
Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau ‘’Toplumu Oluşturmada Halk
Egemenliği Olmalı Mı ?’’üzerine olan münazarada karşı karşıya gelirler ve ilk
konuşma Thomas Hobbes ile başlar:
Hobbes: Fikrime şu sözlerimle başlamak isterim. Mutlak iktidar kaynağını,
Tanrı’dan değil bireylerin ortak çıkarlarından almalıdır. Leviathan adlı
eserimde de bahsettiğim gibi ruhani ve dünyevi iktidar ayrımına karşı
çıkıyorum, iç barışı sağlayabilmek için egemen gücün, dini ve dünyevi iktidarı
tek başına toplanması gerektiğini söylüyorum.
Rousseau: Sen Leviathan eserinden örnekler vererek açıkladığın görüşünün
ben de savunmuş olduğum küçük burjuvazinin ve demokrasinin sözcülüğünü
yapmış biri olarak sözlerime şu cümlelerle başlamak isterim. Var olan
demokrasiyi var gücümle eleştirir egemenliğin kaynağı bakımından milli
egemenlik prensibini, egemenliğin kullanılması yönünden ise halk egemenliği
prensibini savunurum.
Hobbes: Düşüncende yanıldığını düşünüyorum. Çünkü ‘’Doğal Yaşam’’ diye
bir bulgu vardır devlette ve bana göre devletin olmadı dönemde dönem altın
bir çağ olmaktan uzaktır. Tam tersine devletin ortaya çıkmadığı dönemde
insanlar cehennem hayatı yaşamaktaydılar.’’ İnsan insanın kurdudur’’ sözü
bu görüşümde anlam kazanıp insanların birbirini ezdiği bu cehennem
hayatına son vermek için bir sözleşme yapmak mutlaka gerekmektedir.
Rousseau: Düşüncenizi sonuna kadar dinledikten sonra görüşüme şu
cümlelerimle devam etmek isterim. ‘’İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Ve
Temelleri Üzerine Konuşma Ve Toplum Sözleşmesi’’ adlı eserimde toplumun
bir sözleşme üzerinden doğduğunu ben de düşünürüm. İnsanlar doğal
yaşama halinde eşit ve özgürdür. Ancak insanlar elindekilerinden daha fazla
şeye sahip olma hırsı yüzünden mutlu yaşam zamanla sona ermiştir. 
Hobbes: Belirtmiş olduğun insanların elindekilerden daha fazla şeye sahip
olma hırsı yüzünden mutlu yaşam zamanla sona ermiştir, görüşünü şu
cümlelerimle devam edeceğim. Barışçıl ve birleşmiş bir sivil toplum ancak
bireylerin bazı haklarından vazgeçmesi, bunları devlete devretmeleri ile
mümkün olabilir. İnsanlar ancak bu şekilde elindekilerin daha fazlasını
istememe hakkını bulabilirler.
Rousseau: Toplum hayatında da doğal yaşam durumunda olduğu gibi özgür
olunabilecek bir sistem kurmak gerekir. Ama benim düşündüğüm istediğim
sistemde, toplumu teşkil eden bireylerin canlarını ve mallarını korumalı hem
de özgürlüklerini güvence altına almalıdır.



Hobbes: Görüşünü dinledikten sonra düşüncemi son olarak şu cümlemle
bitirmek isterim. Toplumsal sözleşme benim savunduğuma göre insanları bir
tür dizginleme durumudur. Ve bunun içinde toplum için sözleşme şarttır.
Savunmalarıma bu cümlemle son vermek isterim. Katılımınız için teşekkür
ederim.
Rousseau: Ben de görüşünü dinledikten sonra şu savunmayı yapmayı tercih
ettim. İnsanların doğası gereği iyi olduğu görüşündeyim. İnsanları
dizginlemek için sözleşmenin var olduğu görüşüne bende şunları söylemek
istiyorum. İnsanın doğası olarak iyi olduğu için sözleşme insanın iyi doğasını
bozar ve kendisini doğal haklarından yoksun bırakır. Bunun tek çözümü ise
bireyin haklarını daha kapsamlı olan halk egemenliğine bırakmalıdır. Bireyin
hak ve özgürlüklerini asıl koruyacak olan budur. Dinlediğiniz için teşekkür
ederim.
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