
Devrimler Çağı 

Rönesans ve Reformların etkisiyle bir dönüşüm içine giren Avrupa’da sosyal, 

ekonomik ve siyasal açılardan birçok değişim yaşanmaya başlamıştır. İnsanların zihninde 

başlayan bu değişim, hızlı bir şekilde bütün toplumsal alanlara yayılmıştır. Dinsel 

otoriterizme karşı ortaya çıkan isyanlar, doğa bilimlerinde görülen mühendislik harikaları, 

bunun sonucunda gerçekleşen yeni dünyaların keşfi, yeni kolonilerde -mekânsal uzaklıkla 

doğru orantılı olarak- kralın otoritesinden görece bağımsız uyrukların gerçekleştirdikleri 

bağımsızlık savaşları, yeni kıtadaki bu değişimin eski kıtaya etkileri, yeni kıtadan gelen 

değerli madenlerin yanı sıra farklı tarımsal ürünlerin (mısır ve patates gibi) eski kıtadaki 

yaşam standartlarını artırarak ortaya çıkan nüfus artışı, bilimsel ussallaşmanın ekonomik 

alanda kapitalizmin amentüsü haline gelmesi gibi birçok değişkenin birbirini etkilemesiyle 

Avrupa modern çağın eşiğine adım atmıştır. Toplumun tüm önemli kurumları, ordu, kilise, 

mahkemeler, üniversiteler, okullar, hükümet daireleri ve hatta imtiyaz sahibi kumpanyalar ve 

bankalar gibi yeni güç kaynakları profesyonellikten yana olma tutkusu içine girmişti. 

Bütün alanlarda uzmanlaşma anlamına gelen profesyonelleşme ile Avrupa 

coğrafyasında her biri kendinden menkul özerk kurumlar ve yapılar oluşmaya başlamıştır. Bu 

özerk kurumlar kapitalizm ile yükselişe geçen devlet oluşumunun karşısında bir güç 

oluşturarak sivil toplum’un temelini oluşturmuşlardır. Antik Çağ’da Sparta ve Atina’da ve 

ardından Roma İmparatorluğu’nda ve Ortaçağ’daki bazı kent devletlerindeki yurttaşlar askeri, 

ekonomik ve sınıfsal olarak var olan iktidar gücünün bir uzantısı iken modern devletle birlikte 

yurttaşlar iktidarı oluşturan devletten bağımsız olarak kendilerini ortaya koymayı 

başarmışlardır. Elbette devrimler çağı ile başlayan modern devletin oluşum sürecinin ilk 

dönemlerinde yurttaşlar, yine askeri güç ve dolayısıyla erkek olma zorunluluğu ve mülkiyet 

yani maddi güç gibi iktidarı oluşturan paydalardan birinde görünür olmak gibi bir zorunluluğu 

yaşamışlardır. Zira mülkiyet ve yurttaşlık arasındaki bağlantı yurttaşlık statüsünün kendisi 

kadar eskidir. Ancak zamanla sivil toplum oluşumu sayesinde sivil ve siyasal yurttaşlık, 

kamusal alanda kendisini var edebilmiştir. Devlet-sivil toplum kutuplaşması çerçevesinde 

çözümleme yapanlara göre yurttaşlığın kamusal anlamdaki yasal eşitlik ilkesi, feodalizmden 

kapitalizme geçişte bireyi ‘özgürleştirici’ özelliğinden dolayı ilerlemeci bir içeriği içinde 

barındırır. Başındaki efendiye bağımlı bir şekilde yaşayan feodal insanın yerine bu özerk 

kurumlar ve yapılara eklemlenen birey insanın oluşum süreci başlamıştır.  

Ulus-devletlerin temelini oluşturan bu kral-devletlerinde yurttaşlık hukuksal olarak 

tanımlanmakla birlikte siyasal olarak yeterli bir varlık alanı oluşturamamıştır. Yurttaşlığın 



sivil boyutuna vurgu yapan bu hukuksal anlayış Avrupa’nın birçok monarşik devletlerinde ve 

Amerika’daki kolonilerde kabul görmüştür (İngiltere’de 1670’te jüri üyelerini yargıcın 

istekleri doğrultusunda karar vermediler diye cezalandırmaktan korunması, 1679’da Habeas 

Corpus
1
 hakkının uygulanmasına dönük yasal boşlukların kapatılması gibi düzenlemeler 

önemlidir). Ancak Habeas Corpus ilkesel olarak her ne kadar sivil yurttaşlık anlayışının eşitlik 

temeli üzerine dayanıyor gibi gözükse de uygulamada çoğu zaman kralın ve bürokratik 

otoritenin ağırlığı ön plana çıkmıştır.  

Amerika’daki koloniler İngiliz kralına başkaldırıp bağımsız ve federatif bir devlet 

olmadan önce birçok süreç ve deneyimden geçmişlerdir. Avrupa ticaretinin Büyük 

Okyanus’la Atlas ve Hint Okyanuslarındaki deniz yolları boyunca genişlemesi, sermaye 

birikimine güçlü bir teşvik sağlamıştır; bu ise savaşan devletlerin, silahlı kuvvetlerini 

geliştirmek üzere servet yapmasına olanak vermiştir. Wallerstein’in deyişiyle kapitalist dünya 

sistemi, Avrupa’yı merkez alarak şekillenmeye başlamıştır. Başta İngiltere olmak üzere 

Avrupa’nın birçok ülkesindeki din savaşlarından kaçan insanların Amerika kıtasını mesken 

tutmaya başlamasıyla oluşan yeni kolonilerle birlikte ekonomik etkinlik dünya genelinde 

oldukça artmıştır. Geniş ve tarıma elverişli bakir toprakların insan gücüne ihtiyaç duyması, 

Amerika’ya dünyanın birçok yerinden hem göçü arttırmış hem de Afrika’da yaşayan kara 

derili insanların köleleştirilerek ticari bir meta haline gelmelerine yol açmıştır. Amerika’daki 

kolonilerde yaşayan insanların İngiltere’deki krala karşı gelerek yayınladıkları Amerikan 

Bağımsızlık Bildirgesi’nde (1776) ortaya koydukları ‘yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama’ 

nidaları ile kölelere reva gördükleri yaşam biçimi arasındaki uçurum, kral otoritesine karşı 

yüksek sesle dile getirilen yurttaşlık hakları ile bir ulus olma sürecinin arka planında başka 

saiklerin yattığını göstermektedir.  

Güney amerikadaki adalarda beyazlardan oluşan kapitalist plantörlerin debdebeli 

aristokrasisi, bir üst kast olarak yaşamaktadır; zencilere bir beyazla evlenme olanağı 

tanımamıştır; kamu görevlerinden, milis örgütlenişinden onları uzak tutmuştur; beyazlar gibi 

giyinmelerini yasaklamıştır; okumalarını reddetmiştir ve Kilisenin eşitlikçi Hıristiyan dininin 

bile dışında tutmuştur onları. Antik Çağ’dan beri görülen yurttaşlık bu anlamda aslında 

iktidarın anonimleşmesinden başka bir şey değildir. Gücü olanın iktidarda pay sahibi 

olmasının sistematik bir yolu olan yurttaşlık kurumunun inşasında, modern çağa kadar 

güçsüzlerin alenen dışarıda tutulmasından hiçbir beis bile görülmemiştir.  

                                                      
1 Suçlu oldukları iddia edilen kişilerin kendilerini mahkeme önünde savunabilmelerini sağlayarak İngiliz yurttaşlarının sivil 

haklarını güvence altına alan ünlü yasa. 



Amerikalı kolonistler bu şekilde Afrika kökenli insanlara karşı acımasızca ayrımcılık 

yapmalarına rağmen başlarındaki İngiliz efendilerinin karşısına bağımsızlık talepleriyle 

çıkmaya başlamışlardır. Westminster’da
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 tek bir Amerikalının bile bulunmadığı bir 

parlamentonun yeni transatlantik vergileri toplama hakkını kabul etmeyerek ‘Temsil yoksa 

vergi de yok’ diyen bu Amerikan kolonistleri Britanya anayasasındaki Parlamento’nun 

egemenliği ilkesine de itiraz etmişlerdir; egemen olan kesinlikle halktır. Machievelli ile 

başlayan ve ardından Rousseau ile doruk noktasına ulaşan cumhuriyetçi yurttaşlık anlayışının 

temelini oluşturan halkın egemenliği düsturu öncelikle Amerikan kolonilerinde hemen 

ardından da Fransa’da gerçekleşen devrimlerin çıkış noktası olmuştur. Daha önceden 

sorumlulukların ön plana çıktığı sivil ve yasal yurttaşlık erdemi ile yetinen halklar zamanla 

hakların taçlandırdığı yurttaşlık onurunu elde etme savaşına girişmişlerdir. Ancak 

Amerika’da ve Fransa’da sıradan insanları merkezi otoritelere karşı kitlesel bir güç haline 

getirerek devrimler çağını tetikleyen asıl güç, ‘yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama’ 

üçlemesinden yükselmemektedir. İnsanları kitleler halinde bir araya getirip kralın veya onun 

askeri ve/veya bürokratik uzantılarının iktidarına karşı ayaklandırarak siyasal olarak yönetim 

sürecinin tüm yönlerine katılma isteği uyandıran asıl güç aslında kapitalist ekonomik 

örgütlenmenin içinden doğmaktadır. Bahsedilen bu kitle, belirli bir alanda iyi ya da kötü 

hiçbir değer ifade etmeyen, kendisini ‘sadece herkes gibi’ hisseden herkesi kaplamaktadır.  

Başlangıçta İngiltere’de olmak üzere Amerika’daki İngiliz kolonileri ve ardından 

Fransa’da yükselen isyan ateşinin ardında birbirine benzeyen ve kendilerini ürettikleri ölçüde 

özgür ve güçlü hisseden ve bu nedenle de aynı kaderi paylaştıklarını düşünen toplumsal 

yığınlar oluşturmaktadır. Ortak çıkarları doğrultusunda bir araya gelen bu insanlar artık 

kendilerini, mutlak olduğunu iddia eden kral ve maiyetine ait hissetmeyerek yeni oluşan ve 

oluşmakta olan özerk kurumların ve şirketlerin bir parçası olarak görmeye başlamışlardır. 

Feodalizm, doğrudan üreticinin üretim araçlarıyla donanmışlığına dayanmıştır; feodalizmde 

köylüler toprak parçasının, zanaatkârlar da üretim araçlarının sahibidir ancak kapitalizm ise 

tersine, doğrudan üretici ile üretim araçlarının ayrılığı, giderek üretim araçlarının 

devredilebilirliği üstüne kurulacaktır. Bu nedenle topraktan köklerini kopartarak feodal 

otoritelerin hegemonyasından kurtulan insan bu dünyada yersiz yurtsuz olmamak için kendini 

kapitalist örgütlenmenin kollarına atmıştır.  

Öncelikle Amerika kıtasında, ürettikleri zenginlik doğrultusunda siyasi bir güce sahip 

olamadıklarını düşünen İngiliz kolonilerinde başlayan devrimler çağı, Fransa’daki 

                                                      
2 İngiltere Parlamentosunun bulunduğu şehir. 



köylülerden ve çalışan halktan oluşan yığınların toplumsal eşitsizliklere karşı çıkarak 

Amerika’daki kardeşlerinin izinden gitmesiyle Avrupa’da da devam etmiştir. Artık bireyler 

sivil yurttaşlık hakları ile yetinmeyerek siyasal olarak da etkin olma isteğine girmişlerdir. 

13.yüzyılda yalnızca aristokratlar krala karşı gelebilirken 17.yüzyıl sonuna kadar başını 

burjuvaların çektiği halk kitleleri krala kafa tutmaya başlayarak dini ve sosyal içerikli birçok 

ayaklanma gerçekleştirmişlerdir. Arazilerin çitle çevrilmesi, fahiş kiralar, kilisenin topladığı 

ondalık vergi ve benzer uygulamalar, kırsal alanda arka arkaya çatışmalara ve ayaklanmalara 

yol açmıştır. İngiltere’de toprakların çitle çevrilmesi zorunluluğu kısa bir zaman zarfında 

küçük köylü ailelerin varlığına son vererek, ortaya çıkan büyük çiftlik işletmeleri yoluyla 

tarımsal kapitalizmin gerçekleşmesine neden olmuş ve başıboş kalan köylülerin kentleri hınca 

hınç doldurmasıyla da sanayi kapitalizminin kapılarını açmıştır. Kırsal nüfusun azalarak 

kentlere akan köylülerin hızla proleterleşmesiyle İngiltere, Avrupa’daki birçok muadilinden 

farklı bir şekilde kapitalizmin gelişimine koşut olarak ilerleyen bir ulus-devlet oluşum süreci 

gerçekleştirmiştir.  

Köylülerle başlayan isyanların değişen toplumsal ve ekonomik örgütlenmeler 

nedeniyle zamanla kentlere yayılmasıyla, İngiltere’de birçok farklı ayaklanma 

gerçekleşmiştir. 1688-1689 yıllarında gerçekleşen Şanlı Devrim sonucunda da, Haklar 

Bildirgesi, Haklar Lahiyası ve bir hoşgörü yasası kabul edilerek toplumsal uzlaşı güçlenmiştir 

ve devrim sonucu oluşan yeni anayasal düzenlemelerle denge, Hükümdardan Parlamentoya 

geçerek ‘mutlak despot güç’ monarktan, seçilmiş parlamentoya aktarılmıştır. Kansız Devrim 

adı da verilen bu olayın ardından toplumsal ve siyasal istikrarını sağlayan İngiltere, güçlü 

parlamentosunun güdümünde kapitalist ekonomik yapılanmasını büyük bir hızla sürdürmeye 

devam ederek gözünü Amerikan kolonilerine dikmiştir. Yüzyıllara dayanan parlamenter 

sisteminde toplumsal bir denge gözetilerek Kral veya Kraliçenin rolleri gün geçtikçe 

azaltılmış, bunun yanı sıra (Doğu Avrupa ülkelerinde kapitalistleşmeye ayak sürüyecek olan) 

köylüler ve toprak soyluları İngiltere’de büyük bir hızla eriyerek kentselleşmiştir ve bu 

kentlerde artan ticari faaliyetler ve üretimle zenginleşen orta sınıf parlamenter sistemde 

kendine yer bularak (Avam Kamarası) sivil toplum görevini siyasi olarak da ifa etmeye 

başlamıştır. Kapitalizmin belirlediği toplumsal güçlerin aralarındaki anlaşmazlıkları ve 

çatışmaları zamana yayarak kansız ve dolayısıyla şanlı bir şekilde çözmeleri sonucu İngiltere 

kendine has bir modernleşme yaşamıştır.  

Locke haklar kavramını siyasal gündeme iyice yerleştiren önemli bir isimdir. Locke 

hükümetin doğa yasalarına bağlı kalması gerektiğini savunmuştur ve yönetimin ırsiliğine 



karşıdır ve buna karşılık olarak yöneten ve yönetilenler arasındaki tartışmaları çözümlemek 

için bir tür tarafsız otorite talep etmiştir. Tarafsız otorite olarak görev yapacak olan siyasi 

iktidarın da mülkiyeti düzenleme ve koruma için ölüm cezası dâhil diğer bütün daha hafif 

cezaları da içeren yasa yapma hakkı ve bu yasaları uygulama ve devleti yabancılardan 

gelebilecek zararlara karşı korumak için topluluğun gücünü kullanma ve bütün bunları 

yalnızca kamunun iyiliği için yapma hakkı olan bir yapı olarak tanımlamıştır. Eşit haklar ve 

eşit şartlar altında doğan insanlar hayatları boyunca aldıkları kararlar doğrultusunda kendi 

yaşamlarına yön vermektedir. İnsanlar da Tanrının insanlara bahşettiği bu dünya üzerinde 

emekleri doğrultusunda hak iddia ederek mülk sahibi olabilmektedirler. Locke, doğuştan 

itibaren Tanrı’nın nimetlerinden eşit olarak pay alma hakkı olan insanların nasıl olup da 

toplumsal anlaşmazlıklara yol açan mülkiyet eşitsizlikleri yaşadıklarını da, insanların sahip 

oldukları aklı kullanma becerisine bağlayarak çözmeye çalışmıştır. Tanrı dünyayı, kavgacı ve 

münakaşacı olanın hayalciliğine ve kıskançlığına değil, çalışkan ve akıllı olanın kullanımına 

vermiştir.  

Rasyonel davranış, bu bağlamda, insanların araçlarla amaçlar arasındaki optimum 

dengeyi kurarak mülkiyetlerini arttırabilmeleri (araçsal akıl) anlamına gelmektedir; 

dolayısıyla bu akıl yürütüş biçimine göre bireysel doğal hakların güvence altına alınabilmesi 

için en iyi yasal çerçevenin ne olacağını da toplumun bu en rasyonel davranan kesimleri 

bileceklerdir. Locke’un bu anlayışına göre yasama faaliyetlerine yalnızca araçsal aklını 

emeği ile birleştiren çalışkan yurttaşlar katılabilecektir. Locke aslında orta sınıf çıkarlarının, 

tüccarların ve toprak sahiplerinin, mülkiyet haklarının savunucusudur; eşitlik ve özgürlük 

anlayışı, siyasal ve biçimsel düzeyde olup, ekonomik ve sosyal adaletten yana olmamıştır.  

Locke bu görüşleri ile aslında kapitalist ekonomik örgütlenmenin felsefi temelini 

oluşturarak kapitalizmin siyasal yüzü olarak kabul edilebilecek olan klasik liberalizmin 

savunuculuğunu yapmıştır. İnsanı hak sahibi bir özne (birey) olarak değerlendiren Locke bu 

bireyin doğuştan, sadece insan olması nedeniyle yaşam, çalışma ve mülkiyet hakları 

tarafından belirlenen dokunulmaz bir özel serbestlik alanında yaşamını sürdürmesi gerektiğini 

öne sürmüştür. Klasik liberaller için sorun, yurttaşlar doğal olarak eşit ve özgür bir şekilde 

yola çıktıklarında bile politik otoritenin nasıl gerekçelendirilebileceğini açıklamak olmuştur; 

ilk temsilcilerinden hiçbiri rızanın, herkes için oy hakkı olarak yeniden yorumlanabileceğini 

hayal etmemiştir.  Araçsal akıl ve emeğin doğrultusunda ortaya çıkan toplumsal eşitsizlikleri 

doğanın bir kanunu gibi yorumlayan Locke aslında Aydınlanma dönemindeki bilimsel 

gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan pozitivizmin siyasal sözcüsü olmuştur.  



Ancak insan teknoloji sayesinde doğa karşısında özgürleşirken aslında teknoloji ve 

onun şekillendirdiği yeni toplumsal örgütlenmeler karşısında eli kolu bağlanmıştır. Doğa 

bilimlerinde görülen hızlı gelişme kapitalizmin teknolojik altyapısını oluştururken, siyasal ve 

felsefi yönden de insanların zihnini şekillendirmek ve insanları yeni dünya-modern dünya 

düzenine uyum sağlatmak için pozitivist sosyal bilimcilerden medet umulmaya başlanmıştır.  

Kapitalist ekonomik örgütlenmenin beşiği İngiltere’de yurttaşlık kurumunun evrimi bu 

nedenle kapitalizme koşut ilerlemiştir. Bunu T. H. Marshall, Yurttaşlık ve Sosyal Sınıf 

eserinde gözler önüne sermektedir. Marshall’ın iki önemli mesajı vardır; birincisinde 

yurttaşlığın doğasındaki eşitliğin, sınıflı yapıdaki mevcut eşitsizlikle bağdaşabileceğini öne 

sürerken, ikinci olarak vurguladığı nokta da yurttaş haklarının  tarihsel sırayla sivil, siyasal ve 

sosyal olarak üç gruptan evrildiği iddiasıdır. Marshall’ın bu görüşüne göre sivil haklar on 

sekizinci yüzyılda, siyasal haklar on dokuzuncu yüzyılda ve sosyal haklar da yirminci 

yüzyılda yurttaşlık statüsüne eklemlenebilmiştir. Marshall kapitalizminin gelişimini tersten 

okuyarak modern yurttaşlığın tarihsel gelişimini ortaya koymuştur. Yurttaşlığın can bulduğu 

‘sivil toplum bir toplumsal sözleşmeyle oluşmuştur. Yurttaşlığın görünür kılınabilmesi 

yaklaşık üç yüz yıllık bir süreye tekabül etmiştir. İngiltere’nin ardından gelen diğer ülkeler ise 

bu süreci genellikle kısa aralıklara sığdırmak zorunda kalmış ve bazen de yurttaşlık 

kurumunun şekillenmesi ile uluslaşma çabalarını koşut bir şekilde tecrübe ettikleri için daha 

yoğun gerilimlerle karşılaşmışlardır. 

İngiltere’de kapitalizmin güdümünde ilerleyen liberalleşme serüvenini Amerikan 

Kolonilerinde olduğu kadar Kıta Avrupası’ndaki ülkeleri de derinden etkilemiştir. Bu 

ülkelerin başında Avrupa kıtasında İngiltere ile rekabet halinde bulunan Fransa gelmektedir. 

İngiltere’de mutlak iktidar, toplumsal dinamikler doğrultusunda kansız bir devrimle yerini 

parlamenter bir sisteme bırakırken, Fransa XIV. Louis krallığında daha merkezi bir görünüm 

kazanmıştır.  Fronde ayaklanmalarının hemen sonrasında XIV. Louis, özel ordu bulundurma 

yetkileri de dahil özerk soyluların gücünü ellerinden alarak bunları saraya tabi kılmıştır. 

Askeri ve bürokratik açıdan oldukça güçlü bir merkezi otorite oluşturan XIV. Louis aslında 

Fransa ulus-devletinin temellerini atmıştır. ‘Devlet, benim’ sözüyle aslında iktidarını 

soyutlaştıran XIV. Louis, ulus devlet için yurttaşlar kadar elzem olan asker ve bürokrasi 

ayağını harekete geçirmiştir.  

Ulus-devletin harcında yurttaşlardan oluşan halk, ulusu simgelerken; bürokrasi ve 

askeri yapı devletin ta kendisidir. XIV. Louis çok büyük ve kendine köle gibi bağlı bir 

bürokrasi, büyük kalıcı bir ordu ve büyük bir merkezi hazine örgütlemiştir; bunu yaparken de 



soyluları köle durumuna getirmiştir. 1789’daki Devrim sonucu ortadan kaldırılana kadar halk 

arasında büyük huzursuzluklar yaratacak olan birçok sosyal tabaka unvanları ortaya çıkmıştır. 

Elbette toplumsal yapının bu eşitsiz yapısına olduğu kadar devletin mutlak iktidarına karşı da 

oldukça büyük tepkiler yükselmiştir. Bu tepkileri dile getirenlerden en önemlisi Montesquieu 

olmuştur. Montesquieu, kısmen Yunan ve Roma cumhuriyetçiliğinden ve kısmen de 1689 

İngiliz anayasal kararından esinlenerek güçler ayrılığı yani yasama ve yürütme arasındaki 

kontrol ve denge ihtiyacını savunmuştur.  

Liberalizmin bu iki temsilcisi aslında kendi ülkelerinde mevcut olan sistem üzerinde 

düzenlemeler yaparak var olan statükonun devamını sağlamışlardır. Locke aristokrat ve 

burjuvaların ortaklığında gelişimini sürdüren kapitalist ekonomi mantığını siyasal açıdan 

İngiltere’de yorumlarken, Montesquieu’de XIV. Louis’den beri devlete yamanmak zorunda 

kalan aristokratların şerefini devlet iktidarında paylar vererek kurtarmaya çalışmıştır. Her iki 

düşünürde mülkiyet ve siyasal yurttaşlık ilişkisini canlı tutmaya çalışmıştır. Ancak 

17.yüzyılın ortalarından itibaren İngiltere’de ve akabinde önemli bir konu olan mülkiyet-

yurttaşlık bağıntısı on sekizinci yüzyılla birlikte Fransa’da yaygınlaşmaya başlayan devletin 

yurttaşlardan oluştuğu ve tüm yurttaşların temel bir eşitliğe sahip olmaları gerektiği 

yolundaki ilkeyle ortadan kalkmaya başlamıştır. 19.yüzyıldan itibaren de mülkiyet kısıtlaması 

aşınmaya başlamıştır ve oy hakkı erkeklerin çoğunluğunu kapsayacak şekilde genişlemiştir. 

Bu düşüncenin oluşumunda Rousseau’nun oldukça büyük bir rolü vardır. Rousseau’ya göre 

politik iktidar kısmen zenginin bir aldatmacası aracılığıyla oluşur. Bu aldatmaca sonucu 

fakirin zengine hizmet etmesinin altında ise politik eşitsizliğe yol açan mülkiyet eşitsizliğinin 

yattığını öne süren Rousseau bu durumun yalancı sözleşme ile geçerlilik kazandığını öne 

sürmüştür: 

Rousseau yurttaş cumhuriyetçisi geleneğinde gelişmiş biçimiyle sivil özgürlüğü 

getirecek yeni bir sosyal varoluş yolu tanımlamaya başlamıştır. Her türlü erkin halktan 

alındığı bu sosyal varoluş biçimi Rousseau’ya göre Genel İrade’nin ta kendisidir. Eğer 

yasanın egemenliği insanları diğerlerine olan bağımlılıklarından kurtarırsa, birer yurttaş 

olarak paylaştıkları genel irade doğrultusunda yasa yapma özgürlüğüne kavuşacaklardır. 

Hobbes ve Locke’a göre bireysel özgürlük, bir taraftan halkı temsil ederken bir taraftan da, 

geniş oranda iktisadi faaliyetlere adanmak üzere, özel yaşamların peşinde koşmaları için 

onları özgür bırakan bir yönetim gerektirir; ancak Rousseau ısrarla, insanların sadece yasa 

yapımına doğrudan katılımla özgür olabileceklerini belirtir. Kapitalizmin yön verdiği Klasik 

Liberalizmde özgürlük tepeden inşa edilirken Rousseau’da ise özgürlüğün kaynağı halktır. 



Rousseau, klasik liberallerin soyut ve göreceli birey-yurttaşına karşın toplumun ayrılmaz ve 

aktif bir parçası olarak gördüğü cumhuriyetçi-yurttaşı temel almıştır. Ayrıca Rousseau, liberal 

anlayışı, kendi çağında tanık olduğu şekliyle şanslı bir azınlığın dışındaki yurttaşların 

genellikle oy kullanmanın dışında siyasal bir varlık gösteremediği bir toplumsal yapı olmakla 

suçlamıştır. ‘İngiliz halkı özgür olduğuna inanıyor, çok yanılıyor; yalnızca Parlamento 

Üyelerinin seçimi sırasında özgür; üyeler seçilir seçilmez, halk köleleştiriliyor; bu hiçbir şey 

demek değildir’. Elbette günümüzde de temsili demokrasi krizinin son bulmadığı aşikârdır 

ancak en azından oy kullanmak ve siyasi bir yarış içine girmek için günümüzde sosyal ve 

ekonomik şartlara bağlı yasal engeller bulunmamaktadır.  

Toplumun iradesini oluşturan her bir özgür birey, yurttaş erdemi ile donatıldıkları 

takdirde katılımcı demokrasinin gereği olan sorumluluklarının bilincine ulaşırlar. Yurttaşlara 

‘iyi olun’ demek yetmez, nasıl iyi olunacağını öğretmek de lazımdır. Rousseau aslında bu 

fikirleriyle ulus-devlet inşasında en kritik noktalardan biri olan milli eğitim anlayışının da 

yolunu açmıştır. Yasalara itaat etme anlamındaki özgürlüğün ve bireysel iradelerin genel 

iradeye uyumu anlamındaki erdemin olabilmesi, kısaca devletin varlığını sürdürebilmesi için 

insanlarda ‘bir özgürlük ve erdem doğası’nın yaratılması, yani insanların yurttaşlara 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Eğitim sayesindedir ki erdemli yurttaşlar ortak vatanlarında 

özgürce hüküm sürebilir artık. Rousseau, eğitim yolu ile vatanına milletine bağlı yurttaşlar 

yetiştirme konusunda en çok Sparta kent Devleti örneğinden etkilenmiştir ve yazılarında da 

bu hayranlığını dile getirmekten çekinmemiştir. Sparta Kent Devleti’nde olduğu gibi 

ekonomik ve sosyal açıdan birbirine eşdeğer durumdaki insanların eğitim yolu ile ortak 

sorumluluklarının farkında olarak yetiştirildiği ve bu eğitim boyunca yurttaş erdemi ile 

tütsülendikleri için de canını vatan uğruna vermekten çekinmediği bir halk özlemi duymuştur; 

bu formattaki halkın iradesi de tek tek tüm bireysel (monark) veya grup (aristokrat) 

iradelerinden daha üstündür.   

Rousseau’nun bu düşünceleri yalnızca, Amerikan ve Fransız Devrimleri’ne ilham 

kaynağı olmamıştır, fakat aynı zamanda modern çağdaki bazı sosyalist veya totaliter 

rejimlerin de felsefi alt yapısını oluşturmuştur. Rousseau, egemen halk düsturuyla ulus-devlet 

çağının açılışını yapmıştır. Ancak Rousseau’nun vurgusu bir ulus milliyetçiliğinden ziyade, 

örnekleri Antik Çağ kalıntılarında görülebilen yurtseverlik üzerinedir. 18.yüzyıl 

Avrupası’nda beliren yeni ulusal ihtiyaçları kabul ederken Rousseau geleneksel yurtseverlik 

vasfını okurlarına, özellikle de Sparta’ya ve Roma Cumhuriyeti’ne yaptığı olumlu 

göndermelerle iletmiştir. Aslında bu dönemde İngiltere, İspanya, Fransa, Hollanda ve Portekiz 



gibi devletlerde halihazırda ulusu oluşturan bazı unsurlar mevcuttur. Ancak bu unsurlar bu 

devletlerin siyasal ve coğrafi temelini oluşturmaktan daha çok uzaktadır. Bir ulusla 

bağdaştırılmadan önce toplumsal sözleşme ile özdeşleştirilen yurttaşlık, 1789 Fransız İnsan 

ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde ulustan önce gelmiştir. Amerikan Devrimi’nin etkisiyle 

Fransız Devrimi’nin fitilini ateşleyen yığınlar kendini bir Fransız olarak değil bir yurttaş 

olarak görmüştür. Bundan böyle herkes yurttaş olmuştur. 

Aynı şekilde Amerika kolonilerinde de ulus olmadan önce yurttaşlık yerel olarak 

tatbik edilmiştir. New England’da ve diğer kolonilerin bazı kesimlerinde bir Yunan veya 

ortaçağ kent devletini andıran tarım arazileriyle çevrili bir kasaba veya köy gibi küçük özerk 

birimler görülmüştür. Hepsinde, bir burjuva temsili vardır; her yerde, oy hakkı bazı dinsel 

koşullara bağlı olarak hali vakti yerinde mülkiyet sahibi kişilere tanınmıştır ve bunlar 

kanunları oylamakla yükümlü bir milletvekili meclisi seçmektedirler. Ancak Amerika’da 

İngiliz hegemonyasına karşı ve hemen ardından Fransa’da kral ve mahiyetindeki aristokrat 

hegemonyaya karşı başlatılan isyanlar sonucu meydana gelen Devrimlerle dünya tarihi yeni 

bir ivme kazanarak insan haklarının temel alındığı bağımsız ulus-devletler çağına adım 

atmıştır.  

Her iki devrimin ortak noktası da egemen iktidara karşı alt ve orta sınıfların bir 

araya gelmesidir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776) ve ardından iki yıl sonra bu metne 

eklenen Haklar Bildirgesi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi insan elinden çıkmış 

en kutsal metinler olarak görülebilir. Amerikan Bildirgesi’nden etkilenerek kaleme alınan 

Fransız Bildirgesi’nde ise Tocqueville’nin diliyle, çeşitli kalıtsal ayrıcalıkların yok olduğu ve 

eşit şartların hüküm sürdüğü bir toplumda, temel toplumsal değer artık ayrıcalıklar olmaktan 

çıkıp tüm insanların insan oldukları için sahip oldukları eşit saygınlık haline gelmiştir. İnsan 

olmanın getirdiği haklar herkes için eşit ve ulaşılabilir olmalıdır; bu iki bildirgeyle 

Rönesans’la başlayan ve Aydınlanma ile devam eden modern bireyin oluşum süreci insan 

hakları çerçevesinde belirlenerek cümle âleme ilan edilmiştir.  

Modern demokrasiler eski muadillerinden farklı olarak, yurttaşlarını hak sahibi 

ortaklar biçiminde tasavvur etmiştir, yurttaşlarının hakları ‘insan (man) hakkı’na 

dayanmıştır; Amerika’daki ve Fransa’daki örneklerin ardından gelen modern demokratik 

devrimlerin mantığı bu şekilde olmuştur. Elbette yurttaşlık henüz halkın tüm bireylerini 

kapsamamaktadır. Oy kullanmada mülk sahipliği şartı aranırken Temsilciler Meclisi’ne 

girmek ve Senatör olmak için ise mülkiyet sahipliği şartı bulunmamaktadır. Aynı şekilde 

Fransa’da da Devrim sonrasında siyasi çekişmeler irili ufaklı çatışmalarla devam etmiştir. 



Özellikle Fransa’da başını Sieyès’in çektiği bir grup düşünürün etkisiyle, Antik Yunan’da ve 

Roma’da benzeri görülen aktif (etkin) ve pasif (edilgin) yurttaşlık anlayışı ön plana çıkmıştır. 

Mülkiyeti doğal bir hak olarak gören Sieyès, siyasal hakları yalnız aktif yurttaş dediği üçüncü 

tabakanın
3
 zengin burjuva kesimi için istemiştir ve adına koca bir devrim yapılan bir 

tabakanın geri kalan çoğunluğuna siyasette etken olma yollarını kapayarak onları pasif yurttaş 

diye adlandırmaktadır.Sieyès’in aktif ve pasif yurttaşlık önerisi teoride kalmamıştır; Ulusal 

Meclis’te çoğu üye Sieyès’in bu gruplandırmasını oldukça makul bularak bir aktif yurttaşın 

ayırt edici özelliğini, üç günlük vasıfsız işe eşdeğerde doğrudan vergi ödeyen kişi olarak 

belirlemiştir. Fransız Devrimi her ne kadar hep bir ağızdan çıkan eşitlik, özgürlük ve kardeşlik 

nidalarıyla taçlansa da, devrim sonunda başta kadınlar olmak üzere çalış(a)mayan ve belirli 

bir mülkiyeti olmayan erkek nüfusun bir kısmı yurttaşlık temsilinde etkin bir rol 

edinememiştir. Sieyès için burjuva sınıfının öncelikleri önemlidir; Amerika’daki federatif 

devletin ve hem İngiltere’de hem de Fransa’da oluşmakta olan ulus-devletin hamurunu, 

kapitalist saiklerle hareket eden burjuvalar yoğurmaktadır. Güçlü olanın sahip olduğu güç 

oranında iktidarda hakkı vardır. Ancak yeni başlayan Uluslar Çağı, Sanayi Devrimi’ne 

gebedir; kadınlar da dâhil olmak üzere artık sokaklara binler değil milyonlar dökülecektir.  

Siyasal yurttaşlık ile ilgili mülkiyet sorunları yaşanmasına rağmen ABD ve 

Fransa’daki bildirgelerde siyasal özgürlükle ilgili oldukça önemli gelişmeler de 

bulunmaktadır. ABD’deki haklar bildirgesinin ilk maddesi şu şekildedir:  “Kongre; ifade veya 

basın özgürlüğünü, barışçıl toplanma ve mağduriyetleri gidermesi için hükümete dilekçe 

verme hakkını kısıtlayan (…) hiçbir yasa çıkaramaz”. Aynı şekilde Fransız İnsan ve Yurttaş 

Hakları Bildirisinin on birinci maddesinde de şunlar yazmaktadır: “Düşüncelerin ve 

görüşlerin özgür iletişimi insanın en değerli haklarından biri olduğundan, her yurttaş özgürce 

konuşabilir, yazabilir ve bunları yayınlayabilir; ancak bu özgürlüğü yasada belirtildiği 

biçimde kötüye kullanırsa, bundan sorumlu tutulur”. Her iki bildirge de siyasal özgürlük 

açısından çağının oldukça ilerisinde yenilikçi metinler olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

                                                      
3 Fransa’da o dönemde var olan toplumsal tabakalar içinde üçüncü sırada gelen emekçiler ve burjuva sınıfı.  


