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HUKUK FELSEFESİ 
www.yirmisekiz.net 

(Ders Notları)	
	

1.HAFTA	(Bilim	ve	Hukuk:	Bilim,	Bilimin	Niteliği,	Bilim-Felsefe	İlişkisi)	

BİRİNCİ	BÖLÜM	

Bİ Lİ M ve HUKUK FELSEFESİ 	
	

1.BİLGİ, BİLİM ve BİLİM-FELSEFE İLİŞKİSİ  

Bilgi:	Bir	süreç	sonunda	ortaya	çıkan	deney	ve	tecrübeler.	

Bilim:	Araştırma	sonucu	elde	edilen	bilgilerin	tümü.	

İnsan	içinde	bulunduğu	evrende	çeşitli	varlıklarla	karşılaşır	ve	onları	bilmeye	çalışır.	Bilinç	sahibi	bir	
varlık	olarak	ya	kendisinin	dışındaki	bir	varlığı	ve	kendisini	kavramak	ister.	Bu	bilme	etkinliğinde,	insanın	
bizatihi	kendisi	“bilen”	yani	özne,	karşılaştığı	nesneler	ise	“bilinen”	yani	objedir.	O	halde	özne	(bilen)	
ile	nesne	(bilinen)	arasında	oluşan	bir	etkinlik	sürecinin	sonunda	çıkan	ürüne	de	bilgi	adı	verilir.		

Kendi	dışındaki	varlıkları	ve	kendini	bilmeye	çalışan	insan,	bilgi	nesneleriyle	girdiği	çok	çeşitli	ilişki	
sonucu	farklı	bilgi	türlerine	ulaşır.	Bilgi,	taşıdığı	özelliğe	ve	elde	ediliş	yöntemlerine	göre	farklı	türlere	
ayrılır.	
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Bilgi Türlerinin Özellikleri 

 
Adi/Gündelik 
Bilgi 

 Bireysel: İnsanların kendi görüşü. 
 Göreli: İnsanların kendilerine göre doğru ve geçerli. 

*Dağınık: Tesadüflerle yaşamda elde edilen bilgi. 
*Raslantısal: Planlı programlı, metodik değildir. 
*Doğruluğu Geçerli: Yanlışlığı kanıtlanmadıkça, doğru kabul edilir. 

 Bilimsel 
Bilgi  

*Kollektif: İnsanlık tarihi boyunca bilimle ilgili bütün araştırmaların 
birikmesiyle oluşmuştur, birikimseldir. 
*Objektif: Teori geçersiz olsa bile, değersiz değildir. 
*Metodik ve Sistematik: “Bilim, genelin bilgisidir.” (Aristo) 
*Evrensel: Dünyanın her yerinde geçerli.  
“Bilim bilgidir, ama her bilgi bilim değildir.” 

 Felsefi Bilgi 
 

*Varoluşu inceler. (Ontoloji=Varlıkbilim) 
*Tanıma, öğrenme yoluyla. (Epistemoloji=Bilgibilim) 
*Adalet en önemli değerdir. (Aksiyoloji=Değerbilim) 

	

	

BİLGİ	TÜRLERİ

Adi/Günlük/	
Gündelik	Bilgi

Kişilerin	duyum	verilerine	
ve	düşüncelerine	dayalı	

bilgiler.

Bilimsel	Bilgi

Belli	yöntem/ler	izlenerek	
elde	edilen	sistematik	

bilgiler.

Felsefi	Bilgi

Varlığı	tümel	olarak	
derinliğine	ve	tüm	

boyutlarıyla	inceleyen	
tümel	bilgilerdir.
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	 1)Gündelik Bilgi	

	 Belli	bir	yönteme	dayanılmadan	ve	neden-sonuç	ilişkisi	kurulmadan,	doğrudan	kişinin	duyu	
verilerine	ve	sezgilerine	dayanarak	elde	edilmiş	bilgi	türüne	gündelik	ya	da	adi	bilgi	denmektedir.		

è Bireysel:	Gündelik	bilgi,	insanın	gündelik	yaşamında	kullandığı	pratik	bilgilerdir.		
è Göreli:	Gelişigüzel,	pratik	hayatın	gereksinimlerine	göre	elde	edilen	adi	bilgi	değişkendir,	öznel	

yani	sübjektiftir,	görelidir,	karma	ve	dağınık	olduğundan	sistemleşmemiştir.		
è Dağınık:	 Gündelik	 bilgi,	 akıl	 ve	 deney	 temelli	 açıklamalar	 yapmaksızın,	 deneme-yanılma	

sonucu	varılan	genellemelerdir.		
è Doğruluğu	 Geçerli:	 Soğuk-sıcak	 karşısındaki	 tepki,	 tehlikeden	 kaçış,	 daha	 önce	 yaşanmış	

olaylardan	 kazanılan	 deneyimler	 gibi	 günlük	 hayatın	 olay	 ve	 olgularına	 dayalı	 bulunan	 bu	
bilgiler	doğru	da	olabilir	yanlış	da.	Doğru	olanları,	yaşam	mücadelesinde	yararlıdırlar.		

è Raslantısal:	 Ancak	 neticede	 kişinin	 öznel	 algı	 ve	 yargılarına	 dayanmasının	 yanında,	 gerçek	
anlamda	 neden-sonuç	 ilişkisiyle	 ve	 bilimsel	 yöntemle	 elde	 edilmediği	 için	 rastlantısaldır.	
Ulaşılan	bilgi	türü	rastlantısal	elde	edilmekle,	genel	geçer	ve	güvenilir	bir	bilgi	de	değildir.	

	 2)Bilimsel Bilgi 

 Bilim	bilgidir,	ancak	her	bilgi	bilim	değildir. 

BİLİM,	AYNI	KONUYA	YA	DA	KONU	ALANINA	YÖNELMİŞ	VE	GENEL	OLARAK	GEÇERLİ	BİLGİLERİN	
SİSTEMİDİR.	

Tanımdan	çıkan	bilimsel	bilginin	nitelikleri,	şöylece	belirtilebilir:	

• Aynı Konu Alanına Yönelmişlik: Bilimsel	 bilgi;	 önce	 aynı	 konu	 ya	 da	 konu	 alanına	 ilişkin	
bilgilerden	olmak	gerekir.	Çünkü	bilim,	aynı	konuyla	ilgili	bilgilerin	bir	bütünüdür.	Bilimden	ancak	birçok	
bilgiler,	birlik	biçiminde	ve	çelişmesiz	bir	bütün	meydana	getirdikleri	zaman	sözedilebilir.	Bilgilerin	birlik	
ve	bütünlüğünü,	öncelikle	onların	aynı	konuya	yönelmiş	olmaları	belirler.	

• Evrensellik: Bilimsel	 bilginin	 özelliklerinden	 ikincisi,	 bu	 tür	 bilginin,	 genel	 olarak	 geçerli	
bulunuşudur.	Bilimsel	araştırmanın	vardığı	sonuçlar,	her	yerde	ve	her	zaman	doğrudur.	

• Doğruluğu Kanıtlanmışlık: Bilimsel	 bilgi,	 doğruluğu	 kanıtlanmış	 bilgidir.	 Bilimsel	 çalışmada,	
doğruluğu	kanıtlanmamış	her	şeye	kuşkuyla	bakılır.	

• Nesnellik: Bilimsel	bilgi,	nesneldir.	Kişisel	çıkarların	ya	da	sempati	ya	da	antipatilerin	ürünü	değildir.	
Duygudan	uzak,	nesnel	ve	kanıtlanabilir	olmasından	ötürü,	bilimsel	bilgi	kimsenin	tekelinde	değildir.	
Kişisel	çıkar,	duygu	ve	tutkuların,	kişisel	eğilimlerin	ürünü	değildir.	
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	 3)Felsefi Bilgi 

	

	 Felsefe	sözü,	Yunanca’dan	Arapçaya	ve	oradan	da	Türkçeye	geçmiştir.	Sözün	Yunanca	aslı	olan	
philosophia,	iki	kelimeden	oluşur.						

 Philo  sevgi 

 Sophia   bilgi/bilgelik (hikmet)  filozof ⇒	bigi seven, hakîm ~	(Türkçe’de)		
hekim: hikmet sahibi. 

Philosophia  Bilgi sevgisi ya da bilgeliği sevmek. 

					

O	halde	philosophia;	Bilgi	sevgisi	ya	da	bilgeliği	sevmek	anlamına	gelir.	

Filozof,	 bilgeliği	 seven,	 bilgeliği	 arayan	 ve	 ona	 ulaşmak	 isteyen	 kişidir,	 hakikat	 aşığıdır.	
“Sophia”	kelimesi,	sadece	kuru	ve	soyut	bir	bilgi	değildir.	Filozof,	yaşamın	anlamını	bulmaya	çalışıp,	bu	
anlama	uygun	 yaşamak	 isteyen	 kişidir.	 Felsefenin	 amacı,	 sadece	 bilgi	 edinmek	değil,	 aynı	 zamanda	
doğru	davranışlarda	bulunmamızı	sağlamak,	ahlâklı	yaşamın	yollarını	öğretmektir.	

Felsefe:	Varlığı	bir	bütün	olarak	(küllî)	derinliğine	ve	tüm	boyutlarıyla	inceleyen	tümel	bilgiler	
sistemine	felsefe	denir.	

·Varlığın,	varlık	olarak	 incelenmesi,	 ilk	nedenin	 (causa	prima)	araştırılması	ve	son	amacın	

(causa	finale)	kavranması	sorunlarını	içerir.					
1)Varlığın,	varlık	olarak	incelenmesi, 

2)İlk	nedenin	(causa	prima)	araştırılması, 

3)Son	amacın	(causa	finale)	kavranması. 

	Bilimlerin Anası:	Rönesans’a	kadar	zâten	tüm	bilimler	felsefenin	çatısı	altında	ele	alınıyordu.	

Rönesans’la	 birlikte,	 diğer	 bilim	 dalları	 yavaş	 yavaş	 felsefeden	 kopmaya	 başladı.	 Ancak	 yine	 de	
bilimlerin	varlığı	parçalara	ayırıp	incelemesine	karşın,	felsefenin	genelleyici	ve	birleştirici	tavrına	ihtiyaç	
vardır.	Felsefeye	bilimlerin	anası	denmesinin	sebebi	işte	budur.	
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Felsefe  
(Bilimlerin Anası) 

ò 
Matematik 
Bilimleri 

Doğa Bilimleri Sosyal Bilimler 

	

FELSEFE	BÖLÜMLERİ	ve	TEMEL	SORUNLARI	

FELSEFENİN	
BÖLÜMLERİ 

										İÇ	AYRIM	 				SORUNLAR	

	

VARLIK	KURAMI	
(ONTOLOJİ)	

			

FİZİK	

METAFİZİK	

•Varlık	madde	kökenli	mi?	

•Varlık	ide	kökenli	mi?	

•Maddeyi	ide	mi	yarattı?	

•Yoksa	madde	mi	ideyi	yarattı?	

	

BİLGİ	KURAMI	
(EPİSTEMOLOJİ,	
GNOZEOLOJİ)	

AKIL	

DENEY	

SEZGİ	

•Bilgiyi	elde	etmek	mümkün	mü?	

•Her	şeyin	aslını	bilebilir	miyiz?	

•Yoksa	bir	rüyalar	evreninde	mi	yaşıyoruz?	

DEĞER	KURAMI	
(AKSİYOLOJİ)	

ESTETİK	

ETİK	

DİN	

•Salt	değerler	var	mı?	

•Yoksa	her	şey	göreceli	mi?	

 

VARLIK	FELSEFESİ	(ONTOLOJİ):		Varlığın,	varlık	olmak	bakımından	incelenmesidir.	

·Var	olan	tikel	şeyleri	değil	de	varlığın	kendisini	tümel	olarak	konu	alan,	

·Somut	varlık	yerine	varlığı	soyut	biçimde	araştıran,	

·Ayrıca	 varlık	 olmak	 bakımından	 doğasının	 ne	 olduğu	 sorusunu	 yanıtlamaya	 çalışan	 felsefe	
bölümüdür.	

Fizik	 ve	metafizik	olarak	 ikiye	 ayrılır.	Metafizik;	 var	 oluş	 sebebinin	 üzerinde	 durur.	 “Varlığı	
yaratan	nedir?	Kimdir?”	sorusuyla	başlayıp	din	felsefesinin	alanına	girer.	

BİLGİ	 FELSEFESİ	 (EPİSTEMOLOJİ,	 GNOZEOLOJİ):	 Bilgiyi	 genel	 olarak	 ele	 alır	 ve	 bilgiyle	 ilgili	
problemleri	araştırır.	

·Bilginin	 olanaklılığı;	bilginin	 bilinemezliğinden	 bilginin	 ulaşılabilir	 olduğuna	 kadar	 uzanan	 bir	 dizi	
tartışmayı	içerir.	
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·Bilginin	 kaynağı	 ise,	 bilginin	 elde	 edilmesinin	 nasıl	 gerçekleşeceği	 sorunudur.	Deney,	 akıl	 ve	 sezgi	
yöntemleriyle	belirginleşir.	

DEĞER	FELSEFESİ	(AKSİYOLOJİ):	İnsanın	seçimlerini	yerleştireceği	kriterleri	ortaya	koyar.	

***	

è Bunların	dışında,	daha	alt	ve	özel	bilgi	türleri	olarak	görülebilecek,	“dînî	bilgi”,	“sanatsal	bilgi”,	
“teknik	bilgi”	de	sayılmaktadır.	

Temel Felsefi Kavramlar 

ð Düalizm/ikicilik: Fizikî ve aklî (mental) varlık. 

ð Maddecilik/ 
Materyalim: 

Yalnızca fizikî varlığa işaret etmekte; maddeci için 
acılar, inançlar, istekler gibi aklî durumlar esasta fizikî 
durumlardır. 

ð İdealizm: Maddecilik gibi, yalnızca bir varlık/substance vardır; o 
varlık da aklî olandır. 

ð İşlevcilik:     Düalizm ve maddecilik arasında orta bir yol seçimidir. 
    Düalizm karşıtı “işlevsel akıl”, fizikten ayrı olan bir 
varlık değildir. Maddecilik karşıtı işlevci, aklî durumların 
fizikî durumlar benzeri olduğunu yadsımaktadır. Kabaca, 
önemli olan fizikî nesne olmayıp, bu fizikî varlığın ne 
şekilde organize edildiğidir. 

	

Dînî	Bilgi	

Özne	ve	nesne	arasındaki	bağ,	aşkın	ve	yüce	bir	varlık	olarak	kabul	edilen	Tanrı	tarafından	belirlenen	
bir	inanç	sistemine	dayanarak	elde	edilen	bilgi	türüdür.	Dini	bilgi,	belli	bir	din	temeli	üzerinde	evreni,	
insanı	ve	toplumu	açıklayan	dogmatik	(	kesin	ve	değişmez)	olduğu	kabul	edilen	bilgidir.	Kaynağı	Tanrı	
olduğu	için	de,	mutlak	ve	bağlayıcıdır.	İnanç	bağından	kaynaklanan	mutlak,	değişmez,	zorlayıcı	ve	kesin	
bilgidir.	

Teknik	Bilgi	

	

	
	
Akıllı	 varlık	 olarak	 insan,	 varlık	 ve	 olayları	 tanıma	 ve	 bilmekle	 kalmayıp	 kendi	 istekleri	

doğrultusunda	 kullanmak	 için	 değiştirme	 gücüne	 de	 sahiptir.	 İşte	 bunu	 sağlayan	 âlet	 ve	 gereç	
(edevât)	yapma	bilgisine,	teknik	bilgi	denir.	Yunanca	“techne”	sözcüğünden	gelen	teknik	(uygulayım),	
beceri	ve	sanat	anlamına	gelir.	
	

 Techne  Beceri	ve	sanat 

	

1)Gereç	yapma	bilgisi, 

2)Usûlünü	bilme	bilgisi.	Yapma	usulü	⇒	Bu	işin	bir	tekniği	var. 
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	Teknik,	 doğada	 olmayan,	 ancak	 insanın	 kendi	 aklı	 sayesinde	 doğadan	 aldığı	 malzemeyi	 kendi	
hayatını	kolaylaştıracak	âlete	çevirmesidir.	Teorik	bir	bilgi	olmaktan	ziyâde,	bir	şeyin	pratik	kullanıma	
dönüştürülme	bilgisi	olup,	insana	yarar	ve	kolaylık	sağlayan	bir	işleve	de	sahiptir.	
Teknik	 bilgiyle	 bilimsel	 bilgi,	 birbirlerini	 her	 zaman	 desteklemelerine,	 hatta	 birlikte	 varlıklarını	

sürdürmelerine	 rağmen,	 farklı	bilgi	 türleridir.	 Teorik	bilgi	olması	 itibariyle	bilimsel	bilgi	 günümüzde	
teknik	bilgiden,	yani	pratik	üretimden	önce	gelmektedir.	Teknik,	bilimin	bir	sonuç	ürünü	ya	da	pratiğe	
uygulanışı	biçiminde	tanımlanmaktadır.	

 Felsefe	è	Bilim	è	Teknik 

 

 

 

 

	

 Teknik,	sanayi	devrimiyle	birlikte,	felsefenin	temel	ilgi	alanlarından	biri		Hei			

 

	

 Teknik,	 sanayi	 devrimiyle	 birlikte,	 felsefenin	 temel	 ilgi	 alanlarından	 biri	 olmuştur.	 (ör.	
Heidegger/Felsefe	ve	Teknik)		

 Bilim	ve	Teknik/Teknik	Üniversite/Bilim	ve	Teknoloji	Üniversitesi/TÜBİTAK/Bilim	ve	Teknoloji	
Bakanlığı…	
	

2.BİLİMLER TASNİFİ  

ð Matematik ð Doğa Bilimleri ð Sosyal Bilimler/Beşerî 
Bilimler/İnsan Bilimleri 

ð Sayılarla ilgili bilimler. ð Doğayı inceleyen FKB vb. 
bilimler. 

ð İnsanı ve insanlar arası 
ilişkileri inceler. 

ð Değer yargılıdır. 
ð Somut reel veriler içerir. 

	

	

	

	 	

	

FELSEFE/BİLİM/TEKNİK	İLİŞKİSİ	

	FELSEFE	

§ Bilimlerin	
Anası	
	
Düşünme,	

eylem	

BİLİM	

§ Aynı	konuya	ya	da	
konu	alanına	
yönelmiş	ve	genel	
olarak	geçerli	bilgiler	
sistemi.		
Bilme,	araştırma.	

TEKNİK	

§ Bilimin	bir	
sonuç	ürünü	
ya	da	pratiğe	
uygulanışı.	
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*Felsefe	ðFelsefebilim.	(Teoman	Duralı)	

	

	 Bilgiyi	elde	etmek	için,	önce	teori	(hipotez)	kurulur.	

SOSYAL	BİLİMLER
(Beşerî	Bilimler/İnsan	

Bilimleri/İnsanî	
Bilimler/Manevî-Tinsel	
Bilimler/Kültür	Bilimleri)

NORMATİF	SOSYAL	
BİLİMLER

1)Ahlâk,
2)Hukuk.

*Hukuk

OLMASI	GEREKEN	
ÖĞESİNİN	

BULUNMADIĞI	
BİLİMLER

1)Sosyoloji,
2)Etnoloji,

3)Antropoloji,	
4)Psikoloji,
5)Tarih...

Sosyolojisi

BİLİMSEL FAALİYET

Teori
Bilgilerin birikmesi. Tutarlı bilgileri 

kapsayan açıklamalar yapar.

Yöntem
Verilerin toplanma usulü.
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TEORİ	

Önermeler	

Bir	şeyin	bilgi	sayılması	için,	öncelikle	bir	önermeyle	dile	getirilebilir	olması	lâzımdır.	Bu	bakımdan,	
bilimsel	 bilgi	 içeren	 önermeleri,	 bu	 önermelerin	 yapısına	 bakarak,	 diğer	 bilgi	 türlerini	 içeren	
önermelerden	ayırt	edici	özellikleriyle	ortaya	konur.	Bilimsel	bilgiyi,	diğer	bilgi	türlerinden	ayırmada	ve	
kendine	ait	özelliklerini	belirlemede	de	dilsel	ve	mantıksal	analizden	yararlanılabilir.	

Kavramlar	

• Teoriler,	 kavramlara	 dayanan	 incelemelerdir.	 Kişilik	 gibi.	 Kavramların	 tanımları	 yapılır.	
Kanunların	baş	tarafında,	tanımlar	bölümü	vardır.	(tanımlayıcı	kurallar)	

Terimler	(Terminoloji/Istılahlar)	

Her	bilim	ve	sanat	dalı,	kendi	terimleriyle	konuşur.	Hukuk	dili,	sanat	dili.	

 Hukuk	terminolojisi	 (hukuk	ve	mevzuat	dili),	basbayağı	uzmanlık	 isteyen	tamamen	farklı	ve	
karmaşık	bir	özellik	taşır.	Herkes	bu	karmaşık	dili	anlayamaz.	

TEORİ

Önermeler

- Doğrulanabilme	ve	
yanlışlanabilme	
olanağı	taşıyan	yargı	
ifadeli	işlemler.

Kavramlar

Teoriler,	
kavramlara	
dayanan	

incelemelerdir.	
Kişilik	gibi.
Kavramların	

tanımları	yapılır.
Kanunların	baş	

tarafında,	tanımlar	
vardır.

(tanımlayıcı	
kurallar)

Terimler

-Terminoloji

Her	bilim	ve	sanat	
dalının	kendi	
terimleri	olur.
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YÖNTEM	

Yöntem	sorunu,	düşüncenin	en	temel	sorunudur.	Bu	bakımdan,	felsefeyle	de	çok	sıkı	bağlantılıdır.	

Düşünce,	 yöntemle	 kendini	 bir	 kalıba	 sokmakta,	 kendisine	 biçim	 kazandırmaktadır.	 Bu	 biçim	
düşünceye,	arzuladığı	kesinliği,	başkalarınca	onanmayı	ve	saygınlı	getirecektir.	Bu	nedenle	her	düşünce,	
–zihinsel	ürün-	içeriğinin	doğru	olduğunu	ileri	sürerken,	yönteminin	güvenilirliğine	dayanmaktadır.	Bilgi	
adını	hak	etmek	isteyen	zihinsel	ürünler,	 iki	yönden	yönteme	gereksinirler:	Öncelikle	bilgiye	ulaşma	
yolu	 olarak,	 ardından	 da	elde	 edilen	 bilginin	 doğruluğu	 ve	 kesinliğinin	 bir	 denetimi	 ve	 güvencesi	
olarak.	

Geniş	anlamlı	bir	tanım	verecek	olursak;	sonuca	ulaşırken	aklın	izlediği	düzenli,	tanımlanabilir	yol	
yöntemdir.	Yöntemin,	düzenli	ve	tanımlanabilir	olması	esastır.	“Ben	kendime	göre	bilimsel	hakikate	
ulaşıyorum”	biçiminde	bir	yöntem	olanaksızdır.	Çünkü	bilimsel	hakikat;	evrensel,	nesnel,	herkes	için	
apaçıktır	ve	genel	geçerliliğe	sahiptir.		

Bilimsel Hakikat 
1)Evrensel, 
2)Nesnel,  
3)Herkes için apaçık, 
4)Genel geçerliliğe sahip. 

Yöntem,	 bireysel	 ve	 öznel	 olursa,	 sonucun	 nesnel,	 evrensel	 ve	 genel	 geçerliliğe	 sahip	 olması	
düşünülemez.	Yalnızca	bir	kişinin	uygulayabileceği,	yalnız	onun	düşünce	ve	yeteneklerine	uygun	yolla	
elde	edilen	bilginin	nesnel	olduğu	iddia	edilemez.	Yöntem,	anlatılabilir	ve	herkesçe	izlenebilir	olmalıdır.	

Yöntemin	Bilimselliği	

1)Nesnellik/Objektiflik,	

2)Doğruluk	ve	Doğruluğun	Tekrar	Tekrar	Gösterilmesi,	

3)Basitlik	ve	Anlaşılabilirlik,	

4)Sınırlılık,	

5)Sistematiklik.	

*Bilimsel	araştırma	sonucunda	bulunan	bilgiler,	doğru	kabul	edilir.	

Bilimsel	Araştırma	Yöntemleri	

*Niceliksel Yöntemler (anketler..) 

*Niteliksel Yöntemler (gözlem, yorumlama) 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL	ARAŞTIRMADA	KARMA	MODEL	SÜRECİ	

	ARAŞTIRMA	
KONUSU	

§ Geçmiş	
§ Hal	
§ Gelecek	

ARAŞTIRMA	
METODOLOJİSİ	

§ Nicel	
§ Nitel	
§ Nitel-Nicel	

ARAŞTIRMA	
SONUCU	

§ Kanun	
§ Teori	
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*Bilgiye Ulaşmanın Mantıktaki Başlıca Yöntemleri: Tümevarım, Tümdengelim, Diyalektik, 
Fenomenoloji (görüngübilim). 

 

 

 

	

Teknik,	sanayi	devrimiyle	birlikte,	felsefenin	temel	ilgi	alanlarından 

** 

 

** 

Tümevarımdaki vargı, temdengelimde büyük önerme yapılır. 

 

 

 

 

 

 

	

	

3.BİLİM-FELSEFE İLİŞKİSİ  

*Felsefeciler/filozoflar, bilimsel sonuçlara bakmak zorundadır. Yaptığı çalışmaları, bilimsel 
sonuçlarla ilerletmesi gerekir. 

Felsefe,	bilimle	çeşitli	ortak	özellikler	paylaşır:	

BİLİM ve FELSEFENİN ORTAK YANLARI 

ð 1)Akıl Adına 
Konuşma ve 
Haklılaştırma  

ð  Her ikisi de, genel olarak akıl adına konuşurlar ve kendilerini 
akla dayanan gerçeklerle haklı kılmaya çalışırlar, 

ð 2)İlke ve 
Yasalara 
Varma 

ð Her ikisi de, kavram ve soyutlamalar kullanarak ilke ve 
yasalara varmak isterler, genellemeler yaparlar. 

“Bilim, genelin bilgisidir.” (Aristo) 

	
Öte	yandan	bilim-felsefe	arasındaki	farklılıkları,	şu	genel	başlıklar	altında	toplamak	mümkündür: 

TÜMEVARIM		

	BÜYÜK	
ÖNERME		

§ A	insanı,	
ölümlü	
varlıktır.	
	

KÜÇÜK	ÖNERME	

§ B	insanı,	ölümlü	
varlıktır.		
	

VARGI	

§ Öyleyse	
insan,	
ölümlü	
varlıktır.	

TÜMDENGELİM		

	BÜYÜK	
ÖNERME		

§ İnsan,	
ölümlü	
varlıktır.	
	

KÜÇÜK	ÖNERME	

§ Aristo,	bir	
insandır.		
	

VARGI	

§ Öyleyse	
Aristo	da,	
ölümlü	
varlıktır.	
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BİLİM ile FELSEFE ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 

Farklar Felsefe Bilim 

1)Kavram ve 
Soyutlama 
Farklılığı:  

ð Felsefenin kavram ve 
soyutlamaları, daha geneldir ve 
genel alanları konu alır.  

ð Bilimin kavram ve 
soyutlamaları, felsefeninkilere 
göre daha az geneldir ve özel 
alanları konu alır. 

2)Değer/Olgu 
Farklılığı: 

ð Felsefe, hem olguları, hem de 
değerleri ele alır.  

ð Bilim ancak olgularla veya ancak bir 
olgu olarak değerlerle ilgilenir 
(insan bilimleri veya sosyal 
bilimler); değerler, anlamlar, 
idealler, erekler böyle olmaları 
bakımından bilimin konusu 
olmazlar. Daha basit bir deyişle, 
bilim ele aldığı konular üzerinde iyi, 
kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız vb. 
türünden değer hükümleri veremez, 
onlara erekler, idealler, anlamlar 
yükleyemez. 

3)Doğrulama 
ve Öndeyi 
Farklılığı: 

ð Felsefenin önermeleri, dar 
anlamda doğrulanamazlar.  
Felsefede böyle bir şey söz 
konusu değildir, 

ð Bilimin önermeleri 
doğrulanabilir. (tahkîk edilme, 
verification). Bilime dayanarak 
hesaplamalar yapıp öndeyilerde 
(prediction) bulunma imkânı 
vardır. 

4)Yöntem 
Farklılığı: 

ð Felsefenin filozoflar tarafından bile 
üzerinde uzlaşılan belli ve standart 
bir araştırma, düşünme yöntemi 
belli değildir. Deyim yerindeyse, 
her filozofun kendine has bir felsefe 
yapma yöntemi vardır. Bu durum, 
Kant’ın “felsefe değil, felsefe 
yapmak öğrenilebilir” yönündeki 
ünlü sözünün doğru olmakla 
birlikte, felsefe yapmayı 
öğrenmenin, bilim yapmayı 
öğrenmekten çok daha zor olduğu 
konusunda bizi uyarmalıdır. 

ð Bilimsel araştırma ve buluşlar 
yapma yöntem ve usulleri belli 
ve öğretilebilirdir. 

5)Eylemsellik 
Farklılığı: 

ð Felsefede yine böyle bir imkân 
mevcut değildir. Felsefe bir 
düşünme (nazar, theoria) ve 
eylemdir (amel, praksis), bir 
yapma, meydana getirme (sanat, 
tekhne) değildir. Dolayısıyla, 
felsefeden bilimden olduğu gibi bir 
tekniğin, teknolojinin, sanatın, 
sanayinin çıkması mümkün değildir. 

ð Bilime dayanarak bilimin 
uygulaması olan teknolojiler 
yaratılabilir.  
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 Sonuç olarak felsefe, bilim değildir ve felsefede bilimde olduğundan daha büyük 
ölçüde “yaratıcı zeka”ya, bilgi birikimine, seziş ve duyuşlara ihtiyaç olduğundan söz 
edilebilir. Felsefe ⇒ Bilimler Bilimi 

Felsefe  
(Bilimler Bilimi) 

ô 
Matematik 
Bilimleri 

Doğa Bilimleri Sosyal Bilimler 

 
*** 

 
 Felsefe Dalları 
 
 -Bilim Felsefesi, 
 -Din Felsefesi, 
 -Siyaset Felsefesi, 
 -Sanat Felsefesi, 
 -Hukuk Felsefesi… 
 
 Bilim Felsefesi	

 Bilimsel Etkinliğin Felsefesi:	Bilim	 felsefesinin	konusu,	bilimsel	bilginin	niteliği	 ve	onu	
diğer	bilgilerden	ayıran	özelliklerin	neler	olduğudur.	Bilim	felsefesi	 ile	bilimsel	bilgi	üretimi	
arasındaki	ilişkide	bilim,	felsefeyi	önceler.		

 Bilimden Sonralık:	 Bilim	 felsefecileri,	 bilim	 tarihinden	 hareketle	 bilim	 adamlarının	
etkinlikleri	 sözkonusu	 olduğunda	 onu	 hangi	 ölçüt	 yahut	 süreçlerin	 bilimsel	 kıldığını	
araştırmaya	 çalıştıkları	 için	bilim	 felsefesi,	bilimi	arkadan	 izlemektedir.	 (felsefe	è	 bilim	è	
bilim	felsefesi)	

 Bilim Felsefesinin Muhatabı:	Bilim	 felsefesinin	 asıl	muhatabı,	 bilim	 adamları	 değildir.	
Elbette	 bilim	 insanları	 da	 boş	 zamanlarında,	 kendileri	 ve	 etkinlikleri	 konusunda	 bilim	
felsefesinin	ne	dediğine	bakacaklardır,	ancak	bilim	felsefecisinin	birinci	muhatabı,	entelektüel	
kitledir.	

 Bilim/Sahte Bilim Ayraçlığı:	 Bilim	adamları	 bilimi	üretir,	 bilim	 felsefesi	 de	bilimle	bilim	
olmayanın	 farkı	 üzerinde	 durarak	 insanların	 yanlışlıkla	 bilim	 diye	 başka	 bilgilere	 saygı	
duymalarının	önüne	geçmiş	olurlar.	Sonuna	her	“-loji”	eklenen	malumat,	bilim	değildir.	Ör.	
Astroloji.	 	

 Bilim	ve	teknolojinin	yararları	(özellikle	günlük	gereçler,	 iletişim,	ulaşım,	bilgi	ve	haberleşme	
teknolojileri..	“Cep	telefonu	olmasaydı,	napardım	bilmem?”)		

Anti-bilim/cilik	

						Modern	bilime	olumsuz	bakış	açısıyla	yaklaşan	sosyal	ve	düşünsel	hareketler,	anti-bilim/cilik	olarak	
bilinmektedir.	Modern	bilimden	duyulan	rahatsızlık	ortak	paydasında	buluşan	anti-bilim	hareketi,	üç	
ana	kaynaktan	beslenmektedir.	



14	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

ANTİ-BİLİMİN KAYNAKLARI 

ð 1)Bilim	 ve	
Teknolojinin	
İstenmeyen	
Sonuçlarının	
Yarattığı	
Hoşnutsuzluk		

Bilimin,	
insana/evrene	
düşmanlığı	
sonuçlaması	

ð Aydınlanma	 geleneğinde	 insan-doğa	 ilişkileri	 insan	 merkezci	 olup	 insana,	
doğayı	 sınırsız	 dönüştürme	 hakkı	 tanımaktadır.	 İnsanı	 evrenin	 merkezine	
yerleştiren	ve	diğer	varlıkları	 insanın	çıkarlarına	hizmetçi	kılan,	bu	bencil	ve	
materyalist	 anlayış,	 doğal	 dengenin	 bozulmasının	 ve	 önü	 alınmayan	
problemlerin	 ortaya	 çıkmasının	 temel	 sorumlusudur.	 Modern	 bilim	 ve	
teknolojinin	 insanoğluna	 daha	 önceki	 dönemlerde	 görülmemiş	 oranda	 bir	
enerjiyi	 kullanabilme	 olanağı	 yaratması,	 eko-sosyal	 sistem	 için	 bir	 tehdit	
unsurudur.	 Bu	 olumsuz	 sonuçların	 temelinde,	modern	 bilimin	 gelişmesine	
zemin	hazırlayan,	 insana	doğayı	sınırsız	dönüştürme	hakkı	 tanıyan	ve	 insan	
aklını	 hiçbir	 sınır	 tanımadan	bilgi	 üretiminin	 tek	 otoritesi	 kılan	 aydınlanma	
zihniyetidir.	 Antibilimcilere	 göre	 modernleşmenin	 arzu	 edilmeyen	 bu	
sonuçlarının	faturası	modern	bilime	aittir.	 

ð Bilim,	 insanlığın	 ve	 evrenin	 aleyhine	 olan	 atom	 bombası,	 nükleer	 silah	 vs.	
askerî	 teknolojiyi	 geliştirmeye	 hizmet,	 genetik	 çalışmalar	 ve	 biyolojik	
silahlarla	 insana	 ve	 doğaya	 karşı	 tehlikeler	 oluşturabilmeye	 devam	
etmektedir.	 Birinci	 dünya	 savaşıyla	 birlikte	 bilimin	 tarafsızlığı	 tartışılmaya	
başlanmış,	bilimi	ordunun	ve	kapitalizmin	yönlendirdiği	iddiaları	da	artmıştır.	
Birinci	ve	İkinci	dünya	savaşı	sonrasında	artık	bilim	adamları	yeni	ve	öldürücü	
silahlar	geliştirmekten,	bombalar	tasarlamaktan,	savaş	alanlarına	sürmekten	
sorumlu	 tutulmaktaydı.	 Hiroşima	 ve	 Nagazaki’ye	 atılan	 bombaları	 bilimin	
askerleştirildiği	 iddialarını	 pekiştirmişti.	 Teröristlerin	 yaptıkları	 bombalarla	
kitlesel	ölümlere	ve	yaralanmalara	yol	açması.. 

ð Bilimin-Teknolojinin	 Siyaset	 Aracı	 Yapılması:	 Kuzey	 Kore../Resmi	 geçit	
törenleri..Nükleer	tehdit	(dehşet	dengesi) 

ð Genetik	alanındaki	tehlikeli	olabilecek	ve	kötüye	kullanılabilen	gelişmeler, 
ð Biyolojik	Silahlar:	Ekonomik	açıdan	rakip	ülkelere	zarar	verme.. 

ð 2)Doğu	
Düşüncesi	 ve	
Mistisizm	
(Batı	 Merkezli	
Bilimcilik	
Karşıtlığı)	

ð 1960’lı	yıllara	kadar	batı	için	doğu	uygarlıkları,	gelişmemişlik,	gerilik,	medenî	
olamamak	anlamını	taşıyordu.	Bilim	tekti	ve	o	da	en	gelişmiş	hâliyle	batıdaki	
bilimdi.	Başta	Hint	ve	Çin	gelmek	üzere	doğu	kültürünün	kapıları	aralanınca,	
değişik	 bir	 kültür	 ortamının	 yanında,	 farklı	 bir	 bilim	 anlayışının	 da	 varlığı	
görünür	olmaya	başladı.	

ð Teknolojik	üstünlüğe	dayalı	Batı	uygarlığı,	hiçbir	farklı	kültür	ve	medeniyete	
yaşama	 şansı	 vermez,	 yokedip	 kendine	 boyun	 eğdirmeye	 çalışır.	
(Sömürgecilik,	Çin’le	mücadele;	İslâmofobi..)	

ð 3)Eleştirel	
Teori	

 

ð Neo-marksist	(eleştirel	teori)	taraftarlarına	göre	modern	bilim;	gerek	tarihsel	
olarak	 ortaya	 çıkışı,	 gerekse	 bugünkü	 kullanış	 biçimi	 açısından	 toplumsal	
çatışmalardan	 ve	 bu	 çatışmaların	 yeniden	 üretiminden	 bağımsız	 değildir.	
Bugünkü	bilimsel	düzen,	üretim	tarzının	egemen	kıldığı	sınıfın	lehine	çalışan	
sömürü	 sisteminin	 işleyişinin	 ve	 yeniden	 üretiminin	 en	 güçlü	 araçlarından	
biridir.		

 Bu	 bakış	 açısı,	 eleştirel	 bakmanın	 ötesinde,	 bilime	 alternatif	 bir	 yaklaşım	
getirmemektedir.	
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2.HAFTA	(Hukuk	Felsefesi)	

4.HUKUK ve FELSEFE (Felsefe’den Hukuk Felsefesi’ne) 

Hukuk	ve	felsefe	eğitimi	arasında,	kuşkusuz,	benzerlik	vardır:		
 Argümancı (Delilci) ve Diyalektik (İstidlâlci) Yetilerle Donanma Gereği:	 Avukatlar	 ve	

filozoflar,	 her	 ikisi	 de,	 argümancı	 ve	 diyalektik	 yetilerini	 bilemektedirler.	 Gerçekte	 felsefe	
dışındaki	 pek	 az	 disiplinden	 biri	 olarak	 hukukta,	 argümanların	 analiz,	 inşâ	 ve	 çürütülmesi	
odakta	 yer	 almaktadır.	 Dolayısıyla	 da	 mesleği	 icra	 edenlerin	 bu	 yetilerle	 donanmış	 olması	
gerekmektedir.	Nasıl	 ki	mühendisi,	 teknisyen	 ya	da	 teknikerden	ayıran	 (teorik)	mühendislik	
bilgisiyse,	(gerçek)	bir	hukukçuyu	da	kâtipten,	yazı	 işleri	müdüründen,	 icra	memurundan	vb.	
ayıran	da,	sayılan	yetileri	felsefi	bilgiyle	özümsemiş	olmasıdır.	Her	ikisi	de,	açıklık	ve	mantıksal	
keskinliğe	odaklanmaktadır.		

 Hukuk Sorunlarının Felsefî Boyutları:	Hukukta	çoğu	sorunlar,	örneğin	özel	yaşam	hakları,	
haksız	 fiil,	 ceza,	 sözleşme	 taahhütleri,	 önemli	 felsefî	 boyutları	 olan	 konulardır.	 Ceza	
hukukunun	felsefî	temelleri	üzerine	(örneğin	özgür	irade,	ahlâkî	sorumluluk	ve	cezanın	haklı	
nedenleri	üzerine),	büyük	çapta	hukukî	yayın	vardır.1	
	
Haklar	yaklaşımına	özgü	sorunlar:	
	

 Haklar ahlâkî düşüncelerle dışlanabilir mi/geçersiz 
kılınabilir mi? 

ð 1)Ormanda yolunu kaybeden/soğuktan/açıklıktan ölecek bir kişinin bir dağ evine 
girmesi; ateş yakması/yiyecek alması örneğini ele aldığımızda, kapıyı zorla açıp içeri 
girerek başkasının yiyeceğinin alınmasına göz yumar mısınız?  

ð 2)Köyde hastaneye yetiştirilmesi gerekli bir hasta için komşu arabasını vermeye 
yanaşmadığından izinsiz arabası alınabilir mi? 

ð 3)Dekovil problemi: 4 kişiyi kurtarmak uğruna, bir kişinin ölümü kabul edilebilir mi? 
(askeriyede eğitim zâyiâtı/telefât) 

ð 4)Sağlam bir kişinin organları, organ bekleyen beş hastaya nakledilebilir mi? 

	
è Sonuçta	 “haklar”	 yaklaşımıyla	 sorunlara	 çözüm	 yaklaşımı	 hakkında	 ne	 düşünüyorsunuz?	

Teorik	referanslar	ne	olacaktır?	
 Hukuk	 felsefesi	 öğretimi,	 eğitim	 olarak	 hukuk	 eğitiminin	 temelini	 genişletmekte	 ve	

gelecekteki	 uygulamacıya	 hukukun	 çalıştığı	 sosyal,	 ekonomik	 ve	 siyasal	 bağlam	 bilinci	
sağlamaktadır.	 Kuşkusuz,	 felsefe	 tüm	 bilimlerin	 anasıdır.	 Biz	 bildikçe	 kuşkulanacak,	
kuşkulandıkça	daha	fazla	bileceğiz.	Hukuk	felsefesinin	amacı	avukat,	hâkim,	kanun	koyucu	ve	
hukuk	 fakültesi	 hocalarına	 etkili	 ve	 anlamlı	 bir	 yön	 vermektir.	 Onların	 faaliyetlerine	
dokunmadığı	 ve	 günlük	 çalışmalarındaki	 sorular	 için	 hiçbir	 çıkarımı	 olmadığında,	 hukuk	
felsefesi	başarısızdır.	

																																																													
1	Mustafa Tören YÜCEL, Hukuk Felsefesi, 4.bası; Mustafa Tören Yücel, Kriminoloji, Ankara: Türkiye Adalet 
Akademisi 2014.	
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5.HUKUKUN BOYUTLARI  

“Hukuk:	İnsanlar	arası	ilişkileri	biçimlendiren,	onlara	görünür	ve	algılanabilir	bir	düzen	veren,	
adalet	amacına	(adalete)	yönlendiren	normlar	bütünüdür”.2	

Hukukun	boyutları,	üç	noktada	toplanır:	

	

1)ETİK	BOYUTU	(Hukuk	Aksiyolojisi)	

Dürüst	yaşa	(ahlâkî)	

Başkasına	zarar	verme	(hukukî)	

-Hukuk/ahlâk	sıkı	ilişkisi	

2)DÜZEN/NORM	BOYUTU	(Hukuk	Normolojisi)	

a)Kural	Olarak	(hukuk	doğmatiği/mevzuat)	

																																																													
2	Vecdi	ARAL,	Hukuk	Felsefesinin	Temel	Sorunları.			

HUKUKUN	
BOYUTLARI

ETİK	BOYUTU

-Ahlak/etik	
değer	
boyutu.
(Hukuk	
Aksiyolojisi)
-adalet	
èhukukun	idesi
-Hukuk,	adaleti	
istemektir.

NORM	BOYUTU

Toplumu	
düzenleyen	
kurallar	
boyutu:

1)Kural	Olarak,
2)Karar	Olarak.
(Doğmatik	

Hukuk/Hukuk	
Normolojisi)

TOPLUMSAL	
BOYUTU

-Toplumu	
düzenleyen	ve	
toplumda	
yaşayan	
hukuk.
(Hukuk	
Sosyolojisi)
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-Zorlayıcılık	(Hukuk	emirleri)	

-Biçimcilik	(formalizm)	

-Yazılılık	

-Yetkili	organın	belirle(n)mesi	

-Yürürlük	(Biçimsel	Yürürlük:	Usulüne	uygun	çıkarılmış	yasalar/Fiili-Sosyolojik	Yürürlük)	

-Hukuk	güvenliği	

*Davranış	düzenlemesi,	

*Sisteme	ilişkin	örgütlerin	işleyiş	alanlarının	belirlenmesi,	

*Uyuşmazlıkların	çözümlenmesi.	(ör.	Uyuşmazlık	Mahkemesi)	

b)Karar	Olarak	

-Yargılama	faaliyeti	

-Kural/olay	bağıntısı	

-Hüküm	süreci:	ilk-istinaf-temyiz	èkesin	hüküm	

3)TOPLUMSAL	BOYUTU	(Hukuk	Sosyolojisi	ve	Antropolojisi)	

*Hukuk,	adalete	yönelmiş	toplumsal	bir	olgudur.	

*Hukuk,	toplumun	ihtiyacını	görmelidir.	(sosyal	gereksinimleri	karşılama)	

*Hukuk,	bir	kültür	fenomenidir.	
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6.HUKUK Bİ Lİ MLERİ   

	

	

	 HUKUK	FELSEFESİ	

è Hukukun	 felsefe	 bakımından	 kaynağını,	 niteliğini,	 kurallarını,	 ilkelerini	 ve	 hukuk	
kuralarının	emrediciliğini	inceleyerek	evrensel	açıdan	soyut	bir	hukuk	ve	adalet	fikrine	
ulaşmaya	çalışır.	

HUKUK FELSFESİ’NİN ÖNEMİ 

1)TEORİK AÇIDAN 
Sistematik ve düşünsel açıdan konunun ele 

alınmasını gerekli kılar. 

2)PRATİK AÇIDAN 
Teorik bilgilerin eşliğinde sağlanan fayda 

açısından konunun irdelenmesi. 
teori è pratik 

(Teori, pratiği önceler.) 
1)Genel olarak hukuku ele alır. 

ü Hukukun	ve	hukuk	sistemlerinin	doğasını	inceler.	
ü Hukuku,	 bütünlükle	 inceler.	 Hukuk	 kültürünü	

genişletir.	

1)oGünümüzdeki ortak kültür, uzmanlık-
bütünleşmenin artışı, genel hukuk bilgisini 
gerektirir. 

HUKUK	
BİLİMLERİ	

ETİK	BOYUTLA	
İLGİLİ	BİLİMLER

1-Hukuk	Felsefesi,	
2-Hukuk	
Politikolojisi/	
Siyaseti

NORM	
BOYUTUYLA	

İLGİLİ	
BİLİMLER

1-Hukuk	
Doğmatiği,	
2-Hukuk	

Normolojisi.

TOPLUMSAL	
BOYUTLA	İLGİLİ	

BİLİMLER

1-Hukuk	
Sosyolojisi,	
2-Hukuk	Tarihi:
a)Genel/Dünya	
Hukuk	Tarihi,
b)Milli	Hukuk	
Tarihi,	
c)Hukuk	
Düşüncesi	Tarihi,	
d)Hukuk	
Kurumları	Tarihi,	
e)Hukuk	
Vesikaları/Belgeleri	
Tarihi.

KARMA	HUKUK	
BİLİMLERİ

1-Karşılaştırmalı/	
Mukayeseli	Hukuk,	
a)Makro	
Karşılaştırmalı	
Hukuk,	
b)Mikro	
Karşılaştırmalı	
Hukuk,	
2-Hukuk	Psikolojisi,	
3-Adalet	Psikolojisi,	
4-Adli	Tıp/Psikiyatri,	
5-Kriminoloji,	
6-Hukuk	Antroplojisi.
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ü İnsan	 ilişkilerinin	 dayandığı	 temeleri,	 karşılıklı	
haklar	ve	yükümlülükler	açısından	ele	alır.	

2)Hukukun ne olduğu. > hukuk/mantık ilişkisi 2)Hızlı ve başarılı karar süreci. 

3)Adalet değeri. (Hukuk, adalet adına buyurur.) > 
hukuka itaat 

ü Hukukun	son	amacı/amaçları	hakkında	değerleri	
araştırır.	

ü Hukukun	 etik	 meşruiyetini	 belirlemeye	 çalışır.	
Hukuka	dıştan	ve	üstten	bakışı	sağlar.	

ü Tümel	 ve	 eleştirel	 bir	 yaklaşımla,	 pozitif	 hukuk	
sisteminin	 değerini,	 adalet	 idesine	 olan	
yakınlığına	göre	tartışır.	

ü Hukukun	 etik	 ve	 mantıkî	 doğruluğunu	 araştırır.	
Özellikle	hukukî	kavramları	belirleyen	etik	ilkeleri	
açığa	çıkarır.		

ü Adalet	idesinin	ölçekliğini	belirtir	ve	benimsetir.	
ü Hukuka	itaat	ve	meşruiyet	kavramlarını	araştırır.	

 

4)Düşünce tarihinde hukuka yönelik felsefi açının 
ortaya konulmasını içerir. 

 

5)Zaman/Hukuk ilişkisi içinde, olması 
gereken/geleceğin hukukunun (de lege ferenda) ne 
olduğunun araştırılması yararı. 

 

	

 Son	25-30	yılın	en	çok	araştırılan	başlıca	hukuk	felsefesi	konuları:	
 Hukuk-mantık	ilişkisi,	
 Norm	teorisi,	
 Hukuk	metodolojisi,	
 İnsan	hakları,	
 Hukukun	entegrasyonu	(birleştirilmesi),	
 Hukuka	itaat.	
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HUKUK	FELSEFESİNİN	DİĞER	HUKUK	BİLİMİ	DALLARIYLA	İLİŞKİSİ	

-Genel	Hukuk	Teorisi/Hukukun	Genel	Teorisi3	

-Hukuk	Doğmatiği	(Doğmatik	Hukuk	Bilimi)/özellikle	Ceza	Hukuku	ve	Kriminoloji	

-Hukuk	Sosyolojisi	

-Hukuk	Tarihi	

	

	

	

	

	

																																																													
3	Işıktaç,	HF,	30-6.	

HUKUK	
FELSEFESİ	
DALLARI	

HUKUK	ONTOLOJİSİ	
(Varlıkbilimi)

1-Hukuk	nedir?	
2-Hukuk,	maddi	
kökenli	mi,	idea	mı?
3-Maddi	irade	
bildirimi,	toplumsal	
ilişkilerin	sonucu	mu?
İdeal	adalet	
kavramının,	kültür	
içinde	
dönüşümü/güncelleş
mesi?

HUKUK	
EPİSTEMOLOJİSİ/	
GNOZEOLOJİSİ	
(bİgibilimi)

1-Hukuka	
ilişkin	bilgi,	
nasıl	elde	
edilir?	

Akıl/deney/	
sezgi?	
2-Hukuk	

Metodolojisi.	
-Pratik	hukukta	

metod.	

HUKUK	
AKSİYOLOJİSİ	
(Değerbilimi)

1-Hukuk,	bir	değer	
mi?
2-Ahlak	değerinin	
uzantısı	olan	
adalet?
3-Adalet,	salt	
(mutlak)	mı,	göreli	
mi?
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7.HUKUK TEORİ LERİ   

Hukuk ve Devletin Kökenini 
Adalet Değerinin 

Gerçekleşmesinde Arayan 
Akımlar                                          

-Doğal Hukuk Akıımı/Normatif 
Anti-Pozitivizm- 

Hukuk ve Devletin Kökenini 
Normatif İradede Arayan 

Akımlar 

Hukuk ve Devletin Kökeni 
Konusunda Sosyal Olgudan Hareket 

Eden Akımlar 

ð 1-Eski Yunan’daki 
Köken, (Kadim 
Doğal Hukuk 
Anlayışı/KDH) 

ð 2-Teolojik Doğal 
Hukuk Anlayışı 
(TDH), (Thomas 
d’Aquinas) 

ð 3-Laik Doğal 
Hukuk Anlayışı 
(LDH)(17.yy.da 
Rasyonalist Doğal 
Hukuk) (Grotius-
Spinoza) 

ð 4-Sosyal 
Sözleşmeci Doğal 
Hukuk Anlayışı 
(SDH) (Kollektif 
İrade) (Lock-
Russou-Kant-Hume) 

ð 5-20.yy.da Doğal 
Hukuk Rönesansı. 
(DHR) 

⇒a)Değerler Teorisi, 
⇒b)Varoluşçuluk,      
⇒c)Eşyanın Doğası 
Anlayışı: Le Fur-
Stammler-G.Renard           
⇒d)Hakkaniyetçilik: 
Rawls (Kant è Rawls)      
⇒e)Yorumculık 
(Dworkin) (Common 
Law è Dworkin)                   
⇒f)İletişimsel 
Eylemcilik: Habermas       
⇒g)Temel İyicilik: 
Finnis (Aquinas è 
Finnis)                          
h)Anarko-Natürizm: 
Robert Nozick (Locke 

ð 1-Hukuksal 
Pozitivizm (HP),  

ð a)Sosyolojik 
Pozitivizm (Duguit), 

ð b)Kavramlar 
Hukukçuluğu 
Pozitivizmi, 

ð c)Egzejetik/Şerhçi 
Pozitivizm (ŞHP), 

ð d)Analitik 
Pozitivizm (Austin) 
(AHP), 

ð e)Yararcı 
Pozitivizm (Dewey) 
(YHP), 

ð f)Fenomenolojik 
Hukuk Anlayışı 
(FHA) (Edmund 
Husserl) 

ð g)Sosyolojik/ 
Kapsayıcı Hukuksal 
Pozitivizm 
(H.L.A.Hart/ 
J.Calemas) (KHP), 

ð h)Dışlayıcı 
Hukuksal 
Pozitivizm 
(J.Raz/A.Marmor/ 
J.Waldon) (DHP), 

ð 2-Normativist 
Pozitivizm. (NP) 
(Normativizm) 
(Kelsen) 

⇒1)Hukuksal Realizm               
⇒a)Amerikan Hukuksal 
Realizmi (AHR)       
(Holmes/                
Liwellyn/R.Pound)                     
⇒b)İskandinav Hukuksal 
Realizmi (İHR)    
(Jorgensen) 

ð 2-Yararcı Hukuk 
Okulları,  

a)Teolojik Yararcılık, 
b)Bireyci Yararcılık 
(J.Bentham-J.S.Mill)  
b)Sosyal Yararcılık 
(Jhering-20.yy. 
Amerikan Yararcı 
Akımları) 

ð 3-Tarihsel 
Materyalizm/Marksizm 
(Marksist Hukuk 
Anlayışı), 

ð 4-Tarihçi Hukuk 
Ekolü, (Hegel-Savigny) 

ð 5-Sosyal Olgunun 
Mahiyetini Göçebe-
Yerleşik Topluma 
Bağlama Anlayışı, (İbn 
Haldun) 

ð 6-Anti-Otoritecilik: 
Anarşizm. 
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è Nozick) 
	

	

	

3.HAFTA	(Klasik	Yunan	Düşüncesinde	Hukuk	Felsefesi,	Sofistler,	Sokrates)	

İKİNCİ	BÖLÜM	

DOĞAL HUKUK ANLAYIŞI  

	

	 Doğal	 Hukuk	 (DH),	 bütün	 insanlar	 ve	 toplumlar	 tarafından	 bağlayıcılığı	 kabul	 edilen	 hukuk	
ilkeleri	anlamında	kullanıldığı	gibi;	pozitif	hukukun	karşıtı	olan,	insanın	aklıyla	bulduğu,	bağlayıcılığını	
devletten	 almayan,	 devlet	 hukukunun	 değerlendirilmesinde	 yararlanılan	 adalet	 esasları	 olarak	 da	
açıklanır.	İnsan,	gerek	yürürlük	ve	gerekse	değer	bakımından	pozitif	hukuk	düzenini	aşan,	ondan	daha	
üstün	bir	değere	sahip	hukuk	düzenini,	bir	ideal	hukuku,	adil	hukuk	idesini	daima	aramıştır.	Bu	düşünce	
teorik	 ifadesini	 Doğal	 Hukuk	 akımında	 bulmuştur.	 İnsanoğlunun	 aramış	 olduğu	 pozitif	 hukukun	
üzerinde	bulunan	bu	değer	ölçüsüne,	halk	dilinde	“adalet”	denr.	Hukuk	bilimi	ve	hukuk	felsefesi,	pozitif	
hukukun	üzerindeki	 bu	değer	ölçüsüne	 “Doğal	Hukuk”	demektedir.	Doğal	 hukuk	düşüncesine	 göre,	
çeşitli	 ülkelerde	 yürürlükte	 bulunan	 hukuk,	 gittikçe	 doğal	 hukuka	 yaklaşacak	 ve	 böylece	 aradaki	
değişiklikler	ortadan	kalkacaktır.	Nitekim	Fransa	Medeni	Kanunu	yapıldığı	zaman,	onun	baş	tarafında	
“Bütün	yasaların	 kaynağını	oluşturan	evrensel	 ve	değişmez	bir	hukuk	vardır	 ki,	 yeryüzündeki	bütün	
insanları,	o	hukuk,	yani	akl-ı	selim	idare	eder”	cümlesi	yazılmıştır.	

	Doğal	Hukuk	Okulu,	hukuk	felsefesi	tarihinde	önemli	ve	sürekli	rolü	olan	bir	düşünce	akımını	
temsil	eder.	Doğal	hukuk	kuramı,	doğal	hukuk	veya	doğa	hukuku	(Latince:	lex	naturalis),	içeriği	doğal	
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olarak	var	olan,	doğal	olarak	ayarlanmış	ve	her	 şeyin	üzerinde	 (her	zaman	ve	her	yerde)	geçerliliğe	
sahip	bir	hukuk	olarak	tanımlanabilir.		 	

Bir	kuramı	‘doğal	hukuk’	kuramı	yapan	şey	nedir?	Bu	sorunun,	doğal	hukuk	kuramı	hakkında	
yazan	 ya	 da	 kendilerini	 ‘doğal	 hukuk	 kuramcısı’	 olarak	 isimlendiren	 kuramcıların	 sayısı	 kadar	 yanıtı	
bulunmaktadır.	 Kendilerini	 ‘doğal	 hukuk	 kuramcısı’	 olarak	 isimlendiren	 bazı	 yorumculara	 göre,	 bir	
kuramın	 bu	 kategoriye	 uyması	 için	 gerekli	 olan	 şey,	 değerleri	 bir	 amaç	 ve	 insan	 aklı	 tarafından	
anlaşılabilir	olarak	görmesidir.	

Doğal	hukuk	kuramı,	büründüğü	farklı	biçimlerle	binlerce	yıldır	varolan,	kozmik	düzen,	ahlak	ve	
hukuk	 arasındaki	 bağlantılar	 hakkında	 yapılan	 sistematik	 bir	 düşünüş	 tarzıdır.	 Değişik	 doğal	 hukuk	
kuramları,	 oldukça	 farklı	 amaçlara	 sahip	 olabilmektedir:	 örneğin,	 genellikle	 doğru	 eylem	 ve	 doğru	
tercih	hakkında	iddialar	öne	sürmek	(ahlak,	ahlak	kuramı);	ahlaki	bilginin	nasıl	edinilebileceğine	ilişkin	
iddialar	 öne	 sürmek	 (bilgi	 kuramı,	 ahlâkî	metakuram);	 ve	 hukukun	 ve	 hukukî	 kurumların	 doğru	 bir	
şekilde	anlaşılabilmesine	ilişkin	iddialar	öne	sürmek	(hukuk	kuramı)	gibi.	Doğal	hukuk,	(hükûmetin	rolü	
ve	 sınırları	 ile	 doğal	 haklar	 bakımından)	 modern	 siyaset	 kuramının	 ve	 uluslararası	 hukukun	
gelişmesinde	merkezi	bir	rol	oynamıştır.		

è Doğal	Hukuk	düşüncesinin	en	temel	kavramlarından	birisi,	“adalet”	kavramıdır;	 fakat	adalet	
aynı	 zamanda	 tanımlanması	en	güç	hukukî	 kavramlardan	birisidir.	Doğal	hukukçu	kuramlar,	
adalet	 kavramını	 merkeze	 yerleştirir.	 Pozitivist	 hukuk	 kuramları	 ise,	 doğal	 hukukun	 adalet	
tanımlarını	 eleştirir	 ve	 bu	 kavramın	 tanımlanamaz	 bir	 kavram	 olduğunu	 ve	 bu	 nedenle	 de	
hukuk	biliminin	dışına	itilmesi	gerektiğini	ileri	sürer.	

è Doğal	hukukçulara	göre	doğal	hukuk,	adaleti,	“olması	gereken”i	temsil	eden	bir	düzen	olarak	
tanımlar.	Böylece,	doğal	hukuk	pozitif	hukukun	dışında	ve	üstünde,	adaleti	tam	olarak	yansıtan	
bir	hukuk	olarak	düşünülmüştür.		

è Doğal	hukuka	göre,	hukukun	geçerliliğini	kuran	şey	adalettir.	Bu	açıdan	doğal	hukuku,	kısaca	
“bir	kanun,	kanun	olmak	için	âdil	olmak	zorundadır”	diyen	bir	anlayış	olarak	tanımlayabiliriz.	
Bu	durum,	Aziz	Augustinus	tarafından,	şu	şekilde	ifade	edilmiştir:		

 “Non	esse	lex	quae	justa	non	ferit	(âdil	olmayan	kanun,	kanun	değildir)”.		
Pozitif	hukuk,	ancak	adaletin	gereklerine	uyduğu	ölçüde	geçerlidir.	Belirli	bir	 insan	davranışı	

konusunda	 yöneltilen	 bir	 emir	 âdil	 değilse	 geçersizdir,	 yani	 hukuk	 normu	 değildir.	 O	 halde	 doğal	
hukukçulara	göre,	doğal	hukuk	âdil	olması	 itibarıyla	tek	gerçek	hukuktur.	Pozitif	hukuk,	ancak	doğal	
hukuka	uygun	olduğu	ölçüde	hukuk	olarak	sayılabilir.	

Roma	İmparatorluğu	ortaya	çıkınca,	Çiçero’nun	temellendirmesiyle,	tabiî	hukuk	anlayışı	Roma	
Hukuk	sisteminin	temelini	oluşturmuştur.	Roma	 İmparatorluğu	geniş	 topraklara	sahip,	 ticarî	hayatı	
gelişmiş	 bir	 devlet	 olduğundan,	 hukukî	 güvenlik	 ve	 hukukun	 bu	 bakımdan	 temellendirilmesi	 aynı	
zamanda	bir	gerekliliktir.		

İlerleyen	zamanlarda	kilise,	devlet	erkleri	arasında	gücünü	artırınca,	tabiî	hukuk	anlayışı	dînî	bir	
hüviyet	kazanmıştır.	Uzun	bir	zaman	diliminde	tabiî	hukuk	kilisenin	otoritesinin	meşrulaştırılmasının	
aracı	 olarak	 kullanılmıştır.	 Aydınlanma	 ve	 reform	 dönemlerinde	 bilginin	 kaynağı	 uhrevî	 boyuttan	
sıyrılmış,	kilise	bilginin	ve	gücün	merkezi	olmaktan	çıkınca	tabiî	hukuk	XVII.	ve	XX.	yüzyıllarda	yeniden	
ortaya	çıkmış,	akla	ve	tabiata	uygun	hukukun	oluşturulması	amacına	matuf	olarak	filozoflar	tarafından	
tekrar	hukukun	merkezine	oturtulmuştur.		

è Tabiî	Hukuk	Anlayışı’nın	en	temel	özelliği	hukukun	üzerine	bina	edildiği	temel	ilkelerin	açık	
seçik	 olduğu	 görüşüdür.	 Örneğin;	 eşitlik,	 hürriyet,	 insanın	 bağımsız	 olması	 gibi	 ilkeler	 an-
latılmaya	gerek	duyulmayacak	kadar	açık	ve	belirgin	kavramları	ifade	eder.4	Ancak,	bu	ilkelerin	
zamanla	taşıdıkları	anlam	farklılaşacaktır.	Nitekim	doğal	hukukçular	arasında,	bu	kavramların	
anlamları	 ve	 taşıdıkları	 değer	 farklıdır.	 Örneğin;	 Kant	 için	 hürriyet,	 en	 aslî	 ve	 dolayısıyla	

																																																													
4	Adnan	Güriz,	Hukuk	Felsefesi.	Ankara:	Siyasal	Kitabevi	2003,	152.	
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korunması	gereken	bir	değerken,	Hobbes	için	güvenlik	bütün	değerlerden	önce	gelmekte	ve	
hürriyet	güvenlik	için	feda	edilebilmektedir.		

è Tabiî	 Hukuk	 Anlayışı’nın	 diğer	 bir	 önemli	 hususu	 ise,	 tabiat	 hali	 ve	 sosyal	 sözleşme	 teorisi	
üzerine	görüşlerin	beyan	edilmesidir.	Hemen	hemen	bütün	doğal	hukukçu	filozoflar	insanların	
yaşamakta	 olduğu	 bir	 hukuk	 öncesi	 tabiat	 (doğa)	 hâli	 tasavvur	 ederler	 ve	 insanların	 tabiat	
halinde	bir	şekilde	ortaya	çıkan	durumdan	kurtulmak	için	ortaya	çıkan	sözleşme	üzerine	hukuk	
anlayışlarını,	 devlet	 teorilerini,	 inşa	 ederler.	 Esas	 olarak	 tarihî	 bir	 gerçekliğinin	 olmadığını	
bildikleri	bu	durumu	teorilerini	açıklamak	için	bir	varsayım	olarak	kabul	etmektedirler.5	

è Doğal	Hukuk	 (DH),	antik	çağdan	günümüze	kadar,	 çeşitli	görünümler	kazansa	da,	bazı	ortak	
özellikler	göstermiştir:	

	 1)Doğal	 hukuk	 (ideal/olması	 gereken	 hukuk)-pozitif	 hukuk	 ikilemi	 ve	 doğal	 hukukun	 pozitif	
hukuka	üstünlüğü,	
	 2)DH	hareketlerinin	baskı	rejimleri	karşısında	bir	özgürlük	hareketi	olarak	ortaya	çıkmaları,		
	 3)DH	hareketlerinin,	ekonomik	ve	sosyal	faktörlere	bağlı	olarak	güçlenmesi	olgusu,	

4)19.yy.da	tutucu	kimliği,	
	 5)DH	 hareketlerinin,	 19.	 ve	 20.yy.larda	 sosyal	 faktörler	 gözönünde	 bulundurularak	 yeniden	
doğuşu.	

è DH,	uygar	yaşamın	ilk	biçimi	olan	siteyle	birlikte	ortaya	çıkmıştır.	O	günden	bugüne	
tarihin	en	önemli	ve	sürekli	hukuk	düşüncesi	olarak	etkinliğini	sürdürmüştür.	

	
	 Doğal	hukuk	yaklaşımının	önemli	görünümlerini;	Platon	(M.Ö.	429-347),	Aristoteles	(M.Ö.	384-
322)	ve	Romalı	 filozof	hukukçu	Cicero’da	 (M.Ö.	106-43)	bulmak	mümkündür;	düşünceye	sistematik	
biçimini	veren	ise,	Thomas	Aquinas	(1225-74)	olmuştur.	
	
	 Doğal	Hukuk	Yaklaşımı	
	

DH’un	İlkeleri 

1)Ebedî	ve	
Değişmez	DH 

•Hukuk	 yaklaşımları	 arasında	 en	 eskisi	 ve	 köklü	 gelenek	 olarak	 kabul	
edilmektedir.	 Ebedî	 ve	 değişmez	 bir	 DH’un	 var	 olduğu	 ve	 hukuksal	 kararların	
amacının	adaleti	sağlamak	olduğu	düşüncesi,	hem	filozoflar	ve	din	adamları,	hem	
de	hukukçular	tarafından	kabul	edilmektedir.	Kökleri,	eski	Yunan	düşünürlerine	
kadar	uzanır. 

2)Adalet 
Temeli 

•Doğal	hukuk	yaklaşımının	temelinde	adalet	düşüncesi	yer	alır.	Bu	yüzden	ancak	
“âdil	 olan	 düzenlemelere”	 hukuk	 denmelidir.	 İnsanlık	 tarihinin	 başlangıcından	
beri,	yürürlükteki	hukukun	üstünde	değişmez,	genel	geçerliliğe	sahip	bir	adaletin	
var	olduğu	fikri,	çok	güçlü	bir	şekilde	savunulmaktadır.	HF	tarihi,	âdetâ	DH	tarihi	
olarak	ortaya	çıkmaktadır.		
•	 Kural	 olarak,	 doğal	 hukuk,	 insanlar	 tarafından	 konulan	 kuralların	 insan	 aklı,	
insan	doğası	ya	da	Tanrısal	düzen	aracılığıyla	elde	edilen	doğal	hukuk	ilkelerine,	
bir	 başka	 deyişle,	 adalete	 uygun	 olması	 gerektiği	 fikrini	 savunan	 bir	 hukuk	
olgusudur. 

3)Doğuştan 
Kazanılan 
Haklar 
Varsayımı 

•	DH’un	temel	ilkeleri,	doğuştan	kazanılan	haklar	varsayımıdır.	Bu	haklar,	adalet	
kavramının	 içinde	 yer	 almakta,	 eşitlik	 ve	 özgürlük	 esasları	 üzerinde	
temellenmektedir.	DH’un	iki	temel	kavramı,	adalet	ve	özgürlüktür.	

4)İnsandan 
Bağımszı 
Varlık 

•	Bu	yaklaşıma	göre,	hukuk	ya	da	hukuk	kuralları,	insandan	ve	insan	iradesinden	
bağımsız	 bir	 şekilde	 vardır.	 İnsanlar	 kendilerinin	 dışında	 zâten	 var	 olan	 bu	
kuralları	akıl	yoluyla	keşfederler.	

																																																													
5	Güriz,	2003,	151.	
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5)Sosyal 
Sözleşmeci 
Damar 

•Doğal	hukuk	yaklaşımının	önemli	bir	 kavşağını	da,	 “sosyal	 sözleşme”	kavramı	
oluşturur.	Toplumun	üyeleri,	bazı	hak	ve	özgürlüklerini	güvence	altına	alabilmek	
için,	 aralarında	 bir	 sözleşme	 yaparak	 bazı	 hak	 ve	 yetkilerini	 devlete	
devretmişlerdir.	
•	 Sözgelimi	 yaşama	 haklarını	 korumak	 üzere,	 cezalandırma	 yetkisini	 devlete	
bırakmışlar;	böylece	hem	devletin	doğuşunun	ve	meşruiyetinin	temeli	oluşmuş,	
hem	de	devletin	dahi	dokunamayacağı,	korunaklı	bir	hak	alanı	yaratmışlardır.	

	

1.Eski Yunan’daki Köken (Kadîm Doğal 
Hukuk Anlayışı)  

A-HERAKLİT (MÖ 540?-480) (İyonya Okulu)  

	
	

ð Heraklit’te Anahtar Kavramlar 

ð Logos (evrensel akıl)-Nomos (sosyal düzen)-
Fizis (doğal düzen)-Kozmos (uyumlu evren) 

ð “Bir nehirde, iki kere yıkanılmaz.” 
ð İnsanı doğaya bağlama 

	
	 Kozmolojik	 dönem	 (doğa	 felsefesi)	 filozofları	 arasında	 kabul	 edilen	 Heraklit,	 kendi	
dönemindeki	diğer	 filozoflar	gibi,	henüz	 insan	sorununa	eğilmemiştir;	bu	dönemin	filozofları,	evreni	
açıklıyorlardı.	Heraklit,	“ilk	veri”	olarak,	evreni	keşfetmeye	çalışmaktadır.	
	

Logos Evrensel	akıl	 

Fizis  Doğal	düzen 

Nomos Sosyal/toplumsal	düzen	 

Kozmos Uyumlu	evren/düzen 

	
è Heraklit,	 evreni	 açıklarken,	 insanların	 kurduğu	 düzenin	 de	 evrenin	 yasalarına	 uyması	

gerektiğini	söyler.	Sosyal	düzen	(nomos)	ve	doğal	düzen	(fizis)	ayrımı	yaparken,	sosyal	düzenin	
evrenin	yasalarına	uymasının	zorunlu	olduğunu	belirtir.		

è “Olması	 gereken”	 ölçütünü,	 hukuka	 ilk	 uygulayan	 düşünür,	 Heraklit’tir.	 Bu	 nedenledir	 ki	
Heraklit,	maddeci	olmasına	rağmen,	idealist	yanı	ağır	basan	doğal	hukukun	ilk	temsilcilerinden	
biridir.	

è Heraklit’in	bu	düşüncesi,	insanı	doğaya	bağlama	anlamına	gelir.		
Oysa,	doğal	hukuk	okullarının	çoğu,	insanı	ve	sosyo-politik	düzeni,	doğaüstü	adalet	idesine	bağlar.	

Heraklit	dönemi	anlayışında,	Tanrı	ile	evren	içiçe	olduğu	için,	daha	sonraki	dönemlerde	bu	ayrım	hukuk	
düşüncesine	de	 yansımıştır.	 Sonraki	 dönemlerde	Tanrı,	 evreni	 aşan	bir	 idedir.	 Bu	nedenle,	 adaletin	
ölçütü,	insanın	üstündedir.	
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	 Heraklit’e	göre,	evrenle	içiçe	(içkin)	olan	yerleşik	logos	(evrensel	akıl),	evrenin	potansiyel	gücü	
olarak	fizisi	düzenlemiştir.	Nomos	ise,	insan	ürünüdür.	İnsan	da	evrenin	bir	parçası	olarak	nomosu	fizise	
göre	 düzenlemekle	 yükümlüdür.	 Nomos	 ve	 fizis	 birliği,	 Kozmos’u	 (uyumlu	 evren)	 oluşturmaktadır.	
(logos	>	fizis	>	nomos	>	kozmos)	
	 	

è Heraklit’in	DH	anlayışı,	DH’tan	ziyade,	“doğacı	hukuk”	olarak	tanımlanabilir.	Benzer	bir	eğilim,	
çağımızdaki	doğal	hukukun	yeniden	doğuşu	akımları	içinde	görülür.	“Eşyanın	doğası”	adlı	bu	
eğilim,	hukuk	sosyal	realitenin	kendine	ögü	doğası	ve	adaleti,	kendine	özgü	diyalektiği	içinde	
açıklar.	

“Bir	nehirde,	iki	defa	yıkanılmaz.”	(Heraklit)	

	
	

İnsan	 felsefesi	 yapan	 Sofistler(Sofizm)’de	 (MÖ	5.yy)	 de,	 nomos-fizis	 ayrımı	 vardır.	 Protogoras’a	
göre,	 insan	 her	 şeyin	 ölçütüdür.	 Hukukun	 ölçütü	 de,	 kuşkucu	 ve	 salt	 değerlerin	 olup	 olmadığını	
bilmeyen	insandır.	Dolayısıyla	Sofistler,	DH	için	objektif	bir	tanım	getirememişlerdir.	Hukuku	güçlünün	
aracı	 olarak	 görmektedirler;	 güç	 kimdeyse,	 devlet	 ondadır,	 âdil	 ve	 haklı	 odur.	 Güce	 dayalı	 adalet	
anlayışı,	DH	olamaz.6	

B-SOKRATES (MÖ 470-399) 

	
ð Sokrates’te Anahtar Kavramlar 

ð Mutluluk amacı 
ð Akıl ve bilimşn önemi 
ð Adalet ve ahlak 
ð Episteme (bilgi)/doxa (sanı) 

																																																													
6	Sofistler’in	DH	anlayışları	konusunda	geniş	bilgi	için	bk.	Adnan	Güriz,	Hukuk	Felsefesi,	Ankara:	Siyasal	Kitabevi	
1999,	156-160.	
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ð İnsanın kendini tanıması 

	
è Açık	 bir	 biçimde	 “olan	 hukuk-olması	 gereken	 hukuk”	 ayrımına	 rastlanmaz.	 Buna	 rağmen	

Sokrat;	 ahlâk,	 nâmus,	 erdem	 ve	 adalet	 gibi	 kavramları	 savunmakla,	 doğal	 hukukun	
öncülerinden	 biri	 kabul	 edilir.	 Çağımızı	 etkileyen	 birçok	 felsefî	 akımın	 temelinde,	 Sokrat	
görülür.	

Sistematik	 felsefe	 dönemi	 filozofu	 olan	 Sokrat,	 asıl	 olarak	 bilgi	 kuramıyla	 dikkat	 çeker.	 Bilim,	
evrensel	 ruhun	 tanınmasıdır.	 İnsan	 ruhu	 evrensel	 ruhla	 ilişkili	 olduğundan,	 kendini	 tanımak,	 ruhu	
anlamak,	bilim	yapmaktır.	Salt	doğru	vardır,	gerçek	bilgiye,	insan	ruhunun	evrensel	ruha	yaklaşmasıyla	
ulaşılabilir.	Böylece	Sokrat,	doxa	(sanı/zan)	karşısına,	episteme’yi	(bilgi)	koyar.	(doxa	x	episteme)	Tüm	
bilimsel	 çalışmalar,	 evrenin	 özü	 olan	 Tanrı’yı	 aramak	 içindir.	 Sokrat,	 tümevarım	 yönteminin	
kurucusudur.	(Bilim,	genelin	bilgisidir.)	

Aksiyolojik	alanda	(değer	kuramı),	Sokrat	insanın	amacının	mutluluk	olduğunu	söyler.	Mutluluk,	
insana	yararlı	şeylerin	akılla	birlikte	ele	alınmasıdır.	Asıl	değerler,	ancak	bilim	yoluyla	elde	edilir.	Akıl,	
sırasıyla	 itidal,	 yüreklilik,	 adalet	 ve	 ahlâkla	 karşılaşır.	 İşte	 bilim	 yapmak	 budur.	 Bilimsel	 çalışmanın	
aşamaları	bunlardır.			

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAKİ AŞAMALAR 

ð 1)İtidal ð Ruhun, bedene egemenliği itidaldir. 

ð 2)Yüreklilik ð İtidalin dış dünyaya karşı koyması yürekliliktir. 
Gerçek yürekli davranışta, aklın rolü büyüktür. 

ð 3)Ahlâk ve 
Adalet 

ð Bilginin son aşamaya gelip evrensel düzeni 
anlaması, adalet ve ahlâktır. Adalet, bilginin 
doruğundadır. 

ð İnsan aklının, insan ruhunun ilâhî akıl ve ruhla 
özdeşleşmesi adalettir. 

		
è Sokrat’a	 göre	 adalet	 ve	 ahlâk,	 değerler	 sıralamasında	 en	 üst	 sıradadır,	 Tanrı’yla	 aynı	

düzeydedir.	Zaten	Tanrı,	içeriği	ahlâk	ve	adalet	olan	evrensel	bir	ruhtur.		
Adaleti	 tanıyan,	mutlu	 ve	 ahlâklı	 insandır.	 İnsanların	 yaptıkları	 kanunlar	 değişir;	 ama	 ilâhî	

evrensel	adalet	değişmez.	Gerçek	adaleti	tanıyan	mutlu	insanlar,	kanunların	bu	değişmeyen	adalete	
uygun	şekilde	yapılması	için	çaba	göstermelidir.		

Sokrat’ın	genel	 felsefesi	 ile	siyasal	 felsefesi,	bir	bütünlük	gösterir,	 ikisinde	de	adalet	hâkim	
ilkedir.	Sokrat,	ilâhî	adaleti	öngörüp,	değerlerin	doruğuna	adaleti	koymakla,	DH	görüşünü	dile	getirmiş	
oluyordu.	

è Sokrat’in	ilk	hedefi,	hukuk	ve	siyasette,	adalet	ve	ahlâkı	egemen	kılmaktı.	
	

Toplumsal	 yaşamda	 bireyi	 ve	 toplumu	 mutlu	 edecek	 olan	 şey,	 ancak	 erdemli	 ve	 ahlâklı	
davranışlarda	 bulunmaktır.	 Erdem,	 iyiyi	 kötüden	 ayırdetme	 yeteneği	 olduğuna	 göre,	 bilgi	 yoluyla	
öğrenilecektir.	 İnsanın	 kendini	 tanıması,	 asıl	 değerleri	 tanıdıktan	 sonra,	 öncelikle	 kendisiyle,	 ileri	
aşama	olarak	toplumuyla	uyum	halinde	olabilmesidir.	Bu	da,	hiçbir	şeyde	aşırıya	kaçmamakla;	itidal,	
yüreklilik,	ahlâk	ve	adaletle	gerçekleşir.	Görüldüğü	gibi	yüreklilik,	itidal,	iyilik,	doğruluk,	adalet	ve	ahlâk,	
Sokrat’ın	düşüncelerine	egemen	olan	değerlerdir.	
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è Toplumda,	örtülü	bir	anlaşma	vardır	(toplumsal	sözleşme),	buna	uyulmalıdır,	uymayanlar	ikna	
edilmelidir.	Toplumu	erdemli,	akıllı	ve	yetenekli	kimseler	yönetmelidir.	
 

	
4.HAFTA	(Platon-Aristotales-Klasik	Çağın	Sona	Ermesi-Epikuros-Kıbrıslı	Zenon)	

C-PLATON (Eflatun) (MÖ 427-347)  

	
ð Platon’da Anahtar Kavramlar 

ð İdeler dünyası-duyular/olgular dünyası 
ð Olması gereken düzen/plan düzen 
ð Olması gereken (ideal) hukuk/olan (pozitif) 

hukuk 
ð Episteme (bilgi)/doxa (sanı) 
ð İnsanın yetkinliği 

	
Platon,	hocası	Sokrat’tan,	Kozmolojik	(doğa	felsefesi)	ve	Antropolojik	(insan	felsefesi)	devrin	

filozoflarından	 etkilnmiştir.	 Mantık,	 geometri,	 astronomi	 ve	 müzikle	 uğraşmış	 olan	 Platon,	 İslâm	
dünyasında	da	itibar	görmüş,	Eflatun	ismiyle	anılmıştır.	
	

	
1-Genel	Felsefesi	(Varlık-Bilgi-Değer	Kuramı)	
	
Platon’un	 genel	 felsefesi,	 ikili	 bir	 dünya	 öngörür:	 Akıl/ideler	 dünyası-duyular/görünümler	

dünyası.	Felsefesinin	bütün	alanlarında,	bu	ikili	ayrım	vardır.	DH	düşüncesini	de	etkilediği	için,	bu	ayrımı	
dayandırdığı	meşhur	“mağara	örneği”	şöyledir:	

	
	
		
	

ð MAĞARA ÖRNEĞİ 

ð Duyular dünyasının insanları, bir mağaraya tutsak edilmiş 

ANTİK YUNAN İLKÇAĞ FELSEFESİNDE DÖNEMLER  

1)Kozmolojik	Dönem	

(MÖ	600-450)	

Doğa	felsefesi	yapılan	dönem.	Ör.	Heraklit.	

Bu	dönemdeki	sorunlar	physis	ve	doğa	ya	da	kozmosla	
ilgiliydi.	

2)Antroplojik	Dönem	

(MÖ	450-)	

İnsan	felsefesi	yapılan	dönem.	Ör.	Sofistler.	

M.Ö.450	civarında,	insan	merkezci	döneme	geçilerek	bizatihi	
insanla	ilgili	sorunlar	ilgi	odağı	haline	geldi	ve	ahlaki-siyasi	
sorunlara	kayıldı.	

3)Sistematik	Dönem	 				Varlığın	bütün	boyutlarıyla	ele	alındığı	dönem.	Ör.	
Sokrates,	Platon,	Aristo.	
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gibidirler. Arkaları, mağaranın kapısına dönüktür. Zincirleme 
bağlıdırlar, başlarını da geriye çeviremezler.  

ð Ancak dış dünyanın, ideler dünyasının mağara duvarına vuran 
çarpık gölgelerini görürler. Onlar için gerçek ve doğru olan budur.  

ð Oysa mağaranın dışında, asıl nesnelerin dünyası yahut ideler 
dünyası vardır. 

Bizler, doğuşumuzdan (insanların hata yapmasının altında yatan ilk ve 
başlıca nedeni edindiğimiz önyargılar) beri dörtte üçü duvarla çevrili bir 
mağaranın dibine, duvara dönük olarak bağlanmış tutuklulara benzeriz. 
Bu tutukluların gördüğü, güneş ile mağaranın açık kalmış kapısı arasında 
kalmış nesnelerin duvarlara yansıyan gölge oyunlarından ibarettir. Onlar 
bu gölgeleri gerçek nesneler sanırlar. Eğer bu tutuklulardan biri dışarıya 
çıkartılacak olursa, her şeyden önce gözleri kamaşacaktır; sonra yavaş 
yavaş nesnelerin kendilerini seçmeye başlayacak, sonra da aydınlatan 
güneşi görecektir İşte bu tutuklu bilgeyi temsil eder; o, arkadaşlarının 
kendisine “üşütük” gözüyle bakması riskini göze alarak yeniden mağaraya 
inip gördüklerini onlara anlatmalıdır.” (Plato (Eflatun), Devlet,	Yedinci	Kitap). 

	
İnsan	 ruhu,	 aklın	 yardımıyla	mağaradan,	bedenden	kurtulacak	 ve	 ideler	dünyasındaki	 yerini	

bulacaktır.	
	
Nesneler	Evreni	 İdealar	Evreni	
Duyularla algılanıyor Akılla kavranıyor 

Nesneler, gerçek olmayanlardır. İdealar, gerçek olanlardır. 

İdealar evreninin gölgesi, 

yansımasıdır. Yaşadığımız yeryüzü gelip 

geçicidir. Değişken nesneler vardır.  

 

Nesnelerin değişmeyen, yetkin 

örneği. Fizik-ötesi (metafizik) evren 

Bunların bilgisi doxa’lardır (sanılar). Bunların bilgisi episteme’dir. 

Madde Ruh 

Duyular yoluyla elde edilen bilgi söz 

konusu olup bu bilgi gerçek bilgi değildir; 

sanıdır. 

Akıl yoluyla değişmeyenlerin, 

ideaların bilgisidir. Gerçek bilgi epistemedir.  

Deney (empirizm) Akıl (Rasyonalizm) 

	
Değerler	Hiyerarşisi:	Değerler,	çeşitli	ve	hiyerarşiktir.	Bilmek,	eros	(sevgi)	kıvılcımına	bağlıdır.	

İdeler	dünyasına	ulaşmak,	iyi	değeridir,	iyiye	iten	ise	erostur.	Doğanın	amacı	insan,	insanın	amacı	ise	
idedir.	Değerler	hiyerarşisi;	Tanrı,	 iyi	 (salt	değer,	salt	erdem,	salt	ahlâk,	salt	adalet,	güzel),	yetkinlik	
(tamlık)	 ve	 duyular	 dünyasının	 nesneleri	 şeklindedir.	 İnsan	 ruhunun	 salt	 değere	 ulaşması,	 oldukça	
güçtür.	Protogoras’ın	“her	şeyin	ölçüsü	insandır”	sözüne,	Platon	“her	şeyin	ölçüsü	Tanrı’dır”	karşılığını	
verir.	Platon’un	tanrısı,	salt	değer	olan	salt	iyidir.	

İyiye	 yönelen	 insan	 ruhunda	 akıl,	 cesaret	 ve	 arzu	olmak	üzere,	 üç	 bölüm	vardır.	 Platon,	 bu	
üçlüyü,	iki	atlı	arabaya	benzetir.	
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İNSAN RUHUNUN BÖLÜMLERİ ve ERDEMLERİ 

ð İnsan Ruhunun 
Bölümleri 

ð Benzerleri 
(iki atlı araba) 

ð Erdemleri ð Temsilcileri 

ð 1)Akıl: Aklın 
görevi, arzuyu 
gemlemektir. 

ð Sürücü: İki atın 
idarecisidir. 

ð Bilgelik (hikmet) ð Filozoflar 

ð 2)Yüreklilik: 
Cesaret, akla 
yardım eder. 

ð Safkan At: 
Sahibini dinler. 

ð Yürekli davranış 
(cesaret) 

ð Cesur savaşçılar 
(bekçiler) 

ð 3)Arzu: Arzu, 
aklı yanlışa 
sevkeder. 

ð Huysuz At: 
Sahibini 
dinlemez, 
itaatsizlik eder. 

ð Ölçülülük (itidal) 
 

è Adalet: Bu üç 
erdemin 
uyumluluğu ise, 
adalet erdemidir. 

ð Zanâatkârlar 

	
Devlette	faaliyetleri	birbirini	tamamlayan	3	sınıf	olmalıdır:		

DEVLETTEKİ SINIFLAR 

ð Filozoflar (Yöneticiler): ð İnsan vücudunda beyin neyi ifade ediyorsa, yöneticiler de 
fonksiyonu yerine getirirler. Kanunları vaz etmek, uygulamak ve 
vatandaşların eğitimi ile uğraşmak bu sınıfın ödevidir. Bu sınıf 
felsefi incelemelerle uğraşmak, bu arada iyilik idesini araştırmak 
için gerekli zamana ve imkanlara sahip olmalıdırlar. Yani devleti 
yönetecek kişilerin filozof olmaları gerekir.  Yöneticiler, bir 
devletin kafası, beyni olarak görüldüğünden, en akıllı kimseler 
arasından yönetici seçilmelidir. Yani yöneticiler filozoflardan 
olmalıdır. 

ð İyi yetişmiş ve bilgelik kazanmış insanlardır ve 
yönetme sorumluluğu onlara aittir. 

ð Cesur Savaşçılar 
(bekçiler/Koruyucular): 

ð Özverili asker ve muhafızlardır. Görevleri bütünlüğü 
sağlamaktır. Bu sınıfın ödevi devletin devamını sağlamak, dıştan 
gelecek saldırılara karşı devleti savunmak ve devlet içinde 
kanunların yürürlüğünü sağlamaktır. Koruyucuların en iyileri 
yönetici olabilir. 

ð Zanâatkârlar 
(Üreticiler): 

ð Bu sınıf, devletin ekonomik temelini meydana getirir. Bütün 
toplumun muhtaç olduğu malların üretilmesi bu sınıfın görevidir. 
Bu sınıf mensupları mülkiyet hakkından yoksun 
bırakılmamışlardır; mal-mülk sahibi olabilirler ve aile kurabilirler. 

ð Üretim işlerinden sorumlu ve yasa koyucuların 
buyruklarına tabidirler. 

														

Platon’a	göre,	bu	üç	sınıf	arasında	hiyerarşi	vardır.	Devlette	düzenin	sağlanması	bakımından	
herkes	 üyesi	 bulunduğu	 sınıfta	 kalmalı,	 ancak	 yetenekleri	 elverdiği	 oranda	 insanların	 sınıf	
değiştirmesine	izin	verilmelidir.	Bu	sınıfsal	hiyerarşik	düzenin	kabul	ettirilmesi	için	Platon,	“yararlı	bir	
yalan”	önermektedir.	Buna	göre	tanrıların	yöneticileri	yaratırken	mayalarına	altın	kattıkları,	bu	nedenle	
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onların	toplumda	baş	tacı	oldukları,	savaşçıların	mayasına	gümüş,	üreticilerin	mayasına	da	demir	ve	
tunç	 kattıkları	 söylenecektir.	 Bu	 yalana	 inanan	 herkes	 toplumda	 hak	 ettiği	 yeri	 ve	 işi	 bilecek	 ve	
kabullenecektir.	Yani	Platon’a	göre,	sınıfsal	konumlar	yaradılıştan	ve	kalıtsal	biçimde	gelir.	Bu	nedenle	
sınıflar	arası	geçiş	çok	ama	çok	zorlaştırılmıştır.	Bu	noktada	Platon	“öjenizm”in	ilk	isimlerinden	sayılır.	
	
Öjenizm:	 İnsan	 soyunun	 bilimsel	 olarak	 iyileştirilmesidir.	 Kötüye	 yorumlanması	 ırkçılığa	 varır.	
Irkçılıktan	çekinen	düşünürler,	bugün,	hümanist	öjenizm	tarafını	tutmaktadırlar;	bunlara	göre,	insan	
kendi	 soyunu	 hastalıklardan	 bilinçli	 uygulamalar	 yoluyla	 kendileri	 veya	 danışacakları	 kuruluşlar	
aracılığıyla	da	düzelterek	iyileştirebilirler.	

	
2-Hukuk,	Siyaset	ve	Devlet	Görüşleri	
	
Platon’un	 DH’la	 ilgili	 görüşleri,	 daha	 çok	 hukuk,	 siyaset	 ve	 devlet	 görüşleriyle	 birlikte	 ele	

alınmıştır.	Bu	görüşleri,	genel	felsefesiyle	uyum	gösterir.		
è Eski	 düşünürlerde	 olduğu	 gibi,	 Platon’da	 da	 siyaset	 ve	 ahlâk,	 birbirlerinden	 ayrı	 kabul	

edilemeyecek	 kavramlardır.	 Platon’a	 göre	 siyaset,	 ahlâklı	 olma	 sanatından	 başka	 bir	 şey	
değildir.	

Olan	düzen	ve	hukuk	 ile	 ideler	dünyasına	ait	olması	 gereken	bir	düzen	ve	hukuk	 ikilemi	 vardır.	
Platon’a	 göre,	 pozitif	 hukuk	 (PH)	 dışında,	 olması	 gereken,	 salt	 akıldan	 çıkan	 ideal	 hukuk,	 DH’ta	
bulunmaktadır.		

è Ancak,	DH’u	bilinçli	olarak	sistemleştiren,	Platon	değil,	Stoisyen	düşünürler	olmuştur.	
è Platon’a	 göre,	 olması	 gereken	 âdil	 hukuk	 (OGH),	 ideler	 dünyasındadır.	 Ancak,	 duyular	

dünyasında	da	bu	hukuku	gerçekleştirmek,	insan	mutluluğu	ve	yetkinliği	için	gereklidir.	Devlet,	
bir	 eğitim	 kurumudur.	 Devletin	 amacı,	 insanı	 duyular	 dünyasından	 duyular	 üstü	 dünyaya	
yükseltmektir.	 Bu	 da	 felsefe,	 bilim,	 sanat,	 edebiyat	 ve	 müzik	 öğretimine	 önem	 veren	 bir	
devletle	mümkündür.	Devletin	görevi,	bunu	sağlamaktır.		
	
DH’un	diğer	temel	kavramları,	Platon’un	siyasetle	ilgili	görüşlerinde	yer	alır.	Platon’da	amaç,	

bireyin	yetkinleşip,	ideler	dünyasına	yaklaşmasıdır.	Bunun	için	siyaset,	saltlıkla	ahlâka	tâbi	olmalıdır.	
Ona	 göre,	politikanın	 asıl	 görevi,	 ahlâklı	 vatandaşlar	 yetiştirmek,	 onların	 eğitim	 ve	 öğretimleriyle	
uğraşarak	yetkinleştirmektir.	Bu	da	erdem,	akıl	ve	ahlâk	güzelliğiyle	olabilir.	En	yüksek	ahlâk	ve	erdem,	
adalettir.	Siteye	hâkim	olacak	kanunlar,	aslında	ahlâk	ilkeleridir.	Ahlâk,	politikanın	ideali	olup	adalet	ve	
özgürlüğü	gerektirir.	En	yüksek	ahlak	ve	erdem,	adalettir.	

è Adalet,	sosyal	düzen	için	zorunlu	bir	öğedir.	
	

ð İdeler Dünyası ð Duyular Dünyası 

ð İdeal/doğal hukuk 
ð Bireyin yetkinleşmesi, 

ideler dünyasına 
yaklaşmasıdır. 

ð Devletin görevi 
ð Siyaset, saltlıkla ahlâka 

tâbi olmalı. 

	
Platon,	 devleti	 insan	 bedenine	 benzetir.	 (organizm)	 Aklın	 karşılığında	 filozofları,	 cesaretin	

karşılığında	yürekli	savaşçıları	ve	arzuların	karşısında	zanâatkârları	gösterir.	İnsanı	nasıl	akıl	yönetirse,	
toplum	 ve	 siteyi	 de	 yöneten	 bir	 akla	 ihtiyaç	 vardır.	 Üç	 sınıfı	 birarada	 tutup	 uyum	 sağlayan	 erdem,	
adalettir.		

Toplumsal	uyum	için	mülkiyet	ve	aileyi	sakıncalı	görür.	
	

Toplumsal Uyum Sakıncaları 
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 Mülkiyet  Toplumsal uyum için, mülkiyet müşterek olmalıdır.  
 İlk olarak mülkiyet sınırlandırmasını, yönetici ve savaşçılar için 

öngören Platon, sonraki aşamada, bunu yalnızca filozoflarla sınırlı 
tutmuştur.  

v Mülkiyet açıklamalarına bakarak, Platon sistemi için, komünist değil, 
faşist bir yapıdan bahsedilebilir. 

 Evlenmek 
ve Aile 

 Evlenmek ve aile, şahsî çıkarların önplana çıkarılıp devletin ikincil 
duruma getirilmesi sonucunu doğuracağı için sakıncalıdır.  

 Yunan filozof, yaşlılık dönemi eserlerinden olan Kanunlar kitabında, 
aile konusundaki fikirlerinden dönmüştür; ama büyük ölçüde tavrını 
değiştirmemiştir. 

	
	 Karışıklığın	asıl	nedeni,	mülkiyet	ve	aile	kurumudur.	Yunan	filozof,	yaşlılık	dönemi	eserlerinden	
olan	 Kanunlar	 kitabında,	 aile	 konusundaki	 fikirlerinden	 dönmüştür;	 ama	 büyük	 ölçüde	 tavrını	
değiştirmemiştir.	
	

Platon’da Devlet Şekilleri 

 Aristokrasi Yönetici, filozof olmalı. (Philocratie=Filozof Yönetimi) Filozoflara öncelik 
vermesi yönüyle Platon’un devleti aristokratiktir. (seçkinci) 

 Timokrasi Askerlerin, kargaşayı bahane edip yönetimi ele alması. 

 Oligarşi Zenginler yönetimi. (plütokrasi) 

 Demokrasi Fakirler lehine gelişme. Bu rejimler içinde en kötüsü, demokrasidir. Çünkü, 
ileri aşamada anarşi engellenemez olur. Başıbozukluk. 

 Tirani Özgürlükle iktidarı ele alanlar, özgürlüğü ortadan kaldırır ve Tirani’ye 
dönüştürürler. 

	
	 Eflatun,	 devlet	 şekillerini	 tasnif	 ederken,	 sıralamaya	 çok	 önem	 verir.	 Devlet	 türlerinin	
sıralamasını,	en	iyi	ve	en	mutlu	olan	devletten,	en	kötü	ve	en	mutsuz	olana	doğru	yapar.7	Dolayısıyla,	
paranın	gücüne	dayanan	ve	çok	kötü	bir	şekilde	yıkılacak	olan	oligarşiyi,	Devlet’te	demokrasinin	üzerine	
yerleştirir.	Ancak,	daha	sonraki	diyaloglarında,	bu	kanaatinden	vazgeçerek	hem	Politikos’ta8,	hem	de	
Yasalarda9,	demokrasinin	oligarşiden	daha	iyi	bir	devlet	türü	olduğunu	savunur.	

Platon,	son	zamanlarına	kadar	ahlâkı	yeterli	görürken,	sonradan	kanunların	üstünlüğü	fikrini	
savunmuştur.	(à	hukukun	üstünlüğü	ve	hukuk	devleti)	

	
	
	
	
	
	
	

D-ARİSTOTALES (MÖ 384-322)  

	

																																																													
7	Eflatun	bu	tasnifi	söyle	yapar:	a.Patriarşi,	b.Monarşi	ve	Aristokrasi,	c.Timokrasi,	d.	Oligarşi,	e.Demokrasi,	
f.Tiranlık.	
8	Eflatun,	Devlet	Adamı	(	Politikos),	303	a-b.	
9	Eflatun,	Yasalar,	Çevirenler:	Candan	Sentuna	–	Saffet	Babür,	Kabalcı	Yayınevi,	İstanbul	1994,	710a.	
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ð Aristo’da Anahtar Kavramlar 

ð Sosyal realite 
ð Uzlaştırmacılık 
ð Doğmatizm 
ð Mutluluk 
ð Dört neden 
ð Adaleti içeriklendirme 
ð Hukukun, sosyal düzenin mantığına uyması 

	
è Aristo’yu,	DH	okulu	içinde	ele	almak,	aslında	tam	anlamıyla	tutarlı	bir	tutum	değildir.	Çünkü,	

sosyal	 realiteye	 değinen,	 hukukun	 ve	 devletin	 oluşumundaki	 önemini	 vurgulayan	 ilk	
düşünürdür.	 Bu	 sebeple,	 kendisine	 “hukuk	 sosyolojisinin	 uzak	 habercisi”	 denir.	Aristo’nun	
düşünceleri,	her	türlü	din	ve	fikir	akımını	etkilemiştir,	hlen	de	.	Madde	ile	ruhun	bağlantısını	
o	gerçekleştirmiş,	felsefeyi	o	yere	indirmiştir.	
	
1-Genel	Felsefesi	
	
Aristo’nun	 genel	 felsefesindeki	 en	 önemli	 özellik,	 ide-madde	 düalizmini	 uzlaştırmasıdır.	

Objektif	idealizm-nominalizm	karşıtlığını,	senteze	kavuşturmuştur.	Bu	yeni	akımın	adı,	konseptüalizm	
veya	entellektüalizm’dir.	Varlık,	bilgi	ve	değer	kuramlarını	açıklarken,	 tümelle	tikel	arasında,	sıkı	bir	
ilişki	kurmuştur.	

Aristo,	 olayları,	 olguları	 ve	 evreni	 açıklarken,	 dört	 sebep	 kabul	 etmektedir:	 1)Maddî	 neden,	
2)Biçimsel	neden,	3)Etkin	neden,	4)Amaçsal	(gâî)	neden.	Amaçsal	neden,	devletin	temellerini	oluşturan	
ana	nedendir.	Devletin	amacı,	manevî	huzurun	sağlanması,	insanların	erdemli	ve	mutlu	bir	ortam	içinde	
yaşamalarıdır.	Böylece	Aristo’nun	ideali,	“olması	gereken	bir	sosyal	ortam”dır.		

	
2-Hukuk,	Siyaset	ve	Devlet	Görüşleri	
	
Aristo’nun	DH’la	ilgili	görüşleri,	daha	çok	değer	kuramı	ve	devletle	ilgili	görüşlerinde	ele	alınır.	

Aristo,	hak,	adalet	ve	ahlaka	dayalı	gelenek	ve	göreneklere	sahip	bir	 topluluk	düzeninin,	yalnız	akla	
sahip	 olan,	 dil	 aracılığıyla	 aklın	 ürünlerini	 ortaya	 serebilen	 yaratıklarla,	 yani	 insanlarla	
gerçekleştirebileceğini	söylemektedir.	

“İnsan	“Politik	bir	hayvandır”	–	Homo	Politicas	(Aristo)	
	

è Adalete	 İçerik	 Kazandıran	 Filozof:	 Aristo,	 adalet	 kavramının	 tanımını	 yapmaktadır.	 Aristo,	
adaleti	 eşitliğe	 dayandırarak,	 “eşyanın	 doğası/mahiyeti”	 görüşü	 diye	 tanımlanan	 günümüz	
DH’çu	görüşün	temelini	oluşturmaktadır.	Eşyanın	doğasını,	sosyo-ekonomik	 ilişkiler	ve	çağın	
adalet	anlayışı	sentezini	kurmaktadır.	
Aristo,	DH	okulu	içinde	yer	almazsa,	ona	en	yakını	“sosyolojik	hukuk	okullları”	olmaktadır	ki	

bu	 değerlendirme	 eksiktir.	 Sosyolojik	 okullar,	 hukuku	 adalet	 kavramından	 bağımsız	 bir	 biçimde	 ele	
almaktadırlar.	Onlara	göre	hukuk,	sosyal	olgunun	norm	haline	dönüşmesidir.	Sosyolojik	okullar,	saltlıkla	
realist	iken,	Aristo,	realizmi	içinde	bir	düzen,	ahlâklı	bir	yaşam	öngörmektedir.	

	
Aristo ve Sosyolojik Hukuk Okulları 

Durum Aristo’nun Hukuk Anlayışı Sosyolojik Hukuk Okulları 
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 Hukuk Hukuk, adalet kavramıyla var olur. Hukuku, adalet kavramından bağımsız 
bir biçimde ele almaktadırlar. Hukuk, 
sosyal olgunun norm haline 
dönüşmesidir. 

 Realizm Realizmi içinde, bir düzen, ahlâklı bir 
yaşam öngörmektedir. 

Saltlıkla realist. 

	
Aristo’ya	göre,	örf-adet,	sosyoloji	ve	ahlâkın	yarattığı	bir	nomos	(sosyal	düzen)	vardır.	Sosyal	

düzen,	doğa	düzenine	uygundur.	Kanunkoyucu,	buna	dayanarak	normlar,	kanunlar	koyar.	Bu	işlemde	
devlet,	 amaca	uygun	davranacak,	 fizis	 (doğa	düzeni),	nomos’un	meşruluk	 kriteri	 olacaktır.	 Bununla	
birlikte	Aristo,	sosyal	düzenin	zâten	doğa	düzenine	uygun	olduğunu	söylemektedir.	Çünkü	her	şeyde	
olduğu	gibi,	 sosyal	olay	 forma	girerken,	 son	amacı,	özü	 içine	almıştır.	Önemli	olan,	 yöneticilerin	bu	
uygunluğu	 bozmayacak	 kanunlar	 yapmalarıdır.	 Yapmadıkları	 takdirde,	 zaten	 kanunun	 varlığından	
sözedilemez.	 Görüldüğü	 gibi	 Platon	 ve	 Sokrat’ın	 aksine,	 fizis-nomos	 düalizmi,	 Aristo’da	 teklik	
arzetmektedir.		

è Böyle	olunca	da,	hukukun	ideal	hukuka	değil,	sosyal	düzenin	mantığına	uyması	sorunu	ortaya	
çıkar.	

è Sosyal	düzende	uyulması	gereken	ana	kural,	adalettir.	Oysa	adalet,	soyut	bir	kavramdır,	idedir.	
Durum	böyle	olunca,	zaten	fizise	uygun	olduğunu	söylemek	hatalı	olur.	Kanunkoyucu,	adaletsiz	
bir	nomos	sosyal	durumunu,	fizise	uygun	kabul	edip	ona	göre	kanun	çıkarırsa,	ne	denli	haklı	
olabilir?	 Düzenin	 sağlanması,	 değerin	 gerçekleşmesi	 ve	 aşırılıkların	 giderilmesi	 açısından,	
gerekli	olan	adalet	nedir?		

è Aristo,	DH’un	temel	kavramlarından	olan	adalete	içerik	kazandıran	ilk	filozoftur.	Onun	yaptığı	
adalet	tanımı,	çağımıza	dek,	geçerli	kalmıştır.	Ancak,	19.	ve	20.	asırlar,	bu	yeni	tanıma,	yeni	
bir	kavramı,	“sosyal	adalet”i	getirmiştir.	Aristo’ya	göre	adalet,	eşitlik	esasına	göre	ikiye	ayrılır:	
1)Denkleştirici	(komütatif)	Adalet,	2)Dağıtıcı	(distribütif)	Adalet.	Buna	bir	de	hakkaniyet	adaleti	
eklenir.	

Aristo’da Eşitlik Esasına Dayalı Adalet Anlayışı 

Denkleştirici 
Adalet 

 Denkleştirici adalet, özel hukuk ilişkilerinde geçerlidir. Herkesin verdiği 
kadar alması ilkesine dayanır.  

 Dağıtıcı 
Adalet 

 Dağıtıcı adalet ise, herkesin kendi özel durumuna göre yeteneği de 
gözönünde bulundurularak, eldeki olanakları oransal bir şekilde 
faydalanmasıdır. Şüphesiz bu ikinci durumda, asıl görev devlete düşer. Çünkü 
olanaklar, toplum ve devletin elindedir. Dağıtıcı adalette, salt eşitlik yoktur. 
Devlet ve toplum, olanakları aritmetik eşitlik esasına göre dağıtmamaktadır. 
Demekki devlet-birey ilişkilerinde eşitsizlik, bireyler arasındaki ilişkilerde ise 
eşitlik esastır. Ancak yetenek, çalışma, özel durum, topluma katkı gibi kıstaslara 
dayanan eşitliğin aritmetik olmasa bile daha uygun olduğu kanısı hâkimdir. Zâten 
Aristo da, adaletin bu türünü daha çok benimsemiştir. Kanunun somut olaylara 
inemeyeceğini belirten Aristo, hakkâniyetin adaletin en yetkin şekli olduğunu 
belirtmiştir. 

Hakkâniyet 
Adaleti 

 Hakkâniyet adaleti, somut olay adaletidir. Aristoteles’e göre genel ve soyut 
yasaların her olaya aynı biçimde uygulanması adalete aykırı olabilir. Somut olayın 
özellikleri ve olaydaki kişilerin bireysel özelliklerine inilir, genel ve soyut 
yasaların katı biçimde uygulanması ile oluşabilecek adaletsizlikler önlenmeye 
çalışılır. Hakkaniyet adaleti, yargıcın elinde olan bir aygıttır. Yasalar ise, soyut ve 
genel olmak zorundadır. Bu nedenle, hakkaniyet ile denkleştirici adalet ciddi bir 
gerilim içindedir. Bugün adalet tartışmaları bu gerilimden etkilenmiştir. 
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è Aristo’ya	 göre,	 toplumlarda	 görülen	 kargaşanın	 ve	 yozlaşmanın	 en	 önemli	 nedeni,	
adaletsizliktir.	Bir	devlette	uyulması	gereken	ana	unsur	adalettir.	Ancak	Aristo,	her	ne	kadar	
adalete	öncelik	tanısa	da,	birçok	defa	düzeni,	adalete	tercih	etmiştir.		

Aristoteles’e	göre	devlet,	formu	bakımından,	altı	tanedir.	Altı	tane	form	vardır;	altı	tane	devlet	
biçimi.	Bunlardan	üçü	iyi,	diğer	üçü	de	kötü/bozulmuş/yoz	yönetimlerdir.	

ARİSTO’DA YÖNETİM ŞEKİLLERİ 

ð İyi/İdeal Yönetim Şekilleri ð Bozulmuş/Kötü/Yoz Yönetim Şekilleri 

ð 1)Monarşi: Monarşide egemenlik, krala 
ait olup halk menfaatleri için kullanılır.  

ð 1)Tiranlık: Monarşi yerine, bozulmuş 
şekli tirani geçebilir.   

ð 2)Aristokrasi: Aristokraside iktidar bir 
azınlığın aittir. 

ð 2)Oligarşi: Aristokrasi yerine, onun 
dejenere olmuş biçimi görülebilir. 

ð 3)Politi (Cumhuriyet): Politi’de iktidar, 
çoğunluğa aittir. 

ð 3)Demokrasi (demagoji): Politi yerine, 
demagogların egemenliği ele geçirdiği 
görülebilir. 

	
Bu	yönetim	şekillerinin	üçü	de,	devlet	başında	bulunanlar	genel	 fayda	 ilkesine	göre	hareket	

ettikleri	takdirde	olumlu	sonuçlar	doğurabilirler.	Her	yönetim	şeklinde,	halkın	yararı	gözetilebilir;	fakat	
yönetimler	soysuzlaşabilir.		

İyi	 devlet	 yönetimlerinde	 ortak	 özellik,	 yönetimi	 elinde	 bulunduran	 iktidarın	 ortak	 iyiyi	
gözetmesindedir.	 Toplumsal	 iyinin	 gerçekleşmesi	 için	 yasalara	 uygun	 yönetim	 sergilenmelidir.	 Yani	
ortak	 iyi	ve	yasalara	uygunluk	bu	üç	tipin	ortak	özelliğidir.	Aristoteles,	üç	 iyi	yönetim	biçiminden	en	
iyisinin	o	 toplumun	yapısına	hangisi	daha	çok	uyuyorsa	o	olduğunu	söyler.	Yani,	 tüm	toplumlar	 için	
geçerli	olacak	belli	bir	en	iyi	yönetim	biçimi	önermez.	Aristoteles	burada	da	ideallerden	hareket	etmez;	
toplumun	yapısını	önemli	kılar.	

	
Aristoteles’in	Fikirlerinin	Etkisi	Günümüz	

Kurumlarına	Etkisi	
Çağdaş	Toplumlardan	Farkı	

Yasa	hâkimiyeti	kavramı	 Anayasal	demokrasileri	anlayamama	
Devletin	 mekanik	 kanun	 uygulayıcıdan	 farklı	
doğası	

Toplumsal	eşitlik	

Evrimsel	toplum	düşüncesi	 Politik	davranışa	önem	verme	
Aile	 gibi	 ara	 kurumların	 kendi	 doğasını	 ve	
önemini	kabul	etme	

	

Mülkiyet	ilişkilerinin	belirleyiciliğini	gösterme	 	
Toplumsal	 gruplar	 arasındaki	 farklı	 özellikleri	
anlama	

	

	
	
	
	
	
	
E-Stoa	Okulu	(Stoisizm)	(MÖ	4.yy-MS	2.yy)		
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ð Stoa Okulu’nda Anahtar Kavramlar 

ð DH’un sistematik kurucusu 
ð Kozmopolis (birleşmiş devletler/dünya devleti) 
ð Ahlak-hukuk özdeşliği 
ð Doğayla özdeş tanrı 
ð DH’un devlet yönetiminde ana ilke olması 
ð Akıl-deney ikilemini ortadan kaldırıp, deneye 

ağırlık vermesi 

	

1-KIBRISLI ZENON (MÖ 342-262)  

	
Stoa:	Süslü,	direkli	galeri.	Zenon’un	Atina’da	kurduğu	okuldan	adını	alır.	Zenon’a	göre,	“Felsefe,	

ulvî	ve	insânî	olanı	araştıran	bilimdir.”	Tüm	doğayı,	nesneleri,	insanı	tanımaya	çalışan	felsefenin	son	
ereği,	evrensel	akıl	(logos),	akıl	dışılığı	atarak	insanda	salt	mantığın	egemenliğini	sağlar.	Felsefe,	içine	
mantık,	fizik	ve	ahlâkı	alır.	Ancak	son	erek	ahlaktır.	Mantık	ve	fizik,	ahlakın	gerçekleşmesi	için	çalışırlar.	
Fakat	bunlar,	kesin	sınırlarla	birbirinden	ayrılmazlar.	(mantık	+	fizik	>	ahlakın	gerçekleşmesi.	(son	erek)	
-kesin	sınırları	yok-)	

è Stoisyenler’in	 ideali,	doğa	 ile	 insan	 arasında	 uyumu	 sağlamlaştırmak,	 aklın	 emrine	 uyarak	
doğaya	göre	yaşam	gerçekleştirip,	erdemi	sağlamaktır.	

è Stoa	Okulu	felsefesinde,	iki	önemli	ilke	vardır:	1)İnsanın	bağımsızlığı,	2)Doğaya	uygun	yaşama	
anlayışı.		

İnsan	da	doğanın	bir	parçasıdır.	Kendini	tanıyıp	doğadan,	dış	evrende	duyu	organlarıyla	algıladığı	
verilerden	faydalanarak	aklın,	ruhun	derinliklerine	iner.	

	
Stoa Okulu’nda Temel Anlayışlar 

DH Sistemi 
Kuruculuğu 

Kıbrıslı Zenon’un kurduğu Stoa Okulu, hukuk ve devlet felsefesinde yenilik 
getiren bir sistemdir. Bu düşünce, DH teorisinin sistematik kurucusudur.  

 Kozmıpolis Stoisizm, tarihte ilk defa insanlar arasında eşitlik esasını savunup köleliğe 
karşı çıkmış ve tek DH’la yönetilen insanlara tek evrensel devlet altında 
birleşmelerini salık vermiştir. (“İnsanlar birleşin.”) Böylelikle, tarihte ilk defa 
“Birleşmiş Devletler” (Kozmopolis) fikrini ortaya atmıştır.  
(Kant > ebedî barış. Cemiyet-i Akvâm > BM) 

	
è Stoa	Okulu’na	göre,	asıl	iyiyi	tanımlamak,	göreli	iyilerden	onu	ayırdetmekle	mümkündür.	Salt	

iyiye	ulaşmak	da,	akıl	yoluyla	gerçekleşecektir.		
è Asıl	 iyi;	 şerefli,	 namuslu	 davranışlarda	 bulunmak	 ve	 bu	 tip	 davranışlar	 karşısında	 mutlu	

olmaktır.	 Asıl	 iyi,	 erdemin	 sağladığı	 mutluluktur.	 İnsanın,	 gerçek	 iyiyi,	 doğaya	 uygun	 iyiyi	
tanıması	için,	tutku	ve	alelâde	hazlardan	sıyrılması	gerekir.	Tutku,	insanı	raydan	çıkarır.	Korku	
ve	şiddet,	ruhun	dış	verileri,	nesneye	uygun	şekilde	algılamamasından	ileri	gelir.	Bu	durumda	
varacağımız	sonuç	ve	yargılar,	hatalı	olacaktır.	Oysa,	doğayı	aslına	uygun	tasarlayabiliriz.	İşte	
bu	yargılarda	ahlâk,	adalet	ve	hukuk	mevcuttur.		
Stoa	düşüncesinin	ahlâkla	çok	yakın	 ilişkisi	var.	Nitekim	DH	teorisinin	ahlâkî	esaslar	getirdiği	

malumdur.	Stoacılara	göre,	ahlâkın	pratik	tezâhürlerinde	hukuk	vardır;	bu,	aynı	zamanda	bilgelik	ve	
yetkinlik	 demektir.	 Bilge	 kişide,	 kötülük	 yoktur,	 erdemlidir,	 asıl	 doğaya	 uygundur,	 aklını	 kullanır,	
nesneleri	doğru	değerlendirir,	korku	keder	ve	aşırılık	bulunmaz.	
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è Stoisyenler’e	 göre,	 insanın	 irade	 özgürlüğü	 demek,	 etrafında	 olup	 biten	 şeyler	 karşısında	
mekânik	yahut	bilinçsiz	birtakım	eylemlerde	bulunmayarak,	kendi	doğasına	uygun	davranması	
demektir.	

è Stoisizm’in	hukuk	görüşü,	ahlâk	görüşüyle	özdeşleşmiştir.	
		

Stoa Okulu’nda DH Anlayışı 
(Ahlâk=Hukuk) 

 Ahlâk Hukuk 

 Adalet ve 
Hukuk 

Ahlâkî değerlerin gerçekleşmesi, aynı 
zamanda hukuki değerlerin, adaletin 
güncelleşmesi demektir.  

Evrensel doğa kanunlarının 
gerektirdiği erdemli ahlâklı davranış, 
hukuk ve adalettir. 

 DH Evrende, bir DH vardır. Başka bir 
deyişle, evrene ve insana hâkim olan, 
doğuştan, kendiliğinden gelen bazı 
ahlâkî değerler vardır. (fıtrat) Bunlardan 
biri de, adalet değeridir. Evren, adalete 
uygun olarak, tek bir tanrı tarafından 
yönetilir. (tevhîd) 

DH’un kanun koyucusu, doğayla 
çzdeş olan Tanrı’dır. İnsanın görevi, 
bu kanunları metin haline getirmek ve 
uygulamaktır. İnsan doğanın bir 
parçası olduğundan, aynı zamanda bu 
kanunlar onun içindedir. 

 Adaletin 
Varlığı/Yokluğu 

Aklın, doğrunun hâkim olduğu DH, 
doğal adaleti yansıtır.  

Adaletin olmadığı yerde, hak ve 
hukuktan bahsedilemez. 

	
	

Doğal	hukukun	kanun	koyucusu,	doğayla	özdeş	olan	Tanrı’dır.	Tanrı	kanunları,	kanunların	en	
eskisi	ve	yetkinidir.	Bizzat	aklın	kendisi	olan	bu	kanunlar,	akla	sahip	varlıkların	tamamını	birleştirir,	
onları	bir	araya	toplar.		

è Stoisizm’e	göre,	DH,	devlet	yönetiminde	de,	ana	ilkedir.	Çünkü,	ahlâk	ve	hukuk	(DH)	normları,	
iyi-kötü,	 adaletli-adaletsiz,	 doğru-yanlış	 gibi	 ayrımların	 tek	 kıstasıdır.	 Bu	 kanunlar;	 sosyal,	
siyasal	ve	doğa	bilimleri	gibi,	her	alanda	geçerlidir.	Çünkü	insanda	mevcut	olan	evrensel	akıl	
tektir,	 herkesi	 kapsar.	 Herkesi	 kapsayınca,	 insan	 da	 doğaya	 bağlanacak,	 ilâhî,	 evrensel	
kanunları	 kabul	 edecektir.	 Bu	 kanunlar;	 sınıf,	 zümre	 farkı	 olmaksızın,	 herkes	 için	 geçerlidir.	
(demokratisizm)	

è Asıl	olan,	özgürlük	ve	kardeşliktir.	Esaret	ve	baskı,	insanın	doğasına	aykırı	durumlardır.	Soy,	
servet,	 statü,	 ırk	 ve	 ulusal	 ayrıcalıklar	 gözetmeksizin,	 insanlar	 arasında	 salt	 eşitlik	 hüküm	
sürmelidir.	 Kölelik,	 akıl	 dışıdır.	Özgür	 ve	 eşit	 olan	 insanlar,	 tek	 bir	 Tanrı	 yönetiminde,	 tek	
kanuna	tâbi	olarak,	tek	bir	aile	teşkil	etmektedir.	(siyâsî-itikâdî-sosyal	tevhîd)	

è Romalı	büyük	hukukçu	Marcus	Tullius	Cicero,	Kanunlar	Üstüne	adlı	eserinde,	bütün	insanlar	
için	geçerli	bir	doğa	hukukunu,	bütün	insanlarda	ortak	olan	akıldan	türetme	denemesi	yapar.	
Öldürmek,	çalmak	ve	yalancı	tanıklık	akla	ve	dolayısıyla	DH’a	aykırı	şeylerdir.	Ayrı	ayrı	ulusların	
hukukları	da,	bu	DH’un	aslına	az	ya	da	çok	uygun	kopyalardır.	

2-EPİKÜROOS (MÖ 341-271) -Demokritos Atomculuğu-  

	
ð Epikür’de Anahtar Kavramlar 

ð Etik hazcılık 
ð Olumsuz hazcılık 
ð Bedensel hazların tatmin edilemezliği 
ð Erdemli hayat telakkisi 
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ð Evrimci tarih anlayışı 
ð Toplumsal sözleşme 

	
Etik	Anlayışı	(hazcı/hedonist	etik)	
	 	

è Etik	Hazcılık:	Epiküros,	felsefesinin	âdetâ	bütününü	temsil	eden	etik	görüşünde,	hazcı	etiğin	
savunuculuğunu	yapar.	Nitekim	o	 insan	hayatının	gerçek	amacının,	 temel	hedefinin,	hazzın	
bizatihi	kendisi,	haz	miktarının	olabildiğince	artırılması,	ama	esas	hedefin	acıdan	uzak	olmak	
olduğunu	 söylemiştir.	 Epiküros,	 bu	 sonuca	 ya	 da	 etik	 hazcılığa,	 psikolojik	 hazcılıktan	 yola	
çıkarak,	yani	bütün	hayvanların	acıdan	kaçıp	hazza	yöneldiği	gözleminden	hareketle	varmıştır.	
Gerçekten	 de	 “hazzın	mutlu	 ve	 kutlu	 bir	 yaşamın	 başı	 ve	 sonu	 olduğunu,	 [...]	 onun	 bütün	
seçimlerimizle,	her	tür	istikrahın	(tiksinme)	başlangıcını	oluşturduğunu”	öne	sürer		

è Olumsuz	 Hazcılık:	 Epiküros’a	 göre,	 haz	 her	 şeyden	 önce	 acının	 yokluğuyla	 belirlenir.	 Bu	
nedenle,	onun	hazcılığı	olumsuz	bir	hazcılık	olarak	tanımlanır.		

è Niteliksel	Hazcılık:	Öte	yandan,	Epiküros’a	göre,	tüm	hazlar	aynı	değerde	değildir;	bu	yüzden,	
onun	niceliksel	değil	de	niteliksel	bir	hazcılığı	benimsemiş	olduğu	söylenebilir.		

è Hazları	Doğuran	Arzular:	O,	hazları	doğuran	üç	tür	arzu	bulunduğunu	söyler.		
	

Hazları Doğuran Arzular 

ð 1)Hem doğal, hem 
zorunlu arzular 

ð Bazı arzular, yiyecek ve içecek örneğinde olduğu gibi hem 
doğal ve hem de zorunludur. 

ð 2)Doğal, ama zorunlu 
olmayan arzular 

ð Bazı cinsel arzularda olduğu gibi, doğaldır, ancak zorunlu 
değildir. 

ð 3)Ne doğal, ne zorunlu 
arzular  

ð Üçüncü türden arzular ise, zenginlik ya da lüks isteği gibi, 
ne doğal, ne de zorunlu olan hazlardır. 

	
Bu	 arzular,	 bedensel	 hazlara	 yol	 açarlar.	 Epiküros,	 bedensel	 hazları	 küçümsememek	 ya	 da	 yok	

saymamakla	birlikte,	bu	türden	hazlara	düşkünlük	göstermenin	doğal	ve	doğru	olmadığı	gibi,	kişiyi	
mutsuzluk	 ve	acıya	 götüreceğini	 savunur.	 Buna	göre,	 “kinetik”	hazlarla	 “statik”	hazlar	 arasında	bir	
ayırım	yapar.	

		
Hazların Türleri 

ð 1)Statik Hazlar ð Mutlu bir hayat için kaçınılmaz olan zihinsel ya da tinsel dinginliği 
sağlayan kalıcı, uzun süreli hazlara statik hazlar adını verir. 

ð 2)Kinetik (geçici 
bedensel) 
Hazlar 

ð Gelip geçici ve yoğun haz türü olarak kinetik hazları, bedensel 
hazlarla özdeşleştirmiştir. 

	
è Bedensel	Hazların	Tatmin	Edilemezliği:	Bedensel	hazlar,	 Epiküros’a	göre,	hiçbir	 zaman	 tam	

olarak	tatmin	edilemez;	bedensel	hazların	peşinde	koşan	insanlar,	bu	yüzden	hep	doyumsuz	
kalır	ve	hep	acı	çekerler.	Buna	göre,	bir	insan	hep	daha	çok	şey	isterse,	böyle	biri	hâlihâzırdaki	
durumundan	 hoşnutsuzluk	 duyup,	 huzursuz	 olur.	 İnsanı	 mutlu	 kılan,	 makul	 ve	 sade	
alışkanlıklardır,	peşinden	koşacağımız	ve	sakınacağımız	şeyleri	ölçebilen	akıldır.		
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è Erdemli	 Hayat	 Telakisi:	 Epiküros,	 hazcı	 etik	 anlayışını	 erdemli	 hayat	 telakkisiyle	
tamamlamaya	çalışmıştır.	Ona	göre,	temel	erdem	bilgeliktir,	çünkü	bilge	insan,	kendi	doğasının	
ihtiyaç	 duyduğu	 en	 azı	 belirleyebilecek	 ve	 bu	 ihtiyaçları	 kolaylıkla	 karşılayabilecek	 olan	
insandır.	 Bu	 ihtiyaçları	 karşılandığı	 zaman,	 onun	 ruh	 hali	 dengededir.	 Böyle	 biri,	 ruhsal	
sükûnete	ve	dinginliğe	ulaşmıştır.	Bilge	insanın	ekmek	ve	sudan	oluşan	öğünü,	ona	bir	aşçının	
çok	lezzetli	yemeklerinden	daha	çok	mutluluk	verir.	Zira	bilge	insan,	yalnızca	az	tüketmeyi	değil,	
daha	önemlisi,	az	 şeyle	yetinmeyi	öğrenmiştir.	Şu	halde,	 insan	doğasının	aradığı	en	yüksek	
haz,	 ruhsal	denge,	 ruhsal	 sükûnettir.	Bu	hale	 ise,	 korkulardan	ve	acılardan	kurtulduğumuz,	
hazlar	arasında	önem	derecelerine	göre	bir	öncelik	sırası	belirlediğimiz	ve	merak	ile	öğrenme	
isteklerimizi	 tatmin	 etmeye	 çalıştığımız	 zaman	 ulaşırız.	 Demek	 ki	 önemli	 olan	 anlamak,	
öğrenmek	ve	bilmektir,	yani	insanın	ruhsal	ihtiyaçlarını	karşılamasıdır.	

	
Toplum	ve	Siyaset	Felsefesi	

	
è Evrimci	 Tarih	 Anlayışı	 ve	 Devletin	 Toplumsal	 Sözleşme	 Kökeni:	 Epiküros,	 tarih	 görüşü	

bakımından	 evrimci	 bir	 tarih	 anlayışı	 benimsemişti.	 Buna	 göre,	 başlangıçta	 insan	 varlıkları	
yalnızdılar,	 gelişigüzel	 ürüyorlardı,	 sözel	 bir	 iletişim	 içinde	 değillerdi;	 onların	 bu	 dönemde,	
toplumsal	kurumları	yoktu,	kendilerinden	sonra	gelen	hemcinslerinden	fizikî	olarak	daha	güçlü	
oldukları	için	ayakta	kalabildiler.	Zaman	içinde	insan	ırkı,	biraz	da	ateşin	keşfedilmesi	sayesinde	
önemli	ölçüde	yumuşamış	ve	bunun	sonucunda	aile	kurulup	komşuluk	ilişkileri	başlamıştır.	İşte	
bu	evrede	insanlar,	doğal	tehlikelerden	korunmak	için	dil,	tarım	ve	ev	inşası	gibi	birtakım	teknik	
ustalıklar	geliştirmişlerdir.	

è Devletin	Kökeni:	Devleti	yaratmak	için,	bir	neden	daha	vardı.	Tarihin	ilk	zamanlarındaki	kıtlığın	
ardından,	 sanatların	 keşfinin	 temin	 ettiği	 göreli	 zenginlik,	 insanlara	 hayatlarının	 yanısıra,	
mallarını	da	korumaları	 için	devlet	adını	verdiğimiz	politik	örgütü	yaratmanın	bir	zorunluluk	
olduğunu	 göstermiştir.	 Buradan	 da	 anlaşılacağı	 üzere,	 Epiküros	 sözkonusu	 evrimci	 tarih	
anlayışı	içine	sözleşmeye	dayandırdığı	bir	devlet	öğretisi	yerleştirmiştir.	Bu	sözleşmeci	devlet	
anlayışı,	önceleri	ortak	çıkar	anlayışından	yoksun	olarak	birbirleriyle	mücadele	eden	insanların,	
zamanla	 ortak	 bir	 çıkar	 duygusuna	 sahip	 olduklarını,	 tehlikeleri	 birlikte	 önleyip	 birlikte	
çalışarak	 daha	 fazla	 haz	 ve	mutluluk	 elde	 etmek	 amacıyla,	devleti	 bir	 sözleşme	 temelinde	
kurduklarını	 söyler.	 Ne	 Platon	 gibi	 organizmacı,	 ne	 de	
Aristoteles’teki	 gibi	 kapalı	 bir	 devlet	 anlayışı	 vardır.	
Bu	 devlet	 görüşü,	 devleti	 doğal	 bir	 kurum	 olarak	 gören	 Platoncu-Aristotelesçi	 devlet	

anlayışına	taban	tabana	zıt	bir	görüştür.	Buna	göre,	devlet	doğal	bir	kurum	olmayıp	birey	için	varolan,	
sözleşmeye	dayalı	bir	kurumdur.	Toplumsal	yaşam,	bireyin	çıkarı	ilkesine	dayanır;	bireyler,	kendilerini	
korumak,	 varlıklarını	 sürdürmek	 ve	 dolayısıyla	 mutlu	 olmak	 için	 bir	 araya	 gelerek,	 devleti	 bir	
sözleşmeyle	kurmuşlardır.	Adalet	de,	bu	sözleşmeye	dayalı,	salt	uzlaşımsal	bir	değerdir.	Bizim	doğal	
haklar	 adını	 verdiğimiz	 haklar	 ise,	 insanların	 yararlılıklarından	 dolayı	 benimsediği	 genel	 davranış	
kurallarıdır.		

è Adaletin	Temeli:	Tüm	yasalar	ve	devlet	de	dahil	olmak	üzere	tüm	kurumlar,	bireyin	güvenlik	
ve	mutluluğuna	katkıda	bulundukları,	eşdeyişle	yararlı	oldukları	sürece,	gerekli	ve	âdil	olurlar.	
İnsanlar,	âdil	olmak	çıkarlarına	uygun	düştüğü	için	âdil	olurlar,	adaletsizlik	yapmak	ise	onların	
çıkarlarına	 ve	 dolayısıyla	 kendilerine	 çeşitli	 cezalar	 yoluyla	 zarar	 verdiği	 için	 kötülükten	 ve	
adaletsizlikten	 kaçınırlar.	 Bundan	 dolayı,	 adaletsizlik	 kendi	 içinde	 kötü	 olduğu	 için	 değil	 de,	
sonuçları	olumsuz	olduğu	için	kötüdür.	DH,	devlet	yönetiminde,	ana	ilkedir.	

	
5.HAFTA	(Ortaçağ	Felsefesi,	Thomas	d’Aquinas,	Farabi)	

2.Teolojik Doğal Hukuk Anlayışı   
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 Orta	 Çağ	 Avrupası’nda	 doğal	 hukuk	 ilahi	 hukukla	 eş	 anlamlı	 sayılmış	 ve	 bu	 yaklaşım	 Kilise	
hukukunun,	diğer	bir	deyimle	“Kanonik	Hukuk”un	oluşumunda	önemli	bir	rol	oynamıştır.	Bu	anlayışa	
göre	hukuk,	tüm	varlıklar	gibi	Tanrı	tarafından	yaratılmıştır	ve	O'nun	bir	armağanıdır.	Dini	ve	teolojik	
dünya	görüşü	zaviyesinden	hareket	eden	doğal	hukuk	anlayışında,	hukukun	nihai	kaynağı	daha	doğrusu	
kökeni	Tanrı’dır.	Bu	nedenle	hukukun	çiğnenmesi,	onun	kurallarına	aykırı	davranılması	Tanrı’ya	karşı	
işlenmiş	bir	suçtur.	

A-AQUİNALI THOMAS/Thomas Aquinas (1226-1274) (Felsefe’de Neo-
Tomizm öncüsü10)	 

		

Yeni	ortaya	çıkan	burjuvazinin	ve	laikliğin	önünü	açan	bir	filozof	olarak	kabul	edilir.	Aquinalı	
Thomas	 her	 şeyden	 önce	 kendisinden	 önceki	 Hıristiyan	 filozoflarının	 yapmış	 olduğu	 gibi,	 tutarlı	 bir	
teoloji	 geliştirmek,	 Kilisenin	 veya	 Kilise	 Babalarının	 öğretisindeki	 kimi	 çelişik	 unsurları	 ortadan	
kaldırmak	ve	Hıristiyan	inancını	sistemleştirmek	işiyle	meşgul	olmuştur.	
										Patristik	 dönemde	 Platon,	 Skolastik	 dönemde	 Aristo	 etkisi	 görülmüştür.	 Antik	
Yunan’ın	 diniyle	 çatıştığı	 yerlerde,	 ortaçağ	 filozofları	 din	 ile	 Antik	 Yunan’ı	 bir	uzlaştırma	 çabası	
içinde	 olmuşlardır.	 Bu	 filozoflar,	 tanrının	 varlığını	 kanıtlamak	 düşüncesi	 üzerinden	 gidiyordu.	
Aquinas’lı	 Thomas,	 üzerinde	Aristo	 etkisi	 bariz	 olan	 bir	 skolastik	 dönem	filozofudur.	Aristoteles’in	
fikirleriyle	din	dogmalarını	 uzlaştırmaya	 çalışmıştır.	Summa	Theologica	 isimli	 eserinde	 inanç	 ve	 aklı	
uzlaştırmaya	 çalışmıştır.	 	 Thomas,	 genel	 rasyonalizminin	 bir	 parçası	 olarak,	 dini	 hakikatlerden	 pek	
çoğunun	ancak	iman	temeli	üzerinde	kabul	edilirken,	akıl	yoluyla,	aklın	doğal	ışığıyla	kanıtlanabilecek	
hakikatler	 de	 bulunduğunu	 öne	 sürdü.	 Buna	 göre	 Aquinalı	 Thomas	 iman	 karşısında	 aklı,	 teoloji	
karşısında	 felsefeyi	 ön	 plana	 çıkartmış	 değildir.	 St.	 Thomas’a	 göre	 felsefe,	 olgulardan	 Tanrıya	
geçmektedir,	 tanrıbilim	 ise	 Tanrıdan	olgulara	 geçer.	 Tam	 tersine,	 o	 vahyi	 temel	 alır.	 Fakat	Aquinalı	
Thomas	vahiy	yoluyla	bilinen	hakikatlerin,	kendilerinden	hareketle	rasyonel	kanıtlama	temeli	üzerinde	
başka	doğruların	ispatlanacağı	ilk	ilkeler	oldukları	inancındadır.	
	

ORTAÇAĞ FELSEFESİ 
1)Patristik Felsefe 
(MS 8.yy.a kadar), 
Platoncu 
Hıristiyan 
tanrıbilimi evresi 

(Yunanca kilise 
babası 
anlamındaki 
patros 
deyiminden 
geliyor) 

    Platon etkisi XIII. yüzyıla kadar ilk skolastik düşünürlerde de devam etmiş 
ve ancak bu yüzyılda Aquino’lu Thomas’yla yerini Aristoteles egemenliğine 
bırakmıştır. Patristik felsefenin ünlü babaları Clemens (150-215), Tertulian 
(160-222), Origenes (185- 254) ve Augustinus (354-430)’tur. Patristik felsefe, 
Hıristiyanlığa yapılan saldırılara karşı koymaya çalışan bir savunma felsefesi, 
bir apologia’dır. Kilise babalarının felsefesi olan patristik felsefe, ortaçağ 
skolastiğinin ilk hazırlıklarıdır. Skolastik, bütün ortaçağı kaplar. 
   Kilisenin, Hıristiyanlığın kurucu babaları, kilise babalarının düşünceleri 
(patristik) üzerine temellenir. Bu dönemde, Hıristiyan inancı, önceki pagan 
inanç sahiplerine karşı savunulma ve topluma yerleştirilmeyi amaçlar. 
Patristik felsefe Platon düşüncelerinin ağırlık taşıdığı, yeni-Platoncu bir 
dönemdir. 

2)Skolastik 
Felsefe  
(MS 8.yy.dan 
15.yy.a Kadar) 

   Okul öğretisi diye adlandırılabilir. Artık Hıristiyanlık inanmayanlara 
yerleştirilmiştir. Skolastik dönemde felsefi olarak savunulan ve kanıtlanan 
Hıristiyanlığın sistemleştirilmesi söz konusudur. Skolastik dönem Aristo’nun 

																																																													
10	*Öktem,	209.	(*Maimunides,	Öktem,	216)	
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Aristotelesçi 
Hıristiyan 
tanrıbilimi evresi  

(Latince okul 
anlamına gelen 
schola 
deyiminden 
geliyor) 

görüşlerinin hâkim olduğu dönemdir. Skolastik dönem, İslam felsefesi, 
Hıristiyan düşüncesi ve Musevi inancı için ortak bir özelliktir.  
      İlk çağdan, Antik Yunan’dan bir kopuş yaşanır ancak bu kopuş, Aristo, 
Platon ve Stoizmin etkileri var olmakla sözkonusu olmuştur. Yani paradoksal 
bir görüntü var.  

Skolastik, bütün ortaçağı kaplar. Skolastiğin ayırt edici niteliği dogmatik 
oluşudur. Belli bir konuyu incelemek demek, o konuda Aristoteles’in, ne 
yazdığını okumak demektir. Daha derin bir inceleme, Aquino’lu 
Thomas’nın, Aristoteles’in bu yazısı üstüne ne yazdığını okumak 
demektir. 

	

Aquinalı	Thomas,	Hristiyan	düşüncesini,	Aristoteles’in	görüşlerini	ve	İslam	filozoflarından	elde	
ettiklerini	sentezler.		

Hristiyan	düşüncesi	+	Aristoteles’in	görüşleri	+	İslam	filozoflarından	elde	ettikleri 

Aquinalı	 Thomas,	 Hıristiyan	 din	 adamları	 veya	 filozoflarının	maddî	 dünyadan	 uzak	 durmaya	
çalıştıklarını,	oysa	maddi	dünyadan,	yaratıklardan	uzaklaşmak,	gerçekte	Tanrı’dan	kopmak	anlamına	
gelir.	Tanrı’nın	inâyeti	doğayı	bozmak	veya	tahrip	etmek	yerine	onu	geliştirir.	Burada	felsefeyle	teoloji	
örtüşür.	Böylece	vahiy	aklı	destekler	ve	tamamlar,	akıl	da	vahyi	anlamlandırır.	

Manevi	şeylerden	maddi	şeyler	önde	gelmekle	birlikte	insanlar	menfaatleri	yönünde	hareket	
edebilmektedirler.	Fakat	insan	akıl	sahibi	bir	yaratıktır	ve	hareketlerini	akla	göre	düzenleyebildiği	için	
de	hür	iradesinin	olduğunu	kabul	etmek	zorunludur.		

insan	è	akıl	sahibi	+	hür	iradeli 

İnsanın	tutum	ve	davranışlarının	kuralı	ve	ölçüsü	ise	akıldan	başka	bir	şey	değildir,	çünkü	akıl	
kişinin	 hedef	 olarak	 belirlediği	 amacına	 ulaşabilmesi	 için	 yapması	 gereken	 ile	 kaçınması	 gerekeni	
gösterir.	Böylece	yasa	aklın	bir	emri,	kuralı	olur.	

Aristo	etkisi	vardır:Yönetim	 biçimlerinde	 iyiler	 (monarşi,	 aristokrasi,	 politea)	 vardır.	 İyi	 yön
etim	biçimlerindeiktidarı	 elinde	 bulunduran	 güç	 ortak	 yararı	 gözetir.	 İyi	 bir	 devlet	biçiminde	orta
k	yararıgözeten	yasalar	yapılır.	Bozulmalarıyla	(aynı	Aristo’daki	gibi)	üç	kötü	yönetim	biçimi	ortaya	çıkar.	

è İnsan,	doğası	gereği	devlet	ve	toplumla	yaşar.	Thomas’a	göre,	dört	tip	yasa	vardır:	1)Ebedi	Yasa,	
2)Doğal	Yasa,	3)Pozitif	 Yasalar,	 4)İlahi	 Yasalar.	

YASA TİPLERİ 

ð 1)Ebedi 
Yasa:  
Lex 
Aeterna 

ð Evreni yaratan ve yöneten ebedi kanundur, tanrının yasalarıdır. 
Tanrısal aklın koyduğu yasalardır. En üstte yer alan yasa kategorisi budur. 
Bu kanun ifadesini tanrının iradesinde, tanrısal düzende, tanrısal akılda 
bulur. Bütün kainat, tanrısal akıl tarafından yönetilir. İnsan da rasyonel 
bir varlık olduğuna göre entelektüel ve rasyonel olarak bu ebedi akıla 
katılmakta ve bu şekilde “hukuk” oluşturmaktadır.  

ð 2)Doğal 
Yasa:   
Lex 
Naturalis 

ð Ebedi yasalardan, insan aklının anlayıp bilebileceği yasalardır. 
Yani ebedi yasaların tümünü insan anlayamaz. Anlayıp bilinebilenler 
doğalyasalardır. Bunlar insanın doğasına, yapı ve ihtiyaçlarına uyg
undur. Hiyerarşide ikinci sıradadırlar. Her şey doğal yasa tarafından 
yönetildiğine göre her şeyde belirli ölçüde ebedi aklın bulunduğu 
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söylenebilir. Ebedi aklın akli varlıklara yansıyan bölümü doğal yasayı 
oluşturur.  

ð 3)Pozitif 
Yasalar:  
Lex 
Humana 

ð İnsan yapımı olup, doğal yasaya uygun olmak zorundaolan ve somut 
olaylarda kullanılacak, uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacakyasalardı. 
 Hiyerarşide üçüncü sıradadır. Doğal yasanın ilkelerinden akıl aracılığı ile 
çıkarılan ve açıklanan kurallar insani kanunu oluşturur.   

ð 4)İlahi   
Yasalar:  
Lex 
Divina 

ð Akıl aracılığı ile bulunmayan, vahiy yoluyla bildirilen ve kutsal 
kitaplarda açıklanan kuralların toplamıdır. Bu kanun kaynağını 
sevgiden alır. Akılla kavranmayan ebedi yasalar vardır. Doğal yasalar 
insan aklının kavrayabildikleri kadardır. İlahi yasalar ebedi yasalar 
içinde insan aklının eremeyeceği, anlayamayacağı ve sadece iman 
edilmesi gereken yasalardır. Bu yasalar, kilisenin, ruhani liderlerin 
yasasıdır. 

	

Sonsuz	Yasa	(Murâd-ı	İlâhî)	
 ò	
İlâhî	Yasa	(vahiy/nübüvvet)	
 ò	
Doğal	Yasa		(takvâ/furkân)	
 ò	
Beşerî	Yasa 

	
1)Ebedi	Yasa:	Ebedi	 yasalar,	 tanrısal	 akıldan	 çıkan	 yasalardır.	Evreni	yaratan	ve	yöneten	ebedi	

kanundur,	tanrının	yasalarıdır.	Tanrısal	aklın	koyduğu	yasalardır.	En	üstte	yer	alan	yasa	kategorisi	budur.	
Bu	kanun	 ifadesini	tanrının	 iradesinde,	tanrısal	düzende,	tanrısal	akılda	bulur.	Bütün	kâinat,	 tanrısal	
akıl	tarafından	yönetilir.	İnsan	da	rasyonel	bir	varlık	olduğuna	göre	entelektüel	ve	rasyonel	olarak	bu	
ebedi	akıla	katılmakta	ve	bu	şekilde	“hukuk”	oluşturmaktadır.	

Ebedi	hukuk,	 yaradılışın	 tümü	 için	Tanrı’nın	 takdirini	 ifade	eden,	akli	bir	hükümdür.	Her	 şey	
Tanrı’nın	takdirine	bağlı	olduğuna	göre,	her	şey	aynı	zamanda	ebedi	hukuka	da	tabidir.	Fakat	rasyonel	
yaratıklar	ebedi	hukuka,	diğer	yaratıklara	nazaran	daha	belirgin	biçimde	bağlıdırlar.	Rasyonel	yaratıklar	
bizatihi	Tanrı’nın	takdirinin	bir	parçasıdırlar.	

2)Doğal	 Yasa:	 Ebedi	 yasalardan,	 insan	 aklının	 anlayıp	 ç ı k a r a bilebileceği	 yasalardır.	
Yani	ebedi	 yasaların	tümünü	insan	anlayamaz.	Anlayıp	bilinebilenler	doğalyasalardır.	 Bunlar	 insanın
	 doğasına,	 yapı	 ve	 ihtiyaçlarına	 uygundur.	 Hiyerarşide	 ikinci	 sıradadırlar.	 Her	 şey	 doğal	 yasa	
tarafından	yönetildiğine	göre	her	şeyde	belirli	ölçüde	ebedi	aklın	bulunduğu	söylenebilir.	Ebedi	aklın	
akli	varlıklara	yansıyan	bölümü	doğal	yasayı	oluşturur.	İnsanın,	Ebedi	Aklın	bir	parçasına	sahip	olarak	
uyum	amacına	ve	hareketlerine	yönelik	doğal	bir	eğilimi	vardır	ve	söz	konusu	eğilim	de	rasyonel	varlığın	
bu	anlamda	ebedi	hukuka	katılımı	olarak	“doğal	hukuk”tur.	İnsan	aklı	aracılığı	ile	bulduğu	doğal	yasa	
sayesinde	davranışlarını	düzenlemek	ve	iyiyi	kötüden	ayırmak	yeteneğine	kavuşur.	Doğal	yasanın	temel	
kuralı	“iyilik	yap,	kötülükten	kaçın”	ilkesidir.	Ancak	yine	doğal	eğilim	ihtiraslar	anlamında	bir	doğallık	
ya	da	güdüsellik	değildir.	Bu	çerçevede	söz	konusu	doğal	eğilim	1.	Varlığını	sürdürmeyi,	2.	Çoğalmak,	
çocuk	yetiştirmeyi,	3.	Bütün	rasyonel	yetenekleri	geliştirmeyi,	4.	Bütün	erdemli	davranışları	ve	bu	yolda	
tüm	 araçları	 kapsar	 ve	 kısaca	 “tanrıyı	 bilmek	 ve	 toplum	 içinde	 yaşamak”	 şeklinde	 özetlenir.	 Ebedi	
yasalardan,	insan	aklının	anlayıp	bilebileceği	yasalardır.	Yani	ebedi	yasaların	tümünü	insan	anlayamaz.	
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Anlayıp	 bilinebilenler	 doğal	 yasalardır.	 Bunlar	 insanın	 doğasına,	 yapı	 ve	 ihtiyaçlarına	 uygundur.	
Hiyerarşide	ikinci	sıradadırlar.	

3)Pozitif	 Yasalar:	 Pozitif	yasaların	kaynağı,	ebediyasadan	doğan	doğal	 yasalardır.	 	İnsan	 yapı
mı	 olup,	 doğal	 yasaya	 uygun	 olmak	 zorundaolan	ve	 somut	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 olaylarda	 kullanılacak,	 uyuş
mazlıkları	 çözüme	 kavuşturacakyasalardır.	Hiyerarşide	üçüncü																																																						sıradadır.	Doğal	yasanın	
ilkelerinden	akıl	 aracılığı	 ile	 çıkarılan	 ve	açıklanan	kurallar	 insani	 kanunu	oluşturur.	 	Aquinas,	 insanı	
kanunların	tabii	kanunlara	uyması	gerektiğini	belirtir.	İnsani	kanunlar	zaman	ve	şartlara	göre	değişirler.	
İnsânî	kanunların	amacı	insanlara	faydalı	olmak	ve	toplumu	ilerletmektir.	Bu	kanunların	geçerliliği	için,	
doğal	kanunun	gösterdiği	adalet	ilkesine	uymaları	gerekmektedir.		

Aquinas,	insânî	kanunu,	genel	anlamda	şu	şekilde	tanımlamaktadır;	“Kanun,	insan	topluluğunu	
yöneten	tarafından	yapılan	ve	ilân	edilen	ortak	yarara	yönelen	aklî	bir	buyruktur.	Sosyal	adalete	ve	
ortak	 yarara	 hizmete	 göre	 düzenlenen	 devletin	 çıkardığı	 kanunlar	 keyfî	 ve	 zâlim	 olmamalıdır.	 Bir	
yasanın	ortak	iyiliğe	ve	adalete	uygun	olup	olmadığını	anlamak	için	yasanın	amacına,	yasa	koyucunun	
yetki	sınırlarını	aşmış	olup	olmadığına	ve	yasanın	hükümlerinin	içeriğine	bakmak	gerekir.	Yasa,	varlık	
nedenine	ve	amacına	uygunsa	yani	ortak	iyiliği	ve	ortak	çıkarı	amaç	edinmişse	adildir.	Bir	kanun	amacı	
bakımından	adalete	aykırıysa,	kanun	koyan	kendi	yetki	sınırlarını	aşmak	suretiyle	kanun	vaz	etmişse,	
ya	da	kanunla	vatandaşlara	haksız	ve	eşit	olmayan	ödevler	yüklenmişse,	insani	kanunun	tabii	kanuna	
aykırı	 olduğu	 açıktır.	 Bundan	 şu	 sonuçlar	 çıkarılabilir;	 siyasi	 iktidar	 adalete	 uymalı	 ve	 dolaylı	 olarak	
uymadığı	takdirde	ihtilal	yoluna	başvurmanın	haklı	olduğunu	söylemektedir.	

İnsanda,	doğal	olarak	bilgeliğe	eğilim	vardır,	ancak	bilgeliğe	erişebilmesi	için	de	sıkı	bir	disiplin	
gereklidir,	ne	var	ki	kendi	kendine	böyle	bir	disiplin	kuracak	kişi	ise	pek	azdır.	İnsanları	bilgeliğe,	erdeme	
götürecek	disiplinin	dışarıdan	kurulması	gerekir.	Bazı	kimseler,	doğal	olarak	ya	da	alışkanlıkları	sonucu	
ya	da	Tanrı	vergisi	olarak	erdem	ve	bilgeliğe	eğilimlidirler,	bunlar	için	baba	otoritesi	yeterlidir.	Diğer	
bazı	kimseler	özellikle	gençler	kötülüğe	yatkındırlar,	onlara	nasihat	kar	etmez,	kötülük	yapmamaları	ve	
etrafındakileri	rahatsız	etmemeleri	için	onları	zorla	kötülükten	uzaklaştırmak	gerekir.	Bu	kimseler	de,	
önceleri	 baskı	 ve	 korku	 altında	 edindikleri	 alışkanlıkları,	 zamanla	 kendiliklerinden	 sürdürürler.	 İşte	
cezalandırılma	 korkusu	 altında	 gerçekleştirilen	 disiplin,	 düzen	 pozitif	 yasaların	 kurduğu	 disiplin	 ve	
düzendir.	 İnsanlar	 arasında	 barışı	 kurmak,	 bilgeliği	 güçlendirmek	 için	 yasalara	 gerek	 vardır.	 İnsan	
hemcinslerinin	 saldırganlığına	 ve	 kötülüklerine	 karşı	 korunabilmek	 için	 diğer	 yaratılmışların	 sahip	
olmadıkları	aklın	silahlarına	yani	yasalara	sahiptir.	İnsan	yapısı	yasalar,	ancak	toplum	hayatını	yaşanmaz	
yapacak	 kötü	 davranışları	 yasaklamakla	 yetinir,	 yoksa	 bir	 bilge	 kişinin	 yapmaması	 gereken	 tüm	
davranışları	kapsamaz.	Bu	bakımdan	yasanın	amacı	her	şeyden	önce	ve	temel	ilke	olarak	ortak	iyiliği	
gerçekleştirmektir.	Thomas	bir	yasanın	uygulanmasında	gerektiğinde	kuvvet	kullanılabileceğini	kabul	
eder,	ancak	maddi	güçle	desteklenen	bir	emir	ve	kural	da	yasa	değerinde	olmayabilir.	Aksi	halde	her	
kaba	 kuvvet	 gösterisini	 “yasa”	 saymak	 gerekebilir.	 Ne	 var	 ki,	 Tanrı	 düşüncesine	 ters	 düşen	 pozitif	
yasalara	kesinlikle	uyulmaz.	

İlâhî	kanunlarla	insânî	kanunların	çatışması	halinde,	mutlaka	ilâhî	hukuk	uygulanmalıdır;	insânî	
kanunlar	 uygulanmaz.	 İnsânî	 kanunlara,	 laik	 prenslere	 adalet	 düzeni	 gerektirdikçe	 uyulur.	 Bu	
çerçevede,	 eğer	 otorite	 haksız	 olarak	 ele	 geçirilmemişse	 ve	 âdil	 olmayanı	 emretmiyorsa,	 kendisine	
uyma	 yükümlülüğü	 bulunmakta,	 hatta	 belirli	 bir	 tehlike	 ve	 toplumsal	 rahatsızlık	 durumunda	 bu	
koşulların	varlığı	bile	aranmamaktadır.	Hukuka	uyma	yükümlülüğü,	hukukî	düzenlemenin	istenilir	olup	
olmamasından	değil,	evrensel	düzen/hiyerarşi	 içerisindeki	yeri	 itibariyle	bilinen	 tanınan	bir	yönetim	
tarafından	yapılmış	olmasından	ve	ilân	edilmesinden	kaynaklanır.	
	

Soru Pozitif	 yasa,	 üstteki	 iki	 yasaya	 uygun	 değilse	 ne	 olacak?	 İnsanların,	 toplumun	 bu	
yasalara	direnme	hakkı	var	mı? 

Cevap Thomas,	topluma	bu	hallerde	direnme	hakkı	tanımaz.	Çünkü	direnme	hakkı	tanınırsa,	
toplumsal	düzen	bozulur.	Direnenler	mevcut	iktidarı	deviremezse,	devrilmeyen	iktidar	
daha	da	sertleşir.	Eğer	devirirlerse,	yerine	gelen	iktidar	aynı	âkıbete	uğramamak	için,	
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yine	öncekinden	sert	olur.	Yöneticiyi	deviren	halk	ne	yapacağını	bilemeyebilir	ve	bu	
nedenle	 boşlukta	 kalabilir.	 Thomas’a	 göre,	 bu	 hallerde	 “pasif	 direniş”	 (sabır)	
yapılmalıdır.	Tanrıya	bu	halden	kurtulmak	 için	dua	edilmelidir.	Kişiler	doğal	hukuka	
başvurarak,	 hukuka	 uyma	 yükümlülüğünden	 kurtulamaz.	 Buna	 göre	 Aquinas	 için,	
hukuka	 uyma	 yükümlülüğü,	 uymama	 durumundaki	 doğacak	 tehlikelerden	 daha	
önemlidir. 

	
4)İlâhî	 Yasalar:	 Akıl	aracılığıyla	bulunmayan,	vahiy	yoluyla	bildirilen	ve	kutsal	kitaplarda	açıklanan	
kuralların	toplamıdır.	Bu	kanun,	kaynağını	sevgiden	alır.	
Akılla	 kavranmayan	 ebedî	 yasalar	 vardır.	 Doğal	 yasalar,insan	aklının	 kavrayabildikleri	 kadardır.	 İlâh
î	 yasalar,	 ebedî	 yasalar	 içinde	 insanaklının	eremeyeceği,	anlayamayacağı	ve	sadece	iman	edilmesi	g
ereken	yasalardır.	Bu	yasalar,	kilisenin,	rûhânî	liderlerin	yasasıdır.	İlâhî	 yasalar, 	 ebedî	
yasalardan	 insanın	 anlayamayacağı,	 akıllakavranamayan	ve	sadece	 iman	edilebilenyasalardır.	 İlâhî	y
asaları	sadece	kilise	ve	ruhban	sınıfı	bilebilir.	

Aquinas’lı	Thomas’la	İlgili	Yorumlar 

1)Laikliğin 
Temelini Attığı 
Yorumu 

ð Bu	 ayrımlardan	 hareketle,	 Aquinas’lı	 Thomas’ın	 skolastik	 felsefe	
döneminde	Tanrı’ya	ait	olan	ile	insana	ait	olan	yasaları	ayırarak	laikliğin	
temelini	attığına	dair	yorumlar	vardır. 

2)Kiliseyi 
Güçlendirdiği 
Yorumu 

ð Başka	 bir	 yorum,	 bu	 ayrıma	 rağmen	 ilâhî	 yasaların	 akıl	 tarafından	
kavranamayan	ve	iman	ile	 itaat	gerektiren	yasaların	varlığı,	 ilâhî	yasaları	
tekelinde	tutan	kiliseyi	kuvvetlendirdiği	yönündedir.	Yani	 laikliğin	değil,	
kilisenin	kudretinin	artırılması	sözkonusudur	bu	yoruma	göre.	 

 Ancak	bir	tespit	olarak,	Aquinas’lı	Thomas’tan	sonra	insan	aklının	devreye	
girmesi	ortaya	konulmalıdır. 

	
Peki,	 Aquinas’lı	Thomas’tan	bu	ayrımlar	çerçevesinde	bir	laiklik	yorumu	çıkabilir	mi?			
Ortaçağ’da	 öte	 dünya,	 din	 ve	 tanrı	 merkezli	 ve	 öte	 dünya	 mutluluğunu	hedefleyen	 bir	

felsefe	 vardı.Ortaçağ	dînî	 temelli	 olduğu	 için	 yeni	 bir	 şeylerin	 üretilmesindense,	 verili	hakikatlerden	
hareket	 etmek	 sözkonusu	 olmuştur.	 Bu	 bakımdan,	 Antik	 Yunan	 felsefesinden	 bir	 kırılma	
niteliği	 varsa	da,	Ortaçağ’da	 tüm	dinlerde	Antik	 Yunan	düşüncesinin	etkisini	görmek	mümkündür.	

	
Toplum,	Yönetim	Biçimleri	ve	Meşru	İktidar	
	
Thomas	Aquinas’a	göre	son	hedef,	gelecek	yaşamdaki	ebedî	kurtuluştur	ve	en	üstün	toplumsal	

ortam	 hukukun	 tanzim	 ettiği,	 Hıristiyan	 toplumudur.	 Aquinas’a	 göre,	 erdem;	 hukuk	 tarafından	
yönetilen,	 dengeli	 ve	 tümüyle	 kuşatıcı	 bir	 toplumsal	 hiyerarşi	 içinde	 sürdürülen	 ahlakî	 bir	 yaşamla	
kendini	gerçekleştirmektir.	Fakat	burada	çok	az	kişi	siyasal	faaliyete	aktif	olarak	katılır,	azınlık	yönetir	
ve	çoğunluk	yönetilir.		

è Thomas,	insanı	sosyal	ve	siyasal	bir	yaratık	olarak	değerlendirir.	Ancak	zorunlu	ihtiyaçlarını	tek	
başına	karşılayacak	gücü	yoktur,	onu	koruyacak,	onu	eğitecek	bir	topluma	aileye	ihtiyacı	vardır.	
Fakat	 aile	 yeterli	 değildir.	 İnsanın	 gelişebilmesi	 için	 güvenliğinin	 sağlanması,	 iç	 ve	 dış	
düşmanlarına	 karşı	 korunması,	 herkese	hakkı	 olanı	 veren	bir	 adalet	düzeninin	 kurulması	 ve	
gerek	 maddi	 gerek	 manevi	 kaynaklara	 sahip	 olması	 gereklidir.	 Bunun	 için	 de	 siyasal	 bir	
toplumun	varlığı	zorunludur.	

Böylece	 sınırsız	 ihtiyaçlarına	 karşılık	 sınırlı	 gücü	 ve	 yeteneği,	 insanı	 siyasal	 bir	 toplum	 içinde	
yaşamağa	sürükleyecektir.	Bu	durumda	devlet,	Aquinas’a	göre,	doğal	bir	kurumdur,	insanların	sosyal	
ihtiyaçlarını	sağlamak	için	kurulmuştur.	Sosyal	hayata	güvenlik	sağladığı	ve	ortak	iyiliğe	hizmet	ettiği	
için	devlet,	Tanrısal	aklın	yeryüzündeki	kusurlu	yansıması	saymak	mümkündür.		
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Her	toplumda,	o	toplumun	amaçlarını	gerçekleştirecek	bir	iktidarın	varlığı	zorunludur.	İktidarın	
belirli	görevleri	vardır:	ortak	yararı,	ortak	iyiliği	gerçekleştirmek,	düzeni	sağlamak,	kişilerin	güvenliğini,	
ihtiyaçlarını,	mutluluğunu	gerçekleştirmek.	

Thomas,	 tüm	 iktidarların	 ve	 bu	 arada	 siyasal	 iktidarın	 da	 kaynağını	 tanrıya	 bağlar,	 tanrıdan	
gelmeyen	 hiçbir	 iktidar	 yoktur.	 Ancak	 kaynağı	 tanrıda	 olan	 siyasal	 iktidarı	 yeryüzünde	 kullanacak	
olanlar	belirlenmemiştir.	Toplum,	iktidarı	kullanacakları	kendisi	belirler,	yani	yeryüzünde	siyasal	iktidar	
insandan	kaynaklanır.	

è Yönetim	biçimleri	konusunda	diğer	konularda	olduğu	gibi	Aristotales	etkisi	vardır:	Yönetim	
biçimleri	 iyiler	 (monarşi,	 aristokrasi,	 politea)	 vardır.	 İyi	 yönetim	 biçimlerinde	 iktidarı	 elinde	
bulunduran	 güç,	 ortak	 yararı	 gözetir.	 İyi	 bir	 devlet	 biçiminde,	 ortak	 yararı	 gözeten	 yasalar	
yapılır.	Bozulmaları	ile	(aynı	Aristo’daki	gibi)	üç	kötü	yönetim	biçimi	ortaya	çıkar.	İnsan	doğası	
gereği	devlet	ve	toplumla	yaşar.		

è Aristo,	iyi	yönetimler	arasında	bir	tercih	yapmaz	ve	o	ülkenin	yapısı	hangisine	uyuyorsa, 	 onun	
uygulanması	 gerektiğini	 söyler.	 Aquinas’lı	 Thomas	 bu	 noktada	 karma	bir	 yönetim	 tercih	
eder.	Buna	göre,	egemenliğin	 kaynağı	 tanrı	olsa	bile	bu	egemenliği	yeryüzünde	kiminkullana
cağını	tanrının	belirlemediğini	söyleyerek	yeni	bir	yaklaşım	getirmiştir.	

Mülkiyet	 konusunda	 da	 Aristoteles’in	 görüşlerinden	 etkilenmiştir.	 Buna	 göre	 evrenin	 ve	
üzerindekilerin	 ilk	 ve	 mutlak	 sahibi	 Tanrı’dır.	 Tüm	 değerleri	 yaratan	 Tanrı,	 aynı	 zamanda	 onların	
sahibidir	 de,	 ancak	 insan	 beslenmesi,	 barınağı,	 korunması	 ve	 diğer	 ihtiyaçları	 için	 çevresindeki	
değerlerden	yararlanmak	zorundadır.	Çünkü	insanın	temel	görevi	varlığını	korumak	ve	sürdürmektir.	
Varlığını	 sürdürmek	 için	 kendisi	 ve	 ailesi	 için	 gerekli	 olana	 sahip	 olmalıdır.	 Mülkiyet	 hakkı	 insanın	
yeryüzündeki	amacını	gerçekleştirebilmesi	için	zorunludur.		

è Aquinas,	mülkiyeti	doğal	bir	hak	olarak	reddetmekle	beraber,	pozitif	hukuk	düzeninin	kişilerin	
mülk	sahibi	olabilmelerini	sağlamak	ödevi	altında	bulunduğunu	söylemektedir.	Böylece	herkes	
neye	 sahip	 olduğunu	 ve	 olabileceğini	 bilir	 ve	 toplum	 daha	 istikrarlı	 olur.	Mülkiyet	 kurumu	
ailenin	istikrarı	ve	devamı	için	de	gereklidir.	

Onikinci	 yüzyıl	 sonrasında	 ekonomi	 değişir	 ve	 burjuvazi	 de	 iktidarda	 pay	 sahibi	 olmak	
ister.	 İşte	bu	yeni	sınıfın	 çıkarlarını	 ve	 iktidar	 arzusunu,	 toplum	sözleşmecileri			ortaya	koyar.	

	
*****************************************************************	

FARABİ (870-950)11 

	

è Türk-İslam	 filozofu	 Uzluk	 oğlu	 Fârâbî,	 devleti,	 erdemli	 şehir	 ve	 erdemsiz	 şehir	 olarak	 ikiye	
ayırır.	 Erdemli	 şehir;	 iş	 bölümü	 ve	 sosyal	 dayanışmanın,	 hukukun	 ve	 sosyal	 adaletin	 tam	
olarak	 uygulanması	 için,	 bilge	 ve	 ahlâkî	 erdemleri	 ilke	 edinmiş	 bir	 kişi	 tarafından	
yönetilmelidir.	Platon	ise;	“Devleti	kim	yönetmelidir?”	sorusuna,	“filozoflar”	diye	cevap	verir.	
Çünkü	filozoflar,	yönetimi	en	iyi	bilen	insanlardır.	Bu	anlamda,	en	zor	eğitimden	başarıyla	çıkan	
filozoflar	kral	olmalı	ve	ülkeyi	yönetmelidir.	

ð Aristo ð Fârâbî 

																																																													
11	Adnan	Ayaz,	Fârâbî’de	Siyaset	Felsefesi	ve	Kaynakları,	İstanbul	2008’den	geniş	ölçüde	yararlanılmıştır.	
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ð Aristoteles’e göre insan, eksik değil, 
doğal olarak mükemmel bir şekilde 
dünyaya gelir ve ölüm ötesi de bir 
bakıma bu mükemmelliğe bir 
dönüştür. 

ð Fârâbî’ye göre insan, fıtratı icabı eksik bir 
yaratılışla dünyaya gelir. Akıl, insan 
türünün ayırımıdır ve ay altı alemdeki 
başka hiçbir varlığa verilmeyen bu 
donanım insana, gerçek mutluluğa 
ulaşabilsin diye bahşedilmiştir. Başka bir 
ifadeyle, insanın dünya hayatındaki en 
temel ödevi gerçek mutluluğa 
ulaşmaktır.12 Bu olgu insan için birçok 
gelişim aşamasını da zorunlu kılmakta ve 
insanın yetkinleşmesini inşa süreçlerinde 
Farabi, Aristotelesçi çizgiden 
ayrılmaktadır. 

	
	

è Fârâbî’nin	genel	olarak	felsefesinin	ve	özel	olarak	siyaset	felsefesinin	temel	sorunu,	insan	ve	
insanın	 mutluluğunun	 araştırılması	 ve	 bu	 mutluluğa	 ulaştıran	 ilkelerin	 belirlenmesidir.	
Dolayısıyla	 bu	 problem,	 ahlâkî	 ve	 psikolojiktir,	 ama	 bunlardan	 daha	 çok	 siyasal	 içeriklidir.	
Filozofumuz,	kendi	siyasal	projesi	olan	 ideal/erdemli	devletten	sözetmeye,	önce	devletin	ve	
toplumun	 meydana	 gelme	 ve	 var	 olma	 nedeniyle	 başlar.	 Bu	 nedenin	 temelinde,	 insanın,	
doğuştan	ihtiyaç	duyduğu	her	şeyi	ona	sağlayacak	-bu	arada,	en	önemlisi,	insanî	yetkinliği	ve	
mutluluğu	 gerçekleştirecek-	 yeterliliğe	 sahip	 olamaması	 hâlinin	 yattığını,	 dolayısıyla	 diğer	
insanlarla	yardımlaşmaya	muhtaç	toplumsal	ve	siyasal	bir	varlık	olduğunu	belirtir.	Toplum,	
Fârâbî’ye	göre	tabiî	bir	olgudur.	Sofistler’in	dediği	gibi,	güç	ve	zorlama	üzerine	kurulan	yapay	
bir	şey	değildir.	Onun	nazarında	toplum,	erdemli	davranışların	ve	hayır	olan	işlerin,	fertlerin	
birbirleriyle	yardımlaşma	ve	dayanışmasıyla	hayata	geçirildiği	ve	bu	sayede	insanî	yetkinliğin	
ve	 mutluluğun	 elde	 edildiği	 anlamlı	 ve	 nitelikli	 bir	 ortamdır.	 İnsan,	 diğerlerinin	 yardımı	
olmaksızın	 bütün	 yetkinliklere	 ulaşamaz.	 Böyle	 bir	 tabiatta	 bulunan	 insan,	 kendi	 türünden	
olanlara	 sığınma	ve	onlarla	birlikte	bulunma	doğallığı	 içindedir.	Bu	nedenle	 filozofumuz,	et-
Tenbîh	alâ	sebili’s-sa’âdet’te	 insanın	bu	yönlerini	 ifade	etmek	 için	“el-hayvânu’l-insî”	ve	“el-
hayvânu’l-medenî”	(Aristo’nun	“zoon	politikon”	kavramı)	diye	iki	kavram	kullanır.		

	
1)“el-hayvânu’l-insî” “evcil	hayvan”13,	“toplumsal	hayvan”14 

2)“el-hayvânu’l-medenî”  
(Aristo’da “zoon politikon”) 

“siyasî	canlı”	ve	“medenî	hayvan” 

	
 Fârâbî	açısından	bakıldığında,	Yunanlı	üstatlarından	mülhem	olarak	şu	ortaya	çıkıyor:	Toplum	
olmadan	 insan,	 ne	 zorunlu	 ihtiyaçlarını	 karşılayabilir,	 ne	de	mutluluğunu	 sağlayacak	olan	
yetkinleşme	sürecini	tamamlayabilir.		

 Filozofumuzun	 yukarıdaki	 tanımlamalarından	 hareketle	 toplumun/devletin	 meydana	
gelmesinde,	şu	iki	doğal	sâikin	etkili	olduğu	anlaşılmaktadır:		

	
Toplumun/Devletin	Meydana	Gelmesindeki	Doğal	Sâikler 

																																																													
12	Farabi,	es-Siyâset,	s74.	
13	Mücahid,	Huriye	Tevfik,	Fârâbî’den	Abduh’a	Siyasî	Düşünce,	çev.Vecdi	Akyüz,	İz	Yayıncılık,	İstanbul	
1995,	72	
14	Fârâbî,	Tahsîl,	Ahmet	Arslan	Tercümesi,	64.	
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1)Yardımlaşma ve Dayanışma 
İhtiyacı 

İlki,	 insanın	 doğasından	 getirdiği	 yardımlaşma	 ve	 dayanışmaya	
(teâvün)	olan	ihtiyacıdır.	 

2)Yetkinleşmenin Yardımlaşma 
Ortamında Gerçekleşebileceği 

İkincisi	de	yetkinleşme	ve	mükemmelleşme	sürecinin	ancak	böyle	
ortamda	tamamlanabileceği	gerçeğidir. 

		
 Fıtrat Teorisi “İnsanlığın en üst düzeydeki sosyal organizasyonu ve en tabiî, en büyük 

medeniyet eseri olarak kabul edilen devletin menşei, yani insanda böyle 
mükemmel bir teşkilatlanma fikri nereden ortaya çıkmıştır?” meselesine 
ilişkin olarak ileri sürülen teoriler bağlamında değerlendirirsek, 
Fârâbî’nin tezine “fıtrat teorisi” diyebiliriz. 

 Ontolojik Teori Ayrıca içlerinde Fârâbî’nin de bulunduğu düşünür ve filozofların, 
evrendeki düzenden esinlenerek insan topluluklarında benzer sistemi 
kurma düşüncelerinden kaynaklanan ontolojik teori de sözkonusudur. 

Biyo-organik Teori Fârâbî’nin metaforik bir yaklaşımla, ideal devletle insan bedeni arasında 
kurduğu ilişkiyle devletin menşeini açıklama girişimi, aynı zamanda 
insanoğlunun genel bir kabulü olarak düşünüldüğünde, buradan biyo-
organik teorinin çıktığı görülür. 

 Adalet Teorisi Erdemli devletin temel özellikleri arasında ele alınacağı gibi, benzer 
şekilde, evrendeki varlıkların birliğini ve devamını sağlayan sevgi ve 
adalet kavramlarının insanî toplumlarda benzer fonksiyonu icra 
edeceğine ve böylece insanların mutluluğuna katkı sağlayacağına dair 
anlayıştan kaynaklanan adalet teorisi15 de bu metaforik yaklaşımla 
ilgilidir. 

	
O	halde	 insan,	evren	ve	Tanrı	bilinmeden,	 insanın	psikolojik	ve	 sosyolojik	yönü	 tanınmadan	

sosyal	kurumları	anlamak	ve	sosyolojik	olaylara	çözüm	getirmek,	Fârâbî’nin	gözüyle	bakılırsa	mümkün	
değildir.	
	

Erdem	Açısından	Toplum	Türleri	
è İnsanın	 doğuştan	 toplum	 içinde	 yaşama	 eğiliminde	 olması	 gerçeği,	 filozofumuza	göre,	 tabiî	

olarak	 çeşitli	 insînî	 toplulukların	 doğmasına	 neden	 olmuştur.	 “Hangi	 toplum	 insânî	
mükemmellikler	 için	elverişlidir?”	sorusuna,	Fârâbî	bir	sosyolog	gibi	toplumları	 iki	ana	gruba	
ayırarak	cevap	verir:16	

	
	 Fârâbî,	ayrıca	mükemmel	toplulukları	büyüklük	itibariyle	üç	bölüme	ayırır.	Bu	üçü,	mükemmel	
toplumlardır.	Şehir	(medîne),	mükemmelliğin	ilk	kademesini	temsil	eder.17	

																																																													
15	Mahmut	Kaya,	“Fârâbî”,	DİA,	İstanbul	1995,	12/153.	
16	Fârâbî¸	el-Medîne,	117.	
	
17	Fârâbî,	es-	Siyâset,	69.	Fârâbî,	uzmâ,	(bütün	milletleri	mutluluğa	ulaşmak	amacıyla	elbirliğiyle	çalışan	erdemli	
bir	 dünya)	 tasavvuruyla	 âdetâ	 günümüzde	 Birleşmiş	 Milletler	 fikrine	 öncülük	 eder.	 (Nihat	 Keklik,	 Felsefede	
Metafor,	Ed.Fak.	Basımevi,	İstanbul	1990,	76)	

Topluluklar

1)Mükemmel,	erdemli,	
yetkinleşmiş	(kâmile/büyük)	

topluluklar

Mükemmel	olmayan,	eksik,	
erdemleşmemiş,	yetkinleşmemiş	

(gayru’l-kâmile/küçük)	
topluluklar.
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è İster	mükemmel	olsun,	ister	olmasın,	bütün	insanî	toplulukları	en	yetkin	olandan	en	az	yetkin	

olana	doğru	bir	sıralamaya	tâbi	tutacak	olursak,	karşımıza	şöyle	bir	tablo	çıkar:18	
		

BÜYÜKLÜKÇE MÜKEMMEL/YETKİN TOPLULUKLAR  

1)Mükemmel/
Tam/Büyük/ 
Global 
Topluluklar 

ð 1)Geniş Toplumlar 
(uzmâ): Büyük 
(ma’mûra) ölçekli 
mükemmel topluluk 

ð “Bazı insan toplulukları geniştir. (uzmâ) Büyük 
toplumlar birbiriyle ortaklaşıp yardımlaşan birçok 
uluslardan (ümem) meydana gelir. (uluslar=ümem) 

ð Ör.Abbâsî Devleti/İmparatorluğu (Çin’den 
Endülüs’e) 

ð 2)Orta Toplumlar 
(vustâ): Orta 
(ümmet) ölçekli 
mükemmel, topluluk 

ð “Bazı insan toplulukları, orta büyüklüktedir. (vustâ) 
Orta büyüklükteki toplum bir tek ulustan (ümmet) 
oluşur. (ulus=ümmet) 

ð Ör. Büyük Selçuklu Devleti. (İran-Anadolu) 

ð 3)Küçük Toplumlar 
(suğrâ): Küçük 
(medîne) ölçekli 
mükemmel topluluk 

ð “Bazı insan toplulukları da küçüktür. (suğrâ) Küçük 
toplum ise, şehir çapındadır. (medîne=şehir) 

ð Büveyhîler/Hemdânîler (bölgesel/emirlik) 

2)Eksik 
Topluluklar 

ð 4)Köy ð Fârâbî köy, mahalle, sokak ve aile çapındaki 
toplulukları, insanın hayatta ihtiyaç duyduğu her 
şeyi veremedikleri ve özellikle insânî 
yetkinleşmeyi sağlayacak ölçekte olmadıkları için 
“eksik topluluklar” olarak değerlendirir. Çeşitli 
sanat ve mesleklerin tamamı, bu eksik topluluklarda 
bulunmaz. Bunlar ancak medîne, medînenin tâbi 
olduğu ümmet ve ümmetin tâbi olduğu beşeriyet 
topluluğunda gerçekleşir. 

ð 5)Mahalle 

ð 6)Sokak 

ð 7)Ev (hâne/aile) 

	
	

Büyüklükçe	Toplumları	Tasnifin	Değeri		
Fârâbî,	 sosyolojik	 bir	 analizde	 bulunarak	 klasik	 Yunan	 çağında,	 başını	 Eflatun	 ve	 Aristo’nun	

çektiği	Yunan	siyaset	felsefesindeki	site	devleti,	kendisinin	siyasal	anlayışında	küçük	(suğrâ)	topluma	
karşılık	 olarak	 alır.	 Bu	 durumda,	 Eflatun’un	 en	 erdemli	 ve	 ideal	 yapı	 gördüğü	 site,	 Fârâbî’nin	
yaklaşımında	erdem	bakımından	en	düşük	toplum	olarak	kabul	görmektedir.	Öte	yandan	Fârâbî,	uzmâ	
																																																													
18	Fârâbî,	el-Medîne,	s.117;	es-	Siyâset,	s.69.	
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dediği,	 bütün	 yeryüzü	 (ma’mûre)	 uluslarını	 tek	 bir	 çatı	 altında	 toplayan	 geniş	 ölçekli	 siyasal	
yapılanmayla,	 tek	 bir	 ulustan	 oluşan	 orta	 ölçekli	 siyasal	 yapılanmayı	 gündeme	 getirmek	 suretiyle	
çoğunlukla	 izlediği	Yunanlı	üstatlarından	ayrılmıştır.	Böylece	o,	kendi	özgün	katkısı	olan	“bir	ulus	ve	
uluslar	 topluluğunun	 yetkinleşmesi”	 kavramını	 siyasî	 kültüre	 kazandırmış	 görünmektedir.	 Oysa	
Eflatun	ve	Aristo’nun	bu	konuda	vardığı	sınır,	bir	şehir	(site,	polis)	toplumudur.	Bu	iki	filozofun	siyasî	
tasavvurları,	bizzat	Yunan	şehir	tecrübesinin	bir	sonucudur.	Fârâbî,	yetkinleşmiş	toplulukları	büyükten	
küçüğe	doğru	(büyük-orta-küçük)	sıralarken,	aslında	onun	gönlünde	yatan,	bütün	yeryüzü	(ma’mure)	
topluluklarını	kapsayacak	genişlikte	bir	erdemli	dünya	devleti	kurmaktı.	Eflatun	ve	Aristo’da	bir	siteden	
veya	bazı	sitelerden	oluşan	bir	şehir	devletinin	sınırlarını	aşan	ve	bugünkü	ifadesiyle	küresel	bir	erdemli	
devlet	 sınırlarına	 ulaşan	 siyasi	 projenin	 temelinin,	 İslâmî	 öğretiye	 dayandığı	 konusunda	 Fârâbî	
araştırıcıları	arasında	ortak	bir	kanaat	hâkimdir.	Bütün	dünyayı	kapsayan	büyük	(uzmâ)	ve	orta	ölçekli	
ulus	 (ümmet)	 fikrinin	 arkasında,	 evrensel	 din	olan	 İslâm’ın	 ve	onun	 siyasî	 platformdaki	 ifadesi	 olan	
İslâm	devletinin	bütün	yeryüzüne	egemen	olması	ideali	yatmaktadır.		

ð Stoacılar ð Fârâbî ð Kant 

ð Stoisizm, tarihte ilk defa 
tek DH’la yönetilen 
insanlara tek evrensel 
devlet altında 
birleşmelerini salık 
vermiştir. Böylelikle, 
tarihte ilk defa “Birleşmiş 
Devletler” (Kozmopolis) 
fikrini ortaya atmıştır.  

ð Fârâbî, uzmâ, yani (bütün 
milletleri mutluluğa 
ulaşmak amacıyla 
elbirliğiyle çalışan erdemli 
bir dünya) tasavvuruyla 
âdetâ günümüzde 
Birleşmiş Milletler fikrine 
öncülük eder.19 

ð Ebedî barış düşüncesi.  
ð Cemiyet-i Akvâm > BM 

	
E.	 Rosenthal,	 Fârâbî’nin	 “büyük”	 devlet	 düşüncesini	 Helenizm’in	 ekümen	 (oikoumene)	

kavramıyla	irtibatlandırır.	Hatta	filozofumuzun	üç	yetkin	devletine,	Yunan	siyasi	düşüncesinde	karşılık	
bulma	 eğilimi	 göstererek,	 “ümmet”in	 “demos”a,	 “Medîne”nin	 “polis”e,	 “ma’mûre”nin	 de	
“oikoumene”e	karşılık	geldiğini	ifade	eder.20		

E.Rosenthal’e Göre Fârâbî’nin Yetkin Devletleri 

ð “ümmet” ð “Medine” ð “ma’mûre” 

ð “demos”, ð “polis”  ð “oikoumene” 

	
Fârâbî’nin	“ma’mûre”	ve	“ümmet”	fikrinin	İslâmî	öğretiye	dayanmasının	yanında,	bir	de,	bizzat	

İslâmî-siyasî	 tecrübe	 olgusuna	 dayanmaktadır.	 Çünkü	 İslâm	 devletinin	 sınırları	 Batı’da	 Endülüs’ten	
Doğu’da	Çin	sınırına	kadar	uzanıyordu.	

è Fârâbî,	 bütün	 siyasî	 projesini,	 “medîne”	 etrafında	 geliştirmiştir.	 Ömer	 Ferruh,	 benzer	
düşünceler	sergileyerek	Fârâbî’nin	büyük,	orta	ve	küçük	erdemli	devletlerine,	hicrî	dördüncü	
yüzyılın	 parçalanmış	 Abbasî	 imparatorluğundan	 somut	 örnekler	 verir.	 Zira	 filozofumuzun	
siyasal	 nazariyelerini	 besleyen	 kaynaklardan	biri	 de,	 Abbasî	 hilâfetinin	 yönetiminde	onuncu	
asrın	siyasal	ve	toplumsal	manzarasıdır.		

è Fârâbî’nin	 küçük	 (suğrâ)	 erdemli	 devlet	 diye	 tasavvur	 ettiği	 “medîne”	 kavramına	 göre,	
gerçekleşmesi	 mümkün	 olan	 tek	 yetkinleşmiş	 topluluk	 medînedir.	 Bundan	 dolayı	 Fârâbî,	
meşhur	 kitabına	 isim	 olarak	 “erdemli	 ma’mûre	 halkının	 görüşleri”	 veya	 “erdemli	 ümmet	
halkının	görüşleri”	değil	de	“erdemli	medîne	halkının	görüşleri”ni	seçmiştir.	

																																																													
19	Nihat	Keklik,	Felsefede	Metafor,	Ed.Fak.	Basımevi,	İstanbul	1990,	76.	
20	Rosenthal,	İslâm	Siyaset	Düşüncesi,	İstanbul:	İz	Yayıncılık,	182,	21	no’lu	dipnot.	



50	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

		
ERDEMLİ	DEVLET	VE	ERDEMLİ	TOPLUM	

	
è Filozofumuzun	nazarında	beşerî	topluluk	hiçbir	zaman	amaç	değil,	aksine,	insanın	dünyevî	ve	

uhrevî	her	iki	mutluluğunu	kendisiyle	elde	ettiği	yetkinlik	derecesine	ulaşmasını	hedef	alan	
yüce	 bir	 gaye	 için	 araçtır.	 Ev,	 sokak,	 mahalle	 ve	 köy	 gibi	 insânî	 oluşumların	 en	 üstünde,	
erdemleşmeye	ve	yetkinleşmeye	en	müsait	insânî	topluluk	olan	“medîne”yi	gündemine	alarak	
filozofumuz,	 siyasal	 teorisini	 onun	 etrafında	 şekillendirmeye	 çalışır.	 Fârâbî’nin	 “medîne”si	
“devlet”	anlamına	geldiği	halde,	onda	bir	kapalılık	varmış	gibi	gözükse	de,	filozofumuzun	politik	
mantığı	çerçevesinde	bu	kavram	bir	şehri	(site),	ondan	daha	büyük	olan	bir	imparatorluğu	ve	
evrensel	bir	dünya	devletini	ifade	etmektedir.21		

	

MEDİNE  
è Fârâbî,	siyasete	ilişkin	eserlerinde	“devlet”	kavramını	kullanmayıp,	onun	yerine	aynı	kavramı	

karşılayan	“el-ilmu’l-medenî”	veya	“el-felsefetü’l-	medeniyye”	terimlerini	kullanır.22		
è Fârâbî’nin	“medîne”si	“devlet”	anlamına	geldiği	halde,	onda	bir	kapalılık	varmış	gibi	gözükse	

de,	filozofumuzun	politik	mantığı	çerçevesinde	bu	kavram	bir	şehri	(site),	ondan	daha	büyük	
olan	bir	imparatorluğu	ve	evrensel	bir	dünya	devletini	ifade	etmektedir.	

	
İnsan	en	üstün	 iyiliğe	 ve	en	 son	mükemmelliğe	ulaşacaksa,	bunun	yeri,	 her	 şeyden	önce,	

ancak	 devlettir	 (medîne).	 Ondan	 aşağı	 ölçekte	 bulunan	 insânî	 topluluklar,	 bu	 görevi	 icra	 etme	
yetkinliğinde	değildir.23	

	
	
	
	
	

		
DEVLET ŞEKİLLERİ 

ð el-
medînetü’l
-fâzıla 

ð el-
medînetü’l
-câhile 

ð el-
medînetü’l
-fâsıka 

ð el-
medînetü’l
-
mübeddele 

ð el-
medînetü’d
-dâlle 

ð erdemli 
devlet 

ð bilgisiz 
devlet 

1)Zorunluluk 
Devleti, 
2)Zenginlik 
Devleti 
(Beddâle), 
3)Bayağı ve 
Alçak Devlet, 
4)Şeref/Kerâmet 
Düşkünü Devlet, 
5)Zorba/Tegallüb 

ð fâsıka 
devlet 

Erdemli devletin 
halkının bildiği 
temel ilkeleri, bu 
devletin halkı da 
bilir ve onlara 
inanırlar. Ancak, 
câhil devletin 
halkının izinden 
giderler ve onların 

ð değiş(tiril)mi
ş devlet 

Önceleri hem görüş 
ve inançlar 
bakımından, hem 
de fiiller ve yaşam 
tarzları bakımından 
erdemli devlete 
benzerken, 
sonraları bu 
durumun dışına 
çıkarak/dönüşerek 

ð sapkın 
devlet 

Baskı ve 
yönlendirmenin 
yukarıdan/reisten 
halka doğru olduğu 
devlet. Bu yönüyle 
bu devlet, erdemli 
devlete benzer; 
sapkın reis, bozuk 
görüş ve inançları 

																																																													
21	Fârâbî,	siyasete	 ilişkin	eserlerinde	“devlet”	kavramını	kullanmayıp,	onun	yerine	aynı	kavramı	karşılayan	“el-
ilmu’l-medenî”	veya	“el-felsefetü’l-	medeniyye”	terimlerini	kullanır.	Mübahat	Türker	Küyel,	“Fârâbî’de	Devlet-	
Bilim	İlişkisi”,	Uluslararası	Fârâbî	Sempozyumu	içinde,	Elis	yay.	Ankara	2005,	13.	
22	Mübahat	Türker	Küyel,	“Fârâbî’de	Devlet-	Bilim	İliskisi”,	Uluslararası	Fârâbî	Sempozyumuiçinde,	Elis	yay.	
Ankara	2005,	13.		
23	Fârâbî,	el-Medîne,	s.118.	
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Devlet, 
6)Demokratik/ 
Özgür Devlet (el-
medinetü’l-
cemâ‘iyye)  
 

davranışlarını 
sergilerler.24 

tam zıt görüş, inanç 
ve fiillere 
kapılanların 
oluşturduğu 
devlettir.25 

halka empoze eden 
kişi konumundadır. 

ð Türediler (Nevâbit/Nevâib) 
      Gerek yetenekleri gereği ve gerekse belki irâdî olarak, erdemli devletin vatandaşlarının değerler ve erdemler 
standardını yakalayamayan insanlarını Fârâbî, nevâbit (yabani otlar, ayrık otları, sonradan bitenler, türediler) 
olarak adlandırır. Siyasal çerçevede değerlendirildiği zaman, Fârâbî’nin “nevâbit” kavramıyla, erdemli devlete 
mensup olup da “muhalefet” tutumu sergileyen kişileri kastettiği söylenebilir.26 Fârâbî’nin erdemli devletinin 
görüşlerine, inanç ve değerlerine karşı muhalefet yapanlar. Bu grup, erdemli devletin vatandaşlarını birleştiren 
ortak paydayı paylaşmayan bir tutumla, kendilerinin ayrık ve aykırı olduklarını gösteren muhalif gruptur. 

	
1-Erdemli	Devlet	
	

è Fârâbî,	erdemli	devlet	 (el-medînetü’l-fâzıla),	erdemli	 toplum	(el-ictimau’l-fâzıl),	erdemli	ulus	
(el-ummetü’l-fâzıla)	 ve	 erdemli	 dünya	 (el-ma’muretü’l-fâzıla)	 tanımlamalarını	 şu	 şekilde	
yapar:27	

	
1)erdemli	devlet														
(el-medînetü’l-fâzıla)	 

Kendileriyle	gerçek	mutluluğun	elde	edildiği	şeyler	için	insanların	
birbirlerine	 yardım	 etmelerini	 amaçlayan	 bir	 devlet	 erdemli,	
mükemmel	bir	devlettir.		

2)erdemli	toplum					
(el-ictimâ‘u’l-fâzıl) 

Mutluluğa	ulaşmak	için	insanları	birbirlerine	yardım	eden	toplum	
erdemli	toplumdur. 

3)erdemli	ulus									
(el-ümmetü’l-fâzıla)	 

Kendileriyle	mutluluğun	elde	edildiği	 şeyler	 için	bütün	 şehirleri	
birbirine	yardım	eden	bir	ulus	ise	erdemli,	mükemmel	bir	ulustur. 

4)	erdemli	dünya					
(el-ma’mûretü’l-fâzıla) 

Aynı	 şekilde	 erdemli	 yeryüzü,	 mükemmel	 evrensel	 devlet,	
içindeki	 uluslar	 mutluluğa	 ulaşmak	 için	 yardımlaştıkları	 zaman	
ortaya	çıkar.	

	
è Fârâbî’nin	bir	mutluluk	 filozofu	olduğu,	 “erdemli	devlet”	 kavramına	 ilişkin	olarak	yukarıdaki	

ifadelerinden	 açıkça	 anlaşılmaktadır.	 Filozofumuz,	 en	 üstün	 iyi	 ve	 en	 yüksek	 kemâle,	 ancak	
“medîne”de	 ulaşılabileceğini	 belirterek	 ahlâk	 ile	 siyaseti	 birbiriyle	 ilişkili	 hâle	 getirmiştir.	
Toplumun	ve	insanın	hayatını	değiştirme,	yönlendirme	gibi	sihirli	güce	sahip	olan	“siyaset,	işlev	
görebileceği	bir	alan	vermek	sûretiyle	ahlâka	süreklilik	kazandıran”28	bir	fonksiyon	icra	ettiği	
için	filozofumuz	onu	ahlâkın	(erdemlerin)	hizmetinde	olarak	düşünür.	Şu	halde	erdemli	devlet,	
bir	 ahlâk	 devletidir,	 diğer	 bir	 deyişle,	 siyasetin	 ahlâkın	 hizmetinde	 olduğu	 bir	 devlettir.	
Mutluluk	erdemlerinin	toplumsal	düzeyde	varlık	ve	yaygınlık	kazanması	devlet	kanalıyla,	daha	
doğrusu,	 devletin	 basında	 icracı	 konumunda	 olan	 filozof-başkan	 aracılığıyla	 olmaktadır.	 Bu	
açıdan,	 temel	 problem	 olan	 insanın	 mutluluğu,	 ahlâkî	 ve	 psikolojik	 olmaktan	 çok,	 siyasal	
içeriklidir.	İyi	insanla	iyi	yurttaş	sosyo-politik	açıdan	filozofumuzun	nazarında	aynı	anlama	gelir.	
Fârâbî,	 bedende	 tek	 âmir	 olan	 kalbin	 yönetimini,	 erdemli	 devletin	 riyâset	 makâmına	

uyarlamayı	hedefler.	 İdeal	devlet,	 tek	bir	yönetici	 tarafından	 idare	edilmelidir.	Ancak,	bütün	şartları	

																																																													
24	Fârâbî,	el-	Medîne,	133;	bk.	es-Siyâse	,	103.	
25	Fârâbî,	el-	Medîne,	133.	
26	İlai	Alon,	“Fârâbî’nin	Garip	Bitkisi:	muhalefet	olarak	en	–nevâbit,”	çev.	K.	Güleçyüz,	İslâm’da	Siyâset	
Düşüncesi	içinde,	217.	
27	Fârâbî,	el-Medîne,	118;	bk.	Füsûl,	45.	
28	Paul Ricoeur, “ Siyaset ve Ahlâk”, Siyasî Hermenötik içinde , çev. Burhaneddin Tatar, Etüt yay. 
Samsun 2000 102.	
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hâiz	olan	tek	kişinin	bulunmaması	durumunda,	iki	ya	da	bir	başkanlar	komisyonunun	(eşbaşkanların)	
yönetimini	 öngörür.	 Eflatun	 gibi	 Fârâbî’ye	 göre	 de,	 erdemli	 devletin	 organları	 beden	 gibi,	 birbirine	
bağlılık	ve	mükemmel	bir	dayanışma	sayesinde	bir	organın	acısını	veya	hazzını,	diğerlerinin	de	duyduğu	
mükemmel	bir	birliktelik	oluşturur.	
	 Fârâbî’nin	el-Medînetü’l-fâzıla	ve	es-Siyâsetü’l-Medeniyye’de	temellerini	kurduğu,	sistemini	ve	
gayesini	açıkladığı,	Kitâbu’l-mille’de	de	yoğun	bir	özetini	sunduğu	erdemli	 ideal	devletile	 ilgili	olarak	
çıkarılacak	önemli	sonuçlardan	biri,	gerek	ilahî	âlemde,	gerekse	fizikî	ve	beşerî	âlemlerde	varlıkların	
piramitvari	 bir	 düzen	 oluşturduklarıdır.	 Fârâbî’nin	 siyasal	 felsefesinin	 en	 önemli	 vurgularından	 biri	
toplumsal	birlik	ve	düzendir.	Fertleri	gerçek	mutluluğa	ulaştırmayı	en	son	gaye	olarak	belirleyen	devlet	
erdemli	 devlet	 olduğuna	 göre,	 böyle	 bir	 devlete	 hâkim	 olan	 bir	 sistemin	 dayandığı	 bir	 temel	 ve	
fertlerinin	uyduğu	ortak	ilkeler	olması	gerekir.	
	 Mükemmel	 ve	 yetkinleşmiş	 erdemli	 toplum,	 bireylere	 belli	 bir	 işte	 “uzmanlaşma”	 ve	
“işbölümü”	 imkânı	 sağlar.	 Bu,	 belirgin	 bir	 yasa	 olarak	 öne	 çıkmaktadır.	 İhtisaslaşma	 ve	 işbölümü	
olgusu,	 insanların	 doğuştan	 farklı	 yaratılış	 ve	 yatkınlıklarda	 varlık	 alanına	 çıkmış	 olmalarından	
kaynaklanmaktadır.	 İnsanların	 çeşitli	 şeyler	 için	 birbirlerine	 gereksinim	 duymaları	 gerçeği	 ideal	
toplumun	kökeninin	işbölümü	üzerine	kurulduğunu	göstermektedir.	Erdemli	devletin	sosyal	yapısında,	
insanların	değişik	yeteneklerde	olmalarından	kaynaklanan	işbölümü,	çeşitli	meslek	guruplarını	ortaya	
çıkarır.	İster	Eflatun	olsun,	ister	Fârâbî,	her	ikisi	de	işbölümü	ilkesiyle,	ekonomik	olmaktan	çok,	ahlâkî-
toplumsal	bir	amaç	gütmüşlerdir.	Sonuç	olarak;	Fârâbî’nin	nazarında	erdemli	devletin	sosyal	yapısı,	en	
elverişli	 bir	 biçimde,	 erdemli	 bireylerin	 ortaya	 çıkmasını	 sağlayacak,	 topyekûn	 bir	 sosyalleşme	
sürecidir.	
	

 Fârâbî’nin	 uzmanlaşma	 ve	 işbölümü	 anlayışıyla,	 klasik	 sosyolojinin	 kurucularından	
Emil	 Durkheim’in	 mekanik	 ve	 özellikle	 organik	 dayanışma	 konusundaki	 görüşlerini	
karşılaştırınız?	

	
	 Her	şeyde	düzen	ve	birliği	sağlamanın	insanın	mutluluğuyla	doğrudan	ilişkisi	olduğuna	inanan	
Fârâbî,	aralarında	geçişin	olduğu	sınıfsal	bir	toplum	yapısı	tutumu	sergiler.	Yatay	düzende	değil,	dikey	
olarak	yükselen	bir	sistem	benimser.	

è Fârâbî	fâzıl	devletin	en	belirgin	toplumsal	taksimini	Fusûl’da	yaparak	beş	sınıf	belirler:	29	
	

ERDEMLİ DEVLETİN TOPLUMSAL TAKSİMİ (Sosyal Yapısı) 

ð  ð Farabi’de ð Platondaki 
Karşılığı 

ð 1)Erdemliler (efâzıl): ð  Önemli, büyük işlerde görüş sahibi olanlar, 
hükema (filozoflar) ve akıllılardır 
(müte‘akkılûn). 

ð (=) Filozoflar 

ð 2)Din adamları ve 
dilciler: 

ð Hatîpler, belâgatçılar, şâirler, bestekârlar, 
yazarlar ve onların kulvarından gidenlerdir. 

ð - 

ð 3)Değer biçenler, 
kıymet takdir 
edenler 
(mukaddirûn): 

ð Hesapçılar, mühendisler, doktorlar, 
müneccimler ve onların yolunda gidenlerdir. 

ð - 

ð 4)Mücâhitler: 
             (Güvenlikçiler) 

ð Savaşçılar (mukâtile), koruyucular 
(hafaza/muhâfızlar) ve onlardan 

ð Cesur 

																																																													
29	Fârâbî¸ Füsûl, 65.	
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sayılanlardır. Savaşçılar 

ð 5)Mal-mülk 
sahipleri: 

            (Zanâatkârlar) 

ð Mal-mülk, para sahibi olanlardır. Çiftçiler, 
çobanlar, satıcılar ve onların yolunda 
gidenlerdir. 

ð Zanâatkârlar 

	
2-Bilgisiz	(Câhil)	Devlet		
	
Erdemli	 devletin	 en	 önemli	 özelliği,	 toplumunun	 bir	 bilgi	 toplumu	 olmasıdır.	 Dolayısıyla,	

burada	kullanılan	“câhil,	cehâlet”	kavramı,	bilginin	zıttıdır.	Erdemli	bir	toplumun	ve	âdil	bir	yönetimin	
kurulmasında	bilgi	(ma‘rifet),	Fârâbî’ye	göre	her	zaman	en	önemli	ve	merkezî	bir	konumdadır.	İnsan	
aklı,	entelektüel	gelişme	süreci	içine	girdiği	zaman,	basamak	basamak	yükseldiği	oranda,	maddeden	bir	
o	kadar	uzaklaşarak	mükemmelleşir	ve	böylece	gerçek	mutluluğa	erişir.	O	halde,	bu	süreci	yaşamayan	
nefisler,	 cehâletlerinin	 sonucu	 olarak	 “hasta	 ve	maddeye	 bağlı”30	 olduklarından,	 yok	 olmakla	 karşı	
karşıya	 kalırlar.	 Dolayısıyla	 filozofumuz	 tarafından	 kastedilen	 câhiliye	 kavramının,	 İslâm’dan	 önce	
herhangi	 bir	 toplumu	 kapsamadığını;	 ancak	 görüşleri	 bozuk	 olan	 herhangi	 bir	 “medîne”ye	 delâlet	
ettiğini	düşünmek	gerekir.31	

è Tanımını	 el-Medînetü’l-Fâzıla’da,	 türlerinin	 izahını	 es-Siyâsetü’l-medeniyye’de	 yapan	 Fârâbî,	
câhil	 devlet	 için	 şöyle	der:	 “Halkı,	mutluluğu	bilmeyen,	mutluluktan	habersiz	olan	devlettir.	
Onlara	 mutluluk	 konusunda	 yol	 gösterilse	 bile,	 onu	 ne	 anlayacak,	 ne	 de	 ona	 inanacak	
kapasitededirler.”32	 Bu	 devletin	 halkı,	 iyiler	 (hayrât)	 adına	 ancak	 “beden	 sağlığı,	 zenginlik	
(yesâr),	 şehevî	 hazlar,	 insanın	 kendi	 arzularının	 peşinden	 koşma	 serbestliği,	 saygı	 ve	 itibar	
görme”33	diye	bilinen	iyilere	inanırlar.	Mutluluk	zannedilen	bu	iyilerden	her	biri	bir	mutluluğu	
temsil	ederken,	hepsinin	birlikte	bulunması	da,	herhalde	büyük	mutluluğu	temsil	eder.	Bedenin	
hastalığı,	 fakirlik,	 hazlardan	 yararlanma	 imkânının	 yokluğu	 ise,	 bu	 devletin	 halkına	 göre	
mutsuzluktur.		
Fârâbî’nin	 el-Medînetü’l-Fâzıla’da,	 “câhil	 ve	 yanlış	 görüş	 içinde	 olan	 devletlerin	 (müdün)	

görüşleri	 hakkında”	 diye	 özel	 bir	 bölüm	 ayırmıştır.	 	 E.Rosenthal,	 çeşitli	 türleriyle	 câhil	 devletlerin	
hepsinin	Eflatun’un	Devlet’inde	mevcut	olduğunu	kabul	eder.34	Bu	açıdan	câhil	devletler,	Eflatun’un	
Devlet’indekilerle	karşılaştırmalı	olarak	ele	alınabilir.	

BİLGİSİZ DEVLET TÜRLERİ  

⇒a	-	Zorunluluk	(İhtiyaç)	
Devleti: 

ÆYiyecek,	 içecek,	 giyecek,	 barınma	 (ev)	 ve	 cinsel	 ilişki	 gibi	
zorunlu	 ihtiyaçların,	 bir	 araya	 getirdiği	 topluluk	 ve	 devlettir.	
Temel	 ihtiyaç	 olarak	 görülen	 bu	 konularda,	 zorunlu	 olan	
miktarla	yetinmeye	çalışırlar.	

⇒b	-	Zenginlik/	Kötü/	
Değiştirici	(	Beddâle,	Nezzâle	
)	Devlet: 

ÆBu	 devletin	 halkı	 için	 mutluluk	 dendiği	 zaman,	 akla	 para,	
servet	 ve	 diğer	 dünyevî	 şeyler	 gelir.	 Bu	 devlette	 zorunlu	
ihtiyaçları	 karşılama	 sınırının	 ötesine	 geçilerek,	 sırf	 zenginlik	
tutkusu	ve	cimrilik	gibi,	iki	olumsuz	psikolojik	özelliğin	etkisiyle	
mal	ve	servet	biriktirme	yoluna	gidilir.	Zenginlikte,	 servet	ve	
malda	en	üstün	olan	kişi,	liderliği	hak	etmiştir.	Liderin	görevi,	
devletin	 vatandaşlarına	 mal	 ve	 servet	 biriktirimi	 konusunda	

																																																													
30	Fârâbî,	es-Siyâset,	s.83.	
31	Abdil	Âlî	,Abdusselam,a.g.e.,	s.63.	
32	Fârâbî,	el-Medîne,	s.131.	
33	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.131.	
34	Rosenthal,	Erwin,	Ortaçağda	İslâm	Siyaset	Düsüncesi,	s.194.	
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yardımcı	 olmak	 ve	 onların	 bu	 konularda	 ufkunu	 ve	 önünü	
açmaktır.	 

⇒c	-	Bayağı	ve	Alçak	Devlet: ÆMutluluğu,	 oyundan,	 zevkten	 ve	 eğlenceden	 ibaret	 gören	
halkın	oluşturduğu	devlettir.	Bu	devletin	halkının	amacı	yiyecek,	
içecek,	cinsel	ilişki,	özellikle	duyular	ve	tahayyülle	ilgili	şeylerden	
zevk	almak	ve	bütün	imkân	ve	yolları	bunun	için	kullanmaktan	
ibarettir.	

⇒d	-	Şeref	(kerâmet)	Düşkünü	
Devlet:	 

ÆBu	 devletin	 halkına	 göre	 mutluluk,	 ancak	 şeref	 ve	 itibar	
kazanmakla	olur.	İster	kendi	aralarında,	isterse	başka	insanların,	
başka	milletlerin	gözünde	ün	kazanmak,	övülmek;	gerek	yazıyla,	
gerekse	 sözlü	 olarak	 saygıyla	 karşılanmak,	 itibar	 görmek	 gibi	
şeyleri	erdem	kabul	eden	insanların	oluşturduğu	devlettir.35		

   ⇒e	-	Zorba	(Tagallüb)	Devlet:	 ÆSaadeti	 başkalarına	 hâkim	 olmada	 ve	 despotik	 bir	 düzen	
kurmada	arayan	halkın	devletidir.	 

⇒f	-Demokratik-Özgür	Devlet	
(el-Medînetü’l	Cemâiyye):	

ÆTemeli	 mutlak	 hürriyete	 dayanan	 demokratik	 devlet,	 her	
bireyin	istediği	her	şeyi	rahatlıkla	yapabildiği	devlettir.36  

	
a	 -	 Zorunluluk	 (İhtiyaç)	 Devleti:	 Yiyecek,	 içecek,	 giyecek,	 barınma	 (ev)	 ve	 cinsel	 ilişki	 gibi	

zorunlu	 ihtiyaçların,	 bir	 araya	 getirdiği	 topluluk	 ve	 devlettir.	 Temel	 ihtiyaç	 olarak	 görülen	 bu	
konularda	zorunlu	olan	miktarla	yetinmeye	çalışırlar.37	Bu	devletin	halkı,	kendileri	 için	erdem	olarak	
kabul	ettikleri	bu	zorunlu	ihtiyaçların	karşılanması	konusunda,	birbirleriyle	yardımlaşma	ve	dayanışma	
içinde	olmayı	erdemli	bir	 tavır	olarak	görürler.	Zorunluluk	devletinin	karşılığını	Eflatun’da	şu	şekilde	
buluyoruz:	“Bir	insan	bir	eksiği	için	bir	başkasına,	başka	bir	eksiği	için	de	bir	başkasına	başvurur.	Böylece	
birçok	 eksiklerin	 giderilmesi	 ihtiyacı	 birçok	 insanın	bir	 araya	 toplanmasına	 yol	 açar.	Hepsi	 birbiriyle	
yardımlaşarak	 bir	 ortaklık	 içinde	 yaşarlar.”38	 Her	 ne	 kadar	 Eflatun’un	 bu	 ifadeleri	 genel	 anlamda	
insanların	 bir	 araya	 gelmelerinin,	 bir	 toplum	 oluşturmalarının	 nedenlerini	 açıklasa	 da,	 Fârâbî’nin	
zorunluluk	devletiyle	de	kısmen	örtüşmektedir.	

b	 -	 Zenginlik/	Kötü/	Değistirici	 (	Beddâle,	Nezzâle:	Oligarşik)	Devlet:	 Bu	devletin	halkı	 için	
mutluluk	dendiği	zaman	akla	para,	servet	ve	diğer	dünyevî	şeyler	gelir.	Bu	devlette,	zorunlu	ihtiyaçları	
karşılama	 sınırının	 ötesine	 geçilerek,	 sırf	 zenginlik	 tutkusu	 ve	 cimrilik	 gibi,	 iki	 olumsuz	 psikolojik	
özelliğin	 etkisiyle	mal	 ve	 servet	biriktirme	 yoluna	 gidilir.	Zenginlik	 tutkusu,	daha	bol	 ve	daha	 lüks	
şartlarda	yaşama	isteğine	dayanmaz.	Zira	bu	devlette,	zorunlu	olanın	dışında	herhangi	bir	harcamada	
bulunulmaz.	Kendilerince	erdem	ve	değer	kabul	edilen	bu	konularda,	kim	diğerlerine	göre	daha	önde	
ise,	en	erdemli	olan	da,	o	dur.39	Cehâletin	egemen	olduğu	bu	tür	devlette,	vatandaşların	birbirleriyle	
olan	 sosyal	 dayanışmalarının	 temelini,	 mal	 ve	 servet	 biriktirme	 tutkuları	 oluşturur.	 Kendilerini	
yönetecek	liderde	aradıkları	kriter	de	aynı	doğrultudadır.	Zenginlikte,	servet	ve	malda	en	üstün	olan	
kişi,	 liderliği	hak	etmiştir.	Liderin	görevi,	devletin	vatandaşlarına	mal	ve	servet	biriktirimi	konusunda	
yardımcı	olmak	ve	onların	bu	konularda	ufkunu	ve	önünü	açmaktır.40	Sefahat,	sefihlik,	adîlik,	rezillik	
anlamına	 gelen	 “nezzâle”	 ile	 değiştirme,	 dönüştürme,	 bakkal,	 sarraf	 anlamına	 gelen	 “beddâle”	
kelimeleri	para,	servet	ve	zenginliğin	insanın	kişiliğinde	meydana	getirdiği	olumsuz	etkiler	nedeniyle,	
Fârâbî’nin	 erdemli	 devletinde	 karşılık	 bulamamaktadır.	 Beddâle	 (nezzâle)	 devleti	 tasvir	 ederken	
Fârâbî’nin,	 üstadı	 Eflatun’dan	 esinlendiği	 anlaşılmaktadır.	 Eflatun’un	 devlet	 türlerinden	 “gelir	

																																																													
35	Fârâbî,	el-Medîne,	132;	bkz.,	es-Siyâset;	89–94.	
36	Fârâbî,	el-Medîne,	133;	es-Siyâset,	99.	
37	Fârâbî,	el-Medîne,	131;	bk.	,	es-Siyâset,	88.	
38	Eflatun,	Devlet,	369c.	
39	Fârâbî,	el-Medine,	s.132;	es-	Siyâse,	s.	89.	
40	Fârâbî,	es-Siyâse,	s.	89.	
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üstünlüğüne	 dayanan	 zenginlerin	 yürüttüğü,	 fakirlerin	 hiç	 karışmadığı	 devlet	 düzenidir”41	 diye	
tanımladığı	oligarşi,	Fârâbî’nin	beddâle	devletiyle	örtüşmektedir.	
	 c	-	Bayağı	ve	Alçak	Devlet:	Mutluluğu,	oyundan,	zevkten	ve	eğlenceden	ibaret	gören	halkın	
oluşturduğu	 devlettir.	 Bu	 devletin	 halkının	 amacı	 yiyecek,	 içecek,	 cinsel	 ilişki,	 özellikle	 duyular	 ve	
tahayyülle	 ilgili	 şeylerden	zevk	almak	ve	bütün	 imkân	ve	yolları	bunun	 için	kullanmaktan	 ibarettir.42	
Bunların	 pesinden	 koşarken	 amaçları,	 bedensel	 varlığın	 devamını	 sağlayan	 yararları	 dikkate	 almak	
değil,	tam	tersine,	elde	etmeyi	düşündükleri	zevki,	hazzı	dikkate	almaktır.	Bu	devlet	bilgisiz	devletler	
içinde	 en	 çok	 imrenilen	 devlet	 olma	 özelliğine	 sahiptir.	 Dolayısıyla,	 bu	 devletin	 halkına	 göre	 lider	
olmaya	en	yatkın	kişi;	oyun,	eğlence	ve	zevkten	en	çok	yararlanan	ve	bu	amaçları	en	 iyi	bir	 şekilde	
gerçekleştirmek	için	kaynak	ve	imkânlara	en	çok	sahip	olan	kişidir.43	Hedonist	bir	dünya	görüşü	ve	hayat	
anlayışına	 sahip	 olan	 bu	 devlet,	 bayağı	 ve	 alçak	 olma	 niteliklerini,	 bedensel	 ve	 nefsî	 tutkuların	
pesinden	koşmayı,	kendileri	için	erdem	kabul	etmelerinden	kazanmaktadırlar.	

d	-	Şeref	(kerâmet)	Düşkünü	Devlet:	Bu	devletin	halkına	göre	mutluluk,	ancak	şeref	ve	itibar	
kazanmakla	 olur.	 İster	 kendi	 aralarında	 ve	 isterse	 başka	 insanların,	 başka	 milletlerin	 gözünde	 ün	
kazanmak,	övülmek;	gerek	yazıyla,	gerekse	sözlü	olarak	saygıyla	karşılanmak,	itibar	görmek	gibi	şeyleri	
erdem	kabul	eden	insanların	oluşturduğu	devlettir.44	Bu	devlet	için	şeref,	çok	büyük	değer	ve	erdemdir.	
	 e	 -	 Zorba	 (Tagallüb)	 Devlet:	 Saadeti	 başkalarına	 hâkim	 olmada	 ve	 despotik	 bir	 düzen	
kurmada	arayan	halkın	devletidir.	Bu	devletin	halkının	karakteri	başkalarına	hükmetmek,	egemenlik	
kurmak	ve	başkalarının	kendilerine	hükmetmelerine	engel	olmaktır.45	
	 f	-Demokratik-Özgür	Devlet	(el-Medînetü’l	Cemâ‘iyye):		
	

Demokratik-Özgür Devlet (el-Medînetü’l Cemâiyye) 

Fârâbî Eflatun 

ð 1)Fârâbî demokratik devleti, 
bilgisiz devletlerin sonuncusu 
olarak görür.  

ð Oysa Eflatun, devlet biçimlerini 
tasnife tabi tutarken demokrasiyi 
ikinci derecede kötü, yani en 
kötüden iyi (ehven-i şer) saymıştır. 

	
Temeli	 mutlak	 hürriyete	 dayanan	 demokratik	 devlet,	 her	 bireyin	 istediği	 her	 şeyi	 rahatlıkla	

yapabildiği	devlettir.46	Bu	devlet	türünde	herkes,	çeşitli	amaçlarına	ulaşmak	için	özgürlüğün	son	derece	
gerekli	 olduğuna	 inanır.	 Şu	 halde	 Fârâbî,	 demokrasinin	 bir	 “özgürlük/serbestlik	 devleti”	 olduğunu	
savunan	düşünceyi	benimser.	Erdemli	devletin	temel	kriterlerinin	tezâhürlerine,	demokratik	devletin	
özgür	 ve	 eşitlikçi	 ortamında	 rastlanıyor	 olması	 nedeniyle	 bu	 devlet,	 Fârâbî	 açısından	 anlamlıdır.	
Dolayısıyla,	anlaşılan	o	ki,	 filozofumuz,	demokrasiyi	olumlu-olumsuz,	erdem-erdem	dışı	değerler	 için	
uygun	bir	sistem	olarak	değerlendirmektedir.	Bu	bağlamda,	her	çeşit	arzuların	ve	yaşama	biçimlerinin	
varlık	 alanına	 çıkma	 imkânını	 bulduğu	 demokratik	 düzende,	 zamanla	 erdemli	 insanların	 yetişmeleri	
mümkündür.	Gene	erdemli	devletin	bazı	kesimlerini	oluşturabilecek	nitelikte	kişiler	çıkabilir	ki,	bu	
devletin	(demokrasinin)	en	güzel	tarafı	da	budur.	Bu	nedenle	demokratik	devlet,	diğer	câhil	devletler	
içinde	ileri	derecede	iyilik	ve	kötülüğü	birlikte	barındıran	bir	devlettir.47	

è Özgürlükçü	 ve	 eşitlikçi	 temele	 dayanan	 demokratik	 devlette	 erdemli	 olma	 ve	 erdemleri	
başkalarına	tavsiye	etme	yoluyla	onların	yaygınlaştırılabileceğini	düşünen	Fârâbî	için	bu	devlet,	

																																																													
41	Eflatun,	Devlet	550	d.	
42	Fârâbî,	el-Medîne,	s.	132	
43	Fârâbî,	es-Siyâse,	s.	89	
44	Fârâbî,	el-Medîne,	s.	132;	bkz.,	es-Siyâse;	s.	89–94	arası	
45	Fârâbî,	el-	Medîne,	s.132.	
46	Fârâbî,	el-Medine,	s.133;	es-siyâse,	s.	99.	
47	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.101.	
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bu	yönüyle	her	zaman	bir	ümit	kaynağıdır.	Çünkü	“erdemli	kişiler	ve	erdemli	yönetimlerin	
kurulması,	diğer	bilgisiz	devletlere	oranla	demokratik	devlette	daha	kolay	ve	mümkündür.”48	
Fârâbî	üstadından	farklı	bir	yaklaşım	sergileyerek,	bir	umut	olarak	baktığı	demokrasiden,	orada	
ortaya	çıkacak	erdemli	kişiler	yoluyla	oluşturulabilecek	erdemli	bir	devleti	hayal	etmektedir.	

	
	 3-Fâsık	Devlet	(el-	Medînetü’l	Fâsıka)	
	

Fârâbî’ye	göre,	doğrunun	ne	olduğunu	bilen;	ama	ona	göre	fiil	ve	eylemde	bulunmayan	kişi	
ya	da	kişileri	ifade	eder.	Erdemli	devletin	halkının	bildiği	temel	ilkeleri,	bu	devletin	halkı	da	bilir	ve	
onlara	inanırlar.	Ancak,	câhil	devletin	halkının	izinden	giderler	ve	onların	davranışlarını	sergilerler.49	
Demek	 ki,	 bu	 devlet,	 fikir	 ve	 inanç	 bakımından;	 nazarî	 yönden	 erdemli	 devleti	 andırırken,	 amelî	
bakımdan;	eylem	ve	davranış	yönünden	câhil	devletleri	andırmaktadır.	Fârâbî’nin	çok	önem	verdiği	ve	
aynı	zamanda	erdemli	devletin	en	önemli	bir	özelliği	saydığı	düşünce	(inanç)	ve	eylem	birliğinin	fâsık	
devlette	 olmadığı	 görülmektedir.	 Fikir	 ve	 inanç	 olarak	 erdemli	 olup	 da,	 fiiller	 ve	 yaşam	 tarzları	
bakımından	 erdemli	 olmayan	 fâsık	 devletin	 halkına,	 erdemli	 devletin	 vatandaşları	 hasta	 gözüyle	
bakarlar.50	Zira	onlar,	hakikatin	ne	olduğunu	bilirler,	ona	inanır	ve	onu	söylem	hâline	getirirler;	fakat	
hakikate	uygun	davranmazlar.	
	

4-Değiş(tiril)miş	Devlet	(el-	Medînetü’l	Mübeddele)		
	
Önceleri	 hem	 görüş	 ve	 inançlar	 bakımından,	 hem	 de	 fiiller	 ve	 yaşam	 tarzları	 bakımından	

erdemli	 devlete	 benzerken,	 sonraları	 bu	 durumun	 dışına	 çıkarak	 tam	 zıt	 görüş,	 inanç	 ve	 fiillere	
kapılanların	oluşturduğu	devlettir.51	Tanımlamadan,	bu	devletin	erdemli	devletin	olumsuza	doğru	bir	
dönüşümünden	ibaret	olduğu	anlaşılmaktadır.	

	
5-Sapkın	Devlet	(el-Medînetü’d–Dâlle)		
	
Erdemli	 olmayan	devletler	 sınıflandırmasında	 Fârâbî,	 “dâlle	devlet”i	 en	 sona	 koyar.	Bundan	

önceki	 devlet	 türlerinde	 yönlendirme,	 baskı	 aşağıdan	 yukarıya,	 halktan	 başkana	 doğrudur.	 Oysa,	
“sapkın	devlet”te	baskı	ve	yönlendirmenin	yukarıdan,	yani	reisten	halka	doğru	olduğu	görülüyor.	Bu	
yönüyle	 bu	 devlet,	 erdemli	 devlete	 benzer;	 ancak	 erdemli	 devlette	 başkan,	 erdeme	 ve	 gerçek	
mutluluğa	götüren	görüş	ve	inançları	halka	kabul	ettirme	misyonuna	sahipken,	sapkın	reis	bozuk	görüş	
ve	inançları	halka	empoze	eden	kişi	konumundadır.	
	 	

TÜREDİLER	(en-Nevâbit)	
	

è Erdemli	devlete	aykırı	olan	devletlere	ilişkin	tasnifini	yaparken	Fârâbî,	dikkatleri	devlet	olma	
niteliğinde	 olmayan;	 ama	 erdemli	 devlete	 zıt	 olduğu	 halde,	 onun	 içinde	 yaşayan	 bir	 gruba	
çeker.	 el-Medînetü’l-Fâzıla’da	 haklarında	 açıklama	 yapmadan	 bu	 grubu	 “nevâib”	 diye	
isimlendirirken,	 es-Siyâsetü’l-Medeniyye’de	 aynı	 grubu	 “erdemli	medine’de	 nevâbit”52	 diye	
isimlendirir.		

	
el-Medînetü’l-

Fâzıla’da 
es-Siyâsetü’l-Medeniyye’de	 

“nevâib” “erdemli	medine’de	nevâbit”	

																																																													
48	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.102.	
49	Fârâbî,	el-	Medîne,	s.133;	bk.	es-Siyâse	,	s.103.	
50	Fârâbî,	K.	Mille,	s.	59.	
51	Fârâbî,	el-	Medîne,	s.133.	
52	Fârâbî,	el-	Medîne,	s.131.		
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⇒Bu	 eserinde,	 “nevâibü’l-müdün”	 tamlamasında,	 Medîne’nin	 çoğulunu	 kullanır.	
Öyle	 anlaşılıyor	 ki,	 çoğul	 olan	 “müdün”ü	 kullanmakla	 Fârâbî,	 erdemli	 olmayan	
devletlerde	yaşayan	erdemli	kişi	ya	da	grupları	kastetmektedir.	Çünkü	Fârâbî,	erdeli	
devlet	için	hep	tekil	olan	“medîne”yi	kullanır.	Dolayısıyla,	“erdemli	devlette	yaşayan	
erdemsizler”	 ile	 “erdemli	 olmayan	 devlette	 yaşayan	 erdemliler”i	 “nevâbit”	 diye	
isimlendirdiği	anlaşılıyor.	

	
Muhtemelen	 filozofumuz,	mutluluk	 kavramına	 göre	 yapılan	 devletler	 sınıflandırmasında	 bu	

gruba	bir	yer	bulamayıp,	onları	ayrı	bir	bölüm	olarak	inceler.	Gerek	yetenekleri	gereği	ve	gerekse	belki	
irâdî	 olarak,	 erdemli	 devletin	 vatandaşlarının	 değerler	 ve	 erdemler	 standardını	 yakalayamayan	
insanlarını	 Fârâbî	 nevâbit	 (yabânî	 otlar,	 ayrık	 otlar,	 karamık,	 türediler)	 olarak	 adlandırır.	 Siyasal	
çerçevede	değerlendirildiği	zaman,	Fârâbî’nin	“nevâbit”	kavramıyla,	erdemli	devlete	mensup	olup	da	
“muhalefet”	 tutumu	 sergileyen	 kişileri	 kastettiği	 söylenebilir.53	 Neye	 karşı	 muhalefet?	 Elbette	 ki,	
Fârâbî’nin	 erdemli	 devletinin	 görüşlerine,	 inanç	 ve	 değerlerine	 karşı	 muhalefet.	 Bu	 grup,	 erdemli	
devletin	vatandaşlarını	birleştiren	ortak	paydayı	paylaşmayan	bir	tutumla,	kendilerinin	ayrık	ve	aykırı	
olduklarını	gösteren	bir	muhalif	gruptur.	
	 Fârâbî	,nevabitin	belli	bir	grubu	değil,	pekçok	türleri	olan	bir	grubu	içerdiğinden	sözeder:	
	

ERDEMLİ DEVLETTE TÜREDİLER  

1)Fırsatçılar 
(mutekannisûn): 

    Mutluluğa götüren erdemli fiillere sarılmaya çalışır. Ancak, bu grubun erdemli 
fiillerle ulaşmak istediği hedefler, gerçekte mutluluk değil şeref, zenginlik, övgü 
ve başkanlıktır.54  

2)Yanlış 
Yorumlayanlar 
(Muharrifûn): 

    Bu grup, bilgisiz devletin güttüğü amaçların peşinden gider. Ancak, erdemli 
devlette cahil devletin amaçlarını engelleyen yasalar ve din vardır. Buradan 
kendilerini engellenmiş gören muharrifûn, çıkış yolunu, kanun koyucunun emir 
ve sözlerini kendilerince yorumlamakta bulurlar.55 

3)Anlayışsızlar 
(Mârika): 

			Bu grup isteyerek değil de, eksik tasavvur ve anlayış kıtlığından dolayı, kanun 
koyucunun sözlerini ve emirlerini, onun maksadını bilemedikleri için yanlış 
anlarlar. Dolayısıyla, erdemli devletin kanunlarını, farkında olmadan yanlış 
yorumlayarak saparlar.56 

4-Sahteciler 
(Müzeyyifûn): 

							Erdemli devlet halkının görüşlerini hem kendilerinde, hem de başkalarında 
bozan, bunları sahteye çıkarmaya çalışan bir gruptur. Bu grup insanların da üç 
çeşidi vardır: 

a)Rehberlikle Düzelebilenler: Bir görüş üzerinde ısrar etmeyen, ancak 
gerçeğin ne olduğunu bilmek isteyen ve bu nedenle, kendisine yol 
gösterilmesinden (musterşidûn) yana olanlar. 

b)Gerçeğe Sağırlar: Hakikat mertebesine yükselseler bile görüşlerin 
değiştirilmesinde ısrar edenler. Bunların amacı, üstünlük sağlamak ve genel 
olarak câhil halkın hedeflerini gerçekleştirmektir.  
               c)Aklı Kıt Ham Ervahlar: Zihinleri hakikati tasavvur etmekten âciz 
olması nedeniyle ve yanlış anlamalar yüzünden görüşleri saptıranlar. 

5-Kara cahiller (el-
ağmâr’ul-cühhâl ):	

     Hakikat adına idrak edilenlerde kesinlikle doğru bir şey olmadığına, bu konuda 
bir şey idrak ettiğini söyleyenlerin de yalancı olduklarına inanan grup. 

																																																													
53	İlai	Alon,	“Fârâbî’nin	Garip	Bitkisi:	muhalefet	olarak	en	–nevabit,”	çev.	K.	Güleçyüz,	İslâm’da	Siyâset	
Düşüncesi	içinde,	s.	217.	
54	Fârâbî,	es-	Siyâse,	s.104	
55	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.104	
56	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.104	
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6-Hayvan 
düzeyindekiler 
(Behîmiyyûn):	

     Fârâbî, yaratılışları gereği hayvan düzeyinde olan insanlardan bahseder. Siyasî 
(medenî) varlık olmaktan uzak olan bu grubun bazıları toplu halde yaşayan evcil 
hayvanlar, bazıları da vahşî hayvanlar gibidirler. 

	
1-Fırsatçılar	(mutekannisûn):	Avlanma,	avcılık	anlamına	gelen	“k-n-s”	fiil	kökünden	türetilen	

bir	 isimle	 anılan	 bu	 grup,	mutluluğa	 götüren	 erdemli	 fiillere	 sarılmaya	 çalışır.	 Ancak,	 bu	 grubun	
erdemli	 fiillerle	 ulaşmak	 istediği	 hedefler,	 gerçekte	 mutluluk	 değil	 şeref,	 zenginlik,	 övgü	 ve	
başkanlıktır.57	Demek	ki,	nevabitten	takva	ve	erdemli	fiil	sergileme	ikiyüzlülüğünde	bulunarak	menfaat	
ve	kazanç	avcılığı	yapan	kimseler	vardır.	Gerçekte	bunlar,	sadece	fırsatçılardır.	(oportünist)	

2-Yanlış	Yorumlayanlar	 (Muharrifûn):	Bu	grup,	bilgisiz	devletin	güttüğü	amaçların	pesinden	
gider.	 Ancak,	 erdemli	 devlette	 cahil	 devletin	 amaçlarını	 engelleyen	 yasalar	 ve	 din	 vardır.	 Buradan	
kendilerini	engellenmiş	gören	muharrifûn,	çıkış	yolunu,	kanun	koyucunun	emir	ve	sözlerini	kendilerince	
yorumlamakta	bulurlar.58	

3-Anlayışsızlar	(Mârika):	Bu	grup	isteyerek	değil	de,	eksik	tasavvur	ve	anlayıs	kıtlığından	dolayı,	
kanun	koyucunun	sözlerini	ve	emirlerini,	onun	maksadını	bilemedikleri	için	yanlış	anlarlar.	Dolayısıyla,	
erdemli	devletin	kanunlarını,	farkında	olmadan	yanlış	yorumlayarak	saparlar.59	

4-Sahteciler	 (Muzeyyifûn):	 Erdemli	 devletin	 halkının	 görüslerini	 hem	 kendilerinde,	 hem	 de	
baskalarında	bozan,	bunları	sahteye	çıkarmaya	çalışan	bir	gruptur.	Bu	grup	insanların,	üç	çeşidi	vardır:	

a)Rehberlikle	Düzelebilenler:	 Bir	 görüş	 üzerinde	 ısrar	 etmeyen,	 ancak	 gerçeğin	ne	olduğunu	
bilmek	 isteyen	ve	bu	nedenle,	kendisine	yol	gösterilmesinden	yana	olanlar.	 (musterşidûn)	Bu	türlü	
kişileri	daha	çok,	tasavvur	yöntemini	kullanarak	ikna	etmek	ve	onları	doğrunun,	hakikatin	seviyesine	
yükseltmek	 mümkündür.60	 Fârâbî’nin	 muhalefet	 grupları	 arasında	 ümit	 bağladığı	 grubun,	
“musterşidûn”	olduğu	anlaşılıyor.	Filozofu	yetiştiren	şüphe	ve	sorgulama	özelliklerini,	Fârâbî	bu	grupta	
görmektedir.61	

b)Gerçeğe	 Sağırlar:	 Hakikat	 mertebesine	 yükselseler	 bile,	 görüşlerin	 değiştirilmesinde	 ısrar	
edenler.	Bunların	amacı,	üstünlük	sağlamak	ve	genel	olarak	câhil	halkın	hedeflerini	gerçekleştirmektir.	
Bu	yüzden	nefslerde	mutluluk	ve	gerçeğin	güçlenmesini	sağlayacak	şeyleri	duymak	istemezler.	

c)Aklı	Kıt	Ham	Ervahlar:	Zihinleri	hakikati	 tasavvur	etmekten	aciz	olması	nedeniyle	ve	yanlış	
anlamalar	yüzünden	görüsleri	 saptıranlar.	Bu	kesim,	hakikate	yakın	bir	anlayış	düzeyine	çıkartılsalar	
bile,	onu	yanlış	sayarlar.	Bu	demektir	ki,	akılları	hakikati	anlayacak	düzeyde	olmadığı	için,	bu	kişilerin	
hakikat	seviyesine	çıkarılmaları	imkânsızdır.62	

5-Kara	Câhiller	(el-ağmâr’ul-cühhâl	)	:	Hakikat	adına	idrak	edilenlerde	kesinlikle	doğru	bir	şey	
olmadığına,	bu	konuda	bir	şey	idrak	ettiğini	söyleyenlerin	de	yalancı	olduklarına	inanan	grup.	

6-Hayvan	 Düzeyindekiler/Hayvanca	 Yaşayanlar	 (el-Behîmiyyûn):	 Fârâbî,	 yaratılışları	 gereği	
hayvan	düzeyinde	olan	 insanlardan	bahseder.	 Siyasî	 (medenî)	 varlık	olmaktan	uzak	olan	bu	grubun	
bazıları	 toplu	 halde	 yasayan	 evcil	 hayvanlar,	 bazıları	 da	 vahşî	 hayvanlar	 gibidirler.	 Bunların	 yaşam	
tarzları	ahlâksızcadır.	Hayvanlar	âlemine	özgü	niteliklere	sahiptirler.	Bazıları	çölleri,	bazıları	şehirlere	
yakın	 yerleri	 kendilerine	 mesken	 edinmişlerdir.	 Evcilleşmeye	 yatkın	 olup	 da	 yararlı	 olacaklar,	 köle	
olarak	kullanılır.	Zararlı	olanlara	ise,	diğer	zararlı	hayvanlara	yapılan	muâmele	uygulanır.63	Fârâbî’nin	
hayvan	diye	nitelendirdiği	insan	ya	da	insan	gruplarının,	şehirde	suç	isleyen	çeteler,	haddi	aşan	zâlim	
kimseler,	yol	kesip	eşkıyalık	yapan,	şehirlere	saldırılarda	bulunan,	medenîlikten	uzak	kimseler	olduğunu	
söylemek	mümkündür.	

è Fârâbî’ye	 göre	 mutluluk	 sosyal	 bir	 olgu	 olduğu	 için,	 nevâbit’in	 oluşturacağı	 tehlike	 kamu	
düzenini	 tehdit	 etmekte	 ve	 toplumun	 saâdeti	 için	 olumsuz	 bir	 unsur	 oluşturmaktadır.	

																																																													
57	Fârâbî,	es-	Siyâset,	s.104	
58	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.104	
59	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.104	
60	Fârâbî,	a.g.e.	,	s.105	
61	Alon,	İlai,	a.g.m.	,	s.	221	
62	Fârâbî,	es-	Siyâset,	s.105.	
63	Fârâbî,	a.g.e.	,	88.	
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Bundan	 dolayı	 Fârâbî,	 toplumun	 nevâbit’in	 kötülüklerinden	 kurtulması	 için,	
hükümdarın/devletin	bu	grup	hakkında	önlemler	alması	gerektiği	görüşündedir.		
	

Nevâbit’e Karşı Önlemler 

ð 1.Adım  
(Erdemi Güçlendirmek, 
Doğruya Yönlendirmek 
ve Meşguliyet)  

ð Bu bağlamda çare olarak; ya onların nefislerinde erdemi 
güçlendirmek, ya hak ve doğru olana onları yönlendirmek, ya da 
onların düşüncelerini meşgul edecek bir takım işleri 
sorumluluklarına vermek gibi yöntemler seçilebilir. 

ð 2.Adım  
(Toplumdan 
Uzaklaştırma veya Zor 
İşlerde Çalıştırma) 

ð Bu yöntemlerin çözüm üretmede yetersiz olmaları halinde 
filozofumuz, nevâbit için hapis veya onları devletten tamamen 
uzaklaştırarak vatandaşlıktan çıkarma, ya da zor işlerde 
çalıştırma gibi daha sert tedbirlerin alınması yönünde görüşler 
ortaya koyar.64 (èOsmanlı’da uygulanan kürek veya 
kalebentlik gibi cezalar) 

ð 3.Adım (Eğitim) ð Ancak, temel dayanaklarından biri bilgi olan erdemli toplum ve 
devlette başkanın bu gruplarla mücadelesi, her şeyden önce ve 
etkin bir şekilde, onların bilgi eksikliğini giderici ve kavrayış 
gücünü artırıcı (=eğitim) yönde olması, filozofumuzun 
anlayışında her zaman en öncelikli ve tercih edilen metottur. 

	

 Fârâbî’nin	 Nevâbit	 tipleriyle,	 Durkheim’in	 sapkın	 tipleri	 konusundaki	 görüşlerini	
karşılaştırınız?	

	

6.HAFTA	(Rönesans	Dönemi,	Yeniçağ	ve	Sonrası,	Toplumsal	Sözleşmeciler:	Hobbes-Locke-Rousseau)	

3.Laik Doğal Hukuk Anlayışı (LDH)  
(17.yy.da/Rasyonalist Doğal Hukuk) (Grotius-Spinoza)   

	 Rönesans	ve	reform	hareketleriyle	doğal	hukuk,	ortaçağda	kazanmış	olduğu	dinsel	nitelikten	
çıkarak	 laikleşmeye	 başlamıştır.	 Protestanlar,	 kilisenin	 Tanrı	 hukukunu	 yorumlama	 konusundaki	
yetkisini	 reddetmişler	 ve	 akla	 dayanan	 bir	 doğal	 hukuk	 görüşünün	 giderek	 etkinlik	 kazanmasında	
önemli	rol	oynamışlardır.		

è Kurucusu	 Grotius:	 Doğal	 hukuku	 teokratik	 elbisesinden	 çıkartıp,	 laiklik	 prensibinin	 felsefî	
temelini	atan	hukukçu	ve	felsefeci,	Hugo	Grotius’tur.		

è Kökeni	 İnsan	 Aklı:	 Rasyonalist	 doğal	 hukuk	 anlayışına	 göre,	 hukukun	 gerçek	 kaynağı,	 daha	
doğrusu	kökeni	insan	aklıdır.	İnsan	aklı,	pozitif	hukukun	regülatif	prensibi,	rehberi	ve	ölçütüdür.		

è Bireycilik	 ve	 Yararcılık:	 Rasyonalist	 doğal	 hukuk,	 bireyci	 ve	 yararcıdır.	 Hukuk	 ve	 devlet	 gibi	
kurumlar	bireylerin	refah	ve	mutluluğunu	sağlamak	amacıyla	var	olmuşlardır.			

Hukuk	felsefecisi	Orhan	Münir	Çağıl’a	göre,	Rasyonalist	doğal	hukuk	dünyevîleştirilmiş	olduğu	için	
ruhsuzdur.	Bu	yüzden,	çabuk	çökmüş	ve	düşünce	âleminden	göçüp	itmiştir.	

																																																													
64	Fârâbî,	a.g.e.	,	106.	
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	 Ortaçağ’da	ve	Rönesans	boyunca,	Francisco	Suarez	 (1548-1617),	Hugo	Grotius	 (1583-1645),	
Samuel	 Pufendorf	 (1632-94),	 John	 Locke	 (1632-	 1704)	 ve	 Jean-Jacques	 Rousseau	 (1712-78)	 gibi	
yazarların	yapıtlarında	doğal	hukuk	ve	doğal	hak	kuramları,	dînî,	ahlâkî,	hukukî	ve	siyasî	düşüncenin	
bölünmez	parçası	olmuştur.	

	 Rasyonalist	Doğal	Hukuk,	şu	ilkeleri	içerir:	

Rasyonalist	Doğal	Hukukun	İlkeleri	 

1)Hukukun 
Kaynağının İnsan 
Aklı Oluşu 

Hukukun	 ölçüsü	 ve	 kaynağı	 insandır.	 	 Hukukun	 gerçek	 kaynağı,	 insan	 aklıdır.	
Yeniçağ’da	felsefenin,	bilimin,	sanatın,	politikanın	ve	hukukun	dinin	otoritesinden	
kurtuldukları	 görülür.	 Bunun	 sonucu	 olarak	 da,	doğal	 hukuk	 tanrısal	 bir	 temele	
değil,	insan	aklına	ilişkin	bir	temele	dayalı	olarak	açıklanmaya	çalışılmıştır.	Reform	
hareketi	 sırasında	 doğal	 hukuk,	 Roma	 Kilisesi	 otoritesinin	 zayıflatılması	 ve	
Avrupa’da	 ulus	 devletlerin	 güçlendirilmesini	 gerçekleştirmek	 için	 yararlı	 bir	 araç	
olarak	Protestan	teologlarınca	savunulmuş	ve	değerlendirilmiştir.	

2)Laik Temelli Oluş Hukuk,	laik	temellidir.	Yeniçağ’da	doğal	hukuk	lâikleşerek	içerik	değiştirmiştir.	Bu	
dönemdeki	 doğal	 hukukçular,	 hukuku	 Tanrı’nın	 iradesinden	 bağımsız	 hale	
getirmeye	 çalışmışlardır.	 Onlara	 göre	 hukuk,	 Tanrı’dan	 değil,	 “akıl”dan	
kaynaklanır.	 Bu	 nedenle	 bu	 dönemdeki	 doğal	 hukuka,	 “aklî	 (rasyonalist)	 doğal	
hukuk”	da	denir.		

3)Doğal Hukukun 
Ebediliği 

Rasyonalist	 doğal	 hukuk,	 evrensel	 ve	 tümeldir.	 Aklın	 algıladığı	matematik	 ilkeler	
nasıl	değişmez	ve	mutlaksa,	insan	aklının	algıladığı	DH	da	bütün	zamanlar	ve	uluslar	
için	geçerli,	salt	ilkelerden	oluşan	bir	bütündür.		

4)Bireycilik Rasyonalist	 doğal	 hukuk,	 bireycidir.	 Amacı,	 bireyin	 mutluluğudur.	 Bireyin	
mutluluğu;	özgür,	eşit	ve	mülk	sahibi	olmasına	bağlıdır.	

	

	 Hugo	 Grotius	 yanında,	 onunla	 benzer	 düşüncelere	 sahip	 olan	 Samuel	 Pufendorf	 (-1694),	
Thomasius	(1655-1728),	Gottrfried	Wilhelm	Leipniz	(ö.1716),	Christian	Wolf	(1679-1754)	da,	laik	doğal	
hukuku	savunan	filozoflar	arasında	yer	alır.	

HUGO GROTİUS (1583-1645)  

	

Aklî/rasyonalist	 tabiî	hukukun	en	önemli	 temsilcisi	Hollandalı	Hugo	Grotius	 (Huig	der	Groot)	
(1583-1645)’tur.	 Grotius,	 Hollanda’da	 ticaret	 kentsoyluların	 kurduğu	 Cumhuriyetçiler	 Grubu’nun	
yanında	yer	almış,	yazdığı	“Açık	Denis”	(1608)	ve	“Savaş	ve	Barış	Hukuku	Hakkında”	adlı	çalışmalarla	
DH’u	savunmuş	ve	bu	hukuk	anlayışını	laik	temellere	oturtmuştur.	

Sosyal	Sözlşeme	kavramını	ileri	süren	Grotius	olmakla	birlikte,	içeriğini	geliştiren	Rousseau	ve	
Locke	olmuştur.		

Hukukun	 kaynağını	 devlet	 iradesinin	 dışında	 arayan	 Grotius’a	 göre,	 insanın	 doğal	
özelliklerinden	DH	doğar.	Grotius’a	göre,	insanlarda	akla	göre	yaşama	içgüdüsü	vardır.	İşte	bu	içgüdü,	
hukukun	 kaynağıdır.	 Grotius’a	 göre,	 bütün	 insanlığı	 kapsayan	 ve	 değişmez	 bir	 takım	 doğal	 hukuk	
kuralları	vardır.	Bu	hukuk	kurallarının	a	priori	varlığı,	 insanların	“aklî	doğası”ndan	kaynaklanır.	 İnsan	
aklı,	doğası	gereği,	iyiyi	ve	kötüyü	ayırt	edebilir.	Hukuk,	işte	insan	aklının	böyle	bir	emridir.	

è Grotius	 doğal	 hukuk	 kurallarına	 örnekler	 verir.	 Bu	 kurallar,	 insan	 aklının	 doğasından	
kaynaklanır.	
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Grotius’ta	Doğal	Hukuk	Kurallarından	Örnekler	 

1)Pacta	Sunt	
Servanda	(ahde	vefa,	
söze	bağlılık)	ilkesi 

Düşünüre	göre,	bu	kuralların	başında	pacta	sunt	servanda	(ahde	vefa,	
söze	bağlılık)	ilkesi	bulunmaktadır.	İnsan	aklı,	verilen	sözün	tutulmasını	
emretmektedir.	DH’un	ilk	temel	ilkesi,	ahde	vefadır.	Diğer	DH	ilkeleri	de,	
bundan	kaynaklanır. 

2)Haklara Saygı İlkesi 
(özellikle mülkiyet 
hakkına saygı) 

Herkesin,	sahip	olduğu	şeyler	üzerindeki	hakkına	saygı	gösterilmelidir.	 

3)Zararın Giderilmesi Herkes	kendi	kusuruyla	verdiği	zararı	ödemelidir.	 

4)Hakkı İade Herkes	başkasına	ait	şeyi	geri	vermelidir.		

5)Hakedilen Ceza Herkese	hak	ettiği	ceza	verilmelidir.	

	
Düşünüre	 göre	 bunlar	 ve	 bunlara	 benzer	 tabiî	 hukuk	 kuralları	 akla	 uygun	 oldukları	 için	

geçerlidirler.	
è Laik	 Doğal	 Hukuk	 Kuruculuğu:	 Grotius'un	 Savaş	 ve	 Barış	 Hukuku’nda	 zikrettiği	 DH’la	 ilgili	

görüşleri,	 onun	 laik	 doğal	 hukukun	 kurucusu	 olduğu	 şeklindeki	 tespiti	 destekler	
görünmektedir.	Ne	var	ki	yine	aynı	eserinde	yer	alan	şu	ifadelere	bakıldığında	ise,	 laik	doğal	
hukukun	 kurucusu	 olan	 Grotius’un	 dahi	 hukukun	 menşeinde	 tanrısal	 olan	 yöne	 yer	 veren	
düşünceden	bütün	bütün	uzaklaşamadığını	gözler	önüne	sermektedir:	Doğal	hukuk	bile	insanın	
iç	 ilkelerinden	 doğmakla	 birlikte,	 haklı	 olarak	 yine	 Tanrı’ya	 bağlanabilir;	 çünkü	 bizde	 böyle	
ilkelerin	bulunmasını	da	Tanrı	istemiştir.	
Hugo	 Grotius	 (ö.1642),	 modern	 devletler	 hukukunun	 olduğu	 kadar,	 laik	 doğal	 hukuk	

düşüncesinin	de	kurucusu	olarak	bilinir.	Onun	bu	şekilde	tanınmasında	etkili	olan	nedenler	şunlardır:		
	

Grotius’un	Laik/Rasyonalist	Doğal	Hukuk	Kuruculuğu	Nedenleri 

1)Hukuk Taksimi Ortaya	koyduğu	hukuk	taksimi,	 

2)Doğal Hukuku 
Tercihi 

Bu	taksimde	doğal	hukuku	ilâhî	hukuka	tercih	etmesi, 

3)Doğal Hukukun 
Bağımsızlığı 

Doğal	hukukun	Tanrı’dan	bağımsız	yapısına	işaret	eden	ifadeleridir. 

	
è Yalnız	akla	güvenen	ve	akıldan	hareket	eden	Grotius’a	göre,	DH’un	kesin	buyrukları,	devleti	

yönlendirir.	Bilinmemiş	veya	takdir	edilmemiş	olsa	bile	DH	tamamıyla	kıymeti	hâiz	olmalıdır.	
è Grotius’un	temelde	Sofistler’den	ve	Stoa’dan	kaynak	alarak	Roma	hukuku	tarafından	beslenen	

sözkonusu	hukuk	ayrımına	göre	hukuk,	ilk	önce	doğal	hukuk	ve	iradeye	dayanan	hukuk	olarak	
ikiye,	bunlar	da	kendi	içlerinde	alt	kollara	ayrılmaktadır.65		
	

Grotius’ta Hukuk Taksimi 

1)Doğal Hukuk Filozofun	 sistemi	 bütünüyle	 dikkate	 alındığında	
doğal	 hukukun,	 ilâhî	 hukuk	 da	 dâhil	 olmak	 üzere,	
hukukun	diğer	kısımlarına	üstünlüğü	ve	rüçhâniyeti	
tespit	 edilebilir.	 Nitekim	 filozof,	 nesnelerin	
özündeki	 iyilik	 ve	 kötülük	 niteliklerini	 esas	 alan	
doğal	hukukun	belirleyiciliğini,	emir	ve	yasaklarıyla	
bir	şeyi	iyi	ve	kötü	kılan	ilâhî	hukuka	yeğlemektedir. 

a)Evrensel	İlâhî	Hukuk	 “Tanrı	bir	şey	isterse,	bu	şey	haklı	olduğu	için	istemiş	
olmamaktadır.	 Bu	 şey	 haklıdır,	 başka	 bir	 deyimle,	

																																																													
65	Grotius,	Hugo,	Savaş	ve	Barış	Hukuku	(çev.	Seha	L.	Meray),	AÜSBF	yay.,	Ankara	1967,	20.	
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2)İradeye 
Dayanan 
Hukuk 

A)Tanrısal 
Hukuk  
(ilâhî	hukuk) 

kaçınılmaz	biçimde	bu	şeye	uyulması	gerekir,	çünkü	
o	şeyi	Tanrı	istemektedir.”66	 

b)Belirli	Bir	Halka	Özgü	
İlâhî	Hukuk 

 

B)İnsan 
Yapısı 
(Beşerî) 
Hukuk 

a)İç	Hukuk	(özel	
hukuk)	 

 

b)İç	Hukuktan	Daha	
Dar	Kapsamlı	Hukuk		
(kamu	hukuku)	 

Grotius’a göre, devletin amacı, özgürlükle birlikte, 
“kamu yararı”dır. 

c)Uluslararası	Hukuk	 Grotius,	 doğal	 hukuku,	 devletlerarası	
anlaşmazlıkların	 çözümüne	 bir	 zemin	 olarak	
görürken,	onun,	Hıristiyan	mezheplerinin	 fevkinde	
yer	 alan,	 bir	 bakıma	 'nötr'	 (laik)	 karakterinden	
medet	ummuştur.67 

	
è Tanrı	 Yerine	 Doğal	 Hukuk:	 Diğer	 yandan	 Grotius,	 yine	 Savaş	 ve	 Barış	 Hukuku’nda,	 doğal	

hukukun	 temel	 ilkelerinin,	 Tanrı	 var	 olmasaydı	 da	 ya	 da	 var	 olup	 da	 insanların	 işleriyle	
ilgilenmeseydi	de	geçerli	olacaklarını	ifade	etmektedir.		

è Doğal	 Hukukun	 Değişmezliği:	 Grotius’a	 göre,	 DH	 tanrısal	 kökenli	 olabilir.	 Ancak	 tabrı,	 bu	
ilkeleri	temel	kural	olarak	vazettikten	sonra,	artık	kendisi	dahi	değiştiremez.	Ahde	vefa	gereği,	
belirlediği	ilkelere	tanrı	da	uynalıdır.	Grotius’un,	doğal	hukukun	Tanrı	karşısında	bağımsızlığını	
ve	 değişmezliğini	 göstermesi	 bağlamında	 en	 çarpıcı	 cümleleri	 şunlardır:	 Doğal	 hukuk	
değişmezdir;	öyle	ki,	Tanrı	bile	onda	herhangi	bir	değişiklik	yapamaz.	Gerçekle	ilişkisi	olmasa	
da,	şöyle	denilebilir:	Tanrı’nın	gücü	ne	kadar	sonsuz	olursa	olsun,	bu	gücün	bile	erişemeyeceği	
bir	takım	şeyler	vardır.	Nasıl	ki,	iki	kere	ikinin	dört	etmemesini	sağlamak	Tanrı’nın	bile	elinde	
değilse,	özü	kötü	olan	bir	şeyin	kötü	olmamasını	sağlamak	da	O’nun	elinde	değildir.	

 Grotius’un	ortaya	koyduğu	düşünce	sistemi	“deizm”	veya	daha	sonraki	dönemlerde	“doğal	din	
akımı”	olarak	ifade	edilen	yaklaşımla	paralellik	gösterir.	

SPİNOZA (1632-1677)  

	
	 DH	görüşünü	savunan	bir	diğer	düşünür	Spinoza’ya	göre,	düzenin	amacı,	doğal	yaşamın	en	iyi	
uygulanacağı	ortamı,	barış	ve	güveni	kurmaktır.	

Benedictus	Spinoza’nın,	kutsal	kitap	yorumları	bağlamındaki	temel	düşüncelerinin	çok	büyük	
bir	bölümünü	dinsel	hoşgörü	 ile	özgür	düşüncenin	 savunulduğu,	1670	 tarihli	Tractatus	Theologico-
politicus	 (Tanrıbilimsel-Siyasal	 İnceleme)	 adlı	 yapıtında	 bulunabilir.	 Öte	 yanda	 Spinoza,	 siyaset	
felsefesinin	 belli	 başlı	 sorunları	 karşısında	 kendi	 özgün	 yaklaşımlarını	 hemTractatus	 Theologico-
politicus	 adk	 yapıtında	 hem	 de	 tamamlamadan	 bıraktığı	 1677	 tarihli	 Tractatus	
Politcus'ta	(Siyaset	İncelemesi)	ayrıntılarıyla	ortaya	koymuştur.	

Spinoza’nın	 siyaset	 felsefesinin	 kökleri,	 toplumsal	 hayvanlar	 olarak	 gördüğü	 insanların	 bir	
devlette,	 dolayısıyla	 da	 bir	 yasalar	 dizgesi	 altında	 yaşamak	 zorunda	 oldukları	 düşüncesinde	
yatmaktadır.	Bu	açıdan	bakıldığında,	Spinoza’nın	siyaset	felsefesine	yaklaşmanın	en	iyi	yollarından	biri,	
hiç	kuşkusuz	Hobbes’un	görüşleriyle	taşıdığı	ortaklıklar	üzerine	yoğunlaşmaktan	geçmektedir.	Nitekim	
her	iki	düşünür	de	doğanın	içinde	yaşayan	insanı,	doğanın	bir	parçası	olarak	görmekte,	insan	varlığının	
her	durumda	doğa	tarafından	belirlenmiş	olduğunu	düşünmektedirler.	Hem	Hobbes,	hem	de	Spinoza,	

																																																													
66	Grotius,	a.g.e.,	21;	Cevizci,	251.	
67	De	Page,	"Tabiî	Hukuk	ve	Hukukî	Pozitivizm",	174	(61	no’lu	dipnot).	
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insanın	doğasına	bütünüyle	egemen	olan	en	temel	dürtünün	kendi	varlığını	koruyup	sürdürme	dür-
tüsü	olduğunu	ileri	sürerek,	kişinin	kendi	varlığını	sürdürme	arzusunun	doğal	bir	hak	olduğunu,	bu	
hakka	gözdağı	veren	her	şeye	karşı	savaşmanın	da	en	az	onun	kadar	bir	"doğal	hak"	olduğunu	savun-
maktadırlar.	 Tıpkı	 Hobbes	 gibi	 Spinoza	 da,	 siyasal	 öncesi	 konumu,	 yani	 doğal	 durumu	
kaçınılmaz	çatışkıların	yaşandığı	bir	güvensizlik	durumu	olarak	tanımlamaktadır.	Bu	anlamda,	her	 iki	
düşünür	için	de	bir	toplumda	barış	ile	güvenliğin	tam	anlamıyla	kullanılabilmesinin	baş	koşulu,	bütün	
yurttaşların	 yapılan	 bir	 tür	 toplum	 sözleşmesi	 uyarınca	 bütün	 haklarını	 tek	 egemen	 olan	 bir	 güce	
devretmeleridir.	Ne	var	ki	Hobbes	burada	kendi	açıklamasına	dayanarak	saltık	anlamda/gücü	elinde	
taşıması	 gereken	 en	 uygun	 yönetim	 biçiminin	 "monarşi"	 olduğu	 sonucuna	 varırken,	 Spinoza	
aynı	 öncüllerden	 yola	 çıkarak	 devletin	 enson	 amacının	 özgürlük	 olduğunu	 belirterek,	 bunu	 en	 iyi	
sağlayacak	 yönetim	 biçiminin	 de	 “demokrasi"	 olduğu	 sonucunu	 çıkarmaktadır.	 Spinoza	 bu	 sonucu	
çıkarırken,	 kuşkusuz	devletin	yapıp	etmelerine	belli	ölçülerde	bir	 sınır	 koymanın	 son	derece	önemli	
olduğunu	düşünmektedir.	Bu	bağlamda	Spinoza’ya	göre,	saltık	gücü	elinde	tutan	yönetimin	kişilerin	
başta	 yaşama	 hakkı	 olmak	 üzere	 en	 temel	 doğal	 haklarını	 hiçe	 saymayacak	 bir	 biçimde	 eylemesini	
sağlamak	 amacıyla,	 kamusal	 görüşün	 gücüyle	 devlet	 yönetiminin	 uygulamalarının	 denetim	 altında	
tutulması	zorunludur.	Ancak	bu	noktada	belirtilmelidir	ki	Spinoza’nın	siyaset	üzerine	düşünen	bir	filozof	
olarak	temel	sorunu,	devletin	neleri	yapamayacağı	ya	da	yapmaması	gerektiğini	belirlemekten	çok,	en	
iyi	 bir	 yönetimi	 gerçekleştirmek	 için	 neleri	 yapması	 gerektiğini	 açıklığa	 kavuşturmaktır.	 Spinoza,	
devletin	en	temel	ödevinin	barış	 ile	güvenliği	sağlamak	olduğu	konusunda	Hobbes	 ile	aynı	d	şekilde	
düşünmekle	birlikte,	barış	 ile	güvenlik	durumunu	çok	daha	geniş	bir	anlamda	anlamaktadır.	Nitekim	
barış	durumunun,	yalnızca	savaş	olmaması	ya	da	halkın	arasında	çıkması	olası	bir	iç	savaşa	ilişkin	korku	
bulunmaması	 demek	 olmadığını	 söyleyen	 Spinoza,	 barış	 durumunun	 insanların	 doğalarından	
getirdikleri	 bütün	 erdemleri	 dilediklerince	 yaşayıp	 geliştirebilecekleri	 olumlu	 bir	 duruma	 karşılık	
geldiğini	belirtmektedir.	Aynı	Etika’da	belirtildiği	üzere,	devletin	enson	amacı	us	yaşamı	 için	zorunlu	
toplumsal	koşulların	yerine	getirildiği	bir	barış	durumunu	yaratıp	bu	konumu	sonuna	dek	korumaktır.	
Ancak	çok	az	 sayıda	 insan	 için	geçerli	olan	us	yaşamını	olabildiğince	çok	 insanın	yaşamasına	olanak	
tanımak	iyi	bir	devlet	yönetiminin	yerine	getirmekle	yükümlü	olduğu	en	öncelikli	görevidir.	

	

4.Sosyal Sözleşmeci Doğal Hukuk 
Anlayışı (SDH) 
(Kollektif İrade Teorisi/Toplum Sözleşmecileri) (Montesqieu-Lock-Rousseau-Kant) 

Sosyal Sözleşmeciliğin Temel Kavramları 

ð 1)•Sosyal 
Sözleşme:  

ð Toplum haline gelmeden önce tabiat hali içerisinde yaşayan insanların 
kişisel olarak sahip oldukları bazı hak ve yetkileri siyasal topluma 
devretmeleri anlamındaki kurumsal sözleşmedir. 

ð •Hukuku ve devleti ortaya çıkaran sosyal sözleşmedir. 
ð • Devletin ya da hukuk düzeninin doğal hukuka uygun olmaması, 

kendileri açısından bir meşruiyet tartışmasını da doğuracaktır. 
ð • Sosyal sözleşme fikrinin merkezinde basitçe şu düşünce yer alır: 

Genel irade veya kolektif bilinç tek tek bireysel kanaatları aşar ve onları 
yönlendirir. 

ð Tüm toplum sözleşmeleri fiksiyondur. Tarihte, bunların maddi 
karşılıkları olmamıştır. 

ð 2)Doğal Durum ð Sözleşme öncesindeki durum, farklı özellikleriyle doğa durumu olarak 
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(Sözleşme 
Öncesi) 

adlandırılır. 

ð 3)Devletin ve 
Egemenliğin 
Kaynağı   
(Genel İrade) 

ð Toplum Sözleşmecileri’nin ortak amacı ve özellikleri, Ortaçağ’da 
devletin ve egemenliğin kaynağı tanrı iken toplum sözleşmecileri 
devletin ve egemenliğin kaynağını; devleti, egemenliği ve toplumu 
kuran toplumun kendisi olarak ortaya koyarlar. 

	

Toplum Sözleşmecilerinin (Yeniçağ düşünürlerinin) Antik Yunan’dan 
Farkı 

ð Toplum Sözleşmecileri (Yeniçağ 
düşünürleri) 

ð Aristo 

ð Toplum sözleşmecileri için ise devlet, 
egemenlik zorunlu değil, insan iradesi 
ürünü olarak yapaydır. Toplum 
sözleşmecilerine göre devlet, insanlar 
bunu iradeleriyle istedikleri için var 
olmuştur. Yani devlet ve egemenlik 
tanrısal kaynaklı değildir. 

ð Aristo devleti toplumun zorunlu ve 
doğal bir sonucu olarak görmekteydi. 
İnsanın kendisini 
yetkinleştirebilmesi için devlet 
zorunlu ve doğaldır. Çünkü 
toplumsal yaşam insan için 
zorunludur. 

	

17.	 ve	 18.	 yüzyıllarda	 doğal	 hukukçular,	 “sosyal	 sözleşme	 teorisini”,	 devletin	 ve	 devlet	
organlarının	otoritesini	ve	bu	otoritenin	sınırlarını	açıklamak	amacıyla	kullanmışlardır.		

Devlet Otoritesi ve Sınırları 

ð 1)Otoritenin 
Sözleşmeye 
Bağlılığı 

ð Bu teori, sözleşmelere uymanın gerektiğine veya söze bağlılık 
ilkesinin uygulanmasına dayanır. Devlet iktidarının veya 
hükümdar otoritesinin sözleşmeye dayandığı benimsenirse, 
devletin temelini doğal hukuktan aldığını kabul etmek bir 
zorunluluk olmaktadır. 

ð 2)Sözleşmenin 
Yenilenişi 

ð Bir anlayışa göre, sosyal sözleşmenin, sürekli olarak ve zımni 
şekilde yenilendiğini, devletin devamlılığını güvence altına almak 
için kabul etmek gereklidir. Bu şekilde, doğal hukukun sosyal 
sözleşme teorisi devlet organizasyonunu meşrulaştırmada 
kullanılmış olmaktadır.  

ð 3)Halk 
Egemenliği ve 
İnsan Hakları 

ð Başka yorumcular, sosyal sözleşmeye, halk egemenliği ve insan 
hakları ilkelerine bağlı bir devlet düzeni fikrini gerçekleştirmek 
için başvurmaktadırlar. Sözleşmeyi ulus egemenliğine dayanan ve 
insan haklarını güvence altına alan bir devlet düzeni için, zorunlu 
bir varsayım olarak kabul edenler çoğunluktadır. 

ð 4)Direnme 
Hakkının 
Temeli 

ð Sosyal sözleşme teorisinin siyaset alanında bir diğer sonucu, bazı 
hukukçularca, sözleşme ilkeleri veya pozitif hukuk ihlal 
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edildiğinde ihtilal hakkına başvuru yapılabileceği belirtilmiştir. 

	

	 İnsan	ve	Vatandaş	Hakları	Savunuculuğu:	Yeniçağ	doğal	hukukçuları,	1776	Amerikan	İhtilali	ve	
Fransız	Devrimi’nden	önceki	dönemde	ve	ihtilaller	sırasında	ihlal	edilmesi	imkânsız,	vazgeçilmez,	insan	
ve	 vatandaş	 hakları	 kavramını	 özenle	 işlemeye	 çalışmışlardır.	 Locke;	 yaşam,	 mülkiyet	 ve	 özgürlük	
ilkeleriyle	devletin	kuruluş	nedeninin	bu	hakları	savunmak	olduğunu	söyler.	

THOMAS HOBBES (1588-1679)68 

	

Hobbes’un	yaşadığı	dönem,	gerek	Avrupa	tarihi,	gerekse	de	İngiltere	tarihi	açısından	oldukça	
çalkantılı	bir	dönem	olmuştur.	Savaş	koşullarının	olumsuzlukları	karşısında	dirlik	ve	düzen	arayışında	
olmuştur.	Çocukluğundan	(hatta	doğumundan)	itibaren	yaşadığı	bu	olaylardan	oldukça	etkilenmiş	ve	
ölüm	korkusu	ve	hayatta	kalma	güdüsü	hem	yaşam,	hem	de	siyaset	felsefesine	şekil	vermiştir.	Hobbes	
bu	nedenle	 “Korku	ve	ben,	 ikiz	kardeşiz”	der.	Güvenlik	arzusu	buradan	gelir.	Hobbes’un	bilinçli	bir	
şekilde	şahit	olduğu	ilk	büyük	çatışma,	Avrupa’da	dînî	inanç	ve	toprak	anlaşmazlıklarından	doğan	Otuz	
Yıl	 Savaşları’dır.	Hem	 insânî,	 hem	de	maddî	 açılardan	 çok	büyük	bir	 yıkıma	neden	olan	bu	 savaşlar	
Hobbes’un	özellikle	Leviathan	adlı	eserine	esin	kaynağı	olan	İngiliz	İç	Savaşı’na	neden	olmuştur.		

 Hobbes’ün	 en	 ünlü	 eseri	 1651	 yılında	 yazdığı	
Leviathan’dir.	 (HOBBES,	 Thomas:	 Leviathan,	 çev.	
Semih	Lim,	YKY,	İstanbul	2004)	 

 Önemli	kitaplarından	bazıları	De	Cive	ve	Elements	of	
Law	olarak	sayılabilir. 

	

	Hobbes’a	göre	insanı	diğer	canlılardan	ayıran	özelliklerinden	biri,	akıl	ve	muhâkemesidir.	Akıl	
ve	muhâkeme	ise	bir	hesap,	bir	toplama	çıkartma	işidir.	

è Özgürlük	 Yerine	 Güdüler:	 Hobbes’a	 göre,	 özgürlük	 diye	 bir	 şey	 yoktur.	 Biz	 insanların	
davranışları,	 içgüdülerin	 elindedir.	Her	 şeyde	olduğu	en	 gerçek	 yönetici,	 çıkar	 düşüncesidir.	
İnsan	 doğal	 olarak	 bencildir	 ve	 eylemleri	 kendisini	 korumaya	 yönelik	 bireysel	 güdülerle	
yönlendirilmektedir.	 İnsanı	karmaşık	bir	nesne	olarak	gören	Hobbes,	 insan	davranışlarını	da	
mekanik	materyalist	açıdan	açıklamaya	çalışır.		

è Bireyin	 Önceliği	 :	 Hobbes’ın	 toplum	 felsefesi	 insan	 felsefesine	 dayanmaktadır.	 Öncelikle,	
Hobbes’e	göre	asıl	olan	bireydir,	toplum	ise	bir	kurgudur	(fiction).	Ona	göre,	insanın	toplum	
içindeki	davranışlarının	temelinde	yaşamını	sürdürmek	amacı	ya	da	bunun	uzantısı	biçiminde	
güvenlik	isteği	ve	bencillik	yatmaktadır.	Bu	durumda	belirleyici	olan	bireyin	çıkarlarıdır.	Toplum	
bireylerin	 çıkarlarını	 gerçekleştirme	 aracıdır.	 Bu	 görüşleri	 ile	 Hobbes,	 toplum	
felsefesinintemellerine	“bencillik”,	“bireycilik”	ve	“faydacılık”	ilkelerini	yerleştirmiş	olur.	
								Hobbes’a	 göre,	 toplumu	 tanımak	 için,	 bireyi	 ele	 almak	 gerekir.	 Her	 insan	 davranışının	
kökeninde	 bulunan	 fizyolojik	 ilke	 kendini	 korumadır.	 Hobbes’da	 insanın	 her	 zaman	 hazza,	
yaşamını	 sürdürücü	 şeylere	 yöneldiğini;	 buna	 karşın	 elemden,	 yaşamına	 zarar	 verecek	olan	
şeylerden	 kaçınan,	 bencil	 bir	 yaratık	 olduğunu	 savunur.	 Ahlak	 konusunda	 da	 bu	 açıdan	
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yaklaşan	 Hobbes’a	 göre,	 eğer	 herkesin	 sözünü	 dinlediği	 merkezi	 bir	 otorite	 yoksa	 ahlaki	
değerler	de	göreceli	olacaktır.		

è Toplumsallığın	 Sonradanlığı	 :	 İnsan,	 doğuştan	 toplumsal	 bir	 varlık	 değildir,	 toplumsallığı	
sonradan	kazanır.	İnsanı	hayvanlardan	ayıran	özellik	olarak	konuşmak	ve	geleceği	düşünmek	
yetisi	 ile	 insanlar	 doğal	 yaşamı	 bırakıp	 yaşamlarını	 barış	 içinde	 sürdürmek	 için	 “devlet”i	
kurmaya	 yönelirler.	 Konuşmak,	 insanların	 amaçlarını	 birbirlerine	 aktarmalarını	 sağlarken,	
geleceği	düşünmek	de	güvenlik	kavramını	belirleyici	bir	kaygıya	dönüştürür.			
	

Doğa	Durumu	ve	Sosyal	Sözleşme	(Homo	homini	lupus:	İnsan,	insanın	kurudur.)	

è Sosyal	Sözleşmecilik:	Hobbes,	aynı	zamanda	sosyal	sözleşmecidir.	Hobbes	toplum	sözleşmesi	
kuramını	açıklarken,	devletin	kurulmasından	önceki	dönemde	 insanların	yaşadıkları	durumu	
anlatabilmek	 için	 doğa	 durumu	 kavramını	 kullanmıştır.	 Toplum	 sözleşmesi	 kuramının	 ilk	
sistemli	savunucusu	olarak	Hobbes,	doğa	durumunu	tasvir	ederken	öncelikli	olarak	insanların	
doğuştan	toplumsal	olmadığını,	fakat	tümüyle	de	bir	yalnızlık	içinde	yaşamadıklarını	belirtir.		

Bu	kavrama	göre,	doğadaki	tüm	bireyler	doğada	fikren	ve	bedenen	eşittirler:	örneğin	güçlü	bir	
kişi	karşısında	güçsüzler	birleşip	eşitliği	sağlayabilirler.	Bu	eşitlikten	dolayı	eşit	insanların	eşit	istek	ve	
umutlara	 sahip	 olmak	 istemesi	 durumu	 ortaya	 çıkar;	 aynı	 şeyi	 ele	 geçirmek	 isteyenler	 birbirlerine	
düşman	olacaklardır	ve	eşitlikten	dolayı	her	şey	hakkında	her	istedikleri	hakkı	iddia	edebilirler.	İnsanda	
temel	amaç,	varlığını	korumak	ve	sürdürmek	ve	sonra	da	hoşlarına	giden	şeyleri	ele	geçirmektir.		

Bu	 durumun	 nedeni	 ise,	 doğa	 durumunun	 yasalarla	 sınırlanmadığından,	 herkesin	 her	 şey	
üzerinde	hakkı	olduğu,	fakat	bu	durumun	aynı	zamanda	aslında	bir	savaş	durumuna	yol	açtığıdır.	Çünkü	
böyle	bir	durumda	(doğa	durumu)	bireylerin	ayrıcalıklardan,	kişisel	mülkiyet	hakkından,	ahlak	ve	adalet	
anlayışından	söz	edilemez.	Benimki,	seninki	diye	bir	ayrım	yapılamaz;	yani	mülkiyet	kavramı	yoktur.	
İnsan	ancak	bir	şeyi	elinde	tutabildiği	süre	içinde,	yani	daha	güçlü	veya	daha	zeki	birisi	gelip	de	o	şeyi	
elinden	alıncaya	dek	ona	sahip	olabilir.	

		İstenildiği	takdirde	bir	bireyin	kullandığı	bir	şeyi	başka	biri	gelip	onu	alabilir	ve	sahip	olabilir.	
Buna	yol	açan	durum	ise	kullanılan	o	şey	üzerinde	herkesin	hakkı	olduğundan	doğa	durumunda	aslında	
bu	bir	adaletsizlik	değildir.	Bu	durum	insanların	birbirlerine	düşman	olmalarına	yol	açar	ve	çatışmaya	
sevk	 eder.	 Böylece	 kendi	 varlığını	 korumak,	 güvenliğini	 sağlamak	 ve	 amaçlarına	 ulaşmak	 uğruna	
insanlar	arasında	kargaşa,	çatışma	ve	savaş	başlamış	olur.	Doğal	hak,	kendi	doğasını	yani	kendi	hayatını	
korumak	için,	kendi	aklı	ile	bu	amaca	ulaşmaya	yönelik	en	uygun	yöntem	olarak	kabul	ettiği	her	şeyi	
yapmak	özgürlüğüdür.		

Hobbes’a	 göre,	 insanlar	 devleti	 ve	 siyasal	 organizasyonu	 kurmadan	 evvel,	 doğal	 yaşam	
döneminde	idi.	Hobbes’a	göre,	insan	doğası	gereği	bencil	olduğu	için,	doğal	düzende	insanlar	eşit	ve	
özgür	yaşamalarına,	hakları	eşit	olmasına	rağmen	(insanların	doğal	hakları	var),	sürekli	bir	mücadele	
vermek	zorundadırlar.	Yani	hak	edinmek	ve	bu	hakkı	korumak	için,	sürekli	bir	savaş	sürüyordu.	Ancak	
bir	devlet	yoktur.	Demek	ki	Aristo’nun	aksine,	devlet	bu	dönemin	zorunlu	bir	unsuru	değildir.	Hobbes’a	
göre,	herkesin	her	şey	üzerinde	hak	sahibi	olması	söz	konusudur	ancak	gerçekte	bu	mümkün	değildir.	
Çünkü	 hakların	 bir	 güvencesi	 yoktur.	 İnsan	 aynı	 zamanda	 rasyonel	 de	 bir	 varlık	 olduğu	 için,	 bu	
güvensizlik	 ortamından	 çıkmayı	 düşünmüştür.	 İnsanlar	 bir	 araya	 gelip	 uzlaşı	 ve	 barışı	 kurmayı,	
anlaşmayı	 ve	 anlaşmaya	 sâdık	 kalmayı	 rasyolarıyla	 düşünürler.	 İşte	 bu	 uzlaşı	 ve	 anlaşma,	 yani	
sözleşmeyle,	toplum	sözleşmesi	yapılmış	olur	ve	devlet,	egemenlik	kurulur.	Devlet	doğal	değil,	insan	
eliyle	yapılmış,	yapay	bir	kurumdur.		

İnsan	aklı	ve	tutkuları,	onu	barışa	iter.	Başta	ölüm	korkusu,	rahat	bir	yaşam	için	gerekli	şeylere	
sahip	olmak	isteği	ve	aklı,	insana	yaşamak	için	diğer	insanlarla	anlaşması	gerektiğini	anlatır.		
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è Doğal	 Yasalar:	 İnsanların	 aralarında	 yapacakları	 anlaşmanın	 koşulları,	 doğal	 yasalar	 olarak	
belirlenir.	 Doğal	 yasa,	 aklın	 bulduğu	 genel	 kurallardır	 ve	 doğal	 yasa	 insana	 yaşamını	
sürdürebilmesi	ve	korunabilmesi	için	yapması	ve	kaçınması	gerekenleri	gösterir.	Bunları	sıralar;	
barışı	 arama	 ve	 gerçekleştirme,	 varlığını	 koruma,	 herkese	 hakkı	 olanı	 verme	 yani	 adalet,	
yapılan	iyiliğin	değerini	bilme	vb.	gibi…	Barışı	aramak	ve	izlemek	ve	bunun	devamı	olarak	bütün	
yolları	kullanarak	kendini	korumak	doğa	yasası	“Kendine	yapılmasını	istemediğin	bir	şeyi	sen	
de	başkasına	yapma”	şeklinde	özetlenebilir.		
Bu	ilkeye	uygun	olarak	herkes	her	şey	üzerindeki	mutlak	hakkından	vazgeçmeli	ve	bu	konuda	

diğer	 insanlarla	 anlaşmaya	 varmalıdır.	 Herkesin	 tümüyle	 haklarından	 vazgeçmeleri	 sorunu	 çözmez.	
İnsanların	 doğal	 yasa	 kurallarına	 uymaları	 için	 bir	 otoritenin	 varlığı	 da	 zorunludur.	 Eğer	 bir	 otorite	
kurulmazsa	ya	da	kurulan	otorite	güvenliği	sağlayacak	güçte	olmazsa	güvenlik	sağlanamayacak	ve	doğa	
durumunu	geri	getirecektir.		

è Egemen	Gücün	Yetkileri:	İnsanlar,	devleti	aralarında	yapacakları	bir	sözleşmeyle	kurarlar.	Bu	
sözleşme,	 aralarında	 eşitlik	 bulunan	 ya	 da	 birbirlerini	 eşit	 olarak	 gören	 insanlar	 tarafından	
yapılır.	 Sözleşme	 ancak	 güçleri	 ve	 çıkarları	 açısından	 eşit	 düzlemde	 bulunanlar	 arasında	
olanaklıdır.	Sözleşenlerden	biri	sözleşmeyle	karşısındakinden	daha	fazla	şey	kaybedecekse,	bir	
rızayı	belirten	sözleşmeye	katılması	olanaksızlaşacaktır.		
Bu	sözleşmeyle,	herkes	her	şey	üzerinde	sahip	olduğu	mutlak	nitelikte	doğal	hakkını	bir	kişiye	

ya	da	bir	meclise	bir	sözleşmeyle	terk	etmiş	olmakla	siyasal	toplumu	kurmuşlardır.	Lehine	terk	işleminin	
yapıldığı	kişi	ya	da	meclisin	iradesi,	sözleşmeyi	yapan	kişilerin	iradelerinin	yerini	alacak	ve	onları	temsil	
edecektir.	 İnsanlar,	 sözleşmeyle	devleti	 kurarken	doğal	 hakları	 olan	 güç	 kullanma	hakkından	devlet	
lehine	vazgeçerler.	Dolayısıyla	ortaya	çıkan	devlet,	güç	kullanma	tekelidir.	Hobbes,	devleti	bu	kadar	
üstün	bir	güçle	donatmasını	açıklamak	için,	egemeni	sözleşmenin	dışında	bırakır.	Hak	ve	özgürlüklerin	
lehine	 terk	edildiği	 kişi	 ya	da	meclis,	 sözleşmeye	 taraf	değildir,	 lehine	 sözleşme	yapılan	üçüncü	kişi	
durumundadır.	 Egemen	 güç,	 yapılan	 sözleşmeye	 taraf	 olmadığı	 için,	 sözleşme	 hükümlerine	 aykırı	
hareket	etmesi	 sözkonusu	olamayacağı	gibi,	hiçbir	koşulla	da	bağlı	değildir.	Bu	nedenle	sözleşmeye	
aykırı	 hareket	 ettiği	 ya	 da	 öngörülen	 bir	 koşula	 uymadığı	 gerekçesiyle,	 egemen	 gücün	 emirlerine	
uyulmaması	düşünülemez.	İnsanlar	kendi	iradeleriyle	tüm	hak	ve	yetkilerini	devrettikleri	kişinin	ya	da	
meclisin	iradesine	uymayı	kabul	etmişlerdir.	Onun	âdil	dediğini	âdil,	iyi	ve	doğru	dediğini	de	iyi	ve	doğru	
olarak	kabul	etmeyi	kararlaştırmışlardır.		

è Direnme	 Hakkının	 Yokluğu:	 Egemenin	 bu	 denli	 güçlü	 olmasının	 nedeni,	 insanların	 onu	
temsilcileri	olarak	yetkilendirmeleridir.	Bu	nedenle,	egemen	gücün	sahibinin	cezalandırılması	
ya	da	öldürülmesi	 sözkonusu	dahi	 edilemez.	Hobbes,	bu	 yolla,	 devlete	 veya	egemene	karşı	
herhangi	bir	başkaldırıyı	kuramsal	olarak	olanaksızlaştırmıştır.	Egemenin	yaratıcıları	yurttaşlar	
olduğu	 için,	 egemenin	 eylemlerine	 karşı	 çıkmaları	 kendi	 kendileriyle	 çelişmeleri	 demektir.	
Temsil	sisteminin	diğer	bir	sonucu	ise,	halkı,	“kişi”	olarak	yaratmasıdır.	Fakat	bu	kişi,	egemenin	
kişiliğinden	 bağımsız	 değildir.	 Hobbes,	 halkı	 egemenin	 içinde	 eriterek	 ya	 da	 halkın	 kişiliğini	
egemene	 taşıyarak,	 iki	 ayrı	 kişinin	 varlığının	 yaratacağı	 iç	 savaş	 tehlikesini	 bertaraf	 etmek	
istemiştir.		

è Egemen,	 insanların	 güvenliklerini	 sağlayamıyorsa,	 içte	 ve	 dışta	 can	 ve	 mal	 güvenliğini	
sağlayamıyorsa,	 sadece	 bu	 halde	 egemene,	 devlete	 direnilebilir.	 Çünkü	 devlet,	 bu	 işlevi	
göremiyorsa	meşruiyetini	 yitirmiştir.	 Hobbes,	 buna	 rağmen,	 devlete	 karşı	 sorumluluğu	 ileri	
sürecek,	onu	denetleyecek	kurumlara	değinmeyerek	devletçi	bir	konumda	yer	alır.69	

	
Hukuk	Anlayışı	
	

è Pozitif	Hukukun	Üstünlüğü:	Hobbes’un	hukuk	 görüşü,	pozitif	 hukukun	üstünlüğü	 ilkesine	
dayanmaktadır.	İnsan	egoist	olduğu	için	kendi	ihtiraslarını	gerçekleştirmek	isteyecektir	ve	bu	

																																																													
69	Sevtap	Metin,	Hukuk	Felsefesi	(ders	notları).	
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nedenle	 kanunun	 yaptırımı	 insanı	 harekete	 geçiren	 ihtirastan	 daha	 güçlüdür.	 Bu	 kanunun	
yürürlüğü	ve	toplumun	düzeni	bakımından	zorunlu	bir	şarttır.		

è Egemen	Gücün	Yasaları	Yapması	ve	Onlarla	Bağlı	Olmaması:	Egemen	güç,	toplumda	yasayı	
yapan,	kaldıran,	değiştiren	tek	güçtür	ve	bu	egemen	güç	kendi	yaptığı	yasalarla	bağlı	değildir,	
“hiç	kimse	kendi	kendini	bağlayamaz”	der	Hobbes.		

è Yazısız	Kuraların	Geçerliği:	Yazılı	olmayan	kurallar,	örneğin	gelenekler,	örf	ve	âdet	kuralları	da,	
egemen	 gücün	 açık	 iradesinin	 ürünü	 olmamakla	 birlikte,	 kuvvetini	 egemen	 gücün	 zımnî	
iradesinden	almışlardır,	egemen	güç	bu	kuralları	zımnen	kabul	etmiş	sayılır.	Hukukun	tek	bir	
kaynağı	vardır	o	da	egemen	gücün	iradesidir.	Hobbes’un	hukuk	kuralı	anlayışı	iradeci	görüşü	
yansıtmaktadır.	Ona	göre,	hukuk	kuralı	toplumu	yöneten	iradenin	yazılı	veya	sözlü	ya	da	başka	
türlü	açıkladığı	bir	emirdir.		

è Özgürlük:	Özgürlük	ise,	insanın	davranışlarını	kısıtlayan	dış	engellerin	bulunmamasıdır.	Özgür	
insan	da	zekâ	ve	gücünün	elverdiği	ölçüde	dilediğini	yapan	kişidir.	Yasa	insanın	davranışlarını	
sınırlandığına	göre	devlet	düzeni	içinde	kişinin	ancak	yasanın	yasaklamadığı	şeyleri	yapmak	ve	
yalnızca	onları	yapmak	özgürlüğü	vardır.		

è Hak	 Sahipliği:	 İnsanlar	 sadece	 pozitif	 hukuk	 tarafından	 kendilerine	 tanınan	 hakların	
sahibidirler.	Hukuk	devletten	önce	gelmediğine,	devletin	eseri	olduğuna	göre	devletin	hukuku	
istediği	 şekilde	 yorumlamak	 ve	 uygulamak	 yetkisine	 sahip	 bulunduğunu	 da	 kabul	 etmek	
gerekir.		

è Mülkiyet	Hakkı:	Devlet	öncesinde	herkesin	her	şey	üzerinde	mutlak	hakka	sahip	olması	savaş	
hâlini	yaratıyordu.	Bu	nedenle,	devlet	düzeninde	mülkiyet	hakkı,	egemen	gücün	verdiği	bir	hak	
olacaktır.	İnsanların	davranışlarında	iyi	ve	kötü	olanı,	haklı-haksız	olanı	belirleyen	egemen	güç,	
herkese	 hakkâniyete	 ve	 ortak	 yarara	 uygun	 gördüğü	 oranda	 bir	 toprak	 parçası	 ya	 da	 bir	
taşınabilir	 mal	 üzerinde	 mülkiyet	 hakkı	 verir.	 Tanınan	 mülkiyet	 hakkı,	 kişiye	 o	 maldan	
başkalarının	da	yararlanmak	istemelerini	önleme	hakkı	verir	ama	hak	sahibi	bu	hakkını	egemen	
güce	karşı	ileri	süremez.	Mülkiyet	hakkı	yasalarla,	belirlenir.		
	

Hobbes	Hakkında	Yorumlar	

Hobbes’un	bu	düşüncelerini	anlattığı	eser,	Leviathan’dır;	Leviathan	devlettir.	

è Hobbes’un	Devlet	Felsefesinin	Çokboyutluluğu:	Hobbes’un	ortaya	koyduğu	devlet	felsefesi,	
farklı	yazarlar	tarafından	totaliter,	liberal,	hatta	demokratik	bir	sistem	olarak	yorumlanmıştır.	
Kuramının	 temeline	 bireyleri	 koyması	 ve	 siyasal	 sistemini	 bireysel	 çıkar	 teması	 üzerinde	
kurmasından	dolayı	bireycidir.	Diğer	taraftan	barış	ve	güvenliğin	sağlanması	amacıyla	bireylerin	
sahip	 oldukları	 tüm	 hak	 ve	 özgürlüklerden	 vazgeçmelerini,	 devletin	 kurulmasının	 önkoşulu	
olarak	görmesiyle	de,	yararcı	olarak	kabul	edilebilir.	

è Hobbes’in	 Mutlakiyetçiliği	 Eleştirirsi:	 Hobbes,	 mutlakiyetçi	 bir	 düşünürdür	 ve	 bu	 nedenle	
Leviathan’de	ortaya	koyduğu	devlet	totaliter	bir	devlet	olarak	görülebilir.	Fakat	totaliter	devlet	
kuramlarında	 olduğu	 gibi	 mistik-organik	 bir	 devlet	 felsefesi	 ileri	 sürmez.	 Bu	 devlette	 birey	
sosyal	 organizmanın	 bir	 hücresidir.	 Devlet	 kutsal	 bir	 varlıktır.	 Oysa	 Hobbes’un	 sisteminde	
devlet,	 insanların	 yarattığı	 yapay	 bir	 varlıktır.	 Dolayısıyla	 bu	 gücün	 kaynağı	 bireylerin	 kendi	
aralarında	yaptıkları	toplum	sözleşmesidir	ve	bu	sözleşme	ile	bireyler	sahip	oldukları	tüm	hak	
ve	yetkileri	devlete	bırakarak	egemeni	yaratmışlardır.		

è Bir	görüşe	göre;	Hobbes’a	göre,	insanın	devlete	karşı	ileri	süreceği	bir	hakkı	yoktur.	Çünkü	hak,	
ancak	pozitif	bir	yasayla	devlet	tarafından	tanınıyorsa	vardır.	Hobbes’ta	çok	güçlü	bir	devlet	
otoritesi	vardır	ve	kilisenin	egemenliğini	devlet	devralır.	
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è İnsanı	 Tanımlaması	 Eleştirisi:	 Hobbes’a	 yönelik	 diğer	 bir	 eleştiri	 insan	 tanımlamasına	
ilişkindir.	 İnsanlar	 bencil	 bir	 olarak	 kabul	 edilmektedir.	 Fakat	 insanlar	 diğer	 insanlar	 için	
fedakârlık	 yapabilmektedir.	 Bu	 nedenle,	 Hobbes’un	 insan	 yaklaşımı	 sınırlandırıcıdır.	 İnsanı	
bencil	bir	varlık	olarak	kabul	ettiğimizde,	insanın	kendinden	üstün	bir	otoriteyi	yaratması	bu	
değerlendirmeye	ters	düşer.	Bencillik	ile	sınırlandırılmaya	razı	olma	arasında	bir	çelişki	vardır.	

è Liberal	Eğilimleri	Tartışması:	Bir	diğer	görüş	ise,	Hobbes’u	liberalizmin	temellerini	atmak	ile	
birleştirir.	Bu	görüşü	haklı	kılan	argümanlar,	devletin	insan	iradesi	ve	eliyle	kurulmuş	olduğunu	
söyleyerek	liberal	bireye	temas	etmiştir.	Hobbes’u	liberal	kılan	bir	diğer	argüman:	egemenin	
en	önemli	işi	yasa	yapmaktı.	Doğal	durumda	neyin	kime	ait	olduğu	belli	değilken	pozitif	yasalar	
kimin	ne	üzerinde	hakkı	olduğunun	belirlenmesini	amaçlardı.	Yani	mülkiyet	hakkı	Hobbes’ta	
devlet	ve	pozitif	yasalar	ile	güvenceye	alınır.	Doğal	haklar	değil,	pozitif	yasalardan	doğan	pozitif	
haklar	vardır.	Son	kertede	egemenliğin	kaynağı	insan	iradesidir.	Bu	da	liberal	görüşe	yakındır.	
Sonuç	olarak	(Sevtap	Metin’e	göre)	Hobbes,	liberalizme	daha	yakındır.	

 Hobbes,	liberal	düşüncenin	iki	önemli	temel	prensibini	reddeder.	Bunlar,	bireyin	devlete	karşı	
ileri	 sürebileceği	 hakları	 olduğu	 ilkesi	 ile	 kuvvetler	 ayrılığı	 ilkesidir.	 Bu	 iki	 temel	 ilkenin	
yanında,	 mülkiyet	 hakkını	 egemenin	 koyduğu	 yasalarla	 bireylere	 tanıdığı	 bir	 hak	 olarak	
görmüştür.	Ancak	bu	hakkın	egemene	karşı	ileri	sürülememesi	de	liberal	düşünceye	aykırı	bir	
anlayıştır.	

CHARLES-LOUİS de SECONDET BARON de MONTESQUİEU       
(1689-1755) 

	

XVIII.	 yüzyıl	 Aydınlanma	Çağının	 en	 ilgi	 çeken	düşünürlerinden	birisidir.	Montesquieu,	 1721	
yılında,	 bir	 anlamda	 “Kanunların	 Ruhu”	 adlı	 eserinin	 temelini	 oluşturan	 “Lettres	 Persanes”i	 (İran	
Mektupları)	yayınlamış	ve	büyük	bir	ün	kazanmıştır.	

Montesquieu,	Aydınlanma	döneminin	ilk	ve	en	büyük	sosyoloğu	sayılmıştır.	

BİLGİ NOTU: Aydınlanma	Çağı	 

				Batı	Avrupa’da	17.	Ve	18.	y.y.’da	gelişen,	akılcı	düşünceyi	vurgulayan,	 insan	aklını	değişmez	kabul	
edilen	ön	yargılardan,	hurafelerden	ve	ideolojilerden	kurtarmayı	amaçlayan	felsefe	hareketinin	başat	
olduğu	dönemdir.	

			Aydınlanma	 felsefesinin	 veya	 hareketinin,	 Avrupa’da	 bir	 düşünce	 hareketi	 olarak	 kapitalizmin	
gelişimiyle,	Rönesans,	reform	ve	hümanizm	akımlarıyla	bağantılı	olarak	ortaya	çıktığı	söylenebilir.	

			XVIII.	 yüzyıl,	 pozitivist	 düşüncenin	 filizlenme	 çağıdır;	 rasyonalizmden	 amprizme,	 metafizik	
düşünceden	sosyolojik	bir	hukuk	anlayışına	geçişin	ilk	işaretleri	bu	dönemde	karşımıza	çıkmaktadır.	

	

Montesquieu	bu	geçiş	döneminin	en	tipik	temsilcilerinden	birisidir.	Aydınlanma	Çağının	tüm	
özelliklerini	yansıtır:	Aklın	yanında	gözlem	ve	deneye,	doğayı	tanıma	yanında	insanı	anlamaya	yer	verir.	
Geniş	bir	tarih	kültürüne	sahip	olan	düşünür	aklın	ışığı	ile	toplum	düzenini	ve	sorunlarını	yer	ve	zaman	
içinde	incelemeye	çalışır.	

Montesquieu,	olgulardan	hareket	ederek	gözlem	ve	deney	yoluyla	araştırmalarını	yürütmeye	
çalışır.	Toplumsal	ve	hukuki	olguları	gözlemleyerek	sınıflandırmış	ve	neden-sonuç	ilişkilerini	anlamaya	
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çalışmıştır.	Olaylar	arasındaki	zorunlu	ilişkileri	buldukça,	toplumun	yasalarına	ulaşmış	ve	bu	yasalarla	
da	 olayları	 açıklamaya	 çalışmıştır.	 Böylece,	 tümevarım	 ile	 tümdengelimi,	 birbirlerini	 tamamlayacak	
biçimde	kullanmıştır.	Kanunların	Ruhu’nda	a	priori	biçimde	ileri	sürülmüş	gibi	görünen	ilkeler,	aslında	
milletlerin	tarihinin	deneyiminden	çıkarılmışlardır.	

è Hukuk	 Sosyolojinin	 Öncülerinden:	 Hukukun	 “kanun”	 biçiminde	 tespit	 edilen	 kısmını	
araştırmalarının	 odak	 noktası	 yapmış	 ve	 mevzu	 hukukun	 gerçekte	 doğal	 ve	 toplumsal	
koşulların	 hemen	 hemen	 zorunlu	 bir	 sonucu	 olduğunu	 belirtmesi	 bakımından	 da	 hukuk	
sosyolojisinin	en	önemli	öncülerinden	biri	olarak	kabul	edilebilir.		

Montesquieu,	 karmaşık	 ve	 değişken	 bir	 görünüm	 arz	 eden	 toplum	manzarasının	 gerisinde,	
aslında	davranışlardan,	 kurumlardan	ve	yasalardan	oluşmuş	düzenli	bir	 yapı	bulunduğunu	düşünür.	
Buna	göre,	 toplumsal	kurumlar	ve	süreçler,	ampirik	ve	tarihsel	analiz	yoluyla	keşfedilebilecek	belirli	
maddi	koşulların	ürünüdür.	Bütün	toplumsal	olgular	birbirine	bağlıdır.	Her	özgül	yasa,	başka	bir	yasayla	
bağlantılıdır.	 Böylece	 Montesquieu,	 bu	 yaklaşımıyla,	 hukuku	 doğal	 haklar,	 doğal	 hukuk	 ve	 toplum	
sözleşmesi	teorilerine	dayandıran	Aydınlanma	eğiliminden	ayrılarak,	yasaları	ele	alır	ve	yasaların	ruhu	
üzerinde	etkili	çevresel	faktörler	üzerinde	yoğunlaşır.	

è Montesquieu’nun	kanunlar	hakkındaki	kuramında	esas	olarak	üç	kavram	öne	çıkar:	Yasalar,	
gelenekler	ve	davranış	tarzları.		

KANUNLAR KURAMI 

ð 1)Yasalar ð Kanunlar, vatandaşların davranışlarını düzenler. 
ð Montesquieu’nün kuramında kanunlar, örgütlü yapılarda 

vücut bulan, insan eliyle yapılmış düzenlemeleri ifade 
eder. Devlet, kendisine siyasi ve hukuksal bağ ile bağlı 
vatandaşların davranışlarına kanunlarla yön verir. 

ð 2)Gelenekler ð Gelenekler, insan davranışlarını düzenler.  
ð Gelenekler, daha çok kişinin iç yönelimiyle ilgilidir. 
ð Gelenekler ve davranış tarzları, kanunların 

yerleştiremediği veya yerleştirmek istemediği 
alışkanlıklardır. 

ð Toplumun kendiliğinden düzeninin bir ürünü olarak 
hayat bulan gelenekler, daha çok insanın iç yönelimiyle 
ilgili içselleştirilmiş kurallardır. 

ð 3)Davranış Tarzları ð Davranış tarzları, dış yönetimiyle ilgilidir. 

	

İnsan,	içinde	yer	aldığı	doğal	ve	toplumsal	çevrenin	koşullarından	etkilenir.	Bu	nedenle	de	bu	doğal	
ve	 toplumsal	 koşullar,	 tarihin	 çeşitli	 dönemlerinde	 ve	 dünyanın	 çeşitli	 yerlerinde,	 birbirinden	 farklı	
toplumlar	ve	toplumsal	müesseselerin	ortaya	çıkmasına	neden	olmaktadır.			

è İnsanların	ve	toplumların	biçimlenmesinde,	iklim	gibi	doğal	etkenler	ile	dini	örf-âdet,	ahlâk	
ve	 yönetim	biçimi	 gibi	 toplumsal	 kurumların	 yanında	 kanunları	da	dâhil	 eder.	 	 Toplumsal	
düzenin	sağlanmasında,	kanunlar	kadar,	birçok	faktör	de	etkili	kabul	edilmiştir.	Ona	göre	aklen	
bulunabilecek	en	mükemmel	 kanunlarla	bile	 bir	 toplumu	 istenilen	biçime	 sokmak	mümkün	
değildir.	 Toplumsal	 yaşamı	 düzenlemede	 kanun	 koyucuların	 rolü	 vardır;	 fakat	 bu	 sınırsız	
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değildir.	 Kanun	 koyucu	 da	 içinde	 bulunduğu	 koşullara	 bağımlıdır.	 Böylece	 Montesquieu,	
toplumsal	 düzenin	 sağlanmasında	 hukukun	dışında	 kalan	 türlü	 düzen	 tiplerinin	 varlığına	 da	
dikkati	çekmektedir.	

è Montesquieu,	 Kanunların	 Ruhu’nda	 canlı-cansız	 tüm	 varlıkların	 kanunları	 olduğundan	
bahseder:	Kanun,	ona	göre,	en	geniş	anlamda	“eşya	doğasından	çıkan	zorunlu	ilişkiler”,	yani	
“varlıkların	kendi	aralarında	ve	bunlarla	diğerleri	arasında	var	olan	ilişkilerdir.”	Kanun	deyince,	
anlaşılması	 gerekenler;	 doğal	 kanunlar,	 din	 kuralları,	 ahlâk	 kuralları,	 hakkaniyet	 kuralları	 ve	
nihayet	kanun	koyucu	tarafından	konulmuş	olan	kanunlardır.		

Kanunlar 

1)Doğal	
Kanunlar		

ð Montesquieu’nun	“doğal	kanun”	diye	nitelendirdiği	şeyler,	“En	geniş	anlamda	
kanun”	 dediği	 doğa	 kanunlarını	 ifade	 etmez.	 Bunlar	 insanın	 biyolojik	 ve	
toplumsal	 yapısına,	 yani	 içgüdüsel	 ve	 duygusal	 yaşamına	 ilişkindir	 ve	 dört	
tanedir:	

ð 1)insanın	korkak	bir	yaratık	olması	nedeniyle	hemcinsleriyle	barış	içinde	yaşama	
arzusunda	 olması,	 2)insanın	 beslenme	 için	 çaba	 göstermesi,	 3)insanların	
hayvansal	bir	içgüdüyle	hemcinsini	araması	ve	karşı	cinse	ilgi	duyması,	4)insanın	
hayvanlardan	 farklı	olarak	bilinçli	bir	biçimde	hemcinsleriyle	bir	 toplum	 içinde	
yaşamak	istemesi. 

2)Hakkaniyet	
Kuralları		

ð Hakkaniyet	 kurallarına	 gelince,	 Montesquieu	 adaletin	 objektif	 bir	 kural	
olduğuna	 inanmakta	 ve	 bu	 nedenle	 geçerliliğinin	 insan	 fiillerine	 bağı	
bulunmadığını	 savunmaktadır.	 Ona	 göre	 adalet,	 insanların	 yaptıkları	 kanunlar	
için	 en	 başta	 gelen	 değer	 ölçüsüdür.	 Ancak	 pozitif	 kanunlar	 insanların	
davranışlarında	 gözetmeleri	 gereken,	 fakat	 çoğu	 kez	 ihlâlden	 kaçınmadıkları	
kurallar	demektir.	Şu	halde,	pozitif	kanunlar	yapılmadan	önce	çok	önce	bir	takım	
adalet	 ilişkileri	 ve	 bunları	 düzenleyecek	 kurallar	 vardır.	 Montesquieu’nun	
devletten	 ya	 da	 kanun	 koyucuların	 kanun	 yapmalarından	 önce	 toplumda	 var	
olduğunu	 söylediği	 bu	 kurallar,	 kurtulmaya	 çalıştığı	 Doğal	 Hukuk	 ilkelerini	 ve	
günümüz	sosyologlarınca	“kendiliğinden	doğan”	veya	“spontane	hukuk”	dediği	
kuralları	ifade	etmektedir. 

3)Kanunkoyucu	

Tarafından	

Konulmuş	

Kurallar		

ð Yasa	koyucu	tarafından	konmuş	kurallar,	insanın	toplum	yaşamına	geçip	kendini	
güçlü	 hissetmesi	 ve	 diğer	 insanlarla	 mücadeleye	 girişmesi	 sonucunda,	 bu	
mücadeleyi	 düzenlemek,	 insanların	 birbirine	 zarar	 vermelerini	 engellemek	
toplum	 yaşamında	 barış	 ve	 düzeni	 sağlamak	 üzere	 ortaya	 çıkmıştır.	
Montesquieu,	 kanunların	 bir	 kısmının	 insanların	 yöneticilerle	 ilişkilerini	
düzenleyen	 siyasî	 kanunlar,	 bir	 kısmının	 insanların	 birbirleriyle	 ilişkilerini	
düzenleyen	medenî	kanunlar	olduğunu	belirttikten	sonra,	yeryüzünde	var	olan	
birçok	devletin	de	tıpkı	 insanlar	gibi	 ilişkilerini	düzenleyecek	kanunlara	 ihtiyacı	
olduğunu	 söyler.	 Böylece	 devletler	 hukuku	 kuralları	 da	 kanunların	 diğer	 bir	
türünü	oluşturur. 

	

è Montesquieu’ye	göre,	kanunlar	(hukuk)	toplum	tarafından	biçimlendirildiği	gibi,	toplum	da	
kanunlar	tarafından	biçimlendirilmektedir	(özellikle	İngiltere	örneğinde	olduğu	gibi).	Bu	fikir,	
Montesquieu’nun	çağının	çok	ötesinde,	tümüyle	modern	sosyolojik	bir	fikir	olarak	karşımıza	
çıkmaktadır;	 zira	 onun	 zamanında	 hukuk,	 yani	 kanunlar	 toplum	 dışında	 kanun	 koyucu	
tarafından	empoze	edilen	kurallar	olarak	algılanmaktadır.	
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è Montesquieu’ya	 göre	 toplumların	 nüfusları,	 ekonomik	 faaliyetleri	 de	 kanunları	 etkiler.	
Örneğin	ticaret	ve	taşımacılıkla	geçinen	toplumların	kanunlarının	tarımla	uğraşanlara,	bunların	
da	 hayvancılıkla	 uğraşanlara	 oranla	 daha	 çok	 sayıda	 ve	 ayrıntılı	 olduğu	 görülür.	 Böylece	
Montesquieu	 kanunlar	 ile	 ekonomik	 yaşam	 arasındaki	 ilişkilere	 de	 dikkat	 çekerek	 (örneğin	
türlü	ticarî	 faaliyetlerin,	mâlî	durumun,	para,	altın	ve	gümüşün,	mübadelenin,	yeni	ülkelerin	
keşfinin	ve	kolonileşmenin	kanunlar	üzerindeki	etkisi)	örnekler	verir.	

İkinci	olarak	bir	milletin	genel	ruhunu	belirleyen	manevî	etkenlerden	bahseder.	Bu	etkenler,	bir	
milletin	 din,	 hukuk,	 hükûmet	 ilkeleri,	 ahlâk,	 örf-âdet	 ve	 geçmişten	 kalan	 emsaller,	 genel	 ruhu	
belirlerler.		İşte	bir	milletin	genel	ruhunu	oluşturan	türlü	öğelerin	aralarındaki	etkileşim	her	toplumda	
farklı	dengeler	yarattığı	 için,	her	toplumun	genel	ruhu,	karakteristik	özellikleri	de	birbirinden	farklı	
olmaktadır.	

è Montesquieu’ya	 göre	 belli	 başlı	 yönetim	 biçimlerinin	 ortaya	 çıkmasında	 türlü	 etkenler	 rol	
oynar.	 Böylece	 Montesquieu,	 yönetim	 biçimlerinin	 bir	 üst	 yapı	 olarak	 toplumun	 sosyo-
ekonomik	ve	kültürel	alt	yapısı	tarafından	oluşturulduğunu	sezmiştir	ve	buna	“yönetimlerin	
doğası”	 adını	 verir.	 Türlü	 etkenler	 bellibaşlı	 üç	 yönetim	 biçimine	 vücut	 verir:	 1)Monarşi,	
2)Cumhuriyet	(a.	Aristokratik	Cumhuriyet,	b.	Demokratik	Cumhuriyet)	ve	3)despot.	

Onun	toplum,	hukuk	ve	türlü	dış	etkenler	arasındaki	karşılıklı	ilişki	ve	etkileşimi	fark	etmiş	olması,	
açıklamalarının	yetersizliğine	rağmen,	son	derece	ilginçtir	ve	günümüzdeki	hukuk	sosyolojisi	için	önemli	
araştırma	alanları	oluşturmaktadır.	

JOHN LOCKE (1632-1704)70 

	
Locke	18.	yüzyılın	en	önemli	düşünürlerinden	biridir.	Düşünce	özgürlüğünü,	eylemlerimizi	akla	

göre	düzenlemek	anlayışını	en	geniş	ölçüde	yayan	ilk	düşünür	olduğu	için	Avrupa'daki	aydınlanma	ve	
Akıl	Çağı'nın	gerçek	kurucusu	olarak	kabul	edilir.	Stuart	hanedanının	ikinci	kralı	başa	gelince,	sürgün	
sırası	 Locke’a	gelir.	Hobbes	1.	Kral	döneminde	kralcı	olduğu	 için	 sürgüne	gitmiştir,	 Locke	 ise	2.	Kral	
döneminde	 evvelden	 parlamentocu	 olduğu	 için	 Hollanda’ya	 sürgüne	 gider.	 2.	 Kral	 tahttan	 düşüp	
Orange	the	William	başa	gelince,	Locke’un	sürgünü	biter,	İngiltere’ye	geri	döner.		

è Locke,	bütün	eserlerinde,	gelenek	ve	otoritenin	her	çeşidinden	kurtulmak	gerektiğini,	insan	
hayatına	 ancak	 aklın	 kılavuzluk	 edebileceğini	 ileri	 sürer.	 Bu	 düşünceleriyle,	 Liberalizm'in	
öncüsü	olmuştur.		

En	önemli	eserleri		şunlardır:		
1)“An	 essay	 Concerning	Human	Understanding”	 (İnsan	 Anlağı	 Üzerine	 Bir	
Deneme),		
2)“Some	Thoughts	Concerning	Education”	(Eğitimle	İlgili	Bazı	Düşünceler),	
3)“Hükûmet	Üzerine	 İki	Deneme”	adlı	eseri	siyaset	 felsefesinde	önemli	bir	
yere	sahiptir.		
4)Ayrıca,	 “Hoşgörü	 Üstüne	 Mektup”	 (Liberte	 Yayınları)	 adlı	 eseri	 de	 çok	
önemlidir. 

	

																																																													
70	Öktem,	149;.	
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Mutlakiyet	 yönetimlerini	 ilk	 sarsan	 kişi	 olarak	 tarihe	 geçmiştir,	 mutlakiyet	 yönetimine	 açtığı	
sarsıntılar	 sonucunda	 zamanla	 derin	 yarıklar	 oluşmuştur	 ve	 üç	 büyük	 devrimin	 temelleri	 atılmıştır.	
İngiliz,	Amerikan	ve	Fransız	devrimlerinin	temelini	oluşturan	filozof	olarak	akıllara	yer	etmiştir.	Doğal	
hukuk	doktrinini	savunanlardan	biridir.	

	 Locke’un	ampirist	bilgi	teorisine	büyük	hizmeti	insan	aklının	tabula	rasa	olduğunu	kabul	etmesi	
ve	 böylelikle	 bilginin	 gerçek	 kaynağının	 dış	 dünyada	 olduğunu	 savunmasıdır.	 Locke’a	 göre,	 insan	
doğduğunda	aklı	boş	bir	 levha	(tabula	rasa)	gibidir.	 İnsanlar,	deneyimlerini	 tecrübelerini	bu	 levhaya	
kaydederler.	 Deneyden	 bağımsız,	 soyut	 olarak	 bir	 şeyi	 bilmek	 mümkün	 değildir.	 İnsanlar	 duyu	
organlarıyla	 gözlemlerde	 bulunarak	 dünyayı	 anlarlar.	 Tüm	 bilgilerin	 deneyden	 gelmesi,	 bilginin	
deneyden	sonra	yani	a	posteriori	kazanıldığına	işaret	etmektedir.	

	Doğa	Durumu									

è Locke,	liberal	bireyciliğin	babasıdır.	Kapitalist	üretim	biçiminin	işleyebilmesi	için	gerekli	hukuk	
kurumlarının	kurulması	hususunda	çalışmalar	yapmıştır.	Locke	da,	siyasî	felsefesini	farazî	bir	
doğa	durumundan	hareketle	ortaya	koyar.	Bu	doğa	durumunda,	yaşamanın	tarihsel	kanıtları	
yoktur	Locke’un	yazılarında.	Locke’un	insanların	siyasal	bir	toplum	meydana	getirmeden	önce	
doğa	durumunda	yaşadıklarını	belirtmesi	onun	insanların	haklarını	ve	devletin	insanlara	karşı	
yükümlülüklerini	 ortaya	 koymak	 için	 bunu	 bir	 varsayım	 olarak	 kullanmak	 istemesinden	
kaynaklanır.	

è Hobbes	ile	ortak	noktası,	toplum	sözleşmecisi	olması	ve	doğal	yaşam	döneminin	bulunmasıdır.	
Ancak	 Hobbes	 kötümser	 bir	 doğal	 düzenci	 iken,	 Locke	 iyimserdir.	 Doğal	 düzende	 insanlar	
özgür,	eşit	ve	doğal	haklara	sahip	biçimde	yaşıyorlardı.												

Locke’a	göre	insan	tek	başına	yaşamak	için	yaratılmamıştır,	toplum	içinde	yaşamak	gereğinde	
ve	zorundadır.	İlk	toplumu	kadın-erkek	beraberliği,	sonra	çocuklar,	sonra	efendiler	ve	hizmetkarların	
katılımıyla	oluşur	 toplum.	Sosyal	bir	yaratık	olan	 insan	aynı	 zamanda	doğal	olarak	eşit	ve	özgürdür.	
İnsanlar	doğa	durumunda	tam	bir	özgürlük	ve	eşitlik	içinde	yaşarlar.	

Doğa	durumunda	 insanların	 eşit	 olması,	 her	 türlü	 güç	 ve	 yargı	 hakkının	 karşılıklı	 olması	 ve	
bunların	kimsenin	elinde	başkasından	fazla	bulunmamasıdır.	Burada	haklar	ve	kuvvetler	karşılıklıdır,	
hiç	kimsenin	başkasından	daha	fazla	hak	ve	kuvveti	yoktur.	Doğa	durumu,	bir	özgürlük	hâlidir,	ama	bu	
herkesin	istediğini	yapabileceği	anlamına	gelmez.	İnsanlar	her	şeyden	önce	doğa	kanununa,	yani	aklın	
kanununa	bağlıdırlar.									

è Locke’a göre, henüz devletin ortaya çıkmadığı doğa durumunda her bireyin 
Tanrı tarafından bahşedilmiş, devredilemez, elden alınamaz nitelikte olan 
hakları vardır. Locke, bunların yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakları olduğunu 
belirtmiş ve tamamını genel mülkiyet hakları altında toplamıştır. 

	
Tanrı’nın,	insanlara	verdiği	doğa	kanununun	sonucu	olarak,	herkes	eşit	ve	bağımsızdır.	Ancak	

bu	bağımsızlık,	kimseye	başkasının	can,	mal	ve	özgürlüğünü	ortadan	kaldırma	hakkını	vermez.	Öyleyse	
herkes	 birbirinin	 hakkına	 saygı	 göstermelidir.	 Doğa	 durumunda	 hakkı	 ihlâl	 edilen	 kişinin,	 saldırganı	
cezalandırma	ve	doğa	kanununu	uygulama	hakkı	vardır.	Ama	bu,	mutlak	bir	güç	değildir.	Uygulanacak	
cezalar,	akla	uygun	ve	kusurla	orantılı	olup	sadece	sebep	olunan	zararı	telâfi	edici	ve	gelecekte	benzer	
hallerin	meydana	gelmesini	önleyici	mahiyette	olan	cezalardır.	Ancak	hakkı	ihlal	edilen	kişilere	tanınan	
bu	 cezalandırma	 yetkisi	 bazı	 sorunları	 beraberinde	 getirebilir.	 Örneğin	 öç	 alma,	 kendisinin	 ve	
yakınlarının	lehine	karar	verme	gibi	insani	zaaflar	yüzünden	aşırı	bir	durum	ortaya	çıkabilir.Yani	kendi	
davalarında	yargıç	oluyorlardı.	Bu	 ise	orantısız	cezaların,	keyfi	cezaların	var	olması	demektir.	Bunun	
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sonucu	da	karışıklık	ve	düzensizliktir.	Bu	ortamda,	insanlar	özgür	olmasına	rağmen,	korkular	ve	sürekli	
tehditlerle	 dolu	 doğa	 durumunu	 bırakmayı	 isterler.	 İşte	 bu	 durum	 insanların	 siyasal	 toplumu	
oluşturmalarına	 neden	 olmuştur.	 Bu	 aynı	 zamanda	 siyasal	 iktidarın	 sınırlarının	 belirlenmesinde	 de	
temel	hareket	noktasını	oluşturmaktadır.	

	
											Hukuk	ve	Devlet		

è Devletin	olmadığı	doğa	durumunda	bireyler	arası	ilişkilere	düzen	veren	bir	doğa	yasası	vardır.	
Doğa	yasasının	kuralları	akıl	yolu	ile	bulunabilir.	Bu	doğa	yasası	adalet,	özgürlük,	eşitlik,	mala	
cana	saygı	esaslarına	dayanıyordu.	Bu	dönemin	insanı	iyi	niyetli,	yardımlaşmayı	seven,	birbirini	
koruyan,	herhangi	bir	zorlama	olmadan	akıl	ve	mantığına	göre	yaşayan	insandı.		

Doğa	 yasası,	 her	 bireye	 kendisinin	 ve	 başkalarının	 mülkiyetini	 hak	 tanımaz	 kişilere	 karşı	
savunma	 ödevini	 yükler.	 Bireyler,	 mütecavizleri	 cezalandırma	 hakkına	 sahiptir.	 Bir	 taraftan,	 hak	
tanımaz	 kişilerin	 tecavüzlerini	 daha	 etkin	 bir	 şekilde	 önlemek,	 diğer	 taraftan	 da	 bireylerin	 özellikle	
kendi	haklarına	tecavüz	edenleri	cezalandırmak	ve	zararlarını	tazmin	ettirmek	hususunda	hakkaniyet	
ölçülerinin	dışına	taşabilmeleri	ihtimalinin	önüne	geçebilmek	için,	bireyler	bir	sosyal	sözleşmeyle	önce	
sivil	toplumu	daha	sonra	da	devleti	tesis	ederler.	Bunu	yaparken	bireyler,	kendilerini	savunma	hakları	
saklı	kalmak	kaydıyla,	doğa	durumunda	sahip	oldukları	doğa	yasasını	çiğneyenleri	cezalandırma	hakkını	
tamamen	siyasal	otoriteye	devrederler.	Mağdurların	yargıç	olmalarını	engellemek	için,	uyuşmazlığın	
tarafları	 dışında	 bir	 otoritenin	 olması	 gerekir.	 İşte	 devlet,	 bunu	 güden	 bir	 toplum	 sözleşmesinin	
sonucudur.										

è Halkın	 Egemenliği	 ve	 Direnme	 Hakkı:	 Lock’a	 göre,	 iktidarın	 kaynağı	 halktır.	 İktidar	
meşruiyetini,	Tanrı’dan	veya	kaba	güçten	değil,	halkın	rızasından	almaktadır.	Ancak,	bireylerin	
siyasal	 otoritenin	 yönetimi	 altına	 kendilerini	 sokmaları	 anlamında	 gösterdikleri	 bu	 rıza,	
koşulsuz	bir	teslimiyet	de	değildir.	Devletin,	aslî	amacı	olan	bireyin	doğal	haklarını	korumak	
görevini	 yerine	 getirmekte	 başarısız	 olması	 veya	 bizâtihi	 bu	 haklara	 kendisinin	 tecavüz	
etmesi	hâlinde,	bireyler	açısından	sözleşme	hükümsüz	sayılıp,	devlete/siyasal	iktidara	karşı	
baş	kaldırma/direnme	hakkı	doğar.		

Locke’da	 egemen,	 yönetici;	 devlet,	 sözleşmenin	 tarafıdır.	 Egemenlik	 halktadır,	 yasama	 ve	
yürütme	egemenliği	sadece	temsil	ederler.	Locke’un	tasvir	ettiği	bu	rejim,	bir	anayasal	monarşidir.		

è Kuvvetler	Ayrılığı:	İktidarı	sınırlandırmanın	önemli	bir	aracı	da,	kuvvetler	ayrılığı	prensibidir.	
Hobbes	bu	prensibe,	egemenin	gücünü	azaltacağı	ve	bir	savaş	durumu	olan	doğa	durumuna	
dönüşe	 yol	 açacağı	 düşüncesiyle	 karşı	 çıkmaktaydı.	 Locke’a	 göre	 ise,	 kuvvetler	 ayrılığı	
yozlaşmaya	meyilli	iktidarı	kontrol	altında	tutabilmek	için	bir	zorunluluktur.	Bu	yüzden	iktidar	
yasama,	yürütme	ve	federatif	olmak	üzere	üçe	ayrılmalıdır.			

è Yasama-Yürütme	 Ayrılığı:	 Yasama	 ile	 yürütme,	 Hobbes’ta	 olduğunun	 aksine,	 ayrıdır;	 ayrı	
olmak	zorundadır.	Çünkü	yasa	yapan	ile	yürüten	aynı	kişi	olursa	yasa	yapıcıların	ortak	yararı	
gözetmeme	 olasılığı	 doğar	 ve	 bu	 da	 tehlikelidir.	 Yasama	 erki	 yürütmenin	 üstünde	 yer	 alır,	
güçler	birbirini	denetler.		

è Üçüncü	 güç,	 yürütmenin	 içinden	 çıkan	 ve	 anlaşmaları	 imzalayan	 “federatif	 erk”tir.	 Locke,	
bağımsız	bir	yargı	erkini,	kuvvetler	ayrılığı	 içinde	ayrı	bir	erk	olarak	saymaz.	Ancak	Locke’un	
temel	derdinin	bağımsız	bir	yargının	olması	gerektiği	bilindiğinden	ve	yargı	faaliyetinin	bağımsız	
yargıçlarca	yapılması,	Locke’u	“yargıya	yer	tanımadığı”	yönündeki	eleştirilerden	korur.	

Locke’a	 göre,	 yasama	 organının	 erkini	 sınırlayacak	 olan,	 halkın	 kendisidir.	 Yasama	 erkinin	
sınırını,	 halkın	 kendisi	 oluşturur.	 Toplum	 sözleşmesini	 yapanlar,	 doğal	 yaşamdaki	 hak	 ve	
özgürlüklerinden	 Hobbes’un	 aksine	 vazgeçmiş	 veya	 bunları	 devretmiş	 değildirler.	 Locke’da	 hak	 ve	
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özgürlükler,	 Hobbes’takinin	 aksine,	 egemen	 tarafından	 konan	 yasalarla	 verilmiş	 değildirler.	 Hak	 ve	
özgürlükler,	 zâten	 bireydedir.	 Yasa	 tanımasa	 da	 vardırlar.	 Egemenin	 koyduğu	 yasalar,	 bu	 hak	 ve	
özgürlüklerin,	 özellikle	 mülkiyet	 hakkının,	 güvenliğini	 sağlama	 aracıdır.	 Sahip	 olunanı,	 yazılı	 ve	
güvenceli	hâle	sokar.	Demek	ki	toplum	sözleşmesiyle	kurulan	devlet,	bu	doğal	hak	ve	özgürlükleri	ihlâl	
edemez.	Eğer	yasama	organı	doğal	hak	ve	özgürlükleri	tırpanlarsa,	Locke’a	göre	direnme	hakkı	doğar.	
Direnme	hakkıyla,	egemen	devrilecektir.	

è Yönetimlerin	Meşruiyeti:	 Locke,	 yönetimlerin	meşruluk	 sorunuyla	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	 da	
yönetime	karşı	gelme	hakkıyla	da	ilgilenir.	O,	yönetimlerin	meşruluğunu	iki	koşula	bağlar.	İlk	
koşul	 iktidarın	 yasalarca	 belirlenmiş	 koşullar	 dışında	 elde	 edilmemesi,	 yani	 iktidarın	 gasp	
edilerek	 elde	 edilmemesine	 dayanır.	 İkinci	 koşul	 ise,	 iktidarın	 zorbaca	 kullanılmaması	 yani	
iktidarın	 doğal	 hukuk	 tarafından	 koyulmuş	 haklara	 karşı	 gelinmeden	 kullanılmasıdır.	 Locke	
iktidarın	 yaygın	 ve	 bütüncül	 bir	 şekilde	 meşruluk	 sınırlarının	 dışına	 çıkması	 halinde	 halkın	
direnme	ve	isyan	haklarını	saklı	tutar.		
	

Mülkiyet	

è Locke’a	göre,	en	önemli	hak	ve	özgürlük	mülkiyettir.	Nitekim	mülkiyeti,	doğal	hukukun	kutsal	
haklar	 kategorisine	 sokmuştur.	 Locke’a	 göre,	 doğal	 yaşamda	 eşit	 ve	 özgür	 olarak	 doğanın	
nimetlerinden	 faydalanılırdı.	 Buradan	 ise	 bir	 kolektif	mülkiyet	 anlayışı	 çıkmaz.	 Locke’a	 göre	
doğanın	nimetlerinden	faydalanmada	harcanan	“emek”,	o	artı	değer,	o	nimeti	bize	ait	kılar.	
Emek,	 burada	 yani	 doğa	 durumunda	 mülkiyeti	 doğurmuştur.	 Yani	 doğa	 durumunda	 özel	
mülkiyete	 yer	 var,	 kolektif	 mülkiyete	 değil.	 Locke’un	 bu	 teorisi	 meşhur	 “emek-mülkiyet”	
teorisidir.	Emek	böylece	mülkiyetin	meşruiyetini	sağlamaktadır.	Bir	şeye	emek	harcanıyorsa	o,	
emek	harcayanın	mülküdür.											

Locke’a	göre,	doğadaki	tüm	varlıklar,	Tanrı	tarafından	 insanlara	ortaklaşa	tahsis	edilmiştir.	
Ancak,	insanların	kendi	varlıkları	üzerindeki	mülkiyetleri	mutlaktır.	Bir	başka	ifadeyle,	her	birey	kendi	
bedeninin	ve	emeğinin	sahibidir.	Açıktır	ki	doğadaki	şeyler	herkesindir,	ancak	kendi	kendisinin	efendisi	
ve	kendi	kişiliğinin	ve	kişiliğin	eylemlerinin	ve	çalışmalarının	sahibi	olan	insan	kendi	 içinde	büyük	bir	
mülkiyet	 zeminine	 sahiptir	 ve	 buluşlar	 ve	 zanaatlar	 hayatı	 kolaylaştırdığında	 kendi	 varlığını	
desteklemek	ve	rahatlatmak	için	uyguladığı	şeylerin	büyük	kısmı	tamamen	kendisine	aittir,	bu	şeyler	
diğerleriyle	 ortaklaşa	 sahip	 olduğu	 şeyler	 olmaktan	 çıkarlar.	 Buna	 öz-sahiplik	 ilkesi	 adını	 verebiliriz.	
Birey	 bu	 hakkı	 sayesinde	 kendisiyle	 ilgili	 hususlarda	 son	 sözü	 söyleme	 yetkisine	 sahiptir.	 Kendi	
bedeninin	ve	emeğinin	özel	mülkiyetine	sahip	olan	birey	hayatta	kalabilmek	 için	Tanrı’nın	 insanlara	
ortaklaşa	bahşettiği	varlıklara	kendi	emeğini	katarak	onları	özel	mülkiyeti	haline	getirir.	İnsanlar,	daha	
önce	bir	 başkası	 tarafından	özel	mülk	haline	 getirilmemiş	 varlıklara	 kendilerinden	bir	 şey	 katarak	o	
varlıkları	ortak	kullanımdan	çıkarıp	özel	mülk	haline	getirirler.	Ancak,	bu	ortaklaşa	sahip	olunan	doğayı	
özel	mülk	haline	getirme	süreci	sınırsız	bir	süreç	değildir.	Özel	mülk	edinme	süreci	üzerinde	biri	doğal	
diğeri	de	ahlaki	olmak	üzere	iki	sınır	mevcuttur.		

Mülk	edinmedeki	doğal	sınırlamaya	göre,	bir	birey	israf	etmeden	kullanabileceğinden	daha	
fazlasını	 özel	 mülkiyeti	 haline	 getirmemelidir.	 Bu	 durumu,	 basit	 bir	 örnekle	 açıklayalım:	 Doğa	
durumunda,	 acıktığımızı	 düşünelim.	 Karnımızı	 doyurmak	 için,	 etrafımıza	 bakınırken	 üzerinde	
olgunlaşmış	 elmaların	 olduğu	 bir	 elma	 ağacını	 gördüğümüzü	 varsayalım.	 Locke’a	 göre,	 biz	 o	 ağaca	
tırmanıp	 elmaları	 toplayarak	 o	 elmaları	 kendi	 özel	 mülkiyetimiz	 haline	 getirebiliriz.	 Ancak	 bunu	
yaparken	yiyebileceğimizden	fazlasını	almamalıyızdır.	Buna	göre,	üç	elma	şimdi	yemek	için	üç-beş	elma	
da	daha	sonra,	elmalar	çürümeden,	yemek	için	alabiliriz.	Özel	mülkiyet,	ağaca	tırmanmak	istemeyen	
tembel	 birisi	 gelip	 bizden	 elimizdeki	 elmaları	 istemesi	 halinde,	 bize	 o	 kişiye	 “Hayır”	 deme	 imkânını	
sunar.	Elmalarımızı	paylaşıp	paylaşmamak	tamamıyla	bizim	takdirimizdedir.		
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Mülk	edinmedeki	ahlâkî	sınırlama,	bize	bizden	sonra	gelecek	olanların	da	iyiliğini	düşünme	
ödevini	 yükler.	 Yani,	 biz	 başkaları	 için	 de	 yeter	 miktarda	 ve	 iyi	 durumda	 olan	 varlığı	 geride	
bırakmalıyızdır.	Elma	ağacı	örneğimize	geri	dönersek,	eğer	ağacın	üzerinde	10	tane	elma	var	ve	bunların	
8’i	sağlam,	2’si	çürük	ise	ve	ben	başka	bir	kimsenin	de	bu	ağaçtan	elma	almaya	ihtiyacının	olduğunu	
biliyor	isem,	5	tane	sağlam	elmayı	alıp	geride	3	sağlam	iki	çürük	elmayı	bırakmam	ahlaki	sınırlamaya	
aykırı	olacaktır.	Evet,	kendime	5	tane	aldım,	diğer	kişiye	de	5	tane	bıraktım.	Ancak,	bu	sayısal	eşitlik,	
niteliksel	açıdan	eşitliği	getirmiyor.	Locke’a	göre	diğer	kimselere	sadece	adet	olarak	değil,	ama	nitelik	
olarak	da	yeter	derecede	kaliteli,		sağlam,	lezzetli	elmalar	bırakmam	gerekir.	Buna	göre,	belki	de	kabul	
edilebilir	sınır,	benim	sağlam	olan	8	elmadan	4’ünü	almamdır.												

Locke’un	 mülk	 edinme	 veya	 zenginleşebilme	 üzerine	 getirdiği	 doğal	 sınırlamayla	 ilgili	
belirtilmesi	 gereken	 bir	 husus,	 bu	 sınırlamanın,	 paranın	 kullanıma	 girmesiyle	 beraber	 anlamını	
kaybettiğidir.	 Biz	 para	 sayesinde,	 çürüme,	 bozulma	 vb.	 herhangi	 bir	 israfa	 yol	 açmadan	 zenginlik	
biriktirebiliriz.	 Bu	 nedenle,	 mülk	 edinme	 ve	 dolayısıyla	 zenginleşme	 önünde	 var	 olduğu	
düşünülebilecek	olan	doğal	sınır	ortadan	kalkmış	olacaktır.	Ancak,	ahlâkî	sınırlamanın	geçerliğini	halen	
koruduğunu	 söyleyebiliriz.	 Eğer,	 bizim	 zenginleşmemiz	 zorunlu	 olarak	 toplumun	 geri	 kalanının	
fakirleşmesi	pahasına	oluyor	olsaydı,	ahlâkî	 sınırın	 ihlal	edildiği	düşünülebilirdi.	Elma	ağacı	örneğine	
dönersek,	benim	daha	fazla	elma	almam	başkalarının	daha	az	elma	alması	anlamına	gelecektir.	Ancak	
elma	ağacı	analojisi	bir	ekonomiyi	tasvir	etmek	için	her	zaman	geçerli	olmayabilir.	Çünkü	benim	daha	
fazla	 elma	 almam	 başkalarının	 daha	 az	 elma	 alması	 demek	 olurken,	 bir	 ekonomide	 benim	
zenginleşmem	toplumun	geri	kalanının	fakirleşmesi	anlamına	gelmeyebilir.	Eğer	benim	zenginleşmem	
başkalarının	varlıklarını	yağmalamak	biçiminde	olmayıp	üretken	bir	faaliyetin	sonucunda	gerçekleşiyor	
ise	bu	toplumsal	zenginliğin	artması,	ekonomik	pastanın	büyümesi	ve	benim	dışında	kalan	kişilerin	de	
bundan	istifade	etmesi	anlamına	gelecektir.	

Locke’un	 mülkiyet	 hakkı	 üzerinde	 bu	 kadar	 önemle	 durmasını	 yazarlar	 genellikle	 İngiliz	 İç	
Savaşı’nın	 nedenlerinde	 ararlar.	 Sonuçta	 iç	 savaşın	 ana	 sebeplerinden	 biri	 de,	 I.	 Charles’ın	
Parlamento’nun	izni	olmadan	vergi	koymak	istemesidir.	Bu	da	şüphesiz	Locke	açısından	özgürlüğe	ve	
mülkiyete	bir	saldırıdır.		
	

BİLGİ NOTU: JOHN LOCK’UN HOŞGÖRÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ  
John	Locke’un	siyaset	felsefesine	yaptığı	önemli	katkılardan	birisi	de,	onun	hoşgörü	

savunusudur.	Locke,	hoşgörü	savunusunu	“Hoşgörü	Üstüne	Bir	Mektup”	(1689)	adlı	eserinde	
ortaya	koymuştur.	Locke,	dînî	farklılıklara	özgürlük	tanınması,	bir	başka	deyişle	onların	hoş	
görülmesi	doğrultusunda,	iki	farklı	argüman	öne	sürer.	Bunlardan	ilki	seküler,	ikincisi	de	dînî	
içerikli	argümandır.	

Seküler	argüman,	esas	olarak	Devlet	Üzerine	İki	Deneme	adlı	eserindeki	argümanı	
ortaya	koymaktadır.	Buna	göre,	devlet	insanlar	tarafından	doğa	durumunun	belirsizliklerini	
aşmak	 üzere	 kurulmuş	 bir	 kurumdur.	 Devletin	 amacı,	 bireylerin	 doğa	 durumunda	 sahip	
oldukları	 yaşam,	 özgürlük	 ve	mülkiyet	 gibi	 doğal	 haklarını	 güvence	 altına	 almaktır.	 Eğer	
devlet	bu	vazifesinin	ötesine	geçip	bir	de	bireylerin	ruhlarının	kurtuluşunu	kendisine	görev	
addederse,	ciddî	problemlere	davetiye	çıkarmış	olur.	Hatırlanacağı	gibi,	 İngiliz	 İç	Savaşı’nın	
ve	 daha	 sonraki	 Şanlı	Devrim’in	 ardında	 yatan	 temel	 nedenlerden	birisi,	 din	 çatışmasıydı.	
Bireyin	ruhunun	kurtuluşuna	giden,	yalnız	ve	yalnız	bir	yol	vardır.	Ancak,	 farklı	mezhepler,	
hangi	yolun	Tanrı’ya	gittiği	konusunda	hemfikir	değildir.	Yanlış	bir	tercihin	yapılması	hâlinde,	
sonuç	ruhun	sonsuza	kadar	cezalandırılması	olacaktır.	Bu	yüzden,	hangi	yolun	tercih	edileceği	
riske	 atılamayacak	 kadar	 önemli	 bir	 hadisedir	 ve	 her	 birey	 kendi	 ruhunun	 kurtuluşundan	
kendisi	sorumlu	olmalıdır.	Eğer	devlet	bireylere	siyasal	resmî	bir	din	dayatmasında	bulunursa,	
o	dine	inanmayanlar,	o	yolun	cehenneme	gittiğine	inananlar,	devletin	dinini	vicdânen	kabul	
etmekte	büyük	 zorluk	 yaşayacak	 ve	belki	 de	devlete	 karşı	 isyan	edeceklerdir.	 Bu	da	doğa	
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durumuna	 geri	 dönmek	 anlamına	 gelecektir.	Hoşgörü	 Üzerine	 Bir	 Mektup’ta,	 Locke,	 bu	
noktayı	şu	şekilde	izah	etmektedir:	

Yöneticinin	tüm	yetki	alanı	sadece…	sivil	meselelere	ulaşır;	tüm	sivil	 iktidar,	hak	ve	
hükümranlık,	bu	şeylerin	geliştirilmesi	amacıyla	bağlanmış	ve	sınırlandırılmıştır;	sivil	 iktidar	
hiçbir	 biçimde	 ruhların	 kurtarılması	 [amacını	 kapsayacak	 şekilde]	 ne	 genişletilebilir,	 ne	de	
genişletilmelidir.	

Locke’un,	 hoşgörü	 savunusunda	 kullandığı	 dînî	 argüman	 ise,	 dinin	 bireyin	 vicdânî	
kabulüyle	 ilgili	 olduğu	 ve	 gerçek	 dînî	 inancın	 insanın	 içinden	 gelen	 samimi	 bir	 duyguyla	
olacağıyla	 ilgilidir.	 Bir	 kimseyi	 vicdanına	 aykırı	 davranmaya	 zorlamak,	 o	 kişinin	 sadece	 dış	
davranışlarında	 değişikliğe	 yol	 açabilecekken,	 vicdânî	 kabullerinde	 bir	 değişiklik	
yaratmayabilecektir.	Bu	anlamda,	dinde	zora	başvurmak	anlamsızdır.	Kişilerin	dînî	inançları	
ve	 ibadetleri	 kamu	 düzenini	 bozmadığı	 sürece,	 devlet	 dînî	 inanışlardaki	 farklılıkları	 hoş	
görmelidir.	Bu	görüşünü,	şu	ifadelerle	dile	getirir	Locke:	
“…	insanların	ruhlarını	kurtarma	çabası,	yargıçlara	ait	olamaz,	çünkü	yasaların	katılığı	ve	
cezaların	 gücü	 insanların	 aklını	 ikna	 etmeye	 ve	 değiştirmeye	 yeterli	 olsa	 da,	 ruhlarını	
kurtarmaya	yardımcı	olamaz.	Tek	bir	gerçek	ve	cennete	giden	tek	bir	yol	olduğuna	göre,	
insanların	sarayın	dininden	başka	bir	yol	takip	etmesine	izin	verilmezse,	kendi	akıllarının	
ışığını	 söndürmek	 ve	 kendi	 vicdanlarının	 emrettiğine	 karşı	 çıkmak	 zorunda	 kalırlarsa,	
yöneticilerinin	 iradesine	 körü	 körüne	 tâbi	 olurlarsa,	 doğdukları	 ülkeye	 kök	 salmış	 olan	
dine	cehâlet,	tutku	veya	bâtıl	inançlar	nedeniyle	bağlanırlarsa;	din	daha	çok	kişiyi	kendine	
çekecek	ne	tür	bir	umut	vaat	edilebilir?”	

	

Locke’un	Görüşleri	Hakkında	Genel	Değerlendirme	

è John	Locke,	17.	yüzyıl	İngiltere’sinde	yaşamış	ve	dönemin	siyasi	çatışma	ve	çekişmelerine	şahit	
olmuş	bir	düşünürdür.	Locke,	döneminin	olaylarına	sadece	seyirci	kalmamış	fakat	bizatihi	bu	
olaylara	fikirsel	düzeyde	yön	vermiştir.	Locke,	Kralın	mutlak	iktidar	iddiası	karşısında	anayasal	
bir	temsili	demokrasi	fikrinin	savunucusu	olmuştur.	Bir	sosyal	sözleşme	düşünürü	olarak	Locke	
iktidarın	 kaynağını	 halkın	 rızasına	 dayandırmış	 ve	 Kralın	 iktidarının	 sınırlanmasının	 temelini	
hazırlamıştır.	 Locke,	 siyasi	meselelere	 bakışı	 itibarıyla	 kendinden	önce	 gelen	Machiavelli	 ve	
Hobbes’un	 modern	 bakış	 açısını	 devam	 ettirmektedir.	 Locke’a	 göre	 de	 devlet	 artık,	 içinde	
erdemli	 bireylerin	 yetiştirileceği	 toplumsal	 koşulları	 yaratmak	 yerine,	 birbirleriyle	 çatışan	
çıkarlara	 sahip	 bireylerin,	 birbirleriyle	 çatışmaya	 tutuşmadan	 bu	 farklı	 çıkarlarını	 tatmin	
edebilecekleri	 istikrar	 ortamını	 tesis	 etmek	misyonuyla	 sınırlanmıştır.	 Toplumsal	 var	 oluşun	
amacının	bireyleri	erdemli	kişiler	yapmak	değil	fakat	onların	yaşam,	özgürlük,	mülkiyet	gibi	sivil	
çıkarlarını	(civil	interests)	güvence	altına	almak	olduğu	bir	yerde	siyasetin	amacı	da	bu	hakları	
korumakla	 sınırlıdır.	 John	 Locke,	 bu	düşünceleriyle	modern	dönemin	 temel	 ideolojilerinden	
birisi	 olan	 liberalizmin	 de	 temel	 köşe	 taşlarını	 yerleştirmiştir.	 Buna	 göre	 tüm	 liberallerin	
savunduğu	bireycilik,	pek	çok	 liberalin	kabul	ettiği	bireyin	doğal	haklara	sahip	olması,	 sınırlı	
devlet	ve	kuvvetler	ayrılığı,	hoşgörü	gibi	fikirler	Locke’un	düşüncesinde	ilk	sistematik	ifadelerini	
bulmuşlardır.	

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) 71)  

	

																																																													
71	Öktem,	152;	.	
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Rousseau, hayatı boyunca birçok eser verdi. Rousseau’nun yayınlanmış eserleri 
şunlardır: 

1)Çağdaş Müzik Üzerine Bir İnceleme(1743),  
2)Bilimler ve Sanatlar Üzerine Konuşmalar(1750),  
3)Köyün Kahini(1752),  
4)İnsanlar Arasındaki Eşitsizliklerin Kaynağı(1758), ROUSSEAU, Jean 

Jacques (2004) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine 
Konuşma, çev. Rasih Nuri İleri, Say Yayınları, İstanbul. 

5)D’Alembert’e Mektuplar(1758),  
6)Julie veya Yeni Heloise(1761),  
7)Toplumsal Sözleşme(1762), ROUSSEAU, Jean Jacques (2001) Toplum 

Sözlesmesi, çev. Vedat Günyol, Adam Yayınları, İstanbul. 
8)Emile(1762),  
9)İtiraflar(1765-1770),  
10)Polonya Hükûmeti Üzerine Görüşler(1772). 	

	
Genel	Felsefesi	

	

è Rousseau’ya	göre,	doğa	durumunda	insan	sınırsız	bir	özgürlük	ve	eşitliğe	sahipti.	Uygarlığın	
ilerlemesi,	 insanı	 daha	 iyi	 ve	 daha	 geniş	 görüşlü	 yapmamıştır.	 Bilim,	 insana	 servet	 ve	 lüksü	
tanıtmış,	 fakat	 aynı	 zamanda	 eşitsizliğe	 neden	 olmuştur.	 Ayrıcalıkların	 ve	 paranın	 hâkim	
olduğu	 bir	 dünyada,	 gerçekten	 yetenekli	 olanların	 hayat	 hakkına	 sahip	 olması	 çok	 zordur.	
Modern	 toplum	 gelişerek	 sivil	 toplumun	 karşıtı	 bir	 siyasal	 düzeni	 ve	 bunun	 sonucu	 olan	
eşitsizliği	yaratmıştır.										

è Rousseau’nun,	bireye	ve	onun	mutluluğuna	verdiği	önem,	felsefesinde	belirleyici	olmuştur.	
İnsanın,	 kültürel	 farklılıkların,	 yapaylıkların,	 tutku	 ve	 rekabeti	 ile	 özel	 mülkiyetin	 yol	 açtığı	
olumsuz	 etkilerden	 arındırılması,	 onun	 doğasından	 gelen	 bu	 iyi	 yanını	 ortaya	 çıkaracaktır.	
Modern	 felsefenin	 kavramlarından	 biri	 olan	 “ben”	 fikri,	 ilk	 kez	 bir	 düşünür	 tarafından	
toplumsal	yapının	açıklanmasında	bu	biçimde	kullanılmıştır.													

Rousseau,	 atomik	 ben	 ile	 toplum	 arasındaki	 gerilimi	 azaltma,	 ikisi	 arasında	 bir	 denge,	 bir	
bağlantı	 noktası	 kurma	 çabasındadır.	 Genel	 irade,	 Rousseau’da	 eşitsizlikle	 mücadele	 aracına	
dönüşmüştür.	 Pratikte	 yurttaşlar	 topluluğu	 olan	 devlet,	 bizzat	 modernleşmenin	 bir	 sonucu	 olan	
toplumsal	farklılaşmanın	getirdiği	bir	karşı	denge	unsurudur.														

Rousseau,	toplumsal	yaşamın	evrimsel	dönüşümünü	olumsuz	değerlendirir.	Toplumsal	alanda	
gelişmeler,	önüne	geçilemezdir	ve	devam	edecektir.	Onun	iyimserliği	karşısında,	kaderciliği	bir	tezat	
oluşturmaktadır.	Rousseau,	gelişim	sürecinden	kaçınılabileceğini	ya	da	onun	tersine	çevrilebileceğini	
düşünmez.														

è Rousseau,	 toplumu,	 toplumun	 ürünlerini	 ve	 toplumdaki	 eşitsizlikleri	 eleştirirken	 bunun	
Aydınlanma	adına	yapmaktadır.	Gerçekte	Rousseau,	ahlaksal	özne	olan	bireyi	iktidara	karşıt	
olarak	sunmaz.	Modernin,	kendiliğinden	akılcı	bir	düzeni	getireceği	 fikri	Rousseau	 için	kabul	
edilemez	niteliktedir.	Toplum,	akılcı	değildir	ve	modernlik	birleştirmekten	farklılaştırma	özelliği	
gösterir.	 Çıkar	 mekanizmalarının	 karşısına,	 genel	 iradeyi	 koymak	 zorunludur.	 Tüm	 bu	
değerlendirmeler	 bir	 arada	 ele	 alındığında,	 Rousseau’dan	 hem	 demokratik,	 hem	 otoriter	
rejimler	 için	 dayanak	oluşturan	 genel	 irade	düşüncesi,	 hem	de	modern	 karşısında	doğayı	
temsil	eden	saf	insan	düşüncesi	çıkmaktadır.	
Doğa Durumu												

è Tıpkı	Thomas	Hobbes	ve	John	Locke	gibi	Rousseau	da,	siyasal	düşüncesini	bir	doğa	durumu	
varsayımından	hareketle	ortaya	koyar.	Ancak	bunu	yaparken	sözkonusu	isimler	gibi	çağının	
siyasal	 davranışını	 meşrulaştıran	 bir	 doğa	 durumu	 tasvirine	 girişmemekte,	 bilakis	 insan	
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adaletsizliklerinin	 kökenini	 açıklayan	 ve	 var	 olan	 şartları	 eleştiren	 bir	 tasvir	 ortaya	
koymaktadır.	

è Roussau’da	 da	 doğal	 yaşam	 düzeni	 var,	 ancak	 insanlar	 burada	 Locke’ta	 olduğu	 gibi	 gayet	
mutludurlar.	Rousseau	da,	iyimser	bir	sözleşmecidir.	Devlet	ve	hukuk	yoktur.	İnsanlar,	hak	ve	
özgürlüklerde	eşittir.										

Doğa	durumunda	hayvandan	pek	de	farkı	olmayan	insanın,	buna	karşın	iki	özelliğiyle	hayvandan	
ne	ölçüde	farklı	olduğu	ortaya	konabilir.	Öncelikle,	doğayla	ilişkisi	bakımından	insanın	özgürce	seçim	
yapma,	karar	alma	erkine	sahip	olduğu	söylenebilecektir.	Bunun	yanısıra	kendisini	hayvandan	ayıran	
diğer	özellik	sahip	olduğu	gelişme	yetisidir.	 İnsan	bu	yetisi	sayesinde	değişip	gelişme	gösterse	de	bu	
daha	 iyiye,	 yetkinleşmeye	 dair	 bir	 gidiş	 anlamına	 gelmeyecektir.	 Keza	 Rousseau’nun	 gözünde	 bu	
yetkinleşme,	 insanın	 doğa	 durumundan	 toplumsal	 insana	 doğru	 gidişidir.	 Bu	 ise	 toplumun	 içerdiği	
erdemlerle	beraber	kötülüklere	de	kaynaklık	etmektedir.												

Doğa	durumunda	 insanlar,	aileler	hâlinde,	 fakat	ayrı	ayrı	oturuyorlardı.	Herkes	eşit	ve	doğal	
özgürlüklere	 sahiptirler.	 Doğa	 durumunda	 insanlar	 akla	 göre	 değil,	 fakat	 duygularına	 ve	 doğal	
eğilimlerine	 göre	 yaşıyorlardı.	 Bu	 nedenle	 de	 mutluydular.	 Rousseau,	 akıl	 yerine	 duyguyu	 öne	
çıkartmakta	ve	duyguların	içerisinde	de	merhamete	vurgu	yapmaktadır.	Ona	göre	insan	doğal	hâlinde,	
akıl	temelinde	eylemde	bulunan	bir	varlık	olmayıp	daha	ziyade	içgüdüleri	ve	duyguları	ile	hareket	eden	
bir	 varlıktır.	 İstekleri	 sınırlı	 olan	 ve	merhamet	 duygusuna	 sahip	 olan	 bu	 insanlar	 arasında	 savaş	 da	
yoktur.	 Onun	 gözünde	 insanın	 kendisini	 koruması	 ilk	 doğal	 yasa	 şeklinde	 anlamlandırılır;	 kendini	
koruma	 kaygısı	 doğa	 durumunda	 tek	 devindirici	 güç;	 kendini	 sevme	 de	 ilk	 doğal	 tutku	 olarak	
değerlendirilir.	 Kişinin	 sahip	 olduğu	 arzuların	 dar	 kapsamı;	 merhamet	 duygusunun	 yanında	 doğa	
durumundaki	insanlar	arasında	barışın	hüküm	sürmesinin	bir	diğer	nedenini	oluşturmaktadır.	Zaman	
içerisinde	 insanın	 akli	 melekeleri	 gelişmiştir	 ama	 bu	 gelişme	 insanın	 masumiyetini	 kaybetmesi,	
doğallığını	 yitirmesi	 ve	yozlaşması	pahasına	olmuştur.	Bu	açıdan	çağının	en	önemli	 gelişmesi	olarak	
bilimsel	devrime	ve	bununla	ilişkili	olan	materyalist	yaklaşıma	da	meydan	okumaktadır.													

Doğa	 durumunda,	 insanlar	 arasında	 mücadele	 ve	 savaş	 yoktur,	 çünkü	 istekleri	 sınırlı	 ve	
merhamet	duygusunun	frenlediği	insan	kötülük	yapmaktan	çok,	kötülükten	kaçmayı	tercih	edecektir.	
Mülkiyet	kurumunun	bulunmayışı	doğal	durumda	huzur	sağlıyordu.	Fakat	toprağın	mülkiyet	edinilmesi	
ile	uygar	topluma	adım	atılmış	ve	toprak	parçasının	etrafını	çevirerek	bu	benimdir	diyen	ve	ilkel,	saf	
insanları	bu	sözüne	inandıran	kişi	uygar	toplumun	gerçek	kurucusu	olmuştur.		

Ancak,	toplumun	üyelerinden	biri,	bir	toprak	parçasının	etrafını	çitle	çevirir	ve	burası	benimdir	
der.	 İşte	 Rousseau’ya	 göre,	 insanlar	 arası	 eşitsizliğin	 kaynağı	 bu	 çit	 çevirme,	 yani	 mülkiyettir.	 Bu	
aşamadan	sonra,	doğal	yaşama	geri	dönülemez.	Tüm	kötülüklerin	kaynağı,	en	azından	bu	aşamada,	
mülkiyettir.	Mülkiyetten	sonra,	mülk	kavgaları	doğar.									

Toplum	hâlinde	yaşayan	insanların,	lisanları	ve	akıl	melekeleri	gelişir.	Bunun	akabinde,	sanatlar	
ve	bilimler	gelişir.	Rousseau	için,	bu	süreç	daha	iyiye	yönelen	bir	ilerleme	değildir.	Bu	insanların	doğal	
özgürlüklerinin	kaybedilmesi,	doğal	olmayan	eşitsizliklerin	doğmasının	tarihidir.	Dahası,	doğası	gereği	
insanları	 sosyal	 varlıklar	olarak	görmeyen	Rousseau,	onların	 sosyalleşme	emareleri	 göstermesini	de	
bizatihi	 olumsuz	 bir	 gelişme	 olarak	 görür.	 Tüm	 bunlar,	 Rousseau	 için	 olumsuz	 olaylardır.	 Kendi	
ifadesiyle	 “insanı	 toplumsal	 kılan	 onun	 zayıflığıdır;	 yüreklerimizi	 insanlığa	 götüren	 ise	 ortak	
sefaletlerimizdir.	 Her	 bağımlılık,	 bir	 yetersizlik	 belirtisidir:	 eğer	 hiçbirimiz	 diğerlerine	 muhtaç	
olmasaydı,	 onlarla	birleşmeyi	 kesinlikle	düşünmezdi”.	Buna	 karşın,	doğa	durumundan	uzaklaşma,	
işbölümünü	ve	bu	da	kaçınılmaz	olarak	doğal	olmayan	eşitsizlikleri	doğuracak	ve	nihayet	mülkiyetin	
devreye	girmesi	de	bu	eşitsizlikleri	çoğaltan	bir	nitelik		hâlini	alacak,	bir	yönüyle	doğa	durumunun	
son	sınırına	ulaşıldığını	gösterecektir:	

Bir	toprak	parçasının	etrafını	çitle	çevirip	“	bu	bana	aittir.”	diyebilen,	buna	inanacak	kadar	saf	
insanlar	bulabilen	ilk	insan,	uygar	toplumun	gerçek	kurucusu	oldu.	(	…)	Öyle	görünüyor	ki,	bu	toprağın	
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etrafını	çevirme	olayının	olduğu	zaman	işler	o	güne	kadar	oldukları	gibi	sürüp	gidemeyecekleri	noktaya	
artık	gelmişlerdi.	Çünkü	ancak	birbiri	ardından	meydana	gelebilen	daha	önceki	birçok	fikre	dayanan	bu	
mülkiyet	 fikri	 insan	aklında	birden	bire	teşekkül	etmedi.	Tabiat	hâlinin	bu	en	son	sınırına	varmadan	
önce	hayli	 ilerlemeler	kaydetmek,	birçok	hünerler	ve	bilgiler	elde	etmek,	bunları	bir	çağdan	ötekine	
aktarmak,	çoğaltmak	gerekmişti	(Rousseau,	1968:131-32).	

è Rousseau,	eğitim	ve	kültürün	toplumsal	eşitsizlikleri	yarattığını	ve	toplumsal	kurumların	bu	
eşitsizlikleri	 hızlı	 bir	 şekilde	 artırdığını	 vurgular.	 Oysa	 doğa	 durumunda	 insanların	 fiziksel	
üstünlükleri	bile	herhangi	bir	eşitsizliğe	yol	açmamaktadır.										

Özel	 mülkiyet	 kurumuyla	 birlikte	 doğal	 kaynakların	 bazı	 insanların	 elinde	 eşitsiz	 bir	 şekilde	
birikmesi	bir	 insanı	karnını	doyurabilmek	için	başka	bir	 insana	muhtaç	hale	getirmiş;	doğmakta	olan	
toplumda	kesin	çizgilerle	ayrılan	iki	sınıfı	ortaya	çıkarmıştır.	Yoksullar	ve	zenginler	şeklinde	oluşan	bu	
ayrım	 ve	 aralarındaki	 uçurum	 ise	 bir	 savaşın	 çıkışını	 kaçınılmaz	 kılar.	 Bu	 savaş,	 Rousseau’da	
toplumsallığın	 olmadığı	 doğa	 durumu	 ile	 toplumsal	 hayat	 arasındaki	 geçiş	 döneminin	 son	 evresine	
tekabül	etmektedir.	Savaş	sonrasında	zenginlerin;	kaba,	aldatılmaları	kolay,	kendi	aralarında	sorunları	
olan,	 hırslı	 ve	 hasis	 olduklarından	 dolayı	 efendilerinden	 vazgeçmeyen	 insanları,	 parlak	 söylevlerin	
aracılığıyla	kandırmaları	 sonucu	yapılan	ve	 temelinde	mülkiyetin	bulunduğu	yalancı	bir	 sözleşme	 ile	
devlet	 kurulmuş	 olur.	 Böylesi	 bir	 sözleşme	 ile	 ortaya	 çıkan	 devletin	 başlıca	 işlevi,	 zenginlerin	
konumlarını	 sağlamlaştırıp	 eşitsiz	 ilişkileri	 kurumsallaştırmaktır.	 Bu	 sözleşme	 çıplak	 şiddetin	 yerini	
hukukun	almasına	imkân	tanımış	ve	eşitsizliğe	siyasal	bir	boyut	kazandırmıştır.										

İnsanların	yetenek	ve	becerileri	eşit	olmadığından,	güçlü	daha	çok	iş	çıkartmış,	becerikli	daha	
fazla	elde	etmiştir.	Zekâsı	ve	yetenekleri	gelişen	insan,	önceleri	özgür	ve	bağımsız	iken,	yeni	ihtiyaçları	
nedeniyle	daha	fazla	mülkiyet	istemiş	ve	hatta	hemcinslerini	köle	haline	getirmiştir.	Uygar	hayata	geçiş	
insanlara	 ıstırap	 getirmiştir.	 	 Yeni	 doğmakta	 olan	 toplum	 bir	 savaş	 alanına	 dönmüştür.	 Bu	 durum	
insanları	düşünmeye	zorlamıştır,	çünkü	hiç	kimse	güvende	değildir.	Rousseau’ya	göre,	bu	durumdan	
çıkılması,	ancak	halk	egemenliğiyle	mümkün	olur.															

Kısacası,	 insan	medenileştikçe,	 tüm	yetenekleri	gelişip,	zekâsı	en	üst	düzeye	çıkmıştır,	ancak	
doğa	durumunda	özgür	ve	mutlu	iken,	şimdi	doğanın	ve	giderek	diğer	insanların	kölesi	olma	durumuna	
düşmektedir.	Üstelik	Rousseau,	 ortak	 yarar	 adına	bir	 iktidar	oluşturmayı	 da	özgürlükleri	 güvenceye	
almaktan	çok	köleliğe	doğru	bir	adım	olarak	değerlendirir.	Yönetim	biçimleri	arasındaki	farklar,	onların	
kuruluşları	sırasında	ortaya	çıkan	tesâdüfî	 farklara	dayanmaktadır.	Önemli	olan	gelişmeler,	öncelikle	
mülkiyetin	ortaya	çıkması,	sonrasında	yöneticilerin	belirmesi	ve	son	olarak	da	meşru	yönetimlerin	keyfî	
yönetimlere	dönüşmesidir.	Böylece,	ilkin	zengin-yoksul	eşitsizliği,	sonra	güçlü-güçsüz	eşitsizliği	ve	son	
olarak	da	köle-efendi	eşitsizliği	doğmuştur.										

è Rousseau,	 siyasal	 topluma	 geçilmiş	 olmasının	 insanı	 bozduğunu	 söylemektedir;	 ancak	 bu	
aşamaya	geçilmesi	normal	ve	kaçınılmaz	bir	şeydir.	Doğa	durumunda	doğal	eğilimlerine	göre	
menfaatlerini	izleyen	insan,	toplum	haline	geçtikten	sonra	kendi	çıkarından	başka	hiçbir	şeyi	
düşünmez	 olmuştur.	 Rousseau,	 uygar	 topluma	 karşı	 çıkarken,	 bireylerin	 topluma	 girerken	
yaptıkları	 fedakarlıklarının	 aynı	 zamanda	 önemli	 kazançlar	 sağladığının	 bilincindedir.	 Birey,	
doğal	 özgürlük	 bakımından	 yitirdiklerini	 “sivil”	 ve	 “ahlaksal	 özgürlük”le	 kazanır.	 Birey	
içgüdülerinin	yönetiminde	olmaktan,	sorumlu	ve	ahlaksal	davranışı	gerçekleştiren	toplumsal	
bireye	 dönüştüğünde,	 özgürlüğüne	 de	 kavuşur	 ve	 kendi	 kendisinin	 efendisi	 olur.	 Eşitsizlik	
Üzerine	Söylev’de	hipotetik	de	olsa	ortaya	çıkan	“doğal	özgürlük	kaybı”,	insanın	tam	ahlaksal	
özgürlüğe	erişmesi	olanağını	sağladığı	için,	yapılması	gereken	bir	fedakârlıktır.	
 

Sosyal Sözleşme 												
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İnsanların,	 tarihi	 geriye	 çevirip	 doğal	 özgürlüklerini	 geri	 kazanmaları	mümkün	değildir.	 Artık	
insan,	doğa	halindeki	kendi	kendine	yeten,	saf,	temiz	insan	değildir.	Artık	insan,	hayatını	sürdürebilmek	
için	 başkasının	 yardımına	 muhtaç	 olan,	 medeniyetin	 konforlarına	 bağımlı	 hâle	 gelmiş	 bir	 varlıktır.	
İnsanların	kazanabilmeyi	ümit	edebilecekleri	tek	şey	medeni	toplumda	var	olabilecek	sivil	özgürlüktür.	
Bu	 özgürlük	 ancak	 yalancı	 sözleşme	 niteliğindeki	 yapının	 geride	 bırakılması	 ve	 yeni	 bir	 toplumsal	
sözleşme	 ile	 gerçekleştirilebilecektir.	 İnsanın	 insana	 bağımlı	 olduğu	 yozlaşmış	 medeni	 toplumdan	
kurtulmanın	yolu	da,	bu	toplumda	sahip	olunan	haklardan,	ayrıcalıklardan	vazgeçmede	yatmaktadır.	
Zengin,	 fakir,	 toplumun	 tüm	 fertleri	 tüm	 haklarını	 bir	 sözleşme	 ile	 kurulacak	 yeni	 ahlaki	 topluluğa	
devretmelidir.								

Hiçbir	otorite	kuvvete	dayanmaz:	Örnek:	ailede	babanın	otoritesi,	çocukların	büyümesine	ve	
kendilerini	koruyacak	hale	gelmesine	kadar	sürer.	Eğer	kuvvetin	hak	yarattığı	kabul	edilirse,	daha	büyük	
kuvvete	 sahip	olanın	egemenliği	 ele	alması	 veya	almak	 istemi	 ihtimali	daima	 söz	 konusu	olabilir.	O	
halde	 meşru	 otoritenin,	 toplumdaki	 egemenliğin,	 insanlar	 tarafından	 yapılan	 sosyal	 sözleşmeden	
geldiğini	kabul	etmek	zorunludur.											

è Hobbes	ve	Locke	gibi	Rousseau’da	devlet	egemenliğini	meşrulaştırmak	için,	mistik	öğelerin	
yetersizliğinden	 dolayı,	 toplum	 kavramına	 başvurmaktadırlar.	 Rousseau’ya	 göre,	 diğer	
insanlara	 bir	 toprağın	 kendisine	 ait	 olduğunu	 benimsetebilen	 insan,	 toplumun	 kurucusu	
olmuştur.	Bu	aynı	zamanda	doğal	yaşama	döneminin	sona	erme	sebebidir.										

è Rousseau’ya	göre	sosyal	sözleşmenin	amacı:	“Üyelerinin	her	birinin	canını	malını	ortak	güçle	
koruyan	öyle	bir	toplum	şekli	bulmalı	ki,	orada	her	insan	herkesle	birleştiği	halde	yine	kendi	
emrinde	kalsın	ve	eskisi	kadar	hür	olsun.”										

Sosyal	 sözleşmeyle	 insan,	 doğal	 özgürlüğünü,	 istediği	 ve	 elde	 edebileceği	 şeyler	 üzerindeki	
sınırsız	hakkını	yitirmekte,	bunun	yerine	medeni	özgürlüğü	ve	elindeki	şeyler	üzerinde	mülkiyet	hakkına	
kavuşmaktadır.											

Doğal	 yaşama	 döneminde	 hemen	 hemen	 hiç	 bulunmayan	 eşitsizlik;	 varlığını,	 gücünü	 ve	
gelişmesini,	insan	yeteneklerinin	ve	aklının	gelişmesinden	alır.	Bu	eşitsizlik,	mülkiyet	ve	yasaların	ortaya	
çıkmasıyla	sürekli	ve	meşru	olur.	İnsanlar	arasındaki	eşitsizlik,	doğal	hukuka	aykırıdır.												

è Sosyal	sözleşme	varsayımsal	niteliktedir.	Hiçbir	zaman	böyle	bir	sözleşme	yapılmamış	olabilir.	
Fakat	 devlet	 ve	 birey	 ilişkilerini	 akla	 uygun	 bir	 ölçüye	 göre	 düzenleyebilmek	 için,	 böyle	 bir	
sözleşmenin	yapıldığını	varsaymak	gerekir.													

Böylesi	bir	topluluğun	inşâsı	doğrultusunda	ise	insanlar	pek	de	uzlaşmaz	gibi	görünen	iki	amaca	
sahiptirler:	“Üyelerinden	her	birinin	canını	ve	malını	bütün	ortak	güçle	savunup	koruyan	öyle	bir	toplum	
biçimi	bulmalı	ki,	orada	her	birey	hem	herkesle	birleştiği	halde	yine	kendi	buyruğunda	kalsın,	hem	de	
eskisi	kadar	özgür	olsun”	(Rousseau,	1946:	20).	İnsanlar,	hem	bir	egemenin	yönetimi	altına	girmenin	
zorunluluğunu	 kabul	 etmekte,	 ancak	 aynı	 zamanda	 da	 bir	 egemenin	 yönetimi	 altına	 girmekle	
özgürlüklerini	yitirmek	istememektedirler.										

Sosyal	 sözleşme	öyle	bir	 eşitlik	 sağlar	 ki,	 herkes	 aynı	 koşullarda	 sözleşmeye	katılırlar	 veaynı	
haklardan	yararlanırlar.	Genel	 iradenin	her	kararı,	tüm	yurttaşları	eşit	olarak	borç	altına	sokar	ya	da	
olanak	sağlar,	genel	iradeye	uyan	kimse	de	gerçekte	kendi	iradesine	uymuş	sayılır.											

Sosyal	 sözleşme	 ile	 Rousseau,	 özgürlük	 ve	 otoriteyi	 uzlaştırmaya	 çalışmaktadır.	 Bunu	
yapabilmek	için	genel	irade	kavramına	başvurmaktadır.	Çünkü	özgürlüğün	kutsallığına	inanır.	Ona	göre	
özgürlükten	vazgeçmek	insan	olmanın	hak	ve	ödevlerinden	vazgeçmek	demektir.	Yeni	birlik	biçimi	olan	
toplum,	herkes	için	egemen	otoritedir.	O,	kamusal	bir	kişi,	her	bir	bireyin,	kimliğini	oluşturan	bir	hayat	
ve	iradeye	sahip	olması	gibi,	kendine	ait	bir	iradesi	olan	organik	bir	varlıktır.	Rousseau,	hem	egemen	
otoritenin	yaratıldığı	süreci,	hem	de	bu	sürecin	amacını	“genel	 irade”	olarak	adlandırmaktadır.	Hem	
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öteki	insanlara	bağlanarak	belli	bir	itaat	ilişkisi	içerisine	girilmesi,	hem	de	eskisi	kadar	özgür	olabilmek	
ancak	herkesin	iradesini	genel	iradeye	devriyle	mümkün	olacaktır.	

Toplum	 sözleşmesinin	 tarafları,	 toplumun	 üyeleridir,	 halktır.	 Bireyler	 bu	 sözleşmeyi	
oybirliğiyle	yapmak	zorundadır.	Eğer	sözleşme	yapıldıktan	sonra	o	toplumda	yaşıyorsanız,	sözleşmeyi	
kabul	etmişsiniz	demektir.	Eğer	toplum	sözleşmesi	kabul	edilmiyorsa,	o	toplumda	durulmamalıdır.	

è Sosyal	 sözleşme,	 oybirliği	 ile	 yapılan	 tek	 anlaşmadır.	 Sözleşmeyi	 kabul	 etmeyenler,	 onun	
dışında	 sayılır	 ve	 yabancı	 statüsü	 kazanır.	 Fakat	 sosyal	 sözleşmenin	 yapılmasıyla	 devlet	
kurulduktan	 sonra,	 devlet	 ülkesinde	 yaşayanların	 bu	 sözleşmeyi	 kabul	 ettikleri	 varsayılır.	
Onlardan	 sözleşmeyi	 ayrıca	 açıkça	 onaylamaları	 beklenemez.	 Genel	 irade,	 bireyin	 ya	 da	
toplumun	 zorlanmasından	 değil,	 bireyin	 toplum	 içindeki	 olumlu	 dönüşümünden	 doğar.	 Bu	
nedenle	 de	 genel	 iradenin	 gerçekleşmesi,	 bireysel	 özgürlüklerle	 çatışmaz,	 hatta	 onun	 bir	
koşuluna	dönüşür.							

è Rousseau’nun,	bir	 yandan	özgürlük	 temelinden	hareket	 etmesi,	 diğer	 yandan	 çoğunluğun	
düşüncesi	olarak	genel	iradeye	atfettiği	değer,	hem	azınlık	hakları	açısından,	hem	de	genel	
iradeye	teslimiyet	açısından	demokrasi	için	büyük	bir	sorun	olarak	ortaya	çıkmaktadır.	
 

Egemenlik									

è Sosyal	sözleşme	ile	ortaya	çıkan	genel	irade,	devlette	egemenliğin	sahibidir.	Egemenlik,	genel	
iradenin	 uygulanmasından	 ayrı	 bir	 şey	 olmadığı	 için,	 başkasına	 devredilemez	 ve	 ayrıca	
bölünemez.												

Rousseau,	 sözleşmeyle	yaratılan	devleti	ortak	 iyiliğe	yönlendirmeyi,	genel	 iradenin	 işi	olarak	
görür.	 Bu	 doğrultudaki	 çaba,	 diğer	 bir	 deyişle	 genel	 iradenin	 uygulamaya	 geçirilmesi	 ise	 egemenlik	
olgusunu	karşımıza	çıkarır.	Burada	sözleşmeyle	ortaya	konan	yeni	 toplum,	herkes	 için	egemen	olan	
otoritedir.	Bu	yönüyle	de	egemen,	yurttaşların	bütünü	anlamındaki	halktır.	Egemenlik,	genel	iradenin	
işlemesi	 anlamını	 taşımaktadır.	 Onun	 doğrudan	 genel	 iradeyle	 olan	 bağı	 da,	 kendisine	 atfedilen	
özellikleri	belirler.	Bu	yönüyle	egemenlik;	devredilemez,	temsil	edilemez,	bölünemezdir,	o	mutlak	ve	
doğrudur.	Bunlar	ise,	egemenliğin	genel	iradeyle	olan	bağını	kaçınılmaz	kılan	vasıflardır.								

è Genel	 irade	 dâimâ	 doğrudur	 ve	 kamu	 yararına	 yönelmiştir.	 Genel	 irade,	 toplumun	 ortak	
çıkarını	gözönünde	tutar.	Bu	niteliğiyle,	özel	iradelerin	bir	toplamından	başka	bir	şey	olmayan	
ortak	iradeden	ayrıdır.	Rousseau,	genel	iradenin	yanılmazlığı	hakkında,	“kişiler	kendi	yararları	
konusunda	yanılmıyorsa,	genel	irade	de	genelin	yararının	ne	olacağı	konusunda	yanılmaz”	
gerekçesini	kullanmıştır.	Rousseau,	genel	iradeye,	toplumun	faydasını	kolladığı	için	mistik	bir	
anlam	yüklemiştir.								

	Genel	iradeye	yönelik	eleştiri;	Genel	iradenin	yanılır	olduğu	zaman	içinde	açıkça	görülmüştür.	
Diğer	 yandan,	 genel	 iradenin	 yanılmazlığı	 görüşü,	 ırkçı	 üstün	 ulus	 kavramının	 açılımları	 için	 de	
kullanılmıştır;	örnek	Alman	idealizmi	…											

Egemenliğin	 kaynağının	 halkta	 olması,	 insanların,	 siyasal	 bir	 topluluğa	 dönüşmeden	 önceki	
güvencesiz	 ve	 temelsiz	 haklar	 yerine,	 daha	 sağlam	 ve	 daha	 iyi	 haklara	 kavuşabilmek	 için	 doğal	
durumdan	çıkıp	siyasal	bir	topluluk	haline	geçtiklerini	gösterir.	Bu	siyasal	topluluğu	meydana	getiren	
irade,	halk	iradesidir.	Bu	nedenle	mutlak	siyasal	otorite,	yönetim	sürecine	doğrudan	ve	devamlı	olarak	
katılması	beklenen	halkın	kendisidir.	Rousseau,	özgürlüğü,	“kendi	kendini	yönetebilme	hâli”	olarak	
tanımlamaktadır.														

Rousseau’nun	 sisteminde,	 hükûmetin	 önemli	 ödevleri	 söz	 konusudur.	 Egemenlik,	 bir	 tüzel	
kişilik	olan	halka	aittir.	Hükûmet	ise,	kendisine	bazı	yetkiler	verilen	bir	organdan	başka	bir	şey	değildir.	
Hükümetin	 üyeleri	 ise	 genel	 iradenin	 memurudurlar.	 Hükûmete	 tanınan	 yetkiler	 de	 genel	 irade	
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tarafından	her	zaman	geri	alınabilir	veya	değiştirilebilir.	Rousseau,	böylece	temsili	hükûmet	sistemini	
reddetmektedir.	 Sistem	 içinde	 siyasal	 parti	 oluşumunu	 da	 gereksiz	 gören	 Rousseau’nun,	
demokrasinin	aynı	zamanda	fikir	çoğulculuğu	olduğunu	da	gözden	kaçırdığı	söylenebilir.	

Rousseau’da	egemenlik,	sözleşmeyi	yapan	halkın	elindedir:	Halk	egemenliği.	Rousseau’da	yasa	
yapma	 iradesi	 halktadır.	 Bu	 nedenle,	 doğrudan	 demokrasi	 vardır.	 Halk,	 egemenliği	 genel	 iradeyle	
ortaya	 koyar.	 Halk,	 egemenliği	 kimseye	 devretmemektedir.	 Egemenliği,	 genel	 iradeyi	 kimse	 temsil	
edemez.	 Rousseau,	 temsilci	 kavramını	 kullanmaz,	 “ajan”	 (memur,	 görevli)	 kavramını	 kullanır.	 Yani	
yasayı	 ajanlar	 yapar,	 ancak	 yapılanın	 tam	 anlamıyla	 bir	 yasa	 olabilmesi	 için	 halkın	 ona	 oy	 vermesi	
gerekir.	

è Ancak	Rousseau’nun	projesi,	ancak	küçük	toplumlar	için	uygulanabilirdir.	Karmaşık	ve	büyük	
ölçekli	toplumlarda,	bu	tip	bir	doğrudan	demokrasinin	uygulanması	pek	mümkün	değildir.														

è Demokrasinin	çoğunluk	hakları	olarak	okunmasından,	azınlık	haklarının	da	demokrasi	içinde		
korunmasına	geçilmiştir.	Rousseau’nun	kurmuş	olduğu	genel	irade	teorisinin	pratikte	işlemesi	

ancak,	doğrudan	demokrasi	 ve	 küçük	bir	nüfus	 topluluğuyla	mümkün	olabilir.	 Bu	 sonuçları,	
temsîlî	demokrasinin	önemli	bir	örneği	olarak	görülen	İngiliz	demokrasisi	için	söylediklerinde	
çıkarabiliriz.	 Rousseau’ya	 göre,	 özgür	 olduğunu	 düşünen	 İngilizler	 yanılmaktadır.	 Ancak	
parlamento	 üyelerini	 seçerken	 özgür	 olan	 vatandaş,	 bu	 seçimlerden	 sonra	 tekrar	 köle	
durumuna	düşmekte	ve	sisteme	yabancılaşmaktadır.		

Bu	 paradoksun,	 Karl	 Popper	 tarafından	 yeniden	 ele	 alındığı	 görülmektedir.	 Popper,	 çözüm	
olarak,	 demokrasilerden	 sadece	 hükûmetlerin,	 yönetilenlerin	 çoğunluğu	 tarafından	 seçilmesinin	
anlaşılmaması	gerektiğini	savunur.	Popper’a	göre,	özgür	kurumlara	inanmayan	ve	işbaşına	gelince	bu	
türden	 kurumları	 çoğunlukla	 yıkan	 otoriter	 siyasal	 iktidarlara	 her	 zaman	 rastlanabilir.	 Kendisini	
çoğunluk	oyuyla	seçilen	iktidara	bağlamak	durumunda	bir	kimse,	bir	yandan	çoğunluk	oyuyla	seçilmiş	
olan	iktidara	uymayı	demokrasi	ilkesine	inancı	dolayısıyla	gerçekleştirmek	durumunda	kalırken,	diğer	
yandan	da	bu	tür	bir	iktidarın	demokrasi	için	doğuracağı	tehlikeyi	sineye	çekmek	zorunda	kalacaktır.														

Rousseau,	Sosyal	Sözleşme	 isimli	eserinin	başında,	amacının	kişiye	en	fazla	özgürlük	tanıyan	
bir	 siyasî	 düzenin	 şartlarını	 göstermek	olduğunu	 söylemektedir.	Öyle	bir	 siyasî	 düzen	 ki,	 bu	düzen	
içinde	 kişi	 toplumun	 iradesine	 uymakla	 birlikte,	 sadece	 kendi	 iradesine	 uyuyormuş	 gibi	 hür	 kalsın.	
Rousseau,	buna	bağlı	olarak	vazgeçilmez	 insan	hakları	olduğunu	 ileri	 sürmemiştir.	Aksine	Rousseau,	
genel	 iradeye	 üstün	 bir	 yer	 verdiğini	 her	 fırsatta	 belirtmiştir.	 Genel	 iradeye	 uymayı	 reddeden	 bir	
kimsenin,	sözü	geçen	iradeye	bağlanmaya	zorlanmasının	o	kimseye	özgürlüğünü	sağlayacağını	kabul	
etmektedir.	Bu	şekilde,	herkesin	 sahip	olacağı	özgürlüğün	nitelik	ve	 türünü	göstermek	hakkı	dolaylı	
biçimde	 genel	 iradeye	 bırakılmaktadır.	 Bu,	 genel	 iradenin	 yanılmazlığı	 ilkesinin	 bir	 sonucudur.	

Demokrasi	Paradoksu:	
⇒Eğer	 demokratik	 seçimin	 geçerliliğine	 inanıyorsam,	
çoğunluk	 tarafından	 seçilen	 bir	 politikanın	 uygulanması	
gerekir,	
⇒Seçimle	 belirlenen	 A	 ve	 B	 gibi	 iki	 politik	 durum	 söz	
konusudur.	
⇒A’nın	 uygulanmasını,	 B’nin	 ise	 uygulanmamasını	
istiyorum.	Bu	nedenle,	tercihimi	A’dan	yana	kullanıyorum.	
⇒Oysa	çoğunluk	B’yi	seçiyor.	
⇒Buna	göre,	1	ve	4’e	göre	B’nin	uygulanması;	2	ve	3’e	göre	
ise	B’nin	uygulanmaması	gerekir.	
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Uygulamada,	 genel	 iradenin,	 çoğunluğun	 iradesine	 dönüşmesi	 ne	 yazık	 ki	 kaçınılmazdır.	 Rousseau,	
kişisel	hak	ve	özgürlüklere	genel	 irade	üzerinde	bir	 yer	 vermediği	 için,	burada	 çoğunluk	despotizmi	
daha	tehlikeli	bir	hal	alır.		

è Rousseau’da,	genel	irade	belirlenemeyeceğinden,	erkler	ayrılığı	ilkesi	kabul	edilmez.	

	
																				Hukuk	ve	Adalet	Anlayışı										

è Rousseau’ya	göre,	siyasal	sistemin	kurucu	öğesi	olan	yasalar,	genel	iradenin	ifadesidir.	Toplum	
sözleşmesinin	aksine,	yasaların	ortaya	çıkması	 için	oybirliği	değil,	oy	çokluğu	aranır.	Yasalar,	
kamu	 yararını	 göstermektedir.	 Genel	 irade	 oy	 çokluğuyla	 bir	 şeyi	 kabul	 ederse,	 bu	 onun	
yararına	olduğu	içindir.	Halk,	kendi	aleyhine	hak	ve	özgürlüklerine	aykırı	yasalara	onay	vermez	
çünkü.										

è Rousseau’ya	göre,	genel	 irade,	özel	bir	amaca	yönelmez.	Halkın	bütün	yaşamını	düzenleyen	
kurallar,	kanun	niteliğini	taşıyabilir.	Başka	bir	deyişle,	kanunların	konusu	genel	olmalıdır.	Kanun	
vatandaşları	 bütün	 olarak	 ve	 soyut	 açıdan	 gözönünde	 bulundurur.	 Özel	 bir	 kişiyi	 veya	
davranışı	düzenleyen	kanun	yapılmamalıdır.		

Rousseau,	 “Kanun,	 yurttaşları	 sınıflara	 ayırabilir.	 Hatta	 bu	 sınıflara	 girmeyle	 ilgili	 özelliklerin	
neler	olduğunu	da	gösterebilir.	Ama	belirli	bir	kişiyi	isim	belirterek	şu	ya	da	bu	sınıfa	sokamaz.	Kanun	
bir	krallık	yönetimi	kurabilir…	ama	ne	bir	kral	seçebilir,	ne	de	kral	ailesi	atayabilir’’.												

Ona	 göre	 kanunların	 adalete	 uygunluğu,	 aykırılığı	 tartışması	 anlamsızdır.	 Çünkü	 hiç	 kimse	
kendisine	karşı	haksız	davranamaz.	Kanun	bizim	irademizi	açıklayan	belge	özelliğini	taşıdığına	göre,	
onun	adalete	de	uygun	olduğunu	kabul	etmek	gerekir.	Kanunları	vaz	eden	halk,	kanunlara	uymayı	
da	kabul	etmiş	demektir.														

è Yasamanın	hedefi,	herkesin	en	büyük	iyiliğini	gerçekleştirmektir	ve	herkesin	en	büyük	iyiliği	
iki	temel	ilkede	toplanır:	Özgürlük	ve	eşitliktir.	Eşitlik	olmadan,	özgürlük	olmaz.	Eşitliği,	yasalar	
sağlayacaktır.		

ü Eşitlik,	herkesin	gücünü	şiddet	kullanmadan	yasalara	uygun	olarak	kullanmasıdır.		
ü Eşitlik,	hiç	kimsenin	başka	bir	 insanı	satın	alabilecek	kadar	zengin	ve	hiç	kimsenin	

kendini	satmak	isteyecek	kadar	yoksul	olmamasıdır.													

Yöneldikleri	alana	göre	yasalar,	üç/dört	başlık	altında	sınıflandırılabilir:		
	
	
	
	
	

YÖNELDİKLERİ ALANA GÖRE YASALAR 

1)Siyasal	
Yasalar/Anayasalar	

İlki,	siyasal	yasalardır	ve	bunlar	da	anayasalardır.	Sistemler,	anayasalarla	
etiketlenirler.	

2)Toplumsal	Ysalar	 İkinci	 tür	 yasalar,	 toplumsal	 yasalardır	 ve	 bu	 yasalarla	 bireyin	 diğer	
biyerlerle	ve	devletle	olan	ilişkileri	düzenlenir. 

3)Ceza	Yasaları	 		Üçüncü	tür	yasalar	ise,	ceza	yasalarıdır.	Bu	yasalarla,	genel	olarak	yaptırım	
kavramı	düzenlenmektedir.	
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4)Ahlak	Yasaları	 		Bunlara	 ek	 olarak	 Rousseau,	 doğal	 hukuk	 geleneğine	 uyarak,	 insanların	
kalbinde	 yer	 eden	 ahlak	 yasalarının	 da	 dördüncü	 bir	 tür	 yasa	 kabul	
edilebileceğini	belirtmektedir.	

	

 Rousseau,	doğal	hukuk	yaklaşımının	Ortaçağ	doğal	hukuk	anlayışından	farklı	olarak	rasyonel	
temellere	oturtmuş	olduğu	sosyal	sözleşme	kavramını,	mistik	ögelerle	donatmakla	ve	siyasal	
bir	yöne	çevirmekle	de	suçlanmıştır.		
Yönetim Biçimleri												

Çeşitli	yönetim	biçimlerinin	kaynağı	ise,	yönetimlerin	kurulduğu	sırada	insanlar	arasında	büyük,	
küçük	farklılıklardır.	Yönetim	biçimleri,	yöneticilerin	sayılarına	göre	belirlenir.		

	

YÖNETİM BİÇİMLERİ  

1)Demokrasi	 ð Egemen	toplum,	yönetim	görevini	halkın	tümünü	ya	da	halkın	büyük	bir	
bölümüne	verebilir,	öyleki,	bu	yönetimde	yönetici	yurttaşların	sayıları,	
yönetilen	 durumunda	 olan	 yurttaşların	 sayılarından	 fazla	 olur	 ve	 bu	
yönetim	biçimine	demokrasi	denir.	

2)Aristokrasi	 ð Egemen	 toplum,	 yönetim	 görevini	 bir	 azınlığın	 eline	 bırakabilir,	 bu	
durumda	 da	 yönetici	 yurttaş	 sayısı,	 yönetilenlere	 oranla	 azdır	 ve	 bu	
yönetim	biçimine	de	aristokrasi	denir.		

c)Monarşi	 ð Egemen	toplum,	tüm	yönetim	görevini	bir	kişinin	eline	bırakabilir,	bu	
durumda	da	monarşi	denen	yönetim	ortaya	çıkar.	

									

 Monarşiler	varlıklı	ülkeler	için,	aristokrasi	orta	zenginlikteki	ülkeler	için,	demokrasi	de	küçük	ve	
yoksul	ülkeler	için	iyidir.		

*** 

BİLGİ	NOTU:	Rousseau’nun	Özgürlük	Anlayışı 

Rousseau’ya	göre,	insanlar	özgür	doğmuşlar,	ancak	şimdi	her	yerde	zincirler	altındadırlar.	İnsanların	
yeniden	 özgürleştirilmesi,	 Rousseau’nun	 temel	 meselesidir.	 Bu	 meseleye	 dair	 çözüm	 arayışıyla	 ortaya	
koyduğu	ilkeler	ise,	özgürlük	tartışmasında	farklı	bir	katkıyı	ortaya	çıkarmaktadır.	Genel	irade	ve	sözleşmeyle	
ortaya	 çıkan	 toplum,	 bir	 yönüyle	 özgürleşmenin	 garantisini	 veren	 âdil	 bir	 yasa	 ve	 kurumsal	 temelin	 inşâsı	
gayretiyle	 ilişkilidir.	 Bununla	 sözkonusu	 olan	 ise,	 “ahlâkî	 bir	 özgürlük”tür.	 Bununla	 Rousseau,	 insanları	
kendilerinin	 erdemli	 efendileri	 kılan	 bir	 yapıyı	 tahayyül	 eder.	 Artık	 sözkonusu	 olan,	 insanların	 kendi	 kaba	
arzularının	köleliğine	tâbi	olmaktan	kurtulmaları	ve	herkesin	iyiliğini	ve	kamu	çıkarını	düşünmeleridir.		

Genel	iradenin	bir	kez	kurulmasıyla	onu	takip	etmekte	olan	uyruklar,	sadece	kendi	gerçek	iradelerine	
itaat	edeceklerdir.	Keza	bireyler,	birer	yurttaş	gibi	davranarak	bu	iradenin	inşâsında	bizâtihi	rol	oynamışlardır.	
Genel	 irade	 tarafından	 yönetilmeye	 rıza	 göstermekle	 yurttaş,	 onun	 kendine	 has	 kuralları	 tarafından	
yönetilmeye	de	razı	olmuştur	ki,	bu,	genel	iradenin	hükmü	altında	yaşayan	herkesin	gerçekten	özgür	olması	
anlamına	gelmektedir.	Rousseau,	yasaları	“kendi	iradelerimizin	kaydedildiği	belgeler”	olarak	görür.	Bu	yönüyle	
de	 kendi	 kendini	 dayatan	 âdil	 bir	 yasaya	 itaat	 sözkonusudur	 ve	 toplum	 tarafından	 kendilerinin	 koyduğu	
yasalara	itaat	etmek	demek,	Rousseau’ya	göre	gerçek	özgürlüktür.	

Rousseau’nun	 özgürlüğe	 bakışının	 dikkat	 çekici	 olan	 bir	 yönü	 ise,	 genel	 irade	 karşısında	 itaatkâr	
olmayanlara	dair	 tutumudur.	Bununla	 ilgili	 olarak	 kendisi	 genel	 iradeye	 itaat	 etmeyi	 reddedecek	olanların,	
yurttaşların	 bütünü	 tarafından	 buna	 zorlanmasını	 öngörür.	 Rousseau’ya	 göre,	 bir	 insanı	 “özgür	 olmaya	
zorlamak”	zorunlu	olabilecektir.	Keza	bireyler,	hem	sözleşmeye	dâhil	olduklarında,	hem	de	onaylanmasının	
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sonrasında	genel	iradeye	itaat	etmeye	rıza	göstermişlerdir.	Yasanın	etkisizleşmemesi	adına,	bu	durumun	aksi	
yönündeki	hareketlerin	de	yaptırıma	maruz	kalması	gerekmektedir.	Rousseau’nun	gözünde,	bireylerin	itaate	
zorlanması	yasaları	ihlâl	etmeye	dönük	anlık	arzuları	yerine,	kendi	gerçek	çıkarlarına	itaat	etmelerine	yardımcı	
olmaktadır.	Çünkü	onun	için	itaat	etmeye	zorlanan	kişi,	istemediği	bir	şeye	zorlanmamaktadır;	bu	tutumun	kişi	
tarafından	 bir	 zorlama	 olarak	 görülmesi	 de	 yanılsamadır.	 Çünkü	 zorlama	 hususu,	 gerçekte	 kişinin	 yalnızca	
yurttaş	olarak	sahip	olduğu	kendi	iradesine,	yani	genel	iradeye	uymasını	sağlamaktan	ibarettir.	

Bu	 doğrultuda,	 itaatsizlere	 karşı	 uygulanan	 yaptırımlar	 ve	 ceza	mekanizması,	 Rousseau	 için	 eğitsel	 ve	
ahlâkî	bir	aygıt	niteliğindedir.	Bu	doğrultudaki	dersi	daha	iyi	öğrenenler,	bir	kere	daha	genel	iradeye	katılma,	
mânevî	 ve	 siyasî	 cemâate	 diğerleriyle	 birlikte	 dönme	 imkânına	 kavuşmaktadır.	 Ancak	 yine	 de	 özgürlük	 ve	
zorlama	ya	da	özgürlük	adına	zor	kullanımı	gibi	hususlar,	hem	çeşitli	açılardan	içerdiği	çelişkilerle	Rousseau’nun	
tartışma	yaratan	argümanları	arasında	yer	almakta,	hem	de	zor	kullanımının	meşrulaştırılmasında	düşünsel	bir	
dayanak	sunmaktadır. 

	
	 HOBBES		 LOCKE		 ROUSSEAU	

DOĞA	
DURUMUNDA		
İNSAN	

Doğa,	 insanları	 fikren	 ve	
bedenen		
eşit	yaratmıştır.	

İnsanlar	 doğal	 olarak	 tam	
bir	 özgürlük	 ve	 eşitlik	
içindedirler	

İnsanlar	 arasında	 doğa	
durumunda	 eşitlik	 vardır	 ve	
eşitliğin	 yarattığı	 bir	 doğal	
özgürlük	sözkonusudur.	

DOĞA	
DURUMU	

Doğa	durumunda	herkesin	
herkesle,	
herkesin	 herkese	 karşı	
savaşı	söz		
konusudur.	 İnsan	 insanın	
kurdudur.		
Nedeni:	 Rekabet,	
güvensizlik	ve	herkesten	
üstün	 olma	 tutkusudur.	
Mülkiyet	kavramı		
yoktur.	

Doğa	 durumunda	 doğal	
yasanın	 yani	 aklın	 ilkeleri	
geçerlidir.	 Buna	 göre	
insanların	 yaşamları	
karşılıklı	 yardımlaşma	 ve	
sevgi	ilkelerine	dayanır.		
	

Doğal	 yaşama	 durumunda	
insanlar	 kendi	 doğal	
eğilimlerine	uygun	ve	akla	değil	
duygularına	 göre	
yaşamaktadırlar.	 Bu	 nedenle	
doğa	 durumunda	 yaşayan	
insanlar	mutludurlar.		
İnsanlar	 evrimleşip	 daha	 fazla	
şey	 istemeye	 başlamış	 ve	
mülkiyet	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bu,	
aynı	 zamanda	 doğal	 yaşama	
döneminin	 sona	 erme	
sebebidir.		
	

SOSYAL	
SÖZLEŞME	

Bu	 sözleşme	 bütün	
insanların	yetki	ve		
güçlerini	devlete		
devretmeleriyle	 kurulur.	
Bu	 sözleşme	 aralarında	
eşitlik	 bulunan	 ya	 da	
birbirlerini	 eşit	 olarak	
gören	 insanlar	 tarafından	
yapılır.	 Bütün	 hak	 ve	
özgürlüklerin	 lehine	 terk	
işleminin		
yapıldığı	 devlet	
sözleşmeye	taraf		değildir,	
lehine	sözleşme	yapılan	
üçüncü	kişi	durumundadır.	

İnsanlar	 aralarında	
yapacakları	bir	anlaşmayla	
suçluları	cezalandıracak	bir	
otoritenin,	 iktidarın	
kurulacağı	 bir	 siyasal	
toplum	 haline	 geçerler	 ve	
cezalandırma	 haklarını	 da	
bu	 siyasal	 iktidara	
devrederler.	
Yönetilenlerle,	 yönetenler	
arasında	 tabi	 olma	
anlaşması	 söz	 konusudur.	
Bu	 anlaşma	 ile	
yönetenlerin,	 halk	
tarafından	 kendilerine	
iktidar	verilen	güvenilir	bir	
el	olduğu	belirtilmiş	olur.	
	

İnsanlar	 aralarında,	 kavga	
durumuna	 son	 vermek	 ve	
kuvvete	dayanmayan	bir	barış	
düzeni	 kurabilmek	 için	 sosyal	
sözleşme	 yaparlar.	 Herkes	
sosyal	 sözleşme	 ile	 tüm	
haklarını	 topluma	devrederek,	
hiç	 kimseye	 devretmemiş	
olacak,	 toplumun	 yönetimi	
altına	 girmekle	 birlikte,	 gene	
de	 kimsenin	 yönetimi	 altına	
girmemiş,	 kendilerine	 itaat	
etmiş	olacaklardır	 (genel	 irade	
kuramı).	 Sosyal	 sözleşme	
oybirliği	ile	gerçekleşir.		
	

EGEMENLİK	
VE	
YÖNETİM	
BİÇİMLERİ	

Yönetim	 biçimleri:	
Egemen	 güç	 bir	 kişinin	
elinde	 ise	 Monarşi,	

Yasa	 yapma	 gücünün	
kimde	 olduğuna	 bakarak	
devlet	şekli	belirir.	Yasaları	
yapan	 toplum,	 yasaların	

Egemenliği	 eline	 geçiren	 tek	
kişi,	bir	grup,	ya	da	bir	azınlık,	
toplumu	 toplumsal	 yarar	
yönünde	 yönetiyorsa,	 genel	
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egemenlik	bir	mecliste	ise	
Aristokrasi	veya			
Demokrasi.	 Hobbes	 güçlü	
bir	 otorite	 ve	 güvenlik	
nedeniyle	monarşiden	
yana	olduğunu	belirtir.		

yürütülmesini	 sağlayacak	
olan	temsilcilerini	seçer	ve	
temsilciler	 bu	 görevi	
yürütürlerse,	 demokrasi	
söz	 konusudur.	 Çoğunluk	
yasaları	 yapma	 gücünü	
seçilmiş	 birkaç	 insanın	 ve	
onların	 mirasçılarına	 veya	
vekillerine	 bırakırsa,	
hükümet	 şekli	 oligarşidir.	
Kanunları	 yapma	 gücü	 tek	
bir	 kişiye	 bırakılmışsa	
monarşi	söz	konusudur.		

iradeyi	temsil	ediyor	demektir.	
Yani	 yönetim	 biçimleri	
monarşi,	 aristokrasi	 ya	 da	
demokrasi	 olması	 önemli	
değildir,	 genel	 iradenin	ortaya	
çıktığı	 her	 türlü	 egemenlik	
biçimi	 Rousseau	 tarafından	
kabul	 görür.	 Ama	 genel	 irade	
en	 iyi	 şekilde	 küçük	 kent	
devletlerinde	 doğrudan	
demokrasi	 ile	 uygulanabilir	
görünmektedir.		
	

KUVVETLER	
AYRILIĞI	

Egemen	 güç	 bölünmez,	
parçalanmaz;		
kuvvetler	ayrılığı	yoktur.	

Yasama,	 yürütme	 ve	
federatif	 kuvvetler	 söz	
konusudur;	 kuvvetler	
ayrılığı	ilkesi	vardır.	

Egemen	 güç	 bölünmez,	
parçalanmaz	 ve	 yanılmazdır;	
kuvvetler	ayrılığı	yoktur.		
	

İHTİLAL/	
DİRENME	
HAKKI	

Egemenin	 yaratıcıları	
yurttaşlar	 olduğu	 için,	
egemenin	 eylemerine	
karşı	 çıkmaları	 kendi	
kendileriyle	 çelişmeleri	
anlamına	 geleceğinden,	
Hobbes	 herhangi	 bir	
başkaldırıyı	
olanaksızlaştırır.		

İnsanların	 doğa	
durumundan	 getirdiği	
doğal	 haklar	 (yaşam,	
özgürlük	 ve	 mülkiyet	
hakları)	 ihlal	edilirse	 ihtilal	
veya	direnme	hakkı	vardır.	

Rousseau,	 genel	 iradenin	
memuru	 konumundaki	
hükümet	 üyelerinin,	 herhangi	
bir	 durumda	 yetkilerinin	 ve	
görevlerinin	 ellerinden	
alınabileceğini	 söyler.	 Genel	
iradeye	 karşı	 bir	 ihtilal	 veya	
direnme	 hakkından	
bahsedilemez.	
	

HUKUK	 Bireyin	 doğal	 durumdan	
getirdiği	 ve	 ileri	
sürebileceği	 haklar	
yoktur.	 Mülkiyet	 hakkı,	
egemenin	 koyduğu	
yasalarla	 bireylere	
tanınan	 bir	 haktır.	 Ancak	
bu	hak	egemene	karşı	ileri	
sürülemez.	 Yasa	 önünde	
herkes	 eşittir.	 Egemenin	
düzenlemediği	 alanda	
özel	 alan	 özgürlüğü	
(ekonomik	 ve	 aile	
hayatına	ilişkin)	vardır.		

Birey	 doğal	 haklarla	
donatılmıştır	ve	devlet	bu	
hakları	 korumakla	
yükümlüdür.	Doğal	haklar	
kuramını	 sistematik	 hale	
getirmiştir.	Akla	dayalı	laik	
doğal	 hukuk	 anlayışınını	
getirmiştir.	Siyasal	iktidar,	
toplumu	 halkın	 koyduğu	
ve	 bildiği	 yasalara	 göre	
yönetecektir.		

Rousseau’ya	 göre,	 siyasal	
sistemin	 kurucu	 öğesi	 olan	
yasalar	 genel	 iradenin	
ifadesidir.	 Adaleti	 de	 genel	
irade	 olarak	 yansıyan	 bu	
yasalar	 sağlayacaktır.	 Yasalar	
özel	nitelikte	değil,	her	 zaman	
genel	 ve	 soyut	 nitelikte	
olmadırlar.	Üç	tip	yasa:	siyasal	
yasalar,	 anayasalardır;	
toplumsal	 yasalar,	 bireyler	
arası	 ve	 bireyle	 devlet	 arası	
ilişkileri	düzenler.	Ceza	yasaları	
ile	 yaptırım	 kavramı	
düzenlenmektedir.	
Rousseau’ya	 göre	 ek	 olarak	
insanların	 kalbinde	 yer	 alan	
ahlak	 yasalar	 dördüncü	 tip	
yasa	olarak	kabul	edilebilir.			

	

7.HAFTA	(Hume-Kant)	
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DAVİD HUME (1711-1776)	72) 

	

David	Hume’un	devlet	ve	hukuk	felsefesine	 ilişkin	görüşleri,	şüpheci	ve	ampirik	eğilimli	olan	
genel	 bilgi	 kuramına	 oranla	 daha	 sönüktür.	 Hume’un	 devlet	 ve	 hukuk	 felsefesine	 ilişkin	
değerlendirmeleri,	 bilgi	 teorisiyle	 bağlantılı	 olarak	 ancak	 aksiyolojik	 açıdan	 kurulabilir.	 Genel	
metodolojisine	paralel	olarak	Hume,	ahlâk	anlayışının	da	rasyonel	temeller	üzerine	oturtulamayacağı	
görüşündedir.		

è Ahlak,	 Hukuk	 ve	 Devlet	 İlişkisi:	 Hume’un	 ahlâk	 konusundaki	 görüşleri,	 hukuk	 ve	 devlet	
anlayışıyla	 doğrudan	 ilişkilidir.	Hume	göre,	 ahlâk	 duygusunun	 konusunu,	 eylemlerden	 çok,	
karakter	 özellikleri	 oluşturur.	 Burada	 kullandığı	 ölçüt,	 doğru-yanlış	 ayrımına	 dayalı	 olmayıp,	
erdemli-erdemsiz	biçimindedir.	

è Yararcılığın	Öncüsü:	Yararcılığın	 temel	noktalarını	açıklayan	ve	sonuna	kadar	koruyan	David	
Hume,	Yararcılığın	kurucusu	olarak	kabul	edilmiş	bir	düşünür	olmakla	birlikte,	kendisinden	
sonra	gelen	Bentham’a	ilham	vermiştir.	Daha	da	önemlisi,	Bentham’ın	çalışmalarının	çatısını	
oluşturmuştur.	 Hume’a	 göre,	 düşünce	 ve	 inanç,	 bize	 özgür	 görünse	 de,	 yeterince	
incelendiğinde,	 belirli	 alanlarla	 sınırlanmış	 olduğunu	 ve	 duyularımızla	 elde	 ettiğimiz	 verileri	
birleştirmek,	 yerini	 değiştirmek,	 çoğaltmak	 ya	 da	 azaltmaktan	 başka	 bir	 şey	 yapmadığını	
göstermektedir.	Diğer	bir	deyişle,	düşünceler	izlenimlerin	kopyalarıdır.	

Hume’a	göre,	tüm	düşüncelerimiz	duyumlardan	çıkmakta;	bizim	aslında	kendi	duyumlarımızda	
yer	 alanları	 algıladığımızı	 göstermek	 istemektedir.	 Her	 düşünce,	 kendisinden	 önce	 gelmiş	 olan	 bir	
duygu	 ya	 da	 izlenimin	 kopyası	 olup,	 duygu	 ya	 da	 izlenimin	 bulunmadığı	 yerde	 düşünce	 de	
bulunamaz.	 	 Hume'a	 göre,	 iyi	 ve	 kötü,	 övülen	 ve	 yerilen	 belli	 özelliklerdir	 Bunları,	 kişisel	 olarak	
değerlendiririz.	Yararlı	ve	hoş	olan	her	şey,	bu	değerlendirmede	ölçüt	olarak	işlev	görür.	Eylemlerimizin	
değeri,	 yararlı	 ya	 da	 zararlı	 etkilerine	 göre	 ölçülür.	 Bir	 eylemin,	 'iyi'	 ya	 da	 'kötü'	 olarak	
değerlendirilmesi,	 haz	 ya	 da	 acıya	 neden	 olmasıyla	 belirlenir.	 Dolayısıyla	 eylem	 ve	 davranışları	
belirleyen,	haz	ve	acı	gibi	duygulardır	ve	eylem	ve	davranışları	değerli	kılan	da	bu	duygulardır.	Bizim	
iyi	ve	kötü	konusundaki	bilgimiz,	bu	duygular	sayesinde	oluşur.	Bu	nedenle	iyi	ya	da	kötü,	aslında	acı	
ve	haz	duygularının	görüntülerinden	başka	bir	şey	değildir.	

è Adalete	Saygı:	Hume’a	göre,	bizi,	adaleti	bir	erdem	olarak	görmeye	yönelten	kişisel	çıkarlar	
değildir.	 Adalet	 kuralına	 uymamız,	 kamu	 çıkarına	 duyduğumuz	 saygıdan	 da	 kaynaklanmaz.	
Çünkü	 Hume’da,	 adalet	 ve	 kamu	 çıkarları	 arasında	 bağlantı	 kurmanın	 koşulu,	 adalete	
duyulan	saygının	zaten	önceden	kurulmuş	olmasıdır.		

è Değer/Olgu	 Ayrılığı:	Olgularla	 değerler	 arasına	 kesin	 bir	 sınır	 çizen	 Hume,	 “erdemin	 salt	
nesnelerin	 ilişkileriyle	 temellendirilemeyeceğini”	 belirtir.	 Değerin,	 yani	 olması	 gerekenin	
olgudan	 türetilmesi	 sözkonusu	 olamaz.	 Olguların,	 olması	 gerekeni	 yansıtması	 olanaksızdır.	
Olması	gereken	sadece	duygularımız,	eğilimlerimiz	ve	beğenilerimizde	biçimlenir.	Hume,	ahlâkı	
genel	 olarak	 haz	 ve	 acı	 duygularıyla	 açıkladığı	 için,	 yaklaşımı	 Epikür’cüdür.	 Hume’un	 bilgi	
felsefesindeki	 yaklaşımının	 şüpheci	 olmasına	 karşın,	 ahlâk	 ve	 tarih	 felsefesi	 yaklaşımı	
deterministtir.	

David	Hume,	Treatise	of	Human	Nature	adlı	eserinde,	 ‘olan’	ve	 ‘olması	gereken’	arasındaki	
ilişkiyi	 tartışmıştır.	 Ona	 göre,	 ‘bu	 yeni	 ilişkinin	 [“olması	 gereken”in],	 ondan	 tamamiyle	 farklı	 olan	
diğerlerinden	çıkarılabilmesi,	tümüyle	kavranamazdır’.	Yani,	salt	betimsel	ya	da	ampirik	öncüllerden,	
																																																													
72	(Hume,	Öktem,;	Güriz,	HF,	258-60;)	
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değerlendirici	ya	da	kural	koyucu	bir	sonuca	ulaşılamaz.	Bu,	doğru	kısmı	itibariyle	(ki	felsefede	daima	
büyük	tartışmaların	konusu	olmuştur),	doğal	hukuk	kuramı	geleneğinin,	insanın	ya	da	dünyanın	doğası	
hakkındaki	 önermelerden	 ahlâkî	 kurallar	 çıkarmaya	 çalışan	 ana	 akımlarından	 birinin	 altını	 oyuyor	
demektir.	Esasında,	Hume’un	tartışması	ve	benzer	eleştiriler,	doğal	hukuk	kuramını,	çesitli	nedenlerden	
dolayı	ahlâk	felsefesine	doğru	itmiştir.	

è Biçimsel	 Adalet:	 Hume’un	 adalet	 teorisi,	 biçimsel	 niteliktedir.	 Diğer	 gönüllü	 ahlâkî	
yükümlülüklerden	 ayrı	 bir	 karakter	 taşımaktadır.	 Hume’un	 bu	 yaklaşımı,	 liberal	 teorinin	
“gönüllü	 ahlâkî	 ödevler,	 devlet	 gücüne	 dayalı	 zorlamalarla	 hukuk	 haline	 dönüştürlemez”	
biçimindeki	temel	inancıyla	uyuşmaktadır.73		

è Adalet/Mülkiyet	 Bağıntısı:	 Ahlâkı,	 doğrudan	 mülkiyetle	 ilişkisini	 vurgulayarak	 toplumsal	
yaşamın	devamının	olmazsa	olmaz	koşulu	olarak	betimler.		İnsanın	doğasından	kaynaklanan	
eksiklikler	nedeniyle,	burada	yaşama	zorunluluğunun	ortaya	çıkardığı	toplumsal	düzen	kuvvet,	
yetenek	 ve	 güvenlik	 bağlantılarıyla	 güçlü	 bir	 birliğe	 dönüşür.	 İşbirliği,	 gücü	 ortaya	 çıkarır.	
İşbirliği	ve	işbölümüyle,	güvenlik	ortaya	çıkar.	

İMMANUEL KANT (1724-1804)	74 

	

 Eserleriyle,	Batı	felsefe	tarihinde	çığır	açmış	bir	düşünürdür:	

1)Immanuel	Kant,	Ahlak	Metafiziğinin	Temellendirilmesi	(1785),	Türkiye	Felsefe	
Kurumu	
2)Immanuel	 Kant,	 Gelecekte	 Bilim	 Olarak	 Ortaya	 Çıkabilecek	 Her	 Metafiziğe									
Prolegomena,	Türkiye	Felsefe	Kurumu	
3)Immanuel	Kant,	Pratik	Aklın	Eleştirisi	(1788),	Türkiye	Felsefe	Kurumu	
4)Immanuel	Kant,	Saf	Aklın	Eleştirisi	(1787),	Türkiye	Felsefe	Kurumu	
5)Immanuel	Kant,	Saf	Aklın	Sınırları	Dahilinde	Din,	Literatürk	Academia	
6)Immanuel	Kant,	Güzellik	ve	Yücelik	Duyguları	Üzerine	Gözlemler,	Hil	Yayınları	
7)Immanuel	Kant,	Yargı	Yetisinin	Eleştirisi,	İdea	Yayınevi	
8)Immanuel	 Kant,	 Evrensel	 Doğa	 Tarihi	 ve	 Gökler	 Kuramı/Cennetlerin	 Teorisi	
(1755),	Say	Yayınları	
9)Immanuel	Kant,	Eğitim	Üzerine,	Say	Yayınları	
10)Immanuel	Kant,	Ethica	Etik	Üzerine	Dersler,	Pencere	Yayınları. 

	
Genel	Felsefesi:	Kant	Epistemolojisi	

	

è Kant,	neyi,	nasıl,	ne	kadar	bilebiliriz	sorularını	tartışmıştır.	Bilginin	kaynağı	olarak,	salt	aklı	ya	
da	salt	deneyi	yetersiz	bulur,	Kant.	O	nedenle	akılcıların	ve	deneycilerin	senteziyle	yeni	bir	bilgi	
kuramı	 ortaya	 koyar:	 Eleştirel	 Akılcılık.	Buna	 göre	 bilgi,	 hem	 akıl,	 hem	 de	 deney	 ile	 elde	
edilebilir.	Akılcılara	göre	(Platon’dan	beri)	bilginin	kaynağı	salt	akıldır,	yani	bilgiler	insan	aklında	
önceden	mevcuttur.	 İnsan	aklı,	 (matematik	ve	geometride	olduğu	gibi)	soyutlamayla	ortaya	
çıkar.	 Bunların	 bilgi	 anlayışı	 a	 priori,	 yani	 deney	 öncesidir.	 Deneyciler	 ise,	 insan	 aklında	
doğuştan	hiçbir	bilginin	olmadığını	ve	salt	deneyle	bilgiye	ulaşılabileceğini	savunurlar.	

																																																													
73	Sururi	Aktaş,	“David	Hume’un	Anti-rasyonalist	Epistemolojisi	Üzerine	Dayalı	Ahlak	ve	Adalet	Teorisi”,	AÜHFD,	
V/1-4	(Ankara	2001),	23vd.	
74	Kant,	Öktem,	155;	.	
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ð Kant,	epistemolojide	eleştirel	akılcılığa	varmadan	önce	rasyonalistti.	Ancak	kendi	tabiriyle	
onu	dogmatik	uykudan	uyandıran	David	Hume	olmuştur.	Hume,	her	türlü	bilginin	deneyden	
geldiğini	 söyler,	 hatta	 tümevarım	 yöntemi	 Hume’a	 atfedilir.	 Hume,	 bu	 ampirizmine	
(deneyciliğine)	karşın,	tümevarımın	ve	deneyciliğin	eksikliğini	de	ortaya	koyabilmiştir.	

Kant’ın	Hume’dan	ayrıldığı	nokta	ise,	deneyle	elde	edilen	verilerin	bilgiye	dönüşmesi	için,	akılda	
önceden	mevcut	 (a	 priori)	 ve	 deneye	 ihtiyaç	 duymayan	 formlar	 vardır:	Kategori	 ve	 normlar.	 Kant,	
akılcılardan,	 bilginin	 önceden	 zihinde	 var	 olup	 sonradan	 anımsandığı	 görüşünün	 aksini	 savunarak	
ayrılır.	Bu	durumda,	duyu	verilerini	işleyen,	düzenleyen,	sınıflandıran	formlar	olmasaydı	duyu	verileri	
bilgiye	dönüşmezdi.	Ayrıca	duyu	 verileri	 bilginin	ham	maddesi	 olarak	mevcuttur.	Her	 ikisi	 de	 (duyu	
verileri	ve	zihindeki	formlar)	bilginin	imkânlı	olması	bakımından	kesinlikle	bir	arada	olmalıdır.		

Bu	formlar:	yer,	zaman,	nedenselliktir.	Bunlar	içinde	de	dörtlü	ayrı	kategori	vardır.	Toplamda	
on	iki	form	bulunur.	Temelde	ise	bu	üç	(yer,	zaman,	nedensellik)	form	bulunur.		

Örnek:	Bir	trafik	kazasının	aydınlanması	için;	

-Kazanın nerede olduğu 

-Kazanın ne zaman olduğu 

-Kazanın neden olduğu bilinmelidir.	 

Bu	üç	veri	olmadan,	hiçbir	şey	anlaşılamayacaktır.	Kaza	hiçbir	yerde,	hiçbir	zaman,	herhangi	bir	
neden	olmaksızın	gerçekleşti	demek,	saçmalamaktır,	bir	anlamı	yoktur.	

	
Kant’ın	Ahlak	Felsefesi	

è Kant,	bir	18.yy.	Aydınlanma	düşünürüdür.	Bireyi	ve	insan	aklını	merkeze	alıp	her	şeyin	başı	
sayan	bir	anlayışa	sahiptir.		

è Değer/Gerçek	Ayrımı:	Fizikî	olan	ile	normatif	olanı,	gerçeklik	ile	değer	yargısını	birbirinden	
ayırmayan	doğal	hukuk	anlayışına	karşı	çıkar.	

Kant,	aklın,	insanı	diğer	varlıklardan	ayıran	temel	yetenek	olduğunu	belirtir.	Öyle	ki,	akıl,	insanın	
duyu	organları	aracılığı	ile	algılamasından,	hatta	insanın	bilebilmesinden	bile	ayrı	bir	nitelik	taşır.	

è Kant,	 bilgi	 alanında	metafizikten	 tamamen	 kaçarken,	ahlâk	 alanında	 tam	bir	 rasyonalisttir;	
akılda	her	türlü	veriden	önce	gelene	bir	ahlâkî	bilgi	var,	ahlâkî	ilke	vardır.	İnsanı	insan	yapan	
işte	bu	ahlâkî	donanımdır,	önceden	mevcut	ilkeler	ve	yasalardır	ki	bunlar	sonradan	edinilemez.	

è Kant’ın	ahlâk	teorisi	 (Aristo’nun	erdem	etiği	ve	faydacı	ahlâk	anlayışıyla	beraber)	günümüze	
kadar	gelen	ahlâk	anlayışlarındandır.	Buna	göre,	ahlâk	 felsefesi,	 yalnızca	mutluluk	 felsefesi	
demek	olsaydı,	onun	temelini	oluşturacak	a	priori	bir	ilkeyi	araştırmak	anlamsız	olurdu.	

è Aydınlanmacılığın	 ve	 Modernleşmeciliğin	 Göstergesi	 Ahlâk:	 Kant’ın	 aydınlanmacı	 ve	
modernleşmeci	 bir	 birey	 anlayışının	 olduğunu	 en	 iyi	 gösteren	 alan	 ahlâk	 alanı,	 diğer	 bir	
ifadeyle	pratik	akıl	alanıdır.	

Ahlâk,	 her	 kişinin	 özgür	 olduğu	 ve	 akıl	 sahibi	 bulunduğu	 varsayımından	 hareket	 eder.	 Akıl	
aracılığıyla	 insan,	 kendi	 algılarını	 kurallar	 içinde	 toplar,	 bilinç	 halinde	 birleştirir.	 Böylece	 duyular	
evreninin	 fenomenleri	 konusunda	 bilgiye	 ulaşır.	 Ayrıca	 insan,	 akli	 bir	 varlık	 olarak	 ahlaki	 özgürlüğe	
ulaşabilir.	Duyuların	ve	nedensellik	kanunun	etkisinden	kurtulabilir.	Kant’ın	özgürlük	anlayışının	temeli	
de	burada	belirir.		

Ahlaki	emirler,	insanın	özel	eğilimlerinden	değil,	özgür	ve	akıl	sahibi	benliğine	yönelir.	Akıl	bize	
nasıl	davranmamız	gerektiğini	gösterir.	Hatta	bu	davranışın	herhangi	bir	örneği	bulunmasa	bile.	İnsan	
aklı	ile	istediğini	istemediğinden	ayırır,	davranışlar	arasında	seçim	yapar.	Ancak	isteme	veya	istememe	
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akılla	ilgili	olduğu	veya	aklın	müdahalesi	içinde	bulunduğu	zaman	seçim	söz	konusu	olur.	İnsanın	belli	
bir	konudaki	seçimi,	pratik	aklın	ürünü	olduğu	zaman	iradenin	tamamen	özgür	olduğu	söylenebilir.	

è Ahlâkta	Bireycilik	ve	Rasyonalizm:	Kant’ta	ahlâk	yasaları	da,	bireyin	aklından	çıkmaktadır.	Bu	
anlamda	Kant,	ahlâk	 felsefesinde	bireyci	ve	rasyonalisttir.	Kant’a	göre	ahlâk	yasaları,	yere,	
zamana	göre	değişmeyen,	aklın	ortaklığında	evrensellikleri	olduğundan	ahlâk	yasaları	evrensel	
ve	mutlaktır.	Yani	Kant’a	göre	ahlâk	yasaları,	her	durumda	her	birey	için	geçerlidir.	Herhangi	
bir	koşula	bağlı	değildir,	koşulsuzdur.		

	

BİLGİ NOTU: YARARCI AHLAK/KANT AHLAKI 

 Diğer	bir	ahlak	anlayışı,	Epikür’den	beri	gelen	ve	Anglo-Sakson	dünyasında	hâkim	
olan	 yararcı	 ahlâk	 anlayışıdır.	 Kant’ın	 ahlâk	 anlayışına	 pekçok	 açıdan	 karşıt	
konumda	yer	alır.	
-Yararcı	ahlâk;	sonuçsalcıdır.	Ampiristtir	(deneyci	–	a	posteriori).	

 -Kant’ın	ahlâkı;	sonuçsalcı	değildir.	Rasyonalist’dir	(akılcı	–	a	priori).	

 İki	ahlâk	anlayışı	arasındaki	temel	farklar	bunlardır.	

 Yararcı	 ahlâkta,	 ahlâk	 yasaları	 tecrübîdir.	 Yani	 deneyimlenen	 pratikler,	 akılda	
önceden	mevcut	olmayan	pratikler,	ahlâk	yasalarını	oluşturur.	Kant’ta	ise	ahlâk	
yasaları,	tıpkı	epistemolojide	olduğu	gibi	akıldan	gelir.		

 Kant,	 ahlâk	 alanında	 epistemolojide	 olduğundan	 farklı	 olarak	 tam	 bir	
rasyonalisttir.	Ahlâk	yasasının	oluşumunda	deneye,	bilgi	kuramının	aksine	yer	
yoktur.	Katı	ve	tamamen	bir	rasyonalizm	sözkonusudur. 

 

	

è İnsanın	 Doğaca	 Belirlenmişliği,	 Ahlâkta	 Belirlenmemişliği:	 Kant,	 duyular	 evreninde	
(fenomenler)	 insanın	 doğanın	 bir	 parçası	 olarak	 yer	 aldığını	 ve	 doğanın	 yasalarına	 tâbi,	
belirlenmiş	 ve	determine	olmuş	olduğunu	 söyler.	Örneğin,	 doğanın	bir	 parçası	 olarak	 insan	
acıkır	ve	bu	nedenle	yemek	yer.	Oysa	ahlâk	alanında	Kant,	belirlenmişliklerden,	“olan”dan	
sıyrılıp,	 “olması	 gereken”e	 yönelebilen	 ahlâkî	 bir	 varlıktır.	 Burada,	 olan-olması	 gereken	
düalizmi	 vardır.	 Duyular	 evreninin	 fenomenleriyle	 ilgilenen	 teorik	 aklın	 karşısında,	 insan	
davranışlarını	kolu	alan	pratik	akıl	üzerinde	durmuş	ve	aklın	iki	tür	fonksiyonunu	birbirinden	
ayırmaya	çalışmıştır.	Ona	göre	teorik	akıl	“olanla”,	pratik	akıl	“olması	gerekenle”	ilgilidir.		
-Teorik akıl => Bilginin olanağı, doğayı nasıl anlarız, neyi bilebiliriz. 

-Pratik akıl => Aklın eylemleri yöneten kısmıdır. Pratik akıl; ahlaki, yani pratik 

davranışları yönlendirir. 

Görüngüler	 (fenomenler)	 evrenini,	 teorik	 aklımızın	 sınırlarında	 bilebiliriz,	 metafizik	 yoktur	
burada;	burası	bilimin	alanıdır.	“Olan”ı	bu	teorik	akıl	ile	biliriz.	Teorik	akıl	insanın	belirlenmiş	kısmıdır.	
Oysa	pratik	akıl,	insanın	belirlenmemiş,	özgür,	otonom	bir	varlık	olarak	yer	aldığı	kısımdır.	

Bu	bakımdan	Kant,	Platon’a	benzer.	Platon	dünyaları	 idealar	ve	nesneler	diye	 ikiye	ayırırken	
Kant,	aklı	görüngülere	has	teorik	akıl	ve	numenlere	özgü	pratik	akıl	olarak	ikiye	ayırır.	Pratik	akıl	“olması	
gereken”i	söyler.	

è Sonuçsalcı	 Olmayış:	 Kant,	 sonuçsalcı	 değildir.	 Sonuçsalcı	 ahlâka	 göre,	 insan	 eylemlerini	
yönlendiren	ilke,	Epikür’den	beri	haz	ve	acıdır.	Yani	bir	eylem	hazzı	artırıyor,	acıyı	azaltıyorsa,	
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sonuç	olarak	ahlâkî	bir	eylemdir	ve	eylemin	ahlâkîliği	akıldan	değil,	sonuçtan	hareketle	ortaya	
çıkar.	Aydınlanma	hazcılığı	ise,	bireyin	yanısıra	toplumun	da	işe	katıldığı	döneme	tekâbül	eder.	
Yani	 en	 fazla	 sayıda	 insanın	 hazzını	 artırıp	 acısını	 azaltacak	 eylem	 ahlâkîdir,	 bu	 ise	 yararcı	
ahlakın	genel	yarar	ilkesine	denk	düşer.	Kant’a	göre	ise,	sonuç	ne	olursa	olsun	ahlaki	eylemin	
iyiliği	ya	da	kötülüğü	ta	baştan,	akıldan	bellidir.	Sonuç	önemli	değildir.	

Ayrıca	 Kant,	 bir	 davranışın	 doğuracağı	 faydalı	 ve	 zararlı	 sonuçlarla	 ilgili	 ihtimallerin	
hesaplanmasının,	davranışın	tâbi	olacağı	kuralın	saptanmasında	rol	oynamaması	gerektiğini	belirtir.	

è Ahlâk	 Dışı	 Amacın	 Reddi:	 Kant,	 hazcı	 görüşü	 reddeder	 ve	 ahlâka	 ahlâk	 dışı	 bir	 amaç	
tanınmasını	kabul	etmediğini	ortaya	koyar.	Her	hareketin	değerinin	meydana	getirdiği	hazza	
göre	 ölçülmesini	 gerektiren	 hazcı	 görüş,	 ahlaki	 hareketi	 deneyden	 gelen	 bir	 ölçüye	 göre	
değerlendirmek	ister.	Bundan	başka,	haz	ve	mutluluk	kavramları,	o	derece	değişik	ve	belirsizdir	
ki,	insanlar	tarafından	o	ölçüde	farklı	anlaşılmaktadır	ki,	bunlar,	ahlâkî	hareketin	objektif	kriteri	
olabilecek	 hiçbir	 şartı	 ihtiva	 etmezler.	 Harekete	 ahlakiliği	 sağlayan,	 hareketi	 yapanın	 ahlâk	
kanununu	gerçekleştirme,	ödevi	ödev	olduğu	için	yerine	getirme	iradesidir.	

è Ödev	Etiği:	Kant’ın	ahlâk	anlayışını	anlatan	temel	kavram	“ödev	etiği”dir.	Ödev	etiği,	sonuçlara	
göre	değerlendirilmeyen	bir	alanı	ifade	eder.	Çünkü	sonuçsalcı	yaklaşımda	ahlâkî	davranış,	dış	
dünyada	yaratacağı	sonuca	bağımlı	ve	insan	da	bu	yüzden	otonom	değilken,	Kant	etiği	insanın	
pratik	olarak	tam	olarak	rasyonel	bir	varlık	olduğu	temelinden	hareketle	özgürlüğü	önemsenir.	

Kant’a	 göre,	 “dünyada,	 hatta	 dünyanın	 dışında	 iyi	 niyetten	 başka	 kayıtsız	 şartsız	 iyi	
sayılabilecek	hiçbir	şey	düşünülemez.”	Bu,	Kant’ın	ahâak	sisteminin	temelini	ifade	etmektedir.		

è Aklın	İyi	Olanı	Bulması:	Aklın	ödevi,	bir	araç	olarak	değil,	fakat	“bir	amaç	olarak	kendiliğinden	
iyi	olanı”	bulmaktır.	İnsan,	zeki,	şerefli,	zengin	ya	da	kuvvetli	olabilir.	Ama	asıl	takdir	edilmesi	
gerekli	olan	“iyi	niyetli	insandır.”	

Bu	 kavramın	 gerisinde	doğanın	 hiçbir	 şeyi	 amaçsız	 yaratmayacağı	 inancının	 saklı	 bulunduğu	
söylenebilir.	 İyi	niyet	ampirik	bir	 temele	 sahip	değildir.	 İyi	niyet,	 yalnızca	 sempati	 veya	 iyilik	demek	
değildir.	Bunlar	 insani	eğilimlerdir	ve	bu	tür	eğilimler	 insanı	mutlu	kılsa	bile	en	yüksek	ahlaki	değeri	
meydana	 çıkarmaz.	 İnsanda	 “iyi	 niyetin	 geçerliği”,	 “doğanın”	 amaçsız	 hiçbir	 şeyi	 meydana	
çıkarmayacağı	varsayımından	kaynak	alır.	

è İyi	 Niyet:	 Kant’a	 göre,	 bize	 bağlı	 olmayıp	 bizi	 bağlayan	 sonuçlar	 ne	 olursa	 olsun,	 bizim	
niyetimizin	 iyi	 olması	 önemlidir.	 Biz	 iyi	 niyetle	 hareket	 ettiğimizde,	 sonuç	 ne	 olursa	 olsun,	
ahlâklı	 davranmış	 oluruz.	 Bu	 niyet,	 dışarıdan	 gelen	baskılarla	 belirlenmemiştir,	 yani	 insanın	
otonom	varlığından	gelir.	Dışarıdan	gelen	baskılar;	toplumsal	baskılar,	yaptırım	korkusu	gibi	
baskılar	 (yasal	 yaptırım,	 dînî-manevî	 yaptırım	 gibi)	 nedeniyle	 hareket	 etmek	 Kant’a	 göre	
ahlâken	iyi	değildir,	çünkü	otonomi	bozulur,	eyleminiz	dışarıdan	gelen	bir	güçle	belirlenmiş	olur	
ve	 özgürlüğe	 halel	 gelir.	 Yani,	 eylemimizin	 niyeti	 dışarından	belirlenmişse,	 niyet	 ahlâken	 iyi	
değildir.	

İyi	niyet,	insanı,	yardıma	muhtaç	bulunan	başka	bir	insana,	ona	karşı	hiçbir	sempati	duymasa	
bile	ödevi	ödev	olarak	yapma	ilkesi	dolayısıyla	yardım	etmeye	götürür.		

Bir	davranışın	ahlaki	bir	değeri	olabilmesi	için,	kaynağını	ödev	düşüncesinden	alması	gereklidir.	
Davranışta	bulunanın	belli	bir	sonuca	ulaşmak	için	belli	şekilde	davranması,	ya	da	salt	başarıya	ulaşmak	
için	 belli	 bir	 davranış	 biçimini	 benimsemesi	 yeterli	 değildir.	 Davranışın,	 insanın	 muhatap	 olduğu	
kategorik	emperatifi	gerçekleştirme	amacına	yönelmesi	gerekir:	

“Yalnızca	aynı	zamanda	genel	bir	kanun	olmasını	isteyebileceğin	maxim’e	göre	hareket	et.”	
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Bilgi Notu: Hipotetik Emperatif (şartlı	buyruk) 

 Hipotetik	 emperatif’in	 yapısı,	 “şunu	 istiyorsan,	 şu	 şekilde	 davranmalısın”	
şeklindedir.	Hipotetik	emperatif	sözkonusu	olduğunda,	davranışın	bağlayıcılığı,	
davranışta	 bulunacak	 olan	 kişinin	 davranışıyla	 ortaya	 çıkacak	 sonucu	
istemesine	bağlıdır.	Hipotetik	emperatifler,	insanın	hayatta	başarı	kazanmasını	
olumlu	 yönde	 etkileyebilir.	 Ancak,	 en	 yüksek	 ahlâkî	 iyiliğe,	 bunlara	 uymak	
yoluyla	değil,	kategorik	emre,	bağlanmak	sayesinde	ulaşılabilir. 

 

	

è Ödev	 etiği,	 insanın	 rasyonel	 olmasını,	 otonom	 ve	 iyi	 irade	 sahibi	 olmasını,	 ahlak	 yasalarını,	
ahlâkî	yükümlülüklerini	kendi	koymasını	ister.	Kategorik	emperatif,	genel	olarak	ödevi	gösterir.	
Davranış,	 ilk	 önce	 sübjektif	 ilkeye	 göre	 düşünülür.	 Bu	 ilkenin	 objektif	 olarak	 geçerli	 olup	
olamayacağı	kategorik	emperatif	kriterine	başvurulmak	yoluyla	anlaşılır.		

Kategorik	emperatifi	kabul	etmek	sûretiyle	Kant,	insan	aklının	davranışına	yol	gösteren	ilkeleri	
yaratabileceğini,	böyle	bir	emrin	muhatabı	olması	nedeniyle	insanın	irade	özgürlüğüne	sahip	sayılması	
gerekeceğini	 savunmuş	 oluyordu.	 …	 Kategorik	 emperatifin	 kendisi,	 belki	 somut	 bir	 davranış	 kuralı	
değildir.	Ama	insan	aklının	davranış	kuralları	belirtmesinde	yol	gösterici	bir	prensiptir.	

Kant’a	göre	ahlâkî	edim	somut	olayda	bireyci	bir	ahlak	anlayışı	içinde	ödev	bilinciyle	ve	insanın	
özgürlüğü	 çerçevesinde	 gerçekleşir.	 Birinci	 ilke:	 “Öyle	 davran	 ki	 iradenle	 (akla	 uygun	 iradenle)	
yapacağın	eylem,	evrensel	bir	yasa	olabilsin”.	Yani	birinci	ilkeye	göre,	somut	durumda,	irâdî	eylemimiz	
evrensel	olarak	uygulanabilirse	ahlaki	olur.	

Peki,	eğer	her	insan	kendi	ahlâk	yasasını	kendi	koyuyorsa,	burada	sofistler	gibi	ne	kadar	insan	
varsa	o	kadar	ahlâk	vardır	mı	demiş	oluyor?	Kesinlikle	hayır.	Kant’ta,	bu	anlamda	sofizm	yoktur.	Her	
insan	kendi	ahlâkî	yasasını,	niyetini	kendisi	koyar;	ancak	Kant’ın	ödev	etiğinde	ahlâkî	ödevin	ne	olduğu	
belirlenirken,	 “ödev	 olarak	 yapmam	gerektiğini	 düşündüğüm,	 niyetlendiğim	 şey	 aynı	 durumda	 aynı	
koşullarda	bulunan	her	insanın	da	davranacağı	evrensellikte	olmalıdır.”	

İşte	bireycilik	ve	evrensellik,	bu	maksimle	örtüşür.	Yani	o	durumda	nasıl	davranacağımızı	biz	
belirleriz;	ancak	davranışımız	bizi	aşar	ve	herkesin	bu	durumda	evrensel	olarak	o	şekilde	davranması	
gerektiği	düşüncesine	varır.	İşte	ödev	etiğinin	maksimi	budur.	

Somutlaştırırsak;	bazen	yalan	söylemek	iyi	bir	şey	olabilir.	Bu	düşünceyle	yalan	söylediğimde,	
herkesin	aynı	biçimde	yalan	söylemesini	bekleyemem.	Bu	evrenselleştirilemez.	Çünkü	yalan	söylemek,	
gerekçesi	ne	olursa	olsun,	 genel	bir	 kural	olarak	 varsayılamayacaktır.	 	 Birey	 ve	evrensellik	meselesi	
böylece	aşılmış	olur.	

Ancak	 Kant’ın	 ödev	 etiğinin	 katıksız	 olarak	 yarara	 yönelmediği	 söylenemez.	 Çünkü	 örneğin	
herkesin	 yalan	 söylediği	 bir	 toplumda	 yaşanamaz	 önermesi,	 bir	 arada	 yaşayabilmek	 için	 yalan	
söylememeliyiz	gibi	sonuçsalcı	bir	yaklaşıma	konu	olabilir.	

Kategorik	 emperatifin	 konusunu	 teşkil	 eden	 ahlak	 emri	 a	 priori	 nitelikte	 ve	 deneyle	 ilgili	
değildir.	Aynı	 şekilde	ahlak	emri,	Kant’a	göre,	 insanı	duyguların	ve	 ihtirasların	etkisinden	kurtarmak	
amacını	taşır.		

Ayrıca	ödev	ahlâkında	duyguya	da	yer	yoktur.	Yani	edimi,	edimin	yöneldiği	kişiye	yönelik	olumlu	
ya	da	olumsuz	hislerimizden	ötürü	yapıyorsak	bu	ahlaki	değildir.	Örneğin;	bir	hastayı	ziyaret	etmek,	
ona	 yaranmak	 için	 yapıldığında	 ne	 kadar	 ahlâksızca	 ise,	 onu	 sevdiğim	 için	 ancak	 herhangi	 bir	 ödev	
duygusu	olmaksızın	yapıldığında	da	o	denli	ahlâksızcadır.	
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Kant’ın	sisteminde,	davranışın	doğuracağı	sonuca	ya	da	sonuçlara	fazla	önem	verilmez.	Çünkü	
Kant,	 iyi	niyetli	 insanın	bütün	insanları,	bir	araç	değil,	 fakat	amaç	olarak	kabul	etmesi	üzerinde	ısrar	
etmektedir.		

Kant	etiğinin	bir	diğer	maksimi	(ilkesi):	“Hiç	kimse	bir	amaca	ulaşmak	için,	başka	bir	 insana	
araç	 olarak	 bakamaz.	 Bizatihi	 insanın	 kendisi	 bir	 amaçtır.	 İnsan	 onuru,	 her	 şeyden	 önce	 gelir”	
düsturudur.	

İkinci	ilke:	“İnsan	aklın	ve	ahlâkî	ilkelerinin	sahibi	olan,	onur	sahibi	bir	insandır.	Edimin	öznesi	
de	dâhil,	tüm	insanlar	hiçbir	amaç	için	araç	olamaz;	çünkü	insan	ahlâkî	ayrıcalığı	olan	özel,	özgür	bir	
varlıktır”.	

	

ÖRNEK: Zengin	bir	teyzemiz	var.	Ben	ve	kuzenim,	onun	tek	mirasçılarıyız.	Kuzenim,	
çok	 müsrif.	 Teyzenin,	 müsrif	 kuzenime	 bir	 zaafı	 var.	 Bu	 arada	 teyzemle	 hep	 ben	
ilgilenirken,	kuzen	hiç	ilgilenmiyor.	Teyze,	bir	ziyaretimizde,	mirası	eşit	paylaşacağımızı,	
kasadaki	değerli	mücevherleri	de	kuzene	vereceğimi	söylüyor.	Ben	de	tamam	deyip	söz	
veriyorum.	 Ancak	 kuzen	 çok	 müsrif	 olduğu	 için,	 ben	 mücevheri	 ona	 vermeyip	 çocuk	
esirgeme	 kurumuna	 bağışlıyorum.	 Bu	 örnekte,	 Kant’ın	 ahlâk	 anlayışına	 göre	 bu	 ödev	
ahlâkına	aykırıdır.	Çünkü	ahlâkî	olan,	teyzeye	verilen	sözün	tutulmasıdır.	Bu	husus,	verilen	
sözün	 verilen	 sözün	 evrenselleştirilemeyeceği	 noktasında	 ahlâkîliği	 engeller.	 Oysa	 bu	
davranış	sonuçsalcı	etiğe	göre	uygundur.	Bir	kişinin	menfaati,	hem	de	olaydaki	gibi	müsrif	
bir	kişinin	menfaati	yerine,	toplumun	çoğunun	menfaati	gözetildiğinden	ahlâkîdir.	

	

ÖRNEK: Böbrek	hastası	bir	kız	çocuğu	var.	Kadavralardan	alınacak	böbrekle	uymuyor.	
Annenin	 böbreği	 uymuyor;	 babanın	 böbreği	 ise	 uygun.	 Organ	 naklinde	 başarılı	 olma	
olasılığı	 %100	 değil.	 Ayrıca	 baba,	 kızına	 böbreğini	 vermek	 istemiyor.	 Doktordan	 rica	
ederek,	 özellikle	 eşine,	 böbreğinin	 uyduğunu,	 ancak	 böbreğini	 vermek	 istemediğini	
açıklamamasını	istiyor.	

		
Burada,	Kant’ın	ödev	etiği	bağlamında,	şu	sorular	sorulabilir:	
	

   SORU-1:  ¨Kant	 etiği	 açısından,	 doktorun,	 babanın	 ricasına	uyup	böbreğin	uyduğunu	 ve	
babanın	 böbreğini	 vermek	 istemediğini	 saklaması,	 bu	 konuda	 aileye	 yalan	
söylemesi	ahlâkî	midir? 

CEVAP-1:	  Kant	etiği,	duruma	bağlı	istisnaları	kabul	etmeyen,	mutlakçıdır.	Bu	örnekle,	bu	
durumda	 doktorun	 yalan	 söylemesi,	 “bazı	 durumlarda	 yalan	 söylenebilir”	
biçiminde	 bir	 sonuca	 gider	 ve	 mutlakçı	 yaklaşıma	 uymaz.	 Kant	 bakımından	
doktorun	gerçeği	açıklamaması,	diğer	bir	ifadeyle	yalan	söylemesi	ahlâkî	değildir!	

		

   SORU-2:  ¨Aynı	soru,	sonuçsalcı	ahlâk	anlayışı	bakımından	nasıl	algılanır? 

CEVAP-2:	  Doktorun	 aileden	 gizlemesi,	 aile	 saâdetinin	 bozulmasına	 sebep	 olacağı	 için,	
sonuç	bakımından	ahlâkîdir.	
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   SORU-3:  ¨Peki	babanın	böbreğini	kızına	bağışlamaması,	Kant	etiği	bakımından	ahlâkî	bir	
ödeve	 uymama	 anlamına	 gelir	 mi?	 Başka	 deyişe,	 Kant	 etiğinde	 böbrek	
bağışlamak,	ahlâkî	ödev	midir? 

CEVAP-3:	  Kant	etiği	 açısından,	baba	böbreğini	 vererek	 kendini	 araçsallaştırmış	olur.	O	
nedenle	babanın	davranışı,	Kant	ahlâkına	aykırı	değildir.	

		

   SORU-4:  ¨Peki,	bu	husus,	yani	böbreği	vermek	ya	da	vermemek,	evrensel	bir	yasa	haline	
gelebilir	 mi?	 Başka	 deyişle,	 Kant’a	 göre	 ahlâkî	 ödev	 evrenselleştirilip	 herkese	
yüklenebilir	 olmalıdır.	 Böbreği	 vermek	 yönündeki	 ahlâkî	 yükümlülük	 herkese	
yüklenebilir	mi?	Evrenselleştirilebilir	mi?	Yani	herkes	böbreğini	vermek	zorunda	
mıdır? 

CEVAP-4:	  Bu	konu,	tartışmalara	açıktır.	Ancak,	insanın	araçsallaştırılması	hâli	burada	ön	
plana	 çıkacağı	 için,	Kant	etiğine	uygun	yanıtın,	böbrek	verme	ödevi	her	 insana	
evrensel	olarak,	yani	herkese	yüklenebilecek	bir	ödev	olmadığı	biçiminde	olacağı	
söylenmelidir.	

	

ÖRNEK: ÖTENAZİ  
 Soru:	Ötenazi	Kant	etiğine	göre	bir	ahlâk	yasası	olabilir	mi?	Evrenselleştirilebilir	mi?	

Cevap:		
-		Burada	doktor	araç	olarak	kullanılır.	
-	 Kant	 etiğinde	 duygusal	 sâiklerle	 davranmak	 ahlâkî	 değildir.	 Acı	 ve	 ıstıraptan	

kurtulmak	için,	yani	kötü	duygulardan	korunma	isteğiyle	yapılan	edim	ahlâkî	ödev	olamaz.	
-	 	 	 Ayrıca,	 bir	 insanın	 ne	 şekilde	 olursa	 olsun,	 (ötenazi	 veya	 intihar)	 hayatının	 sona	
erdirilmesi,	Kant	etiğine	aykırıdır.	

	
Kant	etiğine	eleştiriler	
-				Duyulara	yer	vermeyişi	eleştirilir.	
-	 	 İnsandan	 çok	 fazla	 şey	 talep	 edip	 onu	 sınırlandırdığı;	 insanın	 her	 ediminde,	 evrensellik	

çerçevesinde	bir	ahlâkî	muhasebeyi	gerektirmesi	bakımından	çok	talepkâr	olması.	
	
Hukuk	ve	Devlet	Teorisi	

è Liberal	Devletçilik:	Kant,	çağının	liberal	devlet	anlayışına	uygun	bir	devlet	anlayışına	sahip	olup,	
liberal	bir	devletten	yanadır.	Ancak	Kant,	liberal	devlet	anlayışı	bakımından,	Hobbes	ve	Locke	
arasında	bir	yerde	durur.	

è Kant’ı	liberal	yapan	özelliklerinden	ikisi:	
 Kant’a	 göre,	 en	 iyi	 yönetim	 biçimi	 cumhuriyettir.	 Temsili	 sistemin,	 cumhuriyet	
yönetiminin	 normal	 işlemesi	 için	 zorunlu	 olduğuna	 inanmaktadır.	 Bu	 şekilde	
egemenliğin	ulusa	ait	bulunması	gereği	belirtilmiş	olmaktadır.		

 	Kant,	mülkiyet	 hakkının	 önemli	 bir	 hak	 olduğunu	 da	 savunur.	 Bu	 bakımlardan	 da	
Hobbes’dan	ayrılır.	Ancak	Hobbes’a	benzediği	bir	başka	nokta	daha	vardır:	Halka	aktif	
direnme	 hakkının	 tanınmamasıdır.	 Kant	 Hobbes’	 yaklaştığı	 yerlerde	 Locke’dan	
uzaklaşır.	
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è Sosyal	 Sözleşmecilik:	 Devlet,	 Kant’ta	 zorunlu	 olmayan	 yapay	 bir	 olgudur.	 Kant	 da	 devletin	
ortaya	çıkışını,	bir	toplum	sözleşmesiyle	açıklıyor.	Bu	anlamda,	o	da	bir	toplum	sözleşmecisidir.	
Kant’ın	doğal	durum	tasviri,	tıpkı	Hobbes	gibi	kötümserdir.	Yani	insanlar	eşit	ve	özgürdür,	ancak	
sürekli	 bir	 savaşım	 ve	 karmaşa	 vardır.	 İnsanlar,	 bu	 savaşa	 son	 vermek	 için,	 aralarında	 bir	
sözleşme	yaparlar.	Kant,	doğa	durumunda	Hobbes’a	benzer.	

è Güçler	 Ayrılığı:	 Ancak	 devlet	 kurulduktan	 sonra,	 Hobbes’tan	 uzaklaşır.	 Devlette	 yasama,	
yürütme	 ve	 yargı	 erklerinin	 birbirlerinden	 ayrı	 olduklarını	 savunmaktadır.	 Hatta	 yargıya,	
yasama	ve	 yürütmenin	müdahale	etmemesi	 gerektiğini	 savunur;	 ancak	 yargı	mensuplarının	
yürütme	tarafından	seçilmesi	konusu	tek	istisnadır.	Yasama,	yürütme	ve	yargı	erkleri	birbirini	
tamamlayıcı	 şekilde	 faaliyette	 bulunur.	 Ancak,	 bu	 üç	 yetkinin	 ayrı	 organlarda	 kullanılması	
gerekir.	 Yasama,	 kanun	yapma,	 yürütme	kanun	uygulama	ve	 yargı,	 kanunlara	 göre	herkese	
payına	düşeni	verme	fonksiyonunu	üstlenmiştir.	Yürütme	gücü,	hukuka	bağlı	olarak	ve	yasama	
organı	denetiminde	faaliyette	bulunur.	Yasama	ve	yürütme	görevini	yerine	getiren	organların,	
yargı	 gücüne	 hiçbir	 şekilde	 karışmamaları	 gerekir.	 Yürütme	 organının	 hâkimlerle	 ilgili	 tek	
yetkisi,	onları	göreve	atamaktan	ibaret	olmalıdır.	

è Özgürlüklerin	Korunması	ve	Uzlaştırılması:	Kant,	Hobbes’dan	hak	ve	özgürlükler	konusunda	
da	uzaklaşır.	İnsan	doğa	durumundan	sonra	da,	haklarına	ve	özgürlüklerine	sahiptir;	egemene,	
devlete	hak	ve	özgürlüklerin	devri	sözkonusu	değildir.	Kant’ın	hukuk	sisteminde,	genel	özgürlük	
kanuna	göre,	kişilerin	özgürlüklerinin	birbiriyle	uzlaştırılması	başlıca	amaç	olduğu	 için,	 siyasî	
iktidarın	 ödevi	 de,	 siyasî	 liberalizmin	 genel	 çizgisine	 uygun	 olarak,	 kişilerin	 özgürlüklerinin	
sınırını	belirtmek	ve	özgürlükler	arasında	uyum	sağlamaktan	 ibaret	olmaktadır.	Özgürlükleri	
güvence	 altına	 alacak	 olan	 kuvvet,	 herkesin	 iradesinin	 temsilcisi	 olan	 genel	 iradedir.	 Genel	
iradenin	 belirmesini	 de	 sosyal	 sözleşme	 varsayımına	 göre	 açıklamak	 gerekir.	 Kant,	 sosyal	
sözleşmenin	tarihî	bir	gerçeklik	olmadığını,	fakat	bir	akıl	ilkesi	olduğunu	ve	bu	ilke	aracılığıyla	
devlet	iktidarının	meşruluk	kazandığını	belirtir.	

è Direnme	 Hakkı	 Karşıtlığı:	 Kant,	 düzen	 yanlısı	 olup	 düzene	 vurgu	 yaptığı	 için	 asla	 bir	 aktif	
direnmeyi	varsaymaz.	Kant’ın	 liberalizmden	uzaklaştığı	haldir	bu.	Kant,	 ihtilal	hakkı	diye	bir	
haktan	söz	edilemeyeceğini	belirtir.	Kant’a	göre	kurulu	düzene	karşı	gelme	ve	onu	değiştirme	
hakkının	 tanınması	 anarşiye	 sebep	 olur.	 Yöneticiler	 hukuk	 kurallarını	 çiğneseler,	 vergi	 ve	
askerlik	 yükümlülüklerinde	 eşitlik	 ilkesinden	 sapsalar	 bile,	 vatandaşların	 hukuka	 aykırı	
tutumları	 şikayet	etmekten	başka	yapacakları	 bir	 şey	 yoktur.	 İhtilal	 ya	da	direnme	hakkının	
tanınması	bütün	hukuk	yapısının	çökmesi	sonucunu	doğurabilir.		
	

 Not:	Aslında	doğal	hukukçuların	Kant	benzeri	direnme	hakkına	yer	vermeyişleri,	Sokrates’ten	
beri	vardır.	Bu,	doğal	hukukun	statükocu	bir	konum	alışıyla	da	ilgilidir.	

Kant,	ayrıca	her	 toplumda	 tek	bir	üstün	 iktidar	bulunduğunu,	bu	üstün	 iktidara	karşı	 koyma	
esası	kabul	edilirse,	ihtilal	teşebbüsü	durumunda,	toplumda	birbirinden	ayrı	iki	üstün	iktidarın	birlikte	
varlığını	kabul	etmenin	gerekeceğini,	bunun	 ise	devlet	otoritesinin	 tekliği	 ilkesi	 ile	bağdaşmayan	bir	
çelişki	oluşturacağını	belirtmektedir.	…	Vatandaşlar	üstün	otoriteye	karşı	geldikleri	zaman,	egemenliğin	
kimde	bulunduğunu,	kimin	yöneten	kimin	yönetilen	olduğunu	kestirmek	imkansızlaşır,	bu	nedenle	de	
bazı	doğal	hukukçuların	savunduğu	ihtilal	veya	direnme	hakkı	reddedilmelidir.	

Kant,	 devlet	 hukukuna	 ebedî	 hukuktan	 doğan	 a	 priori	 kanunların	 yol	 göstericilik	 etmesi	
gerektiği	düşüncesindedir.		

è Ayrıcalıklı	Kilise	Yokluğu:	Devlette	ayrıcalıklı	bir	kilise	bulunamaz.		
è Siyasal	Ayrıcalık	Yokluğu:	Bazı	 insanların	siyasal	ayrıcalığa	sahip	olmaları	da	kabul	edilemez.	

Devlet	başkanının	ayrıcalığı,	 ifa	ettiği	görevden	doğar.	Kant,	devlet	başkanının	sorumsuzluğu	
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ilkesinin,	İngiliz	Anayasa	uygulamasında	görülen	“kral	hata	yapmaz”	esasından	kaynaklandığı	
düşüncesini	taşımaktadır.	

è Devletin	 Hukuk	 Yapıcılığı	 ve	 Koruyuculuğu:	 Özet	 olarak	 Kant’ın	 sisteminde	 devlet	 esas	
itibarıyla	 hukukun	 yapıcısı	 ve	 koruyucusudur.	 Devletin	 ödevi	 özgürlüğü	 güvence	 altına	
almaktır.	 Vatandaş	devlet	 işlerini	 eleştirebilir,	 fakat	 devlete	 karşı	 ayaklanamaz.	 Bu	 anlayışla	
özgürlük	 ve	 otorite	 uzlaştırılmaya	 çalışılmaktadır.	 Kant,	 XIX.	 yüzyıl	 liberal	 devlet	 görüşünü	
savunmakta,	fakat	ihtilal	hakkını	reddettiği	için	de	başlıca	Locke’un	temsil	ettiği	doğal	hukuk	
görüşünden	uzaklaşmaktadır.	

	
Kant’ın	Hukuk	Düşüncesi	
	
Kant,	hukuk	düşüncesi	bakımından	düalisttir.	“Olan”	ve	“Olması	gereken”	hukuk	yaklaşımı,	

tıpkı	Platon’da	olduğu	gibi,	Kant’ta	da	vardır.	

è Kant’ın	sisteminde	ahlâkî	ve	hukukî	ödevler	birbirinden	kesin	biçimde	ayrılmıştır.	Hem	ahlâk,	
hem	 hukuk	 kuralları,	 hangi	 davranışın	 zorunlu	 olduğunu	 gösterir.	 Bununla	 birlikte	 ahlâk	 ve	
hukuk	alanlarında	 insan	 iradesini	etkileyen	sâikler	birbirinden	ayrıdır.	Ahlâk	kuralına	uymayı	
sağlayan	 sâik	 insanın	 içindedir.	 Hukuk	 kuralı	 ise,	 yaptırımın	 etkilediği	 hukukî	 bir	 sâikle	
gerçekleşir.	Hukukun	amacı,	insan	davranışının	dıştaki	belirme	şeklini	düzenlemektedir.	

Ahlâk,	 kişinin	 iç	 dünyasından,	 aklından	 ve	 vicdanından	 kaynağını	 alır.	 Ahlâkî	 sâik,	 kişinin	
kategorik	 emperatife	 uymasını	 sağlaması	 yönünden	 ne	 ölçüde	 değerli	 sayılırsa	 sayılsın,	 ahlâk	
kurallarının	hukuk	kurallarından	üstün	olduğu	ileri	sürülmemelidir.	Bazı	durumlarda,	ahlâk	ve	hukukun	
gerekleri	birbirinin	aynı	olabilir.	Örneğin	“pacta	sunt	servanda”	(ahde	vefa)	hem	ahlâkî,	hem	de	hukukî	
bir	ilkedir.	Ahlâkî	olmayan	hukuk	kurallarının	bulunabileceği	unutulmamalıdır.	

è Kant’ın	 hukukla	 ilgili	 ikinci	 önemli	 vurgusu,	hukuk	 ile	 ahlâkı	 ayırmasıdır.	 Hukuk	 ve	 ahlâkın	
birbirinden	nasıl	ayrıldığını,	Kant	en	iyi	biçimde	gösterir.	

Hukuk	ile	ahlâk,	birbirinden	etkilenseler	de	ayrıdırlar.	Ahlâk	otonomdur.	İnsan	ahlâk	alanında	
özgürdür.	 Kendi	 yasalarını	 (birinci	 ve	 ikinci	 ilkeler	 bakımından)	 kendisi	 koyar.	 Yani	 kurallar,	 kişinin	
kendisinden	gelir.	Yani	kuralı	koyan	bireydir.	

Ahlâkî	 olarak	 kendi	 koyduğumuz	 kurala	 uymadığımızda,	 sorumlu	 olduğumuz	 makam	 yine	
kendimiz	olmaktadır.	Bu	sorumluluk,	yani	yaptırım	da	yine	kendimizden	gelir.	

Hukuk	heteronomdur.	Hukuk	 yasasını	 koyan	 ile	 ona	uygun	 davranma	 zorunda	olan,	 ahlâkın	
aksine,	ayrı	makamlardır.	Kuralı	bir	dış	güç,	dış	makam	koyarken,	kurala	bu	makamın	dışında	yer	alanlar	
uymalıdırlar.	

İkinci	olarak,	hukuka	aykırı	davranıldığında,	sorumlu	olunan	makam,	yargılayan	makam	da	yine	
dışarıdan	gelir.	Yaptırım	da	vicdan	azabı	değil,	şiddet	ve	cebirdir.	

İnsanların	 özgürlüğünün	 birbiriyle	 olan	 bağlılığını	 göstermek,	 hukukun	 ödevidir.	 Hukuk,	
insanların	 dış	 ilişkilerini	 düzenlemek	 amacını	 taşıdığına	 göre	 bütün	 hukuk	 kurallarını	 düzenleyen	
evrensel	 ilke	 şöyle	 tanımlanabilir:	 “Hukuk,	 genel	 kapsamlı	 (evrensel)	 özgürlük	 kanununa	göre,	 bir	
kişinin	irâdî	fiillerini,	diğer	kişilerin	iradi	fiilleri	ile	uzlaştıran	şartların	bütünüdür.”	

Böylece,	hukukun	önemli	bir	özelliğinin	“zorlama”	olabileceğini	Kant	kabul	etmiş	oluyor.	Ancak	
bu	 zorlama,	bir	 kişinin	özgürlüğünün	başka	birisi	 tarafından	 tehlikeye	 sokulmasını	önlemek	amacını	
güttüğüne	 göre,	meşru	 sayılmak	 gerekir.	 Hukukun	 amacı,	 irade	 özgürlüğünün	 korunması	 ve	 bunun	
gerçekleştirilmesine	 imkân	 sağlanması	 olduğuna	 göre,	 hukuk	 aslında,	 pratik	 aklın	 konusu	 olan	
özgürlüğün,	fenomenler	dünyasında	belirmesinin	bir	aracı	olmak	niteliğini	kazanmaktadır.	

Peki,	Kant’a	göre	hukukun	önemi	nerden	gelir?	
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-	 Hukuk	 ile,	 bir	 kimsenin	 özgürlüğü,	 başkasının	 özgürlüğüyle	 uzlaştırılır	 ve	 başkalarının	
saldırılarına	karşı	bu	özgürlüklerin	korunmasıdır.	

-		Bu	koruma	ile,	kişinin	özgür	bir	varlık	olarak	otonomisi	de	korunur.	
-	Ahlâk	alanı,	hukuk	alanından	çok	daha	fazla	yükümlülük	doğurur	ve	Kant’a	göre	hukuk	yasaları	

ahlâkî	ödevlerle,	onların	somutlaştırılmasıyla	 ilgilenmez.	Hukuk	ahlâka	oranla	çok	daha	dar	bir	alanı	
düzenler.	Böylece	Kant’a	göre,	hukukun	yaptığı	düzenlemelerle	ahlâkî	yükümlülük	doğmazken,	hukuk	
ile	ahlâk	kuralları	da	düzenlenemez.	Örneğin;	Kant	intiharı	ya	da	ötenaziyi	ahlâken	yanlış	bulmaz,	ancak	
hukukun	bunu	düzenlemesine	karşı	çıkmıştır.	Bu,	salt	ahlâkî	bir	sorundur	ve	hukuk	bireyleri	bu	konuda	
özgür	bırakmalıdır.	

-	Şu	da	söylenmelidir	ki,	hukuk	kurallarının	ahlâkî	göndermeleri	yok	değildir.	Örneğin;	mahkeme	
önünde	yalan	söylemek,	hukuken	ve	ahlâken	uygun	değildir.	Ancak,	hukuk	bu	ahlâkî	konuları	çok	sınırlı	
ve	belli	bir	çerçevede	ele	almaktadır.	Yani,	bir	yasa	koyucu,	bir	konuyu	hukukî	ödev	haline	getirmeyi	
ahlâkî	kaygılarla	yapamaz;	yapmamalıdır.	

-	 Kant’a	 göre,	 hukukun	 yaptırım	 gücünden	 korkarak	 yapılan	 edimler	 ahlâkî	 değildir.	 Çünkü	
sâikimiz,	yaptırım	sonucu	belirlenmiş	olur.	Oysa	hukuk,	sınırlı	kimi	konularda	ondan	korkarak	ya	da	onu	
benimseyerek	uymamızı	önemser;	bunun	dışında	ise	hukuk	sâiklerimizle	ilgilenmez.	Hukuk	ile	ahlâkın	
birleştiği	en	önemli	nokta	ise,	ahlâkî	bir	değer	olan	adaletin	hukukun	amaç	olarak	yöneldiği	bir	değer	
olmasıdır.	

Kant,	evrensel	nitelik	taşıdığına	inandığı	hukuk	tanımını	özel	hukuk	ilişkilerine	uygularken,	iki	
kişinin	 iradesinin	 birbirine	 şekli	 bakımdan	 uymasının	 yeterli	 olduğu	 üzerinde	 duruyor	 ve	 kapsam	
sorununa	 değinmiyor.	 Dolayısıyla	 sözleşme	 yapılırken	 icap	 ve	 kabul	 şeklinde	 ifade	 edilen	 iradelerin	
birbirine	uyması,	ona	göre	yeterli	olmaktadır.	Bu	uygunluktan	doğacak	sonuçlar,	yani	tarafların	elde	
edecekleri	yararlar	ve	uğrayacakları	zararlar,	hiç	önemli	değildir.		

Hukukî	ödevler	ve	haklar	konusunda	Kant,	çok	önemli	bir	yenilik	getirmez.	Hukukî	ödevlerin	
neler	olduğu	konusunda	Ulpianus’un	çizdiği	yolu	izler	ve	üç	hukukî	ödevi	sıralar:	

KANT’A GÖRE HUKUKÎ ÖDEVLER 

è Şerefli yaşa (honeste 
vive): 

ð Bu ödev, kişinin diğer kişilerle olan ilişkisinde kendi 
değerini koruması anlamına gelir. Kişi diğer kişilerle 
olan ilişkilerinde, kendisinin bir araç değil, bir amaç 
olduğu bilincinde davranmalıdır. 

è Kimseye zarar verme 
(neminem laede): 

ð Kişi zorunluluk durumu ile karşılaşsa bile başkasına 
zarar vermemelidir. 

è Herkese ona ait olanı ver 
(suum cuique tribue): 

ð Bu ödev bir kişiye ait olanı ona vermek şeklinde 
anlaşılırsa anlamını yitirir. Çünkü bir kişiye ait olan 
zaten onundur. Bu ödev, bir kişinin, kendisine ait 
olan konusunda, kendi dışında bulunan bütün 
insanlara karşı korunması biçiminde anlaşılmalıdır. 

	
è Kant’ın	 hakları	 sınıflandırması:	 Aklî	 ilkelere	 dayanan	 doğal	 haklar	 ve	 pozitif	 hukukun	

doğurduğu	pozitif	haklar.	Kişinin	doğuştan	sahip	olduğu	hakları	fıtrî	haklar,	hukukî	muâmelerle	
hukukî	fiiller	sonucu	doğan	haklar	kazanılmış	haklar	olarak	nitelendirilebilir.	Kant’a	göre	insan,	
sadece	 bir	 doğal	 hakka	 sahiptir:	 Özgürlük.	 Bu	 özgürlük,	 genel	 özgürlük	 kanununa	 göre	
başkalarının	 özgürlüğüyle	 birlikte	 var	 olabilen	 bir	 özgürlüktür.	 Eşitlik,	 özgürlük	 ilkesinde	
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saklıdır.	Özgürlük	 ilkesinden,	bazı	doğal	haklar	çıkar;	mülkiyet,	bunlar	arasında	önemli	bir	
yer	tutar.	Kant’a	göre	mülkiyet,	kişiliğin,	kişisel	iradenin	belirmesi	yönünden	zorunludur.		

è DH’un	 PH’u	 Belirleyiciliği:	 Doğal	 hak	 ve	 özgürlükler,	 yani	 doğal	 hukuk,	 pozitif	 hukukun	
üstündedir	ve	pozitif	hukuku	yapanları	bağlayan	bir	konumdadır.	Pozitif	hukuk,	doğal	hukuka	
uygun	 olmak	 zorundadır.	 Ancak,	 pozitif	 hukuk,	 doğal	 hukuka	 uymadığında	 dahi	 aktif	 bir	
direnme	yoktur.	Bu	durumda	sadece	şikayetci	olmakla	yetineceğiz;	çünkü	aktif	direnme,	tıpkı	
Hobbes’ta	 olduğu	 doğal	 durumun	 karmaşasına	 yol	 açabileceği	 için,	 Kant’ın	 anlayışında	 yer	
bulmaz.	Düzen	fikri	Kant’da	çok	daha	önemlidir.	

İnsan	 iradesinin	 kendi	 dışındaki	 nesnelere	 yönelerek	 o	 nesneleri	 kendi	 kişiliğinin	 bir	 parçası	
yapmaya	hakkı	bulunduğu	kabul	edilmelidir.	Tabiat	durumunda,	insanlar	mülk	sahibi	olabilirler.	Ancak	
güvenliği	 teminat	altına	alan	devlet	olmadıkça,	mülkiyet	hakkı	geçici	bir	zilyetlikten	ötede	bir	anlam	
taşımaz.	 Böylece	 kişilik	 ile	 mülkiyet	 arasında	 bir	 ilişki	 kurulmakta,	 mülkiyet	 hakkı	 olmadığı	 zaman	
kişiliğin	 ve	 kişisel	 irade	 özgürlüğünün	 gerçekleşmesinin	 imkânsızlığına	 değinilmektedir.	 Kant’ın	
mülkiyet	anlayışı,	tamamen	soyut	bir	nitelik	taşımakta,	mülkiyeti	irade	özgürlüğünün	belirmesinin	şartı	
saymaktadır.	Bu	anlayış	somut	durumlarla	ilgili	çözümler	sunmamaktadır.		

Kant’ın	pozitif	 hak	 ve	 kazanılmış	 hak	 kavramları	 ise,	 devletin	 kanunlarınca	 kişilere	 tanınan	
yetkiler	anlamına	gelmektedir.	

è Cezalandırmanın	amacı:	Cezalandırma	hakkı,	kişinin	cezalandırılabilecek	bir	fiili	işlemesinden	
doğar.	Nitelik	ve	nicelik	bakımından	adalete	uygun	ceza,	kişiye	yaptığını	ödeten	ceza	olmalıdır.	
Ceza	adaleti,	mutlak	adalet	esasına	dayanmalıdır.		

è Af	Yetkisinin	Dikkatlice	Kullanılması:	Kant,	suçluya	verilen	cezanın	azaltılması	veya	tamamen	
kaldırılması	 anlamında	 af	 yetkisinin	 hükümran	 güç	 tarafından	 çok	 dikkatli	 biçimde	
kullanılması	gerektiği	fikrine	sahiptir.	Devletin,	kişilerin	kişilere	karşı	işledikleri	suçlarla	ilgili	
olarak	 af	 yetkisini	 kullanmaması	 gerekir.	 Devlet,	 ancak	 devlete	 karşı	 işlenen	 suçlar	
konusunda	af	yetkisini	kullanabilir.	Bununla	birlikte,	devlete	karşı	işlenen	suçlarla	ilgili	olarak	
af	 yoluna	 gidilmesi	 halkın	 güvenliğini	 tehlikeye	 düşürecekse,	 af	 yetkisinin	 bu	 halde	 de	
kullanılmaması	daha	doğru	olacaktır.	

	
Yeni	Kantçılık:		
Kant,	 “olması	 gereken	 hukuk”	 üzerinde	 durarak	 doğal	 hukuk	 görüşünün	 gelişmesine	 rol	

oynamıştır.	Özgürlüğün	fiilen	gerçekleştirilmesini	hukukun	temel	amacı	sayması	da,	sözügeçen	teoriye	
bağlı	 kaldığının	 kanıtıdır.	 Savunduğu	 devlet	 teorisi,	 bütün	 XIX.	 yüzyıl	 boyunca	 liberal	 düşünürlerin	
üzerinde	 durdukları	 devlet	 anlayışına	 benzemektedir.	 Kant’ın	 cezalandırma	 hakkının	 kaynağı	
hakkındaki	 görüşleri	 belki	 de	hukuk	 teorisinin	 en	 zayıf	 bölümünü	meydana	 getirmektedir.	 Çünkü	
mutlak	adalet	teorisinin	teorik	bakımdan	cezalandırma	hakkını	açıklayamayacağı,	uygulama	yönünden	
de	değerini	yitirdiği	artık	anlaşılmıştır.		

Yeni	Kantçılık,	Kant’ın	özellikle	insanın	amaç-araç	oluşu	bakımından	yeniden	değerlendirilmesi	
gerektiği,	örneğin	her	eylemde	aslında	insanın	bir	yandan	amaç,	bir	yandan	araç	oluşu	söz	konusudur.	
Dolayısıyla,	 Kant’ın	 araç	 ve	 amaçtan	 bahsederken	 güttüğü	 kaygıdan	 yorumlanmamalıdır;	 katı	
olunmamalıdır.	 Yeni-	 Kantçıların	 araç-amaç	 konusundaki	 yorumu,	 bir	 insanın	 diğerinin	 otonomisini,	
seçeneklerini,	 iradesini	 elinden	 almamasını,	 onu	 sömürmemesini,	 onun	 özgürlüğünü	 ortadan	
kaldırmamak	yönünde	Kant’ın	 anlaşılması	 gerektiğini	 savunurlar.	 Yani	 Yeni-Kantçılar	Kant’ın	 katı	 bir	
biçimde	anlattığı	ahlâkî	sorunu	daha	geniş	perspektiften	bakarak	çözmeye	çalışmaktadır.	

	

BİLGİ NOTU: EBEDİ BARIŞ 
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Ebedi	Barış	Üzerine	Felsefi	Deneme	adlı	eserinde	Kant,	barışın	önkoşullarını	açıklar.	Kant,	uluslararası	
ilişkilerin	hukuk	tanımayan	ilkel	insanlar	arasındaki	ilişkilere	benzediği	ve	savaş	durumu	özelliği	taşıdığı	
kanısındadır.	Savaş	durumunun	normal	sonucu	olarak	da,	kuvvetlinin	hakkı	ilkesi	uluslararası	ilişkilerde	
geçerlik	kazanmaktadır.	Uluslararası	hukukta	hak,	savaş	yoluyla	kazanılabildiği	ve	korunabildiği	için	geçici	
nitelik	 taşır.	 Devletler	 arasında	 evrensel	 bir	 birlik	 kurulabilirse	 devletlerin	 hakları	 kesin	 karakter	
kazanabilir.	Bu	birliğin	devletlerarası	barışı	sağlayacağını	düşünen	Kant,	“Dâimî	Milletler	Kongresi”	adını	
öneriyor.	 Kant,	 devletlerin	 birbirlerinin	 işlerine	 karışmaması	 gerektiğini	 savunuyor	 ve	 ayrıca	 savaşı	
devletler	hukukunun	içinde	normal	bir	uygulama	gibi	değerlendiren	Grotius	ve	Pufendorf’u	eleştiriyor.	
İnsanlığın	 özlediği	 barışın	 kurulmasında,	 filozofların	 görüşlerinden	 de	 yararlanılmasını	 öneriyor.	
Yeryüzünde	ebedî	barışı	sağlayacak	olan	uluslararası	federasyon,	ona	göre	ulusların	eşitliği	ve	özgürlüğü	
ilkesine	dayanmalıdır.	Ulusların	birbiriyle	savaşmaması,	Kant’a	göre	yalnızca	bir	istek	değil,	aynı	zamanda	
ahlâkî	bir	ödevdir	ve	insanlık	hayatı	daha	çok	geliştiği	zaman	zorunlu	bir	sonuç	olarak	belirecektir.	İçinde	
yeni	bir	 savaş	nedeni	 saklayan	hiçbir	uluslararası	 andlaşmanın	barışı	 sağlamayacağını	belirtiyor.	Kant,	
devletler	üstü	bir	otoritenin	zorunluluğunu	1795	yılında	belirtmesi,	 ileri	görüşlü	bir	düşünür	olduğunu	
gösterir. 

	

Toplum Sözleşmecileriyle İlgili Son Notlar 

-	 Toplum	 sözleşmecileri,	 yeni	 gelişen	 burjuva	 sınıfının	 siyasal	 iktidardan	 pay	 sahibi	 olma	
arzusuyla	yakından	ilintilidir.	

-	 Liberal	 düşünürler,	 burjuvazinin	 argümanları	 olan	 mülkiyet,	 eşitlik,	 özgürlük,	 hak	 gibi	
kavramların	felsefî	temellerini	ve	zeminini	sunmuşlardır.	

-	 	 	 Bu	 değerler,	 Fransız	 devriminde	 somutlaşmıştır.	 Fransız	 devrimi	 doğal	 hukuk	 ilkelerinin	
gözetildiği,	bunların	pozitif	hale	sokulduğu	bir	noktadadır:	Fransız	Yurttaş	Hakları	Bildirgesi.	

-		Bu	hak	ve	özgürlükler,	Code	de	Napoleon	(Fransız	Medeni	Kanunu)	ile	medenî	kanun	olarak	
iyice	somutlaşır.	

-	Aydınlanmanın	doğal	hukuku,	Ortaçağ	doğal	hukukundan	 farklı	 olarak,	 rasyonalisttir.	 Yani,	
aydınlanma	düşüncesi,	insan	aklının	eriştiği,	keşfettiği	doğal	haklardan	sâdır	olurken;	Ortaçağ’da	aşkın	
bir	güç	olan	Tanrı’dan	gelmiştir.	

-	Aydınlanma	doğal	hukukunda,	doğal	hak	 ve	özgürlükler	a	priori’dir.	 Yani	 insanın	 sonradan	
getirdiği	akılda	verili	olan;	ancak	akılla	keşfedilen,	icat	edilmeyen	hak	ve	özgürlüklerdir.	

-	Özellikle	Almanya’da,	Fransız	Devrimi’ne	eleştiriler	de	ön	plana	çıkmıştır.	Alman	romantikleri	
sözkonusu	olmuştur.	

 İLGİLİLERE	AYRINTI	İÇİN:	-	Immanuel	Kant,	“Aydınlanma	Nedir?”	makalesi	

	
8.HAFTA	(Tarihçi	Hukuk	Okulu,	Savigny,	Faydacı	Anglo-Sakson	Yaklaşımı,	Bentham,	Austin/	Analitik-

Emperatif	Pozitivizm)	

TARİHÇİ HUKUK OKULLARI 

1)Felesefî	Tarihçilik:	Hegel	 2)Siyasî	Tarihçilik:	Marks	 3)Hukûkî	Tarihçilik:	Maine/Savigny	

	

Tabiî	hukuk	kuramcısı	olarak	nitelenen	hukuk	filozoflarının	adalet,	eşitlik,	hürriyet,	güvenlik	gibi	
kavramlar	etrafında	ve	sosyal	sözleşme	varsayımından	hareketle	çizdikleri	toplum	perspektifi,	ilerleyen	
dönemlerde	Anglo-Amerikan	devlet	ve	hukuk	sistemini	oluşturmuş,	Fransız	İhtilali	sonrasında	ise	kıta	
Avrupa’sının	 hukuk	 düşüncesini	 temellendirmiştir.	 Ancak	 ulusal	 bütünlüğünü	 devrin	 diğer	
devletlerinden	sonra	kuran	ve	maddî	medeniyet	atılımını	nispeten	geç	başlatan	Prusya(Almanya)’da	bu	
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tesirlerden	 farklı	 felsefî	 ekoller	 ve	 bu	 ekollerin	 tesirinde	 yeni	 kavrayışlar	 ortaya	 çıkmıştır.	 Özellikle	
Hegel’in	tarih	ve	devlet	telakkisini	farklı	bir	konuma	oturtmasından	etkilenen	düşünürler,	ilgilendikleri	
alanlarda	farklı	teoriler	ortaya	koymuşlardır.		

Doğal Hukukun Önemli Sonuçları 

1)Anglo-
Amerikan	
Devlet	ve	
Hukuk	sistemi 

Tabiî	hukuk	kuramcısı	olarak	nitelenen	hukuk	filozoflarının	adalet,	eşitlik,	hürriyet,	
güvenlik	 gibi	 kavramlar	 etrafında	 ve	 sosyal	 sözleşme	 varsayımından	 hareketle	
çizdikleri	 toplum	 perspektifi,	 ilerleyen	 dönemlerde	 Anglo-Amerikan	 devlet	 ve	
hukuk	sistemini	oluşturmuştur. 

2)Fransız	Me-
denî	Kanunu 

Tabiî	 hukuk	 görüşleri,	 Fransız	 İhtilali	 sonrasında,	 kıta	 Avrupa’sının	 hukuk	
düşüncesini	temellendirmiştir. 

	

Tarihçi Hukuk Okulu (TH) (Hegel-Maine-
Savigny)75 

Tarihçi	Hukuk	Okulu’nun	Temel	Görüşleri 

1)Hukukun Kaynağı -Hukuk,	halkın	ruhundan	doğarak	örf	ve	âdet	kuralları	şeklinde	
kendini	ortaya	koyar.	
-Hukukun	 temel	 kaynağı,	 örf	 ve	 âdetlerdir.	 Hukuk,	 daha	 sonra	
ictihatlarla	gelişir.	

2)Kod Karşıtlığı -Kodifikasyon	 veya	 yasalaştırma	 hareketi	 gereksizdir.	 Çünkü	
hukuk,	tarihsel	süreç	içerisinde	kendiliğinden	meydana	gelir.	 

3)Yasakoyucunun Toplumsal 
Gelişmeye Uyması 

-Yasa	 koyucu,	 toplumsal	 gelişmeye	 uyduğu	 ölçüde	 gerçek	
hukuku	ifade	eder.	 

	

-Tarihçi	Hukuk	Okulu,	 hukuku,	 tarihsel	 süreçte	herhangi	 bir	 insan	 topluluğunun	yaşamında	
mevcut	bulunan	toplumsal	alışkanlıkların	yayılıp	gelişmesi	olarak	görür.	Hukuk,	insan	eliyle	bilinçli	
bir	şekilde	planlanan	bir	tasarım	sonucu	olmayıp	toplumsal	hayatta	bulunan	keşfiyle	ortaya	konan	
bir	olgudur.	Bu	yönüyle,	HP’den	ayrılır,	hukukun	bilinçli	bir	iradeyle	belirlenmediğini	savunur.	

Friedrich Karl von SAVİGNY(1779-1861)76 

G.F.	Hegel	è	Gustav	Hugo	è	Friedrich	Karl	von	Savigny 
 

	

Görüşlerinin	 arka	 planını	 G.F.Hegel’in	 hazırladığı	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu’nun	 kurucusu	 Gustav	
Hugo,	fakat	en	önemli	temsilcisi	Friedrich	Karl	von	Savigny’dir.	Prusya	Devleti’nin	üstünlüğüne	dayalı	
devlet	ve	hukuk	anlayışı,	Hegelci	temelde	Savigny,	Hugo	ve	Puchta	tarafından,	“Tarihçi	Hukuk	Okulu”	
içinde	geliştirilmiştir.	

Hegel’in	tarih	ve	devlet	görüşü	è	Tarihçi	Hukuk	Okulu	(TH) 

																																																													
75	(Işıktaç,	303-8;	Bal,	148;)	
76	Güriz,	HF,	227-35;	Ayşen	Furtun,	HF	Dersleri,	105-12;	Öktem,	303-9;.	
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Friedrich	 von	 Savigny	 (okunuşu:	 Savinyi)	 öncülüğünde	 ortaya	 çıkan	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu,	
hukukun	 kaynağını	 tabiî	 hukukçuların	 temellendirmesinden	 farklı	 bir	 noktada,	 toplumun	 tarihî	
derinliklerinde	 ve	 örf-adet	 içerisinde	 aramaya	 koyulmuştur.	 Bu	 farklılaşma,	 hukukun	 kaynağı	
noktasından	 pozitif	 hukuk	 normlarının	 oluşturulmasına	 ve	 onun	 uygulamasında	 ilişkin	 tasavvurlara	
kadar	çeşitli	problemlerde	derinlik	kazanarak	devam	etmiştir.	N	

1)Hegel (felsefi tarihçilik), 
2)Prusya’nın Napolyon’u yenmesi, 
3)Restorasyon Dönemi, 
3)1794 Medeni Kanunu ve başarısızlıkları, 
4)Thibaut’nun (okunuşu: Tibo), Fransız Medeni Kanunu’nun kaynak alınmasını 
savunuşu, 
5)Hukuki reformlara karşı çıkan Tarihçi Hukuk Okulu. (kodifikayon karşıtlığı) 

	

	 Rusya	 ve	 Avusturya	 ile	 yaptığı	 ittifak	 sonucu	 Napolyon	 tehlikesini	 bertaraf	 eden	 Prusya,	
merkezî	 bir	 devlet	 ve	 düzenli	 bir	 ordunun	 potansiyelinin	 farkına	 somut	 olarak	 varmıştır.	 Almanya	
(Prusya),	 Napolyon’un	 Avrupa’ya	 karşı	mücadelesini,	 Rusya	 ve	 Avusturya	 ile	 beraber	 bastırmasının	
ardından,	Restorasyon	Dönemi’ne	girmiştir.	22	yıllık	savaşın	ardından	Viyana	Kongresi	ile	bu	tehlikeyi	
kısmen	 savuşturan	Prusya,	bu	 tarihten	 itibaren	 ciddî	bir	 restorasyon	dönemine	girmiştir	 (Fulbrook,	
2014,	s.	109).	Bu	restorasyon	döneminde	eğitim,	kültür,	üniversite,	idare	ve	hukuk	alanında	reformlar	
yapılması	 amaçlanmaktaydı.	 Bu	 zaman	 diliminde,	 hukuk	 alanında	 yeni	 gelişmelerin	 yaşanması	
kaçınılmazdır.	 Restorasyon	 döneminde	 ortaya	 çıkan	 hukukî	 tartışmaların	 en	 önemlilerinden	 biri,	
Fransız	Medenî	Kanunu’nun	Almanya’nın	 geneline	uygulanabilirliği	 sorunudur.	 (Berger,	 2001,	 s.	 25)	
1794	 yılında	 yürürlüğe	 giren	 Medenî	 Kanun’un	 ihtiyaçlara	 cevap	 verememesi	 sebebiyle,	 yeni	 bir	
medenî	 kanun	 oluşturma	 noktasında	 çabalar	 sergilenmiştir.	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu,	 işte	 bu	 hukukî	
reformları	hazırlayan	zihniyete	tepki	olarak	ortaya	çıkmıştır.	
 

Thibaut è 
İktibasın Gerekliliği 

Savigny è 
İktibasın Gereksizliği 

 Thibaut,	 Fransız	 Code	 Civil’in	 kaynak	
alınarak,	 Alman	 toplumuna	
uygulanmasını	talep	etmektedir.	 

 Thibaut,	“Almanya	İçin	Ortak	Bir	Medeni	
Kanunun	 Gerekliliği	 Üzerine”	 adlı	
makalesiyle	 doğal	 hukuk	 anlayışına	
dayanan	 bir	 medenî	 kanun	 kodifiye	
etmenin	 gerekliliği	 üzerine	 görüşünü	
bildirmiştir. 

 Savigny	 ise,	 bu	 görüşe	 karşı	 çıkan	 tezini	
ortaya	 koymuş	 ve	 Tarihçi	 Hukuk	
Okulu’nun	 kurucu	 babası	 ünvanını	
almıştır.	Savigny,	halk	ruhunda	(volkgeist)	
temellendirdiği	 hukuk	 anlayışını,	 bu	
iktibasa	 karşı	 koymak	 üzere	 eserlerinde	
temellendirmiştir.	(Schwarz,	2008,	s.388). 

 Napolyon’un	Fransa’sında	düzenlenen	ve	
onun	 kurucu	 felsefesi	 olan	 tabiî	 hukuk	
felsefesinin,	 Alman	 Medenî	 Kanunu’nun	
kurucu	felsefesi	olamayacağını	dile	getiren	
Savigny,	Thibaut’un	bu	önerisine	şiddetle	
karşı	çıkmıştır. 

			
è Teorisini	tarihsel	bir	zemine	oturtan	Savigny,	hukukun	kaynağı,	uygulaması	ve	yorumu	üzerine	farklı	tezler	

ortaya	koymuş;	o	zamana	dek	hâkim	görüş	olan	Tabiî	Hukuk	Okulu’na	karşı	bir	 tez	ortaya	koyabilmiştir.		
Almanya’nın	tarihî	köklerini	Roma	İmparatorluğu’nda	arayan	Savigny,	Alman	örfünün	ve	Roma	medeniyetinin	
çağdaş	 hukuku	 oluşturabilecek	 bilgiyi	 hâiz	 olduğunu	 ifade	 etmekte	 çekinmemiştir.	 	 Savigny’nin	 bu	 karşı	
çıkışının	 altında	 yatan	 tartışmada,	 esas	 olarak	 hukukun	 kaynağı	 hakkındaki	 görüşleri	 önemli	 bir	 yer	
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tutmaktadır.	Savigny	hukukun	kaynağını	açıklarken,	Tabiî	Hukuk	Okulu’nun	dayandığı	temel	tezlerden	farklı	
bir	noktadan	hareket	etmektedir.	Öncelikli	olarak	o,	hukukun	kaynağı	kavramıyla,	hukukun	genel	oluşumunu	
ve	ayrıca	tarihî	süreçte	ortaya	çıkan	hukuk	kurum	ve	kurallarını	anlamaktadır	(Acar,	2006,	s.86).	Dolayısıyla	
Savigny,	hukukun	kaynağı	noktasında,	onun	tarihî	arka	planını	gözönüne	alan	bir	düşünürdür.	Bu	noktada,	
yükselen	Alman	milliyetçiliğinin	etkisi	de	görülmektedir	(Kutner,	1972,	s.282).	
	
HUKUKUN	KAYNAĞI	

è Kodifikasyon	Karşıtlığı:	 Savigny’e	göre,	bir	Alman	medenî	yasası	 yapılmamalıdır.	Bunun	 iki	
nedeni	vardır:	

Savigny’nin Alman Medeni Kanunu Yapılmasına Karşı Çıkışının Gerekçeleri 

1)Evrensel Hukuk 
Yoktur 

Savigny,	doğal	hukuk	anlayışına,	her	yerde	ve	her	zaman,	evrensel	ve	genel	
geçer	bir	hukuk	olamaz	teziyle	karşı	çıkar. 

2)Hukuk Halkın 
Ruhundan Çıkar 

Hukuk,	evrensel	olmadığı	gibi,	akıldan	da	çıkmaz.	Savigny’e	göre,	her	toplum,	
her	halk,	farklı	hukuka	sahiptir	ve	toplumların	hukukları	akıldan	değil,	farklı	
yaşamlardan	çıkar. 

		

Böylece	Almanlar	için,	soyut	ilkelerin	doğal	hakların	kodifiye	edilmesi	gereksizdir.		

Peki,	 hukuk	 nereden	 kaynaklanır?	 Savigny’	 e	 göre	 hukuk,	 toplumların	 yaşayışından	 gelir;	
akıldan,	 tanrıdan	 veya	 başka	 bir	 metafizikten	 değil.	 Savigny’e	 göre	 hukukun	 özellikleri,	 oluşum	
nedenleri	anonim,	spontan	ve	bilinçdışıdır.	

-Hukukun	Spontanlığı:	Hukuk,	yasakoyucuların	iradesinden	oluşan	ya	da	akıldan	çıkan	bir	şey	
değildir.	Hukuk,	o	toplumun	içinden,	rastlantısal	ve	tamamen	bilinçlerden	bağımsız	bir	biçimde	ortaya	
çıkar.	

-Hukukun	Anonimliği:	Böylece	hukuk,	o	halkın	yaşayışlarından,	geleneklerinden	çıkar.	Halktan	
çıkan	 bu	 hukuk,	 örf	 ve	 âdet	 hukukudur.	 Toplumun	 yaşayışı,	 deneyimleri,	 geleneklerinden	 çıkan	
hukukun	kaynağı	örf	ve	âdet	hukukudur.	

-Hukukun	Bilinçdışılığı:	Böylece	hukuk,	ne	yasa	koyucunun,	ne	de	aklın	ürünüdür.	

Savigny,	hukukun	bu	üç	özelliğe	sahip	olduğunu,	dil	açısından	örnekler.	Dil,	anonim,	spontan	
ve	bilinçdışı	olduğu	gibi,	hukuk	da	böyledir.	Nasıl	bir	dil	o	dili	bilmeyenlere	bir	anlam	ifade	etmezse,	
hukuk	da	başka	bir	halkın	hukukunun	resepsiyonla	iktibas	edilmesi	de	bir	şey	ifade	etmez.	Yani	bir	halk,	
kendi	 tarihinden	 tarih	 bilincinden	 çıkmayan	 bir	 hukuka	 tâbi	 tutulamaz.	 Bu	 çerçevede,	 resepsiyon	
anlamsızdır.	

Savigny’nin	 düşüncesinde	 hukukun	 kaynağı	 tabiî	 hukuk	 akımı	 ve	 iktibas	 olamayacağına	 göre,	 hukukun	
kaynağını	 tarihî	bir	perskpektiften	aramaya	koyulmuştur.	Felsefeye	olan	 ilgisi	 sebebiyle,	hukukun	oluşumunu	dilin	
oluşumuna	 yapılan	 değerlendirmelerden	 esinlenerek	 açıklamaktadır.	 Özellikle	 Alman	 filozoflar	 Herder	 ve	 ardılları	
tarafından	dile	getirilen	dilin	olmuş	bitmiş	bir	şey	olmadığı	ve	hâlen	devam	eden	bir	etkinlik	olduğu,	aynı	zamanda	dil	
ve	 kültür	 arasında	 çok	 sıkı	 bir	 bağ	 olduğu	 görüşü,	 Savigny’yi	 hukukun	 kaynağını	 açıklama	 noktasında	 etkilemiştir.	
Herder,	doğal	hukuk	akımını	reddetmiş	ve	her	kültürün,	toplumun	insanların	iyiliğinin	üretilen	değerlerde	yer	alması	
sebebiyle	kendine	ait	değerleri	üretmesi	gerektiğini	ifade	etmiştir	(Menski,	2006,	s.	90).	

	 Ernest	Hirsch,	bu	noktada	Tarihçi	Hukuk	Okulu’nun	hukukî	kurum	ve	kuralların	tarihî	sürecini	
araştırmaya	koyulmasını,	öncelikle	bu	düşüncenin	geliştiği	çağlarda	güçlü	bir	şekilde	ortaya	çıkan	felsefî	
tarihçiliğe,	ardından	deneycilik	yönteminin	ve	evrim	kuramının	bir	gereği	olarak	yaşadığımız	olguların	
geçmişte	yaşanılanların	bir	sonucu	olduğu	bilincinin	ortaya	çıkardığı	tarihin	incelenmesinin	gerekliliği	
fikrine	bağlamaktadır	(Hirş,	Hukuk	Felsefesi	ve	Sosyolojisi,	Ankara	2001,	87-88).		



104	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

è Tabiî	 Hukuk	 Ekolü,	 hukuku,	 genel	 olarak	 siyasalın	 biçimlendirilmesi	 ve	 hukuk	 tarafından	 sı-
nırlandırılması	minvalinde	tasavvur	etmişlerdir.	Oysa	Savigny,	anayasa	hukuku,	idare	hukuku	
gibi	kodifiye	edilmiş	hukuk	alanlarını,	hukuk	biliminin	 içerisinde	görmez.	 Zira	ona	göre	bu	
alanlar,	siyasalın	belirleyeceği	alanlardır	ve	hukukçunun	bu	alanlara	dair	tasavvuru	tesirsizdir.	
Bu	 sebeple,	hukukun	kaynağını	halkın	 ruhunda	arar	ve	devletin	doğuşunu,	meşruiyetini	 ve	
işleyişini	hukukun	konusu	olarak	görmez.77	

è Evrensel	 Hukukun	 Yokluğu:	 Savigny,	 doğal	 hukuk	 anlayışının	 bütün	 çağlar	 ve	 ülkeler	 için	
geçerli	olabilecek	ve	her	toplum	tarafından	kabul	edilebilecek	evrensel	bir	hukukun	varlığını	
kabul	etmemektedir.	Dolayısıyla	tabiî	hukuk	anlayışını,	geleneğin	ve	sürekliliğin	fonksiyonunu	
göz	önüne	almadığı	 için	eleştirmektedir.	Bu	anlayışını	gerekçe	göstererek,	başka	bir	ülkeden	
kanun	 iktibasına	 karşı	 çıkmakta,	 bu	 kanunun	 mekanik	 biçimde	 uygulanarak	 toplumda	
güvenliğin	sağlanamayacağını	savunmaktadır	(Güriz,	2003,	s.	229).		

Savigny,	hukukun	kaynağını	halkın	 ruhunda	 (volkgeist)	aramaktadır.	Bu	kurallar,	halkın	 ru-
hunun	ifadesinden	başka	bir	şey	değildir.	Nasıl	dil	ve	âdet	halkın	ruhundan	neşet	ediyorsa,	hukuk	da	
bu	 ruhtan	 beslenerek	 ortaya	 çıkmaktadır	 (Hirş,	 2001,	 88).	 Savigny’nin	 hukukun	 halk	 ruhundan	
beslenmesiyle	 kast	 ettiği,	 insanın	 yaşadığı	 anda	 ortaya	 koymuş	 olduğu	 iradeyle	 hukukun	
oluşturulamayacağıdır.	 Dolayısıyla	 hukuk	 bir	 sebebe	 dayanıp	 üretilen	 yahut	 gözlenip,	 anlaşılıp	
kodlanabilen	bir	ürün	değildir.	Ancak	hukukun	yaşadığı	ve	bilinçlerde	değişerek	sonsuza	dek	devam	
edeceği	muhakkaktır.	O	halde	hukuk,	somut	olarak	var	olmayan,	fakat	aynı	zamanda	hissedilebilen	bir	
duyudan	ibarettir	(Berkowitz,	2011,	s.	620).	Ancak	hukukun	esası,	halkın	ruhunda	ve	etkisi	halkın	içinde	
yaşayan	her	bireydedir	(Berkowitz,	2011,	s.	621).	Dolayısıyla	toplum	gözlenerek,	hukukun	kendisi	için	
çıkarımlarda	bulunabilmek	mümkündür.		
 
 HUKUKUN UYGULANMASI 

Hukukun	 kaynağını	 bu	 şekilde	 açıklayan	 Savigny,	 hukuku	 çağın	 kendisine	 uyarlanması	 nok-
tasında	aşamalı	 bir	 yol	 çizmiştir.	Nitekim	 ilk	 olarak	halkın	 kendi	 öz	 varlığında	 gelişen	hukuk,	 halkın	
hayatıyla	beraber	kesintisiz	bir	biçimde	yaşamını	sürdürür	(Işıktaç,	2010,	s.	216).	Ancak	şu	halde	halkın	
bilincinden	uygulamaya	geçirilmesi,	hukukçular	eliyle	yürütülecektir.	Hukukçular,	tarihin	izlerinden	ve	
toplumun	 hâlihazırdaki	 yaşamından	 hukuk	 bilimini	 oluşturacaklar	 ve	 hukuku	 yorumlayarak,	
düzenleyerek	 ve	 sistemleştirerek	 hukukun	 gelişmesini	 sağlarlar.	 Acar,	 bu	 aşamada	 Savigny	
düşüncesinde	hukukun	iki	ayrı	boyuta	evrildiğini	söyler:		
 

Hukukun Evrilme Boyutları 

1)Hukukun 
Politik Unsuru 

İlki,	halkın	ruhunda	yaşayan	ve	hiçbir	zaman	kesintiye	uğramayan,	çağlar	boyu	devam	eden	
ve	ilelebet	devam	edecek	olan	hukukun	politik	unsurudur.	 

2)Hukukun 
Teknik Unsuru 

Diğeri	ise	hukukçular	tarafından	ortaya	çıkartılan,	düzenlenen	ve	sistematikleştirilen,	politik	
unsur	olmaksızın	var	olamayacak	olan	hukukun	teknik	unsurudur	(Acar,	2006,	s.	70).	 

 
Bu	anlamda	Savigny,	Roma	Hukuku’nun	oluşumunu,	kendisi	için	en	iyi	örnek	saymıştır.	Ger-

çekten	 Roma	Hukuku’nun	 çok	 uzun	 bir	 oluşma	 sürecinin	 ardından	 Corpus	 Jüris	 Civilis78	 ile	 kodifiye	
edildiğini	 görmekteyiz.	 Kendi	 hukuk	 anlayışına	 uygun	 düştüğü	 için,	 Alman	 halkının,	 Fransız	Medenî	
Kanunu’nu	 iktibası	 hususunda	 gösterdiği	 tepkiyi,	 Roma	 Hukuku’nun	 iktibas	 edilmesi	 hususunda	
																																																													
77	Acar,	A.	(2006):	“Friedrich	Carl	von	Savigny’nin	Hukuk	Anlayışı”		
78	Corpus	 Juris	Civilis:	MS	527-565	yılları	 arasında	Doğu	Roma	 İmparatoru	 Justinianus,	hukukçulardan	ve	
tatbikatçılardan	meydana	getirdiği	kurul	vasıtasıyla,	klasik	Roma	hukukçularının	eserleriyle	kendi	zamanına	kadar	
çıkarılmış	olan	kanunları	bir	araya	toplamıştır.	Bu	hukuk	kuralları,	Orta	Çağın	Almanya,	Fransa	ve	İtalya’sında	uzun	
süre	 egemen	 olmuştur.	 Öyle	 ki	 Alman	Medeni	 Kanunu’nun	 kabulüne	 kadar,	 Alman	 eyaletlerinin	 birçoğunda	
birleştirici	bir	hukuk	olarak	uzun	zaman	uygulanmıştır.	
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göstermez.	(Kutsal	Roma-Cermen	İmparatorluğu)	Almanların,	Roma	Hukuku’nu	iktibas	etme	sürecinin	
uzun	ve	zorlu	bir	sürecin	ardından	bilinçli	bir	tercihle	yapıldığını	belirten	Savigny,	bu	tarihsel	olguyu	
eleştirme	çabası	içerisinde	değildir	(Güriz,	2003,	s.	231).		
 

DOĞAL	HUKUK	KARŞITLIĞI	

Tarihçi	 Hukuk	 Okulu’nun	 ortaya	 çıkışının	 temel	 dayanağı,	 Tabiî	 Hukuk	 Okulu’nun	 temel	 teorilerine	 karşı	
çıkışıdır.	

è Savigny,	Aydınlanma	sonrası	seküler	felsefenin	hukuku	salt	akıl	ve	insanın	tabiatına	indirgeyen	
yaklaşımının	 aksine,	 metafizik	 bir	 mana	 taşıyan	 volkgeist	 kavramını	 tarihsel	 olarak	
temellendirerek,	Tabiî	Hukuk	Okulu’nun	en	önemli	kritikçilerinden	biri	olmuştur.	Onun	açtığı	
bu	imkân	sayesinde,	Pandektistik	Hukuk	geliştirilmiş,	metodolojik	olarak	pratik	hukuka	tesiri	
az	olsa	da	yasama	faaliyetlerine	etkisi	büyük	olmuştur.	Alman	Medenî	Kanunu,	büyük	ölçüde	
Savigny’nin	oluşturduğu	ekolün	ürünüdür.	

è Tarihçi	Hukuk	Okulu’nun	hukukun	kaynağı	 hakkındaki	 görüşleri,	 tabiî	 hukuk	anlayışına	 karşı	
ortaya	 çıkmıştır.	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu’nda	 hukukun	 kaynağı,	 volkgeist(halk	 ruhu	 )dır.	 Bu	
temellendirmeyle,	tabiî	hukuk	doktrinin	adalet,	özgürlük,	eşitlik	gibi	temel	değerler	üzerine	
inşa	edilen	rasyonel	hukukun	evrensel	ve	bireyci	tezine	karşıdır.	(Zimmerman,	2013,	s.	105)	
Savigny,	 bu	 temellendirmesini,	 Germen	 örf-âdet	 hukukunu	 ve	 Roma	 Hukuku’nun	 temel	
ilkelerini	referans	alarak	güçlendirmektedir.	Ona	göre,	Alman	hukukunun	temelleri,	bu	iki	ana	
kaynaktan	beslenerek	oluşturulmalıdır.		

è Coşkun	Üçok,	Alman	Hukuku’nun	gelişimine	dair	yazmış	olduğu	bir	makalesinde	Tarihçi	Hukuk	
Okulu’nun	ve	Savigny’nin	hukuk	tezi	doğrultusunda	geliştirilen	hukuk	anlayışının	kısa	zamanda	
çok	büyük	başarılar	elde	ettiğini	dile	getirmektedir.	Bugünkü	kıta	Avrupa’sı	hukuk	sisteminin	
büyük	 bölümünü	 oluşturan	 pandekt	 hukuk	 bilimi	 Savigny’nin	 öncülüğünü	 yapmış	 olduğu	
Roma	 Hukuku	 çalışmalarından	 oluşan	 bir	 bilimdir.	 Dolayısıyla,	 Savigny’nin	 ortaya	 koymuş	
olduğu	bu	tavır,	yalnızca	Alman	hukukunun	oluşumuna	katkı	sağlamamış,	Roma	Hukuku’nun	
mirası	üzerinden	kıta	Avrupası’nın	hukuk	sisteminin	temelini	oluşturmuştur.79	

 
	
	

	

Toplumsal	Sözleşme	Karşıtlığı 
è Hukukun	 kaynağına	 ilişkin	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu’nun,	 Tabiî	 Hukuk	 Okulu’na	 yönelttiği	 diğer	

önemli	tenkit	ise,	sosyal	sözleşme	varsayımıdır.	Savigny,	sosyal	sözleşme	kuramına	karşı	çık-
maktadır.	Zira	tabiat	halinde	her	şeyin	içgüdüsel	olarak	yaşandığı,	sonradan	belli	aşamalardan	
geçerek	bugünkü	hukuk	anlayışının	ortaya	çıktığı	tezine	karşıdır	(Acar,	2006,	s.	67).		

è Tabiî	hukuk	anlayışı,	sosyal	sözleşme	kuramını	tarihî	bir	gerçek	olarak	kabul	etmez.	Bu	açıdan	
Savigny’nin	eleştirisi,	tabiî	hukukçuların	kendileri	tarafından	da	dile	getirilmiştir.	Ancak	Savigny,	
temellendirmesini	tarihî	gerçekliklere,	kurumlara	ve	toplumun	sosyolojisi	üzerine	bina	ettiği	
için,	toplumsal	sözleşme	varsayımını	kökten	reddetmesi	onun	düşüncesinin	doğal	bir	sonucu	
olarak	ortaya	çıkmaktadır.		

è Savigny,	Tabiî	Hukuk	Okulu’na	eleştirel	bakan	diğer	hukuk	ekollerinden	farklı	olarak	hukukun	
temellendirmesini	 maddî	 olgular	 üzerine	 değil,	 dönemin	 ruhundan	 beslenerek	 manevî	
boyutu	olan	bir	temellendirme	cihetine	gitmiştir.	Bu	anlamda	Tabiî	Hukuk	Okulu’na	yönelttiği	

																																																													
79	Üçok,	1950,	319.	

Pandekt	Hukuku:		
Roma	 hukukçularından	 toplanan	 kurallarla,	 Justinianus’un	 ortaya	 koyduğu	 kanun	
hükmündeki	 hukuk	 kurallarının	 tümü.	 16.yy.da	 kabul	 edilip	 uygulanan	 ve	 Alman	
devletlerinin	 mahallî	 kanunlarını	 tamamlayan	 hukuk	 olup	 aslı	 Institutiones,	 Digest	
(Pandekt),	Codices	ve	Novella’dan	ibaret	Alman	hukukudur. 
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eleştiri,	Alman	hukuk	anlayışına	 farklı	 bir	 imkân	 yarattığı	 için	değerlidir.	 Farklı	 bir	 bilgi	 ve	
varlık	 anlayışına	 sahip	 toplum	 tarafından	 oluşturulan	 hukukun	 Alman	 ulusal	 birliği	 amacını	
gerçekleştiremeyeceğini	düşündüğü,	hukukun	millî	 kimliğinin	muhâfaza	sâikiyle	oluşturduğu	
teori,	hukuk	çalışmalarında	tarihî	ve	sosyolojik	araştırmaların	gerekliliğini	ortaya	koymuş,	tabiî	
hukuk	okulunun	evrenselci	anlayışına	ket	vurmuştur.	Bu	anlamda	tabiî	hukuk	okuluna	getirdiği	
eleştiri	 ve	 eleştirisini	 kadîm	Alman	örf	 âdetine	 ve	Roma	Medeniyeti’nin	 simgesi	 olan	Roma	
Hukuku’na	 dayandırması,	 böylelikle	 hukuk	 felsefesine	 getirdiği	 yeni	 soluk,	 Tarihçi	 Hukuk	
Okulu’nu	değerli	kılmaktadır.		

	
	 Pozitif	Hukuk	Karşıtlığı	

è Doğal	 hukuka	 karşı	 olan	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu,	 aynı	 zamanda	 pozitif	 hukuk	 anlayışına	 da	
karşıdır.	Yine	dil	örneğinden	gidersek,	nasıl	ki	dil	birilerinin	buyruklarıyla	değil	kendiliğinden	
gelişiyorsa,	 hukuk	 da	 toplumsal	 yaşayışta	 kendiliğinden	 rasyonel	 olmayan	 biçimde	 olumsal	
olarak	gerçekleşir.		

è Savigny’e	göre;	yazılı	hukukun	oluşumu	üç	evreden	oluşur:	
yazılı	hukukun	oluşum	evreleri 

1)Toplumun	dinamik	yaşantı	
süreci	evresi																													
(örf-âdet	hukuku	evresi) 

 Öncelikle,	toplumun	dinamik	yaşantı	süreci	vardır.	Gelişen	bir	
örf	ve	âdet	hukuku	 vardır.	Örf	ve	âdet	hukuku	basit	bir	 süreci	
gösterir. 

2)Hukukçu	sınıfının	ortaya	
çıkışı	evresi	
(teknik hukuk evresi) 

 İkinci	 evrede,	 bir	 hukukçu	 sınıfı	 ortaya	 çıkar:	 teknik	 hukuk	
evresi.	Burada	hukukçular	 zümresi,	bir	hukuk	yaratmaz;	hukuk	
yine	birinci	evredeki	örf	ve	adetlerdir.	Hukukçular	ise	bu	örf	ve	
adetleri	 düzenler,	 sistemleştirir	 ve	 yorumlarlar;	 yeni	 bir	 içerik	
katmaz.	Teknik	bir	katkı	vardır. 

3)Kodifikasyon	evresi	
(yazıya geçirilen örf-âdetler	
evresi) 

 Üçüncü	evre,	kodifikasyon	evresidir.	Ancak,	burada	yazılı	hâle	
getirilenler,	 yine	 toplumun	 yaşayışında	 gelen	 örf	 ve	 adetlerin	
yazıya	geçirilmesidir.	 

 
Savigny’ye	 göre	 kodifikasyon,	 üç	 evreden	 önce	 ya	 da	 sonra	 yapılmamalıdır.	 Toplum	 içinde	

canlılık,	halk	ruhu	(volkgeist)	süreklidir	ve	kodifikasyon	bu	dinamizmi	ruhu	sabitler.	
 

Kodifikayon’un Zamanlaması 

1)Erken Kodifikasyon 	Eğer	kodifikasyonlar	erken	yapılırsa,	toplum	ve	hukuk	gerilemeye	yüz	
tutar. 

2)Zamanında 
Kodifikasyon 

	 Oysa	 vaktinde	 yapılan	 kodifikasyon,	 bu	 çöküntü	 ihtimalini	 önleyip	
toplumu	toparlayabilir. 

3)Geç Kodifikasyon 	 Toplum	 çöküntüye	 girdiği	 anda	 yapılırsa,	 kodifikasyon	 yararsız	 hâle	
gelir.	Kodifikasyonda	geç	kalınırsa,	toplum	ve	hukuk	toparlanamaz	hale	
gelir	çünkü. 

	
 *Aslında,	Medenî	Kanunlar,	milletin	ruhunu	yansıtır.	(tarih/gelecek)	Ceza	Kanunu	ile	
Anayasa’lar	da	böyledir.	

SAVIGNY’E	ELEŞTİRİ	

è Örf	ve	Adetlerin	Kodifikasyon’da	Ayrımsız	Muhâfazası:	Savigny	muhâfazakârdır.	Böylece,	örf	
ve	âdetlerin	kodifikasyonla	muhâfaza	edilmesini	savunur.	Ancak	muhâfaza	edilecek	örf	ve	âdet	
hukukunda	 bir	 ayrıştırma	 yapmaksızın	 tüm	 örf	 ve	 âdetleri	 yasalaştırmak,	 toplumda	 negatif	
sonuçlar	yaratabilir.	Kodifikasyonda	neyin,	hangi	örf	ve	âdetlerin,	hangi	değerleri	taşıyan	örf	ve	
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âdetlerin	muhafaza	edileceği	belirlenmediğinde	tek	kriter,	hangi	değere	sahip	olursa	olsun	örf	
ve	 âdetleri	 muhâfaza	 emek	 olduğunda,	 ortaya	 negatif	 sonuçlar	 çıkabilir.	 Örneğin,	 töre	
cinayetlerinin	yasalarla	muhâfaza	edilmesi.	

Savigny	 şunu	 söylerken	 ise	 haklıdır:	 Hukuk,	 kodifiye	 edilen	 toplumun	 özelliklerini	 dikkate	
almalıdır.	 Hukuk	 negatif	 kimi	 örflerin	 dışlanmasında	 rol	 oynayabilir,	 bunun	 dışında	 ise	 toplumun	
özelliklerinin	dikkate	alınması	her	hâlükârda	önemlidir.	

è Kaçınmaya	Çalıştığı	Metafiziğe	 Yaklaşma:	 Tarihçi	Hukuk	Okulu,	 nasyonel	 sosyalizmde,	 yani	
Alman	Faşizmi’nde	kullanılan	bir	husus	olmuştur.	Çünkü	führer	(başbuğ),	volkgeist’i	en	iyi	bilen	
kişi	sayılmış	ve	onun	buyrukları	kayıtsız	koşulsuz	hukuk	sayılmıştır.	Volkgeist	kavramı,	Tarihçi	
Hukuk	 Okulu’nun	 kaçınmaya	 çalıştığı	 metafiziğe	 yaklaştığı	 mistik	 bir	 araç	 olmuştur.	 Bu	
metafizik	de,	onların	tutarlılığını	zedeler.	

è Pozitivizme	Kayış:	Tarihçi	Hukuk	Okulu	ile	de	görülüyor	ki,	onyedinci	yüzyıl	aydınlanmasından	
farklı	bir	aydınlanma	sözkonusudur.	Onyedinci	yüzyıl	aydınlanmasında,	aklın	ilkelerinin	insana	
yön	vermesi	sonucunu	doğuruyordu.	Ondokuzuncu	yüzyıl	aydınlanmasında	ise,	giderek	gelişen	
bilimsel	 yöntemlerin,	 deney	 ve	 gözlemlerden	 yola	 çıkılarak	 hareket	 edilmekteydi.	 Bir	 tür	
pozitivizmdir	bu.	

	

YARARCI HUKUK OKULLARI80  
(Hume-Bentham-Mill-Jhering-20.yy.Amerikan Yararcı Akımları) 

	 Sosyal	 kökenli	 ekollerden	 biri	 olarak,	 Antik	 kökenli	 “yararcı”	 (utilitrist)	 ekol,	 hukuku	 ebedî 
adalet	 ilkesine	 bağlamak	 yerine;	 toplumda	 yaşayan	 bireylerin	 yararına	 uygun	 bir	 hukuk	 anlayışını	
yerleştirmek	amacını	güdüyordu.	Yararcı	ekolün	gelişmesinde,	doğa	bilimlerindeki	gelişmeler,	özellikle	
Darwin	kuramı;	ekonomik	ve	sosyal	bilimler	alanındaki	liberalizm	etkili	olmuştur.	

	 Yararcı	hukuk,	yararcı	ahlâk	anlayışına	bağlı	olarak	gelişmiştir.	Bu	anlayışa	göre,	“insan,	doğası	
gereği	 haz	 veren	 şeyleri	 ister	 ve	 acıdan	 kaçınır.”	 Haz	 veren	 şeyler	 iyidir,	 diğerleri	 kötü	 biçiminde	
tanımlanır.	 İyi	 olanlar	 doğru	 ve	 haklı;	 kötü	 olanlar	 yanlış	 ve	 haksızdır.	 DH’un	 değerler	 teorisinin	
savunduğu;	aklın,	vicdanın	buyruğu	olan	“iyi”,	“güzel”,	“âdil”	değerlerinin	yerini	göreli,	somut,	realiteye	
dayalı	“yarar”	kavramı	almaktadır.	

	 Yararcı	 görüşün	 hukuka	 yansıması,	 “menfaatlerin	 ortak	 yarara”	 göre	 dengelenmesi	
formülüyle	açıklanabilir.	Hukukun	gerçek	ödevi,	toplumda	mutluluğu	sağlamaktır.	Burada,	soyut	adalet	
ilkesinin	yerini,	ortak	menfaat	dengesi	almaktadır.	Hukukun	amacı	budur;	hukuk	içindeki	çelişkiler,	bu	
esasa	göre	düzenlenmelidir.	Ör.	Ceza,	 toplumsal	yarar	açısından	verilmeli,	 ilke	ve	sınırlarını	bu	esas	
tayin	etmelidir.	Suçlu,	sosyal	çıkara	verdiği	zarar	oranında	cezalandırmalıdır.	Toplumsal	yarar	ve	bunun	
içindeki	bireysel	yarar	ilkesi	hukukun	temelidir.	

	 Anglo-Sakson	 düşüncesinin	 felsefî	 temelini	 oluşturan	 ütilitarizmle	 Avrupa’nın	 dünya	 görüşü	
olan	rasyonalizm	ve	sosyal	içerikli	DH	arasındaki	çatışma,	günümüze	kadar	sürmüş	ve	sürmektedir.	

 Teolojik Yararcılık81 Bireyci Yararcılık Sosyal Yararcılık 

MÖ 341 	 Epikür	 (Samos	 (Sisam	
Adası)-)	

	

																																																													
80	Yararcılık	öğretisi	hakkında	bk.	Ahmet	Gürbüz,	Hukuk	Felsefesi	Açısından	Yararcılık	Teorisi,	(1999).	
81	Güriz,	HF,	256-7.	
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1700-1800  	David	Hume	(1711-1776)	
	Beccaria	(1738-94)	
	 Jeremy	 Bentham	 (15	

Şubat	1748-6	Haziran	1832)	

	

1800-1900  	 John	 Stuart	 Mill	 (1806-
1873)	

Rudolf von Jhering 
(1818-1892)	

	

YARARCI AKIMLAR 

Bireyci Yararcılık Sosyal Yararcılık Yararcı Pozitivizm Yararcı Amerikan 
Okulları 

John Stuart Mill  
(1806-1873) 

Jhering 
(1818-1892) 

Jeremy Bentham 
(1748-1832) 

 

	

	1)BİREYCİ	YARARCILIK	(Hume-Beccaria-Mill)	

David	Hume	 (1711-1776),	 faydacı	 hukuk	 görüşünün	öncüsü	 sayılır.82	 Hume’den	 günümüze	
Avrupa’daki	 yararcı	 düşünürlere	 bakacak	 olursak	Helvetius,	 Hume’un	 felsefesini	 Kara	 Avrupası’nda	
yayan	tek	düşünürdür.	Ele	aldığı	bu	hukuk	doktrini,	İtalyan	filozof	Beccaria	tarafından	da	benimsenmiş	
ve	devam	ettirilmiştir.	

BECCARİA(1738-94)83	 

	 Suçlar	ve	Cezalar	adlı	yapıtıyla	ünlenen	Beccaria,	özellikle	ceza	hukuku	alanında	yararcı	
yorumlama	 getirerek,	 bunu	 toplumsal	 yaşamın	 devamı	 için	 zorunlu	 bir	 çerçeveyle	 sınırlandırmıştır.	
Benimsediği	bu	hukuk	doktrinleri,	sonraki	düşünürler	üzerinde	önemli	etkiler	yapmıştır.	Yeryüzünde	
hiçbir	insanın,	karşılıksız	olarak,	toplumun	iyiliği	için	kendi	çıkarlarından	ödün	vereceğine	inanmayan	
ve	 herkesin,	 kendisini	 yeryüzündeki	 bütün	 düzenin	 merkezi	 yapmak	 niyetinde	 olduğunu	 düşünen	
Beccaria,	toplumun	kurulmasındaki	temel	nedenin	güvenlik	ve	düzenin	sağlanması	zorunluluğundan	
başka	bir	şey	olmadığı	düşüncesini	savunmuştur.	

JOHN STUART MİLL (1806-1873)84  

	  Liberal bir hayat tarzını geliştirmek için yazdığı liberal literatürün ana 
kaynaklarından biri olan “Özgürlük Üstüne” (On Liberty, 1859) adlı eseri, çetin davalarda 
Amerikan Yüksek Mahkemesi yargıçlarınca yeniden okunarak karar üretilmeye çalışılır. Mill 
düşüncelerini, yeni orta sınıfa (snayiciler, gayretli muhâfazakâr protestanlar, çiftçilere) umut 
bağlayarak geliştirdi. Eserinde, bir kimsenin düşüncelerine, inançlarına devlet dâhil hiçbir 
kuruluşun müdâhale hakkı olmadığını vurguladı. Mill’e göre, hakikati ortaya çıkaracak 
yegâne yol, fikirlerin Pazar yerine çıkarılarak tartışılması ve mücadele edilmesidir. 

																																																													
82	Güriz,	HF,	258.	
83	Güriz,	HF,	260-1.	
84	Öktem,	288,	293;	Güriz,	271-81;.	
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 Yarar/Adalet Bağdaşımı: Mill, yarar düşüncesiyle adalet duygusunu bağdaştırmaya 
çalışmıştır. Bireyde, yarar düşüncesi kadar, adalet duygusu da gelişmiştir.  

 Ruhsal Hazların Üstünlüğü: Mill, haz ahlâkı konusunda, Bentham’in görüşlerine 
katılmakla birlikte, hazlar arasında bir nitelik ayrımı yapmıştır. Mill’e göre, ruhsal hazlar, 
bedensel hazlardan daha üstündür. Ruhsal hazlara ulaşmak güçtür; elem verici durumlarla 
karşılaşmak olasıdır; ancak bir kez ulaşıldı mı, büyük mutluluk duyulur. 

è Ödev Duygusu: Mill felsefesinin önemli noktalarından birisi de, ödev duygusudur. 
Ödevini yerine getirmeyen kişi, mutsuz olacaktır. Ödev duygusu, vicdanla özdeşleşen 
bir kavramdır.  

è Adalet=Sosyal Yarar: Mill’in düşüncesinde, adalet kavramına yer verilmiştir. Ancak 
adalet anlayışı, sosyal yararla eşanlamlı görünmektedir. Bu hususta vermiş olduğu 
örnek, müterakki (artan oranlı) vergi sistemidir. Herkesin geliri oranında vergi 
vermesi, sosyal fayda açısından gereklidir. Herkesten aynı miktarda vergi almak ise, 
adaletsiz olduğu kadar, sosyal faydaya da aykırıdır. 

è Adalet/Yarar Farkı: Mill’in kanısına göre, adalet ve fayda kuşkusuz aynı kavramlar 
değildir. Fakat adaletin, faydadan ayrılması olanaksızdır. Adalet duygusu, adalet ve 
fayda kavramlarını birbirine bağlamaktadır. 

è Özgürlüğün Yüceltilmesi: Mill, özgürlüğü, kişi ve toplum yararı bakımlarından 
yüceltmektedir. Kişinin maddî ve manevî mutluluğunu sağlamak için, ona özgür bir 
ortam verilmelidir. Ama kişi davranışlarıyla, başkalarının çıkarına zarar veriyorsa, o 
zaman toplum kendi çıkarlarını korumak için müdâhale edebilir.85 

 Burada düşünürün kullandığı ölçü, davranışın dışarıya yansıma biçimidir. Bireysel 
davranış, dışarıya yansıyıp mutsuzluk yaratıyorsa, toplum müdâhale edebilir; davranış 
dışarıya yansırken, yalnız kişinin kendisi için mutluluk veya mutsuzluk getiriyorsa, toplumun 
bu duruma müdâhale hakkı yoktur. (“Bebeğim de benim, bedenim de benim.”) Ör. İçki içip 
sarhoş olan kimseyi, sadece bu nedenle toplumun cezalandırmaya hakkı yoktur. Fakat görevi 
başına sarhoş giden memuru cezalandırmak, toplumun hakkıdır.86 

è Özgürlük toplum için, toplumsal yarar açısından da zorunludur. Çünkü özgürlük, 
karakter ve yetenek sahibi insanların ortaya çıkması için olumlu bir ortam hazırlar. 
Gelişmemiş toplumlar, özgürlüğün olmadığı toplumlardır. Bu ortamda ülkeyi 
yetenek esasına göre yönetecek insanlar ortaya çıkamaz. Somut örneği şudur: 
Özgürlük ortamının yaygın olduğu Avrupa ulusları, kültür ve uygarlıkta 
gelişmişlerdir. Bunun karşısında, özgürlüğün olmadığı doğu toplumları 
gelişmemiştir. Dâhilerin ortaya çıkabilmesi için, özgürlüğün varlığı zorunludur. Dâhi, 
ancak özgürlük havası içinde, kendi üstün yeteneğinin meyvalarını verebilir ve 
bundan toplum büyük faydalar sağlar.  

è Kişinin Özgür Seçişleri: Özgür ortam içerisinde, her insan, kendi mutluluğunu nasıl 
sağlayacağını, başka insanlardan ve toplumdan daha iyi bilir. Birey, kendi yeteneğini 

																																																													
85	Güriz,	HF,	271-81.	
86	Güriz,	HF,	273. Bu konuda başka ilginç örnekler için bk. H.L.A.Hart/Hukuk, Özgürlük, Ahlak, Dost 
Yayınevi.	
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ve durumunu seçme hususunda, birinci derecede yetkilidir. Bu nedenle, bireyin özgür 
seçişlerine toplumun karışması, yarar değil, zarar doğurur.87 

Toplumda, hangi hareketlere dokunulmayacağını kanunlarla belirlemek gerektiğine 
inanan Mill (günümüzde ulusal ve uluslararası insan hakları belgeleri), kanunların insanların 
sahip olduğu hakları tanımladığını belirtir. Mill’e göre, “Bütün insanlık, bir tek muhalifi bile 
susturmak hakkına sahip değildir.” Her türlü baskının kötü olduğuna inandı ve insanların 
korkusuz yaşama haklarına dikkat çekti. Toplumun gelenekleri, âdetleri ve teâmüllerinin, 
(enazından kendi dönemi için) kanunlardan daha fazla bireyleri sınırladığını ileri sürdü.88 

John DEWEY89 

	

	 Yararcılık	 akımının	 hukuk	 alanındaki	 temsilcisi,	 John	 Dewey’dir.	 John	 Dewey,	 ünlü	 psikolog	
William	James’in	öğretisinden	yola	çıkar.	Yararcı	mantığa	dayalı	bir	mantık	şeması	çizer.	Dewey’ye	göre	
hukuk,	 somut	 olaydan,	 reel	 olgudan	 çıkmaktadır.	 Tüm	 önsel	 (a	 priori)	 kavramları	 yadsıyarak,	
toplumsal	realite,	sosyo-ekonomik	ilişkiler,	psikolojik	insan	davranışları,	yasamanın	tutum	ve	irade	
görünümünün	 boyutları	 içinde	 hukuku	 anlamlandırmıştır.	 Hukuksal	 ve	 toplumsal	 olguyu	
kavrayabilmek	 için,	 hukukçu	 sürekli	 olarak	 tüm	 toplum	 bilimi	 dallarına	 başvurmalıdır.	 Sosyoloji,	
kriminoloji,	psikoloji	ve	ekonomi-politik,	hukukun	temel	kaynaklarıdır.	(kural/yorum	anlamında)		

	 Dewey’ye	göre,	hukuk	biliminde,	olaydan	hareket	edilerek	ilkelere	ulaşılır.90	Kıyas	esasına	
dayanan	 mantık,	 düşünme	 sürecini	 açıklamaktan	 âcizdir.	 İnsan	 belirli	 kurallara	 ulaşmak	 için,	 önce	
araştırmalar	yapıp,	 veriler	 toplar.	Öncüllerle	 (premis)	düşünmeye	başlamaz,	 somut	olaydan	yol	alır.	
Hukukta	da,	öncüllerden	ve	önsel	kavramlardan	hareket	edilemez.	Kesin	ve	doğru	sonuçlara	ulaşmak	
istersek,	ilk	adımımızı	ilkeye	değil,	olaya	bağlı	atmalıyız.		

YARARCI POZİTİVİZM: JEREMY BENTHAM(15	Şubat	1748-6	Haziran	
1832)91 

Jeremy	 Bentham,	 İngiliz	 düşünce	 tarihinde	 ilk	 kez	 sistemli	 bir	 felsefe	 okulu	 kuran,	 İngiliz	
hukukçu	 ve	 hukuk	 felsefecisidir.	 Bentham,	 doğal	 hukukçu	 yaklaşımın	 oldukça	 güçten	 düştüğü	 bir	
ortamda,	 bizde	 "faydacılık"	 olarak	 adlandırılan	 “utilitarist”	 yaklaşımın	 kurucusu	 olmuştur.	 Beccaria,	
Helvetius,	 Diderot,	 d'Alembert	 ve	 Voltaire	 gibi	 aydınlanma	 dönemi	 filozoflarının	 yanısıra,	 Locke	 ve	
Hume'dan	da	etkilenmiştir.	

1)“A Fragment on Government”	 (Yönetim	Üzerine,	 1776):	 Bir	 filozoftan	 çok	 bir	 hukuk	 ve	
siyaset	 eleştirisi	 olarak	 görülmesi	 gereken	 Bentham'ın	 çok	 sayıdaki	 yapıtları	 arasında	
Blackstone'un	reform	karşıtı	gelenekçi	görüşlerin	eleştirdiği	yayımlanmış	ilk	yapıtıdır. 

																																																													
87	Güriz,	HF,	275.	
88	Maurice	Cranston	(ed.),	Batı	Düşüncesinde	Siyaset	Felsefeleri,	çev.Nejat	Muallimoğlu,	İstanbul:	İFAV,1995,	
125-8.	
89	Öktem,	351;.	
90	Ülker	Gürkan,	Hukuki	Realizm	Akımı,	Ankara:	AÜHFy	1967,	14.	
91	(Öktem,	292;	Güriz,	HF,	261-71;	Ayşen	Furtun,	Hukuk	Felsefesi	Dersleri,	95-104;)	
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2)“An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”	 (Ahlâkın	 ve	
Yasamanın	 İlkelerine	 Giriş,	 1789):	 Hukuksal,	 ahlâki	 ve	 toplumsal	 reformlara	 temel	
oluşturabilecek	ussal	ilkeler	oluşturmaya	çalıştığı	başyapıtı	sayılabilir.	 
3)	 "A	 Catechism	 of	 Parliamentary	 Reform"	 (Parlamento	 Reformu	 İçin	 Bir	 Kılavuz,	 1817):	
parlamento	reformuna	ilişkin	demokratik	önerilerini	içerir. 
4)	"Constitutional	Code"	(Anayasa	Hukuku,	1830):	Ancak	ilk	cildini	yayımlayabilmiştir.	   
5)“Deontology Deontoloji ve Science of Morality” (Ahlâk Bilimi)  
6)“The Rationale of Reward” (Ödülün Mantığı). 
	

	

	

	

YARARCI	POZİTİVİZMİN	TEMELLERİ	

BENTHAM YARARCI POZİTİVİZMİNİN TEMELLERİ 

1)Bireyci	Yarar	
Temeli: 

Bentam’in	 kuramının	 temelinde,	 “bireyci	 yarar”	 anlayışı	 yatar.	 Burada,	
Epikür’ün	haz-elem	ikilemine	rastlarız.	Birey	ve	onun	mutluluğu,	temel	amaçtır.	
Hukukun	amacı	da,	bireyi	mutlu	kılacak,	en	fazlı	hazzı	verecek,	en	üst	düzeyde	
özgürlüğü	sağlayacak	koşulları	ve	ortamı	hazırlamaktır.		

 Bir	sorun	ortaya	çıkıyor:	Toplumlardaki	bireylerin	çokluğu	içinde,	bütün	
insanların	 ayrı	 ayrı,	 çatşma	 çıkmaksızın	 mutluluğu	 nasıl	
gerçekleştirilecektir? 

2)Doğal	Hukuk	
Karşıtlığı: 

Yararcılık	 kuramı	 aynı	 zamanda	 bir	 anlamda	 metafizik	 ve	 soyut	 karakterli	
onsekizinci	 yüzyıl	 felsefesine	 karşı	 bir	 tepkiyi	 de	 dile	 getirmektedir.	 Bu	
çerçevede	Bentham	da	doğal	hukuka	karşı	bir	saldırı	içine	girmiş	ve	tüm	doğal	
hukuk	ilkelerini	boş	ve	anlamsız	kavramlar	olarak	nitelendirerek,	bunları	yarar	
kavramına	dayandırmak	 istemiş	 ve	bu	hukuk	 ilkelerini	 kendi	düşünce	normu	
olan	yararcı	ve	hazcı	kıstas	yöntemleriyle	açıklamaya	çalışarak	hukuk	ilkeleriyle	
içten	içe	bir	saldırı	içinde	bulunmuştur. 

3)Hukukun	
Kaynağı: 

	Bentham’a	 göre,	 hiçbir	 hukuk	 doğadan	 gelmez.	 Hukuk,	 her	 zaman	 ve	 her	
yerde,	devlet	otoritesiyle	yaptırıma	bağlanmış	bir	kurallar	bütünüdür.	Devlet,	
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düzenleyici	 bir	 otoritedir.	 Devlet	 olmaksızın,	 insanlar	 emeklerinin	 karşılığını	
alamazlar.	Devlet	güvenliği	olmayınca,	 insanlar	mutsuz	olur.	Bentham'a	göre	
hukuk,	devlet	gücüyle	yaptırıma	bağlanmış	bir	kurallar	bütünüdür.	Buna	göre	
hukuk,	devlet	içerisindeki	egemen	güç	tarafından	kabul	edilen	irade	biçiminde	
de	açıklanabilir.	

è Devlet,	yasalaştırma	hareketiyle,	İngiliz	demokrasisinde,	feodal	dönem	
kalıntısı	hukuk	normlarını	ayıklamalı,	eşitlik	getirmelidir. 

4)Kuralların	
Uygulanabilirliği: 

Bentham,	her	şeyi	fayda	ölçütüne	göre	değerlendirdiğinden,	uygulama	olanağı	
olmayan	ahlâk	ve	hukuk	kuralarını	yararsız	saymıştır.	

5)Hukukun	
Araçsallığı: 

Yararcılardan,	 özellikle	 Bentham,	 hukuku	 hiçbir	 zaman	 bir	 gaye	 olarak	
değerlendirmemiştir.	O	hukukun	bir	araç	olduğunu	ve	 tüm	bu	özellikleriyle	
bilimsel	açıdan	kullanılması	gerektiğini	savunmuştur.	Hukuku	hukuk	yapan	da,	
egemen	gücün	iradesidir.	

	

 Bu	görüş,	aynı	zamanda	bilimdışı	olarak	ta	nitelendirilebilir.	Çünkü	hukuk,	hiçbir	zaman	özü	ve	
ruhu	 bakımından	 icat	 edilmiş;	 yoktan	 var	 edilmiş	 bir	 şey	 olarak	 değerlendirilemez.	 Bunun	
yapılması	durumunda,	hukuk,	 temel	özü	 itibariyle	 reddedilmiş	 ve	 yalnızca	 fiilî	 bir	durum	ve	
kaba	güce	dönüştürülmüş	olur.	Yine	bunun	gibi,	devletin,	insanları	ona	uymaya	zorladığı	ilkeler	
sadece	 bu	 nedenden	 dolayı,	 yani	 devlet	 tarafından	 istendiği	 ve	 zorla	 benimsettirildiği	 için	
hukuk	olarak	değerlendirilemezler.	Hukukun	ereği,	 yani	 idesi	 ve	 ideali	 adalettir.	Dolayısıyla,	
hukukun	 ve	 bu	 nedenle	 yasa	 koyucunun	 da	 toplum	 içerisindeki	 ilişki	 ve	 çıkarları	
değerlendirmede	 kullandığı	 ve	 hukukun	 temel	 ereği	 olmak	 bakımından	 gerçekleştirmek	
amacını	güttüğü	şey	adalet	olmalıdır.	Hukuktan,	haklı	olarak	daha	fazla	şey	beklenmektedir:	
Hukukun	 işlevinin	 yalnızca	 düzen	 yaratmak	 değil,	 aynı	 zamanda	 ahlâken	 iyi	 bir	 düzen	
yaratmak	 olduğudur.	 Adalete	 yönelmeyen	 bir	 hukukun,	 anlamını	 yitireceği,	 daha	 doğrusu	
hukuk	olmaktan	çıkacağı	söylenebilir.	
	
	
	
	
YASAKOYUCUNUN	GÖZETECEĞİ	İLKELER	

è Bentham’a	 göre,	 yasakoyucu	 en	 fazla	 sayıda	 kişinin	 en	 yüksek	 mutluluğu	 için	 dört	 ilkeyi	
kullanacaktır:92	

 1)Geçim Araçlarını 
Sağlamak 

 İlk üç ilkede, devletin görevi ikinci plandadır.  

	2)Toplumda Refah 
Ortamı Sağlamak 

 

	3)Eşitliği 
Gerçekleştirmek 

 

	4)Güvenliği Sağlamak  Dördüncü ilkede, devleti üstün ve önemli görev beklemektedir. 
Bentham, dört ilke arasında, özgürlükten sözetmez. 
Özgürlüğü, güvenliğin uzantısı sayar. Bentham, bu tutumuyla, 
“otoriter devlet” anlayışını tercih etmiştir. 

	 	

																																																													
92	Güriz,	HF,	271.	
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Bu	belirlenim,	hukukun	aynı	 zamanda	 toplumsal	 dizayn	 için	 en	önemli	 siyasal	 araç	olarak	
görüldüğünün	 de	 açık	 işaretidir.	 Sonuçta	 hukuk,	 pozitif	 veçhesiyle	 olan	 olması	 gereken	 amacının	
dışında	ve	bilimsel	yöntemlerle	çalışan	analitik	bir	veri	olarak	sunulmaktadır.	

	
DEVLETİN	MADDİ	GEREKSİNİMLERE	ve	KOŞULLARA	DAYANMASI		

è Bentham’a göre, devletin temelinin toplumun huzur ve güvenliğini korumak üzere 
yapılmış bir sözleşme değil, maddi gereksinimler ve koşullar olduğunu ileri 
sürmektedir. Devletin varlığını haklı kılan nedene gelince, en yüksek değer ölçüsü olan 
mutluluk ilkesini gerçekleştirecek bir biçimde, hayatın ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 
İnsanların devletle yapılan sözleşmeye uyma gerekçelerinin insanların bu kurallara 
uymaktaki çıkarları olduğunu ileri sürmektedir. 
 
CEZA-YARAR İLİŞKİSİ 

è Bentham, ceza hukukunda da toplumsal yarara önem verir. Ancak cezalar, çok sert, 
çok elem verici olmamalıdır. Genel yararlarla birlikte, toplumsal yarar 
uzlaştırılmalıdır.   

è Panopticon	 Tasarımı:	 İngiliz	 yaracılarının	 başını	 çeken	 Bentham,	 yararcı	 yaklaşımlar	
çerçevesinde	hapishanelerin	düzenlenmesi	sorunuyla	da	özel	olarak	ilgilenmiştir.	Bentham,	bu	
bağlamda,	 “Panopticon”	 adını	 verdiği	 bir	 hapishane	 projesi	 hazırlamıştır.	 1791'de	 az	 sayıda	
gardiyanın	 çok	 sayıda	 mahpusu	 gözetlemesini	 sağlamak	 üzere	 “denetim/gözetim	 evi”	
anlamında	panopticon	adını	verdiği	daire	planlı	bir	yapı	tasarladı.	Bu	tasarım,	birkaç	katlık	tek	
odalı	hücrelerden	oluşan	bir	halka	üzerine	kuruluydu.	Her	hücre	bu	halkanın	iç	kısmına	açıktı	
ve	halkanın	dış	cephesindeki	duvarda	birer	pencere	vardı.	Halkanın	ortasında	mahpuslardan	
tamamen	 saklanmış	 konumdaki	 gözlemcilerin	 kaldığı	 bir	 nöbet	 kulesi	 yer	 almaktaydı.	
Panopticon’un	temelinde	yatan	 ilke,	tek	odalı	hücrenin	 içindeki	sakine	saklanacak	hiçbir	yer	
bırakmaması, buna	 karşılık	 dış	 cephedeki	 duvarın	 penceresinden	 gelen	 dış	 ışığın	 kuledeki	
nöbetçilere	 mahpusun	 her	 hareketinin	 iyi	 aydınlatılmış	 bir	 siluetini	 izleme	 olanağını	
sağlamasıydı.	 Bentham’ın	 yaklaşımına	 göre,	 gözlemlenen	 her	 yanlış	 davranışının	 ceza	
getireceğini	bilen,	ama	davranışlarının	aslında	ne	zaman	gözlemlendiğini	bilmeyen	mahpusun	
aklını	başına	toplayarak	her	zaman	 izleniyormuşçasına	davranmaktan	başka	seçeneği	yoktu.	
Böylece	mahpus	bizzat	kendi	hareketlerini	kollamak	durumunda	kalacaktı.93	

Bentham’ın, bu hapishane projesiyle cezaevlerinde baskı ve işkenceye engel olmak ve 
hapishane koşullarını insancıllaştı rmak idealini güttüğü ileri sürülmüşse de, Bentham’ın 
hapishanesinin, tutukluda iktidarın otomatik işleyişini sağlayan bilinçli ve sürekli 
görülebilirlik durumu yaratmak işlevinde olduğu bir realite olarak kendisini 
göstermektedir. Gerçekte, Bentham’ın hapishanesi, tutukluların, bizzat kendilerinin de 
taşıyıcısı oldukları bir iktidar durumunun içine alınmalarını sağlamak amacını 
gütmektedir. 

Filozof-sosyolog Michel Fouceault, bu yaklaşımın günümüzde tüm toplum için geçerli 
olduğunu öne sürmüştür. (è Gözetim Toplumu) Foucault’nun anlatımıyla, “Bentham’ın 
panopticon’unun ilkesi şudur: Çevrede halka halinde bir bina, merkezde bir kule, bu 
kulenin halkanın iç cephesine bakan geniş pencereleri vardır: çevre bina hücrelere 
bölünmüştür. Bunların her biri, binanın tüm kalınlığını kat etmektedir. Merkezi kuleye tek 
bir gözetmen, her bir hücreye bir tutuklu, tutuklular tamamen bireyselleştirilmiş ve sürekli 
olarak görülebilir durumdadır. Görülmeden gözetim altında tutmaya olanak veren 

																																																													
93	(Ömer	Yıldırım)	
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düzenleme, sürekli görmeye ve hemen tanımaya olanak veren mekânsal birimler 
oluşturmaktadır... Tam ışık altında olma ve bir gözetmenin bakışı, aslında koruyucu olan 
karanlıktan daha fazla yakalayıcıdır. Görünürlük bir tuzaktır”. 

 

	

Analitik/Emperatif/İradeci	Pozitivizm	(AHP)/İradeci	Hukuksal	Pozitivizm/İHP	(Sosyolojik	
Hukuk	Bilimi/SHP):	 JOHN AUSTİN (1780-1859)	94 

	

 The	 Province	 of	 Jurisprudence	 Determined	 1832’de	
yayınlanmıştır.	 

 En	önemli	eserlerinden	olan	“Hukuk	Bilimi	Konusunda	
Konferanslar”,	 ölümünden	 sonra	 1863	 yılında	 eşi	
tarafından	yayınlanmıştır. 

		

Analitik Pozitivizm Anlayışı (AHP) 

•En	önemli	temsilcilerinden	JOHN	AUSTIN’e	göre	HUKUK,	egemenin	yaptırıma	bağlanmış	
buyruklarıdır.	
•	Bu	hukuk	tanımlamasının	içerisinde	üç	unsurun	bulunduğu	görülmektedir:	egemen,	buyruk	ve	
yaptırım.	
	

																																																													
94	Bu metnin hazırlanmasında, Ertuğrul Uzun, “John Austin: Analitik Pozitivizm” (bk. Ertuğrul 
Uzun, “Jean Austin: Analitik Pozitivizm”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım 
Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki 2015, 11-28) 
makalesinden genişçe yararlanılmıştır. Ayrıca	bk.	Öktem,	351;	 Işıktaç,	228-39;	Bal,	75-6;	Sevtap	Metin,	
HFD	;	Güriz,	HF,	313-20;.		
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Egemen •	AUSTIN’e	göre	EGEMEN,	nüfusun	çoğunluğu	tarafından	kendisine	
itaat	edilen	ve	kendisi	bir	başkasına	itaat	etmek	zorunda	olmayan	
üstün	iradedir.	
-Egemenliğin	 egemene	 bir	 sosyal	 sözleşme	 ile	 verilmiş	 olması	 da	
gerekmez. 

Buyruk •	 BUYRUK,	 egemenin	 buyruğu	 altındakilerin	 nasıl	 davranmaları	
gerektiğinin	söyleme,	bir	başka	deyişle	iradesini	bildirme	şeklidir. 

Yaptırım •YAPTIRIM,	 yasanın,	 bağlayıcılık	 niteliğinin	 gereğidir.	
-Egemenin	buyruğuna	itaat	edilmesini	sağlayan	yaptırımdır. 

 

	

Dogmatik	Hukuk	Bilimi’ni	düzeltme	 istek	ve	çabası	sonucu	ortaya	çıkan	bu	okul	mensupları,	
Klasik	Hukuk	Mantığını	ve	yorumunu	yetersiz	bulurlar	ve	yeni	yöntem	arayışlarına	yönelirler.	Bulunacak	
yeni	 yöntemlerle,	 çeşitli	 ihtiyaç	 ve	menfaatlerin	 ortaya	 çıkardığı	 sorunlara	 çözüm	 getirebilecek	 bir	
hukukun	yaratılabileceği	kanısındadırlar.95	

Anglo-Sakson	ülkelerinde	doğup	gelişen	Tahlilci	Okul	ise,	hukuku,	kanunlar	ile	mahkemelerin	
oluşturduğu	emsallerden	ibaret	görüyordu.	Yeni	sorunlar	karşısında	yapılması	gereken,	bu	kanunlar	ile	
emsallere	dayanarak	sonuç	çıkarmanın	zorunlu	olmasıydı.96	

Austin, iradeci pozitivizm ya da İngiltere’de kullanılan adıyla analitik pozitivizm 
düşüncesinin en önemli temsilcisidir. İngiltere’de hukuksal pozitivizmi sistemleştirmiştir. 
Austin, günümüzde verilen hukuk eğitiminin, dogmatik hukukta etkileri halen görülen, 
aslında bugün yapılan eğitimde kendisinin düsturlarından hareketle eğitim verildiği 
kişidir.	

	 Gençliği,	 1793-1815	Napolyon	 savaşları	 dönemine,	 yani	 karışıklık	 ve	 egemenlik	 sıkıntılarının	
yaşandığı	bir	döneme	denk	gelmiştir.	İngiliz	hukuksal	pozitivizmin	en	dikkati	çeken	temsilcisidir.	1826	
yılında	Londra	Üniversitesi	Hukuk	Teorisi	ve	Uluslararası	Hukuk	Bölümü	için	profesör	olarak	atanmıştır.	
Austin	 burada,	 Bentham	 ve	 çevresiyle	 yakın	 ilişki	 içerisindeydi	 ve	 onlarla	 birlikte	 geleneksel	 İngiliz	
düşüncesine	 karşı	 yeni-reformcu	 yaklaşımlar	 geliştirmeye	 çalışıyordu.	 Bu	 gruba,	 reform	 talepleri	
nedeniyle	 felsefî	 radikaller	 de	 denmiştir.	 Bir	 süre	 Almanya’da	 kalmış	 ve	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu	
yaklaşımlarını	tanımıştır.	1844	yılında	Paris’e	gittiğinde,	Auguste	Comte	ile	tanışmış	ve	Comte’un	sosyal	
bilimlerde	pozitivizmi	uygulamasından	etkilenmiştir	

Austin’e Göre Hukuk  

è Hukuk Kavramları ve Hukukta Mantık Birliği: Austin belli bir zamanda ve belli bir 
yerde yürürlükte olan hukuku, hukuk olarak kabul eder. Austin, hukuk kavramlarının 
incelenmesini önerdiği için analitiktir. Austin, tüm hukuk düzenlerinde ortak olan 
kavramları da ortaya koymaya çalışarak, onları analiz ederek bir genelleştirme 
çabasındadır. Hukuk konusunda, mantık birliğine ulaşmak istemiştir. 

è Emir Kuramı: Sistematik olarak ilk kez John Austin (1790-1859) tarafından ortaya 
konulan ve modern hukuk anlayışını önemli ölçüde etkileyen analitik pozitivizm, 
bir hukuk sistemini belirli bir zamanda var olduğu şekliyle ele almakta ve bu sistemin 
sahip olduğu temel kavramları çözümlemektedir. “Emir kuramı” (command theory) 

																																																													
95	Topçuoğlu,	Hamide:	Hukuk	Sosyolojisi	Dersleri,	Ankara	1963,	1/2;	Aral,	Hİ,	224.	
96	Gürkan,	s.4-5.	
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olarak da adlandırılan bu yaklaşım, hukuku, ahlâkî açıdan tarafsız bir şekilde 
betimlemekte, hukukun kaynağını, egemenin buyruklarında aramaktadır. 
Sözleşmeci è	Yararcı è Pozitivist Gelenek 

è Bentham’in Yararcılık Etkisi: Austin, dönemin önemli hukuk ve siyaset adamı 
Jeremy Bentham’ın etkisinde kalmıştır. Bentham, faydacılık olarak bilinen okulun en 
büyük temsilcisidir. Bentham’ın ifadesiyle, “en büyük sayıdaki insanın en büyük 
mutluluğu” şeklinde formüle edilen faydacılık, insanların haz ve acı tarafından 
yönlendirildiğini, insanın mutlu olmak için acıdan kaçıp hazzın peşinden koştuğunu, her 
türlü eylemin gerekçesinin de ancak ve ancak mutluluğun artırılması olduğunu söyler. 
Buna göre, hukuk kuralları da, insanların mutluluğunu artıracak şekilde ayarlanacaktır. 
Hukuk açısından faydacılık, bir yasa, ölçüt ya da toplumsal veya hukukî düzenlemenin 
iyi veya adil olarak kabul edilebilmesi için, toplumu oluşturan bireylerin genelinin 
refah seviyesini ilerletme etkisine sahip olmasını gerektirmektedir. Faydacılık, 
kazanım ve yükümlülüklerin dağıtımındaki adalet problemi üzerine kurulmuştur. Bu 
dağıtımda ortaklaşa iyi veya refaha, bireyin haklarını ve siyasal veya diğer 
özgürlüklerini azaltıyor olsa bile öncelik tanınmaktadır. Bu düşüncenin hukuka 
uygulanış şeklinde, belirli bir yasa veya düzenleme, tüm olasılıklar göz önünde 
tutulduğunda en iyi sonuçları doğurduğu ya da bir yasa veya düzenleme genel olarak, 
kendisine uyulduğunda en iyi sonuçları doğuracak bir kural tarafından öngörüldüğü 
takdirde doğru kabul edilir. 

Austin her ne kadar ahlâkı hukukun dışında saymışsa da, pozitif yasaların yapılırken 
gözetilmesi gereken tek ölçütün, pozitif yasanın amacının âdil ya da iyi olmak değil, en çok 
sayıda insan için en büyük mutluluğun sağlanması olduğunu düşünmüştür. 

Austin’in bu faydacı hukuk anlayışının, Kant’ın hukuk anlayışından farklılık gösterir:  

Kant Austin 

 Kant’ta hukukun yol açtığı pratik 
sonuç, en fazla sayıda en büyük 
mutluluğu için yasa yapmak değildir. 
Kant’a göre hukuk, bireylerin 
özgürlüklerini birbirlerinin 
özgürlüklerine saldırmalarını engelleme 
noktasında Kant’ın hukuk anlayışı 
bireysel hak ve özgürlüklerin 
kesinlikle gözardı edilmemesini 
zorunlu kılmaktadır. 

 Oysa Austin’in faydacı anlayışında ve 
genel fayda ilkesinde, en fazla sayıda 
insanın en büyük mutluluğu 
amaçlandığından, bu insanların dışında 
kalan diğer insanların özgürlüklerinin 
genel fayda için sınırlanabileceği 
biçiminde bir yöne kapıyı açmaktadır. 

 

Hobbes (1588-1675) è Hume (1711-1776) è Bentham (1748-1832) è Austin (1790-2859) 

Hocası Bentham’ı izleyen Austin, İngiliz felsefî geleneğinin, özellikle de Thomas 
Hobbes ve David Hume’un hazırladığı yolda yürümeye devam ederek, insanların yapmış 
olduğu yasalar ile doğanın ya da Tanrı’nın yasalarını birbirinden ayırmıştır. Austin, “nasıl 
davranmalıyız” sorusuyla ilgilenmemiştir. O bir hukukçudur ve öğrencilerine hukukun “ne 
olduğunu” gösterecektir. İngiltere’de uygulanmakta olan, kralın ya da parlamentonun çıkardığı 
yasalar bulunmaktadır, ancak din ve ahlâk kuralları ile bu insan kaynaklı yasaların arasındaki 
fark tam olarak belirlenmediği için (ki ona göre bunda, öncülüğünü Blackstone’un yaptığı 
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hukuk anlayışının büyük payı vardır), hukukun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi 
mümkün olmamaktadır.  

 Özelde Austin’in, genelde ise hukukî pozitivizmin, modern hukuk 
anlayışına yaptığı en büyük katkı, hukukçunun, hukukçuluk 
sıfatıyla ele alacağı konunun sınırlarını açık bir şekilde 
belirlemek olmuştur. 

 

Hukuk	 biliminin	 konusu,	 potizif	 hukuktur.	 Pozitif	 hukuk,	 siyasî	 bakımdan	 üstün	 durumda	
bulunanların,	siyasi	bakımdan	tâbi	olanlar	için	belirlediği	kurallardan	oluşur. 

è Yasalar	ve	Kurallar:	Austin,	en	genel	şekliyle	yasanın	tanımını,	“akıl	sahibi	bir	varlık	tarafından,	
üzerinde	 güç	 sahibi	 olduğu	 akıl	 sahibi	 başka	 bir	 varlığın	 hareketlerini	 yönlendirmek	 için	
konulmuş	kural”	şeklinde	yapar.	Bu	genel	yasa	tanımının	içerisinde,	Tanrı	yasaları	 ile	birlikte	
insanlar	 tarafından	 yaratılmış	 olan,	 belirli	 bir	 insan	 topluluğun	 duygularını	 yansıtan	 “şeref	
kuralları/yasaları”,	 “teâmül	 kuralları/yasaları”	 da	 yer	 almaktadır.	 Bunlar	 “pozitif	 ahlak	
kurallarını”	 oluşturur.	 Austin,	 hukuk	 biliminin	 inceleme	 alanına	 giren	 hukuka/yasalara	 ise,	
pozitif	hukuk/yasalar	diyerek,	bu	tür	yasaların	ayırıcı	özelliği	olarak,	bu	yasaları,	siyaseten	üstün	
olanların,	 siyaseten	 altta	 olanlar	 için	 koymuş	 olmasını	 gösterir.	 Dolayısıyla,	 siyasal	 gücün	
kullanımı,	yasa	tanımı	içerisinde	merkezî	bir	önem	kazanır.		

è Pozitif	 Yasa:	 Austin’e	 göre	 pozitif	 yasa,	 ‘egemenin	 yaptırımla	 desteklenmiş	 buyruğudur’.	
Austin	hukuki	yasaların	ayırt	edici	özelliğinin,	siyaseten	üstün	olanın,	siyaseten	tabi	olanlara	
yönettiği	 buyruklardır.	 Erdemlilik,	 adillik,	 meşruiyet	 hukukçuyu	 ilgilendirmez.	 Çünkü	 bunlar	
hukuka	dahil	 değildir,	Hukukçuyu	 sadece	yasalar	 ilgilendirir;	 yasa	da	 siyaseten	üstün	olanın	
buyruklarıdır.		

è Hukuk	Kuralının	Unsurları:	Austin’in	ortaya	 koymuş	olduğu	hukuk	 yaklaşımını,	 üç	 alt	 başlık	
altında	incelemek	gerekmektedir.	Öncelikle,	pozitif	hukuk,	siyaseten	üstün	olma	kavramıyla	
açıklanmaktadır	ki	bu,	Austin’in	egemenlik	anlayışı	yansıtmakta,	hukuk	da	egemene	bağlandığı	
için,	 hukuk	 kuramı	 açısından	 büyük	 önem	 taşımaktadır.	 İkinci	 olarak	 Austin,	 pozitif	 hukuk	
kurallarının	 egemenin	 buyrukları	 (commands)	 olduğunu	 söyler.	 Bunlar,	 bazı	 özellikleriyle,	
emirden	 (order)	 farklıdır.	 Son	 olarak,	 bir	 yasanın,	 gerçek	 bir	 yasa	 olabilmesi	 için,	 mutlaka	
negatif	bir	yaptırımla	desteklenmiş	olması	gerekir.		
Austin’e	 göre	hukuk;	 “Belirli	 bir	 yerde	 ve	belirli	 bir	 zamanda	 varolan,	 “Egemenin	 yaptırımla	

desteklenmiş	buyruklarıdır.”	Bu	yasa	tanımından	çıkan,	üç	unsur	vardır:		
-Egemenlik	unsuru	
-Buyruk	olma	unsuru	
-Yaptırım	unsuru.	
	
1)Egemenlik	
Egemenin	içeriğini,	Austin	doldurmamıştır.	Egemenlik,	bu	anlamda	bir	formdur.	Egemen,	bir	

kişi	ya	da	bir	grup	olabilir.	Önemli	olan,	egemenin	siyasî	olarak	üstün,	yani	emir	verme	yetkisine	sahip	
olana	kişinin	üstündeki	hiçbir	kuvvet	yetkisine	sahip	ve	kişinin	üstünde	hiçbir	kuvvet	olmayan	kişi,	grup	
ya	da	kurum	olmasıdır.	Üstün	otorite,	 “bağımsız	 siyasal	 toplum”la	açıklanmaktadır.	Bağımsız	 siyasal	
toplumda,	Austin’e	göre,	toplum	üyeleri	kendi	aralarında	belli	bir	kişiye	veya	kişilere,	geleneksel	olarak	
itaat	ederler.	Ancak,	kendilerine	itaat	edilen	kişi	veya	kişilerin,	insânî	hiçbir	otoriteye	itaat	etmemesi	
gereklidir.		Dolayısıyla,	bağımsızlığı	sözkonusu	olan	toplum	değil,	toplumdaki	egemen	kişi	veya	gruptur.	

Peki,	Austin’e	göre	egemenlik	nereden	çıkar?	Hobbes’u	hatırlayalım.	Hobbes	ile	Austin,	güçlü	
bir	egemenden	bahsederken	paraleldiler.	Ancak		

Hobbes Austin 
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•	 Hobbes, egemenin bu 
egemenliğinin nereden geldiğini de 
kuramsallaştırmıştır. 

•	Austin’in egemenin egemenliği 
ise, toplumda kendisine itaat 
edilmeye alışılmış olmasından 
gelir. Yani egemenlik 
alışılmışlıkla belirlenir. 

		
è Egemenin	Kimliği:	Kimin	egemen	olduğunu	anlayabilmek	için	egemenin;	

Egemenin Kimliği 

1)Kendisine itaat 
edilmesi yönünde 
uyrukların bir 
alışkanlıklarının olması: 

»Austin’e göre egemenlik, nüfusun çoğunluğunun geleneksel 
olarak egemene itaat alışkanlığı içerisinde bulunduğu siyasî 
toplumda mümkündür. 

2)Kendisinin de daha 
üstün bir kuvvete itaat 
etme alışkanlığının 
olmaması: 

»Ayrıca egemen de bir başkasına itaat alışkanlığı içerisinde 
olmamalı, bağımsız olmalıdır. Dolayısıyla, bağımsızlığı 
sözkonusu olan toplum değil, toplumdaki egemen kişi veya 
gruptur.	 

	
è Güçlü	 Yetkili	 Egemen:	 Dönemin	 diğer	 liberal	 aydınları	 gibi,	 toplumun	 dağılmasından	 korku	

duyan	 Austin,	 güçlü	 bir	 hükûmetin	 bulunması	 gerektiğini	 düşünerek,	 aynen	 Hobbes	 gibi,	
egemenin	çok	güçlü	bir	yetkiye	sahip	olmasını	savunmuştur.			

Austin’e	Göre	Egemenin	Özellikleri 

ð 1)Bağımlı	
değildir:	

ð Egemene	 yasama	 yetkisi	 bir	 kanunla	 verilemez	 ve	 bu	
yasama	yetkisi	kanunla	kaldırılamaz.	

ð 2)Sınırsızdır:	 ð Egemenin	 yasama	 yetkisi	 hukuken	 sınırlanamaz	 ve	
egemen	 yasama	 yetkisini	 kullanırken	 herhangi	 bir	
hukukî	yükümlülüğün	muhatabı	olamaz.	

ð 3)Tektir:	 ð Her	hukuk	sistemi	için	bağımsız	ve	sınırlanamaz	yasama	
yetkisine	sahip	tek	bir	egemen	bulunabilir.	

ð 4)Bölünemezdir:	 ð Yasama	yetkisi	bir	tek	kişinin	ya	da	bir	grubun	elindedir.	

	
Egemenin	 en	 önemli	 göstergesi	 ise,	 yasa	 yapmaktır.	 Egemenlik,	 sınırsız,	 tek	 ve	 bağımlı	

olmayan	bir	güçtür.		

EGEMENE YASA YAPMA GÜCÜNÜ VEREN 

ð Austin ð Kelsen 

ð Egemenin	 yasa	 yapma	 gücünü	
veren,	başka	 bir	 yasa	 değildir;	

ð Kelsen’de	 ise	 egemene	 yasa	
yapma	gücünü	veren	yine	başka	



119	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

egemene	yasa	yapma	gücünü	veren,	
sadece	alışkanlıktır. 

bir	yasadır;	burada	fark	vardır. 

	
2)Buyruk		

è Austin Kuramının Belkemiği: Austin’in kuramının belkemiğini oluşturan iki 
düşüncenin, buyruk kuramı ve ahlâkın hukuktan ayrılması olduğunu söyleyebiliriz.  

a)Buyruk Kuramı 

Austin, buyruk bilimi çerçevesinde, hukukun, hakkın ve ödevin kaynağı olarak, egemenin 
buyruklarını göstermiştir. Başka bir deyişle, Austin’in çizdiği çerçevede hukukîlik ölçütü, bir 
kaynak sorunudur. Egemen, bir toplumda varolan hukukun tek kaynağıdır ve bağımsız, 
sınırsız yasama yetkisine sahip bir egemen olmaksızın, hukukun varlığından bahsedilemez. 
Her bir yasa, egemenin bir buyruğudur ve yaptırımla desteklenmesi gerekir. Yaptırımla 
desteklenmemiş buyruklar, adları yasa bile olsa, gerçek yasa olamazlar. Yaptırım, aynı zamanda, 
bireyin hukuka uygun davranmasının nedenidir. Dolayısıyla, bir egemenin bulunmadığı ve varlığı 
iddia edilen kurallarının belirli bir yaptırımı olmadığı için, uluslararası düzlemde, gerçek bir 
hukukun varlığından bahsedilemez. Aynı şey, anayasal düzlemde de geçerlidir. Anayasa hukuku 
olarak adlandırılan hukuk dalı, esasında gerçek bir hukuk dalını yansıtmaz. Çünkü egemen, hiçbir 
şekilde sınırlanamaz ve yaptırıma tabi tutulamaz.  

è Uyma	Yükümlülüğü	Olması:	“Egemenin	buyruğunu,	diğerlerinin	buyruklarından	ayıran,	onlara	
uyma	yükümlülüğünün	olmasıdır.	Her	bir	yasa	ya	da	kural,	bir	buyruktur.	Daha	doğrusu,	yasalar	
ya	da	kurallar,	buyrukların	türleridir.”		
Bir	eylemi	yapmamı	ya	da	ondan	kaçınmamı	gerektiren	bir	isteğinizi	ifade	ya	da	ima	ettiğinizde,	

isteğinize	uymadığım	takdirde	beni	sizden	gelecek	bir	kötülük	bekliyorsa,	isteğinizin	ifade	ya	da	iması,	
bir	buyruktur.	Buyruk,	diğer	istek	bildiren	ifadelerden,	isteğin	belirtilme	biçimiyle	değil,	buyuran	tarafın	
isteğin	göz	ardı	edilmesi	durumunda,	kötülük	yapma	ya	da	acı	verme	güç	ve	amacıyla	ayrılır.	İsteğinizi	
yerine	getirmemem	durumunda	bana	zarar	veremiyorsanız	ya	da	vermeyecekseniz,	 isteğinize	 ilişkin	
ifadeniz,	 bir	 emir	 tümcesiyle	 yöneltilmiş	 bile	 olsa,	 buyruk	 değildir.	 İsteğinizi	 yerine	 getirmemem	
durumunda	bana	zarar	verebiliyorsanız	ya	da	verecekseniz,	nâzik	bir	rica	şeklinde	isteğinizi	iletmiş	bile	
olsanız,	bu	isteğiniz	buyruktur.	

Bir	buyruğun	kendisine	yöneltilmesiyle	kişi,	bu	buyrukla	bağlı	hale	gelir.	Diğer	bir	deyişle	itaat	
etme	 ödevini	 yüklenmiş	 olur.	 Öyleyse,	 buyruk	 ve	 ödev	 karşılıklı	 kavramlardır…	 İsteği	 göz	 ardı	
edildiğinde	bir	kötülük	yapacak	olan	kişi,	bu	isteğini	ifade	ya	da	ima	ederek	bir	buyruk	dile	getirmiştir.	
Bu	kişinin	isteğini	göz	ardı	ettiğinde	kötülüğe	uğrayacak	kişi,	bu	buyrukla	bağlı	ya	da	yükümlüdür.”	

Buyruk	 ve	 ödev	 karşılıklı	 ilişki	 içindedirler.	 Austin’e	 göre	 bir	 buyruğun	muhatabı	 olmak,	 bir	
yükümlülük	ve	bir	ödev	altında	bulunmak	demektir.	Ödevin	söz	konusu	olduğu	her	durumda	bir	ödev	
yüklenilmiş	demektir.		

İki	tür	buyruk	vardır.		

Buyruk Türleri 

1)Yasalar/Kurallar  Birinci türü, yasalar ya da kurallar oluşturur.  
 Bu iki tür buyruk arasındaki fark, birincisinin “bir grubu, bir eylemi 

yapması ya da bir eylemden kaçınması için genel olarak bağlaması”dır. 
ð Ör. Eğer Parlamento belirli veya belirsiz bir süre için mısır ihracatını 
yasaklarsa, genel olması itibariyle, bu buyruk bir kural ya da yasa olarak 
adlandırılabilecektir. 
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2)İstisnâî/Özel	
Buyruklar 

 İkinci tür ise belirli bir olay üzerine verilen buyruklardır ki, Austin 
bunlar için gündelik dilde herhangi bir kelime bulunmadığını, bu 
nedenle onları, istisnâî ya da özel buyruklar olarak nitelendirdiğini 
söylemektedir.  

 Özel bir olay ya da belirli bir birey için verilmiş buyruklar yasa ya da 
kural olarak adlandırılmayacaktır. 
ð Ör. Ancak limanda bulunan ve gemiye yüklenmiş mısırların olası bir 
kıtlık nedeniyle ihracatına izin verilmemesi durumunda ise, 
Parlamentoya ait olmasına rağmen, bu buyruk yasa değildir. 

	
	 yasa=buyruk	è	buyruğa	uymama	yaptırım	getirir	
	

b)Ahlak/Hukuk	Ayrımı	
	
Ahlâk	ve	hukuk	bağlantısı	noktasında	Austin,	bu	iki	kavramın	birbirinden	farklı	olduğunu,	ahlâk	

ve	hukuk	kurallarının	kaynaklarının	farklılığından	ve	niteliğinden	yola	çıkarak	gösterir.	Bunun	yanında	
hukuk	bilimi,	konusunu	oluşturan	pozitif	yasaların	içeriğinin	ahlâkî	standartlara	uygun	olup	olmadığıyla	
ilgilenmez.	Ancak	belirtilmesi	gereken	önemli	bir	nokta,	Austin’in	ahlâkı	ya	da	dini	reddetmediğidir.	
Austin,	ahlâk	ve	din	kurallarının	varlığını	ve	insanları	muhatap	aldığını	kabul	etmekte,	ancak	bunların	
hukuk	bilimi	içerisinde	hukuk	kurallarının	niteliğinin	belirlenmesinde	yeri	olmadığını	belirtmektedir.	
Hatta,	 ayrı	 bir	 bilim	 dalı	 çerçevesinde	 incelenmesi	 gerektiğini	 söylediği	 yasama	 faaliyetinde,	 din	
kuralları	önemli	bir	yer	işgal	etmekte,	hukukun	yorumlanmasında	da	Tanrı’nın	isteklerinin	ölçütü	olarak	
gördüğü	fayda	ilkesinin	uygulanmasının	gerekli	olduğunu	söylemektedir.	

	
3)Yaptırım	

è Yaptırımın	 Gerekmesi:	 Eğer	 egemenin	 buyruğuna	 uyulmazsa,	 bu	 halde	 yaptırım	 devreye	
girer.	Her	yasa	bir	buyruktur	ve	buyruğa	uymama	yaptırımı	getirir.	Bu	yaptırım	da,	şiddet	ve	
zor	içeren	yaptırımdır.	(Yaptırımlarla	donanmış	buyrukların	toplamı	biçimindeki	hukuk	tanımı	
Austinci’dir).	

è Yaptırımın Şiddeti: Yaptırımın şiddeti ya da gerçekleşme olasılığının oranı önemli 
değildir. Yaptırım ne kadar büyük olursa ve gerçekleme olasılığı ne kadar yüksek olursa, 
buyruğa itaat olasılığının da o kadar büyük olacağı doğru olabilir. Ancak yaptırımın şiddeti ve 
gerçekleşme olasılığının yüksekliği, yaptırımı belirleyen unsurlar değildir. En küçük 
miktardaki, en küçük gerçekleşme olasılığına sahip zarar, yaptırımın varlığı için gerekli 
ve yeterlidir.  

è Yaptırımsız Yasa: Austin’e göre, yaptırımla desteklenmemiş bir yasa, gerçek bir yasa 
değildir: Gerçek olmayan bir yasa, yaptırımı olmayan, dolayısıyla da bağlayıcı olmayan 
yasadır. Bazı eylemleri suç olarak ilân eden, ancak bu eylemlerin işlenmesine herhangi bir ceza 
getirmeyen yasalar, bunun en basit ve açık örnekleridir. 

è Yaptırımın Etkinliği: Yaptırımın, Austin’in hukuk kuramı içerisindeki önemli bir rolü, 
vatandaşların (ya da hukuk kurallarının muhatabı olanların) hukuka uymasının nedenini 
oluşturmasıdır. Egemenlik konusunda da geçtiği gibi, Austin, egemenin (dolayısıyla hukukun) 
varlığı için, ahlâkî ya da rasyonel bir gerekçelendirme yapmamıştır. Dolayısıyla, vatandaşların 
hukuka uygun davranmak için, ahlâkî ya da rasyonel bir gerekçe yoktur. Austin, hukukun 
zorlayıcı gücünü, yaptırımda bulmaktadır. Yaptırım, vatandaşların hukuka itaat etmesinin 
gerekçesini oluşturmaktadır. Yaptırımla desteklenmemiş buyrukların gerçek yasa olmaması, 
Austin’i, uluslararası hukuku ve anayasa hukukunu reddetmeye götürür. Uluslararası hukuk, 
yaptırım unsurunun yokluğu yanında, bağımsız bir egemenden de yoksundur. Anayasa hukuku 
çerçevesinde de, egemenin sınırlanamaz bir özelliği olması ve temel hak bildirgeleri gibi, 
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egemeni sınırladığı varsayılan kuralların herhangi bir yaptırımı olmadığı için, bu hukuk dalını 
gerçek bir hukuk dalı olarak görmemiştir. 
 
Hukuk, Ahlâk	ve	Din	İlişkisi	

è Yasa koyucu, yasayı koyarken bunun ahlâka uygun olmasını, âdil olmasını dikkate almayacağı 
gibi; yasaya uyanlar da buyruğa, yani yasaya, âdil olmadığı gerekçesiyle uymazlık edemezler. 
Austin,	 hukukun	ahlâkla	 ve	dinle	 ilişki	 içinde	olduğunu	da	 kabul	 eder; ancak	 etkilenmek,	
hukukun	 onlardan	 kaynaklandığını	 ve	 onlara	 uymak	 zorunda	 olduğu	 anlamına	 gelmez.	
Etkileşim, kaynak olma bazında gerçekleşmez. 

Hak ve Ödev Kavramları	

yasa	è	hak	
	

  

è Hakkın Kaynağı: Austin, hakkın	 kaynağının	 yasa,	 yani	 buyruk	 olduğunu söylemektedir. 
Hukuk biliminin ilgi alanına giren haklar, hukukî haklardır, başka bir deyişle hukukun 
yarattığı haklardır. Hukuk dışında başka kaynaklardan doğan haklar da bulunmaktadır. 
Örneğin, Tanrı yasalarından ya da yaptırımı olan ahlâk yasalarından da hak doğabilir. Ne var ki 
bunlar, gerçek hak değildirler. Çünkü hukukî bir yaptırımı doğurmadıkları gibi, yargı 
tarafından da uygulanmamaktadırlar. Örneğin, Uluslararası Hukuk’tan kaynaklanan haklar, 
pozitif hukuktan kaynaklanan haklarla çok uzaktan, hafif bir benzerlik dolayısıyla ilişkilidir. Ne 
hukukî yaptırımları vardır, ne de belirli üstünler tarafından konulmuş bir hukukun 
mahsulüdürler. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, hukukun yarattıklarından başka hak 
yoktur...	

hukuk dışı haklar (ör. Tanrı yasaları, ahlâk	yasaları)	è	hukukun	yarattığı	haklar	
	

 

Austin’e göre, her yasa bir hak yaratmaz, ancak her hak, mutlaka bir yasa tarafından 
yaratılır. Öyleyse, buyruk ve ödev karşılıklı kavramlardır. Hukuk sistemi içinde haktan her sözedildiği 
durumda ödevden de söz edilmektedir. Buyruğa karşı gelindiğinde yaptırıma maruz kalınacağının 
belirtilmesiyle, bu buyruğun muhatabı, bu buyrukla bağlı ya da yükümlüdür. Her (pozitif) yasa, 
doğrudan ya da dolaylı bir buyruğun ifadesidir. Her buyruk, yöneldiği taraf için bir yükümlülük doğurur. 
Her yükümlülük ya da ödev (bunları eş anlamı olarak kullanıyorum), pozitif veya negatif niteliktedir. 
Başka bir ifadeyle, yükümlü olan tarafa, bir şeyi yapması ya da yerine getirmesi veya bir şeyi yapmaması 
ya da bir şeyden kaçınması buyurulur. 

Özet olarak: Austin, doğal ya da ilâhî haklardan bahsedilebileceğini, ancak, bir hukuk sistemi 
içerisinde varlığı kabul edilebilecek ve hukukî sonuç doğurması beklenebilecek hakların, sadece hukuk 
tarafından yaratılmış haklar olduğunu belirtmektedir. Her buyruk, yöneldiği kişi açısından, yapma ya da 
kaçınma şeklinde bir ödev doğurmaktadır. Ödevin kaynağı da, yasadır.  

Soru: Austin’in buyruk kuramı, liberal algının zedelenmesi (genel fayda uğruna 
hak ve özgürlüklerin kısıtlanabilmesi, doğal haklara karşı durması) anlamına 
gelir mi? 

 

Cevap: Austin’in özel mülkiyetin üzerinde onun önemi ve gereği konusunda 
hiçbir şüphesi yoktur. Bu anlamda liberalizme tam uyumludur. Ancak mülkiyet 
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hakkının da, tüm hakların doğal hak olmadığı egemen tarafından bahsedilen 
lütuflar olduğu kabulüyle fark yaratır. 

 

è Hak	ve	Özgürlüklerin	Genel	Fayda	İçin	Sınırlanması: Austin’in,	Kant	kadar	bireyci	bir	liberal	
olmadığı	 da vurgulanmaktadır. Kant’ta	 bireysel	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 asla	 genel	 yarar	 için	
sınırlanamayıp,	 ancak	 başka	 bireylerin	 hak	 ve	 özgürlükleriyle	 sınırlanabilirken,	 Austin’de	
genel	fayda	için	bireysel	özgürlükler	sınırlanabilir.  

è Aynı biçimde Austin, Locke’dan da farklıdır. 

Austin’in	 bu	 yaklaşımı,	 ulus-devlet	 kaygısıyla açıklanabilir. Çünkü ulusal	 sınırların	 dışında,	
itaat	edilecek	bir	baskı,	yani	egemenlik	sözkonusu	olamamaktadır.	Bu	halde	tek	egemen,	devletin	
kendisi	 olmaktadır.	 Austin’in,	 İngiliz	 hukukunu	 sistemleştirme	 çabası,	 tarihsel	 ulus-devlet	
kaygılarıyla	açıklanabilir. 

Direnme Hakkı Yokluğu 

è Austin’de de Hobbes’de olduğu gibi egemene itaat yükü vardır; direnme hakkı yoktur. 

İyi	Hukuk	Sorunu		

è İyi hukuk sorunu, ahlâkın hukuktan ayrılmasıyla ilgilidir. Austin, hukukun ahlâka uygun olup 
olmamasıyla ilgilenmez. Ona göre hukuk bilimi, pozitif yasalarla, onların iyi ya da kötü 
oluşlarını dikkate almaksızın ilgilenir. Böylece hukuk, içeriği açısından her türlü ahlâkî 
sorundan (ör. adalet) bağımsız olarak ve salt hukukî çerçevede ele alınmaktadır. Pozitif 
hukuk kanunların iyiliği-kötülüğüyle ilgilenmez.  

Hukukun mevcudiyeti ile onun erdemli ya da erdemsiz oluşu, farklı şeylerdir. Hukukun var olup 
olmadığı, ayrı bir araştırma konusudur; kabul edilmiş bir standarda uygun olup olmadığı ise farklı bir 
araştırma konusudur. Fiilen var olan bir yasa, biz onu sevmesek de, beğeni ölçütümüzden farklı da olsa, 
yasadır.  

 
Geçerli Hukukun Ölçütleri 

è Austin’in yapmaya çalıştığı şey, geçerli hukukun ne olduğuna ilişkin ölçütleri 
belirleyebilmektir. Zira uygulanmakta olan hukukun kaynağı olarak, bazen Tanrı’nın, bazen 
geleneklerin, bazen de ahlâkın gösterilmesinden yakınır. Austin, ne Tanrı’nın hukuku olan 
doğal hukuku, ne de ahlâk kurallarını yadsır. Hatta Tanrı yasaları, kesin yasalardır ve insanların 
koyduğu yasalar onlara uygun olmalıdır. Ancak mahkemenin uygulayacağı hukuk, bunlardan 
farklıdır. Mahkeme, pozitif yasaları uygulayacaktır ve bu yasaların kaynağı da egemendir. 
Gerek Tanrı yasalarının, gerek geleneklerin, gerekse ahlâk kurallarının pozitif yasalar içinde yer 
alması olasıdır. Ancak bu, uygulanan hukukun kaynağının Tanrı ya da ahlâk olduğunu 
göstermez. Austin’e göre, hukuk bilimi üzerine yazan pek çok insanın karıştırdığı nokta budur. 
Hukukun, pozitif hukukun ya da mahkemelerin uygulayacağı hukukun kaynağı egemendir. 
Doğal hukuk ve onun adalet görüşü bir yana bırakılmakta ve hukukun tanımı egemenin koyduğu 
buyruklarla sınırlandırılmaktadır.	
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 YİRMİNCİ	YÜZYIL	AMERİKAN	YARARCI	AKIMLARI/ENSTRÜMANTALİZM97 

	
	 Anglo-Sakson	 düşüncesi,	 neredeyse	 tümüyle	 pragmatik	 “yararcı”	 düşüncenin	 etkisindedir.	
ABD’de	hukuk	felsefesi,	“yararcı”	düşüncenin	etkisi	altında,	daha	somut	hukuksal	sonuçlara	ulaşmıştır.	
“Enstrümantalist	Görüş”	de	denilen	bu	akımın	ilkeleri,	şöylece	özetlenebilir:	

è Demokrasi:	Yararcılık,	demokrasi	içinde	gelişir	ve	yer	bulur.	
è Hukukun	Araçsallığı:	Hukuk,	salt	araçtır.	(enstrüman)	Enstrümantalist/Araççı	Görüş	denmesi,	

bu	düşünceden	kaynaklanır.	Buna	göre	hukuk,	bir	 teknikten	 ibarettir,	bağımsız	bir	biliömsel	
niteliği	yoktur.	Amaç,	sosyal	dengenin	sağlanması	ve	bireysel	yarardır.98	

è Hukukun	Gelişimselliği:	Hukuku,	sosyal	gelişme	içinde	ele	almak	gerekir.	
è Hukukun	Beşerîliği:	Hukuk,	insan	eseridir.	Yetkili	merciler	tarafından	“beyan	ve	vazedilmiş”tir.	
è Yaptırımın	Önemi:	Hukukun	belirleyici	özelliği	yaptırımdır.	
è Yorumda	Genişlik:	Yargıç	yorum	yaparken,	yalnızca	mantık	kalıpları	içinde	kalmamalı,	değişik	

ortamları	gözönünde	bulundurmalıdır.	
è Sosyal	Mühendislik:	Toplumdan	uzak	hukuk	olamaz.	Hukukçuluk,	bir	sosyal	mühendisliktir.	

Hukuk	felsefecisi	Niyazi	Öktem’in	değerlendirmesine	göre,	Amerikan	faydacı	akımları,	“hukuksal	
pozitivist”	 düşünceyle	 “klasik	 yararcılığı”	 uzlaştırma	 çabası	 içindedir.	 Bir	 yandan	 yasakoyucunun	
iradesi	 hukuk	 olarak	 kabul	 edilmekte,	 öte	 yandan	 yarar	 ilkesine	 göre	 sosyolojik	 yorumlamalara	
gidilmektedir.	

	

	

	

	

	

9.HAFTA	(Hegel,	Marks,	Kelsen)	

																																																													
97	(Öktem,	296,	HFS,	270-1;	Bal,	128-38;)	Amerikan	yararcı	akımları	konusunda	ayrıntı	için	bk.	Ömer	Yörükoğlu,	
Yirminci	Yüzyılın	İlk	Yarısında	A.B.D.’de	Hâkim	Olan	Hukuk	Teorisi,	İstanbul:	İÜHF	Yayını	1982.	
98	Sulhi	Dönmezer,	Sosyoloji,	Ankara:	Savaş	Yayınları	1982,	279.	
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FELSEFİ	TARİHÇİLİK/İDEALİZM:	 G.W.F. HEGEL(1770-1831)/HEGELCİLİK99 

	

	 Aydınlanma	Çağı	akılcılığıyla,	deneycilik	(amprizm)	arasında	idealist	bir	düzlemde	bağdaştırıcı	
bir	 tutumu	 gerçekleştiren	 Hegel	 (akılcılık	 +	 deneycilik	 =	 felsefî	 idealizm),	 doğa,	 tarih	 ve	 sosyoloji	
anlayışlarına	derin	bir	idealist	temel	kurmuştur.	Almanya’da	Tübingen	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi’ni	
bitirmiştir.	 Bir	 süre	 liselerde	 felsefe	 öğretmenliğinden	 sonra,	 Berlin	 ve	Heidelberg	 üniversitelerinde	
profesörlük	yaptı.	

Hegel’in	temel	eserleri	şunlardır:	

1)Das	Leben	jesus	(İsa’nın	Yaşamı,	1795;	XX.	yy’da	basıldı).	

2)Differenz	 des	 Fichteschen	 und	 Schellingschen	 Systems	 der	 Philosophie	 (Fichte	 ve	
Schelling’in	Felsefe	Sistemleri	Arasındaki	Fark,	1801).	

3)Die	 Phânomenologie	 des	 Geistes	 (Ruhun/Tinin	 Fenomenolojisi,	 1807);	 /Türkçesi:	
Tinin	Görüngübilimi,	çev.Aziz	Yardımlı,	İstanbul:	İdea	1986,	496s.100		

4)Wissenschaft	der	Logik	(Mantığın	Bilimi,	1812-1816);	

5)Enzyklopadie	 der	 Philosophischen	 Wissenschaften	 in	 Grundrisse	 (Felsefe	 Bilimleri	
Ansiklopedisi,	 1817)./Türkçesi:	 Mantık	 Bilimi,	 çev.Aziz	 Yardımlı,	 İstanbul:	 İdea	 1891,	
1996,	XXXVI+280=326s.																																														

6)Grundlinien	 der	 Philosophie	 des	 Rechts	 (Hukuk	 Felsefesinin	Prensipleri	 /Temelleri,	
1821);	 Türkçesi:	Hukuk	 Felsefesinin	 Prensipleri,	 çev.Cenap	 Karakaya,	 İstanbul:	 Sosyal	
Yayınları	2004.101	

																																																													
99	Güriz,	HF,	237-53;	Öktem,	HFD,	303-6	(HFS,	280-1);	Klaus	Hartmann,	“Hegel’in	Hukuk	Felsefesinin	Yeni	Bir	
Sistematik	Okumasına	Doğru”,	çev.Hamdi	Bravo,	ed.	Güçlü	Ateşoğlu,	Alman	İdealizmi-II:	Hegel,	İstanbul:	
Doğubatı	2013	içinde,	359-91.		
100	Özeti	için	bk.	“Tin	Felsefesi”,	çev.	Güçlü	Ateşoğlu,	ed.	Güçlü	Ateşoğlu,	Alman	İdealizmi-II:	Hegel,	İstanbul:	
Doğubatı	2013	içinde,	86-103;	Nejat	Bozkurt,	yay.haz	ve	çev.),	“Tin’in	Fenomenolojisi’ne	İlişkin	Temel	
Düşünceler,”,	Hegel,	İstanbul:	Say	205	içinde,	51-78.		
101	Özeti	için	bk.	“Hukuk	FelsefesininAnahatları”,	çev.	Güçlü	Ateşoğlu,	ed.	Güçlü	Ateşoğlu,	Alman	İdealizmi-II:	
Hegel,	İstanbul:	Doğubatı	2013	içinde,	77-82.	



125	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

7)Vorlesungen	 über	 die	 Philosophie	 der	 Geschichte	 (Tarih	 Felsefesi	 Üstüne	 Dersler,	
1837).	

	 	

	 Hegel’in	 felsefesi,	 çağının	 politik	 görüşlerine	 gerekçe	 hazırlamış,	 gelişen	 burjuvaziye	 bağlı	
olarak	 Alman	 birliğinin	 merkezî	 bir	 güç	 etrafında	 birleşmesi	 büyük	 ölçüde	 Hegelci	 düşünceye	
bağlanmıştır.	

è Sistem	Kurucu	Filozof:	Hegelcilik,	sistem	olarak,	olgunluk	ve	büyüklük	yönünden,	bütün	felsefe	
tarihinin	 en	 önemli	 sistemlerinden	 biridir.	 Hegel,	 felsefe	 tarihi	 içinde	 sistem	 kuran	
filozoflardandır.	 Esasında	 rasyonalisttir;	 tüm	gerçekliklerin	 akılca	 kavranabileceğini	 savunur.	
“Rasyonel	 olan	 şey	 reeldir;	 reel	 olan	 şey	 rasyoneldir.”	 Felsefenin	 görevi,	 varlığın	 özünü	
kavramaktır.	

è Tarihçi	Hukuk	Okulu	Kuruculuğu:	Tarihçi	Hukuk	Ekolü	görüşlerinin	arka	planını	hazırlayan,	bu	
okulun	düşünsel	mimarı,	Fichte	ve	Schelling’in	romantizminden	hayli	etkilenen	Georg	Wilhelm	
Friedrich	Hegel’dir.		

è Kozmogonik	Evren	Tasarımı:	Hegel,	evreni	kozmogonik	(evrendoğum)	bir	açıklama	şemasıyla	
anlatmaya	 çalışır.	 Evrende	 karşıtlıklar	 (zıtlıklar)	 vardır.	 Her	 türlü	 değişmeyi,	 karşıtların	
mücadelesi	oluşturur.	Gerçeklik	olmuş-bitmiş	hazır	ilkelerin	bir	kolleksiyonu	değil,	tarihsel	bir	
süreçtir;	bilginin	alt	derecelerinden	üst	derecelerine	geçiştir.	Gerçekliğin	devinimi,	ancak	kendi	
öz	 sonuçlarını	 durmadan	 eleştirmek	 ve	 onları	 aşmak	 koşuluyla	 ilerleyebilen,	 bilimin	
devinimidir.	Hegel	felsefesi;	sürekli	devinimle,	Heraklit’e;	 ideyle,	Platon’a;	akılla	Descartes’a;	
kavramla,	Aristo’ya	yaklaşmıştır.	Bunun	dışında	Fichte	ve	Schellin’in	 romantizmlerinden	çok	
etkilenmiştir.	

è Diyalekktik	 Yöntem:	 Bilginin	 elde	 edilmesinde	 ana	 yöntem	 diyalektiktir.	 Diyalektik;	 tez	 ve	
antitezin	sentezde	birleşimidir:	Tez,	kendi	içinde	antitezini	yaratarak,	sonsuza	kadar	ilerler.	Ana	
sorun,	ilk	tezin	niteliği	üzerinde	düğümlenir.	Evrende,	başlangıçta	tek	başına	var	olan	antitezini	
yaratan	varlık,	“ide”dir.	Böylece	kozmogonisini	(evrenin	oluşumu,	kökeni,	doğuşu,	yaradılışı),	
idealist	 bir	 temel	 üzerine	 oturtmaktadır.	 İde,	 salt	 varlıktır,	 uzay-zaman	 koşullarınca	
belirlenmez.	 Başlangıçta	 yalnızca	 ide	 (Tanrı)	 vardı,	 deneysel	 evren	 yoktu.	 İde,	 içerik	
kazanmadığından	eksikti;	tamamlanmak	arzusuyla,	kendi	antitezi	olan	doğayı,	maddeyi,	evreni	
yaratır.	Evren	içinde,	daha	doğrusu	evren	olarak	gelişen	ide’nin	ereği,	kendi	kendini	bulması,	
kendi	 bilinç	 ve	 özgürlüğüne	 kavuşmasıdır.	 Tanrı,	 doğayı	 yaratırken,	 onunla	 özdeşleşir:	 İde	
(Tanrı)	tezi,	doğa	antiteziyle,	Geist	(Gayst/Tin)	sentezi	oluşturulur.	Geist,	bu	değişimde,	sentez	
aşamasıdır.	

	

	

	

	

Diyalektik Yöntem 

   Tez     ð	
     ò 

İde (Tanrı) 

Antitez ð	
 ò 

Doğa 
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Sentez ð	
 ò 

Geist (Gayst/Tin) 

	
è Geist’ın	içerik	kazanması,	dışlaşması	gerekecektir:		

 Önce	Sübjektif	Geist:	Dışlaşma,	önce	sübjektif	geist	biçiminde	kendini	gösterir.	İnsan	
olarak	 ortaya	 çıkar.	 İnsanda	 somutlaşan	 sübjektif	 geist,	 önce	 basit	 ruhtur,	 bunların	
sentezi	 olarak	 da	 akıl	 oluşur.	 Akılla,	 tüm	 gerçeklikler	 algılanır.	 Sübjektif	 geist,	 akıl	
aracılığıyla,	objektif	geist’ı	araştıracaktır.	

 Sonra	 Objektif	 Geist:	 Objektif	 geist,	 önce	 soyut,	 anlamsal	 varlığı	 içinde,	 içerik	
kazanmak	 için,	 ahlâk	 olarak	 kendini	 gösterir.	 Daha	 sonra	 dışlaşarak,	 hukuku	 ve	
ahlâksallaşmayı	(moralite)	oluşturur.	Öyleyse	Geist,	bir	yandan	süje	(sübjektif	geist),	
öte	yandan	obje	(objektif	geist)	olarak	kendini	gösterir.		Başka	bir	söyleyişle,	önce	ruh,	
bilinç	ve	akıl	sahibi	insanı,	sonra	da	hukuk	ve	ahlâk	gibi	etik	değerleri	yaratır.		

o Objektif	Geistin	Evrimleşmesi:	Objektif	geist,	evrim	geçirir.	Felsefe	ve	hukuk	
felsefesi,	bu	evrimi	ve	objektif	geist’ın	 içeriği	olan	ahlâk,	hukuk	ve	ahlâkîliği	
inceler.	Objektif	Geist,	 önce	aile	 içinde	ahlâksallaşmayı	 yaratır.	Bu	da	uygar	
topluma,	 varlık	 olanağı	 hazırlar.	 Özgürlük;	 aile,	 ahlâk	 ve	 hukukça	 sağlanan	
düzen	içinde	gerçekleşebilir.	Ahlâk,	özgürlüğün	içsel,	hukuk	da	dışsal	biçimini	
deyimler.	Demekki	ahlâk,	daha	sonra	uygar	toplumda	ortaya	çıkacaktır.	Ahlâk	
ve	hukukun	olduğu	yerde,	özgürlük	vardır;	çünkü	geist	ve	İde	özgürdür.	Onların	
en	 yüksek	 ve	 yetkin	 görünüm	 biçimiyse,	 uygar	 toplumların	 örgütü	 olan	
devlettir.	

o Geist’ın	 Kültür	 Evreninde	 Tamamlanması:	 İde,	 tinsel	 alandaki	 gelişmesi	
sırasında;	 devlet,	 toplum,	 tarih,	 sanat,	 din	 ve	 felsefe	 gibi	 birey	 üstü	
oluşumlarda	kendini	bulur,	buralarda	asıl	bilinç	ve	özgürlüğüne	kavuşur.	Tek	
insanın	yaşamındaki	geist,	henüz	eksik	bir	kavramdır.	Devlet,	tarih	ve	toplum	
gibi	kültür	evreninde	tamamlanır,	objektifleşir.	Kültür	evreninde	ögürlük,	artık	
güncel	olmuştur.	Tin	(geist)	 için	bir	aşama	daha	vardır:	Salt	Geist’e	ulaşmak.	
Salt	 Geist’ta,	 sonsuz	 gelişmeler	 gösteren	 sanat,	 din	 ve	 felsefe	 vardır;	 bu	
kavramlar,	 toplumlar	 ve	 devletler	 gibi	 ölümlü	 değildirler.	 Böylece	 idenin	
gelişmesinde	en	son	ve	en	yüksek	basamak,	kendisini	 sırasıyla	sanat,	din	ve	
felsefede	gerçekleştiren,	“mutlak	tin”dir.	Devletlerin	ölümlü	olmasına	karşılık;	
sanat,	din	ve	felsefe	ölümsüzdr.	“İde””,	ereği	olan	kendi	bilinç	ve	özgürlüğüne,	
en	 tam,	en	yetkin	olarak,	ancak	“mutlak	 tin”de,	bunun	da	en	son	basamağı	
olan	felsefede	erişir.	

è Devletin	Doğuşu	ve	Niteliği:	Hegel’e	göre	devlet,	özgürlüğün	en	yüksek	ve	yetkin	deyimidir.	
Uluslar,	 bireylerin	 bir	 araya	 gelmesinden	 doğarlar,	 fakat	 bireyler	 her	 zaman	 için	 devlet	
kuramazlar.	Devlet	olmaları	için,	iki	etmen	gereklidir:			

Devlet	Kurmanın	Etmenleri 

1)Zaman	süreci	içinde	oluşan	yasa,	
kural,	örf	ve	geleneklerin	varlığı: 

Bu,	 ekonomik	 kökenli	 bir	 etmendir	 ve	 tarihin	 zorunlu	 bir	
sonucudur. 

2)Ulusu	oluşturan	bireylerin	
sübjektif	geist’ın	bilincine	
varmaları: 

Bu	 etmenle,	 bireyler	 kendi	 kendilerine	 karar	 verebilme	
olgunluğuna	 eriştiklerini,	 bağımsız	 düşünebileceklerini	
anlarlar.	Yani,	özgürlük	olarak	nitelendirilen	sübjektif	iradeyi	
oluştururlar.	Bu,	akla	dayalı	tamamlanmış	özgürlüktür.	 

	



127	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

è Devlet,	tek	iradenin	genel	iradeyle	uzlaşıp	kaynaşması	olan	objektif	ahlâkın	en	son	aşamasını	
ifade	eder.	Objektif	ahlâk,	aile	ve	toplum	aşamalarından	geçtikten	sonra,	devlet	aşamasında	
tam	bir	gerçekliğe	ulaşır.	Devlet,	doğrudan	doğruya	genel	 iradenin	gerçekliğidir;	bu	iradenin	
somut	bir	varlık	kazanmasıdır.	Devlet,	tek	tek	iradelerin	toplamı	değil,	akıllı,	canlı	bir	tümdür.	
Devlet,	kendiliğinden	akla	uygun	olan	bir	varlıktır.	Özel	ve	genel	iradenin	kaynaşması,	en	yüksek	
düzeyde	devlet	görevlilerinde	gerçekleşir.	Hegel,	bu	nedenle	devlet	memurluğunu,	en	yüksek	
bir	hayat	foru	diye	anlamıştır;	devlet	memuru,	tanrısal	töze,	en	yakın	olanlar	arasında	yer	alır.	

è İdea	ya	da	evrensel	us,	kendini	yalnızca	doğa	ve	birey	içinde	değil,	aynı	zamanda	insan	sezgisi	
ve	 tarih	 içindeki	 doğruluk	 ya	 da	 kanunda	 (mülk,	 sözleşme,	 ceza),	 ahlâklılık	 ya	 da	 bilinçte,	
gelenek	ya	da	törel	âdetlerde	de	(aile,	sivil	toplum,	devlet)	ifade	eder.	Bu	geleneklerde	ve	tarih	
içinde,	us	kendisini	gerçekleştirir	ve	gerçek	olur,	dışsal	biçim	içinde	ortaya	çıkar;	bu	açıdan,	o	
nesnel	us	olarak	adlandırılır.	İnsanın	yerleşik	geleneklerini	oluşturan	us,	onu	anlama	arayışında	
olanla	aynıdır;	us,	bilinçsiz	olarak	kanun,	gelenek	ve	devleti	oluşturur.	

è Hukuk	 İdesinin	 HF	 Konuluğu:	 Hegel,	 Hukuk	 Felsefesinin	 Prensipleri102adlı	 eserinde,	 hukuk	
üzerine	bazı	tespitler	yapar.	Ona	göre,	hukuk	felsefesinin	konusu,	hukuk	kavramlarından	çok,	
hukuk	 idesidir:	 “Bilimsel	 hukuk	 felsefesinin	 konusu,	 hukuk	 idesidir,	 yani	 hukuk	 kavramı	 ve	
bunun	 gerçekleşmesidir.	 Felsefe,	 idelerle	 uğraşır;	 dar	 anlamda	 kavramla	 uğraşmaz.”	 Hukuk	
bilimi	veya	hukuk	doğmatiği,	Hegel’e	göre	felsefenin	bir	kısmıdır:	“Hukuk	bilimi,	felsefenin	bir	
kısmıdır.	Şu	halde,	onun	konusu,	kavramdan	hareketle,	ide’yi	geliştirmek	-çünkü	ide,	konunun	
aklî	 (rasyonel)	unsurudur-	yahut,	aynı	şey	demek	olan,	şeyin	kendine	özgü	immanent	(içkin)	
evrimi	müşâhede	etmektir.”	

è Pozitif	Hukuk	ve	Kaynağı:	Hegel,	hukukun	soyut	kısmının	yanında,	belki	ondan	öncelikli	olarak,	
Montesquieu	gibi,	pozitif	yanından	sözeder:	“hukuk,	genellikle	pozitif	niteliktedir.	Çünkü,	belli	
bir	 devlet	 içinde	 geçerli	 formel	 bir	 karaktere	 sahiptir.	 Legal	 gerçeklik,	 onun	 bilgisinin,	 yani	
pozitif	hukuk	biliminin	kılavuz	prensibini	oluşturur.	Muhtevası	bakımından	da	hukuk,	pozitif	
bir	unsura	sahiptir.	Bu	unsur,	her	halkın	özel	millî	karakterinden,	tarihî	gelişme	düzeyinden	
ve	 tabiî	 zorunluluklara	 bağlı	 şartların	 genel	 hükmünden;	 bir	 pozitif	 kanun	 sistemi	 için,	
konuların	ve	alanların	dışarıdan	verilmiş	özel	niteliğine	evrensel	bir	kavramın	uygulanması	
zorunluluğundan;	 realitede	 son	 kararların	 verilebilmesi	 için	 gerekli	 kanun	 hükümlerinden	
kaynaklanır.”103	 Hegel,	 bu	 açıklamalarıyla,	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu’nun	 temel	 tezini	
oluşturmuştur.	 Hegel’e	 göre	 hukuk,	 pozitif,	 uygulanmakta	 olan	 hukuktur.	 Bu	 hukukun	 asıl	
kaynağı	ise,	toplumun	millî	karakteri,	tarihî	gelişme	düzeyi	ve	tabiî	koşullardır.	

è 	Hegel,	hukukun	soyut,	tinsel	niteliğine	ve	özgürlük	önkoşuluna	vurgu	yapar:	“Hukukun	alanı,	
genel	olarak	spiritüel	bir	alandır.	Bu	zemin	üzerinde,	onun	öz	temeli,	hareket	noktası,	özgür	
irade’dir.	Öyleki,	özgürlük	onun	cevherini	ve	kaderini	oluşturur	ve	hukuk	sistemi	gerçekleşmiş	
özgürlük	âlemidir.104	

è Hegel,	antik	site	idealini	hiçbir	zaman	terk	etmemiştir.	0,	yalnızca,	bu	ideali	çağdaş	realiteyle,	
toplum	 içinde	 giderek	 daha	 önemli	 bir	 rol	 oynayan	 bir	 burjuvazinin	 varlığıyla	 uzlaştırmak	
istemiştir.	 Hegel,	 hukuk	 konusundaki	 düşüncesinin	 ilk	 sistematik	 şekli	 olan	 Hukuk	
Felsefesi'nde,	 tabiî	 hukuku,	 sosyal	 kurumları	 yalnızca	 kendi	 maddî	 ve	 manevî	 gelişmesine	
hizmet	eden	araçlar	gibi	gören	bireysel	şahsın	hukuku	olarak	düşünür	ve	onun	karşısına	bir	
organik	tabiî	hukuku	koyar;	bireyci	atomizme,	totalite	fikriyle	karşı	çıkar.		

è Bu	 noktada,	 Hegel’in	 düşüncesi	 hiç	 değişmeyecektir.	 Hukuk	 felsefesi,	 şu	 temel	 prensipten	
hareket	eder:	“ahlâkî	düzenin	pozitif	yanı,	mutlak	ahlâkî	totalitenin	bir	halktan	başka	bir	şey	

																																																													
102	Friedrich	Hegel,	Hukuk	Felsefesinin	Prensipleri	(HFP),	çev.Cenap	Karakaya,	İstanbul:	Sosyal	Yayınları	2004,	33.	
103	Hegel,	HFP,	35.	
104	Hegel,	HFP,	40.	
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olmamasıdır.”	Demek	ki,	organize	olmuş	şekliyle	bir	devlet	olan	halk,	mutlak	esprinin	biricik	
somut	tecellisidir.		

Hukuka	İtaat	

Objektif	geist	geliştikçe,	bireysel	irade	onunla	uzlaşmaya	çalışır;	kişi,	kendini,	kendi	üstündeki	
bir	 yasaya	 bağlar.	 Bu	 yasayı,	 kendi	 yasası	 olarak	 duyar.	 Hegel’e	 göre,	 Ulusu	 oluşturan	 bireylerin	
sübjektif	geist’ın	bilincine	varmaları.	(?)	Ahlaksızlığın	ölçütü	de	budur.	Kişi	ne	kadar	kendini	aşarsa,	ne	
kadar	kendi	üstündeki	objektif	bir	düzene	bağlanırsa,	o	kadar	ahlâklı	olur.	Başka	bir	anlatımla,	sübjektif	
geist’ın	 objektif	 geist’a	 bağlanması,	 objektif	 ahlâkı	 doğurur.	 Bu	 da	 diyalektik	 olarak,	 üç	 evrede	
gerçekleşir:	

Sübjektif	Geist’ın	Objektif	Geist’a	Bağlanmasının	Objektif	Ahlâkı	Doğurma	Evreleri 

1)Aile’de Bireysel	 irade,	 ailenin	 genel	 iradesiyle	 birleşir.	 Ancak	 ahlâk,	 henüz	 tam	
değildir. 

2)Uygar Toplum’da Ahlâk,	sosyal	dayanışma	içinde	güncelleşir,	ama	gene	de	eksiktir.	 

3)Devlet’te Artık	objektif	ahlâk,	en	yüksek	aşamasına	ulaşmıştır.	Bireyin	iradesiyle	genel	
irade	tam	bir	uyum	içindedir.		 

		

Hegel’e	 göre,	 ahlâk	 özgürlüğün	 sadece	 içsel,	 hukuk	 ise	 dışsal	 biçimini	 deyimler;	 ahlâkîlik	
(moralite)	 ise,	her	 ikisini	birlikte	 içermektedir.	Ahlâkîliğin	en	yetkin	 somutlaşma	ortamı	devlettir.	
Yani	bireyde	sübjektif	ahlâk,	hukukta	objektif	ahlâk,	devlette	ise	uygulanan	ahlâk,	ahlâkîlik	vardır.	

Özgürlüğün Özellikleri 

  İçsel Yanı Dışsal Yanı İçsel/Dışsal Yanı 

  ahlâk hukuk devlet 

 Ahlâk 
türü 

Sübjektif ahlâk Objektif ahlâk Ahlâkîlik  
(uygulanan ahlâk) 

	

Tarihsel	süreç	 içinde,	objektif	geist’ı	çeşitli	devletler	 temsil	etmiştir:	1)Önce	Yunan	ve	Roma	
İmparatorlukları,	 2)Daha	 sonra	 Tanrı’nın	 gazabı	 olarak	 Atilla,	 3)Sonra	 Charlemagne	 İmparatorluğu,	
5)Daha	sonra	Prusya	Devleti	bu	görevi	yüklenmiştir.	Bundan	sonra	dünyayı,	Prusya	Devleti	yöntetecek;	
tüm	 insanlık,	 Prusya’nın	 salt	 egemenliği	 altına	 girecektir.	Devlet,	 aynı	 zamanda,	 Büyük	 Frederic’in	
kurduğu	gibi,	despot	ve	anti-demokratik	olmalıdır.	Ama	ahlâksallığı	kabul	ettiğinden,	asıl	özgürlüğü	
bu	devlet	gerçekleştirecektir.	

Hegel,	daha	gençlik	çalışmaları	sırasında	bile,	sevginin	trajik	kaderinin,	kaybolmadan	sınırsızca	
sürüp	gidememek	olduğunu	biliyordu.	Endividüalizm’le	(bireycilik)	karışan	soyut	insâniyetçilik,	insanı	
tarihiyle	uzlaştıramaz.	İnsanlık	tarihi,	her	biri	bir	somut	evrensel	olan	halkların	veya	devletlerin	tarihidir.	
Öyleyse,	tabiî,	yani	rasyonel	hukuk	felsefesi,	devletin	düşüncesi	olacaktır,	güzel	totalitenin	düşüncesi	
olacaktır.	 Bu	 totalitenin	 içinde	 birey,	 bir	 parça	 olarak,	 kendi	 kendisini	 aşmak	 sûretiyle	 kaderini	
gerçekleştirir.	“Özgür	bir	halkın	içinde,	akıl,	aslında	fiilen	gerçekleşmiş,	canlı	esprinin	hazır	mevcudiyeti	
olmuştur...	Antikçağın	en	bilge	kişilerine	şu	özdeyişi	söyleten	sebep	budur:	“bilgelik	ve	erdem,	insanın	
kendi	halkının	örf	ve	âdetlerine	uygun	olarak	yaşamasıdır.”	

è Kapitalist/Ulus-Devlet	Teorisyeni:	Hegel,	bu	düşünsel	yaklaşımıyla,	kapitalist	devlet	yapısının	
hukukî	 temelini	 atmayla	 kalmamış,	 bugüne	 dek	 süregelen	 ulus-devletin	 temel	 hukuksal	
formatını	yaratmıştır.	
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Hegel’inKapitalist/Ulus-Devlet Teorisyenliği 

1 Kapitalist	devlet	yapısının	hukukî	temelini	atmıştır.	 

2 Bugüne	dek	süregelen	ulus-devletin	temel	hukuksal	formatını	yaratmıştır.	 

	

Siyasi Tarihçilik/Tarihsel 
Materyalizm/Marksizm 

KARL MARX (1828-1883)105 

	

è MARX için	hukuk,	hiçbir	 zaman	başlı	başına	bir	 inceleme	konusu	olmamamıştır.	Marx’ın	
temel	 ilgisi,	 kapitalist	 toplumun	 eleştirisine	 yönelikti.	Marx’ın	 yaklaşımının	 odak	 noktası,	
sınıf	mücadelesi	teorisidir:		

 1)Sınıf	ilişkileri,	üretim	araçları,	üretim	süreci	ve	üretilen	ürünlerin	paylaşımı	üzerinde	
kontrol	gücüne	sahip	olanlar	ile	metaların	gerçek	üreticileri	oldukları	halde	böyle	bir	
kontrol	gücüne	sahip	olmayanlar	arasındaki	ilişkiler	tasvir	edilir.		

 2)Sınıf	egemenliğinin	ikinci	boyutu,	Siyasal	Egemenliktir.	Devlet,	belli	bir	sınıfın	siyasal	
egemenliğinin	 bir	 aracı	 olarak	 kavramsallaştırılır.	 Devlet,	 ekonomik	 ilişkilerin	 de	
kapsamında	bulunduğu	belli	toplumsal	ilişkilerin	muhâfızı	olma	rolünü	oynar.	Devlet,	
bu	rolünü	iki	katlı	bir	aktiviteyle	(etkinlik)		yerine	getirir:	Hukuk	kurallarını	koyarak	ve	
bunları,	 itaat	etmeyenlere	veya	 ihlal	edenlere	gerektiğinde	zorla	uygulayarak	yapar.	
Çünkü,	 fiziksel	 güç	 kullanımı	 da	 devletin	 sahip	 olduğu	 önemli	 bir	 özelliktir.	 Siyasal	
egemenlik,	belli	üretim	ilişkilerine	hukuken	bağlayıcı	ilişkiler	statüsü	kazandırır.	

Marx’ın	 teorisinin	merkezinde,	 toplumsal	 sınıflar	 vardır.	Marx,	 örneğin	 Fransız	 Devrimi’ni,	
toprak	aristokrasisi	ile	yükselen	orta	sınıflar	arasında	büyük	çatışmaların	bir	serisi	olarak	görür.	Marksist	
yaklaşımda	 siyasi	 ve	 hukuksal	 olguların	 temelleri,	 egemen	 toplumsal	 sınıfın	 kendi	 çıkarı	 peşinde	
koşması	kapsamında	değerlendirilir.	

è Hukuk	kuralları,	üretim	tarzının	mekanik	bir	tarzda	basit	yansımaları	olarak	da	görülmez.	Hukuk	
kuralları,	yöneten	ya	da	egemen	sınıf	tarafından	kendi	çıkarlarını	korumak	üzere	bilerek	inşa	
edilir.	 Marx’a	 göre	 insanlar,	 aynı	 zamanda	 hukuksal	 normları,	 siyasal	 ve	 toplumsal	
organizasyon	ile	ideolojiyi	de	yaratırlar.	Hukuk	tarafından	himaye	edilmeyen	ve	hukuk	içinde	
realize	 edilmeyen	 bazı	 fikirler	 ve	 düzenlemeler	 olmaksızın,	 bir	 sistem	 olarak	 kapitalizm	
varlığını	sürdüremez.	

è Kapitalizimin	 hukuksal	 açıdan	 iki	 temel	 ayırt	 edici	 özeliği,	 1)Sözleşme	 özgürlüğünün	
bulunması,	2)Üretim	araçlarının	özel	mülkiyetidir.		

Tarihsel	 Materyalist	 yaklaşıma	 göre,	 insan	 yaşamı,	 toplumsal	 ve	 tarihsel	 bir	 yaklaşımdır.	
Toplumların	 değişim	 ve	 dönüşümünün	 gerisindeki	 asıl	 etken,	 üretim	 güçleri	 ile	 üretim	 ilişkileri	

																																																													
105	(Öktem,	297-303;	Işıktaç,	57-63;	Bal,	144; Kasım Akbaş, “Hukuka Marksist Yaklaşım ya da Marksist 
Hukuk Teorisi”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike Belkıs Aydın-
Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki 2015, 49-74)	
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arasındaki	çelişkiler,	zıtlıklar	ve	çatışmalardır.	-Marx,	bu	yaklaşımıyla,	idealist	felsefe	ve	yaklaşımları	
reddetmiş	olur.	

İdelist	 Felsefe:	 İnsani	 gerçekliğin	 değerlendirmesinde	 ideal	 ya	 da	 ruhsal	 olana	
öncelik	 veren,	 dünya	 veya	 gerçekliğin	 özü	 itibariyle	 tin	 ya	 da	 ruh	 olarak	
varolduğunu,	metafizik	 soyut	 ilkelerin	 ampirik	 ögelerden	 daha	 temel	 ve	 gerçek	
olduğunu	ileri	süren	felsefi	akım. 
 

	

è Altyapı-üstyapı	 içerisinde	 hukuku,	 esas	 olarak	 üstyapıya	 yerleştirir.	
Kapitalizmin	ekonomik	altyapısı,	hukuksal	üstyapının	biçim	ve	içeriği	üzerinde	belirleyici	bir	
etkiye	sahiptir.		

è Hukuk,	kapitalist	üretim	tarzının	sözleşme	serbestisi,	özel	mülkiyet,	malların	mübadelesi	gibi	
temel	ilkelerini	koruyup	muhafaza	altına	alarak,	burjuvazinin	siyasal	ve	ekonomik	çıkarlarını	
koruyup	geliştirir.	

Marx,	hukuku	bağımsız	bir	toplumsal	kurum	olarak	ele	alan,	onu	diğer	toplumsal	ögelerinden	
soyutlayarak	incelemeye	çalışan	idealist	yaklaşımlara	karşı	çıkar.	Marxa	göre	hukuk,	kendi	başına	bir	
karaktere	 ve	 tarihe	 sahip	 değildir.	 Hukuk,	 içinde	 yer	 aldığı	 toplumun	 üretim	 tarzını,	 ekonomik	
organizasyonunu,	sınıf	mücadelesini,	devletin	ve	egemen	sınıfın	iradesini	yansıtır.	

è Marx’a	 göre,	 hukuksal	 ilişkilerin	 gelişip	 serpildiği	 ana	 yatak,	 “sivil	 toplum”dur.	
Marxa	göre,	hukuk	kuralları	kendi	temelleri	üzerinde	açıklanamaz.	Bu	kurallar,	insan	zihninin	
evriminin	bir	ürünü	değildir;	tarihsel	süreç	içerisinde	sivil	toplumun	bağrından	çıkıp	gelmiştir.		
İnsanlar,	 hukuk	 normlarına,	 toplumsal,	 politik,	 kültürel	 organizasyonlara	 ve	 ideolojilere	 de	
hayat	verirler.		 N	

Sivil Toplum: Örgütlü, hiyerarşik ve bürokratik sistemli yapıların oluşturduğu devlet 
alanı ya da siyasal toplum alanı dışında kalan toplumsal yaşam dünyasını ve bu dünya 
içinde yer alan insan gruplaşmalarını (öbekleşmelerini) ve ilişkilerini ifade eder. 
      Sivil toplum, tarihsel süreçte insanların yerleşik hayata geçmesinden sonra, toplum 
yaşamında toplumsal eşitsizliklerin, tabakalaşmanın ve farklılaşmanın 
yoğunlaşmasıyla birlikte, M.Ö. yaklaşık 3000-4000 yıllarında devlet denen bir 
organizasyon ortaya çıktı. Devletin ortaya çıkıp kurumsallaşmasıyla siyasal toplum-
sivil toplum ayrımı şekillendi.  

	

	 -Toplumsal-ekonomik	 formasyon	 kavramına	 yaptığı	 vurgu	 da	 bu	 yaklaşımı	 doğrular;	
Toplumsal	formasyon	kavramı,	belli	bir	toplumda,	belli	bir	andaki	tüm	ilişkileri	kapsar.	

è Marx	 için,	 sınıf	 egemenliğini	 sürdürmenin	 araçları,	 devletin	 cebir	 kullanımı	 ve	 ideolojik	
egemenliktir:			

	

Sınıf Egemenliğini Sürdürmenin Araçları 

1)Devlet Devlet,	 sınıf	 egemenliğinin	 bir	 organıdır,	 yani	 bir	 sınıfın	 diğeri	 üzerindeki	
baskısının	bir	aracıdır.	Devletin	cebir	kullanımı,	sınıf	egemenliğini	sürdürmenin	
araçlarından	biridir.	 
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2)İdeolojik 
Egemenlik 

	Diğer	araç	 ise,	 ideolojik	egemenliktir.	 İdeolojik	egemenlik,	siyasal	egemenliği	
güçlendirmeye	hizmet	ederken;	devlet	organları	da	egemen	sınıfın	ideolojisinin	
aktarıcısı	olarak	işlev	görür	ve	bu	ideolojinin	yayılmasında	önemli	bir	rol	oynar. 

	

Sözleşme	ve	özel	mülkiyet	ilişkileri	gibi	ilişkiler,	temel	hukuksal	ilişkilerdir.	

 Marx’a	muahlif	olanlar,	onu	ekonomik	temele	çok	önem	vermekle,	hukuku	egemen	sınıfın	bir	
aracı	olarak	görmekle,	hukuksal	mekanizmaları	ve	kurumları,	yöneten	sınıfların	basit	bir	aracı	
veya	aleti	konumuna	indirmekle	eleştirilir.		

 Hukuk	 konusundaki	 analizinde	 din,	 kültür,	 siyaset	 gibi	 ekonomik	 dışı	 etkenleri	 yeterince	
dikkate	almaz.	

è Marx,	sadece	ekonomik	doktrin	boyutuyla	kalmayan	ve	geniş	kapsamlı	bir	sistem	kuran	bir	
filozoftur.	İnsan,	tarih,	devlet,	toplum,	doğa,	Tanrı	gibi	sorunlara	eğilen	marksizm,	gerek	teori	
alanında,	gerek	uygulamada	bu	sorunları	özümleyi	ve	bir	senteze	ulaşmayı	amaç	edinen	bir	
dünya	 görüşüdür.	 Kendisi	 için	 filozof	 denmesinden	 hoşlanmaz.	 Çünkü	 özellikle	 idealist	 ve	
metafizik	filozoflar,	dünyayı	hep	kuramlarla	açıklamaya	çalışmaktadırlar.	Ancak	Marx’a	göre	
sorun,	dünyayı	değiştirmektir.	

è Diyalektik	Yöntem:	Marx’ın	sisteminde	temel	noktalardan	biri	diyalektik	yöntemdir.	Marx’ın	
tarihsel	gelişme	sürecini	anlamak	ve	açıklamak	için	geliştirdiği	tarihsel	materyalist	yaklaşımı,	
Hegel’in	 diyalektik	 yöntemine	 dayanır.	 Hegel’in	 idealist	 diyalektiğine,	 Marx	 tarafından	
materyalist	bir	içerik	kazandırılmıştır.		

Hegel Marx 

Hegel’in	 idealist	diyalektiği,	maddenin	
düşünceden	doğduğu	tezine	dayanır.	 

Marx’ta	 ise	 Hegel’den	 farklı	 olarak,	
düşünce	maddeden	üretilmektedir.	 

Hegel,	 tarihi	 idealist	 açıdan	
değerlendirir. 

Marx	 diyalektiği,	 Hegel	 gibi	 tarihi	
idealist	 açıdan	 değil,	 materyalist	
açıdan	 kavramak	 için	 kullanmıştır.	
Marx,	 Hegel’den	 ödünç	 aldığı	
diyalektiği	 idealizm	 zemininden	
çıkarıp	 materyalist	 bir	 zemine	
taşıyarak	 ayakları	 üstüne	
oturtmuştur. 

	 Marx,	 diyalektik	 yöntemi	 üç	 yerde	
uygular:	

1)Doğa	 olaylarının	 açıklanması,		
2)İnsan	 toplumlarının	 tarihi	 değişim	
sürecinin	 açıklanması,												
3)Kapitalist	 sosyal-ekonomik	
düzeninin	eleştirisi.	

	

	

Doğa	olaylarının	açıklanması:			

Hegel’den	beri,	hatta	Epikür’den	beri	diyalektiğe	göre,	var	olan	her	şey,	var	oldukları	andan	
itibaren	 kendi	 karşıtlarını	 da	 var	 eder	 ve	 bu	 karşıtlar	 içinde	 dâimâ	 çelişki	 vardır.	 Zıt	 görüşlerin	
çarpışmasından	 doğan	 sentez,	 Marx	 ve	 Hegel’de	 bir	 amaca	 yönelir.	 Sentez	 de	 var	 olduğu	 andan	
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itibaren	 kendi	 antitezini	 oluşturur	 ve	 diyalektik	 süreç	 devam	 eder.	 Peki,	 bu	 devam	 eden	 süreç	
herhangi	bir	ereğe	yönelir	mi?	Evet,	yani	diyalektik	süreç	evrimci	bir	anlayışla	sürekli	daha	iyiye	doğru	
yönelmektedir.	Marx,	bu	bakımdan	aydınlanma	düşüncesinin	ilerlemeci	modelini	benimser	ve	miras	
alır.	Diyalektiğin	materyalist	cepheden	doğa	olaylarını	açıklaması	bakımından	Marx	Epikür’den	de	çok	
etkilenmiştir.	Maddedeki	 faz	 değişiklikleri	 bu	 doğa	 olaylarını	 açıklama	 bahsine	 örnektir.	 Nicelikteki	
değişimin,	nitelikteki	değişime	etkisi	vardır.	

İnsan	toplumlarının	tarihi	değişim	sürecinin	açıklanması:		

è Marx,	diyalektiği	doğa	ve	topluma,	farklı	uygulamıştır.	İnsan,	doğadan	farklı	olarak	düşünceye	
ve	iradeye	sahiptir.	 	Bu	nedenle	Marx’a	göre,	toplumsal	sorunların	çözümü	için	uygulanacak	
yöntem,	diyalektik	tarihsel	maddeci	bir	diyalektik	olmalıdır.	Marx’a	göre,	insanlar	kendilerini	
ve	toplumlarını,	 toplumsal	emek	aracılığıyla	üretmektedirler.	Düşünce	ve	 iradeye	sahip	olan	
insan,	aynı	zamanda	toplumsal	bir	varlıktır.	İnsan,	çalışan	ve	üretimde	bulunan	bir	varlık	olarak,	
bunlar	 aracılığıyla	 doğayı	 değiştirir	 ve	 içinde	 bulunduğu	 toplumdaki	 ilişki	 ve	 yapıları	
dönüştürür.	 İnsan	 ihtiyaçlarını	 karşılamak	 için	 doğayla	 mücadele	 eder	 ve	 onu	 dönüştürür.	
İnsanlık	 tarihinin	 mücadeleler	 tarihi	 olduğunu	 belirten	 Marx’a	 göre,	 insanın	 doğaya	 karşı	
verdiği	 aynı	 zamanda	 ilk	 diyalektik	 çelişkidir.	 Çelişkiler,	 tarihsel	 değişimin	 itici	 gücünü	
oluştururlar.	 Sınıflı	 toplumlarda	 tarihsel	 olarak	 bir	 toplum	 içindeki	 sınıflar	 arası	 çelişkiler,	 o	
toplumun	evrimini,	gelişimini	ve/veya	değişimini	oluşturmaktadır.	

è Marx’a	göre,	bir	toplumu	anlamak	için	o	toplumun	altyapı	ve	üstyapısına	bakmak	gerekir.		

Toplumun Altyapısı/Üstyapısı 

1)Toplumun 
Aktyapısı 

Toplumun	altyapısı;	ekonomik	temel,	maddî	ilişkilerdir. 

2)Toplumun 
Üstyapısı 

Üstyapı	 kurumları;	 toplumun	 ahlâkı,	 dini,	 siyaseti,	 hukuku	 gibi	 makro	
unsurlardır.		 

	
è Bir	 toplumun	 altyapısı	 (ekonomik	 temel),	 üretim	 güçleri	 ve	 üretim	 ilişkilerinden	

oluşmaktadır.		

Toplumun Altyapısı 

1)Üretm 
Güçleri 

Üretim	güçleri,	üretim	için	gerekli	üretim	araçlarını,	diğer	bir	ifadeyle	o	toplumun	
üretim	yeteneğini	ifade	etmektedir.	Üretim	araçları,	toplumdaki	insanların	maddî	
ihtiyaçlarını	 karşılamak	 için	 üretim	 yaparken	 kullandıkları	 araçlardır.	 Üretim	
araçlarının	kimlerin	elinde	olduğu,	yani	mülkiyet	tipi,	aynı	zamanda	toplumdaki	
çatışmaların	da	taraflarını	göstermektedir. 

2)Üretim 
İlişkileri 

ð Üretim	 ilişkileri	 ise,	üretim	güçlerinin	mülkiyet	 ilişkilerini	 içermektedir.	
Üretim	 ilişkileri,	 üretim	 araçlarına	 sahip	 sınıf	 ile	 üretim	 araçlarından	
yoksun	sınıf	arasındaki	ilişkilerden	oluşur.		

ð Üretim	ilişkileri,	bir	altyapı	olarak,	toplumdaki	tüm	üst	yapı	kurumlarını	
belirler,	yani	determine	eder.	Bütün	toplum	tiplerinde,	alt	yapı	ile	üst	yapı	
arasında	bir	ilişki	vardır.	İnsan	toplumlarının	türleri,	bu	üretim	ilişkilerince	
belirlenir.		

	

Burada	üretim	ilişkileri,	ekonomik	biçimler	insanlık	tarihindeki	değişimlerin	maddesidir.	Üretim	
ilişkilerindeki	niceliksel	değişimler,	insan	toplumlarının	nitel	özelliklerini	de	belirlemektedir.		

è Üretim	Biçimleri:	Marx’a	göre,	tarihte	iki	tip	üretim	biçimi	vardır:	1)Özel	mülkiyet,	2)Kollektif	
mülkiyet.		
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Üretim Biçimleri 

1)Özel Mülkiyet Özel	mülkiyet,	bir	iktidar	ve	tâbiyet	ilişkisi	oluşturur.	 

2)Ortaklaşa/Kollektif 
Mülkiyet 

Ortak/komünal	mülkiyet,	yardımlaşma	ve	işbirliğini	oluşturur.	 

	

Not:	Ortaçağda	İbni	Haldun,	Marx’ınkine	benzer	bir	biçimde	toplumdaki	ilişkilerin	
yaşayış	biçimleriyle	ilgili	olduğunu	düşünmekteydi.	Ancak	İbn-i	Haldun,	Marx’dan	
farklı	 olarak,	 tarihin	 ileriye	 gittiğini	 (çizgisel)	 değil,	 döngüsel	 olduğunu	
düşünmektedir.	 
 

	

Marx’ın	tarihsel	materyalist	toplum	analizinde,	altyapı	ve	üstyapı	ayrımının	yanısıra,	toplumsal	
gerçeklik	 ve	 bilinç	 kavramları	 da	 önemlidir.	 Ona	 göre,	 bilincimizi	 belirleyen	 toplumsal	 gerçekliktir.	
İdealistlerin	 ileri	 sürdüğü	 gibi	 bilincimiz	 gerçekliği	 belirlemez.	 İnsanların	 düşünme	 biçimi	 içinde	 yer	
aldıkları	toplumsal	ilişkiler	tarafından	belirlenir.	

Toplumların	 değişmesinde	devindirici	 güç,	 sınıflar	 arası	mücadeledir.	 Bir	 toplumda	üretim	
güçlerinin	gelişimi	ve	üretici	güçler	ile	üretim	ilişkileri	(mülkiyet	ilişkileri)	arasında	çelişki	ortaya	çıkar	
ve	 bu	 çelişki	 sınıf	 mücadelesine	 temel	 oluşturur.	 Bu	 mücadele	 sonunda	 gerçekleşen	 toplumsal	
dönüşüm,	Marx’a	göre	bir	tesadüf	değil,	tarihin	diyalektik	yasasıdır.		

è Tarihin	diyalektik	yasasını	izleyerek	Marx,	tarihte	şu	toplum	tiplerinden	bahseder:	

TOPLUM TİPLERİ 

 Oluşum Mülkiyet Sınıf Hukuk ve Devlet 

 a)İlkel	
Toplum	
	
ilkel è köleci 

İşbirliği ve 
dayanışma vardır. 

 

Marx’ın 
tasarımında, ilkel 
toplumlarda özel 
mülkiyet yoktur, 
kollektif mülkiyet 
vardır.  

İktidar sahibi–
iktidara tâbi olan 
ayrımı yoktur.  

İlkel toplumlarda, 
hukuk ve devlet 
yoktur. 

 b)Köleci	
Toplum  
 
köleci è 
feodal 

İlkel 
toplumlardaki 
üretim teknik ve 
araçlarının 
gelişimi, ister 
istemez toplum 
tiplerinin niteliğini 
de değiştirmeye 
başlamıştır. Yani 
ilkel toplum tez 
ise, ondaki 
değişimler antitezi 
olarak köleci 
toplumu 
gösterebiliriz.  

Köleci toplumda, 
toprak üzerinde 
tarımsal üretimin 
yapılabilmesi için, 
köleler üretim aracı 
olmuşlardır. 

Bu toplumlar, 
efendiler ve 
köleler olmak 
üzere, iki sınıftan 
oluşur. Köleler, 
bir üretim aracı 
olur ve kölelere 
sahip olanlar ile 
köleler arasında 
bir mücadele 
başlar. 

Bu mücadelede, 
köleler ile 
efendiler 
arasındaki 
çatışmalar, 
efendilerin devleti 
aracılığıyla 
düzenlenir ve bu 
sayede yeni 
sınıfsal 
durumların var 
olmasıyla devlet 
ve hukuk da var 
olur. Sınıf, hukuk, 
devlet vardır. 
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 c)Feodal	
Toplum	
 
feodal è 
burjuva 

 Köleci 
toplumdaki 
gelişmeler, kendi 
antitezi olarak 
feodal toplum 
tipini gündeme 
getirir.  
 

Toprağı işleyenler, 
işledikleri toprağa 
sahip olmayan 
serflerdir ve 
topraklara sahip 
olan bir soylu sınıf 
vardır. 

Buradaki sınıf 
çatışması, serfler 
ile toprak 
sahipleri arasında 
var olur. 

Bu sınıf 
çatışmasının 
ürünü olan devlet 
ve hukuk feodal 
beylerin 
menfaatleri 
doğrultusunda 
düzenleme 
yaparlar. 

 
d)Kapitalist/	
Burjuva	
Toplumu	
 
burjuva è	
komünist 
 

Feodal üretim 
ilişkilerinde 
görülen teknolojik 
gelişmeler ve 
üretim araç ve 
tekniklerindeki 
gelişmeler burjuva 
toplum tipine 
geçişi olanaklı 
kılmıştır. 

 

Üretim araçlarına 
sahip burjuvazi ve 
emek gücünü ücret 
karşılığı satmak 
zorunda kalan sınıf 
ise işçi sınıfıdır. 

 Burjuva 
toplumlarında ise, 
burjuva sınıfın 
karşıtı olarak, 
proletarya vücut 
bulmaktadır.  

Not:Marx 
çatışmalardaki 
iktidar-tâbiyet 
ilişkilerini 
eleştirse de, 
tarihte ileriye 
doğru bir gidişatı 
da tespit etmiştir. 

Burada mücadele, 
bu iki sınıf 
arasında 
gerçekleşir. 
Burjuva 
toplumunun ve 
yönetiminin 
antitezi proletarya 
diktatörlüğüdür. 
Sentez ise, 
komünizm ve 
komünist 
toplumdur. 

 
e)Komünist 
Toplum 
 
Tez èBurjuva	
Toplumu	
Antitez 
èProletarya	
Diktatörlüğü	
(Sosyalizm)	
Sentez 
èKomünist	
Toplum 

Komünist toplum 
sentezdir, 
komünizme 
geçişte proletarya 
diktatörlüğü bir 
antitezdir. 
Proletarya 
diktatörlüğü için, 
sosyalizm de 
denilebilir. 

 

Komünist 
toplumda, özel 
mülkiyet değil, 
ortaklaşa mülkiyet 
vardır. 

Komünist 
toplumda, herkes 
yeteneğine göre 
topluma katkıda 
bulunur ve herkes 
toplumsal 
üretimden 
ihtiyacına göre alır. 
Sosyalist toplumda 
ise herkes yine 
yeteneğine göre 
verir, ancak 
toplumsal 
üretimden herkes 
emeğine, yani 
katkısına göre alır. 

 Özel mülkiyet 
olmayınca sınıf ve 
devlet de 
olmayacaktır. 

Sosyalist devlet 
aşamasında, 
komünizmin 
aksine, özel 
mülkiyeti ve 
sınıfları ortadan 
kaldırabilmek için 
devlete ve hukuka 
ihtiyaç 
duyulmaktadır 

	

Tez Antitez Sentez 

Burjuva Toplumu Proletarya Diktatörlüğü 
(Sosyalizm) 

Komünist Toplum 
(Komünizm) 

	

Bu	 düsturlar,	 klasik	 liberal	 ekonominin	 ihtiyaçlar	 sınırsız	 kaynaklar	 sınırlıdır	 varsayımına	
şiddetle	karşı	çıkar.	Zira	kaynaklar	da	sınırsızdır,	onu	sınırlı	hale	getiren	kaynakların	belli	bazı	ellerde	
özel	mülkiyete	konu	edilmesidir.	
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Sonuç	 olarak,	 tarihsel	 süreç	 içinde	 üretim	 güçlerinin	 gelişimi	 ve	 üretim	 araçlarının	 özel	
mülkiyetinin	ortaya	çıkmasıyla	beraber	toplumlar	sınıflı	toplumlara	dönüşmüştür.	Bu	sınıflı	toplum	
yapısında	ise,	üretim	araçlarının	mülkiyetine	sahip	toplumsal	sınıflar,	üretim	araçlarına	sahip	olmayan	
sınıfları	 sömürmektedirler.	 Bu	 ise	 karşıt	 çıkarlara	 sahip	 olan	 sınıfların	 çatışmasını	 getirmiştir.	
Toplumların	değişimi,	sınıf	çatışmalarına	dayanır.	Bu	nedenle	Marx’ın	yaklaşımı,	çok	defa	çatışmacı	
bir	yaklaşım	olarak	da	tanımlanır.	Tarihsel	olarak	bu	diyalektik	süreç,	Hegel’in	tez,	antitez	ve	sentez	
ilkelerine	 dayanır.	 Hegel’in	 idealist	 diyalektik	 yönteminin	 tersine,	 toplumların	 tarihsel	materyalist	
yorumu	içinde	özel	mülkiyetin	olmadığı	ilk	komünal	sınıfsız	toplumlar	tez,	daha	sonra	üretim	güçlerinin	
gelişimi	ve	özel	mülkiyetin	ortaya	çıkmasıyla	oluşan	sınıflı	toplumlar	antitezdir.	Marx’a	göre	kapitalist	
toplum,	 son	 sınıflı	 toplumdur	 ve	 buradaki	 burjuva	 sınıfı	 ile	 proletarya	 arasındaki	 çatışma,	 sınıfsız	
toplumu	getirecektir.	Oluşacak	bu	sınıfsız	toplum	ise	sentezdir.	

Sınıf	Kuramı	

è Marx’ın	 sınıf	 teorisi,	 sosyolojik	 çerçevede	 sınıfla	 ilgili	 ilk	 teori	 ve	en	 önde	 gelenidir.	Marx,	
sınıflarla	 ilgili	 derin	 tartışmasını,	 özellikle	 kapitalizm	 ve	 sınıf	 yapısı	 üzerinden	 ortaya	
koymuştur.	Marx,	 kapitalist	 toplumda	 sınıfları	 üretim	 araçlarıyla	 kurdukları	 mülkiyet	 ilişkisi	
üzerinden	 tanımlar.	 Yani	 sınıflar,	 üretim	 araçlarına	 sahip	 olup	 olmadıklarına	 bakılarak	
ayrıştırılır.	Marx’a	göre,	kapitalist	toplum,	temel	olarak	 iki	sınıftan	oluşmaktadır:	1)Kapitalist	
sınıf	 (burjuvazi),	 2)İşçi	 sınıfi	 (proletarya).	 Marx’ın	 kapitalist	 toplumda	 sınıfları	 emek	 ve	
sermayeden	oluşan	iki	ana	sınıfa	dayandırması,	diğer	bir	deyişle	sınıflar	arasındaki	 ilişkiyi	en	
basit	biçimlerine	indirgeyerek	ele	alma	nedeni,	kapitalist	sınıf	ilişkilerinin	özünü	(bağımlılık	ve	
karşıtlık)	 göstermek	 istemesidir.	 Marx’a	 göre	 sınıf,	 öncelikli	 olarak	 bir	 karşıtlığın	
(kutuplaşmanın)	ifadesidir.		

Marx’ın Sınıf Teorisi 

1)Kapitalist Sınıf 
(Burjuvazi) 

Birincisi,	üretim	araçlarına	sahip	olan	kapitalist	sınıftır.	(burjuvazi)	 

2)Geçiş 
Kategorileri 

Marx,	kapitalist	ve	 işçi	 sınıfının	dışında,	başka	sınıflardan	da	söz	etmektedir	
(finans	 burjuvazisi,	 küçük	 burjuvazi,	 özgür	 köylüler	 vb.);	 fakat	 geçiş	
kategorilerinde	 olan	 bu	 sınıflar	 kriz	 dönemlerinde	 ya	 mülksüzleşip	
proletaryaya	katılırlar,	ya	da	tam	tersi	burjuvazinin	saflarında	yer	alırlar. 

3)İşçi Sınıfı 
(Proletarya) 

İkinci	sınıf,	mülksüzleşen	ve	ücret	karşılığı	çalışmak	zorunda	kalan	işçi	sınıfıdır	
(proletarya).		
Marx,	 sınıfların	 oluşumunu	 üretim	 sürecindeki	 ve	 üretim	 araçlarıyla	 olan	
ilişkileri	çerçevesinde	ele	alarak,	sınıfları	nesnel	bir	konuma	yerleştirir.	Mülke	
sahip	 olmayan	 ve	 yaşamak	 için	 emeğini	 ücret	 karşılığı	 satan	 kişi,	 proletarya	
olarak	 tarif	 edilir.	 Bu	 nesnel	 konum	 ‘kendinde	 sınıf’	 kavramıyla	 ifade	
edilmektedir.		Eğer	işçi	sınıfı	kendi	çıkarlarının	bilincine	varır	ve	bu	çıkarlarını	
elde	 etmeye	 yönelirse	 artık	 gerçek	 bir	 sınıf	 haline	 dönüşür:	 Bu	 durum	
artık	‘kendi	için	sınıf’	olduğunu	göstermektedir. 

	

Emeği	“insanın	kendi	kendini	gerçekleştiren	özü”	olarak	tanımlayan	Marks,	politik	ekonominin	
emeği	bir	nesneye,	dışsal	bir	şeye	dönüştüren	faaliyet	olduğunu	ileri	sürer.	Modern	iktisadi	sistemin	
sonucu	 olan	 yabancılaşma,	 insan	 emeğini	 bir	 nesne	 haline	 getirmektedir.	 Bu	 olgu	 emeğin	 ürettiği	
nesnenin,	onun	ürününün	artık	yabancı	bir	varlık	olarak	üreticiden	bağımsız	bir	güç	olarak	kendisinin	
karşısında	 durmasını	 içerir.	 O,	 yabancılaşmanın	 dört	 ana	 özelliğini	 şöyle	 sıralar;	 insanın	 doğadan,	
kendisinden,	 türsel	 varlığından	 ve	 başkalarından	 yabancılaşması.	 Kapitalizm,	 insanlığı	 kendi	
faaliyetlerinden,	 emeğin	 ürününden	 yabancı	 bir	 nesneye	 çevirerek	 kendi	 emeğinin	 ürününden	
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yabancılaştırmaktadır.	İnsanın	kendi	kendini	gerçekleştiren	özü	kendi	emeği	kapitalist	sanayide	giderek	
ona	 karşı	 bir	 hal	 almakta	 kendi	 yeteneklerini	 güdükleştirmeye,	 sefaleti,	 tükenişi	 ve	 zihinsel	
umutsuzluğu	pekiştirerek	mecburi	bir	faaliyet,	kendi	varlığının	reddine	dönüşmektedir.	Yabancılaşmış	
emeğin	 kaynağı	 olan	 özel	 mülkiyet	 temelinde	 proletarya,	 kapitalist	 toplumdaki	 en	 yabancılaşmış	
toplumsal	sınıftır.	Yabancılaşmış	emek,	bazı	insanlara	başkalarının	zorladıkları	bir	çalışma	özgür	yaratıcı	
etkinliğe	 karşıt	 olarak	 “zoraki	 emek”tir;	 ayrıca	 işçi	 tarafından	onunla	 üretilenlere,	 başkalarınca	 yani	
“üretim	 sisteminin	 efendileri”nce	 el	 konulduğu	 bir	 emek	 türüdür.	 Emeğin	 kendisi	 gibi	 emeğin	
yabancılaşması	da	Marks	için	sadece	düşüncel	ya	da	tinsel	alanda	değil	insanın	fiziksel	varoluş	ve	maddi	
üretim	dünyasında	yer	alan	bir	süreçtir.	

Marksizm	ve	Hukuk	

Marksizm’in Hukuk Anlayışı 

1)Hukuksal 
Dünya 
Anlayışının 
Eleştirisi 

Marksizm	 ve	 hukuk	 dendiğinde	 yapılabilecek	 temel	 saptama,	 Marksizm’in,	
dünyanın	 hukukçu	 bakış	 açısıyla	 açıklanıp	 anlamlandırabileceğini	
reddetmesidir. 

2)İrade Bunun	 dışında,	 hukukun	 kaynağının	 salt	 iradede	 aranmaması	 gerektiği,	
Marksizmin	hukuk	konusundaki	ikinci	temel	tezidir. 

3)Mülkiyet ve 
Sözleşme 

Ayrıca	Marx	ve	Engels'in,	hukuk	genel	teorisine,	yani	hukukun	temel	kavram,	
kural,	 ilke	 ve	 kategorilerine	 ilişkin	 de	 bütünsel	 bir	 çalışması	
bulunmamaktadır.	 Üretim	 ilişkilerinin	 birincil	 hukuksal	 yansımaları	 olan	
mülkiyet	ve	sözleşme	kurumları,	bu	anlamda	ayrıcalıklı	konulardır.	Hukukçulara	
salt	 hukuki	 kavramlar	 olarak	 görünen	 mülkiyet	 ve	 sözleşmenin	 üretim	
ilişkileriyle	 bağlantısına	 ilişkin	 birçok	 saptama	Marx	 ve	 Engels'in	 yazılarında	
bulunmaktadır.	 

4)Hukuk 
Anlayışı İnşâ 
Çabasının 
Yokluğu 

Bu	 temel	 saptamalar	 ötesinde	 Marksizmin,	 bir	 hukuk	 felsefesi/kuramı	
kurmadığı	açıktır.		
Özetle,	Marx	ve	Engels’in	çalışmalarında,	bir	hukuk	anlayışı	inşâ	etme	çabası	
olmadığı	 gibi,	 hukukun	 sistemli	 ve	 bütünsel	 bir	 çözümlemesi	 de	
bulunmamaktadır.	 Ayrıca,	 kapitalizmi	 aşma	 sürecinde	 veya	 aşmış	 olan	 bir	
toplumsal	 yapıda,	 nasıl	 bir	 hukuk	 oluşacağına	 veya	 oluşup	 oluşmayacağına	
ilişkin	de	yeterli	açıklık	yoktur.	Hukuk	sözkonusu	olduğunda,	Marksizm’in	temel	
uğraşı,	hukuksal	dünya	anlayışının	eleştirisidir.	

5)Hukukun 
Altyapıdan 
Etkilenmesi 

Marx,	toplumsal	yapıdaki	dönüşümlerde	ekonomik	yapıya	başat	rol	biçmekle	
birlikte,	üstyapıda	yer	alan	 siyasal	 ve	 kültürel	unsurları	da	 tamamen	gözardı	
etmez.	Bu	çerçevede,	hukuk	sisteminin	biçim	ve	içeriğinin	üretim	ilişkilerinden	
ve	maddî	yaşam	koşullarından	önemli	ölçüde	etkilendiğini	kabul	eder.	Altyapı-
üstyapı	ikilemi	içinde	hukuk,	bir	üstyapı	kurumudur.	Altyapı,	diğer	toplumsal	
kural	 ve	 düzenlemelerle	 birlikte,	 hukuku	 da	 belirler.	 Kapitalist	 ekonomik	
altyapı,	hukuku	biçimlendirir.	Bu	hukuk,	kapitalist	sistemin	temel	taşları	olan	
sözleşme	 serbestisi,	 özel	 mülkiyet,	 malların	 mübadelesi	 gibi	 temel	 ilkelerini	
hukuksal	sistemin	koruması	altına	alır	ve	böylece	sistemin	 işleyişini	hukuksal	
olarak	garanti	 altına	alırken	aynı	 zamanda,	burjuvazinin	 siyasal	 ve	ekonomik	
çıkarlarını	 koruyup	 geliştirir.	 Temel	 hukuksal	 ilişkiler,	 kapitalist	 ekonomik	
yapının	hukuksal	ifadesidir.	

	

è Marx’a	 göre,	 bir	 toplumdaki	 üretim	 ilişkileri,	 maddî	 üretim	 güçlerinin	 gelişiminin	 belli	 bir	
aşamasına	 tekâbül	 eder.	 Bu	 ilişkilerin,	 insan	 iradesinden	 bir	 ölçüde	 bağımsız	 olduğunu	 ve	
bunların	 toplamının,	 toplumun	ekonomik	yapısını	oluşturduğunu	 söyler.	Hukuksal	 ve	politik	
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öğeleri	 içeren	 üstyapının,	 bu	 ekonomik	 temel	 üzerinde	 yükseldiğini	 düşünür.	 Marx’ın	
teorisinde	 hukukun,	 ekonomik	 şartların	 bir	 yansıması	 olarak	 görülmesi,	 hukukun	 hiçbir	
etkisinin	 olmadığı	 anlamına	 gelmez.	 Hukukun	 da,	 altyapıya	 bazı	 etkileri	 vardır.	 Her	 üretim	
biçimi	kendi	hukuksal	ilişkilerini	de	yaratır.	Hukuksal	ilişkiler,	kaynağını	toplumun	maddi	yaşam	
ilişkilerinden	alır.	

è Marx,	 hukuku	 bağımsız	 bir	 toplumsal	 kurum	 olarak	 ele	 alan,	 onu	 diğer	 toplumsal	 yapı	
öğelerinden	 soyutlayarak	 incelemeye	 çalışan	 idealist	 yaklaşımlara	 karşı	 çıkar.	 Hukuk	
ekonomiye,	 sınıf	 mücadelesine,	 devletin	 ve	 egemen	 sınıfın	 iradesine	 bağlı	 olarak	
değerlendirilebilir.	Böylece	Marx	hukuku,	toplumsal,	siyasal,	ekonomik	belirleyicileriyle	birlikte	
anlaşılabileceğini	söyler.	Hukuk,	insan	zihninin	evriminin	bir	ürünü	olarak	tek	başına	alınamaz.	
Çünkü	tarihsel	süreç	içinde,	üretim	ilişkileri	çerçevesinde	ortaya	çıkarlar.	

Marx,	bir	toplumsal	düzenin	sadece	şiddetle	yönetilemeyeceğini,	sınıfsal	iktidarların	çeşitli	
kurumsallaşmış	mekanizmalar,	ideolojik	müdâhaleler	vb.	araçlarla	toplumsal	kontrolü	sağlayacağını	
belirtir.	 Hukuk	 da	 bu	 bağlamda,	 hukuksal	 değer	 ve	mekanizmalarla	 yapılandırılmış	 bir	 toplumsal	
kontrol	aracıdır.	

Bu	bağlamda	Marx’ın	teorisi	çerçevesinde	hukuk,	devlet	ve	ideoloji	ilişkisine	bakmak	gerekir.	
Burjuvazinin	iktidarda	olduğu	kapitalist	devlette,	devletin	kendisi	ve	sistemin	bütünün	işleyişine	yönelik	
birçok	organizasyon	ve	kurumlar	belirlenmiş	ve	tanımlanmış	kurallarla	sınıf	 iktidarlarının	sürekliliğini	
sağlarlar,	çıkarlarını	koruma	altına	alırlar	ve	diğer	sınıflara	karşı	koruma	kalkanı	yaratırlar.	Marx’a	göre	
devlet,	 sınıf	 egemenliğinin	bir	 organıdır.	Devlet,	 bir	 sınıfın	diğer	 sınıf	 üzerindeki	 baskı	 aracıdır.	Sınıf	
çatışmalarını	yatıştırmak	için,	baskı	aracı	olarak	devlet	ve	hukuk	devreye	girer.		Devletin	hukuksallaşmış	
cebir	kullanımının	yanında,	 ideolojik	araçlar	da	hem	düzenin	sürekliliğini,	hem	de	düzen	karşıtlarına	
yönelik	 düşünsel	 araçlarını	 üretmede	 etkilidir.	 Siyasal	 egemenlik	 ile	 ideolojik	 egemenlik	 arasında	
karşılıklı	ilişkiler	ve	etkileşimler	söz	konusudur.	İdeolojik	egemenlik,	siyasal	egemenliği	güçlendirmeye	
hizmet	 ederken;	 devlet	 organları	 da	 egemen	 sınıfın	 ideolojisinin	 aktarıcısı	 olarak	 işlev	 görür	 ve	 bu	
ideolojinin	yayılmasında	önemli	bir	rol	oynar.	

è Marx,	politik,	hukuksal,	kültürel	ve	ideolojik	yapıların,	kuralların	ve	değerlerin	önemini	inkâr	
etmez.	 Ancak	 bunların	 temel	 önemde	 olduğunu	 kabul	 etmez.	 Son	 aşamada;	 ekonomik	
yapının,	maddî	yaşam	koşullarının,	üretim	güçleri	ve	ilişkilerinin	belirleyici	olduğunu	düşünür.	
Böylece,	 hukuksal	 ilişki,	 kurum	 ve	 mekanizmaları,	 temel	 ekonomik	 ilişkilerin	 daha	 çok	
üstyapısal	bir	 ifadesi	olarak	düşünür.	Bu	nedenle	hukuku,	ekonomi	gibi	başat	bir	 inceleme	
konusu	olarak	değerlendirmez.	

Marx’a	Eleştiriler	

 1)İnsan	toplumlarına,	doğa	olaylarındaki	gibi	bir	determinasyon	uygulanabilir	mi?	
 2)Toplumsal	gelişim,	her	zaman	Marx’ın	tahayyül	ettiği	gibi	mi	olur?	Sovyet	Rusya	örneğinde,	

Marx’ın	 çizdiği	 güzergâhın	 takip	 edilmeden	 devrimin	 gerçekleşmesi	 sözkonusudur.	 Burjuva	
ekonomik	düzenin	eleştirisi,	Marxizm’de	özgürlük	anlayışıyla	birlikte	okunmalıdır.	

 3)Marx’a	muhalif	olanlar,	onu	ekonomik	temele	çok	önem	vermekle;	hukuku	egemen	sınıfın	
bir	 aracı	olarak	görmekle;	hukuksal	mekanizmaları	 ve	kurumları,	 yöneten	 sınıfların	basit	bir	
aracı	veya	aleti	konumuna	indirgemekle	eleştirirler.	
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Sosyal Olgunun Mahiyetini Göçebe-
Yerleşik Topluma Bağlama Anlayışı: İbn 
Haldun106  

İBN HALDUN (1332-1406) 

İbn Haldun’da Anahtar Kavramlar 

 Asabiyet, sosyal/siyasi/mülk/kamu hukuku teorisinin merkezi, sosyal teordie en 
önemli kavram, 

 Korumak, korunmak, mücadele etmek, birlikte hareket etmek, tutkunluk, 
 Tarihsel gelişmenin harekete geçirici gücü, 
 Göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş, asabiyet kavramının kaybolmasına yol 

açtı, 
 Akrabalıktır temeli/akrabalık/1.derece soydaşlık-kandaşlık, 
 Nesep asabiyeti (kanbağı, akrabalık ve hısımlık= soy dayanışması)/sebep asabiyeti 

(şehirleşme/devletleşme sürecnde= şehirleşmeden doğan akrabalığı da barındıran 
toplumsal bağ dayanışması) 

 Sayesinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma, 
 Hakimiyet sağlama ve devlet kurmanın en önemli şartlarından; siyaset ve mülk 

anlayışının temelini oluşturur; dinin de temeli, 
 Gerek şarttır, yeter şart değil (+ genel ahlak, dindarlık ve adalet) (beden ve kolar) 

	

		 İslâm	 uygarlıgının	 toplumbilim	 alanındaki	 öncü	 isimlerinden	 olan	 İbn	 Haldûn’un	
Mukaddime’de	 dile	 getirdiği	 toplumsal,	 siyasal,	 ekonomik,	 eğitim	 ve	 diğer	 hususlarla	 ilgili	
görüşlerinin	tam	anlamıyla	anlaşılabilmesi	ve	hak	ettigi	ilgiyi	görmesi	zamanla	olmuştur.	Çünkü	İbn	
Haldûn,	bu	eserinde	kendi	döneminin	insanlarının	idrak	sınırlarını	aşan	önemli	tespitler	yapmış	ve	
çeşitli	bilim	disiplinlerine	ilişkin	yepyeni	fikirler	dile	getirmiştir.	

	
1)el-İber:	Genel	tarih	kitabı.	 
2)Mukaddime:	Aslında	müstakil	bir	eser	olmayıp,	İbn	Haldun’un	el-İber	
adlı	genel	tarih	kitabının	giriş	kısmıdır.	Bu	giriş,	daha	sonraları	önemine	
binaen	ayrı	olarak	basılmış	ve	Mukaddime	adıyla	meşhur	olmuştur. 
3)et-Ta’rîf: İbn	Haldun’un	ayrıca	et-Ta’rîf	 adıyla,	otobiyografisi	 vardır;	
Vecdi	Akyüz	tarafından	Türkçe’ye	çevrilmiştir.107 

	
İbn	Haldun,	Mukaddime	adlı	eserinde,	genel	olarak	tarih	bilimi	ve	tarih	yazıcılığı,	toplumsal	

yaşam,	 toplumların	 değişmesi,	 göçebelik	 ve	 yerleşik	 hayat,	 devlet,	 otorite	 ve	 hükümdarlık,	
medeniyet	 (ümrân),	cografî	şartlar	 ile	sosyal	hayat	 ilişkisi,	 iktisat	ve	bilimlerin	tasnifi	gibi	birçok	
konudan	 bahseden	 İbn	 Haldûn,	 düşünce	 tarihinin	 en	 özgün	 eserlerinden	 birini	 meydana	
getirmiştir.	

		
Mukaddime	şu	bölümlerden	oluşur:	

																																																													
106	(Öktem,	309-16;)	
107	İbn	Haldun,	Bilim	ile	Siyaset	Arasında	Hatıralar,	çev.Vecdi	Akyüz,	İstanbul:	Dergah	Yayınevi.	
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1.	 Bölüm:	Genelde	 beşerî	 umrânda,	 toplumsal	 yaşamda	 görülen,	 bedevîlik,	 şehirleşme	 (hadarîlik),	
kazanç,	geçim,	sanâyi	(zenâat)	ve	bunların	sebepleri	ve	yolları	hakkındadır.	
2.	Bölüm:	Bedevî	ümrân	–Göçebe	milletler	ve	kabilelerde	toplumsal	yasam	ve	bu	yaşayışta	görülen	
haller-	hakkındadır. (Mukaddime (HK: Halil Kendir çevirisi), 1/155-212). 
3.	Bölüm:	Devletler,	hükümdarlık,	hilâfet,	mülk,	hanedanlıklar,	devlet	teşkilatındaki	makamlar	ve	bütün	
bunlarla	ilgili	durumlar	hakkındadır. (Mukaddime (HK), 1/213-447). 
4.	Bölüm:	Ülkeler,	şehirler	ve	diğer	meskûn	yerler,	sair	ümrânda	ve	buralarda	ortaya	çıkan	durumlar	
hakkındadır. (Mukaddime (HK), 2/461-518). 
5.	Bölüm:	Geçim	ve	onun	kazanç	ve	sanatlar	biçimindeki	çeşitlerine	ve	bütün	bu	hususlara	ârız	olan	
haller	hakkındadır. (Mukaddime (HK), 2/519-598). 
6.	Bölüm:	 İlimler	 ve	 ilimlerin	 çesitleri,	ögretim	ve	usulleri,	bunlarla	 ilgili	 diğer	hususlar	hakkındadır.  
(Mukaddime (HK), 2/599-894). 
	

è Tarih	 ve	 Toplum:	 İbn	 Haldun,	 söylentilere	 ve	 aktarmaya	 dayalı	 tarihî	 bilgilere	
güvenilemeyeceğini,	bu	nedenle	anlatılan	 tarihi	bilgilerin	eleştirilmesi	ve	gerçeğe	ne	derece	
uyduklarının	araştırılması	gerektiğini	savunmuştur.	

						İbn	 Haldun,	 insanların	 doğal	 eğilimlerinin	 ya	 da	 yaradılışlarının	 değil,	 alışık	
oldukları	gelenek	ve	şeylerin	ürünü	olduğunu	(“İnsan,	alışkanlıklarının	çocuğudur.”),	
insan	toplumlarının	birbirinden	farklı	olmasını	bu	toplumların	coğrafi	ve	ekonomik	
koşullarının,	 üretim	 biçimi	 ve	 üretim	 ilişkilerinin	 farklı	 olmasıyla	 açıklamıştır.	 İbn	
Haldun’un	 sosyolojik	 düşünce	 ve	 tarihsel	 gözlemi	 ilişkilendirmenin	 önemi	 üzerinde	
durması,	toplumun	bilimsel	olarak	incelemesine,	ampirik	araştırmalara	ve	toplumsal	
olguların	nedenlerini	aramaya	büyük	önem	vermesi,	çalışmalarının	çağdaş	sosyolojiyle	
birçok	ortak	yönü	olduğunu	göstermektedir 

	

è Ümran	 İlmi	 Kuruculuğu:	 Büyük	 İslam	 düşünürü	 İbn	 Haldun,	 tarihsel	 ve	 sosyolojik	 bir	 bakış	
açısına	sahip	“Mukaddime”	adlı	eserinde;	toplumsal	gerçekliği	tarihsel	bir	çerçeve	içinde	ele	
alarak	anlamaya	ve	açıklamaya	çalışmış	ve	bu	amaçla	“Ümran	İlmi”	adını	verdiği	yeni	bir	bilim	
dalının	 kurucusu	 olmuştur.	 İbn	 Haldun’a	 göre,	 toplumu	 ve	 uygarlığı	 incelemek	 için,	 insan	
toplumunu	etkileyen	olguların	nedenleri	araştırılmalıdır.	-Bu	incelemeyi	yapacak	ilim	ise,	“İlm-
i	Ümrân”	veya	“Ümrân	İlmi”	‘dir.	İbn	Haldun,	“insan	toplumunu”	bağımsız	bir	bilimin	konusu	
haline	 getirmeye	 çalışmış	 ve	 buna	 “ümrân	 ilmi”	 adını	 vermiştir.	 Ümran	 sözcüğüyle,	 genel	
olarak,	 “toplum”	 kavramını	 karşılamıştır.	 Ümrân	 biliminin	 inceleme	 alanını;	 vahşî	 yaşam,	
ehlileşme,	mülk,	devlet,	geçim	koşulları,	savaşlar,	evrimleşme,	asabiye,	kazanç,	ilimler,	sanatlar	
gibi	konular	oluşturmuştur.	Görüldüğü	üzere	İbn	Haldûn,	Auguste	Comte’tan	(1798-1857)	çok	
daha	önce	ilm-i	tabiat-ı	ümrân	adıyla	toplumların	değişimleri	ve	işleyişleri	hakkında	evrensel	
kuralları	ortaya	koymuştur.108		

è İbn	Haldun’a	göre	ilm-i	ümran,	şu	sorulara	yanıt	aramalıdır:	

İlm-i	Ümranın	Yanıt	Arayacağı	Sorular 

a) İnsanlar,	niçin	bir	arada	toplum	hâlinde	yaşarlar? 

b) Toplum	halinde	yaşayan	insanlar,	niçin	siyasi	otoriteye	ihtiyaç	duyarlar? 

c) Toplu	yaşayan	insanların	geçim	tarzlarından	veya	ekonomik	etkinliklerinden	kaynaklanan	ilişki	
biçimlerinin	sebepleri	nelerdir?	 

																																																													
108	Kasım Şulul, Kâfiyeci’de Tarih Usûlü, İstanbul 2003, s. 17,25; 
Haldûn, s.9-10.	
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d) İnsanları,	diğer	varlıklardan	ayrı	seçkin	bir	konuma	getiren	ilmî	faaliyetlerin	ve	eğitim-öğretim	
faaliyetlerinin	sebepleri	nelerdir?	
	

è Ümit	MERİÇ,	İbn	Haldun’un	düşüncesinde	iki	temel	kavram	bulunduğunu	ve	bunların	“ümran”	
ve	“asabiye(t)”	olduğunu	söyler.	

İBN HALDUN’UN İKİ TEMEL KAVRAMI 

ð 1)Ümran 
 

kültür, tarih ve 
insan 

 Ümran, bir kavmin yaptıklarının ve yarattıklarının 
bütününü, toplumsal düzeni, din ve inançları, örf ve adetleri, 
kısacası kültürü, tarihi ve insanı kapsar. İbn Haldun, ümran 
ve içtima (toplanma, bir araya gelme) kelimelerini aynı 
anlamda kullanır. Tarihin şartları dediğinde, bundan insani 
kurumları, örf ve adetleri, inançları, siyasî oluşumları ve 
kültürü anlamalıyız. 

Ümran è Toplum, kültür ve medeniyet. 

 
 İbn Haldun, deve yetiştiriciliğine dayanan göçebe halkları, 

her bakımdan bedevî ümranın en ilkel aşaması olarak görür. 

ð 2)Asabiyet 
 

toplumsal 
dayanışma 

 Asabiyet (Asabiye: Tutkunluk): Asabiyet, korumak, 
korunmak, mücadele etmek ve kazanmak için birlikte hareket 
etmek anlamına gelir. Bir toplumda, asabiyet duygusu ya da 
bağının kolektif duygu, düşünce ve davranışa yol açması 
sayesinde toplumsal yardımlaşma, dayanışma ve 
bütünleşme sağlanır. (Durkheim: Kolllektif Bilinç) İbn 
Haldun’un sosyal teorisinde öne çıkan en önemli kavram 
olarak “asabiye/asabiyet”, göçebe toplum ile yerleşik 
toplum ikiliğini incelemede ve göçebelikten yerleşik hayata 
geçiş sürecini açıklamada merkezî bir yer işgal eder. 
Tarihsel gelişmenin harekete geçirici gücü olup, toplumsal 
dayanışmayı ifade eder. Asabiyet veya Asabiye, esas olarak 
akrabalıktan doğar ve birinci dereceden soydaşlığa ya da 
kandaşlığa dayanır. Belli bir toplumsal grubun (öbeğin) veya 
ailenin mensupları arasındaki ilişkileri güçlendiren yakınlık ve 
akrabalık bağlarıdır:   
1)Nesep asabiyeti (soy dayanışması), bedevî toplulukların 
toplumsal yaşam şartlarında vücuda getirdikleri asabiyetidir. 
2)Sebep asabiyeti ise, şehirleşme ve devletleşme sürecinde 
ortaya çıkarak nesep asabiyetinin yerini alan toplumsal bağı 
ifade eder. Bu nesep ya da soy bağının, biyolojik temelinden 
giderek uzaklaşarak toplumsal bir bağa dönüşmesi anlamına 
gelir. 
 
İbn Haldun Nesep Asabiyeti Sebep Asabiyeti 

E. Durkheim Mekanik Dayanışma Organik Dayanışma 
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*** 

	

è İbn	Haldûn’un,	siyaset,	mülk,	hatta	kamu	hukuku	görüşlerinin	temelini,	asabiyet	nazariyesi	
oluşturur.	Hatta	ona	göre,	dînî	hâdiselerin	temelinde	de,	önemli	derecede	asabiyet	vardır.109		

è İbn	Haldun’un	asabiyetten	kastettiği	mana	çok	net	olmadığı	için,	bu	kavram	hakkında	farklı	izah	
ve	 yorumlar	 yapılmıştır.	 Bundan	 dolayı	 çesitli	 araştırmacılar,	 asabiyetin	 Mukaddime’de	
dayanışma	ruhu,	cemaat/grup	duygusu	ve	dayanışması,	kabilecilik,	kan	bağı	gibi	manalardan	
biri	 veya	 birkaçını	 ifade	 etmek	 üzere	 kullanıldığını	 iddia	 etmişlerdir.	 Ancak	 bu	 izahlarda,	
mâhiyet	 değil,	 sadece	 ifade	 farkı	 bulunmaktadır.	 Araştırmacıların,	 asabiyeti	 farklı	 şekillerde	
değerlendirmelerinin	 sebebi,	 asabiyetin	 tam	 karşılığını	 bulmaya	 çalışmaktan	 değil,	 tesir	 ve	
tezâhürlerini	ifade	ve	tasvir	etmekten	kaynaklanır.110	

Asabiyet 

1 Dayanışma	ruhu 

2 Cemaat/grup	duygusu	ve	dayanışması	 

3 Kabilecilik	 

4 Kan	bağı	

	

İbn	 Haldûn’a	 göre	asabiyetin	 temeli,	 hısım	 ve	 akrabalık	 (nesep)	 bağıdır.	 Bu	 bağ	 sebebiyle	
insanlar,	 akrabalık	 hakkını	 savunmak	 üzere	 tabiî	 olarak	 harekete	 geçerler.	 Asabiyetin	 kaynağı	 olan	
nesep,	gerçek	olmaktan	ziyade	 itibârîdir.	 (hayâlî)	Kabileler,	nesebin	mutlak	olduğunu	bilmek	yerine,	
onun	gerçekliğine	inanarak	akrabalık	bağı	oluşturmuşlardır.111	

Asabiyetin	 en	 güçlü	 olduğu,	 insanların	 birbirine	 muhtaç	 ve	 dayanışmaya	 şiddetle	 bağımlı	
oldukları	 yerler	 çöllerdir.	 İbn	 Haldûn’a	 göre,	 coğrafî	 şartlardan	 dolayı	 göçebelik,	 kahramanlık	 ve	
cesaretin	sebebi	ve	âmili	olduğu	için,	göçebe	bir	toplum	şehir	veya	kasabalarda	yaşayanlara	üstünlük	
sağlayarak	 onların	 yurtlarını	 ellerinden	 alması	 tabiîdir.	 (Dağdan	 gelen	 bağdakini	 kovar.)	 Bedevîlerin	
başarıları	ve	bir	araya	toplanmaları,	birlik	ruhundan	kaynaklanır.	Üstün	gelmek	ise,	sadece	asabiyetle	
ve	asabiyet	düşüncesi	etrafında	toplanmakla	gerçekleşir.	Bir	kimse	asabiyet	sayesinde,	asıl	nesepten	
gelenler	 ile	 hilf,	 himâye	 gibi	 bağlarla	 asabiyete	 katılanları	 bir	 araya	 getirerek,	 idareyi	 eline	 alabilir.	
İktidara	ulaşan	kişi,	elindeki	iktidarı	korumayı	ve	sürdürmeyi	asabiyetle	sağlar.112		

Göçebelik	terk	edilip	yerleşik	hayata	geçilmesiyle	birlikte,	göçebe	hayatın	sadeliği	ve	dayanışma	
ruhu	kaybolmaya	başlar.	Nesep	faaliyeti	de	ortadan	kalktığı	için,	asabiyet	güç	kaybetmeye	yüz	tutar.	
Çünkü	tembellik	ve	rahatlığın	ârızaları,	asabiyetin	kaybolmasına	yol	açar.113		

è Asabiyetin	Gerek	Şart	Olup	Yeter	Şart	Olmayışı:	İbn	Haldûn’a	göre,	hâkimiyetin	gerçekleşmesi	
ve	 devletin	 kurulması	 için	 asabiyet	 gerekli	 bir	 şart	 olmakla	 beraber,	 tek	 başına	 yeterli	
değildir.	 Asabiyetle	 birlikte,	 hükümdarlığı	 ele	 geçiren	 kişi	 ya	 da	 kavim,	 güzel	 ahlâk	 gibi	
meziyetlere	 de	 sahip	 olmalıdır.	 İktidarın,	 dindarlık,	 adalet,	 yardımseverlik	 gibi	 hasletlerle	

																																																													
109	İbn Haldûn, Mukaddime (SU), I,129 (S. Uludag’ın takdiminden naklen).	
110	İbn Haldûn, Mukaddime(SU), I,120-121 (S. Uludag’ın takdiminden naklen).	
111	İbn Haldûn, Mukaddime, thk. Ali Abdülvahid el-Vafi, 3c, Mısır 1957, 2/484.	
112	İbn Haldûn, Mukaddime (Süleyman Uludağ/SU çevirisi), 2/526.	
113	İbn Haldûn, Mukaddime (SU), 2/501.	
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tamamlanması	 gerekir.	 Asabiyet,	 bir	 devletin	 gövdesi	 ise,	 güzel	 ahlâk	 ve	 dindarlık	 da	 onun	
kolları	 yerindedir.	 (Organizm)	 Mülk	 için	 tamamlayıcı	 unsurları	 oluşturan	 ahlâk	 gibi	 övülen	
özellikler	hesaba	katılmazsa,	devlet	âzâları	kesilmiş	bir	bedene	benzer.	Güzel	ahlâk,	gelenek	
ve	 göreneklere	 sahip	 olmayan	 asabiyet	 toplumu,	 kusurlu	 ve	 eksik	 bir	 toplum	 olur.	 Bu	
ifadelerden,	devletin	kurulması	ve	özellikle	de	varlığını	sürdürebilmesi	için,	nesep	dayanışması	
kadar,	manevî	hususiyetlere	de	ihtiyaç	duyulduğu	ifade	edilmiştir.114	

İbn	Haldun’un	düşüncesinde	insan,	alışkanlıklarının	ve	kazandıklarının	ürünü	olup,	doğanın	ya	
da	 doğuştan	mucizenin	 eseri	 değildir.	 Örf	 ve	 âdetler,	 insan	 tabiatını	 değiştirir.	 İnsan,	 varlığını,	 eski	
kuşaklara	 dayanan	 kökenine	 değil,	 alışkanlıklarına	 borçludur.	 Bir	 şeye	 alışınca,	 örf-âdet	 olur	 ve	 bu	
doğuştan	tabiat	olmaya	kadar	gider.	(“İnsan,	alışkanlıklarının	çocuğudur.”)	

è İbn	Haldun,	asabiyet	kavramını	merkeze	alarak,	“riyâset”	ve	“mülk”	ayrımı	yapar.	

Riyâset ve Mülk Örgütlenmeleri 

ð 1)Riyâset       Bedevî ve iptidâî topluluklardaki siyasî iktidarı elinde bulunduran 
müesseseye “riyaset” der. Bu makamı işgal edenler, en yaşlı ve saygın 
kimselerdir.  

       Riyaset makamının devlet haline gelmesi, cemiyetteki yapısal 
değişmenin sonucudur:  

      -Bu geçiş, bedevî topluluk yapısında önemli roller oynayan “nesep 
asabiyeti”nin yerini, yavaş yavaş “sebep asabiyeti”ne bırakmasıyla başlar. 

-Ancak bu değişim, ilâhî bir kaynaktan veya bireysel iradeden doğmaz, 
toplum hayatının doğal zorunluluklarının bir sonucu olarak gerçekleşir. 

ð 2)Mülk       Mülk ise egemen olma, kararlarını ve kurallarını zorla kabul ettirebilme 
anlamına gelir. Ayrıca mülk ya da devlet, vergi toplar, sınırları korur, askeri 
seferler düzenler ve kendi üstünde daha güçlü bir varlık tanımaz. 

       Mülk, hükûmet eliyle yönetilen, güç ve şiddete, egemen olma ve boyun 
eğdirmeye dayanan siyasal örgüt biçimidir. İbn Haldun, toplumsal hayatın 
oluşmasıyla dünyanın imar edildiğini, böyle bir hayat tarzında insanların 
saldırılarından korunmak için bir yasakçıya (hükûmete veya egemene) ihtiyaç 
duyduklarını belirtir. Yasaklamak ise, hükmetmek, kuvvet sahibi olmak ve 
zorla hükmünü yerine getirmekle olur. (egemen,/yaptırım/cebir) 

	

è İbn	Haldun’a	göre,	siyaset,	insanı	hayvandan	ayıran	insânî	doğanın	bir	sonucu	olup,	insanların	
birbirlerine	 saldırılarını	 önleyecek	 bir	 kanun	 koruyucunun	 varlığı,	 aklî	 ve	 doğal	 bir	
zorunluluktur.	

	

	

																																																													
114	İbn Haldûn, Mukaddime (SU), 1/120 (S. Uludağ’ın takdiminden naklen).)	
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Siyaset Türleri 

ð 1)Aklî Siyaset  Mülkün düzeni için herkes tarafından kabul edilen ve 
hükümlerine boyun eğilen kanunlar, akıllı kişiler, devlet büyükleri 
ve işlerinde basiret sahibi olmuş kişiler tarafından ortaya konmuş 
ise AKLİ SİYASET sözkonusu olur. 

ð 2)Dînî Siyaset  Bunlar, Allah tarafından tanzim edilmişse DİNİ SİYASET, 
sözkonusu olur. 

ð 3)Mülkî Siyaset  SİYASİ MÜLK ise, dünyevi işleri yerine getirmek ve zararların 
giderilmesi husunda, akli düşüncenin icapları dahilinde tüm halkı 
sevk ve idare etmek anlamına gelir. 

	

	

 HUKUKSAL POZİTİVİZM 
AKIMLARI  

	

	

HUKUKSAL	POZİTİVİZM115	 	

Pozitivizm terimi, konulmuş veya belirlenmiş hukuku ifade eden 
Latince positum kelimesinden türemiştir. Hukukî pozitivizmin özü, kabaca, 
herhangi bir kanunun geçerliliğinin objektif olarak doğrulanabilir bir 
kaynağa kadar takip edilebilir olduğu görüşüdür. Basitçe söylemek 
gerekirse, hukukî pozitivizm, bilimsel pozitivizm gibi, -doğal hukukçular 
tarafından benimsenen- hukukun insanların yaptığı yasalardan bağımsız 
olarak var olduğu görüşünü reddeder. 

Hukuksal	Pozitivizm,	hukuk	felsefesinde	bir	düşünce	okuludur.	Kendi	içinde	de	farklı	kuramlara	
yer	 veren	 bu	 okul,	 esas	 itibariyle	 yasaların	 insanlar	 tarafından	 yapıldığını	 ve	 kuralın	 geçerli	 olup	

																																																													
115	Öktem,	342;	Ayşen	Furtun,	Hukuk	Felsfesi	Dersleri,	İstanbul:	Beta	2014,	2.B.,	119-25.	

HUKUKSAL POZİTİVİZM

Sosyolojik	Pozitivizm
Normativizm

(normolojik pozitivizm)
-Hans Kelsen-
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olmaması	ile	adil	olup	olmamasının	birbirinden	ayrılabilir	nitelikler	olduğunu,	böylece	hukukta	belirlilik	
ve	kesinliğin	sağlanabileceğini	savunur.	Bazı	pozitivist	kuramlar,	hukukun	kaynağı	olarak	gücü,	devlet	
iradesini	görürken,	bazı	pozitivist	kuramlar	ise	hukukun	kaynağı	olarak	toplumsal	olayları	görmektedir.	
Pozitivist	 yaklaşımda	 önemli	 olan,	 bir	 kuralın	 var	 olup	 olmadığıdır,	 eğer	 bir	 kural	 mevcut	 ise	
uygulanacaktır,	 uygulanmak	 zorundadır.	 Bu	bağlamda	kuralın	 içeriğine	bakılmaz,	 “Kural,	 kuraldır.”	
(kuraldan	 çok	 kuralcılık)	 anlayışı	 esas	 alınır	 ve	 gözetilmesi	 gereken	 yalnızca	 kurala	 uyulup	
uyulmadığıdır;	kurala	uyulmalı,	uyulmazsa	gereği	yapılmalıdır.  

Pozitivist	 hukuk	 akımı,	 hukuku	 esas	 olarak	 egemen	 otorite	 tarafından	 konmuş	 ve	 zorlama	
gücüyle	 donatılmış	 bir	 kurallar	 bütünü	 olarak	 tanımlar.	 -Gerçek	 hukuk,	 pozitivist	 hukuktur	 (bu	
yaklaşıma	göre). 

 Hukukî pozitivistler arasındaki en büyük ortak payda şudur: 
Hukukun yasalaşmış hâli ile hukukun ahlâkî olarak olması gereken hâlinin 
(çalışma ve analiz amacıyla) ayrı tutulması gerekir. Başka bir deyişle, ‘olması 
gereken’ (ahlâkî olarak arzu edilen) ile ‘olan’ (bilfiil var olan) arasında açık 
bir ayrım yapılmalıdır. Ama bundan, bir hukukî pozivistin ahlâkî sorunlara 
ilgisiz olduğu sonucu çıkarılamaz. Çoğu hukukî pozitivist, hukuku eleştirir 
ve onu reforme etmek için yollar önerir. Bu tutum, normal olarak ahlâkî 
değerlendirmeler içerir. Ancak pozitivistler, hukuku analiz etmek ve 
anlamak için en etkin metodun, aydınlatmayı amaçladığımız şeyin ne olduğu 
belirlenene kadar ahlâkî değerlendirmeleri askıya almak olduğu görüşünü 
paylaşmaktadırlar.	
•	Hukuksal	Pozitivizm,	hem	varsayımsal	bir	sosyal	sözleşme	fikrine	ve	ne	oldukları	belirsiz	doğal	adalet	
ilkerine	 karşı	 çıkışın,	 hem	 de	 egemenliğin	 ve	 hukuksal	 düzenin	 kaynağının	 dünyevîleşmesinin	 bir	
ürünüdür.	

•	Temelinde,	yalnızca	meşru	yasa	koyucu	tarafından	usûlüne	uygun	olarak	çıkartılan	normların,	hukuk	
olarak	 kabul	 edilmesi	 fikri	 yatar.	 Hukuksal	 pozitivist	 yaklaşım	 içerisinde,	 bir	 hukuk	 kuralını	 ya	 da	
normunu,	 hukuksal	 kılan	 şey,	 sözkonusu	kural	 ya	da	normun	o	hukuk	düzeninde	öngörülen	usûle	
uyularak	çıkartılmış	olmasıdır.	

•	Hukuk,	insan	iradesinden	önce	doğada	mevcut	bulunan	ya	da	Tanrı	iradesine	bağlanabilecek	normlar	
anlamına	gelmez.	

•	Hukuku	var	eden,	yine	insanlar	tarafından	öngörülmüş	yasa	koyma	kurallarına	uygun	olarak	konulmuş	
olmasıdır.	

ð DOĞAL	HUKUK	ANLAYIŞI	 ð HUKUKSAL	POZİTİVİZM	ANLAYIŞI	

è •Doğal	 hukuk,	 düzenlemelerinin	
içeriğinin	doğaya,	 insan	doğasına	 ya	
da	 Tanrı	 iradesine	 uygun	 olup	
olmadığına	bakar.		

è •Hukuksal	 Pozitivizm,	 sözkonusu	
düzenlemenin	 yetkili	 makamlar	 ve	
organlar	eliyle	ve	önceden	belirlenmiş	
usullere	 göre	 yürürlüğe	 konulup	
konulmadığını	esas	alır.	

è Doğal	 hukukçulara	 göre,	 hukuk,	 è Hukukî	 pozitivizmin	 özü,	 herhangi	 bir	
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insanların	 yaptığı	 yasalardan	
bağımsız	olarak	vardır.	

kanunun	 geçerliliğinin	 objektif	 olarak	
doğrulanabilir	bir	kaynağa	kadar	takip	
edilebilir	olduğu	görüşüdür.		

	 	

	 Hukuksal	Pozitivizm	Akımları	

A-Normcu,	
Olgucu	ve	
Yararcı	
Pozitivist	
Akımlar	

1)	 	⇒Sosyolojik	Pozitivizm	(Leon	Duguit)	

2)	 ⇒Kavramlar	Hukuku	Pozitivizmi							

3)	 ⇒Egzejetik/Şerhçi/Yorumcu	Pozitivizm												

4)	 ⇒Analitik/İradeci	 Hukuksal	 Pozitivizm:	 Jean	 Austin	
(Jeremy	Bentham	è	Jean	Austin)			

5)	 ⇒Yararcı	 Hukuksal	 Pozitivizm	 (YHP):	 John	 Dewey	
(William	James	è	J.Dewey)			

6)	 ⇒	Fenomenolojik	Hukuk	Anlayışı:	Edmund	Husserl		

7)	 ⇒	Sosyolojik/Modern	Hukuksal	Pozitivizm:	H.L.A.Hart	

2)Normativist	
Hukuksal	
Pozitivizm	

Hans	Kelsen	

	

1.NORMCU,	OLGUCU	ve	YARARCI	HUKUKÎ	POZİTİVİZMLER	

TOPLUMSAL	GERÇEKLİK	OLARAK	HUKUK/SOSYOLOJİK	POZİTİVİZM:	LEON	DUGUİT	()116		

 Klasik	hukuksal	pozitivizm,	hukukçuyu	basit	bir	uygulayıcı	olarak	görür.	Pozitivistlere	göre,	
hukukçunun	uğraş	alanı	normlarla	sınırlıdır.	Modern	pozitivist	Hart,	hukuk	kurallarının	açık	olmadığı	
veya	boşlukların	bulunduğu	durumlarda	hukukçunun	ancak	hukuk	yaratabileceğini	ifade	eder.	Ronald	
Dworkin	 ise,	hukukun	sadece	 ‘konan	hukuk-mevzu	hukuk’	olmadığını,	o	kuralların	yanında	önceden	
mevcut	olan	evrensel	hukuk	kurallarının	ve	doğal	hukukun	varolduğunu	belirtir.	Olurken	Oluşan	Genel	
Hukuk	 İlkeleri,	 bu	 yaklaşımıyla	 kendisi	 Fransa’da	 Bordeaux	 Üniversitesi	 anayasa	 hukuku	 profesörü	
Leon	 Duguit’yi	 anımsatmaktadır.	 ‘Objektif	 hukuktan’	 söz	 eden	 Duguit,	 bu	 hukuku	 insanlık	 tarihinin	
‘olurken	 oluşturduğu’	 ana	 ilkeler	 olarak	 tanımlar.	 Duguit’nin	 objektif	 hukuk	 anlayışı,	 Dworkin’de	
‘hukukun	 ana	 ilkeleri’	 olarak	mı	 yorumlanıyor?	 Duguit’deki	 objektif	 hukuk,	 hukukun	 ana	 ilkelerinin	
kaynağı	 felsefenin	 aksiyoloji	 bölümündeki	 etik	 değer	 boyutuna	 dayanmakta,	 güncelleşme	 ve	
kristalizasyon	 sürecinde	 ise	 tarihsel	 ve	 sosyal	 faktörler	 rol	 almaktadır.	 Doğal	 hukukun	 önemini	
vurgulayan	 Dworkin’in	 evrensel	 hukuk	 ilkelerinde	 de	 etik	 de er	 ö esinin	 varlı ı	 kuşku	
götürmemektedir.		

	Dworkin’in	hukukun	ana	 ilkeleri,	 temel	 ilkeleri	 tıpkı	Duguit’de	olduğu	gibi	olurken	oluşan	
kavramlardır.	 Her	 yargıç,	 her	 yeni	 durumda	 hem	bir	 görüş	 ortaya	 koymaktadır	 hem	de	 ilgili	 hukuk	
kuralının	 önceden	 var	 olan	 anlamına	 sarılacaktır.	 İlâve	 olarak,	 adalet	 kaygısının	 o	 günkü	
değerlendirmesine	geçecektir.	Başka	bir	anlatımla	ortada	keyfi	bir	davranış	yoktur.	İnşâ	edilen	hukuk	
kültürüne	yeni	katkılar	getirilmektedir.	Ortada	bir	bütünlük	vardır.	

																																																													
116	(Öktem,	281-7	(260-1);	Işıktaç,	70-4?;	Sevtap	Metin,	HFD,	;	Bal,	HS,	128-38;	Furtun,	HFD,	113-7;	Güriz,	HF,	
308,	320-35)	
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	 1.2.Kavramlar/Kavram	Hukukçuluğu	Pozitivizmi117		

	 Kanunlaştırma	 hareketlerinin	 hız	 kazandığı	 19.	 yüzyılın	 başlarında,	 çoğunluk	 itibariyle	
hukukçuların	eğilimleri,	hukukun	istenilen	her	kalıba	dökülebileceği	yönündeydi.	Böylece	her	sorunun,	
her	 ihtilafın	 iyi	 tesbit	 edilmiş	 ve	 belirlenmiş	 bu	 kalıplar	 sayesinde	 çözümlenebileceği	 inancı	 hâkim	
durumdaydı.	Bu	eğilim	ve	inanç,	hukukun	hayatla	her	türlü	ilgi	ve	bağını	ortadan	kaldırmaya	yönelik	üç	
büyük	okulun	doğmasını	hazırladı.	Bunlar	Fransa‘da	―Yorumcu	Okul,	Almanya‘da	―	Kavramlar	İçtihadı	
Okulu	ve	Anglo-Sakson	ülkelerinde―Tahlilci	Okul’du.118	
	
	

	
Gerçekten	Yorumcu	Okul	tarafından	hukuk,	kanunla	eş	tutulmuş,	hukuk	olarak	sadece	kanun	

koyucunun	meydana	getirdiği	hükümler	esas	alınmıştır.	Bu	okula	göre,	kanun,	devlet	iradesi,	dolayısıyla	
hukuk	 da,	 devletin	 yarattığı	 bir	 kurallar	 bütünüdür.	 Çözülmesi	 gereken	 sorunlar	 ortaya	 çıktığında	
yargıcın	 görevi	

kanunları	yorumlamaktan	ibaretti.	Kendisine	yaratıcı	bir	 işlevin	tanınmadığı	böyle	bir	yorum	hayatın	
çok	farklı	ihtiyaçlarına,	kısaca	toplumsal	gerçekliğe	cevap	verip	veremeyeceği	üzerinde	durulmuyordu.	
Kanunlaştırma	hareketine	bir	tepki	olarak	Almanya‘da	ortaya	çıkmış	olan	akım	ise,	hukukun	insan	aklı	
tarafından,	yani	kanun	koyucu	tarafından	 istenildiği	gibi	biçimlendirilecek	bir	olgu	olmadığı	 iddiasını	
savunmaktaydı.	 Bu	 konuda	evrimci	 görüşten	esinlenen	Alman	hukukçularına	 göre	hukuk,	 bir	 halkın	
irade	dışı	tarihi	gelişmesinde,	bu	muğlak	gelişmeyi	ifade	eden	―Halk	Ruhu’nda	bulunabilirdi.	Ne	var	ki,	
―Halk	Ruhu’ndan	anlaşılan	bir	 toplumun	toplumsal	gerçekliği	değildi.	Hukukun	kaynağını	oluşturan	
―Halk	Ruhu-	bir	çeşit	ulusal	vicdanı	ifade	etmekte	ve	bu	da	toplumların	gelişme	aşamalarına	göre	örfler	
ve	kanunlar	şeklinde	tezahür	etmekteydi.	Ortaya	yeni	sorunlar	çıktığında	hukukçulardan	istenilen	şey,	
bu	 örf	 ve	 kanun	 hukukundan	mantıki	 kıyas	 yoluyla	 bir	 çözüm	 bulunmasıydı.	 Dolayısıyla	 Kavramlar	
İçtihadı	da,	toplumsal	gerçekliğe	dikkat	etmeyerek	Yorumcu	Okul‘un	anlayışından	pek	farklı	bir	görüş	
ortaya	koymamaktaydı.119	

Yaklaşık	17.	yüzyılda	belirginleşmeye	başlayan	siyasî	ve	iktisadî	liberalizm,	ortamını	hazırladığı	
Büyük	 Fransız	 Devrimi’nin	 (1789)	 coşku	 ve	 etkisiyle	 Kıta	 Avrupası’nın	 da	 hukuk	 devleti	 anlayışını	
doğurması	 yanında	 hukuk	 düşüncesinde	 biçimci-akılcı	 bir	 hukuk	 anlayışının	 ortaya	 çıkmasını	
hazırlamıştır.	 Hukuk	 pozitifleşmesi	 sürecinde	 bir	 ―yasa	 hukuku-	 yasa	 devleti	 felsefesi	 anlayışında	
belirginleşmiştir.	Üstün	ve	etkin	bir	suretle	düzenlenmiş	olan	hukuk	normlarının	değerlendirilmesi	de	
doğal	olarak	―yasalarda	boşluk	olmaz-	 inancında	 ifadesinde	bulunmuştur.	Ortaya	 çıkan	her	hukuki	
ihtilafın	 çözümünü	 kapsayan	 bir	 yasa	 hukuku,	 dilse	 anlamda	 bir	 hukuk	 kavramları	 sistemi	 olarak	
tasarlayıp	yetkinleşmiştir.	Bütün	gerçekler	bu	kavramlar	dünyasında	 işletilmeye,	normlar	piramidine	
koşut	 bir	 kavramlar	 piramidi	 de	 yükseltilmeye	 çalışılmıştır.	 Bu	 bağlamda	 kavramlar	 arası	 ilişkilerde	
olduğu	gibi,	alt-üst	kavram	ilişkisi	aracılığıyla	hukukun	ve	hukuk	dilinin	açıklığı	ve	kesinliği	sağlanmak	
istenmiştir.	Bu	yüzden,	yöntemsel	çalışmalara,	kavram	hukukçuluğundan	başlamak	yerindedir.120	

Kavram	 hukukçuluğunun,	 Tarihçi	 Hukuk	 Okulu’nun	 iddialarının	 belli	 ökçede	 sınırlandırılmış	
şekilde	 dayandığı	 ileri	 sürülmektedir.	 Okulun	 önde	 gelen	 temsilcisi	 Savigny,	 hukuki	 sorunda	 tarihi	
incelemeyle	mantık	ya	da	sistematik	incelemeyi	birlikte	ele	almaktaydı.		

Kavram	hukukçuluğu	bundan	sadece	mantıki	olana	yer	vermiştir.	Büyük	önerme	olarak	ortaya	
konan	tanımlanmış	somut	olay	arasındaki	ilişkisi	mantıki	tümdengelim	yöntemiylekurmaktadır.	Büyük	
ve	küçük	önermeler	tam	olarak	uyuştuğunda	sorun	ortaya	çıkmaz.	Ama	normatif,	yapının	somut	olaya	

																																																													
117	Öktem,	349;.	
118	Gürkan,	Ülker:	Sosyolojik	Hukuk	İlmi,	Ankara	1961,	s.3-4.	
119	Gürkan,	s.4;	Aral,	Hİ,	s.224-225.	
120	Ökçesiz,	Hayrettin:	“Hukuk	ve	Dil”,	Çağdaş	Hukuk	Felsefesi	ve	Kavramı	İncelemeleri,	Hazırlayan:	Hayrettin	
Ökçesiz,	Alkım	yayınevi,	İstanbul	1997,	473	vd;	Işıktaç-	Metin,	HM	,	69.	

Fransa Almanya Anglo-Saksonlar	
ülkelerindeülkelerinde Yorumcu	(Egzejetik/Şerhçi)	Okul Kavramlar	İçtihadı Tahlilci	(Analitik)	Okul 
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tam	 uygun	 düşmeyen	 çözüm	 önerileri	 de	 çıkacaktır.	 Bu	 durum	 ancak	 yoruma	 başvurularak	
çözümlenebilir.	 Bu	 bağlamda	 kavram	 hukukçuluğu,	 hukuk	 normunu	 daha	 soyut	 bir	 niteliğe	 ya	 da	
genelliğe	kavuşturmaya	ağırlık	verir.	Bir	başka	ifadeyle	hukuk	normu	kavramsallaştırıldıkça	daha	yüksek	
bir	soyutluk	derecesine	ulaşır	ve	böylece	hukuki	kavramlardan	meydana	gelen	bir	sistem	gerçekleĢir.	
Bunun	 için,	borç,	sözleşme,	mülkiyet,	 idari	 işlem	gibi	hukukun	esas	kavramlarının	kesin	tanımlarının	
yapılması	şarttır.	Öylece	hukuki	durum	en	azından	daha	yüksek	bir	soyutlama	düzeyine	indirgenebilir.	
(subsimtion)	Yöntem	itibariyle	de	kavram	hukukçuluğu,	doğa	bilimleriyle	hukuk	arasında	bir	koşutluk	
kurmaya	çalışır.	Hukuk	bilimince	amaç	olarak	belirlenmiş	genellemeler	hukukun	temel	aracı	olan	hukuk	
normunun	tümdengelim	yoluyla	ulaşacağı	görüşündedir.	Bu	takdirde	hukuki	ihtilafın	çözümünde	genel	
soyutluklar,	eş	deyişler	üretilmiş	ve	geniş	kapsamlı	kavramlara	dayanacaktır.	

Kavram	 hukukçuluğu	 yöntemi,	 hukukun	 gelişmesinde	 birtakım	 katkılarda	 bulunmasına	
rağmen,	hukukun	toplumsal	gerçekliğe,	dolayısıyla	hukukun	idesi	sayılan	adalet	düşüncesine	duyarsız	
kalmıştır.	 Öte	 yandan,	 hukuk	 normunun	 değerlendirilmesinde	 mantığa	 verdiği	 önem	 derecesinde,	
normatif	 davranışlara	 yakın	 durmaktadır.	 Hukuk	 önermesinin	 aktarıcı	 esasları	 olarak	 kavramların	
incelenip	genelleştirilmesi,	uygulamada	birliğin	sağlanması,	yine	hukuk	güvenliği	vurgusu	yanında,	
hukukta	standartlaşmaya	katkısı	dikkat	çekmektedir.	Gerçekten	kavram	ve	kavramların	tanımlanması	
suretiyle	 belirginleştirilmesi,	 hukuk	 uygulamalarındaki	 birlik	 kadar,	 hukukun	 sistemleştirilmesi	
bakımından	da	önem	arz	etmektedir.121	

	
	 1.3.Egzejetik/Şerhçi	Pozitivizm/Fransız	Şerhçiliği122	

	 Şerhçi/Yorumcu	 Okul	 adı,	 tersinden	 bir	 isimlendirmedir.	 Bu	 ad,	 sanki	 yorumu	 kabul	 ettiği	
şeklinde	yanlış	anlamaya	elverişlidir.	Ancak,	ifade	edilmek	istenen	husus,	kanunların	zâten	yorumu	da	
bünyesinde	barındıracak	kadar	açık	olduğudur.	

Fransa’da	 Napolyon	 yasalaştırma	 hareketinden	 sonra	 ortaya	 çıkmıştır.	 HP	 akımının	 genel	
özelliklerine	sahiptir.	Hukuk,	kanunlardan	ibarettir.	Yasa	metni	hukuktur.	Hukukçunun	görevi,	yasa	olan	
hukukla	 ilgilenmektir.	 Yasalar,	 hiçbir	 şeyi	 yorumcunun	 keyfî	 iradesine	 bırakmaz.	 Uygulayıcı,	 hukuk	
yaratamaz,	çünkü	hukuk	zaten	yaratılmıştır	denmektedir.	Ortada	bir	belirsizlik	yoktur.	

Yasamanın	iradesini	anlamakta	zorluk	çekilirse,	bazı	mantıksal	yöntemler	vardır.	Bunlar	kıyas	
(benzeti,	analoji,	karşılaştırma,	argumentuma	pari),	öncelik/evleviyet	(ar.	a	fortiori),	ters	kavram(ar.	a	
contrario)dır.	 Bu	 üç	 prosedürden	 kurulu	 hukuksal	 yorum	 metodiğine	 egzejetik	 (şerhçi)	 metod	 adı	
verilmekte	ve	buna	dayalı	hukuk	anlayışına	Egzejes	(Şerhçilik)	Okulu	denir.		

Bu	okulun	daha	sonraki	temsilcileri;	Gaston	Jase,	Marcel	Waline,	Jules	Basdevant	ve	Charles	
Rousseau’dur.		

NORMATİVİST POZİTİVİZM (Normativizm): 
HANS KELSEN(1881-1973)123 

Hans Kelsen, normativist hukukî pozitivizm çerçevesinde hukukun ne olduğu sorusuna cevap 
arayan Avusturyalı bir hukukçudur.	Hans Kelsen, Anglo-Sakson gelenekten John Austin tarafından 

																																																													
121	Işıktaç-Metin	HM,	s.69-70;	Güriz	HF,	s.53-4.	
122	Öktem,	351;)	
123	(Sevtap	Metin/Ülker	Yükselbaba,	HFDN	;	Öktem,	356-60;	Bal,	HS,	77;	Ayşen	Furtun,	HF	Dersleri,	
121-4;	Güriz,	HF,	335-54;	Kasım	Akbaş,	“Hans Kelsen: Hukukun Saf Kuramı”, Çağdaş Hukuk 
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ortaya atılan analitik hukuk kuramının en büyük ve önemli kuramcısı olarak dikkati çekmektedir. Hukuk 
biliminin yanısıra matematik, felsefe, edebiyat, mantık, fen bilimleri gibi çeşitli konularda da çalışmalar 
yapmış, hukukun saf kuramını, hukukun genel teorisi ve devlet kuramı ile özdeşleştirerek, alanında 
yeni bir çığır açmış, uluslararası hukuk üzerine çok sayıda çalışması bulunmaktadır.	

•Normativist	Hukuksal	Pozitivizm	(NHP),	hukukun	kendi	içerisinde	bir	düzen	olarak	açıklama	gereğinin	
sonucunda	ortaya	çıkar.	

è Normlar	Hiyerarşisi	

•Avusturyalı	 hukukçu	 HANS	 KELSEN,	 hukuk	 düzenini,	 normların	 belli	 bir	 hiyerarşi	 içerisinde	
sıralanmasıyla	açıklamaktadır.	
•Normlar,	gerçekliklerini	bir	üstte	yer	alan	normdan	almakta,	bir	silsile	halinde	ilerleyen	bu	düzenin	
tepe	noktasında,	“temel	norm”	(grundnorm)	yer	almaktadır.	
-	Temel	normun	hemen	altında	anayasa,	yasa,	tüzük	ve	yönetmelik	şeklinde	soyuttan	somuta	doğru	
giden	düzenlemeler	bulunur.	
•	Bu	yaklaşıma	göre,	bir	normun	geçerliliğinin	ya	da	hukuksallığının	kaynağı,	hiyerarşik	olarak	üstte	
yer	alan	bir	başka	norm;	o	normun	geçerliliğinin	ya	da	hukuksallığının	kaynağı	ise,	yine	onun	üstünde	
yer	alan	bir	başka	normdur.	

è Hiyerarşik Normlar Sistemi: Devletin hukuk düzeni, bir hiyerarşik normlar sistemidir. En 
alt düzeyde hukuk uygulayan organların, özellikle mahkemelerin çıkardığı normlar vardır. Bu 
ferdi normlar, kanunlara dayanır. Kanunlar, kanun koyucu tarafından çıkarılan genel 
normlardır. Hukuk düzeninde bundan sonra yeri örf ve âdet hukuku alır. Kanunlar ve örf ve âdet 
kuralları da, anayasaya dayanır. Anayasanın, pozitif normlar sisteminde en yüksek yere sahip 
olduğu varsayılır. Pozitif normlar insan davranışları tarafından ihdas edilen normlardır. Daha 
alt düzeydeki normlar kendi geçerliliklerini daha üst düzeydeki normlardan alırlar. Anayasa 
normları kendi geçerliliklerini pozitif bir hukuk normundan almazlar, fakat hukuk düşüncesinin 
varsaydığı Grundnorm’dan (temel norm) alırlar.  

è Grundnorm: Temel norm, hukuksal düzende yer alan diğer normların geçerliliğine ilişkindir, 
yoksa temel normdan diğer normların içerikleri çıkarılamaz. Grundnorm,	insan	ürünü	değildir,	
ilâhî	 de	 değildir. Kelsen’in en çok eleştirildiği yer de burasıdır. Tüm	 hukuk	 sistemine	
geçerliliğini	veren,	kendisi	başka	bir	normdan	ya	da	değerden	yahut	olgudan	çıkmayan	bir	
norm	varsayımına	dayanır.	Kelsen burada, hep kaçmaya çalıştığı bir alana hapsolmuş olur ve 
bu varsayım açıklayıcı değildir. Kelsen’in hukuk sisteminde varsayımsal bir temel normdan 
başlayan ve mahkeme kararı veya idari işlem şeklinde ferdileşen bir normlar hiyerarşisi 
sözkonusudur.	

Hukuk	Felsefesi	

è Hukukun Saf Kuramı: Kelsen, hukuk	 açısından	 bütünlüklü	 bir	 sistem kurmuştur: 
Normativist	 Pozitivizm. Bu sistem, haklar	 bakımından	 bütünlüklüdür. Yani insana ait tüm 
sorunları kapsayan kuşatıcı sistem kurduklarından değil, hukuka yönelik, sınırlı bir 
sistemleştirme vardır. Türkçe’ye Saf Hukuk Kuramı olarak geçmiş olan Kelsen’in kuramı 
orjinalinde Hukukun Saf Kuramı’dır. Çünkü Kelsen, hukukun değil, kuramın saf olduğunu 
belirtmektedir. Peki, Kelsen’in amacı neydi? 

è Hukukun	 Bilim	 Oluşu:	 Kelsen,	 döneminin	 bilimde	mantıkçı	 pozitivist	 yaklaşımını,	 hukuka	
uyarlamayı	 amaçlamıştır.	 Böylece	 Kelsen’in	 amacının,	 hukuku	 bir	 bilim	 haline	 getirmek 
olduğu söylenebilir.  Kelsen’e göre, hukuk teorisinin ödevi, hukuk için gerekli ve sürekli 

																																																													
Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul 
Uzun, İstanbul: İthaki 2015, 29-48))	
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unsurları bir araya toplamak, değişen ve geçici unsurları bir yana atmaktır. Hukukun adalet 
idesini gerçekleştirmek zorunda olup olmadığı her şeyden önce bir siyaset sorunudur.  

Klasik	(Viyana	ekolü,	yani	mantıkçı	pozitivizmin)	bilim	tanımı:	Kendine	ait	bir	konusu	olan,	
genel-geçer,	evrensel,	ampirik	gözlemlere	dayanan	sistemli	bir	bilgiler	bütünüdür.	Kelsen	de	nesnel,	
genel-geçer,	 her	 türlü	 değer	 yargısından	 arınmış	 bir	 hukuk	 bilimi	 yaratmayı	 düşünür. Mantıkçı 
pozitivizmin bilim	 anlayışı,	 sosyal	 bilimlere	 de	 uygulanmaya çalışılmıştır; Kelsen bunun bir 
temsilcisidir. 

Kelsen bunu yaparken, bir yöntem	 arayışındadır	da. Yöntem,	 bir	 bilgiye	 nasıl	 ulaşılacağını	
gösteren,	bilgiye	ulaşılması	için	izlenmesi	gereken	yoldur. Kelsen, hukukta da bir bilimsel bilgiye 
ulaşmak için bir metot arayışındadır. Kelsen, hukuk bilimini gerçek bir bilim düzeyine 
yükseltmek ve bütün bilimlerin ideali olan objektiflik ve kesinliğe ulaştırmak istemektedir. 

è Kelsen, hukuku	bir	bilim	haline	getirmek	amacını	ortaya	koyarken,	şunları	savunur: Hukuk,	
başka	 bilimlere	 ait	 olan	 konuları	 dışlayıp,	 sadece	 hukukla	 ilgili	 konularla	 ilgilenmelidir; 
hukuk-ötesi (meta-jüridik) alanların, hukuk biliminin konusundan dışlanması gerekir. 

è Neyin	hukuk	içi,	neyin	hukuk-dışı	ya	da	ötesi	olduğunu	tespit	için,	biçim	ve	içerik	bakımından	
bir	ayrım	yapılmalıdır.	Kelsen’e	göre, Marx’ın aksine, ekonomik	alan, hukuk dışıdır. Keza, 
siyaset, sosyo-kültürel	değişkenler	ve	özellikle	ahlâk	hukuk	dışı alanlardır ve hukuk biliminin 
dışına atılmalıdır. 

è Özellikle ahlâkın	 hukukun	dışına	 atılması	 bakımından,	 Kelsen	pozitivizm	yolunu	 çizmiştir. 
Kelsen, bu itibarla Yeni-Kantçı’dır. Çünkü	Kant	da,	hukuk	 ile	ahlâkı	birbirinden	ayırıyordu. 
Ancak Kant ile Kelsen arasında bir fark vardır. 

ð Kant ð Kelsen 

ð Kant’ta, pozitif hukuk yanında bir 
doğal haklar vardır ve dolayısıyla 
doğal haklar paradigması hukukun 
içinde yer alır. 

ð Kelsen, doğal haklar paradigmasını 
dışlar. Kelsen, doğal hukuk ilkelerini 
yadsır. Pozitif hukukun doğal hukuka 
göndermelerle izah edilmesi (pozitif 
hukukun doğal yasalara dayanması 
gereği, uyumsuz yasanın hukuk 
olmayışı vs…), Kelsen için hukuku 
bilim alanından çıkarır. 

ð Kant, pozitif hukukun doğal hukuka 
uyması gibi bir içerikten bahsetmezdi, 
ancak adalet değeri açısından iki alanın 
(hukuk ve ahlak) bir kesişime sahip 
olduğunu söylerdi.  

ð Kelsen, Kant’tan burada ayrılır ve 
Austin’e yaklaşır. Hukuk ve ahlâk 
birbirinden ayrıdır (seperationthesis) ve 
hukuk ile ahlâkın ilişkileri 
incelenebilse de, bu inceleme hukuk 
biliminin dışında kalmaktadır. 

 

Hukuk ile ahlâkın ortaklığı ya da ayrılığı tartışmasının kendisi hukuk dışıdır. Bu itibarla Kelsen, 
Kant’tan uzaklaşır, Austin’e yaklaşır. 

Saf hukuk teorisi, Kelsen’in deyimiyle, pozitif hukukun teorisidir. Kelsen hukukun nasıl olması 
gerektiği sorununa yani amaç sorununa cevap vermeye çalışmaz, hukukun ne olduğu sorusuna cevap 
bulmaya çalışır. 
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Hukukun	 kendisine	 ait	 bir	 konusunun	 olması,	 hukuku	 bilim	 alanına	 taşır:	 Kelsen’e	 göre,	
ekonomik	ya	da	sosyal	olgular	ve	hukuk	normunun	içeriğini	oluşturan	meta-jüridik	hususlardır	ve	
hukuk	bilimi	bu	olguları	incelemez. 	

1)Hukukun	kendine	ait	konusu,	hukukun	içeriği	değil,	biçimidir.	Hukuk	bilimi,	boş	bir	form	
olarak	hukuk	normunun	biçimini	analiz	eder.	Bu analiz mantıksal	bir	analizdir	 (Kelsen, burada da 
Kant’a yaklaşır. Kant için de, zihinde bir takım, içi boş kategoriler, formlar vardı ve bilgi bu formlar 
olmazsa mümkün olmazdı).	

2)Hukukun metodu ne olmalıdır? Hukuk	doğa	bilimlerinden	başka	bir	alanı	içerir.	Doğa	bilimi	
olgular	 (fenomenler)	 arasındaki	 neden-sonuç	 ilişkisinden	 determine	 (belirli)	 doğa	 yasalarına	
ulaşmaya	 çalışır. Yani doğada	 yöntem,	 “olan”ı	 bir	 zorunluluk	 ilişkisi	 içinde	 ele	 almaktadır. Oysa 
hukukta durum bu değildir. Hukuk,	doğadaki	nesneleri	değil,	 insan	davranışlarını	“olması	gereken”	
biçiminde	ele	alır.	Hukuk	olması	gerekeni	söyleyerek	normatif	özelliktedir. Hukukun normatifliği, 
onun “olması gereken”i söylediği anlamına gelir. 

(Kelsen, burada da Kant’a yaklaşır. Kant teorik akıl–pratik akıl ayrımındakine benzer biçimde 
burada “olan” teorik akıla, “olması gereken” pratik akla yakın düşmektedir.)	Diğer	bir	ifadeyle	hukuk,	
doğa	 bilimlerindekinin	 aksine,	 “olan”ı	 değil,	 “olması	 gereken”i	 söyler. Örneğin,	 başkasını	 kasten	
öldüren	kişi	yirmi	yıl	hapisle	cezalandırılır.	Burada	olması	gereken	şey,	kasten	cinayet	işleyen	kişinin	
yirmi	yıl	hapisle	cezalandırılmasıdır. Bu olması gereken, bir	sonuç	olarak	gerçekleşmesi	istenen	haldir. 
Oysa bu,	 bir	 doğa	 yasası	 değildir. Başkasını	 kasten	 öldüren	 her	 kişi,	 doğada	 zorunlu	 olarak	
cezalandırılmayabilir.	Belki	de	bu	kişiye	hiç	ulaşılamayacaktır.	Doğa	kanuna	göre	bir	A	olayı	meydana	
gelirse,	B	 sonucu	 zorunlu	olarak	 gerçekleşir.	Doğada,	 nedensellik	 ilişkisi	 söz	 konusudur.	Diğer	bir	
ifadeyle,	hukukun	normativizmi,	doğadaki	gibi	zorunlu	bir	sonuca	işaret	etmez.	

è Ahlâk-Hukuk	 Ayrımı:	 Ahlâk	 da,	 hukuk	 gibi	 normatiftir. Kelsen, ahlâkın normativitesi ile 
hukukun normativitesini ayırır. Ahlâk,	bir	takım	değer	yargılarına	dayanır	ve	onlarla	birlikte	
yürür. Oysa Kelsen’e göre, hukuk	ahlâktan	farklı	olarak,	değer	yargılarına	değil,	mantıksal	bir	
güzergâha	 dayanmaktadır.	 Değer	 değil,	 mantık söz konusudur. Değerler	 teorisi	 değil,	
mantıksal	yöntemler	belirleyicidir,	hukuk	biliminde. 

è Hukuk normu, “olması gerekeni” belirtir. Norm, bir kişinin belirli şekilde davranmasını 
öngörür. Bu nedenle Kelsen’e	göre,	hukukun	alanı	olanla	değil,	olması	gerekenle	ilgilidir.	Bu	
olması	 gereken,	 değerlerle	 ilgili	 değil,	 mantıksal	 zorunluluklarla	 ilgilidir.	 Ayrıca,	 olması	
gereken,	 mantıken,	 olandan	 çıkmaz. Örneğin, hukuk, ekonomik ilişkilerden çıkmaz. 
Ekonomik ilişkiler olandır. Hukuk ise olması gerekendir. Oysa Kelsen’ e göre hukuk bilimi, 
ekonomiyi içerik almaz. Hukukta	olması	gerekeni	söyleyen	normdur.	O halde, olması gerekeni 
söyleyen hukuk normu, nereden çıkacaktır? 

è Kelsen’e	göre	norm,	Austin’in	görüşünün	aksine,	yasa	koyucunun	iradesinden	çıkmaz.	Yasa	
koyucunun	iradesinden	hukuk	çıkartmak,	olandan	(yasa	koyucunun	iradesi)	olması	gerekeni	
(norm)	 çıkarmak	 olur.	 Zira	 yasakoyucunun	 iradesi,	 siyasaldır	 ve	 tıpkı	 ekonomi	 gibi	meta-
jüridiktir.	Bu	nedenle	hukuk,	siyasetin	yani	“olan”ın	içinden	çıkmaz. 

Kelsen’e göre, “hukuk normları hukuk dışı olanlardan çıkmıyorsa, nereden çıkar” sorusu 
önemlidir. Başka deyişle, “olması gereken”, “olan”dan çıkmıyorsa nereden çıkar? Kelsen’	e	göre	olması	
gereken,	mantıken,	ancak	yine	bir	olması	gerekenden	çıkacaktır. Yani olması gerekeni gösteren bir 
norm, ancak yine bir olması gerekeni gösteren bir başka normdan çıkabilir.	Normun,	kendisinden	
çıkacağı	şey	bir	olgu	ya	da	ahlâkî	değer	değil,	kendisinden	üstte	yer	alan	bir	başka	normdur.	Bu	üstte	
yer	alış,	bizi	normlar	hiyerarşisine	götürür. 



151	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

è Dolayısıyla Kelsen, Austin’den ayrılır. Austin’e	göre,	hiyerarşiyi	belirleyen	yasakoyucunun	
iradesiydi.	 Kelsen’e	 göre	 ise,	 yasa	 koyucunun	 iradesiyle	 norm	koyması,	 yine	 hukuksal	 bir	
kaynaktan	 gerçekleşir. Örneğin, meclis yasa yapma iradesini ortaya koyacağı yetkiyi 
anayasadan alır. Yani yine bir normdan alır. 

è Biçimsel Uygunluğun Yeterliği: Kelsen’e yönelen diğer bir eleştiri biçimsel	uygunluğu	hukuk	
olmada	 yeterli	 unsur saymasıdır. Kelsen’e göre, adaletle ilgili yargılar objektif bir 
değerlendirmenin konusu olamazlar. Adaletle ilgili yargılar hukuki yargıların tersine ahlaki 
veya siyasi içeriklidirler. Adaletin standardı olarak kullanılan normlar, kişiden kişiye değişir ve 
bunların birbiriyle uzlaştırılması çoğu kez imkânsızdır. Kelsen’e göre, doğal hukukun adalet 
inancı, aslında sübjektif çıkarların objektifleştirilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
Kelsen’e yönelik eleştirilerden biri de bu bağlamda son	derece	adaletsiz	bir	içeriğe	sahip	olsa	
da,	 biçim	 olarak,	 normlar	 hiyerarşisine,	 usûle	 uygun	 oluşturulan	 yasaların	 hukuk	
sayılamayacağı	 eleştirisi	 sözkonusudur.	 Bir diğer eleştiri ise, Kelsen’in	 doğal	 hakları	 yok	
sayması	ve	hakkı	norm	sayesinde	var	saymasıdır.	

Hukuk	Sisteminin	Özellikleri	

è Kelsen’in hukuk sisteminin özelliklerinden öne çıkanlar, şöylece sıralanabilir:  

KELSEN’İN HUKUK SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 

ð 1)Kamu-Özel 
Hukuk 
Ayrımının 
Yokluğu: 

ð Kelsen’e	 göre,	 kamu	 hukuku-özel	 hukuk	 ayrımı	 yoktur.	
Çünkü	Kelsen’e	göre	hukuk,	sitemli	bir	bütündür.	Kelsen,	
hukuk	 normlarının	 piramide	 benzer	 bir	 yapı	
oluşturduklarını	kabul	etmektedir.	Bütün	hukuk,	piramidin	
en	 tepesinde	 bulunan,	 en	 genel,	 en	 soyut	 olan	 normdan	
başlar.	Normlar	hiyerarşisinde	en	genel,	en	soyut	normdan	
en	özel,	 en	 ferdi	 ve	 en	 somut	norma	doğru	bir	 geçiş	 söz	
konusudur.	Kamu	hukuku	kuralları	da,	özel	hukuk	kuralları	
da	 aslında	 aynı	 bütünlüklü	 sistemin	 ayrı	 olmayan	
unsurlarıdır.	

ð 2)Hukuk 
Devleti 
Düşüncesinin 
Yokluğu: 

ð Kelsen,	hukuk	devleti	düşüncesine	de	çok	yer	vermez.	Bu	
Kelsen’in	 hukuk	 devletine	 bir	 antipati	 duyduğu	 olarak	
algılanamaz.	Çünkü	Kelsen’e	göre,	hukuk	devlet	demektir;	
yani	 devleti	 devlet	 yapan	 hukuktur.	 Hukuk	 ve	 devlet	
özdeş	 kabul	 edilmektedir.	 Örneğin,	 devletin	 unsurları	
hukuksal	olarak	 tanımlanmış	 ve	belirlenmiştir.	Dolayısıyla	
devletin	 varolması,	 hukukun	 varolması	 demektir	 aynı	
zamanda.	 O	 halde,	 hukuktan	 önce	 bir	 devlet	 olmadığına	
göre,	hukuk	ile	devleti	ayrı	görmemek	gerekir.	

ð 3)Devlet-Hukuk 
Bütünlüğü: 

ð Hukuku	yaratan	kişiler,	hukuk	düzeninin	organlarıdır.	Başka	
bir	 deyişle,	 hukuk	 düzenini	 yaratan	 kişiler,	 devletin	
organlarıdır.	 Dolayısıyla,	 devlet	 ve	 hukuk	 birbirinden	 ayrı	
kavramlar	değildir.	

ð 4)Hukuk 
Normunun 
Koşullu Hüküm 

ð Austin	 ve	 onun	 izinden	 giden	 analitik	 pozitivistler,	 hukuk	
kuralının	 temel	 özelliklerinden	 biri	 olarak	 yaptırımı	
öngörmüşlerdir.	 Kelsen’e	 göre	 ise,	 hukuk,	 analitik	



152	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

Oluşu: pozitivistlerin	 zannettiği	 gibi	 belirli	 bir	 otorite	 tarafından	
“zorlanan”	bir	kural	değildir.	Fakat	hukuk	öyle	bir	normdur	
ki,	 belirli	 bir	 zorlamayı	 yaptırım	 olarak	 içermektedir.	 Saf	
hukuk	 teorisi,	 hukuk	 normunu	 hipotetik	 hüküm	 olarak	
nitelendirmekte	ve	bu	hipotetik	hükümde	suç	temel	şart,	
yaptırım	 da	 sonuç	 olmaktadır.	 Örneğin	 hırsızlık	 yapan	
cezalandırılmalıdır,	 hukuk	 normu	 koşullu	 (hipotetik)	 bir	
hükümdür.	Hukuk	normu	aslında,	hukukun	yasakladığı	 fiil	
ile	yaptırım	arasındaki	ilişkiyi	göstermektedir.	

ð 5)Devletler 
Hukukunun 
Gerçek 
Hukukluğu: 

ð Saf	Hukuk	Teorisi,	devletler	hukukunun	gerçek	bir	hukuk	
sayılabileceği	 varsayımından	 hareket	 eder.	 (Austin	
uluslararası	hukuku,	egemenin	ve	yaptırımın	yokluğundan	
dolayı	hukuk	olarak	görmez.)	Çünkü	devletler	hukuku,	bir	
hukuk	sistemi	 için	gerekli	bütün	 temel	unsurlara	sahiptir.	
Devletler	 hukuku,	 devletleri	 karşılıklı	 davranışlara	
zorlamakta,	aksi	yapıldığı	zamanda	yaptırım	uygulanmasını	
öngörmektedir.	 Devletler	 hukukunun	 yaptırımları	
misilleme	ve	savaştır.	Fakat	devletler	hukuku	henüz	ilkel	bir	
aşamadadır.	 Çünkü	 devletler	 hukukunda	 yaptırımın	
kullanılması	devletin	kendisine	bırakılmıştır.	

 

Ulusal ve uluslararası hukuku birbirinden farklı kabul eden düalist görüşü, Kelsen reddeder. 
Hem ulusal hukuk, hem de uluslararası hukuk, pozitif hukuk sistemleri kabul edilecek olursa, bunların 
her ikisini de geçerli saymak gerekecektir. Bu nedenle, bunların her ikisinin de aynı normlar sistemine 
dahil bulunduğunu ve birbirini tamamladığını kabul etmek uygun olacaktır. Saf hukuk teorisi, pozitif 
devletler hukukunu analiz ederek, ulusal hukuk düzenlerinin üstünde eşit bir normlar düzeni 
bulunduğunu ve bu normlar düzeninin milli hukuk düzenlerini evrensel bir hukuk düzeni içinde 
birleştirdiğini kabul eder.   

İradeci Pozitivizm ve Normativist Pozitivizmin (Kelsen) paylaştığı ortak noktalar vardır. 

İradeci Pozitivizm-Normativist Pozitivizm Ortak Noktaları 

ð 1)Hukuk-Ahlâk 
Ayrılığı 

ð Hukuk ile Ahlak ayrılır: Doğal hukuk karşıtlığı vardır. 
Bunun İngilizcesi, “Seperation Thesis” (ayrılabilirlik 
tezi)dir. Doğal hukuk karşıtlığı hukuksal pozitivizminen 
belirleyici özelliğidir. Doğal hukuka göre hukuk, adalet 
değeri dolayısıyla, ahlaktan ayrı değildir. Kelsen’e göre, 
hukukçunun işi ahlak meselesi değildir. Hukukçu, hukuk ile 
uğraşmak durumundadır. Hukuksal pozitivizme göre 
hukuk, hukuk olmayanların ondan ayrı tutulmasıyla 
tanımlanır. 

ð 2)Hukukun 
Bağımsız 
Bilimliği 

ð Hukuksal Pozitivizmde hukuk ayrı ve bağımsız bir bilim 
haline getirilmeye çalışılır. Doğal Hukuka karşı olmak 
burada da karşımıza çıkar. 
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Bunun, tarihsel-konjoktürel	 bir	 karşılığı vardır. Bilimde	 pozitivizmin	 etkinliği,	 doğa	
bilimlerinin	pozitivist	yöntemleri	hukuka	da	uyarlanmaya	çalışılmıştır. Bilimsel pozitivizmde	sadece	
‘olan’ın	incelenmesi,	‘olması	gereken’lerin	ise,	eğer	bir	bilim	olacaksa	hukuktan	ve	Jurisprudence’in	
(hukuk	bilimi)	inceleme	alanından	çıkarılmalıdır. 

Olan	 hukuk	 ise,	 pozitif	 hukuktur. Hukukçu, bu somut, algılanabilir pozitif hukuku 
incelemelidir; deneyimlenebilir, tecrübi bir özelliği olmalıdır hukukçunun.	

Austin’de	hukukun	kaynağı, Tarihçi Hukuk Okulu’nun aksine örf ve âdet değil, tamamen	insan	
aklının	ve	iradesinin	ürünüdür. Austin’in önemi İngiliz hukukunun sistematize edilmesinde oynadığı 
rolden gelir. Austin,	yazılı	hukukun	önemi	üzerinde	durarak	İngiliz	Hukuk	sisteminde	yazılı	kanunların	
önem	kazanmasında	rol	oynamıştır.  

è İradeci	 ve	 pozitivist	 hukuk	 akımının	 en	 önemli	 temsilcisi	 olan	 Austin’e	 göre	 pozitif	 hukuk,	
siyasal	bakımdan	üstün	durumda	olanın	kendisine	tâbi	olanların	davranışlarını	düzenlemek	
için	ihdâs	ettiği	kurallar	toplamı	demektir.	Normcu	hukukî	pozitivizm	ise,	hem	yönetileni,	hem	
de	 yöneteni	 bağlayan	―norm―	 kavramına	 dayanır	 ve	 hukukî	 pozitivizm	 tarihinde	 yeni	 bir	
aşamayı	 temsil	 eder.	 Hukuk	 kuramını	 sosyolojik,	 siyasî	 ve	 ideolojik	 unsurlardan	 arındırarak	
―Saf	Hukuk	Kuramı―	adıyla	anılan	kuramını	geliştirmeye	çalışan	Kelsen	de,	hukuk	kuramının	
sadece	pozitif	 hukukla	 ilgilenmesi	 gerektiğini	 ileri	 sürer,	âdil/doğru	hukuku	ya	da	adalete	
uygun	hukuku	araştırmanın	hukuk	kuramının	görevi	olmadığını	söyler.124	

10.HAFTA	(Doğal	Hukukun	Rönesansı,	Radbruch)	

20.Yüzyılda Doğal Hukuk Rönesansı 
(DHR)  
(DH’un 20.yy.da Yeniden Doğuşu) 

	 1.20.YÜZYILDAKİ	DOĞAL	HUKUK	UYANIŞI125	

	 XX	inci	asrın	ilk	yarısında	hukuk	felsefesini	işgal	eden	hemen	belli	başlı	problemlerden	biri	de,	
hukukî	 idealizmin	 bir	 cephesini	 teşkil	 eden	 tabiî	 hukuk	 idesinin	 ihyası	 meselesi	 olmuştur.	 XX.yy.ın	
başlarında,	 pozitivist	 düşünceye	 karşı,	 hukukta	 tepkiler	 oluşmuş	 ve	 hukuk	 realitesinin	 çok	 boyutlu	
olmasının	gerektiği	 savunulmuştur.	 Sosyal	olgu-etik	değer	 (adalet),	 hukukun	 temelini	oluşturmakta,	
genel	felsefede	olduğu	gibi,	hukukta	da	ide	ile	madde	bir	senteze	(bağdaşıma)	ulaşmaktadır.		
	 20.yy.a	egemen	olan	akımların	çoğu,	felsefedeki	ve	hukuk	felsefesindeki	tüm	bu	bağdaşımlar,	
Edmund	Husserl’in	(1859-?)	kurduğu	fenomenolojiden	kaynaklanır.126	Hukuk	felsefesinde,	Almanya’da	
Gerhard	 Husserl	 ve	 A.Reinach,	 Fransa’da	 J.L.Gardies,	 Paul	 Amselek,	 Simone	 Goyarda-Fabre	 gibi	
filozoflar,	 hukuku	 fenomenolojik	 yöntemle	 açıklamışlardır.	 Değerler	 kuramı,	 Birinci	 Büyük	 Savaş	
sonrası,	 yapısalcılık	 ve	 varoluşçuluk	 İkinci	 Büyük	 Savaş’la	 birlikte,	 düşünceleri	 bir	 hayli	 etkilemiştir.	
Varoluşçuluk	da,	fenomenolojik	kökenlidir	ve	Husserl’in	izinden	gitmektedir.	Fenomenoloji,	bir	bilinç	
felsefesi,	dolayısıyla	idealist	bir	felsefe	olması	nedeniyle,	Marksistlerce	eleştirilmiştir.	

																																																													
124	Yüksel,	BF,	s.6;	Güriz,	HB,	s.257-258.	
125	Hamide	Topçuoğlu,	XX	inci	Yüzyılda	Tabiî	Hukuk	Rönesansı,	Ankara:	İstiklal	Matbaacılık	ve	Gazetecilik	Koll.	
Ort.,	1953;	Niyazi	Öktem-Ahmet	Ulvi	Türkbağ,	Felsefe,	Sosyoloji,	Hukuk	ve	Devlet,	İstanbul:	Der	Yayınları	2003,	
170-94.	
126	Fenomenoloji	ve	hukuk	ilişkisi	konusunda	ayrıntı	için	bk.	Niyazi	Öktem,	Fenomenoloji	ve	Hukuk,	İstanbul:	
Üçdal	Neşriyat	1982;	Güriz,	HF,	409-15;	Işıktaç,	HF,	335-40.	
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İdealist	 Felsefe	 (Platon..)	 ⇒	 Fenomenoloji	 (Husserl)	 ⇒	 Değerler	 Kuramı	
(Scheler/Hartmann)	 /	 Varoluşçuluk	 (Kierkegaard/Sartre/George	 Cohn)	 /Eşyanın	
Doğası	Akımı	() 

	
	 DH’a	göre,	hukukun	özü	adalet	idesidir,	hukuku	adalet	belirler.	Fenomenoloji	de	sosyal	olguyu	
ihmal	etmemekle	birlikte,	adalete	de	öncelik	vermektedir.	DH’un	yeniden	doğuşu	akımları	da	sosyal	
olgu	kavramına	yer	vermektedir.	
	 Fenomenoloji,	DH	gibi,	psikolojik	yapı	ve	sosyo-ekonomik	koşulların	üstünde,	sarsılmaz	bir	öz	
arayışındadır.	 Volontarizm	 (iradecilik)	 ve	 hukuksal	 pozitivizme	 (HP)	 karşıdır.	 Fenomenolojiye	 göre	
hukuk,	apriori	bir	bilim	olup	 temel	kavramları,	 saf	ve	 zamanüstü	hukuk	 ilkelerini	dile	getirir.	 İnsana	
saygı,	akıl,	özgürlük	ve	eşitlik,	DH	ve	Fenomenoloji’nin	temel	ilkeleridir.	
	 DH	ile	Fenomenoloji’nin	değerlere	dayalı	yorumcuları	Alman	iki	filozof	Max	Scheler	ile	Nicolai	
Hartmann	 arasındaki	 ortak	 özellik,	 Platon’dan	 etkilenmeleridir.	 İkisi	 de	 sarsılmaz	 bir	 öz	 peşindedir.	
Fenomenoloji,	bir	çeşit	DH’tur.	Kaynağı	ne	olursa	olsun,	olayı	aşan	adalet	anlayışı,	DH’tan	başka	bir	şey	
değildir.	 DH’un	 yeniden	 doğuşunun	 felsefî	 temellerini	 oluşturan	 düşünür,	 E.Husserl’dir.	 DH’un	
Yeniden	Doğuşu	ve	Fenomenoloji,	 realizm	 içinde	bir	 idealizm	olup	her	 iki	okulun	da	temel	 ilkeleri;	
insana	saygı,	akıl,	özgürlük	ve	eşitliktir.	
	 DH’un	yeniden	doğuşu,	değerler	kuramı	ve	varoluşçuluk	akımlarının	doğuşuna	sebep	olan	ide-
madde	 felsefî	 yaklaşımı	 içinde	 ele	 alınmaktadır.	 Louis	 le	 Fur,	 G.Renard	 ve	 R.Stammler	 gibi	 hukuk	
felsefecileri	de	DHR’nın	ilk	temsilcileridir.	
	

20.yy.da	Doğal	Hukuk	Rönesansı	(DHR)		
-20/21.Yüzyılda	Doğal	Hukukçu/Akım/lar- 

1) 	⇒Değerler	Teorisi,		

2) ⇒Varoluşçuluk,						 

3) ⇒Eşyanın	Doğası	Anlayışı:	Le	Fur-Stammler-G.Renard												

4) ⇒Hakkaniyetçilik:	Rawls	(Kant	è	Rawls)		
(Raws/Hakkaniyet	Olarak	Adalet)	 

5) ⇒Yorumculık	(Dworkin)	(Common	Law	è	Dworkin)		
(Dworkin/Yorum	Olarak	Hukuk)	 

6) ⇒İletişimsel	Eylemcilik:	Habermas		
(Habermas/İletişimsel	 Eylem	 Kuramı-Yasallık	 ile	 Meşruluk	 Arasındaki	
Hukuk/Söylem	Olarak	Hukuk) 

7) ⇒Temel	İyicilik:	Finnis	(Aquinas	è	Finnis) 

8) ⇒Anarko-Natürizm:	Robert	Nozick	(Locke	è	Nozick)	

	 	
	 5.1.1.Değerler	Teorisi127	
	 	
	 Değerler	Teorisi	 (DT),	Fenomenoloji’nin	etkisindedir.	DT	düşünce	sisteminin,	Varoluşçuluğun	
aksine,	idealist	yanı	ağır	basmaktadır.	Hatta	DT	için,	idealizmin	20.yy.a	uyarlaması	da	denilebilir.	DT’ne	
göre,	insanın	iki	temel	davranışı	vardır:	Bilme	ve	değerlendirme.	Bilgi	edinme,	insanı	diğer	yaratıklardan	
ayırır.	Ancak	insan,	değerlendirme	yapmadan	da	yaşayamaz.	
	 Değerlendirme	olaylarında,	üç	öğe	vardır:	

																																																													
127	Öktem,	167;	.	
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Değerlendirmenin	Öğeleri	 

1)Psikolojik Değer 
Yaşantısı  

Değerlendirmeyi	yapan	insandır,	onun	psişik	yapısıdır. 

2)Değerlendirlien 
Nesnenin Değer 
Özelliği 

Nesnenin	değerli	olup	olmaması,	nesnenin	değer	özelliğidir.	Biz	olmadan,	
nesnenin	değerli	olup	olmaması	bir	şey	ifade	etmez.	 

3)Değer İdesi Değerlendirme,	 saltlıkla	 ne	 süjeye,	 ne	 de	 objeye	 bağlıdır.	 Durum	 ve	
olgulardaki	 değerlendirmeler,	 normal	 yaradılışlı	 süjeler	 bakımından	
objektiftir,	bu	objektif	ölçüt	değer	idesidir.	

	
	 Değerler,	insan	varlığıyla	gerçeklik	kazanırlar;	insan	olmasaydı,	değerler	de	olmazdı.	Değerler,	
insanın	herkesle	aynı	olan	tinsel	yanının	ürünüdür.	Değerlerin	bizim	dışımızda	olması,	bizden	bağımsız	
varlıklar	olduğunu	gösterir.	Değerlerin	bulunma	yöntemi	sezgidir.	
	

 Değerlerin	Objektifliği:	Değerler	objektiftir.	Değer	objektivizmi,	üç	açıdan	temellendirilir:	
	 	

Değer	Objektivizminin	Temellendirilmesi	 

1)Fenomenolojik 
Açıdan 
Temellendirme  

Bir	değerin	algılanmasının	sübjektif,	keyfî,	arzu	ve	iradeye	bağlı	bir	biçimde	
olmadığını	gösterir.	Yaşamımızı,	belli	değerlere	göre	ayarlarız,	o	değerlere	
göre	sorumluluğumuzu	idrak	ederiz.	Sübjektif	davranışımızı,	objektif	ilkelere	
mahkûm	eder	ve	değerlere	aykırı	davranmış	olmaktan	pişmanlık	duyarız. 

2)Ontolojik Açıdan 
Temellendirme 

Değerler,	 ideal	 varlıklar	 olarak	 ortaya	 çıkar.	 Değerler,	 varlıklarını	 duyular	
dünyasına	 borçlu	 olsalardı,	 insanın	 ahlâkî	 davranışlarının	 eleştirilmesi	
anlamsız	 olurdu.	 Değerler	 ideal	 varlıklardır,	 ancak	 tin	 (gayst)	 aracılığıyla	
varlık	kazanırlar.	Platon/Kant/Hegel	karışımı	bir	görüşle	karşı	karşıyayız. 

3)Kültür Felsefesi 
Açısından 
Temellendirme 

Kültrür,	 ideal	 nitelikteki	 değerlerin,	 bu	 dünyada	 güncelleştirilmesidir.	 Ör.	
Bilim,	mantıksal	 değerin;	 sanat,	 estetik	 değerin;	 hukuk,	 adalet	 değerinin;	
moral,	ahlâkî	değerinin	uzay-zaman	koşulları	içinde	görünüm	kazanmasıdır.	
Tüm	 bu	 kültür	 görünümlerinin	 varlığı,	 önkoşul	 olarak	 objektif	 değerlerin	
varlığını	 gerektirir.	 Çünkü	 değerler,	 tamamen	 keyfî	 bireysel	 kavramlar	
olsaydı,	kültür	oluşmazdı.	

	
 Değerlerin	 Değişmezliği:	 DT’ne	 göre,	 değer	 değişmez;	 değişik	 olan,	 değer	 yargılarıdır.	
Değerlendirilen	objenin	çoğu	kez	aynı	açıdan	değerlendirilmemesi,	kullanılan	terimlerin	aynı	
olmayışı,	 sosyo-ekonomik	 ve	 kültürel	 koşulların	 farklılığı,	 değer	 organının	 her	 bireyde	 aynı	
ölçüde	 gelişmemiş	 olması,	 değişikliğin	 sebepleri	 arasındadır.	 Belli	 değerlerin	 daha	 fazla	
algılanması,	büyük	ölçüde	yetişilen	ortam	ve	kültür	düzeyiyle	ilgilidir.	

 Bu	 görüşün	 aşırılığı,	 insanı	 determinizme	 götürmektedir.	 Bizim	 dışımızda,	 doğuştan	 gelen	
öğelerle	karakterimizin	oluşması,	özgürlüğümüzü	zorunlulukla	sınırlar.	

 Özgürlüğün	 Değerlere	 Hizmetçiliği:	 Özgürlük,	 değerleri	 gerçekleştirme	 aracıdır.	 DT	 de,	
Varoluşçuluk	gibi,	özgürlüğü	onun	bilincine	varmakla	başlatır.	Değere	göre	karar	alıp	değerin	

Değerlendirmenin Öğeleri

1)Psikolojik Değer Yaşantısı 2)Değerlendirilen Nesnenin 
Değer Özelliği

3)Değer 
İdesi
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sorumluluğunu	 taşıma,	 insanı	 yerleşik	 bir	 özgürlüğe	 götürür.	 Bu,	 değere	 sahip	 çıkılarak	
gerçekleştirilen	bir	özgürlüktür.	
	
5.1.2.Varoluşçuluk128		
	
Temel	 düşünceleri	 Descartes,	 Pascal,	 hata	 Saint	 Augustin’e	 kadar	 uzanan	 Varoluşçuluğun	

sistematik	ilk	temsilcisi,	Kierkagaard’tır.	Varoluşçuluk,	bir	özgürlük	felsefesi	olarak	20.yy.a	damgasını	
vurmuştur.	Varoluşçuluk,	bireysel	yönü	bulunmasına	rağmen,	maddeci	yönü	ağır	ağır	basan	bir	felsefe	
okuludur.	Varoluşçuluk,	Marksistlerce	idealist	olduğu	savıyla	eleştirilmiş,	Katoliklerce	nihilist	(hiççilik)	
olarak	nitelenmiştir.	Varoluşçu	akımın	temsilcileri	arasında;	E.Mounier,	Gabriel	Marcel,	Karl	 Jaspers,	
Martin	Heiddeger,	 Jean	 Paul	 Sartre,	 Simone	de	Beauvoir,	Marleau	 Ponty,	 Louis	 Lavelle	 ve	 Rene	 Le	
Senne	sayılabilir.Bunlardan	Lavelle	ve	Le	Senne,	aynı	zamanda	DT’nin	de	izleyicileridir;	ancak	değerleri,	
varoluşla	uzlaştırmışlardır.	Aslında	çağımızın	felsefe	akımları,	insanlık	tarihinin	bir	sentezidir.		

Teist	 ve	 ateist	 temsilcileri	 olan	Varoluşçu	 akımın	 ünlü	 temsilcisi,	 ateist	 olarak	 yaşayan,	 ama	
ölmeden	önce	Le	Mond	Diplomatique’e	verdiği	son	röpotajında	Allah’ın	varlığına	inandığını	söyleyen	
Jean	 Paul	 Sartre	 (okunuşu:	 Sartr),	 eserlerinde	 özgürlük	 savunusu	 yapmıştır.	 Temelde	 bireyci	 olan	
Sartre,	 bireyin	 toplumdan	 soyutlanamayacağını	 görmüştür.	 Birey,	 toplum	 içindedir;	 tarih	 içindedir,	
geçmişi	 vardır.	Ancak,	 “ben,	ne	 tarih,	ne	de	 toplum	tarafından	belirlenmiş	biriyim”	diyerek,	 insanın	
tarihsel	ve	toplumsal	koşullar	karşısında	son	karar	mercii	olduğunu	dile	getirmiştir.	

Sartre’a	 göre,	 insanın	 tanınması,	 varlık	 sorunun	 incelenmesinden	 ayrı	 düşünülemez.	
Varoluşçuluk,	 insana	 somut	 açıdan	 yaklaşır.	Oysa	 geleneksel	 felsefe,	 insanı	 soyut	 olarak	 ele	 alırdı.	
Sartre,		varoluş,	 özden	 önce	 gelir”129	 (varoluş	⇒	öz)	 düşüncesindedir.	 İnsan,	 bir	 eyleme	 girişirken,	
eylemin	 biçimini	 önceden	 tasarlar,	 sonra	 eyleme	 geçer.	 Ancak	 diğer	 Varoluşçular,	 bu	 görüşün	
karşısındadırlar.	İnsanın,	eylemi	önceden	tasarlamasını,	önceki	varoluşların	getirdiği	bir	tasarım	olarak	
görürler.	 Ancak	 Sartre,	 özü	 yadsımamakta,	 sadece	 varoluştan	 sonra	 geldiğini	 söylemektedir.	 Özün	
varlığını	 reddetmez,	 sadece	 sırasını	 belirler.	 Buradaki	 öz,	 aşkın	 değil,	 kendisellikle	 (bizzat)	 insanın	
yarattığı	bir	özdür.	

Bir	öz	vardır,	bu	öz	eşyanın	doğasından	kaynaklanmaktadır.	Varoluşçu	Hukuk	Anlayışı	(VHA),	
temelde	bu	düşünceye	dayanır.	DT’nden	 farklı	olarak,	varoluşçu	değer	kavramı	 somuttur.	Başka	bir	
anlatımla,	değeri,	insanlığın	çaba	ve	çalışmaları	yaratmaktadır.	Başka	bir	evrenden	ithal	edilen	değer,	
aşkın	ideler	anlayışı,	VHA	tarafından	benimsenmez.		

Varoluşçu	Hukuk	 (VH),	 insan	 yüceliği	 (kerâmet)	 üzerinde	 dururken,	 insânî	 durumlara	 göre	
hukukun	ayrı	ayrı	karar	almasının	gerekliliğini	savunmuştur.	VHA’na	göre,	sosyal	gerçeklikten	ayrı	bir	
normlar	dünyası	olamaz.	Hukuk,	sosyal	yaşam	içinde	devamlı	gelişme	hâlindedr.	İnsanlığın	gelişmesi	
oranında,	hukuk	gerçek	bir	güvenceye	kavuşur.	Başka	bir	deyişle	hukuk,	insanların	kalbine	yerleştikçe	
bir	teminat	haline	dönüşür,	yoksa	yasakoyucu	istediğini	yapabilir.130		

VH	düşünürü	George	Cohn’a	göre,	hukukun	gerekliliği,	somut	ve	özel	olayda,	uyuşmazlıkta	ve	
onun	 çözümünde	 ortaya	 çıkar.	 Somut	 duruma,	 öncelik	 verilmelidir,	 normatif	 hukuk	 görüşü	
yanlıştır.131	 Ayrıca	 Cohn,	 hâkimin	 hukuk	 normu	 yaratmasına	 karşı	 olduğu	 gibi,	 tek	 hâkime	 karar	
verme	yetkisinin	tanınmasını	da	sakıncalı	bulur.	Bütün	kamu	ve	birey	menfaatleri	değerlendirilerek,	
bir	sonuca	ulaşılmalıdır.132	

VH	anlayışı,	sosyal	realiteye	önem	ve	öncelik	vermek,	ancak	hukuk	normlarını	 ikinci	plana	
itmektedir.	Bu	da	kargaşa	ortamına	yol	açabilir.	

VHA	özgürlük	ve	eşitlik	gibi	ilkelerle,	önemli	bir	hukuk	anlayışını	dile	getirmektedir.	Olan-olması	
gereken	birliğini	deyimleyen	varoluşçu	hukuk	görüşü,	maddeci	yanı	ağır	basan,	materyalizm-idealizm	
bağdaşımı	olup,	siyasal	planda	bireycilik-toplumculuk	uzlaşmasına	yol	açar.	

																																																													
128	Öktem,	172;.	
129	Sartre,	Varoluşçuluk,	35.	
130	Güriz,	HF,	426.	
131	Güriz,	HF,	424.	
132	Güriz,	HF,	425.	
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5.1.3.Eşyanın	Doğası	Anlayışı	(Eşyanın	Doğasına/Mahiyetine	Bağlı	Hukuk	Anlayışı)	(EDA)133	
	
Eşyanın	Doğası	Anlayışı	(Eşyanın	Doğasına/Mahiyetine	Bağlı	Hukuk	Anlayışı)	(EDA),	tüm	olay	ve	

olguları,	değer-olgu	birliği	 içinde	ele	almaktadır.	Bu	okulun	temel	felsefesi,	“hukukun	kendine	özgü	
apriorik	(önsel)	bir	özü,	mahiyeti	vardır”	anlayışıdır.	Hukuk	felsefecisi	J.L.Gardies,	Gerhard	Husserl	ve	
A.Reinanch’ın	izinden	gitmiş,	tamamıyla	modern	matematik	ilkeleriyle	apriori’ye	ulaşmak	istemiştir.	

a)Doğa	Bilimleri,	Matematik	ve	Apriori:	 İdeal	realiteler,	somut	değildir,	ancak	varlıklarından	
kuşku	duyulmaz.	Zamanüstü	olmaları,	objektif	olduklarını	kanıtlar.	Matematik,	reel	evrenin	apriorisidir.	
Tüm	doğa	bilimlerinin	çekişrdeği,	apriorik	matematik	kavramlardır.	Doğabilimi-matematik	arasındaki	
ilişki	bu	denli	açıkken,	ahlâkın	apriori	temelleri	üzerine	uzun	tartışmalar	yapılmıştır.	Hukuk	için	de	aynı	
şey	 sözkonusudur.	 Filozoflar	 ve	 hukuk	 felsefecileri,	 yasakoyuculara	 yol	 gösterecek,	 pozitif	 hukukun	
deneysel	verileri,	felsefenin	ilkeleri	içinde	eriyecektir.	

b)Hukuk	 ve	 Apriori:	 Matematik	 kurallar	 matematikçinin	 iradesine	 indirgenemeyeceği	 gibi,	
norm	da	bir	 irade	bildirisi,	 bir	buyruk	değildir.	 Bilimadamları,	 zorunlu	olan	 ya	da	olmayan	öğeleri,	
temelleri,	özleri	iyi	araştırıp	kendi	alamnlarının	apriorilerini	bulmakla	yükümlüdürler.	Reinanch’a	göre	
borç,	taahhüt,	mülkiyet,	temsil	gibi	kurumlar	ve	kavramlar,	hukukun	pozitivitesi	üstündedir.	Hukukçu,	
tüm	kurumların	özlerini,	esaslarını	meydana	çıkarmak	zorundadır.		

Hâîûukuk	kurumlarını	oluşturan,	iki	temel	öğe	vardır:	
Hukuk	Kurumlarını	Oluşturan	Öğeler	 

1)Maddî	Reel	Öğe: Kişler	arası	ilişkiler,	sosyo-ekonomik	faktörler,	kişinin	biyolojik	varlığı. 

2)Manevî/İdeal	Öğe: Bu	 ilişkilerin	 getirdiği	 doğal	 tutarsızlıklardan	 samimiyetsizliklerden	
aklın	yardımıyla	kaçıp	uyum	sağlamak. 

	
			Hukuku	oluşturan	bu	iki	öğe,	“eşyanın	doğası”nı	(hukukun	tabîat-ı	eşyâsı)	(ED)	kurmaktadır.	

Hukuksal	düşünce,	yaşamla	birlikte	gerçeklik	kazanır,	rasyonalleşir.	Yani,	ortada	kavram-olgu	ilişkisi	
vardır.	 Bu	 nedenle,	 hukukun	 apriorisini	 saf	 kavramsallıkta	 aramak	 yanlıştır.	 Öz,	 yaşayan	 insanın	
aktivitesinde	mevcuttur.	

Apriorici	Fenomenolojik	Hukuk	Anlayışı’nca	(AFHA),	toplumsal	realitelerin	hukuku	etkileyeceği	
kabul	edilmektedir.	Reinanch,	Husserl	ve	Gardies,	hukuku,	esşyanın	doğasından	kaynaklanan	zorunlu	
apriori	rasyonalitelere	bağlarken,	hukuksal	pozitivizm	(HP)	ve	iradeciliğe	karşı	çıkmaktadırlar.	Reinanch,	
pozitif	hukukun	üstünde	bir	hukukun	varlığını	kabul	eder,	ancak	DH	ismini	beğenmez,	eleştirir.	Hukukun	
ahlâktan	 ayrılmasını	 düşünürken,	 bir	 yandan	 da	 pozitif	 hukukun	 ahlaki	 gereksinimlere	 uyması	
gerektiğini	 söyleyerek,	 kendisiyle	 çelişir.	 Ancak	 Gardies’in,	 pozitif	 hukukun	 üstünde	 bir	 hukukun	
varlığını	kabul	etmesi,	doğal	hukukçu	olduğunu	göstermektedir.	Zaten	Reinanch’ı,	 sadık	bir	biçimde	
izleyen	Gardies,	bir	doğal	hukukçudur.	

c)Kendine	 Özgü	 Özden,	 Eşyanın	 Doğasına	 Geçiş:	 Apriori	 Fenomenoloji’nin,	 değer-olgu,	
idealite-realite	 birliğinden	 oluşan	 “eşyanın	 doğası”	 anlayışı,	 tarih	 boyunca	 çeşitli	 biçimlerde	
yorumlanmıştır.	Aristo-Saint	Thomas	çizgisinde	eşyanın	doğası,	anlmaını	DH’ta	bulur.	Hukukta	eşyanın	
doğası,	 bir	 değer	 olan	 normatif	 karakterdeki	 adaletin	 güncelleşmesidir.	 Adaleti	 gerçekleştiren	
kurumlar,	eşyanın	doğasına	uygundur.	

Modern	çağlardaki	EDA’nın	en	önemli	temsilcisi,	Montesquieu’dür.	Ona	göre,	eşyanın	doğası	
kavramı	 coğrafî,	 iklimsel,	 doğal	 koşulların	 doğasından	 kaynaklanan	 zorunlu	 ilişkilerdir.	 Fizyokratlar,	
sosyolojizm	ve	natüralizm	de	aynı	 yolu	 izlemiştir.	Doğanın	ve	 toplumun	kozal	 ilişkilerinde,	hukukun	
doğasını,	özünü,	ED’nı	aramışlardır.	

Günümüzde	 ED,	Nicolai	 Poulantzas	 tarafından	 yeniden	 ele	 alınmıştır.	 Aslında	 Aristocu	DH’u	
yeniden	gündeme	getirmektedir.	Poulantzas,	 “olurken	oluşturan	değer”	ve	kozal	 (nedensel)	 ilişkiler	
senteziyle	ED’nın	meydana	geldiğini	söyler.	Fenomenoloji	ve	özellikle	Schelerci	ve	Hartmanncı	değerler	
teorisinden	(DT)	ayrıldığı	husus,	değeri	aşkınlık	içinde	ele	almamasından	kaynaklanır.	Diğer	fark	da,	DT	
																																																													
133	Öktem,	175;	.	
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adalet	 değerini	 öncelerken,	 Poulantzas	 değere	 nazaran	 kozal	 ilişkilere	 öncelik	 verir.	 DT’ne	 göre,	
toplumsal	olaylar,	adalet	ölçütüne	göre	biçimlenmektedir.	Oysa	Aristo,	hukukun,	aklın	saf	bir	ürünü	
olmadığını,	 toplumsal	 olayların	 tarihselliğiyle	 aklın	 sentezinden	 oluştuğunu	 söylemektedir.	 Hegel-
Marks-Poulantzas,	 bu	 ikinci	 düşünceden	 yol	 alırlar.	Poulantzas,	 olgu	 tezi,	 değer	 antitezinin	 hukuk	
sentezini	oluşturduğunu	söyleyip,	ED’nı	bu	senteze	bağlarken,	fenomenolojik	tutum	izlemektedir.	

	
5.1.4.Değişken	İçerikli	DH	(DİDH):	Louis	Le	Fur	
	
Louis	Le	Fur,	sosyal	olguyu	adaletle	uzlaştırıp,	“değişken	içerikli	bir	DH	anlayışını	(DİDH)	dile	

getirir.	Metafiziğin	gerekliliğini	savunmuştur.	Ona	göre	DH;	doğruluk,	güzellik	ve	iyiliği	içerir,	yararlı	ve	
haklı	 olanı	 kapsar.	 Bu	 kavramlar,	 iç	 gözlemle	 bulgulanır.	 Birey-toplum	 ilişkilerinde,	 bireyin	 toplum	
içinde	erimesine	karşı	çıkarak,	birey	ile	toplumu	uzlaştırmış,	bunun	için	demokrasiyi	ana	yöntem	olarak	
kabul	etmiştir.	DH,	boş	bir	çerçevedir,	tarihsel	koşullarla	içeriği	oluşur.134	

Madde	 ve	 ruhtan	 oluşan	 insanın	madde	 yanını	 doğa	 yasaları	 düzenlerken,	 hukuk	 ve	 ahlâk,	
inanın	 manevî	 yanını	 düzenler.	 DH’un,	 Kant	 ve	 Ulpianus’un	 belirttiği	 temel	 ilkelerine	 uygun	
davranmak,	toplumsal	yaşam	için	zorunludur.		İç	gözlemle	DH,	deneyle	de	toplumsal	koşullar	bulunur.	
Le	 Fur’deki,	 akıl-deney,	 ideal	 hukuk-tarihsel	 koşullar	 sentezi,	 20.yy.daki	 DH’un	 en	 belirgin	
karakteristiğidir.	

5.1.5.Rudolf Stammler 

	
Yeni	Kantçı	Marburg	Okulu’nun	temsilcisi	R.Stammler,	içerik-biçim	ayrımından	hareket	eder.	

Biçim	kalıcı,	içerik	değişkendir.135	Hukukta	biçim	normdur.	Ancak	normlar,	amacı	“özgür	iradeli	insanlar	
topluluğu”	 kurmak	 olan	 temel	 kurallarla	 biçimlendirilir.	 Stammler’e	 göre,	 biçim	 (hukuk),	 altyapıyı	
(sosyal	 hayatı)	 belirler.	 Ahlâk	 ve	 hukuk	 kuralları,	 aklın	 gereği	 olarak	 toplumları	 düzenler.	 Hukukun	
amacı,	sosyal	idealdir.	Toplumsal	yaşamın	maddesi,	iktisattır.	Toplumların	hedefi,	madde	değil,	idedcir.	
Hukuk	madde	olmadığına	göre,	hukuk	bilimi	madeyle	uğraşmaz,	ide	olan	DH’la	uğraşır.	Böylece	hukuk,	
toplum	yaşamının	aktif	biçim	öğesi	olarak,	maddî	öğe	olan	iktisadı	pasifize	edip	uysallaştırır.	Hukuk	ile	
ahlâk,	değişken	ve	özellikle	ekonomi	açısından	kıran	kırana	mücadelelerle	dolu	olan	sosyo-ekonomik	
yaşamı,	değişmez	ilkelerle	düzene	sokar.	Stammler’in	bütün	hedefi,	Marksizm’i	çürütmek	olmuştur,	
bu	açıdan	bazı	düşüncelerinde	sosyal	demokrasiye	yanaşmıştır.	

	
5.1.6.Gelişken	İçerikli	DH	(GİDH):	G.Renard	
	
G.Renard,	“gelişken	içerikli”	DH	(GİDH)	kuramını	savunmuştur.	Burada	ideal	biçimde	öngörülen	

ahlâk,	sosyal	adaletle	özdeş	ve	hukuk	düzenlerinin	meşruluk	ölçütü	olan	sosyal	ahlâktır.	Adalet,	insan	
kişiliğinin	ürünü	olan	bireysel	hakla,	toplumun	ortaklaşa	iyiliği	arasında	bir	dengedir.		Hukukun	amacı,	
bireysellik	ile	sosyallik,	ögürlük	ile	disiplin	arasında,	denge	kurmaktır.	Bunu	sağlayamayan	iktidarlara	
direnmek	meşrudur.	Renard’a	göre	DH,	yasakoyucuyu	sınırlar.	DH,	peşinden	koşulup	da	ulaşılamayan	
bir	idedir.	Adalet,	herkesin	vicdanında	yatar,	ancak	akılla	bulunur.	Pozitif	hukukun	oluşmasında,	somut	
tarşihsel,	ekonomik,	psişik,	sosyal	verilerle	birlikte,	soyut	metafizik	adalet	ilkesi	de	bir	etkendir.	DH’u	
kabul	etmemek	anarşistliktir,	çünkü	DH’un	temelinde	ortaklaşa	hayır	düşüncesi	yatar.136	

																																																													
134	Topçuoğlu,	Tabii	Hukukun,	75.	
135	Topçuoğlu,	Tabii	Hukukun,	28.	
136	Topçuoğlu,	Tabii	Hukukun,	66-76.	
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5.1.7.Gustav RADBRUCH (1878-1949)	137  

	
Ceza	 hukuku	 ve	 hukuk	 felsefesi	 alanlarında	 çalışmalar	 yapan	 Alman	 hukuk	 filozofu	 Gustav	

Radbruch,	Yeni-Kantçı	değer	felsefesini,	kendi	sisteminin	kuruluşunda	hareket	noktası	almıştır.	Aktif	bir	
sosyal	demokrat	parti	yandaşıdır.	1933	yılında,	Nazi	yönetimi	tarafından	görevlerinden	alınmıştır.	

	
En önemli hukuk çalışmaları şunlardır: 

 1)Hukuk Bilimine Giriş (1910), 
 2)Hukuk Felsefesi (1914), 
 3)İngiliz Hukukunun Özü (1946), 
 4)Hukuk Felsefesi Okulları (1947). 

	
Çalışmalarında,	Stammler’den	almış	olduğu	HF	derslerinin	etkisi	görülür.	Yeni-Kantçı	akımın,	

önemli	 temsilcilerndendir.	 Bu	 akımın	 önemli	 isimleri	 olarak	 belirginleşen	 H.Rickert	 ve	 Emil	 Lask’ın	
izinden	gitmiştir.	(Kant	è	Stammler	è	Radbruch)	

	
A)Rölativist	Nitelikli	Hukuk	ve	Adalet	Anlayışı	
	
İkinci	 Büyük	 Savaş’tan	önce	Radbruch,	 temelde	 rölativist	 nitelik	 taşıyan	bir	 hukuk	 ve	 adalet	

anlayışına	 bağlıydı.	 Hukuk,	 insanlığın	 ortak	 hayatını	 düzenleyen	 kurallar	 bütünüdür.	 Radbruch,	
hukukun	 değerlendirilmesinde,	 üç	 temel	 kriteri	 kullanmaktadır.	 Bunlar	 hukukun	 düzen	 fonksiyonu,	
hukukun	pratik	yararı	ve	hukukun	adaleti	gerçekleştirmesidir.	

	
1-Adalet	
Radbruch,	 hukukun	 idesi	 olan	 adaleti,	 kültürel	 bir	 içeriğe	 sahip	 görmektedir.	Hukukun	nihâî	

(son)	amacı,	adaleti	gerçekleştirmektir.	Ancak	adalet	kavramı,	belirgin	bir	kavram	değildir.		
İnsanların	güvenliği,	hukuk	aracılığıyla	sağlanacaktır.	Çünkü	hukukun	amacı,	toplumsal	düzenin	

adaletli	 bir	 düzen	 olarak	 gerçekleşmesini	 sağlamaktır.	 Bu	 amacı	 hukuk,	 kendi	 tanımı	 çerçevesinde	
gerçekleştirecektir:	“Şerefli	yaşa”	(Honeste	vivere),	“Başkalarına	zarar	verme”	(Alterum	non	laedere),	
“Herke	 payına	 düşeni	 ver”	 (Suum	 cuique	 tribuere).	 Bu	 ilkeler,	 en	 geniş	 anlamda	 adaletin	
gerçekleşmesini	sağlayabilir.	

Adalet,	dar	anlamda	eşitlikle	örtüşür.	Amaca	uygunluk	(hukukun	sosyal	olgu	boyutu)	açısından	
kamu	 yararı	 ve	 sosyal	 adaletle	 tamamlanır.	 Hukukun	 bir	 başka	 fonksiyonu	 olan	 hukuk	 güvenliği	
açısından	ise,	hukuksal	istikrar	olarak	adalet	ve	hukukun	sürekliliği	sağlanmış	olur.	

Eşitlik,	hukukn	genelliği	yasasını	(suum	cuique)	ortaya	çıkarır.	Amaca	uygunluk	açısından	ise,	
toplumdaki	çıkar,	gereksinim	ve	beklentiler	sağlanmış	olur;	yani	etik	değerli	nesneler	kuramı	oluşur.	
Hukuk	güvenliği	alanının	gerçekleştiği	hukukun	düzen	fonksiyonuyla	ise	yasaklar,	talepler,	hakların	elde	
edilmesi	 olanakları	 vb.	 gibi	 pratikte	 hukukun	 gerçekliği	 sağlanmış	 olur.	 Sınırların	 açıkça	 ortaya	
konulmasıyla,	keyfîlik	sistem	dışına	itilir.	Devlet	kendisini	hukuk	devleti	olarak	tanımladığında,	özgürlük,	
güvenlik	ve	eşitliğin	değerini	açıkça	ortaya	koymak	ve	savunmak	durumundadır.	

Eşit	 durumda	 olanlara	 eşit	 muamele	 yapılması,	 farklı	 durumlarda	 bulunanların	 ise	 farklı	
muamele	 görmesi,	 adaletin	 amacıdır.	 Bu	 anlamda,	 adaletin	 uygulanması	 için	 eşitliğin	 ölçütünün	ne	
olduğunun	 belirlenmesi	 gerekir.	 Bundan	 başka,	 eşitlerin	 ve	 eşit	 olmayanların	 tâbi	 olacağı	 farklı	
muamele	şeklinin	saptanması	gerekir.		

																																																													
137	 Güriz,	 HF,	 388-91;	 Işıktaç,	 HF,	 295-99.	 Ayrıca	 bk.	 Gustav	 Radbruch,	 “Beş	 Dakikada	 Hukuk	 Felsefesi”,	
çev.Hayrettin	Ökçesiz,	Hukuk	Felsefesi	ve	Sosyolojisi	Arkivi,	 İstanbul:	Afa	Yayınları	1995,	7-8;	Melike Belkıs 
Aydın, “İyi İnsanlar Kötü Kuralara İtaat Etmez: Gustav Radbruch”, Çağdaş Hukuk 
Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, 
İstanbul: İthaki 2015, 113-138).	
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2-Uygunluk/Pratik	Yarar/Hukukun	Sosyal	Boyutu	
Hukukun	maddî	 ve	özel	 içeriğinin	 açıklanabilmesi	 için	 gerekli	 olan	 ikinci	 fikir,	 “uygunluk”	 ve	

“yerindelik”tir.	Uygunluk,	adaletle	örtüşür.		Hukukî	bir	düzenlemenin	“uygunluğu”,	açık	ve	genel	şekilde	
saptanmak	gerekir.	Ancak	bu	konuda	verilecek	cevap,	sosyal	inançlara	ve	siyasal	görüşlere	göre	farklı	
olacaktır.	

Adalet	 hukukun	 yalnıca	 şekliyle	 ilgilendiği	 halde,	 “amaca	 uygunluk”	 hukukun	 kapsamını	
belirlemekte	etkili	bir	 rol	oynayabilir.	Hukukun	ve	devletin	amaçlarının	birbirinden	ayrılamayacağını	
savunur.		

	
Değerler	Hiyerarşisi	
Hukuk	 ve	 devlet	 birliği	 fikrinden	 yola	 çıkarak,	 toplumsal	 yaşam	 için	 bir	 değerler	 hiyerarşisi	

kurmuştur.	Üç	ayrı	değerden	sözedilebilir:	
		

İ 
1)İnsanın Kişiliği 
(Hürriyet İlkesi) 

n 

2)Kollektif İnsânî 
Kişilikler (Devlet-
Millet Birlikteliği) 

Hegel’in	savunmaya	çalıştığı	ulus	kavramını	temsil	eder.	 

3)İnsanın Çalışmasıyla 
Yaratılanlar (Bilim ve 
Güzel 
Sanatlar/Uygarlık 

İnsanın	zekâsıyla	ortaya	koyduğu	kazanımlardır.	
Radbruch,	bu	amaçlardan	üçüncüsünün	kendi	tercihi	olduğunu	belirtmekte,	fakat	
bu	 tercihin	 bilimsel	 bir	 temeli	 olamayacağını,	 bilimsel	 bir	 yöntemle	
ispatlanamayacağını	ifade	etmektedir.	 

	
Bu	 şekilde	 Radbruch’un,	 Kant’ın	 hukuk	 ve	 ahlâk	 anlayışı	 ile	 Hegel’in	 sistemleri	 arasında	 bir	

sentez	kurmaya	çalıştığı	görülmektedir.		
Radbruch,	 hukuk	 düzeninin,	 birbiriyle	 uyşmazlık	 halinde	 bulunan	 siyasî	 fikirlerin	 oyuncağı	

yapılamayacağı	kanısındadır.		
	
3-Kesinlik/Düzen	
Adaletin,	 hem	 uygunluk,	 hem	 de	 hukuk	 güvenliğinin	 temeli	 değeri	 olan	 hukuksal	 kesinlikle	

tamamlanması	 gerekir.	 “Hukukî	 kesinlik”,	 pozitif	 ve	 bağlayıcı	 hukuk	 düzeninin	 devlet	 tarafından	
belirlenmesini	ve	uygulanmasını	öngörür.	

Düzeni	ve	güvenliği	sağlamak	için,	neyin	haklı,	neyin	haksız	olduğu	saptanmalıdır.	“Adalet”	ve	
“uygunluk”	fikirlerinin,	üçüncü	fikir	olan	“hukukî	kesinlik”	tarafından	tamamlanması	gereklidir.		

Bu	 şekilde	 Radbruch,	 birbirini	 tamamlayan	 adalet,	 uygunluk	 ve	 hukukî	 kesinlik	 fikirlerinin	
hukukî	düzenin	oluşmasındaki	fonksiyonunu	belirtmiş	olmaktadır.	Bu	üç	fikir,	aynı	zamanda	birbirini	
gerektirir.			

	
B)Adalet,	Uygunluk	ve	Kesinlik	Fikirlerinin	Çatışmaları	ve	Ahenkleştirilmeleri	
Bu	üç	değer,	birbiriyle	antinomik	(çatışık)	ilişkiler	içindedir.	Bu	çatışkı,	tümüyle	giderilemez.	Bu	

üç	 değetr	 arasında	 birbiriyle	 çelişme	 ve	 çatışma	 ortaya	 çıktında,	 hukukun	 temel	 fonksiyonu	 olan	
toplumsal	barışın	sağlanabilmesi	için,	“düzen”in	tercih	edileceğini	savunmuştur.	Radbruch,	sisteminde	
düzen	fikrine	ağırlık	vererek,	yasakoyucunun	iradesinin	son	aşamada	hukuksal	açıklık	için	nihâî	karar	
olduğunu	da	belirtmiş	olmaktadır.	

ðAdalet,	 hukuk	 kuralının	 belirlenmesinde,	 genelliği	 gerektirir.	 Oysa	 uygunluk,	 durumun	
özelliğine	göre	ferdîleştirilmiş	nitelikli	bir	uygulamayı	gerekli	kılabilir.	

ðBaşka	bir	örnek	vermek	gerekirse,	“hukukî	kesinlik”	belirli	ve	sabit	kanunları	gerektirdiği	halde,	
adalet	 ve	 uygunluk	 hukuk	 sisteminin	 yeni	 sosyal	 ve	 ekonomik	 koşullara	 süratli	 biçimde	 uymasını	
öngörür.		
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Bu	 fikirlerden	 herhangi	 birinin	 tam	 anlamda	 gerçekleşmesi,	 diğer	 ikisinin	 ihlâl	 veya	 feda	
edilmesini	gerektirir.	Bu	üç	unsurun,	hukuk	düzeni	içinde	birlikte	tatminini	sağlayabilecek	mutlak	bir	
standardın	bulunması	ise	imkânsızdır.		

İkinci	Büyük	Savaş’tan	önce	Radbruch,	bu	üç	hukukî	fikir	arasında	çözülmeyecek	nitelikte	bir	
uyuşmazlık	 belirdiğinde,	 “hukukî	 kesinlik”in	 tercih	 edilmesi	 gerektiği	 görüşünü	 savunuyordu.	Hukuk	
düzeninin	 varlığının,	onun	âdil	 ve	uygun	olmasından	daha	önemli	olduğunu	belirtiyordu.	Radbruch,	
“adalet”	 ve	 “hukukî	 kesinlik”	 arasında	 uzlaştırılamaz	 bir	 uyuşmazlık	 belirdiğinde,	 “pozitif”	 hukukun	
tercih	edilmesi	gerektiği	fikrini	reddetmiştir.	Tamamen	adalete	aykırı	olan	bir	kanunun,	adalete	uygun	
duruma	dönüştürülmesi	için	gerekli	koşulların	saptanması	gerekir.	Radbruch’un	pozitif	hukuk	(PH)-
adalet	ilişkisindeki	değişik	nitelikli	formülü	şöyledir:		

	

	
İkinci	Büyük	Savaş’ın	 korkunç	deneyimleri,	Radbruch’un	da	düşüncelerinde	bazı	değişiklikler	

yapmasına	yol	açmıştır.	Buna	göre,	ağırlıkla	vurguladığı	hukuk	güvenliği	ve	hukuk	düzeni	kavramlarının	
son	aşamada	yasakoyucunun	iradesine	indirenmesinde,	asla	aşılamayacak	temel	insan	kazanımlarına	
ve	ilkelere	gönderme	yapmıştır.	Çünkü	yaşananlar	ona,	hukuk	düzeninin	güvenlik	gerekçesiyle	temel	
hak	 ve	 özgürlükleri	 kaldırabileceğini,	 hatta	 düzen	 olarak	 adlandırılan	 sistemin	 hukuk	 adına	 insanlık	
suçları	işleyebileceğini	göstermiştir.	Bu	şekilde	Radbruch,	hayatının	son	yıllarında	DH	görüşünün	ılılmlı	
yandaşlarından	birisi	olmuştur.	Hukukun	kişisel	hak	ve	özgürlükleri	her	ne	hal	ve	şart	altında	olursa	
olsun	 ortadan	 kaldıramayacağı	 fikrini	 ileri	 sürmüştür.	 Buna	 bağlı	 olarak,	 hukukun	 gerçekleştirdiği	
fonksiyonlar	arasındaki	çeşlişkinin	nihâî	olarak	hukukun	düzen	fonksiyonu	lehine	çözüleceği	fikrini	de	
bırakmıştır.	 Bütünüyle	 adalete	 aykırılık	 sözkonusu	 olduğunda,	 bu	 tür	 bir	 yasaya	 uymama	 durumu	
ortaya	 çıkabilir	 ya	 da	 hukuku	 uygulayacak	 olanlar	 hukukun	 geliştirilmesi	 yöntemlerini	 kullanarak	
adalete	tümüyle	yabancı	olan	bu	yasanın	adaletsiz	bir	sonuca	yol	açmasına	engel	olacaklardır.		

Radbruch,	 rölativist	 hukuk	 görüşünü,	 hiç	 olmazsa	 geçici	 olarak	 terkettiğini	 1947	 yılında	
açıklamıştır.	Özellikle	Nazi	 rejimi	dönemindeki	hukuk	uygulamasına	bir	 tepki	olarak	pozitif	hukukun	
adaletsizliği	çok	insafsız	bir	ölçüye	vardığı	zaman,	adalete	aykırı	olan	PH’un	adalate	uydurulması	gereği	
üzerinde	 durmuştur.	 Ölümünden	 önceki	 bu	 fikir	 değişikliği,	 karşı	 ve	 yana	 çeştli	 görüşlerin	
savunulmasının	ve	uzun	tartışmalar	yapılmasının	nedeni	olmuştur.		

	
C)Hukuk	Teorisinin	Amaçları	
	
Radbruch,	hukuk	teorisinin	amaçlarını,	şöyle	açıklar:	
1)Belirli	bir	hukukî	amaca	ulaşmak	için	elverişli	araçları	açıklamak,	

1)Düzenin	Tercihi

2)Adaletin	
Tercihi

•Usûlüne uygun şekilde
yayınlandığı ve devlet kuvveti
tarafından desteklendiği
takdirde, önceliğin pozitif
hukuka verilmesi gerekir.
Hatta pozitif hukuk kuralı,
adalete aykırı olsa ve genel
refaha aykırı bulunsa bile, bu
yöntem benimsenmelidir.

•Ancak, adaletin ihlâli, hukuk
kuralını, gerçekte “hukuksuz
hukuk” durumuna getirecek
ölçüde katlanılamaz düzeye
getirirse, adaletin üstünlüğü
esas kabul edilmelidir.
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2)Hukukî	değerleri	ve	postülatları	nihâî	felsefî	temellerini	gözönünde	tutarak	belirtmek,	
3)Değişik	 hukuk	 sistemlerini	 birbiriyle	 ilgili	 ve	 karşıt	 özelliklerini	 gözönünde	 tutarak	

çözümlemek.	
	
D)Değer/Gerçeklik	İlişkisi	

	
Radbruch,	 DH’çu	 anlayışın	 ikincil	 yönteminden	 hareket	 etmektedir.	 Yeni-Kantçı	 yaklaşımına	

uygun	 olarak	 Radbruch,	 hukukun	 “olan”	 ile	 “olması	 gereken”	 yanlarının	 birbirinden	 kesin	 şekilde	
ayrılması	 gerektği	 üzerinde	 ısrarla	 durmaktadır.	 Böylece,	 daha	 sonra	 hukuka	 yönelik	 üç	 boyutlu	
yaklaşımların,	 ilk	 ve	 önemli	 işaretlerini	 vermiştir:	 1)Hukukun,	 bir	 yandan	 sosyal	 olgu	 olarak	 olarak	
gördüğü	işleve	gönderme	yapan	olan	yanı.	2)Hukukun	gerçekleştirmesi	gereken	değerlere	vurgu	yapan	
olması	gereken	yanı.	Bu	her	 iki	yan,	hukukun	normatif	ortaya	çıkış	biçimi	 için	de	bir	açılım	sağlamış	
oluyor.	Radbruch,	“haklı”	olanın,	gerçekliğin	gözlemi	ve	algılanması	yoluyla	algılanabileceğini	reddeder.	
Asıl	 sorunun,	 “olan”-“olması	 gereken”	 ayrımında	 yattığından	 yola	 çıkan	 Radbruch,	 bu	 ayrım	 içinde	
özellikle	pozitif	yürürlükte	olan	hukukun	değerlendirme	ölçüsü	olak	DH’un	ve	onun	PH’a	yansıması	olan	
adalet	kavramı	üzerinde	durmaktadır.	

Radbruch	da,	Kant	gibi,	“değer”	ve	“gerçeklik”	dünyalarının	birbirinden	farklı	olduğunu	kabul	
eder.	“Olan”dan,	“olması	gereken”le	ilgili	bir	sonucun	mantıkî	olarak	çıkarılamayacağına	inanır.	Ancak,	
“olan”la	“olması	gereken”,	“metodolojik	yönden”	birbirinden	ayrı	olsa	bile,	değerlendirmelerin	neden-
sonuç	 ilişkisi	 gözönünde	 bulundurularak	 mevcut	 olaylardan	 çıkarılması	 imkânsız	 değildir.	 Bununla	
birlikte,	 değer	 yargıları	 veya	 değerle	 ilgili	 fikirler,	 gerçekliğin,	 özellikle	 sosyal	 gerçekliğin	 bir	
yansımasından	 ibaret	 sayılmamalıdır.	Ör.	Değerle	 ilgili	 fikirler	olarak	nitelendirilebilecek	olan	“inanç	
sistemleri,	 ideolojiler”,	 kendilerine	 özgü	 bir	 bağımsızlık	 (özerklik)	 kazanırlar	 ve	 etkilemekten	 geri	
kalmazlar.	

Radbruch’un	sisteminin	insanı	kesin	sonuçlara	ulaştırmadığı	söylenebilir.	Bununla	birlikte	onun,	
hukuk,	 hukuk	 normu,	 hukukla	 ilgili	metod	 sorunları	 konusunda,	 hukuk	 fikrinde	 varolan	 karşıtlıkları,	
hatta	 çelişkileri	 ortaya	 koymak	 huksusunda	 kendine	 özgü	 nitelikleri	 olan	 bir	 sistemi	 geliştirmeye	
çalıştığı	söylenebilir.			

Prosedürel Doğal Hukuk: Lon L. Fuller (1902-1978) 138 

 
Lon L. Fuller, DH Okulu’nun, 20.yy.daki modern temsilcilerindendir. Ünlü hukuki 

pozitivist Hart’la giriştiği tartışmalar139 fikirlerinin temelini atmasına vesile olmuştur. Hart’ın 
sözcüklerin belirlilik ve belirsizlik/gölgeli alanlarını dikkate alan yorum anlayışında, yargıç 
gri gölgeli alanlar olan belirsizlik hallerinde takdir yetkisini kullanır ve kendisine göre 
hukukun ne olması gerektiği düşüncesinden hareket eder. Fuller, bu yorum anlayışını, 
sözcüklerin yalıtılmış anlamları üzerinde durduğu için eleştirmekte ve yerine bu durumlarda 
amaçsal yorumdan faydalanılması gerektiğini savunmaktadır.140		

																																																													
138	Ayrıntı	için	bk.	Sevtap Metin, “Lon L. Fuller ve Prosedürel Doğal Hukuk Yaklaşımı”, Çağdaş 
Hukuk Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul 
Uzun, İstanbul: İthaki 2015, 167-194).	
139	Bu	tartışmalar	için	bk.	H.L.A.Hart,	“Pozitivizm	ve	Hukuk	ile	Ahlakın	Ayrılması”,	çev.Ertuğrul	Uzun,	H.L.A.Hart	ve	
Hukuk-Ahlak	Ayrımı,	İstanbul:	Tekin	Yayınevi	2015	içinde,	101-151;	Lon	L.	Fuller,	“Pozitivizm	ve	Hukuka	Bağlılık:	
Profesör	Hart’a	Bir	Cevap”,	çev.Sevtap	Metin,	153-215.	
140	Nazime	Beysan,	“Hart-Fuller	Tartışması:	‘Kinci	Muhbir’	Davaları	Ekseninde	Ayrılabilirlik	Tezi”	Yayınlanmamış	
Bildiri	 Metni,	 Antalya	 ÜniversitesiHukuk	 Fakültesi,	 Ernst	 Hirsch	 Ensstitüsü’nün	 Açılış	 Sempozyumu,	 s.1-40.	
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11.HAFTA	(Hukuksal	Realizm,	Amerikan	ve	İskandinav	Realizmi,	Jorgensen)	

Amerikan	Hukuksal	Realizmi	(AHR)	ve	Amerikan	Sosyolojik	Hukuk	Okulu141	

1)AMERİKAN	HUKUKSAL	REALİZMİ	(AHR)	

⇒	 Amerikan	 Hukuksal	 Realizmi,	 hukuksal	 düzende	 mevcudiyeti	 fark	 edilen	 sorunları	 ampirik	 bir	
çerçeve	 içerisinde	ele	 alma	yaklaşımı	olarak	doğmuş	 ve	bu	 yönüyle	hukuk	 sosyolojisinin	önemli	 bir	
uğrak	 noktası	 olmuştur.	 Amerikan	 Hukuksal	 Realizmi’ne	 göre,	 hukuksal	 yaşam	 mantığa	 değil,	
deneyime	dayanır.	Öyleyse,	mahkemelerin	hukuksal	bir	uyuşmazlığı	nasıl	çözeceğine	ilişkin	öngörü,	
hukuk	normlarına	bakılarak	değil,	hukukun	ampirik	ve	pragmatik	yönüne	bakılarak	yapılabilir.	

⇒	Amprisizm	(okunuşu:	Emprisizm):	Türkçeye	“deneycilik”	olarak	da	çevrilen	bu	
terim,	 bilginin	 duyumlar	 sayesinde	 ve	 deneyimle	 kazanılabileceğini	 öne	 süren	
görüşe	 verilen	 adı	 ifade	 etmektedir.	
⇒	Bu	görüşe	göre,	insan	zihninde	doğuştan	bir	bilgi	yoktur.	İnsan	zihni,	bu	nedenle	
boş	bir	levha	(tabula	rasa)	gibidir. 

	

⇒	 Pragmatizm:	 Her	 ne	 kadar	 faydacılık	 ya	 da	 yararcılık	 şeklinde	 tek	 sözcükle	
karşılanmaya	 çalışılıyorsa	 da,	 pragmatizm	 esasen,	 bir	 düşüncenin	 ya	 da	 bilginin	
doğruluğunun	ya	da	geçerliğinin	ancak	pratik	sonuçları	 itibariyle	ölçülebileceğini	
ileri	süren	düşünce	akımıdır. 

	

è Hukuk/Ahlâk	 Ayrılığı:	 Amerikan	 Realistleri	 de,	 hukuksal	 pozitivizm	 gibi	 hukukun	 ahlâktan	
ayrılması	gerektiğini	savunurlar.	Zira	onlara	göre	hukukçu,	hukukun	ne	olması	gerektiğiyle	
değil,	ne	olduğuyla	ilgilenmelidir.	Hukuk	ise,	mahkeme	kararları	ne	diyorsa	odur.	

Genel Felsefe Yaklaşımı Hukuksal Yansıması 

Genel Pozitivizm Ü Hukuksal Pozitivizm 

Pragmatizm (yararcılık) Ü Hukuksal Realizm 

	

⇒	Amerikan	Hukuksal	Realizmi,	Pragmatizm’in	bir	yansımasıdır.	K.	Llewellyn,	Gray,	Frank,	John	Dewey,	
Yargıç	Benjamin	Cardozo,	Yargıç	Holmes,	Pierce	önemli	isimleridir.	

AHR Önemli İsimleri 

Karl	Llewellyn,	 

Gray,	 

Jerome	Frank,	 

John	Dewey,		

Yargıç	Benjamin	N.	Cardozo,		

																																																													
(Sevtap Metin, “Lon L. Fuller ve Prosedürel Doğal Hukuk Yaklaşımı”, Çağdaş Hukuk 
Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, 
İstanbul: İthaki 2015, 168, n1’den).	
141	Sevtap	Metin,	HF	Dersleri,	İstanbul;	Ayşen	Furtun,	Hukuk	Felsefesi	Dersleri,	113-117;	Güriz,	HF,	139-40,	355-
66;	Ülker	Gürkan,	Hukuki	Realizm	Akımı,	Ankara:	AÜHF	1967.	
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Yargıç	Oliver	Wendell	Holmes,	(1841-	1935)	

Pierce	

Roscoe	Pound	

	

⇒	Sosyal	düzenin	tüm	problemleri,	iki	bölüme	ayrılabilir.	Birincisi	amaç	ve	hedeflerinin	belirlenmesi,	
ikincisi	de	onları	başarmak	için	hukukî	araçların	tasarlanması	ve	bulunmasıdır.	

⇒	 Kural	 şüpheciliği	 kavramında	 da	 vurgulandığı	 üzere,	 Amerikan	 Hukuksal	 Realizmi,	 Hukuksal	
Formalizm’e	karşı	bir	düşünce	akımı	olarak	ortaya	çıkmıştır.		

⇒	 Hukuksal	 Formalizm:	 Kabaca	 hukuksal	 kuralları,	 hukuksal	 sonuçların	 elde	
edilmesinde	 tek	 ve	 yegâne	 kaynak	 olarak	 kabul	 eden	 ve	 bunun	 için	 de	 belli	 bir	
mantıksal	akıl	yürütme	usûlüne	sahip	hukuk	düşüncesidir.		
⇒	Hukuksal	Formalizm’e	göre,	yargısal	kararlara	tümdengelimsel	yönteme	uygun	
olarak	büyük	önerme	(hukuksal	kural)-küçük	önerme	(uyuşmazlık	konusu	olay)	ve	
sonuç	(hüküm)	silsilesi	içerisinde	ulaşılmaktadır.	

1)büyük	
önerme 

	hukuksal	kural	 

2)küçük	
önerme 

uyuşmazlık	konusu	olay	 

3)	sonuç hüküm 

	
*** 

	

⇒	 Oysa	 Amerikan	 Hukuksal	 Realizmi’ne	 göre,	 yargısal	 karara	 etki	 eden	 çok	 sayıda	 sosyolojik	 ve	
psikolojik	etmen	bulunmaktadır.	

	 KURAL/OLAY	ŞÜPHECİLİĞİ	

AHR’de KURAL/OLAY ŞÜPHECİLİĞİ 

1)KURAL	
ŞÜPHECİLİĞİ 

⇒	 Amerikan	 Hukuksal	 Realizmi,	 hukuk	 araştırmasının	 merkezine	 yargıyı	
alarak,	fiilen	uygulanan	hukukun	ne	olduğunu	saptamaya	çalışmıştır.	Böylece	
yargısal	 kararların	 verilmesinde	 hukuksal	 normların	 daha	 sınırlı	 etkili	
olduğuna	 dikkat	 çekerek,	 bu	 süreçte	 etken	 olan	 sosyolojik	 ve	 psikolojik	
faktörlerin	 ampirik	 olarak	 araştırılmasını	 esas	 alır.	 Amerikan	 Hukuksal	
Realistleri’nin	 yargısal	 kararların	 verilmesinde	 hukuksal	 normların	 işlevine	
ilişkin	bu	çekinceli	yaklaşımı,	“kural	şüpheciliği”	olarak	adlandırılmıştır. 

2)OLAY	
ŞÜPHECİLİĞİ 

⇒	Amerikan	Hukuksal	Realistleri’nin	bir	kısmı,	aynı	zamanda	“olay	şüpheci’dir.	
Olay	şüpheciliği,	yargısal	kararların	tek	dayanağının	hukuksal	normlar	olduğu	
şeklindeki	 görüşe	 şüpheyle	 yaklaşan	 kural	 şüpheciliğine	 ek	 olarak,	 aslında	
yargılamaya	 konu	 olan	 olaydan	 da	 tam	 olarak	 emin	 olamamayı	 içerir.	 Yani	
aslında,	bir	yargılama	sırasında	tek	mesele,	yargılamaya	konu	olayın	belli	bir	
hukuksal	 norma	 dayanılarak	 çözüme	 kavuşturulup	 kavuşturulamayacağı	
değildir.	Aslında,	bu	olayın	gerçekten	yaşanıp	yaşanmadığı,	eğer	yaşandı	ise	
nasıl	yaşandığı	da	yargılama	esnasında	çözümlenmesi	gereken	meselelerdir. 

	
		⇒	 Amerikan	 Hukuksal	 Realizmi’nin	 temel	 ilkeleri,	 bir	 tür	 manifesto	 şeklinde	 şu	 şekilde	
sıralanmaktadır:	
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Amerikan	Hukuksal	Realizmi’nin	Temel	İlkeleri 

1.	 Devingen,	 hareket	 halinde	 bir	 hukuk	 kavramı	 ve	 hukukun	 yargısal	 olarak	 yaratıldığı	
gerçeğinin	kabulü, 

2.	 	Kendisi	için	değil,	toplumsal	hedefler	için	bir	araç	olarak	hukuk	düşüncesi, 

3.	 	Hukuktan	daha	hızla	devinen	bir	toplum	düşüncesi, 

4.	 	“Olan”	 ile	“olması	gereken”	arasında,	yalnızca	eğitsel	gerekçelerden	kaynaklanan	geçici	bir	
ayrılık	bulunması,	

5.	 Mahkemeler	 ve	 insanların	 aslında	 ne	 yaptıklarının	 tespit	 edilmesi	 söz	 konusu	 olduğunda,	
geleneksel	hukuk	kuralları	ve	kavramlarına	güvensizlik,	

6.	 Mahkeme	kararlarının	oluşumunda,	geleneksel	alışılagelmiş	kurallarının	ağırlıklı	olarak	etkin	
olduğu	 yolundaki	 teoriye	 ilişkin,	 yukarıda	 ifade	 edilen	 güvensizlikle	 el	 ele	 giden	 bir	 başka	
güvensizlik,	

7.	 Davaların	ve	hukuksal	durumların	şimdiye	kadar	yapıldığından	daha	dar	kategoriler	halinde	
gruplanması	gerektiğine	ilişkin	kanaat,	

8.	 Hukukun	herhangi	bir	kısmını,	etkileriyle	birlikte	değerlendirmekte	gösterilecek	ısrar,	

9.	 Bu	ilkeler	çerçevesinde,	hukuka	karşı	girişilecek	güçlü	ve	programlı	bir	saldırı	konusunda	ısrar.	

	
⇒	AHR’nin	Hukuk	Algısı:	 Bu	 ilkelerden	anlaşılacağı	 üzere	Amerikan	Hukuksal	Realizm	düşüncesinin	
hukuk	algısı,	daha	önceden	yasakoyucu	tarafından	formüle	edilmiş	hukuk	kurallarına	değil,	toplumun	
ihtiyaçları	 doğrultusunda	 hüküm	 veren	 mahkeme	 kararlarına	 ağırlık	 verilmesi	 sonucunda	 ortaya	
çıkmaktadır.	Bu	da	normatif	değil,	olgusal	düzeyde	bir	hukuk	soruşturmasına	işaret	eder.	Zira	bu	algı	
içerisinde	 hukukçunun	 görevi,	 hukuksal	 çıktıyı	 normlara	 bakarak	 değil,	 kararı	 verecek	 mahkemeye	
ilişkin	 çeşitli	 değişkenlere	 bakarak	 tahmin	 etmektir.	
⇒	Hukuksal	Çıktının	Değişkenleri:	Bu	değişkenler,	yargıcın	etnik	kökeni,	dinsel	inancı,	cinsiyeti,	eğitim	
gördüğü	kurumlar	ya	da	geldiği	sınıfsal	köken	olabileceği	gibi,	daha	önce	benzer	meselelerde	verilen	
hükümler	ya	da	karar	verilecek	uyuşmazlığa	ilişkin	kamuoyu	baskısı	vs.	de	olabilir.	Her	hâlükârda	söz	
konusu	kararı	tahmin	etmesi	beklenen	hukukçunun,	normatif	düzeydeki	hukuk	bilgisi	kadar,	sosyolojik	
ve	hatta	psikolojik	bir	 birikime	de	 sahip	olması	 gerektiği	 açıktır.	 Sosyoloji	 ve	psikoloji	 disiplinlerinin	
yöntemlerine	duyulan	ihtiyaç,	yalnızca	kural	şüpheciliğinden	kaynaklanmaz.		

⇒	Mahkeme,	 federe	devletlerin	 çıkarmış	olduğu	yasaların,	 anayasaya	uygunluğunu	denetlemeyi	de	
içine	 alan	 geniş	 yetkilere	 sahiptir.	 Bunun	 yanında,	 Yüksek	 Mahkeme,	 vermiş	 olduğu	 kararlarda	
anayasaya	 ve	 yasalara	 getirdiği	 yorumlar	 nedeniyle,	 zaman	 zaman,	 ikinci	 bir	 yasama	 organı	 gibi	
çalışmaktadır.	Yüksek	Mahkeme’nin	bu	konumu,	hukukçuların	yargısal	kararlar	ve	yargıçlar	üzerinde,	
diğer	hukuk	sistemlerine	oranla	daha	fazla	incelemede	bulunmasına	yol	açmaktadır”	(Uzun,	2004:	62).	
Yargıcın	vereceği	kararı	tahmin	etmek,	hukuka	ilişkin	bir	araştırmanın	farklı	disiplinlerin	yöntemlerini	
kullanmayı	da	gerektirir.	

2)Sosyolojik	Hukuk	Okulu’nun	Kurucusu:	Roscoe	Pound	(1870-1964)	

⇒	Roscoe	Pound	tarafından	ortaya	atılarak,	Sosyolojik	Hukuk	Okulu	olarak	anılan	ve	aslında	Amerikan	
Hukuksal	Realizmi’nin	öncüsü	olan	hukuk	düşüncesi	de	bu	yaklaşımın	çok	uzağında	değildir.	Pound,	
hukuku,	 insanüstü	bir	varlığın	eseri	olan	veya	kendi	kendine	 işleyen	bir	ahlaki	düzenlemeler	bütünü	
olarak	görmek	yerine,	 insanlararası	 ilişkilerle	ilgili	ve	belli	bir	amaç	çerçevesinde	zamana	ve	mekâna	
göre	değişiklik	gösteren	bir	olgu	olarak	görmekle,	hukuk	düşüncesindeki	önemli	bir	aşamanın	öncüsü	
olmuştur.	

⇒	Felsefî	anlamda	ise	Pound,	pragmatizme	dayanmaktadır.	
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⇒	 Pound’un	 temel	 çalışmalarını	 yaptığı	 20.	 yüzyılın	 ilk	 çeyreği,	 Pound’un	 da	 üyesi	 olduğu	 ABD	
toplumunda	köklü	değişimlerin	görüldüğü	bir	dönemdir.	Bu	dönemde,	 ilk	dünya	savaşı	yaşanmış	ve	
ABD	 yeni	 süper	 güç	 olarak	 dünya	 sahnesinde	 yerini	 almış,	 bu	 arada	 ülke	 içinde	 de	 o	 güne	 değin	
görülmeyen	 yeni	 ve	 keskin	 karşıtlıklar	 ve	 çatışmalar	 görülmeye	 başlamıştır.	 Bu	 da	 hukukun	
müdahalesine	 duyulan	 ihtiyacı	 artırmıştır.	 Felsefî	 anlamda	 ise	 Pound,	 pragmatizme	 dayanmaktadır.	
Daha	 evvel	 de	 ifade	 edildiği	 üzere	 pragmatizm,	 pratik	 sonuçları	 esas	 alan	 bir	 düşünce	 akımıdır.	
Dolayısıyla	 Pound	 açısından	 hukukun	 geçerliliği	 problemi,	 önceden	 varsayılan	 kurallara	 bağlı	 olarak	
değil,	ancak	hukuk	uygulamasının	sonuçları	itibariyle	tartışılabilir	bir	problemdir.	

⇒	 Pound,	 hukuku,	 insanüstü	 bir	 varlığın	 eseri	 olan	 veya	 kendi	 kendine	 işleyen	 bir	 ahlâkî	
düzenlemeler	 bütünü	 olarak	 görmek	 yerine,	 insanlararası	 ilişkilerle	 ilgili	 ve	 belli	 bir	 amaç	
çerçevesinde	 zamana	 ve	 mekâna	 göre	 değişiklik	 gösteren	 bir	 olgu	 olarak	 görmekle,	 hukuk	
düşüncesindeki	önemli	bir	aşamanın	öncüsü	olmuştur.	(bk.	Jhering)	

⇒	Pound’a	göre,	hukuk	toplumla	ilgili	olduğuna	göre,	gerek	yasa	koyucuların,	gerekse	uygulayıcıların,	
içinde	 yaşadıkları	 topluma	 ilişkin	 bilgi	 sahibi	 olmaları	 gerekmektedir.	 İçinde	 yaşadıkları	 toplum	
hakkında	bilgi	sahibi	olan	hukukçular,	hukuk	kurallarını	soyut	içerikleriyle	değil,	toplumsal	yaşamdaki	
uygulanabilirlikleri	 ve	 etkileri	 ile	 ele	 alabilecek	 ve	 bir	 hukuk	 kuralının	 yaratacağı	 toplumsal	 sonucu	
öngörebileceklerdir.	Böylece	hukuk,	gerektiğinde,	ulaşılmak	istenen	toplumsal	sonuca	yönelik	bir	araç	
olarak	 da	 kullanılabilir.	 Hukukun	 belli	 bir	 amaca	 yönelik	 bir	 araç	 olarak	 kullanılması	 “toplum	
mühendisliği”	olarak	adlandırılmıştır.	

⇒	Toplum	Mühendisliği:	En	geniş	anlamıyla,	çeşitli	araçlar	kullanılarak	toplumsal	
yapının,	kendi	akışına	bırakılmayıp,	bilinçli	müdahalelerle	şekillendirilmesini	ifade	
eder.	Hukuk	sözkonusu	olduğunda	ise,	hukukun	belli	bir	toplumsal	amaca	yönelik	
bir	araç	olarak	kullanılması,	bu	kavramla	ifade	olunur. 

	
⇒	Pound’a	göre,	hukuk	toplumla	ilgili	olduğuna	göre,	gerek	yasa	koyucuların,	gerekse	uygulayıcıların,	
içinde	yaşadıkları	topluma	ilişkin	bilgi	sahibi	olmaları	gerekmektedir.	

 Psikolojinin,	bir	yargısal	kararın	verilmesinde	nasıl	bir	etkisi	olabilir?	Tartışınız.	

3)Jerome	Frank	

⇒	 Bir	 yargılama	 esnasında	 davacı	 ile	 davalı,	 olayın	 nasıl	 gerçekleştiğine	 ilişkin	 farklı	 şeyler	
söyleyeceklerdir.	Tanıklar	da	olayı	kendi	gözlerinden	nasıl	gördüklerini	anlatacaklardır.	Böylece,	aslında	
yargıç	karar	verirken,	gerçekten	meydana	gelmiş	bir	olaya	göre	değil,	kendisine	anlatılanların	zihninde	
canlandırdığı	duruma	göre	karar	verecektir.	Yargıç,	olayın	farklı	ağızlar	tarafından	aktarımını	dinlerken;	
anlatıcı	kişilerin	psikolojik	durumlarını,	somut	olaydaki	çıkar	ilişkilerini,	toplumsal	statüleri	gibi	bir	dizi	
etkeni	 de	 dikkate	 almalıdır.	 Amerikan	 Realizm	 ekolünden	 Jerome	 Frank,	 olayların	 gerçekte	 nasıl	
yaşandığının	yargıç	tarafından	değerlendirilebilmesi	için	psikoloji	birikiminin	önemine	dikkat	çeker:	

Yargıçlar 

1)Psikolog 
Yargıç 

⇒	 Avukatlar	 ve	 yargıçlar,	 psikolog	 ya	 da	 psikiyatrlar	 gibi	 hareket	 etmelidir.	
Avukat	 bürosunda,	 müşterilerine	 karşı	 amatör	 bir	 psikiyatr	 gibi	 hizmet	
vermektedir.	 Hukuk	 sözlüğümüz,	 mahkemelerin	 her	 gün	 psikolojik	 konularla	
uğraştığını	gösteriyor.	Örnek	olarak	 şu	kelimelere	bakın:	 “Sâik”,	 “niyet”,	 “kötü	
niyet”,	“akıl	hastalığı”,	vs.	

⇒	Özellikle	tanıkların	psikolojisi,	bazı	nedenlerden	ötürü	çok	önemli:	Davalarda	
verilen	 hükümler,	 tarafların	 kaderlerini	 etkilemektedir.	 Bir	 ceza	 davasında,	
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hüküm,	davalının	özgürlüğünü,	hatta	bazen	yaşamını	etkileyebiliyor.	Bir	hukuk	
davasında,	 taraflardan	 birinin	 iflas	 etmesine	 ya	 da	 itibarının	 zedelenmesine	
neden	olabiliyor,	pekçok	hüküm,	tanıkların	ifadesi	üzerine	verilmektedir. 

2)Tarihçi 
Yargıç 

⇒	Pekçok	davada	olay,	davadan	önce	gerçekleşmiştir;	dolayısıyla	mahkeme	bir	
tarihçi	 gibi	 çalışmalıdır:	Bu	olaylara	ancak	 tarihçiler	gibi	ulaşılabilir	 -ikinci	 veya	
üçüncü	elden,	 tanıkların	anlattığı	hikayeler	 aracı-lığıyla.	 Eğer	 tanık,	 irâdî	 ya	da	
gayr-i	irâdî,	hikâyesini	olaydan	önemli	derecede	farklı	anlatırsa	ve	yargıç	ve	jüri	
de	ona	inanırsa,	bir	 insan	hayatını,	özgürlüğünü	ya	da	servetini,	sırf	bu	yüzden	
kaybedebilir	(Uzun,	2004:	70). 

	

4)Oliver	Wendel	Holmes	(1841-1935)		

⇒	 Amerikan	 Hukuksal	 Realizm	 düşüncesinin	 önde	 gelen	 kuramcılarından	 olan	 Amerikan	 Yüksek	
Mahkemesi	Yargıcı	Oliver	Wendell	Holmes,	hukuk	dünyasında	mahkemelerin	nasıl	karar	vereceğinin	
tahmin	 edilmesinin	 önemli	 olduğunu	 ileri	 sürmektedir.	 Holmes,	 tam	 olarak	 şunu	 söylemektedir:	
“Hukuku	 incelerken	bir	gizemi	değil,	çok	 iyi	bilinen	bir	mesleği	 inceliyoruz….	 İnsanlar,	kendilerinden	
daha	güçlü	olana	karşı	hangi	şartlar	altında	ve	ne	oranda	risk	alacaklarını	bilmek	isterler.	O	zaman	da,	
bu	tehlikeden	ne	zaman	korkulması	gerektiğini	bulmak,	bir	meslek	hâline	gelir.	Öyleyse,	çalışmamızın	
konusu	 tahmindir:	Mahkemeler	 aracılığıyla,	 kamusal	 gücün	 ne	 zaman	 ortaya	 çıkacağını	 tahmin.”	
(Aktaran	Uzun,	2004:	65).	

⇒	Holmes’e	göre	hukukçu,	hukuku,	kamu	gücünün	kendisine	uygulanmasından	kaçmak	isteyen	kötü	
niyetli	kişinin	gözüyle	görmeye	çalışmalıdır.	Zira	kötü	niyetli	kişi	 için	mesele	hukukun,	ne	kadar	akla	
uygun,	ne	kadar	âdil	bir	sistem	olduğu	değildir.	Kötü	niyetli	kişinin	hukuka	ilişkin	soracağı	soru	şudur:	
Eğer	böyle	bir	davranışta	bulunursam	mahkeme	ne	karar	verecek?	Hukukun	gerçekten	ne	olduğunu	
sorgulayan	 hukukçu	 için	 de	 sorgulamasının	 yanıtı,	 bu	 soruya	 verilecek	 yanıtta	 saklıdır.	
Amerikan	 Hukuksal	 Realizmi’nin	 hukuku	 betimlerken	 yargılamanın	 üzerinde	 bu	 kadar	 durmuş	
olmasının	temelinde,	ABD	siyasal	ve	hukuksal	örgütlenmesinin	de	rolü	bulunur.142		

1)İSKANDİNAV	HUKUKSAL	REALİZMİ	(İHR)143	

İHR Önemli İsimleri 

Axel	Hägerstrom	(1868-1939),	 

Vilhelm	Lundstedt	(1882-1955),	 

Karl	Olivecrona	(),	 

Stig	Jorgensen	(),	

Alf	Ross	(1899-1979).144		

	

																																																													
142	Ayrıca bk. Ertuğrul Uzun, “Amerikan Hukuki Realizmi”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş 
içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki 
2015, 75-90.		
143	 Güriz,	 HF,	 143-5,	 366-77;	 Ertuğrul Uzun, “İskandinav Hukuki Realizmi”, Çağdaş Hukuk 
Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, 
İstanbul: İthaki 2015, 91-112.	
144	Ayrıntı	için	bk.	Ertuğrul	Uzun,	“Alf	Ross’un	‘Geçerli	Hukuk’	Anlayışı	Üzerine	Bir	Eleştiri”,	?,	?.	(22s)	
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⇒	Hukuksal	olgulara	analitik	ve	davranışçı	pozitif	bir	kavrayışla	yaklaşan	İHR,	Kıta	Avrupası	ile	ilginç	bir	
Anglo-Sakson	 hukuk	 anlayışı	 birleşimi	 oluşturmaktadır.	 Aslında	 tek	 bir	 okul	 olarak	
değerlendirilemeyecek	İHR’nin	temel	ilkeleri	şunlardır:	

İHR’nin	Temel	İlkeleri 

1.	 Hak	 kavramı	 ve	 ampirik	 olaylar	 arasında	 ilişki	 kurmanın	 güçlüğü	 ve	 bu	 nedenle	 hukuk	
kurallarının	varsayımsal	oluşu, 

2.	 	Hak	kavramı	realist	anlamda	diğer	kişiler	üzerinde	psikolojik	baskı	yapma	aracıdır, 

3.	 	Varsayımsal	 hukuk	 kuralı	 kullanılarak,	 yargıcın	 nasıl	 bir	 karara	 ulaşacağını	 tahmin	 etmek	
hukukçunun	en	önemli	işlevidir, 

4.	 	Hukuk	ve	hak,	devletin	zor	kullanma	tekeliyle	doğrudan	bağlantılıdır,	

5.	 Hukuksal	karar,	hem	pragmatik,	hem	de	ideolojik	elemanları	içerir.	

	

⇒	İskandinav	Hukuksal	Realizmi’nin	öncü	düşünürlerinden	Axel	Hägerstrom’un	hak,	ödev,	hakkın	devri,	
geçerlik	gibi	hukuksal	yapının	bazı	önemli	kavramlarını,	boş	inançtan	kaynaklanan	mit,	kurgu,	sihir	ya	
da	kafa	karışıklığı	diye	nitelendirdiği,	bu	kavramların	metafizik	dünyanın	hayal	ürünü	olduğunu,	yani	
aslında	bir	gerçekliğe	sahip	olmadığını	 ileri	sürdüğü	bilinmektedir.	(Hart,	1959:	233;	Uzun,	2004:	75)	
Hägerstrom’a	göre,	hak	ya	da	ödev	gibi	kavramlar,	“gerçek”	değildir.	Sözgelimi	hak,	bir	şey	üzerindeki	
güç	 olarak	 tanımlanmaktadır.	 Ancak	 bu	 erk,	 doğada	 bildiğimiz	 anlamda	 bir	 erk	 değildir.	 Tümüyle	
kurgusal,	 hukuk	öyle	 söylediği	 için	 var	 kabul	edilen,	doğanın	gerçeği	dışında	bir	 erktir.	Hägerstrom,	
modern	hukukta	kabul	edilen	hak	ya	da	ödev	kavramlarının	temelinde,	antik	inanışlar	olduğunu	ileri	
sürmektedir.	Bu	düşüncesinin	nedeni,	Antik	Roma	hukuku	üzerine	yaptığı	araştırmalardır.	Buna	göre	
antik	 dönemde,	 sözgelimi	 alım	 satım	 sözleşmesi	 yapılabilmesi	 için	 öngörülmüş	 bazı	 ritüeller	 ya	 da	
törenler	söz	konusudur.	Bu	ritüeller	ya	da	törenler,	yerine	getirildiğinde	artık,	ortaya	“mülkiyet	hakkı”	
diye	bir	şeyin	çıktığına	inanılmaktadır.	

Stig JORGENSEN145 

	

İHR’nin	 önemli	 bir	 ismi	 olarak	 Jorgensen,	 realizmin	 klasik	 yöntemsel	 yaklaşımlarını	
benimsemiştir.	Aslında	hukukun	ne	olduğunu	sormak	çok	da	anlamlı	değildir.	Çünkü	bu	tür	bir	soru,	
idealist	 bir	 tutumu	 gösterir.	 Asıl	 ilgilenilmesi	 gereken	 bir	 bilim	 olarak	 hukukun	 niteliğinin	 ne	
olduğudur.146	Hukuk	biliminin	 konusu	bireylerle,	 onların	 içinde	bulundukları	 grup	üyeleri	 arasındaki	
belirli	ilişkileri	açıklayan	norm	sistemidir.147	

Sosyal	psikoloji	açısından	bakıldığında,	hukuk	kuralları	emredici	niteliktedir.	Hukuk	bilimi	ise,	
tipik	davranışı	belirleyen	normla	ilgilidir.	Davranış	genellikle	normun	bilgisinden	anlaşılabilir	ve	tahmin	
edilir.	 Çünkü	 norm,	 davranışın	 kesin	 bir	 yön	 almasını	 sağlamak	 için	 tasarlanmıştır.	 Ancak	 norm	 ve	
davranışın	 farklı	 fenomenler	 olduğunu	da	 gözden	 kaçırmamak	 gerekir.	Normun	değeri,	 onun	uyma	
derecesi	olan	konusuna	göre	belirlenir.	

																																																													
145	Stig	Jorgensen,	Hukuk	ve	Toplum,	çev.Ülker	Yükselbaba-Nazime	Beysan,	İstanbul:	Donkişot	Yayınları	2001;	
Işıktaç,	HF,	308-10’ten	özetle.	
146	Jorgensen,	Hukuk	ve	Toplum,	15.	
147	Jorgen,	16.	
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Hukuk	 biliminin	 ampirik	 bir	 bilim	 olduğu,	 gerçek	 fenomenler	 üzerine	 kurulmuş	 olmasından	
anlaşılır.	Hukuk	biliminin	birincil	konusu	normlardır.	Ancak	hukuk	bilimi,	normatif	bir	bilim	olmayıp,	
normları	açıklayan	bir	bilimdir.	Çünkü	hukuk	bilimi,	kendisini,	ör.	yasamanın	yaptığı	gibi,	normlarla	ifade	
etmez.	 Hukuk,	 davranış	 modelini	 belirler;	 betimleyicidir,	 uygulanabilirdir	 ve	 emredicidir.148	 Hukuk	
kuralının	önceden	 kestirilebilirliği,	 hukuk	 kuralının	 temel	 bilgisidir.	 Böylece	uygulamacının,	 onu	 açık	
olarak	algılamasına	olanak	sağlar.	

Kendi	 teorik	 çalışmasını	 realist	 yaklaşımdan	 farklılaşmış	 bir	 açılım	 olarak	 gören	 Jorgensen,	
motodik	 tutumunun	analitik	 teori	 olduğunu	belirtmektedir.	Analitik	 teori,	 hukukun	hiyerarşik	norm	
sistemi	oluşu	ve	formel	yanıyla	uğraşır.	Yani,	hukuk	kurallarının	mantıksal	yapısı	ve	biçimsel	yürürlük	
koşullarıyla	ilgilenir.	Hukuk;	norm	sistemi,	hukuksal	kararın	tahmini,	ideoloji,	yaptırmalı	eylem	ve	kültür	
biliminin	modelini	içeren	bir	bütün	olarak	da	anlaşılmalıdır.149	

Hukuka	ilgisini	yöneltmiş	çeşitli	bilim	alanları,	farklı	açılardan	hukuku	kavrar.	Hukuk	bilimcisi,	
hukukla,	 norm	 sistemi	 olarak	 ilgilenirken;	 hukuk	 sosyoloğu,	 hukuksal	 davranışİ	 siyasetçi,	 yaptırıma	
bağlanmış	güç	sistemiyle	ilgilenir.	Hukukun	birçok	fonksiyonunun	bir	arada	kavranabilmesi	için,	yatay	
(sosyolojik	ve	karşılaştırmalı)	ve	dikey	(tarihsel)	perspektiflerden	ele	alınması	gerekir.150		

Bu	 dğerlendirmeler,	 hukukun	 temel	 işlevi	 olan	 toplumsal	 düzenin	 kurulması	 açısından	
anlaşılmalıdır.151	 Hukuk,	 toplumsal	 düzeni,	 statülerin	 belirlenmesi,	 toplumsal	 denetim	 ve	 yönetim,	
uyuşmazlıkların	çözülmesi	aracılığıyla	sağlar.	

Hukuk	bu	işlevlerini	yerine	getirirken,	toplumsal	anlamda	bir	kültür	örüntüsünün	temsil	edici	
ifadesi	olmasından	güç	alır.152	Bu	gücün,	diğer	toplumsal	değer	açılımlarıyla	olan	yakın	bağlantısına	da	
dikkat	etmek	gerekir.	Hukuksal	değerler,	ulusal	güvenlik,	sosyal	refah,	ahlâk,	sözleşme	ve	uluslararası	
ilişkiler	 açısından	 da	 ifadesini	 bulan,	 toplumsal	 değerlerle	 içiçedir.	 Burada	 sosyal	 ,dealler	 olarak	 da	
kabul	 edebileceğimiz	 bu	 değerlerle	 hukuk	 arasında	 bir	 çatışma	 olması	 durumunda	 ne	 olacağı	
sorusunun	cevaplandırılması	gerekir.	

Jorgensen,	hukukun	değer	yanının	bu	toplumsal	değerlerle	ilişkilendirilmesinde,	Stammler’in	
“değişen	içerikli	DH”	anlayışına	gönderme	yapar.153	Şöyleki:	Toplumsal	gelişmede	değerlerin	profilini	
adaletle	ilişkilendirerek	sürekli	gözden	geçirmek	gerekir.	

Hukuksal	sistemin	önemli	bir	işlevi	de,	hukuksal	çatışmaların	çözümlenmesi	için	etkili	ve	tarafsız	
bir	 prosedürün	 sağlanmasıdır.	 Ancak,	 her	 çatışmanın	 hukuksal	 çözümlenmesinde,	 iki	 tipik	 etkiyi	
görürüz.	 Öncelikle,	 biçimsel	 olarak	 çözümleme,	 belirli	 bir	 çatışmanın	 çözümlenmesidir;	 burada	 bu	
çözümün	benzer	olaylar	için	bir	emsal	teşkil	ettiğini	de	gözden	kaçırmamak	gerekir.	Bu	emsalin	etkisinin	
zihinsel	 özellikten	 kaynaklandığını	 da	 görmek	 gerekir.	 Biçimsel	 çözümleme,	 klasik	 mantığa,	 benzer	
durumlara	benzer	sonuçların	bağlanması	ilkesi	dolayısıyla	da	uygundur.	

Hukuksal	 kararın	 amacı,	 kısmen	 belli	 bir	 çatışmayla	 ilgili	 adaleti	 sağlamak,	 kısmen	 de	
gelecekteki	 çatışmaların	 çözümlenmesinde	 bir	 model	 olarak	 kullanılarak,	 biçimsel	 adalete	 hizmet	
etmektir.154		

																																																													
148	Jorgensen,		
149	Jorgensen,	33.	
150	Jorgensen,	37.	
151	Jorgensen,	46.	
152	Jorgensen,	88.	
153	Jorgensen,	89.	
154	Jorgensen,	94.	
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Hukuk,	 bir	 sistem	 olarak,	 dışarıdan	 bakıldığında,	 hukuk	 kavramlarının	 faaliyetleri	 olarak	
görünürken;	içeriden	bakıldığında	da	bir	hukuksal	ödev	düşüncesinin	nesnesini	oluşturur.	Jorgensen’e	
göre,	her	 iki	görünümün	de,	adalet	düşüncesinin	 içeriğinin	zaman	ve	mekân	 içinde	değişiyor	olması	
nedeniyle	değiştiğini	saptayabiliriz.	

Jorgensen,	 İHR	 hukuk	 anlayışının,	 özellikle	 giderek	 artan	 analitik	 hukuk	 yaklaşımlarının	
etkisinde	kalarak,	Anglo-Sakson	hukuk	sistemine	yaklaşan	bir	pozitivizme	kaydığı	düşüncesindedir.	

Jorgensen,	hukuku,	toplumsal	yaşamınzorunlu	koşullarının	devamına	yönelen	yol	gösterici	bir	
sistem	 olarak	 değerlendirmektedir.	 Abartılı	 ampirik	 veya	 sistematik	 düşünce	 akımlarının	 tersine,	
hukuku	belli	bir	iç	yapıya	sahip	ve	rasyonelliği	koruyan	bir	mekanizma	olarak	sunmaktadır.	Jorgensen,	
hukuku,	 toplumsal	 yaşamdaki	 değişimlere	 kendini	 daima	 uyarlayan	 bir	 geri	 besleme	 mekanizması	
olarak	 kabul	 etmiş	 ve	 hukuka	 toplumsal	 denetimi	 ahlâkî	 ve	 siyasî	 formlarından	 ayırdedilebilen	 bir	
özellik	tanımıştır.							

12.HAFTA	(Hart:	Sosyolojik	Hukuksal	Pozitivizm/Dworkin/Husserl:	Fenomenolojik	Hukuk	
Anlayışı/Rawls)	

SOSYOLOJİK HUKUKSAL POZİTİVİZM/H.L.A. HART (1907-1972)155 

	

II.	 Dünya	 Savaşı	 ardından	 özellikle	 Almanya’da	 bir	 hukuksal	 pozitivizm	tartışması	yapılmı
ştır.	 (Nazi	 Almanyası’nda	 bir	 tuvalete	 “Hitler	 bir	 kâtildir	 ve	 savaştan	
sorumludur”	 yazdığı	 için,	 vatana	 ihanetten	 mahkum	 edilmiş	 ve	 ölümlecezalandırılmış	 bir	 kişi	
sözkonusudur.	 Nazi	 Almanyası’nda	 ihbaryükümlülüğünün	 varlığından	 ve	 bu	 ihbar	 yükümlülüğüne	
uyanların	 ihbarlarından	 ötürü	 sorumlu	 olup	 olmayacakları	 soruşturulmuştur.)	
Mesele,	 ihbar	 yükümlülüğü	 doğuran	 yasalara	 uyanların	 bu	 ihbarlardan	 ötürü	 sorumlu	
tutulup	tutulmayacakları,	ahlâka	aykırı	yasaların	hukuk	olup	olmadıklarıdır.	

è Hukukun	 Ahlâka	 Uyma	 Zorunsuzluğu:	
H.L.A.	Hart,	 bu	 soruna	 ilişkin	 şöyle	 bir	yaklaşımda	 bulundu.	 Hart,	Nazi	hukukununahlâka	
aykırılığı	 nedeniyle	 hukuk	 olmadığı	 görüşünü	 benimsemedi.	Hart’a	 göre	 buyasalar	 doğuşun
dan	 beri	 boş	 ve	 geçersiz	 değildi.	 Onun	 çözümü,	 geçerliolarak	 varlık	
kazanan	 ancak	 içeriği	 ahlaka	 aykırı	 olan	 yasa	 yine	 dehukuktur	 biçimindedir.Bu	 yasaları	
ahlâka	 aykırılıkları	 nedeniyle	 hukuk	 olmadıkları	söylenemez;	bunlar	hukuktur.	Buna	şöyle	
bir	çözüm	bulur	Hart:	Geriye	yürümezlikilkesine	rağmen,	daha	sonra	çıkarılacak	birbaşka	 yas
ayla, 	 bu	 hukuka	 uygun,	 ama	ahlaka	aykırı	yasalar	kaldırılıp	yeni	bir	yasaylaçözüme	gidilebilir	a
ncak.	

è  Hart’ın	hukuksal	 pozitivizmine,	 “sosyolojik	hukuksal	 pozitivizm”	denir.		
è  Austin	Eleştirisi:	Austin’in,	 iradeci	

hukuksal	 pozitivizmini	 eleştirir.	 Austin,	 hukuku	 egemenin	yaptırımla	desteklenmiş	
buyruğu	olarak	görmekteydi.	Hart,	hem	bu	yaptırıma	önem	verilmesine,	 hem	 de	 buyrukl a he
p	 bir	 ödev-emir	 yükümlülüğünün	 anlaşılmasına	karşı	çıkar.	
Hart’a	 göre	 hukuk	 sadeceemirler	 ya	 da	 emir	 veren	 normlar	 değildir.	 Hukuku	böyle,	yani	

																																																													
155	Sevtap	Metin-Ülker	Yükselbaba,	HFDN,	 ;	Furtun,	HFD,	124-5; Ertuğrul Uzun, “H.L.A.Hart: Kurallar 
Sistemi Olarak Hukuk”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım Akbaş-Melike 
Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki 2015, 139-166).	



171	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

Austin	gibi	algılamak,	onu	ilkel	bir	zeminde	ele	almaktır.		Austin,	yetki	veren	normları	
görmezden	geldiği	için	ve	Hart	hukuk	içinde	bu	tip	normların	da	olduğunu	 düşündüğü	 için	
Austin’i	 eleştirmektedir.	 	

è  Çağdaş	 pozitivistlerden	 H.L.A.	 Hart’a	 göre	 hukuk	 sistemi,	 birincil	 ve	 ikincil	 kurallardan	
oluşmaktadır.Hart’a	 göre,	 bir	 hukuk	 sisteminde	 iki	 tür	 kural	 vardır.	 Birincil	
Kurallar	 ve	 İkincil	 Kurallar.	

ð Birincil Kurallar ð İkincil Kurallar 

ð Austin, sadece birincil kurallardan bah
setmiştir. Oysa bu, ilkel hukukun bir ö
zelliğidir. 

ð Austin’e göre hukuk sadece birincil   
kurallardan ibarettir.  

ð Eğer hukukdüzeni sadece birincil kural
lardan oluşsaydı o düzenin etkinliğini, 
kesinliğini,geçerliliğini ve dinamizmin
i sağlamak mümkün olmazdı. 

ð Modern bir hukuk sistemi sadece birincil
 değil, ikincil kurallardan da oluşur. 
Emredici olan, emir ve yasaklarla insan da
vranışını yönlendiren, düzenleyen ve buna
uyulmadığında uymayanın hoşuna gitmey
en yaptırımları gündeme getirennormlardır. 

	
è Modern	hukuku,	ilkel	hukuktan	ayıran	kurallar	bunlardır	ve	üçe	ayrılırlar:	

	
H.L.A. HART’a Göre Hukuk Sistemi 

1)Birincil/Emredici Kurallar  Hart’a göre, birincil normlar, kişilerin belirli şeyleri 
yapmalarını emreden, bazı davranışları yasaklayıp bazılarına izin 
veren, yani kapsamı içerisinde toplumsal davranış kalıpları 
barındıran normlardır. Örneğin, ceza hukukundaki kurallar, bu 
türe dahildir. 

2)İkincil 
Kurallar 
»Hart’a göre, 
ikincil 
normlar, 
birincil 
normların, 
kesin olarak 
belirlenmesi, 
ortaya 
konulması, 
ortadan 
kaldırılması, 
değiştirilmesi 
ve ihlal 
edilmesini 
kesin olarak 
belirleme 
biçimini 
ortaya koyan 
normlardır. 
»İkincil kural
lar, hukukkur
allarını diğer       
sosyal normlar

c)Tanıma 
Kuralları 
(Belirlilik)     
 

 Tanıma kuralı, hukuk sistemindeki kuralların geçerlilik 
ölçütlerini belirlemektedir. 

 Önemli işlevlerle nitelendirilen ikincil normların en önemlisi, 
“tanıma kuralı”dır. Davranış kalıbı içeren kurallardan hangisinin 
hukuk olarak kabul edilebileceğinin ölçütü, hukukîlik ölçütü 
olarak tanımlanabilecek olan “tanıma kuralı” vasıtasıyla 
belirlenir. Yani, tanıma kuralı, neyin hukuk olduğunu gösteren 
ölçüttür. 

Tanıma kuralı, bir kuralın hukuk kuralı olarak tanımamızı sa
ğlayan, bunun kriterlerinigösteren kurallardır. Bir kural hangi k
riterleri taşırsa hukuk kuralı olur sorusuna yanıtverirler. 

Tanıma kuralının kendisinin ne olduğunu da bilmek gerekir. 
Burada tanıma kuralı ileKelsen’in grundnorm’u arasında bir be
nzerlik uyandırılabilse de, Kelsen’in grundnorm’unormatif ve o
lması gerekeni gösteren, içeriksiz bir yapıda olduğundan (zira 
Kelsen’e göreolması gereken daima bir olması gerekenden ç
ıkar) Hart’ıntanıma kuralı tamamenolgudan kaynaklanmaktadır
; olandan olması gereken çıkarılmaktadır yani sosyolojik birb
oyutu vardır. İkisinin de ortak yönü, diğer kuralların hukuk 
olmaklıklarını tanımakuralından ya da grundnorm’dan almaları
dır: Belirlilik. 

b)Değiştirme 
Kuralları 
(Dinamizm) 

 Değiştirme kuralları, birincil kuralların değiştirilmesi ve 
kaldırılması usulünü belirlemektedir. Bunlara, vatandaşların 
sözleşmeyle birincil kurallarda değişiklik yapması da dahildir. 
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dan ayıran kur
allardır. Geçer
li hukukun ne 
olduğunu, 
onu diğer sosy
al      normlarda
n ayıran ikincil
  kurallar söyle
r.  

İlkel toplumlarda ve Austin’de olmayan, birincil normların yü
rürlükten    nasıl kaldırılıpdeğiştirilebileceğini içeren kurallardır.
 Böylece hukukta      dinamizm de sağlanır: Dinamizm. 

c)Yargılamaya 
İlişkin 
Kurallar 
(Etkinlik) 

 Yargılamaya ilişkin kurallar, mahkemelerin yapısını 
düzenleyen, onlara davalara bakma ve karar verme yetkisini 
veren, yargılamanın usulünü belirleyen kurallardır. 
Birincil normlar ihlal edildiğinde bu ihlalin gerçekten de m

eydana gelip gelmediğinitespit etmek gerekecektir. Bu tespit 
de belli muhakeme kurallarıyla var olabilir. Birincilnormların
 etkinliği ancak bu muhakeme kurallarıyla mümkün olabilecekt
ir: Etkinlik. 

	
 Hart’a	 göre	hukuk	kuralları	 sadece	 yönetilenleri	değil,	 yönetenleri	de	bağlamaktadır.	

Austin	 yaptırımın,	 cebirin	 hukuku	 ayırt	 eden	 unsur	 olduğunu	 düşünüyordu.	 Oysa	 Hart’a	
göre	 insanlar,	 hukuka	 sadece	 bu	 tip	 dışsal	 zorlamalar	 nedeniyle	 uymazlar;	 ona	 göre	
hukukun	 doğru	 ve	 haklı	 olduğuna	 inanmaları	 nedeniyle	insanlar	hukuka	uymaktadırlar.Yani	hukuk
u	benimsemek	söz	konusudur.	Bu	nedenle	hukukun	mutlaka	dışsal	olduğunusöylemek	doğru	değildir:
	içsel	bakış	açısı	tezi	(ya	da	insanın	kendisini	yükümlü	kılması).	

è Hart’a	göre	hukukta	elbette	bir	dışsal	zorlama	vardır;	ancak	iş	sadece	bundan	 ibaret	değildir.	
İnsanlar	 hukuka,	 onu	 benimsedikleri	 için	 de	 uyarlar.	 Hatta	 hukuktan	 bahsedebilmek	 için,	
insanların	o	kuralı	benimseyebilir	olmaları	da	gerekmektedir.	Bu,	 hukukun	 yanısıra	 diğer	
sosyal	 kuralların	 da	 yerine	 getirilmesi	 bakımından,	 o	 kuralların		doğruluğuna,		haklılığına	
inanmak	 	 mümkündür.	 (İçsel	 bakış	 açısı	 tezi,	 Hart’ı	 safkan	 bir	 hukuksal	
pozitivist	 olmaktan	 	 	 	 	 	 çıkarmaktadır.	 İçsel	 bakış,	 ister	 istemez,	 “doğal”	 alana	 bir	
göndermede	 bulunmaktır.	 Doğal	 hukukçu	 içerik,	 Hart’ta	 bu	 biçimiyle	 mevcuttur.)	
Bugün	 doğal	 hukuk-hukuksal	 pozitivizm	 ilişkisine	 bakıldığında,	 Hart’la	 birlikte	
hukukun	 kesinliği,	 belirlilik	 ve	 etkinlik	 kriterleri	 zayıflamıştır.	 Yani	 neyin	 hukuk	
olduğunun		belirlenmesi			için	artık		sadece	normlarla	anlaşılamamaktadır.	

è Yine	 hukuk-
ahlâk	ilişkisi	(ya	da	ilişkisizliği)	bakımından	esnek	hukuksal	pozitivistlerhukukun		 ahlâkî	 alanla,
	 adalet	 	 	 idesiyle	 bir	 kesişiminin	olduğunu	düşünmektedir.	 Hattabelki	 de	 Dworkin’in	 etkisiyl
e,	 kurallar	 yanında	 ilkelerin	 de	normlar	 hiyerarşisine	katılabileceğini	 düşünmüşlerdir.		

Klasik	 Pozitivizmden	 Farkı:	 Klasik	 hukuksal	 pozitivizm,	 hukukçuyu	 basit	 bir	 uygulayıcı	
olarak	görür.	Pozitivistlere	göre,	hukukçunun	uşraş	alanı	normlarla	sınırlıdır.	Modern	pozitivist	Hart,	
hukuk	 kurallarının	 açık	 olmadığı	 veya	 boşlukların	 bulunduğu	 durumlarda	 hukukçunun	 ancak	 hukuk	
yaratabileceğini	 ifade	 eder.	 Ronald	 Dworkin	 ise,	 hukukun	 sadece	 ‘konan	 hukuk-mevzu	 hukuk’	
olmadığını,	o	kuralların	yanında	önceden	mevcut	olan	evrensel	hukuk	kurallarının	ve	doğal	hukukun	
varolduğunu	belirtir.	

	 Fenomenolojik	Hukuk	Anlayışı:	Edmund Husserl	(1859-1938)156	

																																																													

156 Felsefe	Yazarlarından	Seçilmiş	Metinler	(haz.	A.	Cuvillier).	Ankara:	Bilim	ve	Sanat	Yayınları;	Husserl	(haz.	K.	
Küçükalp).	İstanbul:	Say	Yayınları;	Öktem, N. (2012). Fenomenoloji ve Hukuk. Ankara: Yetkin Yayınları. 
Güriz,	HF,	409-15;	Öktem,	.	
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FENOMENOLOJİK HUKUK ANLAYIŞI: Edmund	HUSSERL	(1859-1938)157 

	

	

 Husserl,	E.	(1996),	Fenomenoloji	(çev.	M.	M.	Yakuboğlu);	
 Husserl,	E.	(2010).	Fenomenoloji	(çev.	D.	Küçükalp).	
 Husserl,	E:	(1997).	Fenomenoloji	Üzerine	Beş	Ders	(çev.	H.	Tepe).	Ankara:	Bilim	ve	Sanat	Yayınları;	

	

	 Bir	 felsefe	 terimi	 olan	 fenomenoloji,	 20.	 yyda	 ortaya	 çıkmıştır.	 Amaç,	 metafiziği	 sona	
erdirerek	 somut	 yaşantıyı	 ön	 plana	 çıkarmaktır.	 Gerçekliğin	 sadece	 görünüşlerden	 ibaret	 olduğu	
şeklinde	bir	bakış	açısı	vardır.	Bu	akımın	önemli	temsilcisi,	Edmund	Husserl’dir.	

	Edmund	Husserl'in	fenomenolojik	anlayışı,	somuta	yönelmektedir,	dönemin	zihniyetine	
uygun	şekilde	gelişmiş	ve	çağdaş	akılcılığın	bir	işareti	olmuştur.	

§ Fenomenolojinin	hukuk	alanında,	«hukukun	özü	nedir	ve	bu	öz	pozitif	hukuka	nasıl	yansır?»	
sorusunu	sorar.	

§ Yöntem	hukuka	uygulandığında,	hukukun	özü	olarak	düzen	ve	insana	saygı	ikilisine	ulaşılır.		

§ Bu,	hukukun	nesnesine	ilişkin	bir	indirgemedir.		Norm	boyutuna	dikkat	çeker.	

§ Bir	de	hukukun	öznesine	ilişkin	indirgeme	yapılacaktır.	Ancak	bu	aşamada	farklı	
fenomenolojik	kavrayışlar	ortaya	çıkar.	

																																																													
157 Felsefe	Yazarlarından	Seçilmiş	Metinler	(haz.	A.	Cuvillier).	Ankara:	Bilim	ve	Sanat	Yayınları;	Husserl	(haz.	K.	
Küçükalp).	İstanbul:	Say	Yayınları;	Öktem, N. (2012). Fenomenoloji ve Hukuk. Ankara: Yetkin Yayınları. 
Güriz,	HF,	409-15;	Öktem,	.	
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§ Bağdaştırıcı	felsefî	yaklaşımlar	içinde	yer	alan	fenomenolojinin,	salt	bir	akım	mı,	yoksa	bir	
yöntem	mi	olduğu	tartışması	yapılmaktadır.	

Hukuk,	 insânî	bir	olaydır.	Eski	çağlardan	beri	hukukla	 insan	arasında	bir	 ilişki	vardır.	Bundan	
dolayı	insanlar,	hukuku	belli	kalıplar	şeklinde	kavramışlardır.		Şöyleki,	hukuk	normlardan	oluşur.	Ancak	
hukuk	normları,	 felsefede	 'olan'	 ve	 'olması	 gereken'	diye	 ikiye	ayrılarak	 incelenir.	Hukuk	normunun	
ölçüsü	 nedir?	 Bu	 ölçü,	 belirli	 değer	 yargılarına	 bağlanabilir.	 Kısacası	 bağımsız	 değildir.	 Hukuku	
uygulayan	kişiler,	norm	ile	değer	yargıları	arasında	ilişki	kurmak	durumundadır.		

Fenomenolojik	 yaklaşım,	 olayları	 ve	 nesneleri	 herhangi	 bir	 kavramsal	 sistemin	 aracılığına	
başvurmadan	 oldukları	 gibi	 açıklamak	 ve	 tanımlamak	 amacını	 güder.	 Veriler	 oldukları	 gibi	
gösterilmeğe	çalışılır.	Aynı	tutum,	hukuk	alanında	da	geçerlidir.	Hukuk	ilkçağlardan	beri	insanın	kültür	
dünyasında	varolmuştur.	Zamanla	karşılıklı	ilişkiler	doğduğundan,	insanlar	hukuku	yalnızca	billurlaşmış	
kalıplar	içinde	kavrayabilmişlerdir.	Bu	kalıplar,	çok	eski	geçmişe	sahiptirler,	ayrıca	onların	dayandıkları	
düşünceler	ise	çoktan	unutulmuşlardır.	İnsan	sürekli	ilişki	içinde	bulunduğu	hukuku	objektif	yaklaşımla	
bilememektedir.	

è Fenomenolojik	yaklaşım,	hukuk	normlarının	insan	davranışına	göre	belirlendiğini	savunur.	
İnsan	 davranışlarındaki	 yararlı	modeller	 alınır.	 Dolayısıyla	 insanlar	 da	 hukuka	 uygun	 şekilde	
davranmalıdırlar.			

è Hukuka	 uygun	 olan	 her	 şey	 normal,	 hukuka	 aykırı	 olan	 her	 şey	 anormal	 olarak	
değerlendirilmeye	başlar.	Yani	normal,	olanla	olması	gereken	arasındaki	özdeşlik;	anormal	ise,	
olanla	 olması	 gereken	 arasındaki	 farklılıktır.	 	 Bir	 başka	 mesele,	 hukukun	 sadece	 insan	
davranışlarını	düzenlemesidir.	İnsan	davranışlarından	oluşan	hukuk	yine	insan	davranışlarına	
etki	eder.	Bu	âdetâ	bir	döngü	gibidir.		

	Fenomenolojik	hukuk	anlayışı,	normativist	Hans	Kelsen’in	temel	norm	varsayımını	kabul	
etmez.	 Her	 normun	 geçerliliği,	 onun	 kendi	 kapsamıyla	 alâkalıdır.	 	 Bu	 görüş,	 yine	 hukukta	 emir	
unsurunun	aslî	olmadığını	savunur.	

Hukuk	insan	davranışlarının	düzenlenmesinden	başka	bir	şey	değildir.	Çünkü	insanlar	toplum	
içinde	 yaşarlar	 ve	 birtakım	 kurallara	 uymakla	 yükümlüdürler.	 Toplum	olmasaydı	 hukuk	 da	 olmazdı.	
Ayrıca	insan,	siyasi	bir	varlıktır,	belirli	davrnanış	modellerine	uyar.	

	 Fenomenolojik	 yaklaşım,	 hukuk	 normunun	 emriliğini	 zorunlu	 değil,	 olasılıklı	 özelliği	
saymaktadır.	Her	normun	geçerliği	kendi	yapısı	ve	kapsamı	gereğidir.	Norm	geçerliğini,	kendi	dışında	
bulunan	başka	bir	fizikötesi	normdan	almaz.158	

 Hukukun,	kanun	düzenlemesi	olduğu,	 siyasî	düzeni	 sağlamaktan	başka	bir	 işlevi	olmadığı,	
amacının	bir	otorite	aracılığıyla	davranışları	düzenlemek	olduğu	görüşünü	oluşturur.	 	

ÇAĞDAŞ	DOĞAL	HUKUK	FELSEFECİLERİ	

20.yy.	Doğal	Hukuk	Rönesansının	Uzantısı	21.Yüzyıl	Doğal	
Hukukçu/Akım/lar	

1) ⇒Hakkâniyetçilik:	Rawls	(Kant	è	Rawls)		
(Rawls/Hakkâniyet	Olarak	Adalet)	 

2) ⇒Yorumculık	(Dworkin)	(Common	Law	è	Dworkin)		
(Dworkin/Yorum	Olarak	Hukuk)	 

3) ⇒İletişimsel	Eylemcilik:	Habermas		

																																																													
158	Güriz,	Adnan,	Hukuka	Giriş,	48-49.	
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(Habermas/İletişimsel	 Eylem	 Kuramı-Yasallık	 ile	 Meşruluk	 Arasındaki	
Hukuk/Söylem	Olarak	Hukuk) 

4) ⇒Temel	İyicilik:	Finnis	(Aquinas	è	Finnis) 

5) ⇒Anarko-Natürizm:	Robert	Nozick	(Locke	è	Nozick)	

	

1.John RAWLS (1921-2002): Hakkaniyet Olarak Hukuk159 

 1971	yılında,	ona	büyük	ün	ve	akademik	 saygınlık	 getiren	A	Theory	of	 Justice	
(Adalet	Teorisi)	adlı	çalışmasını	yayınladı.		

 1993	yılında,	Political	Liberalizm	(John	Rawls,	Siyasal	Liberalizm,	İstanbul,	Bilgi	
Üniversitesi	Yayınları,	2007)	adlı	çalışması	yayınlandı.		

 Uluslararası	adalet	hakkındaki	görüşlerini	en	bütüncül	haliyle	açıkladığı,	The	Law	
of	 Peoples	 (John	Rawls,	Halkların	 Yasası,	 İstanbul,	 Bilgi	Üniversitesi	 Yayınları,	
2007)	adlı	kitabını	tamamlayabildi.		

 Ölümünden	kısa	 süre	önce	Kasım	2002’de,	 “A	Theory	of	 Justice”	adlı	 kitabına	
yönelik	 eleştirilere	 cevap	 niteliğinde,	 “Justice	 As	 Fairness:	 A	 Restatement”ı	
(Hakkaniyet	Olarak	Hukuk)	yayınladı. 

	

Rawls’un	Adalet	Kuramı	ve	Dağıtım	Problemi	

Rawls,	liberal	Amerikan	geleneği	içinde	siyaset	ve	hukuk	felsefecisi	olarak	önem	taşımaktadır.	

Rawls’un	derdi	nedir?	

 Kant	è	Rawls	(Yeni-Kantçı) 

	

è Âdil	ve	Liberal	Toplumda	Adalet	İlkelerini	Bulmak:	Rawls’un	amacı,	âdil	ve	istikrarlı	liberal	bir	
toplum	için	toplumun	tüm	kurumlarına	yön	verecek	temel	adalet	 ilkeleri	bulmaktır.	Pratik	
bir	 amaç	 güden	 Rawls,	 bu	 nedenle	 hak	 ve	 özgürlüklerin	 felsefî	 temelleri	 gibi	 konularda	
tartışma	yürütmez.	Ona	göre	çağdaş	demokratik	ve	liberal	toplumlar	temel	hak	ve	özgürlükleri	
zaten	genel	olarak	kabul	etmişlerdir.	Bu	koşullarda	yapılması	gereken,	hak	ve	özgürlüklerin,	
daha	etkin	bir	şekilde	hayata	geçirilmesi	ve	eşitliğin	bunlarla	uyumlu	şekilde	geliştirilmesidir.	
Özetlersek:	

1.“Liberal	bir	düzen	içinde	çoğulcu	bir	toplumda	insanlar	barış	ve	huzur	içinde	nasıl	
yaşayabilir?”	 sorusu	derdidir	Rawls’un.	Çağımızın	 liberal	 toplumunun	 ihtiyaçlarına	
cevap	verme	arzusu	var. 
2.Adalet	sorunuyla	ilgili	olarak,	kaynakların,	zenginliklerin	toplumda	nasıl	dağıtılması	
gerektiğine	dair	bir	derdi	de	var. 
	

è Hakkâniyet	Olarak	Adalet:	A	Theory	of	Justice	adlı	çalışmasında	Rawls,	hem	klasik	liberalizmle	
ilşkilendirdiğimiz	 bireysel	 haklara,	 hem	 de	 sosyalist	 ve	 radikal	 demokratik	 geleneklerle	
ilşkilendirilen	eşitlikçi	bir	 ideal	olarak	hakça	dağıtıma	bağlı	bir	adalet	anlayışı	önerdi	ve	adını	
“hakkâniyet	olarak	adalet”	koydu.	

Özgürlükle	Eşitliğin	Uzlaştırılması	

																																																													
159	Raymond	Wacks,	Hukuk	Felsefesine	Kıas	Bir	Giriş	(HFG),	çev.Engin	Arıkan,	İstanbul:	Tekin	2015,	6.B.,	69-75.	
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è Özgürlükle	Eşitliğin	Uzlaştırımı:	Rawls’a	göre,	hakkâniyet	olarak	adalet	“özgürlükle	eşitliğin	
uzlaştırılması”	amacını	taşıyordu.	Eseri,	ABD	ve	diğer	ülkelerde	siyaset	felsefesi	açısından	çok	
geniş	çaplı	ve	etkili	bir	tartışma	başlattı	ve	takiben,	sosyal	adaletle	ilgil	bütün	tartışmalar	için	
zemini	oluşturdu.	

è Liberal	 Düzen	 İçinde	 Kalmak:	 Rawls,	 günümüz	 liberal	 düzenin	 içinde	 kalmak	 kaydıyla,	
yapılacak	 kimi	 revizyonlarla	 çoğulcu	 ve	 barış	 içinde	 bir	 arada	 yaşamanın	 nasıl	 mümkün	
olacağını	 ve	 toplumsal	 kaynaklarının	 nasıl	 dağıtılacağını	 düşünür.	 Ama	 koşul,	 liberalizmin	
sınırlarında	gerçekleştirmektir.	

è Yenilenmiş	 Toplumsal	 Sözleşme:	 Rawls,	 bu	 düşüncelerini,	bir	 toplum	 sözleşmesiyle	 revize	
etmiştir.	 Klasik	 toplum	 sözleşmecilerinden	 ayrıldığı	 noktalar	 da	 vardır.	 Yeniçağ	 toplum	
sözleşmecilerinden	ayrıldığı	nokta,	Yeniçağ	 toplum	sözleşmecileri	genellikle	devletin	ortaya	
çıkışının	nasıl’ını	ve	iyi	bir	yönetimin	nasıl	olması	gerektiğini	kuramlaştırmışlardır.	Bu	toplum	
sözleşmecileri,	Kant	ile	bitmiştir.	

è Çoğulculuk	 ve	 Adaletli	 Dağıtım:	 Rawls’un	 toplum	 sözleşmesinde	 amaç	 ise,	 devletin	 nasıl	
ortaya	çıktığı	ve	iyi	bir	yönetim	değil;	farklı	kimliklerde	ve	tanımlarda	olan	insanların	liberal	
ve	 çoğulcu	 bir	 biçimde	 bir	 arada	 yaşamalarının	 ve	 adaletli	 bir	 dağılımın	 yapılmasına	 dair	
ilkeler	olmasıdır.	

Yararcılık	Eleştirisi	

Rawls,	Anglo-Amerikan	düşüncesindeki	yararcılığı	eleştirmektedir.		

Yararcı Rawls 

•Austin,	 egemenin	 koyduğu	 yasaların	
en	 fazla	 sayıda	 insanın	 en	 büyük	
mutluluğunu	 sağlamasına	
dayanmaktaydı.	 

	Oysa	Rawls’a	 göre	bu	bakış	 açısı,	
azınlık	 gruplarının	 dışlanmasına	 ve	
ayrımcılığa	 uğramasına	 yol	
açmaktadır. 

•Yararcılık,	 bireyin	 faydasını	 genel	
faydaya	feda	etmektedir.	 

	Oysa	Rawls’a	göre	bu,	asgarî	ahlâkî	
ilkeler	 gözetilerek	 gerçekleştirilecek	
bir	 toplum	 sözleşmesi	 fikriyle	
sağlanabilecektir. 

	

Rawls’un	Yararcılık	Eleştirisi 

1)Yarara Dayanmayan 
Devlet Teorisi İnşâsı 

Rawls’un	 bir	 başka	 özelliği,	 Anglo-Amerikan	 sistemi	 içinde	 olsa	 da,	
yarara	dayalı	olmayan	bir	devlet	teorisi	inşâ	etmek	olmuştur.	Yararcılık	
en	fazla	insanın	en	büyük	mutluluğunu	amaçlar.	Oysa	Rawls’a	göre,	bu	
yararcılık,	 toplumun	 azınlıkta	 kalan	 kesimlerinin	 çoğunluğun	 yararı	
için	azınlığın	araç	edilebilmelerine	yol	açabilir.	Bu	itibarla	Rawls,	Yeni	
Kantçıdır.	 Yani	 Kant’taki	 gibi	 insanların	 herhangi	 bir	 biçimde	 araç	
olmamaları	gerektiği	düşüncesindedir.	(Kant	è	Rawls)	(Yeni-Kantçı) 

2)Hukukun Yarar 
İlkesine Kurban 
Edilmesi 

Rawls,	yararcıları	adalet	ve	hak	anlayışları	açısından	eleştirmektedir.	
Onları,	 insan	denen	varlığı	ve	onun	ayrılmaz	bir	parçası	olan	haklarını	
yarar	 ilkesine	 kurban	 etmekle	 suçlar.	 Yarar	 ilkesinin	 açılımı,	 çağdaş	
liberalizmin	 savunduğu	 özgürlüğün,	 insan	 haklarının,	 iyi	 yaşam	
arayışında	adaletin	önceliğiyle	derin	bir	çatışma	hali	içindedir.	Özellikle,	
yarar	ilkesi,	azınlıkta	kalan	grupların	ezilmesine	ya	da	çoğunluğun	hoş	
karşılamadığı	 inanca,	 alışkanlıklara,	 geleneklere	 sahip	 bireylerin	
ayrımcılığına	 izin	 veriyor	 gözükmektedir.	 Bu	 nedenle,	 yararcıların	
savunduğu	en	fazla	sayıda	insanın	en	büyük	mutluluğu	ilkesi,	bireyin	
haklarını	feda	etmekte	ve	onu	çoğunluğun	baskısına	karşı	savunmasız	
bırakmaktadır.	 Bu	 tutum,	 Rawls	 açısından	 ahlaki	 ve	 siyasal	 olarak	
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savunulamaz	 karakterdedir.	 Rawls’un,	 her	 bireyin	 toplumun	
bütününün	 refahı	 adına	 bile	 çiğnenemeyecek	 adalete	 dayalı	 bir	
dokunulmazlığı	 olduğunu	 belirtirken	 yararcılığa	 karşı	 kesin	 bir	 tavır	
aldığı	gözlenmektedir.		 

3)İnsanların Kendine 
Amaç Oluşu 

Rawls’un	 faydacılığa	 yönelik	 eleştirilerinin	 temelinde,	 Kantçı	 ahlak	
anlayışı	yatar.	Buna	göre,	insanın	ahlâkî	otonomisini	belirleyen	bir	ilke	
olarak	 insanın	 kendinde	 amaç	 olması,	 faydacılığın	 bireyi	 ezen	
yaklaşımına	karşıt	olarak	geliştirilmiştir.	Rawls,	toplumun	ortak	yararına	
olsa	 bile,	 bireyin	 hak	 ve	 özgürlüklerininin	 dokunulmayacak	 sınırlarını	
koyar.	 “(A)dalet	 bazılarının	 özgürlüğündeki	 eksilmenin,	 başkaları	
tarafından	 paylaşılan	 daha	 büyük	 bir	 iyi	 ile	 haklı	 kılınmasını	 kabul	
etmez.”	 

	

Rawls’un	Toplum	Sözleşmesi	

è Rawls’un	 toplum	 sözleşmesi,	 klasik	 toplum	 sözleşmelerinin	 aksine,	 sadece	 liberal,	 bireyci,	
demokratik	ve	çoğulcu	bir	adalet	teorisi	oluşturmaktadır;	devletin	oluşumu	ya	da	özelliklerini	
teorileştirmez.	

	

	

	

	

	

Rawls’un	toplum	sözleşmesi,	klasik	toplum	sözleşmeleriyle	ortak	yanlara	da,	elbette	sahiptir.	

Doğal	yaşama	dönemi:		
Toplum	sözleşmesi	yapılmadan	önceki	durumdur.	Rawls,	bu	duruma,	“orijinal	durum”	ya	
da	 “başlangıç	 durumu”	 demektedir.	 Peki,	 toplum	 sözleşmesi	 yapılmadan	 önceki	 bu	
başlangıç	durumunda	insanların	vaziyeti	nedir? 

	

Rawls,	başlangıç	durumundaki	insanları	birçok	bilgiden	mahrum	bırakmıştır,	ama	onları	liberal	
birey	 tasarımına	 uygun	 olarak	 eşit	 ve	 özgür	 kılmıştır.	 Bu	 eşitlik	 ve	 özgürlük,	 toplumsal	 sözleşmeyi	
yapacak	olanların	otonomilerini	 sağlamaları	 için	 temel	 bir	 koşuldur.	 Rawls’un	 sözünü	ettiği	 bireyler	
rasyoneldirler.	Kısaca	Rawls’a	göre,	başlangıç	durumunda	bireyler;	eşit,	özgür	ve	akılcıdır	(yani	hesap	
kitap	 yaparlar).	 Hobbes’un	 aksine,	 Rawls	 kötümser	 değildir.	 Başlangıç	 durumundaki	 kişilerin	 birçok	
bilgiye	 ulaşmalarını	 engelleyecek	 bir	 peçeleri	 vardır:	 Cehâlet	 peçesi	 (veil	 of	 ignorance).	 Bu	 peçe	
sayesinde,	şu	bilgileri	bilmemiz	engellenmiştir:	

Cehâlet Peçesi’nin Bilmemizi Engelledikleri 

1.	 Bireylerin	toplumsal	konumları,	statüleri	ve	rolleri, 

2.	 	Bireylerin	doğal	yetenekleri, 

3.	 	Belirli	bir	iyi	kavramı. 

	

Yani	bireyler,	kadın	ya	da	erkek,	yönetici	ya	da	yönetilen	mi;	zengin	mi,	yoksul	mu,	siyah	mı	
beyaz	 mı	 olduklarını;	 doğal	 yeteneklere	 sahip	 olup	 olmadıklarını;	 zeki	 ya	 da	 gerizekalı	 olup	
olmadıklarını;	genç	ya	da	yaşlı	olduklarını	bilmezler.	Ayrıca,	hangi	dine	mensup	olduklarını,	hangi	ahlâkî	
değer	ve	ilkelere	bağlı	olunduğu	da	bilinmemektedir.	

Rawls’un Toplum Sözleşmesi 

1) Liberal  

2) Bireyci 

3) Demokratik 

4) Çoğulcu bir adalet teorisi 
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“Bu	başlangıç	durumunda,	insanlar	bir	“bilgisizlik	peçesi”nin	ardından	bakarlar	dünyaya.	Bu	
nedenle;	 hiç	 kimse	 toplumdaki	 yerini,	 sınıfını,	 sosyal	 statüsünü	 bilmez,	 doğal	 iyiliklerin	
dağılımındaki	 talihine,	yeteneklerine,	 zekâsına,	gücüne	vs.	 ilişkin	bir	 fikri	de	yoktur.	Hatta	
kişilerin	 iyiliği	 nasıl	 kavradıklarını	 ya	 da	 özel	 psikolojik	 eğilimlerini	 de	 bilmediklerini	
varsayacağım.	 Adalet	 ilkeleri,	 bir	 bilgisizlik	 peçesinin	 ardından	 seçilir.	 Bu	 da	 ilkelerin	
seçiminde,	 kimsenin	 doğal	 şanstan	 ya	 da	 toplumsal	 koşullardan	 dolayı	 avantajlı	 ya	 da	
dezavantajlı	olmamasını	 sağlar.	Herkes,	benzer	bir	 konumda	olduğundan	ve	hiç	kimse	de	
kendi	özel	durumunun	yararına	olacak	ilkeleri	bilecek	durumda	olmadığından	adalet	ilkeleri,	
âdil	bir	uzlaşma	ya	da	pazarlığın	ürünüdür.”	(Rawls,	Theory	of	Justice,	p.11) 

	

Rawls,	 bu	 tahayyüle,	 toplumdaki	 bireylerin	 birbirlerine	 göre	 nötr	 olmalarını	 sağlamak	 için	
başvurur.	Yani,	kişilerin	yukarıda	sayılan	özellikleri,	adalet	ilkelerini	saptarken	ve	toplum	sözleşmesini	
yaparken	 kendilerine	 avantajlı	 ve	 pazarlığı	 eşit	 şartlarda	 yapmayı	 engelleyecek	 düşüncelere	 sahip	
olmamasını	sağlamaya	yöneliktir.	

Ayrıca	cehalet	peçesiyle	kişisel	zevklerimizle	ilgili	bilgiden	de	uzaklaştığımız	için,	riske	girmeyi	
mi	severiz,	yoksa	güvenliği	mi	yeğleriz	konusunda	da	akılcı	bir	tercihe	ulaşıp	ulaşamayacağımız	bir	başka	
sorundur.	Rawls,	akıllı	tercih	konusunda	bir	“maksimum”	stratejisi	önermektedir.		

Rawls’un Toplum Sözleşmesi 

1)Maximum 
Kriter 

 Buna göre, en kötü duruma düştüğümüzde, alacaklarımızı maksimuma çıkarmak akılcı bir 
tercihtir. Rawls’a göre bu durum, toplumda hangi yeri ele geçireceğinize en kötü düşmanınızın 
karar verdiği varsayımı üzerinden akıl yürütmeye benzer. Ortaya çıkan sınırlamalar, bir 
kişinin bir pratiği tasarlarken düşmanının onun yerinde olduğu düşüncesine dayanır.  

 Kararların, düşmanın istekleriyle oluşturulması sorunlu bir anlayıştır.  
è Rawls’un bu yaklaşımı, maximum kriter olarak değerlendirilir. 

2)Riske 
Girmeme 
Stratejisi 

 “Maximin”, minimum ödemeleri maksime çıkarma seçeneğine referans yapar. Yani karar 
veren, en kötü çıktıyı üreteni bulmak için, her birinin mümkün sonuçlarını dikkate alır. Bu, 
riske girmeme stratejisidir. 

Örnek  Bunu örnekle açıklarsak: Bugün yağmur mu yağacak, güneş mi açacak belli değil. 
Yağmurluğumu yanıma alırsam, yağmur yağarsa, yağmurluğum yanımda olduğu için sorun 
olmaz. Yağmazsa ve yağmurluk üstümde olursa, yağmur yağıp yağmurluksuz kalmaktan daha 
iyi durumda olurum. 

	

İşte	bu	eşit	ve	nötr	koşullar	altında,	rasyonel	bireyler	bir	takım	adalet	ilkelerini	bulmaya	çalışıp	
bir	toplum	sözleşmesi	gerçekleştireceklerdir.	

Rawls,	 bu	 durumda,	 insanların	 âdil	 bir	 toplumda	 geçerli	 olacak	 iki	 temel	 adalet	 ilkesini	
benimseyeceklerini	düşünür.	

İlkelerden	 ilki,	eşitlik	 ilkesiyken	 ikincisi	birinciye	bağlı	olarak	 toplumsal	 refahın,	kaynakların	
dağıtımıyla	ilgilidir.	

Âdil Bir Toplumda Geçerli İki Adalet İlkesi 

1.Birinci	İlke:	
Herkes,	temel	hak	ve	
özgürlükler	sisteminden	
eşit	pay	alacaktır.	
(eşit	paylı	temel	hak	ve	
özgürlükler) 

 Birinci ilke, refah ve kaynakların dağıtımıyla ilgili olan ikinci ilkeden 
hiyerarşik olarak üstündür. Yani ikinci ilke uğruna, toplam refahı, 
zenginlikleri arttırmak için dahi bireyin temel hak ve özgürlüklerinden 
fedakârlık yapmaları istenmeyecektir. İlk ilkeye göre, —temel özgürlüklerde 
eşitlik—her vatandaşın en geniş temel kişisel ve siyasal özgürlükler 
sisteminden faydalanmaya hakkı vardır ve bu sistem, diğer vatandaşlar için 
tasarlanmış benzer bir özgürlükler sistemiyle uyumlu olmalıdır.  

ü Özgürlüğün önceliği ilkesi, Rawls’da mantıken özgürlük olarak 
tanımlanabilecek herhangi bir şeye genel bir öncelik anlamına 
gelmemektedir.  
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ü Rawls, “temel özgürlükler” olarak adlandırılabilecek liberal 
demokrasilerin standart yurttaşlık hakları ve siyasî haklar –
seçme ve seçilme hakkı, ifade özgürlüğü, davaların yürürlükteki 
yasalara göre ele alınması, hareket serbestisi vs.- için, bir özel 
koruma alanı belirlemiştir. 

2.İkinci	İlke:	
Kaynakların	
dağıtımı	ve	
dağıtıcı	
adaletle	
ilgilidir.	İki	
alt	ilkeden	
oluşur.	

a)Fırsat 
Eşitliği 
İlkesi 

 İkinci ilkenin ilk alt ilkesi, fırsat eşitliğidir. Kamusal, resmi görev ve 
pozisyonların herkese açık olması ve belirli bir elitin elinde, tekelinde 
olmamasıdır. Bu, görev ve pozisyonların, liyâkat esasına göre, toplumdaki 
herkese açık olması demektir (Oysa burada bir sorun vardır. Yani liyakatin 
kriter alınması önemlidir; ancak örneğin bir doktor olmak için gereken 
liyâkati sağlayacak eğitimin de eşit biçimde sağlanması gerekir). 
liyâkat/ehliyet x kayırma (nepotizm) 

ü Rawls, gelir ve refahın, tüm kaynakların toplumdaki herkese eşit 
biçimde dağıtılması gerekmediğini, rasyonel bireyin de bunu 
istemeyeceğini düşünmektedir. Ona göre adaletsizlik, 
katlanılamayacak ölçüdeki eşitsizliklerdir.  

ü Katlanılabilecek eşitsizlikler ise, adaletsizlik yaratmazlar. 
Rasyonel bireyler, katlanabilecek eşitsizliklere itiraz etmezler. 

İşte ikinci alt ilke burada karşımıza çıkar. 
 

b)En	
Dezavantajlı	
Kesimin	
Lehine	
Olma	İlkesi	
-Fark	İlkesi- 

 İkinci ilkenin ikinci alt ilkesi, hiyerarşik olarak ilk alt ilkenin altında 
bulunur. Yani fırsat eşitliği ilkesi, bu ikinci alt ilkeden önce gelmektedir. 

 Rawls, gelir ve refahın, tüm kaynakların toplumdaki herkese eşit biçimde 
dağıtılması gerekmediğini, rasyonel bireyin de bunu istemeyeceğini 
düşünmektedir. Ona göre adaletsizlik, katlanılamayacak ölçüdeki 
eşitsizliklerdir. Katlanılabilecek eşitsizlikler ise, adaletsizlik yaratmazlar. 
Rasyonel bireyler, katlanabilecek eşitsizliklere itiraz etmezler. 
     İşte ikinci alt ilke burada karşımıza çıkar. 
     İkinci ilke: Gelir ve refahın dağıtımında ortaya çıkarılacak eşitsizliklere 
izin verilir; meğer ki, bu eşitsizlik toplumdaki en dezavantajlı kesimin lehine 
olsun. Bu ilkeyi “en dezavantajlı kesimin lehine olma” olarak 
isimlendirebiliriz. 
     Bu ise, kazan-kazan ilkesi ile mümkün olur. Toplumun en alt gelir 
seviyesindeki kimselerin elde ettikleri gelirin de artması koşuluyla, siz de 
gelirinizi arttırabilirsiniz. Örneğin, en başta bir bürokratın da, yöneticinin de 
ve bir terzinin de beş birim geliri olduğunu düşünelim. Bürokratın gelirinin 
dokuz, yöneticinin gelirinin sekiz olması ancak terzinin gelirinin de artması 
ve en az altı olmasıyla uygun ve katlanılabilir bir adaletsizlik olarak 
görülebilir ve bu aslında bir adaletsizlik değildir. 

	

Fark	 ilkesi	 olarak	 adlandırılan	 bu	 ikinci	 ilkeyle,	 keyfîlik	 sorununa	 farklı	 bir	 çözüm	
sunmaktadır.		“Hak	edilmemiş	doğal	eşitsizliklerin	etkisi	yüzünden	kimsenin	zorluk	çekmesi	gerekmese	
de	 böyle	 bir	 etkinin	 varlığından	 herkesin	 yararlanabileceği	 durumlar	 da	 olabilir.	 Hiç	 kimse	 doğal	
yeteneklerinden	yararlanmayı	hak	etmemiştir;	ama	“doğal	piyango”da	daha	az	şanslı	olanların	yararına	
çalıştıklarında	bu	yararın	ortaya	çıkmasına	izin	vermek	gayriâdil	değildir.	Fark	ilkesi	de	tam	olarak	bunu	
söylemektedir.”	Yani	fark	ilkesi,	doğal	yetenekleri	nedeniyle	daha	fazla	gelir	beklentisi	 içinde	olanlar	
“ancak	ve	ancak	 toplumun	en	az	avantajlı	 konumdaki	üyelerinin	beklentilerine	katkıda	bulunuyorsa	
âdildir.”	 Fark	 ilkesi,	 kişilerin	 yetenekleri	 geliştirdiği	 koşulları	 diğerlerine	 aktarmaktansa,	 yetenek	
sahiplerinden	yararlanma	için	ileri	sürülecek	iddia	için	moral	zemin	sağlar.	

Diğer	bir	deyişle,	düşünce	deneyimimizdeki	sözleşmecilerin	mantığına	göre	toplumda	“adalet”	
herkesin	mutlak	olarak	eşit	olmasını	 gerektirmez,	bazı	 sosyal	 ve	ekonomik	 farklılıklar,	 yani	eşitsizlik	
durumları	da	meşru	olabilir,	fakat	bu	durum	ancak	ve	ancak	söz	konusu	eşitsizlik	toplumdaki	en	düşük	
seviyeli	insanın	lehine	bir	sonuç	verecekse	geçerlidir.	Bu	anlamda,	toplumda	insanları	işlerine	motive	
eden	 veya	 girişimci	 kılan	 bazı	 ödüller,	 meselâ	 para	 kazanmak	 gibi	 amaçlar	 çerçevesinde	 zengin,	
fakirlerden	ayrışmış	olmak	sosyal	açıdan	“âdil”	sayılabilecektir,	ama	bu	eşitsizliklerin	en	fakir	insanlara	
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yarar	sağlayacak	bir	karaktere	sahip	olması	bunun	önşartıdır.	Dolayısıyla	her	eşitsizlik,	ancak	toplumun	
en	kötü	durumda	olan	üyesini	mutlak	eşitlik	durumunda	olacağından	daha	iyi	duruma	getirirse	meşru	
kabul	edilebilir.	Meselâ,	mutlak	eşitlik	durumunda	herkesin	10	birim	gelir	elde	edeceğini	varsayalım.	
Eğer	eşitsizliklere	izin	verdiğimizde	bazı	insanlar	bazı	yöntemlerle	10	birimin	üzerine	çıkıyor	ve	başka	
bazı	 insanlar	 bu	 yüzden	 10	 birimin	 altına	 düşüyorsa	 bu	 gayri	 âdildir.	 Fakat	 zengin	 olmaya	 izin	
verdiğimizde	bunun	ortaya	çıkaracağı	sinerjiyle	zengin	40,	fakir	20	birim	gelir	elde	ediyorsa	ve	kimsenin	
durumu	mutlak	anlamda	düz	bir	eşitlikte	olacağından	daha	kötüye	gitmiyorsa,	yani	fakirin	10	birimden	
20	birime	çıkabilmesini	zenginin	girişimciliğine	borçluysak	ortaya	çıkacak	zenginlik,	 farklılık,	eşitsizlik	
meşru	ve	adildir.	

2.Ronald DWORKİN (1931-2013): Yorumculuk/Yorum Olarak Hukuk160 

Dworkin,	hukuk	ve	siyaset	felsefesine	etkili	katkılarda	bulunmuş	Amerikalı	bir	filozof	ve	anayasa	
hukukçusudur.	The	Journal	of	Legal	Studies	adlı	hukuk	dergisinde	yer	alan	bir	ankete	göre	Dworkin,	
yirminci	yüzyılın	en	çok	atıfta	bulunulan	ikinci	Amerikan	hukuk	bilginidir.		

	
·	A	Matter	of	Principle	(İlke	Meselesi)	
·	Law’s	Empire	(Hukukun	İmparatorluğu)	
·		Life’s	Domination	(Hayatın	Hâkimiyeti)	
·		Freedom’s	Law	(Özgürlüğün	Hukuku)	
·		Hakları	Ciddiye	Almak	(Taking	Rights	Seriously),	Dost	Kitabevi,	2007 

	
è Dworkin,	 Rawls’un	 aksine,	 saf	bir	 hukuk	 felsefecisidir.	 (Common	 Law	è	Dworkin)	O	da	bir	

sistem	kurmuştur;	ancak	bu	sistem	hukuk	alanına	münhasır	bir	alt	sistemdir.	Genel	bir	sistem	
filozofu	değildir.	

è Dworkin,	 ileri	 sürdüğü	 hukuk	 ve	 hukuk	 kuramı	 yaklaşımının	 hukuk	 ve	 ahlâk	 arasındaki	
(‘kavramsal’	 ve	 ‘zorunlu’)	 kesin	 bir	 ayrımı	 reddetmesi	 anlamında,	 bir	 doğal	 hukukçudur.	
Ayrımı	yadsımak,	elbette	ki	bu	ikisinin	aynı	olduğunu	kabul	etmek	değildir;	Dworkin,	ahlâkın	
neyi	 gerektirdiğini	 bilen	bir	 kişinin,	 hukuk	 sisteminin	 içeriğini	 de	 bileceğini	 söylemez	 (hiçbir	
doğal	hukuk	kuramı	da,	geleneksel	ya	da	başka	türlü,	böyle	bir	iddiada	bulunmaz).	Kavramsal	
bağlantı	iddiası,	ahlâkî	değerlendirmelerin	hukuk	sisteminin	içeriğinin	belirlenmesinin	zorunlu	
bir	 parçasını	 olusturmasıdır.	 Dworkin’in	 yaklasımında,	 daha	 onceki	 resmî	 eylemlerin	 farklı	
yorumları	arasında	yapılacak	tercih,	hangi	yorumun	hukuk	sistemini	daha	ahlâkî	gösterdiğini	
belirleme	 haline	 gelir.	 Dolayısıyla,	 Dworkin’in	 yaklaşımında,	 ahlâkî	 ya	 da	 değerlendirici	
sorunları	dikkate	almadan	‘hukukun	ne	olduğu’	belirlenemez.	

Dworkin’e	göre,	 -ilân	edilmiş	yasalar	ve	yargı	kararları	da	dahil	olmak	üzere-	geçmişteki	tüm	
resmi	 eylemlerin,	 sadece,	 belirli	 bir	 konuda	 hukukun	 neyi	 gerektirdiğine	 ilişkin	 en	 iyi	 kuramı	
olusturmada	kullanılacak	‘yoruma	hazırlayıcı	veriler’	olduğunu	unutmamamız	gerekiyor.	Dolayısıyla,	
yargı	 kararları,	 hukukun	 ‘gerçekte	 ne	 olduğu’na,	 esasında	 neyi	 gerektirdiğine	 ilişkin	 hataya	 açık	
tahminlerden	 başka	 bir	 şey	 değildir.	 (Daha	 iyi)	 yargı	 kararlarının	 ulaşmaya	 çalıştığı	 bazı	 idealler	
bulunmaktadır.	

Dworkin’in	 teorisinin,	 doğal	 hukuk	 ya	 da	 pozitivist	 yaklaşım	 içinde	 değerlendirilip	
değerlendirilemeyeceği,	 gerçekten	 de	 zor	 bir	 saptama	 olarak	 gözükmektedir.	 Çünkü	 yaklaşımı	 ne	

																																																													
160	Dworkin’in,	işleyerek	ve	tablolaştırarak	sunduğumuz	hukuk	düşüncesiyle	ilgili	bu	metnin	tamamına	aşağıdaki	
linkten	ulaşabilirsiniz:	Sevtap	Metin,	“Ronald	Dworkin’in	Hukuk	Teorisinde	Yorum	Yaklaşımı,”	Ayrıca	bk.	Raymond	
Wacks,	 HFG,	 35-40;	 Kasım Akbaş, “Ronald Dworkin: Pozitivizmin ve Doğal Hukukun 
Eleştirisinden Bir ‘Yargılama Kuramı’na”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş içinde, ed.Kasım 
Akbaş-Melike Belkıs Aydın-Sevtap Metin-Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki 2015, 195-212.	
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bütünüyle	 doğal	 hukuk,	 ne	 de	 pozitif	 hukukla	 örtüşmektedir.	 Onun	 doğal	 hukuk	 ve	 hukuksal	
pozitivizmin	 tam	 ortasında	 bir	 yerde	 durduğu	 söylenebilir.	 (èNaturapozitivist:	 Doğal	 Hukukçu	
Pozitivist)	

Dworkin’in	kendi	açıklamaları	da	göz	önünde	tutulduğunda,	bu	noktaya	getiren	şu	hususların	
öne	çıktığı	görülmektedir:	

Dworkin’in Naturapozitivistliği 

1)  Dworkin, doğal hukukçu eğilimi olmasına rağmen, genel olarak hukuk 
kavramlarındansa tarihsel olarak belirli bir hukukî sistemin övgüye değer yanları ve 
hatalarıyla ilgilenmektedir. Doğal hukukçu kimliğine rağmen Dworkin, evrensel ve 
zamanı aşan hukuk kavramı yerine belirli bir hukuk sisteminin tarihsel açıdan doğru ve 
yanlışlarıyla daha çok ilgili olup, objektif ahlaki değerlerden çok “kurumsal (geleneksel) 
destek” diye isimlendirdiği transandantal (aşkın) değil, immanent (içkin) yani o 
sisteme özgü yerleşik değerleri dikkate almaktadır. Ayrıca hukuki yükümlülüklerin 
dinden ya da diğer metafizik prensiplerden çıkarılabileceğine inanan, geleneksel 
anlamda bir doğal hukukçu değildir. 

2)  Dworkin’i doğal hukuka bağlayan şey, kökeninin ortak hukuk (common law) 
geleneğinde olması ve temel iddiası olan adalet ilkelerini hukukun zorunlu bir 
unsuru olarak belirtmesidir. Dworkin’in, ortak hukukla kastettiği şey, temel ahlaki 
ilkelere dayanan, herkes tarafından anlaşılabilir olan, bireyler arasındaki ilişkiyi 
düzenleyen ve genel sosyal sonuçlara karşılık gelen eski ortak hukuk (common law) 
düşüncesidir. 

3)  Öte yandan, Dworkin’in adalet ilkelerini hukukun zorunlu unsuru olarak belirtmesi, 
yargıçların önceden varolan bireysel hakları tanımak ve korumakla yükümlü 
olduklarıyla ilgili haklar teziyle de yakından ilgilidir. Bu noktada, Dworkin’ci doğal 
haklar, yasa koyucunun iradesinden bağımsız, ahlaki ilkeler anlamına gelmektedir. 
Dworkin, hukuk ve etik birlikteliğine dayanan bir hukuk anlayışını savunur. Hukuk ve 
ahlakın birbirinden ayrılamayacak şekilde iç içe geçmiş olması, Dworkin’in hukukla 
ilgili düşüncelerinde adaletin belirleyici bir rol oynaması yol açmaktadır. Ayrılabilirlik 
tezini yadsıdığından doğal hukukçu tarafta yer aldığı ileri sürülür. 

4)  Doğal hukuk, hiçbir teori ya da pratiği yeniden soruşturulup, gözden geçirilmekten 
bağışık tutmaz. Oysa hukuksal -ya da Dworkin’in verdiği isim ile konvansiyonalizm- 
hukuk kuralının yasama organınca değiştirilmesine kadar ona bağlı kalır. Doğal hukuk, 
duyarlı yargıçlar tarafından “yeni” bazı kararlar üretebilirken, konvansiyonalist buna 
cesaret edemez. 

	
Tek	Doğru	Cevap	Tezi	
	

Tek Doğru Cevap Tezi 

Tezin Dayanakları Örnek: Sözleşmenin Geçerliği Seçenekleri 

Dworkin  Pozitivist 

1)Hukuksal 
Faaliyetler 

 Dworkin, tüm hukuksal 
faaliyetleri bir grup ya da 
cemiyetin veya davanın 
taraflarının, diğerlerinin 
inanç ve kanaatlerini 
değiştirmek, sonuçta da 
kendi görüşlerini 
kanıtlamak amacıyla 
sundukları delil ve kanıt 
getirme teşebbüsü 
(argümantasyon) olarak 
görmektedir. Bu da hukuki 
diskur, yani tartışma zemini 
üzerinde tarafların karşılıklı 

 Tek bir doğru cevap tezini 
savunan Dworkin’e göre; 
sözgelimi zor bir dava konusu 
olan bir sözleşmenin geçerli ya 
da geçersiz olduğunu 
söylemekten başka üçüncü bir 
yol yoktur.  
 
 
 
 
 
 

 Oysa pozitivistlerin bu 
durumda ileri sürecekleri 
düşünce, diğer hukuksal 
çözümler içerisinde bir 
üçüncü olasılık 
olduğudur… Üçüncü yol 
da, sözleşmenin geçersiz 
olduğunu söyleyen tarafı 
“tamamlanmamış bir 
sözleşme” ile sorumlu 
tutmaktır.  
 
 



182	
Hukuk	Felsefesi	Ders	Notu	/	www.yirmisekiz.net	/	Hukuk	Ders	Notlarınız	

tezlerinin yarışmasıdır. 
Ancak argümantasyon 
gereği karşılıklı yarışan 
iddia ve kanıtlar ve de 
tezlerden birinin üzerinde 
varılan fikir birliği, kararın 
mutlak doğru olduğunu 
ispat etmeyip bunun 
göreceli bir doğruluk 
olduğunu gösterir. Bu ise 
Dworkin’in yoruma tek bir 
doğru cevap olduğu tezini 
hukuksal 
argümantasyondan 
ayırmaktadır. 

 Dworkin’e göre, “sorumlu” 
ile “sorumsuz” arasında üçüncü 
bir olasılık yoktur ve dolayısıyla 
tek bir doğru cevap vardır. 

 Pozitivist bu olasılıkta 
da dış dünyada referans 
verileni bulunan, yani 
egemenin emrettiği ve 
gerçek koşullara 
göndermeyle test 
edilebilen bir önermeyi 
seçtiğini iddia 
etmektedir. 

2)Yargıçların 
Yetkisi 

 Dworkin’e göre yargıçlar 
kendi kişisel yargılarını 
kullanmaktan çok, 
hukukun ne olduğunu 
belirlemelidirler. Dworkin, 
yargıçların bir davanın 
sonucunu belirlemede 
serbest oldukları fikrini 
reddetmektedir. Zira bu 
durumda hukuki sonuçlar, 
sübjektif ve keyfi olacaktır.  

èDworkin kanunda boşluk 
olduğunda, yani yargıcın önüne 
gelen uyuşmazlığı uygulayacak 
bir kural bulamadığında veya 
mevcut kuralları birbiriyle 
çatıştığı durumda, soyut ve 
somut haklarla ilgili ilkeler 
şemasına başvurulması 
gerektiğini belirtmektedir. 

 

	
è Dworkin,	 yargıçların	 davanın	 sonucunu	 belirlemede	 tamamen	 serbest	 olduklarını	

düşünmemektedir.	Yargıçların,	hukuk	içerisinde	ve	hukuka	bağlı	kalarak	doğru	sonucu	bulma	
ödevi,	doğru	cevap	tezinin	bir	talebidir	ve	bu	amaçla	dar	ve	geniş	takdir	yetkisi	arasında	bir	
ayırıma	gitmektedir.	
	

Yargıcın Takdir Yetkisi 

1)Dar	takdir	yetkisi	
(DTY) 

 Var olan hukuk kurallarını yargıcın otomatik olarak uygulayamayıp, 
değerlendirmede bulunmasına yol açan hallerdir. … hakkaniyete uygun 
tazminat gibi. 

2)Geniş	takdir	yetkisi	
(GTY) 

 Karşılaşılan somut hukuki uyuşmazlığa ilişkin karar verirken yargıcın 
hiçbir hukuki standartla bağlı olmamasıdır. 

	
è Dworkin	 yönünden	 hukuki	 standartlar;	 hukuk	 kuralları	 ile	 birlikte	 ilkeleri	 (prensipleri)	 de	

bünyesine	almaktadır.		
	

Hukuki Standartlar 
§ En iyi aydınlatma standardı. 

 
1)Hukuk Kuralları ¨Dworkin, hukuku, sadece kurallardan ibaret görmemektedir. 

2)Hukuk İlkeleri ¨Örneğin hiç kimsenin kendi yanlışından kazanç sağlayamayacağı 
standardı bir ilkedir. 
¨Sözleşmenin	 ekonomik	 yönden	 güçsüz	 olan	 tarafının	 korunması	 genel	
ilkedir. 

	
İşte	 Dworkin,	 geniş	 anlamıyla	 bir	 takdir	 yetkisinin	 kullanımına	 karşı	 çıkan	 bir	 teori	 kurma	

çabasındadır.	Yargıç,	uygulanacak	hukuk	kuralı	bulunmadığında	bile,	karar	verdiği	davada	kontrolsüz	
bir	takdir	hakkını	uygulayamaz.	Bir	diğer	deyişle	zayıf	bir	takdir	hakkı	vardır.	
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Hukuk	Boşluğunda	Kurucu	Yorum	Teorisi	
	
Yargıç	 hukukun	 düzenlemediği,	 yeni	 bir	 problemle	 karşılaştığında	 birbiriyle	 yarışan	 teoriler	

olacaktır.	O	halde	yargıç,	bu	tek	doğru	cevabı	keşfetmeye	yönelik	bir	teori	kurmak	zorundadır.	
--kurucu	yorum	teorisi:	Yorumun	konusuna,	seçkin	bir	değer	veya	amaç	atfedebilmeye	dayanır.	

Amaç	kesinlikse,	hukuku	en	kesin	şekle;	amaç	adalet	ise,	en	âdil	yapmaya	çalışırsınız.	Bu	değer	ve	amaç,	
yorumlardan	bir	tanesinin	alternatiflerine	nazaran	daha	iyi	veya	daha	kötü	olup	olmadığını	belirlemede	
bir	 kriter	olarak	hizmet	eder.	Hukukun	kurucu	yorumu;	hukukun	amacı	 ve	gücünü,	uygulamalarını	
meşrulaştırmak	veya	sınırlamakla	sonuçlanacaktır.	

	
Kurucu Yorum Teorisi 

1) --doğru	cevap	tezinin	objektif	dayanakları,		

2) --zor	davada	yargıç,	önce	geçmişteki	yorum	örneklerine	bakmalı, 

3) --bu	teori	geçmişteki	yasama	işlemleri	ve	yargı	kararlarıyla	uyumlu	olmalı, 

4) --yargıç,	hem	yeni	görüş	koymalı,	hem	de	ilgili	hukuk	kuralının	önceden	var	olan	anlayışla	
tutarlılığı	yakalamalı, 

5) --metnin	bütünlüğüyle	uyum	sağlanmalı, 

6) --geçmişteki	kararlarla	tutarlı	olmak, 

7) --hukuk	aynı	zamanda	bir	bütündür, 

	
--Uygunluk:	 Zincirleme	 yargı	 kararlarının	 ve	 hukuk	 uygulamalarının	 tutarlı	 bir	 bütün	 meydana	

getirmesine	katkıda	bulunur.	
Böylece	Dworkin	tarzı	yorum;	uygunluk	ve	bütünlük	kavramlarıyla	keşfedilecek	doğru	bir	

cevabın	olduğu	ön	kabülü	üzerine	kuruludur.		
Yargıç,	 sadece	 uygunluk	 kriteri	 ile	 değil,	 “en	 iyi	 aydınlatma”	 standardını	 da	 göz	 önünde	

bulundurmalı	ve	hukukî	çözümlerden	hangisinin	“uygunluk	ve	en	iyi	aydınlatma”	standartları	temeline	
dayanarak	kabul	edilebileceğini	sorar.	Bu	prensipler,	toplumun	inançları,	pratikleri	ve	kanaatleriyle	de	
ilişkili	gözükmektedir.	

	
Çetin	Davalar		

Rutin Davalar (RD) ó Çetin Davalar (ÇD) 

	
Zor	bir	davada	yargıcın	görevi,	hukuk	sisteminin	daha	geniş	bir	perspektifinden	yani	siyasal	

ahlakın	 ışığında	 karar	 vermektir.	 Yargıcın	 kanunda	 boşluk	 olduğunda	 sübjektiflik	 ve	 keyfilikten	
kaçınmak	için	yapacağı	şey,	haklarla	ilgili	ilkeler	şemasına	başvurmaktır.	Bütünlük	fikrini	benimseyen	
yargıçlar,	zor	davalarda,	a)insan	hak	ve	ödevleri,	b)toplumlarının	hukuk	doktrini,	c)siyasi	yapısını	en	
iyi	biçimde	yansıtan	bir	dizi	tutarlı	ilkeyi	bulmaya	çalışarak	karar	verir.	Yorum;	konusunu,	olabildiğinin	
en	 iyisi	 yapar.	 Bu	 bağlamda,	 prensiplerin	 hukuku	 yönetmesine	 izin	 verdiğinizde,	 o	 zaman	 hukukun	
kapsamındaki	en	 iyileri	ortak	karakter	haline	getirmeye	çalışıyorsunuzdur.	Bu	da	hukuku	bütünlüğü	
noktasında	görüp	en	iyiyi	yapmak	ve	hukuki	yorumda	kesin	doğruluk	demektir.	

Dworkin’e	göre	politik	bütünlüğün	iki	ilkesi	vardır:	
Politik Bütünlüğün İki İlkesi 

1)Yasama Yönü  Yasama organını ilgilendiren yönü; yasayı yapanlardan yasal düzenlemelerin ve 
tüm hukuk düzeninin ahlâken tutarlı olmasının sağlanmasıdır.  

2)Yargısal Yönü  Yargısal yönünü ilgilendiren prensip; yasaların olabildiğince ahlâkla tutarlı 
olarak ele alınmasını talep etmektedir. 
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Böylece	 yargıç,	 yoruma	 ahlâkî	 bir	 görünüm	 kazandırmalı	 ve	 onu	 adalet	 ve	 hakkâniyet	

kavramlarıyla	 tutarlı	 kılabilmelidir.	 Tutarlı	 olarak	 verilen	 bir	 karar,	 aynı	 zamanda	 geçmiş	 yargısal	
kararların	 adalet	 ve	 hakkâniyet	 hakkındaki	 yaklaşımlarını	 aşağı-yukarı	 yansıtacaktır.	 …	 Bütünlük,	
Dworkin’de	aynı	zamanda	ahlâksal	bir	ideal	ve	politik	zorunluluktur.	

		
Dworkin’in	Yorumcu	Evrenselciliği	

è Yorumcu	 Evrenselcilik:	 Dworkin	 hukuk	 alanında	 yorumu	 öne	 çıkararak,	 ‘yorumcu	
evrenselciliğin’	 önde	 gelenleri	 arasında	 yer	 alır.	 Hukuk	 pratiğini	 anlama,	 bir	 yorum	
problemidir.	Dworkin’in	eleştirileri,	bu	nedenle	pozitivizme	yönelmiştir.		

Yorum;	bir	 toplumun	dilsel,	kültürel	ve	tarihinden	oluşan	bir	gelenek	 içinde	yapılır	ve	ona	
katılanların	tümünü	anlama	arayışı	içinde	ilerler.	Modern	hermenötik,	(Platon’un	mağara	örneğinde	
olduğu	gibi)	aşkın	bir	metafizik	düşünceye	gönderme	yapmamaktadır.	Sosyal	bilimci,	bir	“geleneğe”	
aittir	 ve	 bu	 geleneğin	 entelektüel	 kaynaklarıyla	 çalışır.	 Bir	 eylem	 veya	 anlamın	 yorumu,	 onların	 ait	
olduğu	 geleneğin	 içinde	 gerçekleşir.	 Hukuk	 da	 karmaşık	 bir	 insan	 pratiğidir	 ve	 bu	 pratik;	 bilincinde	
olunan	bir	ide	tarafından	yönlendirilen	katılımcıların	yorumsal	eylemleriyle	oluşturulmuştur.	

è Yorum	 ve	 Uygulamanın	 Ayrılmazlığı:	 Dworkin’e	 göre,	 yorum	 ve	 uygulama	 birbirinden	
ayrılmaz.	 Hukukun	 ne	 anlama	 geldiğini	 anlamak	 için,	 toplumdaki	 katılımcıların	 görüşlerine	
sahip	olmak,	hukuk	pratiğini	meydana	getirir.	Dworkin’e	göre	toplum,	yorumun	sadece	koşulu	
değil,	aynı	zamanda	konusudur.	

Hukuki	problemlerin	özü,	yorum	meselesidir.	Yorum	deneyimine	katılanlar,	hukuku	belirler	ve	
tanımlar,	 ne	 olduğunu	 söyler.	 Hukukun	 bilgisi,	 bu	 katılanlara	 mahsustur.	 Katılımcılara,	 sıradan	
vatandaşlar	 da	 dahil	 edilebilir.	 Ancak	 sıradan	 vatandaşların,	 yasanın	 anlamı	 hakkında	 yargıç	 ve	
avukatlardan	 oluşan	 profesyonel	 toplulukla	 yarışabilmesi	 zordur.	 İçerdekiler-dışardakiler	 dikotomisi	
hukuk	profesyonelleri	ve	bunun	dışında	kalanlar	ayırımına	paraleldir.	

	
Hukuk	Kuralları	ve	İlkeler	

è Hukukun	Özünü	Oluşturan	Bağımsız	Normatif	 İlkeler:	 Dworkin,	hukukun	özünün	bağımsız	
normatif	 ilkeler	 olduğunu	 belirtmektedir.	 Bu	 ilkeler	 geçerlilikleri	 bakımından	 hukuka	 bağlı	
olmamalarına	 rağmen,	 hukuku	 tamamlamaktadırlar.	 Bu	 yönüyle	 teorisinin,	 doğal	 hukuk	
özelliklerini	 içerdiği	 belirtilebilir.	 Dworkin,	 ilkelerin	 geçerliliği	 hakkında	 çok	 az	 şey	
belirtmektedir.	İlgilendiği	temel	nokta,	ilkelerin	hukuka	ait	olduğunu	göstermektir.	Bu	ilkeler,	
pozitivistlerin	tanımladığı	anlamda	hukukun	içinde	yer	almazlar.	
	

İlkeler 

1) Örneğin hiç kimsenin kendi yanlışından kazanç sağlayamayacağı standardı bir ilkedir. 

2) Sözleşmenin	ekonomik	yönden	güçsüz	olan	tarafının	korunması	genel	ilkedir. 

	
Hukuk	Boşluğunun	Doldurulması	
	
Çağdaş	pozitivistlerden	Hart,	çözümün	kurallar	dâhilinde	bulunamaması	durumunda	tek	bir	

doğru	yanıtın	 var	olmadığını	 iddia	etmiş	 ve	 sorunun	çözümündeki	 kilit	 rolü,	yargısal	 takdir	 ilkesine	
bırakmıştır.	 Bu	 anlamda,	 Austin	 ile	 paralel	 bir	 çizgi	 takip	 eden	 Hart,	 yargıçlara,	 hukuku	 bulup	
uygulamanın	yanısıra,	hukuku	yaratma	yetkisini	de	vermiştir.	

Bu	duruma	ise,	Dworkin,	şu	şekilde	cevap	verir:	
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1-	 Toplum,	 çoğunluk	 tarafından	 seçilen	 kadın	 ve	 erkekler	 tarafından	 yönetilir.	 Dolayısıyla	
yasama	hakkı	bu	kişilere	aittir.	Ancak	yargıçlar,	seçilmiş	kişilere	dâhil	olmadıklarından	ve	bu	anlamda	
da	yasa	yapma	sorumluluğuna	sahip	olmadıklarından	ötürü,	yasama	yetkisine	sahip	olamazlar.	

2-	 Yargıçlar,	 yeni	 bir	 hukuk	 yaratır,	 yani	 takdir	 yetkisini	 kullanırlarsa,	 mahkeme	 sonucunda	
davayı	kaybeden	taraf,	davadan	önce	vuku	bulan	bir	olayda	yapması	gereken	herhangi	bir	ödevi	yerine	
getirmediği	 için	 değil,	 olaydan	 sonra	 açılan	 davada,	 sonradan	 ortaya	 konulmuş	 bir	 ödevi	 yerine	
getirmediği	 için	 cezalandırılmış	 olacaktır.	 Dolayısıyla	 bu	 durumda,	 davayı	 kaybeden	 kişi,	 önceden	
bilmediği	bir	durumdan	ya	da	ödevden	ötürü	cezaî	müeyyideye	maruz	kalmış	olacaktır.	

	
Hukuk	Tanımı	

è Dworkine	 göre	 hukuk;	 ilkeler,	 politikalar	 ve	 diğer	 standart	 türlerinden	 oluşmaktadır.	 Bu	
çerçevede	Dworkin,	hukuku,	sadece	kurallardan	ibaret	görmemekte,	hukuk	tanımı	içerisinde	
ilkeler	 ile	 politikalara	 da	 yer	 vermektedir;	 yani	 ilkeler	 ve	 politikalar	 hukuku	 dışarıdan	
değerlendirmeye	 yönelik	 standartlar	 olmayıp,	 bizatihi	 hukuk	 düşüncesi	 içerisinde	 yer	
almaktadırlar.		

Dworkin’in Hukuk Tanımı 

1)Kurallar  Dworkin, hukuku, sadece kurallardan ibaret görmemektedir. 

2)İlkeler  İlkeler de tıpkı kurallar gibi, hukuk dâhilinde yer almaktadırlar. Bunun anlamı, ilkelerin, 
hukukun dışarıdan değerlendirilmesini sağlayan standartlar olmamalarıdır.  
Fakat kurallar ile ilkeler, birbirlerinden farklıdırlar. İlkelerin kurallardan farkı, yol 
gösterici maksimler olmalarıdır. 
Dworkin, ilkeyi, adalet veya hakkaniyet gerekliliği veya ahlâkîliğin bir diğer gerekliliği 
olarak düşünmektedir. 

3)Politikalar  Dworkin, politikadan bir toplumun politik, sosyal veya ekonomik gelişimiyle ilgili 
ulaşılacak bir amacı anlar. 

4)Standartlar  Örneğin hiç kimsenin kendi yanlışından kazanç sağlayamayacağı standardı bir 
ilkedir.  

	
Dolayısıyla	hukukî	pozitivizmin,	yargıcın	takdir	yetkisini	kullanması	gerektiğine	ilişkin	görüşüne	

karşı	 Dworkin,	 tutarlı	 bir	 şekilde,	 yargıçlar	 için	 böyle	 güçlü	 bir	 takdir	 yetkisinin	 olamayacağını	 ve	
dahası	“doğru	cevap”	yoktur	iddialarının	yanlış	olduğunu	savunur.	Zira	Dworkin’e	göre,	her	davada,	
mutlaka	bir	“doğru	yanıt”	vardır	ve	yargıcın	yapması	gereken	de	geriye	dönük	olarak	birtakım	haklar	
yaratmak,	yani	kendi	takdir	yetkisinden	hareketle	bir	şey	uydurmak	değil,	davadaki	tarafların	haklarının	
ne	olduğunu	belirlemektir.	Yani	o	dava	için	söz	konusu	olan,	doğru	yanıtı	bulmaktır.	

Rigg v. (versus) Palmer Davası 
Örnek:	Dworkin,	Rigg	v.	Palmer	davasını,	ilkelerin	hukukta	uygulanması	açısından	örnek	
verir:	

⇒	(ABD’deki)	Yasada,	mirasçının	öldürdüğü	miras	bırakanından,	miras	alamayacağına	ilişkin	açık	
bir	 hüküm	 yoktur.	 Mahkeme	 üyelerinin	 çoğunluğu,	 vasiyetnameyle	 ilgili	 yasanın	 lafzî	 yorum	
ve	okunmasının,	bu	davada	uygulanmaması	gerektiğini	düşünmüşlerdir.	Burada,	söze	göre	yorum	
yerine	evrensel,	bütün	medenî	ülkelerde	uygulanan	temel	bir	maksimin;	“hiç	kimsenin	kendi	hileli	
davranışından	kazanç	sağlamasına	veya	kendi	yanlışından	avantaj	elde	etmesine,	kendi	işlediği	
suç	 vasıtasıyla	 mülk	 edinmesine	 ya	 da	 kendi	 fesadına	 dayanarak	 iddiada	 bulunmasına	 izin	
verilmemesi	ilkesi”nin	kullanılması	tercih	edilmiştir.	

⇒	Dworkin’e	göre	 lafzî	olarak	yorumlandığında,	vasiyetnameyi	düzenleyen	yasaya	göre	mirasın	
toruna	verilmesi	gerekeceği	yadsınamaz.	Yargıçları	fikir	ayrılığına	düşüren,	yasanın	anlamının	ne	
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a)İlkeler	
Dworkin’e	 göre	 ise	 hukuk,	 kurallara	 olduğu	 kadar	 ilkelere	 de	 bağlıdır.	 Bu	 ilkeler,	 ahlâkî	

ilkelerdir.	 Zor	 durumlarda,	 kuralların,	 herhangi	 bir	 şeyi	 emretmediği	 yerlerde	 yargıç,	 ilkelerle	
bağlanmıştır	ve	takdir	yetkisine	sahip	değildir.	Dolayısıyla	yargıçlar,	hukuku	yaratmazlar,	sadece	onu	
keşfederler.	Bu	anlamda	Dworkin,	Hart’ın	düşüncesinden	farklı	olarak,	“kuralların”	yanısıra,	 ilkelerin	
varlığını	 da	 şart	 koşar.	 Zira	Hart,	 hukuku	 kurallardan	 ibaret	 sayarken,	Dworkin,	 hukuku,	 kurallar	 ve	
ilkeler	 bütünü	olarak	 tanımlamaktadır.	 Buna	 göre,	 ilkeler	 de	 tıpkı	 kurallar	 gibi	hukuk	dâhilinde	 yer	
almaktadırlar.	 Bunun	 anlamı,	 ilkelerin,	 hukukun	 dışarıdan	 değerlendirilmesini	 sağlayan	 standartlar	
olmamalarıdır.	 Fakat	 kurallar	 ile	 ilkeler	 birbirlerinden	 farklıdırlar.	 İlkelerin	 kurallardan	 farkı,	 yol	
gösterici	maksimler	olmalarıdır.	

è Dworkin’in,	 hukukî	 pozitivizme	 itirazlarından	biri	 de,	 getirdiği	 ilke-kural	 ayrımıdır.	Dworkin,	
hukukî	kurallar	ve	hukuki	ilkeler	arasındaki	şekli	farkları	da	kabul	etmektedir.		
	

Hukuk Kuralı/Hukuk İlkesi Farkları 

Fark Yönleri Kurallar İlkeler 

1)Nitelik Uyuşmazlığın Çözücüsü: Geçerli bir 
hukuk kuralı, uyuşmazlığa otomatik şekilde 
uygulanır. 

Yolgösterici Maksim: Dworkin’de 
ilkeler de, kurallar gibi hukukun içinde 
yer almaktadır, yani ilkeler, hukuku 
dışarıdan değerlendirmeye yönelik 
standartlar değillerdir. Ancak hukukî 
ilkeler ve hukuk kuralları, birbirinden 
farklıdır. İlkeler, yol gösterici maksimler 
işlevini yerine getirmektedirler. Örneğin, 
hiç kimsenin kendi yanlışından kazanç 
sağlayamayacağı standardı bir ilkedir. 

2)Kaynak Yetkili Organlarca Çıkarılma: Bunun 
dışında, hukuk kurallarının belirli organlar 
tarafından çıkarılması sözkonusuyken, 
ilkeler bakımından böyle bir şey söz 
konusu değildir.  

Devlet Dışında Oluşma: İlkeler, 
herhangi bir organın iradesi olmayıp, 
devletin dışında oluşmaktadırlar. 
İlkelerin bu şekilde oluşması da, 
Dworkin’in ahlâkî objektivizmiyle 
ilgilidir. İlkeler, kendiliğinden toplumsal 
süreç içinde ortaya çıkarlar; iyiniyet, 
hakkaniyet gibidirler. Pozitivistlerden 
farklılaşarak ilkelere yüklemiş olduğu bu 
anlam, onu doğal hukukçulara 
yaklaştırmaktadır. 

3)Kapsam Kuralın uygulanması, ‘ya hep, ya hiç’ 
sonucunu doğurur.  

Neden Sağlayıcılık: İlkenin 
uygulanması durumlarında, bu 
sözkonusu değildir. İlkenin uygulanması, 
bir karara neden sağlar, fakat kararla 
neden, uyuşmak zorunda değildir. 

4)İşleyiş Bağlayıcı: Geçerli bir hukuk kuralı, 
uyuşmazlığa otomatik şekilde uygulanır. 
Örneğin, hukuk kurallarının varlığı, hukukî 
geçerlilik kriteriyle düzenlenmiş 
olmalarıyla ilgilidir. Böylece hukuk 
kuralları, hukukî kararlara egemen olmak 

Dengeleyici: Hukukî ilkeler ise, 
hukuki geçerlilikten farklı olarak 
dengelemeye ilişkindir. 
Dworkin’e göre, hukukî ilkeler 
çerçevesinde hüküm verilmesi, 
uyuşmazlıkla ilgili olan durumlara hukuk 

olduğudur….	Anglo-Amerikan	hukuk	sistemi	içerisinde;	….	(bu	davada)	gerekçe	olarak	var	olan	bir	
hukuk	kuralına	değil,	prensibe	dayanılmıştır	ve	bu	gibi	prensipler	hukuk	kurallarından	farklıdır.	

(üst	norm/Hans	Kelsen?)	
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eğiliminde olup yargıçları belirli sonuçlara 
ulaşmada bağlayıcıdırlar. 

kurallarının uygulanmasından farklıdır. 
Zira geçerli bir hukuk kuralı, 
uyuşmazlığa otomatik şekilde 
uygulanırken, ilkelere göre karar 
vermede ilkelerin önemi veya ağırlığının 
belirlenip diğer ilkelerle muhtemel 
dengelenmesi gözönüne alınmaktadır. 

5)Dava 
Sonucunu 
Belirleme 

Dava Sonucunu Belirleyicilik: 
Dworkin, kurallarla ilkeleri, şu şekilde 
ayırır: Bir kuralın uygulanması, 
uygulamaya karar verilmesi durumunda ya 
da bir uyuşmazlığın giderilmesi için 
gerçekleştirilir. Hukuk sisteminin bir 
parçası olmakla birlikte, prensipler 
kurallardan farklıdır. Hukuk normu, davayı 
ya tam olarak kontrolü altında bulundurur, 
yani uyuşmazlığı çözmek için elverişlidir 
ya da dava için uygun değildir. Hukuk 
kuralı davaya “ya hep, ya hiç” tarzında yön 
verir.  

Zor Davalarda Belirleyicilik: Buna 
karşın hukuk normunun sustuğu, çözüm 
getiremediği zor davalarda hukuk 
prensipleri hukuk normunun yerini 
alabilir. Zor davalarda yargıç, hukuk 
kurallarını tüketmiştir. Bu noktada hukuk 
normunun yapamadığını hukukun genel 
prensipleri yapar ve hukuki yükümlülük 
yükler. Ancak yine de hukuk prensipleri 
bir problemin hukukî sonucunu doğrudan 
ve otomatik olarak belirlemez. 

	
Bir	 prensibin	 yaygın	 olarak	 kullanılmaması,	 prensip	 olmadığı	 anlamına	 gelmez.	 Gelecek	

davalarda	muhalif	 düşünceler	 ortadan	 kalkar	 veya	 zayıflarsa,	 sözkonusu	prensip	 yargısal	 kararlarda	
etkin	olacaktır.	Prensipler,	durumun	gereklerine	göre,	bir	argüman	olarak	değişik	yönlerde	gözönünde	
bulundurulabilir.	

	
	İlkeler	Çatışmasında	Tercih	Merdiveni	
İlkeler,	 kendi	 aralarında	 çelişik	 ve	 birbirine	 zıt	 olabilirler.	 Uygulamada,	 ilkelerin	

değerlendirmesinin	yapılıp,	verilecek	karara	uygulanması	gerekir.	İlkelerin	birbirlerine	çelişik,	zıt	olma	
durumları	 nedeniyle,	 kendi	 aralarında	 ağırlık	 veya	 önem	 farklılığı	 vardır.	 İki	 prensip	 çatıştığında,	
bunların	bir	diğerine	göre	göreceli	ağırlığına	dikkat	etmemiz	ve	görece	ağırlığı	olan	hukuk	prensibini	
tercih	etmemiz	gerekir.	Yani	somut	bir	durumda	ikisi	de	geçersiz	olmamasına	karşın	hukukî	prensipler	
birbiriyle	çatışabilir.	Bu	olasılıkta,	yarışan	hukuk	ilkeleri	arasında	ahlâkî	sezgilerimizle	karar	veririz.	

Birbiriyle	karşılaşan	iki	prensipten	bir	tanesinin,	somut	durumda,	diğerinin	üstünde	ve	karar	için	
daha	elverişli	olduğu	varsayılacaktır.	Bu	tıpkı	insanın	ahlâk	yaşamında	değer	çatışması	yaşadığı	somut	
hayat	olayında	hangi	değerin	tayin	edileceğine	ilişkin	formüle	benzemektedir.	Bu	durum,	değerlerden	
birisini	 diğerine	 tercih	 etmek	 zorunda	 kalarak	 irâdî	 seçim	 yapmayı	 gerektirir.	 Ancak	 bu	 ağırlık	
verilmeyen	ve	o	anda	seçilmeyen	prensibin	etkisini	ve	gücünü	kaybedeceği	anlamına	gelmez.	Bunun	
aksine,	iki	hukuk	kuralının	birbiriyle	çeliştiği	durumda,	onlardan	biri	ya	da	diğerinin	geçersiz	olduğu	ya	
da	yeniden	gözden	geçirilmesi	gerektiğini	biliyoruz.	

	

Eşlerin Ceza Davasında Tanıklığa Zorlanması 
⇒	Örnek:	Karı-kocadan	birinin	diğeri	aleyhine	bir	ceza	davasında	tanık	olmaya	zorlanamayacağı	
ilkesi.	 –karı-kocanın	 tek	bir	 beden	olduğu	 ya	da	 aralarındaki	 çıkar	bütünleşmesidir.	 Karşı	 görüş	
olarak	 bu	 ilke,	 ceza	 davalarında	 savunulamaz.	 Devlet	 ve	 kamu	 çıkarı	 sözkonusu	 olduğunda,	
şahitliğin	mahkemeye	serbestçe	getirilmesi	gerektiğini	iddia	ederler.	(…)		

⇒	Bu	iki	farklı	etik	endişe,	aile	bütünlüğünün	korunması	ve	kamu	çıkarının	üstünlüğü	değerlerinin	
çatışmasından	kaynaklanmaktadır.	Bunların	birbirine	dengelemek	zorunluluğu	olmakla	beraber,	
tam	ve	açık	bir	formülünü	ortaya	koymak	zordur.	
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b)Politikalar	
Dworkin’e	 göre	 hukuk,	 kurallar	 ve	 ilkeler	 yanında,	 politikalardan	 da	 oluşmaktadır.	 Böylece	

yasama	organı,	karar	alırken	politikaları	da	gözönüne	almak	durumundadır.		
	

Hukuk İlkesi/Politika Farkları 

Fark Yönleri Politikalar İlkeler 

1)Nitelik  Dworkin’e göre politikalar, kolektif 
amaçların tespitini ifade eden 
argümanlardır. Politikalar, amaçları 
tanımlayan argümanlardır.  
⇒ Peki hak ve amaç nedir ve de farkları 
nelerdir? Meselâ, savaş araçları imâlâtını 
artırmak, bir amaçtır, çünkü bu, kolektif 
refaha katkıda bulunan bir durumdur. 

 Dworkin’e göre ilkeler, bireysel 
hakları tespit etmeyi kasteden 
argümanlardır. İlkeler, hakları 
tanımlayan argümanlardır.  
⇒ Meselâ, ifade özgürlüğü amaç değil, 
bir haktır, çünkü vatandaşlar, politik 
ahlâkiliğin bir sorunu olan özgürlük 
hakkına sahiptirler.  

2)Kaynak   

3)Kapsam   

4)İşleyiş  Politikalar, amaçlarla ilgilidir. Ancak 
bunun anlamı, yasamada ilkelerin 
sözkonusu olmaması demek değildir.  
 
 
 
 
 
 

 Siyasete ilişkin argümanlar, siyasal 
toplumun amaçları veya refahıyla ilgili 
olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Yasamada da ilkeler sözkonusu 
olabilir. Hatta Dworkin, yasa 
koyucuların ilkelerin koruyucusu 
olduklarını da açıkça belirtmektedir. 
(Dworkin 1996:31) Bu durumda yasa 
koyucular, kararlarını alırken siyasete 
ilişkin argümanlar ile ilkeye ilişkin 
argümanları birbiriyle dengelemek 
durumundadırlar.  

 İlkeye ilişkin argümanlar, bireysel 
haklar bağlamında sözkonusudur. Bu 
çerçevede, Dworkin’in hakların daima 
mutlak olduğunu tartışmaması, hakların 
politikalarla dengelenmesini de mümkün 
kılmaktadır. Ancak bu düşünce, 
Dworkin’in hakların her türlü kamusal 
politikalar uğruna ihlal edilmesine izin 
verdiği anlamına gelmemektedir. 

5)Dava 
Sonucunu 
Belirleme 

 Mademki ilkeler politikalar karşısında 
üstünlüğe sahiptir ve haklar ilkelere, 
kolektif amaçlar da politikalara karşılık 
gelmektedir, o zaman haklar ile kolektif 
amaçlar arasında bir ilişki sözkonusu 
olduğunda ortaya çıkan sonuç, hakların, 
kolektif amaçlar üzerinde birer koz 
olmalarıdır. Bunun anlamı ise, herhangi bir 

 İlkeler, politikalar karşısında 
üstünlüğe sahiptir ve haklar ilkelere, 
kolektif amaçlar da politikalara karşılık 
gelmektedir. Bunun anlamı ise, herhangi 
bir hak ile kolektif amacın çatışması 
durumunda, üstünlüğün herhâlükârda 
hakka ait olmasıdır.  

Satış Sözleşmesinde Sorumsuzluk Şartı 
⇒	Bir	diğer	prensipler	çatışması	örneğinde,	bir	otomobil	firmasının	satış	sözleşmesinde	yer	alan	
bir	 sorumsuzluk	 klozunu	 mahkeme	 kabul	 etmemiş	 ve	 yaralanan	 davacı	 lehine	 hükmetmiştir.	
Çünkü	mahkemeler	hukuka	aykırı	sonuçlara	âlet	olmamalıdırlar.	Otomobil	üretimi,	otomobillerin	
hayatımızdaki	yeri	ve	can	güvenliği	açısından	özel	bir	öneme	sahiptirler.	Bu	bağlamda	da	otomobil	
üreticisi	sözleşme	hazırlarken	daha	dikkatli	davranmalıdır.	Sözleşme	serbestisi	bir	prensip	olmakla	
beraber,	sözleşmenin	ekonomik	yönden	güçsüz	olan	tarafının	korunması	da	genel	ilkedir.	
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hak ile kolektif amacın çatışması 
durumunda, üstünlüğün herhâlükârda 
hakka ait olmasıdır.  
⇒	 Meselâ, üniversite kampüsü ile şehir 
merkezi arasında, mesafeyi kısaltma 
amacıyla yeni bir yol yapılması planlanmış 
olsun. Ancak, bu yolun yapılması için, A 
kişisinin evinin yıkılması kaçınılmaz hale 
gelsin. Bu durumda, şayet A kişisi, evinin 
yıkılmasına rıza göstermiyorsa, yol yapımı 
planı iptal edilmelidir. Çünkü mülkiyet, bir 
haktır ve kişinin rızası hilâfına evi 
kamulaştırılıp yıkılamaz. 

	
è Dworkin’e	 göre,	 zor	 davalarda	 hâkimler,	 siyasî	 sorumluluk	 anlayışı	 çerçevesinde	 mevcut	

hukukun	 uygulamalarını	 meşrulaştıran	 bir	 siyasî	 kuramı	 kabul	 etmelidirler.	 Yani,	 mevcut	
hukukun	“siyasî	ahlâkı”	çerçevesinde	bir	karar	vermelidirler.	Bu	kadar	önemli	olan	yargılama	
işini,	Dworkin’e	göre,	ancak	insanüstü	beceri,	öğrenme,	sabır	ve	dirayete	sahip	olan	bir	yargıç	
yapabilir.	Bu	yargıç	ise,	Herkül’dür.	Bu	anlamda	herhangi	bir	davada,	doğru	yanıtı	bulabilecek	
olan,	yukarıdaki	niteliklere	sahip	bir	yargıç,	yani	Herkül’se	de,	her	yargıcın	öncelikli	amacı	ve	
görevi,	doğru	yanıtı	bulmak	olmalıdır.	Bu	anlamda	yargıçların	dışında,	avukatların	da	bu	amacın	
bir	parçası	olduğunu	ifade	eden	Dworkin,	avukatların,	yargıçlara,	hukukî	sistemin	ilke,	değer	
ve	geleneklerini	yanlış	anladıklarına	 ilişkin	eleştiriler	getirebileceğinin	altını	 çizer.	Dworkin,	
avukatların	 dışında	 sıradan	 vatandaşların	 da,	 sivil	 itaatsizlik	 yoluyla	 bu	 sürece	 dâhil	
olabileceklerini	savunmuştur.	
	
HUKUK	DEVLETİ	
Dworkin’e	göre,	hukuk	devletine	ilişkin	iki	farklı	görüş	bulunmaktadır.		

Kanun Devleti/Hukuk Devleti Farkları 

Kanun Devleti  Dworkin’in	belirttiği	birinci	görüşü,	hukuk	devletiyle	ilgili	literatürümüzde	yer	alan	
ve	gerçek	anlamdaki	hukuk	devletinden	farkını	belirtmek	için	kullanılan,	kanun	devleti	
olarak	 adlandırmak	 mümkündür.	 Zira	 bu	 görüşte,	 hukuk	 devleti	 demek,	 kanunda	
belirtilen	kurallara	göre	yönetilme	demektir.	Başka	bir	ifadeyle,	hukuk	devleti,	kurallar	
neyi	gerektiriyorsa,	o	kurallara	göre	yapılan	yönetim	demektir.	Bu	tür	bir	hukuk	devleti	
görüşü,	 kuralların	 içeriğiyle	 ilgilenmemektedir;	 sadece	 kanunda	 yer	 alan	 kurallara,	
bunların	 içeriği	 ne	 olursa	 olsun,	 uyulması	 gerektiğini	 belirtmektedir.	 Bu	 görüş	
taraftarları,	kuralların	içeriğinin	maddî	adaletle	ilgili	olduğunu,	maddî	adaletin	bağımsız	
bir	ideal	olup	hukuk	devletiyle	ilişkili	olmadığını	savunmaktadırlar. 

Hukuk Devleti  Dworkin,	 hukuk	 devletiyle	 ilgili	 ikinci	 görüşü	 ise,	 haklar	 anlayışına	
dayandırmaktadır.	Bu	anlayışta,	vatandaşlar,	ahlâkî	ve	siyasî	haklara	sahiptir.	Hukuk	
devleti	 de,	 “bireysel	 haklara	 uygun	olan	 kurallar	 çerçevesinde	 yönetim”	 anlamına	
gelmektedir. 

	

 Bu	bağlamda	Habermas;	Rawls	ve	Dworkin’i,	tek	bir	hukuksal	akılda	ısrar	etmeleri	nedeniyle	
ve	 birçok	 rasyonel	 aklın	 tartışması,	 birinin	 diğerini	 ikna	 etmesi	 gibi	 iletişimsel	 süreçleri	
dışlamaları	nedeniyle	potansiyel	olarak	otoriter	görür.	
	
				Dworkin’in	Adalet	Anlayışı	ve	Dağıtım	Problemi	
	
Dworkin’in	Adalet	Anlayışı	
Dworkin’in	düşüncesinde	hak	kavramı,	adalet	anlayışının	temelini	oluşturur.	Bu	ise,	Dworkin’in,	

adalet	 ile	 hakkâniyet	 arasında	 yaptığı	 ayrıma	 dayanır.	 Ancak	 adalet	 ile	 hakkâniyet	 arasındaki	 farka	
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geçmeden	önce	belirtilmelidir	ki,	Dworkin’e	göre,	hukuk,	adaletten	farklıdır.	Adalet,	ahlâk	ve	politik	
haklara	ilişkin	doğru	ya	da	en	iyi	teoriyi	bulma	meselesidir	ve	herhangi	bir	kişinin	adalet	düşüncesi,	
onun	teorisidir.		

Adalet	ile	hakkâniyet	arasındaki	farka	gelince;		
	

Adalet/Hakkâniyet	Farkı 

1)Adalet  Adalet,	âdil	bir	şekilde	seçilsin	ya	da	seçilmesin,	daimî	kurumların	kararlarıyla	ilgilidir.	
Dworkin’e	 göre,	 eğer	 adalet,	 politik	 bir	 değer	 olarak	 kabul	 edilecekse,	
parlamenterlerden	ve	diğer	görevlilerden,	maddî	kaynakları	ve	sivil	özgürlükleri	ahlâkî	
olarak	 savunulabilir	bir	 sonuç	elde	edecek	şekilde	dağıtmaları	 istenecektir.	Başka	bir	
ifadeyle	adalet,	temel	siyasî	kurumların,	almaları	gereken	kararlarla	ilişkilendirilmiş	ve	
bu	 anlamda	 kanun	 koyucular	 ile	 diğer	 görevlilerin,	 maddî	 kaynakları	 ahlâkî	 olarak	
savunulabilecek	bir	 sonuç	 çerçevesinde	dağıtmaları	 ve	 sivil	 özgürlükleri	 korumalarını	
talep	etmeyle	tanımlanmıştır. 

2)Hakkâniyet  Dworkin’e	göre	hakkâniyet,	politikada,	politik	gücün	doğru	bir	şekilde	dağıtımını	esas	
alan	politik	metotları-memurları	ve	onların	seçmenlere	karşılık	veren	kararlarını	seçme	
metotlarını-bulma	meselesidir.	 Yani	 hakkaniyet,	 siyasî	mekanizmada	 yer	 alacak	 olan	
görevlileri	ve	onların	kararları	nasıl	alacaklarıyla	ilgili	metotları	bulma	işidir.	 

	
	 Dworkin’e	göre,	hukuk,	adaletten	farklıdır.	
	

Adalet/Hakkâniyet	İlişkileri 

1)Retçiler  Dworkin’e	göre	bazı	filozoflar,	adalet	ile	hakkâniyet	arasında	herhangi	bir	temel	çelişkinin	
varlığını	 reddetmişlerdir.	 Çünkü	 bu	 filozoflar,	 bu	 değerlerden	 herhangi	 birinin	 diğerinden	
türediğine	inanırlar.	 

2)Eşitçiler  Bazıları	ise,	adaletin,	hakkâniyetten	ayrı	bir	anlamının	olmadığını	düşünürler.	 

3)Farkçılar  Dworkin,	birçok	filozofun	-ki	kendisinin	de	bunlar	gibi	düşündüğünü	ifade	eder-hakkâniyet	
ve	adaletin	birbirlerinden	bağımsız	olduğunu,	zira	bazen	âdil	kurumların,	adaletsiz	kararlar,	
bazen	de	adaletsiz	kurumların,	âdil	kararlar	aldığını	ifade	eder.		

v Sonuç	 olarak,	 adaleti	 hak	 sorununa	 indirgeyen	 ve	 hakkın	 merkezine	 de	 eşitliği	
yerleştiren	 Dworkin,	 söz	 konusu	 eşitliği	 hayata	 geçirebilme	 adına	 birtakım	
düzenlemeler	ortaya	koymuştur.	Siyaset	felsefesindeki	eşitlik	problemine	geçiş	de,	
buradan	gerçekleşmektedir. 

	
Dworkin,	dağıtıcı	adalet	üzerindeki	düşüncelerini	varsayımsal	bir	ıssız	ada	hikayesi	üzerinden	kurar.	
	

Issız Ada Hikayesi 

 Bu	hikâyeye	göre,	bir	gemi	kazası	yaşanmıştır.	Bu	kazadan	kurtulanlar,	zengin	ve	verimli	
olan,	ancak	hiç	kimsenin	mülkiyetinde	olmayan	bir	adaya	çıkarlar.	Dworkin,	başlangıç	
durumunda,	 Rawls’un	 aksine,	 kaynakların	 dağıtımında	 bir	 eşitliği	 sağlamaya	 çalışır	
(Rawls’ta	ise,	daha	öncelikli	ilke,	dağıtım	ilkesi	değildi). 

 Kazâzedeler,	adadaki	tüm	zenginliklerin	bir	dökümünü	yapar	ve	para	yerine	kullanılmak	
üzere	her	bir	kazazedeye	yüz	midye	kabuğu	verilir.	 

 Rawls’un	 başlangıç	 durumunda	 insanlar	 farklı	 yönleri	 itibariyle	 farklı	 iken	Dworkin’de	
herkes	zenginlik	bakımından	eşittir:	Yüzer	midye	kabuğu. 

 Dworkin’e	 göre,	 bireyler	 bu	midye	 kabuklarıyla	 herkes	 kendi	 değerlerini,	 ihtiyaçlarını	
düşünerek,	 adanın	 sunduğu	 farklı	 zenginlikleri	 satın	 alacaklardır.	 Hiç	 kimse,	 diğerinin	
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değer	ve	ihtiyaçlarına	karışmayacaktır.	Her	birey,	kendi	yaşam	planına	sahiptir	ve	buna	
dayanarak	ihtiyaçlarını	karşılamaya	çalışırlar.	Adanın	kaynakları	satın	alınırken,	

ü Açık	arttırma	yapılır, 
ü Alıcılar,	bir	kıskançlık	testine	tâbi	tutulurlar. 

 Açık	Arttırma:	Örneğin,	(x)	toprağını	satın	alan	kişi,	bu	toprakta	tenis	kortu	kurup	teniz	
oynamayı	 sevdiği	 için	 tenis	 oynuyor.	 (y)	 toprağını	 satın	 alan	 kişi,	 tarımla	 uğraşmayı	
seviyor	ve	tarlasında	bir	şeyler	yetiştiriyor.	(z)	toprağını	alan	kişiyse,	yetenekleri	ve	mizacı	
doğrultusunda	bir	eğlence	tesisi	kuruyor.	 

 Kıskançlık	Testi:	Kişiler	açık	arttırmayla	bu	toprakları	aldıktan	sonra,	kıskançlık	testine	
tâbi	olurlar.	Kıskançlık	testi,	açık	arttırma	sonucunda	tarlaları,	adanın	zenginliklerini	satın	
alan	için	bir	hayıflanma	duyulmamasını	ifade	eder.	Eğer	tenis	kortu	sahibi	bu	tarlayı	değil	
de,	şu	ağacı	alsaydım	derse,	kıskançlık	testinden	geçemez	ve	eşitlik	sağlanamamış	olur. 

 Piyasa	Ekonomisinin	İşlerliği:	Böyle	bir	kıskançlık	yoksa,	artık	işler	piyasa	ekonomisine	
göre	 işler.	 Burada	 kişiler,	 farklı	 tercihlerde	 bulunmuşlardır	 ve	 bu	 nedenle	 gelir	
dağılımında	illâ	ki	eşitsizlikler	doğar. 

 

	

Dworkin,	bu	eşitsizliklerin,	sadece	ve	sadece	kişilerin	bireysel	seçimlerinden	doğması	halinde,	
toplumun	bu	ekonomik	eşitsizlikleri	kompanse	(telafi)	etmek	zorunda	olmadığını	düşünür.	Ancak,	eğer	
eşitsizlikler	 kişilerin	 başlangıçtaki	 tercihlerinden	 bağımsız	 doğuyorsa,	 örneğin,	 tarlasında	 bir	 şeyler	
yetiştiren	ve	yetirmek	için	elinden	geleni	yapan	kişi	“doğal	şanssızlık”tan	doğan	bir	sebeple,	örneğin	
tarlasına	 yıldırım	 düşmesi	 nedeniyle,	 yani	 tamamen	 kendi	 dışındaki	 bir	 sebepten	 ötürü	 eşitsizliğe	
uğruyorsa,	toplum	bu	eşitsizliği	kompanse	etmelidir.	Benzeri	biçimde,	doğuştan	gelen	kimi	özellikler	
(doğuştan	engelli	oluş,	zekâ	geriliği	vs)	yine	kişilerin	doğa	durumundaki	tercihlerinden	bağımsızdır.	Bu	
eşitsizlikler	de	telafi	edilmelidir.	

¨Peki, ama bu telafi nasıl ve nereden karşılanacak? 

ð Bu	 soruya	 yanıtı,	 Dworkin	 serbest	 piyasa	 ekonomisinin	 yanısıra,	 bir	 de	 sigorta	 piyasası	
öngörerek	aşmaya	çalışır.	Sigorta	piyasası,	aslında,	bildiğimiz	vergi	sistemidir.	

ð Başlangıçta,	herkese	yüzer	midye	kabuğu	dağıtılmıştı.	Dworkin’e	göre,	herkes	bu	tür	doğal	
şanssızlıklarla	karşılaşabileceği	için,	bunu	öngören	insanlar	başlangıçta	belli	bir	oranda	midye	
kabuğunu	sigorta	piyasasına	vergi	olarak	verirler.	Daha	sonra	da,	örneğin	her	yıl,	gelirlerinin	
belli	 bir	 oranını	 vergi	 olarak	 vermeye	 devam	 ederler.	 Böylece	 doğuştan	 gelen	 ve	 doğal	
eşitsizlikler,	ama	sadece	bunlar	telâfî	edilecektir. 

	

¨Peki, ekonomik eşitsizliklerin telafi edilmesinde, Rawls’un dağıtım ilkesi ile Dworkin’in 
sigorta piyasası formülü arasında ne fark vardır? 

	

Rawls 
(dağıtım ilkesi) 

Dworkin 
(sigorta piyasası formülü) 

 Rawls’ta,	 en	 dezavantajlı	 grubun	 durumunda,	
onların	lehine	olacak	bir	değişiklik	yaratılması	esastır.	
Yani	gelir	dağılımındaki	eşitsizlikler,	her	halükârda	en	
dezavantajlının	lehine	olmalıydı.		
⇒	 Örneğin,	 parasını	 tamamen	 kendi	 tercihleri	
yüzünden,	 borsada	 oynaması	 nedeniyle	 kaybeden	

 Oysa	 Dworkin’de,	 kişi	 en	 dezavantajlı	 grupta	 da	
olsa,	doğuştan	gelen	ya	da	doğal	bir	şanssızlıktan	ileri	
gelmeyen,	 kişisel	 tercihlerden	 doğan	 bir	 eşitsizlik	
varsa,	 bu	 kişinin	 durumunun	 düzelmesi	 lehine	
herhangi	bir	düzenleme	yapılması	amaç	olmayacaktır.	
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kişinin	 durumunun	 telafi	 edilmesi	 imkânı,	 Rawls’ta	
mevcuttur.	

	

Dworkin’e	Eleştiriler	

	

Dworkin’e	Eleştiriler 

1)Herkese,	 ta	 en	 baştan	
yüzer	 midye	 kabuğu	
verebilecek	 bir	 düzen	 var	
mı? 

 Dworkin’de,	 mevcut	 düzen	 içinde	 bunun	 sağlanması	 mümkün	
değildir.	Her	şeye	yeniden	başlanmalı,	kartlar	yeniden	dağıtılmalıdır.	
Bu	 ise,	 Dworkin’in	 devrimci	 olduğu	 anlamına	 gelmez.	 Liberalizmi	
yeniden	kuralım	demektir	bu. 

2)Peki,	 başlangıçta	 birden	
fazla	 kişi	 aynı	 zenginliği	
almak	isterse	ne	olacak? 

 Dworkin’e	 göre,	 bu	 durumda	 yaşam	planları	 çerçevesinde	 ve	 bu	
plana	 uygun	 olarak	 o	 kaynağı	 en	 çok	 isteyen	 kişi	 o	 kaynağı	 açık	
arttırma	yoluyla	alır. 

	 	

ANARKO-NATÜRİZM: Robert NOZİCK (1938-2002)	
161  

⇒	(Locke	è	Nozick)	

⇒Harvardlı	bir	profesör	olan	Robert	Nozick	(1938-2002),	1974	yılında	Anarşi,	Devlet	
ve	Ütopya162	adlı	eserini	yayınladığında,	tüm	entellektüel	ve	akademik	camiada	olduğu	
gibi	liberteryen	çevrelerde	de	derin	bir	etki	yarattı.		
⇒Nozick’in	 eseri,	 Harvardlı	 meslektaşı	 John	 Rawls’un	 (1921-2002)	 1971	 yılında	
yayınlanan	ve	analitik	felsefe	alanında	refah	devletinin	o	zamana	kadarki	neredeyse	
tek	ciddî	teorik	savunusu	olan	Bir	Adalet	Teorisi	adlı	eserine	liberteryen	kamptan	gelen	
çarpıcı	bir	cevap	olarak	bütün	liberteryenler	tarafından	kutlandı.	Bu	kutlama,	esasında	
Rawls’un	 ve	 diğer	 refah	 devleti	 veya	 dağıtıcı	 adalet	 (distiributive	 justice)	
savunucularının	 argümanlarını	 etkisizleştirme	 ve	 cevaplama	 konusunda	 Nozick’in	
sergilediği	muazzam	performansın	kutlanmasıydı. 

	
	

Nozick’in	eserindeki	temel	tezlerden	biri,	doğal	hakları	ahlâkî	temel	olarak	alan	bir	perspektiften	
hareketle	minimal	bir	devletten	daha	büyük	bir	devletin	ahlâken	meşrulaştırılamayacağı	iken,	diğer	
ana	tezi,	devletin	(minimal	devletin)	belli	koşullar	altında	ahlâken	meşru	olduğu	idi.	

è Hak	 Etiği/Devletin	 Ahlâken	 Meşrulaştırlabilmesi:	 Nozick’in	 anarko-kapitalistlerle	 aynı	
liberteryen	 ilkelerden	 hareket	 etmekle	 birlikte,	 devletin	 ahlâkî	 olarak	 meşru	 olduğu	 gibi	
tamamen	farklı	bir	sonuca	ulaştığını	düşündüğümüzde	eleştirilerin	şiddeti	ve	yoğunluğu	daha	
makul	 görünecektir.	 Liberteryenler	 (doğal	 hukuk	 ve	 doğal	 haklar	 etiğini	 benimseyen	
liberteryenler),	kendinin	sahibi	olma	(self-ownership)	ilkesi	ve	saldırmazlık	(non-aggression)	
aksiyomu	 çerçevesinde	özetlenebilecek	 temeller	üzerine	oturan	bir	hak	etiğini,	meşruiyetin	
tek	ve	mutlak	ölçüsü	olarak	kabul	ederler.		

																																																													
161	Cennet	Uslu,	“Robert	Nozick:	Anarko-Kapitalizme	Karşı	Minarkizm”,	Liberal	Düşünce,	Yaz-Sonbahar	2007,	
144-171.	(özetle)	
162	Robert	Nozick,	Anarşi,	Devlet	ve	Ütopya,	(ilk	basım	1974),	çev.	Alişan	Oktay,	İstanbul:	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	
Yayınları,	2000.	
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Anarko-Kapitalizm 
Molinari, Frederic Bastiat ve Robert Nozick ile birlikte Amerikalı 
bireyciler Tucker ve Spooner gibi düşünürlerin fikirleri ile 
şekillenmiştir Bir tür bireyci anarşizm biçimi olarak karakterize edilir. 
Anarko-kapitalizm  (ayrıca liberteryen anarşizm, özel mülkiyet 
anarşizmi, piyasa anarşizmi veya serbest piyasa anarşizmi ile ifade 
edilebilir)  bireysel bağımsızlık düşüncesi temelli bir felsefedir. Adil tek 
yasal sistemin özel mülkiyet ve bireylerin bağımsızlıklarının arasındaki 
sözleşmeden doğacağına inanırlar. Buradan hareketle, anarko-kapitalizm 
devleti adaletsiz, tekelci ve bireylerin bağımsızlığına karşı sistematik 
anlamda mütecaviz olarak tanımlar ve devlet kavramını reddeder. 

	
Liberteryanizm: Liberal anlayış yanlıları.  
Liberteryenizm	 siyaset	 felsefesinde	 özellikle	 bireysel	 özgürlük,	 gönüllü	
işbirliği,	 ifade	 ve	 eylem	 özgürlüğünün	 vurgulanmasına	 karşılık	 gelir.	
Liberteryenliğin	 kesin	 bir	 tanımı	 üzerinde	 fikir	 birliği	 bulunmamakla	
birlikte	günümüzde	genellikle	küçük	kapsamlı	hükümeti	olan	bir	 toplum	
veya	 hükümetsiz	 toplum	 taraftarlığını	 ifade	 eder.	 Liberteryen	 okullar	
arasında	 devletin	 yararı	 veya	 zararına	 ilişkin	 çeşitli	 yaklaşımların	
bulunduğu	söylenebilir;	bazıları	devletin	gerekli	olduğunu	 iddia	ederken	
diğerleri	devletin	varlığının	gereksiz	olduğunu	savunmaktadır.		Liberteryen	
felsefeler	 genellike	üç	 temel	 konu	üzerine	 yoğunlaşır:	hangi	 eylemlerin	
ahlaki	 olduğunun	 saptanması,	 özel	 mülkiyetin	 meşruluğu	 ve	 devletin	
meşruluğu.	 	 Anarşist	 okullar	 devletin	 tümüyle	 yok	 edilmesini	
savunur.	 Minarkist	 okullar	 saldırganlık,	 hırsızlık,	 sözleşmenin	 ihlali,	
dolandırıcılık	ve	vatandaşlarını	korumakla	sınırlı	bir	devleti	savunur.	Bazı	
okullar,	 yoksul	 bireylere	 yönelik	 kamusal	 yardımları	 desteklemektedir.	
Bunların	dışında,	bazı	okullar,	özel	mülkiyeti	reddeder	ve	ortak	mülkiyeti	
destekler.	 Böylece	 başka	 bir	 ayrım	 özel	 mülkiyeti	 destekleyen	
Liberteryenlerle	 veya	 üretim	 araçlarında	 ortak	 mülkiyeti	
destekleyen	 Liberteryen	 sosyalist	 arasında	 yapılabilir.	 Liberteryen 
sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm (sosyalist anarşizm: Noam Chomsky, 
Carlos Peregrín Otero. Language and Politics. AK Press, 2004, p. 73) ya da sol 
liberteryenizm olarak da adlandırılır.), güdümsüz, ekonomik ya da toplumsal 
katmansız, birey özgürlüğüne ve eşitliğine dayalı, her tür bilgiye erişmede ve 
kullanmada fırsat eşitliği sağlayan, anarşist özelliklere sahip bir sosyalizm 
anlayışıdır.	

Genel	 olarak	 aynı	 kavram	 altında	 değerlendirilmelerine	 rağmen	
liberteryen	düşünürleri	çoğunlukla	aynı	görüşte	olan	bir	bütün	ya	da	grup	
gibi	düşünmemek	gerekir.			

	
Minarkizm/Minarşizm 

Hak Etiğinin Meşruiyet Ölçüsü 

kendinin	sahibi	olma	(self-ownership)	
ilkesi 

saldırmazlık	(non-aggression)	
aksiyomu 

Bir	 liberteryen	 olarak	 Nozick	 de,	 anarko-kapitalistlerin	 argümanını	 ciddiye	
alarak,	 devletin	 ahlâken	meşrulaştırılmaya	 ihtiyacı	 olan	 bir	 kurum	olduğunu	
kabul	eder	ve	kitabının	ilk	kısmını	tamamen	buna	vakfeder. 
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Yargı, ordu ve polis gibi bireylerin güvenliğini sağlamakla yükümlü kurumlar 
haricinde devletin etki alanının minimum olması gerektiğini savunan fikir. 
Minarşizm (aynı zamanda minimal devletçilik, küçük devlet veya sınırlı devlet 
liberteryenizmi olarak da bilinir), devletin tek meşru fonksiyonunun bireyleri. 
minimal devletçilik olarak da bilinir. 
 
Devletin tek meşru fonksiyonunun bireyleri saldırganlıktan, hırsızlıktan, 
sözleşmelerin ihlalinden ve dolandırıcılıktan korumak olduğunu ve devlet 
kurumlarının sadece askeriye, polis, yargı ve yasamadan ibaret olması 
gerektiğini savunan liberteryen sosyalist siyaset felsefesidir.  
 

	
a)Kendinin	Sahibi	Olma	Hakkı	
	

è Lockçu	Doğal	Haklar	Anlayışı:	Nozick	esas	olarak	Lockeçu	doğal	haklar	anlayışını	temel	alır	ve	
bu	konuda	Locke’u	takip	ettiğini	açıkça	belirtir.	(Nozick	2000:	37)	Nozick	için	de	haklar,	beşerî	
bir	 toplum	 içinde	 sosyal	 düzenlemeler,	 gelenekler	 veya	 yasalarla	 sonradan	 “suni”	 olarak	
yaratılmazlar.	İnsanlar	her	türlü	beşerî	ilişki	ve	organizasyon	içine	doğuştan	ve	“doğal”	olarak	
en	baştan	sahip	oldukları	bu	haklarla	girerler.	Kendinin	sahibi	olma	ilkesi,	insanların	haklar	adı	
altında	ifade	edilen	her	türlü	yetkilerinin	gelip	dayandığı	kaynaktır.	Kendinin	sahibi	olma,	kişiye	
kendisi	ve	güçleri	üzerinde	“tam	olarak	ve	dışlayıcı	bir	biçimde	kullanım	ve	kontrol	hakkı”	verir.	
Kendinin	sahibi	olma	hakkını,	aslında	insanların	bütün	haklarına	kaynaklık	eden	ve	diğer	her	
türlü	hakkın	türetildiği	“doğurgan	ana	hak”	olarak	ele	almak	daha	yerindedir.		

è [kendinin	sahibi	olma	ilkesi		(doğurgan	ana	hak)	doğal	haklar]	
	

	 b)	Doğal	Hakların	Temeli	
	

è Hak	 Anlayışına	 Eeleştiriler:	 Nozick’in	 hak	 anlayışına	 karşı,	 liberteryen	 çevrelerden	 ciddî	 bir	
eleştiri	 yoktur,	 çünkü	 zâten	 bu	 tür	 bir	 hak	 anlayışı	 liberteryen	 fikriyâtın	 çekirdeğini	
oluşturmaktadır.		

è Hakkın	Felsefi	Temellerinden	Yoksunluğu	Eleştirisi:	Bu	noktada	Nozick’e	yönelik	eleştiri,	hak	
anlayışının	içeriğine	değil,	bu	hak	anlayışının	felsefî	temellerine,	daha	doğrusu	felsefî	olarak	
temellendirilmeden	bırakılmasına	yöneliktir.	Nozick,	doğal	hakların	ne	olduğu	ve	neyi	içerdiği	
konusunda	 ufak	 tefek	 rötuşlarla	 birlikte	 Lockecu	 liberteryen	 geleneğe	 sâdıktır.	 Ancak,	
sözkonusu	olan	felsefî	temel	olduğunda	doğal	hukuk	etiği	temelini	yeterli	ve	geçerli	bulmaz.	
(Nozick	 2000:	 37)	 Bir	 anlamda	 üst	 yapıyı	 benimseyip	 alt	 yapıyı	 reddetmektedir.	 Nozick’in	
hakların	 temeli	 konusunda	Kantçı	 ilkeyi	 benimsediğine	 yönelik	 güçlü	 bir	 izlenim	mevcuttur.	
(Kant	è	 Nozick)	 Nozick	 kendinin	 sahibi	 olma	 hakkını	 Kant’ın	 “insanlara	 sırf	 araçlar	 olarak	
değil,	kendinde	ve	diğerlerinde	amaçlar	olarak	muâmele	et”	kategorik	buyruğundan	türetiyor	
ya	da	bu	ilkenin	gereği	olarak	ele	alıyor	görünmektedir.163		

è Sadece	Yüksek	Riskli	Eylemlerin	Yasaklanması:	Doğal	hukuk	ve	doğal	haklar	geleneğinde	riskli	
eylemlerin	 yasaklanabileceğine	 ilişkin	 hiçbir	 temel	 ya	 da	 teori	 yoktur.	 Nozick	 bunu	 kabul	
etmekle	 birlikte,	 bunu	 bir	 eksiklik	 olarak	 görmekte	 ve	 anlaşılan	 o	 ki,	 kendisi	 bu	 boşluğu	
doldurmaya	çalışmaktadır.	 (Nozick	2000:113-114)	Öncelikli	olarak,	tüm	riskli	eylemlere	veya	
riskli	 görülen	 eylemlere	 yasak	 getirilmesinin	 önünü	 açmak,	 Nozick’in	 de	 dikkat	 çektiği	 gibi,	
özgür	bir	toplum	için	ciddi	bir	tehdittir.	Nozick,	bütün	riskli	eylemlerin	değil	de,	sadece	yüksek	
riskli	eylemlerin	yasaklanacağını	düşünmektedir.	

è Prosedürel	Haklar	(prosedürel	haklar	=	âdil	yargılanma	hakkı):	Nozick,	herkesin	prosedürel	
haklara	 sahip	 olduğunu	 belirtir.	 Aslında	 Nozick’in	 prosedürel	 hakları,	 aşağı	 yukarı	 âdil	
yargılanma	hakkına	tekâbül	eder.	(Uslu	2007:224;	Nozick	2000:138-144)	Prosedürel	haklar,	
kişiye	 masum	 ya	 da	 suçlu	 olduğu	 dikkate	 alınmaksızın,	 kendisine	 karşı	 uygulanacak	

																																																													
163	(Kymlicka	2004:150;	Hasnas	2005:122)	
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yargılanma	 yöntemlerini	 bilme	 ve	 kendisinin	 âdil	 ve	 güvenilir	 yöntemlerle	 yargılanma	
haklarını	 içerir.	 Bu	 hakkın	 sonucu	 olarak	 da,	 “[h]erkes	 kendini	 bilinmeyen	 veya	 güvenilir	
olmayan	 yöntemlere	 karşı	 koruyabilir	 veya	bu	 tür	 yöntemleri	 kendisine	 karşı	 kullanan	 veya	
kullanmaya	 teşebbüs	 edenleri	 cezalandırabilir.”	 (Nozick	 2000:152)	 Nozick’e	 göre,	 adaletin	
yerine	getirilmesinde	kullanılan	yöntemlerin	güvenilirliği	ve	âdilliği,	ne	kadar	çok	masum	insanı	
cezalandırma,	ne	kadar	çok	suçlu	insanı	salıverme	olasılığı	olduğuna	bağlıdır.	Kullanılan	sistem	
daha	az	 sayıda	masum	 insanı	 cezalandırma	mantığına	göre	 inşa	edilirse	 (örneğin	 suçu	 ispat	
etmek	 için	gerekli	 koşulların	ağırlaştırılması),	bu	daha	 fazla	 sayıda	 suçlunun	serbest	kalması	
anlamına	gelir.	

è Devlet	Olabilmek:	Nozick’e	göre,	bir	örgütlenmeye	devlet	sıfatını	verebilmek	için	iki	koşulun	
yerine	getirilmesi	gerekmektedir:		

Devlet Olabilme 

1) Örgüt,	belli	bir	bölgede	zor	kullanma	veya	kimlerin	bunları	nasıl	yapacağını	belirleme	tekeline	
sahiptir	,	 

2) Örğüt,	 belli	 bir	 bölgedeki	 herkesin	 korunmasını/güvenliğini	 üstlenmiş	 durumdadır.	 (Nozick,	
2000:	55-57,	59-60) 

	
c)Mülkiyet/Adalet	Teorisi	
	

è Nozick’in	 yetkilenme	 teorisi	 (entitlement)	 adını	 verdiği	mülkiyet/adalet	 teorisi,	 üç	 ilkeden	
oluşur.		

Mülkiyet/Adalet İlkeleri 

 1)İlk Edinim İlkesi 
(acquisition) 

	 “Bir	 mülkü,	 elde	 etmeyle	 ilgili	 adalet	 ilkesine	 uygun	 olarak	 elde	
eden	bir	kişi,	o	mülk	üzerinde	yetki	sahibidir”. 

 2)Transfer İlkesi 	 	 “Bir	 mülkü,	 o	 mülk	 üzerinde	 yetki	 sahibi	 olan	 başka	 birinden,	
transferle	ilgili	adalet	ilkesine	uygun	olarak	elde	eden	bir	kişi	o	mülk	
üzerinde	yetki	sahibidir”. 

 3)Düzeltim İlkesi 
(rectification) 

 Düzeltim	ilkesi,	ilk	iki	ilkeye	aykırı	olarak	edinilen	haksız	mülkiyetin	
giderilmesini	ve	hakka	uygun	olarak	düzeltilmesini	içerir.	

Hiç	kimse	1.	ve	2.	ilkedeki	koşulları	yerine	getirmeden	bir	mülk	üzerinde	yetki	sahibi	olamaz,	
yani,	o	mülk/mal	üzerinde	meşru	bir	hakkı	yoktur.	(Nozick	2000:	204-207)	

	
NOZİCK’E	ELEŞTİRİLER	

	
è Anarşizm/Devlet	 İkilemi:	 Nozick’in	 bu	 keskin	 ve	 kendinden	 emin	 ifadesine	 rağmen,	 daha	

sonradan	 görüldü	 ki,	 Nozick	 anarko-kapitalistlerin	 keskin	 ve	 zorlayıcı	 eleştirilerinden	
kurtulmayı	başaramadı.	Belki	de	Nozick’in	stratejik	olarak	en	önemli	hatası;	devletin	gayri	
meşru	olduğunu,	özgürlükler	için	en	büyük	tehdit	olduğunu	kabul	eden	ve	devlet	karşısında	
anarşizmin	çok	daha	özgürlükçü	ve	iyi	işleyen	bir	sistem	olduğunu	kanıtlamaya	dönük	olarak	
tasarlanmış/düşünülmüş	 mükemmel	 işleyen	 bir	 doğal	 anarşi	 düzeninden	 yola	 çıkarak,	
devleti	meşrulaştırma	işine	kalkışmış	olmasıdır.	Anarşizmi	destekleyen,	gerektiren	veya	şart	
koşan	 ilkeler,	 kavramlar	 ve	 araçlarla	 devleti	 “temize”	 çıkarmaya	 çalışmak,	 altından	 kolay	
kalkılacak	bir	girişim	değildir.	Nozick’in	riskli	eylemler,	prosedürel	haklar	ve	tazminat	 ilkesi	
açıklaması	 nedeniyle,	 minimal	 devletin	 hakları	 ihlâl	 etmeden	 ortaya	 çıkışını	 ve	 fiilî	 tekel	
dışındaki	alternatifleri	dışarıda	bırakan	senaryoları	nedeniyle	görünmez	el	süreciyle	devletin	
ortaya	 çıkışını	 yeterince	 açık,	 tutarlı	 ve	 itiraz	 edilmesi	 güç	 argümanlarla	 temellendirdiğini	
söylemek	mümkün	değildir.		

è Doğal	Haklar	Öncülüyle	Tutarlı	Devlet	Teorisi:	Nozick’in	teorisi,	Yirminci	Yüzyıl’ın	en	önemli	
entelektüel	 yapıtlarından	 biridir.	 Teorisindeki	 bütün	 bu	 felsefî	 tutarsızlık	 ve	 boşluklarına	
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rağmen,	Nozick	liberal	sınırlı	devletin	(pek	tabii	ki	doğal	hakların)	en	büyük	ve	parlak	çağdaş	
teorisyenidir.	Liberal/liberteryen	fikriyât	açısından	bakıldığında	ise	en	büyük	katkısı,	klasik	veya	
bilindik	sınırlı	devlet	teorilerindeki	kusur	ve	eksikliklerin	gözler	önüne	serilerek,	doğal	haklar	
öncülüyle	 tutarlı	 olan	 bir	 devlet	 teorisi	 üzerinde	 daha	 fazla	 çalışılması	 gereğini	 çarpıcı	 bir	
biçimde	ortaya	koymuş	olmasıdır.	Nozick,	insanların	doğal	haklara	sahip	olduğuna	ve	özgür	bir	
toplum	 içinde	 yaşamaları	 gereğine	 duyduğu	 güçlü	 inancı	 koruyarak,	 kestirme	 yollara	
sapmadan,	 kaba	 ve	 genellemeci	 yöntem	 ve	 kavramlara	 başvurmadan	 sınırlı	 devletin	
meşrulaştırılması	konusunda	göz	alıcı	dehasını	kullanarak	titiz	bir	entelektüel	ve	felsefî	gayret	
sergilemiştir.	

	
5.İLETİŞİMSEL	EYLEMCİLİK/YASALLIK	ile	MEŞRULUK	ARASINDAKİ	HUKUK:	Jurgen	Habermas	

(1929-)	/İletişimsel	Eylem	Kuramı/Söylem	Olarak	Hukuk	

	

•Habermas’ın	kuramı,	Luhmann’ınkiyle	(1927-1998)	karşıtlıklar	içermekte,	bu	iki	düşünür	kuramlarını,	
zaman	zaman	birbirilerinin	kuramlarının	eleştirisi	üzerine	kurmaktadırlar.	

Habermas’ın	İletişimsel	Eylem	Kuramı	

⇒	 Habermas,	 modernleşme	 sürecinde,	 hukuk	 alanında	 giderek	 artan	 rasyonalite	 olgusu	 üzerinde	
odaklaşır	ve	bu	konudaki	düşüncelerini	özellikle	“İletişimsel	Eylem	Kuramı”	adlı	eserinde	temellendirir.	
⇒	 Habermas,	 iletişimsel	 eylem	 kuramında,	modernleşme	 sürecinde	 hukukun	 ahlâktan	 ayrılması	
olgusunu,	sistem	ve	yaşam	dünyası	farklılaşması	bakımından	ele	alarak,	ekonomik	ve	siyasal	sistem	
alanlarında	 para	 ve	 güç	 gibi	 yön	 verici	 araçların	 bağımsız	 işlev	 görmesine	 ve	 bunların	 normatif	
bakımdan	kurumsallaşmalarına	katkıda	bulunan	bir	değişken	olarak	hukuka	önemli	bir	rol	atfeder.	
⇒	Habermas’a	göre,	para	ve	gücün	hukuken	normlaştırılması	ya	da	kurumsallaştırılması,	ekonomik	ve	
siyasal	sistemlerin	yaşam	dünyasından	ayrılmasını	ve	bağımsızlaşmasını	gerçekleştirmede	merkezî	bir	
öneme	sahiptir.	
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•Habermas,	 öncelikle	 “yaşam	 dünyası”	 ile	 “sistem”	 arasında	 ayrım	 yapmaktadır.	
-Buna	göre	yaşam	dünyası,	bireylerin	sosyal	etkileşim	içerisinde	yaşadıkları	çevredir.	

è İletişimsel	eylemle	oluşan	gelenekler,	görenekler	 ile	arka	plan	bilgisini	yaşam	dünyası	 verir.	
Yaşam	dünyasının	yapısal	bileşenleri;	kültür,	toplum	ve	kişilikten	oluşur.	
	

YAŞAM DÜNYASININ YAPISAL BİLEŞENLERİ 

 1)Kültür  Kültür düzeyinde, yaşam dünyasının üyelerince paylaşılan ortak değerler 
ve bunların yayılmasıyla kültürün yeniden üretimi sağlanır. 

 2)Toplum   Sosyal etkileşim düzeyinde, özneler arası paylaşılan normlar aracılığıyla 
kişiler arası ilişkilerin meşru düzeni sağlanır. 

 3)Kişilik  Son olarak, kişilik düzeyinde, sosyalizasyon (toplumsallaşma) sürecinde 
kişiliklerin etkileşim yeteneği geliştirilmeye çalışılır. 

	

è Karmaşık	 modern	 toplumların	 anlaşılması	 için,	 ayrıca	 toplumun	 ‘maddî	 alt	 katmanı‘nın	
(material	 substratum)	 değerlendirilmesi	 gerekir.	 Bu	 nedenle	 Habermas,	 yaşam	 dünyası	
perspektifini	sistem	teorisiyle	tamamlar;	özellikle	ekonomik	ve	politik	sistemi	dikkate	alır.		

•Yaşam	dünyasından	bağımsız	 işleyen	 sistem,	uzlaşıma	dönük	 iletişimsel	 eylem	 temelli	 değil,	
para	ve	iktidarın	araçsal	yönetimiyle	ilgilidir.		

•Sâîûistem,	üretimin	başarılı	şekilde	yürümesi	ve	kâr	elde	etme	ve	bürokratik	verimlilik	açısından	
bağlayıcı	 kararlara	 ulaşma	 yönelimli	 yönetim	 formasyonu	 temelinde,	 malların	 mübadelesini	
hedefler.164		

è Yaşam	 dünyası	 ile	 sistem	 arasında	 hukukun	 işlevi,	 bunların	 birbirinden	 mutlak	 olarak	
ayrışmasını	sağlamaktır.	Bir	başka	deyişle	hukuk,	iktidarı	hukuksallaştırarak,	devletin	ya	da	
siyasal	sistemin,	yaşam	dünyasından	ayrı	bir	sistem	olarak	ortaya	çıkmasını	sağlar.	Esasen	
aynı	 şey,	 ekonomi	 için	 de	 geçerlidir.	 Hukuk,	 bu	 kez	 parayı	 hukuksallaştırarak,	 ekonominin	
bağımsız	 bir	 sistem	 olmasını	 sağlar.	 Dolayısıyla,	 devlet	 adıyla	 simgelenen	 siyasal	 alan,	
doğuşunu	hukuka,	iktidarın	hukuksallaşmış	olmasına	borçludur.165		

è Habermas’a	 göre,	 siyasal	 kararların	 etkili	 olması	 isteniyorsa,	 bunlar	 pozitif	 hukuk	 biçimini	
kullanmak	zorundadır.	Siyasal	karar,	hukuksallaşarak	bürokratikleşir.	Habermas’a	göre	hukuk,	
yaşam	dünyasında	ortaya	çıkar,	ama	siyasal	alana	aktarılır.		

Öte	 yandan	 modern	 hukuk,	 belli	 bir	 usule	 uygun	 olarak	 çıkartılmış	 hukuktur.	 Bu	 usul	 de	
demokratik	 katılımın	 sağlandığı	 parlamenter	 usuldür.	 Dolayısıyla	 modern	 hukuk,	 demokratik	
süreçlere	 uygun	 olduğu	 sürece	meşru	 olacaktır.	 Esasen	 pozitif	 hukuk,	 hukuk	 dışı	 süreçlere	 atıfta	
bulunmaz,	yalnızca	saf	hukuksal	davranışları	kapsar.	Ancak	hukukun	meşruluğa	da	ihtiyacı	vardır	ki	
muhatapları,	sırf	ona	saygı	duydukları	için	uyumlu	davransınlar.	Hukukun	muhatapları,	yani	yurttaşlar,	
ancak	kendilerini	hukukun	yapıcısı	olarak	görebilirlerse,	meşruiyetine	güvenebileceklerdir.	Yurttaşların	
hukuk	yapım	süreçlerine	katılımı	ise,	siyasal	araçlarla	gerçekleşir.166	

è Öyleyse,	 Habermas’a	 göre	 hukuk,	 siyasal	 alanın	 kurucusudur,	 ancak	 hukukun	 kendi	
meşruluğu	da	ancak	yurttaşların	siyasal	alandaki	faaliyetleriyle	sağlanmaktadır	diyebiliriz.	

																																																													
164	Yükselbaba,	2008:	240.	
165	Yükselbaba,	2008:	241.	
166	Habermas,	1994:	214-215.	
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TEMEL İYİCİLİK: John FİNNİS (1940-?)  

John	Finnis,	günümüzde	belki	de,	İngilizce	konuşan	hukuk	kuramcılarının	en	çok	bildiği	klasik	
doğal	hukuk	kuramcısıdır.	Yapıtları,	özellikle	Natural	Law	and	Natural	Rights	(Doğal	Hukuk	ve	Doğal	
Haklar),	hukukun	doğası	hakkındaki	çağdaş	tartışmalara	katkıda	bulunmanın	yanında,	ahlâk	felsefesi	
ve	 meta-kurama	 vurgu	 yaparak,	 bilinçli	 ve	 kapsayıcı	 bir	 şekilde	 Thomas	 Aqiunas	 geleneğini	
sürdürmektedir.	(Aristo	è	Aquinas	è	Finnis)	
	

1.Ahlâk	Kuramı	
	
è Finnis,	ahlâk	kuramını,	‘temel	iyiler’	(insan	gelişiminin	
yedi	 temel	 biçimi)	 üzerine	 kurar.	 Bu	 iyilere,	 sırf	 kendileri	 için	
değer	 veririz;	 bunlar,	 ‘hakîkî	 insan	 gelişiminin	 görünümleri,	 ...	
eylemde	bulunmak	için	gerçek	(aklî)	neden[ler]dir’.		

Natural	Law	and	Natural	Rights’da	Finnis,	yedi	maddelik	
bir	liste	vermektedir:		
	
	

Temel İyilerin Özellikleri 

1)Kendileri	
İçin	
Yapılabilirlik 

 Bunlar,	sadece	(ya	da	hep)	başka	amaç	ve	hedeflerin	aracı	olarak	değil,	sırf	kendileri	
için	yapabileceğimiz	ve	seçtiğimiz	amaç	ve	hedeflerdir.	Bu,	hiç	kimsenin,	hiçbir	 zaman	
temel	 iyilerden	 birinin,	 örneğin	 arkadaşlığın	 peşine,	 başka	 bir	 amacın	 aracı	 olarak	
düşmeyeceği	 anlamına	 gelmez.	 Bunun	 anlamı,	 temel	 hedef	 olmasıdır.	 (Değeri	 açıkça	
araçsallığında	olan	iyileri	düşünelim:	eğer	bir	kişi,	para	veya	ilacı,	kısa	veya	uzun	vadede	bu	
nesnelerle	gerçeklestirilebilecek	bir	 iyi	 için	değil	de,	 sırf	daha	 fazlasına	sahip	olmak	 için	
biriktirdiğini	söylerse,	onun	zekâsından	ve	akıl	sağlığından	şüphe	ederiz.) 

2)İnsan	
Doğasında	
Bulunulmuşluk 

 Finnis’e	göre,	temel	iyiler,	metafizik	bir	kuramla	okunan	anlamda	doğrudan	değil,	‘pratik	
anlayışla	kavranan	iyinin	temel	biçimlerinin,	sahip	oldukları	doğa	itibariyle	insanoğlu	için	
iyi	olan	olduğu’	anlamında,	dolaylı	olarak	insan	doğasında	bulunmaktadır. 

3)Nesnel	
Hiyerarşi	
Yokluğu	

 Bir	başka	önemli	nokta,	Finnis’e	gore,	 temel	 iyiler	arasında	 ‘nesnel	bir	hiyerarşi’nin	
olmamasıdır,	bununla	birlikte,	birey	yaşamında	bu	iyilerin	bazılarına,	diğerlerinden	daha	
fazla	önem	verebilir. 

	
è Bunlardan	sonra,	 ‘beşerî	 iyiler	hakkındaki	yargılardan	doğru	şeyi	yapma	hakkındaki	yargılara	

geçişi	 yönlendirecek’	 dokuz	 orta	 dereceli	 ilke	 (Finnis	 bu	 ilkeleri	 nitelemesiyle	 ‘pratik	
makuliyetin	temel	gerekleri’)	vardır:	

‘Temel	İyiler’		
(insan	gelişiminin	yedi	temel	

biçimi) 
1) yaşam,	 

2) bilgi,	 

3) oyun,	 

4) estetik	deneyim,		

5) sosyallik	(arkadaşlık),		

6) pratik	akıl,	

7) ‘din’.	

PRATİK MAKULİYETİN TEMEL GEREKLERİ  
	1)Tutarlı	bir	yaşam	planı	yapma;	
	2)İyiler	arasında	keyfî	seçimlerde	bulunmama;	
	3)Kişiler	arasında	keyfî	seçimlerde	bulunmama;	
	4)Yüklenilen	özel	ve	sınırlı	projelere	bağlanmama;	
	5)Zorunluluk	olmaksızın	vaadlerden	dönmeme	(pact	sunt	servanda);	
	6)Etkisiz	yöntemlere	başvurarak	fırsatları	boşa	harcamama;	
	7)Bir	ya	da	daha	fazla	temel	iyiyi	gerçekleştirmeyi	ya	da	bunların	gerçekleştirilmesinde	yer	
almayı	 engellemekten	 veya	 buna	 zarar	 vermekten	 başka	 hiçbir	 işe	 yaramayan	 bir	 şeyi	
yapmayı	seçmeme;	
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Görüldüğü	 gibi,	 Finnis’in	 yaklaşımı	 teleolojiktir.	 Ancak	 bu,	 bazı	 doğa	 kuramcılarınınki	 gibi	

değildir;	 -herkesin	 ulaşması	 gereken	 tek	 bir	 beşerî	 (ya	 da	 üstün	 insana	 ait)	 ideal	 yoktur.	 Yapılması	
gereken,	 daha	 geneldir:	 ‘Beşerî	 iyi	 için	 ve	 ona	 karşıt	 olandan	 kaçınma	 için,	 gönüllü	 olarak	 eylemde	
bulunan,	 arzusu	 bölünmez	 beşerî	 tatminle	 uyumlu	 olan	 kişinin	 kesinlikle,	 ama	 kesinlikle	 seçmesi	
gereken	olasılıklar,	bunlardır.’	

è Finnis,	 temel	 iyiler	 ve	 pratik	 makuliyet	 ilkelerinin	 ‘apaçık’	 olduğuna	 inanmaktadır,	 ancak	
bununla,	 tüm	makul	 insanların	 bunları	 hemen	 kabul	 edeceğini	 soylemez.	 ‘Apaçıklık’,	 temel	
olarak	sözkonusu	hakikatlerin	başka	temel	bir	hakikatten	çıkarılmadığı	anlamına	gelmektedir.	
Bunlar,	 ‘deneyimle	 edinilmiş	 verilerin	 akılla	 incelenmesi	 yoluyla	 kavranılmış’,	 dolaylı	 olarak	
spekulatif	ve	diyalektik	tartışmalarla	desteklenmiştir.	

	
Eleştiri	
Finnis’in	 ahlâk	 kuramı,	 farklı	 alternatif	 görüşleri	 (ve	 Finnis’in	 bizzat	 tartışmadığı	 sayısız	

tartışmalı	alanı)	içeren	pekçok	eleştiriye	maruz	kalmıştır.	Burada,	yalnızca,	iki	ana	çizgiyi	ele	alacağız.		
 1)Birinci	 tür	 eleştiri,	 en	 azından	 iddia,	 Finnis’in	 ‘temel	 beşerî	 iyiler’	 ve	 ‘pratik	makuliyetin	

temel	 gerekleri’	 birleşiminin,	 karsılaştığımız	 önemli	 ahlâkî	 sorunlara	 yanıt	 (ve	 doğru	 yanıt)	
vermek	 için	 yeterli	 olup	 olmadığıdır.	 En	 azından	 yanıtı	 olan	 sorular	 için.	 Finnis’in	 ve	 onu	
eleştirenlerin	 paylaştığı	 bir	 nokta,	 hem	 iyilerin	 çokluğundan,	 hem	 de	 herhangi	 bir	 şey	 gibi	
yargılanamamalarından	 dolayı,	 (ahlâkî	 bir	 konu	 olarak)	 tek,	 biricik	 doğru	 yanıtları	 olmayan	
önemli	soruların	bulunduğudur.	
Yani	 iddia	 şudur:	 Finnis’in	 yaklaşımı,	 zor	 ahlâkî	 soruların	 yanıtlarına	 ulaşmak	 için	 yeterli	

kaynaklara	 sahip	 değildir.	 Genel	 olarak	 doğal	 hukukun,	 özelde	 Aquinas’ın	 görüşlerinin	 farklı	
okumalarını	ortaya	koyan	eleştirmenlerin	Finnis’in	yaklaşımının	yeterliliğiyle	ilgili	eleştirileri,	genellikle,	
bu	yaklaşımın,	Aquinas’ın	doğru	bir	 yorumunu	yansıtıp	yansıtmadığıyla	bağlantılıdır.	 Yorum	sorunu,	
Aquinas’ın	doğrudan	insan	doğası	düşüncesine	dayanan	teleolojik	bir	görüş	kurduğu	şeklinde	mi,	yoksa,	
-akıl	yoluyla	bildiğimiz	ya	da	keşfettiğimiz	ve	insan	doğasıyla	(daha)	doğrudan	bağlantılı-	bir	tür	‘erdem	
ahlâkı’	 ortaya	 koyduğu	 şeklinde	mi	 anlaşılması	 gerektiğidir.	 Yeterlilik	 yönundeki	 eleştiri,	 zor	 ahlaki	
soruların	cevabını,	Finnis’in	birbirine	eş	temel	iyiler	listesiyle	değil,	düzenli	bir	iyiler	hiyerarşisine	sahip	
mükemmel	bir	teleolojiye	sahip	olduğumuz	takdirde	bulabileceğimizi	söylemektedir.		

 2)Çok	farklı	bir	eleştiri	ise,	Steven	Smith	tarafından	ortaya	konmuştur.	Smith’e	göre,	Finnis’in	
‘temel	iyiler’i	ele	alışı	(ve	cinsel	konularda	bu	kavramları	kullanışı),	‘iyi’	düşüncesi	ile	kişinin	
fiilî	amaçları	ve	deneyimleri	arasındaki	büyük	uçurumu	yansıtmaktadır.	(Bu	görüşe	katılmakla	
birlikte,	yine	de,	Finnis’in	yaklaşımının,	ahlâk	ile	insanın	iyi	oluşu	görüşünü	birbirine	bağlamaya	
çalışan	 Kantçı	 deontolojik/amaççı	 kuramlardan	 daha	 iyi	 bir	 iş	 çıkardığını	 söylemek	
mümkündür.)	Smith,	hem	sırf	kendisi	 için	 istenecek	bir	 ‘temel	 iyi’	olarak	 ‘haz’zın	yokluğuna,	
hem	de	şu	gibi	iddiaların	ampirik	olmayan	konumuna	işaret	eder:	‘[E]şcinsel	ilişki	(ve	esasen	
tüm	evlilik	 dışı	 cinsel	 hazlar),	 dostluk	 ortak	 iyisinin	 gerçekleştirilmesinden	 tümüyle	 uzaktır’.	
Ampirik	 olmayan	 konumla	 Smith,	 yazıları	 bağlamında	 ele	 alınacak	 olursa,	 Finnis’in,	 eşcinsel	
ilişkinin	dostluğu	sürdürmek,	ifade	etmek	ve	kuvvetlendirmek	için	bir	yol	olduğunu	söyleyen	
çiftlerin	tanıklığıyla	çürütülebilecek	iddiayı	dikkate	almayacağının	açık	olduğunu	anlatmaktadır.	
Bununla	 birlikte	 Smith,	 ‘iyi	 olmak’	 ile	 ‘iyi	 olarak	 tecrübe	 edilmek’	 arasındaki	 ucurum	
büyüdükce,	akademik	ahlâk	ile	mevcut	ahlâkî	düşüncelerimiz	arasındaki	kopukluğun	da	gittikçe	
artacağını	iddia	etmektedir.	

	
2.Hukuk	Kuramı	

	
Hukuk,	Finnis’in	ahlâk	kuramında,	bazı	ortak	 iyilere	en	 iyi	şekilde,	hukukun	önerdiği	özel	bir	

toplumsal	koordinasyon	türüyle	ulaşılabileceği	için	yer	almaktadır.	Aynı	zamanda	hukuk,	bir	topluluğa	

	8)Mensubu	bulunduğu	topluluğun	ortak	faydasını	geliştirme;	

	9)Vicdanıyla	uyumlu	hareket	etme.	
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ve	(siyasal)	bir	topluluk	kurma	ortak	iyisine	katılmak,	iyi	bir	yaşam	sürmenin	ayrılmaz	parçası	olduğu	
için	onemlidir.	Finnis,	hukuk	kuramını,	dar	anlamıyla	ele	almaktadır.	Hukuk	kavramı	analizinde,	H.L.A.	
Hart’ın	genel	yaklaşımına	katılır:	 ‘Hukuk’	 (ya	da	 ‘hukuk	sistemi’),	en	kâmil	ya	da	üstün	biçimiyle	ele	
alınmalıdır,	 ‘hukuki’	 sayılabilecek	 tüm	 sistemlere	 asgarî	 olarak	 ortak	 bir	 şekilde	 bu	 ismin	 verilmesi	
olarak	 değil.	 Buna	 ilâveten,	 böyle	 bir	 yaklaşım	 katılımcıların	 bakış	 açılarını	 da	 içermelidir.	 Bununla	
birlikte	Finnis,	Hart’ın	‘dâhilî	bakış	açısı’nı	daraltmakta	ve	kuvvetlendirmektedir.	Bu	bakış	açısı,	‘sadece	
pratik	makuliyete	başvuranların	değil,	aynı	zamanda	pratik	olarak	makul	olanların	da	bakış	açısıdır’.	
Finnis’e	göre	kişi,	 ‘dâhilî	bakış	açısı’nı	 ‘merkezî	mesele’	düşüncesine	 (kavramın	en	kâmil	anlamında)	
göre	seçmelidir	ve	bu	kişiyi	ahlâken	tarafsız	bir	bakış	açısından	uzaklaştıracaktır:	‘Hukukî	yükümlülüğün,	
enazından	bir	karîne	olarak	bir	ahlâkî	yükümlülük	şeklinde	ele	alındığı	bir	bakış	açısı,	 ...takdiri	ya	da	
durağan	geleneksel	düzenden	ayrı	olarak,	hukuk	düzeninin	kurulması	ve	devam	ettirilmesinin,	adeletin	
zorlayıcı	bir	talebi	değilse	bile,	ahlâkî	bir	ideal	olarak	görüldüğü	bakış	açısı	varsa,	bu	takdirde	bu	bakış	
açısı,	 hukukî	 bakış	 açısının	 merkezini	 oluşturacaktır’.	 Bu,	 Hart’ın	 yaklaşımında	 küçük	 bir	 değişiklik	
yapıyor	 gibi	 görünse	 de,	 bir	 kuramcıya,	 hukukî	 pozitivizmden	 (kavramsal	 olarak	 ahlâktan	 ayrılmış	
hukuk)	doğal	hukuk	kuramına	(hukukî	anlamda	ahlâkî	değerlendirmeyi	merkezî	kabul	etmek)	geçmek	
için	yeterli	olmaktadır.	

è Finnis’in	hukuki	pozitivizm	eleştirisi,	‘dâhilî	bakış	açıları’	hakkındaki	görüşlerinde	ve	doğru	bir	
hukuk	 kuramının	 ahlaki	 değerlendirmeyi	 gerektirdiği	 yönundeki	 diğer	 yazılarında,	 örtük	 bir	
şekilde	yer	almaktadır.	 Temel	 sav,	 Fuller’le	 ilgili	 olarak	bir	 tür	 teleolojik	 tartışmayla	aynıdır:	
Hukuk	 gibi,	 nedeni	 olan	 bir	 faaliyet,	 vatandaşlara	 eylemde	 bulunmaları	 için	 iyi	 bir	 neden	
sunması	gereken	resmî	beyanların	ve	emirlerin	ahlâkî	değerlendirmesi	olmaksızın	tam	olarak	
anlaşılamaz.	

è Modern	hukuki	pozitivizmin	kurucusu	H.L.A.	Hart,	John	Finnis’inki	gibi	geleneksel	doğal	hukuk	
kuramında,	bir	hukukî	pozitivistin	itiraz	edeceği,	eğer	varsa,	pek	az	şey	olduğu	görüşündedir.	
Genel	anlamıyla	doğal	hukukun	kabul	edilmesiyle	ilgili	benzer	bir	düşünce,	öne	çıkan	bir	başka	
hukukî	pozitivist	Neil	MacCormick	tarafından	da	dile	getirilmistir.	Finnis,	bu	beğeniye	aynıyla	
karşılık	 vermiş,	 doğal	 hukuk	 kuramının,	 hukukî	 pozitivizmin	 ilkeleri	 olarak	 teklif	 edilmiş	
önermelerin	pekçoğunu	kabul	edebileceğini	ve	onaylayabileceğini	söylemiştir.	

	

14.HAFTA	(Problematik	Hukuk	Felsefesi,	Hukuk	Ontolojisi,	Hukuk	Epistemolojisi,	Hukuk	Aksiyolojisi)	

PRATİK	HUKUK	FELSEFESİ	
(Hak-Adalet-Özgürlük-Mülkiyet-Ceza-Gaye)167	

1.HUKUK	ONTOLOJİSİ	(Hukuk	Varlıkbilimi)	

	 Hukukun	tanımı	ve	temel	nitelikleri.	

2.HUKUK	EPİSTEMOLOJİSİ/GNOZEOLOJİSİ	(Hukuk	Bilgibilimi)	

	 Hukuk	alanında	bilgi	edinme	yöntemleri,	bilginin	kaynağı	ve	değeri	konuları.	

3.HUKUK	AKSİYOLOJİSİ	(Hukuk	Değerbilimi)	

	 Etik	değerleri	saptama	yöntemi	
“Ne	yapmalıyım?”	sorusu	“ne	yapıyorum?”,	 “ne	yaptım?”	sorularından	 farklıdır.	Etik	olgular	

temelinde	sınanabilecek	pozitif	bir	betimleme	değil,	normatif	bir	önermedir.	
Betimleme	 ile	 yol	 gösterme	 arasındaki	 ayrım,	 etik	 olarak	 düşünmeye	 başlamanın	 birçok	

yolundan	 biridir.	 Etik	 olarak	 bazı	 koşullarda	 haklı	 görülüp	 görülmeyeceği	 sorularını	 sorduğumuzda,	

																																																													
167	Güriz,	HF,	60-145;	
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deontoloji,	 yararcılık	 ve	erdem	 teorisi	 olarak	 bilinen	 üç	 ana	 etik/ahlak	 teorisini	 gündeme	 getirmiş	
oluruz.	

Ahlakilik	 bir	 kurum	 olarak	 (kendisinin	 bizatihi	 bir	 değer	 olması	 ötesinde)	 eylemlerimizin	
insanlar	üzerindeki,	 daha	az	ölçüde	de	diğer	 canlılar	 ile	 çevremize	olan	etkisi	 yanında	ahlaka	 ilişkin	
kategoriler	arasında	bir	seçim	yapabilme	olanağı	sağlamaktadır.	

Adalet/adillik	 kavramları	 ahlaki	 bir	 görüşü	 ön	 görmektedir.	 Bir	 bakımına	 ahlaki	 yargının	
temelleri,	doğru/yanlış	kavramları	veya	neleri	yapmalıyız	veya	yapmamalıyız	saptamalarıdır.	Kuşkusuz,	
adaletsiz	veya	adil	olmayan	muameleden	uzak	kalmalıyız.	Adaletsizlik	yargısında	bulunmak	için	ahlaki	
bir	yaklaşım/kararlılık	gerekmektedir.	

Kişinin	sahip	olduğu	değerlerin	saptanması	yönteminin	vasıtalarını	 irdelemek	bakımından	üç	
temel	bileşene	bakılmalıdır.	Bunlar,	sırasıyla	şunlardır:	1.	Gerçekler,	2.	Kavramlar,	3.	İlkeler.	

	
1.	Gerçekler	
	
Gerçekler	üzerine	temellendirilmesi	bekli	de	ahlakın	nesnelliği	ve	evrensel	uygulanabilirliği	için	

temel	 nedendir.	 Gerçekler	 dünyasında	 yer	 alan	 ilgili	 konu	 “zarar”/ınjury	 kavramıdır:	 Örneğin	 adam	
öldürme,	ırza	geçme,	yangın	çıkartma	ve	darp	etmek.	Diğer	bir	konu	da	doğruluk(veracity)	kavramıdır.	
Yalan	söyleme	sonucu	bir	eylemin	yanlış	olması	yargısı	ahlaki	bir	yargıdır.	Sözünde	durmak	ahlaki	bir	
ilke	olduğundan	ahlaki	bir	yargı	oluşturmaktadır.	Gerçekler	ikili	bir	görüntü	sergilemektedir:	

	
1.1 Tarihsel	Gerçekler:		

	
Çoğu	tarihsel	niteliği	olan	gerçekler	için	önemli	sorular		
a)	Doğru	olup	olmadığı;	doğruluk	derecesinin	ne	olduğudur?		
b)Araştırma	yansımaları	nedir?		
c)	Mevcut	durumları	nasıl	yorumluyoruz?	
	
1.2.	Tahmini	Gerçekler:		
	
a)	Tahminlerin	kuvvet	derecesi	nedir?		
b)Yapılmış	bir	araştırma	varsa,	sonuçları	itibariyle	kısa	dönemli	yansımaları	nedir?		
c)	Uzun	dönemli	yansımaları	nelerdir?	
Kuşkusuz	 tahminler,	 olası	 argümanlardır	 ve	 bu	 şekilde	 ortaya	 konan	 gerçekler	 de	 olası	

olacaklardır.	
	

1. Kavramlar:		
	

Bu	alan,	 tanımlar	kadar	hakikat	sorusunu	 içermektedir.	Örneğin,	sorumluluk	kavramı	nedir?	
Ahlaki	 argümanda,	 ya	 tanım	 yapılması	 veya	 tanımın	 keşfedilmesi	 gerekmektedir.	 Bir	 tanımın	
belirlenmesi	 veya	 mutlak	 olarak	 bir	 tanımın	 varlığının	 keşfedilmesi,	 epistemolojik	 bir	 sorundur.	
Sorumluluk	konusunda	bir	değer	saptaması	için,	bu	kavramın	tanımlanması	gibi	ölüm,	ötenazi,	intihar,	
fetus	(cenin)	kavramları	için	de	tanımlara	gereksinme	vardır.	
	

2. İlkeler:		
	
Davranış	için,	ahlaki	ölçütlere	özgü	genel	formüllere	gereksinme	vardır.	Çoğu	ahlak	teorileri	için	

müşterek	 olan	 ilkelerin	 nasıl	 formüle	 edileceği	 sorusu	 gündeme	 gelmektedir.	 İlkeler,	 genel	 olarak	
Kant’ın	kesin	buyurusu	veya	Bentham’ın	sonuçsallığı	ile	uyumluluk	içinde	veya	onlara	dayalı	teorilerine	
gerekçelendirilerek	oluşturulmaktadır.	
	 İlkelere	dayanak	olmak	bakımından	ahlaki	bağlamda	gerekli	yükümlülükler	nelerdir	sorusuna,	
William	D.	Ross’un	(The	Right	and	the	Good,	Oxford,	1930)	prima	facie	yükümlülük/görevler	listesini	
içeren	bir	(sosyal	sözleşme	kaynaklı)	çerçeve	sağlamaktadır:	
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PRİMA FACİE YÜKÜMLÜLÜK/GÖREVLER LİSTESİ  

 1)Adalet: Adaletsizliği önleme ve düzeltme pozitif yükümlülüğü kadar adaletsiz 
davranmama negatif yükümlülüğü;  

 2)Zarar Vermeme: Olabildiğince ötekilere zarar vermekten kaçınma yükümlülüğü; 

 3)Sadakat: Sözünde durmak ve yalan söylemekten kaçınma ikili yükümlülüğü; 

 4)Tazmin: Zararları gidermek yükümlülüğü; 

 5)Yarar Sağlama: Ötekiler için iyi bir şeyler yapmak ve özellikle onların meziyetleri, 
bilgileri ve zevklerine katkıda bulunmak yükümlülüğü; 

 6)Kişisel Gelişim: Kişinin kendisini daha iyi hale getirmesi yükümlülüğü; 

 7)Şükran Duygusu: Kendilerine yapılan iyilikler için takdir/teşekkür ifade yükümlülüğü; 

 8)Özgürlük: Özgürlüğü koruma ve güçlendirme yükümlülüğü;1 

 9)Saygınlık: İnsanların tutum ve davranışlarında saygılı olma yükümlülüğüdür. 

 
Bu	 prime	 facie/ilk	 bakışta	 yükümlülükler/görevler,	 egemen	 birer	 ahlaki	 yükümlülük	 olmak	

yerine	eylem	için,	aynı	derecede	güçlü	veya	daha	güçlü	bir	ahlaki	temel	söz	konusu	olmadığında,	ahlaki	
bağlamda	 önemli	 birer	 temel	 oluşturmaktadırlar.	 Bunlar	 arasındaki	 normatif	 hiyerarşi	 de	 göz	 ardı	
edilmemelidir:	Yükümlülüklerin	göreceli	ağırlıkları	vardır.	İşte	birden	fazla	ilkeler	arasında	da	önemine	
göre	bir	seçim	yapılması	gerekebilir.	Diyelim	ki,	müvekkilinizle	dava	süreci	hakkında	konuşmak	üzere	
saat	10.00	için	ofiste	randevu	verdiniz.	Saat	9:50’de	ise	spor	dersinde	el	bileğini	 inciten	çocuğunuzu	
hastaneye	götürmek	üzere	telefonla	sizi	aradılar.	Prime	facie	görevler	açık	olan	yanıtı	destekler.	Acil	bir	
durumda	çocuğunuza	karşı	görev,	bir	iş	toplantısı	için	müvekkilinize	olan	görevinizden	önce	gelir.	

Bir	 ilkeyi,	 ilke	 olarak	 nitelendiren	 nedir?	 İlkeler	 davranışlar	 için	 birer	 reçete	 niteliğindedir.	
Bunlar	ahlaki	ve	estetik	nitelikte	olabilir.	Kuşkusuz,	her	ikisi	aynı	ağırlıkta	değildir.	Ahlaki	ilkeler	estetik	
olanlara	göre	daha	ağırlıklıdır.	

Genel	 olarak,	 ilkeler	 tarafsız,	 menfaatlerden	 soyutlanmış;	 gelenek	 ve	 uzlaşı	 (consensus)	 ile	
saptanan	ve	bazen	de	ideal	bir	yaklaşımdan	esinlenmiş	saptanabilmesi	hiç	mümkün	müdür?	İlkelerin	
varlığı	kabul	edildiğinde	ilkeler	arasında	önemine	göre	bir	hiyerarşi	vardır.	

İlkeler,	aynı	zamanda	keyfilikten,	otoriteden	bağımsız	bir	nitelik	sergilemelidir.	
İşte	 gerçekler,	 kavramlar	 ve	 ilkeler	 temel	 alınarak	 eylem	 şekli	 saptanabilecektir.	 Ahlaki	

argümanın	 sonucu	seçilecek	olan	eylem	olmaktadır. (Kaynak: Prof.Dr.Mustafa T. YÜCEL. Hukuk Felsefesi, 
4.bası) 
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Adalet	Kulesi.	(Topkapı	Sarayı)	

OKUMA	PARÇASI	(sınavda	sorumluluk	yok) 	

Anarşizm (Anarşist Hukuk Anlayışı)  

è Genel	 anlamıyla	 anarşizm	 (Kargaşacılık/Anti-Otoritecilik)	 bütün	 insan	 gruplarında	 görünen	
otoriteye	karşı	oluşmuş	bir	reaksiyon	niteliğindedir.	Bu	görüşe	göre	insan	özü	itibariyle	iyidir,	
bu	 durumun	 devam	 edebilmesi	 için	 insanın	 özgür	 olması	 gerekir.	 Ahlâk	 ve	 hukuk	 kuralları,	
devlet	insan	özgürlüğünü	kısıtlar.	Bu	da	insanın	iyi	olabilmesine	engeldir.	İnsan	kendini	bunların	
olmadığı	dünyada	daha	iyi	gerçekleştirir.	Bu	nedenle	her	türlü	kuralı,	yasayı	reddetmek	gerekir.	
Özel	mülkiyeti	ve	otoriteyi	kabul	etmez.	Bu	anlayış	da,	tıpkı	egoizm	gibi	herkesin	kendi	yararına,	
çıkarına	göre	hareket	ettiğini	ve	herkesin	çıkarlarının	bir	olamayacağı	için,	evrensel	ahlak	yasası	
yoktur	der.	Dinlerin	bütün	uygulamalarının	baskıcı	olduğunu,	genel	seçimler	yoluyla	bile	olsa,	
siyasî	 otoritenin	 devlet	 tiranlığına	 yol	 açacağını,	 toplumsal	 kurumlara	 süreklilik	 sağlayan	
kuralların	insanları	köleleştireceğini	söyler.	Anarşizm,	devleti,	özgürlükleri	kısıtlayan,	insanlar	
için	 gereksiz	 masraflar	 çıkaran,	 tüm	 bunlar	 yetmezmiş	 gibi	 yalnızca	 belli	 insanların	 ya	 da	
ekonomik	 sınıfların	 çıkarlarını	 koruyup	 kollayan,	 diğer	 insanları	 da	 hem	 sömüren,	 hem	 de	
özgürlüklerini	 zor	 kullanıcı	 araçlarıyla	 kısıtlayan,	 özü	 itibarıyla	 kötü	 bir	 kurum	 olarak	
yorumlayan	 bir	 ideolojidir.	 Tarih	 boyunca	 anarşistlerin	 genel	 eğilimleri	 kendilerini	 yöneten	
otoritelere	karşı	isyan	şeklinde	gelişmiştir.	Bu	noktada	bir	ayrıma	işaret	etmek	gerekir:	Tarih	
boyunca	 bir	 üst	 otoriteden	 bağımsız	 yaşamış	 topluluklar	 olagelmiştir.	 Antik	 Çin,	 Hindistan,	
Mısır	ve	Mezopotamya’ya	baktığımızda	yukarıdaki	tarife	uygun	olarak	düzenlenmiş	topluluklar	
görülmektedir	(Walter,	2002:27-28).	Hatta	denilebilir	ki,	günümüzde	Afrika’nın	bazı	kabileleri	
hâlâ	 bir	 üst	 otoriteden	 bağımsız	 olarak	 yaşamaktadırlar	 ve	 bu	 anlamıyla	 da	 bu	 toplumlar	
anarşist	olarak	nitelenebilir.	Anarşizm,	19.	yüzyılda	Avrupa’nın	karışık	siyasal	ortamında	ortaya	
çıkmış	 ve	 genel	 anlamda	 dini	 otoritenin	 toplumsal	 alanda	 nüfuzunu	 kaybetmesini	 doğuran	
Aydınlanma	felsefesinin	sonucu	olarak	belirmiştir.	

è Teorik	 olarak	 anarşizm,	 özgürlüğün	mutlak	 olduğu	 ve	 hiç	 kimsenin	 özgürce	 razı	 olmadıkça	
hiçbir	otoriteye	boyun	eğmeye	mecbur	edilemeyeceği	 yolundaki	ahlakî	 varsayıma	dayalıdır.	
Uygulamasını	 el	 birliğiyle	 çalışma	 ve	 karşılıklı	 yardımlaşmaya	 adanmış	 gönüllü	 birlikleri	
örgütleme	 için	 elverişli	 bir	 dizi	 varsayımda	 arar.	 Bu	 varsayımlar,	 anarşizmin	 büyük	 ölçekli	
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sanayinin	gelişmediği	bir	ortamda	geçerli	olduğuna	 İşaret	eder.	Anarşizmin	temel	düşüncesi	
doğrudan	 demokrasi	 fikri	 ile	 sanayi	 birimlerinde	 doğrudan	 katılım	 fikrinin	 sıkı	 bir	 işbirliğini	
sergiler.	 Anarşizm,	 ferdi	 sınırlayan	 bütün	 güçlerin	 ortadan	 kaldırılmasını	 savunur.	 Zorlayıcı	
kurumlara	ve	toplumsal	bazlı	hiyerarşilere	karşı	olmak	anarşizmin	asli	ilkelerindendir	ve	ayrıca	
anarşizm	gönüllülüğe	dayanan	bir	toplumun	nasıl	işleyeceği	konusunda	olumlu	bir	görüşü	ifade	
eder.	
Anarşizm,	19.	yüzyıldan	günümüze	kadar	uzanan,	çalkantılarla	dolu	bir	tarihe	sahiptir.	William	

Godwin’in	görüşleriyle	belirmeye	başlayan	ve	Proudhon	ile	ilk	defa	gün	yüzüne	çıkan	anarşizm,	temel	
olarak	 Avrupa	 düşüncesi	 içinde	 şekillenmiştir.	 19.	 yüzyıl	 Avrupa’sının	 çalkantılı	 siyasi	 ortamında	
Aydınlanma	Hareketi’nin	sonucu	olarak	dinsel	otoritenin	sorgulandığı	bir	dönemde,	anarşizm	bütün	
Otorite’lerin	 sorgulamasına	 girişmiştir.	 Anarşist	 bakış	 açısı	 içinde	 toplumdaki	 sorunların	 kaynağı	
hiyerarşide	 görülmektedir;	 hiyerarşinin	 var	 olduğu	 bir	 yaşam	 özgürlüklerin	 kısıtlandığı,	 insan	
gelişiminin	 engellendiği	 toplumları	 doğurmaktadır.	 İnsan	 doğasının	 iyiliğine	 güvenmek,	 karşılıklı	
yardımlaşma	ve	dayanışmaya	dayalı	toplumların	hiyerarşiyi	ortadan	kaldıracağına	inanmak	anarşizmin	
temel	varsayımlarındandır.	Çağımızda	1968'de	patlak	veren	öğrenci	olayları	 tipik	anarşist	hareketler	
şeklinde	ortaya	çıkmıştır.	Bu	hareketlerde	komünistler,	anarşist	eğilimleri	amaçları	için	kullanmışlardır.	

è Kelime	 kökeni	 itibariyle	 eski	 Yunanca’da	 olumsuzluk	 bildiren	 an	 öneki	 ile	 kral,	 yönetici	 güç	
anlamına	 gelen	 arche	 kelimelerinin	 birleşmesinden	meydana	 gelen	 anarşi	 terimi	 yöneticisi	
olmayan	toplum	yapısını	tanımlamak	için	kullanılmaktadır.	Eski	Yunancada	“-in	yokluğu”	ya	da	
“-in	olmaması”	anlamlarını	veren	“a”	öneki		ve	“yönetici”	anlamını	veren	”archos”	sözcüklerinin	
birleşiminden	 oluşan	 anarşi	 sözcüğü,	 genel	 olarak	 “güç	 yokluğu”,	 “yönetimin	 olmaması”	
anlamına	 gelir.	 Anarşizm,	 bireyin	 toptan	 özgürlüğünü,	 devlet	 kurumunun	 yokluğunda	 da	
insanların	 bir	 toplum	 düzeni,	 üstelik	 daha	 adaletli	 ve	 özgürlükçü	 bir	 toplum	 düzeni	
kurabileceğini	 savunan	 bir	 ideolojidir.	 Bu	 bağlamda	 anarşizme	 göre	 herhangi	 bir	 yöneticiye	
ihtiyaç	olmaksızın	toplumun	düzenlenmesi	mümkündür	ve	anarşizmi	benimseyen	kişiler	ise	bu	
ideale	 inanan	 bireyleri	 kastetmek	 üzere	 anarşist	 olarak	 anılmaktadırlar	 (Paradigma	 Felsefe	
Sözlüğü,	2005:100).	
	

önek kaynaştırıcı archos 

a n archos 

-ın	
yokluğu/	
olmaması	

-	 yönetici	

yönetici	yokluğu/yöneticisi	olmayan	
toplum	

	
Eserlerinde	 “anarşizm”	 terimini	 negatif	 anlamda	 kullanmasına	 rağmen	 klasik	 dönem	

anarşistleri	 içinde	 yer	 alan	 ilk	 isim	 İngiliz	 filozof,	 gazeteci	 ve	 roman	 yazarı	William	 Godwin(1756–
1836)’dir.	En	ünlü	eseri	olan	Enquiry	Concerning	Political	Justice’te	Fransa’da	terör	rejimi	başlamadan	
önce	 devleti	 çok	 sert	 eleştirirken	 insanların	 devlete	 gereksinim	 olmaksızın	 ihtiyaçlarını	
karşılayabileceğini	 savunmuştur.	 Bu	 kitabın	 kazandığı	 başarı	 ile	 Godwin	 1790’ların	 Londra’sındaki	
radikal	 çevrede	 saygın	 bir	 yer	 edinmiştir.	 Godwin,	 politik	 değişikliklerin	 yavaşça	 gerçekleşmesi	
gerektiğini	düşünmektedir.	

è Yüzyılı	aşkın	bir	sürede	çok	farklı	kollara	ayrılmış	olan	anarşist	düşüncede	genel	anlamıyla	ortak	
dört	 iddia	 mevcuttur	 (Paradigma	 Felsefe	 Sözlüğü,	 2005:100).	 1)İnsanların,	 devletlerin	
emirlerine	uyma	gibi	bir	ödevleri	yoktur.	Devlet	sahip	olduğu	otoriteyle	edindiği	gücü	insanları	
sömürmek	ve	sürekli	bir	şekilde	baskı	altında	tutmak	için	kullanmaktadır.	2)İnsanların	eşit	bir	
şekilde	 özgürce	 bir	 toplulukta	 yaşamaları	 için	 bu	 otoritenin	 ortadan	 kaldırılması	 gerekir.	
Özgürlük	 ve	 eşitlik	 kavramlarının	 anarşizmde	 kullanılma	 şekli	 anarşist	 felsefeyi	 liberal	 ve	
sosyalist	geleneklerden	ayırır.	Çünkü	anarşizm	için	özgürlük	ve	eşitlik	aynı	şeyi	ifade	ederken	
liberalizm	 eşitliğin	 olamadığı	 bir	 özgürlük,	 sosyalizm	 ise	 özgürlüğün	 olmadığı	 bir	 eşitlik	
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öngörmektedir	(Walter,	2002:29).	3)Devletsiz	bir	toplumun	mümkün	olabileceği	yönündedir.	
Tarih	 boyunca	 bunun	 örnekleri	 görülmüştür	 ve	 tarihte	 bir	 kere	 olan	 bir	 şeyin	 bir	 kez	 daha	
olmaması	 için	 hiçbir	 neden	 yoktur.	 4)Devletten	 anarşiye	 geçiş	 gerçekçi	 bir	 süreç	 oluşturur	
(Paradigma	 Felsefe	 Sözlüğü,	 2005:100).	 Sovyetler	 Birliği	 dönemi,	 anarşistler	 için	 suskunluk	
evresi	olarak	nitelenir.	

è Anarşist	felsefeler	arasında	hatırı	sayılır	bir	çeşitlilik	vardır.	Şiddetin	anarşizmdeki	yeri,	ne	tür	
bir	 ekonomik	 sistemin	 olması	 gerektiği,	 çevre	 ve	 endüstriyalizm	 hakkında	 sorular	 ve	 diğer	
hareketlerde	anarşistlerin	rolleri	gibi	 farklı	alanlarda	çeşitli	görüşler	bulunmaktadır.	Anarşist	
akımlar	 bu	 nedenlerle	 birbirlerinden	 çok	 farklı	 ve	 hatta	 karşı	 olabilirler.	 Örneğin	 anarşist	
komünizmin	yanı	sıra	Hıristiyan	anarşizmi	gibi	anarşist	akımlar	da	mevcuttur.		

ANARŞİZM AKIMLARI 

 1)Bireyci	Anarşizm	
(Max	Stirner-(1806-1856): 

 Bireyci Anarşizm’in görüşlerine göre toplum bir organizmadan 
ziyade topluma karşı sorumlulukları olmayan ama diğer bireylere 
karşı sorumlu olan özerk bireylerden oluşmuş bir bütündür 

 2)Karşılıkçı	ve	
Dayanışmacı	Anarşizm	
(Mutualizm)															
(Pierre-Joseph	Proudhon-
(1809-1865): 

 Karşılıkçı Anarşizm’e göre ise toplumdaki bireylerin bir devlet 
içinde yaşamasındansa, eşitlik ve karşılıkçılık temeli içerisinde 
birbirleriyle gönüllü anlaşmalar düzenledikleri toplumlarda yaşaması. 

 3)Kolektivist	Anarşizm	
(Mihail	Bakunin-(1814-
1876): 

 Kolektivist Anarşizm ise diğer iki anarşizm türlerinden devletin 
yıkılması ve bireysel özgürlüğün sağlanmasının ancak yıkıma dayalı 
bir devrim ile mümkün olacağını belirtmesiyle ayrılır. Kolektivist 
Anarşizm’de üretim araçlarının ortaklığı söz konusudur. 

 4)Komünist	Anarşizm/	
Anarşist	Komünizm	(Peter	
(Pyotr)	Alexeyeviç		
Kropotkin-(1842-1921): 

 Üretim araçlarının ortak kullanılmasının yeterli olmayıp aynı 
zamanda ürünlerin de elde ortak tutulması gerektiğini belirten 
Komünist Anarşizm’in bakış açısına göre ise, herkesten yetenekleri 
doğrultusunda alınacak ve herkese ihtiyaçları nispetinde verilecektir. 

 5)Anarko-Sendikalizm:  Fransa’da kamuoyunun terörist eylemlere karşı tepkisini gözönüne 
alan anarşistler, kitle desteği sağlamak amacıyla sendikalara sızdılar. 
Özellikle, iş bulmak için kurulmuş olan “işgücü borsaları’nda 
(bourses du travail) etkinlik göstererek 1892’de ulusal bir 
konfederasyon oluşturdular. Zamanla, anarkosendikalizm ya da 
devrimci sendikalizm denen bir akım doğdu. Sendikaların 
kapitalizmi ve devleti yok edecek militan örgütlere dönüştürülmesini 
savunan bu akım, kesintisiz çatışmaların doruğa çıkmasıyla 
gerçekleştirilecek bir genel grevle kapitalist sistemin ve devletin 
çökeceğini savunuyordu. 

 6)Pasifist	Anarşizm/	
Anarko	Pasifizm	(Leo	
Tolstoy): 

 Anarko Pasifizm, şiddeti reddeder.  Anarşizmin özellikle şiddete 
dayanmayan biçimleriyle toplumsal ve ahlâkî idealleri, genelde bu 
akımın dışında kalan çevrelerde de yankı bulmuştur.       

	7)Yeşil	Anarşizm:  Daha çok 20. yüzyılın ikinci yarısında artan çevre sorunlarının bir 
ürünü olarak da görülebilecek olan yeşil anarşizm, özellikle doğa 
insan ilişkisi üzerinde duran bir anarşist düşünce hareketi olarak 
karşımıza çıkar. Bu hareketin temel sorunu, endüstri öncesi toplumu, 
hatta bazen tarım öncesi toplumu yeniden canlandırmaktır. İnsanları 
doğal yaşama yabancılaştıran teknoloji ve ilerleme düşüncesiyle ifade 
edilen endüstri toplumu, bu hareketin eleştirilerinin ağırlık merkezini 
oluşturur. Felsefî temel olarak Jean Jacques Rousseau’nun doğa 
durumunu öven yazılarından beslendikleri, ilham aldıkları 
söylenebilir. 
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	 1)Bireyci	Anarşizm	(Max	Stirner-(1806-1856):	Bireyci	Anarşizm’in	görüşlerine	göre	toplum	bir	
organizmadan	 ziyade	 topluma	karşı	 sorumlulukları	 olmayan	ama	diğer	bireylere	 karşı	 sorumlu	olan	
özerk	bireylerden	oluşmuş	bir	bütündür	(Walter,	2002:52).	Özü	itibariyle	bu	görüş,	anarşizmden	çok	
önce	 ortaya	 çıkmış	 bireycilik	 fikridir	 ve	 bireyciliğe	 göre	 toplumu	 oluşturan	 kişiler	 özgür	 ve	 eşit	
olmalıdırlar;	kendi	eylemleri	için	dışarıdan	bir	baskı	olmamalıdır.	Bireyci	felsefenin	bu	yapısı	anarşistler	
tarafından	 da	 benimsenmiştir.	 Kropotkin’de	 toplumcu	 yönü	 öne	 çıkan	 anarşizmin,	 ilk	 olarak	 Max	
Stirner	 tarafından	 savunulmuş	 olan	 bireyci	 bir	 başka	 biçimi	 de	 bulunur.	 Farklı	 geleneklerden	
oluşan	bireyci	anarşizm,	bireysel	bilincin	ve	bireysel	çıkarın,	herhangi	bir	kollektif	organ	ya	da	kamu	
otoritesi	tarafından	engellenmemesi	gerektiğine	inanır.	Bireyci	anarşizm,	sosyal,	sosyalist,	kollektivist,	
komünist	akımların	ortak	mülkiyet	düşüncesine	karşı	mülkiyetin	bireylerin	elinde	bulunmasını	savunur.	
Bireyci	 anarşizmin	 Henry	 David	 Thoreau,	 Josiah	Warren,	Murray	 Rothbard	 ve	William	Godwin	 gibi	
temsilcileri	 de	 bulunur.	 Stirner’ın	 felsefesi	 bireyci	 anarşizmin	 egoist	 biçimidir;	 Stirner’e	 göre	 tanrı,	
devlet,	ahlak	kuralları	ve	toplumu	dikkate	almadan	istediği	gibi	eyleyen	bireyin,	toplum	üyelerine	karşı	
hiçbir	 sorumluluğu	 yoktur.	 Stirner’e	 göre	 haklar	 insan	 aklındaki	 korkulardır	 ve	 toplum	 denen	 şey	
yoktur;	 “bireyler	onun	gerçekliğidir”	Mülkiyeti	 haklarla	değil,	 güç	 ve	 kudretle	 sahip	olunan	varlıklar	
olarak	 görür.	 Stirner,	 merhametsizliğe	 saygının	 gösterileceği	 egoistler	 birliğini,	 insanları	 bir	 araya	
getirecek	örgütlenme	modeli	olarak	görür.		
	 Düşünceleriyle	 anarşizmin	olduğu	kadar	nihilizmin,	 varoluşçuluğun	ve	post-modernizmin	de	
kurucularından	biri	olarak	görülen	Max	Stirner’in	öne	sürüdüğü	görüşler	Godwin	ile	karşılaştırıldığında	
çok	daha	keskindir.	Stirner	yayınlandığı	dönem	içerisinde	çok	fazla	ses	getirmiş	olan	eseri	Der	Einzige	
und	 Sein	 Eigentum	 adlı	 eserinde	 her	 bireyin	 sahip	 olduğu	 eşsizliği	 belirtmek	 üzere	 ahlâk,	 adalet,	
zorunluluk	 ve	 görev	 gibi	 soyutlamalara	 dayalı	 kavramları	 reddederek	 genel	 olarak	 kendini	 bilinen	
bireyselci	kalıplardan	uzaklaştırmıştır	(Walter,	2002:	54).	
	

2)Karşılıkçı	 ve	 Dayanışmacı	 Anarşizm	 (Mutualizm)	 (Pierre-Joseph	 Proudhon-(1809-1865):	
Karşılıkçı	 Anarşizm’e	 göre	 ise	 toplumdaki	 bireylerin	 bir	 devlet	 içinde	 yaşamasındansa,	 eşitlik	 ve	
karşılıkçılık	 temeli	 içerisinde	 birbirleriyle	 gönüllü	 anlaşmalar	 düzenledikleri	 toplumlarda	 yaşaması	
öngörülmektedir	(Walter,	2002:55).		

Anarşist	hareketin	kuramsal	temellerini,	Qu’est	ce	que	la	propriete?	(1840;	Mülkiyet	Nedir?,	
1969)	kitabıyla	sosyalist	akımın	önde	gelen	adlan	arasına	giren	P.	J.	Proudhon	attı.	Kendisini	belirli	bir	
hareketin	 kurucusu	 olarak	 görmemesine	 karşın	 sonradan	 “anarşizmin	 babası”	 kabul	 edilen	 Proud-
hon’un	 temel	 ilkeleri	 karşılıklılık,	 federalizm	 ve	 doğrudan	 eylemdi.	 Proudhon	 demokratik	 ve	
parlamenter	yöntemleri	reddederek	doğrudan	eylem	biçimlerini	savunan	anlayışın	da	temelini	attı.	İşçi	
hareketi	içindeki	izleyicileri,	“Mutu-alists”	(Karşılıklıcılar),	I.	Entemasyonal’in	kuruluşuna	katılarak	Kari	
Marx’a	ve	izleyicilerine	karşı	ilk	muhalefeti	geliştirdiler.	Ama	Enternasyonal	içinde	en	sert	muhalefeti	
yürüten	Mihail	Bakunin	ve	yandaşları	oldu.	)	Karşılıkçılık	kapitalizmin	ve	sosyalizmin	önüne	bir	alternatif	
olarak	sunulmuştur.	

	
3)Kolektivist	 Anarşizm	 (Mihail	 Bakunin-(1814-1876):	 Kolektivist	 Anarşizm	 ise	 diğer	 iki	

anarşizm	türlerinden	devletin	yıkılması	ve	bireysel	özgürlüğün	sağlanmasının	ancak	yıkıma	dayalı	bir	
devrim	 ile	mümkün	olacağını	belirtmesiyle	ayrılır	 (Paradigma	Felsefe	Sözlüğü,	2005:102).	Kolektivist	
Anarşizm’de	üretim	araçlarının	ortaklığı	sözkonusudur.	Bu	anarşizm	türünün	en	önemli	temsilcisi	 ise	
yıkımın	aynı	zamanda	yaratıcı	bir	eylem	olduğunu	belirten	Bakunin’dir.	

Bir	Rus	soylusu	olan	Bakunin,	Proudhon’un	etkisiyle	anarşizme	yöneldi.	Onun	 federalizm	ve	
doğrudan	eylem	anlayışını	benimsemekle	birlikte,	mülkiyet	konusunda	daha	ileri	bir	adım	atıp	üretim	
araçlarının	 ortaklaşa	 sahipliğine	 dayalı	 kolektivizm	 ilkesini	 geliştirdi.	 Devrim	 yöntemi	 olarak	 şiddete	
karşı	çıkan	Proudhon’un	tersine,	“yıkma	tutkusu	aynı	zamanda	yaratıcı	bir	dürtüdür”	diyerek	var	olan	
kurumların	 tümünü	 birden	 ortadan	 kaldıracak	 bir	 devrimi	 savundu.	 İşçi	 sınıfının	 kendiliğinden	
ayaklanmasına	dayanan	bu	devrim	anlayışı;	I.	Entemasyonal’in	1872’de	dağılmasından	sonra	İspanya	
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ve	 İtalya	gibi	ülkelerdeki	 işçi	hareketlerinde	etkili	oldu.	1873-77	arasında	kendi	Enternasyonal’lerini	
kuran	Bakuninciler,	gene	bu	dönemde	kolektivist	yerine	anarşist	adını	benimsediler.		

Bakunin’in	öncülüğünde	gelişen	kolektivist	anarşizmde	 ise	toplumlar	ancak	devletin	ortadan	
kalktığı	 ve	 işçi	 birlikleri	 ile	 ortak	 sahiplik	 ilkesine	 dayanan	 üretimin	 tekrar	 oluşturulacağı	 bir	 yapıda	
mutlu	 olabilirler	 (Walter,	 2002:	 58).	 Kolektivist	 anarşizmde	 üretim	 araçları	 ortaktır	 ancak	 üretim	
farklılık	içerir.	Bakunin	için	“nerede	devlet	varsa	orda	kaçınılmaz	olarak	tahakküm	ve	dolayısıyla	kölelik	
vardır.	Açık	veya	kamufle	edilmiş	köleliğe	dayanmayan	bir	devlet	düşünülemez”	(Bakunin,	2006:	235).	
Bakunin’in	devlet	hakkındaki	düşüncesini	özetlemek	gerekirse	ona	göre	devletlerin	dayandığı	ilke	halkı	
köleleştirmektir	 (Bakunin,	 2006:	 10)	 çünkü	 modern	 devlet	 askeri	 bir	 devlettir	 ve	 askeri	 devlet	 ise	
fethedilmemek	 için	 fethetmek	zorunda	olduğunu	bilerek	daima	savaşı	öngörür	 (Bakunin,	2006:	15).	
Bununla	birlikte	kendi	varlığını	 sürekli	güvence	altına	almaya	çalışan	devlet	 için	en	önemli	yol	diğer	
devletlerin	zayıflığını	gerektiren	hegemonyadır.	Halkın	asıl	 ihtiyacı	olan	şey	aşağıdan	yukarıya	doğru	
devletten	 bağımsız	 olarak	 örgütlenmesidir,	 ancak	 devletler	 bunu	 engellemek	 için	 her	 şeyi	 yaparlar	
(Bakunin,	2006:	29).	

	
4)Komünist	Anarşizm/Anarşist	 Komünizm	 (Peter	 (Pyotr)	 Alexeyeviç	 Kropotkin-(1842-1921):	

Üretim	araçlarının	ortak	kullanılmasının	yeterli	olmayıp	aynı	zamanda	ürünlerin	de	elde	ortak	tutulması	
gerektiğini	belirten	Komünist	Anarşizm’in	bakış	açısına	göre	ise,	herkesten	yetenekleri	doğrultusunda	
alınacak	ve	herkese	 ihtiyaçları	nispetinde	verilecektir	 (Walter,	2002:59).	Bu	bakış	açısı	 çerçevesinde	
insanların	sahip	oldukları	iş	gücünü	değerlendirebilmek	mümkün	değildir	çünkü	farklı	türden	işler	farklı	
türden	 değerler	 içerir.	 Bu	 yüzden	 tüm	 ekonominin	 toplumun	 elinde	 yer	 alması	 çok	 daha	 iyidir	 ve	
böylelikle	ücretlendirme	sistemi	de	ortadan	kalkacaktır.	Bu	anarşizm	türünün	kurucusu	olan	Kropotkin	
üretim	araçlarının	mülkiyetinde	ortaklığın	ötesinde	paylaşım	modelini	geliştirmiş,	evrim	teorisinde	yer	
alan	rekabet	anlayışından	ziyade	doğanın	ve	 insanların	evriminde	 işbirliğinin	çok	daha	büyük	bir	 rol	
oynadığını	 belirtmiştir	 (Paradigma	 Felsefe	 Sözlüğü,	 2005:102).	 Kropotkin	 aynı	 zamanda	 devletin	
yıkılmasından	 sonra	 hiçbir	 şekilde	 merkezle	 iş	 birliği	 içinde	 olmayan	 bir	 toplumsal	 model	
oluşturmuştur.	 Walter,	 Kolektivist	 Anarşizm	 ile	 Komünist	 Anarşizm	 arasındaki	 farkı,	 şöyle	
belirtmektedir:	“eğer	kolektivizm	 iş	problemi	üzerine	yoğunlaşan	ve	 işçilerin	kolektifliği	üzerine	 inşa	
edilen	 bir	 devrimci	 anarşizm	 ise,	 o	 halde	 komünizm	hayat	 problemi	 üzerinde	 yoğunlaşan	 ve	 halkın	
komünü	üzerine	inşa	edilen	devrimci	bir	anarşizmdir”	(Walter,	2002	60).	

Karşılıklı	Yardımlaşma	adlı	kitapta	Kropotkin’in	savunduğu	temel	tez,	toplumların,	insanın	var	
olmasından	çok	önce	oluşmuş	olan	doğal	bir	süreç	olduğudur.	Toplumsallık	doğal	bir	süreç	olduğu	ve	
insanlar	da	doğanın	bir	parçası	oldukları	için	dışarıdan	herhangi	bir	düzenlemeye	gerek	kalmamaktadır.	
Diğer	bir	 ifadeyle	devlet	kurumu	gibi	 insanların	neyi	yapıp	neyi	yapmamaları	gerektiğini	belirten	ve	
uygulamalarını	 zora	 dayandıran	 bir	 kurum	 olmaksızın	 insanlar	 kendi	 doğal	 toplumsallıkları	 gereği	
yaşadıkları	 toplumun	 faydasına	 çalışma	 eğilimindedirler.	 1921	 yılında	 ölen	 Kropotkin	 ile	 birlikte	 ilk	
dönem	anarşizmi	için	bir	çağ	kapanmış	bulunmaktadır.	1917	yılından	itibaren	Rusya’da	meydana	gelen	
bir	dizi	devrim	nihayetinde	1922	yılında	Sovyetler	Birliği’nin	kurulmasına	yol	açmıştır.	Sovyetler	Birliği	
anarşistler	tarafından	ilk	başlarda	sevinçle	karşılanmış	olsa	da	ülke	genelinde	uygulanan	politikalar	kısa	
sürede	rejimin	anarşistlere	bakış	açısını	ortaya	koymuştur.	
	

5)Anarko-Sendikalizm:	 Fransa’da	 kamuoyunun	 terörist	 eylemlere	 karşı	 tepkisini	 göz	 önüne	
alan	anarşistler,	kitle	desteği	sağlamak	amacıyla	sendikalara	sızdılar.	Özellikle,	iş	bulmak	için	kurulmuş	
olan	“işgücü	borsaları’nda	 (bourses	du	 travail)	etkinlik	göstererek	1892’de	ulusal	bir	konfederasyon	
oluşturdular.	 Zamanla,	 anarkosendikalizm	 ya	 da	 devrimci	 sendikalizm	 denen	 bir	 akım	 doğdu.	
Sendikaların	kapitalizmi	ve	devleti	yok	edecek	militan	örgütlere	dönüştürülmesini	savunan	bu	akım,	
kesintisiz	 çatışmaların	 doruğa	 çıkmasıyla	 gerçekleştirilecek	 bir	 genel	 grevle	 kapitalist	 sistemin	 ve	
devletin	 çökeceğini	 savunuyordu.	 Fransa’da	 ve	 öteki	 yerlerde	 sınırlı	 hedeflere	 yönelik	 grevler	
yapılmasına	karşın,	toplumsal	düzeni	tek	bir	darbede	altüst	edecek,	“kollarını	kavuşturanların	devrimi”	
hiçbir	zaman	gerçekleşmedi.	Ama	çalışma	koşullarının	son	derece	kötü	olduğu	ve	işverenlerin	sendikal	
çalışmaları	acımasızca	bastırdığı	bu	dönemde,	genellikle	çetin	bir	direniş	gösteren	anarkosendikalizm	
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işçiler	arasında	çok	etkili	oldu.	Anarşistler	1902’de	kurulan	Genel	 İş	Konfederasyonu	(CGT)	 içinde	1.	
Dünya	Savaşı	sonuna	değin	önemli	bir	güce	sahip	oldular.	

Anarkosendikalizm	aydınlar	arasında	da	yandaş	kazandı	ve	George	Sorel’in	Reflexions	sur	 la	
violence	(1908;	Şiddet	Üzerine	Düşünceler)	adlı	önemli	yapıtına	esin	kaynağı	oldu.	Öte	yandan,	katıksız	
anarşizmi	savunanlar	büyük	ölçekli	örgütlenme	biçimlerine	karşı	çıkarak	böyle	bir	sendikanın	öngörülen	
toplum	yapısına	ters	düştüğünü	ileri	sürdüler.		

Anarşizm	ile	sendikalizmi	bağdaştırma	çabası,	uzun	yıllar	anarşist	hareketin	en	güçlü	merkezi	
olan	İspanya’da	başarılı	oldu.	Dünyadaki	ilk	anarşist	dergi	olan	El	Porverar’in	kısa	süren	yayın	yaşamı	
1845’te	burada	başladı.	Proudhon’un	etkisinden	sıyrılarak	Bakuninciliğe	yaklaşan	İspanyol	anarşizmi,	
1874’ten	sonra	sık	sık	yeraltına	indi.	İspanyol	anarşizminin	bir	özelliği	de	aydınlardan	çok,	sıradan	işçi	
ve	 köylülere	 dayanan	 yapısından	 ötürü	 harekete	 ideolojik	 bir	 katkı	 getirmeyerek	 eylem	 düzeyinde	
kalması	oldu.	

	
6)Pasifist	 Anarşizm/Anarko	 Pasifizm	 (Leo	 Tolstoy):	 Anarko	 Pasifizm,	 şiddeti	 reddeder.		

Anarşizmin	özellikle	şiddete	dayanmayan	biçimleriyle	toplumsal	ve	ahlaki	idealleri,	genelde	bu	akımın	
dışında	kalan	çevrelerde	de	yankı	bulmuştur.	Büyük	Rus	romancı	Lev	Tolstoy’da	devleti	ve	mülkiyeti	
reddeden	 barışsever	 bir	 radikalizm	 görülür.	 Mohandaş	 Gandhi’nin	 kurallara	 karşı	 pasif	 direniş	
çizgisinde	de	anarşist	düşüncelerin	belirli	izleri	görülebilir.	Gandhi	ayrıca	özerk	köy	komünlerine	dayalı	
ademimerkeziyetçi	bir	toplum	oluşturma	tasarısında	da	Kropotkin’den	etkilenmiştir.	

	
7)Yeşil	Anarşizm:	Daha	çok	20.	yüzyılın	ikinci	yarısında	artan	çevre	sorunlarının	bir	ürünü	olarak	

da	görülebilecek	olan	yeşil	anarşizm	ise,	özellikle	doğa	insan	ilişkisi	üzerinde	duran	bir	anarşist	düşünce	
hareketi	olarak	karşımıza	çıkar.	Bu	hareketin	temel	sorunu,	endüstri	öncesi	toplumu,	hatta	bazen	tarım	
öncesi	toplumu	yeniden	canlandırmaktır.	İnsanları	doğal	yaşama	yabancılaştıran	teknoloji	ve	ilerleme	
düşüncesiyle	 ifade	 edilen	 endüstri	 toplumu,	 bu	 hareketin	 eleştirilerinin	 ağırlık	merkezini	 oluşturur.	
Felsefî	temel	olarak	Jean	Jacques	Rousseau’nun	doğa	durumunu	öven	yazılarından	beslendikleri,	ilham	
aldıkları	 söylenebilir.	 Fakat	 bunlardan	 daha	 fazla,	 ilkelcilik	 (primitivizm)	 ortaya	 çıktığında,	 Frankfurt	
Okulu’nun	 Marxistleri	 Theodor	 Adorno	 ve	 Herbert	 Marcuse’nin	 düşünceleri	 ile	 Marshall	 Sahlins,	
Richard	 Lee,	 Lewis	Mumford,	 Jean	 Baudrillard	 ve	 Gary	 Snyder	 gibi	 antropologların	 düşünceleri	 bu	
hareketin	şekillenmesinde	önemli	yer	tutmuştur.	Kendilerini	ilkelci	(primitivist),	yani	tamamen	doğal	
ve	teknolojiden	arınmış	bir	yaşamın	savunucuları	olarak	adlandıran	bazı	yeşil	anarşistler,	doğal	yaşama	
tam	 bir	 dönüş	 ve	 göçebe	 avcı	 toplayıcı	 hayat	 tarzını	 savunurken,	 başka	 bir	 grup	 yeşil	 anarşist	 ise	
gündemine	 sadece	 endüstri	 toplumunun	 ortadan	 kaldırılmasını	 alır,	 evcilleştirmeye	 veya	 tarım	
etkinliğine	 karşı	 kesin	 bir	 karşı	 duruş	 sergilemezler.	 Birçok	 yeşil	 anarşist	 devrim	 sonrası	 gelecekle	
bağlantılı	 bu	 sorunları	 bir	 kenara	 bırakıp	 bugünün	 dünyasının	 karşı	 karşıya	 olduğu	 sorunlara	 ve	
toplumsal	devrim	konusuna	odaklanmıştır.	
										Anarşizm,	 geleneksel	 siyasete	 karşıdır;	 devletsizlik	 ve	 şiddetsizlik	 temel	 ilkeleridir.	 Klasik	
anarşizmde,	parlamento	sahte	bir	kurumdur,	halkın	iktidarı	değildir,	bu	yüzden	oy	vermemek	gerekir.	
Devlet,	 doğası	 gereği	 kötüdür,	 kötü	 olduğu	 için	 değil.	 Partiler,	 düzenin	 elemanlarıdır.	
	
										Anarşizm	değil,	anarşizmler	vardır.	Ortak	özellikleri	bütünsellikten	yoksunluk,	antidogmatizm,	
devrimcilik,	çelişki	ve	tutarsızlığı	tutarlı	kabullenme,	birey	özgürlüğüdür.	Zerzan,	kültür	ve	teknolojiyi	
ortadan	 kaldırıp	 neandertalizme	 gitmeyi	 önermiştir.	 İspanya	 İç	 Savaşında,	 anarşistler	 de	 yer	 almış,	
yenilmişler	 ve	 marjinalize	 olmuşlardır.	 Birinci	 Enternasyonal’de	 güçlü	 bir	 anarşist	 akım	 vardır.	
Anarkokomünistler,	 bireysel	 terörcüler,	 Malatestacılar,	 liberterler,	 genel	 grevciler	 ortaya	 çıkmıştır.	
Proudhon,	mülkiyet	 hırsızlıktır	 demiştir.	 Antipolitik	 politika	 üretenler,	 nonapolitik	 olanlar,	 devletsiz	
liberalizmi	 savunanlarıyla	 çeşitli	 kollarda	 Stirner,	 Proudhon,	 Bakunin,	 Kropotkin,	 Godwin,	 Sorel,	
Goldman,	Nozick	anarşist	teoriye	katkılarda	bulunmuştur.	
										Elitist	 bireyci	 anarşizmde	 devlet	 yoktur,	 vergi	 yoktur,	 askerlik	 yoktur,	 polis	 yoktur,	 kanun	
yoktur,	 bütün	 kolektiviteler	 yoktur	 ve	 sonunda	 toplum	 yoktur.	 Bu	 kavramları	 Warren,	 Spooner,	
Tucker’de	belirgindir.	Rand,	Rothbard,	Friedman	suç	yok	ama	ceza	vardır	der.	Nozick	ise	devleti	kabul	
eder.	Anarşistler,	bolşevik	devrimine	karşıdır.	Devletin	yok	olmasını	kabul	eder,	düzenin	sağlanmasını	
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doğal	 hale	 bırakır.	 Kendi	 kendine	 işleyen	 bir	 ahlak	 düzeni,	 yasasız	 ve	 devletsiz	 işleyebilir.	 Yerel	
cemaatler	 doğrudan	 dayanışma	 ile	 devlet,	 sermaye,	 kiliseye	 karşı	 özgürlükleri	 savunabilir.	 Bu	
toplumsallıkta	sınır	tanımama	ana	ilkedir.	
	
														Bir	 anarşist	 kol	 ise	 şiddeti	 savunur.	 Eylem	 ile	 propagandayı	 itici	 güç	 olarak	 görür.	 Buna	
savunmacı	şiddet	diyen	ve	suikastlerle	düzeni	sarsmayı	öngören	devrimci	Malatesta,	Neçayev,	Bakunin	
ortaya	 çıkmıştır.	 Kropotkin	 evrimci,	 Tolstoy	 pasifist,	 Gandhi	 boykotçu,	 Proudhon	 kooperatifçidir.	
Devletin	 emilmesini	 savunanlara	 göre,	 halk	 bankaları	 kurulmalıdır.	 Postyapısalcı	 anarşistler	 ise,	
merkezsizliği	öne	çıkarırlar.168	

Graeber’e	 göre.	 19.	 yüzyılın	 sonu	 ve	 20.	 yüzyılın	 başlangıcında	 pek	 çok	 Marksist	 partinin	
reformcu	 sosyal	 demokrat	 olduğu	 dönemlerde	 anarşizm	 ve	 anarko-sendikalizm	 devrimci	 solun	
merkezinde	 yer	 almaktaydı.	 Bu	 durum	 ancak	 Birinci	 Dünya	 Savaşı	 ve	 Rus	 Devrimi	 ile	 değişikliğe	
uğramıştır.	Bolşeviklerin	başarısı	anarşizmin	gözden	düşmesine	sebep	olmuş	ve	komünizmi	ön	saflara	
taşımıştır	(Graeber,	2002:	69).	

Ancak	anarşistler	çok	büyük	bir	“imaj”	sorunuyla	karşı	karşıyadırlar.	Gambone’nin	de	belirttiği	
gibi	Paris	Komünü	ile	yaşanan	başarısızlık	devrimci	kesim	içerisinde	bir	hayal	kırıklığına	sebep	olmuş	ve	
anarşizmin	Proudhon’dan	itibaren	savunulan	şiddete	başvurmayan,	kan	dökmekten	uzak	tavrı	yaşanan	
hayal	kırıklığı	ile	birlikte	değişmiştir	(Gambone,	2004:	2).	Anarşistlerin	ses	getiren	şiddet	eylemlerine	
başvurarak	 mücadelesine	 devam	 etmek	 istemeleri	 neredeyse	 anarşizm	 kelimesini	 kargaşa	 ve	
başıboşluk	kavramlarıyla	eş	değer	kılmıştır.	Felsefenin	özünde	yatan	hiyerarşinin	olmadığı,	kişiler	arası	
eşit	ilişkilere	dayalı	toplum	fikri	ise	anarşi	kelimesinin	çağrıştırdığı	fikirlerden	çok	uzaklaşmıştır.	Anarşi	
ve	anarşizm	negatif	anlamlar	yüklü	kavramlar	halini	almıştır.	Bunlara	ek	olarak	anarşizmin	karşılaştığı	
sorunlar	salt	“imaj	sorunu”	olmanın	da	ötesindedir.	Genel	olarak	 insanların	anarşizmin	ne	olduğuna	
ilişkin	 var	 olan	 kafa	 karışıklığı	 başka	 yanlış	 anlaşılmaları	 da	 tetiklemektedir.	 Belirli	 başlıklar	 altında	
verecek	olursak,	 şiddet	konusundaki	ön	yargılara	ek	olarak,	anarşizmin	küreselleşme	karşıtı	olduğu,	
somut	 bir	 ideolojiden	 mahrum	 bulunduğu	 gibi	 görüşler	 yeni	 anarşist	 hareketçe	 yıkılmaya	
çalışılmaktadır.	Graeber	 için	eğer	küreselleşme	sınırların	kalkması,	 insanların,	 fikirlerin	ve	mülkiyetin	
özgürce	hareket	etmesi	demekse	bu	durumda	anarşist	hareketin	bizzat	 kendisi	 küreselleşmenin	bir	
ürünüdür	 ve	 ayrıca	 bu	 durumda	 anarşistler	 IMF	 ve	 Dünya	 Bankası’ndan	 çok	 daha	 küreselleşme	
taraftarıdır	(Graeber,	2002:	63).	

Eylemlerin	daima	şiddet	yüklü	olduğuna	dair	eleştiriler	için	ise	anarşistler	durumun	tam	aksi	
olduğunu	belirtmektedirler	 (Graeber,	 2002:	 63).	Graeber’e	 göre,	 yeni	 dönemde	 anarşistlerin	 sebep	
olduğu	tek	bir	yaralama	eylemi	gösterilememektedir.	Bununla	birlikte,	yapılan	eylemlerde	anarşistlerin	
şiddete	 başvurduğu	 ve	 bu	 yüzden	 eylemlerin	 kısıtlanmaya	 çalışıldığı	 görüşü	 de	 gerçeği	
yansıtmamaktadır.	 Durum	 tam	 aksi	 bir	 istikamete	 girmiş	 bulunmaktadır.	 Şiddete	 başvurmayan	
anarşistler	karşısında,	güvenlik	güçleri	ne	yapacağını	bilemez	hale	gelmiştir	(Graeber,	2002:	63).	

Anarşist	gruplar	ve	organizasyonlar,	aslında	anarşizmle	ilgili	başka	bir	yanlış	anlaşılmayı	da	gün	
ışığına	 çıkarmaktadır.	 Anarşizm,	 hiyerarşiye	 karşı	 olduğu	 için,	 organizasyon	 karşıtı	 olarak	
algılanmaktadır.	Hâlbuki	Graeber’e	göre	anarşistler	organizasyon	karşıtı	değil,	yeni	bir	tür	organizasyon	
yaratma	 yanlısıdırlar	 (Graeber,	 2002:	 70).	 Farklı	 fikirlere	 sahip	 taraflar	 birbirlerini	 ikna	edene	 kadar	
tartışarak	 belli	 bir	 ortak	 noktaya	 varmaya	 çalışırlar.	 Graeber	 için	 başvurulan	 bu	 yöntemin	 eksiksiz	
işlediğini	söyleyebilmek	mümkün	değildir	ancak	yine	de	bu	yöntem	asıl	demokratik	anlayışa	en	yakın	
duran	ve	bireyleri	yaratıcı	faaliyet	içinde	tutan	en	etkili	yoldur	(Graeber,	2002:	72).	

II.	 Dünya	 Savaşı	 sonrasında	 anarşizmin	 daha	 önce	 etkili	 olduğu	 ülkelerin	 çoğunda	 küçük	
anarşist	grup	ve	federasyonlar	belirdi.	Bunların	toplumdaki	etkisi	önemli	olmadıysa	da,	anarşizm	Batı	
Avrupa,	ABD	ve	Japonya’da	1960	ve	1970’lerdeki	öğrenci	hareketlerinde	ve	bazı	sol	çevrelerde	belirli	
bir	 yaygınlık	 kazandı.	 1970’lerden	 sonra	 aydın	 çevrelerde	 anarşist	 kuramlara	 karşı	 ilgi	 ve	 sempati	
uyanmaya	başladı.	Böylece	Aldous	Huxley’nin	Brave	New	World	(1932;	Yeni	Dünya,	1945,	1999)	adlı	
kitabında	 yer	 alan,	 teknolojinin	 egemenliğindeki	 aldırışsız	 ve	 maddeci	 toplumun	 yol	 açabileceği	
																																																													
168	Sosyal	Bilimler	Ansiklopedisi,	İstanbul:	Risale	yayınevi,	38-9;		
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gelişmeler	konusundaki	uyarıcı	öngörüler	bir	bakıma	doğrulanmış	oldu.	ABD’li	Paul	Goodman,	Herbert	
Marcuse	gibi	yazar	ve	düşünürlerde	simgeleşen	çağdaş	anarşizm,	insan	yaşamının	bütün	alanlarında	
kurulu	düzenlere	“karşıt	bir	kültür”	oluşturma	genel	çerçevesi	içinde	yer	almaktadır.		
	

İster	şiddete	başvurmaksızın	erk	karşıtı	savaş	halini	devam	ettirme	çabası	olarak	ifade	edilsin,	
isterse	 protesto	 meydanlarında	 polisi	 şaşırtmak	 için	 ilginç	 kostümler	 içinde	 ve	 karnaval	 havasında	
gösteriler	 yapılsın	 bütün	 bu	 erk	 karşıtı	muhalif	 tutumun	 temelinde	 başka	 “bir	 dünya	mümkündür”	
anlayışı	 yatmaktadır.	 Gösterilen	 bütün	 bu	 tepkiler,	 önümüze	 sunulan	 ve	 başka	 bir	 alternatif	
bulunmadığından	 uymak	 zorunda	 olduğumuz	 söylenilen	 yaşamın	 dışına	 çıkarak	 rahat	 nefes	
alabileceğimiz	bir	hayatı	keşfetmenin	Proudhonvâri	çabasının	bir	sonucudur.	Daha	açık	bir	ifadeyle,	var	
olan	yapının	toptan	ve	tek	bir	darbe	ile	birden	değiştirilmesinden	ziyade	bu	yapı	içerisinde	farklı	yaşama	
alanlarının	bulunup	yapılan	ufak	değişikliklerin	zamanla	tüm	yapıyı	değiştirmesi	çabasıdır.	Bu	durumda	
anarşist	muhalif	gruplar	yaşadıkları	dünyanın	kurulu	düzeni	içerisinde	kendilerine	bir	çatlak	bulmak	ve	
bu	çatlaktan	dışarı	sızarak	yeni	bir	yaşama,	astların	ve	üstlerin	bulunmadığı	yatay	ağlara	dayalı	yeni	bir	
yaşam	modeline	ulaşma	çabası	içindedirler.	Bu	amaçlar	çerçevesinde	21.	yüzyıla	geldiğimizde	anarşizm	
üzerine	yapılan	çalışmalarda	gittikçe	artan	bir	yükseliş	görülmektedir.	Son	dönemlerde	çıkmakta	olan	
anarşist	yayınlar	internetin	sağladığı	kolaylıklarla	da	birlikte	bir	canlanma	evresine	girmiştir.	

Anarşizmi	post-yapısalcılıkla	ilişkilendiren	ve	her	iki	düşüncenin	ortak	noktalarından	hareketle	
post-yapısalcı	 anarşizmi	 kuran	 Todd	 May;	 Stirner’den	 aldığı	 ilhamla,	 bireysel	 anarşizmi	 feminist	
düşünceyle	birleştiren	Wendy	McElroy;	eşitlikçi	 liberalizm	anlayışını	anarşist	sezgilerle	kaynaştırarak	
“Aydınlanmış	Anarşi”	anlayışını	geliştiren	ve	Almanya’da	son	dönemde	anarşizm	üzerine	yapılan	farklı	
bir	çalışmaya	imza	atan	Matthias	Kaufmann;	eko-anarşizmin	dünyadaki	en	tanınmış	isimlerinden	olan	
Murray	Bookchin	21.	yüzyıl	anarşist	çalışmalarında	en	çok	ilgi	çekenler	arasında	yer	alır.	

Anarşizmdeki	yeni	eğilimler	içinde	üzerinde	en	çok	durulanı	postyapısalcı	anarşizm	olmuştur.	
Eric	 Hobsbawm’ın	 ifadesiyle	 19.	 yüzyılda	 devrimci	 solun	 merkezi	 halinde	 bulunan	 ve	 Marksist	
ideolojinin	iktidara	gelip	kendi	otoriter	yüzünü	hissettirmesiyle	de	yavaş	yavaş	realist	olma	özelliğini	
yitiren,	ancak	oluşan	yeni	şartlar	içinde	kendine	çok	daha	dinamik	bir	eylem	sahası	bulan	anarşizme	
kazandırılan	yeni	bir	yaklaşım	postyapısalcı	felsefe	ile	gelmiştir.	19.	yüzyılda	özellikle	Bakunin’in	temsil	
ettiği	kanlı,	hırçın	ve	çözümü	büyük	bir	oranda	tek	bir	noktaya	indirgeyerek	halletmeye	çalışan	anlayış	
post-yapısalcılık	ile	değişime	uğrama	eğilimi	içine	girmiştir.	Post-yapısalcılık	ile	anarşist	direnişin	eylem	
yelpazesi	genişlemiş	ve	mücadele	sadece	erk	kurumu	ile	olmaktan	çıkmıştır;	mücadelenin	yaşamın	her	
alanına	 yayılması	 gerektiği	 anlaşılmıştır.	 Bunun	 en	 önemli	 sebebi	 de	 post-yapısalcılığın	 erke	 bakış	
açısındaki	 farklılıktır.	 Postyapısalcılar	 için	 erk	 tek	 bir	 noktadan	 ortaya	 çıkmaz,	 belirli	 kurumların	
etrafında	oluşur.	Bu	konuyu	daha	iyi	anlamak	ve	anarşizmin	21.	yüzyılda	benimsediği	yeni	eğilimleri	
daha	iyi	kavrayabilmek	için	post-yapısalcılığa	anarşist	bir	çerçeveden	bakmak	gerekmektedir.	

Matthias	Kaufmann,	“Aydınlanmış	Anarşi”	isimli	kitabında,	“Stalin	ve	halefleri,	ütopyalarımızı	
çaldılar”	diyerek,	Sovyetler	Birliği’nin	ilk	dönemlerinden	itibaren	anarşistlerin	yaşadığı	hayal	kırıklığını	
vurgulamaktadır	(Kaufmann,	2003:	12).	Bununla	birlikte	anarşistler,	hangi	idealler	üzerine	inşâ	edilirse	
edilsin,	her	devlet	yapısının	zamanla	despotlaşma	eğilimi	taşıdığını	ve	devletlerin	siyasi	yapıları	değişse	
de	 tahakküm	 olgusunun	 değişmeyeceğini	 en	 başından	 beri	 vurgulayarak	 bu	 hayal	 kırıklığını	 çok	
önceden	 kestirmişlerdir.	 Aslında	 1871	 Paris	 Komünü’nün	 başarısızlığı	 anarşistlerin	 ilk	 hayal	 kırıklığı	
olarak	 nitelenebilir.	 Komün’ün	 iki	 ayda	 dağılması	 ile	 umutları	 tükenen	 anarşist	 çevreler,	 dozu	 gün	
geçtikçe	 artan	 şiddet	 eylemlerine	 yönelmeye	 başlamışlardır.	 Bu	 eğilim	 Avrupa	 ve	 Amerika’daki	
anarşizmin	 zamanla	 taban	 kaybetmesine	 ve	 anarşistlerin	 kimi	 zaman	 rasyonellikten	 uzaklaşmasına	
sebep	 olmuştur.	 Böylelikle	 bireylerin	 gözünde	 negatif	 anlamlar	 içermeye	 başlayan	 anarşizm	 insan	
doğasının	 iyiliğine,	 zordan	 arındırılmış	 bir	 dünyada	 yaşamanın	 öncelikli	 hedef	 olduğuna	 ve	 ahlâkî	
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gelişime	dayalı	hayata	ilişkin	görüşlerini	tam	olarak	ifade	edememiştir.	Anarşizmin	esas	başarısızlığını	
bu	noktada	görmek	gerekir.169	

Haklarda	eşitlik	ve	bireysel	özgürlüklerin	en	geniş	ölçüde	tanınmasını	idealize	eden	anarşizm	
ideolojisine	yöneltilen	eleştiriler,	bu	 ideolojinin	devletsizliğe	ve	otoritesizliğe	yaptığı	 vurgu	üzerinde	
yoğunlaşır.	Bu	eleştirilere	göre,	devlet	olmasa	bile	zor	kullanma	çeşitli	biçimlerde	kendini	göstermeye	
devam	 edecek,	 hatta	 kurumsal	 kısıtlamaların	 olmadığı	 bir	 ortamda	 bazı	 bireyler,	 büyük	 ölçüde	
çıkarlarını	 da	 yatacak	 baskıcı	 bir	 devleti	 ya	 da	 alternatif	 bir	 otoriter	 örgütü	 oluşturmaya	 elverişli	
miktarda	kaynağı	ele	geçirme	olanağına	sahip	olacaklardır.	Öyleyse,	devletsiz	bir	toplumda	böyle	bir	
riskle	 karşı	 karşıya	 var	 olmaya	 çalışmak	 yerine,	 adaletli	 ve	 tüm	 bireylerin	 gereksinimlerini	 gözeten	
doyurucu	ve	kabul	gören	bir	devlet	oluşturmaya	çalışmak	daha	yararlı	sonuçları	olacak	bir	tercihtir.170	
Anarşizme	en	radikal	biçimde	karşı	çıkan	görüş,	Hegel'e	aittir.	Hegel'e	göre,	"insanın	gerçek	tabiatı"	
devleti	 sadece	 kendi	 güvenliğinin	 bir	 aracı	 olarak	 değil,	 fakat	 aynı	 zamanda	 özgürlüğün	 en	 yüksek	
ifadesi	olarak	görmeyi	gerektirir.	
	 Kökleri	iki	asır	öncesine	uzanan	anarşizm,	Türkiye’de	ancak	1986’da	yayımlanan	Kara	dergisiyle	
ve	peşisıra	 şekillenen	anarşist	hareketle	varlık	 kazandı.	 	Postyapısalcı	 anarşizm,	yeşil	 anarşizm,	Kürt	
meselesine	 odaklanan	 anarşizm,	 feminist	 hareket	 içinde	 anarşizm,	 toplumsalcı	 anarşizm,	 isyancı	
anarşizm,	İslami	anarşizm	gibi,	çoğu	genel	akımlarla	uyumlu	farklı	anarşist	akımları	oluştu.		
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