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Rousseau’nun eserlerinden de anlaşılabileceği üzere mücadele ettiği temel konu 

bireysel özerklik ile sosyal bağımlılık arasındaki çatışmadır. Amacı ise bireysel haklar ile 

toplumsal ödevleri uzlaştırarak barışın, düzenin ve devamının sağlanabileceği bir toplum 

sözleşmesi modeli tasarlamaktır. Bir taraftan özgür doğan insanın toplumsallaşma 

aşamalarında ilerlerken nasıl adım adım köleleştiği gerçeğini temellendirirken, bir 

taraftan da tüm insanların eşit olduğu, toplumun bireyin hak ve özgürlüklerini 

baskılamadığı bir toplumsallaşma modelinin reçetesini verir. Rousseau, bu konuda 

siyasal faktörden daha önce ve ağırlıklı olarak toplumu oluşturan bireylerin 

davranışlarına, eğitimine ve ahlaki durumlarına kafa yorar. 

 Rousseau’da toplumda herkesin herkesle birleşerek oluşturduğu birlik, devleti 

oluşturur. Doğa durumunda sahip olduğu özgürlük ve eşitliği toplumsallaşma süreci 

sonunda modernitenin de etkisiyle toplum döneminde kendi kendisine yabancılaşarak 

kaybeden, insan toplum durumunda kaybettiği özgürlük ve eşitliği tekrar kazanmak üzere 

politik bir birliği yani sözleşmeyi oluşturur. Devlet, yapay bir kurumdur ve insanın 

toplumda özgürlük ve eşitliği tesis edebilmesini sağlayan unsurdur. 

 Siyasal toplumda oluşturulan siyasal bütünün amacı ortak iyiyi gerçekleştirmektir. 

Rousseau’da ortak benlik “Genel İrade” olarak ifade edilir. Devleti ortak iyiliğe 

yönlendirmek genel iradenin fonksiyonudur. Genel iradenin uygulaması “ egemenlik 

”olarak ifade edilir. Egemenin tüm işlemleri insanları özgür ve eşit kılmanın yanı sıra 

bütün yurttaşların iyiliğini sağlamaya yöneliktir. Egemen bunu yasalar aracılığıyla 

gerçekleştirir. Yasalara itaat eden yurttaş hem itaat edip hem de nasıl özgür olabilir? 

Halkın dışında yasalara hem uyan hem de uygulayan yönetim, halk adına egemenlik 

gücünü kullanan görevliler topluluğu olup, egemenliğin asıl sahibi halktır. 

 Anahtar Kelimeler: Devlet, genel irade, özgürlük, eşitlik, yasalar, yurttaşlık 
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As can be seen from the works of Rousseau, the main subject of his struggle is th 

conflict between individual autonomy and social dependency. The aim is to reconcile 

individual rights and social duties and to desing the model of the community agreement 

with peace, order and continuity. He describes a model of socialization in which 

individual rights and freedoms are not suppressed, while emphasizing how the free 

humankind enslaves in the stages of socialization. He focuses on the behavior, education 

and morals of individuals rather than political factors. 

 Rousseau describes a union state that everyone participates in. The person who is 

alienated to himself in the process of socialization with his influence in his modernity 

forms the social agreement in order to gain the freedom and equality he has lost. The state 

is an artificial institution and is the element that enables man to establish freedom and 

equality in society 

 The aim of the policies created in society is to achieve the common good. He refers 

to the common self as “general willpower”. Directing the state to common good is the 

function of general willpower. The application of the general will is expressed as 

“sovereignty”. The task of the sovereign is to make people free and equal, and to do good 

for all citizens. The sovereign does this through law. How can a citizen who obeys the 

law be free and obedient simultaneously? The goverment which obeys and enforces the 

laws outside the public is a community of officials who exercise the power of sover ignty 

on behalf of the population and the public who are the real owners of the sovereignty. 

Key Words: State, general willpower, freedom, equality, sovereignty, law, citizen 
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ÖNSÖZ 

Eski çağlardan bu yana birçok düşünür devletin amacının toplumun genel yararını 

ve ortak iyiliği gerçekleştirmek olması gerektiğini söyler. Jean Jacques Rousseau’nun 

toplumda hakim kılınmasını zorunlu gördüğü “Genel İrade” kavramının somutlaşmış hali 

devlettir. Günümüze kadar etkisini sürdürebilen ender düşünürlerden olan filozofun 

devlet felsefesi, eserlerinde de işlediği üzere özgür doğan insanın yanlış işleyen bir süreç 

sonunda toplumsal, ekonomik ve siyasal köleliğe ulaşması, özgür doğduğu kadar da soylu 

bir varlık olan insanın bu durumu kabullenmemesi ve çare olarak Toplum Sözleşmesi 

eserinde işlediği üzere insanların sosyal ve siyasal olarak eşit ve özgür yaşayacağı bir 

toplum düzeni idealize etmesi olarak gösterilebilir. 

Tezimizin birinci bölümünde, Rousseau’nun yaşamı ve yapıtlarını inceledik. 

Düşünceleri ve yaşam tarzı arasında kopukluk olmamasına özen gösteren düşünür, 

kendisinden yola çıkarak “genel insan”ı açıklamaya çalışır. 

Tezimizin ikinci bölümünde Rousseau’nun yaşadığı 18. yy. Aydınlanma Dönemi 

genel özelliklerini ve modern çağın kültürünü ilk eleştiren, üstelik modernlik kavramını 

19. ve 20. yy.’da kullanıldığı şekliyle kullanan filozof olan Rousseau’nun bu döneme 

yönelik uygarlık eleştirilerini inceledik. 

Tezimizin üçüncü bölümünde, genel olarak sosyal sözleşme teorilerinin 

özelliklerini bununla birlikte Rousseau başta olmak üzere Thomas Hobbes ve John  Locke 

gibi sosyal sözleşme teorisyenlerinin düşündükleri sosyal sözleşme teorilerinin 

birbirlerinden farklı ve ortak yönlerini inceledik. 

Tezimizin dördüncü bölümünde gerçek toplum sözleşmesine giden süreci aşamalı 

olarak inceledik. Rousseau doğal durumdan uygar topluma geçişi bilimin ve medeniyetin 

ilerlemesi sonucu ahlakın düşüşü, artan sefalet ve kötülük destanı şeklinde görür.  

Tezimizin beşinci bölümünde, sosyal gelişmeyi sistematik bir şekilde ifade eden 

Rousseau’nun sosyal teorisini oluşturan temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki 

bağlantıları inceledik. 

Tezimizin altıncı bölümünde, etkisinin günümüze kadar gelebilmiş olmasında 

sistematik bir düşünce sisteminin  olmasının yanı sıra filozofun marjinal özelliklerinin de 
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etkili olduğunu düşündüğümüzden dolayı Rousseau’nun marjinal yönleri ve düşünce 

tarihine olan etkilerini inceledik. 

Tezimizin amacı; Rousseau’nun devlet kurumunu gerekli görmesi üzerine toplum 

durumunda insan özgürlüğü ve eşitliğinin tesisi bakımından toplumsal yaşamın getirdiği 

birçok sorunu ortadan kaldırabilmek için geliştirdiği devlet felsefesinin temelini oluşturan 

ve kaynağını ortak iradeden alan sözleşme teorisinde gördüğümüz tutarlı ve çelişkili 

yönlerine dikkat çekebilmektir. 

Sonuç bölümünde ise tezimizin amacına uygun olarak elde ettiğimiz bilgileri 

değerlendirdik. 

Çalışmama katkı sağlayan danışman hocam Dr. Ögr. Üyesi Uğur Köksal 

ODABAŞ’a teşekkürlerimi sunarım.   

Erzurum – 2020  Şebnem KONUK 
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GİRİŞ 

Etkinliklerini 18.yy’ın sonlarına kadar koruyabilen teokratik doktrinler aynı yüzyıl 

içinde ortaya çıkan yeni fikir akımları sayesinde yerlerini; başını J. J. Rousseau’nun 

çektiği, demokratik teorilere bırakır. Artık iktidarın ″Meşruiyet kaynağını Tanrı’nın 

iradesinde değil yeryüzünde ve toplumda aramak gerekir‶ yaklaşımının geçerli 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Dönemin genel karakteristik özelliği düşünüldüğünde ″Toplum Sözleşmesi‶ 

kuramcılarının ortak hedefi: Devletin, hangi amaca hizmet etmek için ortaya çıkarıldığını 

ve meşru olmanın gereken koşullarını bulmak olduğu görülür. 

″Toplum Sözleşmesi‶ kuramcıları teorilerini genellikle doğal hukuk doktrinlerini 

kaynak göstererek temellendirir. Bununla birlikte iktidarın kaynağı insan aklı ve iradesi 

olması nedeniyle doğal hukuk doktrinleri kaynağı farklı görülen diğer devlet anlayışlarını 

reddeder. Aristoteles’ten bu yana benimsenmiş olan ″Devlet‶ in kökeninin doğal olduğu 

görüşü Hobbes ile birlikte tüm sözleşme teorisyenlerini de içine alacak biçimde ″Devlet‶ 

in kökeninin yapay olduğu şeklinde değişime uğradığını söyleyebiliriz. 

Rousseau’nun sosyal sözleşme teorisiyle idealize ettiği devlet modelinde: İnsanlar 

doğa durumunda var olan hiçbir hak ve özgürlüğünden vazgeçmeden, doğa durumunda 

bulunan özgürlük ve eşitliği gerçek bir toplum sözleşmesiyle toplum durumunda da tesis 

ederek ideal bir yönetim şekli oluşturur. 

Rousseau ve çağdaşları için yaşadıkları yüzyılda insanların hem düzen hem de 

özgürlük isteklerini bir araya getirebilecek ve taleplerini karşılayabilecek bir siyasal sistem 

kurmanın en önemli mesele olduğu görülür. Öte yandan Rousseau’nun devlet ve demokrasi 

konusundaki görüşlerinin oluşumu bakımından diğer sözleşme kuramcılarından farklı 

olduğunu söyleyebiliriz. Filozof başka kaynakları olamayacağı için görüşlerini sadece 

Antik Çağ’ı inceleyerek elde eden çağdaşlarını eleştirir, içinde yaşadığı toplumun olumlu 

ve olumsuz yönlerine göre duygularını harekete geçirerek düşünce sistemini oluşturur. 

Diyebiliriz ki: Aydınlanma Dönemi’nin akılcı ve objektif yaklaşımına karşı Rousseau 
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romantik doğa akımının en önemli temsilcisi olarak doğallığı, sezgiselliği ve öznelliği 

savunur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

J. J. ROUSSEAU’NUN YAŞAMI VE YAPITLARI 

1.1. YAŞAMI VE YAPITLARI 

Rousseau, dukalıklarla ve monarşilerle yönetilen ülkelerin tam ortasında 

cumhuriyetle yönetilen Cenevre’de doğdu. “Siyaset, toplumsal özgürlük, haklar, eğitim 

ve din üstüne geliştirdiği düşüncelerle tanınan İsviçre doğumlu Fransız filozof, denemeci, 

müzik bilimci ve romancı Rousseau, 1712 yılında Cenevre’de doğmuş büyük ölçüde 

kendini eğitmiş, genç yaştayken Fransa’ya giderek yaşamı boyunca Paris ile taşraları 

arasında oradan oraya dolaşmıştır.” 1 

“Fransız yazar, düşünür ve siyaset kuramcı Aydınlanma Çağında yetişmiş olmasına 

rağmen uygarlık eleştirisi ve doğaya dönüş önerisiyle romantik akıma öncülük etmiş, 

monarşiye karşı halk iradesinin üstünlüğünü savunmasıyla da Fransız Devrimi’ni ve 

özellikle Jakobenleri etkilemiştir.”2 

Rousseau, yaşamını bir kurala tabi tutmak ve planlı bir biçimde şekillendirmeye 

çalışmak gibi boş bir çabanın içindedir, ancak yaşamında dengeyi sağlayamaz, buna bağlı 

olarak kesin felsefi kavram analizleri de yapamaz ve sabitlenmiş bir felsefi terminoloji 

içerisinde hareket edemez.3 diyebiliriz “En güzide filozoflardan farklı olarak çok az resmi 

eğitim gördü ve bu da kavramsal düşünceye karşı kendiliğinden ortaya çıkan duyguyu 

benimsemesini kolaylaştırmasında önemli bir etmendir.”4 Onun duygusal yapısına 

karşılık düşünceleri çok karmaşık ve derindir. Bu durum gelecek için umut vaat eden bir 

görüntü çizmektedir. Bazı ilk yazılarını sanat, bilim ve tarih felsefeleri üzerine yazarken 

müzik, edebiyat ve eğitim alanlarında da çalışmalar yapmıştır, ancak asıl ününü ahlakçı 

ve siyasal bir düşünür olarak elde etmiştir. O, “…benim çocukluğum hiçbir zaman bir 

çocuğun çocukluğu olmadı, her zaman bir büyük gibi duydum, her zaman bir büyük gibi 

                                                           
1 Jean Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Devin Yayınları, İstanbul 2004, 8. 
2 Jean Jacques Rousseau, Yalnız Gezenin Düşleri, Bordo-Siyah Yayınları, İstanbul 2004, 5. 
3 Ernst, Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, T.C İş Bankası Yayınları, İstanbul 2014, 5. 
4 Bryan Magee, B, Felsefenin Öyküsü, Dost Kitabevi, Ankara 2010, 126. 
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düşündüm.”5 demiştir. Onun, paranın her şeyin doğallığını bozduğunu küçük yaşlarından 

itibaren fark ettiğini söyleyebiliriz. 

Çocukluk yılları oldukça problemli geçmesine rağmen “…bilginin kişinin serveti 

olduğunu kavramıştı. Onun okuma eylemini devam ettirmesinde, arkadaşlarının 

eğlencelerinden sıkılmasının ve her şeyden yılmasının payı fazladır. Ancak kitap 

okuması, sürekli cezalandırılmasına yol açmıştır … Baskı tarafından kamçılanan bu zevk 

bir tutku, kısa zamanda aşırı bir düşkünlük oldu.”6 

Rousseau kendi kişilik yapısını “Pek uygun olmayan koşullar içinde hayatım 

boyunca bana acılar çektiren o özgür ve cumhuriyetçi kafa, boyunduruğa ve köleliğe baş 

kaldıran, o baskıya gelmez ve gururlu karakter oluştu.”7 şeklinde değerlendirir. 

1930’larda “Ben öyle iş, eğlence ve öğrenim arasında bölünmüş en tatlı dinginlik 

içinde yaşarken, Avrupa benim kadar sakin değildi”8 diyen Rousseau, tüm 

huzursuzluğuna ve sıkıntılarına rağmen doğayla iç içe yaşamayı mutluluğun yolu olarak 

görmüştür. Özellikle kentlerde yaşanan sosyal ilişki şeklinden bunalan düşünür, gezginci 

bir ruh yapısına sahiptir ve mutluluk reçetesi olarak doğayı görür. Sık sık doğa 

yürüyüşlerine çıkar. Bu durumu “Sokak çocuğu oldum ama ahlaksız olmadım.”9 

sözleriyle ifade eder. 

1731’lerde Büyükelçilikte katiplik görevi yapar. Bir süre sonra bundan da sıkılır. 

Tabiatla iç içe olmayı sever, doğa gezileri sırasında tüm parasızlığını, kimsesizliğini ve 

dertlerini unutur. Karın doyurmak için kısa vadeli işler yapar ama yine de avare ve 

mutludur. 1732’lerde Chiabery’e döner, artık başarılı bir müzik öğretmenidir. 1738’ler 

Rousseau’nun tek başına yaşadığı ve kendi güçlerini daha iyi tanımaya başladığı yıllardır. 

Yazı yazmada ustalaşır, şiir yazmaya ve çeviriler yapmaya başlar. Bu sıralar en çok itibar 

ettiği düşünür ve yazar Voltaire’dir. 1739’lar Rousseau’nun artık kendisini çok iyi 

tanımış, yeterli ve yetersiz yönlerini görmüş olduğu yıllardır.10 “… yapması gerekenlerle 

yapmaması gerekenleri de iyice ayırt etmeye başlamıştır.”11 

                                                           
5 Sezgin Kızılçelik, Sosyoloji Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2014, 297. 
6 Kızılçelik, 303. 
7 Jean Jacques Rousseau, J. J., İtiraflar 1.Cilt, Doruk Yayınları, Ankara 1996, 20. 
8 Jean Jacques Rousseau, J. J., İtiraflar 2.Cilt, Doruk Yayınları, Ankara 1996, 242. 
9 Rousseau, J. J., İtiraflar 1.Cilt, 87. 
10 Vedat, Gültekin, Rousseau, Kastaş Yayınevi, İstanbul 2001, 23-32. 
11 Gültekin, 32. 
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Filozof 1740’larda Fransa’da zengin bir ailenin çocuklarına özel öğretmenlik 

yaptıysa da metodları işe yaramaz ve başarısız olur. Bu başarısızlık onu davranışsal olarak 

tutukluk ve sıkılganlığa doğru iter. 1741’lerde yine İsviçre’ye gider, ilk başlarda yazarak 

hayatını kazanacağını ve bestelerinin çok para edeceğini düşünür. Ancak yine hayal 

kırıklığına uğrar “Çağımız Müziği Üzerine Düşünceler” adlı eserini bu devrede yazar, 

halk bu esere yeterli ilgiyi göstermez, kendini yine avareliğe verir. Hayatını idame 

ettirebilmesi için istikrarlı bir iş sahibi olması gerekir. Eski bir asker Rousseau’yu özel 

katibi olarak yanına alır, fakat Rousseau yazılara kendiliğinden başka şeyler ekleyip 

orjinalliğini değiştirdiği için bu işte de dikiş tutturamaz ve kovulur. Paris’e döner, büyük 

bir ısrarla kendisini müzik alanında yetenekli görür. Bu sıralar bir opera besteler ama 

sarayda operasının beğenileceği beklentisi gerçekleşmez yine hayal kırıklığına uğrar ve 

bu başarısızlıklar onu bitkin düşürür. 1741’de müzik için yeni bir notalama sistemi 

üzerinde çalışır ancak bu çalışma da ilgi görmez. Rousseau’nun kendisinin de boş ve 

yararsız gördüğü avare yılları 1741’e kadar sürer. 12 

1741’den sonra boşa harcanmış yıllar geride kalır, onu ünlü ve şöhretli yapan 

çalışmalar devresi başlar. 1742’lerde Diderot ve Condillac ile iletişime geçer. 1743-

44’lerde Venedik’te Fransız Büyükelçisinin sekreteri olduğu yıllarda İtalyan müziğine de 

ilgi duymaya başlar. Bu devrede Fransız opera ve müziği ile İtalyan opera ve müziği 

arasında kıyaslama yapma fırsatı bulur. Paris’e döndüğü zaman kaleme aldığı 1753 

yılında yayınlanan “Fransız Müziği Üzerine Mektup” adlı çalışması siyasal ve toplumsal 

olarak etkili olur. 1746-47 yıllarında Chennenceaux’da yaşamaya başlar. Bu yıllarda 

Duppin’nin sekreterliğini yapar ve 1748 yılında Chevretie’e gider. 13 

Tüm yaşadıklarına rağmen çalışma isteği ve umudunu kaybetmeyen Rousseau bu, 

sıralar ufak tefek komedi eserleri yazar, zenginlerin oluşturduğu sosyal çevrede tanınan 

ve sevilen bir sima olur. Artık eski durgunluğundan, sıkılganlığından eser kalmaz eskiye 

göre daha rahat ve daha serbesttir. 35 yaşından sonra sıradan değil  popüler bir kişi haline 

gelir. Gezileri sırasında elde ettiği popülariteyi Paris’e döndüğünde de devam ettirir. Bu 

arada başını D’Alembert ve Diderot’un çektiği Ansiklopedist’lerle arkadaşlığını 

ilerletir.14 

                                                           
12 Rousseau, J., J., İtiraflar 1.Cilt, 335-352. 
13 Kızılçelik, 315-322. 
14 Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Yayınevi, Ankara 2010, 11-12. 
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Rousseau,1749’da yazdığı “Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev” adlı eserinde; 

insan doğası gereği iyidir, onu toplum ve uygarlık köleleştirir, tezini savunur. Dijon 

Akademisi “Bilim ve sanatın ahlaka olumlu bir etkisi olmuş mudur?” konulu bir yazı 

yarışması açar. O bu soruya “Hayır” cevabını verir. “…içinde yaşadığımız toplumun 

düzeni çelişkilerle dolu. İnsan doğuştan iyidir onu kötü yapan yalnız bizim kurumlarımız, 

bu kurumların kötüye kullanılmasıdır.”15 Şeklinde düşüncelerini ifade eder. 1750’de bu 

yarışmayı kazanır. Genel olarak Aydınlanma’nın aklı ön plana çıkarma düşüncesine karşı, 

duyguları savunur. Bunun somut bir göstergesi olarak söz konusu olan “…yapıtında 

aslında uygarlıkla birlikte artan eşitsizliğin insanca değerleri bozma olgusuna karşı alt 

sınıfların, kendini uygarlığa karşı çıkma biçiminde ortaya koyma tepkisini dile 

getirmektedir.”16 

Eserleri vasıtasıyla haberdar olduğumuz Rousseau’nun düşünceleri Aydınlanmanın 

değerlerine büyük bir filozoftan gelen ilk saldırıdır. Filozofun aydınlanma ve ilerlemenin 

bir müttefiki olmadığı düşüncesi 1750’li yılların ortalarından itibaren dostlarıyla arasının 

açılmasına neden olur. Bu yılların sonlarında eski dostlarıyla iletişimi bitme noktasına 

gelir. Özellikle de pek çok konuda fikir ayrılığına düştüğü Voltaire’in Cenevre’de 

yaşaması üzerine doğduğu şehre yerleşmekten vazgeçerek Paris’in kuzeyindeki 

Montmorancy ormanında inzivaya çekilir. Bu yıllarda d’Alembert’in Ansiklopedi’nin 

Cenevre maddesi için yazdığı Cenevre’nin hem kültürel hem de ahlaki düzeyini 

yükseltmek için tiyatro kurulması isteğini belirttiği yazılarına karşılık Rousseau “Tiyatro 

Üzerine d’Alembert’e Mektup” adlı çalışmasını yapar ve bu çalışmasında sahne sanatları 

kullanılarak Cenevre halkının özünde var olan yalınlığın bozularak yozlaşmış bir toplum 

haline getirilmek istenmesinden bahseder. 17  

Rousseau’ya kadar herkes medeniyetin iyi bir şey olduğuna inanırken, o bu konuda 

yeni bir çığır açar; gerek fikirleri, gerekse dikkat çekici uslubu ile “Yaşadığı çağa meydan 

okuyarak dünyanın taptığı putları kırar. ”18 Bununla birlikte alçakgönüllü ve doğaya 

uygun bir yaşamı benimser, bu tavrıyla da pek çok insanı peşinden sürükleyeceğini umar, 

fakat beklentisi gerçekleşmez tekrar kabuğuna çekilir eski popüler günlerine dönmek 

                                                           
15 Gültekin, 41. 
16 Alaeddin Şenel, A, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2013, 388. 
17 Robert Wokler, Rousseau, Altın Kitabevi, İstanbul 2003, 25-27. 
18 Gültekin, 43. 
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istemez. Kurallara ve medeniyete tepki göstermiş biri olarak yaşam tarzının da 

düşüncesiyle tutarlı olması gerektiğini düşünür. 19 

1752’de sarayda oynatmak üzere düşündüğü “Köyün Falcısı” adlı eserini yazar. 

Tiyatro eseri sarayda oynar ancak filozof eski hevesini artık kaybetmiştir. Bu başarısından 

dolayı kral kendisine maaş bağlatmak istemişse de hem maddiyata önem vermediği hem 

de kimseye bağımlı kalmak istemediği için bu isteği reddeder. Öte yandan İtalyan tarzı 

müziği benimsediği için halk, filozofun milli müzik kültürünü reddettiğini düşünerek 

tepki gösterir bir kez daha hayal kırıklığına uğrar ve Paris’ten ayrılır. 20 

1753’de Dijon Akademisinin açtığı “İnsanlar arası eşitsizliğin kaynağı nedir ve 

eşitsizliğe hukuk icazet verir mi?” konulu yarışmaya katılır fakat bu sefer yarışmayı 

kazanamaz. Kendisi, yönetime yüklendiğinden dolayı bu teze Dijon Akademisi 

üyelerinin korkup ödül vermediklerini iddia eder. 21 Bu eserinde “Rousseau tabii 

eşitsizliklerin asli (öze ilişkin) olmadığını ve eşitsizlik meselesinin toplumun 

oluşumundan doğduğunu keşfeder.”22 Filozof kendi tarih felsefesini daha detaylı hale 

getirerek eşitsizlik olgusu ahlaki yozlaşma ilişkisi buna ilaveten özel mülkiyet kurumu ve 

etrafında kurulan otorite ilişkilerinin insanlığın düşüşüne neden olduğu hakkındaki 

düşüncelerini toparlayarak 1754 yılında doğduğu yer olan Cenevre’ye gider. 23 

1755 yılında “Eşitsizlik Üzerine Söylev” adlı yapıtının yayınlar. 24 Bu eserinde hile 

ve adaletsizlik vasıtasıyla bazı insanların diğer insanları zarara uğratacak şekilde 

yeryüzünün paylaşılmasına kamusal olarak imkan tanıması sonucu oluşan uygar 

toplumun bir analizini yapar. Ayrıca aile ile tarımın sosyal başlangıcını ve farklı yönetim 

biçimlerine kaynaklık etmiş olan özel mülkiyetin, toplumdaki eşitsiz dağılımını da göz 

önünde bulundurarak açıklar. Uygar toplumun analizini yapan Rousseau mülkiyetle ilgili 

olarak 25 “…yeryüzünde bazı insanlar tarafından diğer insanların zararına olacak şekilde 

paylaşılmasına kamusal olarak izin verilmesinin, hile ve adaletsizlik aracılığıyla uygar 

                                                           
19 Rousseau, J., J., İtiraflar 2.Cilt, 110-139. 
20 Kızılçelik, 325-326. 
21 William Ebenstein, Siyaset Felsefesinin Büyük Düşünürleri, Şule Yayınları, İstanbul 2009, 248. 
22  Ebenstein, 249. 
23 Gültekin, 48. 
24 Jean Jacques Rousseau, Anayasa Projeleri, Say Yayınları, İstanbul 2008, 19. 
25 Leo Domrosch, J,J Rousseau,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, 236-244. 
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toplumun kurulmasına yol açmış olması gerektiğini iddia eder; insan ırkının konjektürel 

tarihi bağlamında bu tezini sürdürür.”26 

“1755’de Rousseau, Diderot’un Encyclopedie’sine ’Siyasi İktisat Üzerine Nutuk‛u 

yazdı. Rousseau’nun Ansiklopedi’ye düzenli katkısı müzik alanında olmasına rağmen 

’Siyasi İktisat Üstüne Nutuk‛ onun devlet teorisine ilk kurucu (yapıcı) yaklaşım olması 

bakımından dikkate değerdi iktisadi gözlemleri bakımından değil; zira ilk iki nutuk 

eleştirileri ’Siyasi İktisat Üzerine Nutuk‛ Rousseau’nun siyasi düşüncelerinin gelişmesi 

bakımından önemlidir, burada ’umumi irade‛ kavramını ilk kez zikreder, bu kavram onun 

siyasi felsefeye en özgün katkısıdır.”27 Rousseau söz konusu eserinde topluma ilişkin her 

ne varsa temelinde siyaset olduğunu belirtir. 28 

18. yy.ın en önemli yazılı eseri Ansiklopedi’nin müzik üzerine yazılan makalelerin 

çoğunun yanı sıra “politik ekonomi” makalesi Rousseau’ya aittir. Ekonomiyi hak ve 

hukuk işi olduğu için siyasetin içine dahil eder. 1755’de “Ekonomi Politik” adlı eserinde 

yeniden dağıtımın siyasal ilkeleri sunulur. Bireyler topluma karşı borçludur, varsıllar 

varlıkların bir bölümünü yoksullara bırakır. Kamu yararı için bu döngüyü sağlamak adalet 

mekanizmasının görevidir. 29 

“Köyün Kahini” oyunu Paris’te Rousseau’nun şöhretini ve popülaritesini artırdığı 

zamanlardan itibaren aydınlanmacı arkadaşlarıyla arası bozulmaya başlar. “Bilimler ve 

Sanatlar Üzerine Söylev” eserinde belirttiği üzere bilim ve sanattaki gelişmelerin insan 

üzerindeki yozlaştırıcı etkisi olduğu düşüncesi Aydınlanmacı arkadaşlarıyla iletişimini 

neredeyse kopma noktasına getirir. 30 “… d’Holbach çevresi ile kesin kopuş noktasına 

gelmişti. D’Holbach’ın evinde toplanan filozofların çoğu (d’Holbach takımı), 

Rousseau’nun aksine uygarlığın ilerlemesinden yanadır.”31 Rousseau’nun D’Holbach 

takımından tek görüştüğü filozof D’Alembert’tir. D’Alembert’in o sıralar Cenevre’de 

tiyatronun yasaklanmasını eleştirmesi üzerine. Rousseau, tiyatronun insan ahlakını bozan, 

insanın faydalanabileceği bir sanat dalı olmadığı bununla birlikte uygar insana da çok 

                                                           
26 Wokler, 23. 
27 Ebenstein, 251. 
28 Kızılçelik, 331. 
29 Lloyd Spencer- Andrzej Krauze, Aydınlanma, N.T.V Yayınları, İstanbul 2012, 77-81. 
30 Rousseau, İtiraflar 2.Cilt, 124-163. 
31 Kızılçelik, 326. 
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yakıştığını iddia ederek D’Alembert’in düşüncelerine yönelik olarak “D’Alembert’e 

Mektuplar” adlı eserini yazar. 32 

Rousseeau, 1758’de iki yıldır inzivaya çekildiği Paris’ten uzak Tinion adasında 

yaşarken duygu ve düşüncelerini “Bütün Avrupa’da ünlü ve tanınmış bir ada sahip olmakla 

birlikte, ilk eğilimlerimin sadeliğini korumuştum. Parti, hizip, takım adı verilen her şeye 

karşı duyduğum korkunç nefret, beni kalbimin bağlarında başka bir zincir bilmeksizin 

özgür bağımsız tutmuştu. Yalnız, yabancı, tek başına, dayanaksız, kimsesiz ilkelerimden 

ve ödevlerimden başka hiçbir şeye sarılmayarak, adalet ve gerçek zararına kimseyi koruyup 

gözetmeyerek, gözüpekliğiyle doğruluk yollarını izliyordum.”33 şeklinde ifade eder.  

Rousseau kendisini romantizm akımının önemli bir düşünürü haline getirecek 

“Yeni Heloise” adlı romanını 1758’de tamamlar. Ancak roman 1761’de yayınlanır. 34 

“Rousseau zikredilen yapıtında, kentsel dünyanın insanı ikiyüzlülüğe, sahtekarlığa, 

duygusuzluğa, yabancılaşmaya, yalnızlığa ittiğini başkası gibi olmak durumuna sevk 

ettiğini, aşırı benzeştirdiğini, birer kukla haline getirdiğini, doğallığı tahrip ettiğini net bir 

şekilde gözler önüne serer.”35 Bu eseri çok ilgi görür, filozofun ününe ün katar. 

Filozof 1760’larda yazılarından derlediği “Dillerin Kökeni Üzerine Deneme” adlı 

çalışmasında çağdaş Fransızca karşısında klasik Latinceyi müzik alanında daha canlı 

bulurken, yurttaşlık bağlamında antik dönem cumhuriyetlerinin yurttaşlarını daha özgür 

ve erdemli bulur. 36Bununla birlikte “Anayasa Projeleri” eserinde belirtildiği üzere 

“Siyasal Kurumlar” adlı çalışmasını bitirmeden vazgeçer, eser yarım kalır, bitiremez 

bütün gayretini “Emile” adlı eserini ve kısa bir süre sonra da “Toplum Sözleşmesi”ni 

yazmak için gösterir. 37 

1762’nin Nisanında ilk üç nutkunda olgunlaştırmış olduğu fikirlerini konu edinen 

“Toplum Sözleşmesi”ni yayınlar. 38 “Toplum Sözleşmesinin ana kaygısı, ilgi alanı, aynı 

zamanda bütün siyasi düşünce çevresinin merkezi meselesidir; Siyasi zorunluluk 

’mesele‛ der. Rousseau her katılımcının şahsı ve mallarının bütün kamu gücüyle 

                                                           
32 Gültekin, 71. 
33 Rouseau, İtiraflar 2.Cilt, 278. 
34  Rousseau, Anayasa Projelereri, 19-21. 
35 Kızılçelik, 337. 
36 Wokler, 49-52. 
37 Rousseau, Anayasa Projeleri, 19-21. 
38 Ağaoğulları, 14. 
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savunulup korunduğu her katılımcının bütünle birleştiği sadece kendisine itaat ettiği ve 

önce olduğu gibi hür kaldığı bir birleşme biçimini bulmaktır.”39 Rousseau bahsi geçen 

Toplum Sözleşmesi “… eserinde toplum denilen gerçekliğe ilişkin somut saptamalar ve 

argümanlar ortaya koymuştur. İnsanları oldukları gibi yasaları da olabilecekleri gibi ele 

almış toplum düzeninde güvenilir ve haklı bir yöntem kuralı olup olamayacağını 

araştırmıştır.”40 

Sosyal Kontrat adeta özgür ve eşit insan olmak üzere yeryüzünde yeni bir hakim 

olduğunu ilan etmektedir. 41 

Rousseau, Toplum Sözleşmesi’nden önceki eserlerinde ahlaki çöküntüyü saptar ve 

betimler. Bu konuda en çarpıcı eseri olan 1755’te yazdığı “İnsanlar Arasındaki 

Eşitsizliğin Tarihi ve Kökenleri”nde eşitsizliğin kaynağını özel mülkiyete ve bunun 

insanlarda yarattığı kıskançlığa bağlayarak nasıl insanlık tarihinin yozlaşmasına ve 

çöküşüne neden olduğunu konu edinir. 42 “…denilebilir ki onun bütün eseri, sosyal 

eşitsizliğe karşı bir protesto zamanının çekişmelerini aşamayan ve bunların içinde 

bocalayan bir küçük burjuva sözcüsünün açıkça ilan ettiği bir protestodur.”43 Görüldüğü 

gibi “Toplum Sözleşmesi” ütopik bir devlet kurgusu sunmayı amaçlamaz, siyasal 

hukukun ilkelerini belirler. 44 

1762 Mayıs’ında Rousseau “Emile” adlı eserini yayınlar. 45 Bu eserinde 

Rousseau’nun iddiaları üzerine “…medeniyetin tabii insanı bozduğuna inandığına göre 

bu insanın yeniden düzeltilebileceğini de düşünmüş incelemelerini yıllarca bu konu 

üzerinde toplamıştır. Bunun çocuklara verilecek eğitimle sağlanabileceğini düşünür, yeni 

bir eğitim yöntemi gerektiğine inanır. Ona göre amaç hiçbir zaman insanı medeniyetten 

koparmak, yeniden tabiat içindeki ilkel hayatına yöneltmek değildir, olamaz da, ancak 

eğitim insanı medeniyetin kötü etkilerinden koruyacak nitelikte olmalı; çocuk bunu 

sağlayacak şekilde yetiştirilmeli  ”46 şeklinde düşüncelerini ifade eder. Emile’in eğitimi 

tek bir temel düşünceden kaynaklanır o da Emile’i kendi doğasına bırakmak diyebiliriz. 

                                                           
39 Ebenstein, 251. 
40 Kızılçelik, 338. 
41 Tage Lindbom, Demokrasi Miti, İnsan Yayınları, İstanbul 1998, 41-45. 
42 Gültekin, 48-49. 
43 Jean Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Say Yayınları, İstanbul 2001, 54. 
44 Philippe Raynaud-Stephane Rials, Siyaset Felsefesi Sözlüğü, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, 725. 
45 Rousseau, İtiraflar 2. Cilt, 370. 
46 Gültekin, 128. 
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“Emile” de belirttiği üzere çocuk doğru bir eğitimle doğuştan gelen saflığını ve iyiliğini 

koruyabilir, bu davranış doğal bir eğilimdir. İnsanların önderlere ihtiyacı yoktur. Çocuğu 

eğitmenin yöntemi kitaplar ve kurallar değil, denemelere dayalı uygulamalar olmalıdır. 

Söz konusu davranışın sağlanacağı ortam aile kuralı ise çocuğa gösterilecek yakınlık ve 

sevgidir. 47 

“Emile” ve “Toplum Sözleşmesi” başta olmak üzere eserleri toplatılan ve hatta 

yakılan Rousseau 1762 yıllarında tutuklanma tehlikesine karşı şehirden şehire bir kaçak 

hayatı sürmeye başlar. 48 Cenevre vatandaşlığından çıkan ve 1766 yılı itibariyle yurtsuz 

kalan Rousseau’yu 1776 yılında David Hume İngiltere’ye götürür. İngiltere’de 18 ay 

kalan filozof uluslararası platformda kendisini kötü göstermek isteyenlerin komplosuna 

maruz kalacağı paronayasına kapılarak İngiltere’den ayrılıp Fransa’ya geri döner. 49  

1765 yılında ”Korsika Anayasası Taslağı” adlı eserini yazar. 1767 yılında 

Ansiklopedi’de çıkan makalelerinden derlediği “Müzik Sözlüğü” eserini yayınlar. Bu 

eserinde müzikle ilgili düşüncelerini eskiye göre daha ayrıntılı bir şekilde açıklar. 

1769’da üzerinde çalışmaya başladığı “İtiraflar” eserini 1771’de yayınlar. Bu eserinde, 

halkın, nerede olursa olsun, yönetimin onu dönüştürdüğünden farklı bir şey olmadığı ve 

her şeyin politikaya bağlı olduğunu gözlemlediğini ifade eder. İnsan kötü doğmaz kötülük 

yaratan yönetimler insanların bu hale gelmesinin sorumlusudur düşüncesini işler.50 

Rousseau 1771 yılında “Polonya Yönetimi” adlı bir deneme yazar. Gerek bu eserini 

gerekse 1765 yılında yazdığı “Korsika Anayasası Taslağı” eserini her iki ülke yurttaşlarının 

kendisinden yasa yapıcı olması yönündeki talebi üzerine yazar. Onun bu eserleri kaleme 

alırken amacı teori ile pratiğin birleşmesini sağlamaktır. Filozofun Polonyalılarda keşfettiği 

çağdaş ulus düşüncesine göre; toplum kendisine dışarıdan gösterilen kimliği reddeder, 

devlet ve bireyler arasındaki ilişinin niteliği itibariyle bu kimliği kendi içinde bulmak ister. 

Sonuçta Polonyalılar benzeri görülmemiş bir vatanseverlikle kışkırtılan özgürlük tutkunu 

bir toplum haline gelir.  1765 ve 1771’de yazdığı iki incelemesinden oluşan “Anayasa 

Projeleri” adlı eseri ölümünden sonra 1861 yılında basılır. 51 

                                                           
47 Jean Jacques Rousseau, Emile, Selis Kitabevi, İstanbul 2003, 28. 
48 Domrosch, 252-255. 
49 Rousseau, Toplum Sözleşmesi, 11. 
50 Wokler, 30-53. 
51 Ağaoğulları, 15-16. 
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Rousseau İngiltere’den Fransa’ya döndüğü zaman sahip olduğu olumsuz ruh haline 

rağmen doğaya dönüşü huzur ve mutluluk reçetesi olarak görür, doğayla baş başa olma 

teorisine uygun olarak yaptığı doğa yürüyüşleri sırasındaki yazmalarından oluşan “Yalnız 

Gezenin Düşleri” eserine başlar. Ancak bu paranoya hali zamanla daha da ağırlaşır ve 

düşünür 1778 yılında beyin kanamasından ölür.52 “Yalnız Gezenin Düşleri” (2004) adlı 

yapıtında belirttiği üzere yaşamının son yıllarında daha çok otobiyografik eserler verir. 

“Jean jacques’in Yargıcı Rousseau” adlı eseri ölümünden sonra 1780 yılında, “Yalnız 

Gezenin Düşleri” 1782’de yayınlanır. 53 

 

  

 

  

                                                           
52 Rousseau, Anayasa Projeleri,15-23. 
53 Jean Jacques Rousseau, Yalnız Gezenin Düşleri, Trend Yayınevi, İstanbul 2004, 7. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

18. yy. AYDINLANMA FELSEFESİ 

2.1. AYDINLANMA DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLER 

Modern toplumların oluşumunda önemli rol oynayan Aydınlanma hareketinin 

temel ve laik değerleri; düşünce ve ifade özgürlüğü, dini eleştiri, akla ve bilime duyulan 

inanç, sosyal ilerleme ve bireyciliğe önem verme olarak sıralanabilir.54 Diyebiliriz ki 

modern felsefenin doruk noktasına 18. yy da Aydınlanma ile ulaşılır. “Bir sosyal sınıfın 

ortaya çıkarak siyasal iktidara adaylığını koyması olayı, her zaman olduğu gibi, yeni bir 

dünya görüşü, yeni bir felsefe, yeni bir ekonomik ve sosyal öğretiyi de beraberinde getirir. 

Burjuvaziye özgü bu genel dünya görüşüne bütünüyle Aydınlanma Felsefesi diyoruz.”55 

Bununla birlikte bu yüzyılda aydınlanmak isteyen insan, kendi aklını kullanarak kendi 

hayatının anlam ve düzenini aydınlatmak ister. Böylece Ortaçağ’ın geleneksel hayat 

görüşüne karşı yeni bir dünya görüşü ortaya çıkar. İnsan özgürlük ve mutluluğunun 

artacağını düşünerek bütün kurumları aklın ilkelerine göre yeni baştan değerlendirir ve 

düzenler.56 Dolayısıyla 18. yy. da mutlak monarşinin karşısına çıkan düşünürler yani 

“Burjuva düşünürleri demokratik parlementer görüşleri savunmaya başlar. Yeni 

toplumun laik bilimsel kültürle yetişmiş olan düşünürleri, burjuvaziye, siyasal 

programlarını içine yerleştirebileceği yeni bir dünya görüşü hazırlayacaklar yeni bir 

felsefe, yeni bir siyaset kuramı sunacaklar.”57 Buna ilaveten “On sekizinci yüzyılda Batı 

Avrupa’da kent soylu sınıf çok hızlı bir gelişme gösterirken onlarla birlikte ekonomi de 

toplum da ve dolayısıyla insanların dünyaya bakışları da değişmeye başladı. Zamanla bu 

yeni bakış açısına Aydınlanma Felsefesi, bu felsefenin doğup geliştiği döneme de 

Aydınlanma Çağı dendi.”58 

17. yy. filozofları, ideolojilerinde genel olarak aklın kendine özgü parlaklığını 

gölgeleyen her türlü kanı ve ön yargıdan kurtulmak gerektiği düşüncesini işlerken, 59 18. 

                                                           
54 Ahmet Cevizci Felsefenin Kısa Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 2012, 324-326. 
55 Murat Sarıca, Siyasal Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul 1980, 26. 
56 Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2012, 215-216. 
57 Şenel, 364. 
58 Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi, Ankara 1991, 86. 
59 Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, 18-24. 
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yy’ a kültür felsefesi hakimdir. Felsefe tarihinde belki de ilk defa felsefi problemler 

üzerinde bu kadar yoğun bir şekilde durulduğu için bu yüzyıla “felsefe yüzyılı”da 

denilebilir. Bu yüzyılda siyaset diline; sosyal, kapitalist, orta sınıf, halk, vb. yeni 

kelimeler veya eski kavramlara yüklenilen yeni içerikler kazandırılmıştır. 60 Görüldüğü 

gibi “Modern demokrasi; 18. asrın soyut siyasal hedeflerini ve klasik ekonomik sistemini 

sosyal öze kavuşturan demokrasi biçimidir.”61 Kısaca Aydınlanma Çağı’nın önde gelen 

kavramları akıl, doğa yasası ve ilerlemedir. 

Aydınlanma filozofları genellikle insanları yücelten felsefeleri sever. Felsefi 

sistemlerinin temeline insanın yüceliği düşüncesini oturturlar. Bu yüzyılda Avrupa’da 

demokrasi açısından siyasal iktidarla, ruhani iktidarın birbirinden ayrıldığı bir kültür 

ortaya çıkar. 62Bu bağlamda düşünüldüğünde “Aydınlanma, burjuvazinin bir sınıf olarak 

kendini gerçekleştirebilmesi için giriştiği kurtuluş-özgürleşme-hareketinin ve buna bağlı 

ideoloji ve edebiyatın belirli bir tarihsel biçimine verilen addır. Aydınlanma hareketi, 

burjuvazinin kendi sınıfsal benliğine kavuşma hareketinin ikinci aşamasında, başka 

deyişle bir sınıf niteliğine bürünüp kastçı feodal yapıya ve mutlakiyetçi monarşiye karşı 

siyasal mücadeleyi başlattığı aşamada ortaya çıkar ve gelişir.”63 şeklinde ifadesini bulur. 

Siyasal modernizmle birlikte yeni bir iktidar anlayışı ve biçimi oluşur. Bu iktidar biçimine 

göre iktidar ilahi düzenden ayrılır. Daha önce Tanrı’nın temsilcisi olan iktidar artık yerini 

halkın temsilcilerine bırakır.64 Dolayısıyla siyasal toplumlarda meşru olan kutsal olandan 

ayrılır. “Felsefe Tarihi XVIII. yy. a Aydınlanma Çağı adını koyar. Kant’ın tanımına göre 

insan aklını kullanmayışı yüzünden düşmüş olduğu durumdan aklını kullanarak 

kurtulmuş, aydınlanma yoluna girmiştir.”65 

 Her yönüyle özgürleştirici ve liberal bir hareket olarak Aydınlanma düşüncesi 

kapitalizmin de boy gösterdiği İngiltere’de başlar. Aydınlanma, modernizm ve seküler 

tavrın doruk noktasıdır. 66 “Bu tavrı, Aydınlanma’nın kurucu düşünürü olarak kabul edilen 

İngiliz filozofu Locke’den başlayarak, istisnasız bütün filozoflarda görebiliriz. 

                                                           
60 Sarıca, 25-26. 
61 Bülent Daver, Çağdaş Siyasal Doktrinler, Sevinç Matbaası, Ankara 1968, 114. 
62 Lindbom, 30. 
63 M.Buhr, W.Schroeder, K.Barek, Aydınlanma Felsefesi, Yenihayat Yayıncılık, İstanbul 2003, 7. 
64 Mustafa Koçak, Batı’da ve Türkiye’de Egemenlik Anlayışının Değişimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 

2006,105-107. 
65 Hançerlioğlu, 216. 
66 Hançerlioğlu, 216. 
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Aydınlanma’nın bütün filozofları, aklı ve bilimi temele alırken, modern bilimi felsefi olarak 

temellendirme cihetine giderler”67 Bununla birlikte Buhr-Schoreder-Barek’in 

“Aydınlanma Felsefesi”  adlı eserlerinde belirttiklerine göre Aydınlanma Çağı’nda 

temelinde insan sevgisinin ve ilerlemesinin bulunduğu bir atmosferin hakim olduğu 

görülür. Felsefi sorgulama her yerde vardır. Çünkü Aydınlanma bilimdeki ispatların 

kesinliğiyle beslense de aslında düşüncelerin savaşıdır. İnsanlar ve nesneler dünyasının 

aydınlatılması amacıyla felsefi sorgulama varlığını sürdürür.68 

Antikçağ aydınlanmasının merkezi Atina iken. 18. yy. aydınlanmasının İngiltere’de 

başlayıp oradan Fransa’ya ve Almanya’ya geçtiğini söyleyebiliriz. Öte yandan 

Aydınlanma 18. yy. da Paris’te ortaya çıkan Avrupa’yı saran oradan da Amerikan 

kolonilerine yayılmış entelektüel bir akımdır. Aydınlanma’nın dili Fransızca başkenti de 

Paris’ti. Fransız ihtilali ve sonrasındaki dönemde sosyal gruplar arası iletişim artar, 

fikirler basın yoluyla yayılır. Aydınlanma, bilimde ve sanatta çağın çok ötesinde bir 

ilerlemenin gerçekleşmesi gerektiğini savunur. Dönemin dinsel ve siyasal yetkesini 

reddeder. Sonraları 18. yy. da “Ansiklopedi” yerini bilime bırakır. Aydınlanma dönemi 

filozofları zamanla artan bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefler. İngiltere ve 

Hollanda’nın dışında Avrupa’nın diğer ülkelerinde uygulanan sansür amaçlarına 

ulaşmalarını engelleyen en büyük faktör olarak görülür. Fransız Aydınlanması’nda 

egemen olan siyasal akılcılığın amacı; devletin güçlendirilmesi aracılığıyla toplumsal 

düzeni rasyonelleştirmek ve geleneksel düzenin bireyler üzerinde oluşturduğu 

kısıtlamaları ortadan kaldırarak bireysel özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiği 

düşüncesidir. Fransız ulusu, 1789 Devrimiyle egemenliğin yürütülmesi yetkisini alır, 

devletin kraldan ayrılması süreci kalıcı ve geri dönüşü mümkün olmayan bir hale gelir. 

Fransız İhtilali’yle birlikte Fransız aristokrasisinin feodal ayrıcalıkları kaldırılır. “İnsan 

ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” kanunlaşır. 69 Fakat “Fransız Devrimi’ni yapan ve bundan 

en kazançlı çıkan bu yükselen orta sınıf burjuvası olur. Burjuvasi Devrimi yaptı, çünkü 

yapması gerekiyordu. Zorbaları deviremezse kendisi ezilecekti … Burjuvaziyi kimler 

oluşturuyordu? Bunlar yazarlar, doktorlar, öğretmenler, avukatlar, yargıçlar, devlet 

memurlarıydı.”70 Bununla birlikte “Kuramla eylem, düşünce ile yaşam arasında hiçbir 

                                                           
67 Cevizci, 324. 
68 Buhr- Schroder- Barek, 7-9. 
69 Llyod-Krause, 10-55. 
70 Leo Huberman, Feodal Toplumdan 20. yy.’a, İletişim Yayınları, İstanbul 2012, 169. 
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dönemde on sekizinci yüzyıldaki kadar tam bir uyum olmamıştır. Bu çağda tüm 

düşünceler hemen eylemlere dönüştürülmekteydi. Tüm eylemler genel ilkelere 

bağlanmakta ve kavramsal ölçütlere göre yargılanmaktaydı. On sekizinci yüzyıl 

kültürüne gücüne ve içsel birliğini vermiş olan bu özellikti.”71 

Genel olarak baktığımızda doğal hukuk doktrini organik ve teokratik devlet 

teorisini reddeder. Devletin, siyasal iktidarın kaynağı insan aklı ve iradesi olup sahibi de 

insandır. 72 “Doğal hukuk doktrinleri toplumun ve devletin oluşumunu, siyasal iktidarın 

kuruluşunu açıklarken, insanların toplu halde  bir devlet düzeni içinde yaşamadan önce 

doğal yaşama dönemi diye adlandırılan bir dönemden geçtiklerini ileri sürmüşlerdir.”73 

Ortaçağ’da doğal hukuk ilkelerinin Tanrı tarafından konulduğu kabul edildiğinden 

herkesi bağlayıcı nitelikte olduğu fikri daha sonraki yüzyıllarda özellikle 18. yy. da doğal 

hukukun  laik bir temele dayandırılmasıyla değişir. Aydınlanma’nın doğal hak kuramı, 

toplumu ve devleti tarihe dayanarak evrimsel bir şekilde açıklamayı ilke edinir. Aslında 

dinsel niteliklerden arınmış, akla dayalı doğal hak kuramının ilk savunucusu Grotius’tur. 

74 Doğal hakka dayalı toplum ve devlet kuramları tasarlayan en ünlü filozofların 

kuramları arasında karakteristik farklar olmasına rağmen önde gelenlerinin Hobbes, 

Locke ve Rousseau olarak bilindiğini söyleyebiliriz.  O halde Fransız İhtilali’yle birlikte 

egemenlik tek bir ferdin kişisel gücü olmaktan çıkıp topluma mal edilir. “Kendi üzerinde 

onu kontrol edecek hiçbir güce bağlı olmaksızın yasa yapma erki anlamındaki egemenlik 

artık milletindir. Millet, daha doğru bir ifade ile milletin temsilcileri yasayı yapacak, kral 

ise sadece onu uygulamakla görevli ve yükümlü olacaktır.”75  

“XVIII. Yüzyılda önce Amerikan sonra Fransız Devrimleri İngiliz geleneğinin 

çabalarını sürdürerek büyük ülkelere uygulanabilecek yeni bir demokrasi biçimi 

yarattılar. Mademki yurttaşların tümü yönetime kişisel olarak katılamıyorlardı, o halde 

aralarından temsilciler seçerek Ulusal Meclis’e göndereceklerdir; İşte temsili demokrasi 

adı buradan gelir. Bundan böyle demokratik rejim yönetenlerin yönetilenler tarafından 

seçilmesi olarak tanımlanır.”76 18. yy. da Amerikan ve Fransız filozofları arasında 

                                                           
71 Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984, 179. 
72 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yöntemler, Beta Basım, İstanbul 2013, 144.  
73 Göze, 145. 
74 Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılap Yayınevi, İstanbul 2003, 129. 
75 Koçak, 113. 
76 Maurice Duvarger, Siyasal Rejimler, Sosyal Yayınları, İstanbul 2004, 17. 
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kuvvetli bir bağlantı vardır. 1789 İnsan Hakları Bildirgesinin hazırlanması için çalışan 

Tom Paine bu bağlantının sembol isimlerinden biri olur. Paine’in insan varlığı, ahlaki 

mutluluğu ve refahı için tasarladığı insanların hakları bakımından özgür ve eşit 

doğdukları ilkesinden başlamak üzere genel olarak ilkeler sistemi Rousseau’nun 

fikirleriyle benzerlik gösterir. 77 

Bütün Aydınlanmacıların içinde Fransız Aydınlanmacılarının diğerlerinden farklı 

olarak değerlendirilebilecek özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Fransız 

Aydınlanmacıları, bilime, ilerlemeye verdikleri değer, iyimserlikleri, reformculukları ve 

Ansiklopedi ile Aydınlanma’nın odağını oluştururlar. Fransız Aydınlanmacıları toplumu 

daha iyi ve mutlu kılmak için kendilerini araştırmaya adamış reformcular ve 

propagandacılar gibi çalışırlar. Metafizik sistemleri tasvip etmeyen bu entelektüeller var 

olan devlet düzeninin ve klisenin muhalifleri olarak sanki bir siyasi partinin üyesi gibi 

davranırlar ve ortak bir aydınlatma politikasının hem teorisyenleri hem de uygulayıcıları 

olurlar. Montesqueiu, Diderot, D’Alembert, Helvetius, Condillac ve Voltaire Fransız 

Aydınlanmacıları arasında sayılır. Fransız Aydınlanmacılarına göre bir devletin 

meşruiyetinin göstergesi, yurttaşların huzur ve mutluluğunun varlığıdır. İnsanlar aklını 

kullanarak kendileri için iyi olanın ne olduğunu bulur. Akıl ve bilim sayesinde her alanda 

ilerleme kaydedilir. Her alanda reform yapılarak daha iyi bir gelecek inşa edilmek istenir. 

Doğal ahlak, hukuk, din, ekonomik düzenin var olduğuna ilişkin inanç insanların ve 

kurumların uyması gereken bir doğal düzen olduğu düşüncesini insanlara benimsetir. 

Ancak 18. yy. Fransız filozofları bu yeni düzeni kurarken karşılarına eski siyasal ve sosyal 

düzenden beslenen egemenlerin kendi çıkarlarını korumak adına zorluk çıkaracaklarını 

bilirler. Tüm bunlara rağmen Fransız Aydınlanmacıları, kuracakları yeni düzenin sadece 

Fransızlar için, değil bütün dünya için her yönden iyi olacağını düşünürler. 78 

18. yy. da felsefi düşünceler ve siyasi eleştiriler daha cesur yapılır. Bu yüzyılın  

göze çarpan vakası Diderot tarafından yönetilen D’Alembert, Holbach, Helvetius, Turgot, 

Haller Morelet, Quesnay, Volter, Montesqieu ve Rousseau’nun da katkı yaptığı 

“Ansiklopedi”dir. 79 Görüldüğü gibi “Ansiklopedistlerin inancı insancı, akılcı ve 

bilimseldi. Tabiat ve toplumun anlaşılmaz,keyfi kader ve inayetle değil, zihnen 

                                                           
77 Northeeate Parkinson, Siyasal Düşüncenin Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2001, 186-190. 
78 Cevizci, 396-400. 
79 Spencer-Krause, 55-71. 
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kavranabilir. Akli düzenle yönetildiğine ve insanın artan bilgisinin mutluluğu, ilerlemesi 

için en iyi rehber olduğuna inanıyorlardı.”80 Buna ilaveten “Ansiklopedi’yi düşünsel ve 

tarihsel açıdan önemli kılan şey Voltaire’nin İngiltere’den Fransa’ya ithal ettiği yeni bilgi 

yaklaşımını Francis Bacon ve İsaac Newton’ı bu yaklaşımın başlıca kurucuları olarak 

gören ve onu hepsinden önce John Locke’un temsilcisi olarak gördükleri felsefi bir 

yaklaşımla birleştiren bilimsel bir yaklaşımın somutlaşmış olmasıydı. Diderot bir yabancı 

olarak amacının yaygın düşünce tarzını değiştirmek olduğunu belirtmişti ve büyük ölçüde 

bunu başardı.”81 diyebiliriz. . 

Genel olarak baktığımızda “Fransız Devrimi, Aydınlanma hareketi ile ayrılmaz bir 

bütün oluşturur. Aydınlanma, burjuvazinin bir sınıf olarak kendini gerçekleştirebilme 

hedefiyle giriştiği, kurtuluş-özgürleşme hareketinin gerek felsefe-ideoloji, gerekse sanat-

edebiyat-kültür alanlarındaki belirli bir tarihsel biçimi temsil eder.”82 Öte yandan   

gecikmeli gelen Alman Aydınlanması’nın büyük ismi İ. Kant Fransız filozoflarının itibar 

etmediği metafizik bir geleneği başlatır. “Saf Aklın Kritiği” adlı eserinde bilimlerin 

sağladığı bilgi türünü eleştirel bir temel üzerine oturturken bir taraftan da metafiziğin 

sınırlarını sistemleştirir. Bunların yanı sıra Rousseau ile ilişkilendirilen ahlak ve etik 

devrimini de temellendirmeye çalışır. Rousseau gibi psikolojik bir deneme yazarı 

sayılabilen Kant’a göre Rousseau, duyguyu aklın tahakkümünden kurtarmış bir 

düşünürdür. Rousseau’nun en büyük başarısı 18. yy. ın karateristik toplum düzeni 

içerisinde ahlakın önemli bir erdem olduğunu belirtmesi ve ahlaklı-ahlaksız ayırımını kesin 

çizgilerle yaparak insan maskesi ile gerçek yüzü arasındaki ayırımı çok net olarak 

göstermesi olduğunu belirtir. 83Kısaca Rousseau 18. yy.’ın en çok kabul gören değerleri 

olmasına rağmen aklı ve bilimi insanın en üstün yönü olarak görmez. 

Buhr-Schroder-Barek’e göre Fransız Aydınlanması’nda egemen olan siyasal 

akılcılığın amacı, devletin güçlendirilmesi aracılığıyla toplumsal düzeni 

rasyonelleştirmek ve geleneksel düzenin bireyler üzerinde oluşturduğu kısıtlamaları 

ortadan kaldırarak özgürlükleri güvence altına almaktır. Ancak Fransız Aydınlanma 

hareketinin ilk döneminde birbirinden kopuk kendi içinde bir bütünlük taşımayan 

çalışmalar yapıldığı bilinir. Voltaire ve Montesquieu bu dönemin  kayda değer 

                                                           
80 Ebenstein, 245. 
81 Magee, 124. 
82 Rousseau, Yalnız Gezenin Düşleri, 9. 
83 Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe,7-19.  
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düşünürleri olarak, çalışmalarının düzensiz de olsa, toplum tarafından benimsendiği 

görülür. Fransız Aydınlanma hareketinin 1750’lerde başlayan ikinci aşamasına dahil olan 

Rousseau üçüncü kastın alt katmanlarının sorunları ve düşünceleriyle toplumun karşısına 

çıkar. Çağdaşı diğer filozoflardan farklı olarak halktan biri gibi düşünür. Bu nedenle 

kamuoyunda kendine özel bir yer edinir. 84 Belirtmemiz gereken bir başka durum da 

“İhtilal arifesinde Emmanuel Sieyes tarafından insanlar arasındaki tüm ayrıcalıkların 

insan ve yurttaş haklarına aykırılığı ileri sürülmüş olmasıdır. Sieyes milleti, ortak bir 

yasaya göre yönetilen ve aynı yasa koyucu tarafından temsil edilen bireyler topluluğu 

olarak tanımlanmıştır.”85 Tanımlandığı üzere 18. yy. ekonomik gelişmelerin yaşandığı 

bunun sonucunda elde edilen zenginliklerin farklı bir dağılımının ve paylaşımının olduğu 

burjuvazinin geliştiği, bu durumun siyasal yönetim biçimlerindeki değişimi zorunlu 

kıldığı dönemdir. Bu bağlamda Fransız Devrimi ve sonrasında özgürlük, eşitlik ve 

kardeşliğin bir halk sloganı haline geldiğini söyleyebiliriz. “Burjuvazi on sekizinci 

yüzyılın sonuna doğru artık eski feodal düzeni yıkacak kadar güçlenmişti. Feodalizmin 

yerine, malların serbest mübadelesine dayanan öncelikle kar etme amacını güden değişik 

bir toplum burjuvazi tarafından kuruldu, bu sisteme kapitalizm diyoruz.”86  

18. yy. da geliştirilen demokratik teorilerin en önemlisi ve yaygını “milli 

egemenlik” teorisi olup Rousseau’ya ait olduğunu görürüz.87 “Toplum Sözleşmesi adlı 

ünlü eserinde Rousseau şu temayı işliyordu; Siyasal toplumun temeli, başlangıçta onu 

meydana getiren insanlar arasında aktedilen bir sözleşmeye dayanır. Tabiat halinden 

düzenli toplum hayatına geçişi sağlayan bu sözleşmeyle insanlar iradelerini 

birleştirmişler, kendilerini ve yetkileri ile birlikte topluluğa devretmişlerdir.”88 şeklinde 

özetlenmiştir. Fransız doktrininde milli egemenlik ve halk egemenliği, İngiltere’de John 

Locke’un da etkisiyle parlemantonun egemenliği savunulur. İngiltere’de egemen olan 

İngiliz halkı değil İngiliz parlemantosudur. Locke “Hükümet Üzerine İki Deneme” 

(2018) adlı eserinde tek bir üstün iktidarın olduğunu onun da yasama iktidarı olduğunu 

belirtir.  Rousseau, İngiltere’de parlementonun egemenliği doktrini hakkında; İngiliz 

halkının sadece üyelerini seçmek üzere oy vermeye gittiklerinde özgür, bunun dışında 
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egemen ve özgür olmadığını iddia eder.89 Görüldüğü gibi Rousseau’nun sözleşme 

teorisinde toplumu oluşturan fertler yönetme hakkına doğrudan sahiptir. Hukukçular 

bunu “milli egemenlik” veya “halk egemenliği” olarak ifade eder. O halde İngiltere’de 

parlementonun egemenliği, Fransa’da ise milli egemenlik ile sonuçlanan süreç farklı yol 

izlemesine rağmen aynı amaca hizmet eder. Amaç feodal toplum yapısından burjuva 

toplum yapısına geçiştir ve bu gerçekleşir. 90 Diyebiliriz ki mutlak monarşi içerisinde 

yöneten, egemen iken; Fransız Devrimi’nin değerlerine göre yönetilen yurttaş, 

egemendir. 18. yy. itibariyle “modern egemenlik” kuramı “milli egemenlik” kuramına 

dönüşür. 91 

Sonuç itibariyle Aydınlanma değerlerinin pratiğe döküldüğü yer Amerika’dır. 

Aydınlanma’nın fikirleri Amerika’nın temel değerlerini oluşturduğu için İngiliz 

hükümetine karşı bağımsızlık savaşını başlatırlar. “İnsan Hakları Bildirgesi, John 

Locke’un İngiltere’nin muhteşem devrimi sırasında savunduğu prensipleri açıklayarak 

başlar. Apaçık ortada olduğunu düşündüğümüz gerçekler şunlardır ki ; tüm insanlar 

eşittir. Yaratıcı herkese yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama gibi devredilmez hakları 

bahşetmiştir.”92 

2.2. ROUSSEAU’NUN AYDINLANMA DÖNEMİNE YÖNELİK 

ELEŞTİRİLERİ 

Rousseau çağdaşı diğer aydınlanmacılardan farklı olarak aydınlanmanın, 

akılcılığına bilimciliğine ve ilerlemeciliğine eleştiriler yöneltir. 93 Filozof 1769’da 

“Bozulma her yerde aynı; artık Avrupa’da ne ahlak ne de erdem var ama bunlar için bir 

sevgi hala yaşıyorsa onu da Paris’te aramalı.”94 derken Fransız İhtilalini duygusal olarak 

önceler. Birkaç yüzyıl önce Avrupa’nın şu an yaşadığı dönemden daha bilgisiz ancak 

erdemli olduğunu düşünen filozof Avrupa’nın bu şartlarda geleceğinin mutsuz bilgiçlik 
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ve erdemsiz uygarlık dönemi olacağını iddia eder. Sanat ve bilimin de bu kötü gidişe katkı 

sağlayacağını düşünür. 95 

O, özgür yaşamak için doğmuş insanlara esaretlerini kanıksatan ve sevdiren 

edebiyat, sanat ve bilimin özgürlük duygusunu boğması sonucu, toplumun içinde yaşadığı 

yüzyılın  değerlerine göre ulus haline geldiğini iddia eder. 96Bu dönemde içinde yaşanılan 

toplumda lüks ve gösteriş hakimdir Bilim ve sanat ilerler, erdem yok olur. “Rousseau o 

zaman, bu toplumun eşitsizlik temeli üzerine kurulmuş olduğu, kültürün, süs ve gösterişli 

yaşayışı halkın yoksulluğuna dayanan kokuşmuş, bir aristokrasinin hizmetinde olduğunu 

görür.”97 

Rousseau çağdaşlarıyla Aydınlanma’nın değerlerine yönelik pek çok konuda ayrı 

düşer diyebiliriz. “ … bilim adamları ve filozoflar var, toplum tarafından sıkı sıkıya 

benimsenmiş, sorgulanmadan kabul görmüş ahlaki görüşler ve alışkanlıklarını 

sorgulamakla, vatanseverlik ruhunu zayıflatmaktadır. Bilim ve felsefe aynı zamanda 

yurttaşları ayartarak, kamusal faaliyetlerden uzaklaştırır … sonunda zihinsel yeteneklerin 

ilerlemesi; beyhudeliği, rekabeti ve eşitsizliği besler. ”98  Filozof her ne kadar doğa 

durumunu ve antik dünyayı övse de yurttaşların hayatına siyasal toplum düzeni içinde 

devam etmek zorunda olduğunu bildirir. Sanatın ve bilimin gelişmesi ile geçmişte pek 

çok halkın ahlaki bakımdan yozlaştığı görülür. Bilim ve sanattaki  gelişimin olumsuz 

etkisinde kalmayan, erdemli kalan Rousseau’nun sürekli övdüğü Sparta halkıdır. 99Sanat 

ve bilimdeki ilerleme, bireylere yurttaşlık bilinci aşılamaz aksine bireyleri pasifleştirir, 

devlete olan bağlılıklarını zayıflatır ve devleti tehlikelere karşı koruma cesaretinden 

yoksun bırakır. Sanat, kibri ve konforu beslerken her türlü bilim meraktan, servet 

tutkusundan, batıl inançlardan ve tembellikten doğar. Tembellikten doğan konfor 

düşkünlüğü beraberinde ahlaki zayıflığı getirir. Düşünüre göre modern çağın sanatı ; 

tiyatrodur. Bununla birlikte tiyatronun insanların ahlakını bozduğunu iddia eder. Bu 

nedenle Cenevre’de tiyatronun yasaklanmasını memnuniyetle karşılar. Tiyatroya 

gidenlerin doğallıktan uzak sadece başkalarının ne yaptığından haberdar olmak isteyen 
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gösteriş meraklısı insanlardan oluştuğunu savunur. 100 Filozof “…bilimlerin ve sanatların 

gelişmesinin insanlığı mutluluğa değil tam tersine mutsuzluğa ittiğini ileri sürmüştür. Ona 

göre uygarlık, doğayı, insanların öz yapılarını ve doğal olan her şeyi tahrip etmiştir. 

Uygarlık, insanları ve toplumları iyileştirmemiş aksine yozlaştırmıştır. Toplumlar 

ilerledikçe bozulmuş ve kötüleşmişlerdir. Rousseau’ya göre bütün kötülükler uygarlığın 

ilerlemesiyle artmıştır.”101 Rousseau kültürel gelişimden çok uygar toplumlarda ahlakı 

yıkan faktörlerden birini, insanın elde ettiği bilgi birikimini, kullanarak kendini 

diğerlerine göre öne çıkarma isteği olarak görür. Düşünürün deyimiyle bu “ayırım 

tutkusu” dur. 102Düşünür sanatta ve bilimde üstün olma isteğinin politikaya hakim olma 

isteğine kaynaklık ettiğini savunur. 103 

Filozofun önemli eserlerinden biri olan “Eşitsizlik Üzerine Söylev”de o ahlaki 

çöküşün kaynağını kültürel nedenlerden çok, insan doğasını dikkate alarak açıklar. 

Neticede ahlaki yozlaşmanın eşitsizlik olgusuna dayandığını iddia eder. Bununla birlikte 

özel mülkiyet kurumu etrafında görülen otorite ilişkilerini de bu durumun sorumlusu 

olarak gösterir. İnsan doğasının toplum içinde bozulmasından şikayet eden düşünür insan 

doğasının  en güzel özelliklerden olan onur ve saygı kavramlarının, özel mülkiyet kurumu 

aracılığıyla, yerini onursuz bir rekabete bıraktığını ifade eder. İnsan doğada kendi tarihini 

yazan yegane tür iken özelliklerini olumsuz şekilde kullanması nedeniyle toplumsal 

yaşamda sıkıntı başlar. Doğal insan için hiçbir anlam ifade etmeyen mülkiyet uygar insan 

için  önem arz eder. Mülkiyet kavramı uygar insanların  aralarında çekişmelere neden 

olurken, doğal insanın mülkiyet edinmesi veya mülkiyet için çatışması kendisine bir 

fayda sağlamaz. Bu durumda mülkiyet ahlaki yozlaşmanın en önemli nedeni sayılır. İnsan 

yaşamı, sahte değerler ve gereksiz ihtiyaçlar tarafından yönlendirilmeden önce davranış 

olarak, kaba da olsa, doğaldır. İnsanların kendine özgü sadeliği kibarlık maskesi ve 

modanın esiri olmalarından dolayı bozulur. 104 

Yaşamını üretimle beslemeyen sürekli zevklerinin peşinde koşan, modern toplum 

insanı  yozlaşma tehdidi altında yaşar. İnsanların boş zamanları çok olduğundan 

sosyalleştikçe birbirlerine daha fazla bağımlı olurlar. Kendilerini başkalarının onları 
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değerlendirme ve fikirlerine göre belirler. Erdem arayışı yerine toplumsal itibar peşinde 

koşarlar. 105 Rousseau modern toplum insanı ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade eder. 

“Aylak yaşam yozlaşmayı getirdi ve egemenlerin maddi külfeti ağırlaştı, yüreklerinde 

vatan sevgisinin yerini paraya düşkünlük aldı; ruhu yücelten bütün duygular 

bastırıldığından insanlarda kararlı tavırlar ve alınan kararların arkasında durmak gibi 

hasletler kalmadı.”106 Modern toplum insanı böylece kendi varlığını zayıflatarak köleleşir 

diyebiliriz . Görüldüğü gibi “Rousseau’ya göre doğal insan kendi içinde yaşarken, 

modern insan kendi dışında yaşar.”107  

Wokler’e  göre Rousseau’nun ölümünden üç yıl sonra yayınlanan “Dillerin Kökeni 

Üzerine Deneme” adlı eserinde belirttiği üzere müziği de ahlaki yozlaşmanın bir parçası 

olarak gördüğü anlaşılır. Bu eserde müziğin gelişim tarihi ile ahlaki yozlaşma arasında 

eşgüdümsel bir ilişki kurar. Tüm bunların yanı sıra yavaş ve ritimden yoksun konuşma, 

seviyesiz insanların var olmasına hizmet eder. Modern diller özellikle kamusal alanda 

insanlara ifade edebileceği fikri olmayan yöneticilerin veya din adamlarının insanları 

istismar etmek için kullandıkları hitabet şekli haline gelir. Zamanla modern devletlerin 

yöneticileri kapalı yerlerde nutuk atarak halkı istismar etme davranışı yerine, halka açık 

toplantılar yapmadan, halkın kendi arasında gündemde olan yönetime iletmek 

isteyebilecekleri konulardan halkı uzaklaştırmak ve dikkatlerini başka konulara çekmek 

yöntemiyle gerçek gündemi örtbas etmeye çalıştıkları görülür. 108 

Filozof, mevcut olan toplumsal düzen içinde bilim, insanlarının yetişeceğini ancak 

iyi yurttaş yetişemeyeceğini iddia eder. Ahlaki ve toplumsal olarak bu ölçüde yozlaşmış bir 

toplumda kalabalığın halka, bireylerin yurttaşa dönüşmesi gerekir fakat toplum sözleşmesi 

veya anayasa yapma eyleminin gerçekleşmesi mümkün görünmez ve artık bir devrimin 

kaçınılmaz olduğu düşüncesi Rousseau’da belirir. Ona göre, Aydınlanma hareketinin başını 

çeken burjuva sınıfı halkın ihtiyaç ve taleplerine karşılık veremez. Düşünür, söz konusu 

olan fikirleriyle diğer çağdaşı filozoflardan ayrılır. Ayrıca 18. yy. da yaşanan bu yozlaşma 

ve sığlaşma düzeninde filozofların da payının olduğunu düşünür. Dönem filozofları 

insanların değer verdikleri veya kutsal saydıkları her şeyi yıkmayı adeta kendilerine görev 

edinir. Özellikle vatanseverlik konusunda yoğunlaşarak çalışmalar yapılması gerekirken 
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Rousseau dışındaki dönem filozofları bu konuya önem vermezler. Sonuç itibariyle 

uygarlaşma insanın doğal yapısını bozar ve insanı başka türden bir varlık haline getirir. 

Toplumsallaşma insanları; ikiyüzlü, entrikacı, sahte ve kişiliksiz hale getirir. 109 

Uygar insanların kendileri ile değil başkaları için yaşadıklarını iddia eden Rousseau 

bu nedenle uygar insanları adeta ruhları aynı kalıba dökülmüş varlıklara benzetir.“Kim ne 

derse desin bugün Fransızlar, Almanlar, İspanyollar hatta İngilizler yok; sadece Avrupalılar 

var; Hepsinin zevkleri, tutkuları, gelenek, görenekleri aynı, çünkü hiçbiri özel bir kurum 

tarafından ulusal bir biçime sokulmamıştır.“110 

Genel olarak baktığımızda aslında filozun amacı bilimi kötülemek değildir. 

“Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” eserindeki metinde “…dönemin egemen 

paradigmalarına ve bilimsel anlayışlarına meydan okumuştur. Rousseau yaşadığı asrın 

bilim anlayışını sorgularken eleştirilerini bilimin ticarileşmesine ve onun bilim 

adamlarının kişisel çıkarlarına dönük olarak kullanılmasına yoğunlaştırmıştır.”111 Bilim 

ve hatta sanat da özleri itibariyle kötülük içermese de var olan toplumsal yapı içinde, 

kendilerini filozof zanneden kişilerin de katkılarıyla toplumu özgürleştireceklerine uygar 

toplumun genel özellikleri sonucu özgürlüklerini yok ederler. 112“…Rousseau’nun 

korktuğu bilginin kendisi ya da gerçekten bilgili insanlar değil, fakat kendilerini bilgili 

zannedip diğer insanlarla ilişkilerini bu yarım yamalak bilgi dolayımıyla kuran ve 

vicdanlarının sesini dinlemeyen yarı cahiller ya da yarı aydınlardır.”113  

Aydınlanma Dönemine yönelik olarak bu denli eleştirileri olan filozof genel olarak 

insanlığın geçirdiği evrimi üç aşama halinde değerlendirir. ″… ilk olarak doğa durumu, 

ardından günümüzde de devam eden ( sahte ) uygarlık durumu, başka bir deyişle soygun 

sistemi, üçüncü olarak da insanların eşitliği ve özgürlüğü ilkesi üzerine kurulu toplumsal 

bir sözleşme ile gerçekleştirilebilecek olan, insanın zihinsel yapısı ve donanımıyla olduğu 

kadar duygusal yapısıyla da uyumlu gerçek bir uygarlık durumu. ‶114 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ROUSSEAU’NUN TOPLUM SÖZLEŞMESİ TEORİSİNİN DİĞER SÖZLEŞME 

TEORİLERİNDEN FARKLI VE ORTAK YÖNLERİ  

3.1. ROUSSEAU-HOBBES-LOCKE 

Sosyal sözleşme düşüncesini sistemleştiren İspanyol Francisco Suarez’dir. 

Suarez’in sosyal sözleşme kuramcısı sayılmasının nedeni : “Aile ve bireyleri, toplumun 

yöneticisine ya da üstün bir otoriteye bağlayan ve topluluğun varlık koşulu olan açık ya 

da zımni bir anlaşma yapılmadan doğamayacak, belli bir siyasi birlik diyerek siyasal 

iktidarların karşısına toplumu çıkarmaya başlamıştır. Bu yüzden ilk önemli sosyal 

sözleşme kuramcısı sayılması gereken Suarez’in egemen gücün bir sözleşmeyle 

kurulduğuna ilişkin düşüncesi zamanla geliştirilecek, Hobbes’te; kral, Rousseau’da; ulus 

adına yetkinleşecektir.”115 Sözleşmecilere kuramları açısından genel olarak   bakıldığında 

Hobbes; muhafazakar, Locke; ilerlemeci ve yenilikçi bir konumda görünür. Hobbes 

aristokrasinin, Locke burjuvanın sözcüsü gibidir. Rousseau’ya gelince Alplaçin’in  

deyimiyle bir özgürlük filozofu olup bütün insan topluluklarının yararına iki büyük değer 

kabul eder: Özgürlük ve eşitlik 116 

“İnsanlık tarihinde devletin ilk kez ortaya çıktığı belirli bir an saptayamayacağımız 

apaçıktır. Ama bu tarihsel bilgi eksikliği, devlet sözleşmesi kuramcılarını ilgilendirmez. 

Onların sorunu, tarihsel olmayıp analitik bir sorundur. Köken terimini kronolojik değil, 

mantıksal bir anlamda anlarlar. Aradıkları şey, bir başlangıç olmayıp devletin ilkesi yani 

varlık nedenidir.”117 Öte yandan Hobbes, Locke ve Rousseau gibi sözleşme kuramcıları 

özellikle Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda Batı’da gerçekleşen ulusal nitelikli 

sivil toplum oluşumunu değerlendirip  kendilerine özgü ideal teoriler ürettiler diyebiliriz.  

Egemen devletin ortaya çıkışı 16 ve 17. yy. ın dinsel çatışmalarından sonrasına 

tekabül eder. Egemen devlette siyasal düzenin amacı her türlü dinsel çatışma ve içsel 

bölünme tehdidine karşı toplumda birliği sağlamaktır. Halk ve kitle ayrımına felsefi temel 

kazandıran ilk filozof Hobbes’a (2018) göre, herkesin kendi iradesinin geçerli olduğu 
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birliksiz bir nicelik oluşturan kendilerine hiçbir hukuk veya eylem mal edilemeyen 

iradelerin yan yana gelmesinden ibaret olan kitleye karşın halk, bireyler topluluğu 

değildir. İradesi tek olan ve bir eylem mal edilendir. Hobbes’un sosyal sözleşme 

kuramında geçen egemen güç meşruiyetini Tanrı’dan değil toplumdan alır. Filozof 

monarşiyi Tanrı iradesine uygunluğuyla değil doğal insanın doğasına uygunluğu 

düşüncesine dayanarak meşrulaştırmaya çalışır. Hobbes’un egemeni kralın maddi 

varlığında değil, soyut ve aşkın kişiliğinde temsil edilir. Hobbes’ta devlet, insan eseri 

yapay bir varlıktır ve organik bir yapısı yoktur. İnsanı diğer canlılardan ayıran akıl ve 

muhakeme ideal devlet düzeni olan otoriter devlet için gerekli  tüm altyapıyı insana verir. 

118 

Hobbes Toplum Sözleşmesi ile doğal olarak bir arada yaşayan insanları yığınlıktan 

kurtararak egemen bir halk konumuna yükseltir fakat Hobbes’un (2018) egemeni yapay 

bir varlık olup sözleşmenin tarafı değildir. İnsanlar sözleşmeyle haklarını egemene 

devreder. Egemen; yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanı sıra; barış, savaş ve 

cezalandırma yetkilerine de sahip olur. 119 

Diğer bir sözleşme kuramcısı Locke, mutlak monarşiye temel oluşturan ilahi 

yönetme hakkı teorisini reddeder. Politik iktidarın bireyden hareketle ve halkın rızasıyla 

temellendirilebileceğini düşünür. Politik otoritenin oluşumundan önce doğa durumundan 

yola çıkar. Doğa durumunu bütün insanların eşit ve özgür olduğu bir düzen olarak ifade 

eder. 120  Locke’da doğa durumu tarihsel bir olgudur, bir taraftan da çeşitli yönetim 

biçimlerini değerlendirirken kullanılabilecek bir ölçüt olarak görülür. Locke’a göre bir 

toplumun siyasal nitelik kazanabilmesi için ilkel topluluk durumunu aşması gerekir, bu 

sayede insanlar yaşamlarını ve malvarlıklarını koruyabilir. Locke’da devlet mülkiyeti 

yaratmaz, mülkiyet devleti yaratır. Locke’da insanlar rahat ve güvenli bir yaşam 

sürebilmek için sosyal sözleşme ile toplumsal yaşam dönemine geçer fakat toplumda 

güvenliği ve adaleti sağlayabilecek, haklıyı haksızdan ayırt edebilecek, üstün bir güç 

olmadığından, ikinci bir sözleşme yaparak siyasal sözleşme ile devlet düzenine geçilir. 

İlk sözleşmenin yanı sıra Locke’da yargılama ve cezalandırma haklarının verildiği, 

belirsiz dahi olsa, ikinci bir sözleşmenin varlığında söz edilir. Bireyin, doğal olarak sahip 
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olduğu hak ve özgürlükleri siyasal iktidarın fonksiyonlarını sınırlandırır. Böylece Locke 

siyasal liberalizmin kurucusu olarak bilinirken orta sınıfın menfaatlerini, toprak 

sahiplerinin mülkiyet haklarının savunucusu olarak, burjuva sınıfının siyasal görüşlerini 

sistemleştirir 121 daha sonraları La Secondent Montesquieu’nun “ Kanunların Ruhu “ 

(2019) adlı eserinde belirttiği üzere tarafından geliştirilen ve çağımızda hukuk 

devletlerinin temel şartlarından biri olan kuvvetler ayrılığı kuramını ilk gündeme getiren 

Locke’dur. Böylece güçlerin tek elde toplanıp topluma zarar vermesi engellenebilir, 

ayrıca uygar bir toplumda, yönetimin uyguladığı bir takım politikaların bireyler üzerinde 

oluşturabileceği tehditleri göz önünde bulundurduğu için kuvvetler ayrılığı ilkesini 

benimser. 

Modern algıda bireysellik yurttaşlığı tehdit eder, bu nedenle Hobbes ve 

Rousseau’da sivil düzen insanıyla doğal durum insanı arasında uyum yoktur. Fakat 

Locke’un (2018) belirttiği üzere doğal yasa nedeniyle ahlaklı bir birey ve yurttaş olan 

insan, özgürlük içinde yaşar. Böylece daha az modern de olsa Locke’da insan ve yurttaş 

arasındaki uyum göze çarpar. 122  

Diyebiliriz ki yasaların temel amacı; toplumun ortak iyiliğini sağlamak olduğu 

konusunda Locke ve Rousseau hem fikir oldukları halde Rousseau’da yasa koyucu 

yasaları yapar, özel biridir, yetkisini kimseye devretmez, Locke, Rousseau’dan farklı 

olarak temsili demokrasiye de değer verir.  Toplum, herhangi bir nedenden dolayı can, 

mal ve özgürlüklerini tehdit altında hissederse Locke’da direnme hakkına sahiptir. 

Bununla birlikte Rousseau’da “Genel İrade” hakim, kamu yararı gözeten, her zaman 

doğru ve yanılmaz olduğu için toplum düzeni içinde bireylerin direnme hakkına sahip 

olmalarına gerek kalmaz. 123  O halde “Külli irade kavramını devreye sokmakla Rousseau, 

Hobbes ve Locke tarafından paylaşılan devletin bir aygıt, alet olduğu şeklindeki mekanist 

devlet kavramından temelden ayrılır ve Eflatun ve Aristo düşüncesine uygun olarak 

organik devlet kuramını canlandırır.”124    

Modern devlet kuramı Hobbes’in düşüncesinde belirse de Rousseau Hobbes’tan 

farklı olarak devleti halktan türetmenin ötesine geçip devleti halkla özdeş hale getirir ve 
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egemen olanın halk olduğu görüşündedir. 125 “Rousseau’nun açıkça ortaya koyduğu halk 

egemenliği kuramı, modern devleti demokratik bir nitelikle donatır. Bir başka deyişle 

egemenliğin tek meşru sahibinin halk olduğu düşüncesinin sınırları içerisinde 

kalındığında devletin en azından bir yönüyle, yani özü itibariyle, demokratik olmak 

zorunda olduğu sonucuna varılır. Bu kuram çerçevesi içindeki devlet, halkla özdeşleşerek 

bütünlüğünü sağlamış, tam anlamıyla bir olmayı gerçekleştirmiş olan devlettir; ya da halk 

kavramının yerine ulus kavramının geçirilmesiyle birlikte genellikle ulus devlet diye 

adlandırılan devlettir.”126  

Daver’in ″ Siyasal Bilime Giriş ‶ eserinde yer verdiği Locke genel olarak konuyla 

ilgili düşüncelerini “Şu halde sözleşme ile vücud bulan devletin iktidarı, Hobbes’un ileri 

sürdüğü gibi mutlak bir iktidar değildir. Devlet sahip olduğu otoriteyi ancak vatandaşların 

haklarını ve hürriyetlerini korumak için kullanabilir.”127 şeklinde özetler Rousseau’nun 

egemenine gelince çoğunluk iradesine dolayısıyla kamu yararına ilke olarak bağlı 

olduğundan Hobbes’un mutlakiyetçi otoriter devlet öğretisinden kesin çizgilerle 

ayrıldığını ifade edebiliriz. 

Hobbes ve Locke doğal durumda tüm bireylerin güçlerini eşit olarak bu eşitlik 

varsayımından ötürü de insanlara kaygıyla yaklaşarak huzursuz bir şekilde yaşadıklarını 

düşünürler. Hobbes’te ortaya çıkabilecek savaş durumunu engelleyecek ve huzuru 

sağlayacak ortak bir yapay güç “Leviathan” a boyun eğerek insanlık için eşitliğin 

zararlarını bertaraf edebilir. 128 Bununla birlikte Rousseau’da doğal durumda var olan 

eşitsizlikler insanlık açısından önemsiz bir ayrıntı iken Hobbes’ta barışı tehdit eden bir 

savaş nedeni olduğunu söyleyebiliriz. 

Raynaud-Rials’e göre Hobbes’un sözleşme teorisinde savaşmak insan doğasının bir 

özelliği iken Locke’da mülkiyet insan doğasının bir getirisidir. Öte yandan Rousseau’ya 

göre her iki iddianın da insan doğasıyla alakası yoktur. Mülkiyet ve savaş tam tersine 

insan doğasının bozulması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. 129 Buna ilaveten “İnsanın 

insana karşı kurt olduğu özdeyişi, uygarlık öncesi doğa hali için yanlış olsa bile 
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Rousseau’ya göre toplum için doğrudur ve insanın toplum içindeki mutsuzluğunu 

meydana getiren tutkuların anlatımı Hobbes’a çok şey borçludur.”130 

Rousseau’nun demokrasi anlayışında genel iradenin zorla bireye dayatıldığı 

eleştirilerine karşılık Locke’un demokrasi anlayışında bireysel özgürlük korunur. 

Locke’da insanların devlette birleşmelerinin amacı canlarının, özgürlüklerinin ve 

mallarının korunmasıdır. 131 Neticede kaynağını ortak iradeden alan sözleşmeci devlet 

anlayışlarının ortak amacı insana hizmet etmektir. 132 

Rousseau, Hobbes’un teorisine eleştiri olarak Hobbes’un kendini sevme anlayışını 

kibir olarak görür; bu duygu insanı diğerine göre üstün görmeyi tetikleyen, kötü bir 

duygudur, oysa Rousseau’nun doğa durumunda var olan kendini sevme ve acıma 

duyguları insan yaşamını güvence altına alan duygulardır, doğa durumunda kendini 

beğenmişlik yoktur. 133 

Rousseau’nun ikinci söylevindeki  ifadelerine göre doğa durumu insanı özgür ve 

eşittir. Fiziksel güç veya zeka farklılıkları olsa da bunlar önemsenecek boyutta değildir. 

Fiziksel eşitsizlikler hiçbir zaman ahlaki eşitsizlikleri açıklayıcı bir gerekçe olamaz. Bu 

durumda iyi bir yönetimin, insanın insan üzerindeki denetiminin gerektirdiği doğal bir 

zorunluluk aracılığıyla değil, ahlaki olarak birbirine eşit olan insanların kendi  istekleriyle  

kurulduğu düşüncesinde Locke ile birleşir. Hobbes’ta insanlar savaş ortamından 

kurtulmak, toplumsal barışı sağlamak için sözleşme yoluyla devleti oluştururlar ancak 

devlet bu sözleşmenin tarafı olmaz, Locke’da ise insanlar arasında eşit ve adaletli bir 

yargılama sistemi olmadığı için sözleşme yapılır ve oluşturulan devlet sözleşmenin tarafı 

olur. 134“Thomas Hobbes ve John Locke gibi Rousseau’dan önceki sözleşme ve 

egemenlik kuramcıları, egemenliğin halktan devlete, egemene veya yönetenlere 

aktarılması, düşüncesini kanıtlamışlardı. Rousseau kendisini kesin olarak bunlardan 

ayırmaktadır. Bir egemenlik aktarımı olamaz ve olmamalı egemenlik halka aittir ve orada 

kalmalıdır.”135 Der.  Rousseau, Hobbes’un aksine halkın, yöneticisine itaat etmesini 

gerektiren geri dönüşümsüz bir hak aktarımına neden olan bireylerin yöneticilerine kendi 
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istekleriyle boyun eğdikleri bir devlet anlayışını hatalı bulur. Öncelikle devletin 

oluşumuna dair bir ortaklık anlaşmasıyla bir bağımlılık anlaşmasını birbirinden farklı 

olgular olarak görür. Hatalı bulduğu diğer bir konu ise, Hobbes’un sosyal sözleşme 

teorisine uygun olarak, bireylerin kendilerini yöneticilerinin iradesine teslim ederek 

bireylerin özgürlüklerinden vazgeçebileceği tasavvurudur. Ancak Rousseau’nun 

sözleşme teorisinde koşulsuz bir özgürlük durumu, insanların güvenliklerini tehdit 

edeceği düşüncesi de unutulmamalı, bireyler kendi güvenliklerini sağlamak için hak ve 

özgürlüklerini yasalarla desteklenmiş bir otoriteye aktararak, barışı sağlamak isterken bu 

hak aktarımı süreci yöneticiyi üstün kılar ve birey siyasal bir köleye dönüşür. Oysa ki 

toplumda barışın tesis edilmesi için efendisiz insanların bir ortaklık sözleşmesiyle 

birleşmesi yeterli olur. 136 

Görüldüğü gibi “Rousseau, herkesin doğal olarak özgür ve eşit olduğu doğası 

gereği hiç kimsenin bir diğeri üzerinde yönetme hakkı olmadığı toplumların meşru 

toplum olacağı hususlarında Hobbes ve Locke ile hemfikirdir. Ancak Rousseau, Hobbes 

ve Locke’un onayladığı modern rejimin eşitsizliği beslediğini ve bunun da bireyleri 

özgürlüklerinden mahrum bıraktığını iddia eder. Yönetilenler yöneticilerin yoksullar da 

zenginlerin tahakkümü altındadır.”137 

Tüm farklılıklarına rağmen Hobbes ve Rousseau’da toplum durumuna geçiş bir 

devrim niteliğinde gerçekleşir. Hobbes’ta doğadan gelen ortak bir düşünme yetisi 

olmadığı için birey diğerinin niyeti karşısında inançsız ve güvensiz olacağından 

insanların kendi varlıklarını koruma ihtiyacı doğar. Her iki filozofta da güven,  

tasarladıkları sözleşme teorisi doğrultusunda her yurttaşın egemene ve yasalara itaat 

sözüyle gerçekleşir. Fakat Rousseau, Hobbes’un egemenin getirdiği yasalarla 

yönetilenlerin mutluluk ve huzura kavuşacağı iddiasını despotik bulur. Hobbes’in sözünü 

ettiği savaş durumu Rousseau’da farklı bir şekilde kendini gösterir. Rousseau’da insan 

yaşam biçimini değiştirmediği süreçte tükenir ve özellikle mülkiyet için birbirleriyle 

yapacakları savaşta tükenme süreci hızlanır ve bu doğal durumun sonu demektir. Toplum 

haline geçişle birlikte bireysel mutluluk ve huzuru bulmak için radikal dönüşüm ancak 

sözleşme ile gerçekleşir ve insanların kaderi değişir. 138 
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Mutlak monarşiyi en iyi yönetim şekli olarak gören Hobbes’un aksine Locke insan 

yaşamına sadece aklın yön vereceğini düşünerek gelenek ve otoritenin her çeşidinden 

kurtulmayı amaçlar. Devleti sözleşmeyle kurulmuş yapay bir kurum olarak gören düşünüre 

göre egemen olan kişiler değil kanunlardır. 139Rousseau’nun kuramına gelince halk egemen 

bir devlette her  yurttaşın eşit olarak egemenliğin bir parçasına sahip olduğu görülür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

GERÇEK SÖZLEŞMEYE GİDEN SÜREÇ 

4.1. DOĞA DURUMU 

Rousseau birinci söylevinde dönemin uygar toplumunu eleştirir. Normal koşullarda 

toplumsal yaşamda bilimler ve sanatın insanı mutlu kılması gerekirken yozlaşmış bir 

toplumsal düzende erdemsizliğe katkı yaparak birer kötülük kaynağı haline geldiğini 

belirtir. Bu noktada kötülük ve erdemsizliğin kol gezdiği bu bozuk toplum düzenin nasıl 

var olduğu sorusu filozofun cevap aradığı en önemli soru olur. Rousseau bu soruyu 

çözebilmek için çok gerilere, toplumsal yaşamın henüz ortaya çıkmadığı doğa durumuna 

giderek, doğa durumu insanının betimlenmesi gerektiği düşüncesine varır. 140Zaten ikinci 

söylevini yazma amacı da budur diyebiliriz. “Rousseau’nun vahşisi; gerçekte karşılığı 

olmayan soyut bir kavramdır. Toplumun insana bütün getirdiklerini Rousseau hayali bir 

işlemle toplum insanından geri alır.”141 

İnsanlar arasında var olan kötülüklerin kaynağını eşitsizlik olgusuna dayandıran 

Rousseau bu olgunun nasıl ortaya çıktığı ve nedenlerini anlayabilmek için öncelikle 

insanın doğal yapısının çözümlenmesi gerektiğini düşünür. Filozof bu zor işin üstesinden 

gelebilmek için tecrübelerine dayanarak insanda doğuştan olanla yapay olanı ayırt etmeye 

çalışır. Fakat sadece gözlem ve deneyimleriyle doğuştan gelenle yapay olanın ayırt 

edilemeyeceğini, bu yöntemle yanlış bilgilere ulaşabileceğini anlar. Kendinden önceki 

sözleşmeci filozofların bu konuyla ilgili bulgularının uygar insana has nitelikleri doğal 

insana özgü niteliklermiş gibi göstermekten ve doğa durumuna tarihsellik atfetmekten 

öteye gitmediğini görür. Dinsel açıklamaların yanı sıra doğal hukukçuların da konuyla 

ilgili yaptıkları açıklamaları yetersiz bulur. 142 Bu konuda “Kendinden önceki doğal 

hukuk kuramcılarını yadsıyan Rousseau doğal insanı yakalayabilmek için olumsuz bir 

antropoloji oluşturur.”143 diyebiliriz. Olumsuzlama yöntemiyle doğal insanın 

betimlemesini yapan Rousseau doğal toplumsallığı reddeder. Rousseau’nun doğal insanı, 
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toplumsallığa yatkın olmadığından yalnız yaşar. Doğal koşullara çok iyi uyum 

sağladığından güçlüdür, fiziksel olarak sağlıklıdır. Basit yaşamın getirisi olarak çok az 

düşünür ve sınırlı sayıda bilgiye sahip olur. Kendi doğasında var olan akıl ve konuşma 

yetisi doğa durumunda ortaya çıkmaz. 144 

Toplum sözleşmesi teorisyenleri doğal eşitlik teorisine dayanarak siyasal bağlılığın 

ancak uzlaşmayla sağlanabileceğini kanıtlamaya çalışır. İlk olarak insanın ihtiyaçlarını 

karşılayacak hem aklına hem de doğasına uygun bir hukuk bilimi oluşturmaya çalışan 

Grotius kamusal gerçeklerin ve mevcut yasaların ötesine giderek doğanın oluşturduğu 

insanı tasarlar bunun için insanın en doğal halinin düşünülmesi gerekir der.145 Hobbes 

hariç sözleşme kuramcılarının ideal sistemlerine temel olarak aldığı doğa durumu  her ne 

kadar kurgu olsa da sözleşme teorisini oluşturmak adına kavramsal bir araç olarak 

kullanıldığı için faydalı olur. 146 Bununla birlikte doğa durumu anlayışı genel olarak 

yukarıda söz ettiğimiz fonksiyonunun yanı sıra başka bir takım fonksiyonları da yerine 

getirir ama doğanın oluşturduğu bir insana özgü farklılık düşüncesinden de hiçbir zaman 

vazgeçmez. Hobbes’ta doğal durum sefaleti insani bir ayrıcalık boyutu katılarak 

desteklenir. İnsanların hayvanlar gibi iyi ilişkiler içinde doğal bir şekilde yaşamasını 

engelleyen dil, egemenlik, şan ve şöhret istekleridir. Rousseau bu konuda doğa insanını 

hayvana yakın bir düzeyde görse de hayvandan farklı olarak; özgürce seçim yapabilmesi 

ve gelişme gösterebilme yetisi sayesinde düzeylerini yükselterek toplumsal yaşamın içine 

girebilir. Ancak gelişme gösterebilme yetisi toplumsallaşmaya aynı zamanda 

toplumsallaşmanın getirisi olan kötülüklere de kaynaklık eder. Görüldüğü üzere 

Rousseau’da özgürce seçme ve gelişme gösterebilme yetisi doğal insanda bir gizilgüç 

olarak bulunduğu gerçeğini de belirtmek gerekir 147. O halde  Rousseau’da mülkiyet ve 

eşitsizliğin etkisinden dolayı tahtından indirilmiş bir doğal durum anlayışının insanı 

zorunlu olarak sivil toplum oluşturmaya zorladığı görüşü iddia edilirken Hobbes’ta doğal 

durumun sıkıntılı ve zor yaşam tarzına karşı çıkan insanların barış ve güvenliğini 

sağlamak adına sivil toplumları oluşturduğu görülür. 148 
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İnsan ruhunun en sade işlemleri olan kendi yaşamını sürdürme ve aynı türden olan 

varlıklara acıma duygusun akıl yetisinden önce gelmekle birlikte doğal insanın ortak 

noktalarından birini  oluşturduğunu görmekteyiz.. Rousseau’nun doğa durumunda 

insanların bir arada barış içinde yaşamasını sağlayan nedenlerden biri akıl öncesi 

duygulardan merhamet ise kavramla ilgili düşüncelerini  “Demek ki merhamet; doğal bir 

duygudur  her bireyin kendisine karşı duyduğu sevginin faaliyetini hafifletip yumuşatarak 

bütün türün, karşılıklı olarak kendisini muhafazasına yardım eder.”149 şeklinde özetler 

diğer bir neden ise insanların arzularının sadece maddi gereksinimleriyle sınırlı olmasıdır. 

Doğa durumundaki insan bu türden gereksinimlerini çok kolay karşılar. Böylece 

Hobbes’un doğa durumunda var olan rekabet ortamı Rousseau’nun doğa durumunda 

oluşmaz. 150 

Rousseau’da savaş insanla insan arasında bir bağıntı oluşturmaz. Bu düşüncesinin 

nedenleri hakkındaki düşüncelerini “İlksel bağımsızlıkları serbestlikleri içinde yaşayan 

insanların, aralarında ne barış ne de savaş hali oluşturacak kadar sürekli sabit ilişkiler 

içinde olmamalarıdır, sonuçta doğal olarak düşmanları da yoktur. Savaş halini doğuran 

şey insanlar arasındaki ilişkiler değil; nesneler, şeyler arasındaki ilişkilerdir.”151 şeklinde 

belirtir. O halde rekabet durumunun olmaması çatışma durumunu engeller denilebilir 

Rousseau’nun doğa durumunda insanların barış içerisinde yaşamasını sağlayan 

nedenlerden biri olarak doğal insanın gereksinimleriyle olanaklarının birbiriyle orantılı 

olması sebebiyle üretim yapma ihtiyacı hissetmemesi hatta tembellik yapması şeklinde 

gösterilebilir. Doğa durumunda insanlar ne mülkiyet ne birbirinden üstün olma ne de 

başkasına hükmetme arzusuna sahip olmadıklarından güvenlik ihtiyacı da 

hissetmezler.152 Ona göre; “Tabiat halinde, insan iki duyguyla yönlendirilir: Kendi 

menfaati ve merhamet. Başkalarına karşı hiçbir ahlaki mecburiyeti bulunmadığı için iyi 

veya kötü, faziletli ve rezil olamaz.”153 

Locke’un doğa durumu anlayışına baktığımızda ise Tanrı’nın getirdiği doğal 

yasanın herkese haklar vermenin yanı sıra zorunlulukları da beraberinde getirdiğini 

düşünür . Fakat bu doğal ahlak sistemi sivil bir egemenlik güvencesi olmadan ona belirsiz 
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görünür. Sivil toplumun normları, doğal ahlaka göre şekillendirildiği zaman anlamlı olur. 

Oysa Hobbes’e göre doğal ahlak yoktur, sadece iştah ve arzular vardır İnsanlar bunları 

yavaş yavaş keşfederler ancak yurttaşlık yasası yararına doğal haklarından vazgeçerler. 

Zaten insanlar doğal olarak bir görev insanı değil her ne kadar akıl ve dil tarafından 

sağlanan bazı özel etkilere sahip olsalar da, arzu insanlarıdır. Öncelikle Rousseau’da doğa 

durumunda insanlar sosyal ve rasyonel olmadıkları için konuşma yeteneğine de sahip 

değiller. Düşünüre göre ne dil ne de toplumsallık insanların doğal niteliği olamaz. 

Konuşma toplumsal bir kurum olarak toplumsallıkla birbirinden ayrılamaz. Doğal durum, 

az gelişmiş yeteneklerle sınırlandırılmış, ödevlerin bulunmadığı, refah ve barışın 

bulunduğu bir dönem olarak tasavvur edilir. 154 Bu nedenle doğa durumunda insan sadece 

arzu varlığı olarak tanımlanırsa hukuksal kavramlar kaybolur, bireyler doğal bir topluluk 

oluşturmayıp yan yana gelmiş iradelerden oluşan basit bir çokluğu oluşturur. Bu tekil 

iradelerin tek bir iradeye sahip siyasal bir bütünlüğe nasıl dönüşeceği sorunu Hobbes ve 

Rousseau’da önemli bir sorun olarak kendini gösterir. 155 bu bağlamda düşüncelerini 

“…bizim ilkel durumumuzda gerçek doğa halinde öz saygı yoktur; çünkü herkes kendini 

kendisini seyreden biricik varlık gözüyle gördüğü için evrende kendi gücü dahilinde 

olmayan kıyaslamalardan kaynağını alan bir duygunun ruhunda yaşaması 

olanaksızdır.”156 şeklinde belirtir. 

Genel olarak baktığımızda tekil iradelerin tek bir iradeye sahip siyasal bir bütünlüğe 

nasıl dönüşeceği sorunu dahilinde Hobbes bir taraftan da doğal yasanın siyasal otoritenin 

getirdiği barış ve düzeni sağlamakta yetersiz olduğu iddiasını temellendirerek felsefesini 

oluşturur. Doğa aracılığıyla oluşturulmuş bir halk mümkün değildir. Halkı oluşturan 

herkesin karşılıklı olarak egemen bir temsilciye devretmesiyle oluşan toplum 

sözleşmesidir. Toplum sözleşmesi toplumda yaşayan insanlar arasında doğa durumunda 

görülen çatışmalara son verme gücüne sahip olduğu için güvence oluşturur. Aynı sorunun 

çözümü adına Rousseau’da doğa durumundan toplum sözleşmesine giden süreç daha 

karmaşık olmasına rağmen diğer sözleşmecilerden farklı olarak doğa durumu toplum 

durumunun doğrudan nedeni olamaz. 157 Böylece “Doğa durumundan toplum durumuna 

geçiş birçok dışsal etken ile insanın gerçekleşen doğal yetilerinin karşılıklı etkileşim 
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oyununu içeren tarihsel bir süreci çağrıştırır. Bu sürecin sonucunda karşımıza çıkan toplum 

doğal değildir.”158 

Rousseau’nun sosyal sözleşme teorisini temellendirmek amacıyla doğa durumunu 

araç olarak kullanırken izlediği yöntem; var olanların olumsuzlanması yoluyla soyutlama 

olduğu görülür. Doğa durumu bir kurgudur. Bu kurgu yalıtılmışlık ve sınırlı gereksinimler 

olmak üzere iki ana kavram üzerinden türetilen düşüncelerden oluşur. 159 Bununla birlikte 

diyebiliriz ki “…insanların tabiat hali denen bir dönemde tek başlarına yaşadıkları ve bu 

dönemden sözleşme yaparak çıktıkları görüşü tarih, antropoloji, sosyoloji gibi bilim 

dallarının bulgularıyla çelişiyor. Bilim, insanın her zaman toplu halde yaşadığını söylüyor. 

”160 

Rousseau doğa durumu insanı yetkinleşebilir ve özgür iradesini kullanabilir 

iddiasından hareketle doğal yöntemlerle nasıl çocuk yetiştirilebileceğini “Emile” adlı 

eserinde anlatır. Rousseau’nun kendisinden sonrakileri etkilemiş hatta etkisi bugün dahi 

görülen natüralist eğitim anlayışı bu eserinin temel konusunu oluşturur. 161 

Doğa durumu varsayımı Rousseau’nun sosyal sözleşme teorisine temel 

oluşturmakla kalmaz bir diğer eseri “Yeni Heloise” nin de katkısı ile onu romantizmin en 

önemli savunucularından biri haline getirmiştir. 

4.2. GEÇİŞ DÖNEMİ VE YALANCI SÖZLEŞME 

Doğal durumdan çıkış ve toplum durumuna geçiş uzun bir süreçtir. İnsanların 

siyasal toplum oluşturmasıyla sonlanan süreçte doğa durumu yavaş yavaş yitirilir ve 

Rousseau bu süreci ikinci doğa durumu olarak adlandırır. İkinci doğa durumundan siyasal 

toplum durumuna kadar geçen süreç esnasında birtakım aşamalar kaydedilir. Öte yandan 

Rousseau insanı doğa durumdan bir anda örgütlü siyasal toplum durumuna geçiren diğer 

doğal hak kuramcılarından ayrılır. 162“O, bu geçişin intikal dönemi boyunca yavaş yavaş 

hazırlandığına ve bu dönem sırasında insanların huylarının gittikçe bozulduğuna inanır. 

Ona göre ilk birlikler hayvan ve balık avının ortaya koyduğu ihtiyaçlar yüzünden 
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doğmuştur. İlk aileler o zaman kurulmuş ve aralarında ilk kavgalar da o zaman  

başlamıştır. Fakat insanların ahlakına öldürücü vuruşu indiren modern endüstrinin, 

özellikle de tarımın başlaması olmuştur.”163 

Filozof ikinci söylevinde belirttiği üzere insanın, diğer tüm hayvan türlerinden 

farklı olarak, kendi doğasını değiştirme yeteneğine sahip özgür varlıklar olduğunu 

düşünür. Toplumların kuruluşu da yine sadece insana ait olan seçme yeteneği sonucu 

mümkün olabilir. İnsan bir takım alışkanlıklarını kalıcı davranış özelliklerine 

dönüştürebilir, kendisini geliştirebilir bu nedenle de doğasını mükemmelleştirmeye 

eğilimlidir. Kaçınılmaz bir şekilde doğuştan iyi olan insan, toplum haline gelme süreci 

içerisinde bozulur ve kötüleşir. İnsanın süreç içerisindeki konumunu terk ederek tekrar 

doğa durumuna dönmesi mümkün olmadığından bütün insanların ortak amacı özgürlük 

ve eşitlik ilkelerini gerçekleştiren bir hukuk devletini kurmak olur.  Rousseau, siyasal 

toplum durumuna geçen sürecin aşamalarını değerlendirirken ilkin fiziki çevrede yaşanan 

değişmelerin görülmesi gerektiğini belirtir. Değişen tabiat koşulları nedeniyle insanlar 

artık varlıklarını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla diğer insanlara 

muhtaç bir konuma gelir. Böylece doğa durumundan çıkış zorunlu bir hal alır. Düşünür, 

insanların doğal tehditlere karşı, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dahi olsa diğer 

insanlarla bir araya gelmesinin bir zayıflık göstergesi olduğunu iddia eder. Bu iddiasını : 

“İnsanı toplumsal kılan onun zayıflığıdır; yüreklerimizi insanlığa götüren ise ortak 

sefaletimizdir. Her bağımlılık bir yetersizlik belirtisidir. Eğer hiçbirimiz diğerine muhtaç 

olmasaydı, onlarla birleşmeyi kesinlikle düşünemezdi.”164 şeklinde özetler. Bununla 

birlikte sel, deprem, volkanik patlamalar gibi coğrafi olaylar ve rastlantılar sonucu 

bölgesel  yakınlık içine giren doğal insan, göçebe olmaktan çıkıp  barınaklar inşa ederek 

yerleşik hayata geçer ve böylece aile kurumunu oluşturur. Bu durum, mülkiyet 

düşüncesinin ilk biçimi olup sözü edilen olaylar süreci genel olarak toplumdaki  ahlaki 

ayrımın ve toplumsal eşitsizliğin ilk tetikleyici nedeni sayılır. Öte yandan Rousseau’ya 

göre doğal insanda fazlaca önemli olmayan doğal eşitsizlikler toplumsal işbölümü ve 

uzmanlaşma ile birlikte daha zeki, daha güçlü veya daha yetenekli olanın daha fazla 

üretim yapıp kazanmasını sağlar bir taraftan da insanların birbirine olan bağımlılığını 

artırır. Böylece özel mülkiyetin ve ekonomik eşitsizliğin nesnel koşulları da ortaya çıkmış 
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olur. Kısaca yanlış eğitim ve kültürün toplumsal eşitsizliği yarattığı, toplumsal 

kurumların da bu türden eşitsizlikleri hızlı bir şekilde artırdığını  iddia eder. Böylece ilk 

ve tek doğal toplumsal var oluş biçimi olan aile, Rousseau tarafından, ilişkileri halen 

doğal olduğu düşüncesiyle, ilkel ve yerli toplum olarak ifade edilir. Ailelerin kabileler 

halinde bir araya gelmesiyle üretim biçimi avcılık ve toplayıcılık olarak belirlenir. Zaman 

içinde tarım ve metalurjinin var oluşu işbölümü ve uzmanlaşmayı beraberinde getirirken 

üretim çeşitlenir, pek çok yapay gereksinim ortaya çıkar. Toplum halinde yaşayan 

insanların akıl melekeleri ile dilleri gelişir, bunları ise sanatın ve bilimin gelişimi izler. 

165 Sonuçta hiç de iyi olmayan bu süreç insanların doğal özgürlüklerini kaybetmesi aynı 

zamanda doğal olmayan eşitsizliklerin doğması tarihi halini alır. Görüldüğü gibi 

Rousseau’nun geçiş sürecinde mülkiyetle birlikte çıkar çatışmalarının yanı sıra rekabet, 

diğerinden üstün olma isteği gibi davranışlar zayıflıkları nedeniyle mülk edinemeyen 

yoksullar ve mülk edinmiş zenginler olmak üzere iki sınıf oluşumuna neden olup savaş 

ortamı doğar. Doğal durumunu yitirmiş, ahlaki olarak yozlaşmış insanların, birbirleriyle 

kıyasıya savaşması geçiş döneminin sonuna gelindiğinin işareti sayılır. Toplumsallaşma 

sürecinin sonuna gelindiğinde zenginler elde ettikleri kazanımları kaybetmemek için 

diğer insanları yapay bir sözleşme yaparak devleti kurmaya ikna ederler. Yalancı 

sözleşme, eşitsizlik ortamında gerçekleştiğinden zenginlerin konumlarını güçlendirmesi 

ekonomik gücün siyasal güç haline dönüşmesine neden olur. Siyasal iktidarın ortaya 

çıkması Rousseau’nun bahsettiği siyasal eşitsizlik durumunu meşrulaştırır. Görünüşte 

hukuk ve barışı sağlamak adına yapılan yalancı sözleşme halkın kendisini baskı altında 

tutan ve sömüren bir gruba itaat etmesine sebep olur. Yalancı sözleşme marifetiyle 

oluşturulmuş baskı organizasyonunu oluşturan otorite ise devlettir. Bu düzen içinde 

insanlar artık doğallıklarını yitirerek yozlaşır, toplumsal bir köle haline gelir. Toplumsal 

kölelik yoksulların yanı sıra zenginlikleriyle her şeyi satın alabileceklerini zanneden 

zenginleri de kapsar. Zenginler peşlerinden koştukları nesnelerin tutsağı olduklarından 

gerçek güçleri ve istekleri arasında uyumu sağlayamadıkları için mutsuz olurlar. 

Rousseau’nun tabiriyle başkalarına zincir vurabilmek için kendileri de zincir taşımayı 

kabul ederler. 166 
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 İkinci söylevin ilk bölümünde ilkel dönemin bazı özelliklerini betimleyen filozofa 

göre: Bu dönemde toplum mülkiyet, bilgi, vb. yoktur. İnsanlar birbiriyle iletişim 

kurmadan yaşar. Hayvanlarınkine benzer yaşam şekilleri var olup varlıklarını korumak 

en önemli amaç haline gelir. İlkel dönem insanının bünyesi sağlam olduğu için her 

yönden kendi kendine yeter. Bu durumda toplumsallaşmanın temelinde doğal bir eğilim 

bulunmaz iddiasından hareketle “Doğanın, karşılıklı gereksinimleri nedeniyle insanları 

birbirine yakınlaşmak zorunda bırakmadığı toplumculuğa elverişli koşulları 

hazırlamadığı görülmektedir.”167 düşüncesini ifade eder. 

Rousseau’nun yine “İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı”  adlı eserinde belirttiği 

üzere İnsanların belli bir amaca yönelik bile olsa bir araya gelmeleriyle oluşan toplumda 

özgür birleşmeler süreklilik göstermez ancak konuşma yetisi insanların birbirlerine 

alışmasını sağlar ve onları birbirine yakınlaştırır. Geçiş döneminde doğal insanda var olan 

kendini sevme, merhamet, vb. duygular körelse dahi, var olan gizilgüçler etkinlik kazanır. 

İnsan aklı aydınlandıkça yetenekler de gelişir. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz 

üzere barınaklar inşa edilir ve aile yaşamı olanaklı hale gelir. Ailelerin bir araya gelmesiyle 

daha büyük birlikler kurulur. Topluluklar avcılık ve toplayıcılıkla geçinir. Toprak mülkiyeti 

henüz ortaya çıkmasa da aile kurumunun mülkiyet anlayışına yaptığı katkı ise dikkate 

değerdir. Teknik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmıştır ancak insanlar yapay 

gereksinimlere daha fazla bağlanır. İnsanların birbirine yakınlaşmasına rağmen saygınlık 

azalır 168. Görüldüğü gibi saf yoksulların ekonomik ve güvenlik ihtiyaçlarından dolayı 

zenginlerin işlerini görme davranışlarını, yoksulların bile isteye zincirlerine koşması olarak 

düşünür. Kamu yetkisinin de belli bir sınıfa verilmesi insanların özgürlüklerinin tamamen 

yok olmasına ve eşitsizliğin hukuki olarak toplumda yerleşmesine neden olur. Eşitsizliğin 

kurumsallaşması zincirin son halkasının da tamamlandığı anlamına gelir ve eşitsizlik artık 

toplumda hukuki olarak yerleşir. Siyaset de bu oluşumu destekler ve toplumsal eşitsizliğin 

üzerine bir de siyasal kölelik eklenir. Toplumda uzmanlaşma ve huzur sağlanmış gibi 

görünse de ortak çıkarlar gözetilmeyip bir sınıfın çıkarları hep ön planda tutulur. 169 

İnsanların doğaya egemen olmaları sonrasında birbirlerine egemen olmalarının 

yolu açılır. Sonuçta insanın insana olan bağımlılığının artması, eşitliğin bozulması ve 
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ahlaki çöküntü sonucu gerçekleşir. Bu süreç sonucu özgürlük yitirilir, çalışma gerekli 

hale gelir, mülkiyet kurumu ortaya çıkar. Doğa durumunda özgür ve mutlu yaşayan birey 

iyidir. Toplu yaşam onu kötüleştirmiştir, eşitsizliği ileri boyutlara götüren ve insanı 

yozlaştıran kavram ise mülkiyettir. 170O halde Rousseau’nun iddia ettiği üzere “Bir toprak 

parçasının etrafını çitle çevirip, bu bana aittir diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar 

bulabilen ilk insan, uygar toplumun gerçek kurucusu olur.”171 Mülkiyetin oluşumuyla 

birlikte her konuda haksızlık olasılığı belirir. Bu durum eşitsizliğin yaygınlaşması ve 

yerleşmesi demektir. Çalışarak ürün yetiştiren bir insanın emeğinin karşılığı olan ürünlere 

sahip çıkması doğal bir durum olsa da toprağa sahip çıkmasını gerektirmez. Mülkiyet 

sadece doğayla ilgili değildir insanlar arası bir takım bağlantıları da kapsar, alınacak 

hiçbir önlem insanların arzu ve isteklerini kısıtlayamaz ve bu çatışma Rousseau’da″ savaş 

‶ adını alır. 172Kısaca onun bu konuda Hobbes ile aynı fikirde olmak üzere , hiçbir 

güvencesi olmayan bir ortamda her an haksızlığa uğrama tehlikesine karşın kötülük 

yapmanın  insanlara daha cazip gelebileceğini iddia eder diyebiliriz. 

Rousseau, toplumsallaşma sürecinde insanların toplumdan edindiği alışkanlıklar ve 

önyargılar nedeniyle toplum haline geldiklerinde doğa durumuna göre özlerine 

yabancılaşmış hale geldiğini düşünür. Görünüşler düzleminde kendi özüne yabancılaşan 

insan düşünce ve davranışlarını başkalarına göre ayarlar. Temeli eşitsizlik olan toplumda 

görünüşler atmosferinde insan kendisini ve çevresini kuşatan ilişkiler ağı nedeniyle 

gerçek var oluşundan uzaklaşır. Bu yapay görünüşler ağı içinde adeta kendi kendisi de 

nesne haline gelir. Nesnelerin kölesi olan insan gerçekliği ile görünmek zorunda olduğu 

şekil arasında kalır ve  bölünmüş olup kendi dışında yaşamaya başlar. Oysa doğal insan 

kendi gerçeği içinde yaşar. Öte yandan kendi dışında yaşayan toplumsal insan için 

başkalarının düşünceleri önem kazanır. Sürekli kendisini başkalarıyla kıyasladığından 

mutsuz olur. Doğa durumunda var olan “kendini sevme” güdüsü, toplumsal insanla 

birlikte “bencilliğe” dönüşür. Toplumsal insan ise maske takmış ikiyüzlü insandır. 173 

Doğa durumu insanı, içinden geldiği gibi davranır, içi dışı bir olup diğer insanlarla 

yapmacık ilişkiler kurmayan, erdemli ve vicdanlı insandır. Sanat ve bilimin gelişmesi, insan 

davranışlarını yanlış biçimlendirmesi sonucu doğallık yok olunca insanlar erdemini 
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kaybeder, yitirilen erdem ise yurttaşlık erdemidir. Rousseau’nun çok itibar ettiği 

Sparta’lılar ve Roma’nın ilk dönemleri halk, bilimler ve sanatların boyunduruğuna 

girmeyip kendilerini devlete adama davranışı geliştirdikleri için doğru ve özgür toplumlar 

oluşturabilmişlerdir. Ahlaki değerler, adalet, eşitlik duygusu, hoşgörü, alçakgönüllülük, 

vicdanlı olma gibi duygular insanı yurttaş yapan değerlerdir, kaybolursa yurttaş ortadan 

kalkar. 174 

Rousseau’ya göre  insan aklı zamanla gelişir, fonksiyonları ise insan için çok önemli 

ve ayırt edici hale gelir. Fakat akıl kendi başına bir değer oluşturmaz. Bununla birlikte 

çağdaş insanın erdemli olabilmesi için aklın vicdanla desteklenmesi gerekir. Kötülüğün ilk 

kaynağı olan eşitsizlik zenginlikleri, zenginlikler lüksü ve aylaklığı doğurur. Lüks güzel 

sanatlara, aylaklık da bilimlere kaynaklık eder. Aydınlanma’ya yönelik eleştirilerini 

sıralayan filozofa göre bu tür toplumlarda bilimler ve sanatlar metalaştırılır, toplumu 

oluşturan kişiler de ne insan ne de yurttaş olamayarak, yalnızca burjuva olabilir. İnsanların 

topluluk halinde yaşamak zorunda kalması onları hem köleleştirir hem de kötüleştirir. 175 

Konuya ilişkin düşüncelerini“ Uygarlaşmış insan doğanın kendisine bahşettiği özgürlük ve 

erdemi, lüks ve tüketim uğruna bir kenara bırakmıştır. Bir yandan gelenek ve göreneklerin 

öte yandan yurt sevgisinin çürümesi pahasına her insana ekonomik bir değer biçen 

toplumsal bir kölelik düzeni doğmuştur.”176 şeklinde ifade eder. Ancak  eşitsizliğin 

kurumsallaştırılması ve özgürlüğün yitirilmesi hem doğaya hem de akla aykırı bir 

durumdur. Otorite, bir grubun bir takım çıkarlarının korunması için var olur. Oysa hiç 

kimsenin bir diğeri üzerinde doğal bir otoritesi olamaz, güç hak yaratmaz. Bu yüzden meşru 

otoritenin bir tek kaynağı anlaşma olabilir. Bu bağlamda gerçek bir sözleşme nasıl olur ve 

nitelikleri neler olmalıdır sorusunu sorar. 177 

4.3. GERÇEK SÖZLEŞME 

İnsanların doğa durumuna dönüşü olanaksız olduğu için doğal mutluluğun yerine 

ahlaki mutluluğu oluşturmak gerekir. Bundan dolayı insanlığın yapacağı tek şey; eşitlik 

ve özgürlüğe dayalı bir toplum sözleşmesini gerçekleştirmektir. Diyebiliriz ki “Varlıklılar 
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çıkarları gereği, birbirleriyle dayanışmak zorunda kaldılar. Gerçekte hepsi kendi 

özgürlüklerini sağlamak kuruntusu içinde kendi zincirlerine koşuyorlardı. İçlerinden en 

akıllıları, özgürlüklerinin bir parçasını korumak için özgürlüklerinin öbür parçasını 

harcamak gerektiği anladılar. Toplumsal Sözleşme gereği devlet böylece doğmuş 

oldu.”178  Toplumsal hayatın başlaması ile insanın doğal yapısını bozulur, Nüfusun 

artması ise bu sosyal yapıyı daha da karmaşık bir hale getirerek zaten var olan  ahlak 

sorununa bir de  sosyal problemler eklenir. Mutluluğunu kaybeden ve pek çok sorunla 

boğuşan insan, akıllı bir varlık olduğu için, mutlu olmanın ve huzur bulmanın yollarını 

arar. Bulduğu çözüm iradelerini birleştirerek sosyal sözleşme yapmaktır. Rousseau 

konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade eder. “Madem ki doğal duruma geri 

dönmemiz mümkün değil, biz de başka bir toplum yaratırız! Köleliğin olmadığı 

dolayısıyla kötülükten ve suçtan arınmış bir toplum.”179 

İnsanlığın toplum sözleşmesinden çıkış anı toplum sözleşmesinin yapılış anına denk 

gelir. Toplum sözleşmesi yapmanın temel şartı ise özgür ve eşit bireylerin var olmasıdır. 

Toplum sözleşmesi bireyin bireyle yaptığı bir sözleşme değil bireyin toplumun bütünüyle 

yaptığı bir sözleşme olup bireysel özgürlüklere zarar vermez, bireyi başka bireylere itaat 

etmeye zorlamaz, birey kendini topluma bağlar, toplumu oluşturan her birey aynı durumda 

olduğundan, gerçekte birey hiç kimseye bağlanmamış olur. 180Toplum Sözleşmesi şöyle 

özetlenebilir “Her birimiz bütün varlığımızı ve bütün gücümüzü, bir arada genel istencin 

buyruğuna verir, her üyeyi bütünün bulunmaz bir parçası kabul ederiz.”181 

İnsanları bireysel menfaatlerinin ötesinde bir araya getirme fonksiyonunu üstlenen 

sosyal kontratın özü gereği insanlar yurttaşlık sayesinde enerjilerini birleştirir. Halk 

iradesi olmadan ne özgürlük ne de eşitlik tek başına sistemin işlemesi bakından yeterli 

olamaz. Halk iradesiyle birlikte halklar kendilerini iktidara taşımanın aracına sahip 

olurlar. 182Toplum Sözleşmesi ile “Her yurttaş kendisine ait olandan barış içinde 

yararlanma olanağı sağlamayı sürdürmeyi her zaman kamu yararını kendi öz çıkarlarına 

yeğlemeyi üstlenir.”183 Böylece Rousseau, geleneksel düzenin reddedilişiyle boşalan yeri 
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“Sosyal Kontrat” ile doldurur. İnsan, bütün normların, zaman ve mekanın, tüm tarihsel 

değişim süreçlerinin üzerine yükseltilir. 184 

Görüldüğü gibi politik otoriteyi meşrulaştırmanın tek yolu gerçek bir toplum 

sözleşmesidir. Rousseau Toplum Sözleşmesinin gerekliliğini açıklamak amacıyla “Doğa 

Durumu” hipotezini kullanır. Filozof Toplum Sözleşmesi’nin birinci kitabının ilk dört 

bölümünde sorduğu “İnsan neden itaat etmektedir?” sorusuna, toplumda yaygın olarak 

kabul gören itaatin güce dayanması gerektiği anlayışına karşı çıkarak salt güçten yönetme 

hakkının doğmayacağı fikrine varır. 185 

Genel olarak baktığımızda Rousseau’da Hobbes ve Locke’den farklı olarak ikinci 

taraf sözleşmenin ürünüdür, sözleşmeden önce böyle bir taraf yoktur. Toplum 

Sözleşmesi; bireylerle toplum arasında yapılır ve köklü bir değişim vadeder. Sözleşme 

bütün bireyleri kamu yararını gözeterek genel istence uymaya zorlar, aslında bu bireyi 

özgürlüğe zorlamaktır, birey böylece bireysel iradesini geri plana atar yurttaş olmanın ön 

koşulu da budur. Devlet kurulduktan sonra o ülkede yaşayan herkes sözleşmeyi kabul 

etmiş sayılır. 186Toplum Sözleşmesi “ … halk duygusuna dayanan ortak, faydalı ve 

kamunun iyiliğini gözeten bir sözleşmedir, sağlamdır çünkü dayanağını ve güvenilirliğini 

devlet gücünden ve egemenlikten alır.”187 

Filozof, doğadan gelen tek toplum, tüm toplumların en eskisi, politik toplumların 

ilk örneğinin aile olduğunu düşünmesine rağmen “Uygar toplumun baba gücünden 

türediğini söylemek yerine, tersine bu gücün uygar toplumdan türediğini söylemek 

yerindedir.”188 şeklinde düşünür.  Güç hak yaratmayacağına göre, toplumda meşru 

otoriteye temel oluşturabilecek tek kriter kalır ki bu da toplumsal uzlaşıdır. Böylece 

“Güçlü olan, gücünü bir hak haline, boyun eğmeği ise bir görev haline getirmedikçe, asla 

sürekli efendi olacak kadar güçlü değildir.”189 Filozof insanların zihin ve beden yönünden 

eşit olmamasından dolayı zayıf olanların güçlü olanlara itaat etmesi gerektiğini savunan 

klasik meşruiyet anlayışına da karşı çıkar, insanların doğal olarak bir tür topluluk ve 

bütünlük oluşturdukları aynı zamanda tek bir doğa yasası altında birleştikleri görüşünü 
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doğru bulmaz. Çünkü herkesin doğal bir yasaya tabi olduğunu varsaymak güçlüleri 

desteklemek zayıfları ise içinde bulundukları mağduriyete mahküm etmek olur. Güçlüler 

kendi doğrularını zayıflara dayatarak istedikleri her şeyi çıkarları doğrultusunda 

değiştirebilirler. Kötüler dürüstlere göre daha baskın olabilir. Yöneten yönetilen ilişkisi 

bakımından düşünüldüğünde yöneticiler güçlü olduğu için bu durum halkı bağımlılık ve 

köleliğe götürebilir. 190 

Bireysel veya kolektif bir şekilde bir şeyler istemek, irade etmekle mümkündür, 

halk iradesi her ne kadar kendi içerisinde değiştirilemez yegane üstün güç olsa da önemli 

olan sosyal yaşamda halkları harekete geçiren, onları değiştiren ve başarma hırsı veren 

dinamizmi gerçekleştirmektir. Somut olarak gerçekleşme koşulları her ne kadar Rousseau 

tarafından küçük şehir devletleri için uygun olduğu iddia edilse dahi Toplum Sözleşmesi, 

kuramsal olarak ideal bir devlet modelinin oluşum ve işleyişinin anlatımı olurken 

sözleşme marifetiyle oluşturulan yeni toplum modelinde egemen, yurttaşların bütünü 

düşünüldüğünde halktır. 191 

Özgürlük ve eşitlik Sosyal Kontrat’ın iki temel taşıdır. Bu kavramların varlığı 

Rousseau’nun sözleşme teorisinin her türlü baskı biçimini dışarda bıraktığı anlamına 

gelir. Bu durumda özel ve genel, şahsi ve resmi arasındaki bir tür uyum Sosyal Kontrat’ta 

kendini gösterir, bu iddiaya dayanarak menfaatlerin ve adaletin de birbirlerine karşı uyum 

içerisinde olabileceği Rousseau tarafından iddia edilir. 192Bu bağlamda “Toplum 

Sözleşmesi’nin amacı müşterek birlikten gelen güvenliği ferdin sözleşme yapmadan önce 

sahip olduğu hürriyetle birleştirmektir.”193 Ancak Cranston’a  göre “Toplum Sözleşmesi” 

geleceğin umut vadeden cumhuriyetinin reçetesi değil, politik yozlaşmanın bir analizidir. 

194 Öte yandan Okandan’a göre toplumların düzelmesi için yegane çare olarak görülen 

Sosyal Sözleşme’yi Rousseau bir faraziye olarak ileri sürer. 195 

Bu bağlamda doğal hukuk kuramlarını değerlendirecek olursak doğal hukuk 

kuramının kurucusu olarak görülen Grotius’a göre halkı halk yapan sözleşme toplumun 

temelidir. Öte yandan Rousseau, doğa yasalarının doğal olarak insanları bir araya 
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getirerek halk oluşturamayacağı konusunda Hobbes ile hemfikirdir. Her bireyin yasa 

yapma ve toplumun huzurunu koruma adına bireylerin yetkisini topluma bıraktığı bir 

toplum modeli gerçek bir toplum sözleşmesi sayesinde başarılabilir. Doğal yasa yöneten 

ve yönetilen arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde düzenlendiği ve süreklilik arz eden 

bir sivil toplum oluşturmaya muktedir olmadığından egemenin herkes için meşru ve 

doğru olan tek sözcük olacağı bir sistem tasarlamak gerekir. Bu noktadan itibaren 

Rousseau Hobbes’tan ayrılır ve egemenin meşruiyetini etkinliğine ekler. Rousseau ve 

Hobbes’ta devletin ve yurttaşın ödevleri toplumda gerçek bir toplum sözleşmesi 

oluşturulduktan sonra var olur. Rousseau’ya göre sivil toplumun en karakteristik 

özelliklerinden biri bir halkın liderinden bağımsız olarak halk olabilmesidir, gerçek 

toplum sözleşmesi ile halk gerçek anlamda halk olur, sadece kolektif bir bütün halinde 

var olan halk egemendir kendisine temsilciler seçen bir halk ne özgür ne de egemen 

olabilir. Bu durumda yönetim, halkı temsil edemez, sadece yetkisi her zaman halk 

tarafından elinden alınabilecek görevliler topluluğu olarak tanımlanabilir. 196  Hobbes’da 

ise  kişiyi birey yapan temsil edilenin değil temsil edenin birliğidir. Böylece Rousseau bu 

konuda Hobbes’tan kesin çizgilerle ayrılır diyebiliriz. 

“Eski Yunan’da Sofistler’in bir kısmı ve Epikur tarafından savunulan sosyal 

sözleşme kuramı Suarez ve Hobbes’tan sonra John Locke ve Fransız düşünürü Jean 

Jacques Rousseau tarafından geliştirilecektir. Bu düşünürler toplumun ortak çıkarlarını 

koruyabilmek amacıyla yetkilerini bir sözleşmeyle devlete devrettiklerini ileri 

sürmektedir.”197 
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BEŞİNCİ BÖLÜM  

SOSYAL SÖZLEŞME TEORİSİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

5.1. ÖZGÜRLÜK 

Fransız İhtilali’nin düşünsel temellerini oluşturan filozoflardan biri olan Rousseau, 

bireysel özgürlüğü sağlayıp sonra da güvence altına almanın devletin görevi olduğunu 

düşünür. Ancak bu hedefin gerçekleştirebilmesi için devlette  ilk önce ahlaki değerlerin 

genel bir amaç haline getirilmesi gerekir.198 Filozofun konuyla ilgili düşüncesini “Birey 

bu özgürlüğe başlangıçta sahipti ama sonradan yitirdi. Ülküsel olarak bu özgürlük sadece 

kolektif bir tarzda bütün toplum tarafından sağlanır. Bireyin iradesi genel irade içine 

getirilir. Böylece bir toplum sözleşmesi oluşur. Bu sözleşme insanın özgür gelişiminin 

kefili ve güvencesidir.”199 şeklinde özetleyebiliriz. Görüldüğü üzere Rousseau bir 

özgürlük filozofudur. Sosyal sözleşmenin başında insanların hür doğduğu ancak gelinen 

aşamada her yerde zincire vurulmuş halde oldukları tespitiyle dikkat çekmektedir. Kısaca 

ona göre “Özgürlüğünden vazgeçmek, insanlık sıfatından, insan haklarından dahası 

ödevlerinden vazgeçmek demektir.”200 

Siler’e göre Rousseau’nun doğa durumunda doğa, en güçlü ve en dayanıklı 

olanların yaşamasına olanak verirken doğal bir ayıklama yapar. Hayatta kalan insan kendi 

iradesine göre istediği ve istemediği şeyler arasında seçim yapar. Doğal insan gücü ile 

istekleri belirli bir uyum gösterdiğinden kendi kendisine yeter ve başka insanlara herhangi 

bir bağımlılık duymaz. İnsan kendisi için zararlı sonuçları dahi olsa kendisini doğanın 

kurallarına uygun yaşamak zorunda hissetmez. Yalnızca merhamet ve şevkat duygusuna 

sahip olmasına rağmen özgürlüğünün bilincinde bir varlıktır, hayvandan farkı da budur, 

ayrıca gelişme gösterebilme yetisine  sahip olduğunu belirtmek gerekir. 201Öte yandan 

Savran’a göre Rousseau’nun doğa durumu insanı özgür olduğunun bilincinde değildir, 

özgürlüğü zorunlu bir olgu olarak yaşar. Doğa yasalarına bağlı olarak yaşayan insan 
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nesnelere bağımlıdır fakat bu bağımlılık özgürlüğüne zarar vermez ve herhangi bir 

kötülük oluşturmaz. 202 

İnsanın kendisinde potansiyel olarak var olan özgürlük, insan ırkının tarihsel 

evrimini mümkün kılar. Tüm bu niteliklerine rağmen Rousseau’da doğal insan ve uygar 

insan arasındaki fark doğal insan ve hayvan arasındaki farktan daha büyüktür. 203 O, 

özgürlük kavramıyla ilgili olarak “Önemli olan başkalarına hükmetmek değil özgür 

olmaktır. Gerçekten özgür olan insan, ancak sahip olduklarını ister ve hoşuna gideni 

yapar. İşte benim esas ilkem budur; bunu çocuklara tatbik edelim.”204 der 

Doğa durumu sona erip toplum durumuna geçildiğinde kendi güçlerinin sınırlarını 

ayarlayamayan, istediği her şeye ulaşmaya çalışan insan tutkularının bir esiri olarak 

rekabet ve çatışma ortamına sürüklenir, insanlar birbirlerine bağımlı kaldıklarında 

özgürlük yok olur. 205 Genel olarak baktığımızda “Rousseau’nun ana kaygısı özgürlüktür. 

En büyük korkusu ise bağımlılıktır. Ona göre başkasına bağımlı olanın özgür olması 

mümkün değildir.”206  

Rousseau, kişisel özgürlüklerden çok siyasal özgürlük üzerinde durur. Gerçek 

özgürlük ancak toplum halinde bir devlette elde edilebilir, halk egemen bir devlette 

insanların kendi koyduğu yasalara uyması özgürlüğün ta kendisidir. 207 Aslında doğa 

durumunda yaşanan özgürlüğü bağımsızlık veya doğal özgürlük olarak ifade eden 

Rousseau “Bireyin gücünden başka bir sınır tanımayan doğal özgürlüğü, genel iradeyle 

sınırlı olan toplumsal özgürlükten ayırt etmek gerekir.”208 der. 

Genel olarak baktığımızda toplumsallaşan insanın doğal özgürlüğünü yitirmesi 

normal karşılanabilecek bir olay olmasına rağmen asıl problem toplum hayatında doğal 

özgürlüğün yerine geçebilecek koşulların oluşturulmasıdır. Toplum Sözleşmesi’nin 

konusunu oluşturan, küçük bir devlette yaşayan özgür insan topluluğunun, özgürlüğü 

toplumun bütününün mutluluğu için paylaşılan bir sorumluluk olarak kabul etmesi 
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olduğunu söyleyebiliriz. Ona göre “Özgürlük hiçbir yönetim biçiminde yoktur. O yalnız 

özgür insanın kalbinde yaşar ve onu insan her yerde taşır.”209  

Kurumları nedeniyle doğal özgürlüğü terk etmeyi zorunlu kılan neden; siyasal 

toplum içerisinde ahlaki özgürlüğün gerçekleştirilmesidir. Filozofun sözleşme teorisine 

göre uygar bir insan tüm topluma bağımlı hale gelirken, ahlaki özgürlük sayesinde 

kolektif iradeyi temsil eden yasalara itaat eder. 210 Rousseau’nun sözleşme teorisinde 

özgür toplum, özgür bireylerin toplamından ibaret olamaz, bütün bireylerin ve kurumların 

toplumda ortak uyumu yakalaması gerekir. İnsanların bu sorumluluklarının bilincine 

varması eğitim süreci esnasında özgürlüğün ilk koşulu haline gelir. Bununla birlikte 

kişiler ortak yarara hizmet ederek siyasal özgürlüğe ulaşabilir. Ancak siyasal özgürlüğün 

ilk koşulu toplumsal eşitliğin sağlanmasıdır. Toplumsal yaşamda bozulan eşitlik yasalar 

yoluyla yeniden tesis edilir. 211 O halde Rousseau’ya göre “Salt isteklerin itisine uymak 

kölelik, kendimiz için koyduğumuz yasalara boyun eğmekse özgürlüktür.”212  

Görüldüğü üzere devletin toplum sözleşmesiyle oluşturulması insanda radikal 

değişimlere neden olur. Rousseau’da uygar toplum haline geçişte insanlar kendi 

oluşturdukları yasalara itaat ederek özgürlüklerini gerçekleştirir. Doğal eşitsizliğin yerini 

ahlaki eşitlik alır. Bu durumda meşru devletin odak noktalarından olan özgürlüğün 

gerçekleşebilmesi için zorunlu olarak eşitliğin var olması gerekir. Fakat insanların 

insanlara olan bağımlılığı hem yönetilenleri hem de yönetenleri erdemsiz hale getirir. 

Toplumda insanların karşılıklı ihtiyaç ve bağımlılıkları onları birbirleri için vazgeçilmez 

kılar. Kölelik bağları oluşur, lüks, bilim ve sanatların yanlış etkileri kölelik düzenini 

insanlara benimsetir, yerleştirir, kurumlaştırır, eşitlik artık yerini eşitsizliğe bırakır. 213 

5.2. EŞİTLİK 

 Rousseau insanlık tarihine baktığında  adeta eşitsizlikler tarihi gördüğünü iddia 

eder. Toplum denilen bütün, eşitsizlik üzerine kurulmuş bir yapılanmadır. Toplum yaşamı 

içerisinde ortaya çıkan bireyler arası eşitsizlikler toplumsal hiyerarşi içerisinde emir-

komuta zinciriyle bireyleri bağlamaktadır. Özgürlük gibi toplumsal yönü olan bir diğer 
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kavram eşitliktir. Düşünüre göre toplumda eşitlik olmadan özgürlük var olamayacaktır. 

214 

O, toplumsal sorunların nedenini insanın doğasında değil, insan doğasını bozan 

ekonomik ve politik sistemde görür. Doğa durumu bölümünde belirttiğimiz üzere doğal 

insan merhamet ve şefkat duygularına göre hareket ettiği için insanlar arasında savaş ve 

mücadele durumu ya da paylaşılamayan bir de şey olamaz. 215 Bu bağlamda “Rousseau’ya 

göre, insanlık tarihinde iki tür eşitsizlik söz konusudur. Bunlar doğal ya da fiziksel 

eşitsizlik ve manevi ya da politik eşitsizliktir. ”216 İnsanlar doğuştan getirdikleri bazı 

özellikler bakımından eşitsiz olsalar da bu eşitsizlik fiziksel bakımdandır genel olarak bir 

sorun teşkil etmez.  217“Gerçek eşitsizlik uygarlıkla birlikte başlar, kölelik bağı, insanların 

karşılıklı ilişkileriyle başlamaktadır. Kendisini öteki için kesin olarak gerekli kılamayan 

adam, onu hiçbir zaman köleleştiremez. Öyleyse gerçek eşitsizlik bu gereklilikle daha 

açık bir deyişle uygarlıkla başlamaktadır.”218 Diyebiliriz ki sözleşme ile hukuk araç 

olarak kullanılarak insanlar toplumsal yaşamda eşit hale gelir. 

Rousseau’nun sözleşme teorisinde toplumda eşitsizliği oluşturan temel faktör 

mülkiyettir. Filozof mülkiyetin belirtilen fonksiyonu ile ilgili olarak düşüncelerini“ … 

doğal yasa eşitsizliğe izin vermez çünkü doğal yasa başlangıçtaki durumlarında insanların 

davranışlarına ilişkin kurallar dayatmaz.”219 şeklinde ifade eder. Bununla birlikte doğa 

durumunda doğuştan kaynaklanan ve herhangi bir sorun oluşturmayacak türden 

eşitsizlikler toplumsallaşmayla birlikte ahlaki bir problem oluşturarak toplumda eşitsizlik 

oluşturan nedenler haline gelir220. Böylece insanlığı sınıfsal eşitsizliğe götüren sürecin 

toplumda mülkiyet duygusunun belirmesi ve gelişimiyle başladığı unutulmamalıdır. 

Sonuç itibariyle toplum sözleşmesi insanlar toplum halinde yaşarken eşitliklerinin 

garantisidir. 

İnsan ırkının tarihsel evrim sürecinde doğal insan mükemmelleştikçe doğaya daha 

az bağımlı hale gelirken diğer taraftan insanları birbirine daha bağımlı hale getirir, 

böylece birey toplumu seçerek yeni zorlukların kölesi haline gelir. İnsanın kendisini 
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geliştirme ve mükemmellik yeteneği, doğal özgürlüğüyle çelişecek şekilde yanlış 

uygulanması durumu toplumsal eşitsizliğin ortaya çıkışını mümkün kılar. 221 Oysa ″ … 

insanın başlangıçtaki durumu doğal haklardan gelen ayrıcalıklı konumu nedeniyle bir 

nevi kusursuzdur. Ancak bireyin grup içinde yaşama zorunluluğu, kişiyi doğal durumdan 

ayırarak çoğunluğun görüşüyle hareket etmeye zorlayabilir. ‶ 222 

Dünyada var olan siyasal ve ahlaki eşitsizliğin nedeni doğal değildir. Eşitsizlik, bazı 

bireylerin hakim olma istekleri nedeniyle diğer insanlara dayatmaları sonucu oluşur. 

İnsanın insana bağımlılığı toplumsal yozlaşmayı gerçekleştirerek insanların birbirlerine 

psikolojik olarak bağımlılığını kuvvetlendirecektir. Bu süreçte zengin ve fakir ayrımı iyice 

derinleşirken sınıf farklılıkları da toplumsal yozlaşmayı artırır. Toplumsal eşitsizlikler, 

gerçek ihtiyaçların ötesinde yapay ihtiyaçlar oluşturarak lüksü tetikler. İnsan yaşamak için 

diğer insanların yardımına ihtiyaç duymanın yanı sıra ihtiyacından fazlasını ister. Bu durum 

insanların kendilerini başkalarıyla kıyaslama davranışını da beraberinde getirir. Rousseau 

konuyla ilgili düşüncelerini “Herkes başkalarına bakmaya kendisine bakılmasını istemeye, 

toplumun verdiği saygınlık, değerli olmaya başladı. En iyi şarkı söyleyen ya da dans eden, 

en güzel, en güçlü, en becerikli olan ya da en güzel konuşan en çok sayılan insan olurdu.”223 

şeklinde özetler. 

Zenginlerin güç ve menfaatlerini korumak için oluşturdukları yalancı sözleşme 

dönemi esnasında “Uzun vadede her nasılsa, Rousseau öngörür ki servetlerin ve 

imkanların aşırı eşitsizliği toplumun ve yönetimin dokusunu çökertecek bölünmeler ve 

ihtilaflar doğurur. Despotizm bu düzensizliklerden doğar. Ama despotizm eşitsizliğin son 

haddidir.”224 Görüldüğü gibi Rousseau, eşitliğin eşitsizliğe doğru ilerleme süreci söz 

konusu olduğunda aşamalı bir geçiş dönemi öngörür bu dönem ile ilgili olarak  

“…yasanın ve mülkiyet hakkının kurulmasının bunun ilk aşaması olduğunu; yüksek 

görev makamlarının kurulmasının ikinci aşama; üçüncü ve son aşamanın da meşru ve 

yasalara uygun yönetimin keyfi yönetim durumuna gelmesi olduğunu görürüz.”225 

denilebilir. 
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Rousseau’nun sözleşme teorisinde özgürleşme yolunda ilerleyebilen insan sosyal 

eşitsizliklerden kurtulabilir. Yozlaşmış insanın insana köle olduğu bu toplumsal yapı 

ancak gerçek bir toplum sözleşmesi ile aşılır. Sosyal eşitsizlik ortadan kalkar. Bu 

durumda herkes tüm sahip olduğu haklardan eşit olarak vazgeçeceğinden kimse 

ayrıcalıklı bir konuma sahip olamaz. 226 

5.3. GENEL İRADE 

Felsefe tarihinde “Genel İrade” kavramını ilk ifade eden filozof Rousseau’dur. O, 

“Siyasal İktisat Üzerine Nutuk”  adlı eserinde genel irade kavramından söz eder. Bu 

bağlamda toplum; onu oluşturan kişilerin toplamından farklı ve yurttaşların bu iradeye 

tamamen boyun eğmek zorunda oldukları kendine ait iradesi olan kollektif bir varlıktır.  

227 tanıma göre “Rousseau, toplumsal düzeni veya politik otoriteyi bütünüyle yeni ve tüm 

yurttaşları özgürleştirecek bir düzen yaratmak suretiyle, doğal özgürlük kaybını yeni ve 

daha yüksek bir özgürlük türüyle telafi edecek şekilde meşrulaştırma yolunu seçer.”228 

diyebiliriz. Genel irade, kişisel iradelerin birleşmesinden doğan toplam irade değildir. 

Onların üstünde ve onlardan ayrı kolektif bir iradedir, egemenlik bu üstün iradeye aittir. 

229“Bir başka deyişle genel irade, daha çok kriz anlarında ortaya çıkan büyük 

vatanseverlik dalgasına benzer ahlaki ve nitel bir fikirdir.”230  

Toplum Sözleşmesiyle, kendini düşünen bireysel iradelerden oluşan bir toplum 

yerine doğru bir toplum modeli aracılığıyla kolektif bir kimlikte birleşen ahlaki bir varlık 

meydana getirilir. Genel irade toplumu oluşturan bütün bireylerin iyiliğini gözetir ve 

devamlı eşitliğe yönelir.  Bireysel iradelerin toplamından ibaret olup buna rağmen 

herkesin iradesi değildir. Bu durumda genel irade insanla değil yurttaşla 

ilişkilendirilebilir. Rousseau’nun ideal toplum düzeninde her bir üye tüm haklarıyla 

birlikte kendini toplumun bütününe bağlar ve ortaya genel irade çıkar. Genel irade 

toplumun genelini ilgilendiren konulara yönelir, özele yönelmez. Ayrıca genel iradenin 

yaşama geçirilmesi ise egemenlik olarak ifade edilir. 231 Genel irade ve egemenlik 

                                                           
226 Ağaoğulları, 118-121. 
227 Jean Jacques Rousseau, Ekonomi Politik, İmge Kitabevi, Ankara 2005, 10-35. 
228 Cevizci, 394. 
229 Rousseau, Toplum Sözleşmesi, 59. 
230 David Thomson, Siyasi Düşünce Tarihi, Şule Yayınları, İstanbul 1996, 117. 
231 Şenel, 395. 



52 

 

kavramları arasındaki bağlantı ile ilgili olarak “…Rousseau’nun doğru devletinde genel 

irade yurttaşların dolayısıyla yurttaşları içeren halkın iradesidir. Sözleşmeyle yaratılan 

ortak gücü (devleti) artık iyiliğe doğru yönlendirmek genel iradenin işidir. Bu ilişki 

egemenlik adını alır. Daha açıkçası egemenlik, genel iradenin uygulaması demektir.”232 

şeklinde özetlenebilir.  

Görüldüğü gibi genel irade özel iradelerden farklı olarak genelin ruhuna uygun 

hareket eder. Bu nedenle ideal bir toplum oluşturabilmek için toplum ve toplumla ilgili 

her şeyde genel iradeyi hakim kılmak gerekir. O halde “…genel iradenin her zaman doğru 

ve kamu yararına yönelik olduğu sonucu çıkar. Ne var ki bundan halkın çıkarlarının her 

zaman aynı doğrultuda olduğu sonucu çıkmaz.”233 Ancak Ebenstein’a göre külli irade 

dışarıdan halka karşı yaşanabilen bir şey olamaz, külli iradenin yurttaşların kalbindeki 

ahlaki bir tutum olduğu unutulmamalıdır. 234 

Rousseau’nun ideal devletinde temsil amacıyla kurulan meclisler bir süre sonra 

bireysel iradelerin isteklerini gerçekleştirmeye meyledebilir ve kamu yararı göz ardı 

edilebilir bu nedenle genel irade temsil edilemez. Sözü edilen durum devleti zayıflatan 

faktörlerden biri olarak görülür. Genel istencin kaybolması demek toplumun varlığının 

tamamen ortadan kalkması demektir. 235 Rousseau’nun sözleşme teorisinde her bir yurttaş 

devlet içinde görüşlerini dile getirme özgürlüğüne sahip olsa da genel iradenin dışında ayrı 

ayrı birleşmeler devletin düzeni ve devamı açısından kabul edilemez görülür. Buna ilaveten 

devletin içinde var olabilecek bu türden gruplaşmalar toplumsal bilinci ve devleti zayıflatır. 

Bu küçük gruplar toplumu etkilemeye başlarsa ortak çıkarlar yok olur. Fakat küçük çıkar 

gruplarının oluşturduğu tehdit karşısında dahi genel irade yok olmaz. İyi bir devlettin 

üyelerinin hepsi yurttaşlık bilincine sahiptir, hangi toplumsal konuda olursa olsun yapılan 

oylama oybirliğine yakın sonuç verir ki bu durum genel iradenin ifadesidir. Kötü yönetilen 

bir devlette ise herhangi bir toplumsal konuya ilişkin yapılan oylama sonucu oybirliğine 

yakın dahi olsa genel iradeyi ifade etmez .236 Öte yandan  Şenel’e göre Rousseau’da “Genel 

İstenç” toplum yararına uygun olan demektir, tek bir kişinin dahi görüşü toplum yararına 

ise genel istenç bu düşünce olur. Kısaca devlet, devlet adına hareket eden insanlardan ayrı 
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düşünülemez. Bu bağlamda filozofa göre devlet nedir? “…devlet, her türlü önyargıdan 

arınmış, herkesin iyiliğini düşünen, toplumdaki sosyal güçler karşısında tamamen tarafsız, 

kendine özgü kişiliğe sahip üstün bir varlıktır.”237  

5.4. EGEMENLİK 

16. yy.’ın sonlarında J. Bodin egemenlik kavramını sistemleştirerek bir teori haline 

getirmesine rağmen egemenlik anlayışının kaynağını, Ortaçağ’ın sonu ve Yeniçağ’ın 

başlangıcı döneminde meydana gelen tarihsel olaylar esnasında aramak daha doğru olur. 

238 “ İşte bu uzun ve çetin tarihi mücadele sırasında egemenlik kavramı Fransa krallarınca 

ülke içinde kendi iktidarlarına rakip olabilecek bir iktidar, ülke dışında da kendilerinden 

üstün bir kudret tanımadıklarını ifade eden bir hukuki formül olarak kullanılmıştır. 

Önceleri belli bir amacın elde edilmesi için kralcı hukukçular tarafından bir mücadele 

silahı olarak kullanılan egemenlik kavramı sonradan geliştirilerek bir doktrin haline 

getirilmiştir.“239 Bununla birlikte modern çağ öncesi hükümdarlar egemenliklerini 

Tanrısallıkla temellendirirken asırlar sonra yeniden canlandırılan sosyal sözleşme 

kuramıyla egemenlik dünyevi bir meşruiyet temeli kazanır. Böylece sosyal sözleşme 

kuramıyla egemenlik Ortaçağ’ın geleneksel anlayışından kurtularak laik bir temel üzerine 

kurulur. Modernitenin ilerleyişi ile birlikte kaynağını ilahi güce dayandıran monarşik 

egemenlik anlayışları yerini kaynağını halka dayandıran iktidar ve demokratik egemenlik 

anlayışına bırakırken Meşruiyet anlayışı da giderek laik bir karaktere bürünür.240  

Siyasal açıdan Aristo ve Montesquieu’dan farklı olarak Rousseau, felsefesini 

radikal bir halk egemenliği düşüncesine dayandırır, meşruiyet ancak ve ancak 

egemenliğin halkın elinde olduğu durumda mümkün olabilir.241 Filozofun sözleşme 

teorisinde,  “Egemenlik, genel iradenin uygulanmasından, yürürlüğe konmasından öte bir 

şey olmadığına göre bence hiçbir zaman başkasına devredilemez., kollektif bir varlık olan 

egemen varlığı da ancak yine kendisi temsil edebilir, iktidar başkasına geçebilir, ama 

irade geçemez.”242  
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Görüldüğü üzere toplumların en eski ve en doğal olanın aile olduğunu düşünen 

“Rousseau aileyi politik toplumların ilk örneği olarak görmüştür. Bu toplumlarda baş bir 

baba halk da çocuklar gibidir; hepside eşit ve özgür doğdukları için özgürlüklerinden 

ancak çıkarları uğruna vazgeçerler. Aralarındaki bütün fark şudur; Ailede babanın 

çocuklarına olan sevgisi onlara gösterdiği özeni karşılar; devletteyse, devlet başkanının 

kendi halkına beslemediği bu sevginin yerini hükmetmek zevki alır.”243 der 

Bu bağlamda Rousouseau’nun egemeni Hobbes ve Locke’dan farklı olarak Toplum 

Sözleşmesi ile siyasallaşmış olan halktır. Devlet egemenliğinin tek sahibi “Genel İrade” 

olup, devredilemez. 244 Hobbes’ta egemenlik devlet yöneticisinin üstün gücünü kastettiği 

halde 245“ Rousseau, egemenlik kavramının insanların iradelerine içselleştirilmesi 

suretiyle, ilkeleri insan ilişkilerinin fiziksel boyutundan çok ahlakla, güçten ve kuvvetten 

çok halkla ilişkilendirmiştir.”246 

 Rousseau, özgürlük ve eşitliği egemenlik ile doğrudan ilişkilendirir. Halk 

egemenliğinin bölünmesi ve onun temsilciler yoluyla kullanılmasına karşı çıkar. Siyasal 

temsil düşüncesiyle egemenlik kavramını bağdaştırmaz, egemenliğin devredilmesi veya 

temsil edilmesi halkın artık egemen olmaktan çıkması anlamına gelir. Güçlerin birliği ve 

egemenliğin bölünmezliği esastır. Ancak egemen varlık ne kadar güçlü olursa olsun 

Toplum Sözleşmesi’nin sınırlarını aşamaz. 247 Hobbes’un egemenlik kavramına karşı bir 

savunma olarak “Rousseau’da egemen doğrudan doğruya topluluğun kendisi olduğu için 

topluluğu oluşturan aynı kimselerin topluluğundan başka bir şey olmadığı için özgür 

bireylerin özgürlüklerini yitirmeksizin kendisini tümüyle teslim ettikleri bir egemen alır ”248    

5.5. YURTTAŞLIK 

Modern siyaset felsefecileri yurttaşlık kavramını; biri, bireyi bir toplulukla değil de 

topluluk içerisinde bir etiketle tanımlayan J.Locke ve T.Hobbes’un temsil ettiği liberal 

sözleşmeci, diğeri  bireyleri ortak irade veya ortak yarar etrafında kenetlenen toplum için 
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kamusal görevlere gönüllü katılımı yurtseverliğin bir göstergesi olarak değerlendiren 

Rousseau’nun temsil ettiği toplulukçu yurttaşlık tipi olmak üzere belirlerler. 249 

Rousseau’nun sözleşme teorisinde yurttaşın oluşum süreci esnasında doğa 

durumunda var olan fiziksel-bağımsız var oluş yerini toplumsallık aşamasında ahlaksal-

özgür bir var oluş şekline bırakır. Genel olarak baktığımızda “Demokraside yurttaş, her 

dakika kendi kendine tehlikelerle dolu özgürlüğü, köleliğin rahatına tercih ederim, 

diyebilmelidir.”250  

Doğrudan demokrasiyi benimseyen filozofa göre yurttaş olabilmenin en temel 

ilkesi: vatandaşın devlet yönetimine her konuda katkıda bulunmasıdır diyebiliriz. 251 

Genel olarak bakıldığında modern demokrasilerde, cumhuriyetçi yurttaşlık modelinin 

katılımcı yurttaşlığı öngördüğünü düşünen  Rousseau içinde yaşadığı toplumu şu şekilde 

değerlendirir. 252 “Doktorlarımız, geometrisyenlerimiz, astronomlarımız, şairlerimiz, 

müzisyenlerimiz ve ressamlarımız var bolca; ama artık bir yurttaş yok aramızda.”253 der. 

Öte yandan Ebenstein’e göre Rousseau’nun çok değer verdiği antik ilkeler yurttaşları hem 

birbirine hem de devlete bağlayan özellikler içerir ama modern uluslar yasalar aracılığıyla 

bireyleri devlete itaat etmeye zorlar. 254O “Polonya Yönetimi” adlı eserinde antik ilkeleri 

Polonya gençliğine salık verir. 255 

Rousseau, insanın ayrıcalıklarda değil yurttaş haklarıyla özgür olduğunu düşünür. 

Ortak yasa ve ortak temsil bir topluluğu ulus yapar. Yasalar karşısında bütün soylular 

eşittir. Bu noktadan hareketle temsili demokrasiyi benimsemesi hariç ünlü düşünür 

Sieyes’in Rousseau ile yurttaşlık, özgürlük, eşitlik ve yasaların önemi konusunda ortak 

yönleri olduğu görülür. 256 

18. yy.’da var olan modern uygarlığın içerisinde her türlü resmi var oluş şeklinin 

aslında bir yozlaşma olduğunu düşünen yalnız gezgin’in kişiliğinin yerini sonuçta yurttaş 
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kişiliğinin aldığı Rousseau’ya karşılık ünlü liberal düşünür B.Constand modern toplum 

insanının kamu işlerine ilgi duymadan yaşayamayacağını bildirir. 257 

Rousseau, katılımcı demokrasi ile bencil bireyleri her daim topluma hizmet isteği 

güden yurttaşlara dönüştürmek ister. Ancak bu uzlaşıyı sağlamak ve dönüşümü 

gerçekleştirmek oldukça zordur. Yurttaşlığın en önemli fonksiyonu katılım olduğu için 

bu yok olduğunda devletin varlığını sürdüremeyeceği görüşünü benimser. Filozofun 

konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade edebiliriz. “…özgürlük olmadan vatan, erdem 

olmadan özgürlük ve yurttaşlar olmadan da erdem var kalamaz, yurttaş yetiştirirseniz, 

geri kalan her şeye de sahip olursunuz; yoksa elinizde sadece bir yığın kötü ve işe yaramaz 

köle kalır, en başta da devlet yöneticileri olmak üzere. Ne var ki yurttaş yetiştirmek bir 

günlük iş değildir; insanların erişkinken yurttaş olabilmeleri için çocukken eğitilmeleri 

gerekir.”258 

Rousseau’ya göre iyi bir yurttaş yetiştirebilmek için toplumda erdemin hakim 

kılınması gerekir. Erdemin hakim kılınabilmesi için de çocukların iyi eğitilmesi şarttır. 

Ancak insan özünde iyi doğmuş olsa da kötü yönetilen iyi duygular nedeniyle çocuklar 

kötülüğe doğru yönlendirilebilir, doğru bir eğitimle bu durumun önüne geçilmelidir. 

259Filozof bu konuda “Yaratıcı’nın elinden çıkarken her şey iyidir; ama insan ne canlıların 

ne de eşyanın ilk haliyle kalmasına izin verir; her şeyi değiştirmek ve dönüştürmek 

ister.”260şeklinde düşünür. Yetişkinler çocuklara yaşamayı öğretebilir ancak yeteneklerini 

ortaya çıkarabilmeleri ve istediği mesleği seçebilmeleri için çocuklar özgür bırakılmalı, 

meslek sahibi olmadan insan olmayı öğrenmesi ve bilmesi gerekir. Yurttaş olmak farklı 

türden meziyetleri içinde barındıran zor bir süreç olduğu için insanı artık ahlaki bir varlık 

olarak görmeyi gerektirir. Bununla birlikte bireylerin yurttaşa dönüşebilmesi ve genel 

iradenin bir parçası olduklarını özümsemeleri için mutlaka devlet okullarında eğitim 

görmeleri gerekir. Böylece hem eşitlik duygusunu hem de devletin yasalarını benimserler. 

261“Yurttaşlara iyi olun demek yetmez, nasıl iyi olunacağını da öğretmek lazımdır.”262 

der. 
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Rousseau’nun sözleşme teorisinde siyasal yapının ayakta durabilmesi ve devletin 

varlığını sürdürebilmesi için bireylerin yurttaşa dönüşmesi gerekir, yurttaşlar kendi 

varlıklarını devletin varlığının bir parçası olarak görürler. Toplumların ortak bir düşünce 

ve duygu birliğine kavuşarak ulus haline dönüşmesine bağlı olarak vatandaşların da iyi 

yurttaşlar haline gelebilmeleri için gerekli olan yurttaşlık bilincinin aşılanması kamu 

eğitimi sayesinde olur, kamusal eğitim ruhlara ulusal biçim verme amacını güder. Filozof 

erdemli yurttaş yetiştirebilmek için ilk adımın vatan sevgisini öğretmek olduğunu iddia 

eder, bu durumda ortak bir duygusal birlik ve ruh halinde gerçekleşen eşitlik, 

vatanseverlik duygusunu besler ancak zengin fakir ayırımını güçlendiren büyük servet ve 

mülkiyet edinmenin ise eşitsizliğe yol açarak vatanseverlik duygusunu zedeleyeceğine 

inanır öte yandan sadece tarımsal üretime dayalı bir ekonomik model ve edinilen küçük 

mülkiyetlerin yurttaşlar arasında eşitlik duygusuna zarar vermeyeceği düşüncesini taşır, 

Ortak ve büyük bir coşkuyla kutlanan bayramların  vatanseverlik duygusunu 

beslemesinin yanı sıra  halkın ortak bir dinsel inancı paylaşması da toplumsal yaşamı 

düzenler ve bireyleri ahlaklı olmaya ve yurttaşlık görevlerini yapmaya yönlendirir. 263  

Rousseau’nun problemi insanı bencilliğinden kurtaran mucizeyi açıklamaktır. Bu 

mucizeyi açıklarken insan kendi yüksek statüsünü “vatandaş” olarak gerçekleştirir. 

Vatandaş kendi özel menfaatlerini kamu yararı lehine geri plana atmış kişidir. 264 yurttaş 

için kamusal işler her zaman bireysel işlerden daha önemli olursa devlet daha iyi 

yönetilmiş olur. Bunun için halk doğrudan demokrasinin gereği olarak toplantılara 

gitmeye öncelik vermelidir. Devlet daha iyi yönetildiği takdirde bireyler zaten mutlu olur 

ve özel işlerine vakit ayırmalarına gerek kalmaz öte yandan bireyler kamusal işlere ilgisiz 

kalırsa devlet zayıflar. Devlet, bireysel işlere doğrudan karışmaz ancak sınırlarını 

çizebilir. 265 

Rousseau insan hakları ve yurttaşlık bilinci arasında kurduğu ilişkiyi “Ekonomi 

Politik” adlı eserinde “Yaşamayı hak etmeyi öğrenmek gerekliliği hayatın ilk anından 

başlar, insan doğar doğmaz yurttaşlık haklarından pay aldığına göre doğum anımız aynı 

zamanda ödevlerimizi yerine getirmeye başlama anımız olmalıdır.”266 ifadesiyle belirtir. 
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5.6. YASALAR 

Rousseau’nun sözleşme teorisine göre egemene özgü eylemler yasa kavramıyla 

ifade edilir. Yasa genele yöneliktir, bireysel iradeleri dikkate almaz, amacı en başta 

siyasal toplumda özgürlük ve eşitliği gerçekleştirerek toplumsal iyiliği sağlamak olan 

yasalar halkın doğrudan onayını almak zorundadır bununla birlikte halk tarafından 

onaylanmayan hiçbir tasarı, yasa sayılamaz. Kanun yapma gücü vatandaşın bütününden 

oluşan topluluğun elinde olduğu için bu güç devredilemez fakat nüfus sayısı arttıkça 

vatandaşın yönetime katılımı daha pasif olur. 267 

Rousseau, doğrudan demokrasinin bir gereği olarak bütün vatandaşların bir araya 

gelerek, konuyu görüşmeleri ve onaylamaları sonucu yasa haline getirmeleri gerektiğini 

düşünür. Bu yöntemle ortaya çıkan genel iradedir. Genel irade zaman zaman bireysel 

iradeler tarafından çok istenilen bir şey olmasa dahi, toplum için neyin iyi olduğunun 

idrakının varlığıdır. Egemen halk, monark, politikacı veya memur grubu seçtiklerinde 

onayladıkları yasaları uygulamaya geçirme görevini onlara vermekte özgürdür. Halkın 

ortak hareket ederek yaptığı yasalar herkesi bağlar. Yetkinin kötüye kullanılmasına izin 

verilmez. Eğer bir halk bilgisiz veya yetersiz bir yasama teşkilatı oluşturmuşsa bu 

problemin çözümüne ilişkin olarak “yasa koyucu” adını verdiği genel iradeyi içgüdüsel 

olarak anlayan bizzat yasaları kaleme alan ikna kabiliyeti yüksek, karizmatik önder tarzı 

kişilerle çözüm arar. Yasa koyucunun birinci görevi genel iradenin işlemleri olabilmesi 

için yasaların genel iradeye uyumlu hale gelmesini   sağlamaktır. 268 Rousseau konuyla 

ilgili düşüncelerini “Kanun yapma hakkının bütün yurttaşlar arasında ortak olduğu bir 

ülke aradım.”269 şeklinde belirtir.  

Denilebilir ki filozofa göre yasaların önce yurttaşların yüreklerinde hüküm 

sürmeleri gerekir. Bu bağlamda “Sosyal sözleşme ile siyasal yapı yaratılmıştır ama bu 

bütüne hareket ve irade vermek gerekir. İşte yasa da bu işi yapacaktır. Yasalar adaleti 

sağlar … yasayı kim yapacaktır? Yasayı yapan da yasaya uyan da halktır öyleyse halk 

yasayı nasıl yapar? Topluma uygun yasaları bulma ve belirleme işi olağanüstü 

yeteneklere ve üstün bilgiye sahip bir kimsenin görevi olacaktır.”270 
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Kısaca Rousseau’da doğal düzen ile toplumsal yaşam arasındaki en belirleyici 

ayırımlardan biri toplumsal düzende yasaların var olmasıdır. “…yasa ile yönetilen her 

devlet bence cumhuriyettir; Çünkü, o zaman yalnız işleri yöneten halkın yararıdır ve halk 

da önemli bir varlıktır. Her meşru hükümet cumhuriyetçidir.“271 Bununla birlikte egemen 

olan genel iradeyi, yasaları yürütmekle görevli olan hükümetten ayırt etmek gerektiğini 

belirtir. “Biz kanun yapma gücünün halka ait olduğunu ve başka hiç kimseye 

devredilemeyeceğini gördük. Öte yandan ortaya konulan prensiplerden ötürü de, yürütme 

gücünün de kanun yapıcı veya yüce bir mevkiye bırakılamayacağını gördük; çünkü 

yürütme gücü kanunların sahasına girmeyen hareket ve direktiflere ve bundan böyle 

hareketleri sadece kanun yapmak olan egemen gücün sahasına girmeyen durmayan 

durumlarla ilgilidir.”272  

Rousseau’ya göre toplum halinde birleşmenin kuralları yasaları oluşturur. Ancak 

halk devamlı iyiye yönelmeyi istese de bilgisi yeterli olmayabilir. Bu nedenle iyi ve bilgili 

bir yasacıya her toplumun ihtiyacı vardır. Yasacı karizmatik bir otoriteye sahip olduğu 

için aynı zamanda toplumun özelliklerini de iyi tanır. 273 “Yasacı, devlet düzeni içinde 

her bakımdan olağanüstü bir insandır. Üstün zekasıyla olduğu kadar, görevi dolayısıyla 

da öyle olması gerekir.”274 Yasacının hazırladığı halkın oybirliğine yakın bir sonuçla 

onayladığı akıl ürünü olan yasalar mümkün olduğunca değiştirilmez, insan haklarını 

korur ve yurttaşların taleplerine göre düzenlenir, sürekli eşitliği koruma eğilimi güder, 

tüm yurttaşları eşit olarak bağlar bu durumda yöneticiler de yurttaşlar arasında hiçbir 

ayırım görmez. Böylece yasalar, sözleşmeyle kurulan devletin özünü oluşturur. 

275“Yasaların gücü, uygulayıcılarının sertliğinden çok içerdikleri bilgeliğe bağlıdır … 

Gerçekten de yasaların en birincisi, yasalara saygı göstermektir.”276 

Rousseau’nun sosyal sözleşme teorisinde dört çeşit yasa formu mevcuttur. Bu 

bağlamda yasalar bütünün bütünle ilişkisini düzenleyen politik yasalar, insanın insanla 

ilişkisini düzenleyen yasalar, toplum üyelerinin birbiriyle ve bütünle ilişkilerini 

düzenleyen yasalar ve yönetim biçimlerini belirleyen yasalar olmak üzere düzenlenmiştir. 
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Filozof siyasette belirli bir yeri olmamasına rağmen görüldüğü üzere Montesqeu’nun 

felsefi sisteminde de görülen temel, sivil ve ceza yasalarına ek olarak örfler, adetler, 

töreler ve kamuoyundan ibaret olan dördüncü bir tür yasadan söz eder. Son tahlilde sözü 

edilen yasalar olmadan Rousseau’ya göre diğer türden yasalar yetersiz kalabilir bununla 

birlikte yurttaşlık bilincinin oluşumunda çok belirleyici fonksiyon üstlendikleri gerçeği 

de yadsınamaz.  

Görüldüğü üzere filozof herşeyden önce yasaların varlığını çok önemser. “Kanun 

yapma gücü biri birinden ayrılmayan iki şeyden oluşur; kanunları yapmak ve onları 

muhafaza etmek yani yürütme gücünü denetlemek. Dünyada egemen gücün 

denetlenmediği bir devlet yoktur. Bu denetleme olmaksızın her birlik, birbirine bağlı olan 

herkes iki güç arasında kalacaktır, biri diğerine bağlı kalmaktan vazgeçecek hükümetin 

kanunlarla gerekli bir bağlantısı kalmayacak ve kanunlar da sadece bir kelime, hiçbir şey 

ifade etmeyen bir kelime haline gelecektir.”277 

Rousseau’ya göre halkta ve yöneticilerde görülen yozlaşma içinde yaşanılan 

dönemin genel özelliği olarak gittikçe yaygınlaşır. ″ Ona göre bölünmüş insan, artık her 

yerde rastlanan modern toplumun içindeki modern insandır. ‶278 Bununla birlikte 

toplum ve devlet için belki de en kötüsü bireysel çıkarlar doğrultusunda yasaları daha 

rahat ve usulüne uygun çiğneyebilmek için sadece ona itaat ediyor gibi görünmek ve 

davranmak olur denilebilir. “Sadece iyi niyetli insanlar yasaları uygulamayı bilir, 

doğrudur, ancak onlara itaat etmeyi bilenler de sadece dürüst insanlardır.”279 O halde 

Rousseau’da bir halkın özgür olup olmaması pozitif yasaların varlığı ve nitelliğiyle 

değerlendirilir. Ancak yasaları yapan halkın yanı sıra yasaları uygulayan yönetimin de 

değerlendirilmesi gerekir. “Bazı halkların her halükarda iyi yönetilmesi mümkün olmaz, 

çünkü yasaları etkin değildir ve yasasız bir yönetim iyi bir yönetim olamaz.” 280 

5.7. DEVLET-YÖNETİM ŞEKİLLERİ-HÜKÜMET 

Her zaman mutlak olan bir egemenlikle donanmış olan Rousseau’nun devleti, bütün 

üyelerinin özgürlük ve eşitliği adına kamusal iyiliği sağlamakla görevlidir. Rousseau 
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siyasetin toplumsallaşması düşüncesini savunur. 281 “Ona göre katılım imkanları sunan 

ya da bunu azami seviyeye çıkaran bir devlet değil, aksine devlet işlerini vatandaşların 

işlerinin arasına sokan bir toplum daha önemlidir. Böylece devlet ve toplum, 

vatandaşların özgür kararlarıyla yaptıkları, bütün vatandaşlara eşit muamele edildiği için 

meşru olan ve genelin refahını güvenceye alma amacına hizmet eden bir toplumsal 

sözleşmeye dayanan bütün olarak düşünülmektedir.”282 

Rousseau’nun idealize ettiği demokratik yönetim şeklinde demokrasinin 

uygulanabilirliğine ilişkin düşüncelerinin başlarda iyimser olduğunu söyleyebiliriz. 

“Onun, ideal devleti, zamanımızın büyük ulus devletlerinden ziyade Yunanlıların küçük 

şehir devletlerine veya memleketi Cenevre’ye benzeyen çok küçük sözleşme devletidir. 

Asıl mesele her bireyin kendisini katılımcı hissetmesidir. Demokrasi, siyasi kararlarda 

ferdi olarak söz sahibi olmak demektir.”283  O halde demokrasi sadece küçük devletlere 

özgü bir yönetim şeklidir. 284Ancak Rousseau “İtiraflar (2) ” eserinde ifade ettiğine göre 

1762’de Cenevre Cumhuriyetinde ve Paris’te Toplum Sözleşmesi ve Emile’in mahkum 

edilmesi üzerine bilgelik ve mutluluğun tipik örneğini görerek idealize ettiği vatanının 

gerçekte bir demokrasi ve cumhuriyet olmadığını düşünmeye başlar285 diyebiliriz. 

Genel olarak baktığımızda devlet kurumların kurumudur ve siyasal kurumların en 

büyüğüdür. “Devlet niçin vardır? En eski çağlardan beri birçok düşünür devletin amacının 

ortak iyiliği ve toplumun genel yararını sağlamak olduğunu olması da gerektiğini ileri 

sürmüşlerdir. Toplumun genel yararı yahut ortak iyiliği … ”286 ifadesi Rousseau’nun 

devlet anlayışını temellendirir. Bununla birlikte klasik doktrinlere göre kurumların 

kurumu olan devleti diğer kurumlardan ayıran en önemli niteliği egemenliktir.287 

Rousseau’da  her ne kadar farklı hükümet biçimleri olsa da tek bir devlet şekli vardır ki 

o da cumhuriyettir, halkın egemen olması demokrasi demektir. Düşünür halkın egemen 

olduğu siyasal yapılanmaya cumhuriyet adını verir. Cumhuriyetin yanı sıra demokrasi 

ifadesini de kullanır. Ancak egemenin doğrudan yürütme gücünü üstlenmesini de 
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demokrasi olarak nitelendirir, bu durumda demokrasi kavramının iki ayrı anlamı 

bulunur.288  

Rousseau, demokrasi gibi mükemmel bir yönetimin insanların harcı olmadığını 

düşünür. 289“…gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır da 

çoğunluğun yönetmesi azınlığın yönetilmesi doğal düzene aykırıdır.”290 filozof  halkın,  

sorunlarını görüşebilmesi ve yurttaşların birbirini tanıyabilmesi için demokrasi her ne 

kadar uygun bir yönetim şekli olarak görünse de nüfusu az olan toplumlarda dahi 

toplumsal karmaşa ve savaşa müsait olduğu için pratikte uygulanması mümkün görmez. 

Eğer demokrasinin uygulanma şansı olabilseydi demokrasi, yurttaşları tam olarak 

özgürlüğe kavuşturabilecek nitelikte, yönetimi ise halkın üstlendiği doğrudan demokrasi 

olarak algılar. Ancak doğrudan demokrasi, pratikte halkın toplanma zorluğunun yanı sıra 

özel iradelerin genel iradenin önüne geçerek devleti zayıflatma tehlikesini de beraberinde 

getirir. Öte yandan egemen varlık ve hükümetin ayrı olmasına ilaveten yöneticilerinin de 

daha düzeyli olması bakımından Rousseau doğal ve soydan gelme aristokrasiye göre 

seçime bağlı aristokrasiyi daha üstün tutar. Egemen varlığın yönetimi tek bir yöneticiye 

bırakması olarak ifade edilen monarşi yönetiminde yönetici yetkilerini paylaşmak 

istemez, büyük devletler için uygun olan bu yönetim şeklinde belki yürütme hiçbir 

muhalefetle karşılaşmadığı için işler daha çabuk yürür ancak özel irade diğer yurttaşların 

iradelerine hükmettiği için halkın istekleri ve refahı tehlikeye girer, devlet zarar görür. 

Bütün bu hükümet şekilleri egemen olan halkın isteği doğrultusunda gerçekleştiği ve 

egemenin bir görevlisi oldukları için meşrudur. 291 

Rousseau’nun sözleşme teorisinde hükümet, uyruklar ve vatandaşlar arasında 

iletişim vasıtası olup hem sivil hem de siyasi özgürlüğü muhafaza etmekle görevlidir. 

Bireyler egemen otoriteye katıldıkları için vatandaş, devletin ve kanunların yönetimi 

altında bulundukları için uyruk, bu birliğe katılanların hep birlikte aldıkları isim de 

halktır. Hükümet, egemen varlıktan aldığı buyrukları halka iletir, egemen varlıktan 

farklıdır ancak egemen varlıkla birlikte var olduğu düşünülür. Hükümetin başlıca görevi 

toplumun ihtiyaçlarını görüp karşılamanın yanı sıra meydana gelebilecek eşitsizlikleri 

önlemektir. Hükümette yönetici sayısı ile yönetimin gücü arasında ters orantı kuran 
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Rousseau’ya göre yönetici sayısı ne kadar çoksa yönetimin toplum üzerindeki gücü o 

kadar zayıf olur. Bir yöneticide bulunması gereken en önemli özelliklerden biri kamu 

yararını her zaman bireysel iradesinin önünde görmesidir. Bununla birlikte vatandaşlar  

topluluğunun hükümet üzerindeki deneteme fonksiyonu azalırsa yürütme ile vatandaşlar 

topluluğunun arasındaki mesafe artar. Hükümet, doğrudan sözleşme sonucu oluşmadığı 

için bir süreç sonucunda seçilir. Egemen halk, öncelikle hükümet şeklinin ne olacağını 

bir yasayla belirler daha sonra yöneticilerin seçimi için halk bir bütün olarak hükümete 

dönüşür bu süreç demokrasinin bir özelliğidir. Halk hükümeti kime uygun bulursa ona 

verir, isterse bir krala verir. Halkın geçici bir hükümet haline dönüşmesi sonucu 

gerçekleştirdiği işlev her türlü hükümetin temelinde aslında demokratik bir hükümetin 

seçimi olduğu anlaşılır. Rousseau’nun sözleşme teorisinde egemen olan halkın aynı 

zamanda yönetimi üstlenmesi yani hükümet olması devletin varlığı açısından karışıklığa 

yol açacağından tehlikeli olur. Bu bakımdan seçime dayalı aristokrasi Rousseau için daha 

iyi bir yönetim şekli olarak görülür. Devletin, yönetimini seçilerek gelen erdem, zeka, 

dürüstlük gibi özelliklerin ön plana çıktığı yurttaşlara teslim edilmesi devletin düzeni ve 

devamı açısından daha olumlu sonuçlar verir. Hangi yönetim şekli olursa olsun devletin 

istikrarı için en temel ilke halkın kendi yaptığı yasalara tam olarak uymasıdır. Fakat 

siyasal bir toplumda tek başına pozitif yasalar kişileri ahlaklı kılmaz, gelenekler, 

vatanseverlik ve inanç yurttaşlık bilincinin oluşması bununla birlikte devletin güçlü 

olması için gerekli faktörler haline gelir. Sonuçta Rousseau’nun ahlaka ve geleneklere 

verdiği değer yayılmacı dış devletlerin savaş tehdidine karşı kendi egemenlik 

mücadelesini veren pek çok halk için örnek alınır. Rousseau’nun sözleşme teorisine göre 

hükümet, gerekli bir kurum olmasına karşılık bazı durumlarda varlığı devletin bütünü için 

bir tehdit durumuna gelebilir. Eğer hükümet kendini devletten bağımsız bir güç olarak 

görmeye başlarsa veya yöneticiler özel iradelerini genel iradenin önünde görmeye 

başlarsa bu durum devletin yozlaşması ve çöküşü için büyük bir tehlike oluşturur. Bu 

türden durumları en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için halkın yasalara 

göre toplanma hakkının var olması gerekir. Halk toplandığı zaman yürütme gücü askıya 

alınır, her bir yurttaş tıpkı bir yönetici gibi olur. Sonuçta halkın egemen olduğu yerde 

yöneticiler sadece birer görevli durumundadır. Halk meclisinde genel iradeye uygun 
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kararlar alınır. Yasama meclisi yasaları uygulamak için yürütme organı oluşturur, 

yürütme yasa oluşturamaz, egemen değildir sadece halk adına egemenliği kullanır. 292 

Rousseau siyasal toplumlarda iradeye yasama erki, iktidarın kullanımına da 

yürütme erki der. Hem iktidarın kullanımı anlamına gelen güç hem de irade, egemen olan 

halkın tasarrufundadır. Ancak halk yasama erkini doğrudan kullanmakta olup, yasaların 

uygulanması ve devletin yönetimini hükümet adını verdiği görevliler topluluğuna verir. 

293 

Görüldüğü gibi filozof egemen ile hükümeti birbirinden ayırır, hükümetin özel 

istenci egemenin genel istencinin üstünde tutulursa devlette bozulma başlar, zamanla 

devlet zayıflar ve çöker. Devletin olmadığı durumda anarşi doğabilir. Öte yandan 

Rousseau, hükümet ile yönetimi birbirinden ayırır “Dağdan Yazılmış Mektuplar”  adlı 

eserinde geçen altıncı mektupta hükümetlerin en başarılısının aristokratik, yönetimlerin 

de en kötüsünün aristokratik olduğunu iddia eder. 294 

Genel olarak baktığımızda Rousseau güçler ayrılığını benimsemez yasama erki 

halka aittir ve asla devredilemez fakat yürütme erki halk adına hükümet denilen görevliler 

topluluğu tarafından üstlenilir. Bu durum egemenliğin bölündüğü anlamına gelmez. 

“Politik yaşamın ilkesi egemen güçtedir. Yasama gücü devletin yüreği, yürütme gücü ise 

beynidir. Yasama görevini yapmazsa canlı varlık ölür. Devlet yasama gücüyle yaşar, 

yasalarla değil. Yasama gücü yok olduğunda devlet varlığını sürdüremez.”295 şeklinde 

kavramla ilgili düşüncelerini belirtir. 

Rousseau “La Goverment” da Polonya hükümetine yönelik eleştirilerini 

somutlaştırdığı üzere temsilciler vasıtasıyla egemen kılınan halkı, insan özgürlüğü 

karşısında en büyük tehditlerden biri olarak görür. Düşünürün bu noktada yöneten 

yönetilen ilişkisinin yükünü kimin taşıyacağı konusunda kaygısı vardır. Eylemlerin 

sorumluluğu yönetenlere mi yoksa yönetilenlere mi aittir? 296“Sonuçta Rousseau’nun 

belirttiği gibi haklılaştırılabilecek yegane otorite yapısı kendi kendini yönetme yani 

katılımcı demokrasidir … Ona göre her meşru yönetim cumhuriyetçidir. Rousseau’cu 
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anlamda bir aristokrasi hatta monarşi bile cumhuriyet olabilir. Cumhuriyette halk temel 

yasaları yapan halk meclisi aracılığıyla egemenliği kullanır. Eğer halkın tümü ya da 

çoğunluğu yönetim güçlerine sahipse o zaman demokrasi vardır. Ancak halk egemen 

yasama otoritesini kullanırken, yönetim güçlerini bir monarka ya da aristokratik organın 

ellerine bırakıyorsa, o zaman da cumhuriyet vardır ama demokratik bir yönetim biçimi 

yoktur.”297 Bununla birlikte doğrudan demokrasiyi savunan Rousseau’ya göre 

“Temsilciler seçme düşüncesi yenidir. Bu düşünce bize derebeylik yönetiminden, insan 

soyunu alçaltan, insan adını lekeleyen o çok haksız ve saçma yönetimden geçmiştir.”298 

Bu durumda “…Rousseau kendisini bir demokrat olarak görmemiş daha çok cumhuriyet 

taraftarı olarak kabul etmiştir.”299  

Rousseau’da iki tüzel kişilik vardır, hükümet ve egemen varlık. Yönetim açısından 

temel sorun iyi bir hükümet bulmaktır diyebiliriz. 

Rousseau ″Toplum Sözleşmesi‶ eserinde belirttiği üzere; her ülkenin kendi 

karakteristik yapısına uygun düşen hükümet şekli farklı olup, ülkenin nüfusu, coğrafi 

durumu ve ekonomisi o ülke için uygun olabilecek hükümet şeklini belirler. Ancak 

tartışmasız bir ölçüt verir ki bir ülke için en iyi hükümet yurttaş sayısının arttığı hükümet 

şeklidir. Bir hükümet genel iradenin belirlediği yasalar çerçevesinde hareket ettiği sürece 

en iyi hükümet odur. Buna rağmen halk denetim mekanizmalarını her zaman çalıştırarak, 

hükümetin genel iradeyle uyumlu olan yasaların dışına çıkarak kötü hükümet olma 

eğilimini engeller. Böylece devlet varlığını ve devamını sürdürür. Hükümetin şekli nasıl 

olursa olsun üyelerinin, bireysel iradelerinin genel iradede birleşmediği bir devlet üyeler 

yurttaşa dönüşemediği için yok olmaya mahkum olur. Devletin varlığı, gücü ve devamı 

açısından yurttaşlık bilinci büyük önem taşır. 300 
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ALTINCI BÖLÜM 

ROUSSEAU’NUN MARJİNAL YÖNLERİ VE DÜŞÜNCE TARİHİNE 

ETKİLERİ 

6.1. ROUSSEAU’NUN MARJİNAL YÖNLERİ VE DÜŞÜNCE TARİHİNE 

ETKİLERİ 

Rousseau, amacı ezilen kesimlerin sorunlarına çözüm bulmak ve onların çıkarlarını 

korumak olan romantik demokratlığın önemli bir temsilcisidir. Bunu başarabilmek için 

modern toplumları analiz ederken. Avrupa’da var olan büyük monarşilerin sonlarına 

gelindiği ve devrimler çağının yaklaştığını düşünen filozofun ″Toplum Sözleşmesi‶nde  

belirttiği ilkeler Fransız Devrimi sırasında büyük itibar görür. Rousseau, sınırları aşan 

ününü özellikle ahlak ve siyasal düşünce alanlarında sağlar. Düşünür tasarladığı ideal 

düzende insanların doğal ve sosyal yanı arasında gördüğü karşıtlık ve uygarlığın getirisi 

olan kötülüklerden toplumu korumak için sürekli doğa durumunu över ve doğaya uyum 

çağrısı yapar, bu düşüncelerinden ötürü romantizmin öncülerinden biri olarak kabul 

görür. 301 

Filozof şehri seküler bir toplum olarak inceler, geleneksel düzen içerisinde gücün 

ve iktidarın kaynağı eskiden Tanrı iken sekülerleşme süreciyle birlikte gücün ve iktidarın 

kaynağına yönelik sorular ve tartışmalar yoğunlaşır, sekülerist kavrayışla güç, hakim olan 

ve hüküm altında bulunan arasındaki akit olarak görülür. Rousseau açısından bundan 

böyle güçlünün baskın gelmesi gerekir, fakat ona göre kutsal kaynaktan dolayı hiçbir güç 

var olamaz. 302 

Rousseau’nun özellikle sosyal ve siyasal problemleri ele alış ve halka sunuşu 

açısından çağdaşı diğer filozoflardan farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. “Rousseau 

sınıfsal durumundan ötürü sömürü düzeni içinde halkın hissettiklerini en iyi anlayan 

filozoftur.”303 Bununla birlikte Siler’e göre herkesin her zaman inandığının tersine 
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uygarlığın iyi bir şey olmadığını hatta zaman zaman kötü bir şey olabileceği düşüncesini 

ilk dile getiren filozof Rousseau’dur. 304 

Rousseau diğer sözleşme kuramcılarında da var olan içte ve dışta egemen olma 

ilkelerine ek olarak kavrama demokratik bir içerik yükleyerek “Halk egemenliği” 

öğretisini oluşturur. 305Bununla birlikte ″Milli egemenlik‶ kuramı gibi ″Halk egemenliği‶ 

kuramının da temelde Rousseau’nun düşüncelerine dayandığını söyleyebiliriz.  

Rousseau’nun egemenlik anlayışı özgürlük anlayışı ile bağlantılı olduğundan halk 

egemenliğini benimsemiş görülür. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinin bazı 

maddeleri doğrudan Rousseau’nun görüşlerini yansıtır. 306 

Görüldüğü üzere Rousseau’nun ele aldığı sorunlar bugün bile düşünürlerin kafasını 

meşgul eder, özellikle politik, eğitsel, toplumsal sorunlara kendine özgü yöntemlerle 

çözüm bulmaya çalışır. Ayrıca kendinden sonraki düşünürlere de yol gösterici olmanın 

yanı sıra, Kant’ın nazarında ayrı bir yeri vardır. Kant Rousseau ile ilgili düşüncelerini şu 

şekilde ifade eder. “…Başkasına tabi olan insan, insan değildir artık bu mertebesini 

yitirmiştir, bir başkasının mülkünden başka bir şey değildir. Kant Rousseau’ya bu 

kanaatle yaklaşmıştır ve bu bakımdan onu felsefi bir kurtarıcı olarak selamlayabilmiştir  

Fichte ve Hegel’de Rousseau’nun düşüncelerinin ilerici boyutu ve diyalektik yapısının 

fark ederler.‶307 Comte’un, Marx’ın, Durkheim’in, Saint Simon’un sosyolojik 

görüşlerinin şekillenmesine katkısı yadsınamaz. 308 Bununla birlikte “Rousseau, Hegel, 

Marx ve Engels’ten önce diyalektiğin yasalarını belirlemiş, toplumun oluşumunu, 

gelişimini ve değişimini diyalektik metodla açıklamıştır.”309 Duyguyu yüceltmesi 

bakımından romantik hareketlerin öncüsü sayılan Rousseau, oluşturulan yargıların 

akıldan çok duygulara dayanılması gerektiğini ifade ederken 310S.Freud’un ruhbilim 

anlayışı üzerinde etkili olur. 311 

“Rousseau tam başarılı olmasa da iyi yönetimi kendi kendini yönetme ile Külli 

İrade kavramında birleştirmeye teşebbüs eden ilk yazardır. Topluluk için neyin iyi 
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olduğunu anlamak yeterli değildir; o aynı zamanda topluluk tarafından irade 

edilmelidir.”312  

Rousseau’nun Fransız İhtilaline olan etkisinin yadsınamayacağını düşünen 

Lindbom’a  göre Rousseau Sosyal Kontrat’ında özgür ve eşit insanı yeryüzünün hakimi 

ilan eder. Hüküm sahibi olarak insanın ilan edilmesi uzun bir sekülerleşme sürecinin 

ürünüdür.313 Görüldüğü üzere sosyal sözleşme kuramının temeline dine dayalı doğal hak 

anlayışının yerine akla dayalı dünyevi doğal hak anlayışını koyan düşünürler arasında 

“Rousseau’nun görüşleri, tarihsel gelişmeye diyalektiği sokan toplum ve devlet 

kuramlarının başlangıcında da yer alır denilebilir. Gelişmekte olan burjuva sınıfının talep 

ve çıkarlarını çeşitli boyutlarıyla yansıtan Fransız Aydınlanmacıları, Hobbes ve Locke’un 

doğal hak kavramını belli bir ölçüde geliştirmekten öteye geçememişlerdir.”314 

Rousseau’nun insan egemenliği kavramından miras alınan özgürlük ve eşitlik 19. 

yy.’ın güçlü ideolojileri liberalizm ve sosyalizm için yol gösterici olmuştur. Sonuçta 19. yy. 

ın iki güçlü ideolojisi ortak bir şekilde geleneksel düzen ve kiliseyi reddeder. 315 

Rousseau’nun düşünce sisteminin güçlü bir Stoacı boyutu olduğu görülür. 316 

Aydınlanma’nın içinde Rousseau’ya ayrı bir yer ayırmak gerekir, o hiçbir akımın 

çerçevesi içine yerleştirilemez, siyasal teorisi ve bağlantılı olarak uygarlık eleştirisi 

Aydınlanma dönemini sarsmakla kalmaz 20. yy.’a kadar itibar görür. 317Rousseau kendisi 

ile ilgili değerlendirmesini “Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmazsa 

başkayım, doğa beni içine döktüğü kalıbı kırmakla iyi mi etti kötü mü, bu ancak ben 

okunduktan sonra yargılanabilecek bir şeydir.”318 İfadeleriyle belirtir. 

Rousseau’nun ifade ettiği mutlak eşitlik, toprak mülkiyeti ve doğrudan demokrasi 

fikirleri özellikle K.Marx’a kadar sosyal demokratların ilham aldıkları bir kaynak olurken 

Marx’tan sonra da etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 

Modern demokrasinin sorunlarından biri olan otorite –özgürlük çatışmasını 

Rousseau sosyal sözleşme teorisini geliştirerek çözümlemeye çalışır. Ancak filozofa göre 
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özgürlüğün var olabilmesi için uygun bir yönetim biçiminin ve toplumsal eşitliğin tesis 

edilmesi gerekir. Bu durumda“Rousseau özgürlüklerin güvence altına alınabilmesi için 

gücün gücü dengelemesi gerektiğini bir anlamda kabul eder. Ama onun savunduğu şey, 

gücün bütün insanlara eşit olarak dağıtılması, servet eşitliği dahil insanlar arasında 

eşitliğin savunduğu noktada liberal düşünürlerden ayrılıp sosyalist (toplumsal) düşünceye 

kaymaya başladığını söyleyebiliriz.”319  

Rousseau’nun devlet felsefesinde, yasama ve yürütme halkın tasarrufunda olduğu 

için halkı yasaların belirlediği sınırlar içerisinde hareket eden yönetici konumuna 

getirmesi demokrasinin en güçlü yönüdür. Filozofun oluşturduğu kurama göre 

demokrasi: egemen olanla egemenlik altında bulunanların uyumu olarak nitelendirilebilir 

diyebiliriz. 
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SONUÇ 

Rousseau’nun devlet felsefesini adeta insanlık tarihini ortaya koymak amacıyla 

planladığı görülür. Felsefesine öncelikle kendi inanmış bir filozof olan Rousseau’nun, 

sözleşme teorisi; içinde bulunduğu tarihsel dönemi aşar. Doğa durumu tarihsel 

kurgusuyla başlayıp  tüm diğer boyutlarıyla geleceğe atıfta bulunuyor diyebiliriz. Genel 

olarak baktığımızda o sözleşme teorisini, uygar insanın yabani insandan doğduğu tezini 

savunmaktan çok, doğal-yurttaş ayırımını yapmak noktasında temellendirir.  

Düşünceleri, eserleri, yaşamı ve kişilik yapısı münasebetiyle Fransız İhtilali’ni 

yönlendiren filozoflar üzerindeki etkisi tartışılmaz görünen Rousseau’nun birbirinden 

farklı konular işlemesine rağmen vurgulanan ortak duygunun özgürlük ve onun değişik 

biçimleri olduğu görülür. 

Kant’ın Aydınlanma’nın temel sloganı haline gelen ″aklını kullanmakta cesaretli 

ol‶ düşüncesine karşılık tam da bu noktada Rousseau’nun Aydınlanma düşüncesine 

karşı çıktığı görülür. O, insanı doğal halde sadece aklını kullanarak davranışlarda bulunan 

bir varlık değil daha çok duygularıyla hareket eden bir varlık olarak tanımlar. Böylece 

filozofun çağın çok değer verdiği materyalist yaklaşıma olumsuz baktığını söyleyebiliriz. 

Kısaca insan hayatı ve yargılarına aklın değil duyguların klavuzluk etmesi gerektiğini 

iddia eder. Bu konuda onu o çok övdüğü Antik Dönem filozoflarından ayıran en belirgin 

özellik aklın sınırları olduğunu düşünerek, akla mutlak bir değer yüklememesi bununla 

birlikte erdemin yadsınamaz bir değer taşıdığını belirtmesidir. Görüldüğü gibi 

toplumsallaşma süreci esnasında kendine yabancılaşan insan, uygarlığın gerçek değerleri 

yok etmesi buna ilaveten sanat ve bilimleri yeteneksiz, sıradan insanların icra etmesi 

bunları kötüye kullanması uygarlıkla bir kere tanışan insanın geriye dönmemesi sonucu 

yozlaşır. Bu süreçte filozofa göre yapılması gereken, duyguların yüceltilip aklın üzerine 

çıkartılmasıdır. Kısaca uygarlığın uygarlaştırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu 

bağlamda filozof insan doğasını kötü olarak görmez ona göre kötülük yaratan yönetimler 

altında insan ahlaki olarak yozlaşır. Kötülük insanın amacı olmadığı gibi onun 

kurumsallaşmasının tipik bir sonucudur. O halde filozof Aydınlanma Dönemi 

toplumlarını eleştirirken aslında burjuva değerlerinin giderek belirginleştiği ve 

benimsendiği toplumu hedefliyor diyebiliriz. Öte yandan değişen üretim şekillerinden 

dolayı toplumsal ve siyasal yapılanmanın değişmemesini mümkün görmez. 
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Rousseau’nun felsefe tarihine kazandırdığı ″Genel İrade‶ kavramının özellikleri 

düşünüldüğünde pratikte genel iradenin ne olduğu ve toplumsal yaşamda nasıl 

belirleneceği konusu belirsiz görünmektedir. Bununla birlikte her zaman doğru, ortak 

iyiliği gözeten ve yanılmaz olduğu iddia edilen genel iradenin belirlenmesi ve 

uygulanması adına çoğunluğun azınlığa baskı yapma hakkını da beraberinde 

getirebileceğinden baskının varlığı, niteliği ve sınırları belirsiz göründüğü için 

kanaatimizce bireysel hak ve özgürlükler adına sorunlu bir kavramdır. Genel olarak 

baktığımızda bu süreçte toplumsal itaat alışkanlığının belirleyici faktör olduğu görülür.  

İtaat alışkanlığının zayıf olduğu toplumlar Rousseau’nun tasvir ettiği doğa durumuna; 

itaat alışkanlığının kuvvetli olduğu toplumların ise yine filozofun tasvir ettiği siyasal 

toplumlara yaklaştığını söyleyebiliriz. O halde filozofun yurttaş eğitimine neden bu kadar 

önem verdiği anlaşılır hale gelebilir. Bu bağlamda Rousseau eğitimin amacının çocukları 

baskı altına alıp, doğal eğilimlerini bastırmak olmayıp kendilerini ifade etme girişimlerini 

teşvik etmek olması gerektiğini belirtir.  Öte yandan yaşadığı dönemin eğitim politikasına 

yönelik bu denli eleştirileri olan filozofun doğduktan hemen sonra yetimhaneye bırakması 

nedeniyle davranışının düşünceleri ve yaşamı arasında derin bir çelişki oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. 

Görüldüğü üzere eğitim konusunda neredeyse bir sistem oluşturduğu bilinen, hatta 

düşünceleri günümüze kadar derin etkiler bırakan filozofun Toplumu iyileştirmek için 

bireyi iyi eğitmek gerekir, fikri kanaatimize göre günümüz ve daha sonraki toplumlar için 

de geçerli olabilecek doğru bir yargıdır. 

Halkın iradesini sözleşme kuramı dahilinde devlet iradesi haline getiren filozofun 

halk-devlet anlayışını savunduğu görülür. Böylece filozof özgürlük ve eşitliği hiçbir 

temellendirmeye gerek duymaksızın evrensel bir insan hakkı olarak görür. Bununla 

birlikte özgürlük ve eşitliğin birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu iddia eder. 

Sonuçta insanların doğuştan sahip oldukları hak ve özgürlükler bugün modern 

demokrasilerde temel insan hakları olarak değerlendirilir. Bu noktada Rousseau 

özgürlüğü kişinin kendi iradesine göre koyduğu kurallara uyması olarak tanımlar. 

Tanımdan hareketle doğa durumunda insanların uyduğu fizik yasaların zorunluluğu ve 

nesnelere yönelişi pozitif yasalar tarafından toplum durumunda taklit edilir. Netice 

itibariyle insanlar başka insanlara değil yasalara boyun eğerek yeniden özgürleşir. Her 
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birey egemenin de üyesi olması münasebetiyle yasayı kendisi yapmış olur. Böylece 

sözleşme marifetiyle kendisini topluma bağlayan yurttaş herkes aynı davranışı yaptığı ve 

herkes için aynı şartlar geçerli olduğundan hiç kimseye bağlanmaz ve özgürlüğünden 

hiçbir şey kaybetmez. Filozofun çözüm önerisi tüm teorik temellerine rağmen 

kanaatimizce pratikte uygulanması zor görünmektedir. 

Genel olarak baktığımızda Rousseau’nun sözleşme teorisinde devlet; amaç değil 

insanlar tarafından yaratılmış araçtır. Asıl amaç yurttaşa dönüşen bireylerin hak ve 

özgürlüklerinin varlığıdır. Bunun yanı sıra bireylerin mutluluk ve iyiliğini gözetmesidir. 

Devletin bu işlevini yerine getirebilmesi için ahlakla donatılmış olması önemlidir. O 

halde devlet ne kadar güçlü ise bireyler o kadar kendi çıkarlarını bir tarafa bırakıp, kamu 

yararını düşünürler diyebiliriz. Böylece doğal insan haklarını yurttaşa devretmiş olur. 

Fakat kanaatimizce hakların ne kadarının yurttaşa devredileceği Rousseau’nun sözleşme 

teorisinde belirsiz görünmektedir. Sonuçta özgürlüğün siyasal ilkelerine olan inancı ve 

sadece anayasal bir devlet düzeninde insanın gerçekten özgür olabileceği fikri onu diğer 

sözleşmecilerden kesin çizgilerle ayırır. Öte yandan modern toplumlara baktığımızda akıl 

ve irade geliştiği halde özgürlüklerin gelişmediği görülür. Kısaca özgürlüklerin gelişmesi 

gerekirken gelişenin bireycilik olduğunu söyleyebiliriz. 

Rosseau’nun sözleşme teorisine göre güçlü bir devlet ve iyi bir yönetimin var 

olabilmesi bununla birlikte özgürlüklerin yaşanabilmesi için bugün de demokrasinin 

temel ilkelerinden biri olan eşitliğin toplumda sağlanması şarttır. Eşitlik olmazsa temel 

hak ve özgürlükler korunamaz. Filozof liberal düşünürlerin görüşlerinin aksine toplumsal 

eşitliğin varlığının, bireysel özgürlükleri azaltacağını düşünmez. 

Rousseau’nun yurttaşlık kavramı insandan farklı bir kavram olup bir dönüşümü 

ifade eder. Ayrıca bireysel iradelerin genel iradeyle uyum içerisinde bulunması gerekir 

fakat egemen olan halkın yasaları yapması insanları yurttaş haline getirmez. O halde 

yurttaşlık bilincinin oluşturulması gerekir. Yurttaşlık bilincinin sadece insanın aklına 

yönelik değil aynı zamanda duygularına yönelik olarak da oluşturulması gerektiğini 

söyleyebiliriz. Öte yandan filozof betimlediği yurttaşın var olabilmesi için kıyasıya 

eleştirdiği 18.yy toplumlarının gidiş hatını değiştirmek gerektiğini ifade eder. Ancak 

katılımcı yurttaşlık anlayışını benimseyen filozof, toplulukçu yurttaşlık anlayışında 

topluluğa aidiyetin sözleşme gereği bireysel rızayla şekillenmediğini gerekçe göstererek 
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sözünü ettiğimiz yurttaşlık modelinin, bireylere dayatılarak organik bir hal aldığını 

belirtir. 

Görüldüğü gibi Rousseau’nun sözleşme teorisinde yasalar geneldir, halkın bütünü 

için karar alır, bunu yaparken de devletin üyelerine eşit davranır ve birine az diğerine çok 

sorumluluk yüklemez. Böylece yurttaşlar arasında eşitlik sağlanmış olur. Özgür bir halk 

yalnızca kendi koyduğu yasalara itaat eder, insanlara değil. Bununla birlikte egemen 

halkın yasama gücünü elinde tutmasına rağmen formüle etme yetkisi eksik 

görünmektedir. Bu noktada sürece dahil edilen yasacı, sözleşmeyle oluşturulacak devletin 

anayasasını hazırlayacak kişi olacaktır. Ancak her bakımdan yüceltildiği görülen 

yasacının rolü yasama ve yürütme erkleriyle karıştırılmamalıdır. Yasa yapıcının rolü sıra 

dışı olmakla beraber kanaatimize göre kesin konumu belirsiz görünür. 

Halk egemenliğine dayalı devlet modelini benimseyen Rousseau bize göre İyi bir 

yasa için genel iradenin herkes tarafından içselleştirilmesi gerekirken bu etkinliğin bir 

aracıya verilmesi halinde yozlaşma meydana getireceğini iddia ederken temsil 

yozlaşmasını kasteder. Kısaca temsil yozlaşmadır. Filozofa göre eğer ülke büyük ve 

temsil zorunlu hale gelirse temsili demokrasinin getirebileceği tehditlerine karşılık devlet 

katı tedbirler alabilir fikri Rousseau’nun devletini otokratik bir zemine kaydırır. Bu 

nedenle demokrasiyi çok küçük devletlere uygun bir yönetim şekli olarak görmesi bize 

demokrasinin alanını daralttığını düşündürür. Fakat genel olarak sözleşme teorisini 

özgürlük ve eşitlik olmak üzere demokrasinin iki temel ilkesinin üzerine inşa ettiği için 

demokrasinin varlığı ve gelişim süreci açısından büyük bir başarı olduğu gerçeği 

yadsınamaz. Bununla birlikte bugün bize hiç de demokratik gelmeyecek kararlar ve 

uygulamalar o zamanın koşulları içerisinde demokratik olarak değerlendirilebilir. Öte 

yandan bize göre de kendisini demokratik zannederek temsilci seçen halkların yönetim 

biçimi, bir süre sonra politik ve bürokratik seçkinler güçlenerek sıradan vatandaşlardan 

daha güçlü olabilecekleri için  aristokrasiye dönüşebilir diyebiliriz. 

Böylece Rousseau’nun devletinde halkın nüfus sayısı arttıkça hükümetin de o 

derece güçlü olması gerekir. Kendini kalabalıklar içerisinde kaybolmuş hisseden birey 

toplumsal hayatta kendini devlete karşı daha özgür ve sorumsuz hisseder; Kurallar ona 

daha ağır  geldiği için daha az itaat etme eğilimi gösterir. Bu durumda baskıcı gücün 
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gücünü artırması gerekir. O halde idealize edilen devlet düzeninde hükümetin hareket 

kabiliyetinin sınırlarının net olmadığını söyleyebiliriz. 

Diyebiliriz ki: Rousseau geliştirdiği sosyal sözleşme teorisine göre bir taraftan 

bireyin genel iradeden ayrı düşünülemeyeceği gerekçesiyle idealize ettiği devlet 

modelinin totoliter olduğu yönünde eleştirilebilirken öte yandan toplumsal yaşamın bütün 

alanlarını devletin düzenlemediği, bireyin devlet içinde erimediği, devlete dahi 

devredilemez doğal haklarının bulunduğu kısaca bireysel hak ve özgürlüklerin devlet 

kurumunun içine serpiştirildiği yönünde argümanlar bulunur. Sonuç itibariyle 

Rousseau’nun sözleşme teorisinde toplumsallaşma süreci sonunda devlet bireye doğal 

durumda var olan hak ve özgürlüklerin tamamını vermez, toplum yaşamı esnasında her 

birey genel iradeye yani bu düzene bağlı kalması karşılığında doğa durumunda sahip 

olduğu özgürlük ve eşitliği toplum hayatında da sürdürebilir. Bununla birlikte birey 

yurttaşa dönüşmedikçe tam olarak özgür olamaz, doğal olan hak ve özgürlüklerini 

kullanamaz. Bu bağlamda toplumsal olgulara ve insan davranışlarına baktığımız zaman 

her bireyin her yönden eşit olması durumunda dahi sahip olduğundan ve ihtiyacı olandan 

daha fazlasını isteyebilecek yapıda olduğu görülür. Böylece her birey sürekli diğerlerinin 

müdahalesi tehditine açık olacağı için Rousseau tarafından betimlenen özgürlük durumu 

gerçekleşemez. Ayrıca yurttaşlık bilincini ortak bir sosyal ruh olarak kabul edersek 

devletin asli görevinin yurttaşı her koşulda diğerlerinin müdahalesinden korumaktır 

diyebiliriz. Dolayısıyla filozofun “Emile” adlı eserinde belirttiği üzere iyi toplumlar iyi 

insanlardan oluşur düşüncesinden hareketle iyi toplumlar oluşturmak adına reçete olarak 

kabul edilebilecek teori “Toplum Sözleşmesi” eserinde değerlendirdiği sosyal sözleşme 

teorisi değil, tüm çelişkilerine rağmen “Emile” adlı eserinde değerlendirdiği eğitim teorisi 

olabilir. Ancak elde ettiğimiz bilgiler ve yaptığımız değerlendirmelerden hareketle eşitlik 

durumunun her toplumda tesis edilemeyeceği gibi özgürlüğünde her toplumun harcı 

olmadığını söyleyebiliriz.             
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