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Hukuki Bakış Açısında Etik Dayunuğa Yer
Vermek

Gülriz Uygur

İkinci Dünya Savaşındaıı sonra insan haklarının l,ıukuk sistcııılcı.iı.ıde yay-
gııılaşırıası ve uluslararası alanda insan hak]arıııın ycr ılmasıyla birlikıc hukuk
alanında ıhlakiliğin rolüniin gittikçc bclirlcyici oldı.ığu görülııcktcdir. Bu bclirlc-
yicilik tlzclliklc ctiklc ilgili oIırrak ııcslçk çtik]cı,inin gclişinıiylc birIiktc kapsaıı.ıı
gittikçe gcnişlcycrck kcndini göstcrııcktcdir, Bu gclişin,ıiı,i ctkisini ıııa]ıkeırıc ka-
ı,arlarında. özclliklç dc ııluslaıarası insan l,ıakları ınahkcıııcleri kurııldukıan sonıa
görn]ck mümkündür. tsu gclişin,ıle birlikıc. gcrek kanun koyucrıJarııı çıkafitlkIart
kuralların gcreksc başta hakimIcr olııak üzere uygulayıcıların vcrdiklcri karaıla-
ııır norınatifbakımdan giiçlü olup olınadıkları konusu çtik dcğeı.lendiı.ınclcrc bağlı
yapılıırakta vcya yapılınaya çaIışılnıaktadır.

Btı çcıçcvcile ahlakiliğin hukııkıa eıkisinin hrıkuk krıııllııının,.ıluştrırıılına-
sı ı,c uvgulanınası aşaınısında kcnclini göstcrdiği bclirti]cbiliı-. Kaıııııı koyucular
!cnclliklc aııayasılırda bclinilcn ıhlaki iclcallcrc ıc iırsaı,ı hık]arıvlı ilgili ulusla-
rırası anlışııralara gilrc krıı,allır çıkıııııak c]rırrıırırındarlır]aı ilıkinı]çrin dc r cı.dik-
leı-i kaıır]arda bcnzcı şcylcrc dayaırnıılaı,ı lıukuk kurırllaı.ıırcı gcrcknıcklcdir_ Ro-
nald Dt,orkin ".luclgc's Ncrv Rolç: Slıoııl11 Pcrsotlc] Coıı\,ictions ('ount'/" başlıklı
n]akalcsindc bıı noktıyı bclirtcrck. ikiİCl Diin),iü S.ırışının .ıı.dındlııı IlakiııIcı.in
yijırctiçi koı,ı rıı tıırc]ak ilcrin cvleıı r.c iş]cı,ılerini mtıkııl olıııa. doğıladalct vc (ilçLi
]ıiliik dokırııılcrinc göı-c dcğcılcndiı-diklcriııi bcliııırıckıcdir. Ayı.ıca lrakiııılcr. yıl-
saııı organlııın \alandışlırlı] tcıı,]c] hık vc ijzgriı-]LlklcIini ilılal ctnıedcıı kaıııııı çı-
kırıp çıkaı,n,ıadıklaı,ını a]ıayasıya r,c ıılus]ararası anlışnıalıra ciirc dcnçtlcıııc _vct-
kisiııc sıhiplirlcr . Hattı biZiül] hııkuk sistçııiııizdc btıırların yanlı.ıda Anayasınln
9(). nııddcsi1,1c ilgiIi olarak kanun ilc insıır Iııklırıyla ilgili ııluslaı.aı.ısı siizJcşn.ıc
çıtışlüğında uluslaralirsl saj7lcşırtcıüin uygulınnıasını iınkiin lçrilıncsi. ahlakiliğin



rolüniin uygulan,üa aşaııas]nda daha bcIlrlcyici olıı,ıasını ıııümkiin kılııaktırlıı

Diğcı,yandaı bı.ı gclişı,ııclcriıı ]rcn,ıckıdar alılakiliğin hııkukta belirlcyici rol

oynılna5ı olduğu sijylcı,ısc dc. iırsan haklarıırın lıukukta düzcnlcnıcyc başlaı,ıııalı-
rıyJa. aI,ılaki yiinlcriııin unutulduğu vc htıkuki hak şcklindc dcğcrJcııdirilmclcriı,ıin

_,-apılrJığı ila. _,-inc gcrck nrahkcnıe kırarları_vla gcrcksc dc doktrindcki gönişlcrlc

stjz koı,ııısu cılnıaktaılır.

Bu ikili ttıtuır karşısında. ahlakiliğc başr,urııadaıı sadccc hrıkuki olan bakış

açısıyla ahlakilik konularına hrıkukta ycı vcı,ilip vcrilcııeycccği probJcıni orı,ıyı

çıkmaktadır. Bu prtıblcnı. hukı.ık tcorisi bakııırından çn tcmcldck i prtıbleııdir. aynı

zaıııanc]a da l,ıı.ıkuk tcorisinin cn cski probIcııi olan. l,ıı.ıkı.ık vc alılakilik arasında-

ki ilişkiylc ilgilidir. Esascıı hrıkukun ahlaki özcllikJcr taşıdığı kabul cdi]üİektediı"

Pozitiı istlcr bilc nıahkcınc kaıarlarıntla alılaki dcğcrJcnılirn,ıelcrc ycr verilnıcsiııi

kabul eııııcktcdirler. Ancak pıoblcn,ıli olan. buııun nasıl yapılabilcccğidir,

Bu yazıdı önccliklc al,ılakiliklc ilgili konularda ahlakiliğc ycr ı,enıcden

hukuk'i bakış açlsın]n olamıyacağı vc buı,ıunla ilgili olarak da hukuki bakıştn clik
clayanağı içcı,nıesi gcrcktiği o.ta.ya konmaya çalışıJacaktır. En azından hııkuki ba-

kış açısı htıkuktaki },ctkililcrin vcya krıral kiı.vucrıların ı,c tıygulayıcıların bakış

açısı iılarak diişüniildüğündc ve yctkililcr dc kural koyınir ve rıygrılanıa bakin,ıın-

clan ahJakiliğc aykırı davraırdıklarlıda clcştiriliyorsa. bu takdirdc hukuki bakış

açısı salt hı.ıkuki olana özgii baklş açısı olarak tanımlananayacakt]İ. Rrı tiir ta-

nı]-r]laınanın yapılanıayacığıırı göstüJrmcnin ilk ıdın,ıını da. hukuki bakış açısı ilc
ıhlaki bakış açısı arasıııdaki ilişkiyi göstcrmck oluştunnaktadır.

Hukuki Bakış Açısı ı,e Alılaki Rakış Açısı Birbirleıiıdcn Tanıamıylüı Al,rı
l c.ı,ıı Çıııışıııı Bolış 1çlıırı Delilılir.

Hı.ıkrıki Lıakış açısı vc ıhlakl bakış ıçısı ad]andırııalarının yapılması. bu iki

bakış açısınııı biı-biriylc ilişklsiz oIdülğu vc},a taııamıyla f-arklı cıldtığu aırlaıııııa
gclmçmcktcdir. Aksinc. birbirlcı-iylc iizdcş oIıııasalar da. aralarına beJiı Ii bir ilişki
bu]ıınııakta ı,c bıı ilişki dc hı.ıkuki bakış irçısıı,ııı,ı ahlirki bakış trçısının gcrcklcıiııc

avkııı olıı,ıaınısı ı,cva onlarla çatışııanıası iılcliısında btılun]ııyı ]ntiünkün kllınak-

1adır,

Ahlaki bakış açısı iizcı,iııdc Ku Balsçr dııınırış r,c ahlakiliğin dcğctlcndir-

mclcr bütiitıii vcya i)zcl bir bakış açısı iılarak anlaşılnıasına ycıl açmıştıı" Baiscr'a
görc ahlaki rılma cn iyi ncdcnlcrc giirc davrınnüa. miizakcıçdç bulüı]ı]]ıa;ıı,ılaı,ııına

gcln,]cktcdi],:. Joscph l(az isc ıhlaki dcğcrIcndirıırcııiıı özcl bir nitcliği oldıığundan
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söz cılcbilnıçk için. diğer şcyIcı kıı,şısında bu rlcğcılcndiınıcniıı bclirltliti ıcl.ı
ijı,ıcııli olınası gcıcktiğini bçlirtınekıcdiı,]. Ahlakiliğiıl öncnıi clc ilgili olduğu dc-
ğcrdcn. oııuıı biiıijn insaılarla ilgili oIınasından kıyıraklınnıaktıilıı.. Raz'a göıc
ıhlıki bakış iıçtst evlcıı,ıc ilişkin ncdcnlcriıı dcğcrlc nısıl ilişkili oldunu;-,la ilgili
olrıp. ı,ıcdcıılcı,in dcğcrc bağlt oldu_ğrınrı oılıya koyı]raklad]lr.

Htıktıki bıkış açısı ıla bu anlın,ıdı ahlakiliklc ilişkilidir. ('iinkti htıkukla ko-
ıLıııınısı söz krıntısu olan vcya hrıkukrın ıcrçckIcştircceii dcğcr. ahlıkiliklc ilgili-
diı. Bıı ınlaınilı hukukuıı ahlıkiliklç ilgili kcndinc ijzgti. a!.ı11 cdilıniş bıkış açısı
söz konusu dcğildiı. Ilız'ııı itiıdcsiylc ı)rncğin lıukukıı ahlıkiliklc çaıışan. noı.nııti1'
iılııak gcçcrli bakış ıçısı olarık ıaırınılayıınıvız. Zira hukuku ahlakiliktcn bağını-
sız ırçdcıllcr lcırıcliııde düşünnıck inıkınıızdlı,'. l ıı,nc,jiıl l tıkukun nıı|nliLtifoIilrak
gcçcılı olduiu yerrlc brınuıı ııcdcni ıh]ıki ilkcdir. Bıı durrıııırla I.ıı.ıkrıkrıır nornıııjf
o]ııak gcçctli olduğtıııdııı :öz erlilçccksc. ahlıkilikt.n lıığıııısız bir bakış açısı
oIırak gcrckliliklcriniır o]LıştLn,Lı lınası nıiiıııkLiıı dcğildir, Zira ayrı biı. ırcırıııatif il-
giyi lcnısilcden biı,bakış ıçısı. irhlakilikle iJuili hiçbiı. şc1, vapınıaz''. Bu ın]aıııda
llaz'ı gijı,c htıkuk ahlıkiIiği ilnccdcn rarsıyır-

Hukuki bıkış açısı ahlakiliği önceılen varsayar

Hukuki bakış açısınıı ahlakiliği önccdcı,ı valsayııastnın anlamı. ahlakiliğin
öncc gelıııcsiylc ilgilidir. AhJakiliğin öncc gclnıcsi de Raz'ın göriiş]cri çcrçc\ (,5iü1-

dç şu şekildc orııya konabilir:

Ilk o1ııık llaz biili'ııı iülsınlaı,ün ıhlakiliklc bığlı oldriğı,ıırrı ıc bunun ahlakili-
ğin doğasınclan kıynaklandığını bclil1mcktcdir. Ahllkilik ahlıki ncdcnlcr vcrıılck-
le ıç bı.ı ıiedcırlcr rlc ontın \ıı,lığıııııı Iiıkıırdı rrlaı,ı insaıılaıın daı,ranışlaı.ında vtıl
galttcrici o]ıIıktadüı,. Brı ıılaıııda ijIncğiı] Raz'a !ijrc hıkiınlcr de. iırsan rılrluk-
lirı,ıııclan dolıyı ahlıkiliğc bağlıdırlar'. Ilirz'ıır 1ırı örncği diğer hukrıki _vctkililcrc
gcnişIctilebilir ()rncğin kurıl krıyı.ıcıılarııı riı insan tılınalarınılın dolal,ı ıhlakiliğc
bağlı oIdukları \,c ona uvaun daıranınılaı,ı gcrçktiği bcliüi]çbiliı Aırcık brıırrıı.ı.
yani huktıki },clkililcIin ahlakiliğc bağlı olduklırının açıklannıasını Rız. ahlaki
Lıakış açısından dcğil. huktıki bıkış ıçısııırlıır yıpınak iStcDıekledir. t}uıluıı için dc
ahlakiliğin iincc gcltııcsiırin aı,ılaıııını 1ıelirtırıcktcdir,

Ahlakiliğin ijırce gclıncsi. ırıcşrtı hukıık gibi norııatillik iclclialarıı.ıııı söz ko-
nı.ısı.ı ol<1rığrı dııruııılarda. ahlıkiliğin zıtcıı \ıI olduğuDı rç lırıkuktıır ondaıı kay
nıklaı]dlğıı]a ilişkindir. ()ıncğin Ilız. biı huktık sistcıı,]iülitl ıncşrrılıığıındaır ı,c
bağlayıcından söz cdildiğindc. btııııla biı, norııalil'iddianın söz konLısiı olclrığunu
bclirtıııcklcdir. BLı ııoıınatil'iddiaılın ahlakilikıcn ıyrı bir şcy olaı.ak rırtıya koııma-
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Sı müınkün dcği]dir. Yanj. hukuk ı,c ahlakilik iki ayrı norınatjfgörüş olarak dcğcr-

1cndirilip. hukuk ah]aki]iktcn ayırt cdilcnrcz. Çüııkii hukı.ık gcçcrliliğini ahlıkilik
tcn alııaktıclırı. Bu dtığrulrtcla nornratiftılarak gcçcrlihukuk dcınck. gcrcklilikJcri

al,ılakiliğc görc olııştunı]an. ondan bağınısız olırıayaır hukrık dcııcktir",

Raz ahlıkiliğin iiırcc gclnıcsiniı ın]aıııı,ıı lırıkrıkun ahlakiliktcn kavnaklan-

ııası olarak bçlirtıiktcn sonı,a, hakimicriıı ahlakilik]c bağIı o1nıasıııın ıanı açıkla-

tnasını yaptığ1],üı bclirtn,ıcktcılir. Zirı artük. hakimlcr hukuki bakış açısından l,ıarc-

kct cdcı,ck ahlakiliğc bağll olarak l,üarçkcl ct]nçklcdirlçr. Buııu ııiimkülı kılan da.

hukukun ahlakiliğiıı gcrcklcrinc uygrın olnıasıdır. Brı aı,ılanıda hakimlcı ah]akilik

gcrcktiıcliği için lıı.ıkuka bağlı olınıktadırlar, Çiinkii bu şckiJdc hakimlcr hukuka

bağlı olnıazlarsa. ahlakiliğc,Jc bağlı tılnııyacaklardırr", Bu ınlanıda lıakin,ılcrin

lıçıır htıkuka hcıı dc ahlakiliğc rı1,,gun daı,ranııriılaı-ıııı sağIa.van şcyi dc. hukuki

bakış açısındaki ctik dıyanak olarak adlan,jırabiliıiz.

Diğcr biı ifacic1,,lc ahlakiliğin öncc gclııcsiııi sağlayan hukukun tçıııclindcki

ctik ilkc vcya dcğcr. hukuki bakıştaki ctik dayanığı olrüştı,ırırüaktirdtr, tsrı ilkc vc,va

clcğcrin nc tılduğrı r,c hrıkukıın temc]iııde ycr a]maslnın nasıl açıklanacağı tiırkJı

şçıil]cldc ofia},a krınabiliı-. Bunlardan biri çtik dayanağırü kcndisindçn harckctlc

ilcı-i silıülcbilir. Örncğin aI.ılaki talcplcr rı]arak insan l,ıak]arının lıı.ıkukrın tcınclindc

ycl alınaslnt bizatihi jnsan hakları diişiinccsiı,ıin gcrcktirciigi bclinilcbilır, ikinçi

olırak hukııkla ilişkili olan ,Jcğcr vcy-a dcğcrlcrtlcn lıarcket cdilcıek dc hukukıın

ıhIakiliği önccrlcn gcrcktirdiği bclifiilcbilir. ()rncğin Raz'ııı tcorisindc bcliıttiği
gıbi hrıkııki otiıritcniıı mcşrrılı.ık üalcp cttiği bclirtilcbilir,

FırkIı ıçıklaııalar olsa c]a. hukukun aiılıkiliği önccdeıı r,arsaynıasındaki

tcı,ııc] ııcc]cı,ı. lıukukı.ıı,ı tcnıclincicki ctik ilkc vcya dcğcrlcr olup. bulülar da ctik

dıyınağ] olu}tüınIaktadr,-. Diğcr bir ifadeylc. Irukukrıır tcnıcliırdc ctik i]kc \ır-
sa^ lıı.ıkuki bakışla ctik da),anık zatcıı sijz konusrıdur, Bu clik dayanağtn ortaya

koı,ıııası isc yinc liırklı şekillcıdc beJirtilcbiIir, Örncğin liaz'ıır yaklaşınıı çcrçcvc
siırclc Irukı.ıkun ı,ı,ıcşrtılrığuyla ctik da_vanağı o.taya koyınak nıiiınkiinkcn, Ronald

Dıı,orkiıı'in giiriişlcri çcıçcvesinclc ctik dayanak. hukı.ık kuı,trllarının ı,c hukııki ka-

raılarııı haklı gajstcrilmcsi tcı,üıcljndc !cya onun yorumla.v!çt lcorisi çcı,çeı"csindc

scrinı]cncbi]ir.

İlk olarak Ilız'a [,ıakıldığınıla lrukııktın ıncşruluğrınıı. kçndi tçmcl 1c7i olaı1

hukukun otrıritcsiylc açıkIıdığı göriilür, Raı'a giiı,c l,ıııkııkuı,ı avırü cdici 1ını, in-

sınlaıı ııısılclar,ranllıalarl vcva dıvranııııııaları gcrckliğini bclirtcn oıııritcyc iliş-

kin yapıslclır. Aııcak hukrık sadccc çlplak kur,ı,ct olıııayıp. süjclcti üzcrindc ııcşru
ah]aki oi()ritc_vc sılrip olıı,ııvl lalcp cdcr. Hı.ıkukııı,ı asli dcğcri dc bu tiİ, oIorilc\ c.
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vaıli |thlaki ıülcşü-üıltığtı olan 0torilcyc sahip olnııtıdır Btı tiir nlcşü,u hukukta da
iıısıırlarıır hrıkrıka rıl,ıı,ıaları ıhlıkiligc bağlaııır. Zira Raz'a uörc insanlaıın lrukukı
itıa1 ctmelcrinir] ııcdcni. ıh]ıkı ııcşruluk i]kclcriniır brınrı gcrcktirıncsidiı. DiğcI
bir iliıdcylc hrıkuk iı,ısııılaı tarirllndan konrılıırıkta \ç htıktıki ödcvlcr dl- 1ine in-
sıırlar tıratındıın bclirlcnnıçktcdir. Bu hukııki öricvlcri ıhlıki n,ıcşruluk ilkclcri
bağlayıcı kılıı,sı. sr:lclcr için bunlıı,ı uvulnrası ziıırın]udur ].

Raz'ın iddiası I,ıukukun otlıı,itcsiniİ nrcşruluğtıyIa ilgıliykcn. Dwiırkin'dc ko-
nuya birkıç şekildc vakJaşnıık nltinrkihdüı Ancak Raz'a bcnzer şckilde haı,ckct
cdip. huktıkun norn,ıatif iddiasının Dworkin'dc nc olduğu srırulabilir. Brınrınla il-
gi]i olarak L)ri,ıı,kin'de problcın. dcvlcıin zrır krıllanııa gr'ıcünün haklı göslcriltnc-
sidiı. Raz vc Drvorkin'c görc siyasal ahlakiliktcki ilgili stıruya ıcrilcn ccvap. hıı-
kukun içcriğini sıııırlandınnaktıdırLr. Bu anlaıııda lıcr ikisindc cJc hukuk ahlakiliği
iiİrcçdcn Varsayınaktadır. Ancak Drvoı,kiır Rız'daır f'arklılıklar göstcrıncktcdir.

Öncçliklç D*,orkin'in anlayışında l,ırıkrıkrın sadccc kurallardaıı oluşmadığı.
ilkc]cr ı,c staırdaıtlafdan da oluşluğtı bclirtilııeliıliıl'. Du,orkiı'dc ahlaki ilkclcr.
krırallar gibi. hukrıkcn bağlayıcı standartlar olnıalırı yanıııda^ aynı zamanda hu-
kukturlır. Brı ı,ıçdenlc de hııkuki bakış açısında brı ilkclcr 1,cr alıııaktıdır. Diğcr bir
il'adcyIc. Raz'daki gibi ııcşru hukuk sistcııılcri bakımından ahlaki ilkcIcrc ortaya
koynıa Dworkin'dc §iiz konuslı dcğildiı. Drvi,ırkin'dç bu ilkclcr zatcı,ü hLıktıkun
içindcdiı Dolayısıyla hukuki bıkış açısında alılakilik ycr alıııakladır.

Dsascn Dıı,iıı,kin'in göriişlcri. ctik dayanağı l,ıukuki bakış açısıırda scrinılcııç-
yc oldukça clvcrişlidir, Brııru açıklaııak için Dworkin'in kııırstruktif yonımlaıııa
tIctQdu iizclindc durulabiliı. K on strı.ıktil' yoı,rınılaııran ıır i]k adııılnda I,ıukuk pra-
tiği1,1e ilgiii dcğcrin bclirlcnn,ıcsi söz krıırrısudurl". Drvorkin'dc bu dcğcrin bcliı,-
lcıııı,ıcsi iinçınli bir sorun olup. siyasaI ahlakiliklc ilgili dcı,lctin zor krıllınıu.ı gü-
cr:inlin nasıI hak]ı göslcrileçcğini bclirlcn,ıcclc ycr alır. Bu anlıında hukrıkun içcrigi
dcı,lclin zor krı]Iannıa gticüni]n ku]]anllınasıı,ıı haklı gösıcrcn bir hak vcya dircktii'-
tir '. Dıı,orkiı,ı'de problcm zor krıllaı,ıma gücünülr haklı gajsterilınçsidir. Dworkin'c
görc şayet hukuk siiz krrnusrı problcınc ilişkin çiiziiınü içcriyorsa. hukuki nıctinlcr
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Y'ukarıda da bçlirtildiği gibi ltaz. bir hukukrın ıırcşruluğundan söz cdildiğin-
dc. brıııun niırırıatifbiı,iddiı olduğunu,"c hukukun alrlakilıktcn iryın cclilemcyccc-
ğiııi. yani bu rlııı,uııdı bağın,ısız vcya ahlakiliktcn ayııı cdiJıniş bir bakış açısıı,ıın
söZ konusu olnıadığını bc]irlİ]cklcdil. Çiiııkti hukuki olarr, geçcIliliğini ahlaki-
1iktçıı aln,ıaktadır. Yani. hukukun bu şckildc nornratif gcçcrliliğini sağlayan scy^

ahlaki ilkedirr]. Bu ınlaında Raz'ın giiriişlcri çcrçcı,csindc hukuki bakıştaki ctik
dayanağı ıncşnılukla ilgili oJarak bcliııınck nlün,ükündüL



onlartn cn iyi yorrııılanınasını sağlayan ahlıki ilkclcrc ycr ı,cnııelidir'*.

Dıvorkiıı hukııki yoı rıı,ı,ılaıırada aIılakiliğin Ioliiııc gcniş olıırak ycr ıcrn,ıcktc-

dir. Brına görc ahlakilik sadecc hukuki hak]ar vc ödçvlcrin l,ıaklı giistcrilnıcsiylc

dcğil. al'rıca ıııddi ta]epJcrin orta),a çıktığı ana),asal prosçdiirlcrin haklı göstcril-

n,ıcsiylc dc iIgilidir. Bu anlanıda hukı.ıki pIatiğiı haklt göstcrilıncsi hukuk yapan

organların !,clkilcrini bclirtcı ı,c bunları sınırlındıran siyasal ah)akilik ilkc]crindc
ycralmaktadır "

Drırı,kin konstnıktif yonımlamayı. olabilecck "cn iyi ışıkta" (bcsı lighl) yo-

ruıır]ama o]arak tanımlaınaktadır. Bu liir yorun]laına. bir şcyi olabilecck en iyi
ışıkta anIaııak vcya an,ıaçladığı şcyin cn iyi ömcğinc görç oıru dcğer]cndinıek-
1ir]lr. Konstrü]ktif yoruıı lanıa iki boyrüa sahiptir: uygunluk (/ıı) vc dcğer. Dıı,orkin.
bu iki boyutla birliktç haklr göStcrmc tanlmını oItaya koyaL Brıııa giirc bir haklı

gösrcrııcdc ycr alacak ı.ıygunluk boyunı haklı göstcrcccği şcyc. yani hukuki pra-

tiğc uygun olmalıdır. Uygtınluk boyuttı. ıncvcut hukuk pratiğinc uygun o1unn,ıası

ınlan,ıındıdır. L5,gun cılunacak pratiğin çcşitli yönleri bulunıııaktadır. l)rvoıkin.
yorumlaııada bulunmaya yclccek kaclaı lrukuk pratiğinc u},gunluğu yclcrli bı,ı1-

maktadır] . İkjnci o]arak bir pratiğin haklı gösteriJmcsi o pratiğc uygun olmak

tırır claha t'ıızlasıı,ıı yapııalı. pııtiklc ilgili öncnıli dcğcri dc ortaya çıkarnıalıdıı,
Drı,orkin'in yorrınılayıcı aşaıııasında brı uygunluk \,ç dcğcr boyut]arının biraraya

gçtiı,ilıncSi söz konuSudlır::,

Kısaca Dş,orkin'dc ytırunılanacirk kavranıın içeriği hukuka ati'cdiIcn dcğcrlc

inşa cdilmcktc vc bu dcğcr hukuktın öncınli özc]]iklcıini bçlirlcmcde yol göster-

ıncktedjr]'. Bu noktada da lıukı.ıki baklş açısında bclirlcyici olanın ahlaki dcğcr

olduğu bclirtilcbilir. Böylccc hukı.ıki bakış açısında ctik dayanak ahlaki dcğerin

koıuı]ması ı,asıtasıyla kendine ycr bulabi]mcktcdir.

Hukuki bakış açısı etik doyonağı içeri1,lrsq, lıakuklürki ahloki değerlcnılir,
ınelerin bu ılayanak çerçeıesinde yopılması gerckınekıe.lir.

Bu doğnıltuda hı,ıkı,ıkta ctik dayanağtn olnlasının veya ahlakiliğin önce gel-

n,ıcsinin anlaıııııın içcrdikleri şu şekillcrdc sııalanabilir:

tı. }]ııkukro .ı,er alüı cıhlakiliklc ilgili ktıı,ı,unı \,e tqimleü: hııkııkıın hıınlo,ı
o rl uı,cı ç, ı ktı nl ı ğı tı ıı l tı ııı ı n tı ga l m e ııı a k l c c} i r.

Hukukta ahlakilik]c ilgili tcrimJcr ve kavramlar ycr alııakta vc gcnclliklc

dc anayasalaı al,ı]aki idcal]crç ycr ı,cmıcktcdir. Ancak bunun anlamı söz konusLı
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idcallcrin hukuk taıal'ından yaıatıldığı dcnıck değildiı Bu idcallcrin hukrıkta ycr
bulması hiç kı.ışkusuz onların gcrçcklcştirilnıclcriniır sağlanınasında clkili olacak-
tır. Öııcğin hukrık insan Iraklaı,ının koıunılıasını elki]i o]arak sağlayabilcccktir.
Ançak hukuk kura]ında. insan haklarının bçliıli]nıcsinin anlamı. Iiaz'ın yaklaşı,
ıııyla. hukukuıı bu 11akları yarattığı anlaınııra gclnıeıırcktcdir. Raz'ın bu konudaki
göriişlerini şiiylc bclirıı,ıck lıüıllkiindiir:

Hukukta ahlakiliğc ycr vcrınck. hııkukuıı kcı,ıdisiı,ıin ahIakiliği ortaya çıkar-
dığ1 anlan]tna gclnıcııcktcdir, Örneğin anayasada iırsaır lraklaı,ına saygılı dcvlct
dcn,ıck, l,ıukukta alılakiliği yaı,aıırıak dcğildir, ltaz'a göre huktıkta zaıen ahlaki-
]ik vırdır. Aırayısa sadccc bunu açığa çıkarıı,. Rız'ın it'adcsiylc hııkuk ahiakili

ği ıncydana gctirrrrcz. ahlakilik lrukukuıı nasıl düzcüılcnııcsi gcrcktigini bclirlcıı
Örncğiıı kaııuıı koyucu zatcn insan haklarının gcrcklcrinc uyguıı hukuk kuralı çı-
karıı,ıak zonındadır. Anayasada bclirtilıı,ıcsi bu anlaındı bu zorunluluğa yeni biı,

şcy cklcıırcıııckıcdir. Sadccc kaırı,ın koyucunun iırsaır l,ıaklarııııır gcı,cklcrini göz
önlindc tutıIaması]rı vcya dışlaıııasıı,ıı önlcıncktçdir. Bcnzcr şckildc hakiın dc
.ılllıLi dcgcı,IcııJirıneleı,c 1cı r,:rınek /.,lJ!]\lJılıl. Öın.gin hakinıl.,r iirl(,rln(,u.,-
lcı,ı ııyrışıııızlıkla ilgilj hukuk kı.ıraiı bulaırıadıklaı,ında. ahIaki dcğcrlendiı,n,ıclcrc
başvuracaklardır, A_vrıca hrıkuk krıralında da ],ıakiııılerin ahlakiliğc başvurın.ısı .,)z
kontısudur. Brıırrıır bir iirncği clc hakiıııin hakkaniyctc ı.ıygun karar verıııcsiııin hrı-
kuk kuralıııda ycı,alıııasıdır. Aırcirk hı.ıkuk kuralınıı,ı ahlakiliğc açıkça göndernıcdc
btılunınası. hakimin ahlakiliğc başr,urına zorunluluğunu dcğiştirııeınektcdir. Di-
ğcı yıırdın hakiıı hukuk kurıIı1,1a da bağlı olacaktır. Aııçık hakiıııin hukuk ku-
ralına bağlı olı]asını diı ahlakilik gcı,cktirıncktcdiı tsu anlamda Raz'ın tabiriylc.
ıhlıkilik birincidir]r.

b.flııkukl,:ı ııhlcıki kavraıı ve lariııltre.ı,er ı,erilıııe.ıinin oılıutıı, ohlcıkiliğin
gerekleri n in i h lııl eıl i lmes in i ıjı l cmekı ir

Yukarıda bcliııildiği gibi. örneğin anayasada ahlaki haklara ycr verilmcsi,
blınlata ycr vçrilınçsc dahi oıılara rıygrın davraırılması gcrckliliğini onadan kal-
dırnıaııaktadır. Larry Alcxaı,ıdcr'a göIc. dcvlctc ait kurLıııılarlı yasaına. yiırütmc.
yargı kurunılarıylı birliktc hcpinıiz. hukı,ık içcrisindc birlcşıiıilsin vcya birIeşti-
tilnıcsin ahlakiliğc bağlıyız. Örııcğiıı anay,asada bclirtilnıcsc bilc. yışama hakkı-
nın serbcstçe stnırlanlnasıııı hiçbir iktidar ),apamaz, Ahlakiliğin gcrcklcri bu şc-
kildc bağlayıcılık gösterjyorsa. aııayasada ahlaki haklıra yer vcrilıncsiniır anlanıı-
nı sorgı,ılaıı,ıak gcrckıncktcdir, Alcxandcl^ bu durumu dçvlçt tırganlarıııdan gclccck
ihlal]cıi iin]cıııç vç ıırgıııların birbirini sınırlan,Jırııası yolrı olarak görıııcktc vc bir
aırlaı]rda. örııcğin anayasııda ahlaki haklara ycr vçrilınçsini de. dcvlclc karşı alıla-
kiliğin lıukuki olarak dayatı]ması anlamına gcldiğini bclirtlncktcdir ]'.
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Bcnzcr şekilclc Raz da lıukı.ıksal dıiizcnIcıııcyi alılakiliği kiınıına ytılu cılarık
giirıncktc. ıncak clalıa l'azlasıııı bclirıncktcrlir. Raz'a gi)ıc hukrık bu haklara .vcr
l,crcrck. iınIarın yinc l,ıukıık va§ıtaSıylı ihlal cc]ilııicsini vcva g(irııczdcn gclinnıc
SjDi ajn]çmck istcmcklcdir. Biı şckildc I,ırıkrıkuıı brın]arı ihlı1 cılcnıcycccği bcliııil-
nıcktediı]''. Raz'a görc ahlıkilik hcrkcsc tıy,grılaırıyorsa. hcpinıiz oıııınla 1ıtıktıkla
dı:izcnlcü,]ıncdc]] öncc dc bağlı1,,ız. Bu anIanrda ahlakilik hrıkı,ıkun içindcdir] .

A_v-l-ıca hrıkuk kurallırıyla ahlaki ricğcrlcndirnıclcrin açıklıına yolı.ınun Vcya

bunlirra nasıl ycı-r,crilcccğinin bclinildiği dc sii),lcncbilir]'. Bunı.ın yanındı 1ıukuk
taııfından di]zcır]cıncnin alrlakiliğin gçrcklcrinin ycı,inc gclirilııcsini]c ctkilioldu-
ğı.ı bir anlaıııda gclışııclcrini sağladığı da bclirtilçbi]ir.

Raz ahlaki gclişinıin hukrık vasıtasıyJa iiç bakıındaü,ü sağlanabilcccğini bc-
lirtıDcktçdi.: ilk olarak hukuk ahlaki dcğcrlcndirınclcri soınutlaştırlp. bclirli bir
durrımda ııc yapılacağını ortaya koyar. Örncğin biı-şirkctin paylarının ortakları
arasında nasıl pa),laştıİülacağl. işçilcrinin tiÇ.ctlcrinin nasıl bclirlcneceği vcya bir
doktorun tibbi bir nıiidahalcdc bulunrırkcn hastasının rızısın! a]ınadaı] öncc ],ıe tüI
Jii bilgilcri hilstasına vcreceği hukuk ktırıllarıl lı hcliııilcbilır. İkiırcı olarak ahlaki
dcğcrIcnılinnclcr soııul olarak r,c kan,ıusal formda vcrildiğindcn. bunların hukuk
vasıtas]yla güvcncçdc o1ması vc ilişkilcr arasındaki hakkaniyctin gözctilıncsi sağ-
lanır. Üçı.iı,ıcü olarak hııkuksıl diizcnlcmc. a]ılaki olarak istenir şartlar vc ahlaki
amaçlarıır cldc cdilnıcsini kolaylaştırı.. Bı.ı aırlaında. hukrıksal düzeı,ılcmc. Raz'ın
ifadcsiylc. bazçn dc hukuk olmadan yapllıııası tİii]İkün olınayan şcl,in yapılııa-
sını sağlaı,r".

Hı,ıkı,ıkı.ııı bızçıı clc onsrız inrkiiıısız olıcak şc1,1crin yapılırıasını sağlaı],]asıılıı1

bir ijrncği olarak ii]kçn,ıizdcki 2006.1 7 sayılı Başbakanlık Gcnclgcsi r,ç bu (ieırcl-
gcyc dal,alı iıJarık çıkarılaır diğcr gcı,ıcIgc örncklçri ı,çrilebilir. Esascn bu gencI

gclcr liaz'ln bclirttiği ahlaki gcrckliliğin hukukla düzcı]lcnıncsiylc ilgiJi iiç Irrısusa

da uygrındrır. "Çoctık ıc Kadınlara Yönclik Şiddct I Iaı,ckct lcriylc l-ö],c \,c Naı]ı.ıs
Cjna),ctlcrinin Öı,ılcırıncsi İçin Alınıcak Tcdbirlcr" başlrklı 200(ıl17 sal,ılı Gcncl-
gr:. kadın ı,c çocııklara !,önclik şiddçti iin]çtDcktcn siıı,uııılrı hukııki kı,ınılıışlııa
açıklaııakta vc ilgili hukuki kııruıı,ı rc kurı.ıltışlarca alınnıısı gcrckcn tcdbirlcri bc
lirtıııcktcdiı. [iu Gcnclgc1,,c dıl,alı olırıık çıkıııılııı .200(, 7 sayılı İçışlcrı Bıkanlığı
(icncJgcsi. ilgili kııı-rınıları sayarak. şiddct nıığdrırları kcııdilcı,inc başvı.ırdrığrıııdı
nasıl davranınaları gctcktiğini be]irlıncktc ıc bu anlanıdı da bclirli bir durunıt]a
nc yap]lacağını bclirlcycrck Raz'ın _vrıkatııla bclirlilcn ilk dı,ırun,ıuıııın i)rncğiııi
o]uşllıİlnaktadır. Yitlc IlıZ'ln bcli tiği ikinci htısus]a ilgili iıIarak. kadın \ (, çoctltil
yiiıclik şiddcti iin]cınckIc ilgili vapılnıısı gcrckcnlcı-iıı Ccnelgc şcklindc bir hu-
kı.ık kura]ınc]ı bcIirıilmcsi. şiddc1 nlağdıır]arına kanıusal güvcncc sağla]naktadür.
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Uçiincü olarak da bu konunun hukuk kuralında diizcnle nncsiııin. ahlaki olaı.ak
istcnilir tılanl gcrçckleŞtiırnçyc yönclik oldı.ığrı vc hatta imkAnsızl ı]]ün]kün halc
gctirmc gjrişimi olduğu söylcııebilirrlr.

c- Hııkııktcı ı,cr aldn tıhltıki kıı,ruııı ı,a üerinıleriıı tıhlokiliklcı btığını.ıız dılumı

AhlakiIiğin önce gcln]esiylc ilgili bclirtllccck i]çiincü okıa. 1ıı.ıktıkta ycı.alan
aIılıki tçrinılerı,c kıııaırılarııı ahlaki]iklcn bığımslz aıılanılırı olmadıiına ilişkin-
cliı,. I)alıa tjncc dc bclirtildigi gibi hLıküıkuıı ahlıkiliği açıklayacık kcndinc özgii
tcıııeILcri bı.ılrınıırınıakıadıı. Aı,ıcak brı ki.ıırrı gözdcı kıçııılıırakta. iizclliklc al.ılaki
1ıak]ara ıııavısa]ırtla ycr ı crilnıcsi duı unlunda. nısıl 1ıiı. değerlcndiı.ıııc vitpılacığı
kontısunıla tiırklı göı,ıişlcr ilcri si]ı.ülnıçktcdjr. Yiıni alılaki Iıİkkın ahlaki hak olarak
ıııı yoksa lıııkukı hak olırık n-ıı dcğcrlcncliıilcccği tarlıştlınaktadır.

Yıygın sörüşIerdcn biri olan Alcxaııdcr'ın göriiştinc görc. ahlaki hak]ara ana-
yasıda ycr vcıilınc şcklinc giirc iki şckildc dcğerlcndirn.ıc yapılabiIiı.. İlk ularık
şayct aııayasada doğnıdan doğruya a]ılaki haklara göndçrıncdc bıılunuIıııası söz
konrısu ise. bu duıumda ahlaki l,ıaklaı ınlayışına bağlı olaı.ak haklar vrıruın]ana-
caklırr . İkinci i,ılarak. kaırrın koyuctılır ahlukı hıklırı htıktıki hJklJrJ döntiştüIc-
bilıncktcdir, Bu dıırrııda lıaklar, ah]aki t'orınlarına başvuı.ulıııadan hukuki hak şck-
]indc dtişiiıriilnrcktcdiı,. (lünkLi bcliıli kurallar fiırnırında uygulaııııaktadır']. Ayrıca
Alcxandcı anayasa kovucLılartn ahlaki hakları beliı.li hukuk kurallarıyla anaya-
salIaştıı,ınayı seçtiklçri duruında yargıçlarııı işinin kolay olacağıı.ıı bclirtıncktediı.
Zira bu drıruır,ıda yargıçlar. kuı,alları yorun.ılamak için mctin incelenıçsınc ," e ıa-
rihscl yrıruııa. yani kanuır koyucunun o kuralı çıkarııa aınacına başvrıracaklartJır.
Böylccc Alexander^a görç yargıçların Irakları yorrıı.ılaıırak için ahlak t'clscfccilcri
olırıalanna gcrck kalııayıp. anıyasa kiıyiıcuların aııaçlarıı.ıa görc yorrınılaına yap-
lnaları ycterli oiıçaktırr'.

Alcxaırder'ın ayrıını içeriğe görc dcğil, kuIallaıın haklart düzeıılcmc fbrıırına
göı,c rınları ayırııraya çalıştığı için yçtçrli dcğildiı Raz isc. ahlaki hakkın kendisin-
dcn harekct cdçrek ayıı,ın] yapmaya çalışınaktadır. Brı anlarııda Raz'ıı.ı yaklaşııı.ıı
daha uygun göı,ünebiIir,

Raz. hukuki hıklaı, arasıırdı lrrıkuklı yaı.atılaıı lıaklar i]c hukuk rarallndan tı-
nınıı haklır aVrımıırı yapınaklıdır, Hrıktık tıral'ınrlan yaratllan ]ııklar. airncğin ınail-
kil,ct lıakkı. hukrıki biı hak olup. hukiıkıaıı bığııısız rılarak varolıtııı7. Hukuk ta-
rılindan vııatılın hıkların bızısı ahlıki hık da olıbi]iı. Brı ı.lııırıırırla bövlc lraklarııı
ahlaki gıic|i olduğuı,ıi]ın sijz cdılir. Ah].ıki ıjiiee s.ıhı|ı oIı]ıı].ırıııın ıınl.ınıı ,ja. l.ırıkııkı

l07



itaat ctıı,ıcnjn ahiaki iidcv olcluğu duıunıda. bu hakları yiısama organt hatalı olarak

diizcnlcdiği dunıntla bilc. bağıınsız ııcıcut ahlaki haklar olarak tanınnıaları dcnrck

tir'J. Raz'a gijle insaı] haklaıı ahlaki haklar olııp^ lırıktık tarılıııdaır },afattlınayan,

lırıkuk taratlnrlaı] krırıııan lraklirrdıı Bu anlaı,ı,ıda insın hakları l,ırıkrıktaıı bağııısız

olarak sahip 0ldLığLnnuz l,ıaklar olırıa özclliğini tışııııkıadır", İnsan hakları ahlaki

hık cılduğu için dc ahJaki giicc sahiptir. vani bağınısız al,ılaki haklar olarak vardır,

Bı.ı ciunıında iırsirı,ı lıaklarının anlaıırının hukuka görc bc]iı,lcıımcsi nıiiınkün

olınaylp. hatta htıkı.ıkun bı,ı anlaııı içerccck kcndinc öZgii tcıncllcri olnladığından

lıarcİcİ cdilip, çtik ilkçlcr oIarık iı,ısın ]ıaklarınıı,ı anlanıının ctiğc görç bclirlcnc-

ccgi vc gcrcİlcrinin dc yinc ctiğe görç saptanacağl siiylencbiliı" Bii},lecc hukuki

bıİış açİsınıı ctik ila1,,aııirğa ycr vcrcliği dc iıısan haklarında açıkça göriilmcktcdif,

Bı.ı husus..vani hukııkrın kcndinc özgii bakış açısıyla insan haklarını ortaya koya-

ııayacağı l,ırısusu^ iıısan haklaı,ı]ın hak]l gaistcrilmcSiylc dc ofiaya konabilir, Bunu

giistcı-ınck bakltrlınilırn da Habcı,ııas^ın gai.iişihc başvurulabilir,

tiabcırııas. hukrık ve ahlakilik ilişkisindc insan l,ıak]arının ikili yapısından ha-

fçkcl ctmcktc Vc bu ikili _vapıyı ahlıki vc hı,ıkııki _van olırak bc]iılıncktedir' , insııı

haklıı,ının lrukuki olıı,ıası cla ıhlaki yıııını ortirdan kaldırıuaıı,ıaktir, anıyasalırdtr

ıcn,ıcl hıklaı, 1iırııırın,Ja diizcnlcncn iı,ısan lıak]ırınııı lıaklı giistcriJıncsi ahlakilik

1cı,ııclinric iı]ırıaktaclıı. lIabcnıas'tr gö.c lcıIc] haklar olarak insan ]ıaklaıı alılaki

nor]nlırla evrcnscl gcçcı-lilikJc ilgili iki oıtak nrıkıayı paylaşııaktadıı, Ilki, anal,a-

sacla ycr ılııralarıntr Iağmcn tçmcl lıak]arın da ahlaki nornılar gibi lıcrkcsc yönclik

olıııı]arıctır. İkincisi isc. tcn,ıcl haklar da ahlaki nornılar gibi ahlaki aı-giiıııanlırla,

ıh]aki bakış açısıvlı lıaklı giistcrilııclcridir. Başka bir cleyişlc iıısan hıklaııı,ıın

hakJı göstcrilnıcsi sadccc ahIaki argüıı-ıanlirtı gcrcklirir'-, Kısaca insın hak]arının

ahlaki nornılara bcıızcr]iklcri. brı hakların cı,rcnscl nitclik taşıınalart vc hakll giis_

tcri Lıııclcrindc alIlakı algiimanlara clayaı,ınrıılaı ıdır.

liabcı-ııııs^la ilgili yrıkarıda bclirtilcn kısa açıklanıa^ kcncli hukuk diizcııiıniz-

dc. }'aııi anayasacla 1"cr a]ın tcnıcl l,ıak]trrııı iırsaı,ı hıklarındaı,ı bağın,]slz göriil!ncsini

cngclleyici İıiıcliktc oüdugu da bclirti]cbilir, Diğcı-yandan insan lıaklarının ahlaki

noİn,ılaİla bcnzcrligi iizcrindc rlurnıak vcya iırsın hakliiııı,ıı haklı giisterıııck için

ahlaki talcplcr gcrckir clcııck. csasçn insan lraklarınıı,ı kcndisinin ah]aki tılcplcr

olcluğıınıı gt;rnıcl,i cngcllcyici nitclik taşıya[riliı., Alıcık burada bçlirtilr:cck husus,

insaı,ı ]rıklırıırın Iıı,ıkuki yanıırııı da ahlaki yanıııın ortadaıı ka]dırılnıasını vcya yLı-

karıda A lcxandcr'iıl g(irilşlcrindc bcli liğinin aksinc tçmcl haklaı olarak kuı,irllar

ti)rınundir dti7cnlcnııclcrinin al,ılaki bakııııdirn hakll giistctiln]clcı in i cı]gcllcıııedi_

ğidir. Diğcr bir if'ııdcyIc. lıııkuki bakış açısı çtik dayanağı insan lrirkla,ınün huktıki

hak olırak gaj.üln]csi duıııı,ırrın<la da içcrınck dı.ırrın]uııdırdır,
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Sııııııç

Özclliklc lkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan gelişıııclcr. iı.ısan hakları-
nın hukukta yaygıı,ılaşııasına ve görüı,ıür halc gclnıesinc yol açmakta vc bununlir
ilgili olarak da hukukun salı kcudinc özgü bakış açısıyla bu hakların gcrcklcrinin
bclirlcncıneycccği ortaya çıkınaktadür, Diğcr yandan bı.ı gclişuıcler olınasaydı biIc,
hı.ıkukun içcı,diği ahlaki ijzçlliklcı kaçıııllnıaz olarak ahIaki dcğcı.lcndirıneleı.iıı
hukııkta yapılınasıı,ıa yol açnıak dı.ıru ııı rı ıı,,lıd ır, insanlık tarihiııc blıkıldığlı]da bu
dcğcrlendirnıcnin yapılmaıırasıı,ıln yol açt!ğı Sonuçlar da kolayltk]a göıülür. Dola-
yısıyla hı.ıkuki bakış açısında ctik dayanak tılıııası^ Irukukun bunu gcrekırıncsın-
dcı,ı vcya yaşaı,ıan gclişnıclcrin bu sonuca yol açınasınrlan dcğil. bunun zatçn böylc
olmasııdan ilcri gcIir. Bu aı,ılanıda hukrıkta ahlıki dcğcrlcndinıclcr kaçınılınazsa.
hukuki bakış açısının ctik dayanağı içcnncsi dc zorunlrıdur. Bu zoırınluluk. birkaç
şckilde açıkIanabilifSc dc, örı]cğin hukuktaki objektiflik gibi vcya norınlarln cpis-
tcnıolo.jik ijzclliklcri gibi. bu yazıda yinç buıülaria ilişkili olan Raz'in ahlakiliğin
öncc gc]ıncsi tcziyle açıklanmavı çal]şılı]ıIştır. Bu lcz çtrçeVcsindc hukrıki bakış
açlslıln ncdcn Vc nastlçtik dayanağı içcrcccği aşağıda belirıilçn adlııIar izlcnerck
rıılava konnlayı çaİüşıItDıŞlır:

l. Hukukta ctik dayanığa ycı.vcrilcbilıı.ıcsi hukuki bakış açısı ilc ahlaki bakış
açısı arasındaki ilişkiyle açıklanır.

2. Bu ilişkidc hukuki bakış aç]sı ah]aki bakış açısıyla ayırı anlama gclnıc
ı]lcklc bcrabçr. oııunla da çattşamaz. Çünkii l.ıukuk ıhlaki gcrckleri açıklayacak.
kcndinc iizgü vcya ayırt cdiln]iş bakış açısına sahip dcğildiı

3, Hukuk ahlakiliği açıkIan,ıak için kcndinc özgii bakış açısına sahip dcğilsc.
bu durun,ıda hukuki bakış açısıııda ahlakiliği açıklanıak için etik dayanak olnıılı-
dıı.

.1_ lIukuki bakış ıçısında clık dayanık o]ınası. Raz'ın hukııkun ıhlakiliği i]n-
ccdcn valsaynıası ıcvı ahlakiliğiı birinci gcln.ıcsi ıezi1,1c açıklaıııbilir.

5- Bu tcz gcrcğincc ahlakiliğin öırcc gcln.ıcsiııiıı nçdeni. hukukuıı tcmglini
vcya geçcrliliğini ahlakiliktcn alnıasldlr. tluktıktın gcçcrliliğinin vcya tcıncliniıı
dayandlğ] şcydeı] siınra gclırıcSi dtiŞüniilçmcZ.

6, Hrıkrıkı.ııı 1cırıcliııdcki dçğcı \,c ilkc de clik clavınağı olı,ıştttnıtaktadtı.

7, Hukrıki bakış açısıncJı ctik dayınak yeı-alclığıııdaır. hukuktıki ıncvcut dii-
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