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1. Toplumun Varlığını dikkate alan yaklaşımları Bentham, Von Savıgny ve 

Jhering’in görüşleri çerçevesinde anlatınız. 

Faydacı Yaklaşım 

BENTHAM tarafından ortaya konulmuş olan faydacı yaklaşımın esası status quo’nun 

korunması ve bireylerin hukuka uymalarının psikolojilerinden hareketle ayarlanması amacına 

yöneliktir. Bentham, psişik düzeneklerinden hareketle, tekil bireylerin hukuka uymalarının 

koşullarını incelemiştir.  

Gündelik yaşamın bilgisiyle bizlerin de kabul edeceği gibi, insanlar acıdan kaçarlar ve hazza 

yönelirler. Toplumdaki yaptırım sistemleri basit gözlemle de saptanabilen bu özelliğin kullanımına 

dayanır. Bentham haz ve acının aritmetiğini kurarak, yaptırımı insanları kural ihlalinden caydırmak 

üzere, etkili şekilde uygulamayı düşünmüştür. 

Bentham’ın yaklaşımı, özellikle yaşadığı dönemdeki İngiliz toplumsal yaşamının mevcut 

siyasal yapısını tehlikeye sokacak ölçüde asayişsizliğe yol açmasına yaptırımsal bir çözüm bulma 

amacına dayanır.  

Bentham da hukuk, devletin penceresinden görünür, topluma yönelik olan sorun mevcut 

hukuka itaati sağlamaktan ibarettir. Bentham’da hukuk ağırlıklı olarak güvenliği temin etmelidir. 

İnsan da, psikolojik düzeneği hukuk düzeni tarafından uygun surette kullanılarak, sisteme uyumu 

pozitif yaptırımlarla ödüllendirirken, aykırılıklarına negatif yaptırımlarla karşılık verilir. 

Yaptırımların iki uç noktası arasında yer alan değişik yoğunluktaki dozları ihlalin türüne, 

ferdileştirilmesine, tekerrüre ve benzeri durumlara göre ihlalde bulunanın göreceği karşılığın tür 

ve niceliğinin hakkaniyete uygun şekilde belirlenmesini olanaklı kılar. 

Von Savigny  

19. yüzyılda modernleşmede gecikmiş olan Almanya aydınlanmış bürokrasi aracılığıyla 

yürütülen modernizm yani kapitalistleşme için hukukun araç olarak kullanmaya çalışmıştır. 

Napolyon’un işgali esnasında ve sonrasında siyasal olarak bölünmüş Almanya'nın 

birleştirilmesi sorunu öne çıktı. Bu birleşme açısından Almanya'nın tümünde uygulanabilir bir 

medeni kanun yapılması 19. yüzyılın başından beri önemli bir tartışmaydı. Bu alanda ilk öneri Code 

Napoleoriun Almanya tarafından iktibas edilmesi yönündeydi. Buna karşı Von Savigny karşı bir 

görüş geliştirirken hukukla toplumun kültürü arasındaki ilişkiye dikkati çekti. 

Von Savigny, hukukun ne surette geliştiği hakkında bir görüş açısı oluşturdu. Bu, hukuktaki 

kültürel eleman ile teknik elemanı birleştirmeye eğilimli bir görüş açısıydı. Von Savigny, kültürel bir 

fenomen olarak tedricen geliştiğini ifade ettiği hukuk ile dil arasında paralellik kurdu. O, “soylu” 

uluslarda gelişmiş olan yazılı hukuk sisteminin üç evreden geçerek olgunlaştığını ifade etti. Buna 

göre, erken dönemlerde hukuk gelenek ve ahlak kurallarına bağlı, sabit ve yazılı olmayan bir 

formdadır. Buna, ulusal birlik sağlandıktan sonra, yani siyasal elemanın tamamlanmasıyla, 

hukukçuların çalışmasının ürünü olarak bir teknik eleman eklenir.  

İkinci gelişim aşaması, kökendeki etnik kültüre aydınların yarattığı yazılı kültürün 

eklenmesiyle gerçekleştirilen bir teknik unsurun dahil edilmesidir. Bu, Hukuk bilginin var olanı 

aşmasıdır. Son aşamada ise devletin yüksek aklı hukuka ilave edilerek kodlaştırma yapılır. 
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Sosyal Faydacı Yaklaşım 

Hukuk sosyolojisi bakımından Jhering’in içinde yetiştiği Tarihçi Hukuk Okulunun hukukta 

kültürü dikkate alan yaklaşımına ilave olarak, hukuktaki çatışmayı ve hukukun da bir sosyal olay 

olarak yeniden üretildiğini fark etmesi bakımından önemi büyüktür. 

Jhering’in sosyal faydacı yaklaşımında, kendisinin içinde yetiştiği Tarihçi Hukuk Okulunun 

“hukukun sakin bir şekilde oluştuğu” düşüncesine karşı çıkışı yer tutmuştur. Jhering toplumdaki 

çıkarlara dayanan toplumsal çatışmaları dikkate alarak, hukuku çatışmayı önlemeye yönelik bir 

süreç olarak değerlendirmiştir. Hukuk çatışmaları önleme amacıyla ve içeriği istikrarlı şekilde 

anlaşılması gereken bir çabayı ifade eder. Jhering’e göre tekil insanların çıkar çatışmaları olabilir; 

ancak sosyal mekanik tıpkı makine gibi tek bir hedefe yönelik işleyişi gerektirir. Burada, bireyi 

devletin yaptırımıyla iteklenerek varlık kazanmış hukukun hedeflerine yönelten iki manivela ödül 

ve zorlamadır. Ödül ticaret hayatına, zorlama ise devlete aittir. Burada hukuku var eden ilkeler 

bireyin bağımsızlığı ve özgürlüğü ile adalet idesidir. 

Hukukun formuna ait olan zorlayıcılık içeriğini belirlemez. İçerik ise zamana ve sosyal 

şartlara göre değişir. Hukukun amacı sosyal yaşam koşullarının güvenceye alınmasıdır. 

2. Hukukun sosyolojiye ilişkin ölçütlerini sıralayarak açıklayınız. 

1. Verili bir toplumsal çevre; bu, iktidar merkezinin etkinliğini yürüttüğü toplum veya 

toplumsal gruptur. Toplumsal çevre bir büyük toplum olabildiği kadar, bir toplumsal alt grup da 

olabilir. Örneğin, mafyanın örgüt sırlarını korumayı amaçlayan “sessizlik yasası” ve bunun örgüt içi 

iktidar tarafından yargılanıp düzenli şekilde yaptırımlandırılması söz konusu ise, bu grup 

çerçevesinde -üstelik devlete rağmen- bir yaşayan hukuk hüküm sürmektedir. 

2. Normatiflik; Bu, hukuksal davranışı salt siyasal davranıştan ayırt eden boyuttur. 

Normatiflik, ilgili normun düzenlediği alandaki uyuşmazlıklarda iktidara tabi durumdaki herkese 

uygulanabilir olmasıdır. iktidarın bireyüstü olduğu ideolojine dayanan demokratik siyasal sistemle 

yönetilen büyük toplumlarda, yöneticiler de yönetilenler gibi aynı kurallarla bağlıdır. 

3. İktidar merkezi; bu, yargılama faaliyetini yürüterek hukuka vücut veren merkezin politik 

ifadesidir. Norm ihlaline bu merkezin tepki vermiş olması gerekir. 

4. Yargılama; bu noktada, sosyolojik bakımdan yazılı usul hukuku kurallarının varlığı mutlaka 

gerekmez, uyuşmazlıktaki maddi gerçeği ve buna denk düşen normu saptayabilecek ölçüdeki 

faaliyet yeterlidir. Yargılama, yargılayanın verdiği hükmün norma dayanması, norm yoksa “bu 

alandaki yeni bir normatif doğrultuya vücut vermesi ve gerekçeli, ya da gerekçelendirilebilir 

olmasıyla rasyonelliği öne çıkarır.  

5. Yaptırım; eğer ihlal saptanmışsa, iktidar organları aracılığıyla ve daha sonra da benzer 

olaylarda uygulanacak düzenlilikte cezai veya tazmini yaptırıma hükmedilmelidir. Başvurulan norm 

yazılı olsun veya olmasın; bu, yaptırımın ihlalden önce bilinmesini, en azından daha sonraki benzer 

ihlallerde uygulanabilmesi inancını doğuracak ölçüde insanların zihninde yer tutmasını gerektirir. 

6. Yaptırıma maruz kalanın karşılık verme olanağının bulunmaması; bu, yargılamayı yapan 

iktidar merkezinin güç kullanabilme kapasitesini gösteren ek bir ölçüttür; yani iktidar merkezi 

yargılama taraflarının eşiti değil, üzerindedir.  
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Yaşayan Hukuk Problemi 

Hem devletin koyduğu hukuk, hem de yaşayan hukuk, her ikisi de uygulayıcılarının görüş 

açısından -kural olarak- düzeni korur. Bunun istisnası devletin koyduğu hukukun modernist bir 

siyasal yönetimin egemen olduğu toplumlarda, toplumdaki kültür yerine, siyasal iktidarın 

algılaması yönünden toplumsal düzeni korumasıdır. Kapitalist topluma ait kavramlaştırma ile 

bakılırsa, hem toplumdaki kültür, hem de siyasal iktidarın ideolojisi, her ikisi de toplumun 

üstyapısına aittir; daha doğru bir ifade ile hukuk mevcut toplumsal düzeni korurken, bu düzenin 

temel dayanağını oluşturan altyapıyı, yani üretim ilişkilerini sürdürür. Üstyapıyı oluşturan eleman-

lar, karmaşık toplumda birbirine indirgenebilir olmayan kültürel, siyasal, hukuksal, düşünsel ve 

estetik mahiyetteki bileşenlerden oluşur. Üstyapıyı oluşturan elemanlar birbirine indirgenebilir 

değildir; ancak bununla birlikte, yani toplumun temel yaşam koşullarını sürdürmeye yönelik şekilde 

birbirlerini tamamlayacak ve altyapıyı destekleyecek tarzda eklemlenirler.  

Hukuk, bütünsel toplumda düzeni koruyan bir üstyapı kurumudur; ancak modernleşme 

örneklerinde gördüğümüz gibi, dünya sisteminin olanak vermesi ve bir miktar da zorlaması 

koşullarında, siyasal iktidarın uygun şartları bulabildiği durumlarda kapitalizmin, yani yeni bir 

altyapının inşası için aktif rol oynayabilir. 

Yaşayan hukuk, kural olarak, toplumun aydınlarca işlenmemiş kendiliğinden kültürüyle 

eklemlenir. Bunun sonucunda, yaşayan hukuk, hukuk dışı yaptırım mekanizmalarıyla aynı 

mahiyette bir düzen algılamasına sahiptir. 

Hukuksal pozitivizmin hareket noktası yürürlük olduğundan yaşayan hukuku bilinçli olarak 

dışta bırakır. Oysa yaşayan hukukun konu alanına dahil edilmesi iki adet üstünlüğe kaynaklık eder. 

Bunlardan birincisi devletin pozitif hukuk sisteminin yürürlükte olduğu koşullardaki yaşayan 

hukuku alabilmesidir. İkincisi ise bize hukuk sosyolojisinin kurumsal ilgilerinden olan hukuksal 

gelişime konusunda sunduğu olanaktır.  

Dolayısıyla devletin koyduğu hukuk dışındaki hukuksal fenomenleri ele almaya olanak 

verdiğinden pozitif hukukçunun hukuksal pozitivizminden daha ileri noktadadır. 

3. Kültür, uyuşmazlık ve hukuk arasındaki ilişkiyi değerlendirerek uyuşmazlığı 

sürdürme usullerini anlatınız. 

Birçok durumda, zarar görenin algıladığı zarar, çıkarı zedelenenin zarar verenle sonrasında da 

devam edecek bir ilişki içinde bulunmak zorunda olduğu koşullardadır. Bundan hareketle, kişi hem 

zararı uyuşmazlık durumuna getirmek, hem de bu uyuşmazlığı hangi usulle çözmek niyetinde 

olduğunu bu ilişkinin devamına, ilişkiden beklentilerine ve uyuşmazlık nedeniyle görebileceği olası 

karşı davranışa göre düşünür. Kişi burada bir uyuşmazlık stratejisi izlemek zorundadır; bunda, 

zorunlu olarak uyuşmazlığı yürütmenin ekonomik veya insani maliyetleri dikkate alınır.  

Bireylerin uyuşmazlık davranışları belli kültür koşullarının damgasını taşır. Modern toplumda, 

piyasa ilişkileri koşullarında zararların ekonomik sonuçları ilk akla gelendir. Bunun yanında dar 

anlamda ekonomik zararı aşan veya ekonomik olarak ölçülebilirliğe indirgenemeyecek haksız fiil 

tarzındaki zararlar söz konusu olsa da, piyasa koşulları çerçevesindeki düşünüş modeli bunları 

iktisadi olarak ölçülebilen zararların nicelleştirilebilirliğine tahvil eder.  
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Modern bir metropolde niceliği çok küçük olan ve zarar verenle bir daha karşılaşmak olasılığı 

bulunmayan birçok zararda uyuşmazlığı sürdürmenin ekonomik maliyeti nedeniyle kaçınma tercih 

edilir. Burada kişinin teşhis edilmesi, zararın kanıtlanması, hatta cezai sorumluluk durumlarında 

suçun işlendiğini polis veya savcılığı ikna edecek şekilde ortaya koymak, bütün bu işleri yapabilecek 

şekilde bürokrasinin dolambaçlı yollarını başarıyla kullanabilmek çoğu kez son derece güçtür. Başka 

bir örnek, akran grupları veya yaşlılar konseyinin etkin şekilde işlev gördüğü bir ilkel toplumda 

zararın uyuşmazlık olarak resmiyete dökülmesinden kaçınmak, ancak bunun yerine toplumun zarar 

vereni kınamasından başlayarak değişik derecelerdeki toplumsal tepkiyi harekete geçirmek son 

derece kolaydır. Bu yolun Eskimo şarkı düellosu gibi.. 

Ekonomik kaynaklı uyuşmazlıklarda kaçınma, alışveriş yapılan mağaza yerine bir başkasının 

tercih edilmesi gibi, sessizce de uygulanabilir. Kaçınma davranışı taraflar arasındaki fiziksel güç 

dengesizliği durumunda da söz konusu olur. İlkel bir toplumda, örneğin Filipinlerdeki Kalinga 

toplumunda üst sınıftan (pangat sınıfından) zarar verene yoksul sınıftan (kapus) zarar görenin karşı 

çıkması mutlak surette ölümü göze almaşım gerektirir. 

Olası uyuşmazlık taraflarının ilişkisi, tarafların karşılık iktidar durumlarıyla ve gelecekte 

gerçekleşmesi beklenen çıkarlarıyla da ilgilidir. Tekel veya oligopol piyasası koşullarında bir 

perakende satıcıya (örneğin, otomobil satıcısına) toptancı tarafından verilen zararın dava konusu 

yapılması, davacının bu sektörde artık iş yapma şansının olmamasıyla sonuçlanabilir.  

Haklarına saldırı olduğuna inanan ve bu nedenle hukuku harekete geçirmek durumunda olan 

kişinin tek seçeneğinin bu olmadığını, değişik sebeplerle bunun dışındaki yolları veya sessiz kalmayı 

tercih edebileceğini görürüz. Bu ifade büyük ölçüde özel hukuk alanındaki ilişkilere uygun düşüyor 

görünse de, kamu adına suçlan kovuşturan organların da ülkelere göre “kamu yararı” 

algılamalarındaki değişkenliklere uygun olarak yargı makamlarını harekete geçirme konusunda 

anlamlı düzeyde farklı davranışlar içinde oldukları gözlem yoluyla saptanır.  

Yukarıda sıralanan uyuşmazlık çözümü usullerinin toplumda hangi davranışsal eğilimle 

kullanıldığı önemli bir sorundur.  

Kaçınma ve karşılık verme yolları tercih edilmediğinde, uyuşmazlık davranışına yönelen taraf, 

sırasıyla arabuluculuk, tahkim ve karşı tarafı dava etme şeklindeki seçeneklerden birini kullanır. 

Burada hangi usul benimsenirse benimsensin, konuyu uyuşmazlık haline getiren edim sonrasındaki 

ilişkinin devam edip etmeyeceği dikkate alınmak zorundadır.  
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Şimdi, uyuşmazlık sürdürme usullerini ve sonuçlarını aşağıda bir tabloda özetleyelim: 

Uyuşmazlığı 

Sürdürme Usulü 
Toplumsal İlişki 

Zarar Görenin 

Psikolojisi 

Uyuşmazlığın 

Sonrası 
Yaptırım Türü 

Kaçınma 

-Yüzyüze ilişki -

Zarar verenin 

iktidarı 

Çekinme veya karşı 

tarafın gücünü 

kabul etme 

Beklenen olumsuz 

ilişki 

Yok veya bazen 

topluma yayılmış 

yaptırım için 

harekete geçirme 

Karşılık Verme 

Her türlü 

toplumsallık 
Karşılıklılık duygusu 

Çatışmanın sürmesi 

riski 
Negatif yaptırım 

Endüstri 

ilişkilerinde taraflar 

Bireysel çözümün 

olanaksızlığı 

Karşı tarafın 

sonunda uzlaşmaya 

mecbur olduğu 

inancı 

Negatif yaptırım 

(grev ve lokavt) 

Arabuluculuk 

Kalıcı yüzyüze 

ilişkisi olan görece 

eşit taraflar 

Pazarlık ve karşılıklı 

tatmin 
Olumlu ilişki arayışı Tazminat 

Tahkim 

Çatışmaktan 

kaçınan eşit 

taraflar 

Yargı gücünde 

çözüm beklentisi 

Haklılık konusunda 

hukuka eşdeğer 

sonuç 

Tazminat 

Dava Etme 

Meşru iktidara tabi 

hukuken eşit 

taraflar arası ilişki 

Kanuni adaletin 

gereği olduğu 

duygusu 

Kesin hükümle 

belirlenmiş haklılık 

sonrası ilişki 

-Tazminat 

-Ceza 

Bireylerin uyuşmazlık davranışının hangi tercihler ve nasıl bir psikoloji içinde yürütüldüğü 

yukarıda belirtilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, davalaşma uyuşmazlığı yürütme usullerinin sadece 

biridir. Bu usulün kendisi de içinde usul hukukçularının incelikli olarak araştırdığı türleri ve safhaları 

barındırır. Norm ihlalinden zarar görenin dava yoluna başvurması durumunda dahi, davanın her bir 

safhası başlangıçta tercih edilenden farklı bir çözüm veya uyuşmazlık, usulünü tercih olanağını 

içinde barındırır. 

Kişi, ilkel veya modern hangi toplumda olursa olsun, Çıkarlarının zedelendiğini algıladığında 

önünde bulunan birkaç seçeneğe göre davranır. Bu anlamda ilk dikkati çeken, zarar görenin hiç bir 

kuruma başvurmaksızın kaçınma davranışı gösterebileceği veya negatif bir yaptırım 

uygulayabileceği, yani zarar verene eşdeğer sonucu yaratacak araçlarla karşılık verebileceğidir. 

Geleneksel toplum mahiyetinde olan ve buna uygun toplumsal denetimi sürdüren 

toplumlarda dava yoluna az başvurulduğunu ifade edebiliriz. Bu, öncelikle, normdan sapmanın az 

oranda olmasına dayanır. Bunun dışında, normdan sapma yüksek oranda olsa bile, toplumun 

üzerinde etkili bir iktidar merkezi uyuşmazlıkları sona erdirme konusunda mahkemelerin etkinliğini 

etkileyebilecektir.  Japonya örneğinde uzlaşmaya yönlendirme hakimdir. 
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4. Norma uyma konusundaki psikanaliz kaynaklı yaklaşımı şekil çizerek 

açıklayınız. 

Freud’a göre insanoğlunun davranışlarına yön veren iki temel dürtü vardır. Bunlar cinsellik ve 

saldırganlıktır. Freud toplum tarafından hoş karşılanmayan ve baskı altına alınmaya çalışılan bu iki 

dürtünün bilinçaltına itildiğini öne sürmektedir. Böylece birey baskıdan kurtulmuş olur. Bilinçaltına 

itilen bu istekler ve dürtüler bilinç düzeyinde olmasalar da bireyin davranışlarım etkilemeye devam 

ederler. Psikanalitik kuram dil sürçmeleri, unutmaları bilinçaltına itilen bu isteklerin ifade edilmesi 

olarak kabul eder. 

 Freud’a göre kişilik id, ego ve süperego olmak üzere üç temel yapıdan meydana gelmektedir. 

İd, kişiliğin ilkel yanını oluşturmakta ve haz ilkesine göre çalışmaktadır. Yani İd’e göre istekler 

anında yerine getirilmelidir, id kişiliğin sürekli isteyen yanıdır ve bu istekler cinsellik ile saldırganlık 

dürtülerinden kaynaklanır. Ego, ise id’i denetim altında tutmaya çalışan ve gerçeklik prensibiyle 

çalışan kişilik birimidir. İd’in düşüncesizce isteklerim mantık süzgecinden geçirerek dizginlemeye 

çalışır. Ego halihazırdaki duruma en uygun şekilde davranmaya çalışır. Süperego, kişiliğin üçüncü 

ve en son gelişen birimidir. Toplumun inandığı ve kabul ettiği doğrulara göre hareket eder ve üst-

ben olarak da adlandırılır . Süperego kişiliğin ahlaki yanını temsil eder ve vicdani değerler ön 

plandadır. Süperego İd’in isteklerini bastırmaya çalışırken, egoyu gerçekçi amaçlardan çok törel 

amaçlara yöneltmeye çalışır ve kusursuz olmayı amaçlar. Kişiliğin bu üç öğesi birbirinden bağımsız 

çalışmaz. 

 

Bilinç bizim muhakememizi kullanabildiğimiz psişik süreçleri ifade eder.  

Bilinçdışı, bizim dış dünyadan edindiğimiz ve kendi benliğimizde depoladığımız uyarımların ve 

içgüdülerin işleyiş süreçlerinin alanıdır. Bilinçdışı, psişik süreçlerdeki işleyişinin ayrıntısı tam olarak 

aydınlatılamamış alandır. 

Bilinçaltı, bizim içimizdeki yaşam enerjisinin depolandığı ve kısmen de baskılama sonucunda 

bilincimizden atmaya çalıştıklarımızın toplandığı yerdir.  

Bu üç psişik işleve olanak veren bölümler dışında, bunları dikine kesen eğri, süper-ego, ego ve 

idi ayırt etmektedir. Burada ego rasyonel düşünüp davranabildiğimiz alanı oluşturur. Süperego ise 

bizim kişiliğimizde yer tutan normlar ve yasaklamaların toplamıdır. Nihayet, id, bizim 

içgüdülerimizin alanını oluşturur. Burada süper-egonun en altta yer alan küçük bölümünün 

bilinçaltına geçerek, id in büyük ölçüde yer aldığı alana taştığını görüyoruz. Bu, bize benimsetilmiş, 
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ancak tarihini ve ne yolla ve hangi kavramlarla benimsetildiğini unutmuş olduğumuz norm ve 

yasakları ifade eder.  

Freud’un modelinde bilinçli olduğumuz süreçler, gösteren ego, id ile süperegonun dengesini 

kuran alandır Bilinçli olan egomuz ve süper-egonun bilinç alanında bulunan büyük bölümü, bizim 

bilgisine sahip olduğumuz ve kendimizi onlara uyarladığımız norm ve yasaklan gösterir Kural olarak, 

biz birer anti-sosyal, iflah olmaz muhalif veya marjinal değilsek, egoda yer alan norm ve 

yasaklamaları rasyonelleştirilerek içselleştirmişizdir. Psikanalizin popüler kullanımında cinsel 

kökenli bastırmaların eleştirisi ve bu sürecin sadece baskı yönü dikkati çekti; oysa bu kaba bir baskı 

değildir, egonun rasyonelleştirerek denge kurduğu incelikli bir uyumla tamamlanmıştır. Süper-ego, 

ego üzerinde baskı kurarken, “toplumsal”ı, yani normatif olanı “bireysel’e kaçınılmaz şekilde 

dayatır. 

5. Prosedüral Hukuk Devletini Açıklayınız 

Siyasal Meşruiyet 

İktidarın meşrulaştırılması bakımından modern öncesi toplumlarda kural olarak egemenlik 

yapıları kuvvete dayalı olarak inşa edilmiştir. Bu toplumların yapılarının meşruluklarının yine aynı 

iktidar yapısıyla bütünlüklü din ve hukuk tarafından inşa edildiği görülmektedir. Sosyal yaşamı 

sürdürmeye yönelik rol ve işlevi dinsel meşruluk tarafından inşa edilmiştir. Kapitalizmle birlikte 

asgari güce dayalı bir egemenlik anlayışı gelmiş ancak bu da burjuvazi tarafından yeni bir iktidar 

paylaşımına itilmiştir. Burjuvazi sayesinde bu tek yönlü iktidar sermaye sahipliğinin yaygınlığı 

ölçüsünde dağıtılmak istenmiştir. Bu iktidar paylaşımı krallar, sermaye sahipleri ve burjuva arasında 

zamana yayılan bir çatışmaya dönüşmüş ve sonunda burjuvazi kralları alaşağı etmiştir. Böylece 

egemenlikten, iktidardan din de elini çekmiş ve özel bir alana itilmiştir. Modernlikle birlikte 

imparatorluk modeline uygun düşen tabiiyet biçimleri yerinden edilmiş, birey meşruluğu ulus 

devlet formunda inşa edilen yeni devlet yapısında dünya sistemi bakımından kendisini ulusun 

mensubu olarak tanımlamak durumuna gelmiştir. 

Prosedüral Hukuk Devleti: Modus Vivendi 

Modernlik siyasal meşruiyetin genel formunu bozmuştur. Toplum, bir Tanrı edimi olarak 

algılanmaktan çıkmıştır. Hukuk artık toplumu ahlaklı kılmanın aracı değil; bireysel dünyalara ait 

hale gelmiş ahlakları yaşanabilir kılmaktır. 

Burjuvazinin krallığa, kiliseye ve soylu sınıflara karşı mücadelesi olan "eşitlik", daha sonraları 

sosyal sınıf haline gelecek işçilerin de tanınma ve eşit kabul edilme mücadelesi haline gelmiştir. 

Hukuk devleti bu koşullarda ayrı bir meşruluk söylemine ihtiyaç duymayan, kullanıma elverişli bir 

yaşam dünyasını inşa etti. 

Dicey 19. YY'da Britanya imparatorluğunun anayasal düzeninin dünyanın en meşru düzeni 

olduğunu gösterir ve bu örnekten yola çıkarak hukuk devletinde olması gereken üç özelliği ortaya 

koyar: 

• Herkes olağan şekilde yapılmış hukuka göre, olağan mahkemelerde, keyfi kararlar 

olmaksızın yargılanmalıdır. 

• Hangi toplumsal sınıftan olursa olsun herkes eşit bir şekilde, memleketin olağan kanunlarına 

tabi olmalıdır. 

• Toplumsal düzende hukuki ruh önde gelmelidir. 
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Bu üç ilke sayesinde her bir bireye temin edilebilecek güvenli yaşam oluşturulmuştur; 

toplumsal ilişkileri yönlendiren hukuktur ve hukuki ruhtur. Bu sayede "olağan yaşam" 

gerçekleştirilebilecektir. Bunun aksi olağanüstü hal durumları ise anayasa hukukçuları tarafından 

minimize edilmiştir. Yine bu olağan toplum, "hukukun ruhunu" sadece olağan yargı mercilerinin 

tanımlayabildiği dikkate alınarak, bireylerin hak ve yükümlülüklerini tanımlamada kilit rol oynadığı 

yargıçlar devletidir. Nitekim Dicey, İngiliz Anayasa Hukuku üstünlüğünü, bu hukukun yargı yoluyla 

yapıldığını belirtmiştir; bu ifade hukuk devleti güvencesinde temel rolü yargıya terk etmektedir. 

Hukuk devletinde toplumsal düzen algısının hukuk olarak ortaya konulduğunu, politikaların da 

bu ölçüt aracılığıyla sınırının belirlenmeye çalışıldığını görmekteyiz. Böyle olunca hukukun 

politikadan etkilenmeyen, politika üstü bir konuma yerleştiğini düşünmek gerekir. Gerçekten, 

İngiliz hukuk düşüncesinin temelinde yer tutulan John Locke'nın liberalizmi, siyasal toplumun 

kurulması için yapılan sosyal sözleşmenin temelinde doğa hakların korunması olduğunu 

göstermiştir. Bu görüş açısına göre, insan eseri olan hukukun da meşruluk temelin, temin eden 

"yaşam, özgürlük ve mülkiyet" olarak belirlenen üç doğal hakkın korunması hukuk devleti ilkesinin 

temelini oluşturur. 

Hukuk devleti, hukukun kendisi için gerekli bir ilke olmasının yanında siyasal meşruluğu hukuk 

ölçütüne bağlamanın ilkesidir. Aslında hukuka ait özellikler olarak ele almamız gereken bazı 

ilkelerin aynı zamanda “hukuk devleti” içinde ifade edildiğini görürüz. Yani başkaca bir meşruluk 

söylemine dayanma gereği olmadan, devletin hukukla bağlı olması ölçütüyle meşruluğun gerekli 

ve yeterli koşulunun sağlanmasıdır. 

Son olarak hukuk devleti sadece bireylerin hak aramalarıyla ilgili değil, aynı zamanda yasama 

organının edimlerinin hukuka uygunluğunu da gerektirir. Anayasa mahkemeleri bu anlayış sonucu 

doğmuştur. 

Liberal yaklaşımın söylem düzleminde kolay, ancak pratikte zorlu olan bu görüş açısı Raz 

tarafından iki temel ilke ve izleyen sekiz ilke ile betimlenmiştir. Bu iki temel ilke şöyle ifade 

edilmiştir: (1 )insanların hukuk tarafından yönetilmeleri ve hukuka riayet etmeleri: (2) söz konusu 

olan hukuk insanlara rehberlik yapabilecek olmalıdır.  

İzleyen sekiz ilke ise şöyle sıralanmıştır: 1. Bütün yasalar geleceğe dönük, açık ve sarih 

olmalıdır. 2. Yasalar görece olarak istikrarlı olmalıdır. 3. Tekil olarak yapılan yasalara (tekil hukuki 

emirler) açık, istikrarlı ve genel kurallarca yön verilmelidir. 4. Yargı bağımsızlığı güvenceye alınmış 

olmalıdır. 5. Doğal adaletin ilkeleri göze tümelidir. 6. Mahkemeler diğer ilkelerin kullanılmasında 

kuvvetleri (yasama ve yürütmeyi- yazann notu) denetleyebilmelidir. 7. Mahkemeler kolayca ulaşı-

labilir olmalıdır. 8. Suçu önlemeye yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının hukuku ihlali önlenmelidir. 

Bu ilkelerin liberal toplumun yaşam koşullanın betimlerken, hukukun yargıçların ağzından ifade 

edilen haliyle dikkate alındığı, temel bir hukuk kaynağı olan yasamanın sorunlu hale geldiği 

görülmektedir.  

Maddi Hukuk Devleti 

19 YY'ın son çeyreğinden itibaren yasama yoluyla kural koymanın yaygınlaşması, Dicey'in 

ortaya attığı "yargısal yasama" (mahkemelerin yasa yapması) fikrini sarsmıştır. Ona göre hukuk 

devleti yaklaşımı, doğal hukukun alanında kabul edilen ve mahkeme kararlarıyla dışa 

vurulmaktadır. Yasama organlarının kural koyma eğilimi yaygın hale geldiği durumlarda, hukuk 

devleti yaklaşımı da farklılaşmaktadır. 
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Hukuk devleti, maddi hukuku, yasama organı aracılığıyla şekillendirdiğinde, hem liberalizme 

aykırı kurallar koymuş oldu hem de hukuk oluşturmanın siyasal kaynaklarını hukuksallığın alanına 

dahil etti. Yasama organının kural yaratması ile gelinen son noktada hukuk devletinin bireylerin hak 

ve özgürlüklerini kamusal alanın müdahalelerine karşı koruma olarak betimlenen özelliği sona 

ermiştir. 

Prosedüral hukuk devletinin egemen olduğu yaklaşım ideal felsefesini, ifadesini doğal 

hukukçulukta bulurken; yeni dönem toplumdaki hukuksal alt sistemin siyasal iradeye dayandığı 

rasyonelliğin de bu politikadan kaynaklanan düzenleme ediminin dışa karşı rasyonellikle meşru 

kılındığı dönemdir. 

Yasamanın etki alanındaki genişleme, güçler ayrılığı ilkesinin yeni bir forma bürünmesini 

sağlar. Kural koymanın sınırları genişlemiş ve yasa koyucunun sınırlandırılması zorlaşmıştır. Yasa 

koyucu arkasında egemenlik gücü barındırmaktadır. 

Hukuk kültüründe yasama yoluyla kural koymanın ağırlıklı yer tuttuğu bir hukuk sisteminde 

yasa koyucu ile hukukçuların ayrı ayrı faaliyetlerinin uyumlu kılınması bir diyalog zemini 

gerektirmektedir. Bu ortak zemin de akıldır. 

Sonuç 

Hukuk devleti toplumsal düzenin hukuka gönderme yapılarak meşrulaştırılmasıdır. Bu 

anlamda hukukçu, politikacı ve yurttaş ortak bir alana yani hukuka gönderme yaparak hukuku 

meşrulaştırır. Bu meşruluk başarılı olursa siyasal iktidarı meşrulaştırdığı gibi politikanın ve başkaca 

alt sistemlerin müdahalesi olmaksızın kendine yeterli bir toplumsal alt sistem olarak işlenmesini 

temin eder. 

6. Adalet türlerini sayınız ve açıklayınız. 

Adaletin özünü, esasını eşitlik düşüncesi oluşturur. Eşitlik düşüncesi Aristo'dan bu yana 

adaletin temelini oluşturmaktadır. 

1. Denkleştirici Adalet 

Bireylerin kendileri arasındaki ilişkileri düzenler; özellikle eşya ve hizmetlerin değiş tokuşunda 

uygulanır. Temelini edim ve karşı edimin salt eşitliği düşüncesi oluşturur. 

"Herkese eşit olanın verilmesi" formülüyle yapılandırılır. Herkes, kendisini diğerlerinden ayırt 

eden özelliği dikkate alınmadan aynı biçimde ele alınmalıdır. Genç ya da yaşlı, hasta ya da sağlıklı, 

zengin ya da yoksul olup olmadığına bakılmaksızın herkesin eşit bir işleme tabi tutulması 

denkleştirici adalet gereğidir. 

Hiç kimse verdiğinden daha fazlasını almamalı, daha üstün bulunmamalıdır. Verilen zararın 

tazmini, onarımı; ceza ile suç arasındaki eşitlik, denkleştirici adalet sonucu ortaya çıkarılır. 

2. Dağıtıcı Adalet 

Salt aritmetik eşitliğe dayalı denkleştirici adalete karşın dağıtıcı adalet, orantılı bir eşitlik 

düşüncesinin ürünüdür. 

Denkleştirici adalete göre herkese eşit olanın verilmesi, herkesin eşit işleme tabi tutulması bazı 

durumlarda eşitliğin bozulması durumunu doğurabilir. 

Herkese eşit oranda yemek veren anne değil büyük çocuğa büyük, küçük çocuğa küçük oranda 

yemek veren anne daha adildir. Buna göre baş vergisi değil kazanca göre alman vergi daha adildir. 
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Bu durumun nedeni bireylerin ihtiyaçlarının yeteneklerinin ve olanaklarının eşit olmamasıdır. 

Böyle olunca da değişik durumlarda bulunan insanlara aynı işlemin uygulanması adaletsiz bir 

durum ortaya çıkarmaktadır. 

Buradaki eşitlik artık salt aritmetik bir eşitlik değildir; bireylerin ihtiyaç, yetenek ve olanaklarına 

uyan orantılı bir eşitliktir. 

İnsanların eşitsizliğine dayanarak orantılı bir eşitliği kendine ölçü yapan dağıtıcı adalet özellikle 

bireyle toplum arasındaki ilişkilerde, nimet ve külfetlerin dağıtımında uygulanır 

3. Hakkaniyet 

Dağıtıcı adaletin dayandığı eşitlik türü salt bir eşitlik değil, orantılı bir eşitliktir. Bu eşitlik 

düşüncesi ise birden çok kişi gerektirir ve ancak onlar arasında sağlanabilir. 

Dağıtıcı adalet her ne kadar bireylerin yeteneklerini, ihtiyaçlarını, olanaklarını dikkate alsa da, 

insanların özellik ve ayrıklarını tümünün dikkate alınmasını gerektirir. 

Fakat hukuk hakkaniyetin gereğini doğrudan doğruya yerine getiremez; bunu ancak hâkimin 

somut olaylardaki uygulamaları gerçekleştirebilir. Her bir olaya uygun kanun ortaya çıkarma 

olanağı bulunmamaktadır. 

"Hukukun kesin bir biçimde uygulanması en büyük haksızlıklara yol açar." Ancak buna rağmen 

tam bir hakkaniyet de adaletsizliğe götürür. 

Ancak, temel düşüncesi diğer olaylara da uygulanabilecek ölçüde gerçekleştirilebilen bir karar 

adaletli olabilir. 

4. Toplumsal Adalet 

Bu adaletin uygulanmasında bireyler, tek başına dikkate alınmayıp, yalnızca toplumun üyesi 

olarak göz önünde bulundurulurlar. Toplumsal ilişkiler düzenlenirken "ortaklaşa iyi" nin 

gerçekleştirilmesi amaç edinilir. Dağıtıcı adalet gibi başlı başına bireye ele alınarak bireye düşenin 

ne olduğunu değil, herkese bütünün bir üyesi olarak düşen hak ve ödevlerin ne olduğu belirlenir. 

Sosyal haklar ve ödevler, bu düşünceye dayalı olarak ortaya çıkar.  
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DOĞAL HUKUK AKIMI 

Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk içeriği doğal olarak var olan, doğal olarak ayarlanmış ve her şeyin 

üzerinde (her zaman ve her yerde) geçerliliğe sahip bir hukuk olarak tanımlanabilir.       

Doğal Hukuk düşüncesinin en temel kavramlarından birisi “adalet” kavramıdır. Fakat adalet aynı 

zamanda tanımlanması en güç hukukî kavramlardan birisidir. Doğal hukukçu kuramlar adalet kavramını 

kuramının merkezine 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. 

Doğal hukukçulara göre doğal hukuk, “adaleti”, “olması gereken”i temsil eden bir düzendir. Böylece, 

doğal hukuk pozitif hukukun dışında ve üstünde, adaleti tam olarak yansıtan bir hukuk olarak 

düşünülmüştür. 

Doğal hukuka göre hukukun geçerliliğini kuran şey adalettir. Bu açıdan doğal hukuku kısaca “bir kanun, 

kanun olmak için adil olmak zorundadır” diyen bir anlayış olarak tanımlayabiliriz. 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 adil olması itibarıyla tek gerçek hukuktur. Pozitif hukuk 

ancak doğal hukuka uygun olduğu ölçüde hukuktur. 

Pozitif hukuk, belli bir toplumda ve belli bir zamanda eylemsel olarak yürürlükte bulunan hukuku 

deyimler. Bu tarihen oluşmuş bir hukuktur ve bu yüzden de tarihi gelişim içerisinde yenisi ile değiştirilmeye 

elverişlidir. Pozitif hukukun içeriğinin ne olacağına, onu yaratanlar karar verir; bu içerik onların 

buyruğundadır ve ihtiyaç olunca değiştirilebilir. Pozitif hukuk devletten devlete, dönemden döneme değişir. 

Pozitif hukuk iyi bir iradenin ürünü olabileceği gibi, kötü bir iradenin de ürünü olabilir. Bu nedenle doğal 

hukukçular tarafından geçici, kusurlu insan yapıtı olarak değerlendirilir. Dahası, tabiî hukuk teorisine göre, 

pozitif hukuka âdil olduğu ölçüde itaat edilir. Adil olmayan pozitif hukuka kimse itaat etmek zorunda 

değildir. 

İlk Çağda Doğal Hukuk 

 İlk Çağda doğal hukuk, “doğa” kavramı üzerine kuruludur. Doğal 

hukuk, doğanın hukuku, doğadan kaynaklanan hukuk, doğaya uygun olan hukuk demektir. İlk Çağ doğal 

hukukçularına göre, adalet doğaya uygunluk ile tanımlanır. Doğanın düzenine uygun olan şey adil; doğanın 

düzenine aykırı olan şey ise gayri adildir. 

Eski Yunanlılar bireylerin üstünde evrensel, salt olarak yürürlükte bulunan bir düzen düşüncesine sahip 

olmuşlar ve bu düzene doğa yasası adını vermişlerdir. İlk çağ tabiî hukuk teorisyenlerine göre, “toplumsal 

düzen (nomos)”, “doğa düzeni (fusis)”ne uygun olmalıdır. Aynı şekilde insan tabiatı da fiziki ve biyolojik 

tabiata tâbidir. Dolayısıyla insanların koyduğu kanun, biyolojik tabiatın koyduğu kanuna uygun olmalıdır. 

Ancak bu takdirde insanların koyduğu kanun adil ve dolayısıyla geçerli olabilir. 

Yunan ve Roma felsefelerinde akıl, insanı canlı ve cansız kendi dışındaki şeylerden ayıran temel nitelik 

sayılmış, ayrıca aklında, insan doğasına dayandığı kabul edilmiştir. İnsan doğası ile kastedilen ise çoğu kez 

insanın ideal doğası olmuştur. 

Aristotales’e göre de hukuk gücünü doğaya uygunluğundan almaktaydı. Bu bakış açısıyla Aristotales, 

köleliğin tamamen doğal bir kurum olduğunu, çünkü doğanın bazı insanları efendi, diğerlerini ise köle olarak 

yarattığını düşünüyordu. 

https://www.blogger.com/null
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Roma felsefesinde, Stoacılığın etkisiyle, insan tabiatının gereği olan, evrensel nitelik taşıyan, değişmez 

kapsamlı bir doğal hukuk görüşüne üstünlük tanınmıştır. Doğal hukukun Roma’daki etkisi eski Yunan’a göre 

çok daha büyük olmuştur. Bunun nedenlerinden birisi, eski Yunanda, özel bir hukukçular sınıfının hiçbir 

zaman belirmemesi, hem yöneticilerin hukukçu olmalarına özen gösterilmemesi, hem de çok sayıda halk 

temsilcilerinden oluşan büyük mahkemelerin adalet dağıtımı görevini yerine getirmeleridir. Yunan 

toplumunda, tabii hukuk, özellikle siyasal karışıklık ve inanç buhranı dönemlerinde filozofların ilgilendiği 

spekülatif bir konu olmuştur. Oysa, Roma’da, praetorlar, ius civile’nin gelişen bir ticaret toplumunun 

ihtiyaçlarına cevap duruma getirilmesinde doğal hukuktan yararlandıkları gibi, ius gentium’un doğal 

hukukun bir yansıması olduğu görüşü de önemle etkili olmuştur. 

Orta Çağda Doğal Hukuk 

Orta çağda doğal hukuk, tanrısal iradeden kaynaklanan hukuk olarak tanımlanmıştır. Doğal hukuku 

Hristiyan dininin ilkeleri içerisinde kavramaya çalışmıştır. Hristiyan ve diğer yakın doğu dinlerine göre, Tanrı 

evren içinde ve objektif bir akıl değil, evren üstü, evrensel akıl ve iradeye sahip bir süjedir. Bu biçimde 

anlaşılan bir Tanrı, doğa ve evren düzeninin yaratıcısıdır. Bunun gibi doğal hukuk da Tanrının iradesinin 

koyduğu yasadır. 

Orta Çağ tabiî hukukunun en önemli temsilcileri Aziz Augustinus ve Thomas Aquinas’tır. Aziz 

Augustinus   hukuku, “Tanrının iradesinin ifadesi olan ebedî bir kanun” olarak tanımlar. Aziz Augustinus, 

hukukun aslında dinden ibaret olduğunu düşünmektedir. 

Orta çağ tabiî hukukunun diğer önemli temsilcisi Aziz Thomas ’tır. Kendisine Orta Çağın Aristosu da 

denilen Aquino’lu Aziz Thomas, insanî kanunların ebedî ve ilahî kanunlara uyması gerektiğini öğretmektedir. 

Ona göre ebedî kanunlar, evreni yaratan ve yöneten kanunlardır. Bu kanunlar ilahî iradeyle ifade edilirler. 

Hukuku tanrısal iradeyle tanımlayan Orta Çağ tabiî hukukçuları, adaleti de aynı şekilde 

tanımlamışlardır. Onlara göre Tanrın emirlerine uygun olan şey adil, aykırı olan şey ise gayri adildir. 

Ortaçağda bir süre, Tanrısal hukukla eş anlamlı sayılan doğal hukuk, 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da 

hem kilisenin, hem devletin egemenlik iddialarını desteklemek amacına hizmet eder anlamda 

yorumlanmıştır. 

Toplumdaki kurumlar, toplumsal gelişme sürecinin gerisinde kalmadıkları takdirde doğal hukuk ilkeleri 

çoğu kez status quo’yu desteklemek için kullanılmışlardır. Ancak mevcut kurumlar, toplumsal gelişme 

sürecinin doğurduğu, yeni sosyal, ekonomik ve kültürel durumlara açıkça ters düştüğü zaman doğal hukuk, 

mevcut kurumları değiştirmek veya devirmek için bir araç fonksiyonunu yerine getirmiştir. 

Doğal hukuk devletler hukukunun gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Avrupa’da Reform sonrası 

dönemde görülen ulus devletler, hükümdarın üstünlüğü ilkesine dayandıkları için, insani bir otoritenin vaz 

ettiği kuralların devletleri bağlayıcı bir nitelik taşıması imkansızdı. Tanrısal hukuk, Roma Kilisesinin anladığı 

biçimde, reform hareketi ile birlikte Avrupa’da önemini yitirmişti. Değişik mezheplere mensup olan 

hükümdarlar üzerinde Tanrısal hukukun bağlayıcı etkisi söz konusu olamazdı. Bu nedenle Grotius, 

devletlerarası ilişkilerin doğal hukuk ilkelerine dayandırılması fikrini başarı ile savunmuş ve bu yolla 

devletlerarası hayatta görülen kaosun yerine düzen fikrini egemen kılmaya çalışmıştır. 

Yeni Çağda Doğal Hukuk 

Yeniçağda 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. 

https://www.blogger.com/null
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Reform hareketi sırasında doğal hukuk, Roma Kilisesi otoritesinin zayıflatılması ve Avrupa’da ulus 

devletlerin güçlendirilmesi amacını gerçekleştirmek için yararlı bir araç olarak Protestan teologlarınca 

savunulmuş ve değerlendirilmiştir. 

Yeni Çağda doğal hukuk laikleşerek 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. 

Aklî tabiî hukukun en önemli temsilcisi Hollandalı Hugo Grotius’tur. 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, 

onların insanların “aklî doğası”ndan kaynaklanır. İnsan aklının doğası gereği, insan iyiyi ve kötüyü ayırt 

edebilir. Hukuk, işte insan aklının böyle bir emridir. 

Grotius doğal hukuk kurallarına örnekler verir. Düşünüre göre, bu kuralların başında ahde vefa,-söze 

bağlılık ilkesi bulunmaktadır. İnsan aklı verilen sözün tutulmasını emretmektedir. Grotius’a göre diğer doğal 

hukuk kuralları ise şunlardır: Herkesin sahip olduğu şeyler üzerindeki hakkına saygı gösterilmelidir. Herkes 

kendi kusuru ile verdiği zararı ödemelidir. Herkes başkasına ait şeyi geri vermelidir. Herkese hak ettiği ceza 

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

geçerlidirler. Bu kurallar insan aklının doğasından kaynaklanırlar. 

Doğal hukuk görüşünün bütün çağlara ortak olan yanı ve niteliği, doğal hukukun zamanüstü ve genel 

olarak, daha doğrusu her zaman ve her toplum için geçerli bir normlar düzeni biçiminde her pozitif hukukun, 

rastlantılarla ya da insanların keyif ve arzularıyla değişmeyecek olan asli bir örneği olarak düşünülmüş 

olmasıdır. 

17. ve 18. yüzyıllarda doğal hukukçular “sosyal sözleşme teorisini” devletin ve devlet organlarının 

otoritesini ve bu otoritenin sınırlarını açıklamak amacıyla kullanmışlardır. Bu teori sözleşmelere uymanın 

gerektiği veya söze bağlılık ilkesinin uygulanması postülatına dayanır. Devlet iktidarının veya hükümdar 

otoritesinin sözleşmeye dayandığı benimsenirse, devletin temelini doğal hukuktan aldığını kabul etmek bir 

zorunluluk olmaktadır. 

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. Başka yorumcular sosyal sözleşmeye halk 

egemenliği ve insan hakları ilkelerine bağlı bir devlet düzeni fikrini gerçekleştirmek için başvurmaktadırlar. 

Sosyal sözleşmeye ulus egemenliğine dayanan ve insan haklarını güvence altına alan bir devlet düzeni 

için zorunlu bir varsayım olarak kabul edenler çoğunluktadır. Sosyal sözleşme teorisinin siyaset alanında bir 

diğer sonucu, bazı hukukçularca, sözleşme ilkeleri veya pozitif hukuk ihlal edildiğinde ihtilal hakkına başvuru 

yapılabileceği belirtilmiştir. 

Yeniçağ doğal hukuku 1776 Amerikan ihtilali ve Fransız devriminden önceki dönemde ve ihtilaller 

sırasında ihlal edilmesi imkansız, vazgeçilmez, insan ve vatandaş hakları kavramını özenle işlemeye 

çalışmışlardır. Locke; yaşam, mülkiyet ve özgürlük. Devletin kuruluş nedeninin bu hakları savunmak 

olduğunu söyler. 

Doğal Hukuk Ve Pozitif Hukukun Karşılıklı Olarak Birbirini Değerlendirmesi 

Doğal hukukçulara göre; 

- Doğal hukuk ilkelerinin ispatı gerektirmeyecek bir biçimde açık seçik olduğunu savunurlar. Örnek: 

özgürlük, eşitlik veya insanın bağımsız bir değer olması; kapsamları açık ve belirgin kavramlardır. 

Doğrulukları tartışma konusu bile yapılamaz. Ancak bu temel kavramların somut sorunlar veya 
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uyuşmazlıklar ortaya çıktığında değişik yorumların konusu, dolayısıyla da farklı kapsamlara sahip 

olabildikleri bir gerçektir. 

- Sözleşmelerin bağlayıcılığını doğal hukuka başvurmaksızın ispatlamak mümkün değildir. Başkasına 

ait olanı almaktan kaçınmak, kusur sonucu verilen zararı tazmin etmek de doğal hukuk ilkeleridir. Özellikle 

Grotius, her insanın kendi sözünü tutması ve sözleşmeyle üstlendiği şeyi yapması gerektiğini savunmuştur. 

- Doğal hukukçular, belli bir toplumda, belli bir dönemde, organize biçimde fiilen uygulanan hukuku 

pozitif hukuk olarak nitelendirirler. Doğal hukukçu Grotius’a göre: Pozitif hukuk belirli kişilerin iradesinin, 

diğer kişilerin iradesine zor aracılığı ile kabul ettirilmesidir. Oysa doğal hukuk, başka bir insanın veya başka 

bir iradenin eseri değildir. Doğal hukuk insanın kendi aklı aracılığıyla bulduğu ve uyduğu kurallardır.  Bu 

nedenle doğal hukukçular, doğal hukukun pozitif hukuktan ayrı ve üstün olduğunu ileri sürerler. 

- Doğal hukuk ilkeleri aynı zamanda aklın ilkeleridir. Toplumda barış ve düzenin sağlanması için 

insanlar belirli şekilde davranmalıdırlar. İnsan, rasyonel ve sosyal bir varlık olarak toplum hayatı için gerekli 

ilkeleri bulabilir ve davranışlarını da bu ilkelere göre düzenleyebilir. 

- Doğal hukuk tabiattan ve insan doğasından çıkarıldığına göre, pozitif hukuk doğal hukuka tabi 

olmalıdır demiştir doğal hukukçular. Bu nedenle pozitif hukukun meşruluğu doğal hukuka uygun olmasında 

aranmak gerekir. Şu halde pozitif hukuk ya doğal hukuka uygun bir düzenleme getirmeli veya pozitif hukuk 

doğal hukukun ilgilenmediği ve değerlendirmediği konularda kurallar koymalıdır. Bu görüş açısı, doğal 

hukukun pozitif hukuktan önce mevcut olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

- İnsani cezalar yani pozitif hukukun uyguladığı cezalar insan eseridir. Ancak cezaları ve 

cezalandırmayı haklı kılan doğal hukuktur. Belirli bir soruna pozitif hukukta çözüm bulunamazsa doğal 

hukuka başvurulabilir. 

- Doğal hukukun ilkelerinden olan “akde vefa” ilkesi çerçevesinde, doğal hukuk  pozitif hukuka 

uyulması gerektiğini söylemiş olur ve pozitif hukukun meşruiyetini sağlar. 

- Pozitif hukuk, doğal hukukla uyumlu olmalı, hükümran güç toplumun özel ihtiyaçlarına göre doğal 

hukuku tamamlayıcı nitelikte kurallar vaz etmelidir. 

- Pozitif hukuka uyulmasının temel nedeni, pozitif hukuk kurallarının adalete, ahlaka diğer bir ifadeyle 

doğal hukuka uygun olduğuna inanılmasıdır. Pozitif hukukun saygı görmesinde ve ona itaat edilmesinde, 

adalet idesine uygunluk etkilidir. 

- Doğal hukukun pozitif hukuka bir örnek olması, diğer bir deyişle, pozitif hukukun bir ilham kaynağı 

rolünü oynamasıdır. Yasa koyucu bir yaşam alanını düzenlerken birbirine aykırı çıkarlarla karşılaştığında 

bunlar arasındaki dengeyi ancak, doğal hukuk ilkelerine göre sağlayacaktır, yoksa bu çıkarların gücü ya da 

sayısına göre değil. 

- Doğal hukukun, pozitif hukukun adalete uygunluğu açısından denetimi ve değerlendirilmesi 

olanağını sağlaması, özellikle pozitif hukukun anlamını belirtmeye çalışan yorumcuya, bu konuda bir ölçü 

hizmeti görmesidir. 

- Hakimin kendisine getirilen bir uyuşmazlığı kanunda bir hüküm olmasa bile çözmek zorunda olması, 

pozitif hukukun cevapsız bıraktığı konuda doğal hukuka uymanın bir zorunluluk olduğu anlamında 

yorumlanabilir. 

- Hakimin eşyanın tabiatına göre, olayın gereğine göre karar vermesi, adalet idesinin günlük yargı 

hayatındaki rolünü gösterir. 

- Sosyal düzen baskısı sert ve dayanılmaz olduğu zaman, doğal hukuk ilkelerine başvuran insanlar, 

adalete daha uygun bir düzen kurulması için mücadele etmişlerdir. 
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Pozitivist hukukçulara göre; 

- Doğal hukuk kuramının yönelttiği en yıkıcı eleştiri, “âdil olan” ile “âdil olmayan”ı ayıran objektif ve 

evrensel bir kriterin bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Ortada bir kriter olmadığına göre“Âdil olan”ı 

“âdil olmayan”dan ayırmak kime düşmektedir? 

- Pozitivist anlayışa göre “adalet”, fizikî, olgusal bir realite değil, bir “değer”dir. Bir değer olarak da, 

fizik alemde değil, fizik ötesi alemde bulunur. Yani değerler alanında ya yokluk ya da görecelilik tezi 

geçerlidir: Yokluk tezine göre, değerler hiçbir şekilde reel dünyada mevcut değildir. Dolayısıyla bilimin 

konusu olamazlar. Görecelilik (relativisme) tezine göre ise, değerler insan sübjektivitesi alanında reel olarak 

mevcutturlar; ama değişken oldukları için bilinebilir şeyler değildirler. Özetle adalet kavramı, bir değer 

olarak bilinemez bir şeydir. Adalet değeri, ya reel âlemde mevcut değildir (yokluk tezi); ya da mevcuttur, 

ama objektif olarak bilinebilir şey değildir (görecelilik tezi). 

- Değerler insanlara göre değişir. Bir şey bazı insanlara göre “iyi” veya “adil”, diğer bazı insanlara göre 

“gayri adil” veya “kötü”  olabilir. 

 

  



 

Mert Ümit ASLAN 

16 
 

HUKUKSAL POZİTİVİZM AKIMI  

Hukuksal Pozitivizm Akımı, sosyoekonomik yapı ve değer sorunlarını görmedikten gelerek 

hukuku norma, yasama iradesine indirgemiş, onu hukuk ötesi elemanlardan bağımsız ele almıştır. 

Hukuk yalnızca "somut olgudur" denmiş, ona kaynak olan, sosyoekonomik ilişkiler savsaklanmış; 

"olması gereken", adalet", “değer” kavramları karşısında kayıtsız kalınmıştır. 

Pozitivizm Kavramı: Olguya dayanarak bilginin elde edilebileceği ortak iden yol alan, deneysel 

bilimlerin kesin sonuç getirdiğini söyleyen, tüm yadsıyan düşünce sistemidir. Bu anlayış doğa 

bilimlerindeki gelişmeyle, 19. ve 20. yüzyılda geçerlik kazanıp yaygınlaşmıştır. 

Hukuksal Pozitivizmin Ana İlkeleri 

 Bağımsız bir hukuk biliminin kurulması: 

 Bunun sağlanabilesi için de zorunlu olarak yürürlükteki hukukun, doğal hukuktan, ideal 

hukuktan; hukukun ahlak ve politikadan ayrılması gerekir. 

 Ahlak ve doğal hukuktan ayrılma zorunludur, çünkü bilimlerdeki saitlık soyut ve değişken 

kavramlar olan ahlak ve adalet kurallarında yoktur. 

 Hukuku bilimdışı kavramlardan arındırmak gerekir. 

 Etkinliği olmayan kural hukuk değildir: 

 Etkinliği ve zorlayıcılığı olmayan doğal hukuk ve ahlak kurallarının hukuk olmasına olanak 

yoktur. 

 Devlet yaptırımı olmayan, devletten destek almayan ve devlet zorlayıcılığı ile donatılmamış 

bir hukuk düşünülemez. 

 Pozitif hukuk eylemsel olarak uygulanan hukuktur: 

 Eylemsel olarak uygulanan, yazılı hukuk, içtihat, teamül, idari uygulamalara dek çeşitli 

kaynaklardan doğan kurallar hukuku oluşturur. 

 Hukuk kendisine yeten mantıksal bir sistem kurmuştur, mantıksal sonuçlar çıkarılır, karar 

ilkeleri aranır. İdealist sistemlerde olduğu gibi değerler hiyerarşisine başvurulmaz. 

 Bir hukuk kuralının eylemsel olarak uygulanabilirliği geçerlilik, etkinlik ve zorlayıcılık 

koşullarına bağlıdır. Bu koşullar ise devlet aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

 Pozitif hukuk biçime bağlı mantıksal bir bütündür: 

 Hukuk bir mantık sistemi olup, bünyesinde salt akıl ve mantığa dayalı hukuksal kararlar 

alınır. 

 Ahlak ve doğal hukuk basit öğelerden ibarettir ancak hukuk kuralları ise mantıksal sonuçlar 

doğurur. 
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A. JOHN AUSTİN |ANALİTİK POZİTİVİZM 

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 çabasının 

olması ise paradoksal bir görünüme sebep olur. Hukuk konusunda mantık birliğine ulaşmak 

istemiştir. 

Austin bir hukuk sistemini belirli bir zamanda var olduğu şekliyle ele almakta ve bu sistemin 

sahip olduğu temel kavramları çözümlemektedir. “Buyruk kuramı” olarak da adlandırılan bu 

yaklaşım, hukuku, ahlâkî açıdan tarafsız bir şekilde betimlemekte, hukukun kaynağını, egemenin 

buyruklarında aramaktadır. 

Austin her ne kadar ahlakı hukukun dışında saymışsa da, pozitif yasaların yapılırken gözetilmesi 

gereken tek ölçütün, pozitif yasanın amacının adil ya da iyi olmak değil, en çok sayıda insan için en 

büyük mutluluğun sağlanması olduğunu düşünmüştür. 

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 olayın buyruklarıdır. 

Austin’e göre hukuk; Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda varolan “Egemenin yaptırımla 

desteklenmiş buyruklarıdır” Bu yasa tanımından çıkan üç unsur vardır: 

I. Egemenlik unsuru 

II. Yaptırım unsuru 

III. Buyruk olma unsuru 

I. Egemenlik 

Egemen, bir kişi ya da bir grup olabilir. Önemli olan egemenin siyasi 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 

insani hiçbir otoriteye itaat etmemesi gereklidir.  Dolayısıyla bağımsızlığı söz konusu olan toplum 

değil, toplumdaki egemen kişi veya gruptur. 

Austin’de egemenin egemenliği, toplumda kendisine itaat edilmeye alışılmış olmasından gelir. 

Yani egemenlik alışılmışlıkla belirlenir. Kimin egemen olduğunu anlayabilmek için egemenin; 

1. Kendisine itaat edilmesi yönünde uyrukların bir alışkanlıklarının olması 

2. Kendisinin de daha üstün bir kuvvete itaat etme alışkanlığının olmaması. 

Dönemin diğer liberal aydınları gibi, toplumun dağılmasından korku duyan Austin, güçlü bir 

hükümetin bulunması gerektiğini düşünerek egemenin çok güçlü bir yetkiye sahip olmasını 

savunmuştur.  
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Austin’e göre, egemen; 

(1) Bağımlı değildir: Egemene yasama yetkisi bir kanunla verilemez ve bu yasama yetkisi 

kanunla kaldırılamaz. 

(2) Sınırsızdır: Egemenin yasama yetkisi hukuken sınırlanamaz ve egemen yasama yetkisini 

kullanırken herhangi bir hukukî yükümlülüğün muhatabı olamaz. 

(3) Tektir: Her hukuk sistemi için bağımsız ve sınırlanamaz yasama yetkisine sahip tek bir 

egemen bulunabilir. 

(4) Bölünemezdir: 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. 

Ancak, egemenin yasa yapma gücünü veren başka bir yasa değildir; egemene yasa yapma 

gücünü veren, sadece alışkanlıktır (Kelsen’de ise egemene yasa yapma gücünü veren yine başka 

bir yasadır; burada fark vardır). 

II. Buyruk 

Egemenin buyruğunu, diğerlerinin buyruklarından ayıran, onlara uyma yükümlülüğünün 

olmasıdır. 

Bir buyruğun kendisine yöneltilmesi ile kişi, bu buyrukla bağlı hale gelir. Diğer bir deyişle itaat 

etme ödevini yüklenmiş olur.  

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. Birinci türü, yasalar ya da kurallar oluşturur. İkinci tür ise belirli bir olay 

üzerine verilen buyruklardır ki, Austin bunlar için gündelik dilde herhangi bir kelime bulunmadığını, 

bu nedenle onları, istisnaî ya da özel buyruklar olarak nitelendirdiğini söylemektedir. Bu iki tür 

buyruk arasındaki fark birincisinin “bir grubu, bir eylemi yapması ya da bir eylemden kaçınması için 

genel olarak bağlamasıdır. Özel bir olay ya da belirli bir birey için verilmiş buyruklar yasa ya da kural 

olarak adlandırılmayacaktır. Eğer Parlamento belirli veya belirsiz bir süre için mısır ihracatını 

yasaklarsa, genel olması itibariyle, bu buyruk bir kural ya da yasa olarak adlandırılabilecektir. Ancak 

limanda bulunan ve gemiye yüklenmiş mısırların olası bir kıtlık nedeniyle ihracatına izin 

verilmemesi durumunda ise, Parlamentoya ait olmasına rağmen, bu buyruk yasa değildir. 

III. Yaptırım 

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. 

Yaptırımın şiddeti ya da gerçekleme 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 gerçekleme olasılığının yüksekliği, yaptırımı 

belirleyen unsurlar değildir. En küçük miktardaki, en küçük gerçekleme olasılığına sahip zarar, 

Yaptırımın varlığı için gerekli ve yeterlidir. Austin’e göre, yaptırımla desteklenmemiş bir yasa, 

gerçek bir yasa değildir: 
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Gerçek olmayan bir yasa, yaptırımı olmayan, dolayısıyla da bağlayıcı olmayan yasadır. Bazı 

eylemleri suç olarak ilan eden, ancak bu eylemlerin ilenmesine herhangi bir ceza getirmeyen 

yasalar, bunun en basit ve açık örnekleridir.   

Yaptırımın Austin’in hukuk kuramı içerisindeki önemli bir rolü, vatandaşların (ya da hukuk 

kurallarının muhatabı olanların) hukuka uymasının nedenini oluşturmasıdır. Egemenlik konusunda 

da belirttiğimiz 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 desteklenmemi 

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, egemeni sınırladığı varsayılan kuralların herhangi bir yaptırımı olmadığı için, 

bu hukuk dalını gerçek bir hukuk dalı olarak görmemiştir. 

Yasa koyucu, yasayı koyarken bunun ahlaka uygun olmasını, adil olmasını dikkate alınmayacağı 

gibi; yasaya uyanlar da buyruğa yani yasaya, adil olmadığı gerekçesiyle uymazlık edemezler. Austin 

hukukun ahlakla, din ile ilişki içinde olduğunda kabul eder; ancak etkilenmek, hukukun onlardan 

kaynaklandığını ve onlara uymak zorunda olduğu anlamına gelmez. Etkileşim, kaynak olma bazında 

gerçekleşmez. 

4.      Hak ve Ödev Kavramları 

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 

Hukuktan 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. 

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 söz edildiği 

durumda ödevden de söz edilmektedir. Buyruğa karşı gelindiğinde yaptırıma maruz kalınacağının 

belirtilmesi ile 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.  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. 
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Austin’in özel mülkiyetin üzerinde onun önemi ve gereği konusunda hiçbir şüphesi yoktur. Bu 

anlamda liberalizme tam uyumludur. Ancak, mülkiyet hakkının da, tüm hakların doğal hak olmadığı 

egemen tarafından bahsedilen lütuflar olduğu kabulüyle fark yaratır. 

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 özgürlükleri ile 

sınırlanabilirken, Austin’de genel fayda için bireysel özgürlükler sınırlanabilir.  

Austin’de egemene itaat yükü vardır; direnme hakkı yoktur. 

İyi Hukuk Sorunu 

İyi hukuk sorunu, ahlâkın hukuktan ayrılması ile ilgilidir. Austin, hukukun ahlâka uygun olup 

olmamasıyla, kanunların iyiliği kötülüğü ile 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. 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. Ancak mahkemenin uygulayacağı hukuk, bunlardan farklıdır. 

Mahkeme, pozitif yasaları uygulayacaktır ve bu yasaların kaynağı da egemendir. Doğal hukuk ve 

onun adalet görüşü bir yana bırakılmakta ve hukukun tanımı egemenin koyduğu buyruklarla 

sınırlandırılmaktadır. 

Sonuç 

Austin’in kuramının belkemiğini oluşturan iki düşüncenin, buyruk kuramı ve ahlâkın hukuktan 

ayrılması olduğunu söyleyebiliriz. Austin, buyruk bilimi çerçevesinde, hukukun, hakkın ve ödevin 

kaynağı olarak, egemenin buyruklarını göstermiştir. Başka bir deyişle, Austin’in çizdiği çerçevede 

hukukilik ölçütü, bir kaynak sorunudur. Egemen, bir toplumda var olan 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 düzlem de geçerlidir. Anayasa hukuku 

olarak adlandırılan hukuk dalı, esasında gerçek bir hukuk dalını yansıtmaz. Çünkü egemen hiçbir 

şekilde sınırlanamaz ve yaptırıma tabi tutulamaz. 

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. 
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B. HANS KELSEN: NORMATİVİST POZİTİVİZM 

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 unsurları bir araya toplamak, değişen ve geçici 

unsurları bir yana atmaktır. Hukukun adalet idesini gerçekleştirmek zorunda olup olmadığı her 

şeyden önce bir siyaset sorunudur. 

Kelsen nesnel, genel geçer, her türlü değer yargısından arınmış bir hukuk bilimi yaratmayı 

düşünür. Mantıkçı pozitivizmin bilim anlayışı, sosyal bilimlere de uygulanmaya çalışılmış olup 

Kelsen de bunun bir temsilcisidir. 

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. 

Kelsen hukuku bir bilim haline getirmek amacını ortaya koyarken şunları savunur: Hukuk, 

başka bilimlere ait olan konuları dışlayıp, sadece hukuk ile ilgili konularla ilgilenmelidir; hukuk dışı 

alanların hukuk biliminin konusundan dışlanması gerekir. 

Neyin hukuk içi, neyin hukuk dışı olduğunu tespit için biçim ve içerik bakımından bir ayrım 

yapılmalıdır. Kelsen’e göre. Marx’ın aksine, ekonomik alan, hukuk dışıdır. Keza, siyaset, sosyo-

kültür değişkenler ve özellikle ahlak hukuk dışı alanlardır ve hukuk biliminin dışına atılmalıdır. 

Özellikle ahlakın hukukun dışına atılması bakımından Kelsen pozitivizm yolunu 

çizmiştir.  Kant’ta pozitif hukuk yanında bir doğal haklar vardır ve dolayısıyla doğal haklar 

paradigması hukukun içinde yer alırken, Kelsen doğal haklar paradigmasını dışlar.  Hukuk ve ahlak 

birbirinden ayrıdır ve hukuk ile ahlakın ilişkileri incelenebilse de bu inceleme hukuk biliminin 

dışında kalmaktadır. Hukuk ile ahlakın ortaklığı ya da ayrılığı tartışmasının kendisi hukuk dışıdır.  

Saf hukuk teorisi Kelsen’in deyimi ile pozitif hukukun teorisidir. Kelsen hukukun nasıl olması 

gerektiği sorununa yani amaç sorununa cevap vermeye çalışmaz, hukukun ne olduğu sorusuna 

cevap bulmaya çalışır. 

Hukuk doğa bilimlerinden başka bir alanı içerir. Doğa bilimi olgular (fenomenler) arasındaki 

neden sonuç ilişkisinden determine 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. 

Ahlak da hukuk gibi normatiftir. Kelsen, ahlakın normativitesi ile hukukun normativitesini 

ayırır. Ahlak bir takım değer yargılarına dayanır ve onlarla birlikte yürür. Oysa Kelsen’e göre, hukuk 

ahlaktan farklı olarak, değer yargılarına değil, mantıksal bir güzergâha dayanmaktadır.. Değerler 

teorisi değil, mantıksal yöntemler belirleyicidir hukuk biliminde. 

Kelsen’e göre norm, Austin’in görüşünün aksine, yasa koyucunun iradesinden çıkmaz. Yasa 

koyucunun iradesinden hukuk çıkartmak, olandan (yasa koyucunun iradesi) olması gerekeni (norm) 
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çıkarmak olur. Zira yasa koyucunun iradesi siyasaldır ve tıpkı ekonomi gibi meta-jüridiktir. Bu 

nedenle hukuk, siyasetin yani “olan”ın içinden çıkmaz. 

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 ahlaki değer değil, kendisinden üstte yer 

alan bir başka normdur. Bu üstte yer alış bizi normlar hiyerarşisinde götürür. 

Dolayısıyla Kelsen, Austin’den ayrılır. Austin’e göre hiyerarşiyi belirleyen yasa koyucunun 

iradesiydi. Kelsen’e göre ise, yasa koyucunun iradesi ile norm koyması yine hukuksal bir kaynaktan 

gerçekleşir. Örneğin, meclis yasa yapma iradesini ortaya koyacağı yetkiyi anayasadan alır. Yani yine 

bir normdan alır. 

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 adet hukuku alır. Kanunlar ve örf ve adet 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 yürürlüklerini daha üst 

düzeydeki normlardan alırlar. Anayasa normları kendi yürürlüklerini pozitif bir hukuk normundan 

almazlar, fakat hukuk düşüncesinin varsaydığı Grundnorm’dan (temel normdan) alırlar. Temel 

norm, hukuksal düzende yer alan diğer normların geçerliliğine ilişkindir, yoksa temel normdan 

diğer normların içerikleri çıkarılamaz. 

Grundnorm insan ürünü değildir, ilahi 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’in hukuk sisteminin özelliklerinden öne çıkanlar aşağıdakiler şeklinde sıralanabilir; 

 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. 

 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. 

 Austin ve onun izinden giden analitik pozitivistler, hukuk kuralının temel özelliklerinden biri 

olarak yaptırımı öngörmüşlerdir. Kelsen’e göre ise hukuk analitik 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. 
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Örneğin hırsızlık yapan cezalandırılmalıdır, hukuk normu koşullu (hipotetik) bir hükümdür. Hukuk 

normu aslında, hukukun yasakladığı fiil ile yaptırım arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

 Saf Hukuk Teorisi, devletler hukukunun gerçek bir hukuk sayılabileceği varsayımından 

hareket eder. (Austin uluslar arası 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. 

İradeci Pozitivizm ve Normativist Pozitivizmin (Kelsen) paylaştığı ortak noktalar vardır. 

1.      Hukuk ile Ahlak ayrılır:   

2.      Hukuksal Pozitivizmde hukuk ayrı ve bağımsız bir bilim haline getirilmeye çalışılır. Doğal 

Hukuka karşı olmak burada da karşımıza çıkar. 

3.      Austin’de hukukun kaynağı, Tarihçi Hukuk Okulu’nun aksine örf ve adet değil, tamamen 

insan aklının ve iradesinin ürünüdür.  

 

 


