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HUKUK KAVRAMI:
NoRMLARIN TÜRETİLMESİ VE GEÇERrİrİĞİ AYRI SORUNLAR MIDIR?

iNsaN HAKLARI BAKIMINDAN BiR DEĞERLENDİRME

Gülriz UYGUR-

Hukukta normlar kaçınılmaz şekilde karşrmıza çıkmaktadır. Ancak brınun
arüamr hukuk kavramrnr sadece normlar büttinü olarak ele almaııın yeterli olduğu
demek değildir. Aksine hukuk kavramr oldukça karışık olup, anlayabilmek ve bazı
özelliklerini ortayakoyabilmek için etiğe başvurmak kaçınılmazdır.

Hukuk ve etik ilişkisi hakkınclaki bilinen en eski aynm/ hukuk kavramrnrn
tarumrnda değerlere yer verilip verilmeyeceğiyle ilgilidir. Değerlere yer verilemeye-

ceğini savunan görüş, iirılü hukuki pozitivist J. Austinden kay:ıaklanan hukukun
ne olduğuyl4 onun değerinin birbirinden farklı olduğuna dair ayrımından hareket

etmektedir. Karşıt görüş ise bu ayrrmı reddetmektedir. Bu iki farklı görüşü giinü-
müzdeki "tasviri (descriptiııe) hukuk teorisi" ve "normatif hukuk teorisi" ayrımıyla
ilişkilendirmek miimki..indix.1 Zırabu ayrrm gereğince hukuk açıklamasında"değe{'e
yer venneyen görüşler, "tasviri" olarak nitelendirilirkeru değere yer verenler normatif

olarak nitelendirilir. Andrei Marmo/a göre bir hukuk teorisinin tasviri olmasının
anlamı, hukuku haklı göstermek veya meşrulaştırmakla ilgili herhangi bir şeyi içer-

memesidir. Bu anlamda ömeğin "tasviri" olan "hukuki pozitıvum" ayrıı zamarıda

ahlaki bakımdan da nötrdür. Yani, herhangi bir ahlaki veya siyasi değerlendirmeye
dayanmamaktadır.2 Öte yandan bunun anlamr, -hukuki pozitıvizm"in ahlakiliğe
hukuk kavramında hiçbir şekilde yer velTnediğir,i belirtmek değildir. "Hukuki po-
zitıvizm" hukukun doğasını, hukuktrn ne olduğunıı, öze| bir sosyal kontrol aracı

olmasınr sağlayan şeyi, praük akıl yürütmedeki yerini araştrrmaya çalışrr.3 Büti.in

* Doç. Dr. Gülriz UYGUR, Aııkara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.
1 J. Dickson, Eıalııation aııd Le gal Theorv, Hart Publishing, 200'l, s. 29.

2 A. Marmor, "Legal Positivism: Still Descriptive and Morally Neutral", Oxford ]oıırııal of
Legal Studies,2006, s.683. Diğer yandan Marmor, n<ırmatifin zorunlu olarak tasvirinin
karşıtı olmadığını, zira normatifin birkaç anlamı buJunduğunu belirtmektedir (bkz. A.
Marmor, ss. 683-684).

3 a,g,ı1., s. 687.
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bunlarr anlamak için de politika yanında ahlakiliğe de başvuru]ur. Bu anlamda
"hukuki pozitıvizm" hukukun doğasıyla ilgili sorunları anlamak için ahlakiliğe
başvunılması gerektiğini kabul eder. Ancak bu tiir ahlakiliğe başvurmanrn ahlaki
değerlendirici yargıları ortaya çıkardığını belirtmek ayrı bir sorun olarak gönilse de;

Marmor gibi pozitivistler, bu tiir başvurmanın hukuk teorisinde siyasi ahlaki daya-
nağr veya değerlendirmeleri ortaya çkardığını reddetmektedirler.a Bu anlamda H.
L. A. Hart'ın pozitivist çizgisinden hareketle bir önermenin hukuk olmasrnın, ontın
doğruluğundan farklı olduğu belirtilebilir.5

Burada bu son cümleden hareket edilerek, bir önermeyi hukuk kılan şeyin
onun doğruluyla ilgili olup olmadığı ortaya konmaya çalışılacakhr. Bunun için önce
normlarrn doğrulugrı üzerinde durulacaktır.

Bir normun doğru olup olmamasr normların tiiretim süreciyle ele alınabilir.
Normların ti.iretim sürecinde ise doğrulukları bilgisel özelliğe bağlanarak ortaya
konabilir. Bu da hukuk ve eük ilişkisinin, aşağda görüleceği üzere normların tiiretim
sürecinde söz konusu olduğunu orlaya çıkarır.

"Hukuk normlannrn tiiretilmesinde normlann bilgisel özelliğe sahip olmasr
gerekliliğinden hareket edilir."

Hukukta normlarrn doğruluğundan söz edilecekse, bilgisel özelliklerinin olmasr
gerekir. Bu gereklilik en başta hukukun objektifliğinden kayıaklanrr. Öte yandan
bilgi bir bilme ttini olarak, objektif, kanıtlanabilir bir şey olarak düşiinülür. Hukuk
normlarrnrn bu anlamda veya doğa bilimlerindeki arüamında bilgi önermeleri ola-
mayacağı açıkhr.

Bu noktap açklamak için İoanna Kuçuradi'nin görüşlerinden hareket edildiği.de
Kuçuradi normlann değerlendirilmesiyle ilgili olarakbilgi önermeleri olmadıklarını,
yani onları ortaya koyandan baSmsız bir varhkları olmadıklanru belirtmektedir.
Bu anlamda normlarrn epistemolojik özellikleri, nesnelerine gidilerek doğrulanıp-
yanlrşlanamamalandır. Normlan değerlendirmek için değersel niteligine bakılmaktadff.
Değersel nitelikle{ bilgisel özelliklerine dayanmakt4 yani [iretildikleri öncüllerin
bilgisel niteliğine bağlı olmaktadır.6 Bu noktayı açıklamak için özellikle normlarrn
külti.irel normlardan türetilme farkınr ortaya koymak gerekmektedir.

Kuçuradi'ye göre kültiirel norm, tarihsel koşullard4 deneyden hiretilmektedir.
Bunların kaynağı, "doğal-toplumsal koşullar ve farkh kültürlerin insan anlayışla-
rıdrr. Bunlar belirli bir tarihsel anda mevcut koşullarla ilgili davranış normlarıdır.
Türetildikleri anda, türetildikleri durumun koşullarınd4 bir grupta düzen kurmayı

4 a.g.y., s.688.
5 a.g.y., s.692. 

,6 I. Kuçuradi, lıısan Hakları: KaaranıIarı ııe SıırıuıIarı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Ya-
yınları, 2007, s. 63.
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(ama değersel niteliğine bakılmaksızın, sadece düzen kurmayı) veya mevcut diizeni
korumayı amaçlarlar; yani böyle bir işlevleri vardır. Ama bu koşullar değiştiğinde
işlevlerini ve arılamlarıru yitirirler; yani dile getirdikleri gereklilikler temellerini yitirir-
ler. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel-göreneksel (külti.irel) normlarrn pek çoğu,
bu tiirden normlardır. Bu kaynakları görülmediği için, bu ttir normlar temellerini
yitirdikleri zaman da korunmaya çalışılır. Hatta geçersiz hale gelmiş böyle normları
-bizim kültiirümi.izdür diyerek- canlandrrma girişinrleri bile olabiliyor."7

Bu ttir normlardan tiiretilen normlarrn ise değersel niteligi bulunmamaktadır.
Cerçi değersel niteliği bulunan normlarla bazen tesadüfen örtüşebilirler. Ancak
bilgisel temele bağlanamadıkları için normlarrn haklı gösterilmesindeki rollerini
oynayamazlar.

"Hukuk normlannın belirleyenleri bilgiyle ilişkilendirilecekse, bu belirleyen
insan haklan ilkesidir."

İnsan haklaruıın htıkuk normlarrnn belirleyicisi cıLmalanru adaletle ilişkili o.larak
açıklamak mümkündür. Zira hukuk söz konusu olunca karşımıza adalet çıkmak-
tadır. Bilgi doğrulukla ilgili olarak düşünüldüğünde,, yukarıda da belirtildiği gibi,
normların özelliğinden dolayı bilimsel anlamda bir doğruluklarından söz edilemez.
Öte yandan hukuka bakhğmızda da temel amao bu arüamdaki doğruluk değil, ada-
leti gerçekleştirmektir.8 Dolayısıyla hukuk önermelerinin doğruluğunu da adalete
uygrurlukla göstermek mümki.indür.

Hukuku adaletle ilişkilendirdigimizde adaletin haklarla ilgisi, insan haklarına
göti.irmektedir. Kuçuradi'ye göre adaletin talep ettiği şey, "(...) sosyal, ekonomik ve
siyasal iJişkilerin di.izerılenmesini belirleyen ilkeleri ve kamu alanında kişilerin görecegi
muameleyle ilgili noırnlan her tarihsel anda mevcut koşullara insan haklan bilgisi ışığ
altında bakarak tiiretmektir."o Bu şekilde adalet, "isteme ilkesi" olmakta ve istediği

şey de belirli koşullardaki düzenleri gerçekleştirmek olmaktadır. Yani insan hak]a-
rından tiiretilen ilkelerin belirlediği toplumsal siyasal ilişkileri düzenlemektir.l()

İhsan haklarrnrn normların belirleyeni olmaları, bilgisel özelliğe sahip olmala-
rrndan kaynaklanmaktadır. İnsan hakları, insan değeri bilgisinden ttiretileru "insan
ürtine ait her kişinh ve bütün kişilerin (kim olursa olsun ve özel durumu ne olursa
olsun) genel olarak nasıl muamele görmesi gerektiğini ve her insanın başka insanlara
nasrl muame]e etmesi gerekliliğini dile getiren normlar olmaları da, türetildikleri
kaynağın bilgisel özelliğinden ileri gelir." 1 1

7 a.g,y.,s. 65.

8 J. B. White, "Legal Knowledge", Haraard Legnl Reaieuı,2002, s.7397,
9 İ. Kuçu radi, s. 34.

10 a,8,y,, s.35.
77 a.g.y.,ss. 65-66.
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Kuçuradi'ye göre insan haklarının bilgisel ve değersel özelliği, insan haklarınrn

"belirli tarihsel koşullard4 insarun bazı doğal olanaklarınrn değerinin bilgisinden
tiiretilen normlar" olmalarından kaynaklanmaktadır.l2 Bu arılamda da insanın doğal

olanaklarınr gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşulları belirtmekte ve bu özelliğiyle
de evrensel olmalarr, yani herkes için geçerli olmalarr söz konusu olmaktadır. İnsan

hakların:n bu özelliği de muamele görme ilkeleri olarak "doğal ya da rastlantısal

özellikleri ne olursa olsun her insanm ve büti.in insarıların etik olarak nasrl bir mu-

amele görmesi ya da görmemesi gerektiSni dile getirmeye çalışırlar."l3 Muamele
etme ilkeleri olarak ise insan haklarr, kamu yaşamında insarüararasr davranrşlarla

ilgili olup, kamu yaşamında doğru eylemin asgari koşullarını, insarüarın birbirine
nasrl muamele etmeleri gerektiğini belirtmektedir.la

İnsan haklannın korunmasr için insan haklanrun açık bilgisinden tiiretilen yasalar

konulmahdır. Bu anlamda devletin ödevi, insan haklarına uygun yasalar çıkarmak
olmaktadır. "Davranrş ilkeleri olarak insan haklarının etkili olabilmesi i) kişilerin
kamu yaşamında orılara göre davranmayı içtenlikle istemelerini ve ii) her bir hakkın
neyi talep ettiginin (kavramının) açık bilgisine sahip olmaların; iii) aynı zamanda

da belirli bir durumda bir insan hakkının nelerin yapılması gerektirdiğini bulabilme

yeteneklerini -bu bilgisel yeteneği- geliştirmelerini gerektiriyot," 1'

Hukuk normlarrnın epistemolojik olarak insan haklarından tiiretilmesi, insan

haklarırun hukukun belirleyeni olarak haklı çıkarılmayı sağlamasıyla da ilgilidir.
Bir şeyi haklı göstermek için, bir ilke doğru bir normatif önermeyi yansıtmahdır.

Yarılış önermeler hiçbir şeyi hakh gösteremez. Rasyonel açıklama haklı gösterme

degildir. Hakh gösterme nedenleri gerektirir ve haklı göstermeyle ilgili nedenler

yarılışlanamayan nederüer olmalrdır.16 Bu an]amda insan haklaruıın bilgisel özelliği
haklı göstermeyi sağlamada kendini göstermektedir.

İhsan haklarının hukuk normlanrun ti,iretilmesindeki bu rollerini, Nicos
Stavropoulos'un belirttiği ilkelerin hukukun belirleyenleri olma rolüyle ilişkilen-
dirmek mümki.ındür. Bu bağlamda insan hakları ilkelerinin hukukun belirleyenleri

olduğu belirtilebilir.

Stavropoulos'a göre ilkelerin hukukunbelirleyicisi olmalarr, hukuk önermelerini

doğru kılan ve böylece hukuka içerik veren değerler olmalarıyla ilgilidir.l7 Bu an-

lamda ilkelerin hukukun belirleyerıleri olmalarr, hukukun kaynakları veya temelleri

12 a.g.y., s.66.
13 a.g.y., s. 67 .

14 a.g.y., s.67.
15 a.g.y., s.67.
1,6 N. Stavropoulos, "Why Principles?", lJniaersity of Oxford Faculty of Laıı Legal Studies Re,

search Paper Series, 2007, s. 8.

17 a.g.y, s.2.
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olmalarıyla ilgilidir. Burüar ilgili durum veya kanun hükmi.iniin ahlaki özelliklerini
belirlemeye ve ilgili pratik veya kararı haklı çıkarmal,a yardım ederler. İkeler figtl-
riindeki hipotez, kurumsal pratik ve hukuk önermelerine bağlarur. Pratik hakkında
doğ* olaru ve ondan çkan hukuk önermelerinin temelini gösterirler. Stavropoulosh
göre şayet ilkelerin böyle bir fonksiyonu olacaksa iki şarh karşılamalan gerekir.ls İlk
olarak haklı göstermede yer alrrlar ve normatif alana aittirler. Bu anlamdaki ilkeler
tasviri üyeligin şarh değildir. Bir hukuki ilkenin karşılayacağı ikinci şar| şayet ilke
kurumsal pratiği haklr gösterecekse, bu ilkenin sahip otduğu içerikten dolayıdır.lg Bir
ilkenin haklr gösterici 8ücü, onun taşıdığ değere bağlıdır. Bu anlamda bir hukuki ilke
kendi başına, yaıi başka bir şeyin gönderme yapmasına gerek kalmaksızın, ahlaki
kaynak olmak özelliğine sahiptir.2O

Böylece insan hakları ilkesinin normların tiiretilmesi yanınd4 kurumsal pratik-
lerin haklı gösterilmesinde de rol oynadığı belirtilebilir. Diğer yandan insan hakları
ilkesinin bu roliiırıi.irı, bir kuralın hukuk olmasu:ıı sağlamakla ilgili tasviri anlamdaki
üyelik şartı veya hukuki geçerlilik kriteri olma roliinden farklı olduğu belirtitebilir.

"İnsan haklannrn normlann tiiretilmesinde tiiretim kaynağı olmasr hukuki
geçerlilik kriteri olmasrndan farklrdrr. Ancak bu, aralannda bağtanh kurulama-
yacağ anlamrna gelmez."

Öncelikle hukuk normların:n ti,iretilmesi ile hukuki geçerliliğin birbirinden farklr
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Hukuk normlarının tiiretilmesi bu normların
nereden üretildiğinin, dayandığı temellerin ortaya konulmasıyla ilgilidir. Bu anlam-
da tiiretilme, normlarrn temellendirilmesiyle de aynı anlama gelmekte ve normlarrn
haklı gösterilmesi veya doğruluğunda yer bulmaktadır.

Hukuk normlarrrrrn geçerliligi ise normların hukuk di.izeninde geçerli olup ol-
mamalarıyla, onları geçerli kılacak özelliğe sahip olup olmamalarıyla ilgilidir. Yani
bir normun hukuki geçerliliğL belirli bir hukuk sistemine ait olduğunu belirtecek bir
normlar sınrfrnın üyesi olup olmadığıyla ilgilidir. Bu an]amda hukuki geçerlitik, bir
hukuk normunu diğer normlardan ayır.ın ve onun niçin hukuk olduğunu açklayan
özelliktir.2r Geçerlilik için başka bir şeyi ekleme( ömeğiru onu hukuken geçerli kılan
özelliği belirtmek gerekmektedir. Geçerlilik bu anlamda, normların tiiretilmesinden
farklıdır. Yani doğru olarak veya haklı bir şekilde ti.iretilebilen bir normdan söz etmek
ile o normun geçerli olup olmadığından söz etmek farklı ifadelerdir.

18 a.g.y., s.3.
19 a.g,y,, s.4.
20 a.g.y., s.5.
21 D. Priel, "Forty Years On",http:llpapers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=977847,

s. 6.
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Diğer yandan hukuki geçerliliğin birden fazla arüamr vardrr. Bu anlamlardan

biri de geçerlilik şarh olarak ahlakiliğe veya ahlaki doğruluğa yer vermeyi mümkün
kılmaktadır. Bu durumda bir normun doğruluğunun hukuki geçerliliğiyle aynı şey
olduğundan veya aralarrnda kavramsal bağlantı olduğundan söz edilebilir mi? Bu

soruyu cevaplandırabilmek için önce hukuki geçeriilik i.ızerinde durulması ve ardırıdan

normun doğruluğu ile geçerliliğinin hangi arüamda veya anlamlarda ilişkilendirile-
bileceği veya ilişkilendirilemeyeceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

a. Hukuki Geçerlilik:

Hukuki geçerliikle ilgili olarak genellikle üçlü bir aynm yapılmaktadır. Bunlardan

birini yapanJerzy Wroblewski'ye göre hukuki geçerlilik sistemik (systemic) geçerlilik,

olgusal geçrlilik ve aksiyolojik (axiologıcal) geçerlilik olaıak üç şekilde yorumlanmakta-

dır. Sistemik geçerlilik hukuk norTnunun şekli kaynagıyla ve hukuk sistemindeki diğer

normlara uygun olup olmamasıyla ilgilidir. Olgusal geçerlilik ise hukuki yargrlamada

normlann etkili olmasına, ömeffn mahkemelerin onlara göndermede bulunmasına

göre belirlenir. Aksiyolojik geçerlilik de ekstra hukuk normlarr ve/veya değerlere göre

normların geçerlilik özelliğinin olmasıyla ilgilidir. Belirti]en üç tür hukuki geÇerlilik

yorumlan, hukuk teorisi alanındaki üç teoriyle, yani hukuki pozitıvum, hukuki rea]ızm

ve doğal hukuk teorisiyle ilişkilendirilebilir.z Buna göre geçerlilik doğal hukukçularrn

betirttigi gibi, bir norTnun aklırı gerektirdikleriyle uygrınluğuna veya pozitivistlerin

hukuki yetkililerce çkarılmasura ya da hukuki realistlerin belirttiği şekilde o norTna

yetkililer ve vatandaşlarca uyulmasırıa bağlanabilmektedir.23

Bunun yanında gi.inümüzde genellikle hukukun geçerliliğini ontın "kay:ıağına

göre belirleyen teoriler" ile "maddi atüaki değerine göre belirleyen teoriler" arasrnda

ayrun yapılmaktadır. İlk gruptakiler "pozitivist teoriler" ikery ikinci gruptakiler "do-

ğal hukuk" veya "eleştirel ahlaki hukuk doktrinleri" ya da hepsini kapsayıcı olarak

"pozitivist olmayan teoriler" olarak adlandınlabilir.2a

Tl.arihselolarakpozitivizm, birönermeninhukuken geçerli olup olmadığnın onun

içeriğinin ahlakiliğine bağlı olduğuna dair "klasik doğal hukuk doktrini"ne cevap

vermeye çalışmaktadır. "Klasik doğal hukuk teorisi"ne göre hukukun ve ahlakiliğin
içeriğinin örtüşmesi rastlanhsal olmayıp, belirli atılaki gerekleri yerine getirmesiyle

ilgili hukuk kavramrna aittir.2s Yani hukuk kavramınrn ahlaki gerektirdikleri lrukuki

22 R. Siltala, A Theory of Prccedcnt,Hart Publishing, 2000, s. 182.

23 G. Sartor, "Legal Validity: An Inferential Analysis", Rntio ]uris,2008, s- 212.

24 C. Corradetti, Relatizıis»ı nııcl Hıımaıı Rig/ıts: 4 Theory of Plurnlistic Uniı,ersalisnı,9pringer
2009, s.1'l2.

25 K.E. Himma, "Judicial Discretion and the Concept oi Law" , ()x.ftırd Joıırnal of Legal Snıdi-
es, 1999, s. 77 .
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geçerlilik kriterini de belirlemektedir. Poz|tıvumise hukuk ve ahlakilik arasında zo-

rurüu bir kavramsal bağlanh olmadığuır belirtir. Esasen hukuk ve ahlakilik ayrunma

ilişkin, yani aynlabilirlik tezine ilişkin pozitivizmin fü formu arasmda (esnek ve kah
pozltıv izm) ayrun yapılmalıdır.

"Esnek pozitıvizm"e göre hukuk ve ahlakilik arasında zorurüu bir ilişki bulun-
mamaktadır. Bunun bir öme$ olarak }ules Coleman'uı görüşleri verilebilir. Coleman'a

göre hukuk sosyal olgu konusu olup, hukuki geçerlilik kriteri konvansiyoneldir. Yani,

konvansiyonel bir sosyal pratik olarak hukuk diizenr, ahlaki standartları veya ilkeleri
içerebilir. Ancakbu durum rastlanhsal olup hukuk düzeninin tanrma kuralın4 yani
en üst hukuki geçerlilik kriterine bağlıdır. Hart'ın getirdi$ tanrma kurü, krsaca,

bir hukuk sisteminde hukuki geçerlilik kriteri olmak için özellikle hukuki yetkililer
tarafindan kabul edilen kural olarak tarumlanabilir. Bu kural anayasalr sistemlerde

anayasalar olarak karşrmıza çıkarken başka bir sistemde farklı bir şey olabilir. Hart
tanrma kuralm:n içeriğine il§kin herhangi bir sınırlandrrma getirmemektedir. Ömeg'ın

taruma kuralı hukuki geçerlilik kriterine ilişkin a}üakilik içeriyors4 hukuki geçerlilik

kriteri atüakidir.26 "Katr anlamdaki hukuki pozltıvurn' ise hukukun herhangi bir
ahlaki standarda yer verilmeden tarumlanmasndan yarıadır.z7

Pozitivizmin ayrılabilirlik tezine göre bir önermenin hukuken geçerli olup ol-

madığınırı, onun içeriğinin atüakiliğe uygun olup olmamasına bağlı olmasr zorurdu

olarak doğru değildir. Pozitivizmin açklamasr pedigree tezi formundadır. Buna göre

hukuki geçerlilik nasıl veya kiminle olduğuna ilişki.r standartlara göre yapılmaktadır.

Austin'in geçerlilik kriteri, egemen tarafindan ve müe,yyideye sahip olarak çıkarıl-
mış olmayı gerektirir. Harfın tezi ise kimin tarafından çıkarıldığından çok, nasıl

çıkarıldığıyla ilgilidir. Hart ve Austin'in görüşleri farklı olmakla birlikte, her ikisi
de hukukun, yetkili olarak nitelendirilen kişilerin işlemleri aracılrğyla yaratıldığuıı
kabul eder. Austin'de bu egemenkerç Harfta tanrma ktıralın:n prosedürel gereklerini

yerine getiren yetkilidir.28

Bu arılamda pozitıvizm için esas olanın sosyal kaynak olduğu belirtilebilir. Bu-

radaki kaynak terimi, şekli kaynak olarak kullanılmakta ve hukuk sistemi içindeki
bir kuralın hukuki geçerliliğinin nedeni olarak belirtilmektedir.2g Sosyal kaynak
teziveyasosyal teze göre hukuk, sosyal bir fenomen, sosyal bir kurum olduğu için
sosyal bir olgudur. Sosyali kullanmak, ahlakı ve ahlaki değerlendirmeleri dışlamak
demektir. Yukarıda belirtilen Austin gibi ilk pozitivistler sosyal olgularla ilgili olarak

egemen tizerinde durmuşkerç Hart gibi yirminci yüzyıldakiler sosyal kurallar iizerinde

26 P. Koller, "The Concept of Law and its Conceptions" , Ratio |uris, vo|. |9,2006, s.188.
27 a.g.y., s.189.
28 K. E. Himma, s.72.
29 J. S.Watsorı, "Legal Theory, Efficiacy, and Validity in the Development Human Rights

Norms in Internationa|Law", Law Forunı, \979, s.61,6.
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durmaktadırlar. Harfın tanrma kuralı olarak adlandırdığı bu kurallar hukukun ne
olduğu, nasıl yaratıldığr ve nasıl belirlendiğiyle ilgilidir.3o Bu arüamda Hart'rn tanrma
kuralı olarak adlandırdıS kura| hukuki geçerlilik kriteri olmaktadır.

Hukuki geçerlilik kriteri olan bu kural da pozitivistlerin bir kısmına göre, yu-
kanda da belirtildi$ gibı, ahlakiliğe yer verebilir. Hukuki pozitivizmin ahlakiliğe
hukuki geçerlilik kriterinde yer verilebilece$ni savun€ın bu görüşü de kendi içinde
ikiye ayrılır. Esnek hukuki pozitivistler, zorunlu olmamasına rağmery bir normun,
a}ılakiliğin gerekliligine uygun olmaşnın hukuk olarak norrnun statiisü için ön şart
olabileceğini kabul ederler. Bu ti.ir hukuki geçerlilik şarh hukuk kavramında yer
almamakt4 belirli bir hukuk rejimindeki tanrma kuralıyla getirilmektedir. Diğerleri
de bir atüaki ilke olarak normun doğruluğunun bir hukuk normu olarak stati.isi.ini.in
olmasr için yeterli olduğunu belirtirler. Ahlaki doğruluğun hukuki geçerlilik için
yeterli şart olmasr da hukuk kavramnda yer almayıp, belirli bir hukuk rejimindeki
tanrma kuralıyla getirilmektedir. Bu ti.ir normlar da hukuk nonnu olup, yetkililerin
pratiğiyle hukuk haline getirilmektedir.3l

Diğer yandan pozitivist olmayan büti.in görüşlerin de hukuki geçerlilik kriterin-
de zorunlu olarak ahlakiliğe yer verdiklerini belirhnek mümki.in değildir. Bununla
ilgili olarak Massimo La Torre'nir1 aşrrl ve daha dar arüamda doğal hukuk arasrnda
yaptığı ayrlm belirtilebilir. İll<l lıukuki geçerliliği zorurüu a}üaki gerekliliğe uygurüu-

ğa bağlarkery ikincisi diskurs ilkesine uygun olarak, demokratik tarhşma sürecinin
sonucu olarak konulan normlarr geçerli kabul etmektedir.32

Benzer olarak güçlü anlamda a}üakilik ve zayrt arüamda a}ılakilik ayrrmndan da
söz edilebilir. Buna göre güçlü hukuki atüakilik, hukuk ve ahlakilik arasında zorun-
lu bir ilişki olduğ,-ınu belirten ve bu ilişkiyi hukukun ahlakiliğin parçaslolduğunu
gösterecek şekilde yorumlayan bir hukuk kavramına dayanmaktadır.33 Hukukun
zorunlu ahlaki içeriğinin belirli bir temel ahlakilik ilkesinden aldığı belirtilir. Bu ilke
asli haklara uygun düzenleme yapmayı gerektirmektedir. Bu haklar da her insana
ait olan haklardır. Burada hukuk ve a}ılakiliğin bir aradahğı hukuk düzeninin, ah-
laki bir düzen olması anlamındadrr.3a Bu arüayış atüakilik ve hukuk arasında aynm
yapmadığr için eleştirilir.

Zayrt al:üal<ılikte ise hukuk ve atılakilik arasındaki zorunlu ilişki üzerinde durul-
masrna rağmery bu ilişki zayıf aıılamda yorumlanmaktadır. Bir hukuk kavramın:n

30 A. Marmor, s. 686.
31 M. Kramer, "Of Final Things: Morality as One of the Ultimate Determinants of Legal

Validity", Law aııd Philosophy,2005, s.47.
32 T. Ward, "Two Schools of Legal Idealism: A Positivist Introduction" , Ratio |uris,2006, s.

132.
33 P. Koller, s. 184.
34 a.g.y., s,185.
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diğer unsurlar yanında en azından belirli düzeyde geçerli olmasr için bazı ahlaki

gerekliliklere göndermede bulunması gerekmektedir.3s Bu geçerlilik kriteri sosyal

kaynağa yer vermekle birlikte, ahtaki gerekliliklere de göndermede bulunmaktadır.

Bunun ömeğini Robert Alexy'nin görüşlerinde bulmak mümki.indür. Alexy'e göre

normlar pozitivist anlamda sosyal kaynak kriterine göre konulmuşlars4 adil o[ma-

salar bile geçerlidirler.36

b. Hukuki Geçerlilik Kriteri Olarak İnsan Haklan:

Yukarıdaki hukuki geçerlilik formlarrrıdan hareket edilince pozitivist ve po-

zitivist olmayarüara göre en azından üç ayrı şekilde hukuki geçerlilik formüli.rniin

oluşturulabilecegi belirtilebilir:

a. "p yasama orgaru tarafindan çıkarılmışsa veya mahkemeler tarafindan ta-

nrrunşsa hukuktur."

b. "p yasama orgalu tarafından insanhaklan ilkesine uygun olarak çıkarılmışsa
veya mahkemeler tarafından tanınmışsa hukuktur."

c. "p insan haklarına uygun olduğu için hukuktur."

Yukarıdaki önermelerden ilk şık hariç diğerlerinde insan haklarına hukuki
geçerlilik kriteri olarak yer vermenin mümki.in olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda

kah arılamda pozitıvizm hariç, diğer pozıtivızm türleri ile güçlü ve zayıf arılam-

da ahlakilik formlaruıda hukuki geçerlilik kriterinde insan haklarna yer vermek

mümki.ındür. Bu durumda insan haklarmın hakh gösterilme fonksiyonu ile hukuki
geçerlilik kriteri olmasınrn aynı olduğu veya geçerlilik ve doğruluk arasında kav-

ramsal bağlanh olduğu iddia edilebilir. Ancak bu iddiaya en azından tamamıyla,

kahlmak mümkiın degildir.

İnsanhaklannınnormlann ttiretim kuı^rg olmasırıdabilgisel özellikleri söz konu-

sudur. Diğer bir ifadeyle normlann epistemolojik özellikleri insan haklanna yer venne

sonucuna yol açrrıaktadrr. Bu arılamda hukuku insan haklan belirlemektedir. İnsan

haklannn hukuki geçerlilik kriteri olmasında ise bu ttir belirleme özellikle pozitıvum
bakrmından soz konusu değldir. Burada poziüvizm bal«mından insan haklannın hukuki

geçrliikkriteri olması sosyal kaynaktan dolaydr. Bu arüamdahukuki geçerlilik ile irsan
haklan veya atilakilik arasırıda kawamsal bağlanh yoktur. Ömeğn güçlü arılamdaki

ahlakilik "sosyal kaynakta belirtilsin veya belirtilmesiru insan haklanna uygun olduğu

için hukuktu1' denmektedir. Dolapsıyla güğü arüamda a}ılakiliğın hukuki geçrlilik
kriteriyle insan haklan arasrıda kawamsal bir bağlanh kurabilecegi belirtilebilir. Pozitivist

göri§lerde isehukuki geçerlilikkrite{bu ti.irbir gereklilikortayakoyamamaktadır. Yani

35 a.g.!l,,s. 186.
36 T. Ward, s. 133.
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hukuki geçerlilik kriteri hukuk kavramrndan hareketle atüaki gerekliligi ortaya koy-
mamaktadır. Pozitivizmin bütiin formlaır, sosyal kaynak olmaksızrrı hukuki geçerliligi
açıklayamamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle norTnun maddi içeriginden hareketle veya
değerine başr,rırarak hukuki geçerliligi açklamamaktadırlar.37 Zırabu ttir bir geçerlilik
arüayışırıın hukuk kavrammda yer almadığnı ileri sürmektedirler. Diğer yandan pozi-
tivist olmayan görüşlerde bu tiir bağlanhy ktırmak mümkrindür.

İlk olarah yukarıda da belirtildiği gibi, guçlü arüamdaki ahlakilik, hukuki geçer-
liliği zorunlı.ı olarak ahlaki doğruluğa bağladığında bu ttir ilişki kurulabilir. Ancak
güçlü anlamda ahlakiliğın günümüzde pek geçerli olmadığı belirtilebilir. Zirahu-
ktıki geçerlilikle ilgili olarak sosyal olguların bir normun hukuken geçerli olduğunu
belirlemeye katkıda bulunduklarr kuşkusuzdur. Hukuk normlarrnrn yetkili organlar
tarafindan belirli prosedürlerc, Lıygun olarak çıkarrlmaları ve yargl organı tarafından
uygulanmaları görmezden gelinemez.3s Bu anlamda sosyal kaynağı hukuk olanı
belirlemek bakımından, özellikle modem hukuk sistemleri söz konusu olduğunda,
bir yana bırakmak mümkün göriınmemektedir.

Sosyal kaynak bu kadar vazgeğ|mezse, hukuki geçerlilik kriteri olarak tekbaşına
olmasıyla ilgili sakıncaları gidermek adına yanında değerlere yer verilebilir. Yani
hukuki geçerlilik kriteri olarak sosyal kaynak ve değerler olarak belirlenebilir. Bu
tür yaklaşımı Ronald Dworkin'in gönişlerinde bulmak mümkiindiir.

Dworkin'in görüşiinde sosyal kaynak tek başına hukuki geçerlilik kriteri olmak
için yeterli değildir. Zira sosyal kalrıağa dayanmadan hukuk olan normlar vardır.
Dworkin'in ilk görüşlerinde bazen hukuki geçerlilik ile ahlakilik arasında kavram-
sal bir bağlanh vardır. Ahlakilik hukuki geçerliliğin zorunlu bir şarh olmamasrna
rağmen baz,enyeterli bir şarttr. Ömeğin, Dworkin bir norm diğer normların en iyi
haklı gösterilmesinden ttiretildiği için hukuktur demektedir. Diğer gönişlerinde ise
Dworkin hukuki geçerliliğın daima kısmen bir ahlaki yargı konusu olduğunt1 çiinkü
hukukun ne olduğunun daima bir yorumlama konusu olduğunu ve yorumlamanrn
da daima kısmen ahlaki/değerlendirici yargı konusu olduğunu belirtmektedir.3g

Dworkin'in arüayışında hukrık sadece kurallardan oluşmamakta ilkeler ve stan-
dartlardan da oluşmaktadır. Dworkin hukuk kurallarınrn şekli çıkarılmayla geçerli
olabileceğini söylerkery ahlaki i]kelerin geçerliliğinin bu tiir yetkililerin işlemlerine
göre açıklanamayacağını belirtir.]O Dworkin'in itirazı, en azrndan ahlaki ilkelerin
kaynakları yüziınden hukuk olmadığına ilişkindir.a'

37
38
39
40
41

G. Sartor/ s. 232.
a,g,!l., S. 237.
A. Marmor/ s. 689.
K. E. Himma, s. 81.

J. L. Colem an, "Constraints on the Criteria of Lega|ity" , Legal Theory, 2000, s. I75.
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Dworkin'in görüşlerini ortaya koyabilmek için hukuki geçerlilik ile hukuki içerik
arasındaki ilişkiyi de belirlemek gerekir. Hukuki geçerlilik sorunlan hukuki içeriğin
belirleyenlerini saptamakla ilgili olarak ortaya çıkar.J2 Dworkin'de ahlaki ilkeler,
kurallar gibi, hukuken bağlayıcı standartlar olmalan yanınd4 a).ru zam.ında hukuk-
turlar. Bu nedenle hukukun içeriğini belirlemede, kayıağa dayalı kurallar yanırd4
ahlaki ilkeler de söz konusudur. Dworkin'de içeriğin belirleme metodu konstruktif
yorumlamadır. Konstruktif yorumlamayla da ahlaki r.eya değerlendirici o|gular zo-
run]u olarak huktıki içerigi belirler. Konstruktif yorunrlamanrn ilk adımında hukuk
pratiğiyle ilgili değerin belirlenmesi söz konusudur.a3

Dworkin'de bu değerin belirlenmesi önemli bir sorun olup, siyasal ahlakilik-
le ilgili devletin zor kullanma gücünün nasıl haklı gösterileceğiyle bağlantıhdır.
Coleman'ın belirttigi gibi, Dworkin'i anlamann yolu, onun, hukuku zor kullanma
gücünü haklı göstermesine bağlamaktır. Bu arüamda hukukun içeriği devletin zor
kullanma g"ciir,ü kullanmasıru haklı gösteren bir hak veya direktiftir. Yani hukukun
içeriği siyasi a}üakilikteki maddi bir soruna cevap sağlayan bir metotla oluşfurulur.g
Dworkin'de problem zor kullanma gücünün haklı gösterilmesidir. Dworkin'e göre,

şayet hukuk söz konusu soruya cevap veriyors4 hukuki metinler, orüarın en i1n

yorumlanmasıru sağlayan ahlaki ilkelere yer vermelidir. Bu arüamda Dworkin'de
metirüer, Coleman'ırr ifadesiyle ahlaki olguların penceresidir. Bu şekilde Dworkinde
hukuki içerik konstruktif yorumlamayla belirlenmekte ve ahlaki olgular zorurüu
olarak hukuki içeriğe katkıda bulunmaktadır.as

Dworkin'in görüşi.iırtin değerç hukuki geçerlilik kriterinin yorumlalncı olmasında
söz konusu olup, değerlendirici argümarüara yol açmasıyla ilgilidir. Kuşkusuz bu
durumda insan haklarının rolü söz konusu olacaktrr.

Son olarak zayıf arı|amda a}üakilik bağlamında da hukuki geçerlilik ile ahlakilik
arasında ilişki kurmak mi.imktindür.Zayıf arı7amda ahlakiliği Alexy'nin görüşlerinde
bulmak mümki.indür.

Alexy'e göre normlar pozitivist anlamda sosyal kaynak kriterine göre konul-
muşlarsa, adil olmasalar bile, geçerlidirler.a6 Bu arüamda Alexy'nin normlarırı hukuki
geçerlilik kriterinde sosyal kaynağa yer vermesi söz konusudur. Dolayısıyla hukuki
geçerlilik kriterinin zorurılu olarak ahlakilik içermesi gerekmez. Ancak bu durum
aşrrı adaletsizlik durumunda geçerli değildir. Yani aşın adaletsiz normlarda huku-

42 J. L. Colemary "Beyond the Seperability Thesis: Moral Semantics and the Methodology
of Jurisprudence", s. 5. http://ojls.oxfordjoumals.or_q/content/27l4/58l .full.pdf+html
(10.06.2010)

43 a.g.y., s.8.
44 a.g.y., s. 8.

45 a.g.v., s.9.
46 T. Ward, s. 133.
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ki geçerlilik ve ahlakilik arasında ilişki kurulmaktadır. Bu noktayı açıklamak için
Alexy'nin hukuk kavramıyla ilişkili görüşlerine bakmak gerekmektedir.

Alexy'e göre hukukun zorunlu özellikleri, yani bunlar olmazsa hukukun olma-

yacağı özellikler, hukukun olgusal veya gerçek ile ideal veva eleştirel boyutundan

oluşmaktadır. Hukukun gerçek boyutunun temel öğesi zorlayıoiknr. İdeal boy,utunun

temel öğesi, ahlaki doğruluk olup, normal durumlarda hukuki kusurluluğu ve aşrn

durumlarda hukuki geçerliliği ortaya çrkarrr.a7

Doğruluk ve zorlayıcrlık, hukukun zorunlu kısrmlan ise, argümarüarrnrn olması

gerekir. Bu noktada hukukun doğası ve hukuk kavramr arasında bir köprü kurula-
bilir. Hukuk kavramıyla ilgili argümanlar ile hukukun doğasıyla ilgili argümarılar

yakırı ilişkidedir. Hukuk kavramrnrn doğasıyla ilişkisi de doğruluk, haklı gösterme,

objektiflik, geçerlilik vasıtasıyla kurulur.s Bu nedenle hukuk kavramrnrn incelenmesi

hukukun doğasın:n incelenmesidir. Hukukun ikili doğası o|up, zor|ayıcıhk olgusal

boyuta ve ahlaki doğruluk da ideal boyuta aittir. Değerler ile hukuk arasındaki zo-

runlu ilişki, doğruluk talebinin onlara göndermede bulunmasıyla ilgilidir.{g

Hukukun olgusal boyufunda hukuk normlarrnrn çıkarı.lması, sosyal kalmağı ve

sosyal etkililiği vardır. Bu arılamda normlarrn geçerliliğini sağlayan sosyal kaynakhr.

Giınümüzde birçok devletin anayasasında, uluslararası hukukta insan hakları söz

konusudur. Dolayısıyla insan haklarının sosyal kaynağa dayalı olarak hukuki geçer-

lilik kriteri olması söz konusudur. Alexy'nin görüşüne göre bu durumda hukukun
sosyal olgu boyufu ve ideal boyutu birleşmektedir.

Öte yandan Alexy, Radbruch formüli.ine yer vermektedir. Radbruch'un formü-

lünijıı önemli özelliği hukuk ve ahlakilik arasında uyumu gerektirmemesidir. Yani,

normlar adil olmasalar bile uygun şekilde çıkarılmış ve sosyal olarak etkililerse ge-

çerli olabilir. Ancak normlar aşırı veya hoşgörülemez derecede adaletsiz olduğunda
hukuki geçerliliklerini kaybederler. Bu şekilde pozitivist olmayan hukuk kavramı,

dışarıdan uzak bir sırurlamayı hukuka getirmektedir: Yani aşırr adaletsizlik hukuk
de$ldir.5"

Bu formüle göre, adil olmayan kurallarhukuken geçerlidir. AncakAlexyburüarı
kusurlu olarak değerlendirmektedir. Alexy'e göre adil olmayan kurallar iki farklı
nedenden dolayı hukuki bakımdan kusurlu olarak değerlendirilirler. İlk olarak,

hAkimin kararrnrn adil olmayan kurala dayandırılmasr anlamında doğrudur; ancak

tatmin edilmemiş vatandaş bal«mından ahlaki olarak bağlayıcı değildir. Bu anlamda

47 R. Alex!, "On the Concept and the Nature of Law", Ratio |uris,2008, s.290.
48 a.8.y., s. 291,.

49 a,g,!l,, s. 293.
50 a.g,y,, s. 2B2.
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istenmeyen sonuçlara yol açar. Ikinci olarak şayet bu kuralda belirsizlikler var ise

burada siyasal ahlakiliğe başvurularak yorumlama yaprlır.sl

Hukuki belirsizliklerin olduğu durumlarda keyfi olmayan nederüere dayalı
olarak akıl yürütmenin yapılması gerekmektedir. Pozitivist ve pozitivist olmayanlar

arasında ahlaki argümarüarın alql yürütme ve argümantasyon için vazgeçilmez ol-

duğuna ilişkin genel bir konsensus vardrr. Anlaşmazlık noktasr bunun nasıl yorum-
lanacağına ilişkindir. Pozitivist olmavarılara göre hukuki sorı-ına iyi temellendirilmiş

cevap vermek için vazgeçilmez olan ahlaki argümarüar hukuk içinde zorurılu olarak

yer almaktadır. Daha esnek formundaki pozitivizm bunun zorunlu olduğu düşün-

cesini reddeder. Kah anlamdaki pozitıvum bu birleştirmeyi kabul etmeyip ahlaki

nedenlerin bağlayıcı nedenler olmadığını, hukukun sadece bağlayıcı nedenlere yer

vereceğini savunur.s2

Diğer yandan Marmolun haklı olarak belirttiği gibi, ahlaki argümana hukukta
yer verilecekse, bunun bir şekilde hukuk kavramıyla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu
arılamda Dworkin ve Alexy'nin görüşlerinin, pozitivist olmayan görüşlere göre atılaki

argümanları açklamak bakımından uygun olduğu belirtilebilir.

"l\ncak ve ancak hukuki geçerlilik kriteri olatak insan haklan hukuk kav-
ramlna bağ{anıldığrnda normlann tiiretilmesindeki rolleri ile hukuki geçerlilik
kriteri olma rolleri arasrnda bağlanh kurulur."

İnsan hakları ilkesinin iki roliinden hareketle ulaşılabilecek sonuçları aşağıdaki
gibi sıralamak mümkiindür:

a. Normların tiiretim sürecinde insan haklarının bilgisel özelliği nedeniyle yer

almasr söz konusudur.

b. Hukuk nomlannın tiiretiminde de adalet, doğruluk ve objektiflik talepleri veya

haklı göstermeyle ilgili rolleri bakımından insan haklarrnrn yer almasr zorurıludur.

c. Hukuk normlarrn:n ti.iretiminde insan haklarffin yer almasr bu arüamda bir
zorurüuluk iken hukuki geçerlilik kriterinde yer almasr zorurılu değildir.

d. Hukuki geçerlilik kriteri olarak insan haklarna yer vermek, hukuk kavramın-

dan hareket edilerek yapılabileceği gibi bu kavrama bağlanmadan da yapılabilir.

e. Hukuk kavramına bağlanmadan insan haklarına yer verildiğinde, insan
haklarının hukuki geçerlilik kriteri olmasının nedeni sadece sosyal kayıağıdır. Bu
durumda insan haklannın hukuki geçerlilik kriteri olmas zorurılu değildir ve olduğu
durumda da insan haklannrn hukuki geçerlilik kriteri olması, sadece tasviri üyelik

şartınrn yerine getirilmesini sağlamakla ilgilidir. Bu anlamdaki hukuki geçerlilik

51

52
T. Ward, s. 734.
R. Alexy, s. 2B3.
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kriteri olarak insan hakları ile normların tiiretilmesindeki insan haklarınrn rolleri
birbirinden farklr olup, aralarında kavramsal bir bağlantı kurulmamaktadır.

f. Hukuk kavramrna bağlarularak insan haklarlna yer verildiğinde ise insan
haklarırun hukuki geçerlilik kriteri olması, sosyal kayıağına bağlanması yanında
hukukun ideal boyutu veya hukuk düzeninin temelindeki değerle ilişkilendirilir. Bu
arüamda da insan haklarının hukuki geçerlilik kriteri olmasr sosyal kalmağı dolayı-
uyladır. Bu şekilde pozitivist görüşlerle benzerlik kurulabilir. Yani bu durumda da,

insan haklannın hukuki geçerlilik kriteri olmamasr ve insan haklanna aykın normlarla
karşılaşmak mümkiindür. Ancak pozitivist görüşlerden farklılık söz konusudur.

g. İnsan hakları hukuk kavramına bağlandığında hukuki geçerlilik kriteri olma-
dığı durumlarda bile hukuk olanr belirler. Bunu da şu şekillerde yapar:

i. Hukuk geçerlilik kriteri belirsiz olduğunda veya bu kriter değerlendirici bir
kavram olarak kabul edildiği durumda, haklı nedenler olarak insan hakları hukuk
olanı belirler.

ii. Hukuki geçerlilik kriterine göre çıkarılan normların arüamrnr belirlemek için
veya hukuki nedenleri doğru temellendirmek için insan haklarura başvurulur.

(i) ve (ii) şrklarr özellikle Dworkinci göniş bakrmından hukukun yorumlama
olduğu kabul edildiğinde oldukça etkilidir. Çünkü hukukun temelindeki değer
olarak insan haklarından hareketle yapılacak konstruktif yorumlam4 hukuk olanı
insan haklarına göre belirlemeyi mümki.in kılar.

iii. Sosyal kaynağa göre geçerlilik kriteri belirlense bile aşırı adaletsiz durumda,
yani insan haklarının apaçık ve aşrrr bir şekilde ihlal edildiği durumda bu kaynağıı
geçerlilik kriteri olma fonksiyonu kaybolur.

yukanda belirtilen Radbruch formülü bu durumda öne sürülebilir. Bunu da
ileri sürmeyi olanaklı kılan, hukuk kavramınrn ideal veya değerle ilgili boyrıtudur.
Böylece hukuk kavramıyla bağlanhsında insan haklarrnın hukuki geçerlilik kriteri
olmasr roltinü diğer rolü yani normların ti.iretilmesi veya temellendirilmesi rolüyle
ilişkilendirmek mümktindür. Burada insan haklarr sadece tasviri üyeliğin şarhnr
belirtmemekte, hukuk norTnunun içerigi bakımndan da maddi doğruluğa işaret
etmektedir.
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