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HUKUK FELSEFESİ VE FELSEFE

ömer vönüKoĞLU-

Hukuk felsefesinin önemini anlamak ve ne ölçüde gerekli olduğunu bilmek için
konusu ve metodunu incelemek gereklidir.

Bahn:n birçok ülkesinde hukuk fakültelerinin ders programlarında hukuk felse-

fesine yeterli önem verilmemiştir. Ükemizde de uzun yıllar bu konu seçimlik ders
olarak okutulmuş sonra zorunlu ders haline gelmiştir. Fakat bugi.in maalesef yine
bir dönemlik ders olarak okufulmaktadır.

Zaten başta Fransa olmak izere, bizim hukuk fakültelerinde de pozitıf hukuk
öğretim üyelerinin bu konuya karşı özellikle alerjileri vardrr. Bunun nedenini daha

çok hukukun teknik yönüne önem verilmesinde aramak gerekir. Çünkü çağdaş
hayatta teknoloji çok lırzlı bir gelişimle "yarar" gereksinimini karşilamaktadrr.
Hukuk da buna uymaya mecburdur. Kaldı ki, bu luzh değişim içerisinde hukuk
ayrlca istikrarı da -yapısı gereği- korumak zorundadır. Felsefe ise gtincel yararr ve
teknolojiyi asla sevmez.

Hukuk felsefesinin önemini, "hukuktın" bazr temel özelliklerindeki belirs2liklerde
aramak gereklidir. Ömeğin, bir hareket noktası olarak'hukukun tarıml' sorusunu ele

alırsak, buradaki "çok cevaplilıık" bizi temeli, mahiyeti arayan felsefeye başı.urmaya
zorlayacakhr. Bunun yanrnda hukuku incelerken de asıl bürik eksikliğın, hukukun
amacr ve ana ilkeleri konusunda bilgimizin poziaf hukuk çerçevesi içinde yeterli
olmamasında kendini gösterir.

"Hukukun amao nedir?" sorusuna bugiiıı hukuk fakültelerinde, hukuk felsefesi

drşında, hiçbir hukuk dersi cevap veremez. Ayrıca, "niçin 'yasama'nın eserine (ka-

nurüara) üsttirüirk tanınmrşhr?" ya da "başka bir hukuk sisteminde, emsal hukukuna
üstiinlük tanmmıştır?" (Anglo-American Hukuk Sistemi) ve bugiin "niçin büti.in

külti.ir bilimle{ sosyolojinin egemenliği altına girmiştir?" (hatta hukuk bilimi bile).

{- Prcıf. Dr. Ömer YÖRÜKOĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
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Sonuç olarak, hukuk bilimi asla bağrmsız ve kendine yeterli bir araşhrma alanr

değildir. İşte onun içirç her pozitıf hukuk sisteminin, felsefenin genel bir sistemine
bağlı olduğrına hukukçuları ikna etmek gerekir.

Burada Karı{ n Htıktık Doktriniııin Metafzik İlleleri adh eserinde, sonradan Hegel'in
de ele aldığı, önemli bir ayrrrma değinmek yerinde olur. Hukuk konusunda iki ayrı
soruyu sormak gerekiyor: Önce "quid jrıris?"; yani şu veya bu hukuk davasrnda,
"hukuki çözüm nedir?" sorusu. İkinci soru ise bundan farklıdır: "quid jus?" yari,
"hukukun kendisi nedir?" sorusu. Birinci sorunun cevabı belli, açık ve sadedir; yani
pozitıf hukukun kanunlarındaki metne göre hukuki çözüm. Oysa ikinci soru olan
"hukuk nedir"e verilecek cevap, hukuk teriminin ne anlama geldiğı, hukukun nasıl
tarumlandığL a)mr şekilde adaletin ne olduğu ve nihayet yasama org;ıllllu yönlendi-
recek olan hukuk "ide"sinin ne olduğuna verilecek cevap/ daha çok filozoflann işidir.
Hukukçular ikinci sorunun cevabı ile meşgul olamazlar. Çtinkü orıIar "quid juris?"in
cevabı ile o kadar iç içedirler ve pozitif hukuk çemberi ile o kadar bağımlıdırlar ğ
bu dar alan:n dışın düşi.inecek, görecek durumda değillerdir.

Oysa şunu asla gözden uzak tutmamalıdır § " qııid jus?"un cevabı olan hukukun
idesi hakkında bir fikir sahibi olmadan, "quid juris?"eyaıi "hukuki çözüm nedir?"
soruslına bilimsel bir cevap verebilmek mümki.in değildir. Büttin hukuk bilimleri
bir gerçekliğe sahip olabilmeleri için, önceden hukukun amaç ve temellerinin tabi
olduğu ilkeleri belirlemeli ve benimsemelidir. İşte bunun için de hukuk felsefesine

başvurmalıdrr.

O halde niçin burada felsefe söz konusu oluyor? Böylece "ğriş" krsmrmrzrn

ikinci bölümtine geçmiş oluyoruz: Felsefeden ne arüaşılması gerektiği?

Bu soru zor bir sorudur; çtinkü cevabı üzerinde arüaşmaya varrlmış değildir.
Descarteş Kant, Marx, Heidegger, Hege| hep felsefe olarak, kendi felsefelerini yan-
srtmrşlardrr. Felsefenin tanrmıru yapmak ne kadar zor ise, bilimin bilimsel konusunu
saptamak da o kadar kolaydır. Oysa felsefe, kendisinin i.izerinde, tarum yapacak üsti.in

bir alana sahip olmadıgı ign kendi tanrmınr kendi yapmaya mecburdur. Bundan

çıkan sonuç şudur: Kişisel görüşiiııe göre, her fu|ozof yeni bir felsefi arüayış sistem
getirebilir. Herhalde yirmiye yakın felsefe tarumrnr toplamak mümkiindür. Bu ta-

rumlarr taray|p, incelemek konumuzu aşar. Felsefenin Eski Yunarüılann bir buluşu
olduğunu ve artrk bugiin çağdaş felsefe anlayrşının da Aristoteles zamuınındakiyle
aynı olmadığını biliyoruz.

Eskiçağda felsefe, etrafimızdaki sırursız nesnelerin bilinebilmesi için gösterilen
bir gayret olarak, yani bir tiir "evrensel bilim" olarak kabul ediliyordu. Bugiinkü
çalrşm4 araşhrma yöntem ve organizasyonlanmızla bilginin bütiirı alanlarınr kuşahp
benimsemek, kabul görecek bir husus değildir. Buna rağmen Eski Yunanlılarda du-
rum böyleydi. Ömeğin, Aristoteles'te "fe|sefe",model olarak her konuyu inceliyordu:
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Ah_lak, siyaset ve kanurıları, hitabet (rh6torique), mantık, psikoloji, matematih fizik,
kosmoloji ve nihayet metafizik. Ortaçağda bu geniş alana karşı teoloji (ilahiyat)yer
alıyorsa da o da aynr derecede. evrensel bir alana yayılmıştı. St. Thomas Aquinas'ta,

Albertus Magnus'ta doğa bilimlerine rastlamak mümkijııdür. "Felsefe"ye verilen bu
arüam XVII. yüzyıla kadar sürdü. Hatta Descartes da Metot ÜzerineNutuk'tanbaşka,

optik, fizik ve matematik incelemiştir. Bunun yanında önemli bir özellik olarak, Eski-

çağ felsefesi, evrensel alanın yanında değerlerinin de incelenmesini yapmıştır: Güze}

iyi, hayırh, ya da adil vb. gibi konularda da felsefe "objektıf' niteliğini korumuştur.

Çtinkü Eski Yunanda "a priori" bir bilgi söz konusu degildi. Onlarda kelimenin
tam arılamıyla bilincimizin ve aklımızın dışında edinilen bir bilgiden söz ediliyordu
ve eski (antik) felsefede bilgi denilince, gerçekten bizim dışımızdaki diiıııyaya bal«ş

anlaşılıyordu. Hayrarüıkla gözlemledikle4 inceledikleri bu dışımızdaki evrenin
içinde, felsefenin kurucuları olan Yunanhlar, değerlerin de var olduklarınr kesirüikle

kabul etmişlerdi. Yani değerler bizim dışımızda,bir alanda objektif bir varlık taşıyor-

lardı (çaSmızda, M, Sdıeler-N. Hartmarırı) Oysa giınümüzdeki alışkanlıklarımıza
Antikçağdaki filozofların bu görüşleri tamamen ters düşüyordu. Çi.ınkü modem
bilimler, eşyanın biinyesinde bulunan nitelikler ve değerlerle meşgul oknazlar; sadece

olgulara ya da olgulararası ilişkilere -{ da sırurlarr belli bilimleri ilgilendiren olgular
olmak şarhyla- yönelmişlerdir. İşte bu nedenledir ki, bir doğa manzarasıru inceleyen

jeolog, onun sadece maddi oluşumunu, tabakalarınr gözlemler, yoksa güzelliğinin
farkında değildir. Aynı şekilde bir biyoloji bilgini, insan vücudunun anatomisini,

kimyasal etkirıliklerini incelerken asla bu mucizevi hayrarüık gerektiren mekaniz-

manrn karşısında heyecan duymaz. Oysa bir Aristoteles, hayvanlann organlarrnr ya

dayılıdız kümelerini incelerken onlarrn karşısında hayranhğın_ı, heyecanını gösterir

ve orüarın güzelliğini, "nedensel erekleri"ni öğrenmeye çalışır. İhsanın beyanları ve

muhakemelerinin incelenmesinden de "doğrı" ve "varılış"r keşfeder. Platon'dan bir
ömek verebi|iriz: Cıımhuriyet adlı eserinde anayasaları inceleyip onlarrn yapılarıru

açklarkery " adil" ve "haks|z" 7 saptamışhr. İşte bu tip bir gözlem ve bilimle hukuka
nasıl ulaşhklan tahmin edilir.

Antik felsefenin "evrensel karakteri", kökeninde felsefenin, bilgeliğin peşinde

koşma (ona olan aşk), arüamura geldiğini gösteriyor. Böylece, "bilgi edinmeden kay-

naklanan atılak"la, karşı karşıya geliyoruz. Yunarüı fi|ozof (bugiinkü "entellekti.ie1"

karşılığı olabilir), doğan:n ya da kosmostın (evrenin) tam bir göriinümi.inü yakalıyor
ve "bilge kişi" bundan yaşama§ gerekli hayat biçimini çıkarhyor. Stoaolık bu metottan

doğmuş ve Roma İmparatorluğunun benimsediği bir felsefe görüşüdür. Özel huku-
kun temellerindeki etkisi i.irüüdür. Sembolleri bakımrıdan çok ilginç olduğu içiru bu
felsefeyl mensuplarınm nasıl sistemleştirdiklerini öğrettikleri "bahçe"yiömek alarak

üç bölümde anlahyorlardı: Felsefe birinci bölümünde -ki adı "diyalektik"ti- hataları
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ön]emek amacrru taşıyan koruyuculardan bahsediyordu; bunu bahçeyi hırsızlardan
koruyan duvarlar olarak sembolleştirmişlerdi. Sonra "fizik" geliyordu. Fizik doğayı
inceliyordu ve bahçeye dikilmiş olan ağaçları oluşturuyorlardı. Nihaye| fiziğin üriinü
olan "ahlak" söz konusuydu (ahlak, biraz eı.vel deginildiği gibi, bilginin üri.inü). Bu-
rada da ağaçların meyveleri, ahlakın sembolü oluyordu. Bu ömekAntikçağın felsefe

kavramındaki genişlik ve derinliğini göstermesi bakımından ilginçtir.

Arhk bugi.ın, bu kadar geniş bir kavram, felsefenin alanı dışında kalıyor. XV[.
yiizyılın başından itibaren felsefeden yavaş yavaş ayrılmaya başlamış, hatta onun
yerini alma çabasında olan baSmsız bilimler meydana çıkmıştır: Matematik, astrono-
mi, modem anlamda kimya ve fizik vb, Gitgide bu bilimler yeni alarüara yayıldılar:
Doğa bilimleri, kültür bilimleri (sosyoloj| psikolojı, ekonomi, bilimsel tarih); bu arada
normatif bilimler (mantık, estetik) gibi. Bugün hAlA kendimizi bu bilimlerin etkisi,
hatta baskısı altrnda hissediyoruz.

Böylece bilimler felsefenin alanına müdahele ile onu, modem çağlardan itiba-
ren Adeta daralttılar. Bilim, olgular alanı ile meşgul olurken; felsefeye insanın tinsel
evreni, "olmasr gereken" evren ve ahlak alanları kalıyordu. İdealizmi incelerken
felsefe, a priori nitelikli bir metot kullanarak; manhğı, insan tezini ahlakı ve siyaseti,
Kant metafiziğiy|e inceliyordu. Felsefe bu yolu, "deneyim"den hiç yararlanmadan
kullanmıştır; birçok fu|ozof da yörılerini bu metotla tayin etmektedir.

Fakat "külti.ir bilimleri"nin hamlesiyle, felsefe alan kaybetmeye devam etmiştir.
Psikolojl manhk şimdi bilimselleşmiştir. Siyaset de bilim olma iddiasında ve yolun-
dadır. Sosyoloji ise ahlakın yerine geçme çabasındadır. Velhasıl bilimler bütiın alarüan
kaplama yöniinde ilerlemektedir. O zaman filozofa sadece "bilimlerin epistemolojisi-'ni

yapmak kalıyor. Başka bir deyişle, bilimlerden hareket eden bir "bilimler teorisi"ni
inşa etmek... Bugün Avrupa'nrn Latin kökenli ülkelerinde (Fransa, İta\ya, İspanya)

-nedense, Almanya da değil- felsefe kürsülerinde doktrinler tarihi, sosyoloji psiko-
loji psikiyatri ve dilbilimi okufulmaktadır. Ama modem baSmsız bilimlerin varlrğr,

insarun bilime gereksinimini asla tatmin edemez. Bilim; başarrsrru, inceleme alanının
sınrrlr olmasına ve işbölümü ilkesine dayalı bulunmasına borçludur. Ömeğin mo-
dem hp bilimi çok luzlı ilerlemeler kaydetmektedir. Uzman doktorların uzmanlık
alanlarr gittikçe daralmakta ve onların uzm;ın teknisyenlere olan ihtiyaçları artmak-
tadır. Fakat bütünü ile insanı, adı geçen uzmanlaşmış parçalan bir araya getirerek
yaratmak hAlA mümkiin olamamaktadır. O halde modem bilim erek olarak sadece
"yatar"| hedeflemektedir. Oysa bilim "doğruluk"u amaç alsaydı, kendini değiştirir
ve felsefe olurdu. Hegel'e göre "doğruluk", ancak "bütiin"de vardrr. "Yarürşlık", "tek
taraflı"nın, "krsmi"nin içinde söz konusu olur. Modem bilgiru bununla "bü[in"ü
yakaladığıru zarırıeder.
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Şimdi bugünkü durumda, yukarıda yansıtmaya çahşhğrmz bilimlerin egemen-
liği altında felsefenin daralmış alanrnı ve izleyeceğimiz yolu saptamaya çahşalım:
Kanftan beri birçok fılozof, diinyayı algılayan "özne" ile bunun konusu olan "nesne"

arasındaki zıtlığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Zarırıımızca gerçek filozofik çahşma
metodu budur. Bu, yüksek ve asil bir içerik taşıyan Kantçı düalizmdir. Fakat burada
daha çok dışdünyayı, evreni öğrenmeye yönelik bir bütiinü söz konusu ettiğimiz
içirl "dışa dönük evren" amaçlanmış oluyor.

Platondan Kanfa yanslmrş düalizm, yizyı|Iar boyu filazofları meşgul etmiştir
ve etmeye devam edecektir. ÇiJnkü "o|an" ile "olması gereken" arasındaki ikilih
felsefenin varl* nedenlerinden en önemlisidir; Adeta, felsefenin itici gıİctidür (yd
bilgeliğe aşk). Hegel bu düalizml gerek çok mahiraı,ıe kullandığı diyalektik meto-
duyla; gerek ti.imele yönelmesi ile net bir monizme indirgemiştir.

Zaten konumtrz olan hukuk felsefesi için dışdünvayı da tümel olarak ele almak
gerektiğınden;bıyol, bir hukukçu olarak amaçlanması gereken yol olma]ıdır. Hukuk
dışdi.inyanın konusudur. Hukuk insanrn içdi.inyası ile meşgul o|maz ve asıl, bir tek
insan ile meşgul o|maz; en az iki kişi gereklidir hukuk için. Bu yüzden dışdi.inyaya
tümel bir yolla yönelmek hukukçu için gereklidir. Eğer fı|ozof olsa idik, asıl yol,
Kan/ın yolu olurdu. Fakat amaclmz hukukçuya, mesleğimize felsefeden yardım
sağlamaktır.

Cünümüzde yalnız hukuk değil bütiin diinya felsefeye muhtaçhr. Bugtinün
aydınları pratik hayatın istediği bilgilerle sadece "yara{'Lt olanı öğrenmektedir.
Bunu da modem bilimler ve özellikle teknoloji sağlaınaktadır. Oysa felsefe "yarar"
ile değil, " doğru" , "iyi" ya da " adil," ile meşguldür. Onun için hukuk bilimi (teknigi
ile beraber) çok yaygın olduğu halde, felsefe kadar geniş bir alan kapsamamaktadrr.
Ama bu hukukun gerekliliğiıri ortadan kaldırmaz.

Felsefe her şeyden ewel dünyarun yap§na, yani bir dıirıya görüşüne sahip
olmaya yöneldiğine göre, bu özelliği ile hukuku ele aldığı zaman, onun "erekler"ini
ve "temeller"ini söz konusu yapacaktır. Yapıcı rolüyle felsefe, bütiin bilimlerin üze-
rinden bakarak, onlarr yerlerine yerleştirmek, aralarındaki sırur arüaşmazlıklannı
düzerüemek, her birinin bilgi kaynaklarını ayırt ederek, böylece bu kalmakların
kısıtlı olup olmadığını saptamakla meşgul olmaktadır. Zaten çağdaş felsefeniır,
aşagr yukarr en çok kabul görery konusu da budur (monist yoldan gitmek, yani
"deneyim"i esas almak koşuluyla). Bu özelliğiyle felsefe, hukukun alanrru saptaya-
caktrr. Yani ahlah siyaset ve ekonomiden farklı olan alanını sınırlayacaktır. Burad4
hukukun düşi.ince olarak (quid jtıs?) tanrmıru yapmak ve hukuki faaliyetin amaoru
belirlemek esastrr. İşte bu noktada hukukçuların alışmış oldukları -hukuk [zmarr-
lrğr" alanından çıkarak felsefeye başr,,urmalarr, onlar için hiç de kolay olmayaır bir

şeydir. Nitekim "genel hukuk teorisi", bu ahşkanlıktan çıkamamanırıyarattığı quasi
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bilimsel ve felsefe dışı bir alandr. Tek konusu mevcut hukuk sistemlerinde hAkim

olan genel görüşiin analizini yapmakhr. Ama temel ilke ya da ilkelerin geçerliliğini
irdelemeye cesaret edemeden kendini avutmaktan öteye gidememektedir; çiinkü
hukukçu, "ahlak"ın kendisini bilmedery onu hukuktan nasrl ayırt edecektir? Aynı

şekilde hukuk biliminin temel metotlarını da bilmeden onu sosyal bilimlerin metot-

larından nasıl ayrrabilecektir? Yani " quid jııs ?" bilinme den " qııid juris?" iJ.zerinde bir
değerlendirme yapmak ne derece geçerli olacakhr? Çiinkü "genel hukuk teorisi"
hukukçunun kendi alanının içinde kalarak hukuk tekniği üzerinde belki bu alanın
geçmişteki özelliklerine bakarak bir değerlendirme yapmasıdır. Oysa bir alan içinde
kalarak -sadece pozitif hukukun deneyimleri içinde- o alan hakkmda ya da o alan:n

metodları hakkında eleştirel hüküm vermek, iddiah ve srrurlarrru aşan bir davranrş

olur. Bu nederüe "genel hukuk teorisi", "hukuk felsefesi" değildir. Çünkü felsefe

eleştirel olmak zorundadır ve değer hükümleri verir. "Genel hukuk teorisi" bunu
yaparnaz; çunkü bir alan hakkında değer hükmiınde bulunabilmek için mutlaka o

alanın dışına ve daha yüksek bir düzeye çıkmak gerekir.

Böylece burada önemli bir dönemece gelmiş oluyoruz: "Hukuk düşiincesi" hak-

kında ciltler dolusu bilgl doki.iman olduğunu unutmamak gerekir. Yakıızbu eserlerin

de tam bir güvenilirlik taşımadığıru -yazar|aruıınhukukçular olması bakrmından- göz

öniinde tutmakta da yarar vardır. Unutmamak gerekir ki, "hukuk felsefesi" yine de
"felsefe"dir. Her felsefe sistemi, diınya yaprsr/ gönişü üzerinde fikir yürütürken -az
ya da çok- hukuk kavramına bir yer vermiştir. Ama burada damuazzambir doktrin
zenginliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca hukuk felsefesi tarihçesi de yapmadığı-
mıza göre -ki bu alan çok zengin bir alandır- bugünkü konumuzu şu önemli alan

ile sınrrlamak yerinde olur kanısındayız: Büyük düşi.inürlerin değişik görüşlerini
sırurlamaktan çok bizi ilgilendiren en iyi cevabı bulmak önemlidir. Unutmamalrdrr
ki felsefe tarafsız değildir, daima "doğruluğun" yanrnda olanı ya da ona yakın olanı
seçer. O halde bizim için de önemli olan düşünüriin seçimidir. En doğrusu, mevcut
akımı takip etmektir. Hukuk felsefesinde, hukuk biliminin ilkelerini çağırı felsefesin-

de aramak en doğru yoldur. Yani XIX. /jzyıldanbu yana felsefedeki gelişmelerden
hukukçulan yararlandrrmak söz konusudur ğeni Kantç-lık, Hegelcilik, varoluşçuluk,
fenomenoloji ve bugün özellikle yapısalcılık. Önemli bir yer tutan Marksizmyarıın-
da çoğu yazat ıçlarda yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ni ve sosyal gelişmeleri
nedeniyle İhgiltere ve İskandinavya'y| öne çkarmıştır. "Dil arıalizi", formel manhk

vb. yollarıyla bir birlik aranmaktadır); fakat çağdaş olanı aşarak, giinceli yakalamak
gittikçe zorlaşmaktadır.

Aslında felsefeyi "kabul gördüğü çağn vicdarudu" diye tanırnlayarüar çokfur. O
halde "felsefe tarih için yaşıyor" demek yarılış olmaz. Yalnız "tarih boyunca her şey
değişir" demek tamamen yanlıştır. Bu doğa bilimcilerinin bir hayalidir. Çiirıkü tarih

I
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içerisinde sadece değişimleri gözlemledikleri ve de$şmeleri tespit ettikleri için, "tarih
bilimi" deyalnz degişim içindeki olaylarla sınırh kalmaktadır. Oysa "tarih bilimi"nin
yetki sınırlarını tayin etmek felsefenin işidir. Çi.inkü lrer bilimin özel alanını tayirç

çağdaş felsefenin görevidir ve bugtin felsefe bunu yapmaktadır. İşte bu nedenle de
"tarih bilimi" felsefenin kontroli.ine tabidir. Yoksa " fe|sefe" yi, "tarih bilimi"nin emrine
vermek, felsefeyi ontın bir konusu yapmak, atın önüne arabayı koymaktan başka
bir şey değildir: Tarih içindeki miinferit olaylar ve eylemler muhakkak ki değişimi
mümki.in konular halinde seyrederler. Oysa felsefi problemler, özleri bakrmından
sadece düşi.inme yoluyla incelemeye açıktır; bu nedenle de gerçeklik içinde devamlı
bir yer futarlar ve bu tlimel olarak eşyanrn yapısında vardrr. Hukuktan somut bir
ömek ile konuyu daha net görüri.iz: Pozitif hukuk kurallan içerik olarak de$şmektedir
(medeni kanun, ceza kanunu, hatta Türkiye'de anayasa). Oysa bir Platon'u okurken
"var|k", "Tarvı" ya da "adalet" problemi hakl.ında öğreneceklerimiz tamamen

çağdaş konular halinde etkili olacak ve carüılığını koruyacakhr.

Şimdi önemli bir problemle karşı karşıyayız: Teknik gelişmelerin büyük ham-
lesinin etkisi altındaki çağrmız insanr, çoğunlukla ilerlemeye inanmışhr. Bu nedenle
felsefe acaba bir ilerleme içinde midir? Yoksa felsefede bir gerileme mi söz konusudur?
O zaman acaba hukuk felsefesinde de bir gerileme mevcut mudur? Bu üç konuy"ı
açıklamaya çalışalım:

Birçok kaynaktan yararlandıSmız bilgiye ve kendimizin de kahldığı görüşlere
göre "bugiin felsefe gerçek bir ilerleme içerisindedir" denemez. Doğallrkla her filo-
zof, kendisinin kendinden öncekilere göre daha ilerlemiş olduğunu düşi.inecektir:
Descartes Skolastiklerden; Leibniz, Descartes'tan; Kant, Leibnizden; Hege| Kant'tan;
Kierkegaard, Hegel'den kendini daha ileride görecektir. Önemli ve çağdaş bir fılozof
olan Paul Riceur (Fransız), bu bağlamda felsefeyle biliırüer arasında kesin bir farklılık
olduğunu gösteriyor. Hiç kimse matematik bilimleri ile nükleer fizikte ilerleme oldu-

ğundan şüphe edemez ya da hp alanındaki ilerlemeler apagk göriinmektedir. Ama
felsefi gerçekler -hatta bazı dahi filozoflaruı yakalayabildiği bu gerçekler- maalesef

dayanıksızdır, kolayca tınutulmaya mahkümdur. Eğer bugi.in, felsefeden "sağlam
bir bilim" yapılabilseydi -ki bunu Husserl denemiştir- her şey farklı olurdu ve
matematik, bilimsel tarih ya da manhk için de eski ders kitaplarını ve monografileri
incelemeye ihtiyaç duyılmazdı. Fi]ozoflar maalesef farklr davranmrşlar ve Platon'dan,

diğer antik filozoflardan yararlanmadan yaffırnamlşlardır. Geri kalarılar ise, felsefenin
geçmişi hakkında hemen hiçbir şey bilmemektedir. Şimdi de "felsefede bir gerileme
mi söz konusudur?" sorusunu ele alalım: Modem çağlann başmdan beri (18. ytizyıl)
ve hele Zl.yijzyıIdarı,itibaren di.inyadaki sosyal ve öğretim -araştrrma sistemleri- iyi
bir felsefe küldirü oluşturacak zemini yaratamamışfu. Çi.inkü düşiinme ve okumaya

çok vakit ayfına artık bir değer alanı olmaktan çıkmıı bunurüa meşgul olan sınrflar
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yerini çalrşarüarabırakmıştır. Sadece ve sadece çahşma onurlandırılmışlr (homo sapiens

yerırıi homo fabere bırakmışhr -Marx). Soyut düştinme (spekülasyon) hiç saygı du-
y"ılmayan bir etkinliktir arhk. Bilimleiınzafıeri, kendini "modem devlet" arüayışında
göstermiştir. Çalışma di:nyasındaki işbölümü, insanrn daha çok uzmanlaşmasına
ve gittikçe dar alanla srnrrlanmrş bir "deneyim"e bağlanmasrna sebep olmuştur,
"ti.imel"e bakış kaybolmuştur.

Sonuç kısmi deneyimler üzerine inşa edilmiş sistemler haline gelmiş; artık di..in-

yanın büti.ini.ine yönelmeyen ve bilimlerin peşine takılmış yozlaşmış bir felsefe söz

konusudur! Zaten ilerleme hamlesi yapan bilimlerin yanınd4 aynr paralelde ilerle-
me halinde bir felsefe düşünmek çok çocukça olurdu. Aksi durumda yd tekniğin
yücelmesi içinde, modem bilimler felsefenin çökmesine sebep olurken, düşünce de
tamamen yavaşlamıştır.

Aksettirdigimiz bu 8örüş günümüzün birçok düşi.ınürü tarafından savunul-
maktadır. Ama aksi düşi.incede olanlar çıkabilir ve "ti.imel"e yönelen "düşiince"yi
asla bırakmayan dünya görüşiiniin, canh olarak devam ettiği sar,,unulabilir. Fakat
Tanrr'nrn varlığı, doğa, iradenin analizi, ahlakın temelleri, eşyanın yapısı vb. gibi;

felsefenin ana konuları üzerinde, modem dünyanın herhangi bir uzlaşmaya vardığı
da söylenemez. O halde gi.inümüzde felsefe, üzerinde uy:şmazlıkların en çok bu-
lunduğu alan olarak görülmektedir.

Nihayet yukanda sorduğumuz üç sorudan sonuncusu üzerinde biraz duralım:
'Acaba hukuk felsefesinde de bir gerileme mi söz konusudur?" Açrkçası felsefeler

arasmda en rahatsrz bir göri.inüme sahip olan galiba "hukuk felsefesi"dir. Çiinkü
bugiinkü di.iıııya "hukuk felsefesi"ne gerekli yeri ve önemi verememektedir. Antik
h|ozoflar ve özellikle Ortaçağ düşiinürleri, hukuku giirüük hayatın içinde, tamamen
onun bir parçası gibi görüyorlardr ve hukuk onlar için genel kültiirtin bir parçasıydı.
Bu şans XVII. yüzyıldan itibaren kaybolmuşfur. Modem ve çağdaş Avrupa'nın filo-
zofları sadece bilimse| a}üak alanındaki ve politik konulardaki etkirüiklerle meşgul
olmuşlardır. Bu hukuk konusunda hiç ağızlarıru açmamışlardır demek değildir.
Di.inyanın genel yapısıyla ilgili olan her düşiince veya girişim, muhakkak, hukuk
kavramrna da bir yer ayrrmak zorundadır. Spinoz4 Locke, Kan| Hegel ya da Au-
guste Comte vb. düşünürlerde hukuk hakkında birçok öğreti görüyoruz. Fakat çok
ilginçtir ki, bu filozofların hiçbiri hukuk hakkında fikir yürütiirken onu gözlemlemek
imkaru bulamamıştır. Descartes'tan bugiın Heideggele kadar, "hukuki deneyim"
incelenmemiştir.

Hukuk felsefesi konusunda çağrmrzrn doktrinlerinde hiçbir şey iizerinde
anlaşma yokfur. Öyle görünüyor ki, bugün bir hukuk felsefesine sahip değiliz.

Çiinkü elimizde en az on adet görüş mevcuttur. İsknadinavyada İspanya'daki genel

hukuk görüşiiıııden bambaşka bir hukuk kavramr öğretilmektedir. Hukuk felsefesi
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kongrelerinde doğal huktıkçular, pozitivistler, Kelsenciler, sosyalistler ve mantıkçlar
hep beraber karşılıklı tartışmaktadırlar.

Btıgün felsefenin yaşadığı kriz, "modem sistematizm" denilen eğilimden kay-
naklanmaktadır. Yani her düştınürüry felsefe adı altında kendi tek taraflı sistemini

yaratrna çabasından ileri gelmektedir. As]ında Heideggeı/in dediği gibi "felsefe, yalrıız
Yunanlılann bir buluşu olmakla kalmamış, onlar tarafindan en yüksek düzeyine
getirilmiştir." Avrupalılar her zaman Yunanlilarırı sadece öğrencileridir ve "felsefede,

hatta hukuk felsefesinde her şey söylenmiştir" denilebilir.

Fakat eski metinleri tekrar carılandırmak kolay bir iş değildir. Ashnda, anfik
filozofların eserlerini, o zamanki heyecan:nr ve zevkini yansıtarak çağdaş düşünceye
kazandırmak, yeni sistemler yaratılmasından çok daha iyidir; ama zordur. Geçmişin
yardımıyla o zamandan gelen bir hukuk felsefesini canlandırmak gerekmektedir.

Çağımızdaki sıkıntı, mevcut doktrinlerin çokluğu altında, düşiıncelerin etkinliklerini
kaybetme tehlikesi yaşamalarıdır. Zaten bu doktrinler birbirlerine zıt niteliktedir.
İşte bu durum felsefede bugi:nkü krizi yaşatmaktadır. Fakat çelişkilerdenbaşlamak,
yola çıkmak, zor olmakla beraber, doğru bir yoldur. Çünkü felsefede, "modem
sistematizm"in ortaya çıkmasırıdan önce, geleneksel metot diyalog metoduydu; yani
kelimenin klasik anlamıyla, iyi hazırlanmış şekliyle tarhşma sanatıydı. Diyalektik
(eytişim) adını alan şekliyle bu metot çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü hukuk
en az iki -ya da daha çok- kişinin karşılıklı düşüırce re edimlerinin çahşmasındary
tarhşmasından ortaya çıkacak düzenin (haklar, görevler) ta kendisidir. Aynca bu
metot Eski Yunanda, Ortaçağda ve Skolastikte felsefenin temel metodu olmuştur.
Ortaçağdan sonra/ modem dönemde bu metodu klasik arüamından saphrmayl4
felsefede sağlam bir bilim karakteri yarahlamamrşhr.

Felsefe eğer "doğrudan tiimel"e ulaşabiliyorsa, bunu, zıt görüşlerin çarpıştı-
rrlmasına borçludur. Felsefe, farklı düşi.inceler sayesinde erdemli ve doğru bilgiye
ulaşabilmiştir. Eski Yunanda ve Skolastikte metot işte bu yoldu. Hukuk felsefesiırde

de zıt düşiıncelerin karşılaştırılmasıyla doğru hukuka ulaşmak mümki,-ındür (eytişim

metodu; Sokrates, Platon, Aristoteles, KanÇ Hegel ve Marx'ta temel metot olarak
alınmıştır). Ayrıca şu hususu söylemekte yarar var kanısındayız: Hukuk felsefesi,

sadece bu5in savunulan görüşleri kabullenmek zonında da değildir. Çünkü hu-

kukun amaçlarını ve temellerinin müiyetini konu alan hukuk felsefesi bu kontıyu
tespit ederkerç hep birbirlerini reddeden ve devamlı çarpışan düşiinceler arasında
kalmışhr. Bunu uluslararası hukuk felsefesi kongrelerinde görmek mtimkiındür.
"Hukukun Fonksiyonlarr" başlıklı 1973Madrid Kongresinde hukuk Adeta kolektif
bir teşkilahn fonksiyonerine indirgeniyorclu ve hukuk, sosyolojik bir olgu olarak

birçok sosyolojist tarafindan, kendi kendini ayarlayan otomatikbir makina şeklinde
tanrtılıyordu. Buna karşılı§ "iılsan haklarr" düşiincesinden geçerek, "eşitlikçi bir
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sosyalizm" eğilimi bir hayli savunuluyordu. Bu arada,Ispanya ve Italya'da öğretilen
eski doğal hukuk düşüncesi de savunuluyordu ve hukukun amacrru ne bireyin ne

de toplumun hizmetinde olmadığı; sadece ve özellikle bir tek amacn söz konusu
edildiği, onun da "ada|et" olduğu söyleniyordu. Sonuç birbirinin karşıh çok sayıda
doktrin arasında hiçbir anlaşma olmadan devam eden tartrşmadrr.

Konumuzu açıklarken başından beri üzerinde durduğumuz prensip, hukukun
bütüniıne idealist agdan değil de, realist gözle (yine tekrar edelim, hukukçu gözüyle)
bakmak olduğuna göre Aristoteles'in yolu, benimsenmesi gereken yoldur. Bu yo|
bütiin olgulara dıştan bakarak orüarı büttinltikleri içinde ve "değerler"den soyutlama
yapmaksızırı gözeten realist yoldur. Aynca bu yo| hukuk fenomenini de aını realizm
içerisinde algılar. Bu yolun herkesi rahatsız eden yaru, onun sade olmasrdır.

Krsacası söz konusu olan, yargıcın durumudur. Yargıç sadece kararı verir, hü-
küm verir. Bir zararıngiderilmesi, bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmes| bir şerefin
kazarulmasr ya da bir malın elde edilmesi için talepte bulunan davacının durumu
hakkında karar verir. Başka bir deyişle, herkesin hakkı olan payı tespit eder. Önemli
bir nokta d4 yasa koyucuların yargrca oranla daha alt düzeyde olmalarr ve sadece
onayardımetmeleridir.Yargıçlarınamacı, "adi|"iyakalamakhr."Adi|",eniyişekilde
paylaşhrmak demektir. Yargıç bu karmaşık amacl basite indirgeyebilmek için çaba
gösterecektir. Oııun görevi, insarüarla eşya arasındaki en uygun oraru araylp bulmak
olacaktrr. Burada "eşitlik" söz konusu değildir. Çiinkü büti.in uygarlıklar eşitsizlik-
ler üzerine kuruludur. "Eşitlik" idealizm için biraz hayali bir "olmasr gereken"dir.
"Uyumlu bir oran" ile yetinmek, en doğru olandır, Felsefe bu sırurları geçmemelidir.
Yani "hangi uygun otar.?" sorusunun cevabını, "idealizm" ancak apriori metoduyla
vereceğini iddia ediyor (Kant) ve "deneyim"e başvurmadan da "ada|et"in içeriği
için "eşitlik"ten başka çözüm bulamıyor. Fakat "uygun orarı" bazen "eşitlik"ten de
geçebilir (adalet semboli.iniın terazisi eşitlikte, yani dengede durmalıdır; ama devamlr
duramaz). Hukukçu olarak bunu zaten görmekteyiz: İşveren ve işç arasındaki, erkekle
kadrn, çocuklarla erginler arasındaki ilişkilerde "eşit" dizey her zaman gerçekleş-
miş midir; gerçekleşmiş ise bu durum korunabilmiş midir? Bunun cevabıru fi|ozof
veremez. "Hukuki deneyim"i yaşayan hukukçu verebilir. Çünkü hukuki çözümleri
de hukukçu (yargıç) yapacaktır. Çözümler zarnan ve yere göre farklı olacağı içirç
filozof brınu tespit edemez,Bırada felsefe varlığnr, evrenselin devamlı olan parçasınr
yakalamak ile meşgul olur. 'Adalet"in bütüni.irüü de felsefe bilemez. Çiirıkü " ada|et" ,

bir veri olarak bir bütiirı halindeki varlığı oluşfurmaz. "Ada|et" bir gayret, Adeta bir
gerilimdir; hareket halindedir (hplc semboldeki terazi gibi). Hukuk ise, "mameleke"
konu olabilecek şeylerin -yani mal varlığının- paylaşılmasıdır; yoksa "varlık"ın bir
parçası değildir; kendi kendine otomatik olarak işlemez; yalnzbazıişlemler içerisinde
bir degiştokuşta,bazı dağıhmlarda faaliyet gösterir. Doğallıkla bunlann gerçekleşe-
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bilmesi için yargçların varlıS kaçınılmazdır. Ayrıca hukukun uygulanabilmesi içirç

siyasat bir topluluğun yarathg kamu güciıni.in yardmı da gereklidir. Böylece hukuku
toplumun başka davranış kurallarından ayırt etmek ınümkiirı olur.

Hukuk felsefesi ile felsefe arasındaki ilişkiyi incelerken konuy: aydırüığa ka-

vuşfuracak, a)mı zamanda toparlayacak olan düşi.ınce "adalet"tır. Çünkü "ada|et"

hem hukukun en önemli ve temel amacrdrr hem de ahlak felsefesinde en temel

kavramlardan biridir. Fakat bugi.ın bu kavram, hukukun "sonsal ereği" olmakla
beraber, açık anlam ve kapsamını Aristoteles zamanındaki gibi korumamaktadrr.
Zaten "hukuk, adaleti aramakt4 devamlı onu yakalamaya çalışmaktadrr" cümlesi

bir açıklık taşımamaktadır. Modem Çağdan itibaren birçok düşi.inür (Hume, Marx),

bu karanlık kavram için "ideolojik ve hayali" deyimlerini kullanmışhr. Çok futarlı
bir düşiinür olan Kelsen "ada|et"i hukuk kavramrnrn dışına çıkarmıştır.

İdealizmin "Adale(izBugtın hAlA pozitivistler sözli.iklerde bu kelimeyi muhafa-

zaediyorlar. Kelime daha çok siyasetçilerirç medyanın kullanrmındadır ve ilginçtia
medeni hukuk kitaplarının içeriğini de oluşturur. Bugünkü "ada|et" düşiincesi,
idealizmin etkisinde gelişmiş, insan tininin bir rüyası, mutlak "eşitlik" ümidi ol-
muştur. "Sosyal adalet" bu ümidin gerçekleşmesi ve devletçe de gerçekleştirilme
alanı halindedir. Fakat "ada|et" ayrrı zamanda özgürlüğün de bir rüyasrdır, her
"bireyin insan olarak saygırüığı", "insan haklarl'nın göklere çıkarılmasr gibi. Yani

devletiry baskr aracı olacak kanunlardaru yürütme orgarunrn uygulamalarrndan,

tamamen arındrrrlması! Hemen görülür ki, bu iki halıa|in bağdaşması mümkiin de-

ğildir. Böylece "adalet" bu şekilde anlaşıldığı takdirde, devrim yaratacak ortamlan
beslemektedir. Hemen gerçekleşmesi imkAnsız olan bu idealleri karar verme, hatta

süratli karar verme durumunda olan yargrç araşhramaz bile. O halde "adalet" ile
hukuk arasrnda büyük farkhlık vardrr (hatta uçurum!). Çağımızda birçok hukukçu
en azından idealist anlamıyla bu iki kavram arasındaki ilişkinin net olmadığı görü-

şiindedir. O zamarı,, geçmişe, kaynaklara dönmek gerekmektedir. 'Adalet'' temasının
Yunanlılard4 mitolojide, tiyatroda ve tabii felsefede işlendi$ni görüyoruz. Platon un
Cumhuriyet'inde bir başlık "adi|" adını taşımaktadır. Fakat hiçbir hukuk filozofu, bu
konuda Aristoteles'in doktrinini ihmal edemez.

Niçin Aristoteles?: Bugün büyük bir çoğurüuğun arhk incelemediS, sanki def-

terinden sildiği bir düşi.inüre dönmek neden önemlidir? Burada hukukçunun alışık
olmadığı filozofik bir gayret göstererek geriye gitmek lazrmdrr (hukukçu -kendi
kabuğundan çıkmayı sevmediği için- bu geriye gitmelere yönelmez). Aristoteleş
Avrupa düşi.ıncesi üzerinde rn|7azzam bir etki yapmıştır. Roma düşi.incesini de

Aristoteles etkilemiştir. Daha sonra Ortaçağ okullaı:ıru da Aristoteles felsefesi çok
etkilemiştir; özellikle de XIII. yüzyıldan itibaren ve St. ThomasAquinas'ın doktrininde

onun hAkimiyetini görmek mümkiindür.

)
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Ortaçağda Aristoteles, herkesin dilinde olan"h|ozo('fur ve yal,nız onun görüşleri
Klasik Yunan görüşi.inü temsil etmekteydi; çiinkü onun doktrini, tamamen anonim
ve Adeta evrensel bir mahiyet taşıyordu. Modem Avrupa'da ise idealistlerin her biri
kendi kişisel sistemlerini kuruyordu; böylece Aristoteles'in gerçeği betimleyici ve

gerçeği gösteren felsefesi, asli karakterini kaybetmiş bir halde, kamu malı haline
gelmişti.

Şunu da eklemeden geçmeyelim:Avrupa'da öğretim, XVII. ve XVI[. yüzyıllara
kadar tamamen Aristotelesğ bir esasa dayanmaktaydı. Fransa da edebiyat, tiyatro, şiir,
ahlak, felsefelerini buradan almıştrr. Almanya'da da üniversite öğretimi Aristotelesçi
temele dayalıydı. Hegel ve Marıç Aristoteles'in büyük hayraru olacaklardır.

Büti.in hukukçuların Aristoteles felsefesine ilgi duymalan gereklidir. Gerçek ve
dar arılamı ile alındığında hukuk felsefesinin kurucusu belki de Aristoteles'tir. Çiinkü
bıı fılozof her konu ile ilgilenmiştir. Bu arada hukukla da, yani hukuk di.inyasının
etkirılikleriyle de meşgul olmuştur. Hukuk di.inyası ile ilgilenmek filozoflar arasında
ender görülen bir şeydir.

Eserlerinin birçoğu kaybolmuşfur. Elimizde olarılar Rhetoricııs (avukatların
oynadıkları rol üzerine), Politica (doğal hukuku inceleyen eser) ve en iiırılü olanı
Nikomakhos'a Etik. Bu eserin beşinci kitabı hukuk biliminin tarihinde önemli bir yer
futar (ve bugün İngiltere de bazı hukuk fakültelerinin birinci yılında okutulmaktadır).
Hukuk felsefesi bakımından önemi, kitabın "ahlak"ı incelerkery buradan hukuk
konustına geçmiş olmasıdrr. Aynı şey St. Thomas Aquinas'ın Sumnıa Theologica'sı

için de söylenir. Aslında "etlk" bir ahlak kitabıdır. Ahtak bakımından davranrş
biçimlerini inceler; ihtiyath, ılımlı ve adil insanın karakterini açklar. Ömegin "adil
insan"la "adil olmayan insan"ın özelliklerini inceler. Bu bakımdan Aristoteles'te
"ada|e{' kelimesi ütopik bir kavram değil, kendini etkinlikte gösteren bir erdemdir,
gerçek bir şeydir.

a. "Ada|et" geniş bir alaru kapsamaktadrr. Avrupalı filozoflar, Aristoteles'in
Ethica'sındal<ı "genel adalef' ile "özel adalet" diye isimlendirdikleri daha dar an-

lamda bir kavramı ayrrmışlardır. "Genel adalet" nasıl filozoflara ait bir kavrams4
"özel adalet" de hukukçulara hitap eden bir kavramdır. Önce "genel adalet"ten
kısaca bahsedelim, sonra hukuka çok daha yakın olaı-ı"özeladale/'üzerinde du-
fl)fl|z. "Genel ada|et", genel olarak ahlakla ilgilidir; yani bireyin ahlak kanununa
uygun davranışlarda bulunmasıdır. Aristoteles buna "evrensel erdem" diyor. 'Adil
insan" a}mr zamanda tedbirli rlrmlr, cesaretli, namuslq mütevazr vb. insandır. Fakat
"genel adale(', ahlakın büttinü ile karışhrılmamalıdrr. Burada toplum içerisindeki
davraruşların erdemli olmasr söz konusudur. Böylece "evrensel erdem", "toplumsal
erdem" şeklinde gerçekleşiyor.

1
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Bu anlamdaki "genel adalet"in hukukla ilişkisine gelince, sadece "toplumsal
erdem" olmasr bakımından bir bağlanh saptanabilir. Oyra hukuk aslında temeli
atüaka dayah bir kavramdrr. Hele Eski Yunanda toplumsal düzen fikrl bu arüamdaki
adalete dayalıydı. Montesquieu'de monarşinin şerefe dayalı bir kavram olduğunu
unutmayalım. Günümüz demokrasilerinde seçim sandıklarınrn güvenilirligi tarh-

şılmaktadır (Berlusconi ömeği, güncel ve acrklıdrr!). Bugiinkü düşüncede "genel
adalet"in hukuk ile karıştırılma tehlikesi vardır. Aristoteles ise ayrımınr çok net
yapmışhr. Onun Ethica'st, "genel adalet" kavramına dayahydı. Ama bu kavramı ile
Aristoteles, henüz hukuk felsefesinin kurucusu sayılmazdı. Aristoteles'e bu sıfah
verebilmemiz için "özel adalet" kavramına değinmenriz gereklidir.

b. "Öze| adalet" yine Aristoteles'in Ethica'sının içerisinde yer ahyor. Şu for-
mülle bunu özetleyebiliriz: "İnsan kendine düşen paydan fazlasını almamalrdır."
"Öze| adalet" tamamen sosyal bir erdemdir ve hukuh fenomenologlann bugünkü
deyişiyle, onun büti..inleyici parçasıdrr. Burada konq herkesin kendine düşen payı
almasıdır; ne fazlasını ne de eksiğini. Aristoteles V. kitabın devamında, bunu birçok
kez söylemektedir. "Özel adalet" ancak bir topluluk içerisinde gerçekleşir; bir kamu
kuruluşunun, yasama organınrn ya dayargıcın etkirüiğinde söz konusu olur. "Özel
adalet"teki "adil insan", hukuku uygulayan insandrr. O nedenle de "öze| adale/'i
incelemek, hukuk sanahnr tanımlamak olacaktır.

Uygulanan hukukun -özel adalet kapsamına giren ve belki herkesçe bilinen-
amacrnr saptarken üç ayrı hususu belirlemek yararlı olacakhr:

a, Hukuk, eşyanrn paylaştırılmasıru hedef almrştır. Birçok Yunan filozofu ve
Roma hukukçusu tarafından tekrarlanan bu formüL Aristoteles'in Ethica'snda söy-
lediğine çok yakındır: Herkese kendine ait olanı vermek (suum cuique tribuere), Bıı
tarum aslırıda, yar$cın mesleğini, fonksiyorüaruır belirlemiş oluyor. Yargıon yaptls,
arılaşmazhk konusu olan mal, alacak veya borcu, hak eden tarafa vermektir. Yasama
orgaru da yargrca yol gösterecek kanurüarı çıkararak, aşağı yıkan aynı şeyi yapar.

b. Paylaştırılmasr amaçlanan eşya, bizim dışımızda olan nesnelerdir. Aslında
paylaşhrmaya müsait olmayan birçok konu vardır; ömeğin tinsel konular. Daha so-

mut ömek verecek olursa§ "hakikat'', "sevğ" paylaşılır şeyler değildir. Aynı şekilde
özgürlü( kişiliğe duyulan saygı da hukuk alanında pay konusu o|maz; ama diğer
erdemlerde veya sanatlarda paylaşılabilir.

c. Nihayet çok açık olmasrna ve herkesçe bilinmesine rağmery üçuncü bir gözlemi
yapmamız gerekiyor (çiinkü buntın önemini küçümseyen felsefi görüşler vardır).
Hukuk sanatı, mutlaka bir sosyal grup içinde uygulanır.

"Özel adalet"i hedef alaıı hukıık: Böylece, "'öze| adalet'i amaç alan gerçek arılamda
hukuk acaba ba$msu mıdır?" sorusuna geçiyoruz. Çiinkü bir grup içerisinde uygu-
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lanan başka davranrş kurallarının ilnacr "özel ada|et" de$ldir (siyase| ekonomi vb,).

Ömeğin ewelce değindiğimi z " gene| ada|et" , yine insarun bir davranrşınrn amacıdrr;

yani ahlak. Ama gerçek anlamında hukukun amacL ahlakın amacından kopmuş ve

"öze| adalet"i oluşturmuştur. Bu ayrıhş Aristoteles sayesinde hukuka bağımsızlığını
sağlamıştır (Aristoteles'inbuzafei, "hukukun algilanmasının kalııaklarr" alanıdrr;

ayrı bir araşhrma konusudur). Aristoteles'in asıl büyük başarrsr, "genel ada|et"-"öze|

adalet" ayırımındadt.Bazı düşiinürler hukuku, "genel adalet" görüşi.inün içinde
kabul ederler. Oysa "genel adalet" hemen hemen a}üakın ta kendisidir ve Aristoteles

tarafindan "ahlak kantınuna uymak" olarak tanımlanmıştır. Gerçek arüamda hukuk
ise insarun dışdiinyası ile ilgilidir. Ahlak, iç di.inyadan gelen ve insanın belli özellikleri
taşmasuıı gerektiren "genel adalet''prensipleridir: Cesaret, ılrmblk, tedbirli olmak vb.

Burıların doğrudan ahlaklı olmakla ilgisi vardır ve hukuku aşan özellikleridir. Yuka-
rıda değindiğimiz"özelada|et"in temelinde var olan ve eşitliği aşan özellik "uygun

oran"dır. Onun için birçok düşiınürıin dayandığı "mutlak eşitlik", "öze| ada|et"in

içeriği değildir. O halde "özel adalet"te "eşitlik" aramak yerine, '/uygun oranh bir
paylaşhrma" görmek gerekir. Hukuk sanahnrnbirinci görevi, herkesin kendi payınr

alacağı şekilde nesneleri ve yükümlülükleri paylaştırmaktır. Bu görev farklı devlet

orgarüarından (yargı, yasama/ yünitme) çıkabilir. Ayrıca "dağıhcı ada|et", "denkleş-

tirici adalet" ayrrmr da yanlışhr. Çünkü yukarıda belirtmeye çalşhğımız gibi; "öze|
adalet"te eşitlik değil, "uygun bir oran" aramak gerektir. O yüzden "dağrtrcrlrk" da,

"denkleştiricilik" de belirli bir orana dayanryor. Herkesin cumhurbaşkanr olamayaca$

gibi, insarüar da doğuştan, ayru yapıya sahip değildir. ZatenAristoteles'in metninde

"denkleştirici adalet"ten bahsedilmiyor; "denkleştirmeler konusunda hukukun, bu
denkleştirmeleri düzeltmesi" , "oran"laması belirtiliyor. Her somut hukuk ilişkisinde
bir "denkleştirme" ve "dağıhcılrk" karrşrmr vardr. Bir ayakkabı tamircisinin giinlük

çalrşma ücreti ile, bir mi:hendisinki aynı olamaz. Sade vatandaşa yapılacak hakaretten

doğacak tazminat ile cumhurbaşkanına yapılan hakaretten doğacak olan ayru değildir.

Daima kişileri veya durumları dikkate alacak bir "orarı" söz konusu olacakdır.

Yukarıda hukuk sanahnr tanrmlarken üç önemli noktaya dikkat çekmiştik: a.

Eşyarun paylaşhnlması; b. Bizim dışrmızdaki nesnelerin söz konusu olması; c. Nihayet
hukuk sanatırun mutlaka bir sosyal grup içinde yaprlmasr. Bu son özellik üzerinde

biraz durmakta yarar vardrr.

"Nerede toplum varsa orada hukuk vardır" (ubi societas ibi iı,ıs) hukuk atasö-

zü, mutlak bir doğruyu yansrtmaz. Yeter kL burada "toplum" deyiminde, gerçek

anlamında teşkilatı olan bir "toplum" kastedilmiş olsun; yoksa sade bir "topluluk"
degil. Çtinkü bazı topluluklarda -hukuki- paylaşım yoktur. Ömeğin aile içerisinde

devamh bir "pay" kavramr düşiinülmez. Doğallıkla giirülük hayat içerisinde basit

gereksinimler içh bir paylaşmadan bahsedilebilir. Çocuğun hasar verdiği otomobilin

(
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onarun masraflarınr babanın ödemesi normaldir. Aristoteles aile grubunun doğasınr
derirüiğine incelemiştir. Ondan esirılenerek Hegel ise ailenin guciir,ü "öze| ada|e{'ten,

yani hukuktan değil, sevgiden aldığını söylemiştir. Bu çağdaş hukukun hemen hemen

zıddıbir anlayışhr. Aristoteles'te olduğu kadar Romada da aile ilişkilerine (eşler,

çocuklar, hizmetkArlararası) az yer vermişlerdir. Aile ilişkilerinin düzenlenmesinde
Aristoteles, bir şibih hukuk (quasi) bağı görüyor. Uluslararası hukuk arüayışı d4
ancak "genel adalet" kapsamıyla açıklanabilir. Ömeğiıı; işkencenin kaldrrılmasr, sivil
halkın korunması, uluslararası ilişkilerde sözüne sadık kalınması vb.

Demek ki hukuk, gerçek arüamıyl4 sadece "orgarızebır site"de uygulanabiliyor.
O halde en mükemmel hukuk ortamr "medeni hukuk"tur ve ayrrca/ yar&ç olmadan
ve anayasal bir kamu gücü bulunmadan, hukuktan bahsedilemez.

Görüyoruz ki bu doktrin felsefi bakımdan tatrnin edicidir. Hukuk kawamr, hukuk
biliminin yapısı ve uygulama alanı hakkında, zarırıederim, bilgi almış oluyoruz.

Aristoteles'ıru "hukuk felsefesinin kurucusu" olduğunu onun/ ancak "özel
adalet"inden arüıyoruz; "genel adalet"inden değil. Bugün hukukçular nezdinde,
hukukun en önemli amao "özel adalet"in savunuctısu olarak sadece Aristoteles'i
görmek, pek tatminkAr görülmeyebilir. Fakat bugünkü hukuk bilimi, Roma'dan
hareket etmiştir. Tıpkı felsefenin Yunarılılarrn icadı olmasr gibi. Ama "Roma hukuk
bilimi"nin çoğurüuğu, varlığı Aristoteles'in hukuk bilimine borçludur. Bu husus ba-

zen inkAr edilmiştir. XVI. yüzyılda Roma hukukçularırırn, Stoacr felsefenin etkisinde
kaldığı söylenmiştir, Çiinkü Stoacrlar, Büyük İskendelden sonra geldiklerine göre,

Yunan sitesinin yok olmasırıdan sonra önem kazanmışlardır ve hukukla değil ahlakla
meşgul olmuşlardır. Belki Stoacılık, Cicero devrini etkilemiş olabilir; fakat eklektik
görüşleri bulunan jurisconsultler, istikrarı savunzın Stoacrların etkisinde değillerdi.
Antik Yunan'rn ortaya attığı tek hukuk felsefesi (kelimenin gerçek arüamınd4 yani
"özel adalet" amaçlı) Aristoteles'in hukuk felsefesidir. Bu felsefe Roma'da çok iyi
biliniyordu ve doğal olarak da Roma hukukunu etkilemişti. Zatenbııetkinin olduğu
srralarda Roma, hpkı Atina'da vaktiyle bulunan bir "site"ydi ve cumhuriyettı.Yakıız,
Roma, Atina'da bilinmeyen bir "kurum"a sahipti; o da yargıcı ve hukuk usullerini
yönetme yetkisine sahip jurisconsultle{di. Bu kişiler avnr zamanda hukuk kurallarıru
ifade eden otoritelerdi. Roır:.a, jurisconsult|e{in çalışmaları sayesinde hukuk bilimini
yaratmıştır. Ve C.I.C.'nin (Corpus lııris Ciailis) kitaplarından Digesta'rıınX. bölümiinde
"özel adalet"in "herkese, kendisine düşecek payın verilmesi olduğu" söyleniyordu.
Bunu takip ederek de, hukukun düzenl "namuslu yaşamak, başkasına zarar ver-
memek, herkese kendisine düşecek payı veffnektir" diye Digesta da Aristoteles'in
tanrmınr veriyordu. Böylece Romalr hukukçunun konusu "genel adalet" değil, asıl
"özel adalet" kaynaklr jus'tıı.

lt
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Digesta şöyle yazıyor: Hukuk, bir kuraldan ya da kurallardan çrkarrlmaz; aksine

önceden var olan hukuktan kural veya kurallar çıkarılır. Hukuk (7ııs arılamında yani
" öze| adaLe(' amaçlr hukuk), insanlann düşi.incelerinde bulunan ya da orılarırı yarathğ
normlar büti.inü değildir -buna Romalı düştinürler de katılıyor- hukuk daha çok
doğa içerisinde var olan şeylerdir (evlilik, çocuklar, sosyal ktıruluşlar, ticari ortaklrklar,

vb.). Digesta bunu aynen yazıyor. O halde klasik Roma hukuk biliminin temelinde,

Aristoteles'in "özel adalet"ini yaratan "orarı].ı eşitlik" (pro7ıorsiyonlu eşitlik) düşi.incesi

yahyor. Yalnız, unutmamak gerekir ki, Roma hukukunu toplamış o|arı Corpus luris

Ciııilis, genel kurallara uymayan bir bütünü oluşturur; farklı tarihlerin kuralları üst
üste geldiği içirç birçok felsefelerin etkileri gözlemlenir. Ama Roma hukukbiliminin
kurucuları araştırma alanlarıru "medeni hukuk" (iııs citıile) ile sırurlamışlardı. ÇiiLnkü
Aristoteles'in "özel adalet" kavramna uyan tek alan, site içerisinde örgütlenmiş ve

aile şeflerinin arasındaki ilişkileri düzenleyen medeni hukuktu. Zaman|a, Roma'nın
geniş imparatorluk olmasıyla ve medeni hukukun yerini iııs geııtiuııı'tın alması ile
"özel adalet" kurallarırun uygulanması imk6nsız hale geldi, "herkesin uygun payınr"
saptamak zorlaşh, İster istemez devreye "ortak ahlak" düşiincesi girdi: "Namuslu
yaşamak", "yakınındakine zarar vermemek" ve "sözijnde durmak". Böylece arhk
yok olmuş "site hukuku",yer|ri, "evrensel ahlak" kavramrrıa brakmıştır. Yani Stoacı

atüak kanunu ve IV. yüzyıldan itibaren de Hıristiyan ahlak görüşü öncekinin yerini
almıştır.

Roma'nrn mirasrnr alan Avrupa, hukukun amacı konusunda tek bir felsefeye

bağlanmamışhr. Buraya kadar Aristoteles felsefesinden etkilenmiş Roma hukuk
felsefesi ve bunun amacrnı özetledik. Bugiin herşeye rağmen bu felsefe, Avrupa'da
"hukuk felsefesinde erek" konusunu en açık ve futarlr arüatan felsefedir; ama modasr

geçmiştir. İngiltere hariç,Nikoınakhos'ıı Etik de, Digesta'runl. kitabı da hukuk fakülte-
lerinde okutulmamaktadır. Yerine genel felsefenin, kesin olmayan alarüarı içerisinde,

"hukukun amac{'konusuna ayrılmış bölümler -az daolsa- incelenmektedir. İlginç

olan nokta, bu dağınık "hukuk amaçlarr" konusuna değinen filozoflann hiçbirisi
"hukuki deneyim"i, 'lyaşayan hukuk"u herhangi bir şekilde ele almamrşlardır.
Yani hukuku yaşamamış/ görmemişlerdir. Şimdi, hukukta temel amaç olan "adalet"
yanmda, yan amaç sayılabilecek iki amacı daha, önemleri nedeniyle, kısaca incele-

mek yerinde olacaktr. Bunlaı a. "bireylere hizmet", b. "topluma hizmef' başlıkları
altında toplanabilir.

a. Bireylere Hizmet:

Bu bölümde yapacağımız açıklamalar şu slrada ve içerikte olacaktır:

I. Bireyciliğin tanımı, dayalı olduğu tarihsel-felsefi gelişim;

l
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II. Bireyci felsefe ve Hobbes, hukukun amao olarak sübjektif hukuk;

[I. "İnsaıı hakları"nırı doğuşu, iı"ısan haklarının eleştirisi.

l. BirEciliğirı taıııırıı:1. Gerçekte yalnızbireylerin bulundu$ırıu, tümel terimlerin

gerçeklikte hiçbir karşılığı olmadığını savunzın öğreti. 2. Toplumun kendi başırıa bir
ere$ olmadığı gibi, kendini kuran bireylerin üstiinde bir ereğe araç da olmadığını
savunan 8örüş.Bu görüşe göre toplumsal kurumların ereği, bireylerin mutluluğu,
bireylerin yetkinliği (kemal) olmalıdr. 3. Yaşamın, özellikle toplumsal yaşamın tek

kişiler üzerinde kurulduğunu ileri süren ve bu tek kişileri özce ayru tiirden ve eşit

haklı olarak kabul eden öğreti (Aydınlanma Felsefesi) (Hobbes).

Bireyciliğin kökenini, Hıristiyan inancının Thnrıiı bireyleştiren düşi.incesinde

bulmak mümkiindür. St. Thomas Aquinas'ta, devlete karşı bireyin özgürlük kazanma

tohumlarının atıldığını görüyoruz. Hıristiyan hayatr, bireyin İsa ile ilişkisi, bundan
doğarak da bireyin diğer dindaşına karşı göreı,lerini oluşturur (St. Augustinus'un
İtiraflaı/ında, düşünürün Tanrr ile diyaloglarr vardrr. Sonradan aynı şekilde J.J.

Rousseau'da İtiraflar monolog halindedir). Rönesansın bir yerde yaratrcrsı sayılacak

olan hümanizma, bireyciliğin doğmasrnda ikinci faktör sayılabilir (XIV-XVI. yizyı|-
lar); çi.inkü hümanizma düşüncesinde insan Adeta Thnrr'nın yerini almıştır. Burada

hümanizma (insancılık), insaru, bireye eşit bir yere oturtmuşfur. "İnsan doğasr",

benzerlerinden tamamen ayrılmış, soyutlanmış biçimde, ayrı bir varlık olarak düşü-

nülmüşti.ir. İnsan arhk Ortaçağ insanından farklrdır, diğer insaıılara daha azbağım-
lıdır. Fakat daha "aşağı Ortaçağ"da etkisini gösteren "nominalizm" felsefesirrde de
"bireycilik" ifadesini bulmuştur. Bu görüş XI. ve XII. yizyı||arauzananbir geçmişe

sahip olmakla birlikte, yayılması XIV. yüzyılda gerçekleşmiştir. En önemli hamlesini

William Ockham'da (1285-7349) bulmuştur. Fransisken bir ilahiyatçı olan bu hlozof,

sadece tikel varlıkların gerçek oldufuinu savunur; yani "tiimel"lerin, zihinlerde (ar,ü,k)

var olduğunrı söyler. Tikelolayların üzerinde düşiınmemize ya da işlem yapmamıza
yardımcı olurlar bu ttimeller. Böylece kelimeler, gerçeği yansıtmazlar, sadece buirn
gerçek hakkuıda ne düşi.ındüğümüzü gösterirler (T. Hobbeş D. Hume, J. Bentham

en ateşli nominalistlerdendir),

ll. Sübjektif hukuk: Göri|iyor ki yukarıdaki üç ktıkenderç bireyciliği en çok etki-

leyen nominalizmdir. İşte Hobbes da nominalizmin bütiin sonuçlarınr alarak, bunu

hukuka uygulamışhr. Hobbes'u, bireyci modem hukuk felsefesinin kurucusu diye

isimlendirmek mümki.indür. Fakat Wkarıda değindiğim gibi, sistemin prensipleri

William Ockham'da )OV. yüzyıldan beri mevcuttu. Hobbes aslında "aşa$ Oıtaçağ'daki
Skolastik Üniversitesinin hegemonyaslru yıkan laik bir düşiınür olarak m«ıdem

Avrupa kültiiriJnü yaratmışhr. Kendisi ayrıca modem bilime bağlı bir nominalistti.

Galileo'yu tanrmrş, Descartes ile mektuplaşmıştır. Hobbes özellikle, nominalizm ile

dolu bir düşi.ınceye sahipti. Bu nedenle modemlerin bilimsel metodunu benimsemiş;
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fizikte "analiz" ile atomlara ulaşrlmasr gibi, siyasette de bireylere ulaşmrştır. Böylece
hareket noktasında birbirlerinden ayrılmrş durumlarda ve aralarında hiçbir diJlzen,
hiçbir ortak kanun bulunmayan bireyler söz konusudur. "Doğa hali" dediğimiz bu
temel durum, ister istemezbireyci düştincenin sonucu oluyor. Belki bu durumdaki
insanda "politik ilişki yaratma eğilimi vardır" (Stoacılar, Grotius) düşi.incesinde olu-
nabilirse de; Hobbes'a göre insan, benzerleriyle hiçbir şekilde ve herhangi bir hukuki
ilişki içinde değildir. Yani, "doğa hali" asla yaşanamayacak bir durumdur. Çtinkü
insan, her uın savaş hali, korku, sefalet ve komşudan gelecek tecavüzler yüzi,inden,
kronik bir korku içinde yaşar. Hobbes'un kendisi de iç savaşlara şahit olmuştur.
Bu korkudan kurtulmak için insarılar kendilerinin üzerinde toplumsal düzeni ya-
ratmakla yükümlü, üsttin gücü tesis etmişlerdir. Bunu bir "toplumsal sözleşme"
ile yapmışlardır. İşte hukukun kökeni böyle oluşmuştur. Doğa halindeki insanda
belki politik ilişki yaratma egilimi vardr ama, hukuk düşiincesi yoktu. O zaman bu
durumda ortaya çıkan hukukun amacı ne olacaktrr? Toplumsal sözleşmeyle doğal
durumdan kurfularılar, düzen işini devlete ve hukuka yüklediklerine göre, bu huku-
kun da amacı bireyler olacaktır. Zaten nominalizm felsefesinin içerisinde tek gerçek
bireyden başkası değildir. Hobbes'un felsefesinde "hukuk" kelimesine yüklenen
yeni bir an]amla karşılaşıyoruz: "Sübjektif hak". Bu deyim gerçek arılamr ile ancak
XIX. yüzyılda yerini bulmuşfur. Ama "öznenin sıfah" (öznitelik) arüamında hukuk
kavramr (xıbjectı,ım juris),XIY, y:ij.zyıJıa dayanrr. Yukarıda değindiğimu gibi en açık
biçimde William Ockham'da ilk defa belirtilmiştir. Modem çağın düşi.irıürlerine göre
"doğa hali"ndeki insanrn da sübjektif hakkı vardrr. William Ockham'r takip eden
Hobbes'ta hukuk, arhk atüak kanununun emrettigi bir görev değil, aksine yine ahlak
kanununtın izin verdiği bir husustur, bir serbestidir (erkinlik). Bu nedenle sübjektif
hak, birinci etap olan doğa halinde, insanın istediği her şeyi yapma özgürlüğü şek-
linde göri.inmüyor. Fakat güvensizliğiru devamlı savaş halinin olduğu bir ortamda
her istediSni yapabilme özgürlüğiini:n getireceği kazanç çok azdır. Zatenbınederüe
"toplumsal sözleşme"ye geçen insan, sübjektif haklanru güven alhna almak için
devletin kamusal guciine başr,.ı,rrmuş oluyor ve sübjektif hak artık, atüak kanununun
yerini almış olan devletin insanda gerçekleştirdiği bir yen (facultö) halini alıyor. İşte
böyle gelişen "sübjektif hak" kavramı, XIX. yizyı|daAlman "pandekt hukuku"nda
geniş bir literati.ir oluşturmuştur.

Hukuk artık ahlaktan ayrılmışhr. Atüak bireye görevler yüklerkerç hukuk bireye
bazı davranrşları kullanma iznini vermektedir. Ama buizin, sonunda bir güç yarat-
mış oluyor; yani izne dayah güç. "Sübjektif hukuk" arüayrşı, artık modem hukuk
düşi.incesinin merkezi halini almışhr. Fakat hukuk sadece sübjektif haklardan ibaret
değildir. Zaten "sübjektif hukuk" deyimi yapay bir göri:nüm taşır. Bir de "objektif
hukuk- dediğimiz kavram vardır. İşte burada öne çıkan "kanurüar" oluyor; yani
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hukuk kanunlar toplamı oluyor (doğallıkla "karıuı1" deyimi, Antikçağdan ve Or-

taçağdan gelen anlamını yitirmiş ve yerini modem devletin vazettiği "kanun"lara

bırakmıştır). Arhk modem çağda kanurüann amacL toplumsal sözleşmeyi yapan

bireylerin arzularırır gerçekleştirmektir. O halde "objektif hukuk" , "sibjektrt hak"lann

korunmasını sağlayacak bir araçtır. Tamamen üstiiırı ve güzel bir ömek oluşturması

bakımından ve Aristoteles'ten ne kadar uzaklaşhğımrzr göstermesi bakrmından,

modem dönemin sonunda Kant'rn Hııkuk Doktrini Üzerine Metğiziğin Tenıel İIkeleri

(1796) kitabından alınmış şu hukuk tanrmrnr nakletmek yerinde olacakhr: "Hukuh
bireysel özgürlüklerin birlikte var olmalarına izin veren şartların büti.inüdür." Bövlece

bireyci felsefede hukukun zıınacırun/ -"sübjektif hak" düşiirıcesi temeline dayanarak-

"bireye hizmet etmek" demek olduğunu saptadık.

lll, İıısan Haklnrı: Bu bağlamda gtincel önem taşrması bakımından ve çok cazip

bir amaç oluşfuran "insan haklan" üzerinde kısa bir tarama ile konunun gelişmesi-

ni, eleştirisini özetlemek yerinde olur. Hobbes'tan ofuz yıl sonr4 J. Locke, Hükiımet

Üzerine İki nilimsel Kitap (1,690) adlı eserinde "toplunrsal sözleşmeden" ve devletin

yaratılmasından önce ve "doğa hali" srrasrnda ayrr ayrı hakların var olduğundan

söz etmiş, bunu da daha çok dinsel kökene bağlamıştır. İhsan dinsel görevlerini

yerine getirmek için, "vicdan özgprliğJ" gibi bir hakkıru kullanmak zorundadrr.

Diinyasal görevlerini de yerine getirmek için sağlıkh vaşama/ çoğalma geçinme gibi

haklara sahip olmalıdrr. "Mülkiyet" insanrn devlet tarafindan korunması gereken ve

"doğahali"ndeyken mevcut olan en temel sübjektif hakkıdır. İşte bu tiir ister dinsel

kökenli, ister di.inyasal kökenli olan sübjektif hakların "doğa hali"nde var olduğunu

savunan Locke'tan sonra/ "çoğul"laştrrılan "hak", "insan haklarr" adınr almıŞhr. Bu

adı ya ihtilaller dolayısıyla almrşhr ya da sonradan yapılmış düa yeni anayasalard4

uluslararasr beyarınamelerde kabullenmiştir. Fransız İlrtilalinde söz konusu edilen

"insan haklarr", doğal sübjektif hakların ta kendisidir, 1789 İlıtilallnin savunduğu

haklar, asla dokunulamayan miiılkiyet hakkL siyasi haklar vb. olan haklardır ki, burüar

zamanaşunına uğramayan ve bireye s*ı sıkıya bağlı "doğal haklar"dır. Sonradan

ortaya çıkan yeni anayasalar ve uluslararası deklarasyonlarda "insanın tözi.inde olan

haklar da insan haklarrdrr" diye adlandınlmıştır. Burüar, çalışm4 eğlenme, cinsiyet,

grev, mahremiyet, külti.irel zevkler adları alhnda gittikçe artan sayılarda kadın hak-

ları, öğrenci haklarr, eşcinsellerin, hatta mahkümlann haklarına kadar yayılmıştır.

Bugi.in "Birleşmiş Milletler Haklarr" başlığı ile çıkan deklarasyorüarda sözü edilen

amaçlar, hukukun amaçlarından çok, yüksek ilahi, ideal emeller haline gelmiŞtir.

Diğer taraftan Jeremy Bentham'ın (1748-1832) savunduğu düşüncede, insanlann

faaliyetlerindeki tek amaç bireye sağlanacak hizmet düşi.ıncesidir. Bireye sağlanacak

bu şey ne olacaktır? Kant'ın istediği biçimdeki ahlaki görevler mi? Yoksa Christian

Wolff'un (1679-1754) bahsettiği ve insanın doğasında olmasr gereken (kemal) yet
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kinliğe insaıır ulaşhrmak mı? Yani ilahi "ermişlik"e ulaşmak gibi. Bentham, sadece
bizim dünyamızdaki sırurlarıyla "bilim"e inandığıru söylemiştir. "Modem bilim
adamr, teolojik dönemin dinsel ideallerinden ya da metafizikten kurtulmuşfur" diyor
Bentham. Ona göre yasama organı, öyle bir bilime dayah olarak hareket edecektir
ki, birey en yüksek "hazz|" ve en az şekilde "ac7y1" yaşayacaktır. Böylece hukuk,
insarıların hizmetinde olacaktır.

"İnsan Hakları" bugi.in birçok dtişi.inüriın göztinde Adeta clin gibi inanılacak
bir amaçtır (g"çlü demekler, uluslarası birçok muteber kuruluşlar vb.). İdeal olarak
" doğru" ve teınerırıi edilen "insan haklan"nın içerik bakımından gerçekleşmesi, hemen
imkAnsız görtınüyor. Ayrıca bu "doğru" herkesi içine almıyor. Ömeğin; "halkların
kendi kaderlerini gerçekleştirme hakkr" Filistin halkına uygulanabilirse, almr anda
İsrail halkı için sar,,ı-ınulamaz. Böyle bir hak her iki hak için beraberce geçerli o|amaz.
Sonra bu "insan hakları" bazı konularda çelişkili içerik taşıyor. Ömeğin; evlenme ile
boşanm4 mahremiyet hakkı ile seks serbestisi, hayat hakkı ile hamileliği durdurma
ve gittikçe alanınr genişleterç yek diğeri ile çelişkiyi gidermeyen haklar gibi. Böyle
özellikler taşıyan haklar, insanların hukuka güvenini aza|trr. Çilnkü bir kimseye bir
hak verildiği zaman o kimse hakkını elde etmek, gerçekleştirmek isteyecektir; bu
hukukun en temel şartlarırıdandır. "İnsan haklarr" görülüyor ki, duyguları okşayan
ve devamlı alan genişleterek, temel konusunu kaybeder duruma düşmüştiir. Hobbes
olsun, Locke olsun kendi alanlannda srrurlarrru aşmamrşlar; hem tutarlı olmuşlar hem
de çelişkiye düşmemişlerdir. Ama "evrensel insan hakları" konusund4 siyasetğlerin
istismarı ve idealistlerin eseri olan bu kavram için aynı şeyler söylenemez. Çünkü
"insan hakları", ömeğin sağh( bilgi edinme, kültiir alanlarında herkesi kapsamına
aldığı zaman çok akılcı göründüğii halde, çok az gerçekçi olmaktadır.

Çok asil bir amaç edindiği halde, içeriğine ulaşılamadığı içrru ideolojisinin açık
olmayan alan:nda kalan "bireycilik", gerçekleştirilebilir tek "adalet" olan Aristoteles
ve diğer hukukçularrn "adalet"ini Adeta unutturmuşfur. "Modem çağ"ın hatasr, hu-
kukun ksmi roliinü unutmuş olmasıdır. Locke, Kan| Fichte ve Hegel "solrut hukuk"
halinde inceledikleri hukukury bireyin güvenliğinin bir aracı olduğunu ve kişisel
özgürlüklerimizin korunmasr için de en sağlam kaleyi oluşturduğunu saptamakta
hakhydılar. Yarılışlıkları, bir davada taraflarm ve yargıcn oynadığı rollerin mahiyeti
ile, hukukun temel konusunu "amacınr" karrşhrmaktan ileri gelmektedir.

"Bireycilik" koııusunda şı,ı sonucLı çıkarabiliriz: Modem çağın hukuk düşüncesi,
hukukun amacrnda yeterli bir felsefe kuramamıştrr. Muhakkak ki bireyi devlete karşı
korumakta "insan haklarr" kullanılabilir argümarüar (karutlar) oluşturmuşfur. Fakat
yargıçlar ve hukukçular, dava sonucunda verilecek kararl4 sadece bir tarafi hakh
çıkaracak ve böylece diğer tarafin çrkarları yok sayılmış olacaktır. "İnsan hakları"
bevannemelerinin dili (UNESCO) "hukuk dili" değildir. Bu asla "insan onurlınun"

İ
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varlığıru kabul etmemek arüamına gelmemelidir. Beşeri bir varlık olarak "kişi"nin
saygınlığı asla tarhşılamaz. Modem çağ insanınbirey olarakbu özelligini, fevkalade
güzel korumuş, bu çağda dulların, öksüz ve yetimlerin acrlarına yetişme, biıeyin
sağlığmı koruma, ekonoml hp ya da akademik alanlarda pek çok başarr gerçekleş-
tirmiştir. Fakat burılar hukukun amaçları değildir.

b. Topluma Hizmet:

Yukarıda, "bireylere hizmet" ve "toplumahjzmet" başhkları altında hukukun
yan amaçları sayılabileceklerini söyledi$miz amaçlard.an ikincisine krsaca değınelim.
Bunu da şu sırada inceleyelim:

I. Bireyciliğin hala hayatiyetini korumasr

II. Kolleküvizmin yükselişi ve eleştirisi

I. Bireyciliğin hfrlk hayatiyetini korııması: XVil. yizyı|ın mirasçısı çağdaş batı dü-

şünürleri, muhakkak ki hala bireyselcilik sistemi içinde Adeta gömülü olduklarınr
düşi.ınmektedirler. Birçok h|ozof içdiınyalanyla meşgul olmak al_ışkarılığı içerisin-
dedirler ve bu yolla da diğer öznelere ulaşmak istemektedirler. "Varoluşçular" fel-
sefelerinl bireyin "varhk"| üzerine kurmuşlar, sonra onun diğer bireylerle ilişkisine
geçmişlerdir. Bu ilişki düşmancadır; ya savaş ya da hükmetme halidir. Bu okul, hukuk
felsefesine çok az yönelmiş sübjektif hukuktan başka bir hukuku tanrmamışhr. "İnsan

haklan"na çok yakın olmuşlardır; özgürlüğtin savunulmasr, baskcı toplumun, ailenin,
devletin ortadan kaldınlması hep "varoluşçu" felsefenin düşiinceleridir. Bugiıniintin
intelleııgentsia'sı, yari bir ti.ir "devrimci aydrnlarr" -ki çoğurüukla Amerika'nın hü-
manist kesiminde ve İskandinavya'da bultınurlar- arasrnda, bireycilifrn Bentham
ve Kant karrşrmrndan gelen mirasını bulmak mümkiındür. Fakat bu eğilimin üsti.iıı,ı

geleceği sanılmamalıdır. Çi.inkü yapılan anketlerde, çoğunluk hukukun bir gruba,
millete, bir sosyal sınıfa ya da toplumun ilerlemesine hizmet ettiği düşüncesindedir.
Yeri gelmişken hemen belirtmekte yarar vardır ki, hukuk zaterç en az iki ve daha çok
kişiye hitap eder. Bir tek kişi hukuk ile ilişkiye geçtiği zaman yine karşısuıda bir ya
da birden faz|abir topluluk veya devlet bulur (mülkiyet, miras).

II. Kollektiaizmiıı yiilcselişi; Şu bir gerçek ki, çağdaş düşi.ınce içerisinde birey, XVil.
yiızyılaoranla çok daha az ilgi görmektedir (zaten "insan haklan"na sanlmak, bireyin

çok ihmal edilmekte olduğunun bir işareti değil midir?).

Bu durum XVI[. yizyı|da başlamış; taritu özellikle "insarıla" meşgul olaca$-
n4 halkların kaderlerini incelemeye başlamış, sahneye "Volkgeist", "halk tini" gibi
kavramlar çıkarmışhr. Külti.ir bilimleri, insanrn tini ya da insanların tirılerinde ortak
hususlar yerine, kollektif psikolojiyi incelemeye koy.ılmuşfur (psikoloji, insanı, sosyal

çevresinden -meslek, aile- soyutlamayı reddederek, ele almışhr). Sosyoloji de aynı



190 FELsEFE söyLEşiı_rni

konuya yönelmiş toplumu oluşfuran elemarüarın insan olduğunu Adeta unutmuştur.
Kültiir bilimlerindeki bu yeni biçimlenmenin, hukuku da etkileyeceği kuşkusuzdur.
Bununböyle olacağ zatenbelliydi. Çi.inkübireycilik, devletçiliğ.i doğurmuştu. Hobbes
"doğal hal"deki özgürlüğü vurguladıktan soffa sonunda hükiimdarların mutlakiyet
rejimi gibi bir aşırılığa ulaşmışhr. Rousseau'nun bireyciliği ise, "genel irade" altında
ezilmiştir. Kant'rn pratik çözümleri de, devletin pozihf kanunlarınrn mutlak gücü
alhna girmiştir. Fidıte'de de ayru şey olmuştur. Thrihte, özgürlük amaçlı Fransrz
Devrimi önce "Terör Dönemi"ni, sonra da "İmparatorluk"u yaratmışhr.

XIX. yüzyılın Romantik çağmda gerek Almanya'da, gerekse Fransa'da birey,
ailenin, şirketin, milletin ya da bir mezhebin üyesi sıfatıyla ele alınmışhr (organizm).

Burüar, varlıkları heyecanla savunulan, carılı organizma gibi kabul edilen gruplardı;
politik topluluklar, artık, "toplumsal sözleşme"nin üriinü ve bireylerin iradeleri ile

kurulmuş bir insan grubu olarak kabul edilmiyordu; tamamen aksine, ayr. ayr. gerçek-

liklerin bilimsel verileri olarak görülüyordu. Yani "nomina|izm" başaşa$ edilmişti.

Çağdaş doktrinlerin Romantik çağdaki (XX. yuzyil) kaynaklarl h6]A canl]ıklarıru
koruyan bu görüşti.ir: Bugiinkü milliyetçilik ya da korporatızm, yeniden yapılanması
amaçlanan " ai|e" yi kurma çabalarrnın sonucudur.

Fakat düşi.incedeki ve bilimdeki bu büyük değişikliğin hukuku nasıl etkilediği-
ne, üç büyük filozofun (Hegel, Marx, Comte) bu konudaki görüşlerini özetleyerek
bakalım.

a. Hegel'e göre hukııktnı nnıaçlnrı: Hegel'in iirüü eseri oları Hukuk Felsefesiııin Temel

İkeleriadlı kitap, konumuzda yazılmış tek felsefe kitabıdır. Bu eser, fevkalade zengin

bilgi birikimi ve yoğun bir filozofik düştince ürünüdür. Fakat başlığına rağmen hu-
kukçular için yapılmamşhr (edindiğmiz bilgıye göre Hege| hukuk eserlerini okumaln
sevmez ve hukukçuların problemlerini paylaşmazdı). Hege| Aristoteles hayranı bir
düşi.inürdür ve "site"nin hasretini çeken bir fılozoft.ır. Nominalistlerin önemli hatasr,

gerçek olarak sadece bireyi kabul etmeleriydi. Aristoteles'in gerçekliğinde ise "site"

vardır. Hegel'in bilinen metodu yüziinderç kitabının sonuna kadar hukukun birden
fazla arılamı olmuştur. Birinci aşamad4 hukukun amacr bireye hizmet vermektir.
İkincisinde durum tamamen tersine dönmüştiir. Arhkbaşkalarıru düşiinmek gerek-

mektedir. Hukuk bu ikinci aşamada ahlak kanunu halini almıştır. Hukuktın amacı
da erdem olmuşfur. "Sentez" srrasrnda, yani üçiincü aşamada, arhk bireyin yetkileri
ya da görevleri değil, kollektif kuruluşların -aile, demek, şirke| devletin- yetki ve
görevleri asrl amaç halini almışhr. Böylece birey "sosyal birlik" içerisinde eriyerek
kendini feda etmişür. Demek ki Hegel'e göre hukukçuların amacl "sosyal birlik"
yani devlettir. Hatta devletlerin yöneldigi sonsal değer "evrensel tarih"tir. Thrih
kavramında "tın"in zaferi esas temadır. Demek ki hukukun ana hedefi bu "tin"dir.
Fakat görüliiyor ki Hegel'in hukukunun, hukuk mesleği ile bir ilişkisi yoktur. Zaten

]
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hukukçular bu kadar uzağa yönelmezler. Ne olursa olsun, şu aşamada Hobbeş Locke
ve Kanf tan hay|i uzaktay ız.

"Devlet artık'toplumsal sözleşme'nin bir eseri değildir, fakat bireyıru kendisini
aşarak, varrlan bir sentezdir; a}men Yunan 'site'si gibi özerk bir gerçekliktir" diyor
Hegel. Oysa unutmayalım ki, Aristoteles ve ThomasAquinas'ın "ılımlr rea[zm"inde
bireyler, birinci ve esas tözü (cevher) oluşfuruyordu.

b. Marx'a göre hukukun amaçları: Felsefi arüamda Hegel'e orarıla çok daha zayıf
olan Marx, belki bu yüzden de kamuda daha çok kabul görmüşhir. Bunun sonu-
cunda da Hegel'e orarüa daha zayıf bir hukuk filozofudır, hatta hiç hukuk felsefesi
ile meşgul olmamışhr. Ama ekonomiye dayalı dinamik bir sosyoloji arüayışıyla,
sosyolojinin ekonomi temelli iyi bir tarihçesini yapmışhr. Sistemi içerisinde hukukun
rolijne yer vermiştir.

Bireyciliğin tamamen tersi söz konusu olduğu iğry Marx, hukuktı, kollektif
bir hizmeü, belli bir sosyal srnrfa veren araç olarak görmüşti.ir. Bu sıruf, burjuva
sınıfi ya da kapitalist sırufhr. Yani üretimi elinde futan h6kim sınrfhr. İşte bir araçlar
büti.inü olan hukuk ancak, ideolojilere dayanarak geçerlilik kazanmrşhr. Böylece
burjuva srnıfı, egemenliğini gerçekleştirir ve kollektif çıkarlarına uyan ekonomiyi
çalışhnr. Marx hukukun amacı konusunda bu görünümü yeterli görüyor. Politik
ihtilal sonucunda proletarya diktatörlüğe gelse de, hukukun doğası değişmeyecek,
bu kez burjuva sırufı yerine proletaryanın aracı olacaktrr. Sonuç olarak hukuk yerini
pottikaya bırakmaktadır. Adalet sadece belli bir sırufın adaleü olacakhr. Marx'a göre,

proletarya herhangi bir sınıf olmayacak, bir gün insarılığın zaferiıi sağlayacak olan
sınıf olacaktır. Bu zafer, gelecekteki "ideal dijnya" fikrinin başlangıcıdır ki, orada
insarüar sosyal sıruf farklılığ-d* kurtulacaklardır. Artık burada sosyal bir sınrfın
başka bir sırııf üzerinde hAkimiyetinden bahsedilemeyeceğine göre, belki "hukuk"
terimini kullanmak gerekmeyecektir; çth*ü hukuk yok olacaktır. Man<'ın düşiindügü
bir amaç olan "insanlık"ta ayn ayrr çıkarlar söz konusu değ.ildir; mülkiyet de söz
konusu değildir. Bu yüzdery hukuka ihtiyaç kalmamış olacakhr. Toplumun ortak
ilatu, tarihsel gelişimi içerisinde gerçekleşecek olan "insarüık"tır. Ayıı düşiince Hegel
ve Auguste Comte'ta da vardrr.

c, Aııguste Comte ae Sosyolojik Okil:Bireycıligi en bariz şekilde alti,ist eden düştin-
ceyi A. Comte'un felsefesinde görüyoruz. Comte'a grire hukuk bilginlerinin eserleri
"metahzik" doluydu; hukuk kelimesinden de kendisi nefret ediyordu. Çünkü o
dönemde hukuk sübjektif hak anlamında kullanıhyordu. Onun için Comte, bireyin
hiçbir hakka sahip olamayacağıru, bireyin ancak görevleri olacağıru savunmuştur.
Bu görevler "insarüık"a karşı görevlerdir. "İnsarürk" tarih içerisinde gelişip, varhk
kazanacak bir gerçekliktir. Comte'un deyişi ile "büyük varlık"trr. Aynı şekilde Hegel
ve Man<'ta da tarih içinde oluşan "insanlrk" canlı bir varhkhr. Comte'ta "sosyoloji"nin
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varlığı şu arüama geliyor: Her bireydeki "ben" düşüncesine dayanan soyutlamaların

yerini, objektif bir bilim haline gelen ve "biz"inüsttinlüğtine dayah, sosyal bütiinlük
fikri alıyor.

Hayatının ikinci döneminde, Comte, yazdığı eserlerde "büyük varlık" diye
isimlendirdiği ve bir gerçeklik olarak gördüğii bu postulası (koyut) üzerine "pozitıf
politika"sını inşa etmiştir. "Sosyolo;'izm" düşüncesinin doğuşu bu şekilde olmuştur.

Doğallıkla, bu gelişme, hukuku da etkilemiştir. Comte'un çizdiği yola dayanarak
"hukuk sosyolojisi"ni kuran E. Durkheim, hukuk kavramr içerisinde, bireysel irade-

leri baskısı altına alan ve "her şey"e hizmet veren bir "kollektif irade" görmektedir.
Hukuk arhk "sosyal fonksiyon"dan ibarettir (L. Duguit). M. Hauriou'nun eserinde

ya|nz "kurumlar" söz konusu edilmiştir: Evlililç aile ve diğer kurumlar gibi yalnız
kollektif amaçların hizmetinde olan hukuk.

Sosyolojizml, kamuoyu üzerinde de yaygın bir etki yaratmıştır. Muhakkak
hukuk da bı,ından payını almışhr. Bunun sonucunda "sosyalist" ideolojinin hamlesi

gerçekleşmiştir. Etimolojik arüamı ile sosyalizm2, 9rup çıkarının, bireyin çıkarının
üsti.inde olmasr demektir. Buradaki "grı7p", aile, demek, hatta devlet bile deSl;
büti.inüyle "toplum"dur. Çiinkü devlet de bir araç durumundadır. Sosyalizm, b!
reyciliğin karşıtı demek oluyor. Hedef "insanlık" olduğuna göre, bu da gelecekte

gerçekleşeceğine göre, sosyalizm bir "ilericilik"tir.Biz burada bir "gelişim"ihaya|
ediyonız: Ekonomik (Marx) ve sosyal (Comte) ilerlemelerden geçerek, daha eşitlikçi

bir dtinyaya doğru gelişim.

Kollektiııiznıiıı Eleştiı,isi: İhceledigim üç düşiınür de (Hege| Marx, Comte) hukuk
il|ozofu değillerdi. Bah Avrupa hukuk fakültelerinde, bu üç düşünürün birlikte
okutulmalarrnrn nedeni, bireyciliğe karşı ileri sürülen eleştirilerirç aynen onlara da

yapılabileceği idi. Kollektivizmde hukuk "sosyal büttin"ün çrkarlarının emri alhna

girmiştir. Fakat "sosyal büti.irı" hakkında da"birey" kadar net olmayan bir gerçeklik

söz konusudur. O hatde aynı hata kollektivizmde de devam etrnektedir. Sadece "gerçk
kişilere hjzmet" vermenin yerlnı "bjze|kişilere hizmel" vermek almıştır. Yani gerçek

kişi yerine millet, demekler, proletarya, insarüık geçiyor ve "adalet" burada hiçbir

şey kazanmıyor. Çünkü liberal anarşizmdery faşizme ya da komtinizme geçmekle,

" adalel" , "daha iyi"yi gerçekleştirmek isterkerç " iyl" den de mahrum olmuştur.

Acaba bu eleştiri, "sosyalistler" için de yapılabilir mi? Sosyalistler, toplumun çı-
karlarr ile bireylerin çıkarlanru aynı görürler. Yirminci yüzyıldaki sosyalist rejimlerde

1 Sosyolojizm: Sosyal olgularıır bağımsızhğını doğrulayan düşüncedir. Diğer gerçeklikle-
ri btı olgulardan hareket ederek açıklar. Din ve ahlak da, sosyal varlık taşıyan bağımsız
birer olgudur.

2 Sosyalizm: Üretim araçları ve değiştoktış araçları üzerinde özel mi.ilkiyeti reddeden
ekonomik, sosyal, politik doktrinlere verilen isimdir.
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bireyler asla ihmal edilmemiş oldukça eşit ilgi görmüşlerdir (insan hakları, her türlü

tıbbi yardım, asgari iş garantisi, yaşhlık bakımı vs.). Aına bireysel kişinin özgürlük-
lerini feda etmeden bir grubu tatmin etmek hemen hemen imkAnsızdır. Yukarıda
adı geçen üç filozofun (Hegel, Marx, Comte) vatana hizmet için askerleri ve yüksek
seviyedeki memurlan, üretimdeki gelişimi sağlamaları bakımrndan ekonomistleri,

sendikacıları öne çıkarmış olmalannı takdirle karşılamak gerekir. Ama hukukçuları
yukarıdaki yararlı gurupların yardımcrlarr seviyesine indirmek faz|aileri gitmektir.

Bu hukuk hakkında fikir sahibi olmamanrn acı verici bir sonucudur.

Sonuç olarak hukukun amaçları konusunda ve gi.inümüzde durum pek iç açıcı

değildir. Roma dönemi arüayışına dayalı hukuk fenomeni, kaybolma yolundadır.
Karşıt fikirlerin tartışmasr nadirdir. Yürütme organ ve poliş yargıçların yerini al-

mak istemektedir. Günümüz adaleti de bir tiir yürütme organı haline gelmektedir.

Yargıçlarrn kararlarında, gittikçe bilirkişi raporlarının etkileri artmaktadır. Bunun

çaresi, "karşrt fikirlerin tarhşması"na dayalı olan yoldur. O da hukukun kalmakları

ve hukuki düşiınme hakkndaki klasik doktrinin, unutulmuşluktan tekrar gi.in ışığına

çkarrlmasrdır.

Her şey yine "amaç" konusunda düğümlenmektedir: a. Yargrcın görevi insanlann

davranrşlarrru düzenleyen ahlaki emirler vermek, "hukuk kı-rralr"na uyarak karar

vermektedir. "Hukuk kuralr"run yap§ı/ ahlak kanunlarınınkinden farklrdır. "Hukuk
kurah", bir davadaki tarafa verilecek "adıl, payı" ya da yüklenecek görevi, genel

terimlerle, belirlemeye gayret eder. Böylece a}mı "htıkuk kuralr", görevi "herkese

hakettiği payil:ır verme" (sııııııı cııiqııe trihııere) olan yargıca yardım etmiş olur. b. Bu

adil dağıhmın sağlanması için yargıç, ya|nız yasama org:ırunrn çkardığı kanunlara

dayanırs4 şöyle bir durum ortaya çıkabilir: Adil olması gereken "mahkeme katar|",

ya sübjektif akla dayalı vasama organından ya da belli bir otoritenin keyfi arzusundan

kaynaklanmrş olur. Ya]nı, "kanun" kaynağna bağh kalmak, yargrcn, öniindeki somut

anlaşmazlığa getireceği "adil" çözimiçin yeterli olmalacakhr. c. Önemli nokta "adil"
sonuca varmayı sağlalacak "hukuki düştinme"yi gerçekleştirebilmektir. Bunu ancak

"diyalektik metoda" dayah karşıtlıklaruı çarp§ması yapabilir. Zatenkarşıt fikirlerin
tarhşması klasik hukuk manhğının yolu idi. Bugüı "Brüksel Okulu"nun (Prof.

Perelman) hukuk felsefesl aynr hukuk manhğıru güncelleştirmiştir. Hukuk asla bir
makina ürünü olamaz. Bir davada tarafların diyalektik biçimde tartışmalarını yargıç

dinlemek zorlındadır. Hukuki çözüm, çelişkiii fikirlerin duruşmada çarpışmasından
doğacaktır; yoksa bir düşünüri.in çahşma odasında tek başına gerçekleştireceği usa-

vurmayla degil. Çiinkü y.rıkarıda ti.irlü vesilelerle belirtmeye çahştığımu ğbL hukuk
ancak diyalogdan doğar ve bireyüstüdir (supra indiııidıınl),

xxx
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Çahşmamızı sona erdirmeden önce, hukuk felsefesinin, felsefeye olan gereksi-
nimini en çok gösteren önemli bir alana sadece değınmek istiyoruz: O da "hukukun
dili" sorunudur. Bu konu fevkalade geniş bir anlam içerir. Bugiin "dilbilim", "yapr-
salcılığın" hareket noktası olmuştur. Hele hukuk deyimlerinin, bu açıdan bakıldıklan
zaıT|an ciddi bir istikrara ve birleştirilmeye (unificatioıı) muhtaç olduğu hemen göri.ilür.
Bunun ancak felsefenin yardımıyla gerçekleştirilebileceği kuşkusuzdur. Biz hukuk
felsefesi-felsefe ilişkisini "hukukta amaç" konusu ile ele aldık. Çiinkü bu, hukukun
temel sorununu oluşfuruyordu. "Hukuk dilinin felsefi araşhrmasr", belki çok az bir
farkla "hukukta amaç" sorunu yanında ikinci derecede yer alırsa d4 giınümüzde
hukukun hızh gelişimi karşısında konunun nasıl önem kazandığı hemen görülür.
Yerimizin ve zıiln€ırumızın krsıtlı olması nedeniyle, bu ilgi çekici ve ele alınması acil
alaru sadece zikretmekle yetiniyoruz.
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