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GİRİŞ

Diğer Devlet Türleri (Yargı, Hükûmet ve İdare 
Devletleri) Karşısında  Yasama Devletinin 

Kanunilik Sistemi

“Kanunilik” ve “meşruiyet” kavramlarına dair açıklamala-
ra başlarken, Alman Devleti’nin içinde bulunduğu bugünkü 
durum, anayasa ve kamu hukuku bakımından “parlamenter 
yasama devletinin bir tür çöküşü” olarak nitelendirildiğinde, 
bununla ancak meseleyi özetleyen, kısa ve teknik bir ifade 
dile getirilmiş olur. Burada iyimser ya da kötümser tahmin ve 
teşhislerle ilgilenilmez; aynı biçimde “bunalımlar” da, –ister 
biyolojik, tıbbî veya iktisadî olsun, isterse savaş sonrası buna-
lımı, güven bunalımı, durgunluk bunalımı, nekahet bunalımı, 
ergenlik bunalımı ya da her neyse onun bunalımı olsun– bahis 
konusu olmayacaktır. Bugünün kanunilik kavramına, buna 
bağlı olarak parlamenter yasama devletine ve savaş öncesi dö-
nemden aktarılmış hukuksal pozitivizme dair tüm sorunsalı 
doğru biçimde kavrayabilmek için, iç siyasetteki mevcut duru-
mu kamusal bağlamlarıyla göz önünde bulunduran anayasa ve 
kamu hukuku kavramlarına müracaat etmeye ihtiyaç vardır.

Bu incelemede “yasama devleti” olarak, belirli bir tür siyasi 
kamusal yapı tasvir ediliyor. Sözü edilen yapının ayırt edici 
özelliği, kamusal iradenin en yüksek ve tayin edici ifadesini 
normlaştırmalarda görmesinde saklıdır. Hukuk haline gelmeyi 
irade etmelerinden ötürü belirli nitelikleri haiz olması gere-
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ken bu normlaştırmalar, söz konusu gerekliliğin icabı olarak 
diğer tüm kamusal işlevleri, faaliyet ve görev alanlarını ken-
dilerine tâbi kılabilirler. 19. yüzyıldan bu yana Kıta Avrupası 
devletlerinde “hukuk devleti” sözünden anlaşılan şey, haki-
katte sadece bir yasama devletidir, bilinen başka bir ifadeyle 
parlamenter yasama devleti. Parlamentonun üstün ve merkezî 
konumu, onun bir “yasama organı” olarak, anılan normlaş-
tırmaları kanun koyucunun, yani “législateur”ün taşıdığı tüm 
itibarla tanzim etmesine dayanır.

Kanun ile kanunu icranın, kanun koyucu ile kanunu icra 
makamlarının birbirlerinden ayrıldığı yasama devleti; ölçü-
lebilir ve belirlenebilir içeriğin, gayrişahsî olmasından ötürü 
genellik arz eden ve önceden belirlenmiş olmasından ötürü sü-
reklilik arz etmesi planlanan normlaştırılmasının egemenliği 
altındaki bir devlet türüdür. “Egemen olan kanunlardır”, in-
sanlar, otoriteler ya da hükümdarlar değil. Daha net ifade edi-
lirse: Kanunlar hüküm sürmez, yalnızca birer norm addedilir-
ler. Hükümranlık ve yalın kuvvet artık asla var olamayacaktır. 
Kuvvet kullanmak ve hükümranlık sürmek isteyen, bunu “bir 
kanun temelinde” veya “kanun namına” yapar. Yürürlükteki 
bir normu kendi yetki dairesinde geçerli kılmaktan başka bir 
şey yapamaz. Kanunları, artık hükümran olmayan ve kendi 
kanunlarını bizzat geçerli kılmayan veya bunları kendi başına 
tatbik etmeyen, sadece geçerli normlaştırmaları tanzim eden 
bir kanun koyucu merci yapar. Kanuna tâbi olan kanunu icra 
makamları da ancak bundan sonra, bu normlaştırmalar na-
mına devlet gücünü kullanmaya mezun olurlar. Yasama dev-
letinin teşkilatlanması, daima kanun ile kanunu icranın, ya-
sama ile yürütmenin birbirlerinden ayrılmasına neden olur. 
Bu, sadece teorik olarak kurgulanmış bir ayrım olmadığı gibi, 
insanların iktidar hırslarına karşı temellendirilmiş psikolojik 
bir tedbir de değildir. Bu, içinde kişilerin veya insanların hü-
kümranlığı yerine normların geçerli olması gereken yasama 
devletinin en gerekli ve kurucu ilkesidir. Tüm devlet hayatının 
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temelinde yer alan “kanuna uygunluk prensibinin” nihaî ve 
esas anlamı, bundan böyle asla hükümranlık sürülmemesinde 
veya emredilmemesinde yatar; zira sadece gayrişahsî biçimde 
yürürlükte olan normlar geçerli kılınabilir. Böyle bir devlet 
biçiminin haklılığı, tüm devlet gücü kullanımlarını kapsayan 
kanunilikte saklıdır. Kapalı bir kanunilik sistemi, itaat talebi-
ni temellendirir ve bunu her türlü direnme hakkını bertaraf 
ederek haklılaştırır. Bu noktada hukukun karakteristik görü-
nüş biçimi kanun, devlet zorunun karakteristik haklılığı ise 
kanuniliktir.

Tayin edici siyasi iradenin farklı biçim ve usullerde orta-
ya çıktığı başka kamusal yapılar da mevcuttur. Yargı devletle-
rinde norm koyan kanun koyucu yerine, hukuki bir çekişme 
hakkında karar veren hâkim son sözü söyler. Buna mukabil, 
her biri kendi karakteristik ifadesine göre, nihaî kararın bu 
karakteristik içinde somut olarak dile geldiği ve bu karakte-
ristik aracılığıyla nihaî merciin –“dernier ressort”– meydana 
çıktığı, hükûmet veya idare devletleri olan başka siyasî yapılar 
da mevcuttur. Yargı devletinin tipik ifadesi; daha önceden be-
lirlenmiş genel normlaştırmaların aracılığını gerektirmeden, 
içinde doğru hukukun, adaletin ve aklın vasıtasız biçimde ilan 
edildiği ve bunun sonucunda saf kanuniliğin normativizmin-
de kendini tüketmemiş, somut vakıaya dair verilen karardır. 
Yasama devletinin tipik ifadesi, önceden belirlenmiş, içeriği 
itibarıyla tayin edilebilir ve ölçülebilir, süreklik ve genellik arz 
eden normlaştırmadır; mahkeme kararı kendini bu normlaş-
tırmaların saf bir uygulaması olarak takdim ederken, kamusal 
hayatın tamamı tipe uygun kapsam alanlarını mümkün kılan, 
kapalı bir kanunilik sistemi tarafından kuşatılacaktır. Hâkim, 
vasıtasız biçimde içtihatta bulunduğu ve bu suretle belirledi-
ği hukuku norm koyan kanun koyucuya ve onun kanununa 
karşı dahi geçerli kıldığı müddetçe, yargı devleti pekâlâ bir 
“hukuk devleti” olarak görünür. Yasama devletinin diğer bir 
karşı kutbunda, karakteristik ifadesini hükümet eden bir dev-
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let başkanının yüksek şahsî iradesinde ve otoriter emirinde bu-
lan hükûmet devleti yer alır. Bununla beraber içinde irade ve 
emrin otoriter ve kişisel biçimlerde ortaya çıkmadığı ve fakat 
bunların üstün normlaştırmaların saf bir uygulaması olmak-
tan ziyade sadece objektif düzenlemeler şeklinde vücuda gel-
diği bir başka devlet biçimi de düşünülebilir: İdare devleti. Bu 
devlette ne insanlar hükmeder ne de normlar daha üstün bir 
şey olarak addedilir; Friedrich Engels’in1 meşhur tanımında 
ifade bulduğu üzere, “şeyler kendi kendilerini idare ederler”. 
Bu muhtemelen bir ütopya olsa da, şu durumda yine de bir 
idare devletinin varlığı tahayyül edilebilir: Sadece meselenin 
esasına göre belirlenmiş, somut bir duruma odaklanmış, ta-
mamıyla objektif-pratik amaca uygunluk bakış açısından tü-
remiş tedbirde karakteristik ifadesini bulan bir idare devleti.

Fakat tarihsel gerçeklikte devamlı surette bağlantılar ve iç 
içe geçmeler ortaya çıkacaktır, zira yasama, yargı, hükûmet ve 
idare her siyasî kamusal yapıda bulunur. Hiçbir devlette sa-
dece emir ve kumanda edilmez, aynı zamanda kanunî norm-
laştırmalar yapılır ve maslahata uygun tedbirlerle idarede 
bulunulur. Hatta –Richard Thoma’dan naklen (Handbuch des 
deutschen Staatsrechts, 2. cilt, s. 127)– her bir müstakil devlet 
faaliyetinde hem yasamadan, hem idareden, hem de içtihattan 
birer parça keşfedilebilir. Her şeyden evvel tüm bu unsurlar 
ve görünüş biçimleri egemenin kendinde tekrar birleşir: Ege-
men, en yüksek kanun koyucu, en yüksek hâkim, en yüksek 
amir olduğu gibi nihaî kanunilik kaynağı ve nihaî meşruiyet 
zeminidir. Zayıf devletlerde meşru bir hükûmet, yasama or-
ganı kararlarının kanunilik tesirinden istifade etmeye istekli 
olacaktır; bir idare devletinin kendi siyasî tedbirlerini yaptırı-
ma bağlayabilmek için yargıyı kullanması gibi. Buna rağmen, 
tayin edici iradenin ağırlık noktasının nerede bulunduğu ve 
farklı imkânlardan hangisinin ortalama ve normal mevcudiyet 
açısından orta noktayı teşkil ettiği, tayin edici an geldiğinde 

1  Tamamlayıcı not: “Friedrich Engels’in” (A)
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hangi türdeki âli iradenin esaslı ve müessir biçimde öne çıka-
cağı ve kamusal yapı bakımından tür belirleyici olacağı gibi 
hususlar genellikle tereddüte mahal bırakmaksızın teşhis edi-
lebilirdir. Mamafih yüksek yargı, hükûmet, normlaştırma ve 
idare makamlarının, rüzgârda öylece salınmaları veya birbir-
lerine omuz vermeleri ya da birbirlerine girmeleri de pekâlâ 
mümkündür. Belki de böylesi durumlar, birçok farklı türden 
ve birbirlerinden bağımsız yüksek erkin geçici ara dönemler-
deki talihli bir dengesidir.

(Her biri kendi arasında tekrar farklılaşan) yargı, hükûmet 
ve idare devletlerinin meşruiyet biçimleri karşısında kendi ka-
palı kanunilik sistemiyle yasama devletinin oluşturduğu fark, 
kanımca devletin günümüzdeki durumunu tanımada geçmiş-
te ortaya çıkmış ayrımlara göre (örneğin: Hükümdarın ikti-
darı ile zümre yoldaşlığı, otorite ile özgürlük, hukuk devleti 
ile diktatörlük vs. arasındaki karşıtlıklar üzerinden yapılan 
ayrımlara göre) daha verimli olacaktır. Çeşitli uyarlamalarıyla, 
gelenekselleşmiş bulunan monarşi, aristokrasi ve demokrasi 
şeklindeki üçlü ayrım da bu incelemede kullanılmayacak-
tır. Aristocu öğretinin çağdışı ve aşılmış olduğu iddiasından 
ötürü değil. Fakat bugün, kapalı bir kanunilik sistemine dair 
normativist varsayım, gerçekten mevcut ve hukuka uygun bir 
iradenin taşıdığı meşruiyetle bariz ve reddedilemez bir karşıt-
lık içine giriyor. Bugünün tayin edici karşıtlığı budur; yoksa 
hep müphem kalmış ve kafaları karıştırmış monarşi, aristok-
rasi, oligarşi veya demokrasi arasındaki karşıtlık değil. Ayrı-
ca devlet biçimimiz bir dönüşüm içindedir ve (yüzyıl önceki 
“özgürlük” yerine şimdi) “plana” dair kaçınılmaz eğilimiy-
le içinde bulunulan an bakımından karakteristik özellik arz 
eden “total devlete dönüş”, bugün için tipik bir idare devleti-
ne dönüş biçimi altında ortaya çıkar.1 Her ne kadar yargıdan 
–anayasa, idari, disiplin, medeni ve ceza yargı(sı) olsun– ister 
aracı, ister denetçi fonksiyonlarıyla istifade etse de, tabiatı ge-

1  Buraya notlar ilave edilmiştir (A)
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reği total devlet, bir idare devletidir. Bir “iktisat devletinin” 
de parlamenter yasama devleti olarak işlemesinin mümkün 
olamayacağı ve bunun idare devletine dönüşmek mecburiye-
tinde kalacağı, bugün neredeyse herkes tarafından bilinmek-
tedir. Bu noktada başka bir soru ise, her devletin sahip olduğu 
cevherin, idari yapıya ne kadar taşınmış olduğu hakkındadır. 
Lorenz von Stein’ın belirttiği gibi, hem Platon’un “Devlet”i 
hem de Aristo’nun “Politika”sı “devletsiz ve dolayısıyla idari 
yapısı bulunmayan toplumlara dair öğretilerdir”. Max Weber, 
bir “idari kadronun” varlığını siyasî teşekkül bakımından aslî 
bir unsur olarak mütalaa eder. Bizim tarihsel bilincimiz bakı-
mından akla gelebilecek en anlamlı şey, 16. ve 17. yüzyıllarda 
devlet ile idare arasında oluşan sıkı bağdır. Bu bağ, Ortaçağ’ın 
sadece “hukuku muhafaza eden” (Fritz Kern’in kullandığı 
isabetli bir tabir) hukuk cemaatinden, iyi işleyen bürokratik 
aparatlarıyla “devletler” olarak karakteristik biçimde ayrışan 
siyasi kamusal yapıların meydana gelmesi sırasında oluşmuş-
tur. Bu açıklamaların haricinde, kanun ile kanunu icrayı bir-
birinden ayırmasıyla parlamenter yasama devleti, söz konusu 
kanunu icra faaliyeti bakımından kanuna uygun işleyen, an-
cak kanuna tâbi olmasına rağmen yine de müstakil ve ayrıştı-
rılabilen bir “yürütmenin” varlığını şart koşar. Fakat bu nok-
tada mesele artık, içinde devletin idare aparatının yer aldığı 
karakteristik haklılaştırma sistemine gelir ki; bu, 17. ve 18. 
yüzyıllarda mutlak prensin hanedana dayanan meşruiyetiydi.

Durağan bir hukuki anlayışın ve istikrara kavuşmuş mülki-
yet ilişkilerinin mevcut olduğu bir çağda, yargı devleti egemen 
olabilecek ve devletten ayrışmış bir yargı, devletten farklılaş-
mış, onun önüne geçen ve ona üstün tutulan hukukun koru-
yucusu ve bekçisi olarak nihaî kararları verecektir. Böyle bir 
kamusal yapı dâhilinde, bir “devletin” mevcudiyetinden söz et-
mek neredeyse imkânsız olur; zira bu durumda, politik bir bir-
liğin yerini en azından varsayım gereği apolitik olan saf bir hu-
kuk cemaatinin almış olduğu söylenebilir. Büyük değişimler ve 
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kökten dönüşümler çağında ne bir hükûmet devleti, ne bir ida-
re devleti, ne de değişimin zamansal ölçeğine ve türüne nispet-
le bir parlamenter yasama devleti ortaya çıkabilir. Her ne kadar 
bu parlamenter yasama devletinin normlaştırmaları, ilişkilerin 
gelişimine ve hukuk güvenliğiyle ilerlemeyi bağdaştırmaya en 
yatkın yasal uyumu sağlayabilecek gibi gözükse de. Başka bir 
ifadeyle, her farklı devlet türü, birbirinden farklılık arz eden 
iç politika eğilimlerine tekabül eder. Her içtihat mekanizma-
sı bakımından sıklıkla öngörülen muhafazakârlık eğilimlerine 
uygun düşen bir tespitle; tutarlı biçimde işletilen ve muhake-
me kararlarında zirveye ulaşan bir yargı devletinin, toplumsal 
status quo’nun ve imtiyazlı hakların muhafazası için en uygun 
araç olacağı genel olarak söylenebilir. İmtiyazlı hakları emniyet 
altına almayı kendi ratio essendi’si yapmış bu tür bir devletin 
(Aristocu manada ona içkin olan) kokuşmuş soysuzluk biçimi-
ni, herhalde en iyi şu veciz söz ifade edebilir: “Her şey arpalık, 
yeşermez hiçbir şey.”*1 Hükûmet devleti veyahut idare devleti, 
ister devrimci isterse gerici olsun radikal değişimlerin ve kap-
sayıcı, planlı ve uzun bir vade için tasarlanmış yapıların aracı 
olmaya daha yatkındır. Yasama devleti ise, “ilerlemeyi” doğru 
kanunlar eliyle yasal-parlamenter yol üzerinde gerçekleştirme-
ye uğraşan, parti programlarıyla donanmış, reformist-revizyo-
nist-evrimci bir dönemin tipik vasıtasıdır.

Yargı devletinin ethos’u, hâkimin aracısız bir biçimde hu-
kuk ve adalet namına hüküm vermesinde ve adaletin bu bi-
çimde normlaştırılması sırasında meslekten olmayan, siyasi ve 
sair kuvvetlerin hâkime herhangi bir müdahale ve dayatmada 
bulunamamalarında saklıdır. Bu basit bir ilkedir. Hukuk ve 
adalet, araya giren normlaştırmalar olmaksızın berrak bir içe-
riğe sahip oldukları ve sadece iktidar ve mülkiyet çıkarları-
nın aracına dönüşmedikleri müddetçe, bu ilke makul kalmayı 
sürdürecektir. Hükûmet devleti, büyük bir pathos’a nispetle 

*  Goethe’nin, çağının Alman entelektüelleriyle giriştiği edebî ve siyasî ka-
lem kavgasını içeren, alaycı bir üslûpla yazılmış Xenien’ından bir beyit: 
“Alles ist Pfründe,// Und es lebt nichts mehr.” –çn




