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CÜNEYT ÖZDEMİR: Sevgili seyirciler 5N1K programına hoş geldiniz. Programımızın bugün ki  
konukları ; bir siyaset felsefecisi olarak tanınsa da, tarih, geometri, etik ve genel felsefe gibi
pek çok alanla ilgilenmiş olan, en tanınmış eseri  1651 tarihli Leviathan adlı çalışmasıyla ,batı
siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizen Thomas HOBBES ve düşünceleri özellikle,
devrimden sonra kurulan yeni devletin kalkınmasında, toplumun sosyal yapısında ve eğitim
sisteminde etkili olmuş Jean-Jacques ROUSSEAU .
Öncelikle hoş geldiniz.
THOMAS HOBBES: Hoş bulduk sayın Özdemir.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU : Hoş bulduk 
CÜNEYT ÖZDEMİR: Bugün epey konuşacağımız ve tartışacağımız konular var .Sayın Hobbes
ve Rousseau ,ilk önce insanı sosyal politik bir hayvan olduğunu tanımlayan ve toplumsallığın
,devlet yapısının insan olmanın doğasına özgü olduğunu düşünen Aristoteles’ten farklı olarak
düşündüğünüzü sürekli dile getiriyorsunuz. 
Eğer ki devlet Tanrısal veya insanın doğasına özgü zorunlu bir yapı değilse tekil bir
varoluştan toplumsal varoluşa neden geçtik?
Devlet olmasaydı ne olurdu, Neden ortaya çıktı?
THOMAS HOBBES: Cüneyt Bey müsaadenizle ben başlamak isterim. Devlet olmasaydı ne
olurdu, neden ortaya çıktı? Sorularına açıklık getirmeye çalışmak siyaset biliminde ‘doğa
durumu nedir?’ in cevabıdır esasen.
Doğal yasanın temelini yönelmiş olduğu amaçta değil insanın kökenlerinde aramak gerekir.
Eğer devleti anlamak istiyorsanız aslında onu oluşturan parçaları birbirinden ayıracaksınız ve
sonrasında o tek tek parçaların doğasını anladıktan sonra devlete gideceksiniz ve açıklama
sunacaksınız. Yani devleti anlamak için insanın doğasını anlamak gerekir.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU : Çok haklısın üstadım. Doğa durumundaki insanı incelemeden
devleti tanımlamak mümkün değildir.
THOMAS HOBBES: İnsan en temelde haz peşinde koşan ve acıdan kaçan bencil bir varlıktır.
Bunun kökeninde yatan iç güdü ise kendini koruma ve yaşamını sürdürme arzusudur.
İnsanlar arası uzlaşma bir zorunluluktan doğar ancak yapay bir biçimde sağlanır.
CÜNEYT ÖZDEMİR: Peki insanlar arası bu uzlaşmayı sağlamak şart mıdır?
THOMAS HOBBES: Elbette Cüneyt bey, eğer bu uzlaşı sağlanmazsa, rekabet ,kıskançlık,
nefret insanlar arasında savaşın doğmasına sebep olur. Sert gözükse de kabul etmek
zorundayız zira bu Kutsal kitapta insanların kötü olduğu açıkça söylenmektedir. Devletin
kurulmasına neden olan iki temel dürtü ölüm korkusu ve güvenlik isteğidir.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU : Burada konuya girmek isterim sayın Hobbes insan doğa
durumunda kötü diyemeyiz, hem de güvenlik ihtiyacından ziyade devletin mülkiyet meselesi 



üzerinden temellendirmek gerekir. Örneğin bir toprak parçasının çitle çevirip ‘bu bana
aittir’ diyebilen buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun
gerçek kurucusu olmuştur. Sayın Hobbes ,insanın doğa durumunda bencil ,aç gözlü,
hırslı olduğunu söylenmesi hata olur. Çünkü bu gibi türden dürtülerimiz tam da
toplumsal yaşam sebebiyle mülkiyet sahibi olmamız sebebiyle ortaya çıkıyor.
THOMAS HOBBES: Aynı fikirde değilim üstadım. Ölüm korkusu insanların ortak bir güce
itaat etmelerinin başlangıcıdır. Sözleşmenin varlık nedeni güvenlik isteğidir. Herkesin güç
istediği, arzuların peşinde koştuğu, bencil insanlar tarafından oluşturulan bir ortamda
insanlar hayatta kalabilmek için birbirlerinden korunmalıdır. Hem bir başkası tarafından
öldürülmekten korkan , hem de güvenlik isteği taşıyan insan geleceğini düşünmek
zorunda kalır ve diğerleriyle anlaşmanın yolunu bulmak, diğerleriyle güvendiği bir ortam
tesis etmekte bulur kendini. Devleti kurmaya giden yol böyle bir yoldur.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU: Cüneyt bey bir şeye değinmek isterim. Siyaset felsefecileri
doğa durumundaki insanı incelediklerini düşünürken aslında uygar insanı ortaya
koymaya devam ediyorlar. Eğer ki biz doğa durumundan hareket edeceksek, insanın
tarihi içerisinde kazanmış olduğu bütün nitelikleri soyutlamalıyız. Neyin doğuştan neyin
doğal olduğunu, neyin toplumsal yaşantı içerisinde sonradan edinildiğini ayırmak şart
gözüküyor.
THOMAS HOBBES: Savaş aslında sonucu olduğu kötülüklerin nedenidir.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU: Sayın Hobbes devlet yokken savaş vardı, Bu yüzden devlet
kuruldu demek yerine, savaş zaten tam da bunun sonucu olarak ortaya çıktı.
THOMAS HOBBES: Toplumların kökeninde birlerine karşı sevgi değil birbirlerine karşı
duydukları korku vardır. İnsan rasyoneldir. Böyle bir panik havasından ancak barışla
kurtulabileceğinin farkına varmıştır. Devletin en temelinde bir çeşit panik havası vardır.
Barışın sağlanmasında herkesin karşılıklı olarak haklarını üçüncü bir kişiye ya da kuruma
yani “devlet” devretmesi gerekir.
Doğa durumundaki insan kendi türdeşlerinden kopuk bir biçimde yalnız yaşamaktadır.
Yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel gereksinimler oldukça sınırlıdır ve hiçbir şey
yapmadan da bu gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Yemek yemek, bir ağacın altında
veya mağarada uyumak gibi. Hiçbir gelecek fikri olmadan sadece gündelik yaşamına
devam etmektedir. İhtiyaçları sınırlı olduğundan ve bu sınırlı ihtiyaçları da herhangi bir
yaratıcı eylem gerekmeksizin kendi başına karşılayabildiği için de insanda var o
potansiyel güç yani akıl böyle bir doğa durumunda ortaya dahi çıkmaz. Böyle bir senaryo
mümkün mü?  
JEAN-JACQUES ROUSSEAU: Sayın Hobbes tabi ki mümkün. Kendi kendine yeten vahşi
insan sadece bu duruma uygun duylara ve bilgilere sahipti. Gerçek gereksinimlerden
başka gereksinme duymuyordu. Doğal olarak; doğal insan savaşmayan, zarar vermeyen,
hayatta kalmak için gerçek gereksinimlerinden başka bir gereksinimleri olmayan vahşi
bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Üstadım Siz insanda var olan merhamet duygusunu
görmezden geliyorsunuz. 
THOMAS HOBBES: Siz de fazla romantiksiniz Rousseau. İnsanın kendi kendini koruma
kaygısını, kendisini sevmesi ile birlikte düşünüyorsunuz. 



JEAN-JACQUES ROUSSEAU: İlk doğal duygumuz kendimizi sevmemiz üzerinden
şekillenen kendimizi koruma arzumuzdur. Kendimizden yola çıkarak bir başkasını
da sevmek, bir başkasının güvenliği üzerine de kaygılanmak gibi bir çeşit sosyal
duyguya sahibiz.
CÜNEYT ÖZDEMİR: Sayın Rousseu madem doğa durumu kendimizi en güvende
bulduğumuz durumdu o zaman neden toplumsallaştık ve devlet denilen bir yapı
ortaya çıktı? Bu pek mantıklı değil gibi.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU:Devletin olmadığı ilkel durumda savaş vardı ve devlet
bu yüzden kurulmadı aslında ,doğada meydana gelen bir takım değişiklikler
nedeniyle doğa ile tek başına mücadele edemeyen insanlar birbirleriyle
yardımlaşmak durumunda kaldılar. Önce çatışma olduğu için değil önce
toplumsallaşma olduğu için çatışma doğuyor.
THOMAS HOBBES: Devletin olmadığında insanların kötü ve savaşçı olduğu bir
varsayım bence. Belki de devlet yokken her şey çok daha iyi ve güzeldi.
Toplumsallaşmanın olmadığı dönem de bireysel olarak varlığını sürdüren ilkel
insanlar kendi sınırlı ihtiyaçlarını karşılayabildiği için hırs, çıkar, bencillik, kötülük
gibi dürtülere sahip değildi belki de insanın doğası kötü değildi ,iyi bile değildi.
Toplumsallığın olmadığı bir dönemde iyi kötü  diye bir ayım yoktu .belki de kötülük
toplumsallaştığımız için ortaya çıktı.
CÜNEYT ÖZDEMİR: Sayın Rousseau  kitabınızda ‘….. İnsan etini bir defa tadınca
başka bütün yiyecekleri hırçınlıkla geri çeviren, sadece insan yutmak isteyen aç
kurtlar gibiydiler.’ derken ne demek istediniz?
JEAN-JACQUES ROUSSEAU: Burada sayın Hobbes’un da dediği gibi ‘ İnsan
insanın kurdudur ‘ sözüne atıfta bulunarak; doğal durumumuzda bir kurt değilken ,
mülkiyetle birlikte bir kurda dönüştük.
CÜNEYT ÖZDEMİR: Devlet tam da bu noktada mı ortaya çıktı ?

JEAN-JACQUES ROUSSEAU: Devlet, eşitsizliği, hiyerarşik ilişkileri
sağlamlaştırmak ,mülkiyeti korumak ve ekonomik üst sınıflar üzerindeki tahakkümü
arttırmak üzere kuruldu.
CÜNEYT ÖZDEMİR:Siz de aynı fikirde misiniz sayın Hobbes?
THOMAS HOBBES: Tepeden aşağı akan su önüne set çekilmezse nasıl davranırsa
,devletin yokluğunda insanlarda öyle davranırdı. doğal durum denilen bu kaos
ortamında herkesin diğer herkesle savaş halinde olacağını , insanların birbirini
ezdiği bu cehennem hayatına son vermek için bir sözleşme (kontrat) yapmak
gerekmiştir. Bu sözleşmeyle insanlar, önceden sahip oldukları sınırsız
özgürlüklerine son vermişler; kendilerini temsil edecek ve yönetecek dev insanı
(Leviathan yani devlet) yaratmışlardır.
CÜNEYT ÖZDEMİR: Her ikinizde de özellikle insan anlayışları arasında önemli
farklılıklar söz konusu ve bu insan anlayışlarındaki farklılık hiç kuşkusuz devlet
anlayışlarına da yansımış. Bu farklılığa rağmen temelde her ikinizin de  ortak
noktası, insan doğası ile devletin ortaya çıkışı ve anlamı arasında vazgeçilmez bir
bağ olduğu düşüncesi.
Ben her ikinize de ayrı ayrı  çok teşekkür ederim programımıza katılıp değerli
görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için .


