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1. “Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal bir yaşama düzenidir.” Sözünü açıklayınız? 

Kantorowicz’den beri devam eden ve halen içinde bulunduğumuz bilim çevresinde de belli ölçülerde 

kabul gören bakış açısı olarak, hukukun üç boyutluluğundan söz edilmektedir. Bu yaklaşım hukukun analitik olarak 

araştırılması için uygun bir çerçeve sunar. 

Hukukun üç boyutluluğu, üç fonksiyonundan ve bu üç fonksiyona tekabül eden üç unsurdan oluşur. Bu 

üç unsuru ve karşıladıkları üç fonksiyonu, konunun daha başlangıcında şu şekilde tespit etmekte yarar vardır: 

I. Norm - Düzen 

II. Sosyal Olgu ya da Toplumsal Gerçeklik – Pratik Yarar 

III. Etik Değer - Adalet 

Hukuk, her şeyden önce bir düzen olarak tanımlanmaktaysa da hukukun öngördüğü düzen, fiilen 

gerçekleşen bir düzen değildir. Hukuk bir toplumsal düzen olarak, toplum içinde insanların gerçekten nasıl 

davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk insanları belirli yönde davranmaya sevk 

ederken aynı zamanda bu davranışın doğru olduğunu da ima eder. Bu anlamda hukuk düzenin öngördüğü 

kurallar, kendilerinde bir değer yargısı taşır. Hukuk düşüncesi açısından en yüksek değer yargısı adalettir. Bu 

nedenle hukuk kuralları düzeni sağlarken bu düzenin adil bir düzen olmasını da amaçlar. Başka bir ifade ile hukuk 

düzeni, doğduğu andan itibaren bireyin karşısına kabul edilmesi ve uyulması gereken, kesinlikle doğru kurallar 

olarak çıkarken, bu kurallara uymanın adaleti gerçekleştireceğini varsayar. Ancak insan özgür bir varlıktır ve 

iradesini hukukun buyrukları doğrultusunda kullanabileceği gibi, onlara aykırı bir yönde de kullanabilir. Bu 

nedenle toplum içinde insanların tutum ve davranışlarının hukuk kurallarına uymaması her zaman mümkündür. 

Bu açıklamalardan sonra “Hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına adil çözümler getiren 

kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür” denilebilir. Daha özlü bir tanımla: 

“Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal bir yaşama düzenidir.” 

Bu tanımdan, hukukun üç ayrı fonksiyonu yerine getirdiğini görmekteyiz. Bu fonksiyonlar düzen, pratik 

yarar ve adalettir. 

Düzen fonksiyonu; Hukukun bu fonksiyonu ile anlatılmak istenen, hukukun toplumsal yaşamı düzenleyip 

insanların barış ve güvenlik içinde bir arada yasamalarını sağlamaktır. Hukukun düzen fonksiyonu pozitif hukukun 

dogmatik özelliği ile gerçekleşir. Bilindiği gibi hukuk dogmatiği hukukun kayıtsız şartsız uygulanması anlamına 

gelmektedir. Kesin ve kesintisiz uygulama toplumda ister istemez bir düzenlilik sağlayacaktır. 

Pratik yarar (sosyal ihtiyaçların karşılanması); Hukukun pratik amacını, toplumsal gerçeklik/ sosyal 

olgular belirler. Herhangi bir sosyal olgu ile bağlantısız bir hukuk kuralı anlamsız bir kuraldır. Hatta hukuk kuralı 

olduğu bile söylenemez. Hukuk bu fonksiyonu ile toplum içinde yaşayan insanların, birbirleri ile kurmak zorunda 

oldukları ilişkilerini ve biyolojik, psikolojik bir varlık olarak insanın yapısından kaynaklanan ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışır. Hukuk bu fonksiyonu ile doğum, evlenme, ölüm vb. önemli biyolojik olayları da çeşitli 

hükümlerle düzenler. Hiçbir hukuk düzeni yaşamın temel gerçeklerini görmezden gelemez. Hukuk düzeni, önemli 

ölçüde, ekonomik gerçeklere de bağlıdır; ekonomik ihtiyaçlara uymalı ve onları karşılamalıdır. 

Adalet; hukuk bu fonksiyonu ile belirli bir düzenleme altına aldığı sosyal ihtiyaçları, özü salt bir eşitlik 

düşüncesi olan adalet ölçüsüne vurarak gerçek kimliğini kazanır. Hukukun idesi ve ideali adalettir. En kısa 

tanımıyla adalet, “bir eşitlik düşüncesi”dir. Adalet aslında ahlâki bir kavramdır; Bu kapsamda, erdem, fazilet gibi 

değerlerle bağlantılıdır. Ancak bir erdem veya fazilet olarak adalet, kişinin bir özelliğini değil, kişilerin somut 
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durumlarda gerçekleştireceği ilişki biçiminin bir özelliğini deyimler. Hukuk alanında hukuki değer olarak söz 

konusu olan adalet, bu nesnel anlamda adalettir. Çünkü hukuk, insanlar arası ilişkileri biçimlendiren, onlara 

görünür ve algılanabilir bir düzen veren, adalet amacına yönelen normlar bütünüdür. Toplum içindeki davranış 

ve ilişkilerin değerlendirilmelerini içeren kurallar bütünü olarak hukuk, bu değerlendirmelerde adalet ölçüsünü 

kullandığı ve kullanmak durumunda bulunduğuna göre, adaletin böylece, hukukun da bir değerlendirilme ölçüsü 

olacağı doğaldır. Hukuk normlarında adalet acaba ne ölçüde yansıtılmıştır? Mevcut hukuk ne denli adaletlidir? 

Burada yasa üstü adalet kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu, tüm hukuk sistemine ve sistemlerine egemen bulunan, 

nesnel ve salt bir değer niteliğindeki adalettir. Hukuk bir toplum düzenini içerir. 

Hukukun varlık nedeni de adalettir; gerek mevcut düzeni korumak, gerekse onu değiştirmeyi 

meşrulaştırmak için her zaman adalete başvurulur. Nesnel ve yasa üstü adalet hukukta karşımıza kurulu hukuk 

düzenlerinin asli örneği, olması gereken hukuk anlamında hukuk idesi olarak çıkar. Bu niteliği ile adalet, mevcut 

hukuk düzenlerinin kendisine uygun olup olmadığı açısından bir değer ve değerlendirme ölçüsü olur. Yine bu 

özelliği ile adalet, aynı zamanda hukukun idealidir. Hukukun gerçekleştirmek amacını güttüğü şey adalettir. 

 
2. Hukuk normu ve sosyal olgunun çatışması ne demektir? İkisi arasındaki çatışmanın kaynakları ne 

olabilir açıklayınız. 
 

NORM 

Hukuk araştırmacıları ve öğrencilerinin hukuka yönelik ilgisi, genellikle yürürlükteki hukukun belirlediği, 

devletin işleyişi, yetkileri ve yurttaş olarak bireylerin sahip olduğu haklar, özgürlükler ve sorumluluklar üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bu yönelim çerçevesinde hukukun ne olduğu konusundaki düşünsel soruşturma, hukuk düzeni 

tarafından belirlenmiş usule göre yürürlüğe konulmuş kuralların temel yapısını oluşturduğu pozitif hukuk düzenin 

anlaşılmasına ve anlatılmasına odaklanmıştır. Burada hukuk, meşruiyeti daha önce temin edilmiş devletin yasama 

organı tarafından konulmuş kuralları ekseninde toplumsal hayatın düzenlendiği ve az çok istikrarlı bir yapının 

sağlandığı bir kolektif uzlaşma biçimi olarak anlaşılır. 
 

Hukuk bilimi de, en geniş anlamda, temel unsurları pozitif hukuk kurallarında veya bunların yaşamın her 

türden ayrıntısını kuşatmadığı durumlarda boşlukları doldurmaya olanak veren ikincil düzeydeki hukuk kuralları 

ve kaynaklarında yer tutan normatif yaşam düzenini inceler. Hukuk normları, yasama organından çıktığı hali ile 

genel olarak mantıksal tutarlılık içinde bir sistem durumunda olmadığından, bunların sistemleştirilmesi, 

çelişkilerinin giderilmesi, bağlantıların kurulması ve yorumlanması hukuk bilimine ve bilim adamlarına 

düşmektedir. Hukukçu bilim adamları tüm bunları yaparken, hukuk kurallarını, iç tutarlılığı olan, genelden özele 

giden, bütünden ayrıntıya ulaşılan, en nihayetinde mantıksal bütünlüğü olan müesseseler toplamı haline 

getirmeye ve bu bütünlük içinde sunmaya çalışırlar. 
 

Hukuk, bu anlaşılış biçimi ile pozitif hukukçunun inceleme alanı ile sınırlı bir bilim olarak 

değerlendirilmektedir. Hukuk düzeninin parçaları arasında uyum ve uyumsuzluğun analitik olarak incelenmesi 

yeterli görülmektedir. Hukuku münhasıran pozitif hukuktan ibaret saymak ne tarihi ve sosyolojik gerçekliğe ne 

de hali hazırda müşahede edebilme imkânı bulduğumuz yasama faaliyetinin yapısına uymasa da, hukukun bu 

sınırlı kavranışının nedeni; hukuku toplumsal gerçekliklerin sonucu olarak ortaya çıkan bir sistem olarak değil de 

adeta idealleştirilmiş bir yapı olarak kabul eden düşünce biçimidir. 
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A. Bir Tasarım Olarak Hukuk Düzeni 

Pozitif hukuk bakış açısından hukuka dayalı toplumsal yaşam, çatışmasız ve herkesin kendisine ayrılana 

rıza göstererek yaşadığı veya verili toplumsal düzeni eleştirenler varsa, karşı çıkışların da düzenin tanıdığı araç ve 

olanaklar çerçevesinde yapılabildiği bir düzen tasarımını ifade eder. Ancak pozitivizmin bu iddiasına rağmen açık 

bir hakikat olarak şunlar söylenebilir: Hukuk düzeni toplumu tam olarak yansıtmaz. Hukuk düzeni daha çok belli 

bir bakış açısının toplumu algılama ve yorumlama biçimi ile bağlantılıdır. Yani, yasa ve bir bütün olarak hukuk 

yapıcıları insana ve topluma özsel/ apriori bir bakış açısı ile yaklaşır. Hukuk, hukuk yapmaya muktedir egemenlerin 

bakış açısından idealleştirilmiştir ve bu idealleştirmenin somut görünümü pozitif hukuk metinleridir. 
 

B. Bir Taraf Olarak Devlet ve Hukuk 

Diğer yandan devlet ve hukuk çoğu zaman toplum içinde çatışan gerçekliklerden biri adına taraf olur. Yani hukuk 

yapıcılarının sosyal gerçekliği düzenlerken adil olacakları beklentisi varsa da bu beklenti her zaman gerçekleşmez. 

Söz konusu taraflılık toplumun çoğunluğu ya da önemli bir kesimi yönünden kabul edilebilir değilse, o toplumda 

düzeni ve istikrarı sağlamak güçleşir, giderek sonu gelmez bir kargaşa dönemi yaşanabilir. 

Dworkin’in belirttiği gibi yasaların büyük çoğunluğu- sosyal, ekonomik, siyasi haklar, eğitim ve dış 

siyasetle ilgili yasalar- genellikle yansız olamaz, çünkü bu yasalar çoğunluğun ve onların temsilcilerinin ortak 

yararla ilgili sübjektif görüşlerini yansıtır. Pozitif hukuk normlarının, yapıcılarının zihinsel tasarımlarının ürünü 

olması ve yine yapıcılarının çıkarlarından bağımsız olmaması ihtimalinin yüksekliği karşısında, herhangi bir 

konudaki hukuk normunun, hukukun diğer iki unsuru olan sosyal gerçekliği doğru biçimde yansıttığı ve adalete 

uygunluğu konularında şüpheci olmamız gerekmektedir. Hukukun sadece normlardan oluşan kapalı bir sistem 

olmadığı gerçeğini keşfetmemiz, bizi tutarlı bir hukuk düşüncesinde yer alması gereken diğer unsurlar olan 

hukuka kaynaklık eden hukukun “sosyal olgu” boyutunu ve hukukun dayanması gereken temel ilkeleri 

belirlememizi sağlayan hukukun “etik-değer” boyutunu araştırmaya sevk etmektedir. 

SOSYAL OLGU 

Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena) denir. Bir şeyin var olma 

durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca gerçekleşmesi beklenen 

olaylara/eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir. Örneğin, Güneş tutulması, gece, gündüz. 

yağmur yağması bir olgu, salı günü Diyarbakır’a yağmur yağması ise tikel bir olaydır. Olgu; nesnel ve irade dışı 

oluşumdur ve sık sık olay ile karıştırılır.  

Olgunun temel özellikleri şunlardır: 1 - Nesneldir, 2 - İstenç (irade) dışıdır. 

Sosyal olgu, gruplaşma olayı içinde kendiliğinden ortaya çıkan ve kendine özgü özellikleri olan bir 

oluşumdur. Sağlam bir devamlılık ve kalıcılık gösteren gruplar belli nitelikte süregelen bazı olayların yaşandığı 

beşeri çevreyi oluştururlar. Bu süreklilik gösteren benzer olaylar dizisine sosyal olgu denir. 

Öyleyse sosyal olgu: genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği 

kesin olarak tespit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişimi ifade eder. Tek tek meydana gelen sosyal olayların 

genel bir ifade tarzıdır. Ayşe ile Mehmet’in evlenmesi bir sosyal olaydır. Ama tüm evlilik olaylarının hepsine birden 

genel bir nitelendirme ile “evlenme olgusu” denir. 

Sosyal olgu, birey üzerinde baskı icra etmeye muktedir olan, bireysel tezahürlerden bağımsız, kendine 

özgü bir varlığı olan, belirli bir toplum çerçevesinde genellik taşıyan, sabit ya da sabit-olmayan her yapma tarzı 

toplumsal olgudur. Bu açıklamadan anlaşılacağı gibi sosyal olgunun iki özelliği vardır: öncelikle kişisel bir eser 
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değildir yani tek tek kişilerin dışında grubun eseridir; ikincisi, zorlayıcı ve sınırlayıcıdır. Grubun üyeleri, kişisel 

seçim ya da tercihlerinin ötesinde sosyal olguyu, dışarıdan gelen bir sınırlama ve baskı olarak hissederler. Sosyal 

gruplaşma insanların basit bir şekilde bir araya gelmesinden oluşan gruplar değildir. Ortaklaşa bazı kültür ve 

medeniyet ürünleri vardır. Hukuk da toplum içinde bir tür grubun içinden adeta kendiliğinden ortaya çıkan bir 

soysal olgudur. Çok genel bir tanımla, hukuk, bir grubun içinde cereyan eden sosyal olguları düzenlemek amacı 

ile ortaya çıkan, kendini grup üyelerine empoze eden ve grup üyeleri arasındaki ilişkilerden kaynaklanan tikel 

olaylara adil çözümler getirmeye çalışan kurallar bütünüdür. Normla sosyal olgu arasındaki ilişkinin düzenlenmesi 

iki biçimde olabilir.  

Normla sosyal olgu ya örtüşür ya da çatışır. 

Norm ve Sosyal Olgunun Örtüşmesi 

“Herkesin yasayı bilmekle yükümlü olması”, hukukun toplumsal bir olgu olduğunun en iyi örneğidir. Bu 

örnek aynı zamanda sosyal olguların hukuken düzenlenme biçiminin toplumsal beklentilerle örtüşmesi gerektiğini 

veya örtüştüğü varsayımını gösterir. Teknik tabirle hukuk burada bir “faraziye” (fiction) oluşturmaktadır. 

Faraziyeler karinelerden farklı olarak aksi ispat edilemeyen önermelerdir. Herkes gibi kanun koyucu da aslında 

pekâlâ bilir ki, vatandaşların büyük çoğunluğu kanunların önemli bir miktarı hakkında herhangi bir bilgi sahibi 

değildir. Ancak bu faraziyenin hukukta kabul edilmesi, sosyal olgunun inkârı için değil; bazı olgulara her hâlükârda 

hukuki netice bağlamak içindir. Zira hukukun bir faraziye ile sosyal olguyu ele alması yine sosyal hayatın icaplarını 

göz önünde tutmak zaruretinden kaynaklanır. Yani eğer kanun koyucu, hukuk sisteminde bir kanun hükmünün 

bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ispat eden bireylerin kanun hükümlerinin bağlayıcılığından kurtulabilmesine 

imkân veren bir istisna hükme yer verseydi hukukun üstünlüğünden söz edilemeyeceği gibi hukukun bir amacı 

olan toplumsal hayatın düzenliliğini gerçekleştirmek de mümkün olmayacaktı. 

Normların sosyal olguları/gerçeklikleri doğru biçimde yansıtması durumunda hukukun iki unsuru 

arasında bir örtüşme sağlanır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, hukuk hiçbir zaman bütün sosyal gerçekliği 

bünyesine alamaz. Zira somut gerçeklikler her zaman için soyut normlardan daha zengin bir çeşitlilik arz eder. 

Ancak hukuk düşüncesi açısından bütün sosyal gerçekliklerin bir normla düzenlenmesi zaruretinden söz edilemez. 

Buna imkân olmadığı da söylenebilir. Ancak kaçınılması gereken, normların toplumda önemli ağırlıkları olan 

sosyal olguları çarpık ve adaletsiz bir biçimde düzenlemeye çalışmasıdır. 

Norm ve Sosyal Olgunun Çatışması 

Öte yandan bir hukuk düzeni içinde hukuki faraziyeler istinai olmak zorundadır. Hukuk toplumsal olguları 

kendi realiteleri içinde ele alarak düzenlemelidir. Olgu-norm örtüşmesi hukuk düzenin istikrarı için gereklidir. 

Ancak hukukun daha önce açıkladığımız gibi onu yapanların zihinlerinin ideal bir tasarımı olması ve bu 

idealleştirmede aşırıya gidilmesi durumunda hukuk düzeni ile gerçek hayatta cereyan eden ilişkilerin talep ettiği 

çözümler arasında uyuşmazlık artar.  

Bu çatışma iki türlü olabilir. 

İlkinde, hukukun devrimci bir biçimde yukardan aşağıya doğru topluma dayatılması söz konusudur. 

Hukuk, sosyal mühendisliğin bir aracı olarak kullanılır. Burada, toplumun kendine özgü ilişkilerini yansıtmayan bir 

hukuk sistemi resepsiyon ya da yasama yolu ile empoze edilir ve pozitif hukukun umulanı gerçekleştirmesi yani 

kendine uygun sosyal ilişkileri, yapıları ve giderek yeni bir toplum ve insan tipolojisi oluşturması amaçlanır. 

(Türkiye’de 1923’ten sonra yapılmaya çalışılan şey)  
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İkincisinde ise yürürlükteki hukukun toplumsal gelişmenin gerisinde kalması durumudur. Burada pozitif 

hukuk, eskimiş, güncelliğini yitirmiştir ve yeni sosyal ilişkiler yeni bir hukukun oluşturulmasını talep etmektedir. 

(1982 Anayasasının öngördüğü temel hak ve özgürlükler anlayışının farklı toplumsal kesimlerin beklentilerinin 

iyice gerisinde kalması gibi) 

Başka bir anlatımla, toplumsal gerçeklik, idealleştirilmiş bir tasarım olan hukuktan önce gelir ve daha 

geniştir. Hukuk düzeni toplumsal gerçekliği dikkate almıyorsa, ilgili sosyal olgunun zorlayıcılığı ile hukukun 

zorlayıcılığı toplumsal çatışmaların temel kaynaklarından birini oluşturur. 

Hukuk ile sosyal olgu arasındaki çatışma kaynakları olarak şu alanlar öne çıkmaktadır: 

 Hukuksal çözümlerin yaygın örf ve adet pratiklerini değiştirememesi. (Örneğin halen özellikle kırsal 

kesimlerde kadınların miras haklarının yürürlükteki kanunlara göre değil de geleneksel örf ve adete göre 

belirlenmesi) 

 Dinsel pratiklerin, farklı inanç gruplarının hukuk tarafından tanınma talepleri. 

 Kültürel-dilsel kimlik farklılığı ve aynı biçimde söz konusu farklılıkların hukuk tarafından tanınması 

talepleri 

 Ekonomik eşitsizliği sürdüren uygulamaları ortadan kaldırma konusunda hukukun yeterli güvence 

sağlayamaması (örneğin sosyal güvenlik hukukunun pratikte çoğu kez kendinden beklenen işlevini yerine 

getirmekten uzak kalması) 

 

3. “Olgusal ve “Gereksel” alanlar karşısında hukukun konumu çerçevesinde “olan ve olması gereken” 
sorununu tartışınız. 

- Hukuk, toplumun ya da sosyal gerçekliğin içerisinde aranacağına göre, öncelikle bu gerçekliğin 

konumunun ve niteliğinin belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, hukuk, 

kendisine kaynaklık eden “gerçekliğe” ilişkin bilgileri, “toplumsalı” çözümleyerek elde edecektir. Bunu yaparken 

de genel sosyolojinin yöntemlerini kullanmalıdır.  

- Hukukun ve onun sağlayacağı adaletin bir yandan genel bir nitelik taşıması (hukukun düzen 

fonksiyonu); diğer yandan da genel nitelikli normların olası her bireysel gereksinmeye karşılık verebilmesi gerekir 

(adalet fonksiyonu). Böyle bir zorunluluk ise, yasalarda ya da hukuki kuramlarda dile getirilen, ama gerçek sosyal 

yaşamla hiçbir bağlantısı bulunmayan analitik önermelerle yerine getirilemez. Çünkü tanım ya da önerme 

gerçekliği doğru yansıtmayabilir. Başka bir deyişle, tanımlardan bir varlık ya da gerçeklik yaratmaya olanak yoktur. 

Yani herhangi bir toplumsal düzen kuralının, olgusalı belirleyen mevcut toplumsal koşullar göz önünde 

tutulmaksızın oluşturulmasına olanak bulunmadığı gibi, hukuksal tanımların gücü de toplumsal gerçeklikleri 

değiştirmeye yetmemektedir. 

Örnek 1: 

Tüm insanlar eşittir. 

Sözleşme özgürlüğü vardır. 

Öyleyse feodal senyöre bağlı köylü de özgürdür. 

Örnek 2: 

1982 Anayasasının 66. maddesi 

I. Türk vatandaşlığı 

MADDE 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
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Her iki örnekte aslında olgusal gerçekliği yansıtmamaktadır. 

- Hukuk üzerine düşünme, hukukun etik değer, norm ve sosyal olgu üçlüsünden oluştuğu varsayılan 

öğeleri arasından sosyal olguyu diğerlerine nazaran gecikmeli biçimde ele almıştır. Bu gecikmenin bir sonucu 

olarak hukuk içinde sosyal olgunun taşıdığı önem abartılı değerlendirmelere neden olmuştur. Ancak, hukukun 

salt olgu ile özdeşleştirilemeyeceği ve olgusalı salt olduğu biçimi ile benimsemenin, toplumu kaosa sürükleyeceği 

açıktır. Zira kan davası, töre cinayeti vb. toplumsal olgularda gözlemlenebildiği gibi salt olgusal olan çoğu kez 

tesadüfiliğin, düzensizliğin giderek kuralsızlığın ve nihayet çatışmanın kaynağıdır. Bu nedenle bir olgunun 

sosyolojik yönden anlaşılabilir olması, onun hukuk sistemi tarafından kabul edilebilir olduğu sonucunu 

kendiliğinden doğurmaz. Hukuk sistemi de değerlerle örülüdür ve esas tartışmalı alan, toplumsal ve kültürel 

olarak kabul gören değerlerle, hukuk sisteminin korumaya layık gördüğü değerler arasında bir çatışmanın ortaya 

çıkması ile başlar. Hukuk sisteminin beslendiği değerlerin kültürle örtüşme ya da ayrışma derecesi, gerek ilgili 

kuralların içeriğinde gerek hukuk uygulamasında ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz tepkiyi biçimlendirir. Bir 

olgunun sosyolojik yönden anlaşılabilir olmasının, onun hukuk sistemi tarafından kabul edilebilir olduğu 

sonucunu kendiliğinden doğurmaması, bizi, hukuk düşüncesindeki tartışmalı bir konu olan “olgusal” ve “gereksel” 

alanlar karşısında hukukun konumuna götürmektedir 

“Olan- Olması Gereken” Sorunu 

Platonun öngördüğü ikili evren anlayışı hukuk alanındaki yansımasını “olan-olması gereken” anlayışı 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

“Olan” ve “olması gereken” kavramlarına mantık bilimi açısından bakıldığında bu bilimin bize, “olandan” 

“olması gerekene” ulaşılamayacağını gösterdiği anlaşılacaktır. Mantıksal çıkarsamalar belirli kurallara uygun 

olarak yapılabilir. Yapılan çıkarsamanın doğruluğu, kullanılan çıkarsama kuralının geçerli olmasına bağlıdır. Bu 

çıkarsama kuralı ise ancak doğru öncüllerden hiçbir zaman yanlış bir sonuca götürmezse geçerli olabilir; ya da 

başka bir anlatımla, öncülerdeki doğruluğu, yanıltmaksızın sonuca geçiren çıkarsama kuralları geçerli olabilir. 

Bütün bunların üstünde gerçekte önemli olan şudur: Hiçbir “olgu” hiç kimseye kendiliğinden “belirli bir 

tavır takınma” ödevini yükleme yetkinliğinde değildir. Daha doğrusu belli bir etik değere dayanmaksızın herhangi 

bir olgu karşısında belirli bir tavır kendiliğinden oluşmaz. Bunun nedeni herhangi bir dış olguya birden çok biçimde 

tepki gösterilmesinin olanaklı oluşudur. Bütün bunlar bize “olandan” “olması gerekenin” çıkarılamayacağını 

göstermektedir. Sözgelimi “açlık olgusu” kendiliğinden “yardımda bulunma tavrını ya da inancını” 

sonuçlandırmaz. Ya da işsizliğin fazla olması olgusu kendiliğinden devletin, istihdam politikalarına ve sosyal 

güvenlik hukukunda reforma sebep olmaz. Dolayısı ile herhangi bir dış olgu karşısında, yalnızca belirli bir tavır 

takınılması gerektiği mantıksal bir doğruyu yansıtmamaktadır. Bir dış olgu karşısında her zaman için birden çok 

tavır takınılması olanaklıdır ve bu tavırların hiçbiri o olgunun kendisinden kaynaklanmaz.  

Bir dış olgu karşısında takınılabilecek çeşitli tavırların arasından birini seçme işi, artık bizi değerlendirme 

kavramına götürür. Olgunun değerlerden ayırt edilmesi ile böylece, “arı varlıkın” karşısına “soyut bir gerek” 

koymak söz konusu olmaktadır.  

Bu durumda ideal düzey yani “olması gereken” alanı insanın etik yaşantısına karşılık gelir. Hukuk söz 

konusu olduğunda değer boyutu, insan onuru, insan hakları, eşitlik, özgürlük, sosyal adalet, demokrasi ve hukuk 

devleti ilkeleridir. Bunlar hukukun iç değerler sisteminin dayanması gereken temel ilkelerdir. Dolayısı ile sosyal 

bir olgudan bir değer yargısı çıkartılamayacağı mantıki kuralı, hukukun iç değerler manzumesinin açığa 
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çıkartılması konusunda bizi değerler teorisine götürmekte ve bir olguyu düzenleyen çağdaş hukuksal normların 

adı geçen ilkelere dayandırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu çözümleme, hukukun hiçbir unsurunun tek başına 

ele alınmasının yetkin bir hukuk kavrayışı için yeterli olmadığını bize bir kez daha göstermektedir. 

 

4. Platon’un “Devlet” adlı eserinde ideal devletin bozulmuş şekilleri olarak hangi devlet tip lerini 
öngörülmüştür. Her birinin özelliklerini açıklayınız. 

 
Platon’a göre ideal yönetim biçimi, ahlak ve bilgiye dayanan, ideal devlet baştakilerin en iyiler olduğu, 

en iyilerin yönettiği devlettir. Böyle bir devlette yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalıdır. Platonun 

kurduğu sistemde filozoflar ve hâkimle tarafından yönetilen aristokratik bir yönetim biçimi olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 Platon var olan yönetim biçimleri içinde en iyi iki yönetim biçimi olarak monarşiye ve aristokrasiye vurgu 

yapar. 

 Devleti yöneten bir kişi varsa bu monarşidir, devleti yöneten bir grupsa bu aristokrasidir.  

 Aristokrasi en iyilerin yönetimi demektir. Bunlar dışındaki bütün yönetim biçimleri Platon’a göre bozuk 

yönetim biçimleridir. Platon yönetim biçimlerini de yine tek insanla bu biçimler arasında bir koşutluk kurarak 

belirler. Aristokrasi yönetim biçimine aristokrasi insanı karşılık gelir ve böyle bir insan en iyi ve en adil insan 

olduğundan bu gibi insanların başta bulunduğu yönetim biçimi de en iyi ve adil yönetim olacaktır.  

 Platona göre, koruyucuların iktidara gelmesiyle “timokrasi”, zenginlerin yönetime gelmesiyle “oligarşi”, 

çoğunluğun iktidara gelmesiyle “demokrasi”, demokrasinin soysuzlaşması ve demogogların siteye hakim olmaları 

ile en kötü yönetim “demogoji” oluşur. Her biri bir öncekinden daha kötüdür. 

 Bundan sonra Platon dört bozuk yönetim biçimi olduğunu söyler.  

 - Timograsi (Timarşi): Şan, şeref düşkünü insanların yönettiği yönetim biçimidir. Askerlerin egemen 

olduğu, en yüksek değer ve erdemin şan-şeref olduğu devlettir. Bu değerler despot ve köle insanlar yetiştirir. 

Bütün vatandaşlar tiranın kölesi olur. 

 - Oligarşi: Para sever ve zenginlik tutkusuna sahip insanların başta bulunduğu yönetim biçimidir. Oligarşi 

devleti gelir üstünlüğüne dayanan devlettir. Bu devletin karakteristiği zengin ve fakir arasındaki çekişmedir.  

 - Demokrasi: Devletin halk meclisi tarafından idare edilmesidir. Eşitliği savunan insanların ve halkın 

oyuyla seçilenlerin başta bulunduğu yönetim biçimi demokrasidir. Yurttaşlara egemen olan akıl değil tutkudur. 

Demokrasi kısa sürede demagojiye dönüşür. 

 - Tiranlık: Başta bulunan kişinin bir zorba olduğu yönetim biçimi de tiranlıktır.  

 Platon bu yönetim biçimlerinin her birinin bir diğerinden doğduğunu söyler. Bir yönetim biçiminin 

bozulmasıyla diğer bir yönetim biçimine geçildiğini söyler. Buna göre aristokrasiden timokrasi, timokrasinin 

bozulmasıyla oligarşi, oligarşinin bozulmasıyla demokrasi ve demokrasinin bozulması da tiranlığı ortaya çıkarır. 

Dolayısıyla Platon’a göre yönetim biçimlerindeki değişiklik baştaki yöneticilerin değişmesiyle ve hangi tür insan 

olduklarıyla ilgilidir. 

 Platon’a göre ideal yönetim biçimi baştakinin filozof olduğu monarşidir. Devleti yöneten filozof 

olmadıkça ideal yönetimin olamayacağını söyler. Platon’a göre en iyi yönetim biçimleri monarşi ya da 

aristokrasidir. Bozuk yönetim biçimleri ise timokrasi, oligarşi, demokrasi ve tiranlıktır.  

 Yönetim biçimlerinin bozulması da şöyle olur 
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 Bilgelik ve erdem sahibi olanların başta bulunduğu aristokrasi, şan ve şeref düşkünlüğüne dönüşünce bu 

tür insanların başta bulunduğu yönetim şekli olan timokrasi doğar. Şan, şeref tutkusunun zenginlik tutkusuna 

dönüşmesi sonucu gelir üstünlüğüne dayanan oligarşi ortaya çıkar. Oligarşide toplum zenginler ve yoksullar diye 

iki kutba bölünür. Yoksul ve mutsuz insanların sayılarının artmasıyla iç savaş kaçınılmaz hâle gelir ve sayıca çok 

olan yoksullar bu savaşı kazanınca çoğunluğun yönetimi olan demokrasi ortaya çıkar. Demokraside her yurttaş 

devlet yönetimine girebilir. Böyle bir devlette herkes özgürdür, herkes dilediğini yapar. Görünüşte düzenlerin en 

iyisidir, ama belirli bir düzeni yoktur çünkü yığının, çoğunluğun serbestliği vardır orada.  

 Demokrasiyi tiranlığa dönüştüren de bu özgürlük ve eşitlik tutkusudur.  

 Halkı yönetenler halkın taleplerini karşılayamaz duruma gelince, halk onları suçlar ve toplumda kargaşa 

çıkınca demokrasiden de tiranlık doğar. Demokrasinin aşırı özgürlük talebi böylece köleliği doğurur. Bu yüzden 

Platon aşırı özgürlük kölelik anlamına gelir der. Platon demokrasiyi de bozuk yönetim biçimleri içinde görür, 

çünkü demokraside başta bulunanlar bilgisiz çoğunluktur. Böyle bir yönetimde de toplumun bütünü mutlu 

olamaz ve adil bir toplum düzeni söz konusu olamaz. Devletin amacı eğer insanı mutlu -bu da ancak erdemle 

mümkün olduğundan- erdemli kılmaksa demokrasi bunu başaramaz. Çünkü baştakiler halkın desteğini alabilmek 

uğruna adil ve doğru şeyler yapmak yerine kendi çıkarlarına uygun olanı yaparlar.  

Platon Yasalar adlı yapıtında ise başta bulunanların özelliklerine önem vermek yerine yasalara uygun yönetim 

konusuna vurgu yapar. Bunun nedeni, adaletsizlik yapmadan toplumu yönetecek insan bulmak olanaksız 

olduğundan yasaların konmasını zorunlu görür. Buna göre devletler yasalar tarafından yönetilmelidir. Devleti 

yönetenler yasaya uygun olarak devleti yönetmelidirler.  

5. Platon’un “Devlet” adlı eserinde devlet, adalet ve birey arasındaki ilişki nasıl ele alınmıştır? Ana 
hatlarıyla açıklayınız. 

Platon Devlet’e adaletin doğasına ilişkin bir soru ile başlar. Platon adaletle iki şeyi kastetmektedir.  

- Devletin gerçekleştireceği adalet (Objektif Adalet): Ölçü ve üst norm olarak adalet 

- Her bireyin tek tek kendi içinde yaşatacağı adalet (Sübjektif Adalet): Kişisel bir erdem olarak adalet 

severliktir. 

Platon adalet ile ilgili görüşlerini ortaya koyarken demokrasinin en yaygın teorisi olan “isonomia” yani 

adaletin kanun önünde eşitlik olduğuna değinmez. Daha geniş bir adalet kavramını temel alır. Platon’ göre siyaset 

insanları erdem sahibi yapan, onları adil kılan sanattır. Adil olanı “en yüksek iyi olan ve devlet çıkarına uygun olan” 

olarak tanımlar. Bu modelin sağlanması ise katı bir hiyerarşi ile mümkündür. Bu hiyerarşide çıkacak gevşeme 

devletin yıkılmasına yol açar. Adalet ve devlet kavramları platonda özdeşlemiştir. Platonda adalet, bireylerarası 

ilişkilerde eşitliğin sağlanması için bir bağlantı değildir. Toplumsal hiyerarşinin bir garantisidir. Devlet kuvvetli, 

dengeli ve birlik halinde ise adildir. Devlet kendini oluşturan bireylerden farklı bir varlık, yaşayan bir bütündür. 

Toplumu şekillendiren sınıflar kendi üzerine düşeni yaparsa o toplum adaletidir. Bilgelik yöneticilerin erdemi, 

yiğitlik savaşçıların erdemidir. Yönetici ile savaşçı arasındaki ortak erdem ölçülülüktür. Adalet ise, devlete 

herkesin başkasının işine karışmadan kendi işini yapmasıdır. Yani yerini ve haddini bilmektedir. 

6. Aristoteles’in devlet modellerini (sitenin unsurları) nasıl sınıflandırdığı hakkında bilgi veriniz. 

Aristoteles, Politeia’da devletin önemini ortaya koyarak açıklamalarına başlamaktadır. Devletin amacı iyi 

yurttaşlar yetiştirmektir. Devlet ile kastettiği sitedir. Bir model olarak site (devlet) dört temel unsurun bir araya 

gelmesiyle oluşur. Bunlar; nüfus, toprak, mülkiyet ve aile. 
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Nüfus: Köleler ve vatandaşlar kastedilmektedir. Vatandaşlar, doğrudan devleti teşkil edenler ile çiftçi ve 

zanaatkarlardan oluşmaktadır. Sitede istikrar orta sınıfın gücü ile sağlanır. Orta sınıf toplumsal sistem içinde bir 

istikrar garantisidir. Sitenin kurallarına uymak vatandaşlık borcudur. Aristoteles toplumsal bir olgu olarak köleliğin 

zorunluluğu ve meşruluğunu ispatlamaya çalışmıştır. Köle üretim için canlı bir araca indirgenmiştir. Köle olarak 

yaratılanların bedensel faaliyet göstermesi akıl ile iş yapan efendilerin daha fazla zaman ve yarar getirmesi 

sonucunu doğuracaktır. 

Toprak: Sitenin ihtiyaçları için zorunlu ikinci unsurdur. Güvenlik açısından sur ile çevrilmeli ve ekip 

biçmeye uygun olmalıdır.  

Mülkiyet: Hem psikolojik açıdan, hem de sitenin gücü açısından zorunludur. Aristoteles mülkiyetin 

insanlara arasında çatışma yaratacağı fikrine katılmaz. Çatışmanın sebebinin mülkiyet değil ihtiras olduğunu 

belirtir. Ortak mülkiyet ve özel mülkiyetin her ikisinin de birlikte bulunabileceği fikrindedir. Özel mülkiyetin yasa 

güvencesi altında toplumsal yaşam için daha yararlı olacağını savunur. Özel mülkiyet bir yandan teşvik edici 

olduğundan üretimin artmasını sağlar.  

Aile: Aristoteles aile kavramını, toplumsal yaşamın kavranmasında temel ölçü olarak göstermiştir. İnsanı 

homo societes olarak tanımlarken, sosyalleşmenin temel araçlarının ilki olarak aileyi sayar. Belirleyici ilişkiler 

olarak erkek-kadın, efendi-köle ilişkisi belirleyicidir. Doğal olarak belirttiği bu iki ilişkiye yüklediği anlamla siyasal 

yapıyı aileden başlatarak kurmaktadır. Aile toplumsal yaşamın en küçük birimidir. Aileler birleşerek köyleri, köyler 

de birleşerek, siteyi oluştururlar. 

Aristoteles, kölelik kurumunun varlığını saptamakla kalmayıp aynı zamanda da savunmuştur. Bir üretim 

aracı olarak köleliğin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Köle olmak için yaratılmış olanların bedensel faaliyet 

göstermesi akılları ile iş gören efendileri için daha fazla zaman ve yarar getirecektir. 

7. Aristoteles’in hukuk anlayışı hakkında bilgi veriniz. 

Aristoteles ikili hukuk ayrımı üzerinde durmaktadır. Doğal hukuk, pozitif hukuk ayrımının önemini 

vurgulamış, pozitif hukukun bir ölçüye vurulması gerektiğinde ideal bir ölçünün aranacağına, bunun da doğal 

hukuk olması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu ölçüyü oluşturacak olan doğal hukuk evrensel bir karakter taşır ve 

bütün insanlar için geçerlidir. Bu iki hukuk düzeni arasında bir çatışma olması durumunda ise bu çatışmanın doğal 

hukuk lehine çözülmesi düşüncesindedir. Yazılı hukukun devletle ilişkisini vurgularken doğal hukukun evrenselliği 

bu olanağı verir.  

8. Aristoteles’in devleti nasıl sınıflandırdığı hakkında bilgi veriniz. 

Aristoteles devlet modelleri sınıflandırması yaparken önce yönetimleri iyi ve kötü yönetimle olarak ikiye 

ayırır. Monarşi, aristokrasi ve cumhuriyeti iyi yönetimler olarak sayar. İktidarı kullanan güç, yönetimleri 

farklılaştırır.  

Monarşide tek kişi, aristokraside soylular, cumhuriyette ise halk iktidarı kullanır. Yönetimlerin iyi şekli 

hak, özgürlük mülkiyet ve ile kurumuna karşı saygılıdır. Her bir yönetim yozlaşarak farklılaşabilir. Bu durumda 

monarşi tiranlığa, aristokrasi oligarşiye, demokrasi ise demogojiye dönüşür.  

9. Aristoteles’in adalet kavramını nasıl sınıflandırdığı hakkında bilgi veriniz. 

Aristoteles’in adalet anlayışı erdem anlayışına dayanır. Erdem ahlaki açıdan sürekli olarak iyi olmak, iyi 

davranmak eğilimine, yardımseverlik, dürüstlük, cesaret gibi nitelik ya da üstün özelliklere verilen addır. 

Aristoteles adalete içerik kazandıran ilk filozoftur. Bir toplumda değerlerin, ilkelerin, erdemlerin, cisimleşmiş ve 
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somutlaşmış durumu olarak adaleti ele alır. Adalet nesnel ve mutlak bir değerin anlatımı olarak, insanın 

davranışını etik olarak inceleyen ve eleştiren bir düşünce, hakka veya doğruluğa saygıyı temel alan bir ilke olarak 

karşımıza çıkar. Adalet aynı zamanda bir kimsenin haklarıyla başkalarının hakları arasında uyumun bulunmasıdır. 

Adalet toplum yaşamında değerin gerçekleştirilmesi, aşırılıkların giderilmesi için temel araçtır. Adalet bir anlamda 

yasalara uygun olandır. “İsonomia” yani adaletin kanun önünde eşitlik olması bugün de adalet teorisinin üzerine 

oturduğu temel yaklaşımdır. Eşitlik adaleti temellendirmektir. Adalet yani eşitlik anlayışını Aristoteles üçlü bir 

ayırıma tabi tutmaktadır. 1. Denkleştirici Adalet, 2. Dağıtıcı Adalet ve 3. Hakkaniyet 

1. Denkleştirici Adalet: Bireylerin kendi arasındaki ilişkileri düzenler; özellikle eşya ve hizmetlerin 

değiş tokuşunda uygulanır ve temelinde edim ve karşılığının salt ya da aritmetik denebilecek bir eşitliğidir. Eşitliğin 

bu bu anlamda uygulanması “herkese eşit olanın verilmesi” şeklinde formüle edilir.  Buna göre herkes kendisini 

diğerinden ayıran özellikleri dikkate alınmadan aynı biçimde ele alınmalıdır. Hiçbir ayırım yapılmaksızın herkesin 

eşit işleme tabi tutulması denkleştirici adaletin gereğidir. Bu tür adalete kişi verdiğinden daha çok almamalı, bu 

bakımdan daha üstün durumda bulunmamalıdır. Ceza ve suç arasında da eşitliğin bulunması denkleştirici adaletin 

istemi olarak kabul edilir. 

2. Dağıtıcı Adalet: Herkesin özel durumuna ve yeteneğine göre eldeki olanakların orantısal bir 

şekilde dağıtılmasıdır. Dağıtıcı adalet; zenginliklerin, şan şeref ve payelerin ve tüm diğer yararların 

paylaştırılmasında herkesin yeteneğine ve toplum içindeki durumuna göre kendisine düşeni almasını emreder. 

Bu suretle eşit durumda olanların eşit muameleye tutulması sağlanmış olacaktır. Eşit olmayan insanlara eşit 

muamele yapılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Dağıtıcı adaletin asıla amacı kişi ve toplum arasındaki ilişkileri 

düzenlemektir. Yurttaşların kişisel yetenekleri, mülk durumları, doğum ve özgürlük bakımından gösterdikleri 

ayırımlar eşitliğin kurulmasında dikkate alınmalıdır. Buradaki eşitlik bireylerin yetenek ve olanaklarına uyan 

orantılı bir eşitliktir. Denkleştirici adaletten daha gelişmiş bir adalettir. 

3. Hakkaniyet: Adaletli olan ve yasaya uygun tek tek şeylerin bunlarla ilişkileri, teklerin genelle 

ilişkileri gibidir. Nitekim yapılıp edilenler pek çoktur, adaletli olan ve yasaya uygun olan ise tektir; çünkü geneldir. 

Hakkaniyette, örneğin herhangi birisi bir emaneti istemeyerek ya da korkudan geri verirse onun ne haklı bir şey 

yaptığını ne de haklı bir eylemde bulunduğunu, ancak rastlantısal davrandığını söyleyebiliriz. Bilgisizlikten yapılan 

hata, yanılma, sonucun aşılması gibi durumlarda ortaya çıkan zararın giderilmesinde iradenin kötü olmaması 

dolayısıyla ortaya çıkan zarar eşit orantılı oluştan farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  İstenmeden ortaya 

çıkanların kimi bağışlanabilir kimi ise bağışlanamaz. Oysa adalet bir yandan da somut olayların ve insanların özellik 

ve ayrılıklarının tümünün dikkate alınmasını gerektirir. Adaletin bu türüne hakkaniyet ya da nısfet denir. 

Hakkaniyet somut olaya göre değerlendirilir. 

 

10. İslamiyet’te özgürlük sorununa üç farklı bakış açısı getiren “cebriye”, “mutezile” ve 
“ehlisünnet” anlayışlarını ana hatlarıyla anlatınız. 

a) Ehl-i Sünnetin görüşü: Ehl-i Sünnete göre insan, belli ölçülere göre hareket eden hür bir varlıktır. O, 

işlerini kendi irade ve ihtiyariyle yapar. Zorunlu fiiller dışında kendi isteğine bağlı olarak yaptığı işlerin emir 

olanlarından mükâfat, yasak olanlarından ceza görecektir. Allah'ın teklifleri, sevap ve ikabını gerektirecek işler 

bellidir. İnsan bunları seçme ve yapmada serbesttir. Burada iki husus ortaya çıkmaktadır. İnsan kendi irade ve 

ihtiyariyle yaptığı zorunlu olmayan fiillerden, başka bir deyimle, isteğe bağlı olarak seçimini kendi kendisinin 

yaptığı işlerden sorumludur. Bu fiillerin tümü teklif dairesine girer, sevap veya ikabı, mükâfat veya cezayı 



 

11 
 

gerektirir. Tek yaratıcı ancak Allah'tır. İnsanı, fiillerini ve her şeyi yaratan Allah’tır. Çünkü "Allah her şeyin 

yaratanıdır." (Zümer / 62), "Sizi ve işlediklerinizi yaratan Allah'tır." (Saffat / 96) İnsanda yaratma vasfı yoktur. O, 

fiilini seçme hürriyetine sahiptir. İnsanın seçimine göre yaratma Allah'a aittir. İnsan ancak kâsibtir, müktesiptir, 

fiillerini kesb eder, kazanır. 

b) Cebriyenin görüşü:  Ehl-i Sünnetin dışında yer alan Cebriye'ye göre insan fiillerinde yaptığı işlerde 

mecburdur. İnsanın iradesi, gücü yoktur. O fiillerini zorunlu olarak yapar. İnsanın fiilleriyle münasebeti, çöpün 

rüzgârla olan münasebeti gibidir. Fiiller insana nispet edilir. Kulların hareketleri cansız varlıkların hareketleri 

gibidir. Kulun fiillerinde ihtiyar sahibi olması, mucit ve halik olmasını gerektirir. Hâlbuki yaratıcılık yalnız Allah'a 

aittir. Bu fırka, kaza ve kaderi nazara alarak kulun fiillerini yapmada mecbur olduğu görüşünü ileri sürmüştür. 

Bununla Allah Tealâyı acizden tenzihe çalışırken diğer taraftan Allah Tealâya zulüm isnat etmişlerdir. Bu görüşe 

göre insan, değersiz, şuursuz, akılsız, iradesiz bir varlık durumuna düşüyor. O âdeta cansız bir varlık haline geliyor. 

Böylece dinin, Peygamberin, kitabın, teklifin, ceza ve mükâfatın hiç bir değeri kalmıyor. Bu görüş sahipleri zaten 

zamanla yok olup gitmişlerdir. Ama zaman zaman hayatta aynı görüşü benimseyenlerle karşılaşmak mümkündür. 

c) Mutezile’nin görüşü: Mutezile, Cebriyenin görüşünün tam tersini savunur. Mutezileye göre insan irade 

ve güç sahibidir, kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Onlara göre insan, kendi fiillerini yaratırsa ancak hür ve sorumlu 

olur, ceza ve mükâfat ancak böyle tahakkuk eder. Mutezilenin bu konudaki görüşünde aşırılığa gittigi görülüyor.  

Gerçekte insan cüz'i bir irade sahibidir. Allah’ın bahşettiği bir kudretle fiillerini yapar; ama asla yaratıcı 

değildir, kendi fiillerinin halikı olamaz. İnsan dilediğini seçme ve yapma hakkına sahiptir. Ama hiç bir zaman 

mutlak irade ve mutlak güç sahibi değildir. Görüldüğü gibi, Ehl-i Sünnetin bu konudaki görüşü aşırılıktan uzak, 

Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun orta bir yolu temsil etmektir 

11. St. Thomas Aquinas’ta genel olarak yasa kavramı ve yasa türleri nasıl ele alınmıştır? 
Açıklayınız. 

 

Thomas Aquinas Ortaçağ’ın en büyük teoloğu ve filozofu olarak kabul edilir. Onun yaklaşımını 

benimseyenler “Thoizm” akımını benimsemişlerdir. Temelde Aristoteles’in yaklaşımlarını benimsemiş olan 

Thomas, felsefeyi en yüksek bilim, her şeyi açıklamaya her şeyin son ve en yüksek amacını belirlemeye çalışan bir 

disiplin olarak tanımlamıştır. Ona göre filozof denmeye en layık kişi sadece Aristotelestir. Thomas felsefesini 

kaderci doğrultuda kurmuştur. “İnanmak için anlıyorum” teorisini geliştirmiştir. Thomas eşitsizliği temel alır. 

Yasalar arasında bir hiyerarşi olduğu gibi insanlar arasında da bir hiyerarşi vardır. Bu hem cinsiyet açısından hem 

de efendi köle açısındadır. 

Thomas, Aristoteles’in insanı “zoon politikon” olarak tanımlamasına bağlı kalmıştır.  Bunun doğal 

sonucu, siyasal ve sosyal olarak örgütlenmiş bir yapı oluşturmaktır. İnsanın sosyalliği aynı zamanda kendisine 

yetemeyeceğini de göstermektedir.  Böylece insanlar hem aile hem de devleti kurarak iyi yaşama olanaklarına 

ulaşacaktır. Bunu sağlayacak olan da yasadır. Yasa insanın bazı eylemleri yapmasına izin veren, bazı eylemleri ise 

yasaklayan kural veya ölçüdür. Yasa insanların eyleminin ilkesidir. Yasa özellikle ortak yararı göz önünde 

tuttuğuna göre özel bir durumla ilgili her kural ancak ortak yarara yöneldiği ölçüde yasa niteliğinde olmalıdır. 

Yasa, toplumu yönetme görevini üstlenmiş olan yöneticilerin ortak yararı sağlamak amacıyla koyduğu ve 

yayınladığı aklın bir emridir. Tohamas’a göre yasalar arasında bir sıralama ve hiyerarşi vardır. Thomas dört tip 

yasa olduğunu belirtmektedir. 
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a. Sonsuz Yasa (Lex Aeternal): Yaradılışın tümü için Tanrı’nın takdirini ifade eden akli bir 

hükümdür. Her şey Tanrı’nı takdirine bağlı olduğuna göre her şey aynı zamanda Sonsuz Yasa’ya tabidir. 

b. Doğal Yasa (Lex Naturalist): Sonsuz Yasanın rasyonel bir varlık olarak insan tarafından 

gerçekleştirilmesidir. Doğal yasalar tektir ve herkes için aynıdır.  

c. Tanrısal Yasa (Lex Divina): İlahi aklın vahiy yoluyla açıklamasıdır. Aklın belli sınırları vardır; 

hakikatin aklın sınırlarını aştığı yerde Tanrısal yasa devreye girer. 

d. İnsan Yasası (Lex Humana): İnsan Yasası ise toplumda hâkim olan yasalardır. Akıl evrensel 

yasalarla insan davranışları arasında arabuluculuk yapmaktadır. 

Birbiriyle aynı zamanda hiyerarşik bir ilişki içinde olan bu yasalar hakkında Thomas’ın en çok 

üzerinde durduğu konu, insan yapımı yasaların doğal yasalara uygunluğudur. Pozitif yasalar ancak toplum 

yaşamını yaşanmaz kılabilecek kötü davranışları yasaklamak için konulur. Bunun amacı “ortak iyinin” 

gerçekleştirilmesidir. Yasaların adil olup olmadığı, ya da ortak yararı gerçekleşip gerçekleştirmediği, yasayı koyan 

gücün yetki sınırını aşıp aşmadığına bakılarak anlaşılır. Bu yasaları ortaya çıkarılması için oluşacak iktidar 

“Devlettir” Devlet insanların toplumsal gereksinimlerini karşılamak içindir. Güvenlik sağladığı ve ortak iyiyi 

gözettiği için devlet iyi bir şeydir. Bu iyi oluşum sonucu da zalim ve keyfi yasalar çıkarmamaktadır. Bu yasa adil 

değilse, toplumsal yararı gözetmiyorsa, yetki aşımı varsa, insan yapımı olan bu yasa doğal yasaya aykırı olacaktır. 

Böyle bir yasaya da uymama hakkı doğacaktır. Toplumun gücü olarak siyasal iktidar, kaynağını tanrıdan alır ama 

bu iktidarın kullanımı yeryüzünde insanlara aittir. Yasaları yapma ve uygulama hakkı da halkındır. Bu temsilciler 

aracılığıyla kullanılır. Temsilciler bu hakkı ortak yarara uygun kullanmak zorundadır. 

 

12. St. Thomas Aquinas’ta beşeri (pozitif) yasaların doğal hukuka uygun olması (adil olması) 
zorunluluğu ile direnme hakkı arasındaki ilişki nasıl kurulmuştur? Açıklayınız. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi birbiriyle aynı zamanda hiyerarşik bir ilişki içinde olan bu yasalar hakkında 

Thomas’ın en çok üzerinde durduğu konu, insan yapımı yasaların yani pozitif yasaların doğal yasalara 

uygunluğudur. Pozitif yasalar ancak toplum yaşamını yaşanmaz kılabilecek kötü davranışları yasaklamak için 

konulur. Bunun amacı “ortak iyinin” gerçekleştirilmesidir. Devlet, Güvenlik sağladığı ve ortak iyiyi gözettiği için 

devlet iyi bir şeydir. Bu iyi oluşum sonucu da zalim ve keyfi yasalar çıkarmamaktadır. Bu yasa adil değilse, 

toplumsal yararı gözetmiyorsa, yetki aşımı varsa, insan yapımı olan bu yasa doğal yasaya aykırı olacaktır. Böyle 

bir yasaya da uymama hakkı doğacaktır. Thomas’ın üzerinde durduğu bir diğer konu da zorbalığa dönüşen bir 

yönetim karşısında bireyin direnme hakkıdır. Ancak siyasi iktidar zorba bir yönetime dönüştüğünde ve bu durum 

katlanılmaz bir hal aldığında buna direnme hakkı doğar. Ancak ne kadar kötü yönetirse yönetsin zorba 

öldürülmemelidir. Çünkü adam öldürme en büyük günahtır. Bu durumda iktidarı bırakmayan zorbaya karşı dua 

etmekten başka bir yol kalmamaktadır. 

 

13. Thomas Hobbes’ un siyaset felsefesinde “toplumsal sözleşme” nasıl kurgulanmıştır. 
Hobbes’cu toplumsal sözleşme kurgusu, devlet otoritesi bireylerin hak ve özgürlükleri konusunda ne tür 
sonuçlar doğurmaktır? 

Hobbes, Aristoteles’in zıddı olarak, insanın doğuştan toplumsal bir varlık olmadığını savunur. İnsanın 

toplumsallığı doğuştan değil sonradan kazanılan bir şeydir. İnsanları hayvanlardan üstün kılan konuşmak ve 

geleceği düşünmek özelliğinden dolayı insan doğal yaşamı bırakıp yaşamlarını barış içinde sürdürebilecekleri bir 

yapı olan “devleti” kurmaya yönelirler. Hobbes “Toplum Sözleşmesi” kuramının ilk sistemli savunucusudur. Önce 

insanın doğal durumunu betimlemiştir. Doğa durumunda insanlar güvenliklerini sağlama için birbirleriyle sürekli 

bir savaş halindedir. Bu savaşın nedeni ise insanlar arasında belli bir eşitliğin olmasıdır. İnsanlar yaşamlarını 

korumak için güç kullanmak zorundadır. Güç kullanarak diğerleri üzerinde hâkimiyet kurabilirler. Doğal Hak (Ius 
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Nature), kendi hayatını korumak için, kendi gücünü dilediği gibi kullanmak ve kendi aklı ile bu amaca ulaşmaya 

yönelik en uygun yöntemi yapma özgürlüğüdür. Merkezi bir otorite olmadığı için ortada yasa yoktur, yasa 

olmayan yerde de adaletsizlik diye bir şey yoktur. Böylece herkesin birbirinden çekindiği ve korktuğu kaotik bir 

ortam doğar. İnsanların güvenliklerini sağlamanın yolu, diğer insanlar üzerinde hâkimiyet kurmaktan geçer.  Kendi 

kişisel güvenliklerini sağlamak için insanlar, barışı aramışlar ve “başkalarının sana ne yapmalarını istiyorsan sen 

de başkalarına onu yap” fikrine ulaşmışlardır. Güvenlikleri için bazı haklarından vazgeçmeleri hususunda sözleşme 

yapmışladır.  

İnsanlar barış ve güvenliği sağlamak adına haklarından vazgeçmeleri ile sorun çözülemez. Yaptıkları bu 

sözleşmeye de uymaları gerekmektedir. İnsanların bu sözleşmeye uymalarını sağlayacak, insanlara boyun 

eğdiren, gözle görülen, elle tutulan, boyun eğdiren cezalandıran ve karşı konmayan bir gücün varlığı da 

zorunludur. Herkesin bu sözleşmeye uymasını sağlayacak iktidar “Devlettir, Leviathan”dır. 

İnsanlar, devleti aralarında yapacakları sözleşme ile kurarlar. Devletin kurulmasıyla bireyler yurttaş halini 

alırlar. Bu sözleşme aralarında eşitlik bulunan ya da birbirini eşit gören insanlar arasında yapılır.  İnsanlar sözleşme 

ile devleti kürerken doğal hakları olan güç kullanma hakkından devlet lehine vazgeçerler. Dolayısıyla ortaya çıkan 

devlet güç kullanma tekelidir. Sözleşmeyi yapanlar yalnızca yurttaşlık statüsü kazanacak olan bireylerdir. 

Sözleşmeyi yapanlar güç kullanma dahil tüm hak ve özgürlüklerinden vazgeçerek kendilerini bağlamışlardır. 

Ancak getirdikleri efendi, yani devlet Leviathan hiçbir şeyle hiçbir şekilde bağlı değildir. Devlet üstün bir kişiliğe 

sahiptir, son derece güçlüdür, egemendir ve herkes onun uyruğudur.  

Leviathan’ın ortaya çıkmasıyla güç ilişkileri tek bir güç etrafında kurumsallık kazanmıştır. Toplum 

sözleşmesi ile insanların içinden tek bir kişi egemen olunca diğerlerinden çok üstün bir konuma yükselir ve bu 

kişinin uyruklarına düşmanca davranmasını gerektirecek bir durumda bulunmamaktadır. 

Hobbes’e göre insanlar böyle bir sözleşme yapmışçasına, akıllarını kullanarak, belli bir zorunluluktan 

dolayı (ölüm korkusundan) siyasal toplumu yaratmışlardır. Yaratılan devletin sürekliliğini sağlamanın yolu, 

bireylerin egemenin iradesini kendi iradeleri olarak görmekten geçer. Egemen bütün bireylerden aldığı yetki ile 

onların adına konuşup eylemde bulunmaktadır.  

Hobbes bu yolla devlete veya egemene karşı herhangi bir başkaldırıyı kurumsal olarak olanaksız 

kılmaktadır.  

14. John Locke’ un siyaset felsefesinde doğal haklarla donatılmış birey ve bu bireyin haklarını 

korumakla yükümlü devlet düşüncesi (insanın doğası, toplumun ortaya çıkışı ve devlet egemenliğinin sınırları 

çerçevesinde) nasıl temellendirilmiştir? Açıklayınız. 

Locke’un siyaset felsefesinin temelinde, doğal haklarla donatılmış birey ve bu bireyin haklarını 

korumakla yükümlü devlet düşüncesi yatmaktadır.  Locke, insanların, insan olmak bakımından aynı değere sahip 

olmalarından dolayı aynı haklara sahip bulundukları, dolayısıyla bu değeri ve hakları gören insan aklının da 

yardımıyla insanların bu hakları koruyacak devletin oluşumu için bir sözleşme yaptığını savunur. Bu noktadan 

hareketle herkesin doğuştan sahip olduğu eşitliği güvenceye alacak liberal bir devletin gerekliliğine inanır. 

Locke göre insan tek başına yaşamak için yaratılmamıştır. İlk toplumu kadın ve erkek beraberliği bunu 

aile izler daha sonra efendiler ve hizmetkârlardan oluşan toplum bunlara eklenir. Sosyal bir varlık olan insan aynı 

zamanda doğal olarak eşit ve özgürdür. İnsanlar doğal olarak tam bir özgürlük içinde yaşarlar. Bir başkasının 

iradesine boyun eğmeden istediklerini yaparak ellerindekini diledikleri gibi kullanarak yaşarlar. Doğal yaşamdaki 
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güvensiz ortama karşın, toplumsal yaşam güvenliği garanti eder. Toplumsal yaşamın getirdiği güvenceyi 

benimsemek istemeyenler toplum yaşamı dışında kalabilirler. Bu bireyin seçme özgürlüğü içerisindedir. Locke 

mutluluğun en büyük iyilik olduğunu ve bu anlamda ahlaksal kabullere botun eğmenin de mutluluk getireceğine 

inanmaktadır. Locke toplumun kökenini bulmak için doğal yaşama dönemi ve sözleşme fikirlerinden hareket eder. 

Ancak doğal yaşam durumunun hangi çağa denk geldiği ve insanların doğal yaşam durumundan ne zaman 

caydıkları sorusuna cevap verememesi, doğal yaşamın devletin kişiye yüklediği görevleri tanımlamak için bir 

varsayım olarak tasarlamış olduğu görülür. Amaç, sınırlı devleti gerçekleştirmek, devlete hak ve özgürlüklerin 

kullanılmasının “bekçi” liği rolünü vermektir. 

Eşitlik fikri Locke düşüncesinde iki açıdan temellendirilir. Birincisi, Locke göre doğal eşitlik, açık biçimde 

hiçbir kimsenin bir başkasını kendi iradesine veya otoritesine tabi kılma hakkına doğal olarak sahip olmaması 

demektir. İnsanın doğal bir değere sahip olduğunu söylediği yasa aynı zamanda Tanrının yasasıdır. İkincisi ise 

toplumsal sözleşme ilişkisinin toplumun tüm bireylerinin karşılıklı kabulüne bağlı tutulması, toplumsal yapının 

sağlamlığını ve ahlaki temelini kurmasıdır. Bu formül 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde de aynen 

tekrarlanmıştır. 

Hobbes’ten farklı olarak Locke’a göre doğal yaşama dönemi özgürlüğün, insanlar arasındaki eşitliğin 

alabildiğince hüküm sürdüğü bir çağdır. İnsanların özgür ve eşit olarak yaşadıkları dönemde toplumsal ilişkiler 

geliştikçe zorunlu olarak toplumsal sözleşme yaparlar bu sözleşme ile yetkilendirilen memurlar yasalarla 

sınırlandırılmış yetkileri kullanırlar.   

Bu dönemde doğal yasalara uyulmasını sağlamak amacıyla herkesin doğal yasa emirlerini çiğneyenleri 

cezalandırma hakkı bulunur. Ancak cezalandırmak hakkı keyfi olarak kullanılabilecek bir hak değildir. Bu 

cezalandırma suçun ağırlığı ile orantılı bir şekilde olmalıdır. Ancak kişilerin kendi davalarında tarafsız kalmalarını 

beklemek çok mümkün olmamaktadır. Bu durum giderek bir savaş durumuna girmeye neden olabilecektir Bu 

nedenle insanlar kendi istek ve iradeleri ile doğal yaşam dönemine son vererek, aralarında yapacakları bir 

anlaşma ile suçluları cezalandırılacak bir otoritenin, iktidarın kurulacağı bir siyasal toplum haline geçerler. 

Cezalandırma hakkını da bu siyasi iktidara teslim ederler.  

Locke’a göre insanlar eşit ve özgür oldukları doğa durumundan toplumsal yaşama, güvenliklerini 

sağlamak için geçmişlerdir. Özgürlüklerini koruyabilmek için sadece “güvenlik” ve cezalandırma” hakkını toplumu 

yöneteceklere devretmişlerdir. Eğer siyasal iktidar, koruyacağı yerde doğal hakları çiğnerse, siyasal iktidara karşı 

direnme hakkı doğar.  

Egemen gücün ya da yasama organının toplumda yapacağı işler kesinlikle bellidir. Örneğin, can, mal ve 

özgürlüğü güvence altına alma, huzuru iç ve dış güvenliği sağlamak ve halkın iyiliğini gerçekleştirmek gibi. Siyasal 

iktidar kimin elinde oluş olsun, bu kimse toplumu keyfi kararlar ile değil halkın koyduğu ve bildiği yasalara göre 

yönetecektir. Egemen güç, tarafsız hakkaniyete saygılı ve anlaşmazlıkları yasalara göre çözümleyen yargıçlar 

atayacak, yalnızca yasaları uygulayabilmek ve ülkeyi yabancı saldırılara karşı koruyabilmek için güç kullanacaktır. 

Siyasal iktidarın halkın rahatını, huzurunu, iyiliğini ve güvenliğini sağlamaktan başka amacı olmayacaktır. 

Locke siyasal iktidarda üç kuvvetin bulunduğunu söyler. Yasama, yürütme ve federatif güç. Locke kabul 

ettiği bu siyasal düzende yürütme gücü ile federatif gücü yasamaya bağlı kılmıştır. Yasama gücünün sahibi halktır. 

Ve bu gücü kendisi adına kullanacak kişileri de kendisi belirler. Halkın iradesi ile iktidara gelen kişilerin zorba 
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olması ve yasaların kendilerine tanıdığı yetkileri halka karşı kullandıkları takdirde halkın bu iktidara karşı direnme 

hakkı doğacaktır.  

Locke, insan haklarının zor kullanma tekeline sahip devlete karşı korunması ve devletin hakları ihlal 

etmesini önlemek için, bir yandan temel haklara dokunmayacak sınırlı bir devleti yaratırken diğer yandan da 

yasaya bağlılığın temelin oluşturmakta, kuvvetler ayrılığıyla iktidarın iç dengesini kurarken, hakları hem devlete 

hem de diğer bireylere karşı güvence altına almaktadır. 

15. “Genel İrade” kavramının Rousseau’cu düşüncede sahip olduğu özellikleri de dikkate alarak 

J.J. Rousseau’un sosyal/toplumsal sözleşme kuramını dayandırdığı “genel irade” kavramının demokratik ve 

anti demokratik sonuçları neler olabilir? Açıklayınız. 

Doğal yaşama durumunda insanlar, kendi doğal eğilimlerine uygun olarak akla değil duyularına göre 

yaşamaktadırlar. Bu nedenle doğal hal insanı mutluydu. Mülkiyet kavramının olmaması da insanın mutluluğunda 

etkiliydi. Bu dönemde bir toprak parçasını çevirerek “bu benimdir” demek suretiyle ilkel ve saf insanlara sözünü 

dinletebilen kişi uygar toplumun gerçek kurucusudur. 

 Siyasal topluma geçiş insanı bozmuştur. Ancak bu aşamaya geçilmesi normal ve kaçınılmazdır. Bu sonuç 

insanın aleyhine olmuştur. Doğal yaşamda kendi doğasına uyarak yaşamını mutlulukla sürdüren insan, siyasal 

sisteme geçtikten sonra siyasal yaşama geçtikten sonra kendi çıkarlarından başkasını düşünmeyen bir varlığa 

dönüşmüştür. Bu yüzden de uygar topluma karşı çıkar. Birey doğal özgürlük bakımından yitirdiklerini “sivil” ve 

“ahlaksal” özgürlükler ile kazanır.  

Egemenliğin kaynağının halkta olması, insanların siyasal topluluğa geçmeden önceki güvencesiz ve 

temelsiz hakları yerine daha sağlam ve iyi haklara kavuşabilmek için siyasal topluluk haline geçtiklerini gösterir. 

Bu siyasal topluluğu meydana getiren irade, halk iradesidir. Bu nedenle mutlak siyasal otorite yönetim sürecine 

doğrudan ve sürekli olarak katılması beklenen halkın kendisidir. Özgürlük kendi kendini yönetme halidir. 

Rousseau ya göre kendi kendini yönetme hali de  genel iradedir. 

Devletin geleneksel ve mistik meşrulaştırılması yetersizdir. Bu nedenle Rousseau devlet egemenliğini, 

toplum kavramına bağlar. Siyasal ve hukuksal yaklaşımın temelinde sosyal sözleşme kavramının nedeni de yer 

olmasının nedeni de budur. Ancak Hobbes’ta insanlar birbirlerine verdikleri zarardan kurtulmak için bir araya 

gelmekte iken Rousseau’ya göre diğer insanlara bir toprağın kendisine ait olduğunu benimsetebilen insan 

toplumun kurucusu olmuştur. Sosyal sözleşme ile amaçlanan toplumdaki her bir bireyin malını ve canını 

toplumsal güç ile korumak hem bir arada yaşamanın huzurunu hem de bir arada yaşamaya rağmen bireye özgür 

bir alan sağlamaktır.  

Ona göre egemenlik kuvvet esası ile açıklanamaz. Kuvvetin hak yaratmadığı görüşü toplumsal yaşam 

alanına uygulandığında, ancak karşılıklılık esasına dayanan bir sözleme temel oluşturabilir. Sosyal sözleşme ile 

insanlar doğal özgürlüklerinden vazgeçip bunun yerine daha sınırlı ancak kullanılabilir. Sosyal sözleşme toplumun 

üyelerinin her birinin can ve mal güvenliğini sağlayan bir toplum biçimi oluştursun, her insan diğerleri ile birleştiği 

halde yine kendisi için özgür bir alan kalsın. Bu tanımlama ile asıl maç özgürlük ile sivil toplum olmanın koşulu 

olan otoritenin uzlaştırılmasıdır.  

Daima özgürlükten yana olan Rousseau toplumsal otoriteyi açıklayabilmek için genel idare kavramına 

başvurmaktadır. Bu tip bir genel idare açıklamasına dayanan sosyal sözleşme herkesin katılımı ile yani oy birliği 

ile gerçekleşir. Toplumun iyiliği le bireylerin iyiliği aynı şey değildir. Toplumun iyiliğini genel irade korur. Genel 
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irade birbirine karşıt olabilen iradelerin çıkarılmasından sonra geriye kalan iradedir. Rousseau’nun bir yandan 

özgürlük temelinden hareket etmesi, diğer yandan da çoğunluğun düşünesi olarak genel iradeye atfettiği değer, 

hem azınlık hakları açısından hem de genel iradeye teslimiyet açısından demokrasi için büyük bir sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır. Sözleşmeye bir şekilde katılmamış olanlar, sözleşme dışında kalırlar ve yabancı statüsü 

kazanırlar. Sosyal sözleşme kurulduktan sonra ülkede yaşayanlar sözleşmenin tarafı sayılırlar.  

Genel irade özel bir amaca yönelmez. Halkın bütün yaşamını düzenleyen kuralar genel irade açıklaması 

olarak kabul edilirler. Rousseau’nun genel iradeye mistik bir anlam yüklemesi ve genel iradenin yanılmazlığı 

görüşü eleştirilmiştir. Genel iradenin yanılmış olduğu zamanla görülmüştür. Genel iradenin yanılmaz görüşü ırkçı 

üstün üstün ulus açılımları için de kullanılmıştır. Rousseau kişisel hak ve özgürlüklere genel irade üzerinde bir yer 

verdiği için çoğunluk despotizmi daha tehlikeli bir hal alır.  

Rousseau’ya göre genel iradeyi temsil eden hükümet üyeleri ise karar organı olmaktan çok genel 

iradenin memurlarıdır.  Rousseau sistem içinde siyasal parti oluşumunu da gereksiz görür. Rousseau’nun kurmuş 

olduğu genel irade teorisinin pratikte işlemesi ancak doğrudan demokrasi ve küçük bir nüfus topluluğu ile 

mümkündür.  

Demokrasi Paradoksu: 

1. Eğer demokratik seçimin geçerliliğine inanıyorsan çoğunluk tarafından seçilen bir politikanın 

uygulanması gerekir. 

2. Seçimle belirlenen A ve B gibi iki politik durum söz konusudur. 

3. A nın uygulanmasını ve Benin de uygulanmamasını istiyorum. Bu nedenle tercihimi A dan yana 

kullanıyorum. 

4. Oysa çoğunluk B yi seçiyor. 

Bu dört önermeden 1 ve 4 göre B nin uygulanması, 2 ve 3 e göre ise B nin uygulanmaması gerekir.  

Popper çözüm olarak, demokrasilerden sadece hükümetlerin yönetilenlerin çoğunluğu tarafından 

seçilmesinin anlaşılmaması gerektiğini savunur. Eğer demokrasilerden salt bu anlaşılırsa yukarıdaki paradoks 

çözülemez.  

Rousseau’ya göre siyasal sistemin kurucusu olan yasalar, genel iradenin ifadesidir. Adaleti de genel irade 

olarak yansıyan bu yasalar sağlayacaktır. Yasalar soyut ve genel nitelikte olmalıdır. Yöneldikleri alana göre yasalar 

üç başlıkta toplanabilirler. 

a. Siyasal Yasalar: Bunlar anayasalardır.  

b. Toplumsal Yasalar:  Bireyin diğer bireyler ve devletle olan ilişiklerini düzenler 

c. Ceza Yasaları 

Ayrıca Rousseau doğal hukuk geleneğine uyarak insanın kalbindeki yasaların da dördüncü tür yasa olarak 

ele alır.  

16. Hegel’in Montesquieu ve Rousseau’ya karşı yaptığı eleştirileri de dikkate alarak, egemenlik 

kavramı ve devlet tipi hakkındaki görüşlerini belirtiniz. 

Hegel’e göre devlet evrenselin temsilcisidir. Toplum devletin maddesidir, devlet ise bu maddenin aklıdır. 

Hegel, devletin aile ilişkisinden başlanarak yapılan açıklamasını da Rousseaucu toplumsal sözleşme yaklaşımını 

da eleştirmektedir. Daha üstün bir sistem olan devletin daha dar kapsamlı aile ve varsayımsal sözleşme kavramı 

ile açıklanamayacağı düşüncesindedir. Her iki halde de devlet ile sivil toplum arasında çatışık bir ilişki ortaya çıkar. 
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Eğer devleti sivil toplumla zıtlaştırırsak, onu kişisel mülkiyet ve özgürlüklerin korunması ve güvence altın 

alınmasına yönelik bir şey olarak tanımlarsak, bu durumda bireylerin çıkarları, tek başına, onları gerçekleştirmek 

için diğerleri ile bir araya geldiği en yüce amaç haline gelir. Bir devlerin üyesi olmak isteğe bağlı bir durum haline 

gelir, oysa devlet birey ilişkisi bundan farklıdır. Devlet kurucu bir öğe olarak, Hegel felsefesinin hem amacı hem 

de başlangıç noktasıdır. Hegel devleti, sadece bilincin kavradığı bir ihtiyaç ya da model olarak değil, tarihin 

kavranışında bir zorunluluk olarak almaktadır. Bu yaklaşımla evrensel aklın devlette varlık bulmasını yani devletin 

ussallaşmasını kabul etmektedir. Hegel’ci devlet bireyin maddi ve ilişkiler alanını yani sivil toplumu da 

içermektedir. Hegel’in devleti, böylece toplumla örtüşen ve toplumun kendisi olan bir varlığa dönüşmektedir. 

Yani devlet siyasal egemenliğin aracı değil, özel bir kurum ya da aygıt değildir. Toplumsal ve tarihsel evrimin nihai 

amacıdır. Bu niteliği ile de mutlak ve sonsuzdur. Devletin bu yüksek amaç oluşu onun bireyden her türlü 

fedakârlığı isteyebilmesini de sağlar.  

Hegel’in felsefesi bütünlük sistemine dayanmakta ve bu sistemin en üstünde devlet bulunmaktadır. Aile 

kendi içerisinde bütünlük oluşturmakta birlikte aynı zamanda sivil tolumun tezini oluşturmaktadır. Sivil toplumda 

aynı şekilde kendi içinde bir bütün oluşturmaktadır. Aile ve sivil toplum devlette bütünleşmektedir. 

Devlet, bütün vatandaşların gerçek bir birlik yaratacak şekilde kaynaşmasının sonucudur.  Devlet bir araç 

değil amaçtır. Bireyden daha yüksek bir amaç olduğu için, bireyden daha yüksek bir fedakârlık isteyebilir. Birey 

için en üstün ödev devletin üyesi olmaktır. Objektif tin devlette belirir. Devlet özgürlüğün kendisidir. 

17. Marksist kuramda önemli bir yer tutan “yabancılaşma” kavramı neyi ifade eder? 

Yabancılaşma türleri hakkında bilgi veriniz. 

İnsanın kendi yarattığı şeylerden kopması, bunları kendi dışında soyut varlık, üstün bir güç olarak 

görmesi, bunlar karşısında kendi kişiliğinden, insanlığından olması, bunların boyunduruğu altına girmesi, Marx 

tarafından yabancılaşma olarak dile getirilmiştir. Yabancılaşma üç ana başlık altında ele alınabilir. 

a. Ekonomik Yabancılaşma: İşçi iş gücünü satarak, makul koşullar altında kalma suretiyle onu 

kapitaliste bırakmaktadır. Bu da yabancılaşmadır. Çalışan seri üretim ilişkisi içerisinde bir vidayı sıkan, bir 

kaportayı düzelten, bir cilayı yapan, sıfatıyla üretimde ortaya çıkan ürünün bütününden uzaklaşmakta, ürettiğini 

somut olarak algılayamamaktadır. Bu üretilene yabancılaşmadır. Geleneksel üretim ilişkilerinde, usta-çırak ilişkisi 

içerisinde öğrenilen zanaatlar bu açıdan bireyi yabancılaşmadan kurtarıyordu. Üretilene yabancılaşma işbölümü 

aracılığıyla da olmaktadır. İş bölümü, bireysel ailenin çıkarı ile birbiriyle ilişki içindeki bütün bireylerin ortak çıkarı 

arasında bir çelişkiye yol açar. Kapitalist anlamda üretim sürecinde işi yapanla malın sahibi arasında ortaya çıkan 

farklılaşma ise mülkiyete yabancılaşmaya yol açar. Ben yaptım ama benim değil. 

b. Dinsel Yabancılaşma: Marx, insanı dünyaya razı etmek anlamında ele alan dini, temel sömürü 

araçlarından birisi olarak görmektedir. Din toplumların afyonudur. Din egemen sınıfların ideolojisi olarak 

yabancılaşmaya hizmet eder. 

c. Politik Yabancılaşma: Asıl üretici sınıfın iktidarda olmaması anlamındadır. Sınıflı toplum düzeni 

olan kapitalist burjuva düzeni ancak devrimle yıkılarak politik yabancılaşma ortadan akldırılabilir. 
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18. Alman tarihçi hukuk okulunun en önemli düşünürlerinden olan F.C.V. Savigny’nin yabancı 

hukuku iktibası, kodifikasyon ve hukukun gelişim seyri konusundaki fikirlerini açıklayınız. 

Tarihçi Hukuk Okulunun önde gelen savunucularındandır. Savigny Roma Hukukuna Cermen Hukukuna 

tercih etmiştir. “Modern Roma Hukuku” isimli ünlü çalışmasında, Roma Hukukunu açıklayıp eleştirmek ve bu 

hukukun kendi ülkesinde nasıl uygulanıp uyumlaştırıldığını ve nasıl değişime uğradığını açıklayarak hem hukuk 

resepsiyonu konusuna hem de hukukun tarihsel perspektifte algılanışına başarılı örnekler vermiştir. Savingy, bu 

uzun tarihi süreç içinde Roma Hukuk uygulamasının başarısını da bu hukukun Alman “Volkgeist”ıyla yani “halk 

ruhuyla” uyum göstermesine bağlamıştır. Savingy bütün insanlık ve bütün zamanlar için geçerli bir hukuk 

sisteminin bulunamayacağını, bu tür bir savın soyut bir yaklaşım olduğu düşüncesini savunmaktadır. Tıpkı dil gibi 

hukuk da içinde doğduğu toplumsal yapılanma ile çok yakından ilgilidir. Volgeist, her halkın kendisine ait, 

kendisine özgü ruhudur. Örf adet, hukuk ve dil gibi ürünleri söz konusu halkın tarihsel gelişimi tarafında 

koşullanan özel gelişim süreçleri içinde değerlendirmek gerekir. Hukukun kaynaklandığı halk ruhu, halkı oluşturan 

bireylerin ruhsal varlığını aşan bir nitelik kazanır. 

Genel bir Alma Hukuk düzenlemesi yapmak için Thibaut’un önermiş olduğu iktibasın, yani yabancı 

yasanın alınması yolunun da Savingy tarafında reddedildiği görülmektedir. 

Huku tarihsel süreç içinde gelişip olgunlaşmasına paralel olarak, uzman hukukçuların, hukukla ilgili 

araştırma ve sistemleştirme çabaları ortaya çıkar. Hukukçular ayrı bir sınıf niteliği kazanarak, daha suni bir hal 

almış olan hukukun geliştirilmesi ile uğraşırlar. İlk aşamada dinamik özellikleri daha fazla göstermekte olan hukuk 

kuralları hukukçuların müdahalesi ile daha statik bir hal alır. İlk dönemde hukuk daha çok politik aktörler tarafında 

belirlenirken ikinci aşamada hukuk daha teknik açıdan ele alınmaktadır. Bu sistemleştirmenin doğal sonucudur. 

Hukukçular sistemleştirme çalışmaları yaparken yeni hukuk kuralları yaratmayacak, var olan halkın hukukunu 

daha sistematik hale sokacaklardır. Savingy bunun en başarılı örneği olarak Roma Hukukunu görmektedir. 

Hukuksal gelişim açısından son aşama hukukun yasalaştırılması, yani kodifikasyonudur. Bu aşama gelişmişlikteki 

son aşamadır. Ona göre Roma Hukukunun asıl başarısı sistemleştirme olan Corpus Iuris Civilis tir. Yaşadığı 

dönemde Savingy Alman Hukukunun önce sistemleştirilmesi sonra da yasalaştırma aşamasına geçmesi 

gerektiğini söylemiştir. Ancak Almanya için bir resepsiyon düşünülüyorsa bunun için Roma Hukukunun en uygun 

olduğunu savunmaktadır. Çünkü Alman Hukukçuların Roma hukuku ve Cermen Hukukunu uzun süredir 

sistemleştirme çalışmalarını yaptıklarını belirtmektedir. 

Savingy örf ve adet hukukunu, hukukun en temel kaynağı olarak görmüş, bu nedenle de Almanya’daki 

kodifikasyon (kanunlaştırma) çalışmalarına şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre hukuk kodifikasyon aşamasına 

gelmeden önce çeşitli aşamalardan geçmelidir. O kendi zamanı Almanya hukuk düzeninin herhangi bir 

kodifikasyon için böyle bir aşamaya gelmemiş olduğunu gerekçe göstererek Almanya için Medeni Kanun  

yapılmasını reddetmiştir. Bir kanun için öncelikle uzun yıllar içinde gelişen temel ilkelerin tespit edilmesine ihtiyaç 

vardır. Ayrıca bir halkı ya da ulusu bir arada tutan temel unsurlardan birisinin “dil” olduğunu zamanın Almanyası 

için genel ve ortak bir kanun yazacak kadar ortak bir dil gelişmediğini belirtmektedir. Kodifikasyon Savingy göre 

hukuk yasa koyucunun zorlamasıyla değil kendiliğinden ortaya çıkar. Bu da hukukun örf ve adet kökenli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu nedenle örf adet hukukunu bir tarafa bırakıp kanunlaştırma hareketlerine girişilmesi 

hukukun gelişimini olumsuz etkiler. Hukukun örf adet sonucu ortaya çıkması demek, hukukun kişisel çıkarların 
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aşılarak ortaklaşa inanç sonucu ortaya çıkması demektir. Hukukun evrensel, tüm ulus ve zamanları kapsayan bir 

düzeye ulaşması olanaksız olduğu için doğal hukuk anlayışı reddedilmesi gerekir çünkü gerçekçi değildir.  

Savingy resepsiyon kavramına bir ülkenin diğer bir ülkeden kanun ithal etmesine olarak anlaşıldığı için 

karşı çıkmıştır. Resepsiyonla bunun başarılabilmesi için, bir şekilde kabul edilmiş yabancı hukukun o halkın hukuku 

olarak belirli bir benimsenme sürecinden geçmesi gerekir. Hukuk kurgusal değil yaşayan bir şeydir. 

Savingy örf adet hukuku ile pozitif hukuk arasında bir köprü kurmaya çalışmıştır.  

19. Jeremy Bentham’ın genel felsefesi hakkında bilgi veriniz. 

Jeremy Bentham, İngiliz faydacı okulun en seçkin düşünürlerindendir. Faydacı teorinin ilkeleri onun 

tarafından sistematik biçimde ortaya konulmuştur. Jeremy Bentham faydayı haz veren anlamında yani “hedonist” 

bir yaklaşımla algılamaktadır. Hazcılık ise ahlaki hazcılık ve psikolojik hazcılık olarak ikiye ayrılır. Psikolojik hazcılık, 

her insanın yalnızca kendi hazzı ya da mutluluğunu gözettiğini, herkesin elde ettiği haz miktarını en yüksek düzeye 

çıkarmak istediğini savunur. Ahlaksal hazcılık ise, mutluluğu yaşamın ve ahlakın nihai ve en yüksek amacı 

yapmaktadır. Mutluluk amacına acıdan kaçınıp haz elde etmekle ulaşabileceğimizi bundan dolayı hazzın 

yaşamdaki en yüksek iyi olduğunu, her eylemin hazza yönelmesi gerektiğini savunur. Jeremy Bentham buna ek 

olarak, “iyi” için, en yüksek sayıda insana, yüksek mutluluğu sağlayan şey tanımını getirmektedir. Ona göre sezgi, 

hazzı ve acıyı duyumsayabilme yeteneğidir. Jeremy Bentham faydacı mantığı üç temel varsayım üzerinde 

şekillendirir. 

- Bireylerin toplam hazzına yapılan eklemenin, onların toplam acısına yapılan eklemeden büyük 

olması halinde bireyin mutluluğu artar. 

- Topluluğun genel çıkarları, bireylerin çıkarlarının toplamından oluşur.  

- Bireysel hazlar toplamı acılar toplamından daha büyük oranda artmışsa, topluluğun kolektif 

mutluluğu da artacaktır.  

Bentham’ın biçimlendirdiği faydacı teori günümüz liberal sisteminin temelini oluşturmuştur. 

20. Jeremy Bentham’ın ve hukuk ve devlet anlayışı hakkında bilgi veriniz. 

Jeremy Bentham, hukukun geçerliliğini ya da geçersizliğini daha üst bir hukuk çerçevesindeki iyilik ve 

kötülüğe dayandığını iddia eden doğal hukuk yaklaşımını ve doğal haklar kavramını reddeder. Ona göre mutluluk 

en büyük iyidir. Bentham’a göre yasama süreci de “iyi” yi gerçekleştirecek biçimde ayarlanmalıdır. Tüm yasama 

eyleminin refahın ve güvenliğin sağlanmasını ve yurttaşlar arasındaki eşitsizliğin azaltılmasını amaç edinmesidir.  

Benham’a göre hukuk, egemen güç tarafında konulan veya benimsenen ve egemen gücün etkinlik 

lanaındaki kişilerin davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukukun dört temel unsuru vardır. 

- Hukuk egemenin iradesinin ürünüdür. 

- Bu ürün devlette yaşayan insanların ve kamunun bilgisine sunulmuştur. 

- Hukuk, aykırı davranışı zorla etkileme gücüne sahiptir. 

- Hukukun yaptırım gücü vardır. 

En üst yasa koyucu mutlak yetkilidir. Onun yetkisinin hukuksal herhangi bir sınırı yoktur. Fayda ilkesi 

yasama için yol gösterici bir ilkedir. Yasama ile en fazla sayıda insanın en çok mutluluğunun sağlanması gerekir.  

Buna rağmen yasa koyucu fayda ilkesini gözetmeden kanunları çıkarmışsa, tamamen hükümsüz sayıldıklarından 

yargıç tarafından uygulanmaz ve bu tür yasalara da uyulması gerekmez. Behtham’a göre hukukun gerçek görevi 

toplumdaki en büyük mutluluğu sağlamak olmalıdır.  
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Bentham yasaları ikiye ayırmaktadır.  

a. Temel Yasalar: Doğrudan vatandaşlara yönelik yasalar. 

b. Tali Yasalar: Yasaları uygulayacak olan kamu görevlilerine yöneliktir. 

Bentham doğal hukuk anlayışını eleştirmektedir. Toplum ve devletten önce de hakların var olduğunu 

savunan görüşler ona göre hatalıdır. Hukukun ortaya çıkması kendiliğinden değil, her zaman ve her yerde zorlama 

bir kurumla yani devletle gerçekleşir.  En büyük sayıda insanın en büyük sayıdaki mutluluğuna sadece hukuka 

uyduğumuz zaman ulaşabiliriz. 

21. Jeremy Bentham’a göre devlet/siyasal sistem, toplumsal gereksinimleri karşılamak ve 

mutluluğu sağlamak için hangi ilkeleri/görevleri gözetmelidir. 

Bentham toplumsal yaşamın ortaya çıkışına ilişkin sosyal sözleşme teorisini de reddetmektedir. Ona göre 

devlete itaatin kökeninde sadece yarar kavramı vardır. Buradaki menfaat bir yandan insanların temel 

gereksinimlerinden birisi olan “güvenli” duygusu diğeri ise “barış” içinde yaşamadır. Bu gereksinimi karşılamak 

için siyasal sistem aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır. 

a. Geçim araçlarını sağlanması: En kolay gerçekleşecek olanıdır. Bu ilkenin gerçekleştirilebilmesi için 

uygun ortamın sağlanması ve devlet tarafından engellerin kaldırılması yeterli olacaktır.  

b. Toplum refahının yaratılması: Geçim araçlarının sağlanması, refahı da kendiliğinden ortaya 

çıkaracaktır. Bunun için devletin müdahalesi değil, işlerin kendi akışı içinde ilerlemesi refahın kendiliğinden 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Devletin müdahalesi doğal akışı bozacaktır. 

c. Eşitliğin gerçekleştirilmesi: Haz ve acı duygularındaki denklik insanların eşitlik taleplerini ortaya 

çıkarır.  Devlet kişilerin olabildiğince eşit işlem görmelerini sağladığında bu konuda başarılı olacaktır. 

d. Güvenliğin sağlanması: Güvenlik, hem toplumsal yaşamın garantisi hem de devletin temel 

görevidir.  Bentham’da güvenliğinin planlama, özellikle de gelecekle ilgili beklentiler yaratma açısından çok büyük 

önemi vardır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik gelecekle ilgili beklentileridir.  Güvenliğin 

sağlanması ilkesinin içinde özgürlük kavramı da vardır.  

22. Jeremy Bentham, yaptırım, ceza birincil ve ikincil kötülükler hakkındaki görüşlerini faydacı 

felsefe içinde nasıl ele almıştır? 

Hukukun bir yandan pozitif, bir yandan da negatif iki ödevi vardır. Pozitif fonksiyon, toplumun refahı için 

gerekli olanların sağlanmasıdır.  Negatif olan ise güvenliğin garantisi olarak aykırı eylemin yaptırıma 

bağlanmasıdır. Hukukun ası amacı pozitif hukuku gerçekleştirmek olduğu için mümkün olduğu kadar negatif 

fonksiyonuna başvurmamak gerekir. Aslında ceza bir anlamda kötülük olarak ortaya çıkar. Bu kötülüğün ortaya 

çıkması ancak daha büyük bir kötülüğün ortaya çıkmasını engellemek içindir. Bentham’ın özellikle cezaya ilişkin 

değerlendirmelerinde sosyal fayda ilkesinin benimsendiği anlaşılmaktadır.  Yaptırım, davranış kurallarına veya 

hukuka bağlayıcılık gücü veren şeydir. Yaptırım, fiziksel, politik, ahlaki ve dini olabilir. Yasa koyucunun en büyük 

ödevi, toplumun mutluluğunu artıracak olan davranış formunun hangisi olduğuna ve hangi yaptırımın bu 

mutluluğu artıracağına karar vermektir. Bir hukuk normunu ele aldığımızda iki bölümden oluştuğunu görürüz. İlk 

bölüm yasanın ilgiliden talebini gösterir, yani kanun koyucunun emredici iradesidir. İkinci bölüm ise bu iradenin 

talebinin gerçekleşmemesi halinde ortaya çıkacak yaptırımı gösterir. İradeye yönelen yaptırım her zaman ceza 

olarak ortaya çıkmaz. Bazen de ödül olarak da ortaya çıkabilir. Bir eylemin kötülüğünün ölçülmesi ilk kez 

Bentham’ın yasa koyma metodunda görülür.  Kötülükler birincil ya da ikincil olabilirler. Örneğin hırsızlık 
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eyleminde, birisine ait olanın rızası olmadan alınmış olması birincil kötülük iken, böyle bir eylemle kolayca kazanç 

sağlanabileceği düşüncesi ikincil bir kötülüktür. Çünkü bu mülkiyetin kutsallığı fikrini zayıflatır. Ve mülkiyet 

güvenliğinin zedelenmesine yol açar. Aslında ikincil kötülükler birincil kötülüklerden daha önemlidir0 Çünkü 

toplumdaki istikrar ve güveni zedeleyerek daha büyük yaralara yol açarlar. Sonuç olarak hukuk kötü sonuçlara 

neden olan tüm eylemleri engelleyerek toplumdaki toplam mutluluğu artırma amacı güder.  

23. Amerikan hukuki realizm akımının temel ilkelerini yazınız. 

Amerikan Hukuksal Realizmi felsefede genel olarak pragmatizm olarak adlandırılan ekol içinde yer alır. 

Pragmatizm yararlı olmayan bir şeyin doğru olamayacağını iddia etmektedir. Doğru kavramının ölçütü “yarar” dır. 

Hukuksal realizm, hukuk alanında yargıcın hukuku uygularken koyduğu davranışı esas aldığı için ampiriktir. Diğer 

yandan yargıcın belirli tarzdaki davranışı ortaya koymasının gerekçeleri yetiştiği çevre, ekonomik ve psikolojik 

faktörler göz önüne alınarak saptandığı için sosyolojiktir. Bu akımın ilkeleri; 

a. Demokrasi 

b. Hukukun araçsallığı 

c. Hukukun toplumun gelişim süreci içerisinde ele alınması 

d. Hukukun insan yapımı olduğu 

e. Yaptırımın hukukun ayırt edici ölçütü olduğu 

f. Başarılı bir hukuk uygulaması için yargıcın genişletilmiş bir yetki alanı olması ve taraf 

menfaatini dikkate alarak karar vermesi gerekliliği 

g. Hukukun bir sosyal mühendislik faaliyeti olarak toplumsal düzenin kurucu unsuru ve 

planlama aracı olmasıdır. 

Hukukun araçsallaştırılmış olması nedeniyle Amerika’da hukuksal realizmin “enstrümantalizm” 

olarak da isimlendirilir. Bunula kastedilen hukukun sadece bir yöntem olduğu, bağımsız bir hukuk biliminin 

olmadığıdır. Hukuk öngörülen amaca ulaşmak için bir araçtır. Bu nedenle hukukun değiştirilebildiğini öngördükleri 

gibi, mahkemelerin vermiş olduğu emsal kararlarında da değiştirilebilmesi gerektiğini ileri sürerler. İngiltere’de 

olduğu gibi Amerika’da da mahkemelerin koyduğu hukuk, yasama organının koyduğu hukuktan daha öndedir. 

Amerikan realistlerin hukuku, uygulayıcıların gözlemlenebilir resmi davranışları olarak algılamaları, bu 

gözlemlenebilir davranışlar için tahmin oluşturmayı hukukçunun asıl işlevi olarak görmelerine yol açmıştır. 

Mahkemelerin gelecekte verecekleri kararların nasıl olacağının önceden kestirilebilmesi asıl hukuk faaliyetine 

dönüşmüştür. Realist okul, hukukun yargı yolu ile yaratıldığını temel hareket noktası saymaktadır. Hukuk ile 

toplum arasındaki ilişki, sürekli ve hızlı sosyal değişmenin uyumlu bir şekilde sürmesinin garantisidir. Bu nedenle 

hukukun toplumun gereksinimlerini ve gereklerini ne derece sağlayabildiğinin sürekli denetlenmesi gerekir. 

Realistler, hukuka kaynaklık eden örf ve adet gibi yerleşmiş kural, prensip ve kavramlara karşı da şüpheci bir 

tutum almaktadırlar. Diğer yandan hukuku yapan sadece kanun koyucular değildir. Hukuku uygulayan yargıçlar 

da hukuk yapıcıdırlar. Yargıçlar soyut ve genel nitelikteki yasaları genel bir çerçeve olarak alıp, olaya uygun 

çözümü üretebilecek esneklik göstermektedirler.  

Amerikan hukuksal realizmi, iki temel eleştiri üzerinden biçimlenmiştir. İlki hukukun 

uygulanmasının başarılı bir uygulamaya dönüşmemesinin nedeni olarak, soyut ve genel olan normun eleştirisi, 

diğeri de mahkemelerin vereceği kararın ne olacağının önceden tahmin edilememesinin yarattığı sorundur. 
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Hukuk normunun yarattığı sorunların giderilmesi için mahkeme kararlarının öncelikle de Yüksek Mahkeme 

kararlarının üzerinde durmayı önerir. 

Amerikan hukuksal realizmi, hukukun yasalarda yazdığı şekilde değil dışarıdan somut olarak 

gözlemlenebilen şekliyle incelenmesini önemser. Bu nedenle de Amerikan Hukuksal Realizmine yöneltilen köklü 

eleştiriler vardır. Yargıç yasayı hiç göz önünde bulundurmaksızın bir karar verecekse yasanın otoritesinden 

bahsetmek mümkün olmaz. O zaman yasaların varlığı tartışma konusu olur. Yargıcın somut olayları çözmek için 

yarattığı hukuk, sistematik irdelemeye uygun değildir, çünkü raslantısaldır. Diğer yandan hangi hukuksal kararın 

çıkacağına ilişkin tahminde bulunma, hukukun düzen fonksiyonundan kaynaklanan, hukukun güvenilirliği ilkesini 

de zedeler. Realistlerin hukukun normatif karakterini ihmal ederek hukuku yargıçların davranışları ve kararları 

olarak tanımlamaları şiddetle eleştirilmesine yol açmıştır. 

24. İnsan Haklarının dayandığı temellerden biri olarak kabul edilen “insan onuru” kavramını 

İHEB’de ki kullanış biçimini de dikkate alarak açıklayınız. 

İnsan onuru kavramı, özellikle 2. Dünya Savaşından sonra kabul edilen anayasalarda ve uluslararası insan 

hakları bildirgelerinde sıkça kullanılan bir kavramdır. İHEB, insanlık ailesinin tüm üyelerinin sahip olduğu onurun, 

dünyadaki özgürlük, adalet ve barışın kaynağı olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle insan onuru fikri, 1966’da 

insan hakları üzerine kabul edilen iki uluslararası pakttan başlamak üzere önemli insan hakları belgelerinin kalbi 

konumundadır. Bunlar; Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Paktı (MSHUP) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Uluslararası Paktıdır (ESKHUP). Ayrıca, işkenceyi, köleliği, insanlık dışı ve alçaltıcı muameleler ile her türlü 

ayrımcılığı yasaklayan antlaşmalarda da ‘insan Onur’una atıf yapılmıştır. İnsan onuru genellikle tanımlandığı 

üzere, insan haklarının dayandırıldığı temel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yasal normların 

düzenlenmesinin nihai akli/başvuru kaynağı olması şaşırtıcı değildir. İnsan onuru kavramı, her ne kadar 

uluslararası insan hakları belgelerinin merkezinde yer almaktaysa da bu belgelerce açıkça tanımlanmış değildir. 

Bununla beraber, bu belgeler ilk olarak, “bu onur, insanlık ailesinin bütün fertlerinde vardır”(İHEB, başlangıç); 

ikinci olarak, “bütün insanlar, onurda ve haklarda özgür ve eşittirler” (İHEB, 1.madde); üçüncü olarak, “bu haklar 

insan kişisinin tabiî onurundan türemiştir” (MSHUP ve ESKHUP Başlangıçları) diyerek bu nosyonun anlaşılması 

için değerli bir rehber geliştirmişlerdir. İnsan onuru insan haklarının dayandığı temeldir. Uluslararası belgeler, 

insan onuru için, insanlık ailesinin tüm fertlerinde vardır, tüm insanlar, onurda ve haklarda özgür ve eşittirler 

diyerek bir rehber haline gelmişlerdir. 

- İnsan onuru, herkesin basitçe sırf insan olduğu için sahip olduğu koşulsuz kıymettir. 

- İnsan onurunun yüklendiği ikinci sonuç, temel haklar herkes için eşittir. 

- İnsan tabiatından kaynaklanan temel haklar tanınmadığında veya tanındığı halde etkin bir şekilde 

korunmadığında ihlal edilmiş olur. 

İçsel onur herkes için aynıdır. Kazanılmaz, kaybedilmez, azalmaz artmaz. En kötü suçlular bile 

onurlarından arındırılamaz, insanlık dışı muameleye tabi tutulmaz ve cezalandırılamaz Onur tek başına sorunları 

çözmez başka somut şeylere de ihtiyaç duyar. İnsan hakları ve insan onuru böylece karşılıklı olarak birbirine farklı 

biçimde bağımlıdır. Aralarındaki ilişki, somut bir legal normun, bir ilkeyi gerçek hayatta görünür kılmasıdır.  

 
25. Etik değerde bulunması gereken nitelikleri ve bu niteliklerin somutlaştırılmasına hizmet 

ederek hukuk düzeninin eleştirisini mümkün kılan meşruluk kriterlerini, ilkelerini kısaca açıklayınız.  
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Etik değer olması gerekenden başlar. İki temel özelliği bulunmaktadır. Birinci özellik 

evrenselleştirilebilirliktir. Evrenselleştirilebilirlik, bir olaya ilişkin olarak verilen ahlak yargısının, bu olaya tam 

olarak benzeyen başka tüm olaylar için de verilmesi gerektiğini ifade eder. Buna göre temel ahlaksal değerler 

doğaları gereği evrenseldir. İkinci özellik bağlayıcılık özelliğidir. Etik değerlerin önemli özelliği, mutlak bir işlemi 

dile getirip, insandan buyurucu bir şekilde gerçekleşmeyi beklemeleridir. Bu ise, bu yargılara inanıyorsak, 

elimizden geldiğince onlara uygun davranmamız gerekmektedir. 

Bu iki temel özellik, etik temellendirmeye yardımcı olur. Etik değerler hukuk düzeninin eleştirisini 

mümkün kılar. Hukuk felsefesi, hukuk düzeninin meşruluğunu temel araştırma konusu yapar. Bu konuda, 

meşruluk kriterlerinin özenle ve hassasiyetle belirlenmesi, cari hukuk düzeninin sağlıklı bir kritiğe tabi 

tutulmasında hayati rol oynar. Bu kriterleri şu şekilde sayabiliriz. 

- İnsan Onuruna Saygı 

- İnsan Hakları 

- Hukuk Devleti İlkesi 

- Demokratik Yönetim 

- Özgürlük 

- Eşitlik 
 

26. Hukuk düzeni ve meşruluk ilişkisini açıklayarak, söz konusu meşruluk kriterlerinin, hukuk 

düzeni ve meşruluk ilişkisinde nasıl bir rol oynadığını belirtiniz. 

Hukuk bireylerden onaylanmayı talep eder. Devletin de kendi meşruluğunu ifade etmede ve topluma 

kabul ettirmede hukuk düzenine ihtiyaç vardır. Çift yönlü bir meşruiyet algısı vardır. Bir yandan devlet hukuka 

uyduğu için meşru bir güç olarak telakki edilirken, bir yandan da devletin oluşturduğu pozitif hukuk uyulması 

gereken meşru normlar olarak bireyleri, toplumu ve devleti bağlar. Hukuk düzeni ve devletin meşruluğu bir bütün 

olarak hukuk devleti ilkesinde somutlaşır. 

Ancak bu çözümleme, hukuk devletinin verili bir yönetim anlayışı olmayıp, ortaya çıkarılması, 

oluşturulması, varlığı gözetilen ve korunması, hatta geliştirilmesi gereken bir ilke olduğunu da bize ima eder. 

Hukuk devleti ilkesi, devlet iktidarının her koşulda meşru olmadığını, devlet iktidarını ve bu iktidarın kaynağı olan 

hukuku, yukarıda sayılan temel ilkeler çerçevesinde teste tabi tutmamız gerektiğini gösterir. Buna göre söz 

konusu ilkelerle örtüşen ya da asgari bir uyum içinde olan bir hukuk düzeni meşruluk kazanabilecekken, bu 

ilkelere açıkça aykırı düzenlemeler içeren hukuk düzeni ve onu oluşturan iktidarın meşruluk iddiası geçersiz 

olacaktır. 

Tekrar etmek gerekirse birbirleri ile olumlu ve olumsuz karşılıklı ilişkilerde bulunan yukarıda açıkladığımız 

üç unsur ve fonksiyon denge içinde olduklarında, adil bir hukuk düzeninin gerçekleşmesi sağlanır. Normal olarak 

tüm hukuk normları bu üç fonksiyonu da kapsamalıdır. Sonuç olarak hukuk, hem adaleti gerçekleştirecek, hem 

toplumsal gerçeklikleri doğru biçimde yansıtacak, hem de bu toplumsal yasamın barış içinde sürebilmesi için 

öngörülebilir/pozitif bir düzen görünümünü sağlamaya çalışacaktır. 

 

27. Birbirinden farklı iki davada Alman ordusundaki askerler Nazi rejimini eşlerinin yanında 

eleştirmişlerdir. Askerlerin eşleri kamu makamlarını bu eleştirileri ihbar etmişlerdir. İki asker de Nazi rejimi 

yasalarına göre idam cezasına mahkum olmuşlarsa da cezaları sonradan hapis cezasına çevrilmiştir. Her iki 



 

24 
 

hükümlü asker de II. Dünya savaşı sonrası eşleri ve kendilerini yargılayan hakimler hakkında (1871 tarihli 

Alman Ceza Kanunu 239. maddesi uyarınca hürriyetten yoksunluk nedeniyle) suç duyurusunda bulundular. 

Adil olmayan zalimane yasalar karşısında vatandaşların ve kamu makamlarının hukuka uyma 

yükümlülüklerini tartışarak yukarıdaki olay kapsamında iki hükümlü askerin eşleri ve kendilerini yargılayan 

hakimler hakkında yaptıkları suç duyurusu ile ilgili davaya bakan hakim olsaydınız hangi gerekçelerle nasıl bir 

karar verirdiniz? 

Birinci davada Bölge İstinaf mahkemesi, ilgili Nazi yasalarını içerdiği ağır cezalar nedeni ile çok zalimane 

bulduğunu ve Alman halkının büyük çoğunluğu tarafından terör yasaları olarak görüldüğünü ifade ederken, 

bunların her şeye (rağmen) doğal hukuku ihlal eden yasalar olarak görülemeyeceğini belirtmiştir. Mahkeme 

sanıklardan askeri hakimin mevzuata göre karar verdiğinden beraat etmesi, kocasını ihbar eden kadının ise beraat 

etmesinin gerekmediği sonucuna ulaşmıştır. Kötü niyetli bu kadın, yetkililere yaptığı bu bildirimin sağduyulu, 

vicdan 

sahibi kişilerin adalet duygusunu rencide edeceğini bilmeliydi. 

İkinci davada, Federal Temyiz Mahkemesi kararında, bir mahkeme kararının legalitesinin/yasallığının 

ilgili tüm kişiler için aynı olması, söz konusu davada ihbarcı eş ve karar veren hakimin her ikisinin ya mahkum 

olması ya da beraat etmesi gerektiği hususuna dikkat çekmiştir. Mahkemeye göre mevcut gerçekler karşısında 

her ikisinin de mahkum olması gerekir. 

Askerlere yöneltilen rejimi eleştirme suçunun temel öğesi, eleştirinin aleni olması gerekliliğidir. Aile içi iletişim 

aleniyet kriterini karşılamak için yeterli değildir. İlaveten bu eylem suç oluşturduğunda dahi ciddiyet 

derecelendirmesi (eylemin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği) açısından en alt düzeyde olması gerekir. Bu 

nedenle hükmedilen yaptırım orantısız görülmüştür. Bu analiz ışığında kadın, eşinin mahkeme huzuruna 

çıkmasına neden olduğu, hakim de adli takdir hakkını uygun şekilde kullanmadığı için suçlu görülmüştür. 
 

28. Siyaseti ve ahlakı bir bütün olarak ele alan Platoncu idealist yaklaşımda, Platon’un “Devlet” 

adlı eserinde 

a. Devletin Amacı nedir? 

b. Bireyin konumu ve hakları nedir? 

c.   Toplumsal Sınıflar nedir? 

d. Adalet Kavramı nedir? 

Nasıl ele alınmıştır. Her biri hakkında bilgi veriniz. 

a. Devletin Amacı: Platon devleti canlı bir varlığa bir organizmaya benzetir. Toplumsal yapıyı oluşturan 

her sınıf devletin farklı bir organı olarak iş görür, tıpkı insanın organları gibi. Devlet, kendisini oluşturan 

bireylerden farklı bir varlık, yaşayan bir bütündür. Bu da ona bir kutsallık yükler. Devlet içinde de uyum ve adalet 

her sınıfın kendi yerinde kalması ve kendi görevini yapması ile sağlanacaktır. Platon’un organizmacı devleti her 

zaman totaliterdir. Platon’a göre devletin doğuş nedeni insanın doğasından kaynaklanır. İnsan ihtiyaçlarını 

gidermek için toplum halinde yaşaması gereken bir varlıktır. İnsanın mutluluğu toplum içinde yaşamasıyla olanaklı 

olacaktır, çünkü insan toplum hâlinde yaşarken kendine yetecek ihtiyaçlarını karşılar 

b. Bireyin konumu ve hakları: Platon’a göre, birey toplum dışında var olamaz; toplum da bireylerle var 

olur. Platona göre eğer devlette her sınıf kendi erdemine uygun görevleri yerine getirirse, toplumun her kesimi; 

yani her birey ve aynı zamanda toplum mutlu olur. Platon insanı, toplumsal bir varlık olarak görmekte, insanın 
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iyiliğinin, mutluluğunun ve erdemliliğinin tek başına değil, ancak site içinde siteyle birlikte sağlanabileceğine 

inanmaktaydı. İnsanın bireysel mutluluğu diye bir şeyden söz edilemezdi, insan ancak mutlu bir sitenin yurttaşı 

olmakla mutlu kılınabilirdi. Bu da hiç kuşkusuz sitenin bir bütün olarak ahlaki bir düzene kavuşturulmasıyla 

sağlanabilirdi. O hâlde ideal site düzeni, ancak yurttaşların ruhlarının ahlaki yüksekliğe erişmeleriyle 

sağlanabilecektir. Bu yüzden Platon, yönlü bir çabayla bireyin ve toplumun düzenini birlikte sağlamaya girişmiştir. 

Platon’a göre her toplum ve site düzeni, insanın, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkan 

iş bölümü gereksiniminden doğar. Devlet’te, toplum ve site düzeninin ortaya çıkışı anlatılırken önce insanın 

yiyecek, barınma ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak olan kişilerden söz edilir. Böylece kimileri çiftçi, kimileri 

dokumacı olur ve toplumdaki ilk mesleki yapılanmalar oluşur. 

c. Toplumsal Sınıflar Nedir: Toplumu şekillendiren sınıflar kendisine düşeni yaparsa o toplum adaletlidir. 

Bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalet ilkelerine dayanan en iyi devlet yasalara gerek kalmadan yönetilebilir. Bilgelik, 

yöneticilerin erdemi, yiğitlik savaşçıların erdemidir.  Yönetici ve savaşçılardaki ortak erdem ölçülülüktür. Adalet 

ise devlette herkesin başkasının işine karışmadan kendi işimi yapmasıdır. Yani yerini ve haddini bilmektir.  Platon 

organizmacıdır ve insanların eşitsizliğine inanır. Onun doğuştan var olan haklar gibi bir düşüncesi yoktur.  Platon 

ideal modeli üçlü bir yapıda sistemleştirmiştir. Üreticiler, koruyucular ve yöneticiler. Tıpkı insanda olduğu gibi 

akıl ve aklın devletteki karşılığı yöneticilerdir. İrade yani isteme gücünün devletteki karşılığı koruyuculardır, 

duygular ve tutkuların devletteki karşılığı ise üreticilerdir. Üreticiler devletin ekonomik temelini oluşturur. 

Toplumun devamı için bu sınıf çalışacaktır. Üretici sınıfı için aile kurma ve mülkiyete ilişkin bir sınırlama 

öngörmemektedir. Yöneticiler ve koruyucular için ise hem aile kurma hem de mülkiyet yasaklanmıştır. Yöneticiler 

beyin takımıdır. Kanunların yapılması, devletin yönetilmesi ve yurttaşların eğitimi gibi birçok zor görevi üstlenen 

bu sınıf filozoflardan oluşmalıdır. Koruyucular ilke ve yasaları denetleyen askerlerdir. Yöneticilerden sonra gelirler 

ve özel eğitim gören ayrıcalıklı kimseler arasından seçilirler.  Korucular arasında başarılı olanlar yönetici olabilirler. 

d. Adalet Kavramı: Platon Devlet’e adaletin doğasına ilişkin bir soru ile başlar. Platon adaletle iki şeyi 

kastetmektedir. İlki devletin gerçekleştireceği adalet ve bir değer olarak her bireyin tek tek kendi içinde 

yaşatacağı adalet. Günümüzde bu tanımlar objektif ve sübjektif adalet tanımlarına karşılık gelmektedir. Objektif 

adalet ile ölçü ve üst norm olarak adalet kastedilirken, sübjektif adalet ile kişisel bir erdem olarak adaletseverlik 

anlaşılır. Platon Devlet adlı eserinde adalet ile ilgili görüşlerini ortaya koyarken adaletin kanun önünde eşitlik 

olduğuna doğrudan değinmez. Daha geniş bir adalet kavramını ele alır. Platon’a göre siyaset insanları erdem 

sahibi yapan, onları adil kılan bir sanattır.  Platon adil olanı “en yüksek iyi olan” devletin çıkarına en uygun olan 

olarak tanımlar. Bu modelin sağlanması ise, katı bir toplumsal hiyerarşi ile mümkündür. Bu hiyerarşide ortaya 

çıkacak gevşeme devletin yıkılmasına yol açar. Platonda adalet ve devlet kavramları özdeşlemiştir. Platon’da 

adalet, bireyler arası ilişkilerde eşitliğin sağlanması için bir bağlantı değildir, toplumsal hiyerarşinin bir 

garantisidir. Devlet kuvvetli, dengeli ve birlik halinde ise adildir. Adalet ideal devlette herkesin başkasının işine 

karışmadan kendi işimi yapmasıdır. Yani yerini ve haddini bilmektir. Adalet ancak herkesin kendi sınıfı içinde 

kalarak, kendi görevini yapması ile gerçekleşir. 
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29. Hakkında felsefe yapabileceğimiz tek şeyin dünya olduğunu belirten Aristotelesçi 
gerçekçiliğin özel mülkiyet, kölelik ve devlet modelleri ve bu modellerin değişim sebepleri konusundaki 
yaklaşımlarını anlatınız. 
 

a. Özel mülkiyet: Mülkiyet hem psikolojik açıdan, hem de sitenin gücü açısından zorunludur. 

Aristoteles mülkiyetin insanlara arasında çatışma yaratacağı fikrine katılmaz. Çatışmanın sebebinin mülkiyet değil 

ihtiras olduğunu belirtir. Ortak mülkiyet ve özel mülkiyetin her ikisinin de birlikte bulunabileceği fikrindedir. Özel 

mülkiyetin yasa güvencesi altında toplumsal yaşam için daha yararlı olacağını savunur. Özel mülkiyet bir yandan 

teşvik edici olduğundan üretimin artmasını sağlar diğer yandan da sahip olma duygusu insanlar için itici bir güçtür 

insanlara zevk verir. Özel mülkiyetin sağlayacağı refah insanlara iyilik yapma imkânı verir. 

 

b. Kölelik: Aristoteles, kölelik kurumunun varlığını saptamakla kalmayıp aynı zamanda da 

savunmuştur. Bir üretim aracı olarak köleliğin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Köle olmak için yaratılmış olanların 

bedensel faaliyet göstermesi akılları ile iş gören efendileri için daha fazla zaman ve yarar getirecektir. 

 

c. Devlet Modelleri Ve Bu Modellerin Değişim Sebepleri: Aristoteles devlet modelleri 

sınıflandırması yaparken önce yönetimleri iyi ve kötü yönetimle olarak ikiye ayırır. Monarşi, aristokrasi ve 

cumhuriyeti iyi yönetimler olarak sayar. İktidarı kullanan güç, yönetimleri farklılaştırır. Monarşide tek kişi, 

aristokraside soylular, cumhuriyette ise halk iktidarı kullanır. Yönetimlerin iyi şekli hak, özgürlük mülkiyet ve ile 

kurumuna karşı saygılıdır. Her bir yönetim yozlaşarak farklılaşabilir. Bu durumda monarşi tiranlığa, aristokrasi 

oligarşiye, demokrasi ise demogojiye dönüşür. 

30. Yasaya uyma gerekliliği hakkında bilgi veriniz? 

Yasa, devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan, yaptırıma bağlı kurallar 

ya da toplum içerisinde kendiliğinden oluşan ve toplum düzeni için uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür. 

İnsan doğası gereği bencil bir varlıktır. Kendi mutluluk ve refahı için toplum düzenini bozucu faaliyetlere 

girişebilecek yapıya sahiptir. İnsan hakları ve yurttaşlık bildirgesinde her insanın doğal haklarını kullanımı 

toplumun diğer üyelerinin aynı haklardan yararlanmalarını sağlayan sınırlarla bellidir. Bu sınırlar ise ancak 

yasalarla belirlenir. İnsanları başkalarının alanına girmekten alıkoyacak belirli yaptırımlara ihtiyaç vardır, bu ise 

yasa adı altında konulmuş kurallarla mümkündür. Yaptığı eylemlerin sonucunda yaptırama maruz kalmayacağını 

bilen insan doyumsuz istekleri elde etmek amacıyla sürekli yeni eylemlerde bulunacak ve bu da toplumsal 

karmaşaya yol açacaktır. Yasalara uyulmaması halinde, toplumda yozlaşmalar, huzursuzluklar meydana gelecektir 

ki bu da toplumun geleceği açısından ciddi sorunlara yol açacaktır. Yasaya uyma gerekliliği tek taraflı değildir. 

Devlet de yasalara uymak zorundadır. Yasaya uyma karşılıklı olsun ki toplumda devlete olan güveni kazanabilsin. 

Yasaların içerikleri de çok önemlidir. Yasalar toplum düzenini bozacak içerikte olmamalıdır. Hiç kimse yasada 

belirtilmeyen bir şey için de zorlanamaz.  

31. Aristoteles’in Dağıtıcı adaletini açıklayıp örnek veriniz. 

Dağıtıcı Adalet: Herkesin özel durumuna ve yeteneğine göre eldeki olanakların orantısal bir şekilde 

dağıtılmasıdır. Dağıtıcı adalet; zenginliklerin, şan şeref ve payelerin ve tüm diğer yararların paylaştırılmasında 

herkesin yeteneğine ve toplum içindeki durumuna göre kendisine düşeni almasını emreder. Bu suretle eşit 

durumda olanların eşit muameleye tutulması sağlanmış olacaktır. Eşit olmayan insanlara eşit muamele yapılması 

eşitlik ilkesine aykırıdır. Dağıtıcı adaletin asıla amacı kişi ve toplum arasındaki ilişkileri düzenlemektir. Yurttaşların 

kişisel yetenekleri, mülk durumları, doğum ve özgürlük bakımından gösterdikleri ayırımlar eşitliğin kurulmasında 
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dikkate alınmalıdır. Buradaki eşitlik bireylerin yetenek ve olanaklarına uyan orantılı bir eşitliktir. Önemli olan 

karşılaştırılan şeylerin birbirine oranlanmasıdır. Denkleştirici adaletten daha gelişmiş bir adalettir. Denkleştirici 

adalette iki kişi arasında bir elmanın paylaştırılmasında aç olana elmanın tamamının verilmesi mümkündür. Ya da 

3 ve 15 yaşında iki çocuğu olan annenin yemeği çocukların yaşı ve ihtiyaçlarına göre paylaştırılmasıdır. 

32. Spekülatif felsefe ile eleştirel tarih felsefesi hakkındaki farklar nelerdir? 

Spekülatif Felsefe (Kurgul Felsefe), nesnel gerçekliğe başvurmaksızın zihinsel kurgularla yapılan felsefe. 

Pratikle ilgilenmeksizin sadece bilme ve açıklama amacını güden düşünce’yi dile getiren kurgu, insan düşüncesinin 

bilme ve açıklama için kılgı (pratik)’dan bağımsız olarak işleyebileceği idealist yanılgısını taşır. Bu bakımdan kurgul 

felsefe, deney ve gözlemlere başvurmadan yapılmaya çalışılan salt düşünsel felsefedir. 

Felsefe, çağının bilimlerinden daha hızlı gelişmesi ve çağının bilimleriyle doğrulanma imkanından yoksun 

bulunması yüzünden, yüzyıllar boyunca spekülatif kalmıştır. Metafiziğin doğuşu bu yüzdendir. İlk materyalist 

düşüncelerin, karşıt idealist düşünceleri gerektirmesi de bu imkansızlığın sonucudur. Nitekim, doğa bilimlerinin 

gelişmeye başlaması ve bilimlere karşı genel ilginin gün geçtikçe güçlenmesi metafiziği ve idealizmi çöktürme 

yoluna girmiştir. Felsefe elbette bir düşünce işidir, ancak sağlam felsefe bilimsel deney ve gözlemler üstünde 

düşünür ve onlarla doğrulanarak gelişir. Çağımız felsefesi tümüyle bilimselleşmiş bulunmaktadır. Felsefe, bilginin 

yolunu aramak ve onu elde etmek demek olduğuna göre, somut ve bilimsel sezgiden soyut düşünceye ve bundan 

da yeniden somut pratiğe geçilerek gerçekleştirilmektedir. Nesnel gerçeğin bilgisi ancak bu diyalektik yöntemle 

elde edilebilir. Metafizik ve onun çeşitli idealist biçimleri bütünüyle kurgul felsefelerdir. Özellikle Alman 

idealizminin ünlü üçlüsü Fichte, Schelling, ve Hegel’in felsefeleri bu adla anılır. 

Eleştirel tarih felsefesi, akademik tarih dalını "kuram" özelinde incelemekte; tarihsel belgelerin doğası, 

nesnelliğin ne derece olası olduğu gibi konularla uğraşmaktadır. 

33. Aristoteles’e göre sitenin unsurları nelerdir. 

Aristoteles, Politeia’da devletin önemini ortaya koyarak açıklamalarına başlamaktadır. Devletin amacı iyi 

yurttaşlar yetiştirmektir. Devlet ile kastettiği sitedir. Bir model olarak site (devlet) dört temel unsurun bir araya 

gelmesiyle oluşur. Bunlar; nüfus, toprak, mülkiyet ve aile. 

Nüfus: Köleler ve vatandaşlar kastedilmektedir. Vatandaşlar, doğrudan devleti teşkil edenler ile çiftçi ve 

zanaatkarlardan oluşmaktadır. Sitede istikrar orta sınıfın gücü ile sağlanır. Orta sınıf toplumsal sistem içinde bir 

istikrar garantisidir. Sitenin kurallarına uymak vatandaşlık borcudur. Aristoteles toplumsal bir olgu olarak köleliğin 

zorunluluğu ve meşruluğunu ispatlamaya çalışmıştır. Köle üretim için canlı bir araca indirgenmiştir. Köle olarak 

yaratılanların bedensel faaliyet göstermesi akıl ile iş yapan efendilerin daha fazla zaman ve yarar getirmesi 

sonucunu doğuracaktır. 

Toprak: Sitenin ihtiyaçları için zorunlu ikinci unsurdur. Güvenlik açısından sur ile çevrilmeli ve ekip 

biçmeye uygun olmalıdır.  

Mülkiyet: Hem psikolojik açıdan, hem de sitenin gücü açısından zorunludur. Aristoteles mülkiyetin 

insanlara arasında çatışma yaratacağı fikrine katılmaz. Çatışmanın sebebinin mülkiyet değil ihtiras olduğunu 

belirtir. Ortak mülkiyet ve özel mülkiyetin her ikisinin de birlikte bulunabileceği fikrindedir. Özel mülkiyetin yasa 

güvencesi altında toplumsal yaşam için daha yararlı olacağını savunur. Özel mülkiyet bir yandan teşvik edici 

olduğundan üretimin artmasını sağlar.  
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Aile: Aristoteles aile kavramını, toplumsal yaşamın kavranmasında temel ölçü olarak göstermiştir. İnsanı 

homo societes olarak tanımlarken, sosyalleşmenin temel araçlarının ilki olarak aileyi sayar. Belirleyici ilişkiler 

olarak erkek-kadın, efendi-köle ilişkisi belirleyicidir. Doğal olarak belirttiği bu iki ilişkiye yüklediği anlamla siyasal 

yapıyı aileden başlatarak kurmaktadır. Aile toplumsal yaşamın en küçük birimidir. Aileler birleşerek köyleri, köyler 

de birleşerek, siteyi oluştururlar. 

34. Farabi’nin toplumsal sınıflarını açıklayınız. 

Farabi toplumları “erdemli” ve erdemsiz” olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Erdemli toplum bilgi esasına 

dayalıdır ve en bilgin olanlarca yönetilmelidir. İnsanın doğuştan eksik bir varlık olması nedeniyle başkaları ile 

birlikte yaşamak zorunda olduğunu belirtmiştir. Farabi’ye göre toplumların ortaya çıkış sebebi budur. Varlıklar 

arasında daima hiyerarşik bir ilişki vardır. İdeal devlet düzeni de böyle olmalıdır. 

Farabi toplumları, büyüklükleri ve içinde yaşayan insanların karşılıklı olarak birbirine yeterli olup 

olmadıklarına ilişkin karmaşıklık derecesine yani, insanı iyiye ulaştırabilecek şartların bulunup bulunmadığına 

göre “tam toplum” ve “eksik toplum” olarak ikiye ayırır. 

Farabi, iyiye tam toplum içinde ulaşılabileceğini belirtmektedir. Tam toplumlarda kendi arasında, 

“küçük” “orta” ve “büyük” olmak üzere ayırılırlar.  

Büyük Toplum: Bütün milletlerin bir araya gelmesidir. Büyük toplum evrensel devlet ya da uygarlık olarak 

adlandırılır. 

Orta Toplum: Oturulabilir dünyanın bir parçasında tek bir milletin bir araya gelmesidir. Orta toplumu 

millet kavramıyla belirtebiliriz. 

Küçük Toplum: Herhangi bir milletin oturduğu topraklar üzerinde tek bir şehir halkının bir araya 

gelmesidir. Bir köy halkının, mahalle halkının bir sokakta oturanların nihayet bir ev halkının bir araya gelmesi 

ancak kusurlu, eksik bir toplumu meydana getirir. Medine (şehir devleti) küçük topluma örnek olarak verilebilir.  

 

35. Farabi’nin ideal olmayan devlet modellerini açıklayınız. 

İdeal olmayan devlet düzeni de  

a. Cahil Devlet: Halkı mutluluğu değerlendirici bilgiden yoksun olan devlettir. Bu devletler 

mutluluk hedefinde olmayıp başka hedeflere yönelmişleridir. 

i. Zaruret Devlet: Sadece zorunlu gereksinimler peşinde koşar 

ii. Zenginlik Devlet: Sadece maddi değerler peşindedir. 

iii. Düşkünlük Devleti: Vital zevkler peşindedir 

iv. Şeref Devleti: Makam ve şöhret peşinde koşan devletler 

v. Güç Devleti: Zorba Devlet 

vi. Demokratik Devlet: İnsanların sınırsız isteklerini serbestçe gerçekleştirdiği 

devlettir. 

vii. İdeal Olmayan Devletler: Yanlış ve yararsız görüşlere sahip olan devletler 

b. Bozuk Devlet 

c. Karakteri Değişmiş Devlet 

d. Doğru Yolu Bulamamış Devlet 

 

 



 

29 
 

36. Kant’a göre özgürlüğün tanımı ve özgür olmak için ne yapılmalıdır. 

Özgürlük Kant’ın hem ahlak hem de hukuk felsefesinin temel hareket noktasıdır. İrade 

özgürlüğü de ahlaksal davranışın bir ön koşuludur. Kant’ a göre özgürlüğün gerçek anlamı “ampirik evrenin 

koşullarına bağlı olmamak, onların egemenliği tutsaklığı altında bulunmamaktır. İnsan evrende özgürlüğe sahip 

olan tek varlıktır. Özgürlük olmasaydı ahlaktan bahsedilemezdi. Kanta göre özgürlük en yüksek değerdir. Özgürlük 

saygıyı gerektirir ve doğal bir haktır. Bütün doğal haklar özgürlük hakkının uzantısıdır. Bu yüzden de insan bir araç 

değil amaçtır. Kant’a göre hukukun ödevi insanların birbirleriyle ilişkilerinde ne oranda özgür olacakların, yani 

insanların özgürlüklerinin birbirine bağlılığını düzenlemektedir. Kant hukuku şöyle tanımlar: Hukuk evrensel 

özgürlük yasalarına göre, bir kişinin iradi fiilleri ile uzlaştıran şartların bütünüdür. Kant özgürlüğün, genel bir 

yasaya göre, diğer herkesin özgürlüğü ile bağdaşacak şekilde sınırlandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 

ilkeye dayanan etkin bir hukuk, herkesin hareket özgürlüğünü aynı şekilde sınırlayacaktır. Kant insanlık tarihini 

bir özgürleşme süreci olarak görmektedir. 

Kant güvenlik ve özgürlüğün sağlanması için hukuk devletinde pozitif yasaların çizdiği sınırların 

güvenceye alınması gerektiğini düşünmektedir. Devletin amacı özgürlüğü, hukuku korumaktır.  

Kant, sosyal sözleşmenin özgürlükleri güvence altına almak için yapıldığını belirtmektedir. Bir 

doğal hak olarak özgürlük, genel özgürlük ilkesi gereği başkalarının özgürlüğü ile var olan özgürlüktür. Eşitlik ise 

bu özgürlüğün içindedir. Özgürlük ilkesinden başta mülkiyet olmak üzere diğer başka doğal haklar da çıkmaktadır.  

37. J.J. Rousseau – Hobbes – Locke göre toplumsal sözleşme kurulmasının sebepleri nelerdir? 

J.J. Rousseau’ya göre toplumsal sözleşme: J.J. Rousse halk egemenliğini toplum 

sözleşmesine dayandıran düşünürdür "İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur" tümcesiyle 

girer ünlü yapıtı "Toplum Sözleşmesi"ne düşünür. Rousseau'nun düşünceleri bir bütün olarak ele 

alındığında, bu "zincirler"in, insanlığın gittikçe doğal yaşamdan uzaklaşması ve kendi elleriyle yarattığı 

nesne ve kuralların kölesi olma durumuna girmesinden kaynaklandığı anlaşılacaktır. Toplum sözleşmesini egemen 

güce bir boyun eğme ilişkisine değil, ortaklık anlaşmasına dönüştürerek hükümdarın egemenliğini halkın istencine 

bırakmıştır. Rousseau’ya göre ilk insan doğa durumunda tam bir eşitlik ve özgürlük durumunda mutlu bir şekilde 

yaşamıştır. Bu özgürlük ve eşitlik durumu toplumun kuruluşuna kadar devam etmiştir. Rousseau doğa 

durumunun sona ermesini mülkiyetin ortaya çıkmasına ve eşitliğin ortadan kalkmasına bağlar. “Bir toprak 

parçasının etrafını çitle çevirip ‘bu bana aittir’ diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, 

uygar toplumun kurucusu oldu” der. Özel mülkiyetin doğuşu böylece doğal eşitliğin, dolayısıyla da doğa 

durumunun sona ermesine neden olmuştur. Doğal eşitliğin ortadan kalkması insanları bir sözleşmeyle bir araya 

gelmeye zorlamıştır ve “uygar toplum” ortaya çıkmıştır. Ama toplum sözleşmeyle bir kez kurulunca özgürlük de 

tamamen ortadan kalkmıştır. Bu sözleşmeyle mülkiyet ve eşitsizlik sonsuz olarak pekişmiştir. Rousseau’ya göre 

doğa durumunda insanlar tam bir eşitlik hâlinde özgür olarak yaşarlarken, mülkiyetin ortaya çıkışı bu doğal eşitliği 

de ortadan kaldırmıştır.  

Rousseau toplum sözleşmesiyle ortaya çıkan durumu şöyle betimliyor: “Üyelerden her birinin 

canını, malını bütün ortak güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi bulmalı ki orada her insan hem herkesle 

birleştiği hâlde yine de kendi buyruğunda kalsın, hem de eskisi kadar özgür olsun “İşte, toplum sözleşmesinin 

çözüm aradığı ana sorun budur” Rousseau’ya göre bu ortaklık biçiminde her bir kişi herkesle birleşse de yalnızca 

kendisine boyun eğer ve bu yüzden de özgür kalır. 
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Hobbes’e göre toplumsal sözleşme: Hobbes’a göre devlet, insanların doğal yasanın buyruğunu 

izleyerek toplumsal bir sözleşme yapması sonucu ortaya çıkan bir tür devdir (Leviathan). Doğa durumundan 

çıkarak sivil toplum düzenine geçmeyi sağlayan toplum sözleşmesi, bireyler arasında gerçekleşen bir uzlaşmadır. 

Bireyler, bu uzlaşmayla haklarının bir bölümünü kendilerini yönetmesi için bir yöneticiye devrettikleri hususunda 

sözleşirler. Bu sözleşme egemen güçle yurttaşlar arasında değil, yurttaşları n kendi aralarındadır. Bu esas üzere 

yöneticiye yurttaşları yönetmesi için mutlak güç verilir. Yönetici tek kişi de olabilir, bir topluluk da. Hobbes, 

egemenliği herhangi bir özel hükümet formu ile özdeşleştirmez. Mutlak güce sahip tek bir yöneticiyi yeğlese de 

ideal düzenin demokrasi ile de gerçekleşebileceğini savunur. Yöneticiye aktarılan yönetme hakkı mutlaktır ve geri 

alınamaz. Egemenlik asla kişiler ya da kurumlar arasında bölünemez. Mesela bir meclisin, eğer yönetim tekerklik 

ise, tekerkten bağımsız bir hakkı olamaz. Aynı şekilde, egemenlik bir meclise verilmişse halkın egemenlikte payı 

olamaz çünkü egemenlik meclise devredilmiştir ve geri alınamaz. Devlet, bireylerin istençlerini tek bir istence 

dönüştürür. Böylece yurttaşın yöneticiye karşı gelmesi iki kez mantıksızdır. Birincisi kendisine karşı gelmiş olur, 

ikincisi bağımsız yargıya karşı gelmiş olur. Bu şekilde anarşiye ya da doğa durumuna dönülmüş olacaktır. Yasal 

durumu korumak için yöneticinin gücünü mutlak kabul etmek şarttır. 

Locke’ye göre toplumsal sözleşme: İnsanlar doğa durumunda özgür ve eşit olmakla birlikte, 

sahip olduğu bu hakların kullanılması güvenlikten uzaktır ve her zaman başkalarının saldırısına uğrayabilir. Çünkü 

hepsi onun kadar kral ve hepsi ona eşittir. İşte bu nedenle, sahip olduğu şeyleri dilediği gibi kullanması oldukça 

belirsiz ve güvensizdir. Bu durum, insana özgür olmasına rağmen korkular ve sürekli tehlikelerle dolu doğa 

durumunu bırakmayı istetir. Bu nedenle, insanlar mülkiyetlerinin (canlarının, özgürlüklerinin ve mallarının) 

korunması amacıyla, devletlerde birleşmişler ve kendilerini yönetimlerin altına sokmuşlardır. İnsanlar, siyasal 

toplumu kurarken, ihtiyaç duydukları için bir sözleşme yaptılar. Bu sözleşme, devlete katılan veya onu meydana 

getiren kişiler arasında yapılır ya da yapılması gerekir. Bunun için, toplumda yeterli sayıdaki özgür insanın oybirliği 

gerekir. İşte bu durum, yeryüzündeki yasal bir hükümetin başlangıcı olmuştur. Ancak, insanlar siyasal toplumu 

kurarken, gereken güçleri de devrettiler. Locke’a göre doğa durumunda bir kimsenin küçük eğlencelerdeki 

özgürlüğü bir yana bırakılırsa iki erki vardır: Birincisi, doğa yasasının sınırları içinde, kendisinin ve başkalarının 

korunmasına uygun bulduğu her şeyi yapma erki, ikincisi ise, bu doğal yasaya karşı işlenmiş suçları cezalandırma 

erki. Birinci erki, toplumun koyduğu yasalarca düzenlemek üzere, kendisinin ve toplumun kalanının korunmasının 

gerektiğini oranda bırakır. İkinci erkini ise (cezalandırma erki) tamamıyla bırakır. 

38. Demokrasi paradoksu nedir? Açıklayınız. 

Tarihte ilk kez J.J. Rousseau tarafından ifade edilmiş bulunan hemen herkes tarafından kabul edilen 

öncüllerden çelişik bir sonuç çıkarsayan paradokstur. Demokrasi Paradoksu ise demokratik yönetimlerin 

demokrasiyi koruma adına özgürlükleri sınırlayıcı önlemleri yasalaştırdıklarında, demokrasinin vaat ettiği geniş 

hak ve özgürlükleri çiğnedikleri ve demokrasinin özüyle çelişkili bir tutumun ortaya çıktığı savının savunulmasıdır. 

Demokratik tercihlerin meşruluğuna inanıyorsam eğer, çoğunluk tarafından seçilen bir politikanın uygulanması 

gerekir düşüncesi paradoksun ilk adımıdır. Demokratik tercihlerin meşruluğuna inanıyorsam, çoğunluk tarafından 

seçilen politikanın uygulanması gerekir. A ve B iki bağdaşmaz politika söz konusudur. A politikasının 

uygulanmasını B politikasının uygulanmamasını istiyorsam A politikası lehine oy kullanıyorum. Fakat çoğunluk B 

politikasının lehine oy kullanıyorsa ve ben demokratik meşruluğa inanıyorsam A politikasının uygulanmasını 

https://eksisozluk.com/?q=paradoks
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istememe rağmen demokratik değerlere bağlılığım beni karşı çıktığım B politikalarını savunmak zorumda 

bırakmaktadır. 

39. Demokrasi paradoksuna 20. yy da getirilen öneriler nelerdir? 

J.J. Rousseau tarafından ifade edilmiş olan demokrasi paradoksu 20 yy da Popper tarafından 

güncelleştirilmiş ve yeniden ele alınmıştır. Popper çözüm olarak, demokrasilerden sadece hükümetlerin, 

yönetilenlerin çoğunluğu tarafından seçilmesinin anlaşılmaması gerektiğini savunur.  Popper’e göre, özgür 

kurumlara inanmayan ve iş başına gelince bu türden kurumları çoğunlukla yıkan otoriter siyasal iktidarlara her 

zaman rastlanabilir. Kendisini çoğunluk oyu ile seçilen iktidara bağlamak durumunda bir kimse bir yandan 

çoğunluk oyu ile seçilmiş olan iktidara uymayı demokrasi ilkesine inancı dolayısıyla gerçekleştirmek zorunda 

kalırken diğer yandan da bu iktidarın demokrasi için doğuracağı tehlikeyi de sineye çekmek zorunda kalacaktır. 

Örneğin faşist veya komünist bir partinin iktidara gelmesi demokrasilerde mümkün iken, bu partiler de 

demokrasiyi ortadan kaldırma amacı da bulunabilir. Demokrasi paradoksu da halen devam etmektedir. 

40. Descartes’in kuşku yöntemleri hakkında bilgi veriniz. 

Descartes felsefesinde yöntemsel ilerleyiş her ne kadar bilimsel ilkelerden hareketle ele alınsa da, metafizik 

konusunda duyuların yanıltıcılığı insanı ister istemez kuşkuya yani o bilgiler doğrulanana kadar onlardan 

vazgeçmeye sürükler. Descartes bir yöntem olarak kuşkuyu benimseyişini böyle bir yolla anlatmıştır. Ancak 

sonuçta görüldüğü gibi, onun bu kuşkucu yönelimi daha en baştan her şeyden kuşkulanan bir bilge değil, her şeyi 

kurgulamak için kuşkuyu araç olarak gören bir filozofla karşılaşmamızı sağlar. Bütün insanların zihinlerinin neden 

aynı sorunlar karşısında aynı tepkiyi vermediği yönünde bir soru sorulabilir. Descartes, bu duruma zihinlerin iyi 

kullanılmamasının yol açtığı düşüncesindedir. Bu sonuca duyu algılarının yol açtığını söylemek, sağlam bilginin 

yalnızca akılla elde edilebileceğini söylemek demektir. İnsanın duyu algılarından yoksun olarak elde ettiği bilgileri 

bir tarafa bırakıp meditasyona yönelmesi yani zihnini kendine yöneltmesi, onu doğru bilgiye götürmek için biricik 

yol olarak görünür. Descartes bu amaçla önce kendi varlığına dair kesin bilgiye ulaşmak, ardından da zihnini 

nesnelere yönelterek bilimlerin kesinliğine ulaşmak niyetindedir. Descartes’e göre her şeye en baştan başlama 

yani kuşkudan ve bu nedenle de kadim görüşleri bırakıp bütün felsefeyi yeni baştan kurmaya başlama gereği 

duyar  

Nitekim Descartes’ın bu geçmişin karanlığı karşısındaki tutumu ve felsefesinin temeline apaçıklığı 

getirme arzusu, dolayısıyla kendini yöntemli kuşkuyu kabullenecek yola yöneltir. Bu, geçmişe karşı bir 

güvensizliğin duygusudur. Aynı zamanda, sağlam temeli bulduracak bir çıkar yol olduğu kadar, tek tek bilgilerin 

ve parçalanmışlığın yansımasıdır. Kuşku, Descartes için bir yöntem değil, yönteme dayalı bir temeldir.. 

Yöntemsel yahut hiperbolik kuşku,6 zihinsel bir düşünme eylemini ortaya koymak için yapılan bir 

meditasyondur. Benliğin kendine yönelişinin ilk adımını oluşturan kuşku eylemi, zihnin berisinde bulunmak 

durumunda değildir; çünkü o, zaten zihinle yapılan bir eylemdir. Descartes’ın amacı, bilimlerde sağlam ve kalıcı 

temeller bulmak için her şeye yeniden başlamaktır. Bunun için de o ana kadar elde bulunan verileri bir yana 

bırakmak gerekir. İlkeler’in hemen başında, gerçeğe ulaşmak isteyen birisinin, yaşamında bir kez olsun bütün 

şeylerden mümkün olduğunca kuşku duyması istenir. Böylece yapılacak araştırmaların sağlamlığına ilişkin ilk 

genel kural ortaya konmuş olur. Kuşku, arayışın bir ürünü olarak, araştırmacıya en doğru bilgileri elde etmesi için 

verilmiş kılavuz gibidir. Bu kılavuz eşliğinde sonuna kadar yürünecek ve istenilen bilgi sağlanacaktır. Zira bilgi 

denilen şey, kuşkuyu baştan reddeder. Böylece kuşkunun, sonuna kadar götürülmesi gereken bir meditasyon 
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olduğunu söyleyebiliriz. Descartes yöntemsel kuşku yöntemini aynı anda birkaç amacı gerçekleştirmek için 

benimsemiştir. 

Descartes yöntemsel kuşkuyu; anahtar değil, bilgiye varmak açısından bilgiye yönelmede bir tutum 

olarak görür. Descartes yöntem kaygısını tarihsel ve bilimsel açıdan ilk kaygısı olarak nitelendirmiştir. Yöntemliliği 

ve yöntemi ortaya koymak için yola çıkarak kendi deneylerinden giderek bize yöntem konusunda temel bir anlayış 

kazandırmak istemiştir. Amacı, kendi usunu (aklını) iyi yönetebilmesi ve yardımcı olmak üzere bir yöntem ortaya 

koymak olmuştur. Yöntemse kuşkuya olan çabasını şu sözlerinden daha iyi anlayabiliriz. ”Hepiniz bir kez olsun 

her şeyden şüphelenin” Yani kuşku Descartes’in yöntemini oluşturur; kuşkuyla araştırmak, kuşkuyla ilerlemek 

Descartes için gerçek düşünen insanın temel tutumunu oluşturur. “Cagito ergo sum” Düşünüyorum öyleyse varım 

gerçeğiyle varmıştır, ancak bu taşımsal bir akıl yürütme değildir. Sezgisel bir çıkarımdır. Descartes’in kuşku 

yöntemine duyulara dayalı inançlar konu olur. 

Descartes’in İçe Dönük 7 Şüphesi 

A. Gerçeği aramak için hayat boyunca bir defa, her şeyden olabildiğince şüphelenmek gereklidir.  

Doğru bilgiye ulaşmamızı engelleyen önyargılar vardır. En küçük belirsizlikle bile karşılaştığımızda 

yaşamımız boyunca bir kez dahi her şeyden şüphelenmedikçe, bu önyargılardan kurtulamayız.  

B. Şüphe duyulan her şeyin yanlış olduğunu kabul etmeliyiz. 

Şüphe duyulan her şeye yanlış gözüyle bakmamız yararlı olacaktır ki en çok kesinlik taşıyan ve bilinmesi 

en kolay olanı daha açık şekilde belirleyebilelim. 

C. Hayatın gidişatında bu kuşkuyu kullanmamalıyız. 

Bu genel şüpheden yalnızca doğruya ulaşırken faydalanmalıyız. Çünkü yaşamımızın yönlendirilmesi söz 

konusu olduğunda, sadece olasılığa dayalı kararlara uymak zorunda kalırız. 

E. Duyularımızdan şüphelenebiliriz. 

İlk olarak duyularımızla algıladığımız her şeyin ya da hayal ettiklerimizin gerçekten var olup olmadığından 

şüpheleneceğiz. Çünkü deneyimlerimizden biliyoruz ki duyular bazen yanılır. Hayallerimizde sürekli var olmayan 

birçok nesne görürüz. Her algıladığından şüphelenmeye karar vermiş biri için rüya ve gerçeği birbirinden kesin 

olarak ayıracak bir işaret bulunmamaktadır. 

F. Matematiksel kanıtlardan dahi şüphelenebiliriz. 

Önceleri kesin oldukları savunulan şeylerden bile kuşku duyacağız. Bunlar, matematiksel kanıtlar ve şu 

ana dek kendi kendilerini ispatladıklarını kabul ettiğimiz ilkeler olsa dahi. Çünkü insanların bu hususta hataya 

düştüklerini gördük ve yanlış görünenlere tamamen kesin ve kanıtlanmış gözüyle baktık. 

G. Şüpheli olandan sakınmamızı sağlayan ve hatadan uzaklaştıran özgür iradeye sahibiz. 

Varlığımızın nedeni kim olursa olsun ve ne kadar kudretli ve bizi ne kadar aldatmaya çalışırsa çalışsın, 

sayesinde açıkça kesin olmayan ve şüpheli inançlara bağlı kalmaktan sakınabileceğimiz ve aldanmaktan kendimizi 

koruyabileceğimiz özgürlüğümüzün bilincindeyiz. 

H. Var olmasaydık şüphelenemezdik. 

Düşünen bir şeyin düşündüğü sürece var olmadığını iddia etmek rahatsız edicidir. 
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41. Martin Luther’in Ortaçağda Batı Avrupa’da ki etkisini anlatınız. 

Martin Luther’in öncülü ettiği Reformasyon kilisenin yenilenmesi hareketiydi. Neredeyse Avrupa’nın 

tamamını etkisi altına alan bu hareket sonunda Batı Hıristiyanlığının Protestan ve Katolik mezhepleri olarak 

ayrışmasıyla sonuçlandı. Bu yenilik hareketi çok merkezli bir değişimdi: Almanya’nın yanı sıra İskandinav ve Baltık 

ülkelerinde Luther ve öğretileri baskın hale gelirken diğer ülkelerde Johannes Calvin (Fransa/İsviçre) ve Ulrich 

Zwingli (İsviçre) gibi Reform Kiliseleri olarak adlandırılan hareketi başlatan diğer reformcuların fikirleri ön plana 

çıkıyordu. İngiltere’de de Anglikan Kilisesiyle birlikte yeni bir ulusal Protestan kilisesi kurulmuş oldu. Bütün 

Protestan akımlarının ortak paydası o dönemde Papalık Kilisesi olarak adlandırılan geleneğin reddi, İncil’in 

merkezi referans olması ve “rahmaniyet öğretisi”ydi. Bu öğretiye göre insanların kurtuluşu sevaplarıyla değil 

yalnızca Tanrı’nın lütfuyla gerçekleşebilir. Martin Luther’in 1517 yılında 95 tezini yayınlaması Reformasyon’un 

kilometre taşlarından biri oldu. Bu tezlerin en önemli yönü kilisenin günahların affı ticaretine yönelik eleştirilerdi. 

Luther müminlerin para karşılığı günahlarından kurtulmak yerine günahlarından arınmak için samimi bir pişmanlık 

göstermesi gerektiğini savunuyordu. İlerleyen aşamalarda eski Kilise ve yenilikçiler arasındaki farklar giderek 

keskinleşti ve reform hareketini oluşturan çeşitli mezhepler Katolik Kilisesi’nden tamamen ayrıldı. Avrupa’nın 

ortasından artık bir mezhep sınırı geçiyordu. Bu ayrım 1618-1648 yılları arasında sürecek Otuz Yıl Savaşlarının 

patlak vermesine ve toplumda evliliklerin yalnızca kendi içinde gerçekleştiği iki farklı kümeleşmenin oluşmasına 

neden oldu. Nitekim farklı mezheplerden iki kişinin evlenmesi büyük bir istisna haline geldi. Bazı tarihçi ve 

sosyologlar Protestan anlayışının modern ekonomik dinamiklerin gelişiminde önemli rol oynadığı ve bu nedenle 

Avrupa’daki Katolik ülkelerin ekonomik açıdan geri kaldığı görüşünü savunuyor. 

Protestanlık ve Katoliklik arasındaki fark ne? 

Protestanlar, Katolik inancında kilisenin geleneksel olarak sahip olduğu üstün rolü reddeder. Burada 

kastedilen yalnızca en tepesinde papanın yer aldığı hiyerarşik yapının reddi değildir. Protestanlar “her müminin 

bir rahip” olduğu anlayışını temel alır. Bundan kasıt vaftiz edilmiş her kişinin Tanrı’yla arasında dolaysız bir bağ 

olduğu ve ona ulaşmak için bir rahibe ihtiyacı olmadığı inancıdır. Katolik Kilisesi de 20. Yüzyıldan itibaren bu 

anlayışı kısmen adapte etti. Protestanlar için önce İsa’nın İncil’de yer alan sözleri gelirken Katolikler için uzun yıllar 

Papa ve konsillerde alınan kararlar belirleyici olmuştur. Bir diğer farksa sakramentlerin (kutsayıcı ayinler) sayısıdır. 

Katolik Kilisesi’nde yedi sakrament vardır: Vaftiz, kuvvetlendirme, evharistiya, günah çıkarma, son yağlama, 

ruhbanlık ve evliliktir. Protestanlarsa yalnızca vaftiz ve evharistiyayı kabul eder. Ayrıca Evharistiya’nın anlamı da 

iki mezhep için farklıdır: Katolikler için ekmek ve şarap İsa’nın etine ve kanına dönüşürken Protestanlar için bu 

ayin İsa’nın ayindeki temsili varlığıdır ve kendini kurban edişinin anılmasıdır. 

Reformasyon Almanya’da iki yönden etkili oldu: Birinci olarak iki mezhebe ayrıldı. Oysa diğer pek çok 

ülkede nüfusun büyük çoğunluğu iki mezhepten birine bağlıydı. Katolik ve Protestanlar arasındaki bu ayrılık Alman 

tarihinde uzun süre önemli bir rol oynadı. İkinci olarak Protestanlık düşünce ve eylem biçimiyle pek çok ve ciddi 

ardıl etkiyi de beraberinde getirdi. Örneğin Luther’in İncil çevirisi ortak bir üst yazılı ve sözlü dilin oluşmasına 

katkıda bulundu. Ayrıca Protestan bölgelerde okuma kültürünün gelişmesini de sağladı. Modern eğitim o 

dönemde her şeyden önce okuma üzerinden yürüdüğü için bu bölgeler eğitim alanında izleri 20. Yüzyıla kadar 

hissedilen bir eğitim atağı yapmış oldu. Fakat plastik sanatlarda durum tersineydi. Katolik Hristiyanlık aynı 

zamanda bir resimler kültürüyken Lutherci mezheplerde resimler ikincil önemdeydi. Reform Kiliselerindeyse bu 

kültür tamamen terk edilmişti. Luther kendisi de ilahiler bestelediğinden Müzik konusunda önemli görüşleri vardı 
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ve böylece Protestan müziğinde muazzam koraller bestelendi. Protestanlık ve (siyasi) özgürlük ilişkisiyse biraz 

daha karmaşıktı. Almanya’da 16. Yüzyılda en çok basılan kitap Luther’in “Bir Hıristiyanın Özgürlüğü” adlı eseriydi. 

Bu kitapta her şeyden önce dini özgürlük işleniyordu. Alman çiftçileri siyasi özgürlük mücadelesi için ayaklanıp 

Luther’i referans verdiğindeyse reformcu onları sert bir şekilde yargılamış ve kınamıştı. Fakat Luther ve diğer 

reformcuların izledikleri yol modern siyasi özgürlüğe giden yolu da açtı. Reform hareketinin öncüleri İncil’i en 

yüksek otorite olarak kabul ederek papalığı hedef almışlardı ama aynı zamanda siyasi otoriteyi de saldırılara açık 

hale getirmişlerdi. Öte yandan Lutherci Kilise’nin gelişimi ülkeyi yöneten güçlerle yakın ilişkiler içerisinde 

gerçekleşti. Günümüzde dahi Luther’in kimilerince Almanlara atfedilen otoriteye boyun eğme mentalitesiyle 

ilişkilendirilmesinin nedeni budur. 

Reformasyon dünyayı nasıl etkiledi? 

Reformasyon ilk aşamada Avrupa’nın kuzey bölgelerinde etkili olurken Polonya ve Litvanya gibi 

güneydeki ülkeler ağırlıklı olarak Katolik nüfusa sahipti. Protestanlık Avrupa’dan dünyaya yayıldı. Günümüzde 

dünya üzerinde çeşitli Protestan mezheplerine bağlı yaklaşık 400 milyon insan var. Amerika Birleşik Devletleri’nin 

şekillenmesinde Baptistler, Adventistler ve Quakerlar gibi birbirinden farklı Protestan mezhepleri çok büyük rol 

oynadı. Bu hem gündelik yaşamı hem de ekonomiyi etkiledi. Evanjelizm gibi radikal Protestan mezhepler 

günümüzde ABD’de aşırı muhafazakar politikalar benimsenmesini talep ediyor. Evanjelistler günümüzde Güney 

Amerika’da ağırlıklı olarak Katolik olan ülkelerde de aktif. Ayrıca Sahraaltı Afrikası’nda da temelleri kolonyalizmle 

atılan büyük bir Protestan nüfusu mevcut. Örneğin güneyde Güney Afrika ve Zimbabwe, doğuda Tanzanya ve 

Uganda, batıdaysa Gana bunlara örnek. Asya’daysa Güney Kore görece büyük bir Protestan nüfusuna sahip. 


