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Toplum ve siyaset felsefesinin 
mahiyetine ilişkin yaygın ve sıkça 
“bellum omni contra omnes” ve 
“homo homini lupus” gibi tekerleme 
tabirlerle özetlenen bazı eksik ve 
yanlış alımlamalar bulunmaktadır. 



Bu alımlamaları düzeltmek için kaçınılmaz 
olan bu tarihsel yaklaşımın yanında 
yazının diğer amacı, Hobbes’un kendi 
kültürel coğrafyamızda süren siyasetin 
kuramına ve pratiğine ilişkin bazı soru ve 
sorunlar açısından da verimli kılmaktır. 
Tartışmamın merkezinde Leviathan’ı 
alacağım. 



Thomas Hobbes «Barışın gerçek 
filozofudur.» Fakat Hobbes’un teorisi uluslar 
arasında sürekli savaş durumunun mantığına 
son verme konusunda bir umut perspektifi 
sunmuyor (1981). 
 
 
       Hedley Bull 



O ayrıca şöyle der: devlet hukuk felsefesi 
(philosophia civilis) söz konusu olduğunda, 
o, De Cive adlı kitabından daha eski değildir. 
Bu (…), onun Leviathan’ı da, itibarı çok kötü 
bir eserdir; bu son kitap yasaktı ve bu 
nedenle nadirdir. Onlarda toplumun ve 
hükümetin doğasına dair hala yaygın 
olanlardan daha sağlıklı düşünceler 
bulunmaktadır. 
          G. W. F. Hegel 



«1700’e kadar bütün bunlar değişti. 
Hobbes’un uluslararası bir ünü vardı, fakat 

alkışlanan bir bilimci olarak değil. 
Gerçekten de o ün büyük ölçüde yıkıma 
uğramıştı. O, yaygın olarak İngiltere’nin 
şimdiye kadar yetiştirdiği en kötü üne 

sahip filozof olarak biliniyordu. Onun adı 
ateizm, ahlaksızlık ve yığınla kabul edilmez 

politik görüş ile eş anlama geliyordu.»  
          Jon Parkin 



De Cive üzerine: 
 
«… onun ilkelerini ve temel önermelerini 
hiçbir şekilde kabul edemem; onlar, 
insanların kötü olduğunu ya da kötü 
olmaları için neden gösterdiği için çok 
kötü ve çok tehlikelidir.» 
        
          R. Descartes 



«Devlet öğretisi söz konusu olduğunda; 
ben ile Hobbes arasındaki fark şudur: ben 
doğal hukuka dokunmuyorum ve her 
kentte otorite sahiplerine uyruklar 
karşısında doğa durumunda her zaman 
olduğu gibi onların üstünde olup iktidar 
olmaya yetecek kadar hak tanıyorum.» 
        
          B. Spinoza 



Darwinist etik: 
 
«…bellum omni contra omnes ve güçlü 
olanın öncellikli hakkından yaşam için 
ahlaki kurallar çıkarsamak mümkündür, 
ama bu Hobbes’ta olduğu gibi elbette içte 
korkusuzca olması gerektiği anlamında… 
        
          F. Nietzsche 



«İngiliz okurları için o, ‘Malmesbury’nin 
canavarı’, ‘şeytanın sekreteri’, 
‘cehennemin sözcüsü’ ve bir yazarın ifade 
ettiği gibi ‘doğanın vebası’ ve ‘umutsuz 
İngiltere’nin yüzkarası’ idi. Yüzyılın 
sonunda Hobbes, İngilizlerin tasavvurunda 
çağının bête noir’ı olarak istisnai ve belki 
de biricik bir yer edinmeyi başarmıştı.» 
       Jon Parkin 



Sir Robert Filmer açısından Hobbes’un 
ortaya koymuş olduğu siyaset kuramının 
binası değil, fakat binanın üzerine kurulu 
olduğu “temel”, asıl sorun kaynağıdır. Eş 
değişle Hobbes’un siyaset kuramı 
temelden sorunludur. 



- Elements of Law, Natural and Politic, 1640 
- De Cive (Yurttaş Üzerine) 1642, 1647 
- Leviathan 1651, (Latince 1670) 
- De Corpore (Cisim Üzerine) 1655 
- De Homine (İnsan Üzerine) 1658 



17. yüzyılın sonuna kadar devlet 
kuramı çerçevesinde herkeste ilahi 
otoriteye dayalı bir temellendirme 
beklenmektedir. Hobbes’un ortaya 
koyduğu siyaset kuramında otoritenin 
kaynağı artık ilahi bir güç değildir…  
          John Dewey 



Hobbes, o zamanlar ‘ilahi otorite’ yerine 
“halk” otoritesini siyasetin temeli ve 
meşruiyet kaynağı olarak tanımlamak 
isteyenlere karşı Hobbes bireyi ve bireyin 
iradesini merkeze alır. Böylelikle siyasetin 
meşruiyet kaynağı herkesin herkesle 
yaptığı sözleşme üzerinden ulaşılan “ortak 
rızası” (common consent) olmuş oluyor. 
          John Dewey 



17. yüzyılda Hobbes kendi ortak rıza 
teorisini ortaya koyduğu dönemde bu 
konu zorunlu olarak teolojinin alanına 
girerdi. Yukarıda işaret ettiğim gibi Hobbes 
siyaset kuramını bir teolojik kuram ya da 
sistem çerçevesinde değil, tersine De 
Cive’yi yayınlamakla kendisinin 
temellendirdiğini düşündüğü “toplum 
felsefesi” (“Civil Philosophy”) ya da 
politika bilimi olarak formüle eder. 
          John Dewey 



Böylelikle Hobbes ortak rıza kuramını 
bilimsel olma iddiası formüle eder ve 
bunu teolojik çerçeveden alıp felsefi ya da 
bilimsel bir çerçeveye taşır. Bu nedenle 
Hobbes’un temellendirdiği ortak rıza 
kuramı söz konusu olduğunda, Dewey’nin 
aktardığı gibi “uyrukları başkaldırıya teşvik 
ettiği” ileri sürülür…      
              John Dewey 



ve onun kurduğunu iddia ettiği bilim 
söz konusu olduğunda “motif ve 
bağlam” bakımından Hobbes’un 
teolojik olduğu ileri sürülür; fakat bu 
teolojik motif ve bağlam, “anti-
teolojik” olmak içindir.         
          
      John Dewey 



«Hobbes’un çağdaş eleştirmenleri sanki 
cenneten kovulma olmamış gibi insanlara 
olmaları gerektiği gibi ya da olmalarını 
arzuladıkları gibi bakmak istiyordu. Buna 
karşın Hobbes insanlara olduğu gibi 
bakmak istiyordu.» 
                   
            Helen Thornton 



İnsanlık Hali (Doğal): 
«…insan doğasında üç temel kavga nedeni 
buluyoruz: Birincisi, rekabet; ikincisi, 
güvensizlik; üçüncüsü de, şan ve şeref.» 
                   
            Thomas Hobbes 



İnsanlık Hali (Doğal): 
- Çalışmaya yer yoktur; 
- Toprak işlenmez (kültür ve uygarlık); 
- Denizcilik olmaz; 
- Metaların deniz aşırı dolaşımı olmaz; 
- Rahat oturulabilir yapılar olmaz; 
- Yaşamı kolaylaştıracak araç ve gereçler olmaz; 
- Zaman kavramı, sanat, edebiyat ve felsefe 
olmaz; 
- Toplum olmaz;  
- Sürekli şiddet yoluyla ölüm korkusu;  
                Thomas Hobbes 



Şüpheciliğe karşı: 
 
insan zihninin doğal yetilerinin ve 
tutkuların birbiriyle çelişmesi nedeniyle 
insan toplumsal bir varlık değildir, 
dolayısıyla toplumsal sorumluluklar 
üstlenemez. 
                   
            Thomas Hobbes 



Şüpheciliğe karşı: 
 
insanın muhakeme gücünün sertliği insanı 
eleştirel ve tahammülsüz kılar. Böylelikle 
insan, diğer insanların hatalarını af etme 
eğilimi göstermez. 
                   
            Thomas Hobbes 



Şüpheciliğe karşı: 
 
İnsanın tasavvurları çok hızlı işlediği için, 
düşünümleri gerektiği kadar sağlam 
değildir. Böyle olmadığı için insan 
kararlarında doğru ile yanlış arasında 
ayrım yapamaz.  
                   
            Thomas Hobbes 



Şüpheciliğe karşı: 
 
İnsan bütün düşünüp taşınmalarında 
sağlam akıl yetisine ihtiyacı vardır. Zira 
eğer kararları hızlı olursa insanın adil 
olması mümkün değildir.  
                   
            Thomas Hobbes 



Şüpheciliğe karşı: 
 
Bunlar gerçekten büyük zorluklardır. Fakat 
aşılmaz değildir. O halde: 
- İnsan toplumsal varlık olabilir; 
- Dostluklar kurabilir; 
- Akıllı olabilir; 
- Ahlaklı olabilir; 
- Adil olabilir…          
            Thomas Hobbes 



Rekabetin nedeni: 
«… eğer iki insan ikisinin aynı zamanda 
kullanamayacağı aynı şeye sahip olmak 
isterse, birbirine düşman olur; ve herkes 
kendi amacına ulaşmaya çabalarken (…) 
birbirlerini yok etmeye ya da tahakküm 
altına almaya çalışırlar.»        
  
            Thomas Hobbes 



Rekabetin nedeni: 
«İnsanların hepsini korku altında tutacak 
bir ortak güç olmadan yaşadıkları sürece, 
Savaş denilen durumun içindedirler; ve bu 
savaş, her bir insanın herkese karşı 
savaşıdır. Zira Savaş sadece muharebeden 
veya kavga eyleminden ibaret değildir…» 
          
            Thomas Hobbes 



Savaş ezeli-ebedi midir?: 
«Böyle bir savaş zamanı veya durumunun 
hiç varolmadığı belki düşünülebilir; ve ben 
de, dünyanın her yerinde durumun hep 
böyle olduğuna inanmıyorum: ancak, 
günümüzde bile, dünyada insanların böyle 
bir durumda yaşadığı birçok yer vardır.» 
          
            Thomas Hobbes 



Savaş ezeli-ebedi midir?: 
«Amerika’da birçok yerinde vahşiler, doğal 
istekler sayesinde bir arada yaşayan küçük 
ailelerin yönetimi dışında -ki bunların 
uyumu doğal haza dayanır- ve bugün bile 
daha önce söylediğim gibi o vahşi 
durumda yaşarlar.»           
             
           Thomas Hobbes 



İnsan doğası ve tarihsellik: 
«Hobbes’un ahlaklılığı, temel olarak bir 
burjuva ahlaklılığıdır. Eğer bu geriye doğru 
takip edilecek olursa, Hobbes’un, bütün 
siyaset kuramını çıkardığı insan doğasına 
dair analizinin, gerçekte burjuva insanının 
bir analizi olduğu görülebilir; onun psikolojik 
çıkarımlarının dayandığı açık ve gizli 
kabullerin hepsi, tuhaf bir şekilde burjuva 
toplumu için geçerlidir.»     
       Crawford Brough Macpherson 



Yoksullar, yaşam kavgası, doğa ve 
akıl yasaları: 
 
«…bütün insanların «çok büyük kısmı 
ekmeğini elde etme çabasında;  geride 
kalanlar anlama konusunda aşırı 
ihmalkar…»            
      Thomas Hobbes 



Siyaset Bilimi ve Toplumsal Sınıflar: 
 
«Ortak varlığı yaratmanın ve muhafaza 
etmenin, aritmetiğin ve geometrinin olduğu 
gibi, belli kuralları vardır; sadece (tenis 
oyunu gibi) pratiğe bağlı değildir: kuralları ki 
yoksulların onları bulmaya ayıracak zamanı 
yoktur, zamanı olan insanların da şimdiye 
kadar ne merakı ne de  yöntemi oldu.» 
            Thomas Hobbes 



Doğa Yasası ve Gelecek Perspektifi: 
«…sen kendine yapılmasını istemediğini, 
başkasına yapma; bu ona Doğa Yasını 
öğrenmek için başka insanların eylemlerini 
kendininki ile tartarken, daha ağırsa onları 
terazinin öbür tarafına, kendininkini de 
onların yerine koymalıdır, kendi tutkularının 
ve öz-sevgisinin tartıya bir eklememelidir; ve 
böylelikle bu doğa yasalarının hiçbiri ona 
akla çok uygun görünmez olmayacaktır.» 
            Thomas Hobbes 



«ÖLÜMSÜZ BARIŞ» 
 

    Thomas Hobbes 


