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GİRİŞ 

Yaşamının son 35 senesini memleketi olan Plettenberg kasabasında herkesten 

uzak geçiren Alman hukukçu Carl Schmitt, 20. yüzyılın başlarında Parlamenter 

Demokrasinin Krizi, Kanunilik ve Meşruiyet, Anayasa Teorisi ve Siyasal Kavramı gibi 

son derece etkili eserlerini vermiştir. 1933-1936 yılları arasında hayatının geri kalan 

döneminde daima arkasından gelecek bir karar alarak Nazi Partisi’ne (NSDAP) üye 

olmuştur1. Üç sene sonra sona eren parti üyeliğinin ardından 1936-1945 yılları arasında 

artık gözden düştüğü Nazi çevresinde kritik bir rol üstlenmeyen Schmitt akademik 

üretimine ise devam etmiştir. 1945’te Nazi savaş suçlularının yargılandığı Nüremberg 

Mahkemelerinde yargılanan Alman düşünür beraat etmiş ve 1950’lerden itibaren hayatını 

Plettenberg'de geçirmiştir. Sauerland'daki bu ufak köyü Macchiavelli'nin zorunlu sürgün 

yurdu San Casciano’ya benzetmiştir. Bir süre öncesine kadar Leo Strauss’tan 

Heidegger’e Avrupa’nın önde gelen düşünürleriyle ortak çalışmalar yürüten, Dritte 

Reich’ta kronjurist (baş hukukçu) olarak görev yapan Schmitt ölene kadar hiçbir büyük 

gazetede bir tane bile makale yayınlayamamıştır. Yeni Alman Anayasası hazırlanırken 

bir yorum yazıp yayınlamak istediğinde kendisini (bir mahlasla, Werner Haustein) kabul 

eden tek dergi, yerel bir tren yolları dergisi olmuştur.  

Üstteki satırlara dair çok farklı konumlar alınabilir. Üzüntü, ibret, intikam; eski 

bir Nazi’nin yaptıklarının bedelini ödemesi, her ne kadar mahkûm olmasa da savaş 

suçlarına ortak olmuş bir hukukçunun itibarsızlaşması ya da oldukça keskin bir zekâya 

                                                           
1 Saul Friedländer, Nazi Almanyası ve Yahudiler - Zulüm Yılları: (1933 - 1939), Cilt 

1, Çev.: Ali Selman, İletişim Yayınları - Politika Dizisi, İstanbul 2016, s. 74.  
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ve kaleme sahip olan muhafazakâr bir Katolik’in Nazi yandaşı olarak geçirdiği üç senenin 

bedelini yaşamı boyunca ödemesinin ağırlığı. Bu tutumlardan hangisi seçilirse seçilsin, 

Schmitt’in devlet ve hukuk kuramına dair çalışmaları incelemekten mahrum kalmak için 

bir gerekçe olmayacaktır. Zira ölümüne kadar derin bir sessizliğe gömülen ve adeta 

görünmez hale gelen Schmitt hayatını kaybettiği 1985’ten sonra hızla akademik dünyada 

tartışılır hale gelmiş, hakkında onlarca kitap, makale ve bilimsel çalışma kaleme 

alınmıştır.  

Schmitt’e yönelik bu ilgi kuşkusuz kişiliğinin, zekâsının ya da geçmişindeki 

karanlık tarafın ilgi çekiciliğinden değil eserlerinin günümüzde bile güncelliğini koruyan 

önemli çözümlemeler içermesinden kaynaklanmaktadır. Egemenlik, siyasal kavramı, 

devlet, yasallık, meşruiyet, diktatörlük, olağanüstü hal, çoğulculuk ve her biri hukuk ve 

siyaset biliminin temel kavramı olan daha niceleri Alman düşünür tarafından olağanüstü 

bir titizlikle derinlemesine incelenmiş ve çalışılmıştır. Aynı zamanda politik angajmanları 

da olan bir düşünür olarak vardığı sonuçları onaylamaktan bağımsız olarak yaptığı 

çalışmaların içeriği her sosyal bilimci için incelemeye değerdir.   

“Carl Schmitt’in Politik Felsefesinde Çoğulculuk Eleştirisi” isimli bu tezde de 

Schmitt’in hala güncelliğini koruyan çoğulculuk yaklaşımı incelenmek istenmiştir. 

Siyasal çoğulculuk toplumsal yapının her alanına olduğu gibi hukuk alanına, hukukun 

yaratım sürecine ve konusuna doğrudan etki eder. Çoğul yapıların kabul edilmesi, 

onaylanması ve birer politik özne olarak siyasi alana müdahil olmaları ya da tam tersi 

politik başlıklarda olduğu gibi hukukun da ilgi alanındadır. Takdir edileceği üzere, 

merkezi bir siyasal birlikle çoğulcu bir toplumun benimseyeceği hukuk birbirinden 

oldukça farklı olacaktır. Tam da bu noktada çoğulculuğun nasıl bir tarihsel momentte 

ortaya çıktığı, ne hedeflediği, nasıl sonuçlar doğuracağı ve gerçekleşmesinin olanaklarına 

dair sorular aynı zamanda toplumların hukuk düzenlerine dair soruları da barındırmakta, 

çok hukukluluk ya da ‘birlik hukuku’ gibi tartışmaları alevlendirmektedir.  
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Çoğulculuğun devlet kuramında tuttuğu yerin, bu kavrama dair politik ve 

hukuksal anlamda olumlu beklentileri ne ölçüde karşılayacağı sorusuna Carl Schmitt’in 

eleştirileri eşliğinde cevap aramak bu tez çalışmasının esas hedefidir. Bu bağlamda 

özellikle Carl Schmitt’te çoğulculuğun parlamenter demokrasi gibi modern devlet 

kuramına içkin siyasal rejimlerdeki işlevinin eleştirisi tezin konusunu oluşturmaktadır. 

Alman düşünürün toplum, hukuk ve politika kuramının bir parçası olan liberal demokrasi 

eleştirisi ve bu bağlamda sık sık dile getirdiği çoğulculuk savunusuna yönelik 

eleştirilerini, söz konusu kavramların tarihsel seyrini ve literatürde yer alış şekillerini de 

aktararak bir araya getirmek, değerlendirmek ve çoğulcu yaklaşımın liberalizmle olan 

akrabalığını ve çoğulculuğun bu birikim üzerinden günümüz pratiğinde nasıl bir işlev 

göreceğine dair kimi sonuçlara varabilmek tezin amaçları arasında olacaktır.  

Hukuk sosyolojisinin ilgilendiği bir konu olarak hukuki çoğulluk ve hukuki 

çoğulculuk farklı politik, etnik ve dinsel sistemlerde kendine yer bulmakta ya da yer 

açmaya çalışmakta ve her iki durum da zaman zaman teşvik, zaman zaman dirençle 

karşılaşmaktadır. Siyasetin hukuku öncelediğini varsayarsak (hukuk ve politika ilişkisi 

üzerinden hukuk kurallarının siyasi bir kararla vazedildiğini kabul edersek) hukuki 

çoğulculuktan söz edebilmek için siyasal alanının çoğulcu bir anlayışla yapılanması 

gerekecektir. Aradaki ilişki çoğulculuğun kültürel, mezhepsel ya da etik anlamdaki her 

türünün hukukçuların ilgi alanına girmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Günümüzde neo-liberalizm ve ona eşlik eden sorunlar dünyanın politik hattını 

önemli ölçüde belirlemektedir. Carl Schmitt öğretisinin içerdiği anti-liberal unsurlar, salt 

ideolojik birer veri değil, aynı zamanda bir kamu hukukçusunun çeşitli kamu hukuku, 

hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi kavramları eşliğinde, sistematik olarak ürettiği ve 

bugün de anlaşılmasında fayda olan unsurlardır. Schmitt’in kuramı ve kavram seti, 

tanımladığı fiili olgular, güncel birçok problemin çözümü için olumlu ve olumsuz 

referanslardan bağımsız olarak dönüp bakılması gereken bir canlılığa hala sahiptir.  
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Tez çalışmasında ele alınacak başlıca kavram ve terimler; demokrasi, liberal 

demokrasi, parlamentarizm, çoğulculuk, otorite, karar, egemen ve egemenliktir. Carl 

Schmitt politik felsefeye dair yarattığı birikimde hukuk ve siyaset doktrininin temel 

düşünür ve akımlarının birçoğuna ilgiyle değinmiştir. Platon’da yasa-devlet düzlemi, 

politik olanla etik olanı ayıran Machiavelli, güç kavramının altını belirgince çizen 

Hobbes, eşitlik ve özgürlük kavramlarına eğilen Rousseau, pozitivist Hans Kelsen; 

tamamı Carl Schmitt’in liberal demokrasi eleştirisini ve bunun bir türevi olan 

çoğulculuk/hukuki çoğulculuk savunusuna dair görüşlerini oluştururken dikkate aldığı 

kuramsal yelpazedir. Bu çerçeve çeşitli düzeylerde inceltilip, yoğunlaştırılarak tez 

çalışmasında ele alınacaktır. Aynı zamanda eleştiri konusu olan çoğulculuğun kendi 

tarihsel gelişimi ve kavramsal içeriği üzerinde bir miktar durulacak, Schmitt’in yönelttiği 

eleştiriler irdelenecek ve Alman düşünür tarafından çoğulculuğa yöneltilen “apolitik” 

ithamı değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Carl Schmitt’in hukuk, toplum ve siyaset kuramında liberal demokrasiye ve onun 

kurumları ile işleyişine yöneltilen eleştiriler nelerdir? Bu bağlamda Schmitt, çoğulculuk 

savunusunu nasıl değerlendirir ve bu değerlendirmesini nasıl temellere dayandırır? 

Günümüz politik ve hukuki ortamında, modern devlet ve uluslararası ölçekte 

çoğulculuğun seyri nasıldır ve bu seyirde Schmitt tarafından yarım asırdan fazla bir 

zaman önce yapılan tespitlerin sağlaması yapılabilir mi? Schmitt’in çoğulculuk eleştirisi, 

günümüzden bakıldığında nasıl yorumlanır ve haklı çıktığı unsurlar var mıdır? Bu 

eleştiriler bünyesinde bir yol göstericilik barındırır mı, barındırırsa bunlar üzerinden ne 

gibi sonuçlara ulaşabiliriz? Ve bunun gibi birçok soruya kavramların kısa özetlerine de 

değinerek cevap bulmaya çalışılacaktır.  

Ekonomi, politika, uluslararası politika ve toplum hiç bitmeyen bir dönüşüm 

içerisindedir ve hukuk kuramı ile ilgilenmek, bu değişimin yansımalarını bir kurum 

olarak hukuk çerçevesinde değerlendirmek aynı zamanda siyaset bilimiyle ve güncel 
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siyasetin seyriyle de ilgilenmek anlamına gelmektedir. Çalışma esnasında tez 

problematiği bu çerçevede ele alınacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

CARL SCHMİTT’İN POLİTİK FELSEFESİ 

 

I. CARL SCHMİTT’İN LİBERALİZM OKUMASI 

Carl Schmitt, bir kamu hukukçusu ve aynı zamanda bir siyaset bilimi düşünürü 

olarak geliştirmeye çalıştığı devlet ve hukuk kuramında liberalizm eleştirisine önemli bir 

yer vermiştir. Schmitt açısından liberalizm, 20. Yüzyılda devlet kavramının git gide 

içinin boşaltıldığı ve apolitik bir söylemle saldırı altında olduğu varsayımının birinci 

dereceden sorumlusudur. Eserlerinde polemikçi bir üslûbu benimseyen Alman düşünür 

için kendi siyasal hattını ortaya koyma çabasında, liberal teoriye yönelttiği eleştiriler 

oldukça belirleyici bir rol üstlenmektedir. 

A. LİBERAL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNE DAİR KISA BİR ÖZET 

 

Liberalizm kutsal mülkiyet hakkı, sözleşme serbestisi ve devletin ekonomiye 

minimal müdahalesi ilkelerine dayanan, hukuksal ve siyasal eşitlik ve demokrasi yoluyla 

halka doğrudan siyasal katılım vadeden bir doktrindir2. Siyasal katılım konusunda 

demokratik yöntemi benimseyen liberal öğretide, temelleri ekonomik alana dayanan 

liberalizm ile halkın siyasal katılım taleplerine dayanan demokrasi aynı toplumsal 

arenada birbirini dışlayan iki iktidar perspektifine yol açar3. Bu ikili iktidar perspektifinin 

                                                           
2 Mehmet Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, Tekin Yayınevi, İstanbul 

2017, s. 124. 

3 Ibid., s. 124. 
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birincisi sermaye sahipliğinde kendini gösterirken, ikincisi temeli ekonomiye dayanan 

eşitsizliklere karşı çıkan ve genel oy hakkını içeren demokratik siyasal katılım üzerinden 

meşruluk sağlayan bir yöntemi benimser. Birinci eğilim John Stuart Mill gibi genel oy 

hakkına dahi karşı çıkan klasik liberalizm yanlılarının görüşlerinde somutlaşırken, diğer 

yaklaşım 20. yüzyılın liberalizm ile sosyalizmi sentezlemeye çalışan ‘radikal demokrasi’ 

söylemi sahiplerince vurgulanmaktadır. 

Klasik liberalizmin kurucularından ve liberal düşüncenin Avrupa’da yayılmasının 

öncülerinden olan John Locke ise siyasal liberalizmin ana çerçevesini bütünlüklü bir 

kuram olarak ortaya koyan ve liberalizme atfettiği ilkeleri sistematik biçimde bir araya 

getiren ilk düşünür olarak kabul edilir4. Locke, liberalizmin ilk habercilerinden sayılan 

Thomas Hobbes gibi mutlak egemenliği ve sınırsız iktidarı, halkın yoksulluk ve savaştan 

uzak tutulması adına tercih etmez. Siyasal iktidara ait meşruiyetin kaynağında, içeride ve 

dışarıda güvenliğin sağlanması sonucu kaosun ve Hobbes’çu doğa durumunun 

belirsizliğinin bertaraf edilmesi iddiasını kabul etmez. Locke açısından doğa durumu, 

Hobbes’çu bakış açısının aksine kötücül bir karaktere sahip değildir, bilakis tüm insanlar 

doğa durumunda barış, eşitlik ve özgürlük içinde tasvir edilmektedir5. Bu 

değerlendirmeler üzerinden yapılacak bir okuma sonucu, Locke’un insan doğasına dair 

yapılan kadim ayrımda, insanın özüne iyilik atfeden tarafta olduğunu söylemek 

mümkündür. İnsan doğası üzerine yapılan söz konusu nitelemeler, ileride de değinileceği 

üzere ideolojilerin kendi devlet kuramlarını oluştururken belirleyici olan önemli bir 

                                                           
4 Mehmet Ali Ağaoğulları Et al., Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal 

Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Ed.), İletişim Yayınları -  Araştırma-İnceleme 

Dizisi, İstanbul 2015, s. 476.  

5 Ibid., s. 477. 
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ayrımdır. Locke açısından da liberal devlet kuramını oluştururken insanın özüne atfettiği 

iyilik belirleyici bir rol üstlenmiştir.  

Locke için siyasal iktidarın ve ödevlerin meşruiyet kaynağı olan doğal yasa aynı 

zamanda özgürlüğün de kaynağıdır6. Ona göre doğal yasanın müsaade ettiği şeyleri 

yapma özgürlüğü, doğa durumundaki özgürlük tanımıdır. Doğal yasa ise verili hukuk 

kurallarıyla sınırlı olmayan, pozitif hukuktan ayrı ve bağımsız, olanı değil olması 

gerekeni işaret eden ‘normatif’ kurallardan ibarettir. Ancak doğa durumuna dair görece 

daha olumlu bir yaklaşıma sahip olmasına rağmen Locke bu durumda da aşkın bir 

otoriteye ihtiyaç duyulacağını ve insanların bu ihtiyacı bir sözleşme ile giderme yoluna 

gideceğini savunur. İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulacağını iddia ettiği sözleşmenin 

dolduracağı boşluğu ise ‘mülkiyetin korunması’ olarak belirler7 ki Locke’un liberal 

kuramında mülkiyetin sahip olduğu merkezi yer göz önüne alınırsa, söz konusu işlevin 

önemi daha iyi anlaşılacaktır.  

Aşkın otorite ihtiyacının insanları yönelttiği sözleşme, meşruluğunu ve söz 

konusu kuramdaki yerini mülkiyetleri üzerinde risk almak istemedikleri varsayılan 

insanlara borçludur. İnsanlar bu nedenle doğa durumunda sahip oldukları kimi iktidar 

alanlarından vazgeçerek kendilerini devletlerin yönetimi altına sokarlar. Locke bu 

gerekçeyle liberal kuramın temellerinden olan mülkiyet kavramının ve mülkiyet hakkının 

önemini vurgulu biçimde dile getirmiştir.  

Liberalizmin mülkiyet kavramı dışındaki başlıca karakteristik özelliklerinden biri 

ise bireyi temel almasıdır. Bireyci yaklaşım liberalizmin ontolojik özü olarak kabul edilip, 

                                                           
6 Ibid., s. 486.  

7 Ibid., s. 494. 
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liberal doktrinde birey toplumdan daha önce gelir ve onun tercihleri, talepleri, acıları ve 

sevinçleri daima toplumsal olanın önündedir8. 

Liberalizmin Locke’çu yorumunda insan doğasına dair yaklaşım oldukça 

iyimserdir. Keza liberal bakış açısında ağırlıklı olarak insanın rasyonel düşünen ve o 

şekilde davranan ‘iyi’ bir öze sahip olduğu varsayımı mevcuttur9. 

Kişilerin ‘birey’ olarak hak ve özgürlüklerini korumak, bu bağlamda eşit muamele 

görmelerini sağlamak liberal bir demokrasinin en büyük vaadi olarak tanımlanabilir. 

Ancak bu tespitin de işaret ettiği gibi, liberal demokrasilerde özgürlük ve eşitliğin öznesi 

öncelikli olarak ‘birey’dir10. Bu tutum yer yer öyle boyutlara varmaktadır ki, özellikle 

Batılı liberal düşünürlerce ulusal, sınıfsal ya da sosyal taleplerin, toplumsal hakların, 

bireysel hakların önüne geçeceği konusunda endişe duyulmaktadır.  

Bu nedenle bireysel talep ve çıkarların toplumsal olanın daima önünde 

tutulmasının yaratacağı problemler göz ardı edilmekte, bireysel alan toplumsal alan 

karşısında adeta dokunulmazlığa sahip bir ‘kutsallık’ olarak tasavvur edilmektedir11. Bu 

tasavvur üzerinden denebilir ki liberalizm, bireye verdiği merkezi önem ile yer yer 

                                                           
8 Ahmet Cevizci, Felsefeye Giriş, Say Yayınları - Referans Kitaplar, İstanbul 2016, s. 

288. 

9 Levent Köker, İki Farklı Siyaset - Bilgi Teorisi - Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından 

Pozitivizm ve Eleştirel Teori, Dipnot Yayınları, Ankara 2013, s. 59.  

10 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık - Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, 

Çev.: Abdurrahman Yılmaz, Ayrıntı Yayınları - İnceleme Dizisi, İstanbul 2015, s. 77. 

11 David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş - Rousseau, Kant ve Hegel’den 

Foucault ve Derrida’ya, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2013, s. 

253.   
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toplumsal olana dair sorunları ıskalamakta, bireysel özgürlük ile eşitlik arasındaki 

dengeyi kuramamakta, bireye her tür dış müdahaleye kapalı bir alan vadederek özel olanı 

toplumsal olandan soyutlamaktadır. Bu çelişkili durum kimi liberal düşünürlerce 

kavranıp, çözüm olarak çeşitli dayanışma biçimleri öngörülse de liberal doktrinde temel 

alınan daima bireysel “iyi”dir ve bunun toplumsal bir amaç uğruna feda edilmesi söz 

konusu değildir. Liberalizmin bu tutumu özellikle ‘toplumsal olan’ı gözeten düşünürler 

tarafından oldukça sert eleştirilmiştir. Örneğin Georgiy Plehanov Tarihte Bireyin Rolü 

Üzerine adlı yapıtında liberalizmin bireyci yaklaşımını hedef alarak, bireyciliğin 19. 

yüzyılın sonlarından itibaren yama tutmayacak ölçüde dağılmaya başladığını, her ne 

kadar liberaller tarafından bireye merkezi bir tarihsel rol verilse de, bunun kısa sürede 

boşa düştüğü belirtilmiştir12. Düşünür, öznelcilerin tarihte “bireye” mümkün olan en 

büyük rolü atfetmeye çalıştıklarını, ancak bunu yaparken tarihsel ilerlemeyi bütünlüklü 

biçimde değerlendiremediklerini ve bu süreci kendine ait “yasaları” olan bir süreç olarak 

görme yeteneğinden yoksun olduklarını savunur.  

Kimi liberal düşünürlerce, bireyciliği merkeze alan anlayışın toplumsal alanda 

yarattığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların kaynağına yönelik eleştirileri aşmak için liberalizme 

içkin bir eşitlikçi anlayış geliştirilmiştir denebilir. Bu eşitlikçilik liberal demokrat 

prensipler kapsamında genel oy hakkı gibi kimi söylemlerle ortaya konmak istense de, 

ekonomik-sosyal alanda var olan eşitlik beklentisinin karşılandığını söylemek güçtür. 

Liberalizmin eşitliğe yaklaşımı ve ‘refah devleti’ politikaları öylesine birbirine paraleldir 

ki, liberal eşitlikçilik bazı yaklaşımlarca “refah devleti kapitalizmi” olarak da 

                                                           
12 Georgiy Plehanov, Tarihte Bireyin Rolü Üzerine, Çev.: Nahide Özkan, Yazılama 

Yayınevi - Teorik Bakış, İstanbul 2010, s. 28.  
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adlandırılır13. Güncel siyasette izledikleri hattın sonuçları açık bir şekilde eşitlikçilikle 

bağdaşmayan liberaller, eşitlikçi tutumlarının sıklıkla aslında ‘fırsat eşitliği’ anlamına 

geldiğini öne sürerler. Liberal eşitlik, herkesin toplumsal kaynaklardan faydalanma 

hakkına ve fırsatına sahip olduğu bir sistem olarak kurgulanır14. Ancak liberal doktrindeki 

yaygın görüş, bu kurgunun hemen devamına liberalizmin eşitlik anlayışının mevcut gelir 

dağılımını şerh koymadan destekleyebileceği kabulünü ekler15. Zira liberal anlayış için 

toplumsal etkinlik ekonomik etkinlikle, ekonomik etkinlik ise sermayenin karlılığıyla 

aynı şey olarak kabul edilmektedir16. Kapitalizmi işaret eden bu özdeşleştirme, kapitalist 

anlayıştaki ekonomi merkezli düşünceye atıfta bulunmaktadır, ancak günümüzde 

‘ekonomiperestlik’ yakıştırması liberalizme değil Marksizme yöneltilmektedir. Kârlılığı 

ve mülkiyeti temel alan kapitalist ve liberal düşüncenin söz konusu nitelemeye 

Marksizmden daha uzak olduğunu söylemek ise güçtür. Örneğin Jürgen Habermas 

tarafından yapılan bir karşılaştırmada, liberal-kapitalist toplumun örgütlenme ilkeleri 

bağlamında emek-sermaye çelişkisini temel aldığı ve bu anlamda Marksist yaklaşıma 

belirgin ölçüde yaklaştığı öne sürülmektedir17.  

Liberalizmin eşlikçisi olarak görülebilecek kapitalizmin modern liberal 

sistemlerdeki politikaların ve hukuk anlayışının da farklılaşmasına hatta çelişmesine yol 

                                                           
13 Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev.: Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, s. 126. 

14 Ibid., s. 127. 

15 Ibid. 

16 Samir Amin, Liberal Virüs: Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması, 

Çev.: Fikret Başkaya, Yordam Kitap, İstanbul 2016, s. 13. 

17 Aktaran: David Held, Larry Simon, Frankfurt Okulu, H. Emre Bağçe (Ed.), Doğu 

Batı Yayınları, Ankara 2015, s. 395. 
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açtığı da öne sürülmektedir18. Bu görüşe göre hukuksal araç ve normlar apolitik 

kategoriler olarak sunulmak istense de esasen kapitalizmin ihtiyaçlarına yanıt verecek 

şekilde tasarlanırlar. Dolayısıyla liberal görüş tarafından vurgulandığı gibi tarafsız ve 

ideolojiler üstü bir hukuk düzeninden bahsetmek kapitalist ekonomiyi benimseyen 

sistemlerde güçtür. Hukuk, liberal yöneticiler eliyle bir nevi sistemin koruyucusu olarak 

işlevlendirilmekte, verili ekonomi-politik düzenin değiştirilmesi riskine karşı hukuk 

kuralları bir kalkan olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla liberal yaklaşımın sadece eşitlik 

değil adalet anlayışı da ikircikli ve eleştiriye açıktır. Adalet kavramı, hukuksal 

meşruluğun sistemin bekası için kullanıldığı bir düzlemde, aynı işlevi görmek üzere 

başvurulan anahtar bir kavram haline gelme tehlikesiyle karşı karşıyadır19.  

 Liberalizm her ne kadar söz konusu eleştirileri göğüslemek için toplumsal ya da 

eşitlikçi kaygılara yönelik politikalar geliştirmeye çalışsa da, esasen devleti bireylerin 

temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir örgütlenme olarak tasavvur etmektedir 

ve devletle özel alan arasında, bireysel olanla toplumsal olan arasında ters orantı kurmaya 

yatkın bir formasyona sahiptir20. Avrupa solunda yaygın hale gelmeye başlayan kimi 

görüşlere göre bu eğilim aynı zamanda özellikle Batı dünyasında yaratmak istediği 

ideolojik hegemonya ile bireyciliği demokrasiye de içkin hale getirecek adımlar atmakta, 

siyaseti ve siyasal kurumları bireysel yaşamın dışında varsayarak sadece oy kullanma 

hakkına indirgemeyi hedeflemektedir. 

                                                           
18 Şefik Taylan Akman, Hukuk ve Politika İlişkisi - Hukukun Ekonomi Politik 

Analizi ve Liberal Hukuk Düzeninin Eleştirisi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 

2016, s. 25.  

19 Ibid., s. 379. 

20 Aktaran: Köker, 2013, s. 63. 
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Söz konusu eleştirileri getiren düşünürlerden biri olan Chantal Mouffe bu süreç 

hakkında şu tespitlerde bulunur: 

“Demokratikleşme sürecinin, Batılı liberal demokratik modelin küresel 

olarak uygulanmasından geçtiği fikrinden artık vazgeçilmelidir. 

Böylesi, bireyi merkeze alan, belirli bir insan hakları anlayışı olan 

liberal demokratik model Yahudi-Hıristiyan geleneğinin can alıcı bir 

misyon üstlendiği, belirli bir tarihi ve kültürel bağlamın ifadesidir ve 

dünyanın geri kalanına dayatılması için bir sebep yoktur. İnsan 

haklarını hayata geçirmenin yolu daima propaganda edildiği gibi 

yalnızca liberal demokrasiden geçmez. İnsan hakları, yorum 

çoğulluğuna müsaade edecek şekilde yeniden tanımlanarak geçerli 

hale getirilebilir.”21  

Mouffe’a göre iki geleneğin bir araya gelmesi sonucu Batı demokrasisi 

oluşmuştur: Bireysel haklara ağırlık veren liberalizm ve çoğulculuk ile halk 

egemenliğiyle eşitliği temel alan demokrasi22. Bu iki geleneğin hiçbir zaman tam olarak 

uzlaşmayacağını ve özgürlük ile eşitlik arasında yaşanan gerilimin daima var olacağını 

savunan düşünür, özellikle neo-liberalizm çağında liberal ögelerin bu bileşimde sahip 

olduğu ağırlık sebebiyle adeta bir hegemonya yaratıldığını ve demokratik değerlerin 

içinin boşaltıldığını öne sürmektedir. Özgürlük ve eşitlik arasındaki gerilim liberal 

doktrinin en zayıf yanlarından biri olarak eleştiriye de en açık hattı olagelmiştir. Keza 

liberal düşüncedeki eşitlik yaklaşımını eleştiren düşünürlerden biri olan Friedrich Engels 

de Anti-Dühring adlı eserinde özgürlük ve eşitlik kavramlarının “insan hakları” potasında 

                                                           
21 Chantal Mouffe, Dünyayı Politik Düşünmek - Agonistik Siyaset, Çev.: Murat 

Bozluolcay, İletişim Yayınları - Politika Dizisi, İstanbul 2015, s. 50. 

22 Ibid., s. 144. 



14 
 

eritilmesinin burjuvazinin icadı olduğunu ve insan haklarını ilk tanıyan anayasa olan 

Amerikan Anayasası’nın siyahilerin köleliğini “bir solukta doğruladığını” dile 

getirmektedir23. Liberallerin eşitliği teorik düzlemde ele alış şekilleri ile bu doktrini 

siyasal düzlemde uygulayanların pratikleri arasındaki açı, eşitlik temelli liberalizm 

eleştirilerinin de kalkış noktasını oluşturmaktadır. Bu açının varlığına izin verenin liberal 

teorideki eşitlik söyleminin muğlaklığı ve ekonomik-sosyal alanda somut karşılaştırmalar 

üzerinden hareket etmemesi olduğunu iddia edebiliriz. 

Klasik liberalizm için mühim kavramlardan biri de ‘tahammül’ kavramıdır. 

Farklılıklara tahammül edilmesi klasik liberalizmin popüler söylemleri arasındadır24. Söz 

konusu yaklaşımda tahammülden kasıt, çoğunluğun azınlıklara tahammül etmesi olarak 

formüle edilebilir. ‘Tahammül’ kavramının hemen yanıbaşında yer alan bir diğer 

kavramsa ‘tarafsızlık’tır. Tahammül daha ziyade toplumsal kesimlere atfedilirken, 

tarafsızlık otoriteye, yani yaygın olarak devlete atfedilen bir özellik olagelmiştir. 

Özellikle John Rawls tarafından geliştirilmiş olan tarafsızlık yaklaşımına göre adil bir 

toplumda devlet etik ya da dinsel bir tutum almaz25. Devlet tüm “makul” görüşlere26 

yönelik tarafsız konumunu özenle korur ve ahlaki konumlanışlar bu tarafsız tutumdan 

tamamen azadedir.  Rawls tarafından belirtilen ‘makul’ tanımı mesafe alınacak görüşlere 

                                                           
23 Friedrich Engels, Anti-Dühring, Çev.: Kenan Somer, Sol Yayınları, Ankara 2003, s. 

174. 

24 Tarıq Modood, Çokkültürcülük - Bir Yurttaşlık Tasarımı, Çev.: İsmail Yılmaz, 

Phoenix Yayınevi, Ankara 2014, s. 93. 

25 Ibid. 

26 Detaylı bilgi için bkz. John Rawls, Siyasal Liberalizm, Çev.: Mehmet Fevzi Bilgin, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007. 
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ahlaki değer yüklemesi içermekten ziyade, bu görüşlerin verili liberal demokrat sistemle 

geliştir(eme)diği uyumla alakalıdır. 

20. yüzyılın liberal-çoğulcu düşünürleri tarafından geliştirilmiş bir kavram olan 

‘çokkültürcülük’ ise ise tahammül ve tarafsızlık kavramlarını aşarak, kültürel farklılıklara 

sadece tahammül edilmesini değil, onların teşvik edilmesini ve desteklenmesini 

savunmakta bu farklılıkları hedef alan ayrımcı tavırların mahkûm edilmesini talep 

etmektedir. Hoşgörü kavramının kendi içinde bir tahakküm ilişkisi barındırdığını iddia 

eden çokkültürcülük yanlıları, toplumdaki farklılıklara yönelen ayrımcı politikaların 

etkisiz hale getirilmesini ve toplumsal arenanın tüm farklılıklara yaşama ve gelişme hakkı 

sağlayacak şekilde yapılanmasını savunur. Çokkültürcü bakış açısının savunucularından 

olan post-modernist anlayış da her ne kadar itiraz noktaları olsa da esasen liberal düzen 

içinde etkin olan, orada doğan ve onunla bütünleşen bir söylemdir ve eleştirilerini 

alternatifi liberal sistem içinde yaratılacak şekilde kurgular 27. 

Liberal yaklaşımda farklı kültürel, sosyal, dinsel vb. eğilimlere yönelik 

‘hoşgörülü’ bir tutum geliştirileceği liberal düşünürlerin en sık kullandıkları 

argümanlardan biridir28. Reelde böyle olup olmadığından bağımsız olarak, liberalizm 

‘tekçi’ yaklaşımı reddettiğini ve farklı ‘iyi’ kavramlarının bir arada yaşamasının 

imkânlarını sağlayacağını vadetmektedir. Bu bağlamda liberal söylemi geliştirmek 

isteyen düşünürlerden biri olan Rawls, farklı iyi kavramlarına sahip toplumsal grupların, 

uyumlu bir şekilde bir arada yaşamalarının nasıl mümkün olacağına dair geleneksel 

                                                           
27 Modood, 2014, s. 13. 

28 Walter Pauly (Hrsg.),  Rechts- und Staatsphilosophie des Relativismus - 

Pluralismus, Demokratie und Rechtsgeltung bei Gustav Radbruch, Nomos, Baden-

Baden 2011, s. 104. 
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liberal soruyu ‘politik adalet’ kavramı üzerinden yanıtlamaya çalışır29. Rawls’un bakış 

açısında, ‘siyasal liberalizm’ tam olarak bu soruya cevap olarak üretilen bir formüldür ve 

bu problem düşünür tarafından, siyasal liberalizm yaklaşımı çerçevesinde bir politik 

adalet sorunu olarak tanımlanmaktadır. Politik adalet ise yine bu görüşe göre ancak 

toplumsal işbirliğinin adil koşullarda gerçekleştiği bir zeminde ve “makul çoğulculuk” 

aracılığıyla çözülebilir30. 

Çoğulcu düşünce ve liberalizm arasındaki ilişkide anahtar bir diğer kavram da 

çatışma (antagonism) kavramıdır. Liberalizme gerek Carl Schmitt tarafından gerekse 

farklı görüşlerden bir dizi düşünür tarafından en fazla getirilen eleştirilerden biri de 

çatışma kavramını yadsıdığı iddiasıdır. Bu eleştirilerin merkezinde liberal anlayışın 

çatışmayı inkâr ederek aslında siyasal kavramını inkâr ettiği ve liberal doktrinin temel 

sorununun bu olduğu varsayımı yatar. Keza bu görüşe göre siyasal düşünebilme 

yeteneğinin evrensel çapta gerilemesinin nedeni de liberal söylemlerin dünya çapındaki 

hegemonyasında saklıdır31. Bu görüşün savunucularından olan Mouffe’a göre, 20. 

yüzyılın ikinci yarısında popülerleşen Isiah Berlin, Joseph Raz ve Michael Walzer gibi 

düşünürler görece daha ‘ilerici’ bir konum alsa da liberalizmin hâkim eğilimi hâlen 

toplumsal kimliğin reddi ve rasyonalist/bireyci yaklaşımın kabulüdür. Bu tür bir 

liberalizmin ise, sosyal dünyanın çoğulcu yapısını ve bu çoğulculuğa içkin olan, ancak 

rasyonel biçimde uzlaştırılması mümkün olmayan çatışmaları kavrayamayacağı öne 

sürülmektedir.  

                                                           
29 Chantal Mouffe, Demokratik Paradoks, Çev.: A. Cevdet Aşkın, Epos, Ankara 2015, 

s. 34. 

30 Rawls, 2007, s. 26. 

31 Chantal Mouffe, Siyasal Üzerine, Çev.: Mehmet Ratip, İletişim Yayınları - Politika 

Dizisi, İstanbul 2015, s. 17.  
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Liberalizm, her ne kadar Batılı düşünce dünyasının önemli bir kesiminde 

uygarlıkla, özgürlükle, ilerlemeyle bir tutulsa da, tam aksine bu kavramların ve daha da 

fazlasının (insan hakları, eşitlik, barış vb.) içinin liberalizm tarafından boşaltıldığını, 

gerçek anlamlarını kaybeden kavramların birer ideolojik argümana dönüştürüldüğünü 

savunanlar da hayli fazladır. Liberalizmin siyasal kavramından uzak ve siyasal olanı 

yadsıyan bir öze sahip olduğunu düşünen bu görüş kimi zaman Proudhon’un ağzından 

“kim insanlıktan bahsediyorsa, bizi kandırmaya çalışıyordur” demekte, kimi zamansa 

insan haklarının, barışın ve özgürlüğün artık bir siyaset olmaktan çıkıp liberal söylemin 

elinde iktidar ilişkilerini perdeleyen bir örtüye dönüştüğünü tespit etmektedir32.  

B. CARL SCHMİTT’İN LİBERALİZM ELEŞTİRİSİ 

 

Carl Schmitt ideolojileri ikiye ayırır: Politik olanlar ve olmayanlar. Politik olma 

kıstasını ise incelenen ideolojinin “siyasal kavramına”33 sahip olup olmaması üzerinden 

belirler. Liberalizm, Alman hukukçuya göre “siyasal olan” kavramına sahip olmayan, 

apolitik bir ideolojidir. 

Schmitt’in yazınsal birikiminde liberal düşüncenin eleştirisi hatırı sayılır bir yer 

tutar. Liberalizmdeki “birey” kavramıyla asla uzlaşmayan bir yurttaş (bürger)34 

                                                           
32 Marcel Gauchet, Yurttaşını Arayan Demokrasi, Çev.: Zeynep Savaşçın, İletişim 

Yayınları - Politika Dizisi, İstanbul 2013, s. 113. 

33 Siyasal kavramı, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde detaylıca üzerinde durulacağı 

üzere Schmitt’in temel kavramlarından biridir. Yazarın “Der Begriff des Politischen” 

adlı eserinde açıklığa kavuşturulan kavram, dost-düşman ayrıma dayandırılır. 

34 Keita Koga, “Bürger und Bourgeois in der Staatsrechtslehre der Weimarer Republik: 

Bemerkungen zur Liberalismuskritik bei Rudolf Smend, Carl Schmitt und Hermann 
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kavramına sahip olan Schmitt için yurttaşlığın doğal getirisi mensubu olduğu devlete 

adanmış olmak, onun için savaşmayı ve ölmeyi göze alabilmektir ki bu liberal teorideki 

birey/devlet ilişkisinin tam karşısında duran bir tezdir. Bürger kavramı bu içeriği 

sayesinde, yazarın nezdinde politik olma mertebesine yükselmiştir, tıpkı liberal bireyin 

bu kategoriye dâhil edilmemesi gibi Bürger’in politik bir figür olarak kabul edilmesindeki 

kalkış noktası devletle kurduğu aidiyet ve adanmışlık ilişkisi olarak kendini 

göstermektedir. Zira Schmitt’in devleti, meşruluğunu ve hâkimiyetinin koşulunu 

toplumla sağladığı uzlaşıdan almamakta ve bireysel olana politik alanda söz hakkı 

tanımamaktadır35. Onun için devlet bireyler tarafından değil, bireylerden inşa edilen bir 

yapıdır, yani birey devlet ilişkisinde düşünürün bireye biçtiği rol özne rolü değildir36. 

Schmitt’e göre devlet ve yurttaşlar arasında liberal düşüncede öngörüldüğü gibi 

sözleşmesel değil temsili bir bağ vardır ve eğer yurttaşların haklarından bahsedilecekse o 

da devletin varlığı sayesinde güvencededir, bu nedenle devlet öncelikli olarak bireysel 

hak ve özgürlükleri değil, kendi varlığını korumak durumundadır37. Bu açıklamadan da 

anlaşılacağı üzere Alman hukukçunun sözleşme teorileriyle arasında mesafe vardır, ancak 

sözleşme kavramının kurucularından Thomas Hobbes söz konusu olduğunda bu mesafe 

yer yer daralmakta, Schmitt özellikle de Leviathan kavramı üzerinden Hobbes ile 

                                                           

Heller”, Staat-Souveraenitaet-Verfassung: Festschrift für Helmut Quaritsch zum 

70. Geburtstag, Duncker und Humblot Verlag, Berlin, 2000, s.615-616.  

35 Bünyamin Bezci, Carl Schmitt’in Politik Felsefesi: Modern Devletin Müdaafası, 

Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2006, s.81. 

36 Carl Schmitt, Die Diktatur: Von den Anfaengen des Modernen 

Souveraenitaetsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Duncker und 

Humbolt Verlag, Berlin, 1994, s.204. 

37 B. Bezci, 2006, s. 82.  
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yakınlaşmaktadır38. Bu yakınlaşmanın temel nedeni Leviathan’da tasvir edilen güçlü 

devlet imgesi ve desizyonist (kararcı) tutumdur39. Desizyonizm Schmitt tarafından yasa 

yapım sürecinden, yerel yönetimlere kadar iktidar ilişkilerinin olduğu her yerde 

benimsenen bir yaklaşımdır ve Alman düşünür güçlü bir siyasal birlik için öngördüğü 

merkezci-kararcı tutumu bu yaklaşımda somutlar40. 

Liberalizmin kavramsal setlerinin tamamı Schmitt tarafından eleştirilmiştir. Öyle 

ki, iyi-kötü, özgürlük-eşitlik, hak-ödev dikotomilerinin hiçbirinde Schmitt liberalizmle 

aynı safa düşmez41. Örneğin iyi-kötü kavramlarının insan doğasına atfediliş biçimlerine 

göre politik teorileri sınıflandırmaya giden Schmitt, liberalizm ve anarşizmi ‘insana’ ve 

‘bireye’ hasrettikleri merkezi önem nedeniyle eleştirmekte, insan doğasının özünde ‘kötü’ 

ve sınırlandırılması gereken bir yapıya sahip olduğunu iddia etmektedir42 . 

Carl Schmitt, Anayasa Teorisi (Verfassungslehre) isimli eserinde anayasaların 

liberal bileşenlerine değinmiş, bireysel özgürlük, sözleşme serbestisi, özel mülkiyet gibi 

kavramları bu gruba dâhil etmiş ve bunlar olmaksızın liberalizmin bir anayasa tasavvuru 

olamayacağını ileri sürmüştür43. Burada vurguladığı imkânsızlık üzerinden, liberalizmde 

                                                           
38 Kálmán Pócza, Parlamentarismus und politische Repräsentation - Carl Schmitt 

kontextualisiert, Nomos, Baden-Baden 2014, s. 105. 

39 Bezci, s. 83. 

40 Rüdiger Voigt (Hrsg.), Der Staat des Dezisionismus - Carl Schmitt in der 

internationalen Debatte, Nomos, Baden-Baden 2007, s. 151.  

41 Bezci., s. 118. 

42 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker-Humbolt Verlag, München, 

1932, s.46. 

43 M. Ertan Kardeş, Schmitt’le Birlikte, Schmitt’e Karşı - Politik Felsefe Açısından 

Carl Schmitt ve Düşüncesi, İletişim Yayınları - Politika Dizisi, İstanbul 2015, s. 155.  
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devletin bireylerin hizmetinde olmasını ve devlet-toplum ayrışmasında topluma verilen 

ağırlığı eleştiren Schmitt, bunun “kamu hukukunun depolitizasyonuna ve 

devletsizleştirmeye”44 yarayacağını savunmuştur. Siyaset ile kamu hukuku alanlarının 

“bireysel özgürlük” lehine ayrışması, Schmitt’e göre liberalizmin hukuk devleti fikrinin 

özüdür ve Alman hukukçu, hukuk devleti kavramının liberal düşüncedeki içeriğinin yanı 

sıra, bu kavramın liberalizmin tekelinde olmasına da karşı çıkmaktadır.  Ona göre her 

devlet belli bir norm düzeni kurmuştur ve bu anlamda her devletin hukuk devleti olarak 

kabul edilmesi gerekmektedir45. 

Liberal düşünürler tarafından en sık telaffuz edilen kavramlar; haklar ve 

özgürlüklerdir diyebiliriz. Fakat Schmitt, söz konusu haklar ve özgürlüklerin esasen 

“özel mülkiyet” ve birey eksenli haklar olduğunu belirterek, gerçek bir temel hakkın 

kendinden önce gelen ‘devletsel’ bir alana sahip olması gerektiğini savunmakta ve bu 

ilişkiselliği de hak kavramından ziyade ödev kavramının daha iyi karşılayacağını dile 

getirmektedir46. Keza Alman düşünür liberalizmin anayasal kavramlarını 

değerlendirirken genel anlamda liberal anayasanın sadece demokratik rejimler için 

kurgulanmadığını, monarşi ya da aristokrasi biçimini de alabileceğini ifade eder47.  

Schmitt’e göre bunun sebebi liberalizmde yukarıda da belirttiğimiz üzere “siyasal olan” 

kavramının olmayışı ve bu sayede her politik biçime uyum sağlayabilmesidir.  

Schmitt’in liberalizm eleştirisine göre, liberal düşüncenin demokrasi tahayyülü, 

demokrasinin en can alıcı unsurunu yani özdeşlik ilkesini gözden kaçırmaktadır48. Liberal 

                                                           
44 Ibid. 

45 Kardeş, s. 156. 

46 Kardeş, s. 159. 

47 Ibid., s. 160. 

48 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker&Humblot, Müncen 1932, s. 13. 



21 
 

algıdaki eşitliğin, demokratik özdeşlikle bağdaşmadığını savunan Schmitt, ilkinde sırf 

insan olmakla ve doğumla kazanılan soyut bir eşitlik halini reddetmekte, demokrasilerin 

dayandığı bir ölçütün de dışlama olduğunu belirtmektedir49. Schmitt’in demokratik 

özdeşlik ilkesi, demokrasinin eşitler arasında pratik edildiğini ve tam da bu nedenle eşit 

olmayanlara (örneğin vatandaş olmayanlara) aynı muameleyi yapmanın eşitsizlik 

olacağını savunur. Açmak gerekirse, Schmitt demokratik düzenlerin hiçbirinin evrensel 

bir eşitlik nosyonuna sahip olamayacağını, herkesi kapsayamayacağını ve böyle bir 

örneğe tarihte rastlanmadığını dile getirir. Oy kullanma hakkı, memuriyet hakkı ve 

çalışma hakkı gibi vatandaşlara özgülenmiş haklar konusunda demokrasilerde eşitliğin 

gözetildiğinden bahsedilemeyeceğini ve liberalizmin eşitlik algısının bu nedenle 

demokratik özdeşlikle açıkça çeliştiğini savunur.  

Tüm bunların yanı sıra, Alman hukukçu söylemsel düzeyde her ne kadar 

liberalizmin siyasal olan kavramına sahip olmadığını belirtse de aslında siyasi bir 

misyonunun olduğunu ve bu apolitik görünümü esasen bu misyona hizmet etmek için 

çizdiğini belirmektedir. Herkesin eşit kabul edildiği ve eşitliğin mekân ve politik 

özelliklerden soyutlandığı bir ortamda dönemin egemenleri ve güç sahibi kesimleri kimse 

onlar kendi aralarında daha eşit olacaktır ve Schmitt’in liberal ikiyüzlülük olarak 

tasavvur ettiği şeyin bir boyutu da tam olarak budur.  

Schmitt’in liberalizm eleştirisinin bir başka boyutu da güç/iktidar kavramlarına 

atfettiğini söylediği ‘kötülüktür’, onun açısından liberalizmin güç ve kötülüğü özdeş 

sayması ve iktidarı sınırlandırmak, gücünü budamak isteyen yapısı kabul edilemezdir50. 

Liberal düşüncenin meşruluğu sağlamanın tek yolu olarak yasallığı göstermesini de 

bilinçli bir çarpıtma metodu olarak kabul eder. Schmitt’e göre liberalizm bu denklem 

                                                           
49 Kardeş, s. 160. 

50 Kardeş, s. 253. 
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üzerinden yeni bir tahakküm ilişkisi yaratmış ve yasal olan her şeyi meşru göstererek yine 

‘siyasal olanı’ tartışmayı ertelemiştir51. 

Schmitt, siyasal kavramının liberaller tarafından toplumsal algıda devamlı tahrip 

edildiğini ve kavrama kendinden menkul bir kötücüllük atfedildiğini savunur. Alman 

düşünürün liberalizm eleştirisinin ağırlık merkezi, daha evvel de vurgulandığı gibi bu 

ideolojinin devleti ve siyasal olanı doğası gereği reddettiği tespitidir52. Ona göre 

liberaller, siyasal kavramının yerine (hatta karşıtı olarak) bilimselliği, hukuksallığı, 

kültürelliği, ekonomiyi ve dinleri koymakta53, böylelikle devlet-toplum karşıtlığını, 

siyasal olan-toplumsal olan olarak yeniden üretmektedir.  

Schmitt’in liberalizm eleştirilerinin temelinde yatan karakteristiğin beslendiği bir 

kaynak da muhafazakâr düşüncedir. Alman düşünür muhafazakâr tahayyülünün 

dışavurumu olarak Roma Katolisizminde vücut bulan otoriter yapıyı eserlerinde sık sık 

örnek göstermektedir. Donoso Cortes, de Bonald ve de Maistre gibi “karşı devrimci” 

düşünürler Schmitt’in muhafazakâr hattının beslendiği en önemli kaynaklardır54. 

Schmitt’in liberalizm karşıtlığı ile bu düşünürlerin kesiştiği noktalar özellikle otorite 

anlayışları, liberalizme atfedilen ‘ebedi müzakere’ fikrinin karşısında yer almaları ve 

‘karar alma’ iradesine sahip olmalarıdır55. 

                                                           
51 Ibid., s. 254. 

52 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 48. 

53 Ibid., s. 12. 

54 Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat-Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev.: A. 

Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi, Ankara 2014, s. 58. 

55 Kardeş, s. 281.  
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Karar alma nosyonunun merkezi önemde olduğu bu cephede, burjuvazi ve burjuva 

liberalizmi karar almaktan aciz ve de bunu tercih etmeyen müzakereci yapılar olarak 

görülmekte, liberalizmin karar alma noktasındaki yetersizliğinin tespiti Schmitt 

tarafından da sıkça başvurulan bir argüman olarak kullanılmaktadır56. Örneğin bu üç 

düşünür arasında Schmitt’in en fazla feyz aldığı Donoso Cortes Katolik bir muhafazakâr 

olarak Rousseaucu sözleşme fikrine kökten karşıdır ve egemenliğin kaynağının sözleşme 

değil ancak mutlak bir otorite olabileceğini savunmaktadır57. Schmitt tarafından 

Cortes’in takipçileri olarak düşünülen de Bonald ve de Maistre de egemenliğin tanrısal 

bir kaynağı olduğunu savunmakta, bu bağlamda ikna ve müzakere fikrinin iktidar 

alanından dışlanması gerektiğini düşünmektedirler.  

Cortes, liberalizm ve sosyalizm gibi politik akımların teolojik düzene karşı 

çıkarak aslında kendilerine özgü bir teoloji kurduklarını iddia eder ki bu fikir Schmitt’in 

Siyasi İlahiyat (Politische Theologie) adlı çalışmasının temel tezidir58. Söz konusu 

çalışmada, tüm seküler yaklaşımların ‘egemen olan’ kavramı üzerinden tanrıyı taklit 

ettiği ve kendi ilahiyatlarını dayatmaya çalıştığı öne sürülmektedir.  

Alman düşünürün, liberalizm eleştirisini netleştiren kavramsal çerçeveyi borçlu 

olduğu Cortes, de Bonald ve de Maistre, Carl Schmitt’in liberalizm eleştirisinin ağırlık 

merkezinde duran:  

- Kararcılığı müzakere ve uzlaşma karşısında savunması,  

-İnsan doğasına dair kötücül yaklaşım,  

                                                           
56 Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat-Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, s. 63.  

57 Kardeş, s. 283. 

58 Ibid., s. 286. 
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-Egemen ve otorite kavramlarına verdikleri önem ve diktatörlük fikrine olan 

yakınlıkları açısından Schmitt’le sistematik olarak benzeşmektedirler59. Bu bağlamda 

Schmitt’in liberalizm eleştirisini doğru okumak için söz konusu muhafazakâr/karşı 

devrimci düşünürlerin yukarıda genel biçimde değinilen yaklaşımlarını göz önünde 

bulundurmakta fayda vardır.  

II. CARL SCHMİTT ve DEMOKRASİ 

 

Demokrasi kuramı, Schmittyen bakış açısında ‘liberalizm’ örneğinde olduğu gibi 

tamamen karşı cepheye yerleştirilmemekle birlikte, Schmitt demokrasinin oldukça farklı 

yorumları olduğunu ve demokrasinin kuramsal yapısı itibariyle de söz konusu 

farklılıklara izin verdiğini savunmaktadır. Ona göre demokrasi, totaliter rejimlerde, 

liberal sistemlerde, hatta diktatörlüklerde de varlık gösterebilecek bir kuramsal yapıya 

sahiptir. Ancak demokratik yöntemin böylesi bir esnekliği barındırması, Alman düşünür 

açısından tüm ideolojik yaklaşımlarla uyumlu olduğu anlamına gelmemektedir. 

Schmitt’in demokrasi yaklaşımı, liberalizm ve demokrasi arasında var olduğu empoze 

edilen uyumu ve bu iki anlayışın biri olmaksızın diğerinin de olamayacağına dair ‘liberal 

miti’ boşa çıkarmak üzerine kurulmuştur.  

A. DEMOKRASİ KAVRAMININ İÇERİĞİNE DAİR KISA BİR ÖZET 

 

Demokrasi; liberalizm, sosyalizm veya anarşizm gibi bir ideoloji olarak değil, bir 

yönetim biçimi ve o biçim altında farklı güçlerin örgütleniş modeli olarak 

                                                           
59 Ibid., s. 282. 
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kavranmaktadır60. Bu kavrayışın sağlaması etimolojik olarak da yapılmaktadır. Zira 

‘demokrasi’ sözcüğünün sonunda yer alan ‘krasi’ ibaresi tıpkı ‘otokrasi’ veya ‘bürokrasi’ 

gibi diğer Yunanca kökenli kelimeler gibi ‘kratos’ kelimesinden türetilmiş olup, bu 

kelime ‘iktidar’ ya da ‘yönetme’ anlamına gelmektedir61.  Dolayısıyla bir yönetim sistemi 

olarak demokrasi, siyasal hedefleri haiz tüm ideolojilerin dışında fakat aynı zamanda tüm 

ideolojiler tarafından da benimsenmeye uygun bir yöntemdir.  

Montesquieu, demokratik yönetimin tarihteki ilk örnekleri olarak Roma ve 

Atina’yı göstermektedir. Montesquieu’nun bu yaklaşımı birçok siyaset bilimci 

tarafından da kabul edilmekte, böylece demokrasinin ilkesel olarak mutlak bir eşitliği 

yahut eşitliğin liberal yorumunu benimsemediği ve köleliğin yer aldığı toplumlarda da 

var olabileceği onaylanmaktadır. Roma ve Atina örneklerinin her ikisinde de (plebler ve 

thetesler) hakları kısıtlanan toplumsal gruplar mevcut olması, bu grupların yaşadıkları 

devletin yönetiminde söz sahibi olmaması ne Fransız düşünür tarafından ne de başka 

tarihçi ve siyaset bilimciler tarafından bu sistemlerin demokrasi olarak nitelenmesini 

engellememiştir62. Schmitt bu tarihsel saptamaya liberal demokrasi eleştirisi boyunca sık 

sık göndermede bulunacak ve demokrasinin liberal eşitlik anlayışından bağımsız hatta 

onunla çelişen yanını gözler önüne sermeye çalışacaktır.  

Demokrasi ve eşitlik kavramı arasındaki ilişki birçok düşünürün ilgisini çekmiş, 

sadece düşünürler değil belli bir akımın temsilcisi haline gelen ideologlar ya da 

siyasetçiler de kendi konumlanışlarını bu ilişkiye yükledikleri farklı anlamlar üzerinden 

                                                           
60 Andrew Heywood, “Demokrasi”, Liberal düşünce, Çev.: Bican Şahin, 1997, S. 8, s. 

108. 

61 Ibid. 

62 Mehmet Ali Ağaoğulları; Filiz Zabcı Çulha; Reyda Ergün, Kral-Devletten Ulus-

Devlete, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2005, s. 395. 



26 
 

meşrulaştırmaya çalışmıştır. Örneğin Aristo’ya göre demokrasilerin temel özelliği eşitlik 

ilkesini kabul etmeleridir, bu sayede zenginlik, yoksulluk gibi ölçütleri bir grubun diğeri 

üzerinde egemenlik kurmasına yol açmayacak ve tüm toplumsal kesimler politeia’dan 

eşit pay alacaktır63.  Ancak Aristo bu eşitliğin yurttaşlar arasında olacağını varsayar, O 

soyluluk ya da kölelik karşıtı bir tutuma sahip, mutlak eşitlikçi bir düşünür değildir fakat 

bu durum onun kendi demokrasi yaklaşımını savunmasına engel olmamıştır. 

Demokrasilerde siyasal katılım eşitliğinin olmazsa olmaz bir ilke olarak belirlenmediğini 

farklı birçok örnek üzerinden de açıklayabiliriz, ancak günümüz demokrasilerinde ırk, 

din, cinsiyet, sınıf ya da sosyal statü belirlenimli siyasal katılıma ağırlıklı olarak 

rastlanmamakta, genel ve eşit oy hakkı yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. Bu 

pratikten kaynaklı, liberal düşünürlerin başını çektiği bir ideolojik propaganda 

aracılığıyla genel ve eşit oy hakkı demokratik rejimlerin temel ilkesi gibi varsayılsa da 

gerek tarihsel örnekler, gerekse demokrasi kavramının içeriği bu durumun aksinin de 

geçerli olabileceğini kanıtlamaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin eşit siyasal katılım 

hakkına sahip olması ilkesinin demokrasinin temel ilkesi olduğunu varsaydığımızda 

ortaya çıkacak olan bir diğer sorun da bu ‘eşitliğin’ ne tür bir içeriğe sahip olacağıdır. 

Özellikle ekonomik anlamda birbirinden oldukça farklı olan sınıfların, ekonomik güçleri 

orantısında siyasal iktidarı etkileme olanağına sahip olduğu liberal sistemlerde siyasal 

katılım eşitliğinden ne kadar söz edebiliriz? Bu ve benzeri sorular cevaplanırken liberal 

yaklaşımda öncelikli olan özel mülkiyet hakkı, devletin ekonomiye asgari müdahalesi ve 

birey odaklı anlayışın bahsi geçen eşitliğin içini ‘avantajlı’ kesimler adına dolduracağı 

iddiası sık sık akla gelmektedir64.  

                                                           
63 Aristoteles, Politika, Çev.: Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul 2012, s. 117.  

64 Mehmet Tevfik Özcan, s. 124. 
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Demokrasilerde eşitlik problemi özellikle ‘siyasal katılım eşitliği’ üzerinden 

değerlendiren düşünür Robert Dahl’a göre bir demokratik rejimde eşitliğe dair aranması 

gereken olmazsa olmaz kıstas ‘siyasal eşitlik’tir. Çoğulcu demokrasileri açıklamak için 

‘poliarşi’ kavramını geliştiren siyaset bilimci Dahl, demokrasilerin alametifarikası olarak 

‘siyasal eşitlik’ kavramını göstermektedir. Dahl’a göre demokratik bir rejimde siyasal 

kararlara katılım konusunda eşitliğin sağlanması; etkin katılım, oy kullanma eşitliği, bilgi 

edinebilme hakkı, gündemin kontrolü, haberleşme ve basın özgürlüğü olması gibi 

ölçütlere bağlıdır65. Bu ölçütlerin, Dahl tarafından siyasal eşitlik için aranması gereken 

temel unsurlardır. Söz konusu unsurların tamamının var olduğu bir demokratik rejim 

yazarın düşünce evreninde zorbalığın önlendiği, temel hak ve özgürlüklerin güvencede 

olduğu, ahlaki özerkliğin ve insani gelişme imkânının tanındığı bir rejimin yaşanmasına 

olanak sağlar66. 

Demokratik rejimlerde en az ‘eşitlik’ kadar tartışma konusu olan bir diğer başlık 

da ‘birey’ ve ‘toplum’ arasındaki ilişkidir. Liberal demokratik anlayışın bireyi daima 

toplumun önünde gören yaklaşımı bu tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Bu 

konuda liberal demokratik anlayıştan farklı olan yaklaşımlardan biri demokrasi 

düşüncesinin gelişiminde büyük katkısı olan Fransız düşünür Montesquieu’ya aittir. 

Montesquieu her yönetimin dayandığı bir siyasal erdemin olduğunu ve demokrasi 

açısından bu erdemin ‘vatan sevgisi’ olarak kendini gösterdiğini öne sürer67.  Liberal 

yaklaşımın aksine ‘vatan sevgisi’ bireysel çıkarların toplumsal çıkarın daima gerisinde 

tutulmasını, toplumun iyiliği ve çıkarı için, bireysel istek ve taleplerden, bireyden gelecek 

                                                           
65 Robert A. Dahl, Demokrasi Üzerine, Çev.: Betül Kadıoğlu, Phoenix Yayınları, 

Ankara 2015, s. 49. 

66 Ibid., s. 58. 

67 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yöntemler, İstanbul 2015, s. 201.  
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tezahürlerinden feragat edilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla demokrasinin kişileri 

yalnızca yurttaşlık statüleriyle değerlendirmediği, çeşitli ekonomik ve sosyal aidiyetleri 

olan özgür ve eşit bireyler olarak kabul ettiği varsayımı tüm demokratik yaklaşımlara 

değil, liberal demokratik yaklaşıma ait bir tutumdur68. 

Carl Schmitt açısından da liberal bireycilik ile demokrasi arasında uzlaşmaz bir 

çelişki vardır ve bu çelişkinin kaynağı birinin bireye odaklanan ahlaki söylemi temel 

alırken, diğerinin politik ve özdeş bir halk kimliği oluşturma idealine sahip olmasıdır69. 

Alman düşünür için liberal eşitlik ile demokratik eşitlik kavramları arasında tam da bu 

sebeple derin ayrımlar bulunmaktadır. Liberal eşitlikte her birey sadece insan olmasından 

kaynaklı eşit sayılırken, demokraside verili homojenliğin içinde olmayanlar (yurttaş 

olmayanlar) aynı haklara sahip olamazlar.  Schmitt’e göre demokrasilerde yurttaşlara 

soyut bir kavramın; ‘insanlığın’ parçası oldukları için değil, bir siyasi birliğin mensubu 

oldukları için eşit haklar tanınmaktadır70 ve Alman düşünür bu eşitlik yaklaşımlarından 

ilkini apolitik bulurken diğerine politik bir anlam yükler. Schmitt kendi demokrasi 

anlayışına açıklık getirirken ‘genel irade’ (volonté générale) kavramı ile ‘herkesin 

iradesi’ (volonté de tous) arasındaki ayrıma dikkat çeker71. Genel irade Schmittyen bakış 

açısına göre, halkın ‘ortak faydayı’ gözeterek aldığı bir kararı ifade ederken, herkesin 

                                                           
68 Alan Touraine, Demokrasi Nedir?, Çev.. Olcay Kunal, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 2015, s. 30.  

69 Chantal Mouffe, Demokratik Paradoks, s. 49. 

70 Ibid., s. 51. 

71 Rüdiger Voigt (Hrsg.), Legalität ohne Legitimität? - Carl Schmitts Kategorie der 

Legitimität, Springer Fechmedien, Wiesbaden 2015, s. 65.  
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iradesi siyasal açıdan tayin edici içerikten yoksun bir şekilde var olan iradelerin 

toplamıdır72.  

Genel irade kavramı ilk olarak Economie Politique adlı eserde Rousseau 

tarafından tanımlanmıştır. Rousseau bu metinde genel iradeyi “siyasal beden bir iradesi 

olan moral bir varlıktır, her zaman bütünün ve parçaların korunması ile iyiliğine yönelen 

ve yasaların kaynağı olan bu genel irade, devletin tüm üyeleri için haklı ile haksızı 

belirleyen kuraldır” şeklinde açıklamaktadır. Bu bakış açısına göre genel irade kamusal 

yararı hedefler ve doğruluğundan şüphe edilmemelidir, zira saflığını yitirmeyecek, 

yozlaşmayacak, yol göstericiliğini kaybetmeyecek bir şey varsa o da genel iradedir73.  

Rousseau’nun demokrasi anlayışında bir devletteki egemenliğin kaynağı halktır74 

hatta yönetimin demokratik ya da aristokratik oluşundan bağımsız olarak yurttaşların 

genel iradesi belirleyici olandır. Yukarıda Schmitt’in görüşlerini aktarırken değindiğimiz 

ayrımın altı bu noktada Rousseau tarafından da çizilmiş75, ‘genel irade’ kavramının 

“herkesin iradesi” anlamına gelmediği Fransız düşünür tarafından belirtilmiştir76. Onun 

‘genel irade’ anlayışı tek tek bireysel iradelerin toplamından oluşmamakta, zaman zaman 

bu iradelerden oldukça farklı da olabilen ‘genelin çıkarını’ ifade etmektedir77. Buradan 

hareketle demokrasiye ait kurumların daima genelin çıkarını yansıtmadığı iddia 

edilebilmektedir. Çünkü demokrasi sayısal üstünlük belirlenimlidir, oysa genel irade bir 

                                                           
72 Ibid. 

73 Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi 

Yayınları, Ankara 2010, s. 87 vd. 

74 David West, s. 61. 

75 Pócza, s. 113. 

76 Ibid., s. 62.  

77 Voigt, s. 65. 
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toplumda sayısı fazla olanların iradesi değildir. Ona sayısal üstünlük sağlayarak değil, 

toplumsal çıkarı belirlemeyi ve gerçekleştirmenin yollarını bulmayı amaçlayan 

müzakereler sonucu ulaşılabilmektedir78.  

Demokrasinin bir azınlık-çoğunluk denkleminden ibaret olmadığı tezi yalnızca 

Rousseau tarafından savunulmamıştır. Demokrasilerde sayısal üstünlüğün rolü ya da 

anlamı, bu üstünlüğün nasıl kurulacağı ve sürdürüleceğine dair tartışmaların önemli bir 

kısmında azınlık ve çoğunluk arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu tartışmalarda 

demokrasinin azınlığın çoğunluğa uymasından ibaret olmadığı ve kendi içinde 

barındırdığı tahakküm ilişkileri de ele alınmıştır79.  Söz konusu tahakküm ilişkilerini göz 

önüne alan anlayışa göre, demokrasi, azınlığın çoğunluğa uymasını kabul eden bir 

yönetim biçimi olarak bir sınıfın diğerine karşı, toplumun bir bölümünün başka bir 

bölümüne karşı sistematik biçimde zor kullanmasına olanak sağlayan bir örgütlenmedir80. 

Demokrasiye yönelik bunca farklı yaklaşım olmasının temelinde kavramın 

yapısal esnekliğinin yanı sıra, tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim de yer almaktadır. 

Başlangıçta, bir halk hareketi alanı olarak kendini gösteren demokrasi, 1789 ile 1848 

yılları arasında Avrupa tarihini değiştiren halk hareketlerine öncülük yapmış, İngiltere’de 

Çartist, İtalya’da Garibaldici ya da Mazzinici kalkışmaların ilham kaynağı olmuştur81. Bu 

                                                           
78 Ibid., s. 63. 

79 Vladimir İlyiç Lenin, Devlet ve Devrim, Çev.: M. Halim Spatar, Celal Üster, 

Yordam Kitap - Marksist Klasikler Dizisi, İstanbul 2016, s. 107. 

80 Ibid. 

81 Ernesto Laclau; Chantal Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji - Radikal 

Demokratik Bir Politikaya Doğru, Çev.: Ahmet Kardam, İletişim Yayınları - Politika 

Dizisi, İstanbul 2015, s. 231. 
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hareketlerde egemen özne olan ‘halk’82 zamanla yerini ve ‘ilerici’ kimliğini devretmeye 

başlayacaktır. Zira Avrupa’nın gelişen ekonomik ve sosyal yapısı ve özellikle 

1850’lerden itibaren farklılaşan üretim ilişkileriyle beraber toplumsal aktörler de 

değişmeye başlamaktadır. Sosyal demokrat partiler, sendikalar ve yeni dönemin 

öznelerinden olan işçi sınıfını temsil eden çeşitli örgütler toplumsal hareketlere git gide 

daha fazla hâkim olmaktadır.  

Tarih boyunca yaşanan toplumsal dönüşümlere sahne olan demokrasilerin, kurulu 

düzene karşı sarsılmaz bir siper olmasını engelleyen başat faktör öznelerinin toplumun 

ekonomik temellerine dair iddialı ve gerçek bir temsiliyetinin olmayışında aranabilir. 

Halk hareketlerinin verili ekonomik-politik sistemin egemen sınıflarına yönelik uzun 

soluklu bir mücadeleyi yürütmelerine zemin hazırlayacak olgunluğu ancak birçok 

anlamda heterojen olan ‘halkın’ ayrışması sonucu elde edebileceği görüşü de bu 

doğrultuda yaygınlaşıyordu83. Demokrasi mücadelesi ve onun öznesi olan ‘halk’ söylemi 

yerini kapitalist sistemin iki karşıt sınıfı olan işçi sınıfı ve burjuvazinin sınıf mücadelesine 

bırakıyordu. Bu durum yeni bir çatışmanın (antagonizma) işaret fişeğiydi, uzlaşmaz sınıf 

çıkarları, işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki çatışma dönemin temel zıtlığı olacaktı. Yeni 

dönemde işçi sınıfının kendi ideolojisi olarak siyaset sahnesine çıkan ‘sosyalizm’ 

demokrasiyi de yeni örgütlenme biçimlerine ve söylemine kavuşturacak, toplumsal 

bölünme 19. Yüzyılın sonlarından itibaren sınıflar üzerinden şekillenecekti.   

                                                           
82 Yazarlar (Chantal Mouffe-Ernest Laclau) tarafından burada halk kavramının 

“insanlar” (populus) anlamında değil, “avam” (pleb) anlamında kullanıldığı 

belirtilmiştir.  

83 Laclau; Mouffe, s. 232. 
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Yeni toplumsal çatışmalar ve bu çatışmaların beraberinde getirdiği yeni sınıfsal 

örgütlenmeler yukarıda da değinildiği üzere demokrasinin gelişimini etkilemekle beraber, 

liberal demokratik tezin özellikle Batı toplumlarındaki popülaritesi etkisini yitirmemiştir. 

Liberal düşünürlerin yaydığı ideolojik salgının bir sonucu olan ‘özgürlük’, ‘barış’ 

ve ‘demokrasi’ kavramlarının serbest piyasa ekonomisini benimsemiş, liberal bir 

toplumda varlık gösterebileceği algısı günümüzde dâhi etkisi azalmayan bir 

propagandadır. Çatışmasız ve apolitik bir toplum güzellemesi yaparken, bunun verili 

sistemin egemenler lehine daha da keskinleşerek devamına yol açma ihtimalini tartışmaya 

açmayan liberal yaklaşım çatışmayı ve politikayı esasen toplumun elinden alıp başka 

güçlere vermenin aracılığını yapma riskini taşımaktadır. Bu riski, tercih edilmiş bir tutum 

olarak gören radikal demokrat düşünürler demokratik siyasetin özgüllüğü, liberal 

düşünürlerin kabul ettirmek istediğinin aksine, biz-onlar çatışmasının bertaraf edilmesi 

değil, bu çatışmanın değişik biçimlerde yeniden kurulması olduğunu savunurlar84. Bu 

anlayışa göre demokrasinin ihtiyacı olan şey, çatışmayı görmezden gelmemek, onu 

demokratik ilkeler çerçevesinde kabul etmek ve ‘modern demokrasinin kurucu unsuru 

olan çoğulculukla bağdaşan’ bir biz/onlar ayrımına gitmektir.  

Radikal demokratlar dışında sosyalistler de demokratik mücadelenin sadece 

burjuva demokratik siyasal biçimlere ait yöntemlerle verilebileceği ezberini terk etmek 

gerektiğini söyler85. Bu görüşe göre kapitalizmle uyumlu demokrasi biçimleri öylesine 

dayatılmaktadır ki kapitalizme açıktan aykırı olan ve meydan okuyan demokrasi 

biçimlerinin varlığı unutulmakta hatta akla bile gelmemektedir. Elbette burada 

                                                           
84 Chantal Mouffe, Siyasal Üzerine, Çev.: Mehmet Ratip, İletişim Yayınları - Politika 

Dizisi, İstanbul 2015, s. 21. 

85 Ellen Meiksins Wood, Sınıftan Kaçış - Yeni ‘Hakiki’ Sosyalizm, Çev.: Şükrü 

Alpagut, Yordam Kitap, İstanbul 2011, s. 183. 
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‘unutulma’ gibi tabirler liberal ideologların çabası göz önünde bulundurulduğunda naif 

kalabilir, bu algı daha çok siyasi bir tercihin sonucudur. Farklı türden demokrasilerin yok 

sayılmasının ardında neo-liberal politikanın demokrasiyi algılayış biçimi ve bu biçimi 

tekleştirme gayretinde yatmaktadır86. Oysa her ne kadar kapitalizm kendini demokrasinin 

tek eşlikçisi olarak gösterse de demokrasinin kapitalizmle ilişkilendirilmeyen ve burjuva 

demokrasisi kalıbında olmayan çoklu tanımları mevcuttur. 

Liberal demokratik anlayışa getirilen bir diğer eleştiri de yine ‘özgürlük’ ve 

‘katılım’ başlıkları üzerinden, ‘eleştirel siyaset teorisi’ tarafından getirilmiştir87. Batılı 

liberal-demokratik sistemlere yönelen bu muhalefetin ana talebi siyasal sürecin daha 

katılımcı biçimde değiştirilmesidir. Keza eleştirel siyaset teorisinin de demokrasiye 

yaklaşımı, liberal-demokratik yapıyı ‘katılımcı demokrasi’ mantığı cephesinden eleştiren 

tutumla benzerlik göstermektedir. Liberal demokrasilerde siyasal gelişme kavramının 

zarar gördüğünü belirten eleştirel siyaset teorisinin, demokrasi sorununu değerlendirirken 

öncelik verdiği kavram özgürlüktür. Ancak özgürlük anlayışları ‘negatif özgürlük’88 

olarak tabir edilen anlayıştan tamamen farklıdır. Burada bireysel hayatın olanaklarının 

dışına çıkan, bir üretim sürecinin içinde, kolektif ve iradi bir özgürlükten 

bahsedilmektedir ve liberal demokrasinin vadettiği ‘özgürlük’ ile çeliştiği nokta tam da 

burasıdır. Eleştirel yaklaşım serbestlik ile sınırlanmış bir özgürlük anlayışına sahip olan 

liberal-demokrasi89 tarafından özgürlüğün bireysel alana, bireysel zevklere ve tercihlere 

hatta evlere kadar hapsedildiğini savunmaktadır. Böylesi bir özgürlük anlayışı özel 

zevkler ve taleplerin karşılanması üzerinden, özgürlüğün dahi alınıp satılabilen bir imkân 
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87 Köker, s. 52. 

88 Ibid., s. 93. 

89 Ibid. 
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haline getirilmesinin önünü açmaktadır. Örgütlü ve kamusal taleplere sahip eylemin 

özgürleşmesini gündemden düşürmekte ve bu durum siyasal katılımın yanı sıra toplumsal 

düzeydeki siyasal gelişimin de zayıflamasına yol açmaktadır. Hannah Arendt, Jürgen 

Habermas ve Steven Lukes gibi düşünürlerin de içinde sayıldığı eleştirel siyaset teorisi, 

liberal yaklaşımdaki özgürlük ve devlet kavramlarının karşı karşıya getirilmesi yerine 

kamusal alanın daha olumlu işlev kazanabileceği bir formu savunurlar. Bu anlayışın 

kullandığı kavramlardan biri olan ‘topluluk’ böylesi bir görevi ifa edebilecek, kamusal 

alanda rekabet yerine anlaşmak üzere bir araya gelecek insanları tasvir etmektedir.  

Liberalizmin ‘toplum’u ile eleştirel teorideki ‘topluluk’ aynı şey değildir ve 

aralarındaki ayrım mülkiyet hakkının kutsallaştırıldığı ‘negatif özgürlük’ ile kamusal 

alandaki siyasal ve toplumsal eylemleri konu alan ‘pozitif özgürlük’ arasındaki farkla 

paraleldir.  

Liberal demokrasi anlayışının demokrasiye yönelik düşük beklentilerinin 

özellikle egemen sınıflar arasında yarattığı hoşnutluk, demokrasiye dair bu yeni 

yorumların dikkate alınmasını da geciktirmiştir90. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

özellikle ‘güçlü’ demokratik rejimlerde seçim yoluyla halen iktidarlar değiştirebilmekle 

beraber, ileride Carl Schmitt’in demokrasi eleştirisini değerlendirirken üzerinde 

duracağımız bir ilke; kamusal müzakere ilkesi oldukça yıpratılmıştır. Kamusal 

müzakereler artık reklam şirketlerince, profesyonel ekiplerce, anket şirketlerince o kadar 

sıkı biçimde takip edilir ki, tartışılan başlıklar ve tartışmanın içeriğine kimin karar verdiği 

muğlaktır. Halk bu müzakerelere gerçek anlamda katılamamakta, etkisiz ve ikincil 

kalmaktadır. Geçmiş yüzyılların büyük demokrasi rüyası, seçim kampanyalarına, oy 

dağılımına indirgenmiş, halkın siyasal katılımı seçim günü oy vermekten ibaret bir 
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Verlag, Frankfurt am Main 2008, s. 13.  



35 
 

eyleme dönüştürülmüştür. Devletlerin iç politikaları iktidar ya da iktidar adayı partilerle 

egemen sınıflar arasında yürütülen kulislerde belirlenirken, genel seçimler hali hazırda 

belirlenmiş politikaları meşrulaştırma aracına dönüşmüştür.   

Bu hâliyle demokrasi ne siyasal olanın rejimle çatışmasının sürmesine91 engel 

olabilmiş, ne de yöneticilerin kendi iktidarlarında var olan ‘yönetilemezliği’92 açıkça dışa 

vurmalarını sağlayabilmiştir. Ancak ekonomik anlamda ‘küresel’ siyasete hükmeden 

güçlerin ideolojik propagandası ve ‘demokrasi sertifikası’nın ekonomik yardım almanın 

ön koşulu hâline gelmesi sonucu demokrasi kaygısı çok farklı amaçlara sahip birçok 

kesimin ortak söylemine dönüşmüştür93.   

B. CARL SCHMİTT’İN DEMOKRASİ ELEŞTİRİSİ 

 

Schmitt’e göre demokrasi tanımının ana halkası “özdeşlik” ilkesidir94. Burjuvazi 

tarafından cumhuriyet ile eş anlamlı imiş gibi kullanılan ‘demokrasi’ kavramı sadece 

çoğunluğun iktidarı şeklinde anlaşılmamalıdır. Şahsi oy ilkesinin bir getirisi olan; 

kamusal bir varlık olan halkın yerine, tekil bireylerden oluşan çoğunluğun belirleyici 

olmasına karşı çıkan Schmitt bu nedenle demokrasinin bir azınlık-çoğunluk ekseninde 

değil, özdeşlik kavramı temelinde ele alınması taraftarıdır. 

                                                           
91 Miguel Abensour, Devlete Karşı Demokrasi - Marx ve Makyavel Momenti, Çev.: 

Zeynep  

Gambetti, Nami Başer, Epos Yayınları, Ankara 2002, s. 156.   

92 Jacques Ranciere, Demokrasi Nefreti, Çev.: Utku Özmakas, İletişim Yayınları - 

Politika Dizisi, İstanbul 2015, s. 58. 

93 Samir Amin, s. 41. 

94 Kardeş, 2015, s. 163.  
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Özdeşlik kavramının Alman hukukçunun demokrasi perspektifine bu denli yön 

vermesinin sebebi, kendisinin de dile getirdiği üzere; bu kavramın içerdiği ayrım yapma 

imkânıdır. Daha önce değindiğimiz Schmittyen eşitlik anlayışının vücut bulduğu nokta 

da bu imkânın kullanılması olacaktır. Yani ‘eşit olmayanlara da eşitmiş gibi davranılan’ 

bir yönetim biçimi Alman hukukçu tarafından kabul edilmemekte ve aksi yönde tutum 

alınmaktadır. Ona göre demokratik ilke hiçbir şekilde liberal eşitlik kavramı üzerine 

değil, aksine çatışma ve farklılık üzerine kuruludur95. Tözsel bir anlamı olan demokratik 

eşitliğin tüm yurttaşlarca paylaşılacağını belirten Schmitt, yurttaşlara bu bağlamda bir 

türdeşlik de atfetmekte ve demokratik türdeşliğin kapsama alanı olarak asla tüm insanlığı 

değil, ilgili siyasi birliğin mensuplarını göstermektedir.  

Demokrasiyi “yöneten ile yönetilen arasındaki özdeşlik” olarak tanımlayan 

düşünür, bu ikili arasındaki politik ortaklığın altını çizer ve ‘insanlığın’ politik bir 

kategori sayılamayacağı için demokrasinin konusu da olamayacağını iddia eder96. Bu 

durum aynı zamanda Schmitt açısından demokrasi-mekân ilişkisinin önemini de dışa 

vurmaktadır. Demokrasi ona göre mekâna ihtiyaç duyar ve o mekâna özgü dinamikler ile 

şekillenir. Bu anlayışa göre ‘insanlık’ ya da ‘evrensel düzlem’ demokrasinin kendini 

gerçekleştireceği mekânlar değildir.  

Carl Schmitt’in demokrasi anlayışında kritik olan bir diğer nokta ise “alkışla 

kabul ya da red oyudur”. Kamusal bir varlık olarak tanımladığı halk tarafından açığa 

çıkarılan politik iradenin alkışla kabul ya da red yoluyla ifade edildiğini ve kamuoyu 

kavramının aslında modern bir tür alkışla kabul oyuna tekabül ettiğini belirtmektedir97. 

                                                           
95 Ibid, s. 164. 

96 Ibid. 

97 Ibid., s. 165. 
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Schmitt’e göre özdeşlik ve türdeşlik ilkelerine dayanmayan, partizanca hareket 

eden siyasi partiler üzerinden gerçek bir temsiliyeti yerine getiremeyen liberal demokrasi 

ve onun kurumları açıkça işlevsizdir98. Liberal teoride ‘burjuva’ ekonomik ve ahlâki 

temeller üzerinden ele alınan apolitik bir varlıkken, Schmittyen demokraside ‘yurttaş’ 

(bürger) politik bir varlıktır ve Schmitt yalnızca bu zıtlık üzerinden de liberal demokrasi 

anlayışının en baştan sorunlu olduğunu savunmaktadır. 

Demokrasiler halkın iradesini temel alır, oysa Schmitt’e göre liberalizmde esas 

halk tarafından açığa çıkarılan irade değil Anayasadır99. Alman düşünür hem anayasal 

dayanağın halk iradesinin önüne geçmesine, hem de “yargı bağımsızlığı” adı altında 

yargıçların bir çeşit “hukuk” mitine bağımlı kılınmasına karşıdır. Bu karşıtlığın temel 

sebebini “bağımsız yargının” liberal depolitizasyon sürecinin bir parçası olmasına 

bağlayan Schmitt, kanunların halk iradesini yansıttığını, dolayısıyla siyasetler üstü ve 

bağımsız değil aksine politik bir kimliğe sahip olduklarını savunmaktadır. Schmitt’in 

demokrasi eleştirisinin yapıtaşlarından biri, halkı politik ve kamusal bir kavram olarak 

görmesidir. Liberal demokrasiyi, halkın siyasetle olan ilişkisini seçimden seçime 

kullanacağı oy hakkı ile sınırlandırmakla itham etmekte ve bu anlayışı kendi demokrasi 

yaklaşımı üzerinden reddetmektedir. Ona göre halk sadece seçimlerde oy kullanan bir 

yığın değil100 demokratik düzenin tözsel eşitliğinin ve özdeşliğinin simgesi olan politik 

varoluşa sahip bir kavramdır. 

Schmitt, her ne kadar demokrasi anlayışının ağırlık merkezlerinden biri olarak 

‘özdeşlik’ kavramını öne sürse ve liberalizm ile yaptığı ayrımda da bu kavrama can alıcı 

bir rol verse de ‘temsil’ ve ‘özdeşlik’ çatışmasının olduğu yerde temsile ve temsilin 

                                                           
98 Ibid. 

99 Ibid., s. 166. 

100 Ibid, s. 167. 
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cisimleştiği aygıt olan devlete öncelik verir101. Zira onun için önemli olan güçlü bir iktidar 

ve görünür bir egemenliktir ve bu temsiliyetsiz ‘içi boş’ bir özdeşlikle gerçekleşemez. 

Alman düşünür demokrasi eleştirisi kapsamında, demokratik yönetimlere eşlik 

eden parlamenter sistemde yasamanın yürütme üzerindeki üstünlüğüne vurgu yaparak 

bunun demokrasinin değil liberalizmin düşünce dünyasına ait olduğunu belirtmektedir102.   

Schmitt’in ‘Siyasi İlahiyat’ (Politische Theologie) adlı eserinin III. bölümü 

“modern devlet teorisinin tüm mühim kavramları, sekülerleştirilmiş teoloji 

kavramlarıdır”103 cümlesiyle başlar. Alman düşünüre göre demokrasiye içkin kavramlar 

açısından da bu tespit geçerlidir. Bu savını açıklamak için Amerikan siyaset bilimci 

Tocqueville’den alıntı yapan Schmitt, Tocqueville’in halkın egemenliğine hasrettiği 

üstünlük, biriciklik, her şeyin nedeni ve sonucu olduğu kabulüne dikkat çekmektedir. Ona 

göre halk egemenliğine atfedilen bu üstün özellikler –hatta Tocqueville’in kendi 

deyimiyle halk egemenliğinin kamusal hayat üzerinde adeta bir Tanrı gibi salınması- ilahi 

göndermeler içermektedir ve modern devlet teorilerinin teolojik kökenine dair olan tezini 

doğrulamaktadır104. Ancak hemen arkasından demokrasinin, sık sık polemiğe girdiği 

Alman hukukçu Hans Kelsen tarafından nasıl da tüm metafizik kavramlardan uzak, insan 

aklı üzerine kurulu ve bilimsel bir yaklaşımla ele alındığını ekler105  ve 19. yüzyıl ile 20. 

                                                           
101 Ibid., s. 168. 

102 Chantal Mouffe, Siyasetin Dönüşü, Çev.: Fahri Bakırcı, Ali Çolak, Epos Yayınları, 

Ankara 2010, s. 176.  

103 Carl Schmitt, Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 

Duncker & Humblot, Berlin 2015, s. 49.  

104 Ibid., s. 63. 

105 Carl Schmitt, Siyasal İlahiyat – Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev.: A. 

Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi, Ankara 2014, s.46. 
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yüzyıl siyaseti arasındaki farka, ‘demokrasi kavramının dönüşümüne’ bir de bu iki 

düşünür üzerinden dikkat çekmiş olur.  

Schmitt, müzakereci demokrasi fikrinin, tartışma yoluyla varılabilecek bir 

uzlaşmanın yerine ‘kararı’ koyar, bu anlamda desizyonist bir bakış açısına sahip olan 

düşünür fikirlerin çarpışarak iyi olanın kazanacağı bir demokrasi yanılsamasını 

reddetmekte ve fiili politik tablonun da bu reddi desteklediğini savunmaktadır. 

Schmitt’in egemenlik tasavvuru, uzlaşan, icazet alan, müzakere eden değil tıpkı Tanrısal 

hâkimiyet gibi yukarıdan hükmeden ve mutlak bir güçtür106. 

Carl Schmitt demokratik yönetimlerin eşitlik yaklaşımına dair görüşlerini 

belirtirken yine liberal anlayışla kıyaslamaya gitmekte ve demokratik eşitliğin içinde 

eşitsizliği de barındırdığının altını çizmektedir107. Ona göre demokrasiler sadece 

eşitlik/eşitsizlik paradigmasını barındırmakla kalmamakta aynı zamanda eşitsizliği 

ortadan kaldırmaya yeltenmeyerek aksine eşit olmayana eşitsiz muamele yapılmasının 

imkânlarını da içerir. Demokratik toplumun sahip olduğunu öngördüğünü türdeşliği 

bozma iradesini ve potansiyelini taşıyan unsurlar ona göre eşit değildirler ve eşit 

muameleyi hak etmemektedirler, uzak tutulmaları veya etkisiz hale getirilmeleri bu 

anlamıyla meşrudur.  

İçinde ‘yabancı’ kavramını barındırmayan bir demokrasiye tarih boyunca 

rastlanmamıştır. Zira demokrasilerde var olan siyasal haklar yurttaşlara tanınır ve salt 

insan olmaktan kaynaklı bir eşitlik algısına bu anlamıyla yer yoktur. Schmitt demokratik 

                                                           
106 Funda Günsoy Kaya, "Politik Olan’ın Nötralizasyonu ve Devrimci Politika: Carl 

Schmitt’in Marx Okuması." Kaygı, S. 19, 2012, s. 145. 

107 Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, Çev.: A. Emre Zeybekoğlu, Dost 

Kitabevi Yayınları, Ankara 2014, s. 25.   



40 
 

yönetimlere özgü bu ‘eşitsizliği’ onaylamakta ve bireylerin insanlık onurlarını yok 

saymak nasıl adil değilse eşit olmayanlara eşit muamele etmek de o kadar adaletsizdir 

demektedir. Ona göre demokrasiler kendilerine ait mekân ve toplumda varlık 

göstermektedir ve bu düzlemden mutlak eşitlik ummak yurttaşlara özgü politik eşitliğe 

darbe vurmak anlamına gelecektir108. 

Demokratik yönetimin dayandığı ‘türdeşlik’ Alman düşünüre göre halk iradesini 

yaratmanın da anahtarlarındandır ve bu anahtar hangi ideolojinin elinde olursa olsun söz 

konusu iradeyi açığa çıkartıyor ve temsil edebiliyorsa demokratik kabul edilmelidir. 

Schmitt bu tezini bolşevizmin ve faşizmin anti-liberal fakat anti-demokratik olmayan 

ideolojiler olduğunu belirterek destekler109. Demokrasinin diktatörlüğü dışlamadığını, 

bilâkis halk iradesinin diktatörde vücut bulabileceğini iddia eder. 

Demokrasinin birden fazla efendisi olduğunu belirten düşünür, demokrasi ve 

farklı ideolojilerin çeşitli uğraklarda kesiştiğine dikkat çekmektedir. Ona göre demokrasi, 

sosyalizmden Sezarizme, liberalizmden muhafazakâr rejimlere kadar politik spektrumun 

çok farklı noktalarında kendini göstermektedir110. Bir demokrasi seküler de olabilmekte 

dini referanslara dayanabilmekteydi, pasifist ya da militarist olabilmekte, liberal 

ekonomilerde ya da sosyalist rejimlerde var olabilmekteydi. Schmitt’in bu kesişimin 

altını çizmesindeki temel amaç, demokrasinin politik bir içeriğe sahip olmaktan ziyade 

bir örgütlenme ve yönetim biçimi olduğunu vurgulamak istemesiydi. Ona göre demokrasi 

                                                           
108 Ibid., s. 29. 

109 Ibid., s. 34.  

110 Ibid., s. 39. 
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her türden ideoloji için amacı gerçekleştirme yolunda geçilecek bir uğrak, kullanışlı bir 

yol arkadaşı idi111. 

Carl Schmitt’in demokrasi eleştirisinin bileşenlerinden biri de halk iradesi 

kavramına yönelik ikircikli tutumudur. Demokrasilerde manipülasyon yöntemlerine, 

propaganda tekniklerine ve bunların güçlü etkisine dikkat çeken düşünür halk iradesinin 

bir aldatmacayla oluşması ihtimalinin altını çizmektedir112. Bu olası aldatmaca sayesinde 

azınlık çoğunluk üzerinde tahakküm kurabilmekte, siyasi bilinçten yoksun halk yığınları 

kolayca yönlendirilebilmekte ve demokratik yöntem zamanla demokrasinin kendisi için 

dahi tehlike haline gelebilmektedir. Politik iradeyi oluşturması gereken halk iradesi, el 

çabukluğuyla politik irade tarafından oluşturulabilmektedir ve tüm bunların imkânı 

Schmitt’e göre demokratik yöntemlerle sağlanmaktadır113. İşaret ettiği bu kritik noktada 

Schmitt ‘radikal demokrasiden’ söz etmekte ve radikal demokratlar açısından, 

demokrasinin böylesi bir tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda bir tercih yapma 

zorunluluğu doğduğunu söylemektedir: Ya çoğunluk haklıdır diyerek boyun eğmek, ya 

da demokrasiyi korumak için, demokrat olmaktan vazgeçmek. Schmitt ikinci seçenekten 

yanadır.  

Kamu hukukunun tüm alt dallarının; anayasa hukukunun, uluslararası hukukun ve 

diğerlerinin varlık gösterebilmek için mutlaka bir meşruiyet zeminine ihtiyaç 

duyduklarını söyleyen Schmitt, demokrasinin bu ihtiyaca cevap vermekte oldukça 

cömert olduğunu dile getirmektedir. Alman düşünüre göre demokrasi aynı zamanda bu 

yeteneği ölçüsünde de hâkim bir yönetim biçimi haline gelmiştir.  

                                                           
111 Ibid., s. 40.  

112 Ibid., s. 43. 

113 Ibid., s. 45. 
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Liberal demokratik eksenin merkezine ‘insanlık’ kavramının yerleştirilmesine 

karşı çıkan Schmitt ‘insanlık’ gibi soyut bir kavramın ancak gizli ajandaları olan 

odaklarca bilinçli bir tercih sonucu kullanıldığını belirtir ve demokrasinin öznesinin 

‘insanlık’ değil ‘halk’ olduğunu savunur. Demokrasinin temel unsuru ona göre halkın 

homojenitesidir114 ve halkın türdeşliğini yaratan temel etmen ‘ulus miti’dir. Ulus miti 

Schmitt’e göre 19. yüzyılda Marksist düşünürler tarafından sunulan ‘sınıf miti’nden daha 

kuvvetlidir115 ve demokrasinin istikrarını sağlayan en önemli etmendir. Bu etmen 

sayesinde yöneten ve yönetilenler arasındaki özdeşliğin anlamlı hale geldiğini belirten 

Schmitt aksi takdirde söz konusu özdeşlikten bahsedilemeyeceğini bunun da politik 

birliğe zarar vereceğini dile getirir116. 

Liberal demokrat ilkeler ile çelişen halkın türdeşliği ve demokratik eşitlik 

kavramları Schmitt’e göre demokrasinin krizinin temel sebebidir. Onun açısından 

cevaplanması gereken soru halkın iradesinin bundan böyle hangi araçlarla ve kim 

tarafından ortaya konacağıdır. Liberalizm ve parlamentarizm Schmitt açısından 19. 

yüzyılda ortaya konan tasvirlerinden oldukça uzaklaşmış durumdadır, demokrasi ise her 

oyuncunun elinde farklı işlev gören bir aygıta dönüşmüştür. Öyleyse yeni dönem ‘kitle 

demokrasisinin’117 ihtiyaçlarını kim karşılayacaktır? Schmitt’in bu sorulara cevabı, 

yukarıda da yer yer değinildiği üzere demokrasinin zıddı olarak görmediği diktatörlük 

                                                           
114 Bezci, 2006, s. 127. 

115 Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 

Duncker u. Humblot, 1926, s. 87-89. 

116 Bezci, s. 131. 

117 Ibid., s. 141. 
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kavramında gizlidir118. Alman düşünür bu kavramı yorumlarken sınırsız güç ve yargı 

bağışıklığından bahsetmemekte, führeri bir kamu hukuku kavramı olarak kullanmaktadır. 

Öyle ki üç yıl boyunca üyesi olduğu NSDAP’nin119 bile böylesi bir führer yorumuyla 

daha evvel karşılaşmadığını söylemek mümkündür. Schmitt’e göre führer daimi bir 

diktatör anlamına gelmemekte ‘kamusallığı inşa eden özne’ olarak kabul edilmektedir120. 

Halk iradesinin vücut bulduğu, siyasal olanın merkeze taşındığı, desizyonist adımların 

doğrudan atıldığı mevki olarak führer, Schmitt için demokratik devlet kuramının yeni 

kavramıdır.  

 

 III. CARL SCHMİTT ve PARLAMENTARİZM 

A. KISACA PARLAMENTARİZM KAVRAMI 

 

Parlamento; başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme 

olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama 

kurulu, yasama meclisi, yasama organı anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür121. 

                                                           
118 Matthias Kaufmann, Recht ohne Regel - Die philosophischen Prinzipien in Carl 

Schmitts Staats- und Rechtslehre, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 1988, s.132-

133.  

119 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi 

Partisi) 

120 Bezci, s. 143. 

121“http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=parlamento&cesit

=4&guid=TDK.GTS.56f04638516e16.06875251”, (E.T. 28.05.2017) 
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Parlamentarizm ise ‘parlamento’ eliyle yasama görevi ifa edilen, yürütmenin yasamaya 

karşı sorumlu olduğu ve kuvvetler ayrılığını benimseyen bir yönetim sistemidir.  

Parlamenter sistem kimi kaynaklarda ‘yumuşak kuvvetler ayrılığı’122 olarak da 

tanımlanmaktadır. Yumuşak kuvvetler ayrılığı sisteminde, yasama ve yürütme organları 

arasında karşılıklı işbirliği vardır. Yasama ve yürütme organları arasında karşılıklı bir 

işbirliğinin öngörüldüğü bu sisteme ‘kuvvetlerin işbirliği’ adı da verilmektedir123. 

Parlamenter sisteme dair tanımlar arasında en sık karşılaşılan ve sistemi kısa ve öz 

biçimde ifade eden tanım Kemal Gözler’den aktaracak olursak Leon D. Epstein 

tarafından yapılmıştır:  “Epstein’e göre, parlamenter sistem ‘yürütme iktidarının yasama 

iktidarından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipi’ olarak 

tanımlanmıştır”.  

Parlamenter sistemin geçmişi uzun bir gelişim dönemine sahip olmakla beraber 

esasen 18. yüzyıl İngiltere’sine dayanmaktadır. İngiltere’de Lordlar Kamarası ve Avam 

Kamarası adıyla bilinen yapılar, Kral’ın iktidarına eşlik etmeye başlamış, zamanla onu 

silikleştirerek denetler hâle gelmiştir124. Yürütmenin parlamentoya karşı olan 

sorumluluğu ve güvenoyu gibi kavramlar parlamenter sistemin İngiltere’deki gelişimi 

esnasında ortaya çıkmıştır. Günümüzde birçok egemen devletin yönetim sistemi olarak 

parlamenter demokrasiyi benimsediği görülmektedir. 

Parlamenter demokratik sistemin ideal bir biçim olduğu varsayımı yaygın olarak 

kabul görmekle beraber, kavramın zaman içindeki dönüşümü de dikkate değerdir ve 

                                                           
122 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. 1, 

Ekin Yayınevi, Bursa 2011. 

123 Gözler, 2011, s. 588. 

124 Ibid., s. 597. 
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Schmitt parlamentarizm eleştirisi kapsamında bu dönüşümün olumsuz yanlarına dikkat 

çekmektedir. Tüm toplumlara yeknesak biçimde uygulanabilecek tek bir ideal yönetim 

sisteminden bahsetmenin güçlüğüne Schmitt’ten evvel Montesquieu da dikkat çekmiş, 

Yasaların Ruhu’nun başlangıcında yönetim sistemlerini değerlendirirken başvurulması 

gereken ölçütün, sistemin o topluma uygun olup olmadığı konusunda yapılacak 

değerlendirme olduğunu belirtmiştir125. Montesquieu buradan “ulus ruhu” kavramına 

gönderme yaparak, halkların kendinden menkul bazı özellikleri olduğu ve bu özellikler 

doğrultusunda yönetilmeleri gerektiği fikrini savunmaktadır. Keza Fransız düşünür 

‘iradesi zayıf ve aciz’ olarak nitelediği halklara despotluğu, ‘erdem ve cesaret’ atfettiği 

halklara ise cumhuriyeti yakıştırır126.  

Parlamentarizmi anlamak ve eleştirmek için eğilmek gereken bir diğer başlık da 

siyasal partilerdir. Parlamenter sistemin motoru vazifesi gören bu oluşumlar da çıkış 

noktaları, amaçları ve 20. yüzyılda özellikle de Weimar Cumhuriyeti’nde sergiledikleri 

pratik üzerinden Carl Schmitt’in eleştirilerinin odağında olmuştur. Weimar 

Cumhuriyeti’ndeki siyasal partilerin sergiledikleri dağınık yapı, dönemin Almanya’sının 

keskin politik bölünmeler içeren ortamının bir yansıması idi. Parlamento da bu 

yansımadan payını almış ve politik, sınıfsal, mezhepsel çatışmaların odağı hâline 

gelmişti127. İşte Schmitt liberalizm, demokrasi ve çoğulculuk yaklaşımlarına eşlik eden 

parlamentarizm eleştirisini böyle bir politik ortamda geliştirmekteydi. 

 

                                                           
125 Ağaoğulları, Çulha Zabcı, Ergün, Kral-Devletten Ulus-Devlete, s. 395. 

126 Ibid. 

127 Colin Storer, Weimar Cumhuriyeti’nin Kısa Tarihi, Çev.: Sedef Özge, İletişim 

Yayınları - Tarih Dizisi, İstanbul 2015, s. 84.   
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C. CARL SCHMİTT’İN PARLAMENTARİZM ELEŞTİRİSİ 

Carl Schmitt Parlamenter Demokrasinin Krizi adlı eseri başta olmak üzere, 

birçok yapıtında parlamentarizmi incelemiş ve özellikle liberalizme yönelik eleştirileri 

kapsamında değerlendirmiştir. Schmitt’e göre öncelikle parlamentarizmin gördüğü işlev 

demokrasiler için vazgeçilmez değildir, bu varsayım ‘liberal metafiziğin’ yarattığı bir 

algıdır ve parlamentarizm demokrasiden ziyade liberalizmin düşünce dünyasına aittir128. 

Schmitt’in düşünsel üretimini en yoğun biçimde gerçekleştirdiği yıllar olan 20. 

yüzyılın başlarında parlamenter sistemi eleştirmek oldukça sık rastlanan bir durumdur. 

Bolşevikler parlamentoyu burjuvazinin hizmetinde bir organ olarak tanımlayarak 

parlamentarizmin vaatlerini gerçekleştirmekten ne kadar uzakta olduğunu belirtirken, 

Avrupa’da yükselen faşizm ‘korporatif’ örgütlenmeyi keşfetmekte, sendikalizm ise 

parlamenter temsil yerine sendikal temsil anlayışını geliştirmekteydi129. Tüm bu 

eleştirilerin çıkış noktası ve amacı birbirinden oldukça farklı olsa da, kullandıkları 

argümanlar ortaktı ve bunlardan başlıcaları; parlamenter sistemde belirleyicinin partiler 

haline geldiği, parti egemenliğinin sübjektif ve kişisel yönelimleri beslediği, seçmenle 

vekil arasındaki bağın kopması ve genel kurulun göstermelik bir araç olarak 

kalmasıydı130.  Schmitt de tüm bu argümanlara katılıyor ve parlamentarizmin vadettiği 

kamusal müzakere ve aleniyet ilkelerinin çoktan tarihe karıştığını, bir çeşit parti seçkinleri 

sistemi haline geldiğini savunuyordu131. Ona göre parlamentarizmde ısrar etmek liberal 

bir algı yönetiminin sonucuydu ve güncelliğini çoktan yitirmişti. Sadece ‘mekanik bir 

                                                           
128 Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, s. 25.  

129  Ibid., s. 10. 

130 Ibid., s. 11. 

131 Carl Schmitt, Siyasal İlahiyat – Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev.: A. 

Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi, Ankara 2014, s. 14. 
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ısrarla’ boş bir araç olarak gündemde tutuluyor, demokrasi ile adeta özdeşleştirilerek 

alternatifsiz kılınmaya çalışılıyordu. Schmitt bu bağlamda düşünsel mesaisinin önemli 

bir kısmını yanılsama olarak gördüğü bu tabloyu deşifre etmeye ve değiştirmek için 

gerekli verileri tespit etmeye harcamaktaydı. Alman düşünür açısından 19. yüzyılda 

demokrasi ve parlamentarizmin birbirinden ayrı düşünülemeyecek şeyler olarak 

gösterilmesi, 20. yüzyılda kazandıkları ortak zafer sonrası boşa düşmüş ve aradaki fark 

belirgin hale gelmeye başlamıştır132. 

Parlamentarizmin en temel prensibinin ‘kamusal müzakere’ olduğunu belirten 

Schmitt hemen ardından bu prensibin sadece anayasal düzlemde var olduğunu, hiçbir 

parlamenter demokraside kararların kamusal müzakere ile alınmadığını, hatta genel 

kurulda bile alınmadığını, siyasi partiler ve kimi lobiler arasında yapılan görüşmeler ile 

parlamento komisyonlarında alındığını dile getirmektedir133. Parlamentarizmin tarih 

boyunca üzerinden gerekçelendirildiği ‘en iyilerin siyasi liderliğe seçilmesi’, ‘siyasi bir 

elit oluşturma’ gibi argümanlarsa Schmitt açısından tartışılmaya değer bile 

bulunmamıştır. O, tam aksine siyasetin parlamenter sistemin işleyişi sayesinde oluşan 

çıkar zincirinden faydalanmak isteyenlerce tahrip edildiğini, hor görülen, itibarsız bir 

meşguliyet haline getirildiğini iddia etmektedir134. Schmitt’e göre Burke, Mill, Guizot 

ve Bentham’ın parlamentarizme yönelik geliştirdikleri yaklaşım eskimiş, parlamenter 

ilkeler pratikte yerini çoktan partizanlığa, çıkar gruplarıyla yapılan pazarlıklara ve ikna 

için değil çoğunluğu elde etmek için çaba sarf etmeye bırakmıştır. Parlamento ona göre 

bu kurumu meşrulaştıran ilkelerden çoktan kopmuş, siyasal tekniğin kullanışlı ve iyi-kötü 

                                                           
132 Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, s. 17. 

133 Ibid., s. 11. 

134 Ibid.,s. 19. 
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işleyen bir aygıtı olarak servis edilen ve başka alternatifler karşısında biricikmiş 

yanılsamasıyla sunulan bir kurum haline gelmiştir.  

Schmitt’in parlamentarizm eleştirisinde bu denli ısrarcı ve sert olmasının başlıca 

sebeplerinden biri de bu düzlem üzerinden liberalizm ile demokrasi arasındaki farkı 

gerekçelendirmeye çalışmasıdır. Parlamentarizm kapsamında tartışmaya (government by 

discussion) yüklenen anlam ona göre liberalizmin düşünce dünyasına aittir, 

demokrasininkine değil135. Demokrasi ile liberalizmin, modern kitle demokrasinin 

yapısını anlamak için mutlaka birbirinden ayrılması gerektiğini savunan düşünür, gerçek 

demokrasilerde eşitlere eşit ve bunun mantıksal sonucu olarak eşit olmayanlara da eşit 

olmayan bir muamele yapılmasını öngörmektedir. Öyle ki, düşünürün reel politik 

anlamda üstlendiği kimi roller göz önüne alındığında ürpertici bir etki yaratacak şu sözler 

Parlamenter Demokrasinin Krizi adlı eserinde mevcuttur: “İlkin türdeşlik, ikinci olarak 

heterojen olanın –gerektiğinde- elenmesi veya imha edilmesi demokrasi kavramına 

içkindir”. Devamında bu tutuma örnek olarak 20. Yüzyılın başlarındaki Türk-Yunan 

mübadelesini gösteren Schmitt buradan eşitlik sorununda önemli olanın soyut, evrensel 

ve liberal bireyciliğe özgü bir eşitlik değil eşitliğin tözü olduğunu savunmaktadır136. 

Eşitliğin tözünden demokratik özdeşliği sağlayan unsurları kast ettiği anlaşılmakta olan 

düşünürün bu tutumu eşitliğin daima eşitsizliği de bünyesinde barındırdığı ve siyasal 

öneminin de buradan geldiği tespitini yapmasına yol açmaktadır.  

Parlamenter yasama devletinin kanunilik sistemini incelediği Kanunilik ve 

Meşruiyet (Legalität und Legitimität) adlı yapıtında ise Alman düşünür parlamentodaki 

ansal çoğunluğun iradesiyle vaaz edilen yasaların meşruiyetini sorgularken siyasi 

partilerin birer çıkar odağı haline geldiklerini ve iradelerinin halkın iradesiyle özdeş 

                                                           
135 Ibid., s. 25. 

136 Ibid., s. 26. 
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sayılamayacağını dile getirmektedir137. Ona göre parlamento, 19. yüzyılda tezahür 

edilenin aksine bir kamusal müzakere mekânı olmaktan çoktan çıkmış, çoğulcu sistemin 

oyununu sergilediği bir tiyatro sahnesine dönüşmüştür138.  

Weimar Anayasası’nın üç olağandışı kanun koyucusundan biri olan ratione 

supremitatis139 (halk oylaması-plebisit) Schmitt’in parlamentarizm eleştirisinde önemli 

bir yer tutar140. Genel seçimlerin kendine münhasır içeriğini kaybettiğini ve yerini 

plebisiter yönteme bıraktığını iddia eden düşünür, buradan hareketle halkın önüne 

getirilen politik sorunlara evet ya da hayır diyerek son noktayı koyma ve hatta bu yolla 

parlamentoyu dahi feshetme hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu şartlar altında ona göre 

parlamentonun içi bir kez daha boşaltılarak teknik bir araç haline getirilmiştir141. Plebisit 

yoluyla elde edilen meşruiyetin baskın hale gelmesinden Schmitt’in çıkardığı sonuç ise 

kendi genel politik eğilimiyle uyumlu olarak “otoriter devlet” in bir seçenek olarak 

güçlendiği vurgusudur. 

Eşitliğin 19. yüzyıldan itibaren ‘ulusal aidiyetler içinde’ öne sürülebilecek bir 

kavram olduğundan hareket eden ve demokratik türdeşlikten özellikle ulusal türdeşliği 

anlayan Schmitt, parlamentarizmde genel ve eşit oy hakkının aslında bu türdeşliği fiilen 

gözetmek durumunda kaldığını ve hiçbir demokrasinin dünyanın tüm uluslarına oy hakkı 

                                                           
137 Carl Schmitt, Legalität und Legitimität, Duncker&Humblot, Berlin 1998, s. 72. 

138 Rüdiger Voigt, Denken in Widersprüchen - Carl Schmitt wider den Zeitgeist, 

Nomos, Baden-Baden 2015, s. 101.  

139 Diğer iki olağandışı kanun yolu için bkz.: Ratione Materiae (parlamentoda sağlanan 

nitelikli çoğunluk eliyle anayasanın değişitirlmesi) ve ratione necessitatis (Weimar 

anayasası md. 48’de yer alan devlet başkanının ohal ilan etme yetkisi) 

140 Schmitt, Legalität und Legitimität, s. 74. 

141 Ibid., s. 75. 
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tanımadığını belirtmektedir142. Alman düşünürün demokrasi yaklaşımına aykırı olmadığı 

aşikâr olan bu durum tözsel eşitliğe dayanan demokrasi ile liberalizme özgülenen 

‘insanlık demokrasisini’ birbirinden ayırmakta ve tüm Schmitt yapıtlarında bu ayrım 

vurgulanmaktadır.   

Demokrasi, liberalizm ve parlamentarizmin her birinin esasen bir kriz içinde 

bulunduğunu belirten Schmitt, parlamentarizmin krizini öncelikle kamusal müzakere 

kavramının içinin boşalmasına, sonrasında ise liberal söylemde propagandası yapılan 

insanlık demokrasisi-liberal eşitlik gibi kavramların demokrasilerin tözsel eşitliği gözeten 

ilkeleriyle çelişmesine bağlamaktadır143. Schmitt parlamenter sistemin kriz dinamiklerini 

tarif ettikten sonra bekleneceği üzere bu sistemin alternatifsizliğini de eleştirerek 

tartışmaya açar. Ona göre diktatörlükler anti-liberal olarak tanımlanabilir fakat aynı 

zamanda pekâlâ demokratik olabilir144. Demokrasi; halkın iradesinin izdüşümü ise bunun 

diktatörlükte de vücut bulabileceğini savunmaktadır. Ona göre kamusal bir kavram olan 

halk ve onun iradesi bir milyon kişinin oyuyla oluşmamakta ‘alkışla’, açık ve 

muhalefetsiz bir oluş haliyle (dasein) oluşmakta145 ve bu irade bir diktatörün yönetiminde 

cisimleşebilmektedir. Böylesi bir irade beyanı Alman düşünür için demokratik tözün ve 

gücün ispatı için yeterlidir ve diktatörlük liberalizmin “suni bir aygıtı” olan parlamenter 

sistem karşısında bir seçenek olarak durmaktadır. 

                                                           
142 Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, s. 27. 

143 Leonard Landois, Konterrevolution von links - Das Staats- und 

Gesellschaftsverständnis der “68er” und dessen Quellen bei Carl Schmitt, Nomos, 

Baden-Baden 2008, s. 208.  

144 Ibid., s. 34. 

145 Ibid.,s. 35. 
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Parlamentarizmin, liberaller tarafından bolşevizm ve faşizm üzerinden yaratılan 

korkuyla sığınılacak liman gibi dayatıldığını söyleyen Schmitt, parlamenter sistemin 

krizinin bu iki rakibin bastırılması halinde de devam edeceğini, zira henüz bu akımlar 

güçlü değilken de parlamentarizmin krize açık olduğunu tespit etmektedir. Ona göre 

parlamentarizmin çelişkisi ‘liberal bireycilik’ ile özünde politik ideallerin yönlendirmesi 

olan ‘demokratik devlet’ anlayışı arasındaki karşıtlığın bir sonucudur. Bu “gerçek” 

ortadayken “parlamentarizmden başka ne olabilir ki” sorusu Schmitt’e göre çaresiz bir 

retorikten ibarettir. 

Alman düşünür eleştirilerine parlamentarizmin içinde birçok siyasal ögeden 

parçalar bulunan karma bir sistem olduğu savı ile devam eder. Ona göre demokrasi, 

aristokrasi hatta monarşinin bazı formlarına yasama, yürütme ve temsil sistemleri bazında 

öykünen parlamentarizm, esasen kendisi içi boş bir aygıt olduğu için farklı çıkar 

momentlerine hizmet edebilmek adına bu şekilde kurgulanmıştır146. Parlamenter sistemin 

krizi öncelikle onu var eden ilkelerin anlamsızlaşmasıyla başlamıştır ki Schmitt’e göre 

bu ilkeler müzakere ve kamusallıktır. İlkelerin yozlaşması, kurumların işlevsizleşmesi 

sonucunu doğurmuş ve Schmittyen eleştiri liberalizm-demokrasi zıtlığının yanı sıra başat 

olarak bu işlevsizleşme üzerine kurulmuştur147. Temel kalkış noktaları bunlar olmakla 

beraber söz konusu parlamenter sistem eleştirisinden çoğulcu teori de payını almaktadır. 

Schmitt, iktidarın, çoğulculuk sayesinde devlet tekelinden topluma yayıldığını ve bu 

durumun parlamento eliyle güçlendirildiğini varsaymaktadır148. Liberal düşüncede 

çoğulcu teorinin etkisi henüz görülmezken parlamentoların seçkinci nitelikleri nedeniyle 

fikirlerin tartışıldığı mekânlar olmaktan çıkmadığını savunan düşünür, çoğulculuğun 

                                                           
146 Kardeş, s. 170. 

147 Bezci, s. 132. 

148 Ibid., s. 133. 
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görünür hale gelmesiyle beraber ‘müzakerenin’ yerini çıkar gruplarının pazarlığına 

bıraktığını savunur. 

IV. CARL SCHMİTT’TE EGEMENLİK, DEVLET ve SİYASAL 

KAVRAMI 

 

Bir kamu hukukçusu ve siyaset bilimci olarak Carl Schmitt reel politikanın daima 

içinde olmuştur. Zaman zaman daha da belirgin hale gelen siyasal angajmanlara sahip 

düşünür, bilimsel çalışmalarında da reel politik düzlemde cevabını aradığı sorular 

üzerinde durmuştur. Güçlü devlet arayışını egemenlik ve ‘siyasal olan’ kavramlarını 

inceleyerek sürdüren Schmitt, hedeflediği egemen siyasal birliği açıklamak ve formüle 

etmek için genel kamu hukukunun, hukuk felsefesinin ve siyaset biliminin yakından ilgili 

olduğu kavramlara eğilmiştir. Bu bağlamda Schmitt’te siyasal kavramı hem devletin hem 

de egemenliğin kilit unsurudur ve bu üç kavram Alman düşünür açısından birbirinden 

ayrı düşünülemez.  

A. KAVRAMSAL İÇERİĞE DAİR BİR ÖZET 

 

Devletin birçok farklı yaklaşım üzerinden yapılmış tanımları mevcuttur. Örneğin 

Karl Marx ve Franz Oppenheimer’a göre devlet belli bir sınıfın çıkarlarını temsil eden 

bir aygıt iken bazıları devleti sınıflar üstü bir yapı olarak görür. Devlet kimi zaman ilahi 

güçler atfedilen kutsal bir yapı gibi algılanır, en üstün ve tartışılmaz değer olarak görülür 

ki bu yaklaşıma özellikle Hegel’de rastlayabiliriz149, kimi zamansa devlete görevini 

tamamlayıp kenara çekilecek bir aygıt rolü biçilir. Liberal teoriye göre devlet, güvenliği 

                                                           
149 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Ankara 2013, s. 36.  
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ve toplumsal barışı sağlamak için bir araçtan ibaretken, çoğulcu yaklaşımda ise devlet 

‘topluluklar topluluğu’ olarak kabul edilmektedir150. Buraya kadar aktarılanlardan da 

anlaşılacağı üzere ideolojik angajmanlar, devlete dair oluşturulan tanımların içeriğini de 

belirlemektedir. Zira devlet siyasal bir kavramdır.  

Devletin literatürde sıkça rastlanan tanımları arasında klasik Fransız kamu 

hukukuna ait olan “devlet, milletin hukuki kişilik kazanmış şeklidir” tanımı ile hukuki 

pozitivizmin önde gelen düşünürü Hans Kelsen’e ait olan “devlet etkili olarak yürürlükte 

bulunan bir normlar sistemidir” yaklaşımı da sayılabilir151. Öte yandan en yaygın 

rastlanan tanım ülke, insan topluluğu ve iktidar gibi devletin ana unsurlarını bir araya 

getiren açıklayıcı değerlendirmedir152. 

Carl Schmitt için ise ‘devlet’ 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan evrede siyasi 

birlik adına her şeye hükmeden bir düzenin tasviridir153. Bu tanım devlet kavramının 

Schmitt öğretisinde nasıl merkezi bir konumda olduğunu gözler önüne seren Schmitt 

literatüründeki birçok benzer alıntıdan biridir. Alman hukukçu devlet kavramına açıklık 

kazandırmaya soyunurken işe 16. yüzyılın ikinci yarısından başlar. Söz konusu tarih yeni 

toprakların keşfi ile Avrupa ve dünyanın geri kalanı için bir daha eskisi gibi olmamak 

üzere yeni bir dönemin açıldığı tarihtir.  

Yeni keşfedilen topraklar elbette uzun yıllar sürecek paylaşım mücadelesinin 

konusu olmaya başlamış, Schmitt’e göre bu mücadele git gide Katolik ve Protestan 

                                                           
150 Ibid. 

151 Ibid., s. 37. 

152 Ibid. 

153 Carl Schmitt, “Somut ve Çağa Bağlı Bir Kavram Olarak Devlet”, Devlet Kuramı, 

Der. Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2013, s. 245. 
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dünya arasındaki mücadeleyi de keskinleştirmiştir154. ‘Egemen siyasi karar’ düşüncesinin 

tohumları farklı ülkelerdeki mezhep kavgalarının tetiklendiği bu dönemde dinsel iç 

savaşlara sahne olan Fransa’da atılmaktadır. Fransa mezhep kavgalarıyla daha fazla 

yıpranmanın ve zayıflamanın önüne geçme yöntemini egemen siyasi karar üzerindeki dini 

etkiyi ortadan kaldırmakta bulmakta ve böylelikle egemenlik ve devlet kavramları 

belirleyici hukuksal formlarına ulaşmaktadır. Bu noktada Schmittyen düşüncenin 

öncüllerinden kabul edilen Jean Bodin’i anmak ve dinsellikten soyutlanmış egemenlik 

kavramına yaptığı katkıları not etmek gerekmektedir. Devletin Altı Kitabı adlı eserinde 

Bodin egemenliğin ilk tanımını verirken, egemene çatışma ortasında karar veren 

niteliğini de atfederek Schmitt’in ileride üzerinde duracağımız ‘karar’ kavramının 

temellerini yaklaşık dört yüz yıl öncesinden atmıştır.  

Yeniden devlet kavramına dönecek olursak, Schmitt ‘devlet’in Avrupa’da ilk kez 

Machiavelli tarafından açıkça formüle edildiğini belirtmektedir. Ancak devletin her 

şeyden evvel politik bir hal olduğunu ve bu halin mutlak egemenlikle ilişkilendirilerek 

açığa çıkarıldığını savunan Alman düşünüre göre devlet kavramının varoluşsal karşılığını 

bulduğu yapıt Bodin tarafından kaleme alınan Devletin Altı Kitabı’dır155.  

Devlete dair, siyaset bilimine yön veren düşünürlerce getirilen yaklaşımlara kısaca 

değinecek olursak, örneğin Alman hukukçu Max Weber modern devletin temel ögesinin 

meşru şiddet kullanımı olduğunu ifade etmiştir156. Bu önemli tespit doğrultusunda, meşru 

şiddet tekelinin devlete başka hiçbir kişi ya da kurumun elinde olmayan bir kudret 

                                                           
154 Ibid., s. 246. 

155 Ibid., s.247. 

156 Anthony M. Orum; John G. Dale, Siyaset Sosyolojisi - Günümüz Dünyasında 

İktidar ve Katılım, Çev.: İbrahim Kaya, Say Yayınları - Sosyal Bilimler, İstanbul 

2016, s. 58.  
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sağladığı sonucuna varılabilir Weber bu kudreti modern devlete atfederek, ortaçağda 

kilisenin oynamış olduğu rolü devlete yüklemiştir157.  

İngiliz düşünür Thomas Hobbes’a göre ise devletin varoluş amacı güvenliktir158. 

Bu devlet anlayışı, doğa durumunda var olduğu öngörülen savaş tehdidini aşmak, 

herhangi bir yaptırım tehdidi altında olmaksızın, boyun eğilecek bir otorite olmaksızın 

doğada serbest biçimde yaşayan insanın olası çatışmalardan uzak kalması ve zarar 

görmemesi için uzlaşıldığı varsayılan bir formdur. Hobbes’a göre böylesi bir ‘uzlaşmaya’ 

dayalı devlet varlık amacına uygun biçimde meşru şiddetle yani yaptırım gücüyle 

donatılmalıdır159. Zira insanın özünde kötücül bir varlık olduğunu düşünen Hobbes’a 

göre insanın dürüstlük, adillik, merhamet gibi hasletlere uyması ancak bunu mecbur 

kılacak aşkın bir güç olması halinde olasıdır160. Güvenliği sağlamak için yeterince büyük 

bir iktidar olmadığı sürece, insanlar her türlü tehdide karşı yalnız kalacak, kendi 

başlarının çaresine bakmak zorunda kalacak ve bu durum daimi çatışma sarmalını 

besleyecektir.  

Hobbes devlet kuramı ve siyaset biliminin köşe taşlarından olan Leviathan adlı 

eserinde güçlü bir iktidarın merkezilik ve süreklilik gibi özelliklere sahip olması 

                                                           
157 Max Weber ve Carl Schmitt arasındaki entelektüel ilişkinin detaylı bir incelemesi 

için bkz.: Stefan Breuer, Stefan, Carl Schmitt im Kontext - Intellektuellenpolitik in der 

Weimarer Republik, Akademie Verlag, Berlin 2012.  

158 Thomas Hobbes, Leviathan, Çev.: Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları - Kazım 

Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, İstanbul 2013, s. 133. 

159 Rüdiger Voigt (Hg.), Der Hobbes-Kristall - Carl Schmitts Hobbes-Interpretation 

in der Diskussion, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009, s. 67-68. 

160 Hobbes, s. 133. 
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gerektiğini belirtir ve kurduğu bu denklem asırlar boyunca devlet kuramı alanındaki 

çalışmalara ilham vermiştir.  

Devletin öncelikli amacı ve varlık sebebinin güvenliği sağlamak olduğu tezi 

Alman düşünür Schopenhauer tarafından da dile getirilmiştir. Düşünür, Die Welt als 

Wille und Vorstellung adlı yapıtında devletin birincil amacının güvenlik olduğunu, 

varoluş sebebinin iktidar alanı içinde yaşayan insanları iç ve dış saldırılara karşı korumak 

olduğunu öngörmektedir. Bir halkın kendi iradesi hilafına yönetilip yönetilemeyeceği 

sorusuna olumsuz yanıt veren Schopenhauer halk egemenliğini savunmakta ancak bu 

egemenliğin sınırları olduğunu belirtmektedir161. Ona göre güç-iktidar kavramları ile hak 

kavramı arasındaki denge ancak halkın egemenliğinin güçlü bir devlet mekanizması 

eliyle kullandığı durumlarda kurulabilir ve hem halk egemenliğinin, hem devlet 

iktidarının sınırlarını belirleyen bu dengenin içeriği olacaktır. 

Devlete dair bir diğer önemli yaklaşım 19. yüzyılın ortalarından itibaren başta 

Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkileyen Marksizm akımına aittir. Marksist gelenek 

devlete yaklaşım konusunda nettir: Devlet egemen sınıfların baskı aracı olarak tasvir 

edilir162. Devlet bu bağlamda sadece bir baskı aygıtı değil, egemenlerin iktidarını 

sürdürecek ve güçlendirmelerini sağlayacak politik ve ideolojik işlevi de haizdir163. Bu 

bağlamda devlet sınıf savaşımında ve proleter devrimde yararlanılan geçici bir kurum 

olarak görülmekte ve işçi sınıfı iktidarını özellikle de tehdit altında olacağı varsayılan ilk 

                                                           
161 Arthur Schopenhauer, Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine, Çev.: Ahmet Aydoğan, 

Say Yayınları, İstanbul 2010, s. 99. 

162 Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev.: Alp Tümertekin, 

İthaki Yayınları, İstanbul 2015, s. 44.  

163 Tom Bottomore (Yön.), Marksist Düşünce Sözlüğü, Der.: Mete Tunçay, İletişim 

Yayınları - Sözlük Dizisi, İstanbul 2012, s. 131.  



57 
 

aşamasında güçlendirmek için faydalanılacak bir yapı olacağı düşünülmektedir164. Devlet 

Marksistler açısından egemen sınıfın işçi sınıfı üzerindeki tahakküm makinesidir ancak 

öte yandan bu yaklaşım ‘devlet iktidarı’ ile “devlet aygıtını” birbirinden ayırır ve sınıf 

mücadelesinin belli bir evresinde devlet iktidarının hedeflendiğini belirtir165. Fakat 

burada kısaca belirtmek gerekir ki Marx’ın erken dönemine ait yazılarda devlet yaklaşımı 

daha farklıdır. Kapitalist düzen içindeki devleti ele alan teoriler, Marksist politik 

düşüncenin de temel direklerindendir. Ancak dikkat edildiğinde, Marx’ın yazılarında, tek 

bir kapsamlı devlet teorisi yerine, devlet ve işlevi üzerine, ilk bakışta birbiriyle çelişen 

farklı akımlar olduğu görülür. 1844’te Marx devleti sadece egemen sınıfın çıkarlarının 

savunucusu ve diğer sınıflara yönelik bir baskı aygıtı olarak değil yabancılaşmış 

toplumsal ilişkiler bütünü olarak görmektedir166. Marksist devlet kuramının merkezindeki 

soru, ‘devlet’in sınıf çıkarlarından bağımsız bir organ, ya da sadece sınıf çıkarlarına 

indirgenebilir bir organ olup olmadığıdır diyebiliriz. Bu da gösterir ki, Marksist 

düşüncede devletin doğası, ‘devlet-odaklı’ ya da ‘toplum-odaklı’ bakış açılarıyla 

açıklanır.  

Devlet kavramının içeriğine dair ayrımların genişliği, devletin gerekliliğine 

yönelik yaklaşımlar arasında da görülmektedir. Bu politik yaklaşım spektrumunda devleti 

ortadan kaldırılması gereken bir baskı aygıtı olarak değerlendirenlerden, toplumların 

barış ve huzur içinde yaşaması için devlet yapılanmasının kaçınılmaz olduğunu 

                                                           
164 Karl Marx; Friedrich Engels, Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi, Çev.: 

Barışta Erdost, Sol Yayınları, Ankara 2010, s. 50. 

165 Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s. 48. 

166 Alan Swingewood,  Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev.: Osman Akınhay, 

Agora Kitaplığı, İstanbul 2010, s. 187. 
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savunanlara kadar çok farklı anlayışlar mevcuttur167. İdeolojik angajmanlar ve dönemin 

güncelliği söz konusu yaklaşım farklılığını beslemekle beraber, devlet her daim siyaset 

biliminin temel kavramlarından olmaya devam etmiştir.  

20. Yüzyılda yaygınlaşan anlayışlardan post-modernliğin devlete yönelik şüpheci 

yaklaşımı ve modernizme ait devlet tahayyülüne olan mesafesi, bu söylemi ‘devletin 

öldüğü’ ve ‘tarihin sonunun geldiği’ gibi argümanları savunma noktasına getirmiştir. 

Ancak yaşanan pratik devlet örgütlenmesinin çözülmediğini göstermek için yeterli veriye 

sahiptir. Post-modernizmin egemen siyasal birlikler olarak örgütlenmiş devlet modeline 

karşı gerçek bir alternatif sunmaması, uluslararası yapılanmaların devlete alternatif 

olmaktan ziyade egemen güçlere hizmet etmesi gibi olgular söz konusu anti-devletçiliği 

boşa düşürmüştür. Devletin ortadan kalkması için tahakküm ilişkilerinin, bu ilişkilerin 

ortadan kalkması içinse üretim ilişkilerinin değişimine işaret etmeyen görüşlerin de aynı 

şekilde boşa çıkacağını öngörmek zor değildir.  

 Devletin yanı sıra siyaset biliminin bir diğer temel kategorisi ise 

‘egemenlik’tir. Kavramı kısaca inceleyecek olursak; egemenlik kuramı, modern ulus 

devletlerin hemen öncesinde mutlâkiyetçi devletlerin ortaya çıkışında ideolojik bir işlev 

görmüş168 ve devlete kazandırdığı meşruiyet ile modern devlet kuramının temellerini 

hazırlamıştır. Siyaset biliminin önde gelen düşünürleri Jean Bodin ve Hugo Grotius 

feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinin sinyallerinin verildiği dönemde “klasik 

egemenlik kuramının” temsilciliğini yaparken liberal tez bu anlayışa yönelik eleştiriler 

                                                           
167 Yıldırım Torun, Hugo Grotius’un Hukuk ve Siyaset Felsefesi, Kaknüs Yayınları - 

Sivil İnisiyatif, İstanbul 2005, s. 98. 

168 Mustafa Bayram Mısır, “Egemenlik”, Siyaset Bilimi - Kavramlar, İdeolojiler, 

Disiplinler Arası İlişkiler, Gökhan Atılgan; E. Attila Aytekin, (Haz.), Yordam Kitap, 

İstanbul 2017, s. 56.  



59 
 

getirmiş, mutlak ve aşılamaz egemenlik anlayışının sınırlanmasının imkânlarını 

aramıştır169. Sosyalistler tarafından klasik egemenlik kuramına getirilen eleştirilerde ise 

bu kuramın devleti toplumsal gerçeklik içinde çözümleyemediği belirtilmekte, tek 

boyutlu ve eksik bir kavrayış olduğu öne sürülmektedir170. 

Egemenlik kavramı denince ilk akla gelen düşünürlerden biri yukarıda da 

değinildiği üzere Jean Bodin’dir. İtalyan düşünür Niccolo Machiavelli Prens adlı 

eserinde politik arenayı prensin iktidarı şeklinde tasvir ederken Bodin bu iktidarın özünü 

egemenlik erki biçiminde kavramlaştırılmış ve modern devlet kuramının gereksinim 

duyduğu temel düşünsel kategorilerden birini ortaya koymuştur171. Bodin, Devletin Altı 

Kitabı adlı yapıtının ilk cümlesinde devleti tanımlamıştır: “Devlet, birçok ailenin (aile: 

özel mülkiyet hakkı bulunan ve babanın etrafında örgütlenen doğal bir hücre, iyi 

düzenlenmiş politik toplumun mikro modeli) ve bu ailelere ortak olan şeylerin egemen 

erk tarafından doğrulukla yönetilmesidir.” Ona göre devlete dair esas unsur egemenlik 

erkine sahip olmasıdır. Bağımsızlığın da ön koşulu olarak gördüğü egemenlik mutlak, 

sınırsız, bölünemez ve süreklidir. Bodin’in egemenlik kuramı her ne kadar modern devlet 

kuramının dayandığı mihenk taşlarından biri sayılsa da bütünlüklü olmadığı iddia 

edilmektedir. Düşünür tarafından egemenin kimliğine yaptığı keskin vurguların ötesinde 

egemen-egemenlik ilişkisinin yeterince aydınlatılmadığı, egemenliği ilahi 

göndermelerden tamamen soyutlayamadığı öne sürülmüştür172. Tüm bu eksikliklerin 

Hobbes’un egemenlik kuramında giderileceği de bu görüşlere eşlik etmektedir.  

                                                           
169 Ibid., s. 65. 

170 Ibid., s. 66. 

171 Mehmet Ali Ağaoğulları Et al., Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal 

Düşünceler, s. 401. 

172 Ibid., s. 404-405. 
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Thomas Hobbes 17. Yüzyılda, dönemin bilimsel gelişmelerini yakından izleyen 

bir düşünür olarak özellikle Galileo’dan oldukça etkilenmiş ve materyalist bakış açısını 

siyasal akıl yürütmeye de yansıtmaya çalışmıştır173. Hobbes içinde yaşadığı dönemin ve 

ülkenin (İngiltere) dinsel ve siyasal çatışmalarının güçlü,  mutlak bir egemen sayesinde 

aşılabileceğini varsaymıştır. Bu amaç doğrultusunda kaleme aldığı başyapıtı 

Leviathan’da toplum sözleşmesi kuramı ile egemenliğin temelini laik bir düzleme 

oturtmuş ve tıpkı Bodin gibi mutlak, sınırsız, sürekli bir egemenliğin felsefi alt yapısını 

sistematik olarak oluşturmayı amaçlamıştır. 

Egemenlik kavramı tartışmaları açısından hatırlanması gereken bir diğer düşünür 

de İtalyan Niccolo Machiavelli’dir. Rönesans dönemine damgasını vuran ve fikirleri çok 

farklı görüşlerin temsilcileri tarafından yüzyıllarca dikkate alınan Machiavelli, Prens adlı 

başyapıtında tarih boyunca, çeşitli coğrafyalardaki insan topluluklarına hükmeden iki 

yönetim biçimi olmuştur der: Hükümdarlık ve cumhuriyet174. Her iki yönetim biçimi için 

de keskin bir egemenlik tasavvuruna sahip olan, modern devlet kuramının kurucularından 

Machiavelli’ye yönelik algılar o kadar çeşitlidir ki örneğin Diderot tarafından düşünür 

“tiranlık yapma sanatının” teorisyeni kabul edilirken, başka bir yerde “özgürlük 

savunucusu, halk egemenliği yandaşı” olarak tasvir edilebilmektedir. İtalyan düşünüre 

atfedilen mutlakiyetçilik yanlısı tavrın aksine Machiavelli’nin halk egemenliğinden 

yana, özgürlükçü kimliğini vurgulayanlar kuramsal düzeyde ciddiye alınabilirlikten uzak 

isimler de değildir. 17. yüzyılda Albert Gentile, Machiavelli’nin Prens’i hükümdarlara 

yönelik değil esasen halklara yönelik yazdığını ve yapıtta hükümdarlıkların gerçek 

amacını halklar nezdinde deşifre ederek, tebaayı Prense karşı uyardığını iddia ederken, 

                                                           
173 Ibid., s. 427. 

174 Niccolo Machiavelli, Hükümdar, Çev.: Necdet Adabağ, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları - Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul 2016, s. 3. 
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Spinoza “Tractatus Politicus”ta Prens’te verilen öğütlerin aslında halkın özgürlüğünü 

koruması için dolaylı yoldan yine halk için yazılan satırlar olduğunu savunur175. İtalyan 

düşünür ne amaçla kaleme almış olursa olsun Prens aracılığıyla devlet yönetimi ile etik 

değerleri birbirinden ayırmış, iktidarın sürekliliği ve kudreti isteniyorsa mutlak ve sınırsız 

bir egemenlik ile taçlandırılması gerektiğini savunmuştur.  

 Takip eden yüzyıllarda dinsel iktidar kaynakları ile bunların yol açtığı mezhep 

savaşları ve bölünmeyi bertaraf etmek için geliştirilen mutlakiyetçi egemenlik anlayışı 

yerini yavaş yavaş ‘halk egemenliği’ kavramına bırakacaktır. Jean Jacques Rousseau 

tarafından açıkça ortaya konan halk egemenliği kuramı modern devleti demokratik bir 

nitelikle donatır. Ona göre egemenliğin tek meşru sahibi halktır ve buradan hareketle 

devletin demokratik olmaktan başka çaresi olmadığı sonucuna varır176. Halk ve devletin 

özdeşleşerek bir bütün olduğu bu modelde devletin ve siyasal bütünlüğün varlığını 

sağlayan şey egemenlikle taçlanmış olmasıdır. Keza egemenlik devlete sadece yönetme 

değil yasa yapma hakkı da sağlayan177, toplumsal yaşamın her alanına nüfuz eden 

kapsamlı bir güçtür.  

Halk egemenliği ilkesinin doğuşundan bugüne gelecek olursak, demokrasinin 

yukarıda açıklamaya çalıştığımız kriz dinamiklerinden biri de egemenlik kavramı ile olan 

ilişkisidir. Egemenliğin aşırı kullanımı demokrasinin altını oyan bir tutuma dönüşmekte, 

                                                           
175 Mehmet Ali Ağaoğulları; Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral-Devlete, İmge 

Kitabevi Yayınları, Ankara 2013, s. 172.  

176 Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, s. 9. 

177 Max Weber, Hukuk Sosyolojisi, Çev.: Latif Boyacı, Yarın Yayınları, İstanbul 2014, 

s. 239.  
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bunun yanı sıra demokratik ilkeler ve kurumların belli bir işleyişe sahip olduğu rejimlerde 

mutlak egemenlikten söz etmek git gide güçleşmektedir178.  

Demokrasi, liberalizm ve çoğulculuk eleştirisini kurarken egemenlik kavramına 

sık sık başvuran Carl Schmitt açısından egemenlik ‘siyasal birliklerin’ temel unsurları 

arasında sayılır ve devlet ‘en yüce siyasi birlik’tir179.  Çağdaş düşünürlerden İtalyan 

Giorgio Agamben de egemenlik kavramına dair düşüncelerini oluştururken Carl 

Schmitt’ten oldukça etkilenmiş ve özellikle Schmitt’in istisna hâli yorumuna önem 

vermiştir. Schmitt istisna hâli ile egemenlik arasında doğrudan ilişki kurmakta, egemeni 

istisna hâline karar veren olarak tasvir etmektedir. Agamben’e göre ise istisna bir 

‘dışarıda bırakılış’ değil ‘dışarıya alınıştır’ ve egemen istisnanın yarattığı siyasi düzenin 

tam ortasında kendine yer bulur180 ve hukukun içinde geçerlilik kazanabileceği ortamı 

yine istisna yaratır.  

Devlete ve egemenliğe dair anlayışlar üzerinde kısaca durduktan sonra her iki 

kavrama da içerik sağlayan bir diğer başlığa ‘siyasal kavramı’na değinebiliriz. Siyasal 

kavramı Carl Schmitt’in devlet ve siyaset kuramındaki ayrımları belirginleştiren başlıca 

kavramdır. Schmitt ”liberal düşünce devleti ve siyaseti sistematik olarak teğet geçer; 

                                                           
178 Michael Hardt; Antonio Negri, Çokluk - İmparatorluk Çağında Savaş ve 

Demokrasi, Çev.: Barış Yıldırım, Ayrıntı Yayınları - “Ağır” Kitaplar Dizisi, İstanbul 

2011, s. 355.  

179 Andreas Heuer, Carl Schmitt: Dİe Dialektik der Moderne - Von der 

europäischen zur Welt-Moderne, Duncker & Humblot, Berlin 2010, s. 70.  

 

180 Alex Murray, Giorgio Agamben, Çev.: Abdurrahman Aydın, Phoenix Yayınevi, 

Ankara 2013, s. 97.  
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bunun yerine ahlâk ve ekonomiyi koyar”181 derken liberalizmdeki siyasal kavramı 

eksikliğine dikkat çekmektedir. Liberalizmin sahip olduğu metodolojik bireyciliğin 

kolektif kimlikleri anlamaya yetmediğini öne süren Schmitt için siyasalın özgül farklılığı 

dost-düşman ayrımıdır. Siyasal olan ‘onlar’a karşı ‘biz’in oluşumundan ibarettir ve tam 

da bu nedenle kolektif kimliklerle ilgilidir. Siyasal olan egemen tarafından verilecek bir 

‘karar’ın alanıdır. Bu bağlamda Alman düşünür tüm bu temel unsurları yok sayan 

liberalizm açısından ‘siyasal kavramı’nın bir kör nokta olduğunu söylemekte, kendi 

tezlerinde sık sık polemiğe girdiği liberal apolitizmin kaynağını bu kör noktada 

aramaktadır. Egemenlik ve iktidar birçok siyaset bilimci tarafından devletin yapısal 

ihtiyaçları olarak kodlanırken182 siyaset ve siyasal olan devletle başlayıp biten bir kavram 

olarak görülmemekte, en ilkel toplumlardan bugüne kadar devletle beraber veya devlet 

olmadan var olduğu belirtilmektedir.  

B. CARL SCHMİTT’İN SİYASAL EGEMENLİK, DEVLET ve SİYASAL 

KAVRAMI ANLAYIŞI 

 

Carl Schmitt’in politik felsefesinden söz edildiğinde, siyasal kavramına, ‘politik 

olan’ ile ‘dost-düşman ayrımına’ yüklediği kritik role, egemenlik kavramına ve devlet 

tahayyülüne merkezi bir yer vermemek mümkün değildir. Schmitt’de siyasal kavramı ve 

bu kavramın kilit unsuru saydığı dost-düşman ayrımı, düşünür tarafından ideolojilerin 

                                                           
181 Mouffe, Siyasal Üzerine, s. 18-19. 

182 Cem Eroğul, Devlet Nedir?, Yordam Kitap, İstanbul 2014, s. 38.  



64 
 

politik nosyona sahip olup olmadığına dair değerlendirmede başvurulan başlıca 

kriterdir183. 

Siyasal kavramı’nın Schmittyen yaklaşımda sahip olduğu yer, düşünürün aynı adlı 

kitabının ilk cümlesinde özetlenmiştir: “Siyasal kavramı devlet kavramından önce 

gelir”184. Aynı eserde siyasal kavramının yaygın olarak başka kavramlarla yapılan bir 

karşılaştırma ile açıklandığını dile getiren düşünür, bu durumun siyasal kavramı ile 

hukuk, ekonomi, kültür gibi alanların karşıtlık içinde gösterilmesi sonucunu doğurduğunu 

belirtir185. Nihayetinde siyasal kavramına yönelik olumsuz sonuçlara varılan 

karşılaştırmaların akabinde kavram devletle özdeşleştirilir ki Schmitt siyasal kavramının 

salt devlete ilişkin bir şeymiş gibi tasvir edilmesini tatmin edici bulmamaktadır.  

Liberal teorinin kabul ettiği karşıtlıklara örnek olarak siyasal kavramı-dinsel 

olan/kültürel olan/hukuksal olan/bilimsel olan ayrımlarını gösteren Schmitt bu 

yaklaşımın sebebinin liberal depolitizasyon süreci olduğunu düşünmektedir186. 

Yukarıda da değinildiği üzere Alman düşünüre göre siyasal ilişkiler bütünü içinde 

çatışmayı/antagonizmayı barındırır. Peki, Schmittyen öğretide bu çatışmanın dayandığı 

ayrım noktası, çatışmaya karakteristiğini veren kavramlar ne olabilir? Ahlâk alanında iyi-

kötü, estetikte güzel-çirkin gibi ayrımlar olduğunu kabul edersek, bu karşıtlığın siyasal 

kavramındaki izdüşümü nedir? Schmitt bu soruyu “dost-düşman ayrımı” olarak 

                                                           
183 Christian Kierdorf, Carl Schmitts Idee einer politischen Theologie, Duncker & 

Humblot, Berlin 2015, s. 80.  

184 Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 20. 

185 Ibid., s. 21. 

186 Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, Çev.: Ece Göztepe, Metis Yayınları, İstanbul 2014, 

s. 54.   
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cevaplar187. Dost-düşman ayrımını hiçbir şekilde diğer (iyi-kötü, güzel-çirkin) ayrımlarla 

ilişkilendirmeden ele alan Schmitt, siyasal alanın özgünlüğünü bu ayrımın özgünlüğüne 

bağlamaktadır188. Ona göre dost-düşman ayrımı bu kategorilerden bağımsız ve yeni bir 

düzlemdir, politik olana içeriğini sunan çatışmanın kaynağıdır. Schmitt dost-düşman 

ayrımının diğer ayrımlardan farkını belirtirken ‘düşman’ kategorisinin ‘kötü’ ya da 

‘çirkin’le özdeşleştirilemeyeceğini hatta düşmanla yer yer işbirliğine dahi gidilebileceğini 

ancak düşmanın varoluşsal bir ‘öteki’ ve ‘yabancı’ olduğunu ifade eder189. Ona göre 

düşman bir kamu hukuku kategorisidir ve liberal öğretideki insanlık kavramından 

hareketle ‘insanlık dışı’, ‘haydut’, ‘kötü’ olarak nitelendirilen düşmanın aksine tüm bu 

nitelemelerden bağımsız bir kategori olarak sunulmaktadır. Schmitt ‘düşmanlığın’ 

kökenlerini varoluşsal yabancılığa bağlarken bir başka şeyin, çatışma halindeki iki tarafa 

müdahale eden tarafsız unsurun varlığını da sorgular. Zira ona göre bu çatışmanın 

çözümüne ya da çözümsüz kalmasına ve devam etmesine karar verecek olan özneler 

yalnızca söz konusu ayrımın taraflarıdır190. 

Siyasal kavramının kendine özgülüğünün ve bağımsızlığının altını çizmeyi 

oldukça önemseyen Alman düşünür, bu özerkliği diğer ayrımlarla ilişkilendirilemez 

oluşuyla açıklar191. Siyasal olana dair çözümlemelerinde kapsadığı merkezi yer itibariyle 

düşman kavramına titizlikle açıklama getirmeye çalışan Schmitt, bu kavramda psikolojik 

eğilimlerin ve öznel tercihlerin asla yerinin olmadığına, düşmanın bir nefret objesi, bir 

                                                           
187 Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 26. 

188 Ibid., s. 27. 

189 Kierdorf, s. 80-81. 

190 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 57-58. 

191 Ibid. 
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rakip değil sadece kamusal niteliği haiz bir karşıt unsur olduğuna vurgu yapar. Schmitt 

bu bağlamda düşmanın incimus192 değil hostis193 olduğunu belirtir194. 

Siyasal kavramının merkezinde karşıtlığın ve çatışmanın yer aldığını belirten 

düşünür, bu çatışma ne kadar yoğunsa o bağlamda sergilenen eylem ve tutumların da o 

derece siyasallaştığını savunmaktadır. Ona göre devlet, dostun ve düşmanın kimler 

olduğunu belirleyen örgütlü bir yapıdır ve verdiği birincil siyasal karar dost-düşman 

tayinidir. Dinsel politika, eğitim ve sosyal politika hatta ekonomi politikası, dost-düşman 

tayinin yanında ikincil siyasal kararlar olarak belirlenmektedir195. Dost-düşman ayrımı 

ona göre barışta ya da savaşta tarihin her türlü fazında mevcuttur, sadece yoğunluğu ve 

dışavurum şekli farklıdır. Düşman kavramındaki varoluşsal temel Schmitt’e göre daima 

bir mücadele ihtimalini besler ki bu mücadele liberal ‘rekabet’ kavramından oldukça 

farklı, müzakere ve uzlaşı aramayan, düşmanı tamamen etkisizleştirmeyi hedefleyen bir 

savaş biçiminde olabilir. Tam bu noktada Carl von Clausewitz’in meşhur Savaş Üzerine 

adlı yapıtına atıfta bulunan Alman düşünür “savaş siyasetin başka araçlarla 

sürdürülmesidir” cümlesinin doğru şekilde değerlendirilmediğini savunur. Ona göre 

siyaset yani dost-düşman ayrımı askerlerin değil siyasetçilerin egemen olduğu bir 

alandır196 ve askerler bu ayrımdan kaynaklı sorunları çözemez. Onların sadece her zaman 

bir ihtimal olarak köşede duran savaşın yürütücüleri olduğunu ve savaşın siyasetin amacı 

ya da muhtevası olamayacağını, savaşın siyasetin sürdürücüsü değil onun emrindeki bir 

araç olduğunu belirtir. 

                                                           
192 Kişisel olarak nefret edilen kişi, şahsi düşman (Latince) 

193 Kamusal düşman (Latince)  

194 Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 29. 

195 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 60-61. 

196 Ibid., s. 64. 
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Alman düşünür çatışma ve dost-düşman ayrımı kavramlarına öylesine önem verir 

ki ona göre mücadelenin sona erdiği, çatışmaların dindiği bir dünyada siyasetten söz 

edemeyiz197. Schmitt dost-düşman tayini üzerinden kendini gösteren bu ‘kararın’ 

dayandığı irade olan egemenlik kavramı ile ‘karar’ın yürütücüsü olan devlet örgütü 

arasında bağ kurar. Karar, egemenlik, devlet ve siyasal kavramı ve siyasal olan 

Schmitt’in politik felsefesinin köşe taşlarıdır ve bu felsefeyi düşünürün desizyonist bir 

bakış açısı şekillendirmektedir.  

Alman düşünürün politik felsefesinde merkezi bir yeri olduğunu vurguladığımız 

egemenlik kavramı da çatışma ve kriz anlarındaki rolüyle anlamlandırılmaktadır. Schmitt 

Politische Theologie adlı kitabının ilk cümlesinde “egemen olağanüstü hale karar 

verendir” diyerek bu rolü dile getirmiştir198. Burada bahsi geçen olağanüstü hal, anayasa 

hukukuna ait bir kavram olan olağanüstü halle aynı şey olarak öngörülmemekte daha 

genel ve Schmitt’e göre “hukuk devleti anlayışının dışında”199 bir durum olarak kabul 

edilmektedir. Schmitt açısından böylesi bir kriz anında sivrilen ve kontrolü eline almayı 

başaran özne egemendir ve o normal şartlar altında verili olan yasal sistemin dışında 

olmasına rağmen yine de bu düzene ait bir özne olarak görülmektedir. Zira bu özne 

anayasanın askıya alınması kararını almaya muktedirdir. 

Egemenliğin, kendi deyimiyle kitabî tanımlarıyla ilgilenmeyi vakit kaybı olarak 

gören Schmitt, kavramın tarihsel gelişimi içinde en fazla zikredilen nitelemelerden biri 

olan “en yüce güç” nitelemesinin de aslında olağanüstü halle ilgili olduğunu söyler200. 

                                                           
197 Ibid., s. 65. 

198 Schmitt, Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, s. 

17. 

199 Schmitt, Siyasi İlahiyat-Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, s. 14. 

200 Ibid., s. 15. 
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Egemenlik kuramının yaratıcısı kabul edilen Bodin’in de olağanüstü hal ile egemenlik 

arasındaki bağı vurguladığını belirtirken, bu savına destek olması açısından Bodin’in 

egemenin yasalara ne oranda bağlı olduğunu ve hukuki sorumluluğunun sınırlarını 

tartıştığı metinlerini gösterir. Egemenliğin göstergesi Schmitt’e göre Bodin’e ait 

eserlerin satır aralarından çıkararak teyit etmeye çalıştığı gibi yasaları çiğneme 

yetkisidir201. Bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlanan özne Schmitt’in bakış açısına 

göre gerçek anlamda egemen olamaz. Fakat Schmitt buradan kaba hatlı bir diktatörlüğe 

ulaşmak yerine norma değil ‘karara’ dayalı bir hukuk düzeni ereğine ulaşmaktadır. 

Normların, siyasal kavramını ve onu açığa çıkaran ‘kararı’ oluşturmadığını, tersine 

siyasal iradenin normları oluşturduğunu savunur ve aksini iddia etmenin liberalizmin bir 

manevrasından, kendi bekasını sağlamak üzere başvurduğu bir ilüzyondan ibaret 

olduğunu söyler.  

Carl Schmitt, Bodin, Machiavelli, Locke ve Clausewitz gibi Hobbes’un da 

etkisinde kalmış, hukuk ve devlet kuramını, politik felsefesini geliştirirken bu 

düşünürlerin bıraktığı izleri dikkate almıştır. Özellikle egemenlik kavramına bakışı 

Hobbes ile benzeşmekte, Hobbes’un egemenliğe atfettiği ve kanunların egemenin 

buyruğu oluşu, iyi-kötü tanımlarının egemenin tekelinde oluşu ve daha birçok örnekle 

desteklenebilecek kurucu etki Schmitt’in desizyonist egemenlik anlayışıyla paralellik 

göstermektedir202. 

Schmitt yer yer Hobbes düşüncesini bireycilikle eleştirse de onun politik bir 

düşünür olduğu tespitini yapmakta ve bu tespitini yine Schmitt için önemli 

turnusollerden biri olan Hobbes’un insan doğasına dair yaklaşımına dayandırmaktadır.  

                                                           
201 Ibid., s. 16. 

202 Kardeş, s. 78. 



69 
 

Alman düşünüre göre insan doğası düşünce tarihinde iki şekilde tasavvur 

edilmiştir: İyi ve kötü. Hobbes toplum sözleşmesinde tasvir ettiği doğa durumu 

tablosunda da kanıtlanacağı üzere insan doğasının kötü olduğunu varsayan bir düşünürdür 

ve bu sebeple Schmitt’in sınıflandırmasında “politik düşünürler” safında yer 

almaktadır203. Tekrar egemenlik kavramına dönecek olursak Schmitt’in Hobbes 

düşüncesinde onayladığı bir diğer yaklaşımın egemenlik ve mit (ulus miti, sınıf miti vb.) 

arasındaki ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Hobbes tarafından Leviathan’da kurulan 

egemenlik ile mitler yani halkları harekete geçirebilecek, düzen kurup, düzen yıkabilecek 

‘motivasyonlara’ yer verildiğini tespit eden Schmitt, buradan kendi politik birlik 

politikasına Hobbes düşüncesini de dâhil etmek istemiş fakat Leviathan figürüne atfettiği 

başarısızlığı yine de gizlememiştir204. Alman düşünür egemenlik ve egemenliğin mitsel 

kaynakları konusunda Hobbes ile uyum içindedir fakat Hobbes’un seküler yaklaşımını 

da, devlet ve bürokrasi anlayışını da eleştirmekten geri durmamıştır. Zira Schmitt’in 

devlet anlayışını şekillendiren karakteristik özelliklerinden biri de muhafazakâr bir 

Katolik olmasıdır. 

Schmitt’in devlet kavramına yaklaşımının özü yukarıda zikredilen “siyasal 

kavramı devlet kavramından önce gelir” cümlesinde saklıdır. Devlet, politik varoluşunu 

yerine getirebildiği sürece, siyasal bir aygıt olarak davranabildiği sürece vardır.  

Alman düşünür 20. yüzyılda en yaygın ve etkin biçimde karşılaşılan devlet 

tanımının, devleti ‘misskredit’ yani ‘kötü ün’ sahibi olarak gösteren liberal yaklaşıma ait 

olan tanım olduğunu belirtir205. Fransız sendikalistleri tarafından henüz 1907 yılında 

“devlet öldü” tespitinin yapıldığını aktaran düşünür, bu erken tespitin mutlak egemenliği 

                                                           
203 Ibid., s. 76. 

204 Ibid., s. 78. 

205 Carl Schmitt, "Staatsethik und pluralistischer Staat" Kant-Studien 35, 1930, s. 28. 
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ve halkın politik birliğini hedef aldığını savunmakta, liberalizmin bir yanda devlet diğer 

yanda hukuk ve toplumun olduğu bir mücadele yanılsamasını hızla yaygınlaştırdığını 

iddia etmektedir. 

Kanunilik ve Meşruiyet adlı eserinde devlet türlerini idari devlet, yargı devleti ve 

yasama devleti olarak ayırmakta olan Schmitt, bu eserinde Weimar Cumhuriyeti’nin o 

dönemdeki “çıkmazlarına” değinerek parlamenter yasama devletinin çöküşünü ilan 

etmiştir206. 

‘Siyasal olan’ Schmitt’e göre içinde dost-düşman ayrımı barındıran bir krizin 

örgütlenmesidir207. Öyleyse politik birliği sağlayacak olan da bu kriz anında kumandayı 

eline alabilen özne her kimse o olacaktır. Politik birlik, çatışma anında ve çatışmada dost-

düşman ayrımının en keskin yaşandığı noktada inisiyatif alarak karar veren özne 

tarafından oluşturulacak, devlet örgütlenmesi de işte tam da böylesi bir siyasal karar 

sonucu meydana gelecektir208.  

Schmitt, parlamentarizm, demokrasi, çoğulculuk gibi birçok kavramı tartışırken 

polemiğe girdiği liberal düşünceyi devlet kavramını açıklamak isterken de karşısına 

almıştır. Ona göre devlet “antik devlet tipolojisi”209 ile açıklanamaz. Ona göre seçime 

giden yığınların niceliksel ağırlığı ya da hukukun üstünlüğü devleti şekillendiren temel 

unsurlar olamaz, aksine devlet kendisini bir politik birlik olarak kurmasının ve bunu 

sürdürmesinin zeminini hazırlayan unsurlara dayanır. Alman düşünür devletin liberal 

demokrat kavramlara değil, otoriteye, meşruluğa, karara dayanması gerektiğini bunu da 

                                                           
206 Schmitt, Legalität und Legitimität, s. 3. 

207 Kardeş, s. 50. 

208 Ibid., s. 51. 

209 Ibid., s. 258. 
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parlamenter yasama devleti olarak değil yönetimsel devlet olarak başarabileceğini 

savunmaktadır210 

Carl Schmitt tarafından devlet kuramı çalışmaları kapsamında kullanılan önemli 

bir kavram da ‘total devlet’tir. Total devlet, totaliter devlet manasında kullanılmamakta, 

bu kavramla Schmitt tarafından idealize edilen, devlet-toplum bütünlüğü, toplumun her 

alanını kuşatan devlet yapısı ele alınmaktadır. Toplum ve devlet bütünleşmesinin 

mahiyeti açısından iki tip total devlet olduğunu belirten Schmitt, bunlardan ilki olan 

niceliksel total devlete yönelik olumsuz yaklaşıma sahipken, ikincisi olan niteliksel total 

devleti olumlamaktadır211. Niceliksel total devlet Schmitt açısından liberal devletin tüm 

kaçınılması gereken özelliklerini barındırmakta, devletin toplum tarafından politik olarak 

etkisizleştirilmesine zemin hazırlamaktadır.  

Alman düşünür liberal öğretinin arzu ettiği gibi, toplumsal alandan olabildiğince 

elini çekmiş minimal bir devletle özdeşleştirdiği “niceliksel total devlet” toplumsal 

alandaki düzenleyici rolünden feragat etmiştir. Bu tabloda, devlet etkisizleştikçe 

parlamento da kamusal müzakere zemini olmaktan çıkıp, farklı çıkar gruplarının 

“tiyatrosuna”212 dönüşmüş bir aygıt olarak betimlenmiştir. Dolayısıyla tüm bu veriler 

ışığında denebilir ki niceliksel total devlet Schmitt açısından krize davetiye çıkaran, 

yönetme kabiliyetini yitirmiş ve ‘politik birliği’ sağlamaktan aciz bir yapılanmadır. 

Schmitt’in çizmiş olduğu bu olumsuz tabloya alternatifi ise ‘niteliksel total devlet’tir. 

Niteliksel total devlet Schmitt tarafından alternatif olarak sunulmasından anlaşılacağı 

üzere, niceliksel total devlette Alman düşünür tarafından saptanan zaaflardan azade bir 

devlet tipi olarak sunulmaktadır. Bu örnekte devlet toplumun her alanıyla ilişki içindedir 

                                                           
210 Ibid. 

211 Ibid., s. 219. 

212 Ibid., s. 220. 
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ve bu ilişkinin belirleyici yönü devletin daima üstün ve güçlü olan taraf olarak kabul 

edilmesidir213. Schmitt ‘niteliksel total devlet’ modelini olumlu bir motivasyonla tasvir 

ederken geçmişteki veya çağdaşı olan devlet tiplerine göndermede bulunmamış, tamamen 

farazi bir model çizmiştir. Toplumun her alanına nüfuz eden, ekonomik-sosyal-kültürel 

her türlü alanla ilişki içine girerek bu ilişkide daima belirleyici taraf olan ‘güçlü’ devlet, 

Schmitt’in niteliksel total devletidir. Bu tipte bir devlet, ilk örnekte olduğu gibi farklı 

çıkar gruplarının çekişme alanı haline gelmeyecek, halkın politik birliğini sağlayacak, 

kriz anlarında karar vermekten aciz olmayacak, böylece Schmitt tarafından dile getirilen 

“parlamenter demokrasinin krizine” çare olacaktır.  

Niteliksel total devlet kavramını, Alman düşünür tarafından belli bir politik 

sürecin-iktidarın olumlanması olarak değil de,  Weimar Cumhuriyeti’nde yaşanan politik 

krize yönelik geliştirilmiş bir formül olarak değerlendirmek, bu kavramı daha iyi 

anlamaya yardımcı olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213 Ibid. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

CARL SCHMİTT ve ÇOĞULCULUK 

 

I. ÇOĞULCU YAKLAŞIM ÜZERİNE 

Temelleri Batı toplumlarında atılan ‘çoğulculuk’ liberal demokrasinin içinden 

doğan ve liberal demokrasinin geçtiği aşamalara paralel bir tarihsel gelişim ve değişim 

süreci geçiren bir düşünce akımıdır. Özellikle liberal teorinin yaşadığı kimi krizlere çare 

olarak geliştirilmek istenmiş bu siyasi akım ilk olarak 20. yüzyılın başında İngiltere’de 

ortaya çıkmış, sonrasında başta ABD olmak üzere hızla yaygınlaşmıştır. Çoğulcu 

yaklaşımın dönüşerek ivme kazandığı evreyse esas olarak Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 

ve kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine girdiği zamana denk gelmektedir. 

Çoğulculuk bu momentte Soğuk Savaş’ın bitimiyle doğacak ideolojik boşluğu ve “yeni 

sağ” söylemi şekillendirme amacıyla işlevlendirilmiş, ‘modern çoğulculuk’ kapsamında 

anılan radikal demokrat yaklaşım da bu işlevin bir parçası olmuştur. 

‘Klasik çoğulculuk’ ve ‘siyasal çoğulculuk’ olarak adlandırılan iki temel 

kategoriye sahip bu akımın söz konusu kategorilere ayrılmasındaki temel farklılaşma 

noktası ‘devlet egemenliği’ne dair getirilen yaklaşımlardır. Klasik çoğulcular egemen 

devlet düşüncesine sahip çıkarken, ‘siyasal çoğulcular’ bu fikre karşıdır ve egemen devlet 

figürü olmadan tabana yayılmış bir toplumsal siyasa oluşturma gayesi güderler. 
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A. KAVRAMSAL İÇERİĞE DAİR YAKLAŞIMLAR 

 

Demokrasilerde halkın yönetime ne oranda katılabildiği sorusu hep gündemde 

olmuştur. Seçimler, demokratik rejimlerde halkın yönetime katılımı için öngörülen başat 

yöntem olsa da, çoğulcu yaklaşım halkın siyasete katılımını seçimlerle sınırlı tutmayan 

bir anlayışa sahiptir214. Çoğulcu rejimlerde yurttaşların ve çeşitli kimlikleri temsil eden 

grupların kendilerini ifade edebilecekleri farklı araçlar öngörülmüştür. Siyasal partiler, 

sosyal kuruluşlar, demokratik kitle örgütleri kendini siyasal anlamda ifade etmenin, 

politik faaliyete katılmanın mekânları olarak düşünülmüştür. Ancak yaşanan deneyimler 

üzerinden denebilir ki çoğulcu bir sistem için gerekli tüm yasal düzenlemeleri yapan, 

farklı kimlik, görüş ve eğilimlerin temsilcisi olabilecek kurumsallığı gerçekleştiren 

rejimlerde bile halkın ne ölçüde yönetime katıldığı sorusu cevapsız kalmaktadır215. Bu 

yolların varlığı aynı zamanda işlevli bir şekilde kullanılabileceği anlamına 

gelmemektedir. Siyasal katılım araçlarının buna en uygun şekilde hizmet edeceği 

öngörülen bir biçimde tanımlanması, katılımın da aynı nitelikte gerçekleşeceği anlamına 

gelmemektedir216. Öte yandan tarih, örgütlü biçimde hareket eden ve taleplerini gündeme 

getiren kesimlerin siyasi mekanizmalar üzerinde etkili olabileceğini, hatta bu etkinin 

çoğulcu rejimler dışında totaliter rejimlerde bile hareketin büyüklüğü ve sistematikliğine 

göre karşılık bulabileceğini göstermektedir.  

Demokrasilerde, kamuoyunun oluşumu sürecine her kesimin eşit etki ve 

müdahalede bulunma şansı olmadığı açıktır. Kimi gruplar sosyal veya ekonomik 

özellikleri gereği diğerlerinden çok daha güçlü bir etki alanına sahiptir. Bu güç 

                                                           
214 Kapani, Politika Bilimine Giriş, s. 153. 

215 Ibid., s. 154. 

216 Ibid., s. 167. 
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kullanabilecekleri maddi kaynakların fazlalığı, kitle iletişim araçlarına olan etkileri, 

parlamento üzerindeki nüfuzları gibi birçok parametre ile açıklanabilir. O halde çoğulcu 

toplumlarda, yukarıda bahsi geçen güçlü kesimlerin sözünün daha geçerli olacağını 

öngörmemek için bir sebep yoktur.  

Ancak çoğulcu yaklaşımın söz konusu eşitsizliğin kaynağı olan ekonomik ve 

sosyal farklılıkları temel almıyor olması şaşırtıcı değildir zira bu yaklaşımın kökleri 

liberalizmde olan bir siyasi anlayışa sahiptir ve kimi düşünürlerce kökenleri Hobbes ve 

Locke gibi 17. yüzyıl düşünürlerine kadar götürülebilmektedir217. 

Çeşitliliğe-farklılığa kurucu bir işlev atfetme ya da modern toplumlarda gücün 

yaygın ve eşit şekilde dağıtılabileceğine olan inanç218  olarak da tanımlanan çoğulculuk, 

liberal demokrasilerde iktidarın bu şekilde paylaşılabileceğini öngörür. Bir devlet teorisi 

olarak çoğulculuk ise çeşitli kesim ve çıkarların aynı çatı altında eşit siyasi haklara ve 

siyasi mekanizmalara müdahale araçlarına sahip bir şekilde var olmasını öngörür. Devlet 

bu teoriye göre tamamen tarafsızdır ve devlet aygıtı toplumun tüm kesimleri açısından 

eşit biçimde müdahaleye açık halde hizmet vermekle yükümlüdür.  

Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkinleşmeye başlayan ‘modern 

çoğulcu yaklaşım’ devlet aygıtının daha karmaşık olduğunu, salt tarafsız bir araçsal işlev 

görmekle sınırlandırılamayacağını savunmaktadır. Bu anlayış tüm toplumsal grupların 

özü itibariyle dışardan böyle bir nitelik atfedilse de eşit olamayacağı ve eşit etki 

yaratamayacağını; örneğin sermayedar kesimin daima hükümetlerle kurduğu ilişkiler 

                                                           
217 Andrew Heywood, Siyaset, Haz.: Buğra Kalkan, Adres Yayınları, Ankara 2015, s. 

93.  

218 Ibid., s. 92. 
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bakımından diğerlerinden bir adım önde olduğunu ve rekabet edilemeyecek kadar 

ayrıcalıklı bir konumda olduklarını belirtmektedir219. 

Bir başka yaklaşım ise çoğulculuğu sade bir şekilde, insanların aynı toplum içinde 

yaşarken farklı kimliklerden hareket ederek, yaşamlarına farklı yönler verebilme ehliyeti 

olarak tanımlamakta ve felsefi, etik, kültürel, siyasal ve ontolojik çoğulculuk olarak farklı 

türlere ayrıldığını dile getirmektedir220.  

Söz konusu ‘ehliyet’ ve bireylerin kendi ‘iyi’ tanımları doğrultusunda yaşamlarını 

şekillendirme inisiyatifi çoğulcu yaklaşımın başlıca söylemlerinden olsa da, öte yandan 

çoğulcu demokratik toplum temsiliyet olmadan var olmaya devam edemez221. Zira 

farklılıkları savunulan kimliklerin de kendinden menkul bir toplumsal varoluşa sahip 

olmadığı, kimliklerin üretim sürecinin temsiliyet ilişkisine muhtaç olduğu öne 

sürülmektedir. Dolayısıyla her kimlik iddiası, oluşumu ve ifade süreci temsiliyet 

mekanizmasının dışında değil içinde olarak görülmektedir. Ağırlıklı olarak modern 

çoğulcularca savunulan bu görüş bizi çoğulcu yaklaşıma sahip de olsak siyasal olanın 

üzerinden atlayarak ‘yatay’ ilişkilerle toplumsal sorunlara çare bulamayacağımızı 

kabullenmeye götürecektir. 

Özellikle Batı dünyasına damgasını vurmuş farklı çoğulcu anlayışlardan biri de 

Isaiah Berlin’e aittir. Isaiah Berlin çoğulculuğun monist (tekçi) bakış açısından, herkes 

için geçerli ortak bir ‘iyi’nin olabileceği ve bu ‘iyi’ etrafında kenetlenmiş insanların ortak 
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220 Peter L. Berger; Thomas Luckmann, Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi - 

Modern İnsanın Yönelimi, Çev.: Mustafa Derviş Dereli, Heretik Yayınları, Ankara 

2016, s. 43. 

221 Mouffe, Dünyayı Politik Düşünmek, s. 146-147. 
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bir hedef uğruna mücadele edebilecekleri yönündeki tüm ütopyacı ve totaliter görüşlere 

damgasını vuran bu düşünüş biçiminden keskin bir şekilde ayrıldığını savunur222. 

Çoğulculuk Berlin’e göre insana dair değerlerin özünde taşıdığı çoğulluğa dayanır. Bu 

değerleri birbirine eşitlemek Berlin açısından olası değildir. Dolayısıyla farklı değerlere 

sahip insanlardan ortak bir iyi etrafında kenetlenmelerini beklemek düşünüre göre 

despotça bir yöntemden başka bir şey değildir ve tekçilik ile çoğulculuk arasındaki zıtlık, 

özgürlük ile totalitarizm arasındaki zıtlığa paraleldir 

“Antik dönem çoktanrıcılığı da birciliğe karşıt unsurlar içerir. Olimpos 

Dağı’ndaki tanrıların her biri birbiriyle bağdaşmayan birçok değerin kişiselleştirilmiş hali 

değil midir?”223 diye soran Berlin çoğulculuğun kökenlerini oldukça gerilere 

dayandırmıştır. Klasik dönemden bugüne açık ya da gizli var olan çoğulluklar, çoğulcu 

teorinin Avrupalı ve sonrasında ABD’li düşünürlerce formüle edilmesinden sonra birer 

siyasal kategori olarak değer kazanmış, çoğulcu düşünürlerce sık sık birbirine karşıt 

amaçların varlığı ve meşruluğu dile getirilir olmuştur. Ancak Berlin’e göre hiçbir 

toplumsal düzen bu amaçların tamamının gerçekleşmesine zemin hazırlayamaz. Tam da 

bu noktada Berlin, bu tespitin aksini iddia eden antagonist çoğulculuğu (radikal 

demokratlar) reddederek, çoğulculuğun toplumsal bir uzlaşma üzerine bina edileceğini 

savunur. Ona göre liberal demokrasiye içkin bir çoğulculuk anlayışı ‘nihilizme 

varmamalıdır ve farklılıkların da bir sınırı –insan doğasının ortaklığına dair bir sınırı- 

olmak zorundadır.  

Çoğulcu teoriye katkı yapmış bir diğer düşünür Michael Walzer, çoğulcu 

yaklaşımda Berlin’den farklı olarak çözümü haklar alanına yönelik müdahalelere havale 

                                                           
222 Perry Anderson, Tarihten Siyasete Eleştiri Yazıları, Çev.: Simten Coşar, İletişim 
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eder224. Walzer’e göre farklı çoğulluklar ve onların değerleri arasındaki uzlaşma, söz 

konusu çoğul değerlere sahip olan gruplara tanınacak ayrı hukuki alanlar sunularak 

gerçekleştirilebilir. Söz konusu ayrımın sadece hukuki alanda değil, sanatsal, düşünsel ve 

tüketim alanında da olması gerektiğini savunan düşünür, farklı toplumsal kesimlere 

kimliklerini özgürce gerçekleştirebilecekleri yaşam alanları sunulmasını savunur.  

Bu manada Walzer farklı kesimler arasına sınır da çekmiş olur ve bu düşüncesini 

“sağlam çitler adil toplumlar yaratır” tespitiyle destekler.  

Çoğulculuğa dair çalışmalarıyla tanınan düşünürlerden biri de Alexis de 

Tocqueville’dir. Düşünüre ait kavramlardan olan “çoğunluk tiranlığı”nı aşmanın bir yolu 

olarak sunulan çoğulculuk “Amerika’da Demokrasi” adlı yapıtında ele aldığı başlıca 

yaklaşımdır. Demokrasinin içinde barındırdığı çelişkili dinamiklerle diktatörlüğe 

dönüşme olasılığına225 dikkat çeken Tocqueville’in demokrasiye yönelttiği şüpheci 

yaklaşım, demokrasi bünyesinde çoğunluğun azınlığa yönelik baskı ve tahakküm 

araçlarını ortaya çıkaracak dinamiklerin varlığına işaret eder. Siyasal iktidarın 

meşruiyetini bir anlamda niceliksel üstünlükten aldığı demokratik sistemlerin işleyişi, 

düşünür açısından azınlık hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasına dair sorulara 

yol açmaktadır226.  

Tocqueville çoğunluk tiranlığına dair yaklaşımında, demokratik yönetimlerin 

liberal ya da despot rejimlere evrilebileceği varsayımını tarihsel ve güncel deneyimler 
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ışığında da inceleyerek güçlendirir. Ona göre despotizmin yeni yorumu, demokrasiyi 

söylem edinen iktidar sahiplerince gerçekleştirilecek, demokrasi kendi zıttının meşruiyet 

zeminini yaratmakta araç olarak kullanılacaktır227. Öyle ki yazar çoğunluk despotizmini, 

seçkin bir azınlığın yönetiminden bile daha tehlikeli bulmakta, sayısal anlamda oldukça 

üstün yığınların iktidarını bir avuç seçkinin iktidarından daha tehlikeli sonuçlara yol 

açabilecek bir ‘aşırı demokrasi’ örneği olarak görmektedir. Bu bağlamda Tocqueville, 

açıkça demokrasinin sağladığı olanakların içinde, paradoksal biçimde, anti-demokratik 

eğilimlerin güçlenmesini sağlayan nüvelerin de bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddia 

beraberinde söz konusu tehlikeye karşı nasıl önlemler alınabileceği tartışmasını da 

getirmiştir zira çoğunluğun daima haklı olduğu ön kabulü, demokratik azınlıkların 

tahakküm altına alınmasını engelleyecek bir dizi önlemin hayata geçirilmesini de zorunlu 

kılar228.  

“Çoğunluk tiranlığı”nın demokrasilerde ne gibi yöntemlerle engelleneceği 

hususuna dair ise doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşlerden biri söz konusu 

olası despotizm tahakkümüne alternatif olarak federalizmi gören James Madison’a 

aittir229.  Madison tarafından “The Federalist” adlı eserde çözüm önerisi olarak 

federalizmin kapsamlı bir versiyonu savunulur. Bu yaklaşımda, federalizme atfedilen 

temel işlev, anayasal-temsili bir demokraside halkın farklı kesimleri içinde gelişebilecek 

çatışmaların ve çatışma potansiyellerinin engellenmesidir. Madison bunun demokratik 

devletin siyasal düzenine tehdit oluşturabilecek hiziplerin coğrafi bakımdan geniş bir 

yetki alanına dağıtılması yoluyla hayata geçirilebileceğini öne sürer. Böylelikle önerdiği 

alternatifin özü federal modele uygun bir anayasal düzenlemeye gidilmesidir. Bu anlamda 
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Madison için “klasik çoğulculuk”a ilham veren düşünürlerden biridir diyebiliriz, zira 

benimsediği yöntem klasik çoğulculuğun sosyo-ekonomik uzlaşmazlıkları kurumsal 

düzenlemeler yoluyla zapt etme tahayyülüyle sınırlı anlayışıyla paralellik göstermektedir.  

John Stuart Mill ise, Madison’ın temsil ettiği bu anayasal-kurumsal yöntemin 

sınırlarını aşan bir çözüm önerisine sahiptir diyebiliriz 230. Mill gibi bireysel hak ve 

özgürlükleri kalkış noktası kabul eden bir düşünür için çoğunluk yönetiminin tiranlığa 

dönüşme olasılığı ciddi bir tehdittir. Bu tehdide karşı önerdiği model ise kamusal alan-

özel alan ayrımına dayanır. Mill’e göre böylece bireyler kişisel kimliklerini ve 

varoluşlarını yaşayabilecekleri özerk bir alana sahip olacak, kamusal alan ise çoğul 

değerlerin olası deformasyonuna maruz kalmayacaktır. Meşru iktidar yasa yapma 

yetkisini kullanacak ancak bu yetkinin doğal sınırı düşünür tarafından birincil haklar 

olarak görülen düşünce ve örgütlenme hakkı olacaktır231.  

Bu görüşlere kısa bir ek olarak, çoğunluk tiranlığı ‘tehdidini’ Montesquieu’cu 

yaklaşım üzerinden değerlendirdiğimiz vâkit karşımıza erkler ayrılığı ilkesi çıkmaktadır. 

Bu yaklaşımın müellifleri söz konusu tehdide karşı yasama, yürütme ve yargı organları 

arasındaki ayrım vasıtasıyla etkin bir koruma mekanizması sağlanabileceğini iddia 

etmektedirler232. 

Son tahlilde Tocqueville kendi geliştirdiği çoğunluk tiranlığı kavramının seyrine 

dair esasen iyimserdir. Bu bağlamda detaylıca incelediği ABD örneğinden esinlerek 

çoğunluk tiranlığı tehdidini bertaraf edebileceğini düşündüğü siyasal ve toplumsal 
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unsurları açıklamaya çalışmıştır ve bu unsurlar sayısal üstünlüğe dayalı demokratik 

katılım süreçleri ile burjuva çoğulculuğunun ideolojik kesişimine işaret etmektedir.   

Çoğulculuk üzerine çalışan bir diğer düşünür Robert Nozick’e göre devletin 

sönümleniş anından sonra, zaten ‘doğal çoğulculuk’ kendini gösterecek ve toplumsal 

alandaki zenginlik tüm tehditlerden arınacaktır233.  Nozick sahip olduğu ekonomi temelli 

ve “yeni sağcı” olarak adlandırılabilecek anlayışta herkes için ortak iyinin ne olduğunu 

araştırdığı bir adalet teorisi üretmeye çalışsa da, sonuç olarak evrensel ölçekte bu ortak 

iyi anlayışından çoğulculuk lehine tavizler vermektedir234.  Bu bağlamda çoğulcu farklılık 

politikası düşünür tarafından, yeni-sağın ve post-modern anlatının eşlikçisi olarak 

görülmüştür. Şu da bir gerçektir ki, bu ortaklık her iki tarafın eşit irade serbestisine sahip 

olduğu ve benzer kazanımlar beklediği bir model olmaktan uzaktır. Bir çıkar birliği olarak 

görülmeyi hak edecek yanları olmakla birlikte, esasen emperyalizm karşısında tutunacak 

dal bulamayan grupların “şüpheli saflığının” sonucudur235. 

Rawls ise ‘basit’ ve ‘makul’ çoğulculuk236 kavramları üzerinden bir ayrıma 

giderek aslında meşru ve gayrimeşru talepler arasına da bir çizgi çekmiş olur. Bu ayrımı 

da siyasal bir karar olarak değil rasyonalite ve ahlakla açıklar. Rawls, farklı iyi 

kavramlarına sahip toplumsal grupların, uyumlu bir şekilde bir arada yaşamalarının nasıl 

mümkün olacağına dair geleneksel liberal soruyu ‘politik adalet’ kavramı üzerinden 
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yanıtlamaya çalışır237. Onun öğretisinde, ‘siyasal liberalizmin’ işlevi tam olarak bu 

sorunun ana temasını gerçekleştirmektir. Bu problem düşünür tarafından siyasal 

liberalizm yaklaşımı çerçevesinde bir politik adalet sorunu olarak tanımlanmaktadır ve 

ancak toplumsal işbirliğinin adil koşullarda gerçekleştiği bir zeminde, “makul 

çoğulculuk” aracılığıyla çözülebilir238. 

Tam da bu noktada basit ve makul çoğulculuk kavramlarını aralarındaki ayrım 

üzerinden kısaca incelemek yerinde olacaktır. Chantal Mouffe ‘basit çoğulculuğun’ 

iyiye dair çelişen kavrayışların salt ampirik kabulü olduğunu söylemektedir239 . Rawls da 

okurunu basit çoğulculuk ile “tüm makul yurttaşların desteğini alabilecek bir içeriğe sahip 

olan” makul çoğulculuk arasında ayrım yapmaya davet eder. Buradan hareketle toplumsal 

çoğulluklarının bazılarına ‘makul olmayan’ sıfatının atfedildiğini görmekteyiz ve bu 

‘makullük’ ölçütü üzerinden aslında ‘politik’ olan bir kabulün, ahlaki biçimde yansıtılma 

çabasına tanık olmaktayız. Rawls, makul çoğulcu anlayışın, ‘siyasal ahlakın’ temel 

ilkelerine uymayan yaklaşımları dışlayarak adalete dair ortak bir perspektif geliştirmenin 

mümkün olacağını belirtmektedir240. Burada makul ve makul olmayan ifadeleri ile 

kastedilenin, liberal düşünceyle uyumlu olanlar ve olmayanlar olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır, bu anlamıyla tespit politik bir işlevi haizdir. Kendini var eden liberal 

sisteme tehdit olabilecek anlayışların, çoğulculuk kapsamında değerlendirilmemesi 

anlaşılabilir bir yaklaşım olarak görülse de, tamamen politik olan bu tercihin ahlaki bir 

gereğin sonucu olduğunu iddia etmek kabul edilebilir değildir241. Chantal Mouffe da bu 
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noktada Rawls’un ‘makul çoğulculuk’ anlayışına muhalefet etmiş, içeriğinden ziyade 

sunuluş ve temellendiriliş şeklini reddetmiştir. Rawls, çoğulculuğu devlet içinde işler 

kılmak için diğer düşünürler gibi ‘siyasal olan’ kavramından tamamen uzaklaşmamakta, 

yurttaşları sadece ‘elitist ideolojinin’ pasif tüketicileri olarak gördüğü momentlerde 

Schmitt’le yer yer yan yana düştüğü öne sürülmektedir242.  

Ona göre Isiah Berlin, Joseph Raz, Michael Walzer gibi görece daha ilerici 

konum alan düşünürler de liberalizmin hâkim eğilimi kolektif kimliğin reddi ve bireyci 

anlayışın kabulüne ortak olmuştur243. Antagonizmayı, kolektif kimliği ve siyasal olanı 

yadsıyan bir tür liberalizmin sosyal dünyanın çoğulcu yapısını ve bu çoğulculuğa içkin 

olup, rasyonel biçimde uzlaştırılması mümkün olmayan çatışmaları kavrayamayacağını 

savunan düşünür tipik liberal çoğulcu kavrayıştan beklenen sonucu almanın bu nedenle 

mümkün olmayacağını belirtmektedir244.   

Çoğulculuğun tarihsel gelişimine yönelik ilginç bir katkı da Onur Bilge Kula 

tarafından kaleme alınan “Anadolu’da Çoğulculuk ve Tolerans” adlı eserde yapılmıştır245. 

Kula, çoğulculuğun ve çoğul kültürlerin Anadolu’daki seyrini incelerken, başlangıç 

noktasını 7. Yüzyıla kadar taşımış ve İslâmiyet tarihinde önemli bir köşe taşı olan hicret 

dönemindeki ‘fütüvvet’ (genç, delikanlı, yiğit) örgütlerinin çoğulcu yaklaşımın ilk 

öznelerinden olduğunu savunmuştur. Kula aynı zamanda Osmanlı Devleti’nde önemli 

bir toplumsal grubu temsil eden, kendi örgütlenmesi ve gündemleri olan ‘âhilik’ 
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kurumunun kökenlerini de fütüvvet örgütlerine dayandırmıştır. Bahsi geçen eserde 

Anadolu’nun çoğulcu düşünce birikiminin temsilcileri arasında Yunus Emre, Şeyh 

Bedrettin ve Pir Sultan Abdal gösterilmiş246 ve ayrı bir incelemenin konusu olacak 

kadar iddialı bir inceleme yapmıştır.  

Kula’nın bu eserinde yoğunlaştığı çoğulculuk ağırlıklı olarak kültürel 

çoğulculuktur. Eser aracılığıyla Türkiye’nin kurulu olduğu coğrafyada çoğulculuk, 

tolerans ve insancıllığa dair köklerin tarihsel serüvenini açıklamayı amaçlayan Kula 

hukuki çoğulculuk örneklerine de değinmiştir247. Bu doğrultuda Osmanlı 

İmparatorluğu’nun “millet sisteminde” Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlara 

tanınan hakları, özellikle dinsel alandaki yaptırımlar konusunda ortaya çıkan çok 

hukukluluk deneyimlerini örnek vermiş ancak hemen ardından bu örneklerin kendinden 

menkul biçimde demokratik siyasetin bir unsuru sayılamayacağını belirtmiştir. 

Çoğulculuğun türevlerinden biri olan etnik çoğulculuk kavramına değinecek 

olursak; bu tür çoğulculuğun kendini en yakıcı biçimde Ortadoğu’da gösterdiğini not 

etmemiz gerekir. Ortadoğu’da uzun yıllardır birçok çatışmanın kaynağında yatan sebep 

olarak gösterilen etnik çoğulluk248, çözüm alternatiflerinin bile yeni çatışmalara yol açtığı 

kaygan bir zeminde durmaktadır. Dış müdahaleler sonucu, kendi öz dinamiklerinden 

uzaklaşan ve birbirleriyle iradi ve sistematik ilişkiler kurmaları engellenen farklı etnik ve 

dini topluluklar, biri bitmeden yenisi başlayan savaşların öznesi durumuna 

düşürülmektedir. Bu durum Esman ve Rabinovich tarafından “Ortadoğu’da Etnisite ve 

Çoğulculuk” adlı yapıtta özellikle dinsel/mezhepsel ayrımlara dikkat çekilerek sunulmuş 
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ve yazarların kendi tabirleriyle “dinsel çoğulculuğun politikleşmekten kurtarılamaması 

halinde, diğer ayrımlara dayanan çatışmalardan çok daha şiddetli ve yaygın çatışmalar 

yaşanacağı” iddia edilmiştir249. 

Bir diğer çoğulculuk türü olarak ‘kültürel çoğulculuğun’ kaynakları çok çeşitli 

olmakla beraber literatürde üzerinde en fazla durulan kaynak aynı devlet içindeki farklı 

uluslardır250. Batı demokrasileri de dâhil olmak üzere günümüzde birçok egemen devlet 

çokulusludur. Çokuluslu devletlere örnek olarak ABD, İspanya, Kanada gibi devletleri 

verebiliriz. Yine Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında bulunan 

hemen her devlette çokulusluluk ve bunun doğurduğu yakıcı sonuçlar 

gözlemlenmektedir.  

Kültürel çoğulculuğun ikinci kaynağı olaraksa ‘göç’ olgusu gösterilmektedir251. 

Bir ülkeye, başka bir ülkeden çeşitli sebeplerle (işçi, mülteci, sığınmacı, vb.) yoğun ve 

kalıcı bir göç yaşanması sonucu, göçmenlere o ülkede kendi kimliklerini koruma ve 

geliştirme hakkının tanındığı ölçüde göç edilen ülkede kültürel çoğulculuğun varlığından 

söz edebiliriz. Ancak kültürel çoğulculuk üzerinden geliştirilen “çokkültürlülük” kavramı 

bazı yaklaşımlarda yalnızca bu iki kaynak üzerinden değil, farklı sosyal grupları içine 

alacak şekilde de kullanılmaktadır252. Bu yaklaşıma özellikle ABD’de yaygın olarak 

rastlanmakta ve “çokkültürlülük”, sistematik biçimde toplumdan dışlandığı gözlemlenen 
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250 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık - Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, s. 

41. 

251 Ibid., s. 45. 

252 Ibid., s. 51. 
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kadınlar, engelliler, LGBTİ bireyler, ateistler gibi grupları da içerir şekilde 

tanımlanmaktadır. 

Kültürel çoğulculuk üzerinden de dile getirildiği öne sürülen ulus devletlerin 

sonunun geldiği tezi, özellikle post-modernizmin yaygınlaşmasıyla beraber uzun 

zamandır aşina olduğumuz bir söylem, ancak içinde bulunduğumuz gerçekliğin bunu 

doğruladığını söylemek güç olacaktır. Bu tezi savunanlarca dile getirilen ulus devletin 

belirleyici bir mekân olmaktan çıktığı argümanı karşılık bulmaktan uzaktır253. Zira 

gözden kaçırılan nokta, ulus devletin egemen ekonomik sistemdeki yani kapitalizmdeki 

rolüdür. 21.yüzyılda hâlen hiçbir uluslararası örgüt ya da başka ölçeklerdeki toplumsal 

örgütlenmeler ulus devletin yerini almadıysa, bunun en büyük sebebi bu örgütlerin ulus 

devletin verili mülkiyet sistemini ve toplumsal düzeni ayakta tutmak için oynadığı rolü 

üstlenememeleridir.  Şu ana kadar kurgulanan küresel ya da yerel düzeydeki hiçbir farklı 

form sermayenin ihtiyaçlarına cevap vermek konusunda ulus devlet kadar işlevsel 

olmadığı için bazı çoğulcu/post-modernist anlayışların aksine ulus devlet tüm 

dinamikleriyle ayaktadır. 

B. HUKUKİ ÇOĞULCULUK  

 

Hukuki çoğulculukla aynı anlama gelmemek üzere hukuki çoğulluk kavramının 

temelleri Gurvitch, Ehrlich ve Weber tarafından atılmıştır254.  

                                                           
253 Ellen Meiksins Wood, Sermaye İmparatorluğu, Çev.: Oya Köymen, Yordam 

Kitap, İstanbul 2014, s. 38.  

254 Yasemin Işıktaç; Umut Koloş, Hukuk Sosyolojisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul 2015, s. 129.  
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Hukuk sosyolojisi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Gurvitch hukuksal 

olanın meydana geliş sürecini ve bu sürece etki eden unsurları çoğulcu bir düzlemle 

gerekçelendirmeye çalışmıştır255. Yani düşünür hukukun oluşumunu birden fazla, 

birbirinden farklı düşüncelere ve kaynaklara dayandırmaktır. Toplumda var olan 

göreliliği, farklı iyi ve doğru algılarını söz konusu çoğulculuğun ana nedeni olarak gören 

Gurvitch bu göreliliği zaman bakımından ve toplum-mekân bakımından olmak üzere 

ikiye ayırmaktadır256.  

Tarihsel süreçte toplumdan topluma değişen gelenekler, örf ve adetler, ahlaki 

değerler ve inançlar hukuku meydana getiren etmenlerin başında gelmektedir ve 

Gurvitch’in dikey çoğulculuk yaklaşımına temel olan dokuz farklı tabaka arasında 

çoğulcu teori açısından en önemlilerinden biri kolektif değerler ve ideler katıdır257.  

“Yenilik getirici hareketler katı” ise, verili bir toplumda baş gösteren ekonomik-

politik ve sosyal karakterli ilişkilerin aşılmasını amaçlayan “devrimci” hareketlerin ön 

plana çıktığı bir dönüşüm sahasıdır ve bu dönüşüm elbette hukuki yapıyı da 

kapsamaktadır258.  

Hukuki çoğulluk kavramına dönecek olursak; böylesi bir çoğulluk verili toplumda 

farklı kesimlerin kendilerine özgü hukuk düzenlerinden bahsedilemeyeceği, kimi 

normatif ilişkiler içinde olsalar bile bunun “hukuk” olarak anılamayacağı ve hukukun tek 

                                                           
255 Niyazi Öktem; Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Der 

Yayınları, İstanbul 2014, s. 422.  

256 Ayrıntılar için bkz.: 256 Niyazi Öktem; Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji,  

 

Hukuk ve Devlet, Der Yayınları, İstanbul 2014, s. 423-424.  
 
257 Ibid., s.425. 
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elden, merkezi devlet otoritesi üzerinden şekillenebileceği gibi varsayımlara karşı 

çıkmaktadır259. 

Hukuki çoğulluk tam da bu düşünüş tarzlarını sorgulayan bir anlayış üzerinde 

yükselmiştir. Devletin hukuk alanında tekel olmasına karşı çıkan, toplumsal gruplarda da 

hukuk yaratma kabiliyeti ve hakkı atfeden bu yaklaşımlar, sosyal grupların kendi normatif 

düzenlerini oluşturabileceğini savunur ve böylelikle hukuki çoğulluk fikrinin de önü 

açılmış olur260. Özellikle hukuk antropolojisi ile hukuk sosyolojisinin kesişim 

momentlerinde bu yaklaşıma sık sık rastlanmaktadır diyebiliriz.  

Kavramın tarihsel gelişim seyrinin başlangıcı 1970’lere dayandırılmakta ise de 

kurumsal gelişimi Antropolojik ve Etnolojik Bilimler Uluslararası Birliği tarafından 

gerçekleştirilen bir dizi konferansla beraber 1980’lerde olmuştur261. 

Burada önemsenmesi gereken bir nokta da hukuki çoğulculuk ve hukuki çoğulluk 

arasındaki farktır. Saim Üye, “Teoride ve Pratikte Hukuki Çoğulluk” adlı yapıtında bu 

ayrımın altını çizerek, kavramların normatif ve betimleyici nitelikleri açısından farklı 

olduğunu vurgular262 ve bunu şöyle açıklar: “Hukuki çoğulculuk esas itibariyle hukuki 

çoğulluktan yana olmayı, hukuki çoğulluğun alternatifine kıyasla tercih edilebilirliğini 

ileri sürmeyi gerektirir.” Oysa hukuki çoğulluk bir tercih ya da değerlendirme değil tespit 

ve betimleme içermektedir. Merkezi devlet aygıtının tek elden ürettiği hukuk düzeninin 

                                                           
259 Saim Üye, Teoride ve Pratikte Hukuki Çoğulluk, Turhan Kitabevi Yayınları, 

Ankara 2013, s. V.  

260 Ibid., s. VI. 

261 Ibid. 

262 Ibid., s. VII. 
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karşısında, hukuki çoğulluk formları merkezi hukuk tarafından tanınmayan farklı 

normatif düzenlerin varlığını ve işlerliğini ifade eder.  

Hukuki çoğulluk iki türde cereyan edebilir: Zayıf ve güçlü hukuki çoğulluk263. 

Zayıf hukuki çoğullukta merkezi devlet toplumun farklı kesimlerinde varlığını sürdüren 

kuralları kendi sistemine ekler, güçlü formda ise merkezi devletçe tanınma zorunluluğu 

olmayan farklı hukuklar söz konusudur264.  

Hukuki çoğulluk, hukuki çoğulculuk ve siyasal çoğulculuk yukarıda da belirtildiği 

gibi birbirinden farklı fakat birbiriyle etkileşim içindeki kavramlardır. Siyasal 

çoğulculuğu dışlamayan her rejimde hukuki çoğulluğa olumlu yaklaşılması 

beklenilmeyeceği gibi, merkezi devletlerde tamamen dışlanması da, bu kavramlar 

arasındaki farklı dinamikler sebebiyle beklenemez. Hatta kimi merkezi devletler, örneğin 

İsrail, hukuki çoğulluk yaklaşımını politik bir avantaj olarak zaman zaman benimsemiş 

ve bu şekilde iç politikada daha kolay hareket edebilir hale gelmeyi hedeflemişlerdir265. 

Hukuki çoğulculuk kavramına dönecek olursak, bu kavram üzerinden hukuk 

alanına dair iki anlayış arasında gidilen ayrıma da kısaca değinmek gerekecektir. Bu 

ayrım, hukuka yayılmacı-dağınık yaklaşım ve merkezi yaklaşım arasındadır. İlk 

yaklaşımı geliştiren Eugen Ehrlich hukukun temelinde ‘sosyal hukukun’, ‘yaşayan 

hukukun’ olduğunu öne sürer. Ona göre kamu/devlet hukuku yaşayan hukuk tarafından 

belirlenir ve aralarında çıkacak olası bir çatışma halinde esas alınacak olan yaşayan 

                                                           
263 Ibid., s. 131. 

264 Ibid., s. 132.  

265 Ibid., s. 232. 
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hukuktur266. Merkezci yaklaşım ise ‘birlik teorisi’ (genossenschaftstheorie) yaklaşımıyla 

bilinen Otto Gierke tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımı ile Carl Schmitt’in 

çalışmalarında da kendine yer bulan Gierke, Schmitt tarafından devleti diğer 

örgütlenmelerle aynı düzeyde tutan yaklaşımın öncülerinden sayılmıştır267. 1868’de 

kaleme alınan Alman Birlik Hukuku adlı yapıtında birlik teorisi kapsamında devleti diğer 

toplumsal örgütlerle işbirliği içindeki bir örgüt düzeyinde tasvir eden Gierke açısından 

hukuk da sadece merkezi olarak vazedilmemeli, aksine hukuk kuralları oluşturulurken 

yerel toplumsal ve siyasal yapılanmalara da rol biçilmelidir. 

Gierke’nin bir hukukçu olarak birlik teorisi vasıtasıyla hukuka ve siyasete 

getirdiği ve çoğulcu dinamikler barındıran bakış açısı, Schmitt tarafından sadece devletin 

birlik içindeki yerini değil, egemen olma vasfını da açıklayan bir anlayış olarak 

görülmektedir268. Zira birlik teorisinde devlet yer yer egemen niteliklere sahip bir bileşen 

olarak tanımlanmaktaydı. Schmitt, her ne kadar Gierke’nin eserlerinde bazen zayıf 

bazen güçlü biçimde ‘egemen devlet’e vurgu yaptığını belirtse de, söz konusu teorinin 

esasen bir ‘birlik’ üzerinden şekillendiğini, dolayısıyla demokratik unsurlar barındırdığını 

iddia ederek, bu unsurların ileride İngiliz çoğulculuğunun ilham kaynağı olacağını 

belirtmektedir. 

II. CARL SCHMİTT’İN ÇOĞULCULUK ELEŞTİRİSİ 

Carl Schmitt siyasal birlik temelinde yükselmesi gereken devlet aygıtına 

alternatif olabilecek her türlü kurum ve siyasal varlığa karşıdır ve devlet iktidarının 

                                                           
266 Yüksel, Mehmet. "Modern Toplumda Hukuk Kültürü", Yaşar Üniversitesi Dergisi, 

2013, s. 3252. 

267 Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 13. 

268 Ibid., s. 14. 
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yanında var olabilecek ikincil iktidarlar onun için kabul edilemezdir269. Schmitt, devlette 

politik birliğe biçilen rolün, diğer tüm belirleyici meselelerde olduğu gibi esasen bir etik 

sorunu olduğunu, devlet etrafında yaşanan büyük değişimlerin etik alanında yaşanan 

değişimlerin bir yansıması olduğunu savunur270. Liberal düşünürlerin devleti ‘evrensel 

akıl’ ve ‘birey’ karşısında geriletmek istediğini ancak devletin politik birliğin sağlayıcısı 

olma vasfına 20. yüzyıla kadar karşı çıkmadıklarını öne süren Alman düşünüre göre 

devletin çözülüşü 20. Yüzyıldan itibaren başlamış bulunmaktadır. Schmitt bu çözülüşte 

devleti ikincil iktidarların yanına çeken, adeta toplumsal kurumlardan biri olarak gören 

çoğulcu yaklaşımın da etkisi olduğunu savunur. 

Devlet’in üstün konumunun tartışma konusu yapılmasıyla beraber, önceden 

devlete has olan ‘güven ve itaat’ gibi kavramlar farklı gruplar ve kimlikler arasında 

yeniden üretilir hale gelmiştir. Bu durum Schmitt’in devlet anlayışına uygun olmadığı 

gibi onun açısından siyasal birliğin çözülüş nüvelerini barındırmaktadır.  

Çoğulcu yaklaşım, bir yandan devleti alternatif olarak sunduğu diğer iktidar 

odakları eliyle zayıflatırken, öte yandan ürettiği ideolojik salgıyla kişilerin devletle 

kurdukları bağı ve ‘aidiyet’ ilişkisini başka gruplarla kurmasına imkân sağlamaktadır. 

Her iki durum da Schmitt açısından devletin sonunu hazırlayan271, siyasal birliğin 

çözülüşüne yol açacak etmenlerdir.  

Toplumsal olan ve siyasal olan arasında Schmitt daima siyasal olandan yanayken, 

çoğulcu teori toplumsal olanı siyasal olanın önüne koyar272. Tıpkı liberalizmin ‘insanlık’ 

                                                           
269 Bezci, s. 6. 

270 Schmitt, “Staatsethik und Pluralistischer Staat”, s. 35-36. 

271 Schmitt, “Staatsethik und Pluralistischer Staat”, s. 28. 

272 Bezci, s. 60. 
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anlayışını ‘yurttaş’lığın önüne koyması gibi bu tercih de Schmitt tarafından devletin 

varlığına yönelik bir tehdit olarak görülür. Keza siyasal birlik bu bakış açısına göre ancak 

iki türlü sağlanabilmektedir: Ya yukarıdan gelen kararla veya aşağıdan gelen halkın tözsel 

manadaki birliği ile -ki bu birlik de Schmitt’e göre nihayetinde bir devlete evrilir-. 

Çoğulcu teori ise birlik yerine ‘bir aradalık-bir arada yaşama’ gibi kavramları kullanmayı 

tercih eder ve bu tercihinin arkasında elbette dayandığı ideolojik temellerin etkisi vardır. 

Zira çoğulcu yaklaşımda toplumu bir arada tutan asıl etken, bir emir ya da tözsel 

homojenite değil ‘uzlaşı’dır273. Oysaki uzlaşı verili ekonomik-sosyal ortamın etkilerinden 

azade kurulabilen bir şey değildir ve bu uzlaşıda hangi kesim ne kadar “uzlaşmakta”, ne 

üzerinde uzlaştığını ne kadar bilmekte ve bildiğini ne kadar onaylamakta olduğu 

tartışmalıdır.  

Toplumsal anlamda farklı güçlere ve dolayısıyla farklı etkilere sahip oldukları 

liberaller ve çoğulcu teorisyenler tarafından da kabul edilen bu farklı grupların uzlaşısı 

acaba kitleleri siyasal birliğe katmak için yeterli midir? Birlikçi yaklaşılsın ya da 

yaklaşılmasın kitleleri siyasal alanda temsil edebilme yetisi demokrasilerde her iktidarın 

sorunu iken bu sorunun çözümü menşei tartışmalı bir uzlaşma olabilir mi? Schmitt’in bu 

sorulara yanıtı olumsuzdur. Carl Schmitt’e göre kişileri siyasal alana dâhil etmenin 

araçlarına toplum ya da birey değil devlet hâkimdir274. Ona göre ancak devletin 

düzenleyici eliyle böylesi bir kapsama gerçekleştirilebilir. 

Devlete siyasal birliğin en üstün gücü olma vasfını kazandıransa zor kullanma 

gücü değil karar verme kabiliyetidir. Yukarıda da değinildiği üzere siyasal kavramının 

belirleyici içeriği dost-düşman ayrımıdır ve bu ayrımı tayin eden de bu ayrıma dair 

atılacak adımlara karar veren de devlettir. Devlet savaş ilan eder, devlet barış yapar, 
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uluslararası antlaşmalara devlet taraf olur, devlet yasama organı aracılığıyla kanun 

çıkarır. Tüm bunlara alternatif sunmak demek, Schmitt açısından devlete alternatif 

yaratmak manasına gelmektedir ve karşılığı iç savaş olacaktır. Hiçbir devlet kendi 

varlığını sorgulatacak örgütlenmelere izin vermez ve izin vermesi iç savaş olasılığının 

gerçeğe dönüşmesi demektir ki Schmitt’e göre son tahlilde iç savaş da olsa, bu defa da 

kazanan kendi devletini kuracaktır.  

Her halükârda verili bir politik birliğin kendi alternatiflerini yok etme eğiliminde 

olduğunu savunan Schmitt, bu eğilimin bir parçası olarak söz konusu iktidar 

alternatiflerini açığa çıkarma gayretini de sayar275. Devlet karşısına çıkma ihtimali olan 

yapıları öncelikle açık etmek isteyecek ve bunun zeminini hazırlayacaktır, onlara temsil 

olanağı sunarak halkın içinde erime, görünmez hale gelme olasılığını ortadan 

kaldıracaktır. Böylelikle bu ikincil iktidar oluşumlarını tespit edilebilir ve kontrol 

edilebilir hale getirecektir. Schmitt bu çıkarımında daha da ileri giderek parlamentoyu 

dahi bu ‘aleniyet kazandırma’ çabasının bir zemini olarak görür. Ona göre parlamento 

vasıtasıyla devlet farklı kesimlerin siyasal partiler yoluyla temsiline izin vermekte ve 

onları görünür ve kontrol edilebilir hale getirmektedir. Kültürel, dinsel, toplumsal ve 

ekonomik farklılıkları siyasal birlik potasında eritebilmektedir276.  

Parlamenter Demokrasinin Krizi adlı eserinde parlamentoların halkı gerçek 

manada temsil eden yerler olmaktan çıkıp, çeşitli çıkar gruplarının müzakere alanı haline 

geldiğini belirten Schmitt, bütünü temsil etmekten aciz olan bu kurum yerine ‘devlet 

başkanlığı’ kurumunun halkın iradesini doğrudan yansıtarak politik birliği 

sağlayabileceğini savunur. Çoğulcu yaklaşımın önerdiği iktidar alternatifleriyle de 

bölünmüş bir parlamento değil ancak güçlü bir devlet başkanı baş edebilir. Söz konusu 
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276 Schmitt, “Staatsethik und Pluralistischer Staat”, s. 36. 
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varsayımında Schmitt devlet başkanını bir zorba olarak değil tamamen anayasal bir özne 

kabul eder. Meşruiyetini hem anayasadan hem de plebisitler yoluyla halktan alacak bir 

başkan, halkın temsilciliği görevini ifa etmekten çoktan uzaklaşmış parlamentoya nazaran 

iktidar alternatifleri karşısında çok daha güçlü durabilecek ve böylelikle siyasal birlik 

tehlikeye atılmamış olacaktır.  

Alman düşünürün söz konusu fikirlerinin gelişiminde, içinde bulunduğu tarihsel 

süreç itibariyle Weimar Cumhuriyeti’ndeki krizin ve bu krize yönelik çözüm arayışının 

etkisi büyüktür277. Weimar Cumhuriyeti’nde politik olanın, toplumsal olan karşısında geri 

plana itildiğini ve bunda çoğulcu teorinin etkisinin olduğunu düşünen Schmitt278 bu 

tutumun yıkıcı sonuçlar doğurduğunu iddia eder279. Çoğulcu teori, toplumsal olanla 

politik olanın yerlerini karıştırmış ve her iki alana ait kurumları eşit düzeyde kabul ederek 

politik birliğe darbe vurmuştur. Çoğulcu teori kapsamında diğer toplumsal kurumlarla 

aynı düzeye ‘indirilen’ devlet Schmitt’e göre bu aynılaştırma sonucu yok edilmeye de 

açık hale getirilmiştir ve Weimar Cumhuriyeti’nin sona ermemesi isteniyorsa öncelikle 

çoğulcu rejimden vazgeçilmelidir. 

Siyasal çoğulculuğun, devleti nasıl da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

getirdiğini açıklamaya çalışan Alman düşünür, diğer yandan bir politik birlik olarak 

devletin dinsel, ailevi veya mesleki toplumsal grupları, toplumsal ‘çoğulluk’ları 

toplumsal alanda kalmak kaydıyla kabul ettiğini dile getirerek kendi kurgusundaki 

devletin de belli ölçüde çoğulluğu barındırdığını savunur280. Fakat bu yaklaşım asla 

                                                           
277 Thor von Waldstein, Der Beutewert des Staates - Carl Schmitt und der 

Pluralismus, Ares Verlag, Graz 2008, s.71. 

278 Ibid., s.26. 

279 Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, s. x. 

280 Schmitt, “Staatsethik und Pluralistischer Staat”, s. 38. 
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politik alana taşınmamalı ve bu gruplar hiçbir şekilde iktidar adayı haline gelmemelidir. 

Bu yapılar siyasal alanda ‘katılımcı’ olarak değil “temsil edilen” olarak var oldukları 

sürece Schmitt açısından kabul edilebilir gruplardır. O, her zaman katılımı değil temsili 

ön plana almış ve çoğulculuğun sağlıklı bir temsil kavramına sahip olmadığını iddia 

etmiştir281.  

Schmitt, ‘volonté tous’ (herkesin iradesi) ve ‘volonté general’ (halkın iradesi) 

kavramları arasındaki ayrıma da çoğulculuk eleştirisi kapsamında atıf yaparak, çoğulcu 

yaklaşımın partiler ve diğer toplumsal gruplar aracılığıyla ancak ‘volonté tous’yu 

oluşturabileceğini, ancak asıl siyasal iradenin ‘volonté general’de ortaya çıktığını öne 

sürer282. Schmitt’in öğretisinde önemli yer tutan kavramlardan biri olan kamuoyu aynı 

zamanda ‘volonté general’i ifade etmektedir ve ona göre çoğulcu yaklaşım parçalara 

ayırarak farklı hedeflere yönlendirdiği gruplarıyla asla kamuoyu oluşturamaz. 

Çoğulcu yaklaşım tarafından yaratılan bir diğer tehlike ise Schmitt’e göre 

kamusal alanda halka karşı sorumlu olan öznelerin belirsizliğidir. Çoğulcu teori devlete 

ait kimi yetkileri minimuma çekerken, devlet içinde de güç/yetki kullanılan alanları 

bölerek sorumluları git gide daha muğlak hale getirmektedir283. Yetkiler dağıldıkça, 

sorumluluk azalmakta ve hesap sorulması gerektiğinde kimin kapısının çalınacağı 

belirsizleşmektedir. Schmitt bunu çoğulcu yaklaşımın bir diğer tehlikesi olarak kabul 

eder. 
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Devlet-toplum ayrımında çoğulcu teoriden oldukça farklı düşündüğünü 

vurguladığımız Schmitt284 açısından bu ayrımda devletin toplumla eş bir düzlem 

olmadığı, aksine toplumu içeren, onu temsil eden ve politik özne olma tekelini285 elinde 

bulunduran bir güce sahip olduğu açıktır. Devlet politik alandaki bu tekeli kıskançlıkla 

korumalı ve çoğulcu teorinin önerisinin aksine asla başka grup ya da kurumlarla 

paylaşmamalıdır. Bu durum Schmitt açısından açıkça siyasi kriz ve iç savaş sebebi olarak 

kodlanmıştır.  

Toplumsal grupların kendi gündemlerinin dışına çıkıp politik birer özne olarak 

genele seslenen araçlara ve etkiye sahip olması demek Alman düşünür açısından bu 

yapıların her birinin ‘devletleşmesi’ anlamına gelmekte286 ve söz konusu devletleşme 

teşebbüsü devlet egemenliğine yönelik açık bir tehdit içermektedir. Farklı dinsel, mesleki, 

sosyal, kültürel toplulukların varlığını kabul etmekle, bu yapıların politize olmasına göz 

yummak hatta teşvik etmek Schmitt açısından farklı şeylerdir ve ikincisi Schmittyen 

öğretiye göre kabul edilemezdir. Bu bağlamda siyasi partiler de mahkûm edilmekte, 

siyasi partilerin 20. yüzyılda geldikleri nokta itibariyle farklı çıkar gruplarının temsilcisi 

olmaktan ibaret oldukları ve devletin bu yapılar karşısında güçsüz düşürülmesine göz 

yumulması halinde siyasi partilerin Leviathan’ı tahtından indirerek paramparça 

edecekleri öne sürülmektedir287. Oysaki diğer toplumsal gruplarla beraber siyasi partiler 

de çoğulcu yaklaşımın vazgeçilmez unsurlarıdır ve esas olan devletin varlığına yönelik 

muhtemel tehditler değil, toplumun siyasallaşarak yönetime katılması ve devlet 

tarafından bu alana müdahale edilmesinin engellenmesidir. Carl Schmitt, Der Hüter der 

                                                           
284 Waldstein, s.72. 
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Verfassung adlı yapıtında “demokratik parlamenter sistem” ile “çoğulcu parlamenter 

sistem” arasındaki ayrıma dikkat çekip, birincisinin yanında yer alırken de söz konusu 

siyasallaşma düzeyini veri almaktadır288. Siyasal partilerin politikleşme yoğunluğunun 

az, örgütsel yapılarının gevşek olduğu ilk model Schmitt açısından tehdit olarak 

görülmeyip makbul bulunurken, çoğulcu yaklaşımda tasavvur edilen siyasi partinin 

yoğun politize olmuş halini devlete yönelik bir meydan okuma olarak görmektedir.  

Alman düşünürün liberal öğretideki ‘birey’ anlayışına yönettiği eleştirilere dönüp 

bakıldığında denebilir ki, doğumla beraber özgür ve eşit addedilmiş, bir halka ya da 

devlete aidiyet üzerinden var olmayan, egemenle olan ilişkisini hiyerarşik bir düzlemde 

kurmayan birey Schmitt’in kendi modeli için seçtiği kavram olan ‘bürger’in zıddıdır. 

‘Bürger’ yani yurttaş, devleti kendi haklarının garantörü olarak gören bağımsız birey 

değil, devlet uğruna “savaşabilecek ve canını verebilecek” düzeyde politikleşmiş kişidir. 

Nasıl ki Schmitt politik olan kavramının özünü çatışmaya dayandırmakta, egemenin 

alametifarikası olarak da dost-düşman ayrımını yapabilme iradesini göstermektedir, 

yurttaşlar da siyasallaştıkça bu çatışmanın bir parçası hatta öznesi konumuna gelecektir. 

Onun ‘bürger’ kavramı çatışma anında kendisini devleti için feda edebilecek olan289  

Schmittyen manada “politikleşmiş” kişileri tanımlamaktadır. Çoğulcu teoride 

öngörülenin aksine, Schmitt’in yurttaşı homojen bir kitlenin parçasıdır. Farklılıkları 

ortaya çıkarıp vurgulamak ve onlara yaşam alanı tanımak gibi çoğulcu yaklaşımların 

tersine çevrildiği bu bakış açısı farklılıkların politik birliğe zarar vereceği varsayımı 

üzerinden hareket eder. Oysa çoğulcu teoride birey, devleti haklarını koruduğu ölçüde 

                                                           
288 Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Duncker&Humblot, Berlin 1996, s. 89-

90. 

289 Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 36. 
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meşru gören bir kavram olarak devletin karşısında tasvir edilmekte290 ve bu karşıtlık 

sonucu politik birliğe ulaşmak imkânsız hale gelmektedir. Schmitt’in çizdiği bu tabloda 

çoğulcu toplum, politik birliği asla sağlamayacak dağılmaya mahkûm bir toplumdur, 

dağılmadığı ve birliği sağlamayı başardığı anda da çoğulcu olmaktan çıkar.   

Çoğulcu sistemlerde devletle olan ilişkisini bir tür sözleşmesel ilişki olarak 

algılayan ve devletin karşısında kendi hak ve özgürlükleriyle konumlanan liberalizmin 

bireyi Schmitt’e göre aynı zamanda devlete karşı sürekli bir eleştirel tutum içindedir ve 

bu tutum çoğulcu teoride özgün bir devlet kuramının geliştirilmesini engellemiştir. Özgün 

bir devlet teorisini devlet eleştirisi ile ikame etmeye çalışan çoğulculuk açısından devlet 

bir Ventil yani ayar aygıtı olarak görülmektedir291. 

Carl Schmitt Der Begriff des Politischen (Siyasal Kavramı) adlı yapıtında 

yukarıda da izah edilen doğrultuda Gierke’nin genossenschaft (birlik) teorisinden de 

bahsetmiştir. Alman Tarihçi Okulu çizgisinde olan Gierke tarafından devletin merkezi 

özelliği sorgulanarak, düşünür tarafından varsayılan parçalı yapısı vurgulanmıştır292. 

Gierke birlik teorisi ile devletin içindeki yerel yönetim dinamiklerine dikkat çekmiş, her 

politik birliğin arkasında belli bir uzlaşma çerçevesinde bir araya gelen yerel topluluklar 

olduğunun altını çizmiştir. Bu tezinin kökenlerini antik çağdaki polis örgütlenmelerinden 

başlatıp, feodal beylikler ve güçlü imparatorluklara kadar dayandıran Gierke, günümüz 

toplumlarının da içinde bu parçalı yapıyı barındırdığını, farklı yerelliklerin farklı kültürel, 

sosyal ve politik eğilimleri olduğunu ve bu yerelliklerin merkezi bir devlet örgütlenmesi 

içinde yer almasının farklılıkları ortadan kaldırmadığını dile getirir. 1841-1921 yılları 

arasında yaşayan Otto von Gierke’nin geliştirdiği birlik teorisi elbette 20. yüzyılın liberal 

                                                           
290 Bezci, s. 86. 

291 Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 57. 

292 Ibid., s. 13. 
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düşünürlerince geliştirilen çoğulcu yaklaşımla tamamen paralel çıkarımlarda 

bulunmamaktadır fakat döneminin politik arenası düşünüldüğünde getirdiği yaklaşım 

çoğulcu görüşün eksikli bir habercisi kabul edilebilir. Keza Birlik teorisi Carl Schmitt 

tarafından da benzer biçimde değerlendirilmiş, teorinin barındırdığı yerellik ekseninin 

demokrasiye kapı araladığı ve İngiltere’deki çoğulcu yaklaşımın ilham kaynağı olduğu 

dile getirilmiştir293.  

G. D. H. Cole ve Harold Laski gibi İngiliz çoğulcu devlet teorisyenlerine de 

değinen Schmitt, Anglosakson çoğulculuğunun temellerinin bu iki düşünür tarafından 

şekillendirildiğini belirtir294. Cole ve Laski’ye göre insanlar bir devlette, politik ilişki 

üzerinden politik birliğe bağlanarak değil çeşitli toplumsal bağlar ve gruplar içinde 

yaşarlar295.  Bu görüşe göre, insanlar salt bir devletin yurttaşı olarak nitelenemez, bir dini 

grubun, bir ailenin, bir sendikanın, bir siyasi partinin, hatta bir köy derneğinin üyesi 

olarak var olur ve hayatlarını sürdürürler. Her bir örgütlenmeye farklı düzeylerde 

sadakatle bağlanan insanlar açısından bu gruplara en yoğundan en düşüğe kadar uzanan 

çok farklı aidiyet duyguları gelişir. Laski ve Cole’un çoğulcu yaklaşımında söz konusu 

sadakat bağları da birbiriyle yarış halindedir296. “Bir kişinin mensup olduğu iki grup 

arasında, sadakat yükümlülüğü açısından bir çatışma çıktığında kişi ne yapacaktır?” , 

“bağlı olunan dini grup sendikalaşmayı yasakladığı takdirde, aynı zamanda sendika üyesi 

de olan kişi nasıl hareket edecektir?” gibi soruların cevabı Schmitt’e göre her olayın 

içinde kendine özgü biçimde cevaplanabilir ve cevabın anahtarı kişilerin hangi kurumla 

daha yoğun bağ kurduğunun tespitinde saklıdır. 
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Kilise ve sendika örgütleri arasındaki ilişki Schmitt açısından bir tipiklik 

içermektedir, Alman düşünüre göre Anglosakson çoğulcu yaklaşım söz konusu ikiliği 

karşıtlıktan çok olası bir ittifak olarak da görmektedir. Gierke’nin birlik teorisinden 

oldukça esinlenen Anglosakson çoğulculuğunun temsilcilerinden Harold Laski ve J. 

Neville Figgis de kilise ve sendika ittifakını devlete alternatif oluşturacak kadar kritik bir 

güç olarak tanımlamıştır297. Laski bu bağlamda özellikle Bismark tarafından eş zamanlı 

olarak girişilen kilise-sendika mücadelesine ve bu mücadelede alınan mağlubiyete298 

dikkat çekerken Figgis, kilise ve devletin sekülerleşme sürecinden itibaren farklı iki 

toplum olduğunu dile getirir. Figgis’e göre Ortaçağ’da yaşanan kilise-kral gerilimi aynı 

sistemin içindeki farklı odakların çatışması olarak ancak bir iç savaş olarak 

nitelendirilebilecekken 20. yüzyılda devlet ve kilise farklı düzlemlerde yer almaktadır. 

Bu iki kurumun arasındaki karşıtlık, her biri kendi alanında egemen olma ve diğerini 

yönlendirme iddiasındaki iki odağın karşıtlığı olarak tezahür etmektedir299. Schmitt, 

Figgis’in bu çıkarımını doğru bulduğunu belirtmekte ancak Laski ve diğer İngiliz 

çoğulcuları tarafından belirtilen kilise-sendika düzleminin Katolik Kilisesi için geçerli 

olamayacağını zira Katolik Kilisesi’nin kendini bir mesleki/ekonomik kuruluşla asla aynı 

kulvarda tanımlamayacağını savunmaktadır. 

Harold Laski tarafından verilen örnekte Bismark’ın hem kiliseye karşı giriştiği 

“kültür mücadelesi”nde, hem de sendikalara karşı giriştiği mücadelede elde ettiği 

başarısızlık Schmitt tarafından da teyit edilmiştir. Schmitt, bu başarısızlık sonucu 

Bismark’ın görkemli imparatorluğunun aslında mutlak egemen ve muktedir olmadığı 

ortaya çıkmıştır demekte ancak hemen arkasından aynı güce kilisenin ya da sendikaların 
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da (o dönemde) sahip olmadığını vurgulamaktadır. Alman düşünüre göre Papalık 

Ortaçağ’da haiz olduğu siyasal kudreti kaybetmiş, iktidara bir yana arkasına bir siyai 

partiyi almaktan bile aciz bir kurum haline gelmiştir300. 

Carl Schmitt açısından egemenliğin göstergesi ve iktidarın alametifarikası kriz 

anında verilen ayırt edici karardır. Kriz anında verilecek karar ve bu kararla yapılan dost-

düşman tayininin en yoğun dışavurumunu ‘savaş kararı’ olarak gören Schmitt, Bismark 

döneminde ne kilisenin ne de sendikaların böylesi bir kudrete ve cesarete sahip 

olmadığını vurgular. Zira bu kararı vermek demek, vuku bulacak savaşın tarafı ve 

yürütücüsü olmak demekti ve Schmitt’e göre her iki kurum da o dönem bunu göze 

alamamış, dolayısıyla Bismark’a karşı kazandıkları zaferi siyasal bir zafer olarak 

taçlandıramamışlardır 

Alman düşünürce sık sık vurgulanan, bir yapının ancak ‘tayin edici bir birlik’ 

halinde davrandığı zaman siyasallaşacağı ve devletleşeceği tespiti esasen çoğulculuk 

eleştirisinin de kalkış noktasıdır. Çoğulcu yaklaşımda yer alan toplumsal örgütlenmelerin 

de adeta kimya bilimindeki kararlı davranış ilkesinin sosyal bilimlerdeki yansıması gibi 

eninde sonunda bir ‘birlik’ olarak davranma eğilimi göstereceğini belirten Schmitt, farklı 

örgüt/kurum/grupların birliğe evrilmemeleri halinde içinde bulundukları yapıyı 

dağıtacaklarını iddia eder. Sonuç olarak çoğulcu yaklaşım Schmittyen düşünüşte her iki 

olasılıkta da geleceksizdir. Ya farklı gruplar ortak davranmaya başlayarak bir siyasal 

birliğe doğru evrilecek, ya da içinde bulundukları toplumsal yapıyı dağıtacaklardır301. Her 
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iki durumda da istikrarlı bir şekilde varlığını sürdüren bir çoğulcu toplum 

kurulamayacaktır. 

Çoğulcu toplumun yukarıda açıklanan temel sorununa başka problemler de 

eklenmektedir. Örneğin çoğulcu toplumda siyasal olanın içeriğini sorgulayan Carl 

Schmitt, diğer toplumsal yapılanmalarla devleti eş değer gören çoğulcu yaklaşımın 

siyasal kavramından yoksun olduğunu iddia eder302. Karar alma ve uygulama aygıtına 

yönelik indirgemeci olarak nitelenen bu yaklaşımın siyasallaşmayı engellediğine, 

devletin sağlayacağı siyasal birliğin karşısına çıkarılan parçalı çoğulcu toplumun apolitik 

özüne vurgu yapan Schmitt, buradan liberalizm kaynaklı devlet düşmanlığından başka 

bir sonuç çıkmayacağını savunur. Üstelik ona göre çoğulcu toplumdaki “devlet 

düşmanlığı” o kadar kof ve alternatif üretmekten uzaktır ki, anarşizm gibi diğer birlik ve 

devlet karşıtı yaklaşımlarla kıyaslandığında dahi hiçbir politik düzlem vadetmez.  

Anarşizmde ya da sendikalizmde yahut nihai hedefleri arasında devleti 

sönümlendirmek olan Marksizm’de verili bir antagonizma ve kalkış noktası olarak alınan 

birer politik mit gören Alman düşünür, çoğulculukta bu yaklaşımların hiçbirini 

bulamamakta ve bir alternatif olarak oldukça zayıf bulmaktadır. Çoğulculuğun sivrildiği 

tek nokta olarak devletin mutlak egemenliğine ve diğer toplumsal gruplar üzerindeki 

üstünlüğüne yönelik liberalizm temelli saldırıyı gören Schmitt, bu meydan okumanın 

siyasal bir toplumu kurma ve yönetme perspektifine sahip olmadığını belirtir303. 

Çoğulcu yaklaşım, devleti diğer toplumsal yapılarla aynı düzeyde 

değerlendirirken, ona yer yer ekonomik belirlenimli topluma hizmet etmekle mükellef bir 

aygıt, yer yer farklı gruplar arasındaki koordinasyonu sağlayacak ‘federatif’ karakterli bir 
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organ rolü biçmektedir. Schmitt’e göre çoğulcu toplumun devleti, söz konusu rolleri bir 

yana bırakırsak politik anlamda işlevsiz bir devlettir, zira hükmetme kabiliyetinden 

yoksun bırakılmış ve çoğulculuk tarafından öngörülen parçalı toplumsal yapı sonucu 

iradesi sakatlanmıştır. Schmitt bu tablo karşısında çoğulcu yaklaşımda neden devlet 

aygıtına yer verildiğini de sorgular304.  Ona göre bu sorunun cevabı muğlaktır. Muğlaklığı 

ölçüsünde de çoğulcu yaklaşımın apolitik karakterini gözler önüne sermektedir. Dinsel, 

kültürel, mesleki ve daha birçok saike göre belirlenen toplumsal örgütlenmelerin yanında 

neden ayrıca bir hükümet örgütüne ihtiyaç duyulduğunun, bu örgütün politik vasfının ne 

olduğunun çoğulcu teoride havada kalan bir soru olduğunu savunur.  

Schmitt’in çoğulculuk eleştirisinin en önemli vurgularından biri olan ‘siyasal 

kavramı eksikliği’dir. Bu eksiklik Alman düşünüre göre teorinin işlerlik kazanabilecek 

bir devlet kuramına sahip olmamasının da sebebidir. Çoğulcu devletin öncelikle kendi 

içinde barındırdığı temel saikler açısından (ekonomi, din, kültür vs.) çoğulcu bir yaklaşım 

geliştirdiğini belirten Schmitt’e göre bu çoğul yapılanma merkezi devlet kavramını 

tamamen dışlamakla beraber, söz konusu farklı grupların zamanla örgütlü bir birlik gibi 

hareket etme noktasına gelişlerini dahi açıklayamamaktadır305. Alman düşünüre göre, 

çoğulcu yaklaşımın tek yaptığı her bir toplumsal grubu önce birbirlerine, sonra ise zaten 

zayıflatılmış devlet aygıtına yönelik birer koz olarak kullanmaktan başka bir şey 

değildir306. Bundan murat ettiği ise açıkça liberal bireycilik ve bireysel özgürlük söylemi 

üzerinden toplumdaki tüm çatışma dinamiklerini likide etmek, görünmez hale 

getirmektir. Çoğulcu teori, Schmitt’e göre en kritik momentlerde topu daima bireye 
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atarak aslında bir çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmaya çalışmakta ve liberalizmin kadim 

yöntemini uygulamaktadır.  

Schmitt siyasal kavramının siyasal bir birlik olmadan var olamayacağını 

savunur307. Ona göre çoğulculuk yoluyla siyasal kavramının elinden belirleyici olma 

niteliği alındığında geriye çoğul toplumsal gruplar paravanı arkasından ekonomik olarak 

güçlü olanın siyasi baskıya maruz kalmaksızın hüküm sürmesi kalacaktır ki, 

çoğulculuğun liberal düşünce tarafından neden böylesine kullanışlı bir yaklaşım 

olduğunun cevabını da Schmitt bu denklemde bulmaktadır.  

Alman düşünür, liberalizm eleştirisi kapsamında sık sık vurguladığı “liberalizmin 

esasen bir devlet kuramına ya da siyasal kavramına sahip olmadığı” tezini çoğulculuğa 

da yansıtır. Hükümet örgütünü, kilise, sendika ya da herhangi bir kültürel örgütlenmeyle 

eş seviyede görmek, siyasal kavramının belirleyici dinamiği olan dost-düşman tayininin 

kesinlikle anlaşılmadığı (ya da dikkate alınmadığı) anlamına gelmektedir ki bu Schmitt 

için her türlü devlet tahayyülünün dışında bir tutumdur308. Schmitt’e göre siyasal kavramı 

ve siyasal birlik yok sayılmadan da var olabilecek bir çoğulculuk anlayışı vardır, fakat bu 

sadece kendi siyasal birliklerini koruyan devletler arasında, uluslararası düzlemde var 

olabilecek bir çoğulculuktur309.  

Devletler düzlemindeki çoğulculuk Schmitt’e göre sadece kabul edilebilir bir 

çoğulcu yaklaşım tarzı değil, aynı zamanda siyasal birlik kavramının mantıksal 

sonucudur310. Nasıl ki siyasal kavramı dost-düşman ayrımı üzerinden şekilleniyorsa, 
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siyasal birlikler de daima bir düşmana sahip olma ihtimaline, yani farklı bir siyasal birliğe 

ihtiyaç duyar. Ve Schmitt’e göre tam da bu sebeple tek bir yeryüzü devleti asla mümkün 

olmayacak bir ütopya olup, devletler alanında daima çoğulluk olacaktır311. Tek bir devlet 

yapılanması içinde yukarıda açıklanan sebeplerle çoğulculuğu kesin olarak reddeden 

Alman düşünür, uluslararası arenada ise tekilliği reddetmekte ve politik dünyanın çoğul 

bir mekân olmak zorunda olduğunu belirtmektedir. Schmitt açısından kabul edilebilir tek 

çoğulcu yaklaşım budur.  

Siyasal birliğin evrensel anlamda tek bir birlik, bir dünya devleti olamayacağını 

belirten Schmitt, evrensellik ve insanlık kategorileri üzerinden politik olarak örgütlenmiş 

farklı halkların (Völker) yerini tek bir yeryüzü devletine bırakamayacağını savunur. 

Çatışmalar ve çatışmaları besleyen sebepler yerinde dururken, halkları, sınıfları, dinsel 

toplulukları bir araya getirmeye çalışmak Schmitt’e göre insanlığın ebedi barışına değil 

başka bir şeye; depolitizasyon ve güçlü olanın galibiyetine hizmet eder312. 

Alman düşünür kendi bulunduğu dönemden ve o dönemin somut koşullarından 

hareket ederek, bir yeryüzü toplumunun, ‘insanlık’ tarafından kurulacak bir medeniyetin 

ve evrensel barışın varlığı hakkında fikir yürütmenin ve bunu hedeflemenin dürüst 

olmayan bir varsayım olacağını savunmaktadır. Siyasetin, liberalizm tarafından politik 

olana atfedilen “kötücül” etkilerini de alıp bir kenara çekileceği, dünya toplumunun 

kültürel, dinsel, ahlaki, sanatsal vs. parametreler etrafında farklılıkları da içererek bir 

araya geleceği bir momentin şu ana kadar olmadığını belirterek, bu vaadin en hafif tabirle 

                                                           
311 Ibid. 

312 Ibid., s. 42. 
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göz boyama olduğunu öne sürer313. Ona göre her şeyden önce bu dünya medeniyetini 

oluşturması beklenen ‘insanlık’ adlı kategori bir kandırmacadan ibarettir.  

İnsanlık kavramının kullanımı, sadece bir yanılsama ve var olmayacak bir 

topluma yönelik beklenti yarattığı için değil, aynı zamanda dost-düşman ayrımı 

konusunda da oldukça tehlikeli savrulmalara kapı açabileceği için de sakıncalı 

görülmüştür. Schmitt’in siyaset felsefesinde merkezi bir yer işgal eden dost-düşman 

ayrımı bu sakıncanın en yakıcı biçimde görüleceği yerdir, zira bu ayrımın bir tarafında 

insanlık varken diğer tarafında kimin olacağı sorusu Alman düşünür açısından 

önemsenmektedir. Bu sorunun cevabına yüklenen önem, “insanlık” kategorisinin 

kendisine düşman bulmakta yaşayacağı zorluktan ziyade, düşman ilan edeceği kesimleri 

neyle itham edeceğinde gizlidir.  

İnsanlık, liberal öğretinin ve liberal dünyada hüküm süren devletlerin anahtar 

kavramıdır Schmitt’e göre ve bu kavram sayesinde düşmanlarını kolaylıkla “insanlık 

dışı” ilan edebilir, düşman ilan edecekleri kitleyi en temel savaş hukuku ve kamu hukuku 

ilkelerinden bile muaf tutabilirler. Bu nedenle Schmitt savaşların ‘insanlık’ adına 

açılmasının büyük bir siyasal risk taşıdığını iddia eder.  

Düşmanı kamusal bir varlık olarak görmemek, onu her türlü hak kategorisinin 

dışında tanımlamak ve liberalizmin apolitik ‘insanlık’ kavramı üzerinden evrensel 

değerleri tamamen tasarrufu altına alması Schmitt açısından yeni yüzyılın başlıca 

tehlikelerindendir314. Schmitt, ne siyasal kavramının ne de uluslararası hukukun ve savaş 

hukukunun, liberalizmin ‘güçlü’nün işine yarayacak birer paravandan ibaret olan 

söylemlerine teslim edilmemesi gerektiğini savunur.  Ona göre devletler alanındaki 

                                                           
313 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 84-85. 

314 Ibid., s. 84. 
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çoğulluğu yadsımanın bir aracı olan ‘insanlık’ kavramı hem emperyal yayılmacı 

hedeflere, hem de “ahlâki-insancıl karakteri” ileri sürerek emperyalist odakların 

ekonomik ajandalarını diledikleri gibi gerçekleştirmelerine yarayacak oldukça işlevli bir 

araçtır. Bu tespitini Proudhon’un “kim insanlıktan bahsediyorsa, aldatmak istiyordur” 

sözüyle destekleyen Schmitt315 liberalizm tarafından siyasal alana sürülen insanlık 

kavramının emperyalizmin elinde korkunç bir anahtar olarak kullanılacağını söyler. Bu 

anahtarı elinde bulunduran devlet, insanlık adına açacağı savaşlarda sınırsız hareket 

alanına ve meşruiyete sahip olacak, düşmanını kolayca hors-la-loi (hukuk dışı) ilan 

edebilecektir. Schmitt’in bu kaygısının, 20. yüzyılda ABD tarafından yürütülen savaşlar, 

savaşılan devletlere yapılan “haydut devlet” yakıştırması ve ele geçirilen savaş esirlerine 

yönelik kurulan Guantanamo Kampı gibi uluslararası hukukun temel ilkelerinin yok 

sayıldığı şartlar düşünüldüğünde bir öngörü niteliği taşıdığı söylenebilir.  

Schmitt, insanlık kavramının içeriğinin apolitik olduğunu belirtmekle beraber, bu 

kavramın sahiplenilmesinin politik işlevine vurgu yapmış ve gördüğü olası tehlikeleri 

sıralayarak, devletler alanının çoğulluğuna yönelecek böylesi bir müdahalenin hukukun 

temel ilkelerini yok saymaya ve kendi politik gündemini gerçekleştirmeye yarayacağını 

savunmuştur. 

Siyasal olanın içerdiği dost-düşman ayrımından hareketle siyasal mekânın 

‘öteki’ye olan ihtiyacının altını çizen Schmitt, çoğulculuğun bu biçimini olumlamakla 

kalmaz, aynı zamanda zorunlu bir form olarak görür. Siyasetin olduğu yerde tek bir 

yeryüzü devleti olamayacağını belirten316 düşünürün bu tahayyülü hiçbir şekilde kabul 

etmemesinin nedeni dost-düşman ayrımının ortadan kalkması varsayımına dayanmasıdır. 

Çatışmanın sona erdiği, politikanın sonunun geldiği bir toplum Schmitt açısından bir 

                                                           
315 Ibid., s. 85. 

316 Kardeş, s. 55. 



108 
 

yanılsamadan ibarettir. Siyasi birlikler şeklinde örgütlenmiş meşru devletlerin karşısına 

muğlak bir ‘insanlık’ kavramını çıkarmak ona göre ancak bu devletleri kendisine tabi 

kılmak isteyen güçlü emperyal odakların işine yarayacaktır317. Ona göre her kim insanlık 

adına mücadele ettiğini söylüyorsa, o aslında kendi politik hegemonya mücadelesini 

perdeliyordur, üstelik bu mücadelesinde düşmanını insanlık dışı ilan etme lüksüne de 

sahip olarak.  

Buradan hareketle Schmitt’in özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan 

“Milletler Cemiyeti” başta olmak üzere, devletlere ‘insanlık’ adına müdahale etme 

niyetinde olan tüm yapılara karşı tutumu olumsuzdur. O bu yapıları devletler arası 

alandaki çoğulluğu yadsıyan ve kendi deyimiyle Avrupa kamu hukukunu yok sayarak 

ABD belirlenimli bir dünyanın kapısını aralayan araçlar olarak görür318. Kuruluş 

karakteristiği olarak apolitik ve pasifist319 bir dünya tasavvuru olan bu yapıların pratikte 

kim güçlüyse ona hizmet ettiğini savunan düşünür, insanlık, evrensel barış ya da 

demokrasi kavramlarının arkasına saklanan söz konusu örgütlerin tahakküm ilişkilerini 

ortadan kaldırmadığını aksine kendilerini kumanda eden güçlere devrettiğini dile 

getirir320.  

                                                           
317 Carl Schmitt’in özellikle Birinci Dünya Savaşı kapsamında yaptığı emperyalizm 

değerlendirmesi için bkz.: Melchers, Carl, Carl Schmitt als 

“Imperialismustheoretiker” - Zur Renaissance der Vorstellung von der imperialen 

Souveränität der Vereinigten Staaten, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, 2008.  

318 Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum 

Europaeum, Duncker&Humblot, Berlin 1974, s. 23.  

319 Kardeş, s. 56. 

320 Ibid., s. 57. 
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Özetle Schmitt açısından tek devlet özelinde savunulan çoğulcu yaklaşım nasıl 

siyasal kavramından yoksun fakat siyasal alanı güçlü olan lehine doldurmakta usta ise, 

devletler alanında çoğulluğu yadsımak da aynı şekilde apolitizm içeren bir yaklaşımdır. 

Ancak bu apolitizmin ardında siyasi birlikleri inkâr ederek, onlara ‘insanlık’ adına 

müdahale etmeyi meşrulaştıran bir politik ajanda gizlidir ki bu ajanda söz konusu 

örgütleri perde arkasından yöneten egemen güçlere aittir. Alman düşünüre göre, evrensel 

tek bir yeryüzü devleti, dünyaya barışın ve insancıllığın egemen olması değil, aksine bu 

kavramlarını tekeline alacak bir odağın hâkim olması manasına gelecektir321.  

Tüm bu açıklananlar itibariyle Schmitt’in devlet kuramında ‘siyasal birlik’ 

kavramına verilen yer ve ‘siyasal birlik’ kavramının oluşumunda dost-düşman 

ayrımına/tayinine atfettiği kurucu rol akılda tutulduğunda, Alman düşünürün çoğulcu 

devlet tahayyülüne aldığı mesafe daha anlaşılır hale gelmektedir. Schmitt için çoğulculuk 

öncelikle apolitiktir, fakat apolitik olması politik bir ajandanın hayata geçmesinde rol 

oynamayacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla Schmitt’in çoğulculuk eleştirisi 

üzerinden yapmak istediği sadece yaklaşımın apolitizmini teşhir etmek değil, aynı 

zamanda farklı politik güçlerin kullanımına açık oluşunu da göstermektir.  

Çoğulcu yaklaşımın başlıca temsilcileri olarak yukarıda da zikredilen Figgis, 

Cole, Laski ve Duguit gibi düşünürleri gören Carl Schmitt, bu düşünürlerle girdiği 

polemikte istim aldığı ilk nokta çoğulculuğun kendine özgü bir siyasal kavramına sahip 

olmamasıdır. Söz konusu yaklaşımın apolitikliğini, siyasal birliği reddetmesi ve onun 

yerine ekonomik, kültürel, dinsel yapılanmaları önermesine bağlayan Schmitt’e göre bu 

toplumsal yapılardan hiçbiri egemen bir politik iktidarın yerini tutamaz. Farklı saikler 

üzerinden örgütlenen toplumsal grupların hiçbirinin siyasal bir ağırlık noktası olmayı 

                                                           
321 Ibid. 
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başaramayacağını belirten düşünür, siyasal değil de ekonomik temeller üzerinden 

şekillenen çoğulcu yaklaşımın devleti etkisizleştirdiğini dile getirir322.  

Alman düşünüre göre çoğulcu bir devlette devlet ve siyasal olan, ahlak, ekonomi 

ve insanlık gibi kavramlarla ikame edilmeye çalışılmaktadır ve bu boşuna bir çabadır. 

Söz konusu ikame çabalarının devleti inkâr etmek ve zayıflatmaktan başka bir sonuca 

ulaşmayacağını belirten Schmitt için devletin inkâr edildiği yerde siyasal olan da inkâr 

edilmektedir323. Ona göre çoğulcu yaklaşım siyasal kavramından uzaklaştığı ölçüde, dine, 

ekonomiye, ahlaka dayanmakta, bu anlamda liberal öğreti ile örtüşmektedir. Söz konusu 

örtüşmenin siyasal birlik yerine siyaset dışı çoğullukların tercih edilmesinde de 

yinelendiğini vurgulayan Schmitt bunun bir toplumu bir arada tutmak için yeterli 

olmadığını savunur.  

Politik bir tözden yoksun bir toplum Schmitt’e göre dağılmaya ve başka bir 

toplumun boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur. Zira Schmittyen siyaset felsefesinde 

her toplum varoluşsal bir siyasal karar ile kurulur ve bu siyasal karar kendini ancak siyasal 

birlikte ifade edebilir. Çoğulcu yaklaşımın aksi yöndeki eğilimi ve siyasal birliği inkârı, 

Schmitt’e göre bu yaklaşımı boşa çıkaran en temel unsurdur. 

 

 

 

 

 

                                                           
322 Ibid., s. 51. 

323 Ibid., s. 52 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CARL SCHMİTT’İN ÇOĞULCULUK ELEŞTİRİSİNİ DİĞER 

DÜŞÜNÜRLERLE OKUMAK 

 

I. ANGLOSAKSON ÇOĞULCU YAKLAŞIMI-LASKİ, FİGGİS, 

COLE 

 

Schmitt çoğulcu teoriye yönelik getirdiği ‘egemenlik’ ve ‘siyasal olan’ 

kavramlarından yoksun olma eleştirisini Anglosakson çoğulculuğunun kurucuları kabul 

edilen G. D. H. Cole, J. Neville Figgis ve Harold Laski’ye de yöneltmiştir. Bu üç 

düşünürü çoğulcu yaklaşımı şekillendiren önemli isimler arasında gören Schmitt, 

çoğulculuk eleştirisini kurarken her üç yazarın eserlerinden de faydalanmıştır. Özellikle 

Cole tarafından dile getirilen “devletlerin, toplumda var olan diğer örgütlenmelerle aynı 

seviyede olduğu”324 tespiti Carl Schmitt’in çoğulculuk karşıtı görüşlerinin kalkış 

noktalarından biridir. Devleti egemen bir güç olarak diğer kurumların üzerinde kabul 

eden Alman düşünür açısından, toplumdaki diğer yapılarla devlet örgütlenmesinin bir 

tutulması ‘egemenlik’ kavramının içinin boşaltılması anlamına gelmektedir. İngiliz 

çoğulcuları tarafından devlete yöneltilen bu “tenzil-i rütbenin” hangi ideolojik zemine 

sahip olursa olsun kurulu bir siyasi birliğin dağılması sonucunu doğuracağını savunan 

Schmitt, Cole, Laski ve Figgis’e ait yaklaşımın devletin egemen birliğinin reddiyesi 

                                                           
324 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 70. 
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olduğunu belirtir325. Cole ve Laski tarafından yapılan bir toplum içindeki insanların, o 

topluma çok farklı saikler üzerinden ve farklı bağlarla dâhil olduğu tespiti, devamında 

toplumda birçok sosyal örgütlenme olduğu vurgusunu da getirir. Bu vurgu Anglosakson 

çoğulculuğunun toplumu parçalı yapılardan ibaret gören tutumuna da zemin hazırlar.  

Dinsel, ekonomik, sosyal bağların farklı gruplarla aidiyet ilişkisi kurmaya 

yönlendirdiği insanlar, her bir grupla, bu bir siyasal parti, bir dinsel topluluk ya da bir 

düşünce kulübü olabilir, farklı sadakat düzeylerinde bağ kurar326. Bağ kurulan bu 

grupların hiç birinin diğeri üzerinde bir belirleyiciliği ya da egemenliği olamayacağını 

savunan Anglosakson çoğulcuları, bu gruplardan her birinin farklı alanlarda “en güçlü 

bağ” olabileceğini belirtir. Bu görüşe göre grup aidiyetleri arasında çıkacak olası bir 

çatışma ise o özel durumun mahiyetine göre hangi bağ kişi için daha baskınsa ona göre 

çözülecektir.  

Schmitt Anglosakson çoğulcu yaklaşımının kuramsal çıkış noktası olarak Otto 

Gierke’nin birlik teorisini ve J. Neville Figgis tarafından 1913’te kaleme alınan Modern 

Devlette Kilise adlı eserini327 görmektedir. Her iki kaynağın da ortak özelliği ekonomik 

ve dinsel yapılanmaları, devlet aygıtıyla aynı düzeyde ve ona meydan okuma kabiliyetine 

sahip oluşumlar olarak tasvir etmesidir.  

Figgis, kilise ile devlet arasındaki ayrımın Papa ile İmparator arasındaki ilişkiye 

dayandığını ve Ortaçağ’dan itibaren artık bu iki makamın aynı toplum (societies) içinde 

sayılamayacağını ifade eder. Figgis’in bundan kastı iki makamın aynı sosyal birim içinde 

biri otoriteyi diğeri iktidarı temsil eden iki kurum olmaktan çıktığı ve artık iki farklı 

                                                           
325 Schmitt, Der Begriff des Politischen, s. 28. 

326 Ibid., s. 28-29. 

327 Ibid., s. 29. 
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societates olmaları, her biri kendi alanında faaliyet gösteren iki ayrı yapı olmalarıdır328. 

Bu noktada Schmitt kilise-devlet ayrımı üzerinden temellendirilmek istenen çoğulcu 

yaklaşıma karşı çıkmakta ve seküler kuramın aslında teolojinin bir taklidi olduğunu iddia 

etmektedir. Merkezi monarşilerin yaygınlaşmasıyla baş gösteren kralın mutlak 

egemenliği ve kilise de dâhil olmak üzere tüm kurumların bu egemenliğe tabi olduğu tezi, 

günümüz seküler devletinde ulusal egemenlik olarak devam etmekte ve bu “mutlak 

egemenlik” vurgusu Schmitt tarafından ilahi egemenliği model almanın bir ispatı olarak 

görülmektedir329. Kralın mutlak egemenliği ve kiliseden bu anlamda yaşanan kopuş, 

Schmitt’e göre Anglosakson çoğulcularının düşündüğünün aksine çoğulcu bir yapının 

habercisi değil, ilâhi kategorilerin “yüzeysel” biçimde sekülerleştirilmesinden ibaret olan 

bir gelişmedir. İlâhi olanı dünyevileştirmenin ilk adımıdır. Bu tespitin ardından Schmitt 

tezini bir adım daha ileri götürerek söz konusu ayrımın dönemin asıl ikilemi olarak 

gördüğü hükümdarın egemenliği ile halk egemenliği arasındaki çatışmayı birkaç yüzyıl 

daha erteleme işlevi gördüğünü belirtmektedir330.  

Çoğulcu tez devletle aynı seviyede gördüğü toplumsal yapılara siyasal bir içerik 

kazandırmamakta, aksine bu yapılarla aynı konuma getirdiği devletin siyasal içeriğini 

boşaltmaktadır Schmitt’e göre ve kilise ve sendika ikilisi de bu anlamda esasen apolitik 

yapılar olarak düşünülmüştür. Oysaki Schmitt için kilise, Roma Kilisesi olarak en 

muktedir, politik ve muteber formuna sahip olmuştur. Keza sendikaları da George 

Sorel’in sendikalist tutumu çerçevesinde iktidar perspektifine sahip ve bu uğurda meydan 

okuyabilen yapılar olarak görmektedir. Ona göre çoğulcu teori sendikaları siyasetten 

                                                           
328 Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 71. 

329 Ibid, s. 72. 

330 Ibid. 
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uzaklaştırarak işlevsizleştirmiş ancak Sorel geliştirdiği sendikalist tutumla bir “mit” 

yaratmayı başarmış ve sendikayı politik iddia sahibi bir yapı olarak kurgulamıştır331. 

 Schmitt, ideolojik yaklaşımları onlara aldığı mesafeden bağımsız olarak ‘siyasal 

olan’ kavramına ve ‘dost-düşman’ ayrımına sahip olup olmadıklarına göre tasnif eder. 

Ona göre ilk grup ideolojik içeriği ne olursa olsun apolitik iken, ikinci grup politiktir ve 

iktidar şansı vardır. Dost-düşman tayinini kendi özgür iradesiyle yapabilen ve bu uğurda 

savaşı göze alabilen her türlü oluşum onun için politiktir. Çoğulcu teoride yer verilen 

kilise-sendika figürlerini bu kabiliyetten yoksun bulan Schmitt tam da bu nedenle 

Anglosakson çoğulculuğunun (diğer çoğulcu yaklaşımlar gibi) egemenlik ve siyasal 

birlik kavramlarını inkâr ettiğini öne sürerek, devletin bu yaklaşımda belirtildiği gibi 

diğer toplumsal gruplarla aynı düzeyde bir örgütlenme olduğunu reddeder332.  

Alman düşünür için devlet insanların dinsel, kültürel ya da toplumsal 

örgütlenmelerle dolduramayacağı bir boşluğu doldurur. Egemenlik kurar, yönetir, 

hükümet eder333 ve devlet kavramı ne karşısına Cole tarafından çıkarılan ‘society’ 

(toplum) ile ne de Laski tarafından önerilen ‘insanlık’ ile ikame edilebilir.  

Bu bağlamda Schmitt Anglosakson çoğulculuğunun “büyük ideolojik 

koalisyonu” olarak tanımladığı kilise-sendika ikilisinin Laski tarafından öne sürülen 

ittifak halindeki çoğulcu yapısına da karşı çıkar334. Ona göre kilise Laski’nin ileri 

sürdüğü gibi kilisenin ahlaki-teolojik çoğulculuğu ile sendikanın liberal-sosyalist 

çoğulculuğu birbiri ile uyum değil aksine karşıtlık içindedir. Bu karşıtlık Schmitt 
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332 Mouffe, Demokratik Paradoks, s. 61. 

333 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 73. 

334 Waldstein, s. 51. 
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açısından kilise ve sendika ittifakının devletle boy ölçüşeceği kurgusunun en zayıf yanıdır 

ve Schmitt, Laski, Cole ve Figgis gibi düşünürlerin söz konusu formülünün popülerliğini 

bu kurgunun cazibesine borçlu olduğunu söylerken “başarısızlığını” da aynı formülün 

içerdiği karşıtlığa bağlamaktadır335. 

II. ROBERT DAHL VE POLİARŞİ KAVRAMI 

 

Robert Dahl İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen çoğulculuk yaklaşımının önemli 

temsilcilerinden biri olarak geliştirdiği sistematik çalışmaları ile ABD’nin politik 

gündeminde daima yer alan ve bu ülke özelinde önemli bir tarihselliğe sahip olan 

çoğulculuk kavramına önemli katkılar sunmuştur. Dahl, çoğulculuğu, ABD kentlerini 

temel alarak yaptığı incelemeler sonucunda bir “kent siyaseti teorisinin" bir parçası olarak 

ortaya koymuştur336. 

İncelemelerine Connecticut eyaletinde yer alan New Haven kentinde, 1960’lı 

yıllarda başlayan düşünür kentteki politik süreçleri farklı grupların bu süreçlere ve 

yönetime olan etkileri üzerinden incelemiştir337. Kentteki sosyal gruplar, ekonomik, 

sanatsal ve dinsel örgütlenmelerin ayrı ayrı kendi alanında söz sahibi kurumlar olarak 

kent yönetimini doğrudan etkilediği öne sürülen çalışmada, yönetimin tercihlerinde bu 

grupların hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek hareket ettiği dile getirilmektedir. 

Dahl’ın çalışmalarında vurgulanan bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere düşünürün 

iyimser bir çoğulculuk tahayyülü vardır. Yaptığı çözümlemelerde sık sık Weber’in 

                                                           
335 Ibid., s. 96. 

336 Orum; Dale, Siyaset Sosyolojisi - Günümüz Dünyasında İktidar ve Katılım, s. 

204. 

337 Ibid., s. 204. 
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izinden giden Dahl’a göre yöneticiler yönetilen kesimin talep ve ihtiyaçlarını dikkate 

alarak hareket etmektedir, zira her iki kesimin de ortak çıkarı bunu gerektirmektedir. 

Buraya kadar aktarılanlardan çıkarabileceğimiz üzere Dahl ‘çatışmacı’ bir siyasal 

kavramına sahip değildir. Dolayısıyla Schmittyen çoğulculuk eleştirisi kapsamında 

değerlendirdiğimizde Dahl’ın tutumu, apolitik ve apolitik olduğu ölçüde uygulanabilir 

olmaktan uzaktır. Farklı toplumsal kesimlerin bir arada yaşayabilmesinin koşulu olarak 

suni ve devamlı kendi içinde bozulma dinamiklerini besleyen bir uzlaşmayı değil, açık ve 

politik tercihleri yönlendiren çatışmacı tavrı benimseyen Schmitt açısından yöneten ve 

yönetilen kesim arasında böylesi bir çıkar ortaklığına dayalı uyumdan söz edilemez. Bu 

varsayım üzerine kurulacak toplumsal bir yapı Schmitt düşüncesi açısından dağılmaya 

mahkûmdur. Schmitt açısından yöneticiler, demokrasilerde egemen devletin temsilcileri 

olarak halkla özdeş ve türdeş olmalı, ancak yönetme işlevlerini uzlaşmaya değil 

egemenlikten aldıkları kudrete dayanarak yerine getirmelidirler.  

Dahl’ın çalışmasına dönecek olursak, 20. yüzyılın ortalarında yazılan ve siyasal 

çoğulculuğun kent bazındaki işleyişini konu alan çalışma, kaleme alındığı dönemde 

oldukça yankı uyandırmış, destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da olmuştur. Söz 

konusu çoğulcu yaklaşıma yönelik şüpheci yaklaşımlar özellikle neo-Marksistler ve kent 

siyasetinde ekonomi-politik hattın belirleyiciliğini savunanlara dayanmaktadır338. Bu 

itirazlar, dönemin güncelliğinde çoğulculuğun aslında bir Amerikan ideolojisi olduğu, 

objektif bir politik hat olarak görülemeyeceği ve esasen ABD toplumunu bile doğru 

çözümlemekten uzak bir yaklaşım getirdiği gibi tezler üzerinden yapılmaktaydı.  

Dahl’ın çoğulculuğuna yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı nokta ise tüm toplumsal 

gruplar/politikaların yönetimi etkileme düzeyinin eşit olduğu iddiası idi339. Bu iddia tüm 

                                                           
338 Ibid., s. 205. 

339 Ibid., s. 206. 
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toplumsal grupların kent ya da ülke bazında iktidarı etkileme kapasitelerinin ekonomik, 

sosyal, dinsel birçok parametre ile değişebileceğini savunanlar tarafından şiddetle 

reddedilmekteydi. Zengin kesimin yoksul kesime, Hristiyan kesimin diğer dini gruplara, 

beyazların siyahlara yönelik açık üstünlüğü dönemin ABD toplumunda ortadayken, 

böylesi bir eşitlikten söz etmek en hafif tabirle yanlış bir çözümleme olarak tanımlanmayı 

hak etmekteydi.  

Dahl’ın çalışmalarında önemli bir yer tutan ‘poliarşi’ kavramı ise demokrasilerin 

içinde seçeneklerin çokluğu vaadini de barındırdığı iddiasını içermekteydi. Temsili 

demokratik rejimlerde bu seçenek çokluğu iktidara gelmek için birbiriyle yarış halindeki 

adayların seçmenin karşısına çıkması ile somutlaşır340. Demokrasi yerine ‘poliarşi’ 

kavramını kullanmayı tercih eden Robert Dahl bir poliarşinin temelinde kültürel, dinsel, 

ulusal sınırlamalar olmaksızın politik arenada yarışabilme olanağının olduğunu 

söylemektedir.  

Dahl yukarıda da belirtildiği üzere çoğulculuk eksenli çalışmaları kapsamında 

‘çokların yönetimi’ anlamına gelmekte olan341  poliarşi kavramına çoğulcu bakış açısını 

geliştirirken önemli bir yer vermiştir. Bir rejim çeşidi olarak poliarşi, yöneticileri 

seçmenlerin çıkar ve taleplerini dikkate almaya zorlayan mekanizmalara sahiptir. Dahl’a 

göre poliarşilerin temel özellikleri:  

“- Seçimlerin özgür ve kontrol edilebilir bir ortamda 

gerçekleştirilmesi,  

                                                           
340 Gençay Şaylan, Temsili Liberal Demokrasinin Önlenemez Krizi, İmge Kitabevi 

Yayınları, Ankara 2008, s. 243. 

341 Heywood, Siyaset, s. 34. 
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- Her yetişkinin oy hakkına sahip olması (cinsiyet, sosyal sınıf gibi 

ayrımlar olmaksızın), 

- Basın özgürlüğünün tanınması, iktidarın yalnızca seçilmiş görevliler 

tarafından belli bir süreliğine kullanılması ve tüm grup/birliklerin nispi 

anlamda da olsa hükümetten bağımsız olmasıdır342”  

Dahl nasıl bu lokâl (New Haven kentini temel alan) çalışmasından çoğulculuk 

teorisine genel geçer bir yaklaşım getirmeye çalışmışsa, bu yaklaşıma getirilen eleştiriler 

de esasen siyasal çoğulcu anlayışın bütününe getirilmiştir diyebiliriz.  

Ekonomik, sosyal ve politik anlamda eşit olmayan grupların, siyasete ve iktidara 

çoğulculuk vasıtasıyla eşit düzeyde etki edeceğini ve belirleyici olabileceğini ummak 

şüphesiz ki eleştiriye açık bir tutumdur. Schmitt’in çatışmasız siyasete yüklediği anlam, 

yani liberalizm tarafından güçlü devletlerin gizli ajandalarına hizmet etmekten başka bir 

siyasal karşılığının olmayacağı tezini Dahl’ın çatışmasız çoğulculuk yaklaşımına 

uyarlamak zor görünmemektedir. Tüm toplumsal grupların eşit düzeyde siyasal etkiye 

sahip oldukları varsayımı gerçekte en etkili ve güçlü olan grubun siyaseti en fazla 

şekillendiren grup olması sonucunu doğuracaktır. Zira böylesi bir çoğulculuk anlayışı 

karar alma süreçlerinde tüm kesimlerin eşit etkiye sahip olduğunu kabul ederek, aksi 

durum için geliştirilebilecek mekanizmaları devreye sokmayacak ve söz konusu kesimler 

toplumsal arenada kendi öz güçleri, ekonomik tahakküm ilişkileri ile baş başa kalacaktır.  

Bu tablo hem güçlü kesimin zayıf ve özellikle ekonomik açıdan kendine bağımlı kesimi 

kolayca yönlendirmesine/baskı altına almasına yarayacak, eşitsizliklerin var olduğu bir 

toplumda karar alma süreçlerine yönelik eşit müdahale varsayımı ise boşa çıkacaktır. Bu 

bağlamda Dahl’ın çoğulcu teorisi Schmittyen çoğulculuk eleştirisinin ‘çatışmayı’ ve 

                                                           
342 Ibid., s. 343. 



119 
 

‘apolitizmi’  vurgulayan uğraklarını aşamayarak bu eleştirileri haklı çıkaracak bir pratiğe 

dönüşme riskini barındıracaktır.  

III. CHANTAL MOUFFE VE RADİKAL DEMOKRASİ YAKLAŞIMI 

 

Chantal Mouffe, çalışmanın önceki bölümlerinde de değinildiği üzere post-

Marksizmin ve radikal demokrasi düşüncesinin çağdaş temsilcilerinden biri olarak liberal 

söylemleri eleştiren fakat eleştirisinin sonucunu liberalizmin reddiyesine ulaştırmayan bir 

yaklaşıma sahiptir. Mouffe, ‘siyasal liberalizm’ ve ‘klasik liberalizm’ eleştirisi üzerinden 

toplumda var olan çatışmaların liberal düşünürler tarafından görmezden gelindiğini ve bu 

nedenle liberal demokrasinin işlerliğine sekte vurulduğunu savunur. Söz konusu eleştirel 

tutumunda Carl Schmitt ile zaman zaman argümanları kesişen Mouffe, bu paralelliği 

kendi tezini geliştirmek için kullanmış fakat çözüm önerilerini Schmittyen bir şekilde 

oluşturmamıştır. Schmitt’i kalkış noktaları ve izlediği yöntem açısından özellikle 

çoğulculuk eleştirisi kapsamında temel alan ve kendi tezlerinde önemli bir yeren veren 

Mouffe çalışmaları sırasında “Schmitt’le birlikte, Schmitt’e karşı” şiarını benimsemiş ve 

esasen daima liberal paradigmaya sadık kalmıştır. 

 Mouffe için Schmitt’in liberal demokrasi karşıtı argümanları önemli bir yol 

göstericidir ve o bu argümanları tersinden işlevlendirerek kendi radikal demokrasi 

tahayyülünü oluşturmaya çalışır343.  

Mouffe’un Schmitt’e dair değerlendirmelerinde, Alman düşünürün insanlık 

kavramına yaklaşımı, liberalizmi ‘siyasal olan’ kavramına sahip olmaması açısından 

eleştirmesi ve siyasetin çatışmacı özünü tespit etmesi ve çoğulculuk eleştirisi gibi 

                                                           
343 Kardeş, s. 303. 
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noktalar öne çıkmaktadır344. Schmitt öğretisindeki bu temel noktalardan hareketle liberal 

tutuma yeni bir soluk getirmek isteyen Mouffe, Schmitt’in argümanlarını dönüştürerek 

işleme sürecinde Alman düşünürün muhafazakâr yaklaşımını daima eleştirir.  

Batılı düşünce dünyasında eski bir Nazi hukukçusunun görüşleri üzerinden yeni 

bir yaklaşım geliştirmenin risklerinin farkında olan Mouffe, olası tepkileri engellemek 

için daima Schmitt’le ayrı düştüğü noktaların altını çizmiştir. Bu ayrımların başında 

Mouffe’un Schmitt’in liberalizm ve demokrasi arasında var olduğunu iddia ettiği 

çelişkiyi reddetmesi gelir. Mouffe’a göre liberalizm ve demokrasinin örtüşmediği 

noktalar olmakla beraber, bu örtüşmezliğin sebebi Schmitt’in öne sürdüğü gibi 

demokrasilerde benimsenen ‘halkın türdeşliği’ ilkesi değildir. Halkın türdeşliği üzerine 

kurulu bir demokrasi tahayyülü Mouffe açısından kabul edilemezdir ve Schmitt’in 

politik çoğulculuk eleştirisinden sık sık faydalanan Mouffe bu noktada Schmitt’le ayrı 

düşmektedir. Ona göre Schmitt’in çoğulculuğu eleştirirken kullandığı, çoğulculuğun 

siyasal birliği dağıtıcı etkisi tamamen Alman düşünürün kurgusudur ve aslında siyasal 

birliğin kuruluş dinamiklerinin yadsınmasıdır345. Mouffe siyasal birliğin içinde çoğul 

yapıların olduğunu, bu yapıların siyasal birliğin kuruluşundan önce ve kuruluşu esnasında 

da var olduğunu ve bu nedenle siyasal olanın zorunlu olarak çoğulculuğu içerdiğini 

savunur346.  

Mouffe’un Schmitt’e ait tezleri aslında siyasal kavramına sahip bir liberalizmi 

inşa etmekte adeta bir aşı gibi kullanmak istemesi, onun Schmitt’in eleştirilerine 

doğrudan saldırgan bir tutum almasını engellemiş, aksine bu tezlere düşünsel anlamda 

değer vermesini sağlamıştır. Bu değer, söz konusu tezlerin eleştiri odağı olan liberalizmin 

                                                           
344 Ibid. 

345 Ibid., s. 304. 

346 Ibid. 
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yine bu eleştiriler üzerinden güçlendirilmesi perspektifini taşır. Modern demokrasinin 

krizine zekâsına hayranlık duyduğunu sık sık belirttiği Schmitt’in muhalefetiyle 

yüzleşerek çare bulabileceğini düşünmektedir347. Mouffe siyasal olan kavramına sahip 

bir liberalizmin ve çatışmacı bir çoğulculuğun var olabileceğini savunur ve Schmitt’e ait 

tezlere başvurmasındaki temel sebep de bu olasılığı formüle etmektir.  

Schmitt’in demokrasinin modern yorumuna kapalı olduğunu, demokrasiyi 

çoğulculuğun zeminini içeren bir tarzda kavramadığını belirten Mouffe348 Alman 

düşünürün demokrasinin modern yorumuna kapalı olduğunu belirtir. Mouffe’a göre bu 

kapalılığın ardında Schmitt’in demokrasiyi liberalizmle yan yana getirmek istememesi 

yatar. Bu tutumu demokrasinin totaliter rejimlerde de uygulanabileceğinin ispatı 

çerçevesinde yapıldığını ileri süren Mouffe’a göre bir Nazi düşünürü olarak Schmitt de 

liberalizm ve demokrasi ayrılığını vurgularken bunu ispatlamayı murat etmiştir. 

Çoğulculuk eleştirisinin, çoğulcuğu siyasal birliği dağıtan ya da nihayetinde yine siyasal 

birliğe evrilen paradoksal bir tutum olarak görmesinin altında da söz konusu totaliter 

eğilimin yattığını savunur. 

Peki, Mouffe Schmitt’in liberal demokrasiye ve çoğulculuğa yönelik eleştirel 

tutumunun neye hizmet ettiğini ifşa etmeye çalışırken, öte yandan Schmittyen 

argümanları kendi radikal demokrasi yaklaşımı için nasıl kullanmaktadır? Bu sorunun 

cevabı Schmitt’in devlet ve siyaset kuramına yaptığı iki önemli katkının dikkate 

alınmasında yatar: Siyasal olan kavramı ve dost-düşman ayrımı ile ifade edilen siyasetin 

çatışmacı karakteri. 

                                                           
347 Mouffe, Siyasetin Dönüşü, s. 176. 

348 Ibid., s. 181. 
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Mouffe, Schmitt’in liberal bireyciliği apolitizmle itham etmesini oldukça 

önemser. Liberalizmin siyasetin çatışmacı doğasını reddettiğini ve bu nedenle kendine 

özgü bir siyasal kavramına sahip olmadığı tezini, kendi liberal yaklaşımını oluşturmakta 

bir anahtar olarak gören Mouffe, Schmitt’in bireysellik ve rasyonalizm kaynaklı 

apolitizm eleştirisini bir yere kadar kabul ettiğini349 ifade eder. Hemen ardından buradan 

siyasal kavramına sahip bir liberalizm ve çatışmacı bir çoğulculuk imkânına erişmenin 

mümkün olduğunu ekleyen Mouffe bunun için ilk olarak liberalizm ve rasyonalizm 

arasındaki bağın koparılması gerektiğini söyler350. Ona göre liberalizmin rasyonalizmle 

arasındaki köprüleri atmaktan başka çaresi yoktur. Çoğulculuk ve siyasal liberalizm 

rasyonalizmden sökülmeli, birey sorunu ise bireycilikten ayrılmalıdır.  

Antagonizma (çatışma) kavramı üzerinden Schmitt’le birlikte hareket eden 

Mouffe çatışmasız bir çoğulculuğu kabul etmez. Bu bağlamda Joseph Raz ve John 

Rawls gibi liberallerin “çatışmasız çoğulculuk” yanlısı görüşlerini eleştirir351ve bu 

düşünürlerin siyasetin temelini oluşturan şey olan dost-düşman ayrımı konusunda hiçbir 

fikirlerinin olmadığını öne sürer. Mouffe tam da bu noktada, çoğulculuk sayesinde dost-

düşman ayrımının zaten aşılacağına dair tezi de eleştirir ve bu tezin siyaseti dışlayan 

liberal yanılsamanın bir ürünü olduğunu belirtir.  

Mouffe’a göre çoğulculuğu oluşturan şey, tıpkı Schmitt’deki siyasal olan tanımı 

gibi, birliktelikler değil ayrılıklardır. Çoğulculuk ona göre kapsama üzerinden değil 

dışlama üzerinden var olur352. Mouffe “onların sınırı çizilmeksizin, biz’in yaratımı söz 

konusu değildir” der. Böylelikle çoğulculuğun barış içinde bir arada yaşayan, uzlaşmış, 

                                                           
349 Ibid.,s. 184. 

350 Ibid., s. 186 

351 Ibid., s. 190-191. 

352 Ibid., s. 190. 
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çatışmasız bir topluma değil, antagonizmaları daima içinde barındıran bir topluma ait 

olduğunu savunur.  

Mouffe çoğulculuğu modern demokrasilerin “kavramsal düzeydeki kurucusu” 

olarak görmektedir353. Antagonizmasız bir toplumun olanaksızlığını savunan Mouffe 

liberalizmin bunun aksini iddia ettikçe boşa düşeceğini ve siyasal manevra alanını 

kaybedeceğini belirtir. Bu bakış açısı Mouffe’un radikal demokrasi düşüncesinin zemini 

olarak sunduğu çatışmacı çoğulculuğun kaynağıdır ve düşünür bu kaynağı benimserken 

Schmitt’in tezlerinden etkilenmiştir. O Schmitt düşüncesini sadece kendi radikal 

demokrasi yaklaşımına uyarlamakla kalmamakta, çoğulculuğun sınırlarını belirlerken de 

Schmitt’den faydalanmaktadır.  

Mouffe, demokrasinin güncel sorunlarının tamamının çoğulculuk etrafında 

şekillendiğini söylerken354 bu sorunların çözümü için çoğulculuğun aşırılıklarının 

törpülenmesini önerir. Demokratik devrimin kazanımları olarak gördüğü kamusal 

alan/özel alan ayrımı, kilise ile devlet işlerinin ayrılması gibi gelişmeleri aynı zamanda 

çoğulculuğun varlığı için de birer koşul olarak gören355 Mouffe, bu kazanımların 

çoğulculuk tarafından sorgulanmaması gerektiğini belirtir. Dolayısıyla Mouffe aslında 

her toplumsal grubun kendi yaşam tarzını özgürce bulunduğu topluma taşımasının bir 

sınırı olduğunu söyler ve dinsel gruplara yönelik mesafesi bu yaklaşımının en tipik 

örneğidir.  

                                                           
353 Mouffe, Demokratik Paradoks, s. 31. 

354 Mouffe, Siyasetin Dönüşü, s. 195. 

355 Ibid., s. 197. 
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Ona göre çoğulculuk, çoğul toplulukların tamamına eşit mesafede yer alıp, kendi 

zeminini yani modern demokrasiyi ayaklarının altından kaydıracak anlayışlara hoşgörü 

göstermemelidir. 

Mouffe, liberal demokrasinin tüm kimliklere pozitif anlam yüklemesini ve 

apolitizmini Schmittyen argümanlarla eleştirmekte, radikal demokrasi anlayışının özünü 

oluşturan çatışmacı çoğulculuğu ise Schmitt’in aksine demokrasi projesinin güvencesi 

olarak görmektedir356. Onun öngördüğü çatışmacı çoğulculuk tıpkı Schmitt öğretisinde 

olduğu gibi uzlaşmaz çelişkiler içeren, siyasal olan kavramına sahip olan, toplumsal 

gerilimleri inkâr etmeyen aksine bu gerilimlerden beslenen bir çoğulculuktur.  

Çoğulculuk tarafından şekillendirilecek radikal demokrasi Mouffe’a göre 

benzerliklerin değil farklılıkların üzerinde yükselecek357 ve bu anlamıyla ‘türdeşlik’ ve 

‘homojenlik’ gibi kavramları dışladığı ölçüde, liberalizmin uzlaşmacı ve indirgemeci 

tutumunu da dışlamak zorunda kalacaktır. Mouffe bu bağlamda antagonizmaların 

varlığını kabul eden, onları “çözmek” yerine onlardan beslenen, üzerinde var olduğu 

modern demokratik zemini korumak için “aşırı çoğulculuk” fikrinden kaçınan bir 

yaklaşımı önerir ve bu yaklaşımı kendi radikal demokrasi tahayyülünün merkezine 

yerleştirir.. 

IV. NORBERTO BOBBİO’NUN ÇOĞULCUK PERSPEKTİFİ 

 

Liberalizm ve sosyalizmi sentezlemeyi hedefleyen çalışmalarıyla tanınan İtalyan 

düşünür Norberto Bobbio çoğulcu yaklaşımı kendi bakış açısını somutlaştırabileceği 

araçlardan biri olarak görmektedir. Sol ve sağ kavramları üzerine yaptığı araştırmalarla 

                                                           
356 Ibid., s. 198. 

357 Mouffe, Demokratik Paradoks, s. 31. 
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dikkat çeken Bobbio, eşitlik kavramı üzerine eğilir ve eşitliğin sağ-sol ayrımının358 

turnusolü olduğunu belirtir359.  

Bobbio özellikle 1980 sonrasında hararetlenen “solda değişim” tartışmalarına 

katılmış, sosyal demokratların sol adına konuşup, öte yandan sola ait değerleri 

yadsımalarını eleştirmiştir. Merkez sol olarak da bahsedilen sosyal demokratlar Avrupa 

başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sağ ve sol arasındaki sınırları 

muğlaklaştırmakta, aradaki ideolojik farkı görünmez kılacak söylemler geliştirmekteyken 

Bobbio bu ayrımın üzerinde durmayı önemsemiştir360. Bu çaba ile İtalyan düşünürün 

ulaşmak istediği sonuç, günümüz soluna “kimliğini” hatırlatmak ve sol siyasetin taşıması 

gereken özellikleri sağ siyaset ile olan ayrımları üzerinden formüle etmektir.  

Bobbio’ya göre hiçbir siyaset aynı anda hem sol hem sağ siyasi çizgide yer 

alamaz361 ve bu söz konusu akımların birbirini dışlayıcı karakterinin en açık 

göstergesidir362. Solu sağdan ayıran en temel özellik Bobbio’ya göre eşitlik kavramına 

verdiği merkezi önemdir ve sol siyaset toplumdaki eşitsizliklerin bilincinde olan, bu 

                                                           
358 Bobbio çağdaşı post modern düşünürler gibi ideolojilerin öldüğünü, sol-sağ 

kavramlarının tarihe karıştığını düşünmemektedir. 

359 Mete Kaan Kaynar, "Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Solunda Yeni Yaklaşımlar: Birey, 

Sivil Toplum, Demokrasi ve Sosyalizm”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005, s. 187. 

360 Norberto Bobbio, Rechts und Links: Gründe und Bedeutungen einer politischen 

Unterscheidung, aus dem Italienischen von Mosche Kahn,  Verlag Klaus Wagenbach, 

Berlin 1994, s. 7. 

361 Ibid., s. 11. 

362 Kaynar, s. 187. 
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eşitsizlikten muzdarip dezavantajlı kesimler için yapısal önlemler alınmasını savunan bir 

yaklaşıma sahip olmalıdır363.  

İtalyan düşünüre göre sol değerlerin artık “demode” olduğunu iddia etmek ve bu 

tezi de SSCB’nin çözülüşüne bağlamak yanlıştır. SSCB’de var olan sosyalist rejimin 

çözülüşü ile eşitlik, emekten yana politikalar, kalkınma vb. gibi sol anlayışa ait 

kavramların varlığı farklı şeylerdir. Bobbio ilk toplumsal olgudan yola çıkarak, sola ait 

tüm değerlerin sonunun geldiğinin ilan edilmesini onaylamaz, fakat bunu Sovyet 

çizgisinde bir sosyalist olarak değil sosyalizmle liberalizmin birleşmesi gibi bir 

perspektiften yapar. Bobbio’ya göre post-modernistlerin iddiasının aksine ortadan kalkan 

ideolojiler ya da sol-sağ ayrımı değil, Sovyet sosyalizmi deneyimidir. Belli bir zaman ve 

mekândaki reel sosyalizm deneyiminin sona ermiş olması, solun beslendiği kaynakların, 

işçi sınıfının üretici gücünün ya da sınıflar arası eşitsizliğin ortadan kalmış olması 

anlamına gelmemekte, solun ideolojik kavramları da, sağın ideolojik kavramları da SSCB 

sonrası aynı yerde durmaktadır. 

Bobbio, sosyalizmdeki “eşitlik” ile liberalizmdeki “özgürlük”  birleşiminden 

ideal bir sol anlayış çıkacağını öne sürmektedir. Ona göre eşitlik sol ve sağ arasındaki 

farkı ortaya koyan en önemli ölçüt olmakla birlikte, her iki anlayışta farklı 

algılanmaktadır364. Sağ anlayış, eşitliği insanlar arasındaki doğal eşitsizliklere dair 

varsayım üzerinden değerlendirmekte ve eşitsizliği meşrulaştıran bir tutum 

izlemektedir365. Oysa sol anlayış için eşitlik verili ekonomik sistemde mevcut olmayan 

                                                           
363 Jan A. Fuhse, "Links oder rechts oder ganz änders: zur Konstruktion der politischen 

Landschaft." Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, V. 33, 2004, s. 213. 

364 Bobbio, s. 69. 

365 Kaynar, s. 188. 
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fakat uğrunda mücadele edilmesi gereken bir ideal olarak benimsenmiştir366. Bobbio bu 

noktada geleneksel sol tutuma da, sağ anlayışa da mesafe alır ve kendi eşitlik kavrayışını 

“sosyal eşitsizlikleri azaltmak ve doğal eşitsizliklerin yaratacağı tahribatı azaltmak” 

olarak tanımlar367. Bu şekilde kurulacak bir eşitlik denklemi Bobbio tarafından 

reddedilen “her şeyde eşitlik” anlayışının dışında, bir yandan insanları eşit kılan şeyleri 

farklı kılanlardan daha fazla ön plana çıkarma, öte yandan fırsat eşitliği vasıtasıyla 

eşitsizliği yumuşatma çabası içerecektir. Böylesi bir çaba toplumsal ve doğal 

eşitsizliklerin varlığını ve tamamen ortadan kaldırılamayacağını kabul eden İtalyan 

düşünür açısından daha anlamlı bulunmaktadır368. 

Bobbio’ya göre eşitlik ve özgürlük kavramları geleneksel solun ve liberal 

bireycilerin yaptığı gibi karşı karşıya getirilmemeli, aksine bir arada düşünülmelidir369. 

Bu iki kavramın toplumsal düzlemde kaynaşmasını sağlayacak yöntem ise İtalyan 

düşünüre göre çoğulcu teoride saklıdır.  

Bu bağlamda çoğulculuk özelinde de liberal ve sosyalizan tavrın birleşebileceğini 

belirten Bobbio, benimsediği çoğulcu yöntemde klasik çoğulculuk yanlıları gibi 

“çatışmasız” bir toplumu temel almaz. Schmitt tarafından merkezi önem atfedilen 

çatışma fikrine kapıları kapamayan Bobbio’nun Schmitt’ten ayrıldığı nokta, çatışmaların 

çözümü noktasıdır.  

                                                           
366 Fuhse, s. 217. 

367 Ibid. 

368 Bobbio, s. 74. 

369 Ibid., s. 76-77. 
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Bobbio’nun Schmitt’ten farklı düşündüğü bir diğer nokta ise “kuramsal 

pasifizm” modeli üzerinden370 çatışmaların çözümünü tarafsız uluslararası kurumlara 

devreden bir yaklaşımı benimsemesidir. Ona göre barış ve demokrasi birbirine ayrılmaz 

biçimde bağlıdır ve bir devletin içinde ya da devletler arası alanda baş gösteren çatışmalar 

önce tartışılarak (polemik evre), sonuç alınamadığı takdirde karşılıklı tavizlerin verildiği 

çeşitli antlaşma yollarına gidilerek (agonistik evre) ve son olarak uluslararası kurumlara 

baş vurarak (pasifist evre) çözümlenmelidir371.  

Schmitt uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ya da NATO gibi güçleri egemen 

devletlerin ajandasını uygulayan örgütler olmakla itham ederken, Bobbio aksine bu 

örgütlerin dünya barışını sağlamada kilit önemde olduklarını vurgular. Schmitt’in kabul 

ettiği tek çoğulculuk biçimi olan “devletler alanındaki çoğulcuk” Bobbio tarafından da 

tanınmakla beraber, Bobbio’nun Alman düşünürden ayrıldığı nokta egemen devletlerin 

çatışma durumunda iradelerini uluslararası bir örgüte bağlayarak pasifist bir tutum 

almaları gereğine yaptığı vurgudur. 

Schmitt’le Bobbio’nun ayrıştığı bir diğer husus ise ‘birey’ kavramına olan 

yaklaşımlarıdır. Bobbio için birey ve bireycilik liberalizmin başlıca kavramlarıdır ve 

bireycilik olmaksızın liberalizmden bahsedilemeyeceğini savunmaktadır372. Oysa 

yukarıda da izah edildiği üzere Schmitt ‘birey’ kavramı yerine ‘yurttaş’ı tercih etmekte, 

liberalizmin bireyciliğine karşı çıkmakta ve bu bireyciliğin demokratik özdeşlikle 

çeliştiğini ileri sürmektedir. Bobbio ise bu görüşün aksine bireyciliğin liberalizm ve 

demokrasinin ortak paydası olduğunu belirtmektedir373. Buradan tekrar her iki düşünürün 

                                                           
370 Mouffe, Dünyayı Politik Düşünmek, s. 44-45. 

371 Ibid. 

372 Mouffe, Siyasetin Dönüşü, s. 142. 

373 Ibid. 
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çoğulculuk değerlendirmesine dönecek olursak, Bobbio bireyciliğin tekçi ve bütünlükçü 

bir toplum kurgusunun reddi olduğunu dile getirerek, çoğulcu görüş için birey 

kategorisinin önemine vurgu yapar. Bobbio bu tespiti yaparken günümüz liberal 

demokrasilerinde var olduğunu iddia ettiği eşitsizliğin ve diğer sorunların kaynağının 

bireyci bakış açısından beslenip beslenmediğini tartışmamaktadır. Bu, onun liberal 

demokrasiye yönelik aldığı eleştirel tutumun bir eksiği olarak görülebilir, zira eşitlik 

problematiği üzerinden liberalizmi eleştirirken öte yandan bireyci yaklaşımı olumlaması 

çelişkili görünmektedir.  

Bobbio modern demokrasilerin hayatta kalabilmek için çoğulcu yöntemi 

benimsemesi gerektiğini ve demokratik bir devletin çoğulcu olmak dışında bir çaresinin 

olmadığını dile getirmektedir374. Ancak savunduğu bireyci bakış açısı bu bağlamla ne 

kadar uyuşmaktadır? Chantal Mouffe bu soruya Bobbio’nun bireyciliğinin demokratik 

çoğulcu devlet tezahürünü engellediğini belirterek cevap verir. Zira bireycilik Mouffe 

tarafından çoğulculuğun kurumsallaşmasının önündeki en büyük engel olarak 

görülmektedir.  

Bobbio tarafından yanıtsız bırakılan tek soru bireycilik-demokratik çoğulcu 

devlet çelişkisi değildir. Schmitt’in parlamenter demokrasi eleştirisinde vurgulanan 

temsili demokrasinin zaafları da Bobbio düşüncesinde görünmez hale gelmiştir. İtalyan 

düşünür tarafsız siyasal temsili desteklerken, çıkar gruplarının temsil organı ile olan 

ilişkilerine değinmiş ancak sadece bu ilişkiyi tespit etmekle yetinmiştir375. Oysa Schmitt 

temsili demokrasinin aleniyet ve kamusal müzakere ilkelerinin, temsilciler ile çıkar 

grupları arasındaki bağ sebebiyle tahrip olduğunu, kararların parlamentoda değil 

                                                           
374 Ibid., s. 144. 

375 Ibid., s. 145. 
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kulislerde alındığını ve bu durumun demokratik işleyişin meşruluğunu zedelediğini öne 

sürer. 

 Schmitt ve onunla aynı ideolojik çizgide olmamakla beraber parlamentarizmin 

“yozlaşmasını” eleştiren diğer düşünürler tarafından ortaya atılan bu iddia Bobbio 

tarafından sadece “temsili demokrasinin doğrudan demokrasiden daha iyi olduğu” gibi 

19. yüzyıldan kalma bir savunmayla geçiştirilmiştir376. Bobbio, radikal demokrat 

Mouffe’a göre sosyalizmi liberalizme eklemlendirmek isterken her ne kadar dost –

düşman ayrımını tanıyor olsa da377 henüz en başta bir dizi çelişkiye düşmekte ve her iki 

yaklaşımın en tezat iki kavramını; ‘bireycilik’ ve ‘eşitliği’ aynı potada eritmeye 

çalışmaktadır. Böylelikle Bobbio, Schmitt’in tam zıddı bir istikamet izleyerek bireycilik 

çatısını terk etmeden liberalizmi ve sosyalizmi bir araya getirmeye çalışmakta ve bu 

çabada çoğulculuktan faydalanmak istemektedir.  

Schmitt rasyonalizmin “evrensel insanlık” gibi söylemlerini reddederken, 

evrensel anlamda tekçi bir ahlak ve siyaset anlayışını Bobbio gibi reddetmekte, fakat 

bunu tek tek devletler ölçeğinde savunmamaktadır. Bu bağlamda her iki düşünür 

toplumsal alandaki çatışmaların varlığını kabul etmeleri, liberal eşitlik kavramına eleştirel 

yaklaşımları ve rasyonalizmin tekçi ahlak anlayışını reddetmeleri dışında, gerek çoğulcu 

teoriye olan mesafeleri gerekse liberal demokratik devlete yönelik değerlendirmeleri 

bakımından oldukça farklı tutumlara sahiptirler.  

Schmittyen demokrasi ve çoğulculuk eleştirisinin argümanlarıyla Bobbio’yu 

değerlendirdiğimizde öncelikle egemen devletlere ait dost-düşman tayinini uluslararası 

örgütlere devretmesi sebebiyle “siyasal olan” kavramına zarar verdiğini, bireyciliği 

                                                           
376 Ibid. 

377 Bobbio, s. 45-46. 
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benimseyerek demokratik özdeşlik ilkesini görmezden geldiğini ve birbiriyle tamamen 

farklı “mit”lere sahip iki anlayışı, liberalizm ve sosyalizmi birleştirme çabasında olduğu 

için apolitik bir tutum aldığını dile getirebiliriz.   
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SONUÇ 

 Schmitt'te iki farklı çoğulculuk tanımı gözlemlenir. Bunlardan ilki liberal 

öğretiye içkin gördüğü ve siyasal birlik için bir tehdit olarak algıladığı çoğulculuktur. 

Schmitt açısından liberalizm ve demokrasi her ne kadar yaygın ideolojik propaganda 

sonucu birbirinden ayrı düşünülemez bir hale bürünse de çelişkili düzlemlerdir. 

Liberalizmin özel mülkiyet ve bireycilik eksenli oluşu, ona göre demokratik ilkelerle 

bağdaşmamakta, liberalizmin ekonomik ve ahlaki bireyi, demokrasinin politik yurttaşıyla 

örtüşmemektedir. Liberal teoriyi ‘siyasal kavramı’ndan yoksun hatta siyaseti yadsıyan bir 

konumda gören Schmitt, siyasetin yerine ekonomiyi ve ahlakı koymaya çalışan 

liberalizme şiddetle karşı çıkar. En üstün siyasal birlik olarak gördüğü devleti ve aynı 

zamanda bir kamu hukuku alanı olarak gördüğü Avrupa’nın kadim siyasal dengelerini 

tehdit ettiğini düşündüğü bu yaklaşımın bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşünür. 

Liberalizmin, siyasete kötücül anlamlar yükleyerek, bireyi daima özel alanına ve özel 

alanına dair vaatlere hapsederek, özgürlüğü bireysel özgürlüğe indirgeyerek apolitik bir 

karaktere bürünse de, aslında politik alanı halktan soyutlayarak egemen güçlere 

hasrettiğini öne sürmektedir. Parlamentarizmin de, demokrasinin de içinde olduğu ve 

liberal söylemden arınmadıkça sona ermeyecek olan krizin sebebini de liberalizmin bu 

tutumuna bağlar.  

“Liberal kandırmacanın” düşünüre göre yarattığı hasar tıpkı tek bir devlette 

gözlemlenebileceği gibi uluslararası alanda da gözlemlenmekte, ‘insanlık’ adına faaliyet 

gösterdiğini iddia eden uluslararası örgütler egemen devletler ve sermaye lehine hizmet 

etmektedirler. Bu son saptama çoğulculuk türlerinden ikincisinin, Schmitt’in onayladığı 

çoğulculuk tipinin alanına dairdir. Rasyonalizmin evrensellik vurgusuna karşı çıkan 

Schmitt açısından devlet kavramı liberal söylemin saldırısı altındadır ve bu saldırı 

uluslararası öznelere tanınan yetkiler üzerinden egemen devletleri yok etmeyi 

hedeflemektedir. Ona göre kabul edilebilir tek çoğulculuk devletler alanında olandır. Zira 
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siyasal kavramının özünde dost-düşman ayrımı vardır ve siyasal birlikler ‘öteki’ olmadan 

var olamazlar. Devletler alanı monist bir anlayışa terk edilmemeli, tek bir politik evren 

değil, yan yana farklı politik evrenler olduğu kabul edilmelidir. Zira ona göre tekçi politik 

evren algısı, devletler alanındaki iradi politik eylemi öldürmeye, bu alanı güçlü yapıların 

tekeline terk etmeye yol açacaktır.  

Schmitt uluslararası alanda çoğulculuğu savunurken kullandığı argümanı, 

tersinden tek bir devlet alanında da kullanmakta ve siyasal çoğulculuğun egemen devleti-

siyasi birliği dağıtma tehlikesi taşıdığını öne sürmektedir.  

Schmitt’in liberalizm, parlamentarizm, demokrasi ve nihayetinde çoğulculuk 

eleştirisi incelendiğinde günümüzün politik tablosu tarafından doğrulanan tespitler 

olduğu görülecektir. Toplumsal taleplerle ilerleyen çoğulculuk çatışma kavramını 

dışarıda bırakarak, yadsıyarak veya kabul etse bile sönümlendirme vaadinde bulunarak 

aslında apolitik bir tavır sergilemektedir. Bu apolitik tavrın tıpkı liberal söylemde olduğu 

gibi egemen unsurlara yarayacağı açıktır. Tarihsel kökenleri bakımından da liberalizme 

içkin olan çoğulculuk özellikle SSCB’nin dağılmasından sonra yeni bir forma bürünmüş, 

muhalefet potansiyelini kucaklamak istercesine kendini revize etmiştir.  

Radikal demokratlar çoğulculuk eliyle ve liberal söylemin dışına çıkmadan 

toplumsal muhalefete seslenmeye çalışmış, ancak toplumsal sorunların ekonomik ve 

sosyal kaynaklarına samimi bir sondaj yapmadıkları için söylemleri havada kalmıştır. 

Farklı aidiyetlere sahip grupların kendi alanlarında kendi ‘iyi’ anlayışları doğrultusunda 

yaşamalarının imkânını vadeden çoğulculuk, aynı zamanda toplumsal bir özne olan 

insanın toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını çözmeye aday bir perspektif 

sunmaktan uzak kalmıştır. Liberalizmin bireysel özgürlük söyleminin gruplar lehine 

genişletilmesinden başka bir yere denk düşmeyen çoğulculuk pratiği de bu yetersizliğin 

sağlamasını yapmıştır. Liberalizm ve onun uzantısı olan çoğulculuk aslında özgürlük 
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olmayan bir özgürlüğün, barış olmayan bir barışın, siyaset olmayan bir siyasetin 

propagandasını yapmıştır.  

Uluslararası alanda ‘insanlık’ adına en ağır insanlık suçlarının işlendiğine tanık 

olduğumuz şu günlerde Schmitt’in devletler alanında savunduğu çoğulcu anlayışı 

anmamak mümkün değildir. Evrensel barış ve ‘insanlık’ gibi kavramların güçlü devletler 

tarafından zayıf olanları ‘hizaya getirmek’ için nasıl da işlevli bir biçimde kullanıldığını 

görmek, bu kavramların apolitikliğinin de ötesinde içeriksel muğlaklığı nedeniyle 

yarattığı tehlikenin bir ispatıdır. Schmitt politik evren (universum) fikrini eleştirirken bu 

tehlikeyi öngörmüş ve ‘insanlık’ söylemini tekeline alacak bir uluslararası örgütün ya da 

devletin, düşmanını insanlık dışı görerek ona bir kamu hukuku süjesi olarak değil hukuk 

dışı bir varlık olarak muamele etmesine meşruiyet kazandırılacağını belirtmiştir. Oysaki 

Schmitt tarafından savunulan Avrupa kamu hukukunda (devletler alanındaki ilişkilere 

dair) düşman ‘kötü’, ‘ahlaksız’, ‘haydut’ vb. nitelemelerin dışında bir kamu hukuku 

süjesidir. Hakları vardır. Kendi yarattıkları universum’larında ‘haydut devlet’ ya da 

‘terörist devlet’ olarak niteledikleri düşmanlarına ellerindeki ‘demokrasinin ve insanlığın 

koruyucusu’ ünvanıyla her türlü hukuk dışı muameleyi yapan güçlü devletlerin 

Schmitt’in öngörülerini haklı çıkardığı açıktır.   

Çoğulculuğun diğer türünde ise farklı handikaplar vardır. Schmitt’in çoğulculuğa 

dair eleştirilerinin yoğunlaştığı nokta devleti yani siyasi birliği dağıtma riskidir. 

Egemenliğin mutlak ve sınırsız olmaktan çıkarak farklı toplumsal gruplarla paylaşıldığı 

bir düzlemde bu doğal bir sonuç olacaktır. En azından Schmitt’in ideal merkezi devleti 

açısından böyledir. Fakat çoğulculuğun asıl handikâpı devleti dağıtma riskinde değil, 

aksine toplumsal grupları kendi alanlarına sıkıştırarak birbirinden ayırmaya, ortak 

çıkarlarını silikleştirmeye ve daha kolay yönetilebilir kitleler haline getirmeye olan 

yatkınlığıdır. Kapitalizmin en uyumlu eşlikçisi olan liberalizm tarafından bu yatkınlık 

fark edilmiş ve çoğulculuk aslında hiç olmadığı bir şeymiş gibi propaganda edilmeye 
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başlanmıştır. Çoğul kimlikler üzerinden gerçekleştirilen muhalefet, sınıf mücadelesi ya 

da cinsiyetçilik karşıtı muhalefet gibi egemenlerin hedefi olmamış, farklı yerelliklerde 

istisnalar görülse de ağırlıklı olarak, en baştan ya da bir müddet sonra egemenlerin 

kontrolünde hareket eden bir hale evrilmiştir.  

Çoğulcu toplumun kendiliğinden demokratik, adil ve özgür bir toplum olacağı 

varsayımı Schmitt tarafından sık sık anılan liberal ‘mit’in bir parçasıdır. Üretim 

ilişkilerindeki tahakkümün sorgulanmadığı, ezen-ezilen ilişkisinin en yoğun yaşandığı 

düzlemlerin es geçildiği bir toplumdaki çoğulcu yapının bu vaatlerin hiçbirini 

gerçekleştiremeyeceği açıktır. Siyasal katılım eşitliği ve iktidara/yerel yönetimlere 

müdahale hakkı gibi kavramlar üzerinden propaganda edilen çoğulculuk, ekonomik ve 

sosyal anlamda eşit olmayanların iktidara eşit müdahale araçlarına nasıl sahip olacağına 

açıklık getirememiştir. Kapitalist tahakküm ilişkileri, kadın-erkek arasındaki kadim 

eşitsizlik, uluslararası alanda yaşanan sömürü ve savaşa dokunulmadan barışın, 

özgürlüğün ya da adaletin nasıl sağlanacağı sorularına açıklık getirmemiştir. Çoğulcu 

yaklaşımların, radikal demokratlar da dâhil olmak üzere hiç birinde bu perspektifin 

olduğunu söyleyemeyiz zira hepsi liberal sistem içinde olan ve orada kalmak isteyen 

yaklaşımlardır.  

Özgürlük, adalet ve barış gibi kavramlar toplumsal olandan ayrı düşünüldüğünde, 

lokal hukuki düzenlemeler ya da belli gruplara tanınan geçici haklar çoğulcu söylemin 

vadettiklerini gerçekleştiremeyecektir.  

Bu anlamda Schmitt’le aynı çıkış noktasına sahip olmamakla beraber aynı sonuca 

varmak olasıdır. Liberalizm, liberal demokrasi, parlamentarizm bir kriz içindedir. 

Günümüzde de bu kriz artarak devam etmekte, çoğulculuk gibi yaklaşımlar da sistemin 

kendi açığını kapatmasına imkân vermemektedir. Toplumsal, ekonomik, siyasal çelişkiler 

ve çatışmalar tüm açıklığıyla mevcutken bunu yadsımak hali hazırdaki egemen güçlerin 
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işini kolaylaştırarak daha kolay yönetilebilir kitleler yaratacaktır. Schmitt’in dikkat 

çekmek istediği nokta olan apolitizmin yaygınlaşması da aslında bir siyasadır ve 

çoğulculuk da bu siyasanın bir parçası olarak hareket etmektedir.  
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ÖZET 

Tuğlu Olpak, Ceren, Carl Schmitt’in Politik Felsefesinde Çoğulculuk Eleştirisi, 

Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Saim Üye, 152 s. 

Alman kamu hukukçusu Carl Schmitt açısından iki tip çoğulcu yaklaşım vardır. 

Liberal demokratik anlayışın ürünü olan ilk tip çoğulculuğun, egemen devlet ve siyasal 

birlik açısından tehdit yarattığını düşünen Schmitt liberalizme yönelttiği ‘apolitik’ 

nitelemesini aynı saiklerle çoğulculuğa da yöneltir. İkinci tip çoğulculuk ise devletler 

alanında kendini gösterir ve Schmitt’in desteklediği tek çoğulculuk tipidir. Politik evren 

fikrine ve bu alandaki tekleşmeye karşı olan Schmitt, uluslararası alanda çoğul yapıları 

savunmakta, bunu siyasal kavramının ve egemenliğin doğal bir sonucu olarak 

görmektedir. 

Tez çalışması boyunca Schmitt’in çoğulculuk eleştirisi kaynakları ve sonuçlarıyla 

beraber ele alınacak, ilk olarak Alman düşünürün politik felsefesini anlayabilmek için 

liberalizm, demokrasi, parlamentarizm, devlet ve egemenlik gibi kategorilere olan 

yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Çalışmanın ikinci kısmında çoğulculuk kavramının 

tarihsel gelişimine değinilecek, kavrama açıklık getirildikten sonra Schmitt’in 

çoğulculuk eleştirisi incelenecektir. Son olarak Schmittyen çoğulculuk eleştirisi Bobbio, 

Mouffe, Laski, Figgis ve Dahl gibi düşünürler eşliğinde yeniden okunacak ve günümüz 

politik arenasında süren yankıları değerlendirilecektir. 
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ABSTRACT 

 Tuğlu Olpak, Ceren, Critique of Pluralism in the Political Philosophy of Carl 

Schmitt, Master of Science Thesis, Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Saim Üye, 152 pages. 

 According to the German public law theorist Carl Schmitt, there exist two types 

of pluralist approach. Schmitt, who thinks that the first type of pluralism which is a 

consequence of the liberal democratic understanding creates a threat with regard to the 

sovereign state and political unity, poses the attribute of being ‘apolitic’, which he poses 

for liberalism, also for pluralism, with the same motives. The second type of pluralism 

appears in the field of states and is the only type of pluralism that Schmitt supports. 

Schmitt, who stands against the idea of political universe and the becoming monolithic 

in this field, stands for pluralistic structures in the international arena, and considers this 

point a natural consequence of the concept of the political and sovereignity. 

 In the course of the thesis study, Schmitt’s critique of pluralism will be addressed 

together with its sources and consequences; in order to understand the political 

philosophy of the German thinker, firstly, his approach towards the categories such as 

liberalism, democracy, parliamentarism, state and sovereignity will be discussed. In the 

second oart of the study, the historical development of the concept of pluralism will be 

mentioned, and Schmitt’s critique of pluralism will be analyzed once the concept will 

have been clarified. Finally, the Schmittian critique of pluralism will be reread with 

thinkers such as Bobbio, Mouffe, Laski, Figgis and Dahl, and its echoes lasting in 

modern day political arena will be evaluated. 

 


