edilemez. “Tin olarak insan dolaysız bir varlık değildir. 

(…) Dolaysız olarak olduğu şey, yalnızca usun, özgür olmanın olanağıdır, yalnızca 

gerekirlik belirlenimidir.”
635

  

O halde Hegel‟in düşüncesinde; “özgürlük, doğal ve dolaysız bir şey değildir, 

ilkin kazanılması gereken bir şeydir, bu kazanılma da bilme ve istemenin eğitimden 

geçişini sağlayacak sonsuz bir dolayım yoluyla olur”
636

. 
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Locke insanın doğal olarak özgür olduğunu; Hegel ise insanın, özgürlüğün 

olanağı olduğunu düşünmektedir. Hegel‟e göre tin olarak insan, doğal ve dolaysız 

varlığını olumsuzlayıp doğal olmayanı isteyerek, kendini-bilmeye, öz-bilince yönelerek 

ve bunu da başka istemelerin dolayımından geçerek, yani kültürlenerek, özgürlüğü 

kazanır. Özgürlük böylece kazanılan bir şeydir; Locke‟un düşündüğünün aksine 

doğallığı, dolaysızlığı olumsuzlamak yoluyla kazanılır. 

Locke da Hegel de özgürlük ile keyfilik arasında kesin bir karşıtlık olduğunu 

belirterek, özgürlüğün karşısında bir tür keyfiliğin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Locke‟a göre bu keyfiliğin en bilindik görünüşü, keyfi bir iktidardır. Keyfi bir iktidarın 

varlığı özgürlüğün yokluğu demektir ki bu da köleliktir. Locke‟a göre keyfiliğin 

karşısında duracak olan özgürlük ise, doğal özgürlüktür. 

“Mutlak, Keyfi İktidara karşı bu Özgürlük İnsanın Korunması için öylesine 

gerekli ve öylesine yakından onunla bitişiktir ki Korunmasını ve Yaşamını 

birlikte kaybetmedikçe bu Özgürlüğü bırakamaz.”
637

  

İnsanın kendisini korumak için eylemde bulunma özgürlüğü vardır ya da insanın 

varlığını korumak için özgür olması gerekir. İnsanın varlığını korumasına apaçık karşı 

olan şey, keyfi iktidardır. Keyfi iktidar, yönetimi altındaki insanların yaşamlarını, 

haklarını dilediğinde ellerinden alabilir. İnsanın varlığına en büyük ve en açık tehdit 

keyfi bir yönetimdir. Çünkü keyfiyet yasasızlıktır. Herkesi bağlayıcı bir yasanın 

olmadığı yerde her şey serbesttir ve herkes tehdit altındadır. Fakat insan ilk olarak doğa 

yasasına bağlıdır ve ikinci olarak kendi rızasıyla bir anlaşmaya katılarak, pozitif 

yasalarla kendisini bağlayabilir. 

İnsanın kendisini keyfi bir iktidardan korumasını sağlayan şey, Locke‟a göre, 

onun doğal olarak özgür olmasıdır. İnsan doğal olarak özgür olduğu için kendisini bir 

başkasının keyfi iktidarına teslim edemez.
638

 Locke özgürlüğün insanın korunması için 

gerekli olduğunu dile getirmektedir. İnsanın varlığını koruma çabasında en önemli şey 

onun özgürlüğüdür. Keyfi bir yönetim karşısında insanın özgürlüğü ve en temelde 

varlığı tehlikededir. Özgürlük, böylece, keyfiyetin tam karşısındadır.  

İnsanın özgürlüğünün sınırı onun haklarının sınırıdır. Bu yüzden insanın 

haklarının nereye kadar ulaştığı çok önemlidir. Doğa yasası, bize, bu konuda, bütün 
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hakların temeli olacak bir çerçeve çizer: Hiç kimsenin, bir başkasının yaşamını, 

özgürlüğünü ve mülkiyetini elinden alma hakkı yoktur. İnsanın bir başkasının yaşamını 

elinden alma hakkı olmadığı gibi, kendisinin de kendi yaşamı üzerinde böyle bir hakkı 

yoktur –çünkü insan nihayetinde Tanrı‟nın mülkiyetindedir. Öyleyse, bir insanın 

yaşamının, özgürlüğünün ve mülkiyetinin, tamamıyla, bir başkasının elinde olması 

anlamına gelen kölelik durumu doğa yasasına aykırıdır. Doğa yasası köle edinmeyi de 

köleliğe razı olmayı da yasaklar. 

“Bir İnsan kendi Yaşamı üzerinde iktidara sahip olmadığından, Anlaşmayla ya da 

kendi Onayıyla ne kendisini birinin kölesi haline getirebilir ne de kendisini, 

dilediğinde Yaşamına son vermesi için bir başkasının Mutlak, Keyfi İktidarı 

altına koyabilir. Hiç kimse kendisinin sahip olduğundan daha fazla bir İktidarı 

başkasına veremez ve bu nedenle kendi Yaşamına son veremeyen biri, bu Yaşam 

üzerine başka bir iktidar koyamaz.”
639

  

Locke‟a göre kölelik öncelikle yaşam için en büyük tehlikedir. Locke köleliğin 

insanın yaşamının, varlığının keyfi bir iktidarın ellerinde olması bakımından bir 

haksızlık olduğunu düşünmektedir. Kölelik haksızlıktır, çünkü insan özgürdür ya da 

kölelik haksızlıktır, çünkü insan isteyerek bile varlığını bir başkasının ellerine teslim 

edemez. Bu uslamlamanın, en sonunda, özgürlük ile keyfilik karşıtlığından yaşamın 

korunması ile keyfilik karşıtlığına dönüştüğü öne sürülebilir. Öyle ki Locke‟un 

düşüncesinde, özgürlük varlığın korunması için gerekli olan bir şeydir; yaşamla 

karşılaştırıldığında kendisi amaç değildir, yaşam için gerekli ve önemli olan bir şeydir. 

Locke‟un belirttiği gibi, insanı, yaşamı için en büyük tehdit olan keyfi iktidardan 

koruyacak olan şey onun doğal özgürlüğüdür.  

Hegel‟e göre ise keyfilik saf öznelliktir, nesnellikten yoksunluktur Bu yüzden 

keyfilik bireyin salt doğal yanını, sadece öznel istemelerini ya da duygusallığını ortaya 

çıkarmasıdır. Ona göre kölelik, özgür olduğunu ya da özgürlüğün olanağı olduğunu, 

öznelliğinin üstünde durabilecek özellikte olduğunu bilmemektir. Bu bilgisizlik salt 

doğal ve dolaysız bir varlık olmak ama bunun farkında olmamaktır. Saf öznellik dışında 

bir anlamda kölelik ise nesnesine gömülmüş ve özneliğini yitirmiş olma durumudur. 

Hegel‟in düşüncesinde usun özü olan özgürlük ile usdışı olan kölelik birbirlerinin 

karşısındadırlar. Kölelik usdışı olduğu için haksızlıktır. İnsanın doğal olarak özgür 
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olduğunu ve bu yüzden de köle yapılamayacağını öne sürmek, Hegel‟e göre yalnızca bir 

gerekirliği dile getirmek ve köleliği yalnızca kınamaktır. 

“İnsanın kendinde ve kendi için özgür olduğu yanına sarılmak köleliği 

kınamaktır. Ama birinin köle olması onun istenciyle ilgili bir sorundur, tıpkı bir 

ulusa boyun eğdirmenin de onun istencinde yatması gibi. Bu yüzden haksızlık 

yalnızca köle yapanların ya da boyunduruk altına alanların değil ama kölelerin ve 

boyun eğenlerin kendilerinin payına da düşer.”
 640

  

Hegel özgürlüğün karşısında duran keyfiliğin saf öznellik, doğallık, insanın salt 

doğal yanına dayanan doğal ve dolaysız tavır ya da eylem olduğunu düşünmektedir. 

Locke ise keyfiliğin keyfi bir iktidarda somutlaştığını ve özgürlüğün tam karşısında 

keyfi bir iktidarın bulunduğunu belirtmektedir. Öyleyse aslında Locke‟un özgürlüğün 

karşısında durduğunu belirttiği keyfi iktidar doğallığına, öznelliğine batmış bir öznedir. 

O halde, burada, doğal özgürlük ile doğal özgürlük karşı karşıya gelmekte veya 

çarpışmaktadır –yöneticinin doğal özgürlüğü ile bireyin doğal özgürlüğü. Yani aslında 

burada olan, öznellikle başka bir öznelliğin karşı karşıya gelmesidir. Hegel açısından 

her ikisi de kölecedir ama Locke keyfi iktidarın doğal ve dolaysız tavrını 

olumsuzlarken, bireyin doğal ve dolaysız eyleminin keyfi iktidar karşısında gerekli 

olduğunu ifade ederek olumlamaktadır. Dolayısıyla Locke bir yandan doğal eylemi ve 

doğal özgürlüğü olumlamakta bir yandan da salt doğal olan salt öznel olan eylemin, 

özgürlüğün karşısında durduğunu ileri sürmektedir. Birinci durumdaki öznelliği, yani 

keyfi iktidarı ve onun sebep olduğu köleliği ise doğa yasasının yasakladığını ifade 

ederek kınamaktadır
641

. Böylece doğal akıl köleliğe karşı olma ödevini buyurmuş olur.  

Hegel ise köleliğin yadsınması gerektiği düşüncesine sapmadan onun usdışı 

olduğunu göstermektedir. Salt öznellikle veya salt nesnellikle ilgilidir, kölelik. Köleliği 

insanın doğal özgürlüğünü savunarak kınamak, sonunda köleliğin savunulmasına 

varacaktır. Bu yüzden de yapılması gereken doğal özgürlüğe sarılmak yerine köleliğin 

usdışı olduğunu göstermektir. 

“İnsanı tabiaten özgür bir varlık sayan, başka bir deyişle, İde‟yi değil de dolaysız 

kavramı hakikat diye alan bu görüş tek yanlıdır. Bütün antinomiler gibi bu da 

formel soyut düşünceye dayanan bir antinomidir.”
642
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Hegel antinomilerin temelinde kavramsız içeriklerin ve gerçeklikten yoksun 

kavramların tek başına ele alınması olduğunu ileri sürmektedir. İnsanın doğal varlığında 

özgür olduğu düşüncesi ya da doğal özgürlük bu yüzden bir çatışkıdır. Eylemden önce 

veya gerçeklikle buluşmadan önce özgürlüğün varolduğunu ileri sürmek salt kavramdan 

söz etmektir. Diğer yandan özgürlüğü doğaya yüklemek ise onun kavramından bihaber 

olmaktır ve kavramla ilişkisiz özgürlük de yalnızca soyut düşüncedir. Dolayısıyla doğal 

özgürlük bir yandan salt kavramdan söz etmek ama öte yandan da kavramı tanımadan 

bunu yapmaktır. Özgürlük doğallıkla bütünleştikçe değil, aksine onu olumsuzladıkça 

gerçekleşir. Özgürlük tinsel alana, usun dünyasına aittir ve özgürlüğün doğası, kavramı, 

onun bir kazanım olduğunu göstermektedir. 

Bu bakımdan insanın doğal özgürlüğü onun tinsel bir varlık olması ile 

çelişmektedir. İnsan yaratıcı/olumsuzlayıcı özelliği sayesinde tinsel bir varlıktır ve onun 

bu özelliğine gerek kalmadan ya da bu özelliği hiç ortaya çıkmaksızın onun özgür 

olduğunu düşünmek hatalı bir düşüncedir. Çünkü insanın gerçek varlığı eylemdir ve 

eylemsizliğinde insanı özgür kabul etmek onun doğasını, kavramında olduğu şeyi 

yadsımaktır. Aslında bu onun özgürlüğünü yadsımaktır; özgürlüğün olanağını 

köreltmektir. İnsanın pasifliğini, bilgisizliğini salt doğal varlığıyla kalışını olumlamak 

özgürlüğün yolunu kapatmak olur. Tüm bunlara göre Hegel insanın doğal özgürlüğünü 

ilke olarak alan düşüncenin, hedeflediğinin aksine, insanın köleliğini olumladığını ileri 

sürmektedir. Locke‟un özgürlüğü doğaya ve insanın doğal yanına yüklemesinin, 

yaşamın korunması için özgürlüğün gerekli olduğunu ileri sürmesinin, yani onu 

gerekirlik düzeyinde ve hatta “ahlaksal bir dilek”,  “bir ödev” olarak sunmasının ve 

ayrıca köleliği yaşam için en büyük tehdit olarak görmesinin ve bu sebeple onu 

kınamasının, Hegel‟in gözünden bakıldığında,  köleliği olumlamaya varacağı ileri 

sürülebilir. 

Hegel Mantık Bilimi‟nde, „Gerek‟ üzerine çözümlemesinde, bir şeyin „gerek‟ 

olarak koyuluşu üzerinde durmaktadır. 

“Olması gereken vardır ve aynı zamanda yoktur. Eğer olsaydı, salt olması 

gerekmezdi. Öyleyse Gerek özsel olarak bir Engel taşır. Bu engel ona yabancı bir 
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şey değildir; yalnızca olması gereken şey belirlenimdir ki, şimdi gerçekte olduğu 

gibi, yani aynı zamanda yalnızca bir belirlilik olarak koyulur.”
643

 

Bir şey olması gereken olarak koyulduğunda, bu yargı ilk önce olması gerekenin 

olmadığını, eksikliği ifade ettiğinden,  engelini kendinde taşımaktadır. Olması gereken 

olarak koyulan ile olması gerekenin olmayışı/yokluğu arasındaki bağıntı böylece 

olumsuz bir bağıntıdır, yani Hegel‟in belirttiği gibi engeldir. İnsan belirliliğinin ötesine 

geçebilen bir varlıktır. Fakat bu, „gerek‟ olarak koyulduğunda engelini kendinde 

taşımaktadır. Ama insan bu engeli aşabilir, bunun ötesine geçebilir. Burada Hegel‟in 

anlatmak istediği insanın kendi gücüyle, belirlenmişliğinin ya da bu engelin ötesine 

geçebilirliğinin bir „gerek‟ olarak koyulmasıdır. „Gerek‟in tanınışı, olması gerekenin 

koyuluşu ise ödevdir.
644

 Ödev “ahlaksal bir dilek”, bir iyi niyet göstergesi olabilir. Fakat 

bu türlü bir koyuluş, nesnellikten uzaktır. Hegel, insanın belirlenmişliğini aşma ya da 

engelin ötesine geçmesinin bir gerek, bir ödev ya da “ahlaksal bir dilek” değil, gerçeklik 

olduğunu, insanın eylemiyle, etkinliğiyle edimsel varlık olduğunu ve giderek özgürlük 

bilincine yaklaştığını düşünmektedir. İnsanın etkin varlık ve böylece özgür varlık 

oluşunun bir gereklilik olarak koyulması, bunun gerçekleşmesinin güç olduğunun ve 

zaten tam olarak ona ulaşılamayacağının ve bu yüzden en azından ona ulaşmak için 

çaba sarf edilmesi gerektiği görüşü Hegel‟in düşüncesinde, ancak, „ahlak‟ı 

karşılamaktadır. “Ama edimsel dünyanın kendisinde Us ve Yasa yalnızca olmaları 

gerekecek kadar kötü ve umutsuz bir durumda değildirler.”
645

 

“Köleliliğin mutlak surette yanlış ve haksız olduğu iddiası ise, tam tersine, insanı 

kavramı itibariyle spiritüel bir varlık olarak, kendiliğinde özgür bir varlık olarak 

alır.”
646

 

Kendiliğinde özgür varlık olarak insan için özgürlük olanaktır ya da daha 

doğrusu özgürlüğün olanağı tinsel, dolayımlı bir varlık olan insandır.
647

 Buna göre 

özgürlük öncelikle kazanılması gereken hatta yaratılması gereken bir şeydir. 

Hegel‟in “köle bilinci” olarak söz ettiği Stoacılık, salt biçimsel özgürlüğün 

savunuluşunun nasıl köleliğin savunulmasına vardığını destekler nitelikte bir örnektir. 

Helenistik dönemin önemli okullarından biri olan Stoacı okul‟a göre evren rasyonel bir 
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yapıdadır ve insan aklı bu düzeni anlayabilir ve ona ilişkin nesnel bilgiye ulaşabilir. 

İnsan bir akıl varlığı olduğu için akla göre davranmakla yükümlüdür. Stoacı okula göre, 

insan duygularının kölesi olmadan akla göre davranabildiğinde özgürdür. Özgürlük 

içsel bir meseledir; önemli olan insanın nasıl bir hayatın içinde olduğu değildir, önemli 

olan düşüncede özgür olmaktır ya da düşünebilmektir. Dolayısıyla Stoacılara göre, 

kölelik sadece despot bir iktidarın yönetimi altında olmakla ilişkilendirilemez. Bir insan 

keyfi bir yönetim altında bile olsa özgür olabilir, yeter ki aklı her şeyin önüne geçsin.
648

  

“Özbilincin bu özgürlüğüne, çok iyi bilindiği gibi, Tinin tarihinde kendinin 

bilincindeki bir görüngü olarak ortaya çıktığı zaman, Stoacılık denmiştir. Bunun 

ilkesi bilincin düşünen öz olduğu, ve bir şeyin bilinç için özsel olmasının ya da 

onun için gerçek ve iyi olmasının yalnızca bilincin burada düşünen öz olarak 

davranmasına bağlı olduğudur.”
649

 

Hegel‟e göre, Stoacı özgürlük anlayışı, insanı düşünen bir varlık olarak kabul 

eder ve onun tüm gerçekliğini düşünmesi üzerine kurar. İnsan düşündüğü sürece 

özgürdür, isteklerine göre davrandığında ise doğasına yenilmiş, doğasının esiri olmuş 

olur. Salt düşünmeyi öğütleyen stoacılığa göre, öyleyse, özgürlük ancak dış dünyadan 

kopma yoluyla kazanılır.
650

 Bu kopuşun anlamı ise eylemsizliktir. Oysa Hegel insanın 

hakiki varlığının eylem olduğunu düşünmektedir. “Demek ki eylemde bulunmamak, 

hakiki insansal varlık olarak var olmamak demektir. Sein olarak, verilmiş ve doğal 

varlık olarak var olmaktır bu.”
651

 İnsana eylemsizliği öğütleyen dünya görüşü, aslında, 

mücadeleyi reddetmeyi ve sonunda köleliği öğütlemektedir. “Hegel‟e göre stoacılık, 

kölenin kendi iç özgürlüğüne duyduğu ve onun insan için yeterince doyurucu ve anlamlı 

olduğunu kanıtlamaya çalışan bir dünya görüşüdür.”
652

 “İnsan Roma imparatoru ya da 

köle, zengin ya da fakir, hasta ya da sağlıklı olmak pek önemli değildir.”
653

 İç özgürlüğe 

duyduğu inancından dolayı eylemi reddeden insan, insan olarak özü olan şeyi, 

eyleyebilirliğini, olumsuzlayıcı/yaratıcı varlığını, insan oluşunu, yani özgürlüğü 

reddetmektedir. Salt düşünen yanına sığınan insan, bu haliyle özgür olduğuna inanarak, 

köleliğini içselleştirmektedir. Bu anlayışı savunan Stoacılık, Hegel‟e göre kölenin 

dünya görüşüdür; çünkü Stoacılarda özgürlükten anlaşılan yalnızca olumsuz ve soyut 
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özgürlüktür. “Çünkü stoacı özgürlük, eylem özgürlüğü değil de düşünce özgürlüğüdür, 

bu nedenle de dolayımlı olmayan, diğerleri tarafından kabul edilmiş olmayan, 

nesnelleşmemiş bir özgürlüktür.”
654

 

O halde Hegel‟in Stoacılığı “köle bilinci” ya da “kölece varoluşun ortaya 

koyabileceği bir dünya görüşü” olarak anladığı öne sürülebilir. Locke ise Stoacı okulun 

özellikle de Seneca‟nın etik anlayışının „doğa yasası‟ kavramına bir dayanak, bir kanıt 

olduğunu ileri sürmektedir. Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler‟de Locke‟un sunduğu 

ilk kanıt şöyledir: 

“İlk olarak bu kanunu, geçmiş zamanlardaki filozofların (özellikle de Stoacı 

filozofların) büyük bir gayretle araştırdıkları ve birçok övgü ile süsleyerek 

anlattıkları ahlaki iyi veya erdemle özdeşleştirebiliriz; bu kanunu, Seneca‟nın 

insanın razı olması gerektiğini söylediği erdemsizliğin bozmuş olduğu ölümlüler 

arasında bile, onu kabul edecek ve ondan kaçarken, onun varlığını 

kanıtlayacakların bulunacağı kadar itibar ve ehemmiyete sahip olan „tek iyi‟ ile 

bir ve aynı kabul edebiliriz.”
655

  

Fakat Locke‟un yalnızca yukarıdaki sözlerine bakılarak onun tam anlamıyla 

Stoacılığın özellikle de özgürlük anlayışını benimsediği pek söylenemez; çünkü Locke 

özgürlük üzerine en fazla düşüncesi bulunan İncelemeler‟de Stoacı okula atıfta 

bulunmamıştır. Yine de Locke‟un felsefesinin en önemli kavramlarından biri olan „doğa 

yasası‟ kavramını Stoacılara dayandırması dikkate değerdir ve bu çalışma açısından 

Hegel‟in Stoacılığa yönelttiği eleştiriler bu anlayışın kendisine yöneldiği için, yalnızca 

bu bakımdan, Locke‟a da uzanmaktadır. Bu, özellikle de Hegel‟in „biçimsel özgülük‟ 

eleştirisi üzerinden daha açık ve anlaşılır hale gelmektedir.  

“Yasa, doğaya içkin olan ve neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiğini emreden 

en yüksek akıldır. Bu akıl sağlam bir şekilde tesis edildiğinde ve insan zihninde 

tam bir biçimde gerçekleştiğinde yasa olur. (Yasalar Üzerine I, 18-19)”
656

 

Locke‟un tarif ettiği doğa yasası, yukarıda söz edilen yasa kavramına oldukça 

benzemektedir. Locke Stoacılar gibi, insanın akıl varlığı olduğunu ve bu özelliğinin, 

onu, akla uygun bir yaşam sürmekle yükümlü kıldığını düşünmektedir. Stoacı etikte en 

temel şey erdemdir ve mutluluk erdemli bir yaşamla mümkündür. “Kendi aklını 

evrensel akla tâbi kılmak, büyük düzendeki yerini almak durumunda olan insan için 
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elbette akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına 

gelir.”
657

 Stoacı okula ait olan bu düşünceler Locke‟un doğa yasası üzerine 

düşüncelerine benzemektedir. Akla uygun yaşamak ile akıl yasasına, yani doğa yasasını 

uygun bir yaşam ödeve uygun bir yaşam olduğundan iyi bir yaşamdır.  Stoacılara göre 

erdemli yaşam bilgi ile olanaklıdır; çünkü kötülülükler, erdemsizlikler bilgisizlikten 

kaynaklanmaktadır. “O halde Stoacı ilkelere göre erdem, (…) entelektüel bilgiye 

dayanan eylem olarak tanımlanır.”
658

 

Locke‟un kendisinin doğa yasasıyla özdeşleştirdiği Stoacı erdem görüşü ile onun 

ödeve uygun yaşam anlayışının tam olarak örtüştüğü öne sürülemez. Çünkü Locke‟a 

göre insanın birinci yükümlülüğü kendisini korumasıdır, yani kendisini korumak için 

eylemde bulunmasıdır. Locke doğa yasasını Stoacı etik anlayışıyla özdeşleştirmiş olsa 

da, o, akla uygun yaşam tasarımında, eylemi en başa yerleştirmesiyle, Stoacılıktan 

oldukça uzaklaşmıştır. Özellikle özgürlük konusunda Locke Stoacı özgürlük 

anlayışından ayrılmaktadır.  

Locke özellikle Seneca‟ya vurgu yaptığından onun özgürlük anlayışına bakmak, 

burada, daha yerindedir. Seneca Lucilius‟a Mektuplar‟da kölelikten şöyle söz 

etmektedir: 

“ „Köledir‟ diyecekler. Peki, ama belki özgür bir ruhu vardır. „Köledir‟, bunun ne 

zararı olabilir? Köle olmayan birini göster: Kimi şehvetin, kimi tamahın, kimi 

şeref tutkusunun, herkes umudun, herkes korkunun kölesidir. (…) İradeye bağlı 

kölelikten daha ayıbı yoktur.”
659

 

Seneca‟nın bu sözlerine göre, insanın özgür olması isteklerine, tutkularına boyun 

eğip eğmediğiyle ilgilidir, yani içsel bir meseledir. Tutkularına yenilmiş bir insan kral 

da köle de olsa aslında köledir, isteklerinin kölesidir. Öyleyse dış dünyada hangi 

yaşamın içinde olduğumuzun bir önemi yoktur. Oysa Locke eylemi ve eylem 

özgürlüğünü bir kenara bırakmamış, özgürlüğü eyleyebilirlikle ilişkilendirmiştir. Stoacı 

okul salt düşünce özgürlüğünden söz ederken; Locke insanın eylerken, haklarını 

kullanırken engellenmemesinin özgürlük olduğunu vurgulamıştır.  
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Seneca‟nın sözlerinde dile geldiği gibi, yalnızca içsel özgürlüğe inanmanın, 

Hegel‟e göre “kölece varoluşun ortaya koyabileceği bir dünya görüşü” olduğu ileri 

sürülebilir. Çünkü bu tür özgürlük biçimsel özgürlüğe karşılık gelmektedir ve 

eylemsizliği öğütlemek bakımından, bu anlayış aslında köleliği olumlamaktadır.  

İnsanın doğal olarak özgür olduğu düşüncesini de Hegel, biçimsel özgürlük 

olarak değerlendirmektedir. Özgürlüğü yalnızca düşünebilmeyle açıklayan anlayış da 

onun doğal ya da „verili‟ bir şey olduğu tasarımı da biçimsel, soyut özgürlüğe karşılık 

gelir. Çünkü özgürlük öncelikle eylemle ilgilidir, o salt düşünebilmeye indirgenirse, 

örneğin keyfi davranışın özgür olmayışla bir ilişkisi kalmaz; çünkü burada davranışın, 

eylemin önemi yoktur. Öte yandan salt doğal varlığında özgür olan insan için özgürlüğü 

kazanma gibi bir mücadele söz konusu olmaz. Dolayısıyla biçimsel özgürlük 

tasarımlarının sonunda varacağı yer köleliliği olumlamaktan başka bir şey olmayacaktır.  

“Özgürlüğü yalnız biçimsel, öznel anlamda, onun asıl özünü meydana getiren 

nesne ve ereklerden soyutlayarak ele almak, hep yapılan bir yanlıştır: böylelikle 

tek-kişi olarak bireyin içeriği neyse onun yalnızca bir yanını oluşturan içgüdü, 

istek, tutku istediğini yapma ve keyfe kalmışlık özgürlük olarak kabul edilir, 

bunların sınırlanması da özgürlüğün sınırlanması sanılır. Oysa bu türlü sınırlama 

daha çok özgürleşmenin koşuludur.”
660

 

Doğal özgürlük anlayışı doğal varlığın olumlanmasıyla özgür olunacağını ileri 

sürerken; Stoacılara göre özgürlük, yani düşünebilme özgürlüğü doğal varlığa ait olan 

şeylerin yadsınmasıyla kazanılır. Hegel‟e göre bu anlayışların her ikisi de biçimsel 

soyut özgürlüğe karşılık gelir ve özgürlüğün gerçek anlamından uzaktır.  

Locke‟un doğal özgürlük anlayışının da bu noktaya vardığı düşünülebilir. Fakat 

Locke asıl olanın doğal özgürlük olduğunu ifade etse de, özgürlük üzerine düşüncelerini 

burada bırakmamıştır. Doğal özgürlüğün toplumsal özgürlük biçimini kazanması 

gerektiğini belirtmiştir. Onun özgürlük düşüncesinde kafa karıştıran şey, toplumsal 

yaşamda özgürlüğün kısıtlandığını ileri sürmesidir. Yani Locke yaptığının aksine doğal 

özgürlükte ısrar etmiştir. 

“İnsanın Toplum İçindeki Hürriyeti, Devlet içinde onaya dayalı olarak kurulmuş 

Yasama İktidarından başka bir Yasama İktidarının altında da, yasamanın, 

kendisine verilmiş güvene uygun biçimde yasalaştırdığı yasaların dışında bir 
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yasanın sınırlamasının ya da bir İradenin Hükümranlığının altında da 

olmamaktır.”
661

 

İnsanın toplumdaki özgürlüğü ya da siyasi özgürlük, bir anlaşma esasına dayalı 

olarak, pozitif hukukun belirlediği yasalara uygun olarak hareket etme izni ya da 

özgürlüğüdür ve bu özgürlüğü kısıtlayıcı başka herhangi bir iktidara ve yasaya bağlı 

olmamaktır. Dolayısıyla siyasi özgürlük, yurttaşa, yurttaşı olduğu devlet tarafından, 

onun pozitif yasaları aracılığıyla verilir. Siyasi özgürlüğün sınırı, yurttaşı olunan 

devletin belirlediği yasal hakların sınırıdır. 

Toplumsal özgürlük Locke açısından özgürlüğün daha sınırlanmış hali iken; 

Hegel açısından toplumsal özgürlük özgürlüğün gerçek halidir, onun olanaktan 

gerçekliğe dönüştüğü durumudur. Toplumda Hegel‟e göre olumlu anlamda özgürlük 

gerçekleşmiştir: “Hak, törellik, devlet yalnız bunlardır olumlu anlamda özgürlük. 

Özgürlük yalnız bunlarda özgürlük olur.”
662
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SONUÇ 

„Hak‟ kavramı Locke felsefesinde „akıl‟, „doğa‟ ve „ödev‟ kavramları ile 

doğrudan ilişkilidir. Locke bu kavramlar arasında zorunlu bir bağıntının olduğunu 

düşünmekte ve doğal hak kuramını bu anlayışla temellendirmektedir. Hegel felsefesinde 

ise „hak‟ kavramının „istenç‟ „us‟ ve „özgürlük‟ kavramları ile arasında zorunlu bir 

bağıntı vardır.  

Locke Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler‟de „doğa‟ ile „akıl‟ ilişkisini kurar ve 

bu ilişkiyi „doğanın ışığı‟ kavramı ile ortaya koyar. Locke bu kavramla kastettiğinin 

„akıl‟ olduğunu belirtmektedir. Yönetim Üzerine İkinci İnceleme‟de ise metaforik 

„doğanın ışığı‟ kavramını, bu kez, „doğal akıl‟ biçiminde dillendirir, Locke. Ona göre bu 

akıl „doğru‟ ile „yanlış‟ın, „haklı‟ ile „haksız‟ın ve „iyi‟ ile „kötü‟nün ne olduğunu insana 

kavratan yeti ya da özelliktir. Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler‟de doğa yasasını, yani 

pratik ilkeleri kavratan „doğanın ışığı‟ ya da „doğal akıl‟ Yönetim Üzerine İkinci 

İnceleme‟de insana doğal haklarını öğretir. Locke felsefesinde bu türlü dile getirilen 

„akıl‟ bireyin ya da tikelin aklıdır. Birey böylece bir akıl varlığıdır ve böyle olmakla o 

yetkin bir varlıktır. Doğal varlığında birey ussal olanı, haklarını ve ödevlerini 

keşfedebilir ve bunlara uygun davranabilir. 

Doğal akıl insana varlığını, özgürlüğünü ve emek gücünü korumasını 

buyurmaktadır; dolayısıyla doğal akıl öncelikle ödevin ne olduğunu söylemektedir. 

Doğal haklar ise bu doğal ödevlerden türemişlerdir. Yani doğal akıl insana yaşamına, 

özgürlüğüne, emek gücüne sahip çıkmasının doğal bir hak olduğunu söylemektedir. 

Böylece Locke‟un düşüncesinde doğal haklar doğal aklın buyurduğu doğal ödevlere 

dayanmakla nesnel ya da evrenseldirler.  

Hegel ise „hak‟, „özgürlük‟ „us‟ ve „istenç‟ ilişkisini Tüze Felsefesi‟nde 

açıklamaktadır. Hak ve özgürlük Hegel felsefesinde, usun hakkı ve onun özgürlüğüdür. 

Us tarihte kendisini gerçekliğe taşırken bunu, insan tini ya da özgür istenç yoluyla 

yapar. İnsanın bilme ve istemesinde onun edimsel bir varlık oluşu, yalnızca doğal bir 

varlık olmayışı, yani tinsel bir varlık oluşu ortaya çıkar. İnsan tini kendisini geliştirirken 

aslında tarihte kendisini açan usun amacını, son ereği, yani özgürlüğü 

gerçekleştirmektedir. Özgürlüğün olanağı böylece özgür istençte, öz-bilinçte, yani 
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insandadır. İnsan Hegel‟in düşüncesinde doğal bir varlık değildir, aksine insan 

dolayımlı ya da tinsel bir varlıktır. İnsan eylemine, istemesine dolayım kazandırdıkça 

insanlaşır. Bu dolayım süreci insanın eylemini nesnelleştirir. Çünkü bu süreçte insan 

doğal ya da dolaysız varlık yanının üzerine yükselmektedir. Bu yolda insanda ortaya 

çıkan „hak isteği‟ insanı yalnızca doğal bir varlık olmaktan kurtarır. Çünkü „hak isteği‟ 

bir şeyi yapmak veya almak için „başka‟nın onayını istemektir, öznel ve keyfi 

davranışından sıyrılıp eylemini nesnel, yani tanınır yapma isteğidir. Hegel‟e göre 

özgürlüğe doğru ilerleme sürecinde bu „hak isteği‟nin ilk biçimi soyut haktır. Soyut hak, 

bireyin, hak olanı yalnızca kendinde, öznelliğinde temellendirdiği bireysel hak alanını 

karşılamaktadır. Hakkın gerçek varoluşu ise onun yasa biçiminde koyulduğu devlette 

ortaya çıkar. Çünkü nesnel olma amacını taşıyan „hak isteği‟ devlette ya da etik 

yaşamda amacıyla özdeşleşir, yani tanınır ve nesnelleşir. Tüm bu süreç insanın, öz-

bilincin kendisi olması sürecidir. Bu dolayım süreci „tanınma isteği‟nin varlık 

kazanışını, toplumsallaşmayı ve ussal bir devletin yurttaşı olarak yasayı tanımayı içerir. 

Hegel‟e göre hak, kazanılan bir şey olmaktan öte yaratılan bir şeydir; tinsel varlığın 

kendisi olma yolunda yarattığı bir şeydir.  

Locke‟un doğaya dayandırdığı „hak‟, Hegel‟in düşüncesinde doğal olandan 

kopma isteğidir ve aynı zamanda bunun yoludur. Hegel‟e göre „hak‟ ancak tanındığında 

gerçek anlamda bir hak olur. Locke‟un düşüncesinde doğal hakların temeli olan „doğal 

akıl‟ kavramı Hegel‟de boşluğa düşer. Çünkü akıl öncelikle doğada uyku halindedir; 

ikinci olarak ise akıl, doğal olana karşı akıldır. Çünkü Hegel felsefesinde „doğal olan‟, 

„dolaysız olan‟ olumsuzdur; akıl dolaysız olanı, doğal olanı bozarak yeniden üretir. 

Dolayısıyla aklın doğal bir şey olmasından söz edilemez. Bu Hegel‟in ifade ettiği gibi, 

bir şeyin doğası ile bir şeyin doğal olmasının karıştırılmasıyla ilgilidir. 

Bu yüzden Hegel‟e göre insanın „doğal aklına‟ dayandırılan ödev, hak ve 

özgürlük görüşü baştan çelişkilidir. Us hem kendi kendisini hem de özgür istenç 

aracılığıyla ödevleri, hakları ve özgürlüğü yaratmaktadır. Bunun böyle olması hakkın, 

ödevin ve özgürlüğün öznelliğe dayanmadığını, aksine nesnelliğe dayandığını; 

dolayısıyla bunların yalnızca tikel ilkede temellenemeyeceğini göstermektedir. 

Hegel‟de idea olarak hak tümel ilke ile tikel ilkenin birliğinde ve bu birliğin 

somut varoluşunda gerçekleşmektedir; Locke‟un hak anlayışı ise öncelikle tikel ilkeye 
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dayanmakta ve o, bireysel hak fikrini ortaya koymaktadır. Locke‟a göre doğa 

durumunda tikel ilke doğal haklara, doğal ödevlere ve doğal özgürlüğe sahip olan doğal 

bireyi karşılamaktadır. Hegel‟e göre ise hakların, ödevlerin taşıyıcısı ve özgürlüğün 

olanağı olan tikel ilke dolayımlı bir varlık olarak kişidir. Farklı anlamları karşılayan 

tikel ilke Hegel‟de özgürlüğü isteyen özgür istençtir; Locke‟ta ise varlığını korumayı 

isteyen doğal insandır. Locke yaşam isteğini bütün hakların ve ödevlerin temeline 

yerleştirmiştir; oysa Hegel‟e göre „yaşam‟ istemenin en dolaysız biçimidir. İsteğin 

nesnesi bakımından bu ayrım, hak ve özgürlük isteği açısından da önemlidir. İsteğin 

nesnesi Locke‟un görüşünde doğal bir gerçeklik olan yaşamdır; Hegel‟in düşüncesinde 

ise özgürleştirici isteğin nesnesi doğal-olmayan ve doğal varlığımıza hizmet etmeyen 

şeydir. Locke‟un en temel hak ve ödev olduğunu ileri sürdüğü „varlığını koruma‟ doğal 

bir istektir. Doğal olmayan istek ise, hayvanlarla ortak olan arzulardan farklı, yani 

insana özgü olan genel erekleri ya da bir ideyi isteyen istektir. Genel erekler ise hak ve 

özgürlüktür. Hak isteği insana ait, insanca bir istektir; özgürlük ise hak isteğinden daha 

genel olan en genel erektir. Özgürlüğü isteyen istencin yaşantısı dolayımlı bir varlık 

olma, özbilinç olma, yani insan olma sürecidir. 

Locke‟a göre yaşam, özgürlük ve emek gücüne (mülkiyete) sahip çıkmak doğal 

hak iken; Hegel‟e göre insan hiçbir doğal hakka ve doğal ödeve sahip değildir. Hakkın 

doğası onun bilinen, tanınan ve istenen bir şey olduğunu göstermektedir. Hak ancak 

tanındığında, nesnel, evrensel belirlenimini kazandığında, yani yasa biçiminde 

koyulduğunda gerçek anlamda bir hak olur. Hak kavramından çıkarılabilecek olan 

yalnızca bu kadardır, onun içerik kazanması ise pozitif belirlemeleri gerektirir.  

Locke‟un düşüncesindeki birey ve onun doğal sahiplikleri evrenseldir; bunların 

(bir başka tikel ilke ya da tümel ilke tarafından) tanınışı ise bunların güvenceye alınması 

anlamına gelmektedir. Doğal haklara, doğal ödevlere ve doğal özgürlüğe sahip olan 

birey, toplumda yaşayan diğer bireyler ve tümel ilke tarafından tanındığında yurttaş 

olur. Bireyin haklarını ve ödevlerini kendi aklıyla keşfedebileceğini öne süren Locke, 

bu yetkinlikteki bireylerin ortak kararı olan sözleşmeyi toplumsal yapının ilkesi olarak 

belirlemiştir. „Doğanın ışığı‟ ya da „doğal akıl‟ toplumsal düzende, bu akla dayanan 

ussal eylem olarak „sözleşme‟ biçiminde varlık kazanmıştır. Bu yüzden Locke‟a göre 

meşru bir yönetimin koşulu „rızaya dayalı hükümet‟ ilkesidir. Hegel ise böyle bir 

düşüncenin tarihsel gerçekliği olmadığını düşünmektedir. Ona göre devlet tikellik ya da 



 

205 

bireysellik hakkını kendisinde saklayan bireyin kültürlü, tarihsel, özgür ya da dolayımlı 

bir varlık oluşunun biricik koşuludur. Bu yüzden Hegel‟e göre bireyin isteğine, onun 

keyfine bağlı olarak katıldığı bir yapı değildir, devlet.  

Dolayısıyla bu çalışmanın ilk vargısı; Locke‟un sunduğu şekliyle bireyin 

haklarını gösteren doğal hak kuramının, Hegel‟in açıkladığı, „hak‟ kavramının 

diyalektiksel gelişimindeki ilk evresine, soyut hakka, yani bireysel hak alanına karşılık 

geldiği düşüncesidir. Bu evrede „hak‟ henüz kaba, soyut ve tek-yanlıdır. Hegel‟in 

düşüncesinde hak burada tamamlanmaz; o bu evredeki kaba, soyut belirlenimlerinden 

daha ince, içerikli belirlenimlerine doğru ilerlemektedir. Bu süreç soyut haktan etik 

yaşama doğru hakkın idea olarak varoluşudur. Hakkın idea olarak varoluşu ise 

özgürlüğün gerçekleşmesidir. Dolayısıyla özgürlük Hegel‟de başlangıçta değil sondadır, 

sürecin sonundadır; çünkü o bir yaratımdır. Locke ise insanın doğal olarak özgür 

olduğunu ileri sürmektedir. „Doğal özgürlük‟ fikri, Hegel‟e göre, insanın doğal 

varlığında kalışını, eylemsizliğini, pasifliğini, bilgisizliğini ve dolayısıyla köleliğini 

olumlamaya varacağından, Hegel‟de hiçbir biçimde kabul edilemez. Çalışmanın ikinci 

vargısı ise Locke‟un savunduğu „doğal özgürlük‟ fikrinin Hegelci bir bakışla, en 

sonunda, köleliliği olumlamaya varacağı düşüncesidir. Çünkü özgürlük doğal olana, 

dolaysız olana, keyfi ve öznel olana karşı özgürlüktür. Ayrıca Locke özgürlüğü bir 

gereklilik, yaşamın devamı için bir gerek olarak ortaya koymakta ve onun korunmasının 

da gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Bu türlü bir özgürlük görüşü Hegel‟e göre 

kınama yoluyla köleliği yadsır ve özgürlüğü „ahlaksal bir dilek‟ ya da „bir ödev‟ olarak 

sunar. Oysa Hegel‟e göre özgürlük bir ahlaksal dilek değildir; çünkü öncelikle onun 

zemini öznel değildir, aksine, o, nesnelliğin kendisinin, usun varlık kazanışıdır. Bu 

yüzden özgürlük yalnızca olması gereken değildir; olandır, olmakta olandır, 

gerçekleşendir. 
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