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HUKUK FELSEFESİ 

(Ders Notları) 
 

1.HAFTA (Bilim ve Hukuk: Bilim, Bilimin Niteliği, Bilim-Felsefe İlişkisi) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

BİLİM ve HUKUK FELSEFESİ 

 

1.BİLGİ, BİLİM ve BİLİM-FELSEFE İLİŞKİSİ  

Bilgi: Bir süreç sonunda ortaya çıkan deney ve tecrübeler. 

Bilim: Araştırma sonucu elde edilen bilgilerin tümü. 

İnsan içinde bulunduğu evrende çeşitli varlıklarla karşılaşır ve onları bilmeye çalışır. Bilinç sahibi bir 

varlık olarak ya kendisinin dışındaki bir varlığı ve kendisini kavramak ister. Bu bilme etkinliğinde, insanın 

bizatihi kendisi “bilen” yani özne, karşılaştığı nesneler ise “bilinen” yani objedir. O halde özne (bilen) 

ile nesne (bilinen) arasında oluşan bir etkinlik sürecinin sonunda çıkan ürüne de bilgi adı verilir.  

Kendi dışındaki varlıkları ve kendini bilmeye çalışan insan, bilgi nesneleriyle girdiği çok çeşitli ilişki 

sonucu farklı bilgi türlerine ulaşır. Bilgi, taşıdığı özelliğe ve elde ediliş yöntemlerine göre farklı türlere 

ayrılır. 
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Bilgi Türlerinin Özellikleri 

 
Adi/Gündelik 

Bilgi 

 Bireysel: İnsanların kendi görüşü. 

 Göreli: İnsanların kendilerine göre doğru ve geçerli. 

*Dağınık: Tesadüflerle yaşamda elde edilen bilgi. 

*Raslantısal: Planlı programlı, metodik değildir. 

*Doğruluğu Geçerli: Yanlışlığı kanıtlanmadıkça, doğru kabul edilir. 

 Bilimsel 

Bilgi  

*Kollektif: İnsanlık tarihi boyunca bilimle ilgili bütün araştırmaların 

birikmesiyle oluşmuştur, birikimseldir. 

*Objektif: Teori geçersiz olsa bile, değersiz değildir. 

*Metodik ve Sistematik: “Bilim, genelin bilgisidir.” (Aristo) 

*Evrensel: Dünyanın her yerinde geçerli.  

“Bilim bilgidir, ama her bilgi bilim değildir.” 

 Felsefi Bilgi 

 

*Varoluşu inceler. (Ontoloji=Varlıkbilim) 

*Tanıma, öğrenme yoluyla. (Epistemoloji=Bilgibilim) 

*Adalet en önemli değerdir. (Aksiyoloji=Değerbilim) 

 

 

BİLGİ TÜRLERİ

Adi/Günlük/ 
Gündelik Bilgi

Kişilerin duyum verilerine 
ve düşüncelerine dayalı 

bilgiler.

Bilimsel Bilgi

Belli yöntem/ler izlenerek 
elde edilen sistematik 

bilgiler.

Felsefi Bilgi

Varlığı tümel olarak 
derinliğine ve tüm 

boyutlarıyla inceleyen 
tümel bilgilerdir.

http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
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 1)Gündelik Bilgi 

 Belli bir yönteme dayanılmadan ve neden-sonuç ilişkisi kurulmadan, doğrudan kişinin duyu 

verilerine ve sezgilerine dayanarak elde edilmiş bilgi türüne gündelik ya da adi bilgi denmektedir.  

➔ Bireysel: Gündelik bilgi, insanın gündelik yaşamında kullandığı pratik bilgilerdir.  

➔ Göreli: Gelişigüzel, pratik hayatın gereksinimlerine göre elde edilen adi bilgi değişkendir, öznel 

yani sübjektiftir, görelidir, karma ve dağınık olduğundan sistemleşmemiştir.  

➔ Dağınık: Gündelik bilgi, akıl ve deney temelli açıklamalar yapmaksızın, deneme-yanılma 

sonucu varılan genellemelerdir.  

➔ Doğruluğu Geçerli: Soğuk-sıcak karşısındaki tepki, tehlikeden kaçış, daha önce yaşanmış 

olaylardan kazanılan deneyimler gibi günlük hayatın olay ve olgularına dayalı bulunan bu 

bilgiler doğru da olabilir yanlış da. Doğru olanları, yaşam mücadelesinde yararlıdırlar.  

➔ Raslantısal: Ancak neticede kişinin öznel algı ve yargılarına dayanmasının yanında, gerçek 

anlamda neden-sonuç ilişkisiyle ve bilimsel yöntemle elde edilmediği için rastlantısaldır. 

Ulaşılan bilgi türü rastlantısal elde edilmekle, genel geçer ve güvenilir bir bilgi de değildir. 

 2)Bilimsel Bilgi 

 Bilim bilgidir, ancak her bilgi bilim değildir. 

BİLİM, AYNI KONUYA YA DA KONU ALANINA YÖNELMİŞ VE GENEL OLARAK GEÇERLİ BİLGİLERİN 

SİSTEMİDİR. 

Tanımdan çıkan bilimsel bilginin nitelikleri, şöylece belirtilebilir: 

• Aynı Konu Alanına Yönelmişlik: Bilimsel bilgi; önce aynı konu ya da konu alanına ilişkin 

bilgilerden olmak gerekir. Çünkü bilim, aynı konuyla ilgili bilgilerin bir bütünüdür. Bilimden ancak birçok 

bilgiler, birlik biçiminde ve çelişmesiz bir bütün meydana getirdikleri zaman sözedilebilir. Bilgilerin birlik 

ve bütünlüğünü, öncelikle onların aynı konuya yönelmiş olmaları belirler. 

• Evrensellik: Bilimsel bilginin özelliklerinden ikincisi, bu tür bilginin, genel olarak geçerli 

bulunuşudur. Bilimsel araştırmanın vardığı sonuçlar, her yerde ve her zaman doğrudur. 

• Doğruluğu Kanıtlanmışlık: Bilimsel bilgi, doğruluğu kanıtlanmış bilgidir. Bilimsel çalışmada, 

doğruluğu kanıtlanmamış her şeye kuşkuyla bakılır. 

• Nesnellik: Bilimsel bilgi, nesneldir. Kişisel çıkarların ya da sempati ya da antipatilerin ürünü değildir. 

Duygudan uzak, nesnel ve kanıtlanabilir olmasından ötürü, bilimsel bilgi kimsenin tekelinde değildir. 

Kişisel çıkar, duygu ve tutkuların, kişisel eğilimlerin ürünü değildir. 
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 3)Felsefi Bilgi 

 

 Felsefe sözü, Yunanca’dan Arapçaya ve oradan da Türkçeye geçmiştir. Sözün Yunanca aslı olan 

philosophia, iki kelimeden oluşur.      

 Philo  sevgi 

 Sophia   bilgi/bilgelik (hikmet)  filozof ⇒ bigi seven, hakîm ~ (Türkçe’de)  

hekim: hikmet sahibi. 

Philosophia  Bilgi sevgisi ya da bilgeliği sevmek. 

     

O halde philosophia; Bilgi sevgisi ya da bilgeliği sevmek anlamına gelir. 

Filozof, bilgeliği seven, bilgeliği arayan ve ona ulaşmak isteyen kişidir, hakikat aşığıdır. 

“Sophia” kelimesi, sadece kuru ve soyut bir bilgi değildir. Filozof, yaşamın anlamını bulmaya çalışıp, bu 

anlama uygun yaşamak isteyen kişidir. Felsefenin amacı, sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda 

doğru davranışlarda bulunmamızı sağlamak, ahlâklı yaşamın yollarını öğretmektir. 

Felsefe: Varlığı bir bütün olarak (küllî) derinliğine ve tüm boyutlarıyla inceleyen tümel bilgiler 

sistemine felsefe denir. 

Varlığın, varlık olarak incelenmesi, ilk nedenin (causa prima) araştırılması ve son amacın 

(causa finale) kavranması sorunlarını içerir.     

1)Varlığın, varlık olarak incelenmesi, 

2)İlk nedenin (causa prima) araştırılması, 

3)Son amacın (causa finale) kavranması. 

 Bilimlerin Anası: Rönesans’a kadar zâten tüm bilimler felsefenin çatısı altında ele 

alınıyordu. Rönesans’la birlikte, diğer bilim dalları yavaş yavaş felsefeden kopmaya başladı. Ancak yine 

de bilimlerin varlığı parçalara ayırıp incelemesine karşın, felsefenin genelleyici ve birleştirici tavrına 

ihtiyaç vardır. Felsefeye bilimlerin anası denmesinin sebebi işte budur. 

 

http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
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Felsefe  

(Bilimlerin Anası) 

 
Matematik 

Bilimleri 

Doğa Bilimleri Sosyal Bilimler 

 

FELSEFE BÖLÜMLERİ ve TEMEL SORUNLARI 

FELSEFENİN 

BÖLÜMLERİ 

          İÇ AYRIM     SORUNLAR 

 

VARLIK KURAMI 

(ONTOLOJİ) 

   

FİZİK 

METAFİZİK 

•Varlık madde kökenli mi? 

•Varlık ide kökenli mi? 

•Maddeyi ide mi yarattı? 

•Yoksa madde mi ideyi yarattı? 

 

BİLGİ KURAMI 

(EPİSTEMOLOJİ, 

GNOZEOLOJİ) 

AKIL 

DENEY 

SEZGİ 

•Bilgiyi elde etmek mümkün mü? 

•Her şeyin aslını bilebilir miyiz? 

•Yoksa bir rüyalar evreninde mi yaşıyoruz? 

DEĞER KURAMI 

(AKSİYOLOJİ) 

ESTETİK 

ETİK 

DİN 

•Salt değerler var mı? 

•Yoksa her şey göreceli mi? 

 

VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ):  Varlığın, varlık olmak bakımından incelenmesidir. 

Var olan tikel şeyleri değil de varlığın kendisini tümel olarak konu alan, 

Somut varlık yerine varlığı soyut biçimde araştıran, 

Ayrıca varlık olmak bakımından doğasının ne olduğu sorusunu yanıtlamaya çalışan felsefe 

bölümüdür. 

Fizik ve metafizik olarak ikiye ayrılır. Metafizik; var oluş sebebinin üzerinde durur. “Varlığı 

yaratan nedir? Kimdir?” sorusuyla başlayıp din felsefesinin alanına girer. 

BİLGİ FELSEFESİ (EPİSTEMOLOJİ, GNOZEOLOJİ): Bilgiyi genel olarak ele alır ve bilgiyle ilgili 

problemleri araştırır. 

Bilginin olanaklılığı; bilginin bilinemezliğinden bilginin ulaşılabilir olduğuna kadar uzanan bir dizi 

tartışmayı içerir. 
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Bilginin kaynağı ise, bilginin elde edilmesinin nasıl gerçekleşeceği sorunudur. Deney, akıl ve sezgi 

yöntemleriyle belirginleşir. 

DEĞER FELSEFESİ (AKSİYOLOJİ): İnsanın seçimlerini yerleştireceği kriterleri ortaya koyar. 

*** 

➔ Bunların dışında, daha alt ve özel bilgi türleri olarak görülebilecek, “dînî bilgi”, “sanatsal bilgi”, 

“teknik bilgi” de sayılmaktadır. 

Temel Felsefi Kavramlar 

 Düalizm/ikicilik: Fizikî ve aklî (mental) varlık. 

 Maddecilik/ 

Materyalim: 

Yalnızca fizikî varlığa işaret etmekte; maddeci için 

acılar, inançlar, istekler gibi aklî durumlar esasta fizikî 

durumlardır. 

 İdealizm: Maddecilik gibi, yalnızca bir varlık/substance vardır; o 

varlık da aklî olandır. 

 İşlevcilik:     Düalizm ve maddecilik arasında orta bir yol seçimidir. 

    Düalizm karşıtı “işlevsel akıl”, fizikten ayrı olan bir 

varlık değildir. Maddecilik karşıtı işlevci, aklî durumların 

fizikî durumlar benzeri olduğunu yadsımaktadır. Kabaca, 

önemli olan fizikî nesne olmayıp, bu fizikî varlığın ne 

şekilde organize edildiğidir. 

 

Dînî Bilgi 

Özne ve nesne arasındaki bağ, aşkın ve yüce bir varlık olarak kabul edilen Tanrı tarafından belirlenen 

bir inanç sistemine dayanarak elde edilen bilgi türüdür. Dini bilgi, belli bir din temeli üzerinde evreni, 

insanı ve toplumu açıklayan dogmatik ( kesin ve değişmez) olduğu kabul edilen bilgidir. Kaynağı Tanrı 

olduğu için de, mutlak ve bağlayıcıdır. İnanç bağından kaynaklanan mutlak, değişmez, zorlayıcı ve kesin 

bilgidir. 

Teknik Bilgi 

 

 

 

Akıllı varlık olarak insan, varlık ve olayları tanıma ve bilmekle kalmayıp kendi istekleri 

doğrultusunda kullanmak için değiştirme gücüne de sahiptir. İşte bunu sağlayan âlet ve gereç 

(edevât) yapma bilgisine, teknik bilgi denir. Yunanca “techne” sözcüğünden gelen teknik (uygulayım), 

beceri ve sanat anlamına gelir. 

 

 Techne  Beceri ve sanat 

 

1)Gereç yapma bilgisi, 

2)Usûlünü bilme bilgisi. Yapma usulü ⇒ Bu işin bir tekniği var. 



7 
 

 Teknik, doğada olmayan, ancak insanın kendi aklı sayesinde doğadan aldığı malzemeyi kendi 

hayatını kolaylaştıracak âlete çevirmesidir. Teorik bir bilgi olmaktan ziyâde, bir şeyin pratik kullanıma 

dönüştürülme bilgisi olup, insana yarar ve kolaylık sağlayan bir işleve de sahiptir. 
Teknik bilgiyle bilimsel bilgi, birbirlerini her zaman desteklemelerine, hatta birlikte varlıklarını 

sürdürmelerine rağmen, farklı bilgi türleridir. Teorik bilgi olması itibariyle bilimsel bilgi günümüzde 

teknik bilgiden, yani pratik üretimden önce gelmektedir. Teknik, bilimin bir sonuç ürünü ya da pratiğe 

uygulanışı biçiminde tanımlanmaktadır. 

 Felsefe ➔ Bilim ➔ Teknik 

 

 

 

 

 

 Teknik, sanayi devrimiyle birlikte, felsefenin temel ilgi alanlarından biri  Hei   

 

 

 Teknik, sanayi devrimiyle birlikte, felsefenin temel ilgi alanlarından biri olmuştur. (ör. 

Heidegger/Felsefe ve Teknik)  

 Bilim ve Teknik/Teknik Üniversite/Bilim ve Teknoloji Üniversitesi/TÜBİTAK/Bilim ve Teknoloji 

Bakanlığı… 

 

2.BİLİMLER TASNİFİ  

 Matematik  Doğa Bilimleri  Sosyal Bilimler/Beşerî 
Bilimler/İnsan Bilimleri 

 Sayılarla ilgili bilimler.  Doğayı inceleyen FKB vb. 

bilimler. 
 İnsanı ve insanlar arası 

ilişkileri inceler. 

 Değer yargılıdır. 

 Somut reel veriler içerir. 

 

 

 

  

 

FELSEFE/BİLİM/TEKNİK İLİŞKİSİ 

 FELSEFE 

▪ Bilimlerin 
Anası 
 
Düşünme, 
eylem 

BİLİM 

▪ Aynı konuya ya da 
konu alanına 
yönelmiş ve genel 
olarak geçerli bilgiler 
sistemi.  
Bilme, araştırma. 

TEKNİK 

▪ Bilimin bir 
sonuç ürünü 
ya da pratiğe 
uygulanışı. 
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*Felsefe Felsefebilim. (Teoman Duralı) 

 

 Bilgiyi elde etmek için, önce teori (hipotez) kurulur. 

SOSYAL BİLİMLER

(Beşerî Bilimler/İnsan 
Bilimleri/İnsanî 

Bilimler/Manevî-Tinsel 
Bilimler/Kültür Bilimleri)

NORMATİF SOSYAL 
BİLİMLER

1)Ahlâk,

2)Hukuk.

*Hukuk

OLMASI GEREKEN 
ÖĞESİNİN 

BULUNMADIĞI 
BİLİMLER

1)Sosyoloji,

2)Etnoloji,

3)Antropoloji, 
4)Psikoloji,

5)Tarih...

Sosyolojisi

BİLİMSEL FAALİYET

Teori

Bilgilerin birikmesi. Tutarlı bilgileri 
kapsayan açıklamalar yapar.

Yöntem

Verilerin toplanma usulü.
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TEORİ 

Önermeler 

Bir şeyin bilgi sayılması için, öncelikle bir önermeyle dile getirilebilir olması lâzımdır. Bu bakımdan, 

bilimsel bilgi içeren önermeleri, bu önermelerin yapısına bakarak, diğer bilgi türlerini içeren 

önermelerden ayırt edici özellikleriyle ortaya konur. Bilimsel bilgiyi, diğer bilgi türlerinden ayırmada ve 

kendine ait özelliklerini belirlemede de dilsel ve mantıksal analizden yararlanılabilir. 

Kavramlar 

• Teoriler, kavramlara dayanan incelemelerdir. Kişilik gibi. Kavramların tanımları yapılır. 

Kanunların baş tarafında, tanımlar bölümü vardır. (tanımlayıcı kurallar) 

Terimler (Terminoloji/Istılahlar) 

Her bilim ve sanat dalı, kendi terimleriyle konuşur. Hukuk dili, sanat dili. 

 Hukuk terminolojisi (hukuk ve mevzuat dili), basbayağı uzmanlık isteyen tamamen farklı ve 

karmaşık bir özellik taşır. Herkes bu karmaşık dili anlayamaz. 

TEORİ

Önermeler

- Doğrulanabilme ve 
yanlışlanabilme 
olanağı taşıyan yargı 
ifadeli işlemler.

Kavramlar

Teoriler, 
kavramlara 

dayanan 
incelemelerdir. 

Kişilik gibi.

Kavramların 
tanımları yapılır.

Kanunların baş 
tarafında, tanımlar 

vardır.

(tanımlayıcı 
kurallar)

Terimler

-Terminoloji

Her bilim ve sanat 
dalının kendi 
terimleri olur.
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YÖNTEM 

Yöntem sorunu, düşüncenin en temel sorunudur. Bu bakımdan, felsefeyle de çok sıkı bağlantılıdır. 

Düşünce, yöntemle kendini bir kalıba sokmakta, kendisine biçim kazandırmaktadır. Bu biçim 

düşünceye, arzuladığı kesinliği, başkalarınca onanmayı ve saygınlı getirecektir. Bu nedenle her düşünce, 

–zihinsel ürün- içeriğinin doğru olduğunu ileri sürerken, yönteminin güvenilirliğine dayanmaktadır. Bilgi 

adını hak etmek isteyen zihinsel ürünler, iki yönden yönteme gereksinirler: Öncelikle bilgiye ulaşma 

yolu olarak, ardından da elde edilen bilginin doğruluğu ve kesinliğinin bir denetimi ve güvencesi 

olarak. 

Geniş anlamlı bir tanım verecek olursak; sonuca ulaşırken aklın izlediği düzenli, tanımlanabilir yol 

yöntemdir. Yöntemin, düzenli ve tanımlanabilir olması esastır. “Ben kendime göre bilimsel hakikate 

ulaşıyorum” biçiminde bir yöntem olanaksızdır. Çünkü bilimsel hakikat; evrensel, nesnel, herkes için 

apaçıktır ve genel geçerliliğe sahiptir.  

Bilimsel Hakikat 

1)Evrensel, 

2)Nesnel,  

3)Herkes için apaçık, 

4)Genel geçerliliğe sahip. 

Yöntem, bireysel ve öznel olursa, sonucun nesnel, evrensel ve genel geçerliliğe sahip olması 

düşünülemez. Yalnızca bir kişinin uygulayabileceği, yalnız onun düşünce ve yeteneklerine uygun yolla 

elde edilen bilginin nesnel olduğu iddia edilemez. Yöntem, anlatılabilir ve herkesçe izlenebilir olmalıdır. 

Yöntemin Bilimselliği 

1)Nesnellik/Objektiflik, 

2)Doğruluk ve Doğruluğun Tekrar Tekrar Gösterilmesi, 

3)Basitlik ve Anlaşılabilirlik, 

4)Sınırlılık, 

5)Sistematiklik. 

*Bilimsel araştırma sonucunda bulunan bilgiler, doğru kabul edilir. 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

*Niceliksel Yöntemler (anketler..) 

*Niteliksel Yöntemler (gözlem, yorumlama) 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL ARAŞTIRMADA KARMA MODEL SÜRECİ 

 ARAŞTIRMA 

KONUSU 

▪ Geçmiş 
▪ Hal 
▪ Gelecek 

ARAŞTIRMA 

METODOLOJİSİ 

▪ Nicel 
▪ Nitel 
▪ Nitel-Nicel 

ARAŞTIRMA 

SONUCU 

▪ Kanun 
▪ Teori 

 



11 
 

 

*Bilgiye Ulaşmanın Mantıktaki Başlıca Yöntemleri: Tümevarım, Tümdengelim, Diyalektik, 

Fenomenoloji (görüngübilim). 

 

 

 

 

Teknik, sanayi devrimiyle birlikte, felsefenin temel ilgi alanlarından 

** 

 

** 

Tümevarımdaki vargı, temdengelimde büyük önerme yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.BİLİM-FELSEFE İLİŞKİSİ  

*Felsefeciler/filozoflar, bilimsel sonuçlara bakmak zorundadır. Yaptığı çalışmaları, bilimsel 

sonuçlarla ilerletmesi gerekir. 

Felsefe, bilimle çeşitli ortak özellikler paylaşır: 

BİLİM ve FELSEFENİN ORTAK YANLARI 

 1)Akıl Adına 

Konuşma ve 

Haklılaştırma  

  Her ikisi de, genel olarak akıl adına konuşurlar ve kendilerini 

akla dayanan gerçeklerle haklı kılmaya çalışırlar, 

 2)İlke ve 

Yasalara 

Varma 

 Her ikisi de, kavram ve soyutlamalar kullanarak ilke ve 

yasalara varmak isterler, genellemeler yaparlar. 

“Bilim, genelin bilgisidir.” (Aristo) 

 

Öte yandan bilim-felsefe arasındaki farklılıkları, şu genel başlıklar altında toplamak mümkündür: 

TÜMEVARIM  

 BÜYÜK 

ÖNERME  

▪ A insanı, 
ölümlü 
varlıktır. 
 

KÜÇÜK ÖNERME 

▪ B insanı, ölümlü 
varlıktır.  
 

VARGI 

▪ Öyleyse 
insan, 
ölümlü 
varlıktır. 

TÜMDENGELİM  

 BÜYÜK 

ÖNERME  

▪ İnsan, 
ölümlü 
varlıktır. 
 

KÜÇÜK ÖNERME 

▪ Aristo, bir 
insandır.  
 

VARGI 

▪ Öyleyse 
Aristo da, 
ölümlü 
varlıktır. 
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BİLİM ile FELSEFE ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 

Farklar Felsefe Bilim 

1)Kavram ve 

Soyutlama 

Farklılığı:  

 Felsefenin kavram ve 

soyutlamaları, daha geneldir ve 

genel alanları konu alır.  

 Bilimin kavram ve 

soyutlamaları, felsefeninkilere 

göre daha az geneldir ve özel 

alanları konu alır. 

2)Değer/Olgu 

Farklılığı: 

 Felsefe, hem olguları, hem de 

değerleri ele alır.  

 Bilim ancak olgularla veya ancak bir 

olgu olarak değerlerle ilgilenir 

(insan bilimleri veya sosyal 

bilimler); değerler, anlamlar, 

idealler, erekler böyle olmaları 

bakımından bilimin konusu 

olmazlar. Daha basit bir deyişle, 

bilim ele aldığı konular üzerinde iyi, 

kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız vb. 

türünden değer hükümleri veremez, 

onlara erekler, idealler, anlamlar 

yükleyemez. 

3)Doğrulama 

ve Öndeyi 

Farklılığı: 

 Felsefenin önermeleri, dar 

anlamda doğrulanamazlar.  

Felsefede böyle bir şey söz 

konusu değildir, 

 Bilimin önermeleri 

doğrulanabilir. (tahkîk edilme, 

verification). Bilime dayanarak 

hesaplamalar yapıp öndeyilerde 

(prediction) bulunma imkânı 

vardır. 

4)Yöntem 

Farklılığı: 

 Felsefenin filozoflar tarafından bile 

üzerinde uzlaşılan belli ve standart 

bir araştırma, düşünme yöntemi 

belli değildir. Deyim yerindeyse, 

her filozofun kendine has bir felsefe 

yapma yöntemi vardır. Bu durum, 

Kant’ın “felsefe değil, felsefe 

yapmak öğrenilebilir” yönündeki 

ünlü sözünün doğru olmakla 

birlikte, felsefe yapmayı 

öğrenmenin, bilim yapmayı 

öğrenmekten çok daha zor olduğu 

konusunda bizi uyarmalıdır. 

 Bilimsel araştırma ve buluşlar 

yapma yöntem ve usulleri belli 

ve öğretilebilirdir. 

5)Eylemsellik 

Farklılığı: 

 Felsefede yine böyle bir imkân 

mevcut değildir. Felsefe bir 

düşünme (nazar, theoria) ve 

eylemdir (amel, praksis), bir 

yapma, meydana getirme (sanat, 

tekhne) değildir. Dolayısıyla, 

felsefeden bilimden olduğu gibi bir 

tekniğin, teknolojinin, sanatın, 

sanayinin çıkması mümkün değildir. 

 Bilime dayanarak bilimin 

uygulaması olan teknolojiler 

yaratılabilir.  
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 Sonuç olarak felsefe, bilim değildir ve felsefede bilimde olduğundan daha büyük 

ölçüde “yaratıcı zeka”ya, bilgi birikimine, seziş ve duyuşlara ihtiyaç olduğundan söz 

edilebilir. Felsefe ⇒ Bilimler Bilimi 

Felsefe  

(Bilimler Bilimi) 

 

Matematik 

Bilimleri 

Doğa Bilimleri Sosyal Bilimler 

 

*** 

 

 Felsefe Dalları 

 

 -Bilim Felsefesi, 

 -Din Felsefesi, 

 -Siyaset Felsefesi, 

 -Sanat Felsefesi, 

 -Hukuk Felsefesi… 

 

 Bilim Felsefesi 

 Bilimsel Etkinliğin Felsefesi: Bilim felsefesinin konusu, bilimsel bilginin niteliği ve onu 

diğer bilgilerden ayıran özelliklerin neler olduğudur. Bilim felsefesi ile bilimsel bilgi üretimi 

arasındaki ilişkide bilim, felsefeyi önceler.  

 Bilimden Sonralık: Bilim felsefecileri, bilim tarihinden hareketle bilim adamlarının 

etkinlikleri sözkonusu olduğunda onu hangi ölçüt yahut süreçlerin bilimsel kıldığını 

araştırmaya çalıştıkları için bilim felsefesi, bilimi arkadan izlemektedir. (felsefe ➔ bilim ➔ 

bilim felsefesi) 

 Bilim Felsefesinin Muhatabı: Bilim felsefesinin asıl muhatabı, bilim adamları değildir. 

Elbette bilim insanları da boş zamanlarında, kendileri ve etkinlikleri konusunda bilim 

felsefesinin ne dediğine bakacaklardır, ancak bilim felsefecisinin birinci muhatabı, entelektüel 

kitledir. 

 Bilim/Sahte Bilim Ayraçlığı: Bilim adamları bilimi üretir, bilim felsefesi de bilimle bilim 

olmayanın farkı üzerinde durarak insanların yanlışlıkla bilim diye başka bilgilere saygı 

duymalarının önüne geçmiş olurlar. Sonuna her “-loji” eklenen malumat, bilim değildir. Ör. 

Astroloji.  

 Bilim ve teknolojinin yararları (özellikle günlük gereçler, iletişim, ulaşım, bilgi ve haberleşme 

teknolojileri.. “Cep telefonu olmasaydı, napardım bilmem?”)  

Anti-bilim/cilik 

      Modern bilime olumsuz bakış açısıyla yaklaşan sosyal ve düşünsel hareketler, anti-bilim/cilik olarak 

bilinmektedir. Modern bilimden duyulan rahatsızlık ortak paydasında buluşan anti-bilim hareketi, üç 

ana kaynaktan beslenmektedir. 
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ANTİ-BİLİMİN KAYNAKLARI 

 1)Bilim ve 

Teknolojinin 

İstenmeyen 

Sonuçlarının 

Yarattığı 

Hoşnutsuzluk  
Bilimin, 

insana/evrene 

düşmanlığı 

sonuçlaması 

 Aydınlanma geleneğinde insan-doğa ilişkileri insan merkezci olup insana, 

doğayı sınırsız dönüştürme hakkı tanımaktadır. İnsanı evrenin merkezine 

yerleştiren ve diğer varlıkları insanın çıkarlarına hizmetçi kılan, bu bencil ve 

materyalist anlayış, doğal dengenin bozulmasının ve önü alınmayan 

problemlerin ortaya çıkmasının temel sorumlusudur. Modern bilim ve 

teknolojinin insanoğluna daha önceki dönemlerde görülmemiş oranda bir 

enerjiyi kullanabilme olanağı yaratması, eko-sosyal sistem için bir tehdit 

unsurudur. Bu olumsuz sonuçların temelinde, modern bilimin gelişmesine 

zemin hazırlayan, insana doğayı sınırsız dönüştürme hakkı tanıyan ve insan 

aklını hiçbir sınır tanımadan bilgi üretiminin tek otoritesi kılan aydınlanma 

zihniyetidir. Antibilimcilere göre modernleşmenin arzu edilmeyen bu 

sonuçlarının faturası modern bilime aittir.  

 Bilim, insanlığın ve evrenin aleyhine olan atom bombası, nükleer silah vs. 

askerî teknolojiyi geliştirmeye hizmet, genetik çalışmalar ve biyolojik 

silahlarla insana ve doğaya karşı tehlikeler oluşturabilmeye devam 

etmektedir. Birinci dünya savaşıyla birlikte bilimin tarafsızlığı tartışılmaya 

başlanmış, bilimi ordunun ve kapitalizmin yönlendirdiği iddiaları da artmıştır. 

Birinci ve İkinci dünya savaşı sonrasında artık bilim adamları yeni ve öldürücü 

silahlar geliştirmekten, bombalar tasarlamaktan, savaş alanlarına sürmekten 

sorumlu tutulmaktaydı. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaları bilimin 

askerleştirildiği iddialarını pekiştirmişti. Teröristlerin yaptıkları bombalarla 

kitlesel ölümlere ve yaralanmalara yol açması.. 

 Bilimin-Teknolojinin Siyaset Aracı Yapılması: Kuzey Kore../Resmi geçit 

törenleri..Nükleer tehdit (dehşet dengesi) 

 Genetik alanındaki tehlikeli olabilecek ve kötüye kullanılabilen gelişmeler, 

 Biyolojik Silahlar: Ekonomik açıdan rakip ülkelere zarar verme.. 

 2)Doğu 

Düşüncesi ve 

Mistisizm 
(Batı Merkezli 

Bilimcilik 

Karşıtlığı) 

 1960’lı yıllara kadar batı için doğu uygarlıkları, gelişmemişlik, gerilik, medenî 

olamamak anlamını taşıyordu. Bilim tekti ve o da en gelişmiş hâliyle batıdaki 

bilimdi. Başta Hint ve Çin gelmek üzere doğu kültürünün kapıları aralanınca, 

değişik bir kültür ortamının yanında, farklı bir bilim anlayışının da varlığı 

görünür olmaya başladı. 

 Teknolojik üstünlüğe dayalı Batı uygarlığı, hiçbir farklı kültür ve medeniyete 

yaşama şansı vermez, yokedip kendine boyun eğdirmeye çalışır. 

(Sömürgecilik, Çin’le mücadele; İslâmofobi..) 

 3)Eleştirel 

Teori 

 

 Neo-marksist (eleştirel teori) taraftarlarına göre modern bilim; gerek tarihsel 

olarak ortaya çıkışı, gerekse bugünkü kullanış biçimi açısından toplumsal 

çatışmalardan ve bu çatışmaların yeniden üretiminden bağımsız değildir. 

Bugünkü bilimsel düzen, üretim tarzının egemen kıldığı sınıfın lehine çalışan 

sömürü sisteminin işleyişinin ve yeniden üretiminin en güçlü araçlarından 

biridir.  

 Bu bakış açısı, eleştirel bakmanın ötesinde, bilime alternatif bir yaklaşım 

getirmemektedir. 
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2.HAFTA (Hukuk Felsefesi) 

4.HUKUK ve FELSEFE (Felsefe’den Hukuk Felsefesi’ne) 

Hukuk ve felsefe eğitimi arasında, kuşkusuz, benzerlik vardır:  
 Argümancı (Delilci) ve Diyalektik (İstidlâlci) Yetilerle Donanma Gereği: Avukatlar ve 

filozoflar, her ikisi de, argümancı ve diyalektik yetilerini bilemektedirler. Gerçekte felsefe 
dışındaki pek az disiplinden biri olarak hukukta, argümanların analiz, inşâ ve çürütülmesi 
odakta yer almaktadır. Dolayısıyla da mesleği icra edenlerin bu yetilerle donanmış olması 
gerekmektedir. Nasıl ki mühendisi, teknisyen ya da teknikerden ayıran (teorik) mühendislik 
bilgisiyse, (gerçek) bir hukukçuyu da kâtipten, yazı işleri müdüründen, icra memurundan vb. 
ayıran da, sayılan yetileri felsefi bilgiyle özümsemiş olmasıdır. Her ikisi de, açıklık ve mantıksal 
keskinliğe odaklanmaktadır.  

 Hukuk Sorunlarının Felsefî Boyutları: Hukukta çoğu sorunlar, örneğin özel yaşam hakları, 
haksız fiil, ceza, sözleşme taahhütleri, önemli felsefî boyutları olan konulardır. Ceza 
hukukunun felsefî temelleri üzerine (örneğin özgür irade, ahlâkî sorumluluk ve cezanın haklı 
nedenleri üzerine), büyük çapta hukukî yayın vardır.1 
 
Haklar yaklaşımına özgü sorunlar: 
 

 Haklar ahlâkî düşüncelerle dışlanabilir mi/geçersiz 

kılınabilir mi? 

 1)Ormanda yolunu kaybeden/soğuktan/açıklıktan ölecek bir kişinin bir dağ evine 

girmesi; ateş yakması/yiyecek alması örneğini ele aldığımızda, kapıyı zorla açıp içeri 

girerek başkasının yiyeceğinin alınmasına göz yumar mısınız?  

 2)Köyde hastaneye yetiştirilmesi gerekli bir hasta için komşu arabasını vermeye 

yanaşmadığından izinsiz arabası alınabilir mi? 

 3)Dekovil problemi: 4 kişiyi kurtarmak uğruna, bir kişinin ölümü kabul edilebilir mi? 
(askeriyede eğitim zâyiâtı/telefât) 

 4)Sağlam bir kişinin organları, organ bekleyen beş hastaya nakledilebilir mi? 

 
➔ Sonuçta “haklar” yaklaşımıyla sorunlara çözüm yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Teorik referanslar ne olacaktır? 
 Hukuk felsefesi öğretimi, eğitim olarak hukuk eğitiminin temelini genişletmekte ve 

gelecekteki uygulamacıya hukukun çalıştığı sosyal, ekonomik ve siyasal bağlam bilinci 
sağlamaktadır. Kuşkusuz, felsefe tüm bilimlerin anasıdır. Biz bildikçe kuşkulanacak, 
kuşkulandıkça daha fazla bileceğiz. Hukuk felsefesinin amacı avukat, hâkim, kanun koyucu ve 
hukuk fakültesi hocalarına etkili ve anlamlı bir yön vermektir. Onların faaliyetlerine 
dokunmadığı ve günlük çalışmalarındaki sorular için hiçbir çıkarımı olmadığında, hukuk 
felsefesi başarısızdır. 

                                                           
1 Mustafa Tören YÜCEL, Hukuk Felsefesi, 4.bası; Mustafa Tören Yücel, Kriminoloji, Ankara: Türkiye Adalet 

Akademisi 2014. 
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5.HUKUKUN BOYUTLARI  

“Hukuk: İnsanlar arası ilişkileri biçimlendiren, onlara görünür ve algılanabilir bir düzen veren, 

adalet amacına (adalete) yönlendiren normlar bütünüdür”.2 

Hukukun boyutları, üç noktada toplanır: 

 

1)ETİK BOYUTU (Hukuk Aksiyolojisi) 

Dürüst yaşa (ahlâkî) 

Başkasına zarar verme (hukukî) 

-Hukuk/ahlâk sıkı ilişkisi 

2)DÜZEN/NORM BOYUTU (Hukuk Normolojisi) 

a)Kural Olarak (hukuk doğmatiği/mevzuat) 

                                                           
2 Vecdi ARAL, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları.   

HUKUKUN 
BOYUTLARI

ETİK BOYUTU

-Ahlak/etik 
değer 
boyutu.

(Hukuk 
Aksiyolojisi)

-adalet 
➔hukukun idesi

-Hukuk, adaleti 
istemektir.

NORM BOYUTU

Toplumu 
düzenleyen 

kurallar 
boyutu:

1)Kural Olarak,

2)Karar Olarak.

(Doğmatik 
Hukuk/Hukuk 
Normolojisi)

TOPLUMSAL 
BOYUTU

-Toplumu 
düzenleyen ve 
toplumda 
yaşayan 
hukuk.

(Hukuk 
Sosyolojisi)
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-Zorlayıcılık (Hukuk emirleri) 

-Biçimcilik (formalizm) 

-Yazılılık 

-Yetkili organın belirle(n)mesi 

-Yürürlük (Biçimsel Yürürlük: Usulüne uygun çıkarılmış yasalar/Fiili-Sosyolojik Yürürlük) 

-Hukuk güvenliği 

*Davranış düzenlemesi, 

*Sisteme ilişkin örgütlerin işleyiş alanlarının belirlenmesi, 

*Uyuşmazlıkların çözümlenmesi. (ör. Uyuşmazlık Mahkemesi) 

b)Karar Olarak 

-Yargılama faaliyeti 

-Kural/olay bağıntısı 

-Hüküm süreci: ilk-istinaf-temyiz ➔kesin hüküm 

3)TOPLUMSAL BOYUTU (Hukuk Sosyolojisi ve Antropolojisi) 

*Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal bir olgudur. 

*Hukuk, toplumun ihtiyacını görmelidir. (sosyal gereksinimleri karşılama) 

*Hukuk, bir kültür fenomenidir. 
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6.HUKUK BİLİMLERİ  

 

 

 HUKUK FELSEFESİ 

➔ Hukukun felsefe bakımından kaynağını, niteliğini, kurallarını, ilkelerini ve hukuk 

kuralarının emrediciliğini inceleyerek evrensel açıdan soyut bir hukuk ve adalet fikrine 

ulaşmaya çalışır. 

HUKUK FELSFESİ’NİN ÖNEMİ 

1)TEORİK AÇIDAN 

Sistematik ve düşünsel açıdan konunun ele 

alınmasını gerekli kılar. 

2)PRATİK AÇIDAN 

Teorik bilgilerin eşliğinde sağlanan fayda 

açısından konunun irdelenmesi. 

teori ➔ pratik 

(Teori, pratiği önceler.) 

1)Genel olarak hukuku ele alır. 
✓ Hukukun ve hukuk sistemlerinin doğasını inceler. 

✓ Hukuku, bütünlükle inceler. Hukuk kültürünü 

genişletir. 

1)oGünümüzdeki ortak kültür, uzmanlık-

bütünleşmenin artışı, genel hukuk bilgisini 

gerektirir. 

HUKUK 
BİLİMLERİ 

ETİK BOYUTLA 
İLGİLİ BİLİMLER

1-Hukuk Felsefesi, 

2-Hukuk 
Politikolojisi/ 
Siyaseti

NORM 
BOYUTUYLA 

İLGİLİ 
BİLİMLER

1-Hukuk 
Doğmatiği, 

2-Hukuk 
Normolojisi.

TOPLUMSAL 
BOYUTLA İLGİLİ 

BİLİMLER

1-Hukuk 
Sosyolojisi, 

2-Hukuk Tarihi:

a)Genel/Dünya 
Hukuk Tarihi,

b)Milli Hukuk 
Tarihi, 

c)Hukuk 
Düşüncesi Tarihi, 

d)Hukuk 
Kurumları Tarihi, 

e)Hukuk 
Vesikaları/Belgeleri 
Tarihi.

KARMA HUKUK 
BİLİMLERİ

1-Karşılaştırmalı/ 
Mukayeseli Hukuk, 

a)Makro 
Karşılaştırmalı 
Hukuk, 

b)Mikro 
Karşılaştırmalı 
Hukuk, 

2-Hukuk Psikolojisi, 

3-Adalet Psikolojisi, 

4-Adli Tıp/Psikiyatri, 

5-Kriminoloji, 

6-Hukuk Antroplojisi.
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✓ İnsan ilişkilerinin dayandığı temeleri, karşılıklı 

haklar ve yükümlülükler açısından ele alır. 

2)Hukukun ne olduğu. > hukuk/mantık ilişkisi 2)Hızlı ve başarılı karar süreci. 

3)Adalet değeri. (Hukuk, adalet adına buyurur.) > 
hukuka itaat 

✓ Hukukun son amacı/amaçları hakkında değerleri 

araştırır. 

✓ Hukukun etik meşruiyetini belirlemeye çalışır. 

Hukuka dıştan ve üstten bakışı sağlar. 

✓ Tümel ve eleştirel bir yaklaşımla, pozitif hukuk 

sisteminin değerini, adalet idesine olan 

yakınlığına göre tartışır. 

✓ Hukukun etik ve mantıkî doğruluğunu araştırır. 

Özellikle hukukî kavramları belirleyen etik ilkeleri 

açığa çıkarır.  

✓ Adalet idesinin ölçekliğini belirtir ve benimsetir. 

✓ Hukuka itaat ve meşruiyet kavramlarını araştırır. 

 

4)Düşünce tarihinde hukuka yönelik felsefi açının 

ortaya konulmasını içerir. 

 

5)Zaman/Hukuk ilişkisi içinde, olması 

gereken/geleceğin hukukunun (de lege ferenda) ne 

olduğunun araştırılması yararı. 

 

 

 Son 25-30 yılın en çok araştırılan başlıca hukuk felsefesi konuları: 

 Hukuk-mantık ilişkisi, 

 Norm teorisi, 

 Hukuk metodolojisi, 

 İnsan hakları, 

 Hukukun entegrasyonu (birleştirilmesi), 

 Hukuka itaat. 
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HUKUK FELSEFESİNİN DİĞER HUKUK BİLİMİ DALLARIYLA İLİŞKİSİ 

-Genel Hukuk Teorisi/Hukukun Genel Teorisi3 

-Hukuk Doğmatiği (Doğmatik Hukuk Bilimi)/özellikle Ceza Hukuku ve Kriminoloji 

-Hukuk Sosyolojisi 

-Hukuk Tarihi 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Işıktaç, HF, 30-6. 

HUKUK 
FELSEFESİ 
DALLARI 

HUKUK ONTOLOJİSİ 

(Varlıkbilimi)

1-Hukuk nedir? 

2-Hukuk, maddi 
kökenli mi, idea mı?

3-Maddi irade 
bildirimi, toplumsal 
ilişkilerin sonucu mu?

İdeal adalet 
kavramının, kültür 
içinde 
dönüşümü/güncelleş
mesi?

HUKUK 
EPİSTEMOLOJİSİ/ 

GNOZEOLOJİSİ 
(bİgibilimi)

1-Hukuka 
ilişkin bilgi, 
nasıl elde 

edilir? 
Akıl/deney/ 

sezgi? 

2-Hukuk 
Metodolojisi. 

-Pratik hukukta 
metod. 

HUKUK 
AKSİYOLOJİSİ 
(Değerbilimi)

1-Hukuk, bir değer 
mi?

2-Ahlak değerinin 
uzantısı olan 
adalet?

3-Adalet, salt 
(mutlak) mı, göreli 
mi?



21 
 

7.HUKUK TEORİLERİ  

Hukuk ve Devletin Kökenini 

Adalet Değerinin 

Gerçekleşmesinde Arayan 

Akımlar                                          

-Doğal Hukuk Akıımı/Normatif 

Anti-Pozitivizm- 

Hukuk ve Devletin Kökenini 

Normatif İradede Arayan 

Akımlar 

Hukuk ve Devletin Kökeni 

Konusunda Sosyal Olgudan Hareket 

Eden Akımlar 

 1-Eski Yunan’daki 

Köken, (Kadim 

Doğal Hukuk 

Anlayışı/KDH) 

 2-Teolojik Doğal 

Hukuk Anlayışı 

(TDH), (Thomas 

d’Aquinas) 

 3-Laik Doğal 

Hukuk Anlayışı 

(LDH)(17.yy.da 

Rasyonalist Doğal 

Hukuk) (Grotius-

Spinoza) 

 4-Sosyal 

Sözleşmeci Doğal 

Hukuk Anlayışı 

(SDH) (Kollektif 

İrade) (Lock-

Russou-Kant-Hume) 

 5-20.yy.da Doğal 

Hukuk Rönesansı. 

(DHR) 

⇒a)Değerler Teorisi, 

⇒b)Varoluşçuluk,      

⇒c)Eşyanın Doğası 

Anlayışı: Le Fur-

Stammler-G.Renard           

⇒d)Hakkaniyetçilik: 

Rawls (Kant ➔ Rawls)      

⇒e)Yorumculık 

(Dworkin) (Common 

Law ➔ Dworkin)                   

⇒f)İletişimsel 

Eylemcilik: Habermas       

⇒g)Temel İyicilik: 

Finnis (Aquinas ➔ 

Finnis)                          

h)Anarko-Natürizm: 

Robert Nozick (Locke 

 1-Hukuksal 

Pozitivizm (HP),  

 a)Sosyolojik 

Pozitivizm (Duguit), 

 b)Kavramlar 

Hukukçuluğu 

Pozitivizmi, 

 c)Egzejetik/Şerhçi 

Pozitivizm (ŞHP), 

 d)Analitik 

Pozitivizm (Austin) 

(AHP), 

 e)Yararcı 

Pozitivizm (Dewey) 

(YHP), 

 f)Fenomenolojik 

Hukuk Anlayışı 

(FHA) (Edmund 

Husserl) 

 g)Sosyolojik/ 

Kapsayıcı Hukuksal 

Pozitivizm 

(H.L.A.Hart/ 

J.Calemas) (KHP), 

 h)Dışlayıcı 

Hukuksal 

Pozitivizm 

(J.Raz/A.Marmor/ 

J.Waldon) (DHP), 

 2-Normativist 

Pozitivizm. (NP) 

(Normativizm) 

(Kelsen) 

⇒1)Hukuksal Realizm               

⇒a)Amerikan Hukuksal 

Realizmi (AHR)       

(Holmes/                

Liwellyn/R.Pound)                     

⇒b)İskandinav Hukuksal 

Realizmi (İHR)    

(Jorgensen) 

 2-Yararcı Hukuk 

Okulları,  

a)Teolojik Yararcılık, 

b)Bireyci Yararcılık 

(J.Bentham-J.S.Mill)  

b)Sosyal Yararcılık 

(Jhering-20.yy. 

Amerikan Yararcı 

Akımları) 

 3-Tarihsel 

Materyalizm/Marksizm 

(Marksist Hukuk 

Anlayışı), 

 4-Tarihçi Hukuk 

Ekolü, (Hegel-Savigny) 

 5-Sosyal Olgunun 

Mahiyetini Göçebe-

Yerleşik Topluma 

Bağlama Anlayışı, (İbn 

Haldun) 

 6-Anti-Otoritecilik: 

Anarşizm. 
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➔ Nozick) 

 

 

 

3.HAFTA (Klasik Yunan Düşüncesinde Hukuk Felsefesi, Sofistler, Sokrates) 

İKİNCİ BÖLÜM 

DOĞAL HUKUK ANLAYIŞI  

 

 Doğal Hukuk (DH), bütün insanlar ve toplumlar tarafından bağlayıcılığı kabul edilen hukuk 

ilkeleri anlamında kullanıldığı gibi; pozitif hukukun karşıtı olan, insanın aklıyla bulduğu, bağlayıcılığını 

devletten almayan, devlet hukukunun değerlendirilmesinde yararlanılan adalet esasları olarak da 

açıklanır. İnsan, gerek yürürlük ve gerekse değer bakımından pozitif hukuk düzenini aşan, ondan daha 

üstün bir değere sahip hukuk düzenini, bir ideal hukuku, adil hukuk idesini daima aramıştır. Bu düşünce 

teorik ifadesini Doğal Hukuk akımında bulmuştur. İnsanoğlunun aramış olduğu pozitif hukukun 

üzerinde bulunan bu değer ölçüsüne, halk dilinde “adalet” denr. Hukuk bilimi ve hukuk felsefesi, pozitif 

hukukun üzerindeki bu değer ölçüsüne “Doğal Hukuk” demektedir. Doğal hukuk düşüncesine göre, 

çeşitli ülkelerde yürürlükte bulunan hukuk, gittikçe doğal hukuka yaklaşacak ve böylece aradaki 

değişiklikler ortadan kalkacaktır. Nitekim Fransa Medeni Kanunu yapıldığı zaman, onun baş tarafında 

“Bütün yasaların kaynağını oluşturan evrensel ve değişmez bir hukuk vardır ki, yeryüzündeki bütün 

insanları, o hukuk, yani akl-ı selim idare eder” cümlesi yazılmıştır. 

 Doğal Hukuk Okulu, hukuk felsefesi tarihinde önemli ve sürekli rolü olan bir düşünce akımını 

temsil eder. Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku (Latince: lex naturalis), içeriği doğal 
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olarak var olan, doğal olarak ayarlanmış ve her şeyin üzerinde (her zaman ve her yerde) geçerliliğe 

sahip bir hukuk olarak tanımlanabilir.   

Bir kuramı ‘doğal hukuk’ kuramı yapan şey nedir? Bu sorunun, doğal hukuk kuramı hakkında 

yazan ya da kendilerini ‘doğal hukuk kuramcısı’ olarak isimlendiren kuramcıların sayısı kadar yanıtı 

bulunmaktadır. Kendilerini ‘doğal hukuk kuramcısı’ olarak isimlendiren bazı yorumculara göre, bir 

kuramın bu kategoriye uyması için gerekli olan şey, değerleri bir amaç ve insan aklı tarafından 

anlaşılabilir olarak görmesidir. 

Doğal hukuk kuramı, büründüğü farklı biçimlerle binlerce yıldır varolan, kozmik düzen, ahlak ve 

hukuk arasındaki bağlantılar hakkında yapılan sistematik bir düşünüş tarzıdır. Değişik doğal hukuk 

kuramları, oldukça farklı amaçlara sahip olabilmektedir: örneğin, genellikle doğru eylem ve doğru 

tercih hakkında iddialar öne sürmek (ahlak, ahlak kuramı); ahlaki bilginin nasıl edinilebileceğine ilişkin 

iddialar öne sürmek (bilgi kuramı, ahlâkî metakuram); ve hukukun ve hukukî kurumların doğru bir 

şekilde anlaşılabilmesine ilişkin iddialar öne sürmek (hukuk kuramı) gibi. Doğal hukuk, (hükûmetin rolü 

ve sınırları ile doğal haklar bakımından) modern siyaset kuramının ve uluslararası hukukun 

gelişmesinde merkezi bir rol oynamıştır.  

➔ Doğal Hukuk düşüncesinin en temel kavramlarından birisi, “adalet” kavramıdır; fakat adalet 

aynı zamanda tanımlanması en güç hukukî kavramlardan birisidir. Doğal hukukçu kuramlar, 

adalet kavramını merkeze yerleştirir. Pozitivist hukuk kuramları ise, doğal hukukun adalet 

tanımlarını eleştirir ve bu kavramın tanımlanamaz bir kavram olduğunu ve bu nedenle de 

hukuk biliminin dışına itilmesi gerektiğini ileri sürer. 

➔ Doğal hukukçulara göre doğal hukuk, adaleti, “olması gereken”i temsil eden bir düzen olarak 

tanımlar. Böylece, doğal hukuk pozitif hukukun dışında ve üstünde, adaleti tam olarak yansıtan 

bir hukuk olarak düşünülmüştür.  

➔ Doğal hukuka göre, hukukun geçerliliğini kuran şey adalettir. Bu açıdan doğal hukuku, kısaca 
“bir kanun, kanun olmak için âdil olmak zorundadır” diyen bir anlayış olarak tanımlayabiliriz. 
Bu durum, Aziz Augustinus tarafından, şu şekilde ifade edilmiştir:  

 “Non esse lex quae justa non ferit (âdil olmayan kanun, kanun değildir)”.  
Pozitif hukuk, ancak adaletin gereklerine uyduğu ölçüde geçerlidir. Belirli bir insan davranışı 

konusunda yöneltilen bir emir âdil değilse geçersizdir, yani hukuk normu değildir. O halde doğal 
hukukçulara göre, doğal hukuk âdil olması itibarıyla tek gerçek hukuktur. Pozitif hukuk, ancak doğal 
hukuka uygun olduğu ölçüde hukuk olarak sayılabilir. 

Roma İmparatorluğu ortaya çıkınca, Çiçero’nun temellendirmesiyle, tabiî hukuk anlayışı Roma 
Hukuk sisteminin temelini oluşturmuştur. Roma İmparatorluğu geniş topraklara sahip, ticarî hayatı 
gelişmiş bir devlet olduğundan, hukukî güvenlik ve hukukun bu bakımdan temellendirilmesi aynı 
zamanda bir gerekliliktir.  

İlerleyen zamanlarda kilise, devlet erkleri arasında gücünü artırınca, tabiî hukuk anlayışı dînî bir 
hüviyet kazanmıştır. Uzun bir zaman diliminde tabiî hukuk kilisenin otoritesinin meşrulaştırılmasının 
aracı olarak kullanılmıştır. Aydınlanma ve reform dönemlerinde bilginin kaynağı uhrevî boyuttan 
sıyrılmış, kilise bilginin ve gücün merkezi olmaktan çıkınca tabiî hukuk XVII. ve XX. yüzyıllarda yeniden 
ortaya çıkmış, akla ve tabiata uygun hukukun oluşturulması amacına matuf olarak filozoflar tarafından 
tekrar hukukun merkezine oturtulmuştur.  

➔ Tabiî Hukuk Anlayışı’nın en temel özelliği hukukun üzerine bina edildiği temel ilkelerin açık 
seçik olduğu görüşüdür. Örneğin; eşitlik, hürriyet, insanın bağımsız olması gibi ilkeler an-
latılmaya gerek duyulmayacak kadar açık ve belirgin kavramları ifade eder.4 Ancak, bu ilkelerin 
zamanla taşıdıkları anlam farklılaşacaktır. Nitekim doğal hukukçular arasında, bu kavramların 
anlamları ve taşıdıkları değer farklıdır. Örneğin; Kant için hürriyet, en aslî ve dolayısıyla 

                                                           
4 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi. Ankara: Siyasal Kitabevi 2003, 152. 
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korunması gereken bir değerken, Hobbes için güvenlik bütün değerlerden önce gelmekte ve 
hürriyet güvenlik için feda edilebilmektedir.  

➔ Tabiî Hukuk Anlayışı’nın diğer bir önemli hususu ise, tabiat hali ve sosyal sözleşme teorisi 
üzerine görüşlerin beyan edilmesidir. Hemen hemen bütün doğal hukukçu filozoflar insanların 
yaşamakta olduğu bir hukuk öncesi tabiat (doğa) hâli tasavvur ederler ve insanların tabiat 
halinde bir şekilde ortaya çıkan durumdan kurtulmak için ortaya çıkan sözleşme üzerine hukuk 
anlayışlarını, devlet teorilerini, inşa ederler. Esas olarak tarihî bir gerçekliğinin olmadığını 
bildikleri bu durumu teorilerini açıklamak için bir varsayım olarak kabul etmektedirler.5 

➔ Doğal Hukuk (DH), antik çağdan günümüze kadar, çeşitli görünümler kazansa da, bazı ortak 
özellikler göstermiştir: 

 1)Doğal hukuk (ideal/olması gereken hukuk)-pozitif hukuk ikilemi ve doğal hukukun pozitif 
hukuka üstünlüğü, 
 2)DH hareketlerinin baskı rejimleri karşısında bir özgürlük hareketi olarak ortaya çıkmaları,  
 3)DH hareketlerinin, ekonomik ve sosyal faktörlere bağlı olarak güçlenmesi olgusu, 

4)19.yy.da tutucu kimliği, 
 5)DH hareketlerinin, 19. ve 20.yy.larda sosyal faktörler gözönünde bulundurularak yeniden 
doğuşu. 

➔ DH, uygar yaşamın ilk biçimi olan siteyle birlikte ortaya çıkmıştır. O günden bugüne 
tarihin en önemli ve sürekli hukuk düşüncesi olarak etkinliğini sürdürmüştür. 

 
 Doğal hukuk yaklaşımının önemli görünümlerini; Platon (M.Ö. 429-347), Aristoteles (M.Ö. 384-
322) ve Romalı filozof hukukçu Cicero’da (M.Ö. 106-43) bulmak mümkündür; düşünceye sistematik 
biçimini veren ise, Thomas Aquinas (1225-74) olmuştur. 
 
 Doğal Hukuk Yaklaşımı 
 

DH’un İlkeleri 

1)Ebedî ve 
Değişmez DH 

•Hukuk yaklaşımları arasında en eskisi ve köklü gelenek olarak kabul 
edilmektedir. Ebedî ve değişmez bir DH’un var olduğu ve hukuksal kararların 
amacının adaleti sağlamak olduğu düşüncesi, hem filozoflar ve din adamları, hem 
de hukukçular tarafından kabul edilmektedir. Kökleri, eski Yunan düşünürlerine 
kadar uzanır. 

2)Adalet 

Temeli 

•Doğal hukuk yaklaşımının temelinde adalet düşüncesi yer alır. Bu yüzden ancak 
“âdil olan düzenlemelere” hukuk denmelidir. İnsanlık tarihinin başlangıcından 
beri, yürürlükteki hukukun üstünde değişmez, genel geçerliliğe sahip bir adaletin 
var olduğu fikri, çok güçlü bir şekilde savunulmaktadır. HF tarihi, âdetâ DH tarihi 
olarak ortaya çıkmaktadır.  
• Kural olarak, doğal hukuk, insanlar tarafından konulan kuralların insan aklı, 
insan doğası ya da Tanrısal düzen aracılığıyla elde edilen doğal hukuk ilkelerine, 
bir başka deyişle, adalete uygun olması gerektiği fikrini savunan bir hukuk 
olgusudur. 

3)Doğuştan 

Kazanılan 

Haklar 

Varsayımı 

• DH’un temel ilkeleri, doğuştan kazanılan haklar varsayımıdır. Bu haklar, adalet 
kavramının içinde yer almakta, eşitlik ve özgürlük esasları üzerinde 
temellenmektedir. DH’un iki temel kavramı, adalet ve özgürlüktür. 

4)İnsandan 

Bağımszı 

Varlık 

• Bu yaklaşıma göre, hukuk ya da hukuk kuralları, insandan ve insan iradesinden 
bağımsız bir şekilde vardır. İnsanlar kendilerinin dışında zâten var olan bu 
kuralları akıl yoluyla keşfederler. 

                                                           
5 Güriz, 2003, 151. 
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5)Sosyal 

Sözleşmeci 

Damar 

•Doğal hukuk yaklaşımının önemli bir kavşağını da, “sosyal sözleşme” kavramı 
oluşturur. Toplumun üyeleri, bazı hak ve özgürlüklerini güvence altına alabilmek 
için, aralarında bir sözleşme yaparak bazı hak ve yetkilerini devlete 
devretmişlerdir. 
• Sözgelimi yaşama haklarını korumak üzere, cezalandırma yetkisini devlete 
bırakmışlar; böylece hem devletin doğuşunun ve meşruiyetinin temeli oluşmuş, 
hem de devletin dahi dokunamayacağı, korunaklı bir hak alanı yaratmışlardır. 

 

1.Eski Yunan’daki Köken (Kadîm Doğal Hukuk Anlayışı)  

A-HERAKLİT (MÖ 540?-480) (İyonya Okulu)  

 
 

 Heraklit’te Anahtar Kavramlar 

 Logos (evrensel akıl)-Nomos (sosyal düzen)-

Fizis (doğal düzen)-Kozmos (uyumlu evren) 
 “Bir nehirde, iki kere yıkanılmaz.” 
 İnsanı doğaya bağlama 

 
 Kozmolojik dönem (doğa felsefesi) filozofları arasında kabul edilen Heraklit, kendi 
dönemindeki diğer filozoflar gibi, henüz insan sorununa eğilmemiştir; bu dönemin filozofları, evreni 
açıklıyorlardı. Heraklit, “ilk veri” olarak, evreni keşfetmeye çalışmaktadır. 
 

Logos Evrensel akıl  

Fizis  Doğal düzen 

Nomos Sosyal/toplumsal düzen  

Kozmos Uyumlu evren/düzen 

 
➔ Heraklit, evreni açıklarken, insanların kurduğu düzenin de evrenin yasalarına uyması 

gerektiğini söyler. Sosyal düzen (nomos) ve doğal düzen (fizis) ayrımı yaparken, sosyal düzenin 
evrenin yasalarına uymasının zorunlu olduğunu belirtir.  

➔ “Olması gereken” ölçütünü, hukuka ilk uygulayan düşünür, Heraklit’tir. Bu nedenledir ki 
Heraklit, maddeci olmasına rağmen, idealist yanı ağır basan doğal hukukun ilk temsilcilerinden 
biridir. 

➔ Heraklit’in bu düşüncesi, insanı doğaya bağlama anlamına gelir.  
Oysa, doğal hukuk okullarının çoğu, insanı ve sosyo-politik düzeni, doğaüstü adalet idesine bağlar. 

Heraklit dönemi anlayışında, Tanrı ile evren içiçe olduğu için, daha sonraki dönemlerde bu ayrım hukuk 
düşüncesine de yansımıştır. Sonraki dönemlerde Tanrı, evreni aşan bir idedir. Bu nedenle, adaletin 
ölçütü, insanın üstündedir. 
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 Heraklit’e göre, evrenle içiçe (içkin) olan yerleşik logos (evrensel akıl), evrenin potansiyel gücü 
olarak fizisi düzenlemiştir. Nomos ise, insan ürünüdür. İnsan da evrenin bir parçası olarak nomosu fizise 
göre düzenlemekle yükümlüdür. Nomos ve fizis birliği, Kozmos’u (uyumlu evren) oluşturmaktadır. 
(logos > fizis > nomos > kozmos) 
  
➔ Heraklit’in DH anlayışı, DH’tan ziyade, “doğacı hukuk” olarak tanımlanabilir. Benzer bir eğilim, 

çağımızdaki doğal hukukun yeniden doğuşu akımları içinde görülür. “Eşyanın doğası” adlı bu 
eğilim, hukuk sosyal realitenin kendine ögü doğası ve adaleti, kendine özgü diyalektiği içinde 
açıklar. 

“Bir nehirde, iki defa yıkanılmaz.” (Heraklit) 

 
 

İnsan felsefesi yapan Sofistler(Sofizm)’de (MÖ 5.yy) de, nomos-fizis ayrımı vardır. Protogoras’a 
göre, insan her şeyin ölçütüdür. Hukukun ölçütü de, kuşkucu ve salt değerlerin olup olmadığını 
bilmeyen insandır. Dolayısıyla Sofistler, DH için objektif bir tanım getirememişlerdir. Hukuku güçlünün 
aracı olarak görmektedirler; güç kimdeyse, devlet ondadır, âdil ve haklı odur. Güce dayalı adalet 
anlayışı, DH olamaz.6 

B-SOKRATES (MÖ 470-399) 

 

 Sokrates’te Anahtar Kavramlar 

 Mutluluk amacı 
 Akıl ve bilimşn önemi 
 Adalet ve ahlak 
 Episteme (bilgi)/doxa (sanı) 

                                                           
6 Sofistler’in DH anlayışları konusunda geniş bilgi için bk. Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara: Siyasal Kitabevi 
1999, 156-160. 
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 İnsanın kendini tanıması 

 
➔ Açık bir biçimde “olan hukuk-olması gereken hukuk” ayrımına rastlanmaz. Buna rağmen 

Sokrat; ahlâk, nâmus, erdem ve adalet gibi kavramları savunmakla, doğal hukukun 
öncülerinden biri kabul edilir. Çağımızı etkileyen birçok felsefî akımın temelinde, Sokrat 
görülür. 

Sistematik felsefe dönemi filozofu olan Sokrat, asıl olarak bilgi kuramıyla dikkat çeker. Bilim, 

evrensel ruhun tanınmasıdır. İnsan ruhu evrensel ruhla ilişkili olduğundan, kendini tanımak, ruhu 

anlamak, bilim yapmaktır. Salt doğru vardır, gerçek bilgiye, insan ruhunun evrensel ruha yaklaşmasıyla 

ulaşılabilir. Böylece Sokrat, doxa (sanı/zan) karşısına, episteme’yi (bilgi) koyar. (doxa x episteme) Tüm 

bilimsel çalışmalar, evrenin özü olan Tanrı’yı aramak içindir. Sokrat, tümevarım yönteminin 

kurucusudur. (Bilim, genelin bilgisidir.) 

Aksiyolojik alanda (değer kuramı), Sokrat insanın amacının mutluluk olduğunu söyler. Mutluluk, 

insana yararlı şeylerin akılla birlikte ele alınmasıdır. Asıl değerler, ancak bilim yoluyla elde edilir. Akıl, 

sırasıyla itidal, yüreklilik, adalet ve ahlâkla karşılaşır. İşte bilim yapmak budur. Bilimsel çalışmanın 

aşamaları bunlardır.   

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAKİ AŞAMALAR 

 1)İtidal  Ruhun, bedene egemenliği itidaldir. 

 2)Yüreklilik  İtidalin dış dünyaya karşı koyması yürekliliktir. 

Gerçek yürekli davranışta, aklın rolü büyüktür. 

 3)Ahlâk ve 

Adalet 

 Bilginin son aşamaya gelip evrensel düzeni 

anlaması, adalet ve ahlâktır. Adalet, bilginin 

doruğundadır. 

 İnsan aklının, insan ruhunun ilâhî akıl ve ruhla 

özdeşleşmesi adalettir. 

  
➔ Sokrat’a göre adalet ve ahlâk, değerler sıralamasında en üst sıradadır, Tanrı’yla aynı 

düzeydedir. Zaten Tanrı, içeriği ahlâk ve adalet olan evrensel bir ruhtur.  
Adaleti tanıyan, mutlu ve ahlâklı insandır. İnsanların yaptıkları kanunlar değişir; ama ilâhî 

evrensel adalet değişmez. Gerçek adaleti tanıyan mutlu insanlar, kanunların bu değişmeyen adalete 
uygun şekilde yapılması için çaba göstermelidir.  

Sokrat’ın genel felsefesi ile siyasal felsefesi, bir bütünlük gösterir, ikisinde de adalet hâkim 
ilkedir. Sokrat, ilâhî adaleti öngörüp, değerlerin doruğuna adaleti koymakla, DH görüşünü dile getirmiş 
oluyordu. 
➔ Sokrat’in ilk hedefi, hukuk ve siyasette, adalet ve ahlâkı egemen kılmaktı. 

 
Toplumsal yaşamda bireyi ve toplumu mutlu edecek olan şey, ancak erdemli ve ahlâklı 

davranışlarda bulunmaktır. Erdem, iyiyi kötüden ayırdetme yeteneği olduğuna göre, bilgi yoluyla 
öğrenilecektir. İnsanın kendini tanıması, asıl değerleri tanıdıktan sonra, öncelikle kendisiyle, ileri 
aşama olarak toplumuyla uyum halinde olabilmesidir. Bu da, hiçbir şeyde aşırıya kaçmamakla; itidal, 
yüreklilik, ahlâk ve adaletle gerçekleşir. Görüldüğü gibi yüreklilik, itidal, iyilik, doğruluk, adalet ve ahlâk, 
Sokrat’ın düşüncelerine egemen olan değerlerdir. 



28 
 

➔ Toplumda, örtülü bir anlaşma vardır (toplumsal sözleşme), buna uyulmalıdır, uymayanlar ikna 
edilmelidir. Toplumu erdemli, akıllı ve yetenekli kimseler yönetmelidir. 
 

 EK KAYNAK: “Sokrates’in Savunması”nın tam metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz;   

http://www.scribd.com/doc/63516767/Sokratesin-savunmas%C4%B1 

 
4.HAFTA (Platon-Aristotales-Klasik Çağın Sona Ermesi-Epikuros-Kıbrıslı Zenon) 

C-PLATON (Eflatun) (MÖ 427-347)  

 

 Platon’da Anahtar Kavramlar 

 İdeler dünyası-duyular/olgular dünyası 
 Olması gereken düzen/plan düzen 
 Olması gereken (ideal) hukuk/olan (pozitif) 

hukuk 
 Episteme (bilgi)/doxa (sanı) 
 İnsanın yetkinliği 

 
Platon, hocası Sokrat’tan, Kozmolojik (doğa felsefesi) ve Antropolojik (insan felsefesi) devrin 

filozoflarından etkilnmiştir. Mantık, geometri, astronomi ve müzikle uğraşmış olan Platon, İslâm 
dünyasında da itibar görmüş, Eflatun ismiyle anılmıştır. 
 

 
1-Genel Felsefesi (Varlık-Bilgi-Değer Kuramı) 
 
Platon’un genel felsefesi, ikili bir dünya öngörür: Akıl/ideler dünyası-duyular/görünümler 

dünyası. Felsefesinin bütün alanlarında, bu ikili ayrım vardır. DH düşüncesini de etkilediği için, bu ayrımı 
dayandırdığı meşhur “mağara örneği” şöyledir: 

 
 
  
 

ANTİK YUNAN İLKÇAĞ FELSEFESİNDE DÖNEMLER  

1)Kozmolojik Dönem 

(MÖ 600-450) 

Doğa felsefesi yapılan dönem. Ör. Heraklit. 

Bu dönemdeki sorunlar physis ve doğa ya da kozmosla 

ilgiliydi. 

2)Antroplojik Dönem 

(MÖ 450-) 

İnsan felsefesi yapılan dönem. Ör. Sofistler. 

M.Ö.450 civarında, insan merkezci döneme geçilerek bizatihi 

insanla ilgili sorunlar ilgi odağı haline geldi ve ahlaki-siyasi 

sorunlara kayıldı. 

3)Sistematik Dönem     Varlığın bütün boyutlarıyla ele alındığı dönem. Ör. 

Sokrates, Platon, Aristo. 

http://www.scribd.com/doc/63516767/Sokratesin-savunmas%C4%B1
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 MAĞARA ÖRNEĞİ 

 Duyular dünyasının insanları, bir mağaraya tutsak edilmiş 

gibidirler. Arkaları, mağaranın kapısına dönüktür. Zincirleme 

bağlıdırlar, başlarını da geriye çeviremezler.  

 Ancak dış dünyanın, ideler dünyasının mağara duvarına vuran 

çarpık gölgelerini görürler. Onlar için gerçek ve doğru olan budur.  
 Oysa mağaranın dışında, asıl nesnelerin dünyası yahut ideler 

dünyası vardır. 

Bizler, doğuşumuzdan (insanların hata yapmasının altında yatan ilk ve 

başlıca nedeni edindiğimiz önyargılar) beri dörtte üçü duvarla çevrili bir 

mağaranın dibine, duvara dönük olarak bağlanmış tutuklulara benzeriz. 

Bu tutukluların gördüğü, güneş ile mağaranın açık kalmış kapısı arasında 

kalmış nesnelerin duvarlara yansıyan gölge oyunlarından ibarettir. Onlar 

bu gölgeleri gerçek nesneler sanırlar. Eğer bu tutuklulardan biri dışarıya 

çıkartılacak olursa, her şeyden önce gözleri kamaşacaktır; sonra yavaş 

yavaş nesnelerin kendilerini seçmeye başlayacak, sonra da aydınlatan 

güneşi görecektir İşte bu tutuklu bilgeyi temsil eder; o, arkadaşlarının 

kendisine “üşütük” gözüyle bakması riskini göze alarak yeniden mağaraya 

inip gördüklerini onlara anlatmalıdır.” (Plato (Eflatun), Devlet, Yedinci Kitap). 

 
İnsan ruhu, aklın yardımıyla mağaradan, bedenden kurtulacak ve ideler dünyasındaki yerini 

bulacaktır. 
 

Nesneler Evreni İdealar Evreni 

Duyularla algılanıyor Akılla kavranıyor 

Nesneler, gerçek olmayanlardır. İdealar, gerçek olanlardır. 

İdealar evreninin gölgesi, 

yansımasıdır. Yaşadığımız yeryüzü gelip 

geçicidir. Değişken nesneler vardır.  

 

Nesnelerin değişmeyen, yetkin 

örneği. Fizik-ötesi (metafizik) evren 

Bunların bilgisi doxa’lardır (sanılar). Bunların bilgisi episteme’dir. 

Madde Ruh 

Duyular yoluyla elde edilen bilgi söz 

konusu olup bu bilgi gerçek bilgi değildir; 

sanıdır. 

Akıl yoluyla değişmeyenlerin, 

ideaların bilgisidir. Gerçek bilgi epistemedir.  

Deney (empirizm) Akıl (Rasyonalizm) 

 
Değerler Hiyerarşisi: Değerler, çeşitli ve hiyerarşiktir. Bilmek, eros (sevgi) kıvılcımına bağlıdır. 

İdeler dünyasına ulaşmak, iyi değeridir, iyiye iten ise erostur. Doğanın amacı insan, insanın amacı ise 
idedir. Değerler hiyerarşisi; Tanrı, iyi (salt değer, salt erdem, salt ahlâk, salt adalet, güzel), yetkinlik 
(tamlık) ve duyular dünyasının nesneleri şeklindedir. İnsan ruhunun salt değere ulaşması, oldukça 
güçtür. Protogoras’ın “her şeyin ölçüsü insandır” sözüne, Platon “her şeyin ölçüsü Tanrı’dır” karşılığını 
verir. Platon’un tanrısı, salt değer olan salt iyidir. 

İyiye yönelen insan ruhunda akıl, cesaret ve arzu olmak üzere, üç bölüm vardır. Platon, bu 
üçlüyü, iki atlı arabaya benzetir. 
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İNSAN RUHUNUN BÖLÜMLERİ ve ERDEMLERİ 

 İnsan Ruhunun 

Bölümleri 
 Benzerleri 

(iki atlı araba) 
 Erdemleri  Temsilcileri 

 1)Akıl: Aklın 

görevi, arzuyu 

gemlemektir. 

 Sürücü: İki atın 

idarecisidir. 

 Bilgelik (hikmet)  Filozoflar 

 2)Yüreklilik: 

Cesaret, akla 

yardım eder. 

 Safkan At: 

Sahibini dinler. 

 Yürekli davranış 

(cesaret) 

 Cesur savaşçılar 

(bekçiler) 

 3)Arzu: Arzu, 

aklı yanlışa 

sevkeder. 

 Huysuz At: 

Sahibini 

dinlemez, 

itaatsizlik eder. 

 Ölçülülük (itidal) 

 

➔ Adalet: Bu üç 

erdemin 

uyumluluğu ise, 

adalet erdemidir. 

 Zanâatkârlar 

 
Devlette faaliyetleri birbirini tamamlayan 3 sınıf olmalıdır:  

DEVLETTEKİ SINIFLAR 

 Filozoflar (Yöneticiler):  İnsan vücudunda beyin neyi ifade ediyorsa, yöneticiler de 

fonksiyonu yerine getirirler. Kanunları vaz etmek, uygulamak ve 

vatandaşların eğitimi ile uğraşmak bu sınıfın ödevidir. Bu sınıf 

felsefi incelemelerle uğraşmak, bu arada iyilik idesini araştırmak 

için gerekli zamana ve imkanlara sahip olmalıdırlar. Yani devleti 

yönetecek kişilerin filozof olmaları gerekir.  Yöneticiler, bir 

devletin kafası, beyni olarak görüldüğünden, en akıllı kimseler 

arasından yönetici seçilmelidir. Yani yöneticiler filozoflardan 

olmalıdır. 

 İyi yetişmiş ve bilgelik kazanmış insanlardır ve 

yönetme sorumluluğu onlara aittir. 

 Cesur Savaşçılar 

(bekçiler/Koruyucular): 
 Özverili asker ve muhafızlardır. Görevleri bütünlüğü 

sağlamaktır. Bu sınıfın ödevi devletin devamını sağlamak, dıştan 

gelecek saldırılara karşı devleti savunmak ve devlet içinde 

kanunların yürürlüğünü sağlamaktır. Koruyucuların en iyileri 

yönetici olabilir. 

 Zanâatkârlar 

(Üreticiler): 

 Bu sınıf, devletin ekonomik temelini meydana getirir. Bütün 

toplumun muhtaç olduğu malların üretilmesi bu sınıfın görevidir. 

Bu sınıf mensupları mülkiyet hakkından yoksun 

bırakılmamışlardır; mal-mülk sahibi olabilirler ve aile kurabilirler. 

 Üretim işlerinden sorumlu ve yasa koyucuların 

buyruklarına tabidirler. 

              

Platon’a göre, bu üç sınıf arasında hiyerarşi vardır. Devlette düzenin sağlanması bakımından 
herkes üyesi bulunduğu sınıfta kalmalı, ancak yetenekleri elverdiği oranda insanların sınıf 
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değiştirmesine izin verilmelidir. Bu sınıfsal hiyerarşik düzenin kabul ettirilmesi için Platon, “yararlı bir 
yalan” önermektedir. Buna göre tanrıların yöneticileri yaratırken mayalarına altın kattıkları, bu nedenle 
onların toplumda baş tacı oldukları, savaşçıların mayasına gümüş, üreticilerin mayasına da demir ve 
tunç kattıkları söylenecektir. Bu yalana inanan herkes toplumda hak ettiği yeri ve işi bilecek ve 
kabullenecektir. Yani Platon’a göre, sınıfsal konumlar yaradılıştan ve kalıtsal biçimde gelir. Bu nedenle 
sınıflar arası geçiş çok ama çok zorlaştırılmıştır. Bu noktada Platon “öjenizm”in ilk isimlerinden sayılır. 
 

Öjenizm: İnsan soyunun bilimsel olarak iyileştirilmesidir. Kötüye yorumlanması ırkçılığa varır. 
Irkçılıktan çekinen düşünürler, bugün, hümanist öjenizm tarafını tutmaktadırlar; bunlara göre, insan 
kendi soyunu hastalıklardan bilinçli uygulamalar yoluyla kendileri veya danışacakları kuruluşlar 
aracılığıyla da düzelterek iyileştirebilirler. 

 
2-Hukuk, Siyaset ve Devlet Görüşleri 
 
Platon’un DH’la ilgili görüşleri, daha çok hukuk, siyaset ve devlet görüşleriyle birlikte ele 

alınmıştır. Bu görüşleri, genel felsefesiyle uyum gösterir.  
➔ Eski düşünürlerde olduğu gibi, Platon’da da siyaset ve ahlâk, birbirlerinden ayrı kabul 

edilemeyecek kavramlardır. Platon’a göre siyaset, ahlâklı olma sanatından başka bir şey 
değildir. 

Olan düzen ve hukuk ile ideler dünyasına ait olması gereken bir düzen ve hukuk ikilemi vardır. 
Platon’a göre, pozitif hukuk (PH) dışında, olması gereken, salt akıldan çıkan ideal hukuk, DH’ta 
bulunmaktadır.  
➔ Ancak, DH’u bilinçli olarak sistemleştiren, Platon değil, Stoisyen düşünürler olmuştur. 
➔ Platon’a göre, olması gereken âdil hukuk (OGH), ideler dünyasındadır. Ancak, duyular 

dünyasında da bu hukuku gerçekleştirmek, insan mutluluğu ve yetkinliği için gereklidir. Devlet, 
bir eğitim kurumudur. Devletin amacı, insanı duyular dünyasından duyular üstü dünyaya 
yükseltmektir. Bu da felsefe, bilim, sanat, edebiyat ve müzik öğretimine önem veren bir 
devletle mümkündür. Devletin görevi, bunu sağlamaktır.  
 
DH’un diğer temel kavramları, Platon’un siyasetle ilgili görüşlerinde yer alır. Platon’da amaç, 

bireyin yetkinleşip, ideler dünyasına yaklaşmasıdır. Bunun için siyaset, saltlıkla ahlâka tâbi olmalıdır. 
Ona göre, politikanın asıl görevi, ahlâklı vatandaşlar yetiştirmek, onların eğitim ve öğretimleriyle 
uğraşarak yetkinleştirmektir. Bu da erdem, akıl ve ahlâk güzelliğiyle olabilir. En yüksek ahlâk ve erdem, 
adalettir. Siteye hâkim olacak kanunlar, aslında ahlâk ilkeleridir. Ahlâk, politikanın ideali olup adalet ve 
özgürlüğü gerektirir. En yüksek ahlak ve erdem, adalettir. 
➔ Adalet, sosyal düzen için zorunlu bir öğedir. 

 

 İdeler Dünyası  Duyular Dünyası 

 İdeal/doğal hukuk 
 Bireyin yetkinleşmesi, 

ideler dünyasına 

yaklaşmasıdır. 

 Devletin görevi 

 Siyaset, saltlıkla ahlâka 

tâbi olmalı. 

 
Platon, devleti insan bedenine benzetir. (organizm) Aklın karşılığında filozofları, cesaretin 

karşılığında yürekli savaşçıları ve arzuların karşısında zanâatkârları gösterir. İnsanı nasıl akıl yönetirse, 
toplum ve siteyi de yöneten bir akla ihtiyaç vardır. Üç sınıfı birarada tutup uyum sağlayan erdem, 
adalettir.  

Toplumsal uyum için mülkiyet ve aileyi sakıncalı görür. 
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Toplumsal Uyum Sakıncaları 

 Mülkiyet  Toplumsal uyum için, mülkiyet müşterek olmalıdır.  

 İlk olarak mülkiyet sınırlandırmasını, yönetici ve savaşçılar için 

öngören Platon, sonraki aşamada, bunu yalnızca filozoflarla sınırlı 

tutmuştur.  

❖ Mülkiyet açıklamalarına bakarak, Platon sistemi için, komünist değil, 

faşist bir yapıdan bahsedilebilir. 

 Evlenmek 

ve Aile 

 Evlenmek ve aile, şahsî çıkarların önplana çıkarılıp devletin ikincil 

duruma getirilmesi sonucunu doğuracağı için sakıncalıdır.  

 Yunan filozof, yaşlılık dönemi eserlerinden olan Kanunlar kitabında, 

aile konusundaki fikirlerinden dönmüştür; ama büyük ölçüde tavrını 

değiştirmemiştir. 

 
 Karışıklığın asıl nedeni, mülkiyet ve aile kurumudur. Yunan filozof, yaşlılık dönemi eserlerinden 
olan Kanunlar kitabında, aile konusundaki fikirlerinden dönmüştür; ama büyük ölçüde tavrını 
değiştirmemiştir. 
 

Platon’da Devlet Şekilleri 

 Aristokrasi Yönetici, filozof olmalı. (Philocratie=Filozof Yönetimi) Filozoflara öncelik 

vermesi yönüyle Platon’un devleti aristokratiktir. (seçkinci) 

 Timokrasi Askerlerin, kargaşayı bahane edip yönetimi ele alması. 

 Oligarşi Zenginler yönetimi. (plütokrasi) 

 Demokrasi Fakirler lehine gelişme. Bu rejimler içinde en kötüsü, demokrasidir. Çünkü, 

ileri aşamada anarşi engellenemez olur. Başıbozukluk. 

 Tirani Özgürlükle iktidarı ele alanlar, özgürlüğü ortadan kaldırır ve Tirani’ye 

dönüştürürler. 

 
 Eflatun, devlet şekillerini tasnif ederken, sıralamaya çok önem verir. Devlet türlerinin 
sıralamasını, en iyi ve en mutlu olan devletten, en kötü ve en mutsuz olana doğru yapar.7 Dolayısıyla, 
paranın gücüne dayanan ve çok kötü bir şekilde yıkılacak olan oligarşiyi, Devlet’te demokrasinin üzerine 
yerleştirir. Ancak, daha sonraki diyaloglarında, bu kanaatinden vazgeçerek hem Politikos’ta8, hem de 
Yasalarda9, demokrasinin oligarşiden daha iyi bir devlet türü olduğunu savunur. 

Platon, son zamanlarına kadar ahlâkı yeterli görürken, sonradan kanunların üstünlüğü fikrini 
savunmuştur. (→ hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Eflatun bu tasnifi söyle yapar: a.Patriarşi, b.Monarşi ve Aristokrasi, c.Timokrasi, d. Oligarşi, e.Demokrasi, 
f.Tiranlık. 
8 Eflatun, Devlet Adamı ( Politikos), 303 a-b. 
9 Eflatun, Yasalar, Çevirenler: Candan Sentuna – Saffet Babür, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1994, 710a. 

http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
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D-ARİSTOTALES (MÖ 384-322)  

 
 

 Aristo’da Anahtar Kavramlar 

 Sosyal realite 
 Uzlaştırmacılık 
 Doğmatizm 
 Mutluluk 
 Dört neden 
 Adaleti içeriklendirme 
 Hukukun, sosyal düzenin mantığına uyması 

 
➔ Aristo’yu, DH okulu içinde ele almak, aslında tam anlamıyla tutarlı bir tutum değildir. Çünkü, 

sosyal realiteye değinen, hukukun ve devletin oluşumundaki önemini vurgulayan ilk 
düşünürdür. Bu sebeple, kendisine “hukuk sosyolojisinin uzak habercisi” denir. Aristo’nun 
düşünceleri, her türlü din ve fikir akımını etkilemiştir, hlen de . Madde ile ruhun bağlantısını 
o gerçekleştirmiş, felsefeyi o yere indirmiştir. 
 
1-Genel Felsefesi 
 
Aristo’nun genel felsefesindeki en önemli özellik, ide-madde düalizmini uzlaştırmasıdır. 

Objektif idealizm-nominalizm karşıtlığını, senteze kavuşturmuştur. Bu yeni akımın adı, konseptüalizm 
veya entellektüalizm’dir. Varlık, bilgi ve değer kuramlarını açıklarken, tümelle tikel arasında, sıkı bir 
ilişki kurmuştur. 

Aristo, olayları, olguları ve evreni açıklarken, dört sebep kabul etmektedir: 1)Maddî neden, 
2)Biçimsel neden, 3)Etkin neden, 4)Amaçsal (gâî) neden. Amaçsal neden, devletin temellerini oluşturan 
ana nedendir. Devletin amacı, manevî huzurun sağlanması, insanların erdemli ve mutlu bir ortam içinde 
yaşamalarıdır. Böylece Aristo’nun ideali, “olması gereken bir sosyal ortam”dır.  

 
2-Hukuk, Siyaset ve Devlet Görüşleri 
 
Aristo’nun DH’la ilgili görüşleri, daha çok değer kuramı ve devletle ilgili görüşlerinde ele alınır. 

Aristo, hak, adalet ve ahlaka dayalı gelenek ve göreneklere sahip bir topluluk düzeninin, yalnız akla 
sahip olan, dil aracılığıyla aklın ürünlerini ortaya serebilen yaratıklarla, yani insanlarla 
gerçekleştirebileceğini söylemektedir. 

“İnsan “Politik bir hayvandır” – Homo Politicas (Aristo) 
 

➔ Adalete İçerik Kazandıran Filozof: Aristo, adalet kavramının tanımını yapmaktadır. Aristo, 
adaleti eşitliğe dayandırarak, “eşyanın doğası/mahiyeti” görüşü diye tanımlanan günümüz 
DH’çu görüşün temelini oluşturmaktadır. Eşyanın doğasını, sosyo-ekonomik ilişkiler ve çağın 
adalet anlayışı sentezini kurmaktadır. 
Aristo, DH okulu içinde yer almazsa, ona en yakını “sosyolojik hukuk okullları” olmaktadır ki 

bu değerlendirme eksiktir. Sosyolojik okullar, hukuku adalet kavramından bağımsız bir biçimde ele 
almaktadırlar. Onlara göre hukuk, sosyal olgunun norm haline dönüşmesidir. Sosyolojik okullar, saltlıkla 
realist iken, Aristo, realizmi içinde bir düzen, ahlâklı bir yaşam öngörmektedir. 
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Aristo ve Sosyolojik Hukuk Okulları 

Durum Aristo’nun Hukuk Anlayışı Sosyolojik Hukuk Okulları 

 Hukuk Hukuk, adalet kavramıyla var olur. Hukuku, adalet kavramından bağımsız 

bir biçimde ele almaktadırlar. Hukuk, 

sosyal olgunun norm haline 

dönüşmesidir. 

 Realizm Realizmi içinde, bir düzen, ahlâklı bir 

yaşam öngörmektedir. 

Saltlıkla realist. 

 
Aristo’ya göre, örf-adet, sosyoloji ve ahlâkın yarattığı bir nomos (sosyal düzen) vardır. Sosyal 

düzen, doğa düzenine uygundur. Kanunkoyucu, buna dayanarak normlar, kanunlar koyar. Bu işlemde 
devlet, amaca uygun davranacak, fizis (doğa düzeni), nomos’un meşruluk kriteri olacaktır. Bununla 
birlikte Aristo, sosyal düzenin zâten doğa düzenine uygun olduğunu söylemektedir. Çünkü her şeyde 
olduğu gibi, sosyal olay forma girerken, son amacı, özü içine almıştır. Önemli olan, yöneticilerin bu 
uygunluğu bozmayacak kanunlar yapmalarıdır. Yapmadıkları takdirde, zaten kanunun varlığından 
sözedilemez. Görüldüğü gibi Platon ve Sokrat’ın aksine, fizis-nomos düalizmi, Aristo’da teklik 
arzetmektedir.  
➔ Böyle olunca da, hukukun ideal hukuka değil, sosyal düzenin mantığına uyması sorunu ortaya 

çıkar. 
➔ Sosyal düzende uyulması gereken ana kural, adalettir. Oysa adalet, soyut bir kavramdır, idedir. 

Durum böyle olunca, zaten fizise uygun olduğunu söylemek hatalı olur. Kanunkoyucu, adaletsiz 
bir nomos sosyal durumunu, fizise uygun kabul edip ona göre kanun çıkarırsa, ne denli haklı 
olabilir? Düzenin sağlanması, değerin gerçekleşmesi ve aşırılıkların giderilmesi açısından, 
gerekli olan adalet nedir?  

➔ Aristo, DH’un temel kavramlarından olan adalete içerik kazandıran ilk filozoftur. Onun yaptığı 
adalet tanımı, çağımıza dek, geçerli kalmıştır. Ancak, 19. ve 20. asırlar, bu yeni tanıma, yeni 
bir kavramı, “sosyal adalet”i getirmiştir. Aristo’ya göre adalet, eşitlik esasına göre ikiye ayrılır: 
1)Denkleştirici (komütatif) Adalet, 2)Dağıtıcı (distribütif) Adalet. Buna bir de hakkaniyet adaleti 
eklenir. 

Aristo’da Eşitlik Esasına Dayalı Adalet Anlayışı 

Denkleştirici 

Adalet 
 Denkleştirici adalet, özel hukuk ilişkilerinde geçerlidir. Herkesin verdiği 

kadar alması ilkesine dayanır.  

 Dağıtıcı 

Adalet 
 Dağıtıcı adalet ise, herkesin kendi özel durumuna göre yeteneği de 

gözönünde bulundurularak, eldeki olanakları oransal bir şekilde 

faydalanmasıdır. Şüphesiz bu ikinci durumda, asıl görev devlete düşer. Çünkü 

olanaklar, toplum ve devletin elindedir. Dağıtıcı adalette, salt eşitlik yoktur. 

Devlet ve toplum, olanakları aritmetik eşitlik esasına göre dağıtmamaktadır. 

Demekki devlet-birey ilişkilerinde eşitsizlik, bireyler arasındaki ilişkilerde ise 

eşitlik esastır. Ancak yetenek, çalışma, özel durum, topluma katkı gibi kıstaslara 

dayanan eşitliğin aritmetik olmasa bile daha uygun olduğu kanısı hâkimdir. Zâten 

Aristo da, adaletin bu türünü daha çok benimsemiştir. Kanunun somut olaylara 

inemeyeceğini belirten Aristo, hakkâniyetin adaletin en yetkin şekli olduğunu 

belirtmiştir. 

Hakkâniyet 

Adaleti 
 Hakkâniyet adaleti, somut olay adaletidir. Aristoteles’e göre genel ve soyut 

yasaların her olaya aynı biçimde uygulanması adalete aykırı olabilir. Somut olayın 

özellikleri ve olaydaki kişilerin bireysel özelliklerine inilir, genel ve soyut 

yasaların katı biçimde uygulanması ile oluşabilecek adaletsizlikler önlenmeye 

çalışılır. Hakkaniyet adaleti, yargıcın elinde olan bir aygıttır. Yasalar ise, soyut ve 

genel olmak zorundadır. Bu nedenle, hakkaniyet ile denkleştirici adalet ciddi bir 

gerilim içindedir. Bugün adalet tartışmaları bu gerilimden etkilenmiştir. 
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➔ Aristo’ya göre, toplumlarda görülen kargaşanın ve yozlaşmanın en önemli nedeni, 

adaletsizliktir. Bir devlette uyulması gereken ana unsur adalettir. Ancak Aristo, her ne kadar 

adalete öncelik tanısa da, birçok defa düzeni, adalete tercih etmiştir.  

Aristoteles’e göre devlet, formu bakımından, altı tanedir. Altı tane form vardır; altı tane devlet 

biçimi. Bunlardan üçü iyi, diğer üçü de kötü/bozulmuş/yoz yönetimlerdir. 

ARİSTO’DA YÖNETİM ŞEKİLLERİ 

 İyi/İdeal Yönetim Şekilleri  Bozulmuş/Kötü/Yoz Yönetim Şekilleri 

 1)Monarşi: Monarşide egemenlik, krala 

ait olup halk menfaatleri için kullanılır.  

 1)Tiranlık: Monarşi yerine, bozulmuş 

şekli tirani geçebilir.   

 2)Aristokrasi: Aristokraside iktidar bir 

azınlığın aittir. 

 2)Oligarşi: Aristokrasi yerine, onun 

dejenere olmuş biçimi görülebilir. 

 3)Politi (Cumhuriyet): Politi’de iktidar, 

çoğunluğa aittir. 

 3)Demokrasi (demagoji): Politi yerine, 

demagogların egemenliği ele geçirdiği 

görülebilir. 

 

Bu yönetim şekillerinin üçü de, devlet başında bulunanlar genel fayda ilkesine göre hareket 

ettikleri takdirde olumlu sonuçlar doğurabilirler. Her yönetim şeklinde, halkın yararı gözetilebilir; fakat 

yönetimler soysuzlaşabilir.  

İyi devlet yönetimlerinde ortak özellik, yönetimi elinde bulunduran iktidarın ortak iyiyi 

gözetmesindedir. Toplumsal iyinin gerçekleşmesi için yasalara uygun yönetim sergilenmelidir. Yani 

ortak iyi ve yasalara uygunluk bu üç tipin ortak özelliğidir. Aristoteles, üç iyi yönetim biçiminden en 

iyisinin o toplumun yapısına hangisi daha çok uyuyorsa o olduğunu söyler. Yani, tüm toplumlar için 

geçerli olacak belli bir en iyi yönetim biçimi önermez. Aristoteles burada da ideallerden hareket etmez; 

toplumun yapısını önemli kılar. 

 

Aristoteles’in Fikirlerinin Etkisi Günümüz 
Kurumlarına Etkisi 

Çağdaş Toplumlardan Farkı 

Yasa hâkimiyeti kavramı Anayasal demokrasileri anlayamama 

Devletin mekanik kanun uygulayıcıdan farklı 
doğası 

Toplumsal eşitlik 

Evrimsel toplum düşüncesi Politik davranışa önem verme 

Aile gibi ara kurumların kendi doğasını ve 
önemini kabul etme 

 

Mülkiyet ilişkilerinin belirleyiciliğini gösterme  

Toplumsal gruplar arasındaki farklı özellikleri 
anlama 
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E-Stoa Okulu (Stoisizm) (MÖ 4.yy-MS 2.yy)  
 

 Stoa Okulu’nda Anahtar Kavramlar 

 DH’un sistematik kurucusu 

 Kozmopolis (birleşmiş devletler/dünya devleti) 

 Ahlak-hukuk özdeşliği 

 Doğayla özdeş tanrı 

 DH’un devlet yönetiminde ana ilke olması 

 Akıl-deney ikilemini ortadan kaldırıp, deneye 

ağırlık vermesi 

 

1-KIBRISLI ZENON (MÖ 342-262)  

 
Stoa: Süslü, direkli galeri. Zenon’un Atina’da kurduğu okuldan adını alır. Zenon’a göre, “Felsefe, 

ulvî ve insânî olanı araştıran bilimdir.” Tüm doğayı, nesneleri, insanı tanımaya çalışan felsefenin son 
ereği, evrensel akıl (logos), akıl dışılığı atarak insanda salt mantığın egemenliğini sağlar. Felsefe, içine 
mantık, fizik ve ahlâkı alır. Ancak son erek ahlaktır. Mantık ve fizik, ahlakın gerçekleşmesi için çalışırlar. 
Fakat bunlar, kesin sınırlarla birbirinden ayrılmazlar. (mantık + fizik > ahlakın gerçekleşmesi. (son erek) 
-kesin sınırları yok-) 
➔ Stoisyenler’in ideali, doğa ile insan arasında uyumu sağlamlaştırmak, aklın emrine uyarak 

doğaya göre yaşam gerçekleştirip, erdemi sağlamaktır. 
➔ Stoa Okulu felsefesinde, iki önemli ilke vardır: 1)İnsanın bağımsızlığı, 2)Doğaya uygun yaşama 

anlayışı.  
İnsan da doğanın bir parçasıdır. Kendini tanıyıp doğadan, dış evrende duyu organlarıyla algıladığı 

verilerden faydalanarak aklın, ruhun derinliklerine iner. 
 

Stoa Okulu’nda Temel Anlayışlar 

DH Sistemi 

Kuruculuğu 

Kıbrıslı Zenon’un kurduğu Stoa Okulu, hukuk ve devlet felsefesinde yenilik 

getiren bir sistemdir. Bu düşünce, DH teorisinin sistematik kurucusudur.  

 Kozmıpolis Stoisizm, tarihte ilk defa insanlar arasında eşitlik esasını savunup köleliğe 

karşı çıkmış ve tek DH’la yönetilen insanlara tek evrensel devlet altında 

birleşmelerini salık vermiştir. (“İnsanlar birleşin.”) Böylelikle, tarihte ilk defa 

“Birleşmiş Devletler” (Kozmopolis) fikrini ortaya atmıştır.  

(Kant > ebedî barış. Cemiyet-i Akvâm > BM) 

 
➔ Stoa Okulu’na göre, asıl iyiyi tanımlamak, göreli iyilerden onu ayırdetmekle mümkündür. Salt 

iyiye ulaşmak da, akıl yoluyla gerçekleşecektir.  
➔ Asıl iyi; şerefli, namuslu davranışlarda bulunmak ve bu tip davranışlar karşısında mutlu 

olmaktır. Asıl iyi, erdemin sağladığı mutluluktur. İnsanın, gerçek iyiyi, doğaya uygun iyiyi 
tanıması için, tutku ve alelâde hazlardan sıyrılması gerekir. Tutku, insanı raydan çıkarır. Korku 
ve şiddet, ruhun dış verileri, nesneye uygun şekilde algılamamasından ileri gelir. Bu durumda 
varacağımız sonuç ve yargılar, hatalı olacaktır. Oysa, doğayı aslına uygun tasarlayabiliriz. İşte 
bu yargılarda ahlâk, adalet ve hukuk mevcuttur.  
Stoa düşüncesinin ahlâkla çok yakın ilişkisi var. Nitekim DH teorisinin ahlâkî esaslar getirdiği 

malumdur. Stoacılara göre, ahlâkın pratik tezâhürlerinde hukuk vardır; bu, aynı zamanda bilgelik ve 
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yetkinlik demektir. Bilge kişide, kötülük yoktur, erdemlidir, asıl doğaya uygundur, aklını kullanır, 
nesneleri doğru değerlendirir, korku keder ve aşırılık bulunmaz. 
➔ Stoisyenler’e göre, insanın irade özgürlüğü demek, etrafında olup biten şeyler karşısında 

mekânik yahut bilinçsiz birtakım eylemlerde bulunmayarak, kendi doğasına uygun davranması 
demektir. 

➔ Stoisizm’in hukuk görüşü, ahlâk görüşüyle özdeşleşmiştir. 
  

Stoa Okulu’nda DH Anlayışı 

(Ahlâk=Hukuk) 

 Ahlâk Hukuk 

 Adalet ve 

Hukuk 

Ahlâkî değerlerin gerçekleşmesi, aynı 

zamanda hukuki değerlerin, adaletin 

güncelleşmesi demektir.  

Evrensel doğa kanunlarının 

gerektirdiği erdemli ahlâklı davranış, 

hukuk ve adalettir. 

 DH Evrende, bir DH vardır. Başka bir 

deyişle, evrene ve insana hâkim olan, 

doğuştan, kendiliğinden gelen bazı 

ahlâkî değerler vardır. (fıtrat) Bunlardan 

biri de, adalet değeridir. Evren, adalete 

uygun olarak, tek bir tanrı tarafından 

yönetilir. (tevhîd) 

DH’un kanun koyucusu, doğayla 

çzdeş olan Tanrı’dır. İnsanın görevi, 

bu kanunları metin haline getirmek ve 

uygulamaktır. İnsan doğanın bir 

parçası olduğundan, aynı zamanda bu 

kanunlar onun içindedir. 

 Adaletin 

Varlığı/Yokluğu 

Aklın, doğrunun hâkim olduğu DH, 

doğal adaleti yansıtır.  

Adaletin olmadığı yerde, hak ve 

hukuktan bahsedilemez. 

 
 

Doğal hukukun kanun koyucusu, doğayla özdeş olan Tanrı’dır. Tanrı kanunları, kanunların en 
eskisi ve yetkinidir. Bizzat aklın kendisi olan bu kanunlar, akla sahip varlıkların tamamını birleştirir, 
onları bir araya toplar.  
➔ Stoisizm’e göre, DH, devlet yönetiminde de, ana ilkedir. Çünkü, ahlâk ve hukuk (DH) normları, 

iyi-kötü, adaletli-adaletsiz, doğru-yanlış gibi ayrımların tek kıstasıdır. Bu kanunlar; sosyal, 
siyasal ve doğa bilimleri gibi, her alanda geçerlidir. Çünkü insanda mevcut olan evrensel akıl 
tektir, herkesi kapsar. Herkesi kapsayınca, insan da doğaya bağlanacak, ilâhî, evrensel 
kanunları kabul edecektir. Bu kanunlar; sınıf, zümre farkı olmaksızın, herkes için geçerlidir. 
(demokratisizm) 

➔ Asıl olan, özgürlük ve kardeşliktir. Esaret ve baskı, insanın doğasına aykırı durumlardır. Soy, 
servet, statü, ırk ve ulusal ayrıcalıklar gözetmeksizin, insanlar arasında salt eşitlik hüküm 
sürmelidir. Kölelik, akıl dışıdır. Özgür ve eşit olan insanlar, tek bir Tanrı yönetiminde, tek 
kanuna tâbi olarak, tek bir aile teşkil etmektedir. (siyâsî-itikâdî-sosyal tevhîd) 

➔ Romalı büyük hukukçu Marcus Tullius Cicero, Kanunlar Üstüne adlı eserinde, bütün insanlar 
için geçerli bir doğa hukukunu, bütün insanlarda ortak olan akıldan türetme denemesi yapar. 
Öldürmek, çalmak ve yalancı tanıklık akla ve dolayısıyla DH’a aykırı şeylerdir. Ayrı ayrı ulusların 
hukukları da, bu DH’un aslına az ya da çok uygun kopyalardır. 

2-EPİKÜROOS (MÖ 341-271) -Demokritos Atomculuğu-  

 

 Epikür’de Anahtar Kavramlar 

 Etik hazcılık 

 Olumsuz hazcılık 
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 Bedensel hazların tatmin edilemezliği 

 Erdemli hayat telakkisi 

 Evrimci tarih anlayışı 

 Toplumsal sözleşme 

 
Etik Anlayışı (hazcı/hedonist etik) 
  

➔ Etik Hazcılık: Epiküros, felsefesinin âdetâ bütününü temsil eden etik görüşünde, hazcı etiğin 
savunuculuğunu yapar. Nitekim o insan hayatının gerçek amacının, temel hedefinin, hazzın 
bizatihi kendisi, haz miktarının olabildiğince artırılması, ama esas hedefin acıdan uzak olmak 
olduğunu söylemiştir. Epiküros, bu sonuca ya da etik hazcılığa, psikolojik hazcılıktan yola 
çıkarak, yani bütün hayvanların acıdan kaçıp hazza yöneldiği gözleminden hareketle varmıştır. 
Gerçekten de “hazzın mutlu ve kutlu bir yaşamın başı ve sonu olduğunu, [...] onun bütün 
seçimlerimizle, her tür istikrahın (tiksinme) başlangıcını oluşturduğunu” öne sürer  

➔ Olumsuz Hazcılık: Epiküros’a göre, haz her şeyden önce acının yokluğuyla belirlenir. Bu 
nedenle, onun hazcılığı olumsuz bir hazcılık olarak tanımlanır.  

➔ Niteliksel Hazcılık: Öte yandan, Epiküros’a göre, tüm hazlar aynı değerde değildir; bu yüzden, 
onun niceliksel değil de niteliksel bir hazcılığı benimsemiş olduğu söylenebilir.  

➔ Hazları Doğuran Arzular: O, hazları doğuran üç tür arzu bulunduğunu söyler.  
 

Hazları Doğuran Arzular 

 1)Hem doğal, hem 

zorunlu arzular 

 Bazı arzular, yiyecek ve içecek örneğinde olduğu gibi hem 

doğal ve hem de zorunludur. 

 2)Doğal, ama zorunlu 

olmayan arzular 

 Bazı cinsel arzularda olduğu gibi, doğaldır, ancak zorunlu 

değildir. 

 3)Ne doğal, ne zorunlu 

arzular  

 Üçüncü türden arzular ise, zenginlik ya da lüks isteği gibi, 

ne doğal, ne de zorunlu olan hazlardır. 

 
Bu arzular, bedensel hazlara yol açarlar. Epiküros, bedensel hazları küçümsememek ya da yok 

saymamakla birlikte, bu türden hazlara düşkünlük göstermenin doğal ve doğru olmadığı gibi, kişiyi 
mutsuzluk ve acıya götüreceğini savunur. Buna göre, “kinetik” hazlarla “statik” hazlar arasında bir 
ayırım yapar. 

  

Hazların Türleri 

 1)Statik Hazlar  Mutlu bir hayat için kaçınılmaz olan zihinsel ya da tinsel dinginliği 

sağlayan kalıcı, uzun süreli hazlara statik hazlar adını verir. 

 2)Kinetik (geçici 

bedensel) 

Hazlar 

 Gelip geçici ve yoğun haz türü olarak kinetik hazları, bedensel 

hazlarla özdeşleştirmiştir. 

 
➔ Bedensel Hazların Tatmin Edilemezliği: Bedensel hazlar, Epiküros’a göre, hiçbir zaman tam 

olarak tatmin edilemez; bedensel hazların peşinde koşan insanlar, bu yüzden hep doyumsuz 
kalır ve hep acı çekerler. Buna göre, bir insan hep daha çok şey isterse, böyle biri hâlihâzırdaki 
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durumundan hoşnutsuzluk duyup, huzursuz olur. İnsanı mutlu kılan, makul ve sade 
alışkanlıklardır, peşinden koşacağımız ve sakınacağımız şeyleri ölçebilen akıldır.  

➔ Erdemli Hayat Telakisi: Epiküros, hazcı etik anlayışını erdemli hayat telakkisiyle 
tamamlamaya çalışmıştır. Ona göre, temel erdem bilgeliktir, çünkü bilge insan, kendi doğasının 
ihtiyaç duyduğu en azı belirleyebilecek ve bu ihtiyaçları kolaylıkla karşılayabilecek olan 
insandır. Bu ihtiyaçları karşılandığı zaman, onun ruh hali dengededir. Böyle biri, ruhsal 
sükûnete ve dinginliğe ulaşmıştır. Bilge insanın ekmek ve sudan oluşan öğünü, ona bir aşçının 
çok lezzetli yemeklerinden daha çok mutluluk verir. Zira bilge insan, yalnızca az tüketmeyi değil, 
daha önemlisi, az şeyle yetinmeyi öğrenmiştir. Şu halde, insan doğasının aradığı en yüksek 
haz, ruhsal denge, ruhsal sükûnettir. Bu hale ise, korkulardan ve acılardan kurtulduğumuz, 
hazlar arasında önem derecelerine göre bir öncelik sırası belirlediğimiz ve merak ile öğrenme 
isteklerimizi tatmin etmeye çalıştığımız zaman ulaşırız. Demek ki önemli olan anlamak, 
öğrenmek ve bilmektir, yani insanın ruhsal ihtiyaçlarını karşılamasıdır. 

 
Toplum ve Siyaset Felsefesi 

 
➔ Evrimci Tarih Anlayışı ve Devletin Toplumsal Sözleşme Kökeni: Epiküros, tarih görüşü 

bakımından evrimci bir tarih anlayışı benimsemişti. Buna göre, başlangıçta insan varlıkları 
yalnızdılar, gelişigüzel ürüyorlardı, sözel bir iletişim içinde değillerdi; onların bu dönemde, 
toplumsal kurumları yoktu, kendilerinden sonra gelen hemcinslerinden fizikî olarak daha güçlü 
oldukları için ayakta kalabildiler. Zaman içinde insan ırkı, biraz da ateşin keşfedilmesi sayesinde 
önemli ölçüde yumuşamış ve bunun sonucunda aile kurulup komşuluk ilişkileri başlamıştır. İşte 
bu evrede insanlar, doğal tehlikelerden korunmak için dil, tarım ve ev inşası gibi birtakım teknik 
ustalıklar geliştirmişlerdir. 

➔ Devletin Kökeni: Devleti yaratmak için, bir neden daha vardı. Tarihin ilk zamanlarındaki kıtlığın 
ardından, sanatların keşfinin temin ettiği göreli zenginlik, insanlara hayatlarının yanısıra, 
mallarını da korumaları için devlet adını verdiğimiz politik örgütü yaratmanın bir zorunluluk 
olduğunu göstermiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Epiküros sözkonusu evrimci tarih 
anlayışı içine sözleşmeye dayandırdığı bir devlet öğretisi yerleştirmiştir. Bu sözleşmeci devlet 
anlayışı, önceleri ortak çıkar anlayışından yoksun olarak birbirleriyle mücadele eden insanların, 
zamanla ortak bir çıkar duygusuna sahip olduklarını, tehlikeleri birlikte önleyip birlikte 
çalışarak daha fazla haz ve mutluluk elde etmek amacıyla, devleti bir sözleşme temelinde 
kurduklarını söyler. Ne Platon gibi organizmacı, ne de 
Aristoteles’teki gibi kapalı bir devlet anlayışı vardır. 
Bu devlet görüşü, devleti doğal bir kurum olarak gören Platoncu-Aristotelesçi devlet 

anlayışına taban tabana zıt bir görüştür. Buna göre, devlet doğal bir kurum olmayıp birey için varolan, 
sözleşmeye dayalı bir kurumdur. Toplumsal yaşam, bireyin çıkarı ilkesine dayanır; bireyler, kendilerini 
korumak, varlıklarını sürdürmek ve dolayısıyla mutlu olmak için bir araya gelerek, devleti bir 
sözleşmeyle kurmuşlardır. Adalet de, bu sözleşmeye dayalı, salt uzlaşımsal bir değerdir. Bizim doğal 
haklar adını verdiğimiz haklar ise, insanların yararlılıklarından dolayı benimsediği genel davranış 
kurallarıdır.  
➔ Adaletin Temeli: Tüm yasalar ve devlet de dahil olmak üzere tüm kurumlar, bireyin güvenlik 

ve mutluluğuna katkıda bulundukları, eşdeyişle yararlı oldukları sürece, gerekli ve âdil olurlar. 
İnsanlar, âdil olmak çıkarlarına uygun düştüğü için âdil olurlar, adaletsizlik yapmak ise onların 
çıkarlarına ve dolayısıyla kendilerine çeşitli cezalar yoluyla zarar verdiği için kötülükten ve 
adaletsizlikten kaçınırlar. Bundan dolayı, adaletsizlik kendi içinde kötü olduğu için değil de, 
sonuçları olumsuz olduğu için kötüdür. DH, devlet yönetiminde, ana ilkedir. 
 

 DOĞAL HUKUK KONUSUNDA OKUNABİLECEK EK KAYNAKLAR: 

1- Kemal Gözler, “Tabii Hukuk ve Hukuki Pozitivizme Göre Adalet Kavramı”, Muhafazakar Düşünce, Yıl 

4, Sayı 15, Kış 2008, s.77-90. http://www.anayasa.gen.tr/adalet.htm 

http://www.anayasa.gen.tr/adalet.htm
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2- Brian Bix, “Doğal Hukuk: Modern Gelenek”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Çev.Ertuğrul Uzun, Cilt:6, Sayı:2, 2004, s.291, http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz6-

2/PDF/uzun10.pdf 

 

5.HAFTA (Ortaçağ Felsefesi, Thomas d’Aquinas, Farabi) 

2.Teolojik Doğal Hukuk Anlayışı   

 Orta Çağ Avrupası’nda doğal hukuk ilahi hukukla eş anlamlı sayılmış ve bu yaklaşım Kilise 
hukukunun, diğer bir deyimle “Kanonik Hukuk”un oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bu anlayışa 
göre hukuk, tüm varlıklar gibi Tanrı tarafından yaratılmıştır ve O'nun bir armağanıdır. Dini ve teolojik 
dünya görüşü zaviyesinden hareket eden doğal hukuk anlayışında, hukukun nihai kaynağı daha doğrusu 
kökeni Tanrı’dır. Bu nedenle hukukun çiğnenmesi, onun kurallarına aykırı davranılması Tanrı’ya karşı 
işlenmiş bir suçtur. 

A-AQUİNALI THOMAS/Thomas Aquinas (1226-1274) (Felsefe’de Neo-

Tomizm öncüsü10)  

  

Yeni ortaya çıkan burjuvazinin ve laikliğin önünü açan bir filozof olarak kabul edilir. Aquinalı 

Thomas her şeyden önce kendisinden önceki Hıristiyan filozoflarının yapmış olduğu gibi, tutarlı bir 

teoloji geliştirmek, Kilisenin veya Kilise Babalarının öğretisindeki kimi çelişik unsurları ortadan 

kaldırmak ve Hıristiyan inancını sistemleştirmek işiyle meşgul olmuştur. 

          Patristik dönemde Platon, Skolastik dönemde Aristo etkisi görülmüştür. Antik 

Yunan’ın diniyle çatıştığı yerlerde, ortaçağ filozofları din ile Antik Yunan’ı bir uzlaştırma çabası 

içinde olmuşlardır. Bu filozoflar, tanrının varlığını kanıtlamak düşüncesi üzerinden gidiyordu. 

Aquinas’lı Thomas, üzerinde Aristo etkisi bariz olan bir skolastik dönem filozofudur. Aristoteles’in 

fikirleriyle din dogmalarını uzlaştırmaya çalışmıştır. Summa Theologica isimli eserinde inanç ve aklı 

uzlaştırmaya çalışmıştır.  Thomas, genel rasyonalizminin bir parçası olarak, dini hakikatlerden pek 

çoğunun ancak iman temeli üzerinde kabul edilirken, akıl yoluyla, aklın doğal ışığıyla kanıtlanabilecek 

hakikatler de bulunduğunu öne sürdü. Buna göre Aquinalı Thomas iman karşısında aklı, teoloji 

karşısında felsefeyi ön plana çıkartmış değildir. St. Thomas’a göre felsefe, olgulardan Tanrıya 

geçmektedir, tanrıbilim ise Tanrıdan olgulara geçer. Tam tersine, o vahyi temel alır. Fakat Aquinalı 

Thomas vahiy yoluyla bilinen hakikatlerin, kendilerinden hareketle rasyonel kanıtlama temeli üzerinde 

başka doğruların ispatlanacağı ilk ilkeler oldukları inancındadır. 

 

ORTAÇAĞ FELSEFESİ 

1)Patristik Felsefe 

(MS 8.yy.a kadar), 

Platoncu 

Hıristiyan 

tanrıbilimi evresi 

(Yunanca kilise 

babası 

    Platon etkisi XIII. yüzyıla kadar ilk skolastik düşünürlerde de devam etmiş 

ve ancak bu yüzyılda Aquino’lu Thomas’yla yerini Aristoteles egemenliğine 

bırakmıştır. Patristik felsefenin ünlü babaları Clemens (150-215), Tertulian 

(160-222), Origenes (185- 254) ve Augustinus (354-430)’tur. Patristik felsefe, 

Hıristiyanlığa yapılan saldırılara karşı koymaya çalışan bir savunma felsefesi, 

bir apologia’dır. Kilise babalarının felsefesi olan patristik felsefe, ortaçağ 

skolastiğinin ilk hazırlıklarıdır. Skolastik, bütün ortaçağı kaplar. 

                                                           
10 *Öktem, 209. (*Maimunides, Öktem, 216) 

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz6-2/PDF/uzun10.pdf
http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz6-2/PDF/uzun10.pdf
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anlamındaki 

patros 

deyiminden 

geliyor) 

   Kilisenin, Hıristiyanlığın kurucu babaları, kilise babalarının düşünceleri 

(patristik) üzerine temellenir. Bu dönemde, Hıristiyan inancı, önceki pagan 

inanç sahiplerine karşı savunulma ve topluma yerleştirilmeyi amaçlar. 

Patristik felsefe Platon düşüncelerinin ağırlık taşıdığı, yeni-Platoncu bir 

dönemdir. 

2)Skolastik 

Felsefe  

(MS 8.yy.dan 

15.yy.a Kadar) 

Aristotelesçi 

Hıristiyan 

tanrıbilimi evresi  

(Latince okul 

anlamına gelen 

schola 

deyiminden 

geliyor) 

   Okul öğretisi diye adlandırılabilir. Artık Hıristiyanlık inanmayanlara 

yerleştirilmiştir. Skolastik dönemde felsefi olarak savunulan ve kanıtlanan 

Hıristiyanlığın sistemleştirilmesi söz konusudur. Skolastik dönem Aristo’nun 

görüşlerinin hâkim olduğu dönemdir. Skolastik dönem, İslam felsefesi, 

Hıristiyan düşüncesi ve Musevi inancı için ortak bir özelliktir.  

      İlk çağdan, Antik Yunan’dan bir kopuş yaşanır ancak bu kopuş, Aristo, 

Platon ve Stoizmin etkileri var olmakla sözkonusu olmuştur. Yani paradoksal 

bir görüntü var.  

Skolastik, bütün ortaçağı kaplar. Skolastiğin ayırt edici niteliği dogmatik 

oluşudur. Belli bir konuyu incelemek demek, o konuda Aristoteles’in, ne 

yazdığını okumak demektir. Daha derin bir inceleme, Aquino’lu 

Thomas’nın, Aristoteles’in bu yazısı üstüne ne yazdığını okumak 

demektir. 

 

Aquinalı Thomas, Hristiyan düşüncesini, Aristoteles’in görüşlerini ve İslam filozoflarından elde 

ettiklerini sentezler.  

Hristiyan düşüncesi + Aristoteles’in görüşleri + İslam filozoflarından elde ettikleri 

Aquinalı Thomas, Hıristiyan din adamları veya filozoflarının maddî dünyadan uzak durmaya 

çalıştıklarını, oysa maddi dünyadan, yaratıklardan uzaklaşmak, gerçekte Tanrı’dan kopmak anlamına 

gelir. Tanrı’nın inâyeti doğayı bozmak veya tahrip etmek yerine onu geliştirir. Burada felsefeyle teoloji 

örtüşür. Böylece vahiy aklı destekler ve tamamlar, akıl da vahyi anlamlandırır. 

Manevi şeylerden maddi şeyler önde gelmekle birlikte insanlar menfaatleri yönünde hareket 

edebilmektedirler. Fakat insan akıl sahibi bir yaratıktır ve hareketlerini akla göre düzenleyebildiği için 

de hür iradesinin olduğunu kabul etmek zorunludur.  

insan ➔ akıl sahibi + hür iradeli 

İnsanın tutum ve davranışlarının kuralı ve ölçüsü ise akıldan başka bir şey değildir, çünkü akıl 

kişinin hedef olarak belirlediği amacına ulaşabilmesi için yapması gereken ile kaçınması gerekeni 

gösterir. Böylece yasa aklın bir emri, kuralı olur. 

Aristo etkisi vardır:Yönetim biçimlerinde iyiler (monarşi, aristokrasi, politea) vardır. İyi yön

etim biçimlerindeiktidarı elinde bulunduran güç ortak yararı gözetir. İyi bir devlet biçiminde orta

k yararıgözeten yasalar yapılır. Bozulmalarıyla (aynı Aristo’daki gibi) üç kötü yönetim biçimi ortaya çıkar. 

➔ İnsan, doğası gereği devlet ve toplumla yaşar. Thomas’a göre, dört tip yasa vardır: 1)Ebedi Yasa, 

2)Doğal Yasa, 3)Pozitif Yasalar, 4)İlahi Yasalar. 

YASA TİPLERİ 

 1)Ebedi 

Yasa:  

Lex 

 Evreni yaratan ve yöneten ebedi kanundur, tanrının yasalarıdır. 

Tanrısal aklın koyduğu yasalardır. En üstte yer alan yasa kategorisi budur. 

Bu kanun ifadesini tanrının iradesinde, tanrısal düzende, tanrısal akılda 



42 
 

Aeterna bulur. Bütün kainat, tanrısal akıl tarafından yönetilir. İnsan da rasyonel 

bir varlık olduğuna göre entelektüel ve rasyonel olarak bu ebedi akıla 

katılmakta ve bu şekilde “hukuk” oluşturmaktadır.  

 2)Doğal 

Yasa:   

Lex 

Naturalis 

 Ebedi yasalardan, insan aklının anlayıp bilebileceği yasalardır. 

Yani ebedi yasaların tümünü insan anlayamaz. Anlayıp bilinebilenler 

doğalyasalardır. Bunlar insanın doğasına, yapı ve ihtiyaçlarına uyg

undur. Hiyerarşide ikinci sıradadırlar. Her şey doğal yasa tarafından 

yönetildiğine göre her şeyde belirli ölçüde ebedi aklın bulunduğu 

söylenebilir. Ebedi aklın akli varlıklara yansıyan bölümü doğal yasayı 

oluşturur.  

 3)Pozitif 

Yasalar:  

Lex 

Humana 

 İnsan yapımı olup, doğal yasaya uygun olmak zorundaolan ve somut 

olaylarda kullanılacak, uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacakyasalardı. 

 Hiyerarşide üçüncü sıradadır. Doğal yasanın ilkelerinden akıl aracılığı ile 

çıkarılan ve açıklanan kurallar insani kanunu oluşturur.   

 4)İlahi   

Yasalar:  

Lex 

Divina 

 Akıl aracılığı ile bulunmayan, vahiy yoluyla bildirilen ve kutsal 

kitaplarda açıklanan kuralların toplamıdır. Bu kanun kaynağını 

sevgiden alır. Akılla kavranmayan ebedi yasalar vardır. Doğal yasalar 

insan aklının kavrayabildikleri kadardır. İlahi yasalar ebedi yasalar 

içinde insan aklının eremeyeceği, anlayamayacağı ve sadece iman 

edilmesi gereken yasalardır. Bu yasalar, kilisenin, ruhani liderlerin 

yasasıdır. 

 

Sonsuz Yasa (Murâd-ı İlâhî) 

  

İlâhî Yasa (vahiy/nübüvvet) 

  

Doğal Yasa  (takvâ/furkân) 

  

Beşerî Yasa 

 

1)Ebedi Yasa: Ebedi yasalar, tanrısal akıldan çıkan yasalardır. Evreni yaratan ve yöneten 

ebedi kanundur, tanrının yasalarıdır. 

Tanrısal aklın koyduğu yasalardır. En üstte yer alan yasa kategorisi budur. Bu kanun ifadesini tanrının 

iradesinde, tanrısal düzende, tanrısal akılda bulur. Bütün kâinat, tanrısal akıl tarafından yönetilir. İnsan 

da rasyonel bir varlık olduğuna göre entelektüel ve rasyonel olarak bu ebedi akıla katılmakta ve bu 

şekilde “hukuk” oluşturmaktadır. 
Ebedi hukuk, yaradılışın tümü için Tanrı’nın takdirini ifade eden, akli bir hükümdür. Her şey 

Tanrı’nın takdirine bağlı olduğuna göre, her şey aynı zamanda ebedi hukuka da tabidir. Fakat rasyonel 
yaratıklar ebedi hukuka, diğer yaratıklara nazaran daha belirgin biçimde bağlıdırlar. Rasyonel yaratıklar 
bizatihi Tanrı’nın takdirinin bir parçasıdırlar. 

2)Doğal Yasa: Ebedi yasalardan, insan aklının anlayıp ç ı k a r a bilebileceği yasalardır. 
Yani ebedi yasaların tümünü insan anlayamaz. Anlayıp bilinebilenler doğalyasalardır. Bunlar insanın
 doğasına, yapı ve ihtiyaçlarına uygundur. Hiyerarşide ikinci sıradadırlar. Her şey doğal yasa 
tarafından yönetildiğine göre her şeyde belirli ölçüde ebedi aklın bulunduğu söylenebilir. Ebedi aklın 
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akli varlıklara yansıyan bölümü doğal yasayı oluşturur. İnsanın, Ebedi Aklın bir parçasına sahip olarak 
uyum amacına ve hareketlerine yönelik doğal bir eğilimi vardır ve söz konusu eğilim de rasyonel varlığın 
bu anlamda ebedi hukuka katılımı olarak “doğal hukuk”tur. İnsan aklı aracılığı ile bulduğu doğal yasa 
sayesinde davranışlarını düzenlemek ve iyiyi kötüden ayırmak yeteneğine kavuşur. Doğal yasanın temel 
kuralı “iyilik yap, kötülükten kaçın” ilkesidir. Ancak yine doğal eğilim ihtiraslar anlamında bir doğallık 
ya da güdüsellik değildir. Bu çerçevede söz konusu doğal eğilim 1. Varlığını sürdürmeyi, 2. Çoğalmak, 
çocuk yetiştirmeyi, 3. Bütün rasyonel yetenekleri geliştirmeyi, 4. Bütün erdemli davranışları ve bu yolda 
tüm araçları kapsar ve kısaca “tanrıyı bilmek ve toplum içinde yaşamak” şeklinde özetlenir. Ebedi 
yasalardan, insan aklının anlayıp bilebileceği yasalardır. Yani ebedi yasaların tümünü insan anlayamaz. 
Anlayıp bilinebilenler doğal yasalardır. Bunlar insanın doğasına, yapı ve ihtiyaçlarına uygundur. 
Hiyerarşide ikinci sıradadırlar. 

3)Pozitif Yasalar: Pozitif yasaların kaynağı, ebediyasadan doğan doğal yasalardır.  İnsan yapı
mı olup, doğal yasaya uygun olmak zorundaolan ve somut             olaylarda kullanılacak, uyuş
mazlıkları çözüme kavuşturacakyasalardır. Hiyerarşide üçüncü                                                      sıradadır. Doğal yasanın 
ilkelerinden akıl aracılığı ile çıkarılan ve açıklanan kurallar insani kanunu oluşturur.  Aquinas, insanı 
kanunların tabii kanunlara uyması gerektiğini belirtir. İnsani kanunlar zaman ve şartlara göre değişirler. 
İnsânî kanunların amacı insanlara faydalı olmak ve toplumu ilerletmektir. Bu kanunların geçerliliği için, 
doğal kanunun gösterdiği adalet ilkesine uymaları gerekmektedir.  

Aquinas, insânî kanunu, genel anlamda şu şekilde tanımlamaktadır; “Kanun, insan topluluğunu 

yöneten tarafından yapılan ve ilân edilen ortak yarara yönelen aklî bir buyruktur. Sosyal adalete ve 

ortak yarara hizmete göre düzenlenen devletin çıkardığı kanunlar keyfî ve zâlim olmamalıdır. Bir 

yasanın ortak iyiliğe ve adalete uygun olup olmadığını anlamak için yasanın amacına, yasa koyucunun 

yetki sınırlarını aşmış olup olmadığına ve yasanın hükümlerinin içeriğine bakmak gerekir. Yasa, varlık 

nedenine ve amacına uygunsa yani ortak iyiliği ve ortak çıkarı amaç edinmişse adildir. Bir kanun amacı 

bakımından adalete aykırıysa, kanun koyan kendi yetki sınırlarını aşmak suretiyle kanun vaz etmişse, 

ya da kanunla vatandaşlara haksız ve eşit olmayan ödevler yüklenmişse, insani kanunun tabii kanuna 

aykırı olduğu açıktır. Bundan şu sonuçlar çıkarılabilir; siyasi iktidar adalete uymalı ve dolaylı olarak 

uymadığı takdirde ihtilal yoluna başvurmanın haklı olduğunu söylemektedir. 

İnsanda, doğal olarak bilgeliğe eğilim vardır, ancak bilgeliğe erişebilmesi için de sıkı bir disiplin 

gereklidir, ne var ki kendi kendine böyle bir disiplin kuracak kişi ise pek azdır. İnsanları bilgeliğe, erdeme 

götürecek disiplinin dışarıdan kurulması gerekir. Bazı kimseler, doğal olarak ya da alışkanlıkları sonucu 

ya da Tanrı vergisi olarak erdem ve bilgeliğe eğilimlidirler, bunlar için baba otoritesi yeterlidir. Diğer 

bazı kimseler özellikle gençler kötülüğe yatkındırlar, onlara nasihat kar etmez, kötülük yapmamaları ve 

etrafındakileri rahatsız etmemeleri için onları zorla kötülükten uzaklaştırmak gerekir. Bu kimseler de, 

önceleri baskı ve korku altında edindikleri alışkanlıkları, zamanla kendiliklerinden sürdürürler. İşte 

cezalandırılma korkusu altında gerçekleştirilen disiplin, düzen pozitif yasaların kurduğu disiplin ve 

düzendir. İnsanlar arasında barışı kurmak, bilgeliği güçlendirmek için yasalara gerek vardır. İnsan 

hemcinslerinin saldırganlığına ve kötülüklerine karşı korunabilmek için diğer yaratılmışların sahip 

olmadıkları aklın silahlarına yani yasalara sahiptir. İnsan yapısı yasalar, ancak toplum hayatını yaşanmaz 

yapacak kötü davranışları yasaklamakla yetinir, yoksa bir bilge kişinin yapmaması gereken tüm 

davranışları kapsamaz. Bu bakımdan yasanın amacı her şeyden önce ve temel ilke olarak ortak iyiliği 

gerçekleştirmektir. Thomas bir yasanın uygulanmasında gerektiğinde kuvvet kullanılabileceğini kabul 

eder, ancak maddi güçle desteklenen bir emir ve kural da yasa değerinde olmayabilir. Aksi halde her 

kaba kuvvet gösterisini “yasa” saymak gerekebilir. Ne var ki, Tanrı düşüncesine ters düşen pozitif 

yasalara kesinlikle uyulmaz. 

İlâhî kanunlarla insânî kanunların çatışması halinde, mutlaka ilâhî hukuk uygulanmalıdır; insânî 
kanunlar uygulanmaz. İnsânî kanunlara, laik prenslere adalet düzeni gerektirdikçe uyulur. Bu 
çerçevede, eğer otorite haksız olarak ele geçirilmemişse ve âdil olmayanı emretmiyorsa, kendisine 
uyma yükümlülüğü bulunmakta, hatta belirli bir tehlike ve toplumsal rahatsızlık durumunda bu 
koşulların varlığı bile aranmamaktadır. Hukuka uyma yükümlülüğü, hukukî düzenlemenin istenilir olup 
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olmamasından değil, evrensel düzen/hiyerarşi içerisindeki yeri itibariyle bilinen tanınan bir yönetim 
tarafından yapılmış olmasından ve ilân edilmesinden kaynaklanır. 
 

Soru Pozitif yasa, üstteki iki yasaya uygun değilse ne olacak? İnsanların, toplumun bu 
yasalara direnme hakkı var mı? 

Cevap Thomas, topluma bu hallerde direnme hakkı tanımaz. Çünkü direnme hakkı tanınırsa, 
toplumsal düzen bozulur. Direnenler mevcut iktidarı deviremezse, devrilmeyen iktidar 
daha da sertleşir. Eğer devirirlerse, yerine gelen iktidar aynı âkıbete uğramamak için, 
yine öncekinden sert olur. Yöneticiyi deviren halk ne yapacağını bilemeyebilir ve bu 
nedenle boşlukta kalabilir. Thomas’a göre, bu hallerde “pasif direniş” (sabır) 
yapılmalıdır. Tanrıya bu halden kurtulmak için dua edilmelidir. Kişiler doğal hukuka 
başvurarak, hukuka uyma yükümlülüğünden kurtulamaz. Buna göre Aquinas için, 
hukuka uyma yükümlülüğü, uymama durumundaki doğacak tehlikelerden daha 
önemlidir. 

 
4)İlâhî Yasalar: Akıl aracılığıyla bulunmayan, vahiy yoluyla bildirilen ve kutsal kitaplarda açıklanan 

kuralların toplamıdır. Bu kanun, kaynağını sevgiden alır. 

Akılla kavranmayan ebedî yasalar vardır. Doğal yasalar,insan aklının kavrayabildikleri kadardır. İlâh

î yasalar, ebedî yasalar içinde insanaklının eremeyeceği, anlayamayacağı ve sadece iman edilmesi g

ereken yasalardır. Bu yasalar, kilisenin, rûhânî liderlerin yasasıdır. İlâhî yasalar,  ebedî 

yasalardan insanın anlayamayacağı, akıllakavranamayan ve sadece iman edilebilenyasalardır. İlâhî y

asaları sadece kilise ve ruhban sınıfı bilebilir. 

Aquinas’lı Thomas’la İlgili Yorumlar 

1)Laikliğin 

Temelini Attığı 

Yorumu 

 Bu ayrımlardan hareketle, Aquinas’lı Thomas’ın skolastik felsefe 
döneminde Tanrı’ya ait olan ile insana ait olan yasaları ayırarak laikliğin 
temelini attığına dair yorumlar vardır. 

2)Kiliseyi 

Güçlendirdiği 

Yorumu 

 Başka bir yorum, bu ayrıma rağmen ilâhî yasaların akıl tarafından 
kavranamayan ve iman ile itaat gerektiren yasaların varlığı, ilâhî yasaları 
tekelinde tutan kiliseyi kuvvetlendirdiği yönündedir. Yani laikliğin değil, 
kilisenin kudretinin artırılması sözkonusudur bu yoruma göre.  

 Ancak bir tespit olarak, Aquinas’lı Thomas’tan sonra insan aklının devreye 
girmesi ortaya konulmalıdır. 

 
Peki, Aquinas’lı Thomas’tan bu ayrımlar çerçevesinde bir laiklik yorumu çıkabilir mi?   
Ortaçağ’da öte dünya, din ve tanrı merkezli ve öte dünya mutluluğunu hedefleyen bir 

felsefe vardı.Ortaçağ dînî temelli olduğu için yeni bir şeylerin üretilmesindense, verili hakikatlerde
n hareket etmek sözkonusu olmuştur. Bu bakımdan, Antik Yunan felsefesinden bir kırılma 
niteliği varsa da, Ortaçağ’da tüm dinlerde Antik Yunan düşüncesinin etkisini görmek mümkündür. 

 
Toplum, Yönetim Biçimleri ve Meşru İktidar 

 

Thomas Aquinas’a göre son hedef, gelecek yaşamdaki ebedî kurtuluştur ve en üstün toplumsal 

ortam hukukun tanzim ettiği, Hıristiyan toplumudur. Aquinas’a göre, erdem; hukuk tarafından 

yönetilen, dengeli ve tümüyle kuşatıcı bir toplumsal hiyerarşi içinde sürdürülen ahlakî bir yaşamla 

kendini gerçekleştirmektir. Fakat burada çok az kişi siyasal faaliyete aktif olarak katılır, azınlık yönetir 

ve çoğunluk yönetilir.  

➔ Thomas, insanı sosyal ve siyasal bir yaratık olarak değerlendirir. Ancak zorunlu ihtiyaçlarını tek 

başına karşılayacak gücü yoktur, onu koruyacak, onu eğitecek bir topluma aileye ihtiyacı vardır. 

Fakat aile yeterli değildir. İnsanın gelişebilmesi için güvenliğinin sağlanması, iç ve dış 
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düşmanlarına karşı korunması, herkese hakkı olanı veren bir adalet düzeninin kurulması ve 

gerek maddi gerek manevi kaynaklara sahip olması gereklidir. Bunun için de siyasal bir 

toplumun varlığı zorunludur. 

Böylece sınırsız ihtiyaçlarına karşılık sınırlı gücü ve yeteneği, insanı siyasal bir toplum içinde 

yaşamağa sürükleyecektir. Bu durumda devlet, Aquinas’a göre, doğal bir kurumdur, insanların sosyal 

ihtiyaçlarını sağlamak için kurulmuştur. Sosyal hayata güvenlik sağladığı ve ortak iyiliğe hizmet ettiği 

için devlet, Tanrısal aklın yeryüzündeki kusurlu yansıması saymak mümkündür.  

Her toplumda, o toplumun amaçlarını gerçekleştirecek bir iktidarın varlığı zorunludur. İktidarın 

belirli görevleri vardır: ortak yararı, ortak iyiliği gerçekleştirmek, düzeni sağlamak, kişilerin güvenliğini, 

ihtiyaçlarını, mutluluğunu gerçekleştirmek. 

Thomas, tüm iktidarların ve bu arada siyasal iktidarın da kaynağını tanrıya bağlar, tanrıdan 

gelmeyen hiçbir iktidar yoktur. Ancak kaynağı tanrıda olan siyasal iktidarı yeryüzünde kullanacak 

olanlar belirlenmemiştir. Toplum, iktidarı kullanacakları kendisi belirler, yani yeryüzünde siyasal iktidar 

insandan kaynaklanır. 

➔ Yönetim biçimleri konusunda diğer konularda olduğu gibi Aristotales etkisi vardır: Yönetim 

biçimleri iyiler (monarşi, aristokrasi, politea) vardır. İyi yönetim biçimlerinde iktidarı elinde 

bulunduran güç, ortak yararı gözetir. İyi bir devlet biçiminde, ortak yararı gözeten yasalar 

yapılır. Bozulmaları ile (aynı Aristo’daki gibi) üç kötü yönetim biçimi ortaya çıkar. İnsan doğası 

gereği devlet ve toplumla yaşar.  

➔ Aristo, iyi yönetimler arasında bir tercih yapmaz ve o ülkenin yapısı hangisine uyuyorsa,  onun 

uygulanması gerektiğini söyler. Aquinas’lı Thomas bu noktada karma bir yönetim tercih 

eder. Buna göre, egemenliğin kaynağı tanrı olsa bile bu egemenliği yeryüzünde kiminkullana

cağını tanrının belirlemediğini söyleyerek yeni bir yaklaşım getirmiştir. 

Mülkiyet konusunda da Aristoteles’in görüşlerinden etkilenmiştir. Buna göre evrenin ve 

üzerindekilerin ilk ve mutlak sahibi Tanrı’dır. Tüm değerleri yaratan Tanrı, aynı zamanda onların 

sahibidir de, ancak insan beslenmesi, barınağı, korunması ve diğer ihtiyaçları için çevresindeki 

değerlerden yararlanmak zorundadır. Çünkü insanın temel görevi varlığını korumak ve sürdürmektir. 

Varlığını sürdürmek için kendisi ve ailesi için gerekli olana sahip olmalıdır. Mülkiyet hakkı insanın 

yeryüzündeki amacını gerçekleştirebilmesi için zorunludur.  

➔ Aquinas, mülkiyeti doğal bir hak olarak reddetmekle beraber, pozitif hukuk düzeninin kişilerin 
mülk sahibi olabilmelerini sağlamak ödevi altında bulunduğunu söylemektedir. Böylece herkes 
neye sahip olduğunu ve olabileceğini bilir ve toplum daha istikrarlı olur. Mülkiyet kurumu 
ailenin istikrarı ve devamı için de gereklidir. 

Onikinci yüzyıl sonrasında ekonomi değişir ve burjuvazi de iktidarda pay sahibi olmak 
ister. İşte bu yeni sınıfın çıkarlarını ve iktidar arzusunu, toplum sözleşmecileri   ortaya koyar. 

 
***************************************************************** 

FARABİ (870-950)11 

 

                                                           
11 Adnan Ayaz, Fârâbî’de Siyaset Felsefesi ve Kaynakları, İstanbul 2008’den geniş ölçüde yararlanılmıştır. 
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➔ Türk-İslam filozofu Uzluk oğlu Fârâbî, devleti, erdemli şehir ve erdemsiz şehir olarak ikiye 

ayırır. Erdemli şehir; iş bölümü ve sosyal dayanışmanın, hukukun ve sosyal adaletin tam 

olarak uygulanması için, bilge ve ahlâkî erdemleri ilke edinmiş bir kişi tarafından 

yönetilmelidir. Platon ise; “Devleti kim yönetmelidir?” sorusuna, “filozoflar” diye cevap verir. 

Çünkü filozoflar, yönetimi en iyi bilen insanlardır. Bu anlamda, en zor eğitimden başarıyla çıkan 

filozoflar kral olmalı ve ülkeyi yönetmelidir. 

 Aristo  Fârâbî 

 Aristoteles’e göre insan, eksik değil, 

doğal olarak mükemmel bir şekilde 

dünyaya gelir ve ölüm ötesi de bir 

bakıma bu mükemmelliğe bir 

dönüştür. 

 Fârâbî’ye göre insan, fıtratı icabı eksik bir 

yaratılışla dünyaya gelir. Akıl, insan 

türünün ayırımıdır ve ay altı alemdeki 

başka hiçbir varlığa verilmeyen bu 

donanım insana, gerçek mutluluğa 

ulaşabilsin diye bahşedilmiştir. Başka bir 

ifadeyle, insanın dünya hayatındaki en 

temel ödevi gerçek mutluluğa 

ulaşmaktır.12 Bu olgu insan için birçok 

gelişim aşamasını da zorunlu kılmakta ve 

insanın yetkinleşmesini inşa süreçlerinde 

Farabi, Aristotelesçi çizgiden 

ayrılmaktadır. 

 
 

➔ Fârâbî’nin genel olarak felsefesinin ve özel olarak siyaset felsefesinin temel sorunu, insan ve 
insanın mutluluğunun araştırılması ve bu mutluluğa ulaştıran ilkelerin belirlenmesidir. 
Dolayısıyla bu problem, ahlâkî ve psikolojiktir, ama bunlardan daha çok siyasal içeriklidir. 
Filozofumuz, kendi siyasal projesi olan ideal/erdemli devletten sözetmeye, önce devletin ve 
toplumun meydana gelme ve var olma nedeniyle başlar. Bu nedenin temelinde, insanın, 
doğuştan ihtiyaç duyduğu her şeyi ona sağlayacak -bu arada, en önemlisi, insanî yetkinliği ve 
mutluluğu gerçekleştirecek- yeterliliğe sahip olamaması hâlinin yattığını, dolayısıyla diğer 
insanlarla yardımlaşmaya muhtaç toplumsal ve siyasal bir varlık olduğunu belirtir. Toplum, 
Fârâbî’ye göre tabiî bir olgudur. Sofistler’in dediği gibi, güç ve zorlama üzerine kurulan yapay 
bir şey değildir. Onun nazarında toplum, erdemli davranışların ve hayır olan işlerin, fertlerin 
birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışmasıyla hayata geçirildiği ve bu sayede insanî yetkinliğin 
ve mutluluğun elde edildiği anlamlı ve nitelikli bir ortamdır. İnsan, diğerlerinin yardımı 
olmaksızın bütün yetkinliklere ulaşamaz. Böyle bir tabiatta bulunan insan, kendi türünden 
olanlara sığınma ve onlarla birlikte bulunma doğallığı içindedir. Bu nedenle filozofumuz, et-
Tenbîh alâ sebili’s-sa’âdet’te insanın bu yönlerini ifade etmek için “el-hayvânu’l-insî” ve “el-
hayvânu’l-medenî” (Aristo’nun “zoon politikon” kavramı) diye iki kavram kullanır.  

 

1)“el-hayvânu’l-insî” “evcil hayvan”13, “toplumsal hayvan”14 

2)“el-hayvânu’l-medenî”  
(Aristo’da “zoon politikon”) 

“siyasî canlı” ve “medenî hayvan” 

                                                           
12 Farabi, es-Siyâset, s74. 
13 Mücahid, Huriye Tevfik, Fârâbî’den Abduh’a Siyasî Düşünce, çev.Vecdi Akyüz, İz Yayıncılık, İstanbul 
1995, 72 
14 Fârâbî, Tahsîl, Ahmet Arslan Tercümesi, 64. 
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 Fârâbî açısından bakıldığında, Yunanlı üstatlarından mülhem olarak şu ortaya çıkıyor: Toplum 

olmadan insan, ne zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilir, ne de mutluluğunu sağlayacak olan 
yetkinleşme sürecini tamamlayabilir.  

 Filozofumuzun yukarıdaki tanımlamalarından hareketle toplumun/devletin meydana 
gelmesinde, şu iki doğal sâikin etkili olduğu anlaşılmaktadır:  

 

Toplumun/Devletin Meydana Gelmesindeki Doğal Sâikler 

1)Yardımlaşma ve Dayanışma 

İhtiyacı 
İlki, insanın doğasından getirdiği yardımlaşma ve dayanışmaya 
(teâvün) olan ihtiyacıdır.  

2)Yetkinleşmenin Yardımlaşma 

Ortamında Gerçekleşebileceği 
İkincisi de yetkinleşme ve mükemmelleşme sürecinin ancak böyle 
ortamda tamamlanabileceği gerçeğidir. 

  

 Fıtrat Teorisi “İnsanlığın en üst düzeydeki sosyal organizasyonu ve en tabiî, en büyük 

medeniyet eseri olarak kabul edilen devletin menşei, yani insanda böyle 

mükemmel bir teşkilatlanma fikri nereden ortaya çıkmıştır?” meselesine 

ilişkin olarak ileri sürülen teoriler bağlamında değerlendirirsek, 

Fârâbî’nin tezine “fıtrat teorisi” diyebiliriz. 

 Ontolojik Teori Ayrıca içlerinde Fârâbî’nin de bulunduğu düşünür ve filozofların, 

evrendeki düzenden esinlenerek insan topluluklarında benzer sistemi 

kurma düşüncelerinden kaynaklanan ontolojik teori de sözkonusudur. 

Biyo-organik Teori Fârâbî’nin metaforik bir yaklaşımla, ideal devletle insan bedeni arasında 

kurduğu ilişkiyle devletin menşeini açıklama girişimi, aynı zamanda 

insanoğlunun genel bir kabulü olarak düşünüldüğünde, buradan biyo-

organik teorinin çıktığı görülür. 

 Adalet Teorisi Erdemli devletin temel özellikleri arasında ele alınacağı gibi, benzer 

şekilde, evrendeki varlıkların birliğini ve devamını sağlayan sevgi ve 

adalet kavramlarının insanî toplumlarda benzer fonksiyonu icra 

edeceğine ve böylece insanların mutluluğuna katkı sağlayacağına dair 

anlayıştan kaynaklanan adalet teorisi15 de bu metaforik yaklaşımla 

ilgilidir. 

 
O halde insan, evren ve Tanrı bilinmeden, insanın psikolojik ve sosyolojik yönü tanınmadan 

sosyal kurumları anlamak ve sosyolojik olaylara çözüm getirmek, Fârâbî’nin gözüyle bakılırsa mümkün 
değildir. 
 

Erdem Açısından Toplum Türleri 
➔ İnsanın doğuştan toplum içinde yaşama eğiliminde olması gerçeği, filozofumuza göre, tabiî 

olarak çeşitli insînî toplulukların doğmasına neden olmuştur. “Hangi toplum insânî 
mükemmellikler için elverişlidir?” sorusuna, Fârâbî bir sosyolog gibi toplumları iki ana gruba 
ayırarak cevap verir:16 

                                                           
15 Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA, İstanbul 1995, 12/153. 
16 Fârâbî¸ el-Medîne, 117. 
 

http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
http://kuranmeali.com/siralama.asp?sira=KuranSirasi
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 Fârâbî, ayrıca mükemmel toplulukları büyüklük itibariyle üç bölüme ayırır. Bu üçü, mükemmel 
toplumlardır. Şehir (medîne), mükemmelliğin ilk kademesini temsil eder.17 

 
➔ İster mükemmel olsun, ister olmasın, bütün insanî toplulukları en yetkin olandan en az yetkin 

olana doğru bir sıralamaya tâbi tutacak olursak, karşımıza şöyle bir tablo çıkar:18 
  

BÜYÜKLÜKÇE MÜKEMMEL/YETKİN TOPLULUKLAR  

1)Mükemmel/

Tam/Büyük/ 

Global 

Topluluklar 

 1)Geniş Toplumlar 

(uzmâ): Büyük 

(ma’mûra) ölçekli 

mükemmel topluluk 

 “Bazı insan toplulukları geniştir. (uzmâ) Büyük 

toplumlar birbiriyle ortaklaşıp yardımlaşan birçok 

uluslardan (ümem) meydana gelir. (uluslar=ümem) 

 Ör.Abbâsî Devleti/İmparatorluğu (Çin’den 

Endülüs’e) 

 2)Orta Toplumlar 

(vustâ): Orta 

(ümmet) ölçekli 

mükemmel, topluluk 

 “Bazı insan toplulukları, orta büyüklüktedir. (vustâ) 

Orta büyüklükteki toplum bir tek ulustan (ümmet) 

oluşur. (ulus=ümmet) 

 Ör. Büyük Selçuklu Devleti. (İran-Anadolu) 

 3)Küçük Toplumlar 

(suğrâ): Küçük 

(medîne) ölçekli 

mükemmel topluluk 

 “Bazı insan toplulukları da küçüktür. (suğrâ) Küçük 

toplum ise, şehir çapındadır. (medîne=şehir) 

 Büveyhîler/Hemdânîler (bölgesel/emirlik) 

2)Eksik 

Topluluklar 

 4)Köy  Fârâbî köy, mahalle, sokak ve aile çapındaki 

toplulukları, insanın hayatta ihtiyaç duyduğu her 
 5)Mahalle 

                                                           
17 Fârâbî, es- Siyâset, 69. Fârâbî, uzmâ, (bütün milletleri mutluluğa ulaşmak amacıyla elbirliğiyle çalışan erdemli 
bir dünya) tasavvuruyla âdetâ günümüzde Birleşmiş Milletler fikrine öncülük eder. (Nihat Keklik, Felsefede 
Metafor, Ed.Fak. Basımevi, İstanbul 1990, 76) 
18 Fârâbî, el-Medîne, s.117; es- Siyâset, s.69. 

Topluluklar

1)Mükemmel, erdemli, 
yetkinleşmiş (kâmile/büyük) 

topluluklar

Mükemmel olmayan, eksik, 
erdemleşmemiş, yetkinleşmemiş 

(gayru’l-kâmile/küçük) 
topluluklar.
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 6)Sokak şeyi veremedikleri ve özellikle insânî 

yetkinleşmeyi sağlayacak ölçekte olmadıkları için 

“eksik topluluklar” olarak değerlendirir. Çeşitli 

sanat ve mesleklerin tamamı, bu eksik topluluklarda 

bulunmaz. Bunlar ancak medîne, medînenin tâbi 

olduğu ümmet ve ümmetin tâbi olduğu beşeriyet 

topluluğunda gerçekleşir. 

 7)Ev (hâne/aile) 

 
 

Büyüklükçe Toplumları Tasnifin Değeri  
Fârâbî, sosyolojik bir analizde bulunarak klasik Yunan çağında, başını Eflatun ve Aristo’nun 

çektiği Yunan siyaset felsefesindeki site devleti, kendisinin siyasal anlayışında küçük (suğrâ) topluma 
karşılık olarak alır. Bu durumda, Eflatun’un en erdemli ve ideal yapı gördüğü site, Fârâbî’nin 
yaklaşımında erdem bakımından en düşük toplum olarak kabul görmektedir. Öte yandan Fârâbî, uzmâ 
dediği, bütün yeryüzü (ma’mûre) uluslarını tek bir çatı altında toplayan geniş ölçekli siyasal 
yapılanmayla, tek bir ulustan oluşan orta ölçekli siyasal yapılanmayı gündeme getirmek suretiyle 
çoğunlukla izlediği Yunanlı üstatlarından ayrılmıştır. Böylece o, kendi özgün katkısı olan “bir ulus ve 
uluslar topluluğunun yetkinleşmesi” kavramını siyasî kültüre kazandırmış görünmektedir. Oysa 
Eflatun ve Aristo’nun bu konuda vardığı sınır, bir şehir (site, polis) toplumudur. Bu iki filozofun siyasî 
tasavvurları, bizzat Yunan şehir tecrübesinin bir sonucudur. Fârâbî, yetkinleşmiş toplulukları büyükten 
küçüğe doğru (büyük-orta-küçük) sıralarken, aslında onun gönlünde yatan, bütün yeryüzü (ma’mure) 
topluluklarını kapsayacak genişlikte bir erdemli dünya devleti kurmaktı. Eflatun ve Aristo’da bir siteden 
veya bazı sitelerden oluşan bir şehir devletinin sınırlarını aşan ve bugünkü ifadesiyle küresel bir erdemli 
devlet sınırlarına ulaşan siyasi projenin temelinin, İslâmî öğretiye dayandığı konusunda Fârâbî 
araştırıcıları arasında ortak bir kanaat hâkimdir. Bütün dünyayı kapsayan büyük (uzmâ) ve orta ölçekli 
ulus (ümmet) fikrinin arkasında, evrensel din olan İslâm’ın ve onun siyasî platformdaki ifadesi olan 
İslâm devletinin bütün yeryüzüne egemen olması ideali yatmaktadır.  

 Stoacılar  Fârâbî  Kant 

 Stoisizm, tarihte ilk defa 

tek DH’la yönetilen 

insanlara tek evrensel 

devlet altında 

birleşmelerini salık 

vermiştir. Böylelikle, 

tarihte ilk defa “Birleşmiş 

Devletler” (Kozmopolis) 

fikrini ortaya atmıştır.  

 Fârâbî, uzmâ, yani (bütün 

milletleri mutluluğa 

ulaşmak amacıyla 

elbirliğiyle çalışan erdemli 

bir dünya) tasavvuruyla 

âdetâ günümüzde 

Birleşmiş Milletler fikrine 

öncülük eder.19 

 Ebedî barış düşüncesi.  

 Cemiyet-i Akvâm > BM 

 
E. Rosenthal, Fârâbî’nin “büyük” devlet düşüncesini Helenizm’in ekümen (oikoumene) 

kavramıyla irtibatlandırır. Hatta filozofumuzun üç yetkin devletine, Yunan siyasi düşüncesinde karşılık 
bulma eğilimi göstererek, “ümmet”in “demos”a, “Medîne”nin “polis”e, “ma’mûre”nin de 
“oikoumene”e karşılık geldiğini ifade eder.20  

E.Rosenthal’e Göre Fârâbî’nin Yetkin Devletleri 

 “ümmet”  “Medine”  “ma’mûre” 

                                                           
19 Nihat Keklik, Felsefede Metafor, Ed.Fak. Basımevi, İstanbul 1990, 76. 
20 Rosenthal, İslâm Siyaset Düşüncesi, İstanbul: İz Yayıncılık, 182, 21 no’lu dipnot. 
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 “demos”,  “polis”   “oikoumene” 

 
Fârâbî’nin “ma’mûre” ve “ümmet” fikrinin İslâmî öğretiye dayanmasının yanında, bir de, bizzat 

İslâmî-siyasî tecrübe olgusuna dayanmaktadır. Çünkü İslâm devletinin sınırları Batı’da Endülüs’ten 
Doğu’da Çin sınırına kadar uzanıyordu. 
➔ Fârâbî, bütün siyasî projesini, “medîne” etrafında geliştirmiştir. Ömer Ferruh, benzer 

düşünceler sergileyerek Fârâbî’nin büyük, orta ve küçük erdemli devletlerine, hicrî dördüncü 
yüzyılın parçalanmış Abbasî imparatorluğundan somut örnekler verir. Zira filozofumuzun 
siyasal nazariyelerini besleyen kaynaklardan biri de, Abbasî hilâfetinin yönetiminde onuncu 
asrın siyasal ve toplumsal manzarasıdır.  

➔ Fârâbî’nin küçük (suğrâ) erdemli devlet diye tasavvur ettiği “medîne” kavramına göre, 
gerçekleşmesi mümkün olan tek yetkinleşmiş topluluk medînedir. Bundan dolayı Fârâbî, 
meşhur kitabına isim olarak “erdemli ma’mûre halkının görüşleri” veya “erdemli ümmet 
halkının görüşleri” değil de “erdemli medîne halkının görüşleri”ni seçmiştir. 
  
ERDEMLİ DEVLET VE ERDEMLİ TOPLUM 

 
➔ Filozofumuzun nazarında beşerî topluluk hiçbir zaman amaç değil, aksine, insanın dünyevî ve 

uhrevî her iki mutluluğunu kendisiyle elde ettiği yetkinlik derecesine ulaşmasını hedef alan 
yüce bir gaye için araçtır. Ev, sokak, mahalle ve köy gibi insânî oluşumların en üstünde, 
erdemleşmeye ve yetkinleşmeye en müsait insânî topluluk olan “medîne”yi gündemine alarak 
filozofumuz, siyasal teorisini onun etrafında şekillendirmeye çalışır. Fârâbî’nin “medîne”si 
“devlet” anlamına geldiği halde, onda bir kapalılık varmış gibi gözükse de, filozofumuzun politik 
mantığı çerçevesinde bu kavram bir şehri (site), ondan daha büyük olan bir imparatorluğu ve 
evrensel bir dünya devletini ifade etmektedir.21  

 

MEDİNE  

➔ Fârâbî, siyasete ilişkin eserlerinde “devlet” kavramını kullanmayıp, onun yerine aynı kavramı 
karşılayan “el-ilmu’l-medenî” veya “el-felsefetü’l- medeniyye” terimlerini kullanır.22  

➔ Fârâbî’nin “medîne”si “devlet” anlamına geldiği halde, onda bir kapalılık varmış gibi gözükse 

de, filozofumuzun politik mantığı çerçevesinde bu kavram bir şehri (site), ondan daha büyük 
olan bir imparatorluğu ve evrensel bir dünya devletini ifade etmektedir. 

 
İnsan en üstün iyiliğe ve en son mükemmelliğe ulaşacaksa, bunun yeri, her şeyden önce, 

ancak devlettir (medîne). Ondan aşağı ölçekte bulunan insânî topluluklar, bu görevi icra etme 
yetkinliğinde değildir.23 

 
 
 
 
 

  

                                                           
21 Fârâbî, siyasete ilişkin eserlerinde “devlet” kavramını kullanmayıp, onun yerine aynı kavramı karşılayan “el-
ilmu’l-medenî” veya “el-felsefetü’l- medeniyye” terimlerini kullanır. Mübahat Türker Küyel, “Fârâbî’de Devlet- 
Bilim İlişkisi”, Uluslararası Fârâbî Sempozyumu içinde, Elis yay. Ankara 2005, 13. 
22 Mübahat Türker Küyel, “Fârâbî’de Devlet- Bilim İliskisi”, Uluslararası Fârâbî Sempozyumuiçinde, Elis yay. 
Ankara 2005, 13.  
23 Fârâbî, el-Medîne, s.118. 
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DEVLET ŞEKİLLERİ 

 el-

medînetü’l

-fâzıla 

 el-

medînetü’l

-câhile 

 el-

medînetü’l

-fâsıka 

 el-

medînetü’l

-

mübeddele 

 el-

medînetü’d

-dâlle 

 erdemli 

devlet 

 bilgisiz 

devlet 
1)Zorunluluk 

Devleti, 

2)Zenginlik 

Devleti 

(Beddâle), 

3)Bayağı ve 

Alçak Devlet, 

4)Şeref/Kerâmet 

Düşkünü Devlet, 

5)Zorba/Tegallüb 

Devlet, 

6)Demokratik/ 

Özgür Devlet (el-

medinetü’l-

cemâ‘iyye)  

 

 fâsıka 

devlet 

Erdemli devletin 

halkının bildiği 

temel ilkeleri, bu 

devletin halkı da 

bilir ve onlara 

inanırlar. Ancak, 

câhil devletin 

halkının izinden 

giderler ve onların 

davranışlarını 

sergilerler.24 

 değiş(tiril)mi

ş devlet 

Önceleri hem görüş 

ve inançlar 

bakımından, hem 

de fiiller ve yaşam 

tarzları bakımından 

erdemli devlete 

benzerken, 

sonraları bu 

durumun dışına 

çıkarak/dönüşerek 

tam zıt görüş, inanç 

ve fiillere 

kapılanların 

oluşturduğu 

devlettir.25 

 sapkın 

devlet 

Baskı ve 

yönlendirmenin 

yukarıdan/reisten 

halka doğru olduğu 

devlet. Bu yönüyle 

bu devlet, erdemli 

devlete benzer; 

sapkın reis, bozuk 

görüş ve inançları 

halka empoze eden 

kişi konumundadır. 

 Türediler (Nevâbit/Nevâib) 

      Gerek yetenekleri gereği ve gerekse belki irâdî olarak, erdemli devletin vatandaşlarının değerler ve erdemler 

standardını yakalayamayan insanlarını Fârâbî, nevâbit (yabani otlar, ayrık otları, sonradan bitenler, türediler) 

olarak adlandırır. Siyasal çerçevede değerlendirildiği zaman, Fârâbî’nin “nevâbit” kavramıyla, erdemli devlete 

mensup olup da “muhalefet” tutumu sergileyen kişileri kastettiği söylenebilir.26 Fârâbî’nin erdemli devletinin 

görüşlerine, inanç ve değerlerine karşı muhalefet yapanlar. Bu grup, erdemli devletin vatandaşlarını birleştiren 

ortak paydayı paylaşmayan bir tutumla, kendilerinin ayrık ve aykırı olduklarını gösteren muhalif gruptur. 

 
1-Erdemli Devlet 
 

➔ Fârâbî, erdemli devlet (el-medînetü’l-fâzıla), erdemli toplum (el-ictimau’l-fâzıl), erdemli ulus 
(el-ummetü’l-fâzıla) ve erdemli dünya (el-ma’muretü’l-fâzıla) tanımlamalarını şu şekilde 
yapar:27 

 

1)erdemli devlet              
(el-medînetü’l-fâzıla)  

Kendileriyle gerçek mutluluğun elde edildiği şeyler için insanların 
birbirlerine yardım etmelerini amaçlayan bir devlet erdemli, 
mükemmel bir devlettir.  

2)erdemli toplum     
(el-ictimâ‘u’l-fâzıl) 

Mutluluğa ulaşmak için insanları birbirlerine yardım eden toplum 
erdemli toplumdur. 

3)erdemli ulus         
(el-ümmetü’l-fâzıla)  

Kendileriyle mutluluğun elde edildiği şeyler için bütün şehirleri 
birbirine yardım eden bir ulus ise erdemli, mükemmel bir ulustur. 

4) erdemli dünya     
(el-ma’mûretü’l-fâzıla) 

Aynı şekilde erdemli yeryüzü, mükemmel evrensel devlet, 
içindeki uluslar mutluluğa ulaşmak için yardımlaştıkları zaman 
ortaya çıkar. 

                                                           
24 Fârâbî, el- Medîne, 133; bk. es-Siyâse , 103. 
25 Fârâbî, el- Medîne, 133. 
26 İlai Alon, “Fârâbî’nin Garip Bitkisi: muhalefet olarak en –nevâbit,” çev. K. Güleçyüz, İslâm’da Siyâset 
Düşüncesi içinde, 217. 
27 Fârâbî, el-Medîne, 118; bk. Füsûl, 45. 
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➔ Fârâbî’nin bir mutluluk filozofu olduğu, “erdemli devlet” kavramına ilişkin olarak yukarıdaki 

ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Filozofumuz, en üstün iyi ve en yüksek kemâle, ancak 
“medîne”de ulaşılabileceğini belirterek ahlâk ile siyaseti birbiriyle ilişkili hâle getirmiştir. 
Toplumun ve insanın hayatını değiştirme, yönlendirme gibi sihirli güce sahip olan “siyaset, işlev 
görebileceği bir alan vermek sûretiyle ahlâka süreklilik kazandıran”28 bir fonksiyon icra ettiği 
için filozofumuz onu ahlâkın (erdemlerin) hizmetinde olarak düşünür. Şu halde erdemli devlet, 
bir ahlâk devletidir, diğer bir deyişle, siyasetin ahlâkın hizmetinde olduğu bir devlettir. 
Mutluluk erdemlerinin toplumsal düzeyde varlık ve yaygınlık kazanması devlet kanalıyla, daha 
doğrusu, devletin basında icracı konumunda olan filozof-başkan aracılığıyla olmaktadır. Bu 
açıdan, temel problem olan insanın mutluluğu, ahlâkî ve psikolojik olmaktan çok, siyasal 
içeriklidir. İyi insanla iyi yurttaş sosyo-politik açıdan filozofumuzun nazarında aynı anlama gelir. 
Fârâbî, bedende tek âmir olan kalbin yönetimini, erdemli devletin riyâset makâmına 

uyarlamayı hedefler. İdeal devlet, tek bir yönetici tarafından idare edilmelidir. Ancak, bütün şartları 
hâiz olan tek kişinin bulunmaması durumunda, iki ya da bir başkanlar komisyonunun (eşbaşkanların) 
yönetimini öngörür. Eflatun gibi Fârâbî’ye göre de, erdemli devletin organları beden gibi, birbirine 
bağlılık ve mükemmel bir dayanışma sayesinde bir organın acısını veya hazzını, diğerlerinin de duyduğu 
mükemmel bir birliktelik oluşturur. 
 Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla ve es-Siyâsetü’l-Medeniyye’de temellerini kurduğu, sistemini ve 
gayesini açıkladığı, Kitâbu’l-mille’de de yoğun bir özetini sunduğu erdemli ideal devletile ilgili olarak 
çıkarılacak önemli sonuçlardan biri, gerek ilahî âlemde, gerekse fizikî ve beşerî âlemlerde varlıkların 
piramitvari bir düzen oluşturduklarıdır. Fârâbî’nin siyasal felsefesinin en önemli vurgularından biri 
toplumsal birlik ve düzendir. Fertleri gerçek mutluluğa ulaştırmayı en son gaye olarak belirleyen devlet 
erdemli devlet olduğuna göre, böyle bir devlete hâkim olan bir sistemin dayandığı bir temel ve 
fertlerinin uyduğu ortak ilkeler olması gerekir. 
 Mükemmel ve yetkinleşmiş erdemli toplum, bireylere belli bir işte “uzmanlaşma” ve 
“işbölümü” imkânı sağlar. Bu, belirgin bir yasa olarak öne çıkmaktadır. İhtisaslaşma ve işbölümü 
olgusu, insanların doğuştan farklı yaratılış ve yatkınlıklarda varlık alanına çıkmış olmalarından 
kaynaklanmaktadır. İnsanların çeşitli şeyler için birbirlerine gereksinim duymaları gerçeği ideal 
toplumun kökeninin işbölümü üzerine kurulduğunu göstermektedir. Erdemli devletin sosyal yapısında, 
insanların değişik yeteneklerde olmalarından kaynaklanan işbölümü, çeşitli meslek guruplarını ortaya 
çıkarır. İster Eflatun olsun, ister Fârâbî, her ikisi de işbölümü ilkesiyle, ekonomik olmaktan çok, ahlâkî-
toplumsal bir amaç gütmüşlerdir. Sonuç olarak; Fârâbî’nin nazarında erdemli devletin sosyal yapısı, en 
elverişli bir biçimde, erdemli bireylerin ortaya çıkmasını sağlayacak, topyekûn bir sosyalleşme 
sürecidir. 
 

 Fârâbî’nin uzmanlaşma ve işbölümü anlayışıyla, klasik sosyolojinin kurucularından 

Emil Durkheim’in mekanik ve özellikle organik dayanışma konusundaki görüşlerini 

karşılaştırınız? 

 
 Her şeyde düzen ve birliği sağlamanın insanın mutluluğuyla doğrudan ilişkisi olduğuna inanan 
Fârâbî, aralarında geçişin olduğu sınıfsal bir toplum yapısı tutumu sergiler. Yatay düzende değil, dikey 
olarak yükselen bir sistem benimser. 
➔ Fârâbî fâzıl devletin en belirgin toplumsal taksimini Fusûl’da yaparak beş sınıf belirler: 29 

 

                                                           
28 Paul Ricoeur, “ Siyaset ve Ahlâk”, Siyasî Hermenötik içinde , çev. Burhaneddin Tatar, Etüt yay. 

Samsun 2000 102. 
29 Fârâbî  ̧Füsûl, 65. 
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ERDEMLİ DEVLETİN TOPLUMSAL TAKSİMİ (Sosyal Yapısı) 

   Farabi’de  Platondaki 
Karşılığı 

 1)Erdemliler (efâzıl):   Önemli, büyük işlerde görüş sahibi olanlar, 

hükema (filozoflar) ve akıllılardır 

(müte‘akkılûn). 

 (=) Filozoflar 

 2)Din adamları ve 

dilciler: 
 Hatîpler, belâgatçılar, şâirler, bestekârlar, 

yazarlar ve onların kulvarından gidenlerdir. 
 - 

 3)Değer biçenler, 

kıymet takdir 

edenler 

(mukaddirûn): 

 Hesapçılar, mühendisler, doktorlar, 

müneccimler ve onların yolunda gidenlerdir. 
 - 

 4)Mücâhitler: 

             (Güvenlikçiler) 
 Savaşçılar (mukâtile), koruyucular 

(hafaza/muhâfızlar) ve onlardan 

sayılanlardır. 

 Cesur 

Savaşçılar 

 5)Mal-mülk 

sahipleri: 

            (Zanâatkârlar) 

 Mal-mülk, para sahibi olanlardır. Çiftçiler, 

çobanlar, satıcılar ve onların yolunda 

gidenlerdir. 

 Zanâatkârlar 

 
2-Bilgisiz (Câhil) Devlet  
 
Erdemli devletin en önemli özelliği, toplumunun bir bilgi toplumu olmasıdır. Dolayısıyla, 

burada kullanılan “câhil, cehâlet” kavramı, bilginin zıttıdır. Erdemli bir toplumun ve âdil bir yönetimin 
kurulmasında bilgi (ma‘rifet), Fârâbî’ye göre her zaman en önemli ve merkezî bir konumdadır. İnsan 
aklı, entelektüel gelişme süreci içine girdiği zaman, basamak basamak yükseldiği oranda, maddeden bir 
o kadar uzaklaşarak mükemmelleşir ve böylece gerçek mutluluğa erişir. O halde, bu süreci yaşamayan 
nefisler, cehâletlerinin sonucu olarak “hasta ve maddeye bağlı”30 olduklarından, yok olmakla karşı 
karşıya kalırlar. Dolayısıyla filozofumuz tarafından kastedilen câhiliye kavramının, İslâm’dan önce 
herhangi bir toplumu kapsamadığını; ancak görüşleri bozuk olan herhangi bir “medîne”ye delâlet 
ettiğini düşünmek gerekir.31 
➔ Tanımını el-Medînetü’l-Fâzıla’da, türlerinin izahını es-Siyâsetü’l-medeniyye’de yapan Fârâbî, 

câhil devlet için şöyle der: “Halkı, mutluluğu bilmeyen, mutluluktan habersiz olan devlettir. 
Onlara mutluluk konusunda yol gösterilse bile, onu ne anlayacak, ne de ona inanacak 
kapasitededirler.”32 Bu devletin halkı, iyiler (hayrât) adına ancak “beden sağlığı, zenginlik 
(yesâr), şehevî hazlar, insanın kendi arzularının peşinden koşma serbestliği, saygı ve itibar 
görme”33 diye bilinen iyilere inanırlar. Mutluluk zannedilen bu iyilerden her biri bir mutluluğu 
temsil ederken, hepsinin birlikte bulunması da, herhalde büyük mutluluğu temsil eder. Bedenin 
hastalığı, fakirlik, hazlardan yararlanma imkânının yokluğu ise, bu devletin halkına göre 
mutsuzluktur.  
Fârâbî’nin el-Medînetü’l-Fâzıla’da, “câhil ve yanlış görüş içinde olan devletlerin (müdün) 

görüşleri hakkında” diye özel bir bölüm ayırmıştır.  E.Rosenthal, çeşitli türleriyle câhil devletlerin 
hepsinin Eflatun’un Devlet’inde mevcut olduğunu kabul eder.34 Bu açıdan câhil devletler, Eflatun’un 
Devlet’indekilerle karşılaştırmalı olarak ele alınabilir. 
                                                           
30 Fârâbî, es-Siyâset, s.83. 
31 Abdil Âlî ,Abdusselam,a.g.e., s.63. 
32 Fârâbî, el-Medîne, s.131. 
33 Fârâbî, a.g.e. , s.131. 
34 Rosenthal, Erwin, Ortaçağda İslâm Siyaset Düsüncesi, s.194. 
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BİLGİSİZ DEVLET TÜRLERİ  

⇒a - Zorunluluk (İhtiyaç) 

Devleti: 

Yiyecek, içecek, giyecek, barınma (ev) ve cinsel ilişki gibi 
zorunlu ihtiyaçların, bir araya getirdiği topluluk ve devlettir. 
Temel ihtiyaç olarak görülen bu konularda, zorunlu olan 
miktarla yetinmeye çalışırlar. 

⇒b - Zenginlik/ Kötü/ 

Değiştirici ( Beddâle, Nezzâle 

) Devlet: 

Bu devletin halkı için mutluluk dendiği zaman, akla para, 

servet ve diğer dünyevî şeyler gelir. Bu devlette zorunlu 

ihtiyaçları karşılama sınırının ötesine geçilerek, sırf zenginlik 

tutkusu ve cimrilik gibi, iki olumsuz psikolojik özelliğin etkisiyle 

mal ve servet biriktirme yoluna gidilir. Zenginlikte, servet ve 

malda en üstün olan kişi, liderliği hak etmiştir. Liderin görevi, 

devletin vatandaşlarına mal ve servet biriktirimi konusunda 

yardımcı olmak ve onların bu konularda ufkunu ve önünü 

açmaktır.  

⇒c - Bayağı ve Alçak Devlet: Mutluluğu, oyundan, zevkten ve eğlenceden ibaret gören 
halkın oluşturduğu devlettir. Bu devletin halkının amacı yiyecek, 
içecek, cinsel ilişki, özellikle duyular ve tahayyülle ilgili şeylerden 
zevk almak ve bütün imkân ve yolları bunun için kullanmaktan 
ibarettir. 

⇒d - Şeref (kerâmet) Düşkünü 

Devlet:  

Bu devletin halkına göre mutluluk, ancak şeref ve itibar 
kazanmakla olur. İster kendi aralarında, isterse başka insanların, 
başka milletlerin gözünde ün kazanmak, övülmek; gerek yazıyla, 
gerekse sözlü olarak saygıyla karşılanmak, itibar görmek gibi 
şeyleri erdem kabul eden insanların oluşturduğu devlettir.35  

   ⇒e - Zorba (Tagallüb) Devlet: Saadeti başkalarına hâkim olmada ve despotik bir düzen 
kurmada arayan halkın devletidir.  

⇒f -Demokratik-Özgür Devlet 

(el-Medînetü’l Cemâiyye): 

Temeli mutlak hürriyete dayanan demokratik devlet, her 
bireyin istediği her şeyi rahatlıkla yapabildiği devlettir.36  

 
a - Zorunluluk (İhtiyaç) Devleti: Yiyecek, içecek, giyecek, barınma (ev) ve cinsel ilişki gibi 

zorunlu ihtiyaçların, bir araya getirdiği topluluk ve devlettir. Temel ihtiyaç olarak görülen bu 
konularda zorunlu olan miktarla yetinmeye çalışırlar.37 Bu devletin halkı, kendileri için erdem olarak 
kabul ettikleri bu zorunlu ihtiyaçların karşılanması konusunda, birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma 
içinde olmayı erdemli bir tavır olarak görürler. Zorunluluk devletinin karşılığını Eflatun’da şu şekilde 
buluyoruz: “Bir insan bir eksiği için bir başkasına, başka bir eksiği için de bir başkasına başvurur. Böylece 
birçok eksiklerin giderilmesi ihtiyacı birçok insanın bir araya toplanmasına yol açar. Hepsi birbiriyle 
yardımlaşarak bir ortaklık içinde yaşarlar.”38 Her ne kadar Eflatun’un bu ifadeleri genel anlamda 
insanların bir araya gelmelerinin, bir toplum oluşturmalarının nedenlerini açıklasa da, Fârâbî’nin 
zorunluluk devletiyle de kısmen örtüşmektedir. 

b - Zenginlik/ Kötü/ Değistirici ( Beddâle, Nezzâle: Oligarşik) Devlet: Bu devletin halkı için 
mutluluk dendiği zaman akla para, servet ve diğer dünyevî şeyler gelir. Bu devlette, zorunlu ihtiyaçları 
karşılama sınırının ötesine geçilerek, sırf zenginlik tutkusu ve cimrilik gibi, iki olumsuz psikolojik 
özelliğin etkisiyle mal ve servet biriktirme yoluna gidilir. Zenginlik tutkusu, daha bol ve daha lüks 

                                                           
35 Fârâbî, el-Medîne, 132; bkz., es-Siyâset; 89–94. 
36 Fârâbî, el-Medîne, 133; es-Siyâset, 99. 
37 Fârâbî, el-Medîne, 131; bk. , es-Siyâset, 88. 
38 Eflatun, Devlet, 369c. 
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şartlarda yaşama isteğine dayanmaz. Zira bu devlette, zorunlu olanın dışında herhangi bir harcamada 
bulunulmaz. Kendilerince erdem ve değer kabul edilen bu konularda, kim diğerlerine göre daha önde 
ise, en erdemli olan da, o dur.39 Cehâletin egemen olduğu bu tür devlette, vatandaşların birbirleriyle 
olan sosyal dayanışmalarının temelini, mal ve servet biriktirme tutkuları oluşturur. Kendilerini 
yönetecek liderde aradıkları kriter de aynı doğrultudadır. Zenginlikte, servet ve malda en üstün olan 
kişi, liderliği hak etmiştir. Liderin görevi, devletin vatandaşlarına mal ve servet biriktirimi konusunda 
yardımcı olmak ve onların bu konularda ufkunu ve önünü açmaktır.40 Sefahat, sefihlik, adîlik, rezillik 
anlamına gelen “nezzâle” ile değiştirme, dönüştürme, bakkal, sarraf anlamına gelen “beddâle” 
kelimeleri para, servet ve zenginliğin insanın kişiliğinde meydana getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle, 
Fârâbî’nin erdemli devletinde karşılık bulamamaktadır. Beddâle (nezzâle) devleti tasvir ederken 
Fârâbî’nin, üstadı Eflatun’dan esinlendiği anlaşılmaktadır. Eflatun’un devlet türlerinden “gelir 
üstünlüğüne dayanan zenginlerin yürüttüğü, fakirlerin hiç karışmadığı devlet düzenidir”41 diye 
tanımladığı oligarşi, Fârâbî’nin beddâle devletiyle örtüşmektedir. 
 c - Bayağı ve Alçak Devlet: Mutluluğu, oyundan, zevkten ve eğlenceden ibaret gören halkın 
oluşturduğu devlettir. Bu devletin halkının amacı yiyecek, içecek, cinsel ilişki, özellikle duyular ve 
tahayyülle ilgili şeylerden zevk almak ve bütün imkân ve yolları bunun için kullanmaktan ibarettir.42 
Bunların pesinden koşarken amaçları, bedensel varlığın devamını sağlayan yararları dikkate almak 
değil, tam tersine, elde etmeyi düşündükleri zevki, hazzı dikkate almaktır. Bu devlet bilgisiz devletler 
içinde en çok imrenilen devlet olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, bu devletin halkına göre lider 
olmaya en yatkın kişi; oyun, eğlence ve zevkten en çok yararlanan ve bu amaçları en iyi bir şekilde 
gerçekleştirmek için kaynak ve imkânlara en çok sahip olan kişidir.43 Hedonist bir dünya görüşü ve hayat 
anlayışına sahip olan bu devlet, bayağı ve alçak olma niteliklerini, bedensel ve nefsî tutkuların 
pesinden koşmayı, kendileri için erdem kabul etmelerinden kazanmaktadırlar. 

d - Şeref (kerâmet) Düşkünü Devlet: Bu devletin halkına göre mutluluk, ancak şeref ve itibar 
kazanmakla olur. İster kendi aralarında ve isterse başka insanların, başka milletlerin gözünde ün 
kazanmak, övülmek; gerek yazıyla, gerekse sözlü olarak saygıyla karşılanmak, itibar görmek gibi şeyleri 
erdem kabul eden insanların oluşturduğu devlettir.44 Bu devlet için şeref, çok büyük değer ve erdemdir. 
 e - Zorba (Tagallüb) Devlet: Saadeti başkalarına hâkim olmada ve despotik bir düzen 
kurmada arayan halkın devletidir. Bu devletin halkının karakteri başkalarına hükmetmek, egemenlik 
kurmak ve başkalarının kendilerine hükmetmelerine engel olmaktır.45 
 f -Demokratik-Özgür Devlet (el-Medînetü’l Cemâ‘iyye):  
 

Demokratik-Özgür Devlet (el-Medînetü’l Cemâiyye) 

Fârâbî Eflatun 

 1)Fârâbî demokratik devleti, 

bilgisiz devletlerin sonuncusu 

olarak görür.  

 Oysa Eflatun, devlet biçimlerini 

tasnife tabi tutarken demokrasiyi 

ikinci derecede kötü, yani en 

kötüden iyi (ehven-i şer) saymıştır. 

 

                                                           
39 Fârâbî, el-Medine, s.132; es- Siyâse, s. 89. 
40 Fârâbî, es-Siyâse, s. 89. 
41 Eflatun, Devlet 550 d. 
42 Fârâbî, el-Medîne, s. 132 
43 Fârâbî, es-Siyâse, s. 89 
44 Fârâbî, el-Medîne, s. 132; bkz., es-Siyâse; s. 89–94 arası 
45 Fârâbî, el- Medîne, s.132. 
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Temeli mutlak hürriyete dayanan demokratik devlet, her bireyin istediği her şeyi rahatlıkla 
yapabildiği devlettir.46 Bu devlet türünde herkes, çeşitli amaçlarına ulaşmak için özgürlüğün son derece 
gerekli olduğuna inanır. Şu halde Fârâbî, demokrasinin bir “özgürlük/serbestlik devleti” olduğunu 
savunan düşünceyi benimser. Erdemli devletin temel kriterlerinin tezâhürlerine, demokratik devletin 
özgür ve eşitlikçi ortamında rastlanıyor olması nedeniyle bu devlet, Fârâbî açısından anlamlıdır. 
Dolayısıyla, anlaşılan o ki, filozofumuz, demokrasiyi olumlu-olumsuz, erdem-erdem dışı değerler için 
uygun bir sistem olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda, her çeşit arzuların ve yaşama biçimlerinin 
varlık alanına çıkma imkânını bulduğu demokratik düzende, zamanla erdemli insanların yetişmeleri 
mümkündür. Gene erdemli devletin bazı kesimlerini oluşturabilecek nitelikte kişiler çıkabilir ki, bu 
devletin (demokrasinin) en güzel tarafı da budur. Bu nedenle demokratik devlet, diğer câhil devletler 
içinde ileri derecede iyilik ve kötülüğü birlikte barındıran bir devlettir.47 
➔ Özgürlükçü ve eşitlikçi temele dayanan demokratik devlette erdemli olma ve erdemleri 

başkalarına tavsiye etme yoluyla onların yaygınlaştırılabileceğini düşünen Fârâbî için bu devlet, 
bu yönüyle her zaman bir ümit kaynağıdır. Çünkü “erdemli kişiler ve erdemli yönetimlerin 
kurulması, diğer bilgisiz devletlere oranla demokratik devlette daha kolay ve mümkündür.”48 
Fârâbî üstadından farklı bir yaklaşım sergileyerek, bir umut olarak baktığı demokrasiden, orada 
ortaya çıkacak erdemli kişiler yoluyla oluşturulabilecek erdemli bir devleti hayal etmektedir. 

 
 3-Fâsık Devlet (el- Medînetü’l Fâsıka) 
 

Fârâbî’ye göre, doğrunun ne olduğunu bilen; ama ona göre fiil ve eylemde bulunmayan kişi 
ya da kişileri ifade eder. Erdemli devletin halkının bildiği temel ilkeleri, bu devletin halkı da bilir ve 
onlara inanırlar. Ancak, câhil devletin halkının izinden giderler ve onların davranışlarını sergilerler.49 
Demek ki, bu devlet, fikir ve inanç bakımından; nazarî yönden erdemli devleti andırırken, amelî 
bakımdan; eylem ve davranış yönünden câhil devletleri andırmaktadır. Fârâbî’nin çok önem verdiği ve 
aynı zamanda erdemli devletin en önemli bir özelliği saydığı düşünce (inanç) ve eylem birliğinin fâsık 
devlette olmadığı görülmektedir. Fikir ve inanç olarak erdemli olup da, fiiller ve yaşam tarzları 
bakımından erdemli olmayan fâsık devletin halkına, erdemli devletin vatandaşları hasta gözüyle 
bakarlar.50 Zira onlar, hakikatin ne olduğunu bilirler, ona inanır ve onu söylem hâline getirirler; fakat 
hakikate uygun davranmazlar. 
 

4-Değiş(tiril)miş Devlet (el- Medînetü’l Mübeddele)  
 
Önceleri hem görüş ve inançlar bakımından, hem de fiiller ve yaşam tarzları bakımından 

erdemli devlete benzerken, sonraları bu durumun dışına çıkarak tam zıt görüş, inanç ve fiillere 
kapılanların oluşturduğu devlettir.51 Tanımlamadan, bu devletin erdemli devletin olumsuza doğru bir 
dönüşümünden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

 
5-Sapkın Devlet (el-Medînetü’d–Dâlle)  
 
Erdemli olmayan devletler sınıflandırmasında Fârâbî, “dâlle devlet”i en sona koyar. Bundan 

önceki devlet türlerinde yönlendirme, baskı aşağıdan yukarıya, halktan başkana doğrudur. Oysa, 
“sapkın devlet”te baskı ve yönlendirmenin yukarıdan, yani reisten halka doğru olduğu görülüyor. Bu 
yönüyle bu devlet, erdemli devlete benzer; ancak erdemli devlette başkan, erdeme ve gerçek 

                                                           
46 Fârâbî, el-Medine, s.133; es-siyâse, s. 99. 
47 Fârâbî, a.g.e. , s.101. 
48 Fârâbî, a.g.e. , s.102. 
49 Fârâbî, el- Medîne, s.133; bk. es-Siyâse , s.103. 
50 Fârâbî, K. Mille, s. 59. 
51 Fârâbî, el- Medîne, s.133. 
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mutluluğa götüren görüş ve inançları halka kabul ettirme misyonuna sahipken, sapkın reis bozuk görüş 
ve inançları halka empoze eden kişi konumundadır. 
  

TÜREDİLER (en-Nevâbit) 
 
➔ Erdemli devlete aykırı olan devletlere ilişkin tasnifini yaparken Fârâbî, dikkatleri devlet olma 

niteliğinde olmayan; ama erdemli devlete zıt olduğu halde, onun içinde yaşayan bir gruba 
çeker. el-Medînetü’l-Fâzıla’da haklarında açıklama yapmadan bu grubu “nevâib” diye 
isimlendirirken, es-Siyâsetü’l-Medeniyye’de aynı grubu “erdemli medine’de nevâbit”52 diye 
isimlendirir.  

 

el-Medînetü’l-
Fâzıla’da 

es-Siyâsetü’l-Medeniyye’de  

“nevâib” “erdemli medine’de nevâbit” 
⇒Bu eserinde, “nevâibü’l-müdün” tamlamasında, Medîne’nin çoğulunu kullanır. 
Öyle anlaşılıyor ki, çoğul olan “müdün”ü kullanmakla Fârâbî, erdemli olmayan 
devletlerde yaşayan erdemli kişi ya da grupları kastetmektedir. Çünkü Fârâbî, erdeli 
devlet için hep tekil olan “medîne”yi kullanır. Dolayısıyla, “erdemli devlette yaşayan 
erdemsizler” ile “erdemli olmayan devlette yaşayan erdemliler”i “nevâbit” diye 
isimlendirdiği anlaşılıyor. 

 
Muhtemelen filozofumuz, mutluluk kavramına göre yapılan devletler sınıflandırmasında bu 

gruba bir yer bulamayıp, onları ayrı bir bölüm olarak inceler. Gerek yetenekleri gereği ve gerekse belki 
irâdî olarak, erdemli devletin vatandaşlarının değerler ve erdemler standardını yakalayamayan 
insanlarını Fârâbî nevâbit (yabânî otlar, ayrık otlar, karamık, türediler) olarak adlandırır. Siyasal 
çerçevede değerlendirildiği zaman, Fârâbî’nin “nevâbit” kavramıyla, erdemli devlete mensup olup da 
“muhalefet” tutumu sergileyen kişileri kastettiği söylenebilir.53 Neye karşı muhalefet? Elbette ki, 
Fârâbî’nin erdemli devletinin görüşlerine, inanç ve değerlerine karşı muhalefet. Bu grup, erdemli 
devletin vatandaşlarını birleştiren ortak paydayı paylaşmayan bir tutumla, kendilerinin ayrık ve aykırı 
olduklarını gösteren bir muhalif gruptur. 
 Fârâbî ,nevabitin belli bir grubu değil, pekçok türleri olan bir grubu içerdiğinden sözeder: 
 

ERDEMLİ DEVLETTE TÜREDİLER  

1)Fırsatçılar 

(mutekannisûn): 

    Mutluluğa götüren erdemli fiillere sarılmaya çalışır. Ancak, bu grubun erdemli 

fiillerle ulaşmak istediği hedefler, gerçekte mutluluk değil şeref, zenginlik, övgü 

ve başkanlıktır.54  

2)Yanlış 

Yorumlayanlar 

(Muharrifûn): 

    Bu grup, bilgisiz devletin güttüğü amaçların peşinden gider. Ancak, erdemli 

devlette cahil devletin amaçlarını engelleyen yasalar ve din vardır. Buradan 

kendilerini engellenmiş gören muharrifûn, çıkış yolunu, kanun koyucunun emir 

ve sözlerini kendilerince yorumlamakta bulurlar.55 

3)Anlayışsızlar 

(Mârika): 

   Bu grup isteyerek değil de, eksik tasavvur ve anlayış kıtlığından dolayı, kanun 

koyucunun sözlerini ve emirlerini, onun maksadını bilemedikleri için yanlış 

anlarlar. Dolayısıyla, erdemli devletin kanunlarını, farkında olmadan yanlış 

yorumlayarak saparlar.56 

                                                           
52 Fârâbî, el- Medîne, s.131.  
53 İlai Alon, “Fârâbî’nin Garip Bitkisi: muhalefet olarak en –nevabit,” çev. K. Güleçyüz, İslâm’da Siyâset 
Düşüncesi içinde, s. 217. 
54 Fârâbî, es- Siyâse, s.104 
55 Fârâbî, a.g.e. , s.104 
56 Fârâbî, a.g.e. , s.104 
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4-Sahteciler 

(Müzeyyifûn): 

       Erdemli devlet halkının görüşlerini hem kendilerinde, hem de başkalarında 

bozan, bunları sahteye çıkarmaya çalışan bir gruptur. Bu grup insanların da üç 

çeşidi vardır: 

a)Rehberlikle Düzelebilenler: Bir görüş üzerinde ısrar etmeyen, ancak 

gerçeğin ne olduğunu bilmek isteyen ve bu nedenle, kendisine yol 

gösterilmesinden (musterşidûn) yana olanlar. 

b)Gerçeğe Sağırlar: Hakikat mertebesine yükselseler bile görüşlerin 

değiştirilmesinde ısrar edenler. Bunların amacı, üstünlük sağlamak ve genel 

olarak câhil halkın hedeflerini gerçekleştirmektir.  

               c)Aklı Kıt Ham Ervahlar: Zihinleri hakikati tasavvur etmekten âciz 

olması nedeniyle ve yanlış anlamalar yüzünden görüşleri saptıranlar. 

5-Kara cahiller (el-

ağmâr’ul-cühhâl ): 

     Hakikat adına idrak edilenlerde kesinlikle doğru bir şey olmadığına, bu konuda 

bir şey idrak ettiğini söyleyenlerin de yalancı olduklarına inanan grup. 

6-Hayvan 

düzeyindekiler 

(Behîmiyyûn): 

     Fârâbî, yaratılışları gereği hayvan düzeyinde olan insanlardan bahseder. Siyasî 

(medenî) varlık olmaktan uzak olan bu grubun bazıları toplu halde yaşayan evcil 

hayvanlar, bazıları da vahşî hayvanlar gibidirler. 

 
1-Fırsatçılar (mutekannisûn): Avlanma, avcılık anlamına gelen “k-n-s” fiil kökünden türetilen 

bir isimle anılan bu grup, mutluluğa götüren erdemli fiillere sarılmaya çalışır. Ancak, bu grubun 
erdemli fiillerle ulaşmak istediği hedefler, gerçekte mutluluk değil şeref, zenginlik, övgü ve 
başkanlıktır.57 Demek ki, nevabitten takva ve erdemli fiil sergileme ikiyüzlülüğünde bulunarak menfaat 
ve kazanç avcılığı yapan kimseler vardır. Gerçekte bunlar, sadece fırsatçılardır. (oportünist) 

2-Yanlış Yorumlayanlar (Muharrifûn): Bu grup, bilgisiz devletin güttüğü amaçların pesinden 
gider. Ancak, erdemli devlette cahil devletin amaçlarını engelleyen yasalar ve din vardır. Buradan 
kendilerini engellenmiş gören muharrifûn, çıkış yolunu, kanun koyucunun emir ve sözlerini kendilerince 
yorumlamakta bulurlar.58 

3-Anlayışsızlar (Mârika): Bu grup isteyerek değil de, eksik tasavvur ve anlayıs kıtlığından dolayı, 
kanun koyucunun sözlerini ve emirlerini, onun maksadını bilemedikleri için yanlış anlarlar. Dolayısıyla, 
erdemli devletin kanunlarını, farkında olmadan yanlış yorumlayarak saparlar.59 

4-Sahteciler (Muzeyyifûn): Erdemli devletin halkının görüslerini hem kendilerinde, hem de 
baskalarında bozan, bunları sahteye çıkarmaya çalışan bir gruptur. Bu grup insanların, üç çeşidi vardır: 

a)Rehberlikle Düzelebilenler: Bir görüş üzerinde ısrar etmeyen, ancak gerçeğin ne olduğunu 
bilmek isteyen ve bu nedenle, kendisine yol gösterilmesinden yana olanlar. (musterşidûn) Bu türlü 
kişileri daha çok, tasavvur yöntemini kullanarak ikna etmek ve onları doğrunun, hakikatin seviyesine 
yükseltmek mümkündür.60 Fârâbî’nin muhalefet grupları arasında ümit bağladığı grubun, 
“musterşidûn” olduğu anlaşılıyor. Filozofu yetiştiren şüphe ve sorgulama özelliklerini, Fârâbî bu grupta 
görmektedir.61 

b)Gerçeğe Sağırlar: Hakikat mertebesine yükselseler bile, görüşlerin değiştirilmesinde ısrar 
edenler. Bunların amacı, üstünlük sağlamak ve genel olarak câhil halkın hedeflerini gerçekleştirmektir. 
Bu yüzden nefslerde mutluluk ve gerçeğin güçlenmesini sağlayacak şeyleri duymak istemezler. 

c)Aklı Kıt Ham Ervahlar: Zihinleri hakikati tasavvur etmekten aciz olması nedeniyle ve yanlış 
anlamalar yüzünden görüsleri saptıranlar. Bu kesim, hakikate yakın bir anlayış düzeyine çıkartılsalar 
bile, onu yanlış sayarlar. Bu demektir ki, akılları hakikati anlayacak düzeyde olmadığı için, bu kişilerin 
hakikat seviyesine çıkarılmaları imkânsızdır.62 

                                                           
57 Fârâbî, es- Siyâset, s.104 
58 Fârâbî, a.g.e. , s.104 
59 Fârâbî, a.g.e. , s.104 
60 Fârâbî, a.g.e. , s.105 
61 Alon, İlai, a.g.m. , s. 221 
62 Fârâbî, es- Siyâset, s.105. 
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5-Kara Câhiller (el-ağmâr’ul-cühhâl ) : Hakikat adına idrak edilenlerde kesinlikle doğru bir şey 
olmadığına, bu konuda bir şey idrak ettiğini söyleyenlerin de yalancı olduklarına inanan grup. 

6-Hayvan Düzeyindekiler/Hayvanca Yaşayanlar (el-Behîmiyyûn): Fârâbî, yaratılışları gereği 
hayvan düzeyinde olan insanlardan bahseder. Siyasî (medenî) varlık olmaktan uzak olan bu grubun 
bazıları toplu halde yasayan evcil hayvanlar, bazıları da vahşî hayvanlar gibidirler. Bunların yaşam 
tarzları ahlâksızcadır. Hayvanlar âlemine özgü niteliklere sahiptirler. Bazıları çölleri, bazıları şehirlere 
yakın yerleri kendilerine mesken edinmişlerdir. Evcilleşmeye yatkın olup da yararlı olacaklar, köle 
olarak kullanılır. Zararlı olanlara ise, diğer zararlı hayvanlara yapılan muâmele uygulanır.63 Fârâbî’nin 
hayvan diye nitelendirdiği insan ya da insan gruplarının, şehirde suç isleyen çeteler, haddi aşan zâlim 
kimseler, yol kesip eşkıyalık yapan, şehirlere saldırılarda bulunan, medenîlikten uzak kimseler olduğunu 
söylemek mümkündür. 
➔ Fârâbî’ye göre mutluluk sosyal bir olgu olduğu için, nevâbit’in oluşturacağı tehlike kamu 

düzenini tehdit etmekte ve toplumun saâdeti için olumsuz bir unsur oluşturmaktadır. 
Bundan dolayı Fârâbî, toplumun nevâbit’in kötülüklerinden kurtulması için, 
hükümdarın/devletin bu grup hakkında önlemler alması gerektiği görüşündedir.  
 

Nevâbit’e Karşı Önlemler 

 1.Adım  

(Erdemi Güçlendirmek, 

Doğruya Yönlendirmek 

ve Meşguliyet)  

 Bu bağlamda çare olarak; ya onların nefislerinde erdemi 

güçlendirmek, ya hak ve doğru olana onları yönlendirmek, ya da 

onların düşüncelerini meşgul edecek bir takım işleri 

sorumluluklarına vermek gibi yöntemler seçilebilir. 

 2.Adım  

(Toplumdan 

Uzaklaştırma veya Zor 

İşlerde Çalıştırma) 

 Bu yöntemlerin çözüm üretmede yetersiz olmaları halinde 

filozofumuz, nevâbit için hapis veya onları devletten tamamen 

uzaklaştırarak vatandaşlıktan çıkarma, ya da zor işlerde 

çalıştırma gibi daha sert tedbirlerin alınması yönünde görüşler 

ortaya koyar.64 (➔Osmanlı’da uygulanan kürek veya 

kalebentlik gibi cezalar) 

 3.Adım (Eğitim)  Ancak, temel dayanaklarından biri bilgi olan erdemli toplum ve 

devlette başkanın bu gruplarla mücadelesi, her şeyden önce ve 

etkin bir şekilde, onların bilgi eksikliğini giderici ve kavrayış 

gücünü artırıcı (=eğitim) yönde olması, filozofumuzun 

anlayışında her zaman en öncelikli ve tercih edilen metottur. 

 

 Fârâbî’nin Nevâbit tipleriyle, Durkheim’in sapkın tipleri konusundaki görüşlerini 

karşılaştırınız? 

 

6.HAFTA (Rönesans Dönemi, Yeniçağ ve Sonrası, Toplumsal Sözleşmeciler: Hobbes-Locke-Rousseau) 

3.Laik Doğal Hukuk Anlayışı (LDH)  
(17.yy.da/Rasyonalist Doğal Hukuk) (Grotius-Spinoza)   

                                                           
63 Fârâbî, a.g.e. , 88. 
64 Fârâbî, a.g.e. , 106. 
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 Rönesans ve reform hareketleriyle doğal hukuk, ortaçağda kazanmış olduğu dinsel nitelikten 

çıkarak laikleşmeye başlamıştır. Protestanlar, kilisenin Tanrı hukukunu yorumlama konusundaki 

yetkisini reddetmişler ve akla dayanan bir doğal hukuk görüşünün giderek etkinlik kazanmasında 

önemli rol oynamışlardır.  

➔ Kurucusu Grotius: Doğal hukuku teokratik elbisesinden çıkartıp, laiklik prensibinin felsefî 

temelini atan hukukçu ve felsefeci, Hugo Grotius’tur.  

➔ Kökeni İnsan Aklı: Rasyonalist doğal hukuk anlayışına göre, hukukun gerçek kaynağı, daha 

doğrusu kökeni insan aklıdır. İnsan aklı, pozitif hukukun regülatif prensibi, rehberi ve ölçütüdür.  

➔ Bireycilik ve Yararcılık: Rasyonalist doğal hukuk, bireyci ve yararcıdır. Hukuk ve devlet gibi 

kurumlar bireylerin refah ve mutluluğunu sağlamak amacıyla var olmuşlardır.   

Hukuk felsefecisi Orhan Münir Çağıl’a göre, Rasyonalist doğal hukuk dünyevîleştirilmiş olduğu için 

ruhsuzdur. Bu yüzden, çabuk çökmüş ve düşünce âleminden göçüp itmiştir. 

 Ortaçağ’da ve Rönesans boyunca, Francisco Suarez (1548-1617), Hugo Grotius (1583-1645), 

Samuel Pufendorf (1632-94), John Locke (1632- 1704) ve Jean-Jacques Rousseau (1712-78) gibi 

yazarların yapıtlarında doğal hukuk ve doğal hak kuramları, dînî, ahlâkî, hukukî ve siyasî düşüncenin 

bölünmez parçası olmuştur. 

 Rasyonalist Doğal Hukuk, şu ilkeleri içerir: 

Rasyonalist Doğal Hukukun İlkeleri  

1)Hukukun 

Kaynağının İnsan 

Aklı Oluşu 

Hukukun ölçüsü ve kaynağı insandır.  Hukukun gerçek kaynağı, insan aklıdır. 
Yeniçağ’da felsefenin, bilimin, sanatın, politikanın ve hukukun dinin otoritesinden 
kurtuldukları görülür. Bunun sonucu olarak da, doğal hukuk tanrısal bir temele 
değil, insan aklına ilişkin bir temele dayalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Reform 
hareketi sırasında doğal hukuk, Roma Kilisesi otoritesinin zayıflatılması ve 
Avrupa’da ulus devletlerin güçlendirilmesini gerçekleştirmek için yararlı bir araç 
olarak Protestan teologlarınca savunulmuş ve değerlendirilmiştir. 

2)Laik Temelli Oluş Hukuk, laik temellidir. Yeniçağ’da doğal hukuk lâikleşerek içerik değiştirmiştir. Bu 
dönemdeki doğal hukukçular, hukuku Tanrı’nın iradesinden bağımsız hale 
getirmeye çalışmışlardır. Onlara göre hukuk, Tanrı’dan değil, “akıl”dan 
kaynaklanır. Bu nedenle bu dönemdeki doğal hukuka, “aklî (rasyonalist) doğal 
hukuk” da denir.  

3)Doğal Hukukun 

Ebediliği 

Rasyonalist doğal hukuk, evrensel ve tümeldir. Aklın algıladığı matematik ilkeler 
nasıl değişmez ve mutlaksa, insan aklının algıladığı DH da bütün zamanlar ve uluslar 
için geçerli, salt ilkelerden oluşan bir bütündür.  

4)Bireycilik Rasyonalist doğal hukuk, bireycidir. Amacı, bireyin mutluluğudur. Bireyin 
mutluluğu; özgür, eşit ve mülk sahibi olmasına bağlıdır. 

 

 Hugo Grotius yanında, onunla benzer düşüncelere sahip olan Samuel Pufendorf (-1694), 

Thomasius (1655-1728), Gottrfried Wilhelm Leipniz (ö.1716), Christian Wolf (1679-1754) da, laik doğal 

hukuku savunan filozoflar arasında yer alır. 

HUGO GROTİUS (1583-1645)  

 

Aklî/rasyonalist tabiî hukukun en önemli temsilcisi Hollandalı Hugo Grotius (Huig der Groot) 

(1583-1645)’tur. Grotius, Hollanda’da ticaret kentsoyluların kurduğu Cumhuriyetçiler Grubu’nun 



61 
 

yanında yer almış, yazdığı “Açık Denis” (1608) ve “Savaş ve Barış Hukuku Hakkında” adlı çalışmalarla 

DH’u savunmuş ve bu hukuk anlayışını laik temellere oturtmuştur. 

Sosyal Sözlşeme kavramını ileri süren Grotius olmakla birlikte, içeriğini geliştiren Rousseau ve 

Locke olmuştur.  

Hukukun kaynağını devlet iradesinin dışında arayan Grotius’a göre, insanın doğal 

özelliklerinden DH doğar. Grotius’a göre, insanlarda akla göre yaşama içgüdüsü vardır. İşte bu içgüdü, 

hukukun kaynağıdır. Grotius’a göre, bütün insanlığı kapsayan ve değişmez bir takım doğal hukuk 

kuralları vardır. Bu hukuk kurallarının a priori varlığı, insanların “aklî doğası”ndan kaynaklanır. İnsan 

aklı, doğası gereği, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilir. Hukuk, işte insan aklının böyle bir emridir. 

➔ Grotius doğal hukuk kurallarına örnekler verir. Bu kurallar, insan aklının doğasından 

kaynaklanır. 

Grotius’ta Doğal Hukuk Kurallarından Örnekler  

1)Pacta Sunt 
Servanda (ahde vefa, 
söze bağlılık) ilkesi 

Düşünüre göre, bu kuralların başında pacta sunt servanda (ahde vefa, 
söze bağlılık) ilkesi bulunmaktadır. İnsan aklı, verilen sözün tutulmasını 
emretmektedir. DH’un ilk temel ilkesi, ahde vefadır. Diğer DH ilkeleri de, 
bundan kaynaklanır. 

2)Haklara Saygı İlkesi 

(özellikle mülkiyet 

hakkına saygı) 

Herkesin, sahip olduğu şeyler üzerindeki hakkına saygı gösterilmelidir.  

3)Zararın Giderilmesi Herkes kendi kusuruyla verdiği zararı ödemelidir.  

4)Hakkı İade Herkes başkasına ait şeyi geri vermelidir.  

5)Hakedilen Ceza Herkese hak ettiği ceza verilmelidir. 

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

geçerlidirler. 
➔ Laik Doğal Hukuk Kuruculuğu: Grotius'un Savaş ve Barış Hukuku’nda zikrettiği DH’la ilgili 

görüşleri, onun laik doğal hukukun kurucusu olduğu şeklindeki tespiti destekler 
görünmektedir. Ne var ki yine aynı eserinde yer alan şu ifadelere bakıldığında ise, laik doğal 
hukukun kurucusu olan Grotius’un dahi hukukun menşeinde tanrısal olan yöne yer veren 
düşünceden bütün bütün uzaklaşamadığını gözler önüne sermektedir: Doğal hukuk bile insanın 
iç ilkelerinden doğmakla birlikte, haklı olarak yine Tanrı’ya bağlanabilir; çünkü bizde böyle 
ilkelerin bulunmasını da Tanrı istemiştir. 
Hugo Grotius (ö.1642), modern devletler hukukunun olduğu kadar, laik doğal hukuk 

düşüncesinin de kurucusu olarak bilinir. Onun bu şekilde tanınmasında etkili olan nedenler şunlardır:  
 

Grotius’un Laik/Rasyonalist Doğal Hukuk Kuruculuğu Nedenleri 

1)Hukuk Taksimi Ortaya koyduğu hukuk taksimi,  

2)Doğal Hukuku 

Tercihi 

Bu taksimde doğal hukuku ilâhî hukuka tercih etmesi, 

3)Doğal Hukukun 

Bağımsızlığı 

Doğal hukukun Tanrı’dan bağımsız yapısına işaret eden ifadeleridir. 

 
➔ Yalnız akla güvenen ve akıldan hareket eden Grotius’a göre, DH’un kesin buyrukları, devleti 

yönlendirir. Bilinmemiş veya takdir edilmemiş olsa bile DH tamamıyla kıymeti hâiz olmalıdır. 
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➔ Grotius’un temelde Sofistler’den ve Stoa’dan kaynak alarak Roma hukuku tarafından beslenen 
sözkonusu hukuk ayrımına göre hukuk, ilk önce doğal hukuk ve iradeye dayanan hukuk olarak 
ikiye, bunlar da kendi içlerinde alt kollara ayrılmaktadır.65  
 

Grotius’ta Hukuk Taksimi 

1)Doğal Hukuk Filozofun sistemi bütünüyle dikkate alındığında 
doğal hukukun, ilâhî hukuk da dâhil olmak üzere, 
hukukun diğer kısımlarına üstünlüğü ve rüçhâniyeti 
tespit edilebilir. Nitekim filozof, nesnelerin 
özündeki iyilik ve kötülük niteliklerini esas alan 
doğal hukukun belirleyiciliğini, emir ve yasaklarıyla 
bir şeyi iyi ve kötü kılan ilâhî hukuka yeğlemektedir. 

2)İradeye 

Dayanan 

Hukuk 

A)Tanrısal 

Hukuk  

(ilâhî hukuk) 

a)Evrensel İlâhî Hukuk  “Tanrı bir şey isterse, bu şey haklı olduğu için istemiş 
olmamaktadır. Bu şey haklıdır, başka bir deyimle, 
kaçınılmaz biçimde bu şeye uyulması gerekir, çünkü 
o şeyi Tanrı istemektedir.”66  

b)Belirli Bir Halka Özgü 
İlâhî Hukuk 

 

B)İnsan 

Yapısı 

(Beşerî) 
Hukuk 

a)İç Hukuk (özel 
hukuk)  

 

b)İç Hukuktan Daha 
Dar Kapsamlı Hukuk  
(kamu hukuku)  

Grotius’a göre, devletin amacı, özgürlükle birlikte, 

“kamu yararı”dır. 

c)Uluslararası Hukuk Grotius, doğal hukuku, devletlerarası 
anlaşmazlıkların çözümüne bir zemin olarak 
görürken, onun, Hıristiyan mezheplerinin fevkinde 
yer alan, bir bakıma 'nötr' (laik) karakterinden 
medet ummuştur.67 

 
➔ Tanrı Yerine Doğal Hukuk: Diğer yandan Grotius, yine Savaş ve Barış Hukuku’nda, doğal 

hukukun temel ilkelerinin, Tanrı var olmasaydı da ya da var olup da insanların işleriyle 
ilgilenmeseydi de geçerli olacaklarını ifade etmektedir.  

➔ Doğal Hukukun Değişmezliği: Grotius’a göre, DH tanrısal kökenli olabilir. Ancak tabrı, bu 
ilkeleri temel kural olarak vazettikten sonra, artık kendisi dahi değiştiremez. Ahde vefa gereği, 
belirlediği ilkelere tanrı da uynalıdır. Grotius’un, doğal hukukun Tanrı karşısında bağımsızlığını 
ve değişmezliğini göstermesi bağlamında en çarpıcı cümleleri şunlardır: Doğal hukuk 
değişmezdir; öyle ki, Tanrı bile onda herhangi bir değişiklik yapamaz. Gerçekle ilişkisi olmasa 
da, şöyle denilebilir: Tanrı’nın gücü ne kadar sonsuz olursa olsun, bu gücün bile erişemeyeceği 
bir takım şeyler vardır. Nasıl ki, iki kere ikinin dört etmemesini sağlamak Tanrı’nın bile elinde 
değilse, özü kötü olan bir şeyin kötü olmamasını sağlamak da O’nun elinde değildir. 

 Grotius’un ortaya koyduğu düşünce sistemi “deizm” veya daha sonraki dönemlerde “doğal din 
akımı” olarak ifade edilen yaklaşımla paralellik gösterir. 

SPİNOZA (1632-1677)  

 

                                                           
65 Grotius, Hugo, Savaş ve Barış Hukuku (çev. Seha L. Meray), AÜSBF yay., Ankara 1967, 20. 
66 Grotius, a.g.e., 21; Cevizci, 251. 
67 De Page, "Tabiî Hukuk ve Hukukî Pozitivizm", 174 (61 no’lu dipnot). 
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 DH görüşünü savunan bir diğer düşünür Spinoza’ya göre, düzenin amacı, doğal yaşamın en iyi 
uygulanacağı ortamı, barış ve güveni kurmaktır. 

Benedictus Spinoza’nın, kutsal kitap yorumları bağlamındaki temel düşüncelerinin çok büyük 
bir bölümünü dinsel hoşgörü ile özgür düşüncenin savunulduğu, 1670 tarihli Tractatus Theologico-
politicus (Tanrıbilimsel-Siyasal İnceleme) adlı yapıtında bulunabilir. Öte yanda Spinoza, siyaset 
felsefesinin belli başlı sorunları karşısında kendi özgün yaklaşımlarını hemTractatus Theologico-
politicus adk yapıtında hem de tamamlamadan bıraktığı 1677 tarihli Tractatus 
Politcus'ta (Siyaset İncelemesi) ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. 

Spinoza’nın siyaset felsefesinin kökleri, toplumsal hayvanlar olarak gördüğü insanların bir 

devlette, dolayısıyla da bir yasalar dizgesi altında yaşamak zorunda oldukları düşüncesinde 

yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Spinoza’nın siyaset felsefesine yaklaşmanın en iyi yollarından biri, 

hiç kuşkusuz Hobbes’un görüşleriyle taşıdığı ortaklıklar üzerine yoğunlaşmaktan geçmektedir. Nitekim 

her iki düşünür de doğanın içinde yaşayan insanı, doğanın bir parçası olarak görmekte, insan varlığının 

her durumda doğa tarafından belirlenmiş olduğunu düşünmektedirler. Hem Hobbes, hem de Spinoza, 

insanın doğasına bütünüyle egemen olan en temel dürtünün kendi varlığını koruyup sürdürme dür-

tüsü olduğunu ileri sürerek, kişinin kendi varlığını sürdürme arzusunun doğal bir hak olduğunu, bu 

hakka gözdağı veren her şeye karşı savaşmanın da en az onun kadar bir "doğal hak" olduğunu savun-

maktadırlar. Tıpkı Hobbes gibi Spinoza da, siyasal öncesi konumu, yani doğal durumu 

kaçınılmaz çatışkıların yaşandığı bir güvensizlik durumu olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda, her iki 

düşünür için de bir toplumda barış ile güvenliğin tam anlamıyla kullanılabilmesinin baş koşulu, bütün 

yurttaşların yapılan bir tür toplum sözleşmesi uyarınca bütün haklarını tek egemen olan bir güce 

devretmeleridir. Ne var ki Hobbes burada kendi açıklamasına dayanarak saltık anlamda/gücü elinde 

taşıması gereken en uygun yönetim biçiminin "monarşi" olduğu sonucuna varırken, Spinoza 

aynı öncüllerden yola çıkarak devletin enson amacının özgürlük olduğunu belirterek, bunu en iyi 

sağlayacak yönetim biçiminin de “demokrasi" olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Spinoza bu sonucu 

çıkarırken, kuşkusuz devletin yapıp etmelerine belli ölçülerde bir sınır koymanın son derece önemli 

olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda Spinoza’ya göre, saltık gücü elinde tutan yönetimin kişilerin 

başta yaşama hakkı olmak üzere en temel doğal haklarını hiçe saymayacak bir biçimde eylemesini 

sağlamak amacıyla, kamusal görüşün gücüyle devlet yönetiminin uygulamalarının denetim altında 

tutulması zorunludur. Ancak bu noktada belirtilmelidir ki Spinoza’nın siyaset üzerine düşünen bir 

filozof olarak temel sorunu, devletin neleri yapamayacağı ya da yapmaması gerektiğini 

belirlemekten çok, en iyi bir yönetimi gerçekleştirmek için neleri yapması gerektiğini açıklığa kavuştur-

maktır. Spinoza, devletin en temel ödevinin barış ile güvenliği sağlamak olduğu konusunda Hobbes ile 

aynı d şekilde düşünmekle birlikte, barış ile güvenlik durumunu çok daha geniş bir anlamda 

anlamaktadır. Nitekim barış durumunun, yalnızca savaş olmaması ya da halkın arasında çıkması olası 

bir iç savaşa ilişkin korku bulunmaması demek olmadığını söyleyen Spinoza, barış durumunun 

insanların doğalarından getirdikleri bütün erdemleri dilediklerince yaşayıp geliştirebilecekleri olumlu 

bir duruma karşılık geldiğini belirtmektedir. Aynı Etika’da belirtildiği üzere, devletin enson amacı us 

yaşamı için zorunlu toplumsal koşulların yerine getirildiği bir barış durumunu yaratıp bu konumu 

sonuna dek korumaktır. Ancak çok az sayıda insan için geçerli olan us yaşamını olabildiğince çok insanın 

yaşamasına olanak tanımak iyi bir devlet yönetiminin yerine getirmekle yükümlü olduğu en öncelikli 

görevidir. 

 

4.Sosyal Sözleşmeci Doğal Hukuk Anlayışı (SDH) 
(Kollektif İrade Teorisi/Toplum Sözleşmecileri) (Montesqieu-Lock-Rousseau-Kant) 
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Sosyal Sözleşmeciliğin Temel Kavramları 

 1)•Sosyal 

Sözleşme:  

 Toplum haline gelmeden önce tabiat hali içerisinde yaşayan insanların 

kişisel olarak sahip oldukları bazı hak ve yetkileri siyasal topluma 

devretmeleri anlamındaki kurumsal sözleşmedir. 

 •Hukuku ve devleti ortaya çıkaran sosyal sözleşmedir. 

 • Devletin ya da hukuk düzeninin doğal hukuka uygun olmaması, 

kendileri açısından bir meşruiyet tartışmasını da doğuracaktır. 

 • Sosyal sözleşme fikrinin merkezinde basitçe şu düşünce yer alır: 

Genel irade veya kolektif bilinç tek tek bireysel kanaatları aşar ve onları 

yönlendirir. 

 Tüm toplum sözleşmeleri fiksiyondur. Tarihte, bunların maddi 

karşılıkları olmamıştır. 

 2)Doğal Durum 

(Sözleşme 

Öncesi) 

 Sözleşme öncesindeki durum, farklı özellikleriyle doğa durumu olarak 

adlandırılır. 

 3)Devletin ve 

Egemenliğin 

Kaynağı   

(Genel İrade) 

 Toplum Sözleşmecileri’nin ortak amacı ve özellikleri, Ortaçağ’da 

devletin ve egemenliğin kaynağı tanrı iken toplum sözleşmecileri 

devletin ve egemenliğin kaynağını; devleti, egemenliği ve toplumu 

kuran toplumun kendisi olarak ortaya koyarlar. 

 

Toplum Sözleşmecilerinin (Yeniçağ düşünürlerinin) Antik Yunan’dan 

Farkı 

 Toplum Sözleşmecileri (Yeniçağ 

düşünürleri) 
 Aristo 

 Toplum sözleşmecileri için ise devlet, 

egemenlik zorunlu değil, insan iradesi 

ürünü olarak yapaydır. Toplum 

sözleşmecilerine göre devlet, insanlar 

bunu iradeleriyle istedikleri için var 

olmuştur. Yani devlet ve egemenlik 

tanrısal kaynaklı değildir. 

 Aristo devleti toplumun zorunlu ve 

doğal bir sonucu olarak görmekteydi. 

İnsanın kendisini 

yetkinleştirebilmesi için devlet 

zorunlu ve doğaldır. Çünkü 

toplumsal yaşam insan için 

zorunludur. 

 

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

organlarının otoritesini ve bu otoritenin sınırlarını açıklamak amacıyla kullanmışlardır.  

Devlet Otoritesi ve Sınırları 

 1)Otoritenin 

Sözleşmeye 

Bağlılığı 

 Bu teori, sözleşmelere uymanın gerektiğine veya söze bağlılık 

ilkesinin uygulanmasına dayanır. Devlet iktidarının veya 

hükümdar otoritesinin sözleşmeye dayandığı benimsenirse, 

devletin temelini doğal hukuktan aldığını kabul etmek bir 

zorunluluk olmaktadır. 

 2)Sözleşmenin  Bir anlayışa göre, sosyal sözleşmenin, sürekli olarak ve zımni 
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Yenilenişi şekilde yenilendiğini, devletin devamlılığını güvence altına almak 

için kabul etmek gereklidir. Bu şekilde, doğal hukukun sosyal 

sözleşme teorisi devlet organizasyonunu meşrulaştırmada 

kullanılmış olmaktadır.  

 3)Halk 

Egemenliği ve 

İnsan Hakları 

 Başka yorumcular, sosyal sözleşmeye, halk egemenliği ve insan 

hakları ilkelerine bağlı bir devlet düzeni fikrini gerçekleştirmek 

için başvurmaktadırlar. Sözleşmeyi ulus egemenliğine dayanan ve 

insan haklarını güvence altına alan bir devlet düzeni için, zorunlu 

bir varsayım olarak kabul edenler çoğunluktadır. 

 4)Direnme 

Hakkının 

Temeli 

 Sosyal sözleşme teorisinin siyaset alanında bir diğer sonucu, bazı 

hukukçularca, sözleşme ilkeleri veya pozitif hukuk ihlal 

edildiğinde ihtilal hakkına başvuru yapılabileceği belirtilmiştir. 

 

 İnsan ve Vatandaş Hakları Savunuculuğu: Yeniçağ doğal hukukçuları, 1776 Amerikan İhtilali ve 

Fransız Devrimi’nden önceki dönemde ve ihtilaller sırasında ihlal edilmesi imkânsız, vazgeçilmez, insan 

ve vatandaş hakları kavramını özenle işlemeye çalışmışlardır. Locke; yaşam, mülkiyet ve özgürlük 

ilkeleriyle devletin kuruluş nedeninin bu hakları savunmak olduğunu söyler. 

THOMAS HOBBES (1588-1679)68 

 

Hobbes’un yaşadığı dönem, gerek Avrupa tarihi, gerekse de İngiltere tarihi açısından oldukça 

çalkantılı bir dönem olmuştur. Savaş koşullarının olumsuzlukları karşısında dirlik ve düzen arayışında 

olmuştur. Çocukluğundan (hatta doğumundan) itibaren yaşadığı bu olaylardan oldukça etkilenmiş ve 

ölüm korkusu ve hayatta kalma güdüsü hem yaşam, hem de siyaset felsefesine şekil vermiştir. Hobbes 

bu nedenle “Korku ve ben, ikiz kardeşiz” der. Güvenlik arzusu buradan gelir. Hobbes’un bilinçli bir 

şekilde şahit olduğu ilk büyük çatışma, Avrupa’da dînî inanç ve toprak anlaşmazlıklarından doğan Otuz 

Yıl Savaşları’dır. Hem insânî, hem de maddî açılardan çok büyük bir yıkıma neden olan bu savaşlar 

Hobbes’un özellikle Leviathan adlı eserine esin kaynağı olan İngiliz İç Savaşı’na neden olmuştur.  

 Hobbes’ün en ünlü eseri 1651 yılında yazdığı 
Leviathan’dir. (HOBBES, Thomas: Leviathan, çev. 
Semih Lim, YKY, İstanbul 2004)  

 Önemli kitaplarından bazıları De Cive ve Elements of 
Law olarak sayılabilir. 

 

 Hobbes’a göre insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerinden biri, akıl ve muhâkemesidir. Akıl 

ve muhâkeme ise bir hesap, bir toplama çıkartma işidir. 

➔ Özgürlük Yerine Güdüler: Hobbes’a göre, özgürlük diye bir şey yoktur. Biz insanların 

davranışları, içgüdülerin elindedir. Her şeyde olduğu en gerçek yönetici, çıkar düşüncesidir. 

                                                           
68 Sevtap Metin-Ülker Yükselbaba, HFDN, http://istanbulhfs.blogspot.com.tr/2013/12/hukuk-felsefesi-2013-
2014-ogretim-yl.html . 

http://istanbulhfs.blogspot.com.tr/2013/12/hukuk-felsefesi-2013-2014-ogretim-yl.html
http://istanbulhfs.blogspot.com.tr/2013/12/hukuk-felsefesi-2013-2014-ogretim-yl.html
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İnsan doğal olarak bencildir ve eylemleri kendisini korumaya yönelik bireysel güdülerle 

yönlendirilmektedir. İnsanı karmaşık bir nesne olarak gören Hobbes, insan davranışlarını da 

mekanik materyalist açıdan açıklamaya çalışır.  

➔ Bireyin Önceliği : Hobbes’ın toplum felsefesi insan felsefesine dayanmaktadır. Öncelikle, 

Hobbes’e göre asıl olan bireydir, toplum ise bir kurgudur (fiction). Ona göre, insanın toplum 

içindeki davranışlarının temelinde yaşamını sürdürmek amacı ya da bunun uzantısı biçiminde 

güvenlik isteği ve bencillik yatmaktadır. Bu durumda belirleyici olan bireyin çıkarlarıdır. Toplum 

bireylerin çıkarlarını gerçekleştirme aracıdır. Bu görüşleri ile Hobbes, toplum 

felsefesinintemellerine “bencillik”, “bireycilik” ve “faydacılık” ilkelerini yerleştirmiş olur. 

        Hobbes’a göre, toplumu tanımak için, bireyi ele almak gerekir. Her insan davranışının 

kökeninde bulunan fizyolojik ilke kendini korumadır. Hobbes’da insanın her zaman hazza, 

yaşamını sürdürücü şeylere yöneldiğini; buna karşın elemden, yaşamına zarar verecek olan 

şeylerden kaçınan, bencil bir yaratık olduğunu savunur. Ahlak konusunda da bu açıdan 

yaklaşan Hobbes’a göre, eğer herkesin sözünü dinlediği merkezi bir otorite yoksa ahlaki 

değerler de göreceli olacaktır.  

➔ Toplumsallığın Sonradanlığı : İnsan, doğuştan toplumsal bir varlık değildir, toplumsallığı 

sonradan kazanır. İnsanı hayvanlardan ayıran özellik olarak konuşmak ve geleceği düşünmek 

yetisi ile insanlar doğal yaşamı bırakıp yaşamlarını barış içinde sürdürmek için “devlet”i 

kurmaya yönelirler. Konuşmak, insanların amaçlarını birbirlerine aktarmalarını sağlarken, 

geleceği düşünmek de güvenlik kavramını belirleyici bir kaygıya dönüştürür.   

 

Doğa Durumu ve Sosyal Sözleşme (Homo homini lupus: İnsan, insanın kurudur.) 

➔ Sosyal Sözleşmecilik: Hobbes, aynı zamanda sosyal sözleşmecidir. Hobbes toplum sözleşmesi 

kuramını açıklarken, devletin kurulmasından önceki dönemde insanların yaşadıkları durumu 

anlatabilmek için doğa durumu kavramını kullanmıştır. Toplum sözleşmesi kuramının ilk 

sistemli savunucusu olarak Hobbes, doğa durumunu tasvir ederken öncelikli olarak insanların 

doğuştan toplumsal olmadığını, fakat tümüyle de bir yalnızlık içinde yaşamadıklarını belirtir.  

Bu kavrama göre, doğadaki tüm bireyler doğada fikren ve bedenen eşittirler: örneğin güçlü bir 

kişi karşısında güçsüzler birleşip eşitliği sağlayabilirler. Bu eşitlikten dolayı eşit insanların eşit istek ve 

umutlara sahip olmak istemesi durumu ortaya çıkar; aynı şeyi ele geçirmek isteyenler birbirlerine 

düşman olacaklardır ve eşitlikten dolayı her şey hakkında her istedikleri hakkı iddia edebilirler. İnsanda 

temel amaç, varlığını korumak ve sürdürmek ve sonra da hoşlarına giden şeyleri ele geçirmektir.  

Bu durumun nedeni ise, doğa durumunun yasalarla sınırlanmadığından, herkesin her şey 

üzerinde hakkı olduğu, fakat bu durumun aynı zamanda aslında bir savaş durumuna yol açtığıdır. Çünkü 

böyle bir durumda (doğa durumu) bireylerin ayrıcalıklardan, kişisel mülkiyet hakkından, ahlak ve adalet 

anlayışından söz edilemez. Benimki, seninki diye bir ayrım yapılamaz; yani mülkiyet kavramı yoktur. 

İnsan ancak bir şeyi elinde tutabildiği süre içinde, yani daha güçlü veya daha zeki birisi gelip de o şeyi 

elinden alıncaya dek ona sahip olabilir. 

  İstenildiği takdirde bir bireyin kullandığı bir şeyi başka biri gelip onu alabilir ve sahip olabilir. 

Buna yol açan durum ise kullanılan o şey üzerinde herkesin hakkı olduğundan doğa durumunda aslında 

bu bir adaletsizlik değildir. Bu durum insanların birbirlerine düşman olmalarına yol açar ve çatışmaya 

sevk eder. Böylece kendi varlığını korumak, güvenliğini sağlamak ve amaçlarına ulaşmak uğruna 

insanlar arasında kargaşa, çatışma ve savaş başlamış olur. Doğal hak, kendi doğasını yani kendi hayatını 

korumak için, kendi aklı ile bu amaca ulaşmaya yönelik en uygun yöntem olarak kabul ettiği her şeyi 

yapmak özgürlüğüdür.  

Hobbes’a göre, insanlar devleti ve siyasal organizasyonu kurmadan evvel, doğal yaşam 

döneminde idi. Hobbes’a göre, insan doğası gereği bencil olduğu için, doğal düzende insanlar eşit ve 
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özgür yaşamalarına, hakları eşit olmasına rağmen (insanların doğal hakları var), sürekli bir mücadele 

vermek zorundadırlar. Yani hak edinmek ve bu hakkı korumak için, sürekli bir savaş sürüyordu. Ancak 

bir devlet yoktur. Demek ki Aristo’nun aksine, devlet bu dönemin zorunlu bir unsuru değildir. Hobbes’a 

göre, herkesin her şey üzerinde hak sahibi olması söz konusudur ancak gerçekte bu mümkün değildir. 

Çünkü hakların bir güvencesi yoktur. İnsan aynı zamanda rasyonel de bir varlık olduğu için, bu 

güvensizlik ortamından çıkmayı düşünmüştür. İnsanlar bir araya gelip uzlaşı ve barışı kurmayı, 

anlaşmayı ve anlaşmaya sâdık kalmayı rasyolarıyla düşünürler. İşte bu uzlaşı ve anlaşma, yani 

sözleşmeyle, toplum sözleşmesi yapılmış olur ve devlet, egemenlik kurulur. Devlet doğal değil, insan 

eliyle yapılmış, yapay bir kurumdur.  

İnsan aklı ve tutkuları, onu barışa iter. Başta ölüm korkusu, rahat bir yaşam için gerekli şeylere 
sahip olmak isteği ve aklı, insana yaşamak için diğer insanlarla anlaşması gerektiğini anlatır.  
➔ Doğal Yasalar: İnsanların aralarında yapacakları anlaşmanın koşulları, doğal yasalar olarak 

belirlenir. Doğal yasa, aklın bulduğu genel kurallardır ve doğal yasa insana yaşamını 
sürdürebilmesi ve korunabilmesi için yapması ve kaçınması gerekenleri gösterir. Bunları sıralar; 
barışı arama ve gerçekleştirme, varlığını koruma, herkese hakkı olanı verme yani adalet, 
yapılan iyiliğin değerini bilme vb. gibi… Barışı aramak ve izlemek ve bunun devamı olarak bütün 
yolları kullanarak kendini korumak doğa yasası “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen 
de başkasına yapma” şeklinde özetlenebilir.  
Bu ilkeye uygun olarak herkes her şey üzerindeki mutlak hakkından vazgeçmeli ve bu konuda 

diğer insanlarla anlaşmaya varmalıdır. Herkesin tümüyle haklarından vazgeçmeleri sorunu çözmez. 
İnsanların doğal yasa kurallarına uymaları için bir otoritenin varlığı da zorunludur. Eğer bir otorite 
kurulmazsa ya da kurulan otorite güvenliği sağlayacak güçte olmazsa güvenlik sağlanamayacak ve doğa 
durumunu geri getirecektir.  
➔ Egemen Gücün Yetkileri: İnsanlar, devleti aralarında yapacakları bir sözleşmeyle kurarlar. Bu 

sözleşme, aralarında eşitlik bulunan ya da birbirlerini eşit olarak gören insanlar tarafından 
yapılır. Sözleşme ancak güçleri ve çıkarları açısından eşit düzlemde bulunanlar arasında 
olanaklıdır. Sözleşenlerden biri sözleşmeyle karşısındakinden daha fazla şey kaybedecekse, bir 
rızayı belirten sözleşmeye katılması olanaksızlaşacaktır.  
Bu sözleşmeyle, herkes her şey üzerinde sahip olduğu mutlak nitelikte doğal hakkını bir kişiye 

ya da bir meclise bir sözleşmeyle terk etmiş olmakla siyasal toplumu kurmuşlardır. Lehine terk işleminin 
yapıldığı kişi ya da meclisin iradesi, sözleşmeyi yapan kişilerin iradelerinin yerini alacak ve onları temsil 
edecektir. İnsanlar, sözleşmeyle devleti kurarken doğal hakları olan güç kullanma hakkından devlet 
lehine vazgeçerler. Dolayısıyla ortaya çıkan devlet, güç kullanma tekelidir. Hobbes, devleti bu kadar 
üstün bir güçle donatmasını açıklamak için, egemeni sözleşmenin dışında bırakır. Hak ve özgürlüklerin 
lehine terk edildiği kişi ya da meclis, sözleşmeye taraf değildir, lehine sözleşme yapılan üçüncü kişi 
durumundadır. Egemen güç, yapılan sözleşmeye taraf olmadığı için, sözleşme hükümlerine aykırı 
hareket etmesi sözkonusu olamayacağı gibi, hiçbir koşulla da bağlı değildir. Bu nedenle sözleşmeye 
aykırı hareket ettiği ya da öngörülen bir koşula uymadığı gerekçesiyle, egemen gücün emirlerine 
uyulmaması düşünülemez. İnsanlar kendi iradeleriyle tüm hak ve yetkilerini devrettikleri kişinin ya da 
meclisin iradesine uymayı kabul etmişlerdir. Onun âdil dediğini âdil, iyi ve doğru dediğini de iyi ve doğru 
olarak kabul etmeyi kararlaştırmışlardır.  
➔ Direnme Hakkının Yokluğu: Egemenin bu denli güçlü olmasının nedeni, insanların onu 

temsilcileri olarak yetkilendirmeleridir. Bu nedenle, egemen gücün sahibinin cezalandırılması 
ya da öldürülmesi sözkonusu dahi edilemez. Hobbes, bu yolla, devlete veya egemene karşı 
herhangi bir başkaldırıyı kuramsal olarak olanaksızlaştırmıştır. Egemenin yaratıcıları yurttaşlar 
olduğu için, egemenin eylemlerine karşı çıkmaları kendi kendileriyle çelişmeleri demektir. 
Temsil sisteminin diğer bir sonucu ise, halkı, “kişi” olarak yaratmasıdır. Fakat bu kişi, egemenin 
kişiliğinden bağımsız değildir. Hobbes, halkı egemenin içinde eriterek ya da halkın kişiliğini 
egemene taşıyarak, iki ayrı kişinin varlığının yaratacağı iç savaş tehlikesini bertaraf etmek 
istemiştir.  
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➔ Egemen, insanların güvenliklerini sağlayamıyorsa, içte ve dışta can ve mal güvenliğini 
sağlayamıyorsa, sadece bu halde egemene, devlete direnilebilir. Çünkü devlet, bu işlevi 
göremiyorsa meşruiyetini yitirmiştir. Hobbes, buna rağmen, devlete karşı sorumluluğu ileri 
sürecek, onu denetleyecek kurumlara değinmeyerek devletçi bir konumda yer alır.69 

 
Hukuk Anlayışı 
 

➔ Pozitif Hukukun Üstünlüğü: Hobbes’un hukuk görüşü, pozitif hukukun üstünlüğü ilkesine 

dayanmaktadır. İnsan egoist olduğu için kendi ihtiraslarını gerçekleştirmek isteyecektir ve bu 

nedenle kanunun yaptırımı insanı harekete geçiren ihtirastan daha güçlüdür. Bu kanunun 

yürürlüğü ve toplumun düzeni bakımından zorunlu bir şarttır.  

➔ Egemen Gücün Yasaları Yapması ve Onlarla Bağlı Olmaması: Egemen güç, toplumda yasayı 

yapan, kaldıran, değiştiren tek güçtür ve bu egemen güç kendi yaptığı yasalarla bağlı değildir, 

“hiç kimse kendi kendini bağlayamaz” der Hobbes.  

➔ Yazısız Kuraların Geçerliği: Yazılı olmayan kurallar, örneğin gelenekler, örf ve âdet kuralları da, 

egemen gücün açık iradesinin ürünü olmamakla birlikte, kuvvetini egemen gücün zımnî 

iradesinden almışlardır, egemen güç bu kuralları zımnen kabul etmiş sayılır. Hukukun tek bir 

kaynağı vardır o da egemen gücün iradesidir. Hobbes’un hukuk kuralı anlayışı iradeci görüşü 

yansıtmaktadır. Ona göre, hukuk kuralı toplumu yöneten iradenin yazılı veya sözlü ya da başka 

türlü açıkladığı bir emirdir.  

➔ Özgürlük: Özgürlük ise, insanın davranışlarını kısıtlayan dış engellerin bulunmamasıdır. Özgür 

insan da zekâ ve gücünün elverdiği ölçüde dilediğini yapan kişidir. Yasa insanın davranışlarını 

sınırlandığına göre devlet düzeni içinde kişinin ancak yasanın yasaklamadığı şeyleri yapmak ve 

yalnızca onları yapmak özgürlüğü vardır.  

➔ Hak Sahipliği: İnsanlar sadece pozitif hukuk tarafından kendilerine tanınan hakların 

sahibidirler. Hukuk devletten önce gelmediğine, devletin eseri olduğuna göre devletin hukuku 

istediği şekilde yorumlamak ve uygulamak yetkisine sahip bulunduğunu da kabul etmek 

gerekir.  

➔ Mülkiyet Hakkı: Devlet öncesinde herkesin her şey üzerinde mutlak hakka sahip olması savaş 

hâlini yaratıyordu. Bu nedenle, devlet düzeninde mülkiyet hakkı, egemen gücün verdiği bir hak 

olacaktır. İnsanların davranışlarında iyi ve kötü olanı, haklı-haksız olanı belirleyen egemen güç, 

herkese hakkâniyete ve ortak yarara uygun gördüğü oranda bir toprak parçası ya da bir 

taşınabilir mal üzerinde mülkiyet hakkı verir. Tanınan mülkiyet hakkı, kişiye o maldan 

başkalarının da yararlanmak istemelerini önleme hakkı verir ama hak sahibi bu hakkını egemen 

güce karşı ileri süremez. Mülkiyet hakkı yasalarla, belirlenir.  

 

Hobbes Hakkında Yorumlar 

Hobbes’un bu düşüncelerini anlattığı eser, Leviathan’dır; Leviathan devlettir. 

➔ Hobbes’un Devlet Felsefesinin Çokboyutluluğu: Hobbes’un ortaya koyduğu devlet felsefesi, 

farklı yazarlar tarafından totaliter, liberal, hatta demokratik bir sistem olarak yorumlanmıştır. 

Kuramının temeline bireyleri koyması ve siyasal sistemini bireysel çıkar teması üzerinde 

kurmasından dolayı bireycidir. Diğer taraftan barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla bireylerin 

sahip oldukları tüm hak ve özgürlüklerden vazgeçmelerini, devletin kurulmasının önkoşulu 

olarak görmesiyle de, yararcı olarak kabul edilebilir. 

                                                           
69 Sevtap Metin, Hukuk Felsefesi (ders notları). 
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➔ Hobbes’in Mutlakiyetçiliği Eleştirirsi: Hobbes, mutlakiyetçi bir düşünürdür ve bu nedenle 

Leviathan’de ortaya koyduğu devlet totaliter bir devlet olarak görülebilir. Fakat totaliter devlet 

kuramlarında olduğu gibi mistik-organik bir devlet felsefesi ileri sürmez. Bu devlette birey 

sosyal organizmanın bir hücresidir. Devlet kutsal bir varlıktır. Oysa Hobbes’un sisteminde 

devlet, insanların yarattığı yapay bir varlıktır. Dolayısıyla bu gücün kaynağı bireylerin kendi 

aralarında yaptıkları toplum sözleşmesidir ve bu sözleşme ile bireyler sahip oldukları tüm hak 

ve yetkileri devlete bırakarak egemeni yaratmışlardır.  

➔ Bir görüşe göre; Hobbes’a göre, insanın devlete karşı ileri süreceği bir hakkı yoktur. Çünkü hak, 

ancak pozitif bir yasayla devlet tarafından tanınıyorsa vardır. Hobbes’ta çok güçlü bir devlet 

otoritesi vardır ve kilisenin egemenliğini devlet devralır. 

➔ İnsanı Tanımlaması Eleştirisi: Hobbes’a yönelik diğer bir eleştiri insan tanımlamasına 

ilişkindir. İnsanlar bencil bir olarak kabul edilmektedir. Fakat insanlar diğer insanlar için 

fedakârlık yapabilmektedir. Bu nedenle, Hobbes’un insan yaklaşımı sınırlandırıcıdır. İnsanı 

bencil bir varlık olarak kabul ettiğimizde, insanın kendinden üstün bir otoriteyi yaratması bu 

değerlendirmeye ters düşer. Bencillik ile sınırlandırılmaya razı olma arasında bir çelişki vardır. 

➔ Liberal Eğilimleri Tartışması: Bir diğer görüş ise, Hobbes’u liberalizmin temellerini atmak ile 

birleştirir. Bu görüşü haklı kılan argümanlar, devletin insan iradesi ve eliyle kurulmuş olduğunu 

söyleyerek liberal bireye temas etmiştir. Hobbes’u liberal kılan bir diğer argüman: egemenin 

en önemli işi yasa yapmaktı. Doğal durumda neyin kime ait olduğu belli değilken pozitif yasalar 

kimin ne üzerinde hakkı olduğunun belirlenmesini amaçlardı. Yani mülkiyet hakkı Hobbes’ta 

devlet ve pozitif yasalar ile güvenceye alınır. Doğal haklar değil, pozitif yasalardan doğan pozitif 

haklar vardır. Son kertede egemenliğin kaynağı insan iradesidir. Bu da liberal görüşe yakındır. 

Sonuç olarak (Sevtap Metin’e göre) Hobbes, liberalizme daha yakındır. 

 Hobbes, liberal düşüncenin iki önemli temel prensibini reddeder. Bunlar, bireyin devlete karşı 

ileri sürebileceği hakları olduğu ilkesi ile kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Bu iki temel ilkenin 

yanında, mülkiyet hakkını egemenin koyduğu yasalarla bireylere tanıdığı bir hak olarak 

görmüştür. Ancak bu hakkın egemene karşı ileri sürülememesi de liberal düşünceye aykırı bir 

anlayıştır. 

CHARLES-LOUİS de SECONDET BARON de MONTESQUİEU       

(1689-1755) 

 

XVIII. yüzyıl Aydınlanma Çağının en ilgi çeken düşünürlerinden birisidir. Montesquieu, 1721 

yılında, bir anlamda “Kanunların Ruhu” adlı eserinin temelini oluşturan “Lettres Persanes”i (İran 

Mektupları) yayınlamış ve büyük bir ün kazanmıştır. 

Montesquieu, Aydınlanma döneminin ilk ve en büyük sosyoloğu sayılmıştır. 

BİLGİ NOTU: Aydınlanma Çağı  

    Batı Avrupa’da 17. Ve 18. y.y.’da gelişen, akılcı düşünceyi vurgulayan, insan aklını değişmez kabul 
edilen ön yargılardan, hurafelerden ve ideolojilerden kurtarmayı amaçlayan felsefe hareketinin başat 
olduğu dönemdir. 

   Aydınlanma felsefesinin veya hareketinin, Avrupa’da bir düşünce hareketi olarak kapitalizmin 
gelişimiyle, Rönesans, reform ve hümanizm akımlarıyla bağantılı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 
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   XVIII. yüzyıl, pozitivist düşüncenin filizlenme çağıdır; rasyonalizmden amprizme, metafizik 
düşünceden sosyolojik bir hukuk anlayışına geçişin ilk işaretleri bu dönemde karşımıza çıkmaktadır. 

 

Montesquieu bu geçiş döneminin en tipik temsilcilerinden birisidir. Aydınlanma Çağının tüm 

özelliklerini yansıtır: Aklın yanında gözlem ve deneye, doğayı tanıma yanında insanı anlamaya yer verir. 

Geniş bir tarih kültürüne sahip olan düşünür aklın ışığı ile toplum düzenini ve sorunlarını yer ve zaman 

içinde incelemeye çalışır. 

Montesquieu, olgulardan hareket ederek gözlem ve deney yoluyla araştırmalarını yürütmeye 

çalışır. Toplumsal ve hukuki olguları gözlemleyerek sınıflandırmış ve neden-sonuç ilişkilerini anlamaya 

çalışmıştır. Olaylar arasındaki zorunlu ilişkileri buldukça, toplumun yasalarına ulaşmış ve bu yasalarla 

da olayları açıklamaya çalışmıştır. Böylece, tümevarım ile tümdengelimi, birbirlerini tamamlayacak 

biçimde kullanmıştır. Kanunların Ruhu’nda a priori biçimde ileri sürülmüş gibi görünen ilkeler, aslında 

milletlerin tarihinin deneyiminden çıkarılmışlardır. 

➔ Hukuk Sosyolojinin Öncülerinden: Hukukun “kanun” biçiminde tespit edilen kısmını 

araştırmalarının odak noktası yapmış ve mevzu hukukun gerçekte doğal ve toplumsal 

koşulların hemen hemen zorunlu bir sonucu olduğunu belirtmesi bakımından da hukuk 

sosyolojisinin en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilebilir.  

Montesquieu, karmaşık ve değişken bir görünüm arz eden toplum manzarasının gerisinde, 

aslında davranışlardan, kurumlardan ve yasalardan oluşmuş düzenli bir yapı bulunduğunu düşünür. 

Buna göre, toplumsal kurumlar ve süreçler, ampirik ve tarihsel analiz yoluyla keşfedilebilecek belirli 

maddi koşulların ürünüdür. Bütün toplumsal olgular birbirine bağlıdır. Her özgül yasa, başka bir yasayla 

bağlantılıdır. Böylece Montesquieu, bu yaklaşımıyla, hukuku doğal haklar, doğal hukuk ve toplum 

sözleşmesi teorilerine dayandıran Aydınlanma eğiliminden ayrılarak, yasaları ele alır ve yasaların ruhu 

üzerinde etkili çevresel faktörler üzerinde yoğunlaşır. 

➔ Montesquieu’nun kanunlar hakkındaki kuramında esas olarak üç kavram öne çıkar: Yasalar, 

gelenekler ve davranış tarzları.  

KANUNLAR KURAMI 

 1)Yasalar  Kanunlar, vatandaşların davranışlarını düzenler. 

 Montesquieu’nün kuramında kanunlar, örgütlü yapılarda 

vücut bulan, insan eliyle yapılmış düzenlemeleri ifade 

eder. Devlet, kendisine siyasi ve hukuksal bağ ile bağlı 

vatandaşların davranışlarına kanunlarla yön verir. 

 2)Gelenekler  Gelenekler, insan davranışlarını düzenler.  

 Gelenekler, daha çok kişinin iç yönelimiyle ilgilidir. 

 Gelenekler ve davranış tarzları, kanunların 

yerleştiremediği veya yerleştirmek istemediği 

alışkanlıklardır. 

 Toplumun kendiliğinden düzeninin bir ürünü olarak 

hayat bulan gelenekler, daha çok insanın iç yönelimiyle 

ilgili içselleştirilmiş kurallardır. 

 3)Davranış Tarzları  Davranış tarzları, dış yönetimiyle ilgilidir. 
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İnsan, içinde yer aldığı doğal ve toplumsal çevrenin koşullarından etkilenir. Bu nedenle de bu doğal 

ve toplumsal koşullar, tarihin çeşitli dönemlerinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde, birbirinden farklı 

toplumlar ve toplumsal müesseselerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.   

➔ İnsanların ve toplumların biçimlenmesinde, iklim gibi doğal etkenler ile dini örf-âdet, ahlâk 

ve yönetim biçimi gibi toplumsal kurumların yanında kanunları da dâhil eder.  Toplumsal 

düzenin sağlanmasında, kanunlar kadar, birçok faktör de etkili kabul edilmiştir. Ona göre aklen 

bulunabilecek en mükemmel kanunlarla bile bir toplumu istenilen biçime sokmak mümkün 

değildir. Toplumsal yaşamı düzenlemede kanun koyucuların rolü vardır; fakat bu sınırsız 

değildir. Kanun koyucu da içinde bulunduğu koşullara bağımlıdır. Böylece Montesquieu, 

toplumsal düzenin sağlanmasında hukukun dışında kalan türlü düzen tiplerinin varlığına da 

dikkati çekmektedir. 

➔ Montesquieu, Kanunların Ruhu’nda canlı-cansız tüm varlıkların kanunları olduğundan 

bahseder: Kanun, ona göre, en geniş anlamda “eşya doğasından çıkan zorunlu ilişkiler”, yani 

“varlıkların kendi aralarında ve bunlarla diğerleri arasında var olan ilişkilerdir.” Kanun deyince, 

anlaşılması gerekenler; doğal kanunlar, din kuralları, ahlâk kuralları, hakkaniyet kuralları ve 

nihayet kanun koyucu tarafından konulmuş olan kanunlardır.  

Kanunlar 

1)Doğal 
Kanunlar  

 Montesquieu’nun “doğal kanun” diye nitelendirdiği şeyler, “En geniş anlamda 
kanun” dediği doğa kanunlarını ifade etmez. Bunlar insanın biyolojik ve 
toplumsal yapısına, yani içgüdüsel ve duygusal yaşamına ilişkindir ve dört 
tanedir: 

 1)insanın korkak bir yaratık olması nedeniyle hemcinsleriyle barış içinde yaşama 
arzusunda olması, 2)insanın beslenme için çaba göstermesi, 3)insanların 
hayvansal bir içgüdüyle hemcinsini araması ve karşı cinse ilgi duyması, 4)insanın 
hayvanlardan farklı olarak bilinçli bir biçimde hemcinsleriyle bir toplum içinde 
yaşamak istemesi. 

2)Hakkaniyet 
Kuralları  

 Hakkaniyet kurallarına gelince, Montesquieu adaletin objektif bir kural 
olduğuna inanmakta ve bu nedenle geçerliliğinin insan fiillerine bağı 
bulunmadığını savunmaktadır. Ona göre adalet, insanların yaptıkları kanunlar 
için en başta gelen değer ölçüsüdür. Ancak pozitif kanunlar insanların 
davranışlarında gözetmeleri gereken, fakat çoğu kez ihlâlden kaçınmadıkları 
kurallar demektir. Şu halde, pozitif kanunlar yapılmadan önce çok önce bir takım 
adalet ilişkileri ve bunları düzenleyecek kurallar vardır. Montesquieu’nun 
devletten ya da kanun koyucuların kanun yapmalarından önce toplumda var 
olduğunu söylediği bu kurallar, kurtulmaya çalıştığı Doğal Hukuk ilkelerini ve 
günümüz sosyologlarınca “kendiliğinden doğan” veya “spontane hukuk” dediği 
kuralları ifade etmektedir. 

3)Kanunkoyucu 

Tarafından 

Konulmuş 

Kurallar  

 Yasa koyucu tarafından konmuş kurallar, insanın toplum yaşamına geçip kendini 
güçlü hissetmesi ve diğer insanlarla mücadeleye girişmesi sonucunda, bu 
mücadeleyi düzenlemek, insanların birbirine zarar vermelerini engellemek 
toplum yaşamında barış ve düzeni sağlamak üzere ortaya çıkmıştır. 
Montesquieu, kanunların bir kısmının insanların yöneticilerle ilişkilerini 
düzenleyen siyasî kanunlar, bir kısmının insanların birbirleriyle ilişkilerini 
düzenleyen medenî kanunlar olduğunu belirttikten sonra, yeryüzünde var olan 
birçok devletin de tıpkı insanlar gibi ilişkilerini düzenleyecek kanunlara ihtiyacı 
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olduğunu söyler. Böylece devletler hukuku kuralları da kanunların diğer bir 
türünü oluşturur. 

 

➔ Montesquieu’ye göre, kanunlar (hukuk) toplum tarafından biçimlendirildiği gibi, toplum da 

kanunlar tarafından biçimlendirilmektedir (özellikle İngiltere örneğinde olduğu gibi). Bu fikir, 

Montesquieu’nun çağının çok ötesinde, tümüyle modern sosyolojik bir fikir olarak karşımıza 

çıkmaktadır; zira onun zamanında hukuk, yani kanunlar toplum dışında kanun koyucu 

tarafından empoze edilen kurallar olarak algılanmaktadır. 

➔ Montesquieu’ya göre toplumların nüfusları, ekonomik faaliyetleri de kanunları etkiler. 

Örneğin ticaret ve taşımacılıkla geçinen toplumların kanunlarının tarımla uğraşanlara, bunların 

da hayvancılıkla uğraşanlara oranla daha çok sayıda ve ayrıntılı olduğu görülür. Böylece 

Montesquieu kanunlar ile ekonomik yaşam arasındaki ilişkilere de dikkat çekerek (örneğin 

türlü ticarî faaliyetlerin, mâlî durumun, para, altın ve gümüşün, mübadelenin, yeni ülkelerin 

keşfinin ve kolonileşmenin kanunlar üzerindeki etkisi) örnekler verir. 

İkinci olarak bir milletin genel ruhunu belirleyen manevî etkenlerden bahseder. Bu etkenler, bir 

milletin din, hukuk, hükûmet ilkeleri, ahlâk, örf-âdet ve geçmişten kalan emsaller, genel ruhu 

belirlerler.  İşte bir milletin genel ruhunu oluşturan türlü öğelerin aralarındaki etkileşim her toplumda 

farklı dengeler yarattığı için, her toplumun genel ruhu, karakteristik özellikleri de birbirinden farklı 

olmaktadır. 

➔ Montesquieu’ya göre belli başlı yönetim biçimlerinin ortaya çıkmasında türlü etkenler rol 

oynar. Böylece Montesquieu, yönetim biçimlerinin bir üst yapı olarak toplumun sosyo-

ekonomik ve kültürel alt yapısı tarafından oluşturulduğunu sezmiştir ve buna “yönetimlerin 

doğası” adını verir. Türlü etkenler bellibaşlı üç yönetim biçimine vücut verir: 1)Monarşi, 

2)Cumhuriyet (a. Aristokratik Cumhuriyet, b. Demokratik Cumhuriyet) ve 3)despot. 

Onun toplum, hukuk ve türlü dış etkenler arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi fark etmiş olması, 

açıklamalarının yetersizliğine rağmen, son derece ilginçtir ve günümüzdeki hukuk sosyolojisi için önemli 

araştırma alanları oluşturmaktadır. 

JOHN LOCKE (1632-1704)70 

 

Locke 18. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünce özgürlüğünü, eylemlerimizi akla 

göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğu için Avrupa'daki aydınlanma ve 

Akıl Çağı'nın gerçek kurucusu olarak kabul edilir. Stuart hanedanının ikinci kralı başa gelince, sürgün 

sırası Locke’a gelir. Hobbes 1. Kral döneminde kralcı olduğu için sürgüne gitmiştir, Locke ise 2. Kral 

döneminde evvelden parlamentocu olduğu için Hollanda’ya sürgüne gider. 2. Kral tahttan düşüp 

Orange the William başa gelince, Locke’un sürgünü biter, İngiltere’ye geri döner.  

➔ Locke, bütün eserlerinde, gelenek ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak gerektiğini, insan 

hayatına ancak aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürer. Bu düşünceleriyle, Liberalizm'in 

öncüsü olmuştur.  

                                                           
70 Öktem, 149;. 
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En önemli eserleri  şunlardır:  
1)“An essay Concerning Human Understanding” (İnsan Anlağı Üzerine Bir 
Deneme),  
2)“Some Thoughts Concerning Education” (Eğitimle İlgili Bazı Düşünceler), 
3)“Hükûmet Üzerine İki Deneme” adlı eseri siyaset felsefesinde önemli bir 
yere sahiptir.  
4)Ayrıca, “Hoşgörü Üstüne Mektup” (Liberte Yayınları) adlı eseri de çok 
önemlidir. 

 

Mutlakiyet yönetimlerini ilk sarsan kişi olarak tarihe geçmiştir, mutlakiyet yönetimine açtığı 

sarsıntılar sonucunda zamanla derin yarıklar oluşmuştur ve üç büyük devrimin temelleri atılmıştır. 

İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin temelini oluşturan filozof olarak akıllara yer etmiştir. Doğal 

hukuk doktrinini savunanlardan biridir. 

 Locke’un ampirist bilgi teorisine büyük hizmeti insan aklının tabula rasa olduğunu kabul etmesi 

ve böylelikle bilginin gerçek kaynağının dış dünyada olduğunu savunmasıdır. Locke’a göre, insan 

doğduğunda aklı boş bir levha (tabula rasa) gibidir. İnsanlar, deneyimlerini tecrübelerini bu levhaya 

kaydederler. Deneyden bağımsız, soyut olarak bir şeyi bilmek mümkün değildir. İnsanlar duyu 

organlarıyla gözlemlerde bulunarak dünyayı anlarlar. Tüm bilgilerin deneyden gelmesi, bilginin 

deneyden sonra yani a posteriori kazanıldığına işaret etmektedir. 

 Doğa Durumu         

➔ Locke, liberal bireyciliğin babasıdır. Kapitalist üretim biçiminin işleyebilmesi için gerekli hukuk 

kurumlarının kurulması hususunda çalışmalar yapmıştır. Locke da, siyasî felsefesini farazî bir 

doğa durumundan hareketle ortaya koyar. Bu doğa durumunda, yaşamanın tarihsel kanıtları 

yoktur Locke’un yazılarında. Locke’un insanların siyasal bir toplum meydana getirmeden önce 

doğa durumunda yaşadıklarını belirtmesi onun insanların haklarını ve devletin insanlara karşı 

yükümlülüklerini ortaya koymak için bunu bir varsayım olarak kullanmak istemesinden 

kaynaklanır. 

➔ Hobbes ile ortak noktası, toplum sözleşmecisi olması ve doğal yaşam döneminin bulunmasıdır. 

Ancak Hobbes kötümser bir doğal düzenci iken, Locke iyimserdir. Doğal düzende insanlar 

özgür, eşit ve doğal haklara sahip biçimde yaşıyorlardı.            

Locke’a göre insan tek başına yaşamak için yaratılmamıştır, toplum içinde yaşamak gereğinde 

ve zorundadır. İlk toplumu kadın-erkek beraberliği, sonra çocuklar, sonra efendiler ve hizmetkarların 

katılımıyla oluşur toplum. Sosyal bir yaratık olan insan aynı zamanda doğal olarak eşit ve özgürdür. 

İnsanlar doğa durumunda tam bir özgürlük ve eşitlik içinde yaşarlar. 

Doğa durumunda insanların eşit olması, her türlü güç ve yargı hakkının karşılıklı olması ve 

bunların kimsenin elinde başkasından fazla bulunmamasıdır. Burada haklar ve kuvvetler karşılıklıdır, 

hiç kimsenin başkasından daha fazla hak ve kuvveti yoktur. Doğa durumu, bir özgürlük hâlidir, ama bu 

herkesin istediğini yapabileceği anlamına gelmez. İnsanlar her şeyden önce doğa kanununa, yani aklın 

kanununa bağlıdırlar.         

➔ Locke’a göre, henüz devletin ortaya çıkmadığı doğa durumunda her bireyin 

Tanrı tarafından bahşedilmiş, devredilemez, elden alınamaz nitelikte olan 

hakları vardır. Locke, bunların yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakları olduğunu 

belirtmiş ve tamamını genel mülkiyet hakları altında toplamıştır. 
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Tanrı’nın, insanlara verdiği doğa kanununun sonucu olarak, herkes eşit ve bağımsızdır. Ancak 

bu bağımsızlık, kimseye başkasının can, mal ve özgürlüğünü ortadan kaldırma hakkını vermez. Öyleyse 

herkes birbirinin hakkına saygı göstermelidir. Doğa durumunda hakkı ihlâl edilen kişinin, saldırganı 

cezalandırma ve doğa kanununu uygulama hakkı vardır. Ama bu, mutlak bir güç değildir. Uygulanacak 

cezalar, akla uygun ve kusurla orantılı olup sadece sebep olunan zararı telâfi edici ve gelecekte benzer 

hallerin meydana gelmesini önleyici mahiyette olan cezalardır. Ancak hakkı ihlal edilen kişilere tanınan 

bu cezalandırma yetkisi bazı sorunları beraberinde getirebilir. Örneğin öç alma, kendisinin ve 

yakınlarının lehine karar verme gibi insani zaaflar yüzünden aşırı bir durum ortaya çıkabilir.Yani kendi 

davalarında yargıç oluyorlardı. Bu ise orantısız cezaların, keyfi cezaların var olması demektir. Bunun 

sonucu da karışıklık ve düzensizliktir. Bu ortamda, insanlar özgür olmasına rağmen, korkular ve sürekli 

tehditlerle dolu doğa durumunu bırakmayı isterler. İşte bu durum insanların siyasal toplumu 

oluşturmalarına neden olmuştur. Bu aynı zamanda siyasal iktidarın sınırlarının belirlenmesinde de 

temel hareket noktasını oluşturmaktadır. 

 

           Hukuk ve Devlet  

➔ Devletin olmadığı doğa durumunda bireyler arası ilişkilere düzen veren bir doğa yasası vardır. 

Doğa yasasının kuralları akıl yolu ile bulunabilir. Bu doğa yasası adalet, özgürlük, eşitlik, mala 

cana saygı esaslarına dayanıyordu. Bu dönemin insanı iyi niyetli, yardımlaşmayı seven, birbirini 

koruyan, herhangi bir zorlama olmadan akıl ve mantığına göre yaşayan insandı.  

Doğa yasası, her bireye kendisinin ve başkalarının mülkiyetini hak tanımaz kişilere karşı 

savunma ödevini yükler. Bireyler, mütecavizleri cezalandırma hakkına sahiptir. Bir taraftan, hak 

tanımaz kişilerin tecavüzlerini daha etkin bir şekilde önlemek, diğer taraftan da bireylerin özellikle 

kendi haklarına tecavüz edenleri cezalandırmak ve zararlarını tazmin ettirmek hususunda hakkaniyet 

ölçülerinin dışına taşabilmeleri ihtimalinin önüne geçebilmek için, bireyler bir sosyal sözleşmeyle önce 

sivil toplumu daha sonra da devleti tesis ederler. Bunu yaparken bireyler, kendilerini savunma hakları 

saklı kalmak kaydıyla, doğa durumunda sahip oldukları doğa yasasını çiğneyenleri cezalandırma hakkını 

tamamen siyasal otoriteye devrederler. Mağdurların yargıç olmalarını engellemek için, uyuşmazlığın 

tarafları dışında bir otoritenin olması gerekir. İşte devlet, bunu güden bir toplum sözleşmesinin 

sonucudur.          

➔ Halkın Egemenliği ve Direnme Hakkı: Lock’a göre, iktidarın kaynağı halktır. İktidar 

meşruiyetini, Tanrı’dan veya kaba güçten değil, halkın rızasından almaktadır. Ancak, bireylerin 

siyasal otoritenin yönetimi altına kendilerini sokmaları anlamında gösterdikleri bu rıza, 

koşulsuz bir teslimiyet de değildir. Devletin, aslî amacı olan bireyin doğal haklarını korumak 

görevini yerine getirmekte başarısız olması veya bizâtihi bu haklara kendisinin tecavüz 

etmesi hâlinde, bireyler açısından sözleşme hükümsüz sayılıp, devlete/siyasal iktidara karşı 

baş kaldırma/direnme hakkı doğar.  

Locke’da egemen, yönetici; devlet, sözleşmenin tarafıdır. Egemenlik halktadır, yasama ve 

yürütme egemenliği sadece temsil ederler. Locke’un tasvir ettiği bu rejim, bir anayasal monarşidir.  

➔ Kuvvetler Ayrılığı: İktidarı sınırlandırmanın önemli bir aracı da, kuvvetler ayrılığı prensibidir. 

Hobbes bu prensibe, egemenin gücünü azaltacağı ve bir savaş durumu olan doğa durumuna 

dönüşe yol açacağı düşüncesiyle karşı çıkmaktaydı. Locke’a göre ise, kuvvetler ayrılığı 

yozlaşmaya meyilli iktidarı kontrol altında tutabilmek için bir zorunluluktur. Bu yüzden iktidar 

yasama, yürütme ve federatif olmak üzere üçe ayrılmalıdır.   

➔ Yasama-Yürütme Ayrılığı: Yasama ile yürütme, Hobbes’ta olduğunun aksine, ayrıdır; ayrı 

olmak zorundadır. Çünkü yasa yapan ile yürüten aynı kişi olursa yasa yapıcıların ortak yararı 
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gözetmeme olasılığı doğar ve bu da tehlikelidir. Yasama erki yürütmenin üstünde yer alır, 

güçler birbirini denetler.  

➔ Üçüncü güç, yürütmenin içinden çıkan ve anlaşmaları imzalayan “federatif erk”tir. Locke, 

bağımsız bir yargı erkini, kuvvetler ayrılığı içinde ayrı bir erk olarak saymaz. Ancak Locke’un 

temel derdinin bağımsız bir yargının olması gerektiği bilindiğinden ve yargı faaliyetinin bağımsız 

yargıçlarca yapılması, Locke’u “yargıya yer tanımadığı” yönündeki eleştirilerden korur. 

Locke’a göre, yasama organının erkini sınırlayacak olan, halkın kendisidir. Yasama erkinin 

sınırını, halkın kendisi oluşturur. Toplum sözleşmesini yapanlar, doğal yaşamdaki hak ve 

özgürlüklerinden Hobbes’un aksine vazgeçmiş veya bunları devretmiş değildirler. Locke’da hak ve 

özgürlükler, Hobbes’takinin aksine, egemen tarafından konan yasalarla verilmiş değildirler. Hak ve 

özgürlükler, zâten bireydedir. Yasa tanımasa da vardırlar. Egemenin koyduğu yasalar, bu hak ve 

özgürlüklerin, özellikle mülkiyet hakkının, güvenliğini sağlama aracıdır. Sahip olunanı, yazılı ve 

güvenceli hâle sokar. Demek ki toplum sözleşmesiyle kurulan devlet, bu doğal hak ve özgürlükleri ihlâl 

edemez. Eğer yasama organı doğal hak ve özgürlükleri tırpanlarsa, Locke’a göre direnme hakkı doğar. 

Direnme hakkıyla, egemen devrilecektir. 

➔ Yönetimlerin Meşruiyeti: Locke, yönetimlerin meşruluk sorunuyla ve buna bağlı olarak da 

yönetime karşı gelme hakkıyla da ilgilenir. O, yönetimlerin meşruluğunu iki koşula bağlar. İlk 

koşul iktidarın yasalarca belirlenmiş koşullar dışında elde edilmemesi, yani iktidarın gasp 

edilerek elde edilmemesine dayanır. İkinci koşul ise, iktidarın zorbaca kullanılmaması yani 

iktidarın doğal hukuk tarafından koyulmuş haklara karşı gelinmeden kullanılmasıdır. Locke 

iktidarın yaygın ve bütüncül bir şekilde meşruluk sınırlarının dışına çıkması halinde halkın 

direnme ve isyan haklarını saklı tutar.  

 

Mülkiyet 

➔ Locke’a göre, en önemli hak ve özgürlük mülkiyettir. Nitekim mülkiyeti, doğal hukukun kutsal 

haklar kategorisine sokmuştur. Locke’a göre, doğal yaşamda eşit ve özgür olarak doğanın 

nimetlerinden faydalanılırdı. Buradan ise bir kolektif mülkiyet anlayışı çıkmaz. Locke’a göre 

doğanın nimetlerinden faydalanmada harcanan “emek”, o artı değer, o nimeti bize ait kılar. 

Emek, burada yani doğa durumunda mülkiyeti doğurmuştur. Yani doğa durumunda özel 

mülkiyete yer var, kolektif mülkiyete değil. Locke’un bu teorisi meşhur “emek-mülkiyet” 

teorisidir. Emek böylece mülkiyetin meşruiyetini sağlamaktadır. Bir şeye emek harcanıyorsa o, 

emek harcayanın mülküdür.           

Locke’a göre, doğadaki tüm varlıklar, Tanrı tarafından insanlara ortaklaşa tahsis edilmiştir. 

Ancak, insanların kendi varlıkları üzerindeki mülkiyetleri mutlaktır. Bir başka ifadeyle, her birey kendi 

bedeninin ve emeğinin sahibidir. Açıktır ki doğadaki şeyler herkesindir, ancak kendi kendisinin efendisi 

ve kendi kişiliğinin ve kişiliğin eylemlerinin ve çalışmalarının sahibi olan insan kendi içinde büyük bir 

mülkiyet zeminine sahiptir ve buluşlar ve zanaatlar hayatı kolaylaştırdığında kendi varlığını 

desteklemek ve rahatlatmak için uyguladığı şeylerin büyük kısmı tamamen kendisine aittir, bu şeyler 

diğerleriyle ortaklaşa sahip olduğu şeyler olmaktan çıkarlar. Buna öz-sahiplik ilkesi adını verebiliriz. 

Birey bu hakkı sayesinde kendisiyle ilgili hususlarda son sözü söyleme yetkisine sahiptir. Kendi 

bedeninin ve emeğinin özel mülkiyetine sahip olan birey hayatta kalabilmek için Tanrı’nın insanlara 

ortaklaşa bahşettiği varlıklara kendi emeğini katarak onları özel mülkiyeti haline getirir. İnsanlar, daha 

önce bir başkası tarafından özel mülk haline getirilmemiş varlıklara kendilerinden bir şey katarak o 

varlıkları ortak kullanımdan çıkarıp özel mülk haline getirirler. Ancak, bu ortaklaşa sahip olunan doğayı 



76 
 

özel mülk haline getirme süreci sınırsız bir süreç değildir. Özel mülk edinme süreci üzerinde biri doğal 

diğeri de ahlaki olmak üzere iki sınır mevcuttur.  

Mülk edinmedeki doğal sınırlamaya göre, bir birey israf etmeden kullanabileceğinden daha 

fazlasını özel mülkiyeti haline getirmemelidir. Bu durumu, basit bir örnekle açıklayalım: Doğa 

durumunda, acıktığımızı düşünelim. Karnımızı doyurmak için, etrafımıza bakınırken üzerinde 

olgunlaşmış elmaların olduğu bir elma ağacını gördüğümüzü varsayalım. Locke’a göre, biz o ağaca 

tırmanıp elmaları toplayarak o elmaları kendi özel mülkiyetimiz haline getirebiliriz. Ancak bunu 

yaparken yiyebileceğimizden fazlasını almamalıyızdır. Buna göre, üç elma şimdi yemek için üç-beş elma 

da daha sonra, elmalar çürümeden, yemek için alabiliriz. Özel mülkiyet, ağaca tırmanmak istemeyen 

tembel birisi gelip bizden elimizdeki elmaları istemesi halinde, bize o kişiye “Hayır” deme imkânını 

sunar. Elmalarımızı paylaşıp paylaşmamak tamamıyla bizim takdirimizdedir.  

Mülk edinmedeki ahlâkî sınırlama, bize bizden sonra gelecek olanların da iyiliğini düşünme 

ödevini yükler. Yani, biz başkaları için de yeter miktarda ve iyi durumda olan varlığı geride 

bırakmalıyızdır. Elma ağacı örneğimize geri dönersek, eğer ağacın üzerinde 10 tane elma var ve bunların 

8’i sağlam, 2’si çürük ise ve ben başka bir kimsenin de bu ağaçtan elma almaya ihtiyacının olduğunu 

biliyor isem, 5 tane sağlam elmayı alıp geride 3 sağlam iki çürük elmayı bırakmam ahlaki sınırlamaya 

aykırı olacaktır. Evet, kendime 5 tane aldım, diğer kişiye de 5 tane bıraktım. Ancak, bu sayısal eşitlik, 

niteliksel açıdan eşitliği getirmiyor. Locke’a göre diğer kimselere sadece adet olarak değil, ama nitelik 

olarak da yeter derecede kaliteli,  sağlam, lezzetli elmalar bırakmam gerekir. Buna göre, belki de kabul 

edilebilir sınır, benim sağlam olan 8 elmadan 4’ünü almamdır.            

Locke’un mülk edinme veya zenginleşebilme üzerine getirdiği doğal sınırlamayla ilgili 

belirtilmesi gereken bir husus, bu sınırlamanın, paranın kullanıma girmesiyle beraber anlamını 

kaybettiğidir. Biz para sayesinde, çürüme, bozulma vb. herhangi bir israfa yol açmadan zenginlik 

biriktirebiliriz. Bu nedenle, mülk edinme ve dolayısıyla zenginleşme önünde var olduğu 

düşünülebilecek olan doğal sınır ortadan kalkmış olacaktır. Ancak, ahlâkî sınırlamanın geçerliğini halen 

koruduğunu söyleyebiliriz. Eğer, bizim zenginleşmemiz zorunlu olarak toplumun geri kalanının 

fakirleşmesi pahasına oluyor olsaydı, ahlâkî sınırın ihlal edildiği düşünülebilirdi. Elma ağacı örneğine 

dönersek, benim daha fazla elma almam başkalarının daha az elma alması anlamına gelecektir. Ancak 

elma ağacı analojisi bir ekonomiyi tasvir etmek için her zaman geçerli olmayabilir. Çünkü benim daha 

fazla elma almam başkalarının daha az elma alması demek olurken, bir ekonomide benim 

zenginleşmem toplumun geri kalanının fakirleşmesi anlamına gelmeyebilir. Eğer benim zenginleşmem 

başkalarının varlıklarını yağmalamak biçiminde olmayıp üretken bir faaliyetin sonucunda gerçekleşiyor 

ise bu toplumsal zenginliğin artması, ekonomik pastanın büyümesi ve benim dışında kalan kişilerin de 

bundan istifade etmesi anlamına gelecektir. 

Locke’un mülkiyet hakkı üzerinde bu kadar önemle durmasını yazarlar genellikle İngiliz İç 

Savaşı’nın nedenlerinde ararlar. Sonuçta iç savaşın ana sebeplerinden biri de, I. Charles’ın 

Parlamento’nun izni olmadan vergi koymak istemesidir. Bu da şüphesiz Locke açısından özgürlüğe ve 

mülkiyete bir saldırıdır.  

 

BİLGİ NOTU: JOHN LOCK’UN HOŞGÖRÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ  

John Locke’un siyaset felsefesine yaptığı önemli katkılardan birisi de, onun hoşgörü 
savunusudur. Locke, hoşgörü savunusunu “Hoşgörü Üstüne Bir Mektup” (1689) adlı eserinde 
ortaya koymuştur. Locke, dînî farklılıklara özgürlük tanınması, bir başka deyişle onların hoş 
görülmesi doğrultusunda, iki farklı argüman öne sürer. Bunlardan ilki seküler, ikincisi de dînî 
içerikli argümandır. 

Seküler argüman, esas olarak Devlet Üzerine İki Deneme adlı eserindeki argümanı 
ortaya koymaktadır. Buna göre, devlet insanlar tarafından doğa durumunun belirsizliklerini 
aşmak üzere kurulmuş bir kurumdur. Devletin amacı, bireylerin doğa durumunda sahip 
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oldukları yaşam, özgürlük ve mülkiyet gibi doğal haklarını güvence altına almaktır. Eğer 
devlet bu vazifesinin ötesine geçip bir de bireylerin ruhlarının kurtuluşunu kendisine görev 
addederse, ciddî problemlere davetiye çıkarmış olur. Hatırlanacağı gibi, İngiliz İç Savaşı’nın 
ve daha sonraki Şanlı Devrim’in ardında yatan temel nedenlerden birisi, din çatışmasıydı. 
Bireyin ruhunun kurtuluşuna giden, yalnız ve yalnız bir yol vardır. Ancak, farklı mezhepler, 
hangi yolun Tanrı’ya gittiği konusunda hemfikir değildir. Yanlış bir tercihin yapılması hâlinde, 
sonuç ruhun sonsuza kadar cezalandırılması olacaktır. Bu yüzden, hangi yolun tercih edileceği 
riske atılamayacak kadar önemli bir hadisedir ve her birey kendi ruhunun kurtuluşundan 
kendisi sorumlu olmalıdır. Eğer devlet bireylere siyasal resmî bir din dayatmasında bulunursa, 
o dine inanmayanlar, o yolun cehenneme gittiğine inananlar, devletin dinini vicdânen kabul 
etmekte büyük zorluk yaşayacak ve belki de devlete karşı isyan edeceklerdir. Bu da doğa 
durumuna geri dönmek anlamına gelecektir. Hoşgörü Üzerine Bir Mektup’ta, Locke, bu 
noktayı şu şekilde izah etmektedir: 

Yöneticinin tüm yetki alanı sadece… sivil meselelere ulaşır; tüm sivil iktidar, hak ve 
hükümranlık, bu şeylerin geliştirilmesi amacıyla bağlanmış ve sınırlandırılmıştır; sivil iktidar 
hiçbir biçimde ruhların kurtarılması [amacını kapsayacak şekilde] ne genişletilebilir, ne de 
genişletilmelidir. 

Locke’un, hoşgörü savunusunda kullandığı dînî argüman ise, dinin bireyin vicdânî 
kabulüyle ilgili olduğu ve gerçek dînî inancın insanın içinden gelen samimi bir duyguyla 
olacağıyla ilgilidir. Bir kimseyi vicdanına aykırı davranmaya zorlamak, o kişinin sadece dış 
davranışlarında değişikliğe yol açabilecekken, vicdânî kabullerinde bir değişiklik 
yaratmayabilecektir. Bu anlamda, dinde zora başvurmak anlamsızdır. Kişilerin dînî inançları 
ve ibadetleri kamu düzenini bozmadığı sürece, devlet dînî inanışlardaki farklılıkları hoş 
görmelidir. Bu görüşünü, şu ifadelerle dile getirir Locke: 

“… insanların ruhlarını kurtarma çabası, yargıçlara ait olamaz, çünkü yasaların katılığı ve 

cezaların gücü insanların aklını ikna etmeye ve değiştirmeye yeterli olsa da, ruhlarını 

kurtarmaya yardımcı olamaz. Tek bir gerçek ve cennete giden tek bir yol olduğuna göre, 

insanların sarayın dininden başka bir yol takip etmesine izin verilmezse, kendi akıllarının 

ışığını söndürmek ve kendi vicdanlarının emrettiğine karşı çıkmak zorunda kalırlarsa, 

yöneticilerinin iradesine körü körüne tâbi olurlarsa, doğdukları ülkeye kök salmış olan 

dine cehâlet, tutku veya bâtıl inançlar nedeniyle bağlanırlarsa; din daha çok kişiyi kendine 

çekecek ne tür bir umut vaat edilebilir?” 

 

Locke’un Görüşleri Hakkında Genel Değerlendirme 

➔ John Locke, 17. yüzyıl İngiltere’sinde yaşamış ve dönemin siyasi çatışma ve çekişmelerine şahit 

olmuş bir düşünürdür. Locke, döneminin olaylarına sadece seyirci kalmamış fakat bizatihi bu 

olaylara fikirsel düzeyde yön vermiştir. Locke, Kralın mutlak iktidar iddiası karşısında anayasal 

bir temsili demokrasi fikrinin savunucusu olmuştur. Bir sosyal sözleşme düşünürü olarak Locke 

iktidarın kaynağını halkın rızasına dayandırmış ve Kralın iktidarının sınırlanmasının temelini 

hazırlamıştır. Locke, siyasi meselelere bakışı itibarıyla kendinden önce gelen Machiavelli ve 

Hobbes’un modern bakış açısını devam ettirmektedir. Locke’a göre de devlet artık, içinde 

erdemli bireylerin yetiştirileceği toplumsal koşulları yaratmak yerine, birbirleriyle çatışan 

çıkarlara sahip bireylerin, birbirleriyle çatışmaya tutuşmadan bu farklı çıkarlarını tatmin 

edebilecekleri istikrar ortamını tesis etmek misyonuyla sınırlanmıştır. Toplumsal var oluşun 

amacının bireyleri erdemli kişiler yapmak değil fakat onların yaşam, özgürlük, mülkiyet gibi sivil 

çıkarlarını (civil interests) güvence altına almak olduğu bir yerde siyasetin amacı da bu hakları 

korumakla sınırlıdır. John Locke, bu düşünceleriyle modern dönemin temel ideolojilerinden 

birisi olan liberalizmin de temel köşe taşlarını yerleştirmiştir. Buna göre tüm liberallerin 
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savunduğu bireycilik, pek çok liberalin kabul ettiği bireyin doğal haklara sahip olması, sınırlı 

devlet ve kuvvetler ayrılığı, hoşgörü gibi fikirler Locke’un düşüncesinde ilk sistematik ifadelerini 

bulmuşlardır. 

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) 71)  

 
Rousseau, hayatı boyunca birçok eser verdi. Rousseau’nun yayınlanmış eserleri 

şunlardır: 

1)Çağdaş Müzik Üzerine Bir İnceleme(1743),  

2)Bilimler ve Sanatlar Üzerine Konuşmalar(1750),  

3)Köyün Kahini(1752),  

4)İnsanlar Arasındaki Eşitsizliklerin Kaynağı(1758), ROUSSEAU, Jean 

Jacques (2004) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine 

Konuşma, çev. Rasih Nuri İleri, Say Yayınları, İstanbul. 

5)D’Alembert’e Mektuplar(1758),  

6)Julie veya Yeni Heloise(1761),  

7)Toplumsal Sözleşme(1762), ROUSSEAU, Jean Jacques (2001) Toplum 

Sözlesmesi, çev. Vedat Günyol, Adam Yayınları, İstanbul. 

8)Emile(1762),  

9)İtiraflar(1765-1770),  

10)Polonya Hükûmeti Üzerine Görüşler(1772).  

 
Genel Felsefesi 

 

➔ Rousseau’ya göre, doğa durumunda insan sınırsız bir özgürlük ve eşitliğe sahipti. Uygarlığın 

ilerlemesi, insanı daha iyi ve daha geniş görüşlü yapmamıştır. Bilim, insana servet ve lüksü 

tanıtmış, fakat aynı zamanda eşitsizliğe neden olmuştur. Ayrıcalıkların ve paranın hâkim 

olduğu bir dünyada, gerçekten yetenekli olanların hayat hakkına sahip olması çok zordur. 

Modern toplum gelişerek sivil toplumun karşıtı bir siyasal düzeni ve bunun sonucu olan 

eşitsizliği yaratmıştır.          

➔ Rousseau’nun, bireye ve onun mutluluğuna verdiği önem, felsefesinde belirleyici olmuştur. 

İnsanın, kültürel farklılıkların, yapaylıkların, tutku ve rekabeti ile özel mülkiyetin yol açtığı 

olumsuz etkilerden arındırılması, onun doğasından gelen bu iyi yanını ortaya çıkaracaktır. 

Modern felsefenin kavramlarından biri olan “ben” fikri, ilk kez bir düşünür tarafından 

toplumsal yapının açıklanmasında bu biçimde kullanılmıştır.             

Rousseau, atomik ben ile toplum arasındaki gerilimi azaltma, ikisi arasında bir denge, bir 

bağlantı noktası kurma çabasındadır. Genel irade, Rousseau’da eşitsizlikle mücadele aracına 

dönüşmüştür. Pratikte yurttaşlar topluluğu olan devlet, bizzat modernleşmenin bir sonucu olan 

toplumsal farklılaşmanın getirdiği bir karşı denge unsurudur.              

Rousseau, toplumsal yaşamın evrimsel dönüşümünü olumsuz değerlendirir. Toplumsal alanda 

gelişmeler, önüne geçilemezdir ve devam edecektir. Onun iyimserliği karşısında, kaderciliği bir tezat 

oluşturmaktadır. Rousseau, gelişim sürecinden kaçınılabileceğini ya da onun tersine çevrilebileceğini 

düşünmez.              

➔ Rousseau, toplumu, toplumun ürünlerini ve toplumdaki eşitsizlikleri eleştirirken bunun 

Aydınlanma adına yapmaktadır. Gerçekte Rousseau, ahlaksal özne olan bireyi iktidara karşıt 

                                                           
71 Öktem, 152; . 
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olarak sunmaz. Modernin, kendiliğinden akılcı bir düzeni getireceği fikri Rousseau için kabul 

edilemez niteliktedir. Toplum, akılcı değildir ve modernlik birleştirmekten farklılaştırma özelliği 

gösterir. Çıkar mekanizmalarının karşısına, genel iradeyi koymak zorunludur. Tüm bu 

değerlendirmeler bir arada ele alındığında, Rousseau’dan hem demokratik, hem otoriter 

rejimler için dayanak oluşturan genel irade düşüncesi, hem de modern karşısında doğayı 

temsil eden saf insan düşüncesi çıkmaktadır. 

Doğa Durumu            

➔ Tıpkı Thomas Hobbes ve John Locke gibi Rousseau da, siyasal düşüncesini bir doğa durumu 

varsayımından hareketle ortaya koyar. Ancak bunu yaparken sözkonusu isimler gibi çağının 

siyasal davranışını meşrulaştıran bir doğa durumu tasvirine girişmemekte, bilakis insan 

adaletsizliklerinin kökenini açıklayan ve var olan şartları eleştiren bir tasvir ortaya 

koymaktadır. 

➔ Roussau’da da doğal yaşam düzeni var, ancak insanlar burada Locke’ta olduğu gibi gayet 

mutludurlar. Rousseau da, iyimser bir sözleşmecidir. Devlet ve hukuk yoktur. İnsanlar, hak ve 

özgürlüklerde eşittir.          

Doğa durumunda hayvandan pek de farkı olmayan insanın, buna karşın iki özelliğiyle hayvandan 

ne ölçüde farklı olduğu ortaya konabilir. Öncelikle, doğayla ilişkisi bakımından insanın özgürce seçim 

yapma, karar alma erkine sahip olduğu söylenebilecektir. Bunun yanısıra kendisini hayvandan ayıran 

diğer özellik sahip olduğu gelişme yetisidir. İnsan bu yetisi sayesinde değişip gelişme gösterse de bu 

daha iyiye, yetkinleşmeye dair bir gidiş anlamına gelmeyecektir. Keza Rousseau’nun gözünde bu 

yetkinleşme, insanın doğa durumundan toplumsal insana doğru gidişidir. Bu ise toplumun içerdiği 

erdemlerle beraber kötülüklere de kaynaklık etmektedir.            

Doğa durumunda insanlar, aileler hâlinde, fakat ayrı ayrı oturuyorlardı. Herkes eşit ve doğal 

özgürlüklere sahiptirler. Doğa durumunda insanlar akla göre değil, fakat duygularına ve doğal 

eğilimlerine göre yaşıyorlardı. Bu nedenle de mutluydular. Rousseau, akıl yerine duyguyu öne 

çıkartmakta ve duyguların içerisinde de merhamete vurgu yapmaktadır. Ona göre insan doğal hâlinde, 

akıl temelinde eylemde bulunan bir varlık olmayıp daha ziyade içgüdüleri ve duyguları ile hareket eden 

bir varlıktır. İstekleri sınırlı olan ve merhamet duygusuna sahip olan bu insanlar arasında savaş da 

yoktur. Onun gözünde insanın kendisini koruması ilk doğal yasa şeklinde anlamlandırılır; kendini 

koruma kaygısı doğa durumunda tek devindirici güç; kendini sevme de ilk doğal tutku olarak 

değerlendirilir. Kişinin sahip olduğu arzuların dar kapsamı; merhamet duygusunun yanında doğa 

durumundaki insanlar arasında barışın hüküm sürmesinin bir diğer nedenini oluşturmaktadır. Zaman 

içerisinde insanın akli melekeleri gelişmiştir ama bu gelişme insanın masumiyetini kaybetmesi, 

doğallığını yitirmesi ve yozlaşması pahasına olmuştur. Bu açıdan çağının en önemli gelişmesi olarak 

bilimsel devrime ve bununla ilişkili olan materyalist yaklaşıma da meydan okumaktadır.             

Doğa durumunda, insanlar arasında mücadele ve savaş yoktur, çünkü istekleri sınırlı ve 

merhamet duygusunun frenlediği insan kötülük yapmaktan çok, kötülükten kaçmayı tercih edecektir. 

Mülkiyet kurumunun bulunmayışı doğal durumda huzur sağlıyordu. Fakat toprağın mülkiyet edinilmesi 

ile uygar topluma adım atılmış ve toprak parçasının etrafını çevirerek bu benimdir diyen ve ilkel, saf 

insanları bu sözüne inandıran kişi uygar toplumun gerçek kurucusu olmuştur.  

Ancak, toplumun üyelerinden biri, bir toprak parçasının etrafını çitle çevirir ve burası benimdir 

der. İşte Rousseau’ya göre, insanlar arası eşitsizliğin kaynağı bu çit çevirme, yani mülkiyettir. Bu 

aşamadan sonra, doğal yaşama geri dönülemez. Tüm kötülüklerin kaynağı, en azından bu aşamada, 

mülkiyettir. Mülkiyetten sonra, mülk kavgaları doğar.         

Toplum hâlinde yaşayan insanların, lisanları ve akıl melekeleri gelişir. Bunun akabinde, sanatlar 

ve bilimler gelişir. Rousseau için, bu süreç daha iyiye yönelen bir ilerleme değildir. Bu insanların doğal 

özgürlüklerinin kaybedilmesi, doğal olmayan eşitsizliklerin doğmasının tarihidir. Dahası, doğası gereği 
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insanları sosyal varlıklar olarak görmeyen Rousseau, onların sosyalleşme emareleri göstermesini de 

bizatihi olumsuz bir gelişme olarak görür. Tüm bunlar, Rousseau için olumsuz olaylardır. Kendi 

ifadesiyle “insanı toplumsal kılan onun zayıflığıdır; yüreklerimizi insanlığa götüren ise ortak 

sefaletlerimizdir. Her bağımlılık, bir yetersizlik belirtisidir: eğer hiçbirimiz diğerlerine muhtaç 

olmasaydı, onlarla birleşmeyi kesinlikle düşünmezdi”. Buna karşın, doğa durumundan uzaklaşma, 

işbölümünü ve bu da kaçınılmaz olarak doğal olmayan eşitsizlikleri doğuracak ve nihayet mülkiyetin 

devreye girmesi de bu eşitsizlikleri çoğaltan bir nitelik  hâlini alacak, bir yönüyle doğa durumunun 

son sınırına ulaşıldığını gösterecektir: 

Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip “ bu bana aittir.” diyebilen, buna inanacak kadar saf 
insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun gerçek kurucusu oldu. ( …) Öyle görünüyor ki, bu toprağın 
etrafını çevirme olayının olduğu zaman işler o güne kadar oldukları gibi sürüp gidemeyecekleri noktaya 
artık gelmişlerdi. Çünkü ancak birbiri ardından meydana gelebilen daha önceki birçok fikre dayanan bu 
mülkiyet fikri insan aklında birden bire teşekkül etmedi. Tabiat hâlinin bu en son sınırına varmadan 
önce hayli ilerlemeler kaydetmek, birçok hünerler ve bilgiler elde etmek, bunları bir çağdan ötekine 
aktarmak, çoğaltmak gerekmişti (Rousseau, 1968:131-32). 

➔ Rousseau, eğitim ve kültürün toplumsal eşitsizlikleri yarattığını ve toplumsal kurumların bu 

eşitsizlikleri hızlı bir şekilde artırdığını vurgular. Oysa doğa durumunda insanların fiziksel 

üstünlükleri bile herhangi bir eşitsizliğe yol açmamaktadır.          

Özel mülkiyet kurumuyla birlikte doğal kaynakların bazı insanların elinde eşitsiz bir şekilde 

birikmesi bir insanı karnını doyurabilmek için başka bir insana muhtaç hale getirmiş; doğmakta olan 

toplumda kesin çizgilerle ayrılan iki sınıfı ortaya çıkarmıştır. Yoksullar ve zenginler şeklinde oluşan bu 

ayrım ve aralarındaki uçurum ise bir savaşın çıkışını kaçınılmaz kılar. Bu savaş, Rousseau’da 

toplumsallığın olmadığı doğa durumu ile toplumsal hayat arasındaki geçiş döneminin son evresine 

tekabül etmektedir. Savaş sonrasında zenginlerin; kaba, aldatılmaları kolay, kendi aralarında sorunları 

olan, hırslı ve hasis olduklarından dolayı efendilerinden vazgeçmeyen insanları, parlak söylevlerin 

aracılığıyla kandırmaları sonucu yapılan ve temelinde mülkiyetin bulunduğu yalancı bir sözleşme ile 

devlet kurulmuş olur. Böylesi bir sözleşme ile ortaya çıkan devletin başlıca işlevi, zenginlerin 

konumlarını sağlamlaştırıp eşitsiz ilişkileri kurumsallaştırmaktır. Bu sözleşme çıplak şiddetin yerini 

hukukun almasına imkân tanımış ve eşitsizliğe siyasal bir boyut kazandırmıştır.          

İnsanların yetenek ve becerileri eşit olmadığından, güçlü daha çok iş çıkartmış, becerikli daha 

fazla elde etmiştir. Zekâsı ve yetenekleri gelişen insan, önceleri özgür ve bağımsız iken, yeni ihtiyaçları 

nedeniyle daha fazla mülkiyet istemiş ve hatta hemcinslerini köle haline getirmiştir. Uygar hayata geçiş 

insanlara ıstırap getirmiştir.  Yeni doğmakta olan toplum bir savaş alanına dönmüştür. Bu durum 

insanları düşünmeye zorlamıştır, çünkü hiç kimse güvende değildir. Rousseau’ya göre, bu durumdan 

çıkılması, ancak halk egemenliğiyle mümkün olur.               

Kısacası, insan medenileştikçe, tüm yetenekleri gelişip, zekâsı en üst düzeye çıkmıştır, ancak 

doğa durumunda özgür ve mutlu iken, şimdi doğanın ve giderek diğer insanların kölesi olma durumuna 

düşmektedir. Üstelik Rousseau, ortak yarar adına bir iktidar oluşturmayı da özgürlükleri güvenceye 

almaktan çok köleliğe doğru bir adım olarak değerlendirir. Yönetim biçimleri arasındaki farklar, onların 

kuruluşları sırasında ortaya çıkan tesâdüfî farklara dayanmaktadır. Önemli olan gelişmeler, öncelikle 

mülkiyetin ortaya çıkması, sonrasında yöneticilerin belirmesi ve son olarak da meşru yönetimlerin keyfî 

yönetimlere dönüşmesidir. Böylece, ilkin zengin-yoksul eşitsizliği, sonra güçlü-güçsüz eşitsizliği ve son 

olarak da köle-efendi eşitsizliği doğmuştur.          

➔ Rousseau, siyasal topluma geçilmiş olmasının insanı bozduğunu söylemektedir; ancak bu 

aşamaya geçilmesi normal ve kaçınılmaz bir şeydir. Doğa durumunda doğal eğilimlerine göre 

menfaatlerini izleyen insan, toplum haline geçtikten sonra kendi çıkarından başka hiçbir şeyi 

düşünmez olmuştur. Rousseau, uygar topluma karşı çıkarken, bireylerin topluma girerken 
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yaptıkları fedakarlıklarının aynı zamanda önemli kazançlar sağladığının bilincindedir. Birey, 

doğal özgürlük bakımından yitirdiklerini “sivil” ve “ahlaksal özgürlük”le kazanır. Birey 

içgüdülerinin yönetiminde olmaktan, sorumlu ve ahlaksal davranışı gerçekleştiren toplumsal 

bireye dönüştüğünde, özgürlüğüne de kavuşur ve kendi kendisinin efendisi olur. Eşitsizlik 

Üzerine Söylev’de hipotetik de olsa ortaya çıkan “doğal özgürlük kaybı”, insanın tam ahlaksal 

özgürlüğe erişmesi olanağını sağladığı için, yapılması gereken bir fedakârlıktır. 

 

Sosyal Sözleşme             

İnsanların, tarihi geriye çevirip doğal özgürlüklerini geri kazanmaları mümkün değildir. Artık 

insan, doğa halindeki kendi kendine yeten, saf, temiz insan değildir. Artık insan, hayatını sürdürebilmek 

için başkasının yardımına muhtaç olan, medeniyetin konforlarına bağımlı hâle gelmiş bir varlıktır. 

İnsanların kazanabilmeyi ümit edebilecekleri tek şey medeni toplumda var olabilecek sivil özgürlüktür. 

Bu özgürlük ancak yalancı sözleşme niteliğindeki yapının geride bırakılması ve yeni bir toplumsal 

sözleşme ile gerçekleştirilebilecektir. İnsanın insana bağımlı olduğu yozlaşmış medeni toplumdan 

kurtulmanın yolu da, bu toplumda sahip olunan haklardan, ayrıcalıklardan vazgeçmede yatmaktadır. 

Zengin, fakir, toplumun tüm fertleri tüm haklarını bir sözleşme ile kurulacak yeni ahlaki topluluğa 

devretmelidir.        

Hiçbir otorite kuvvete dayanmaz: Örnek: ailede babanın otoritesi, çocukların büyümesine ve 

kendilerini koruyacak hale gelmesine kadar sürer. Eğer kuvvetin hak yarattığı kabul edilirse, daha büyük 

kuvvete sahip olanın egemenliği ele alması veya almak istemi ihtimali daima söz konusu olabilir. O 

halde meşru otoritenin, toplumdaki egemenliğin, insanlar tarafından yapılan sosyal sözleşmeden 

geldiğini kabul etmek zorunludur.           

➔ Hobbes ve Locke gibi Rousseau’da devlet egemenliğini meşrulaştırmak için, mistik öğelerin 

yetersizliğinden dolayı, toplum kavramına başvurmaktadırlar. Rousseau’ya göre, diğer 

insanlara bir toprağın kendisine ait olduğunu benimsetebilen insan, toplumun kurucusu 

olmuştur. Bu aynı zamanda doğal yaşama döneminin sona erme sebebidir.          

➔ Rousseau’ya göre sosyal sözleşmenin amacı: “Üyelerinin her birinin canını malını ortak güçle 

koruyan öyle bir toplum şekli bulmalı ki, orada her insan herkesle birleştiği halde yine kendi 

emrinde kalsın ve eskisi kadar hür olsun.”          

Sosyal sözleşmeyle insan, doğal özgürlüğünü, istediği ve elde edebileceği şeyler üzerindeki 

sınırsız hakkını yitirmekte, bunun yerine medeni özgürlüğü ve elindeki şeyler üzerinde mülkiyet hakkına 

kavuşmaktadır.           

Doğal yaşama döneminde hemen hemen hiç bulunmayan eşitsizlik; varlığını, gücünü ve 

gelişmesini, insan yeteneklerinin ve aklının gelişmesinden alır. Bu eşitsizlik, mülkiyet ve yasaların ortaya 

çıkmasıyla sürekli ve meşru olur. İnsanlar arasındaki eşitsizlik, doğal hukuka aykırıdır.            

➔ Sosyal sözleşme varsayımsal niteliktedir. Hiçbir zaman böyle bir sözleşme yapılmamış olabilir. 

Fakat devlet ve birey ilişkilerini akla uygun bir ölçüye göre düzenleyebilmek için, böyle bir 

sözleşmenin yapıldığını varsaymak gerekir.             

Böylesi bir topluluğun inşâsı doğrultusunda ise insanlar pek de uzlaşmaz gibi görünen iki amaca 

sahiptirler: “Üyelerinden her birinin canını ve malını bütün ortak güçle savunup koruyan öyle bir toplum 

biçimi bulmalı ki, orada her birey hem herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda kalsın, hem de 

eskisi kadar özgür olsun” (Rousseau, 1946: 20). İnsanlar, hem bir egemenin yönetimi altına girmenin 

zorunluluğunu kabul etmekte, ancak aynı zamanda da bir egemenin yönetimi altına girmekle 

özgürlüklerini yitirmek istememektedirler.          
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Sosyal sözleşme öyle bir eşitlik sağlar ki, herkes aynı koşullarda sözleşmeye katılırlar veaynı 

haklardan yararlanırlar. Genel iradenin her kararı, tüm yurttaşları eşit olarak borç altına sokar ya da 

olanak sağlar, genel iradeye uyan kimse de gerçekte kendi iradesine uymuş sayılır.           

Sosyal sözleşme ile Rousseau, özgürlük ve otoriteyi uzlaştırmaya çalışmaktadır. Bunu 

yapabilmek için genel irade kavramına başvurmaktadır. Çünkü özgürlüğün kutsallığına inanır. Ona göre 

özgürlükten vazgeçmek insan olmanın hak ve ödevlerinden vazgeçmek demektir. Yeni birlik biçimi olan 

toplum, herkes için egemen otoritedir. O, kamusal bir kişi, her bir bireyin, kimliğini oluşturan bir hayat 

ve iradeye sahip olması gibi, kendine ait bir iradesi olan organik bir varlıktır. Rousseau, hem egemen 

otoritenin yaratıldığı süreci, hem de bu sürecin amacını “genel irade” olarak adlandırmaktadır. Hem 

öteki insanlara bağlanarak belli bir itaat ilişkisi içerisine girilmesi, hem de eskisi kadar özgür olabilmek 

ancak herkesin iradesini genel iradeye devriyle mümkün olacaktır. 

Toplum sözleşmesinin tarafları, toplumun üyeleridir, halktır. Bireyler bu sözleşmeyi 

oybirliğiyle yapmak zorundadır. Eğer sözleşme yapıldıktan sonra o toplumda yaşıyorsanız, sözleşmeyi 

kabul etmişsiniz demektir. Eğer toplum sözleşmesi kabul edilmiyorsa, o toplumda durulmamalıdır. 

➔ Sosyal sözleşme, oybirliği ile yapılan tek anlaşmadır. Sözleşmeyi kabul etmeyenler, onun 

dışında sayılır ve yabancı statüsü kazanır. Fakat sosyal sözleşmenin yapılmasıyla devlet 

kurulduktan sonra, devlet ülkesinde yaşayanların bu sözleşmeyi kabul ettikleri varsayılır. 

Onlardan sözleşmeyi ayrıca açıkça onaylamaları beklenemez. Genel irade, bireyin ya da 

toplumun zorlanmasından değil, bireyin toplum içindeki olumlu dönüşümünden doğar. Bu 

nedenle de genel iradenin gerçekleşmesi, bireysel özgürlüklerle çatışmaz, hatta onun bir 

koşuluna dönüşür.       

➔ Rousseau’nun, bir yandan özgürlük temelinden hareket etmesi, diğer yandan çoğunluğun 

düşüncesi olarak genel iradeye atfettiği değer, hem azınlık hakları açısından, hem de genel 

iradeye teslimiyet açısından demokrasi için büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Egemenlik         

➔ Sosyal sözleşme ile ortaya çıkan genel irade, devlette egemenliğin sahibidir. Egemenlik, genel 

iradenin uygulanmasından ayrı bir şey olmadığı için, başkasına devredilemez ve ayrıca 

bölünemez.            

Rousseau, sözleşmeyle yaratılan devleti ortak iyiliğe yönlendirmeyi, genel iradenin işi olarak 

görür. Bu doğrultudaki çaba, diğer bir deyişle genel iradenin uygulamaya geçirilmesi ise egemenlik 

olgusunu karşımıza çıkarır. Burada sözleşmeyle ortaya konan yeni toplum, herkes için egemen olan 

otoritedir. Bu yönüyle de egemen, yurttaşların bütünü anlamındaki halktır. Egemenlik, genel iradenin 

işlemesi anlamını taşımaktadır. Onun doğrudan genel iradeyle olan bağı da, kendisine atfedilen 

özellikleri belirler. Bu yönüyle egemenlik; devredilemez, temsil edilemez, bölünemezdir, o mutlak ve 

doğrudur. Bunlar ise, egemenliğin genel iradeyle olan bağını kaçınılmaz kılan vasıflardır.        

➔ Genel irade dâimâ doğrudur ve kamu yararına yönelmiştir. Genel irade, toplumun ortak 

çıkarını gözönünde tutar. Bu niteliğiyle, özel iradelerin bir toplamından başka bir şey olmayan 

ortak iradeden ayrıdır. Rousseau, genel iradenin yanılmazlığı hakkında, “kişiler kendi yararları 

konusunda yanılmıyorsa, genel irade de genelin yararının ne olacağı konusunda yanılmaz” 

gerekçesini kullanmıştır. Rousseau, genel iradeye, toplumun faydasını kolladığı için mistik bir 

anlam yüklemiştir.        

 Genel iradeye yönelik eleştiri; Genel iradenin yanılır olduğu zaman içinde açıkça görülmüştür. 

Diğer yandan, genel iradenin yanılmazlığı görüşü, ırkçı üstün ulus kavramının açılımları için de 

kullanılmıştır; örnek Alman idealizmi …           
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Egemenliğin kaynağının halkta olması, insanların, siyasal bir topluluğa dönüşmeden önceki 

güvencesiz ve temelsiz haklar yerine, daha sağlam ve daha iyi haklara kavuşabilmek için doğal 

durumdan çıkıp siyasal bir topluluk haline geçtiklerini gösterir. Bu siyasal topluluğu meydana getiren 

irade, halk iradesidir. Bu nedenle mutlak siyasal otorite, yönetim sürecine doğrudan ve devamlı olarak 

katılması beklenen halkın kendisidir. Rousseau, özgürlüğü, “kendi kendini yönetebilme hâli” olarak 

tanımlamaktadır.              

Rousseau’nun sisteminde, hükûmetin önemli ödevleri söz konusudur. Egemenlik, bir tüzel 

kişilik olan halka aittir. Hükûmet ise, kendisine bazı yetkiler verilen bir organdan başka bir şey değildir. 

Hükümetin üyeleri ise genel iradenin memurudurlar. Hükûmete tanınan yetkiler de genel irade 

tarafından her zaman geri alınabilir veya değiştirilebilir. Rousseau, böylece temsili hükûmet sistemini 

reddetmektedir. Sistem içinde siyasal parti oluşumunu da gereksiz gören Rousseau’nun, 

demokrasinin aynı zamanda fikir çoğulculuğu olduğunu da gözden kaçırdığı söylenebilir. 

Rousseau’da egemenlik, sözleşmeyi yapan halkın elindedir: Halk egemenliği. Rousseau’da yasa 

yapma iradesi halktadır. Bu nedenle, doğrudan demokrasi vardır. Halk, egemenliği genel iradeyle 

ortaya koyar. Halk, egemenliği kimseye devretmemektedir. Egemenliği, genel iradeyi kimse temsil 

edemez. Rousseau, temsilci kavramını kullanmaz, “ajan” (memur, görevli) kavramını kullanır. Yani 

yasayı ajanlar yapar, ancak yapılanın tam anlamıyla bir yasa olabilmesi için halkın ona oy vermesi 

gerekir. 

➔ Ancak Rousseau’nun projesi, ancak küçük toplumlar için uygulanabilirdir. Karmaşık ve büyük 

ölçekli toplumlarda, bu tip bir doğrudan demokrasinin uygulanması pek mümkün değildir.              

➔ Demokrasinin çoğunluk hakları olarak okunmasından, azınlık haklarının da demokrasi içinde  

korunmasına geçilmiştir. Rousseau’nun kurmuş olduğu genel irade teorisinin pratikte işlemesi 

ancak, doğrudan demokrasi ve küçük bir nüfus topluluğuyla mümkün olabilir. Bu sonuçları, 

temsîlî demokrasinin önemli bir örneği olarak görülen İngiliz demokrasisi için söylediklerinde 

çıkarabiliriz. Rousseau’ya göre, özgür olduğunu düşünen İngilizler yanılmaktadır. Ancak 

parlamento üyelerini seçerken özgür olan vatandaş, bu seçimlerden sonra tekrar köle 

durumuna düşmekte ve sisteme yabancılaşmaktadır.  

Bu paradoksun, Karl Popper tarafından yeniden ele alındığı görülmektedir. Popper, çözüm 

olarak, demokrasilerden sadece hükûmetlerin, yönetilenlerin çoğunluğu tarafından seçilmesinin 

anlaşılmaması gerektiğini savunur. Popper’a göre, özgür kurumlara inanmayan ve işbaşına gelince bu 

türden kurumları çoğunlukla yıkan otoriter siyasal iktidarlara her zaman rastlanabilir. Kendisini 

çoğunluk oyuyla seçilen iktidara bağlamak durumunda bir kimse, bir yandan çoğunluk oyuyla seçilmiş 

Demokrasi Paradoksu: 
⇒Eğer demokratik seçimin geçerliliğine inanıyorsam, 

çoğunluk tarafından seçilen bir politikanın uygulanması 

gerekir, 

⇒Seçimle belirlenen A ve B gibi iki politik durum söz 

konusudur. 

⇒A’nın uygulanmasını, B’nin ise uygulanmamasını 

istiyorum. Bu nedenle, tercihimi A’dan yana kullanıyorum. 

⇒Oysa çoğunluk B’yi seçiyor. 

⇒Buna göre, 1 ve 4’e göre B’nin uygulanması; 2 ve 3’e göre 

ise B’nin uygulanmaması gerekir. 
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olan iktidara uymayı demokrasi ilkesine inancı dolayısıyla gerçekleştirmek durumunda kalırken, diğer 

yandan da bu tür bir iktidarın demokrasi için doğuracağı tehlikeyi sineye çekmek zorunda kalacaktır.              

Rousseau, Sosyal Sözleşme isimli eserinin başında, amacının kişiye en fazla özgürlük tanıyan 

bir siyasî düzenin şartlarını göstermek olduğunu söylemektedir. Öyle bir siyasî düzen ki, bu düzen 

içinde kişi toplumun iradesine uymakla birlikte, sadece kendi iradesine uyuyormuş gibi hür kalsın. 

Rousseau, buna bağlı olarak vazgeçilmez insan hakları olduğunu ileri sürmemiştir. Aksine Rousseau, 

genel iradeye üstün bir yer verdiğini her fırsatta belirtmiştir. Genel iradeye uymayı reddeden bir 

kimsenin, sözü geçen iradeye bağlanmaya zorlanmasının o kimseye özgürlüğünü sağlayacağını kabul 

etmektedir. Bu şekilde, herkesin sahip olacağı özgürlüğün nitelik ve türünü göstermek hakkı dolaylı 

biçimde genel iradeye bırakılmaktadır. Bu, genel iradenin yanılmazlığı ilkesinin bir sonucudur. 

Uygulamada, genel iradenin, çoğunluğun iradesine dönüşmesi ne yazık ki kaçınılmazdır. Rousseau, 

kişisel hak ve özgürlüklere genel irade üzerinde bir yer vermediği için, burada çoğunluk despotizmi 

daha tehlikeli bir hal alır.  

➔ Rousseau’da, genel irade belirlenemeyeceğinden, erkler ayrılığı ilkesi kabul edilmez. 

 

                    Hukuk ve Adalet Anlayışı          

➔ Rousseau’ya göre, siyasal sistemin kurucu öğesi olan yasalar, genel iradenin ifadesidir. Toplum 

sözleşmesinin aksine, yasaların ortaya çıkması için oybirliği değil, oy çokluğu aranır. Yasalar, 

kamu yararını göstermektedir. Genel irade oy çokluğuyla bir şeyi kabul ederse, bu onun 

yararına olduğu içindir. Halk, kendi aleyhine hak ve özgürlüklerine aykırı yasalara onay vermez 

çünkü.          

➔ Rousseau’ya göre, genel irade, özel bir amaca yönelmez. Halkın bütün yaşamını düzenleyen 

kurallar, kanun niteliğini taşıyabilir. Başka bir deyişle, kanunların konusu genel olmalıdır. Kanun 

vatandaşları bütün olarak ve soyut açıdan gözönünde bulundurur. Özel bir kişiyi veya 

davranışı düzenleyen kanun yapılmamalıdır.  

Rousseau, “Kanun, yurttaşları sınıflara ayırabilir. Hatta bu sınıflara girmeyle ilgili özelliklerin 

neler olduğunu da gösterebilir. Ama belirli bir kişiyi isim belirterek şu ya da bu sınıfa sokamaz. Kanun 

bir krallık yönetimi kurabilir… ama ne bir kral seçebilir, ne de kral ailesi atayabilir’’.            

Ona göre kanunların adalete uygunluğu, aykırılığı tartışması anlamsızdır. Çünkü hiç kimse 

kendisine karşı haksız davranamaz. Kanun bizim irademizi açıklayan belge özelliğini taşıdığına göre, 

onun adalete de uygun olduğunu kabul etmek gerekir. Kanunları vaz eden halk, kanunlara uymayı 

da kabul etmiş demektir.              

➔ Yasamanın hedefi, herkesin en büyük iyiliğini gerçekleştirmektir ve herkesin en büyük iyiliği 

iki temel ilkede toplanır: Özgürlük ve eşitliktir. Eşitlik olmadan, özgürlük olmaz. Eşitliği, yasalar 

sağlayacaktır.  

✓ Eşitlik, herkesin gücünü şiddet kullanmadan yasalara uygun olarak kullanmasıdır.  

✓ Eşitlik, hiç kimsenin başka bir insanı satın alabilecek kadar zengin ve hiç kimsenin 

kendini satmak isteyecek kadar yoksul olmamasıdır.             

Yöneldikleri alana göre yasalar, üç/dört başlık altında sınıflandırılabilir:  
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YÖNELDİKLERİ ALANA GÖRE YASALAR 

1)Siyasal 

Yasalar/Anayasalar 

İlki, siyasal yasalardır ve bunlar da anayasalardır. Sistemler, anayasalarla 

etiketlenirler. 

2)Toplumsal Ysalar İkinci tür yasalar, toplumsal yasalardır ve bu yasalarla bireyin diğer 

biyerlerle ve devletle olan ilişkileri düzenlenir. 

3)Ceza Yasaları   Üçüncü tür yasalar ise, ceza yasalarıdır. Bu yasalarla, genel olarak yaptırım 

kavramı düzenlenmektedir. 

4)Ahlak Yasaları   Bunlara ek olarak Rousseau, doğal hukuk geleneğine uyarak, insanların 

kalbinde yer eden ahlak yasalarının da dördüncü bir tür yasa kabul 

edilebileceğini belirtmektedir. 

 

 Rousseau, doğal hukuk yaklaşımının Ortaçağ doğal hukuk anlayışından farklı olarak rasyonel 

temellere oturtmuş olduğu sosyal sözleşme kavramını, mistik ögelerle donatmakla ve siyasal 

bir yöne çevirmekle de suçlanmıştır.  

Yönetim Biçimleri            

Çeşitli yönetim biçimlerinin kaynağı ise, yönetimlerin kurulduğu sırada insanlar arasında büyük, 

küçük farklılıklardır. Yönetim biçimleri, yöneticilerin sayılarına göre belirlenir.  

 

YÖNETİM BİÇİMLERİ  

1)Demokrasi  Egemen toplum, yönetim görevini halkın tümünü ya da halkın büyük bir 

bölümüne verebilir, öyleki, bu yönetimde yönetici yurttaşların sayıları, 

yönetilen durumunda olan yurttaşların sayılarından fazla olur ve bu 

yönetim biçimine demokrasi denir. 

2)Aristokrasi  Egemen toplum, yönetim görevini bir azınlığın eline bırakabilir, bu 

durumda da yönetici yurttaş sayısı, yönetilenlere oranla azdır ve bu 

yönetim biçimine de aristokrasi denir.  

c)Monarşi  Egemen toplum, tüm yönetim görevini bir kişinin eline bırakabilir, bu 

durumda da monarşi denen yönetim ortaya çıkar. 

         

 Monarşiler varlıklı ülkeler için, aristokrasi orta zenginlikteki ülkeler için, demokrasi de küçük ve 

yoksul ülkeler için iyidir.  

*** 

BİLGİ NOTU: Rousseau’nun Özgürlük Anlayışı 

Rousseau’ya göre, insanlar özgür doğmuşlar, ancak şimdi her yerde zincirler altındadırlar. İnsanların 
yeniden özgürleştirilmesi, Rousseau’nun temel meselesidir. Bu meseleye dair çözüm arayışıyla ortaya 
koyduğu ilkeler ise, özgürlük tartışmasında farklı bir katkıyı ortaya çıkarmaktadır. Genel irade ve sözleşmeyle 
ortaya çıkan toplum, bir yönüyle özgürleşmenin garantisini veren âdil bir yasa ve kurumsal temelin inşâsı 
gayretiyle ilişkilidir. Bununla sözkonusu olan ise, “ahlâkî bir özgürlük”tür. Bununla Rousseau, insanları 
kendilerinin erdemli efendileri kılan bir yapıyı tahayyül eder. Artık sözkonusu olan, insanların kendi kaba 
arzularının köleliğine tâbi olmaktan kurtulmaları ve herkesin iyiliğini ve kamu çıkarını düşünmeleridir.  
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Genel iradenin bir kez kurulmasıyla onu takip etmekte olan uyruklar, sadece kendi gerçek iradelerine 
itaat edeceklerdir. Keza bireyler, birer yurttaş gibi davranarak bu iradenin inşâsında bizâtihi rol oynamışlardır. 
Genel irade tarafından yönetilmeye rıza göstermekle yurttaş, onun kendine has kuralları tarafından 
yönetilmeye de razı olmuştur ki, bu, genel iradenin hükmü altında yaşayan herkesin gerçekten özgür olması 
anlamına gelmektedir. Rousseau, yasaları “kendi iradelerimizin kaydedildiği belgeler” olarak görür. Bu yönüyle 
de kendi kendini dayatan âdil bir yasaya itaat sözkonusudur ve toplum tarafından kendilerinin koyduğu 
yasalara itaat etmek demek, Rousseau’ya göre gerçek özgürlüktür. 

Rousseau’nun özgürlüğe bakışının dikkat çekici olan bir yönü ise, genel irade karşısında itaatkâr 
olmayanlara dair tutumudur. Bununla ilgili olarak kendisi genel iradeye itaat etmeyi reddedecek olanların, 
yurttaşların bütünü tarafından buna zorlanmasını öngörür. Rousseau’ya göre, bir insanı “özgür olmaya 
zorlamak” zorunlu olabilecektir. Keza bireyler, hem sözleşmeye dâhil olduklarında, hem de onaylanmasının 
sonrasında genel iradeye itaat etmeye rıza göstermişlerdir. Yasanın etkisizleşmemesi adına, bu durumun aksi 
yönündeki hareketlerin de yaptırıma maruz kalması gerekmektedir. Rousseau’nun gözünde, bireylerin itaate 
zorlanması yasaları ihlâl etmeye dönük anlık arzuları yerine, kendi gerçek çıkarlarına itaat etmelerine yardımcı 
olmaktadır. Çünkü onun için itaat etmeye zorlanan kişi, istemediği bir şeye zorlanmamaktadır; bu tutumun kişi 
tarafından bir zorlama olarak görülmesi de yanılsamadır. Çünkü zorlama hususu, gerçekte kişinin yalnızca 
yurttaş olarak sahip olduğu kendi iradesine, yani genel iradeye uymasını sağlamaktan ibarettir. 

Bu doğrultuda, itaatsizlere karşı uygulanan yaptırımlar ve ceza mekanizması, Rousseau için eğitsel ve 

ahlâkî bir aygıt niteliğindedir. Bu doğrultudaki dersi daha iyi öğrenenler, bir kere daha genel iradeye katılma, 

mânevî ve siyasî cemâate diğerleriyle birlikte dönme imkânına kavuşmaktadır. Ancak yine de özgürlük ve 

zorlama ya da özgürlük adına zor kullanımı gibi hususlar, hem çeşitli açılardan içerdiği çelişkilerle Rousseau’nun 

tartışma yaratan argümanları arasında yer almakta, hem de zor kullanımının meşrulaştırılmasında düşünsel bir 

dayanak sunmaktadır. 

 

 HOBBES  LOCKE  ROUSSEAU 

DOĞA 
DURUMUNDA  
İNSAN 

Doğa, insanları fikren ve 
bedenen  
eşit yaratmıştır. 

İnsanlar doğal olarak tam 
bir özgürlük ve eşitlik 
içindedirler 

İnsanlar arasında doğa 
durumunda eşitlik vardır ve 
eşitliğin yarattığı bir doğal 
özgürlük sözkonusudur. 

DOĞA 
DURUMU 

Doğa durumunda herkesin 
herkesle, 
herkesin herkese karşı 
savaşı söz  
konusudur. İnsan insanın 
kurdudur.  
Nedeni: Rekabet, 
güvensizlik ve herkesten 
üstün olma tutkusudur. 
Mülkiyet kavramı  
yoktur. 

Doğa durumunda doğal 
yasanın yani aklın ilkeleri 
geçerlidir. Buna göre 
insanların yaşamları 
karşılıklı yardımlaşma ve 
sevgi ilkelerine dayanır.  
 

Doğal yaşama durumunda 
insanlar kendi doğal 
eğilimlerine uygun ve akla değil 
duygularına göre 
yaşamaktadırlar. Bu nedenle 
doğa durumunda yaşayan 
insanlar mutludurlar.  
İnsanlar evrimleşip daha fazla 
şey istemeye başlamış ve 
mülkiyet ortaya çıkmıştır. Bu, 
aynı zamanda doğal yaşama 
döneminin sona erme 
sebebidir.  
 

SOSYAL 
SÖZLEŞME 

Bu sözleşme bütün 
insanların yetki ve  
güçlerini devlete  
devretmeleriyle kurulur. 
Bu sözleşme aralarında 
eşitlik bulunan ya da 
birbirlerini eşit olarak 
gören insanlar tarafından 
yapılır. Bütün hak ve 
özgürlüklerin lehine terk 
işleminin  

İnsanlar aralarında 
yapacakları bir anlaşmayla 
suçluları cezalandıracak bir 
otoritenin, iktidarın 
kurulacağı bir siyasal 
toplum haline geçerler ve 
cezalandırma haklarını da 
bu siyasal iktidara 
devrederler. 
Yönetilenlerle, yönetenler 
arasında tabi olma 

İnsanlar aralarında, kavga 
durumuna son vermek ve 
kuvvete dayanmayan bir barış 
düzeni kurabilmek için sosyal 
sözleşme yaparlar. Herkes 
sosyal sözleşme ile tüm 
haklarını topluma devrederek, 
hiç kimseye devretmemiş 
olacak, toplumun yönetimi 
altına girmekle birlikte, gene 
de kimsenin yönetimi altına 
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yapıldığı devlet 
sözleşmeye taraf  değildir, 
lehine sözleşme yapılan 
üçüncü kişi durumundadır. 

anlaşması söz konusudur. 
Bu anlaşma ile 
yönetenlerin, halk 
tarafından kendilerine 
iktidar verilen güvenilir bir 
el olduğu belirtilmiş olur. 
 

girmemiş, kendilerine itaat 
etmiş olacaklardır (genel irade 
kuramı). Sosyal sözleşme 
oybirliği ile gerçekleşir.  
 

EGEMENLİK 
VE 
YÖNETİM 
BİÇİMLERİ 

Yönetim biçimleri: 
Egemen güç bir kişinin 
elinde ise Monarşi, 
egemenlik bir mecliste ise 
Aristokrasi veya   
Demokrasi. Hobbes güçlü 
bir otorite ve güvenlik 
nedeniyle monarşiden 
yana olduğunu belirtir.  

Yasa yapma gücünün 
kimde olduğuna bakarak 
devlet şekli belirir. Yasaları 
yapan toplum, yasaların 
yürütülmesini sağlayacak 
olan temsilcilerini seçer ve 
temsilciler bu görevi 
yürütürlerse, demokrasi 
söz konusudur. Çoğunluk 
yasaları yapma gücünü 
seçilmiş birkaç insanın ve 
onların mirasçılarına veya 
vekillerine bırakırsa, 
hükümet şekli oligarşidir. 
Kanunları yapma gücü tek 
bir kişiye bırakılmışsa 
monarşi söz konusudur.  

Egemenliği eline geçiren tek 
kişi, bir grup, ya da bir azınlık, 
toplumu toplumsal yarar 
yönünde yönetiyorsa, genel 
iradeyi temsil ediyor demektir. 
Yani yönetim biçimleri 
monarşi, aristokrasi ya da 
demokrasi olması önemli 
değildir, genel iradenin ortaya 
çıktığı her türlü egemenlik 
biçimi Rousseau tarafından 
kabul görür. Ama genel irade 
en iyi şekilde küçük kent 
devletlerinde doğrudan 
demokrasi ile uygulanabilir 
görünmektedir.  
 

KUVVETLER 
AYRILIĞI 

Egemen güç bölünmez, 
parçalanmaz;  
kuvvetler ayrılığı yoktur. 

Yasama, yürütme ve 
federatif kuvvetler söz 
konusudur; kuvvetler 
ayrılığı ilkesi vardır. 

Egemen güç bölünmez, 
parçalanmaz ve yanılmazdır; 
kuvvetler ayrılığı yoktur.  
 

İHTİLAL/ 
DİRENME 
HAKKI 

Egemenin yaratıcıları 
yurttaşlar olduğu için, 
egemenin eylemerine 
karşı çıkmaları kendi 
kendileriyle çelişmeleri 
anlamına geleceğinden, 
Hobbes herhangi bir 
başkaldırıyı 
olanaksızlaştırır.  

İnsanların doğa 
durumundan getirdiği 
doğal haklar (yaşam, 
özgürlük ve mülkiyet 
hakları) ihlal edilirse ihtilal 
veya direnme hakkı vardır. 

Rousseau, genel iradenin 
memuru konumundaki 
hükümet üyelerinin, herhangi 
bir durumda yetkilerinin ve 
görevlerinin ellerinden 
alınabileceğini söyler. Genel 
iradeye karşı bir ihtilal veya 
direnme hakkından 
bahsedilemez. 
 

HUKUK Bireyin doğal durumdan 
getirdiği ve ileri 
sürebileceği haklar 
yoktur. Mülkiyet hakkı, 
egemenin koyduğu 
yasalarla bireylere 
tanınan bir haktır. Ancak 
bu hak egemene karşı ileri 
sürülemez. Yasa önünde 
herkes eşittir. Egemenin 
düzenlemediği alanda 
özel alan özgürlüğü 
(ekonomik ve aile 
hayatına ilişkin) vardır.  

Birey doğal haklarla 
donatılmıştır ve devlet bu 
hakları korumakla 
yükümlüdür. Doğal haklar 
kuramını sistematik hale 
getirmiştir. Akla dayalı laik 
doğal hukuk anlayışınını 
getirmiştir. Siyasal iktidar, 
toplumu halkın koyduğu 
ve bildiği yasalara göre 
yönetecektir.  

Rousseau’ya göre, siyasal 
sistemin kurucu öğesi olan 
yasalar genel iradenin 
ifadesidir. Adaleti de genel 
irade olarak yansıyan bu 
yasalar sağlayacaktır. Yasalar 
özel nitelikte değil, her zaman 
genel ve soyut nitelikte 
olmadırlar. Üç tip yasa: siyasal 
yasalar, anayasalardır; 
toplumsal yasalar, bireyler 
arası ve bireyle devlet arası 
ilişkileri düzenler. Ceza yasaları 
ile yaptırım kavramı 
düzenlenmektedir. 
Rousseau’ya göre ek olarak 
insanların kalbinde yer alan 
ahlak yasalar dördüncü tip 
yasa olarak kabul edilebilir.   
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7.HAFTA (Hume-Kant) 

DAVİD HUME (1711-1776) 72) 

 

David Hume’un devlet ve hukuk felsefesine ilişkin görüşleri, şüpheci ve ampirik eğilimli olan 

genel bilgi kuramına oranla daha sönüktür. Hume’un devlet ve hukuk felsefesine ilişkin 

değerlendirmeleri, bilgi teorisiyle bağlantılı olarak ancak aksiyolojik açıdan kurulabilir. Genel 

metodolojisine paralel olarak Hume, ahlâk anlayışının da rasyonel temeller üzerine oturtulamayacağı 

görüşündedir.  

➔ Ahlak, Hukuk ve Devlet İlişkisi: Hume’un ahlâk konusundaki görüşleri, hukuk ve devlet 

anlayışıyla doğrudan ilişkilidir. Hume göre, ahlâk duygusunun konusunu, eylemlerden çok, 

karakter özellikleri oluşturur. Burada kullandığı ölçüt, doğru-yanlış ayrımına dayalı olmayıp, 

erdemli-erdemsiz biçimindedir. 

➔ Yararcılığın Öncüsü: Yararcılığın temel noktalarını açıklayan ve sonuna kadar koruyan David 

Hume, Yararcılığın kurucusu olarak kabul edilmiş bir düşünür olmakla birlikte, kendisinden 

sonra gelen Bentham’a ilham vermiştir. Daha da önemlisi, Bentham’ın çalışmalarının çatısını 

oluşturmuştur. Hume’a göre, düşünce ve inanç, bize özgür görünse de, yeterince 

incelendiğinde, belirli alanlarla sınırlanmış olduğunu ve duyularımızla elde ettiğimiz verileri 

birleştirmek, yerini değiştirmek, çoğaltmak ya da azaltmaktan başka bir şey yapmadığını 

göstermektedir. Diğer bir deyişle, düşünceler izlenimlerin kopyalarıdır. 

Hume’a göre, tüm düşüncelerimiz duyumlardan çıkmakta; bizim aslında kendi duyumlarımızda 

yer alanları algıladığımızı göstermek istemektedir. Her düşünce, kendisinden önce gelmiş olan bir 

duygu ya da izlenimin kopyası olup, duygu ya da izlenimin bulunmadığı yerde düşünce de 

bulunamaz.  Hume'a göre, iyi ve kötü, övülen ve yerilen belli özelliklerdir Bunları, kişisel olarak 

değerlendiririz. Yararlı ve hoş olan her şey, bu değerlendirmede ölçüt olarak işlev görür. Eylemlerimizin 

değeri, yararlı ya da zararlı etkilerine göre ölçülür. Bir eylemin, 'iyi' ya da 'kötü' olarak 

değerlendirilmesi, haz ya da acıya neden olmasıyla belirlenir. Dolayısıyla eylem ve davranışları 

belirleyen, haz ve acı gibi duygulardır ve eylem ve davranışları değerli kılan da bu duygulardır. Bizim 

iyi ve kötü konusundaki bilgimiz, bu duygular sayesinde oluşur. Bu nedenle iyi ya da kötü, aslında acı 

ve haz duygularının görüntülerinden başka bir şey değildir. 

➔ Adalete Saygı: Hume’a göre, bizi, adaleti bir erdem olarak görmeye yönelten kişisel çıkarlar 

değildir. Adalet kuralına uymamız, kamu çıkarına duyduğumuz saygıdan da kaynaklanmaz. 

Çünkü Hume’da, adalet ve kamu çıkarları arasında bağlantı kurmanın koşulu, adalete 

duyulan saygının zaten önceden kurulmuş olmasıdır.  

➔ Değer/Olgu Ayrılığı: Olgularla değerler arasına kesin bir sınır çizen Hume, “erdemin salt 

nesnelerin ilişkileriyle temellendirilemeyeceğini” belirtir. Değerin, yani olması gerekenin 

olgudan türetilmesi sözkonusu olamaz. Olguların, olması gerekeni yansıtması olanaksızdır. 

Olması gereken sadece duygularımız, eğilimlerimiz ve beğenilerimizde biçimlenir. Hume, ahlâkı 

genel olarak haz ve acı duygularıyla açıkladığı için, yaklaşımı Epikür’cüdür. Hume’un bilgi 

                                                           
72 (Hume, Öktem,; Güriz, HF, 258-60;) 
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felsefesindeki yaklaşımının şüpheci olmasına karşın, ahlâk ve tarih felsefesi yaklaşımı 

deterministtir. 

David Hume, Treatise of Human Nature adlı eserinde, ‘olan’ ve ‘olması gereken’ arasındaki 

ilişkiyi tartışmıştır. Ona göre, ‘bu yeni ilişkinin [“olması gereken”in], ondan tamamiyle farklı olan 

diğerlerinden çıkarılabilmesi, tümüyle kavranamazdır’. Yani, salt betimsel ya da ampirik öncüllerden, 

değerlendirici ya da kural koyucu bir sonuca ulaşılamaz. Bu, doğru kısmı itibariyle (ki felsefede daima 

büyük tartışmaların konusu olmuştur), doğal hukuk kuramı geleneğinin, insanın ya da dünyanın doğası 

hakkındaki önermelerden ahlâkî kurallar çıkarmaya çalışan ana akımlarından birinin altını oyuyor 

demektir. Esasında, Hume’un tartışması ve benzer eleştiriler, doğal hukuk kuramını, çesitli nedenlerden 

dolayı ahlâk felsefesine doğru itmiştir. 

➔ Biçimsel Adalet: Hume’un adalet teorisi, biçimsel niteliktedir. Diğer gönüllü ahlâkî 

yükümlülüklerden ayrı bir karakter taşımaktadır. Hume’un bu yaklaşımı, liberal teorinin 

“gönüllü ahlâkî ödevler, devlet gücüne dayalı zorlamalarla hukuk haline dönüştürlemez” 

biçimindeki temel inancıyla uyuşmaktadır.73  

➔ Adalet/Mülkiyet Bağıntısı: Ahlâkı, doğrudan mülkiyetle ilişkisini vurgulayarak toplumsal 

yaşamın devamının olmazsa olmaz koşulu olarak betimler.  İnsanın doğasından kaynaklanan 

eksiklikler nedeniyle, burada yaşama zorunluluğunun ortaya çıkardığı toplumsal düzen kuvvet, 

yetenek ve güvenlik bağlantılarıyla güçlü bir birliğe dönüşür. İşbirliği, gücü ortaya çıkarır. 

İşbirliği ve işbölümüyle, güvenlik ortaya çıkar. 

İMMANUEL KANT (1724-1804) 74 

 

 Eserleriyle, Batı felsefe tarihinde çığır açmış bir düşünürdür: 

1)Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (1785), Türkiye Felsefe 
Kurumu 
2)Immanuel Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe         
Prolegomena, Türkiye Felsefe Kurumu 
3)Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi (1788), Türkiye Felsefe Kurumu 
4)Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi (1787), Türkiye Felsefe Kurumu 
5)Immanuel Kant, Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din, Literatürk Academia 
6)Immanuel Kant, Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler, Hil Yayınları 
7)Immanuel Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi, İdea Yayınevi 
8)Immanuel Kant, Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı/Cennetlerin Teorisi 
(1755), Say Yayınları 
9)Immanuel Kant, Eğitim Üzerine, Say Yayınları 
10)Immanuel Kant, Ethica Etik Üzerine Dersler, Pencere Yayınları. 

 

Genel Felsefesi: Kant Epistemolojisi 

 

➔ Kant, neyi, nasıl, ne kadar bilebiliriz sorularını tartışmıştır. Bilginin kaynağı olarak, salt aklı ya 

da salt deneyi yetersiz bulur, Kant. O nedenle akılcıların ve deneycilerin senteziyle yeni bir bilgi 

kuramı ortaya koyar: Eleştirel Akılcılık. Buna göre bilgi, hem akıl, hem de deney ile elde 

                                                           
73 Sururi Aktaş, “David Hume’un Anti-rasyonalist Epistemolojisi Üzerine Dayalı Ahlak ve Adalet Teorisi”, AÜHFD, 
V/1-4 (Ankara 2001), 23vd. 
74 Kant, Öktem, 155; . 
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edilebilir. Akılcılara göre (Platon’dan beri) bilginin kaynağı salt akıldır, yani bilgiler insan aklında 

önceden mevcuttur. İnsan aklı, (matematik ve geometride olduğu gibi) soyutlamayla ortaya 

çıkar. Bunların bilgi anlayışı a priori, yani deney öncesidir. Deneyciler ise, insan aklında 

doğuştan hiçbir bilginin olmadığını ve salt deneyle bilgiye ulaşılabileceğini savunurlar. 

 Kant, epistemolojide eleştirel akılcılığa varmadan önce rasyonalistti. Ancak kendi tabiriyle 

onu dogmatik uykudan uyandıran David Hume olmuştur. Hume, her türlü bilginin deneyden 

geldiğini söyler, hatta tümevarım yöntemi Hume’a atfedilir. Hume, bu ampirizmine 

(deneyciliğine) karşın, tümevarımın ve deneyciliğin eksikliğini de ortaya koyabilmiştir. 

Kant’ın Hume’dan ayrıldığı nokta ise, deneyle elde edilen verilerin bilgiye dönüşmesi için, akılda 

önceden mevcut (a priori) ve deneye ihtiyaç duymayan formlar vardır: Kategori ve normlar. Kant, 

akılcılardan, bilginin önceden zihinde var olup sonradan anımsandığı görüşünün aksini savunarak 

ayrılır. Bu durumda, duyu verilerini işleyen, düzenleyen, sınıflandıran formlar olmasaydı duyu verileri 

bilgiye dönüşmezdi. Ayrıca duyu verileri bilginin ham maddesi olarak mevcuttur. Her ikisi de (duyu 

verileri ve zihindeki formlar) bilginin imkânlı olması bakımından kesinlikle bir arada olmalıdır.  

Bu formlar: yer, zaman, nedenselliktir. Bunlar içinde de dörtlü ayrı kategori vardır. Toplamda 

on iki form bulunur. Temelde ise bu üç (yer, zaman, nedensellik) form bulunur.  

Örnek: Bir trafik kazasının aydınlanması için; 

-Kazanın nerede olduğu 

-Kazanın ne zaman olduğu 

-Kazanın neden olduğu bilinmelidir.  

Bu üç veri olmadan, hiçbir şey anlaşılamayacaktır. Kaza hiçbir yerde, hiçbir zaman, herhangi bir 

neden olmaksızın gerçekleşti demek, saçmalamaktır, bir anlamı yoktur. 

 

Kant’ın Ahlak Felsefesi 

➔ Kant, bir 18.yy. Aydınlanma düşünürüdür. Bireyi ve insan aklını merkeze alıp her şeyin başı 

sayan bir anlayışa sahiptir.  

➔ Değer/Gerçek Ayrımı: Fizikî olan ile normatif olanı, gerçeklik ile değer yargısını birbirinden 

ayırmayan doğal hukuk anlayışına karşı çıkar. 

Kant, aklın, insanı diğer varlıklardan ayıran temel yetenek olduğunu belirtir. Öyle ki, akıl, insanın 

duyu organları aracılığı ile algılamasından, hatta insanın bilebilmesinden bile ayrı bir nitelik taşır. 

➔ Kant, bilgi alanında metafizikten tamamen kaçarken, ahlâk alanında tam bir rasyonalisttir; 

akılda her türlü veriden önce gelene bir ahlâkî bilgi var, ahlâkî ilke vardır. İnsanı insan yapan 

işte bu ahlâkî donanımdır, önceden mevcut ilkeler ve yasalardır ki bunlar sonradan edinilemez. 

➔ Kant’ın ahlâk teorisi (Aristo’nun erdem etiği ve faydacı ahlâk anlayışıyla beraber) günümüze 

kadar gelen ahlâk anlayışlarındandır. Buna göre, ahlâk felsefesi, yalnızca mutluluk felsefesi 

demek olsaydı, onun temelini oluşturacak a priori bir ilkeyi araştırmak anlamsız olurdu. 

➔ Aydınlanmacılığın ve Modernleşmeciliğin Göstergesi Ahlâk: Kant’ın aydınlanmacı ve 

modernleşmeci bir birey anlayışının olduğunu en iyi gösteren alan ahlâk alanı, diğer bir 

ifadeyle pratik akıl alanıdır. 

Ahlâk, her kişinin özgür olduğu ve akıl sahibi bulunduğu varsayımından hareket eder. Akıl 

aracılığıyla insan, kendi algılarını kurallar içinde toplar, bilinç halinde birleştirir. Böylece duyular 

evreninin fenomenleri konusunda bilgiye ulaşır. Ayrıca insan, akli bir varlık olarak ahlaki özgürlüğe 

ulaşabilir. Duyuların ve nedensellik kanunun etkisinden kurtulabilir. Kant’ın özgürlük anlayışının temeli 

de burada belirir.  
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Ahlaki emirler, insanın özel eğilimlerinden değil, özgür ve akıl sahibi benliğine yönelir. Akıl bize 

nasıl davranmamız gerektiğini gösterir. Hatta bu davranışın herhangi bir örneği bulunmasa bile. İnsan 

aklı ile istediğini istemediğinden ayırır, davranışlar arasında seçim yapar. Ancak isteme veya istememe 

akılla ilgili olduğu veya aklın müdahalesi içinde bulunduğu zaman seçim söz konusu olur. İnsanın belli 

bir konudaki seçimi, pratik aklın ürünü olduğu zaman iradenin tamamen özgür olduğu söylenebilir. 

➔ Ahlâkta Bireycilik ve Rasyonalizm: Kant’ta ahlâk yasaları da, bireyin aklından çıkmaktadır. Bu 

anlamda Kant, ahlâk felsefesinde bireyci ve rasyonalisttir. Kant’a göre ahlâk yasaları, yere, 

zamana göre değişmeyen, aklın ortaklığında evrensellikleri olduğundan ahlâk yasaları evrensel 

ve mutlaktır. Yani Kant’a göre ahlâk yasaları, her durumda her birey için geçerlidir. Herhangi 

bir koşula bağlı değildir, koşulsuzdur.  

 

BİLGİ NOTU: YARARCI AHLAK/KANT AHLAKI 

 Diğer bir ahlak anlayışı, Epikür’den beri gelen ve Anglo-Sakson dünyasında hâkim 
olan yararcı ahlâk anlayışıdır. Kant’ın ahlâk anlayışına pekçok açıdan karşıt 
konumda yer alır. 
-Yararcı ahlâk; sonuçsalcıdır. Ampiristtir (deneyci – a posteriori). 

 -Kant’ın ahlâkı; sonuçsalcı değildir. Rasyonalist’dir (akılcı – a priori). 

 İki ahlâk anlayışı arasındaki temel farklar bunlardır. 

 Yararcı ahlâkta, ahlâk yasaları tecrübîdir. Yani deneyimlenen pratikler, akılda 

önceden mevcut olmayan pratikler, ahlâk yasalarını oluşturur. Kant’ta ise ahlâk 

yasaları, tıpkı epistemolojide olduğu gibi akıldan gelir.  

 Kant, ahlâk alanında epistemolojide olduğundan farklı olarak tam bir 

rasyonalisttir. Ahlâk yasasının oluşumunda deneye, bilgi kuramının aksine yer 

yoktur. Katı ve tamamen bir rasyonalizm sözkonusudur. 

 

 

➔ İnsanın Doğaca Belirlenmişliği, Ahlâkta Belirlenmemişliği: Kant, duyular evreninde 

(fenomenler) insanın doğanın bir parçası olarak yer aldığını ve doğanın yasalarına tâbi, 

belirlenmiş ve determine olmuş olduğunu söyler. Örneğin, doğanın bir parçası olarak insan 

acıkır ve bu nedenle yemek yer. Oysa ahlâk alanında Kant, belirlenmişliklerden, “olan”dan 

sıyrılıp, “olması gereken”e yönelebilen ahlâkî bir varlıktır. Burada, olan-olması gereken 

düalizmi vardır. Duyular evreninin fenomenleriyle ilgilenen teorik aklın karşısında, insan 

davranışlarını kolu alan pratik akıl üzerinde durmuş ve aklın iki tür fonksiyonunu birbirinden 

ayırmaya çalışmıştır. Ona göre teorik akıl “olanla”, pratik akıl “olması gerekenle” ilgilidir.  

-Teorik akıl => Bilginin olanağı, doğayı nasıl anlarız, neyi bilebiliriz. 

-Pratik akıl => Aklın eylemleri yöneten kısmıdır. Pratik akıl; ahlaki, yani pratik 

davranışları yönlendirir. 

Görüngüler (fenomenler) evrenini, teorik aklımızın sınırlarında bilebiliriz, metafizik yoktur 

burada; burası bilimin alanıdır. “Olan”ı bu teorik akıl ile biliriz. Teorik akıl insanın belirlenmiş kısmıdır. 

Oysa pratik akıl, insanın belirlenmemiş, özgür, otonom bir varlık olarak yer aldığı kısımdır. 
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Bu bakımdan Kant, Platon’a benzer. Platon dünyaları idealar ve nesneler diye ikiye ayırırken 

Kant, aklı görüngülere has teorik akıl ve numenlere özgü pratik akıl olarak ikiye ayırır. Pratik akıl “olması 

gereken”i söyler. 

➔ Sonuçsalcı Olmayış: Kant, sonuçsalcı değildir. Sonuçsalcı ahlâka göre, insan eylemlerini 

yönlendiren ilke, Epikür’den beri haz ve acıdır. Yani bir eylem hazzı artırıyor, acıyı azaltıyorsa, 

sonuç olarak ahlâkî bir eylemdir ve eylemin ahlâkîliği akıldan değil, sonuçtan hareketle ortaya 

çıkar. Aydınlanma hazcılığı ise, bireyin yanısıra toplumun da işe katıldığı döneme tekâbül eder. 

Yani en fazla sayıda insanın hazzını artırıp acısını azaltacak eylem ahlâkîdir, bu ise yararcı 

ahlakın genel yarar ilkesine denk düşer. Kant’a göre ise, sonuç ne olursa olsun ahlaki eylemin 

iyiliği ya da kötülüğü ta baştan, akıldan bellidir. Sonuç önemli değildir. 

Ayrıca Kant, bir davranışın doğuracağı faydalı ve zararlı sonuçlarla ilgili ihtimallerin 

hesaplanmasının, davranışın tâbi olacağı kuralın saptanmasında rol oynamaması gerektiğini belirtir. 

➔ Ahlâk Dışı Amacın Reddi: Kant, hazcı görüşü reddeder ve ahlâka ahlâk dışı bir amaç 

tanınmasını kabul etmediğini ortaya koyar. Her hareketin değerinin meydana getirdiği hazza 

göre ölçülmesini gerektiren hazcı görüş, ahlaki hareketi deneyden gelen bir ölçüye göre 

değerlendirmek ister. Bundan başka, haz ve mutluluk kavramları, o derece değişik ve belirsizdir 

ki, insanlar tarafından o ölçüde farklı anlaşılmaktadır ki, bunlar, ahlâkî hareketin objektif kriteri 

olabilecek hiçbir şartı ihtiva etmezler. Harekete ahlakiliği sağlayan, hareketi yapanın ahlâk 

kanununu gerçekleştirme, ödevi ödev olduğu için yerine getirme iradesidir. 

➔ Ödev Etiği: Kant’ın ahlâk anlayışını anlatan temel kavram “ödev etiği”dir. Ödev etiği, sonuçlara 

göre değerlendirilmeyen bir alanı ifade eder. Çünkü sonuçsalcı yaklaşımda ahlâkî davranış, dış 

dünyada yaratacağı sonuca bağımlı ve insan da bu yüzden otonom değilken, Kant etiği insanın 

pratik olarak tam olarak rasyonel bir varlık olduğu temelinden hareketle özgürlüğü önemsenir. 

Kant’a göre, “dünyada, hatta dünyanın dışında iyi niyetten başka kayıtsız şartsız iyi 

sayılabilecek hiçbir şey düşünülemez.” Bu, Kant’ın ahâak sisteminin temelini ifade etmektedir.  

➔ Aklın İyi Olanı Bulması: Aklın ödevi, bir araç olarak değil, fakat “bir amaç olarak kendiliğinden 

iyi olanı” bulmaktır. İnsan, zeki, şerefli, zengin ya da kuvvetli olabilir. Ama asıl takdir edilmesi 

gerekli olan “iyi niyetli insandır.” 

Bu kavramın gerisinde doğanın hiçbir şeyi amaçsız yaratmayacağı inancının saklı bulunduğu 

söylenebilir. İyi niyet ampirik bir temele sahip değildir. İyi niyet, yalnızca sempati veya iyilik demek 

değildir. Bunlar insani eğilimlerdir ve bu tür eğilimler insanı mutlu kılsa bile en yüksek ahlaki değeri 

meydana çıkarmaz. İnsanda “iyi niyetin geçerliği”, “doğanın” amaçsız hiçbir şeyi meydana 

çıkarmayacağı varsayımından kaynak alır. 

➔ İyi Niyet: Kant’a göre, bize bağlı olmayıp bizi bağlayan sonuçlar ne olursa olsun, bizim 

niyetimizin iyi olması önemlidir. Biz iyi niyetle hareket ettiğimizde, sonuç ne olursa olsun, 

ahlâklı davranmış oluruz. Bu niyet, dışarıdan gelen baskılarla belirlenmemiştir, yani insanın 

otonom varlığından gelir. Dışarıdan gelen baskılar; toplumsal baskılar, yaptırım korkusu gibi 

baskılar (yasal yaptırım, dînî-manevî yaptırım gibi) nedeniyle hareket etmek Kant’a göre 

ahlâken iyi değildir, çünkü otonomi bozulur, eyleminiz dışarıdan gelen bir güçle belirlenmiş olur 

ve özgürlüğe halel gelir. Yani, eylemimizin niyeti dışarından belirlenmişse, niyet ahlâken iyi 

değildir. 

İyi niyet, insanı, yardıma muhtaç bulunan başka bir insana, ona karşı hiçbir sempati duymasa 

bile ödevi ödev olarak yapma ilkesi dolayısıyla yardım etmeye götürür.  

Bir davranışın ahlaki bir değeri olabilmesi için, kaynağını ödev düşüncesinden alması gereklidir. 

Davranışta bulunanın belli bir sonuca ulaşmak için belli şekilde davranması, ya da salt başarıya ulaşmak 
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için belli bir davranış biçimini benimsemesi yeterli değildir. Davranışın, insanın muhatap olduğu 

kategorik emperatifi gerçekleştirme amacına yönelmesi gerekir: 

“Yalnızca aynı zamanda genel bir kanun olmasını isteyebileceğin maxim’e göre hareket et.” 
 

Bilgi Notu: Hipotetik Emperatif (şartlı buyruk) 

 Hipotetik emperatif’in yapısı, “şunu istiyorsan, şu şekilde davranmalısın” 

şeklindedir. Hipotetik emperatif sözkonusu olduğunda, davranışın bağlayıcılığı, 

davranışta bulunacak olan kişinin davranışıyla ortaya çıkacak sonucu 

istemesine bağlıdır. Hipotetik emperatifler, insanın hayatta başarı kazanmasını 

olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, en yüksek ahlâkî iyiliğe, bunlara uymak 

yoluyla değil, kategorik emre, bağlanmak sayesinde ulaşılabilir. 

 

 

➔ Ödev etiği, insanın rasyonel olmasını, otonom ve iyi irade sahibi olmasını, ahlak yasalarını, 

ahlâkî yükümlülüklerini kendi koymasını ister. Kategorik emperatif, genel olarak ödevi gösterir. 

Davranış, ilk önce sübjektif ilkeye göre düşünülür. Bu ilkenin objektif olarak geçerli olup 

olamayacağı kategorik emperatif kriterine başvurulmak yoluyla anlaşılır.  

Kategorik emperatifi kabul etmek sûretiyle Kant, insan aklının davranışına yol gösteren ilkeleri 

yaratabileceğini, böyle bir emrin muhatabı olması nedeniyle insanın irade özgürlüğüne sahip sayılması 

gerekeceğini savunmuş oluyordu. … Kategorik emperatifin kendisi, belki somut bir davranış kuralı 

değildir. Ama insan aklının davranış kuralları belirtmesinde yol gösterici bir prensiptir. 

Kant’a göre ahlâkî edim somut olayda bireyci bir ahlak anlayışı içinde ödev bilinciyle ve insanın 

özgürlüğü çerçevesinde gerçekleşir. Birinci ilke: “Öyle davran ki iradenle (akla uygun iradenle) 

yapacağın eylem, evrensel bir yasa olabilsin”. Yani birinci ilkeye göre, somut durumda, irâdî eylemimiz 

evrensel olarak uygulanabilirse ahlaki olur. 

Peki, eğer her insan kendi ahlâk yasasını kendi koyuyorsa, burada sofistler gibi ne kadar insan 

varsa o kadar ahlâk vardır mı demiş oluyor? Kesinlikle hayır. Kant’ta, bu anlamda sofizm yoktur. Her 

insan kendi ahlâkî yasasını, niyetini kendisi koyar; ancak Kant’ın ödev etiğinde ahlâkî ödevin ne olduğu 

belirlenirken, “ödev olarak yapmam gerektiğini düşündüğüm, niyetlendiğim şey aynı durumda aynı 

koşullarda bulunan her insanın da davranacağı evrensellikte olmalıdır.” 

İşte bireycilik ve evrensellik, bu maksimle örtüşür. Yani o durumda nasıl davranacağımızı biz 

belirleriz; ancak davranışımız bizi aşar ve herkesin bu durumda evrensel olarak o şekilde davranması 

gerektiği düşüncesine varır. İşte ödev etiğinin maksimi budur. 

Somutlaştırırsak; bazen yalan söylemek iyi bir şey olabilir. Bu düşünceyle yalan söylediğimde, 

herkesin aynı biçimde yalan söylemesini bekleyemem. Bu evrenselleştirilemez. Çünkü yalan söylemek, 

gerekçesi ne olursa olsun, genel bir kural olarak varsayılamayacaktır.  Birey ve evrensellik meselesi 

böylece aşılmış olur. 

Ancak Kant’ın ödev etiğinin katıksız olarak yarara yönelmediği söylenemez. Çünkü örneğin 

herkesin yalan söylediği bir toplumda yaşanamaz önermesi, bir arada yaşayabilmek için yalan 

söylememeliyiz gibi sonuçsalcı bir yaklaşıma konu olabilir. 

Kategorik emperatifin konusunu teşkil eden ahlak emri a priori nitelikte ve deneyle ilgili 

değildir. Aynı şekilde ahlak emri, Kant’a göre, insanı duyguların ve ihtirasların etkisinden kurtarmak 

amacını taşır.  

Ayrıca ödev ahlâkında duyguya da yer yoktur. Yani edimi, edimin yöneldiği kişiye yönelik olumlu 

ya da olumsuz hislerimizden ötürü yapıyorsak bu ahlaki değildir. Örneğin; bir hastayı ziyaret etmek, 
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ona yaranmak için yapıldığında ne kadar ahlâksızca ise, onu sevdiğim için ancak herhangi bir ödev 

duygusu olmaksızın yapıldığında da o denli ahlâksızcadır. 

Kant’ın sisteminde, davranışın doğuracağı sonuca ya da sonuçlara fazla önem verilmez. Çünkü 

Kant, iyi niyetli insanın bütün insanları, bir araç değil, fakat amaç olarak kabul etmesi üzerinde ısrar 

etmektedir.  

Kant etiğinin bir diğer maksimi (ilkesi): “Hiç kimse bir amaca ulaşmak için, başka bir insana 

araç olarak bakamaz. Bizatihi insanın kendisi bir amaçtır. İnsan onuru, her şeyden önce gelir” 

düsturudur. 

İkinci ilke: “İnsan aklın ve ahlâkî ilkelerinin sahibi olan, onur sahibi bir insandır. Edimin öznesi 

de dâhil, tüm insanlar hiçbir amaç için araç olamaz; çünkü insan ahlâkî ayrıcalığı olan özel, özgür bir 

varlıktır”. 

 

ÖRNEK: Zengin bir teyzemiz var. Ben ve kuzenim, onun tek mirasçılarıyız. Kuzenim, 

çok müsrif. Teyzenin, müsrif kuzenime bir zaafı var. Bu arada teyzemle hep ben 

ilgilenirken, kuzen hiç ilgilenmiyor. Teyze, bir ziyaretimizde, mirası eşit paylaşacağımızı, 

kasadaki değerli mücevherleri de kuzene vereceğimi söylüyor. Ben de tamam deyip söz 

veriyorum. Ancak kuzen çok müsrif olduğu için, ben mücevheri ona vermeyip çocuk 

esirgeme kurumuna bağışlıyorum. Bu örnekte, Kant’ın ahlâk anlayışına göre bu ödev 

ahlâkına aykırıdır. Çünkü ahlâkî olan, teyzeye verilen sözün tutulmasıdır. Bu husus, verilen 

sözün verilen sözün evrenselleştirilemeyeceği noktasında ahlâkîliği engeller. Oysa bu 

davranış sonuçsalcı etiğe göre uygundur. Bir kişinin menfaati, hem de olaydaki gibi müsrif 

bir kişinin menfaati yerine, toplumun çoğunun menfaati gözetildiğinden ahlâkîdir. 

 

ÖRNEK: Böbrek hastası bir kız çocuğu var. Kadavralardan alınacak böbrekle uymuyor. 

Annenin böbreği uymuyor; babanın böbreği ise uygun. Organ naklinde başarılı olma 

olasılığı %100 değil. Ayrıca baba, kızına böbreğini vermek istemiyor. Doktordan rica 

ederek, özellikle eşine, böbreğinin uyduğunu, ancak böbreğini vermek istemediğini 

açıklamamasını istiyor. 

  

Burada, Kant’ın ödev etiği bağlamında, şu sorular sorulabilir: 

 

   SORU-1:  Kant etiği açısından, doktorun, babanın ricasına uyup böbreğin uyduğunu ve 

babanın böbreğini vermek istemediğini saklaması, bu konuda aileye yalan 

söylemesi ahlâkî midir? 

CEVAP-1:  Kant etiği, duruma bağlı istisnaları kabul etmeyen, mutlakçıdır. Bu örnekle, bu 

durumda doktorun yalan söylemesi, “bazı durumlarda yalan söylenebilir” 

biçiminde bir sonuca gider ve mutlakçı yaklaşıma uymaz. Kant bakımından 

doktorun gerçeği açıklamaması, diğer bir ifadeyle yalan söylemesi ahlâkî değildir! 

  

   SORU-2:  Aynı soru, sonuçsalcı ahlâk anlayışı bakımından nasıl algılanır? 



95 
 

CEVAP-2:  Doktorun aileden gizlemesi, aile saâdetinin bozulmasına sebep olacağı için, 

sonuç bakımından ahlâkîdir. 

  

   SORU-3:  Peki babanın böbreğini kızına bağışlamaması, Kant etiği bakımından ahlâkî bir 

ödeve uymama anlamına gelir mi? Başka deyişe, Kant etiğinde böbrek 

bağışlamak, ahlâkî ödev midir? 

CEVAP-3:  Kant etiği açısından, baba böbreğini vererek kendini araçsallaştırmış olur. O 

nedenle babanın davranışı, Kant ahlâkına aykırı değildir. 

  

   SORU-4:  Peki, bu husus, yani böbreği vermek ya da vermemek, evrensel bir yasa haline 

gelebilir mi? Başka deyişle, Kant’a göre ahlâkî ödev evrenselleştirilip herkese 

yüklenebilir olmalıdır. Böbreği vermek yönündeki ahlâkî yükümlülük herkese 

yüklenebilir mi? Evrenselleştirilebilir mi? Yani herkes böbreğini vermek zorunda 

mıdır? 

CEVAP-4:  Bu konu, tartışmalara açıktır. Ancak, insanın araçsallaştırılması hâli burada ön 

plana çıkacağı için, Kant etiğine uygun yanıtın, böbrek verme ödevi her insana 

evrensel olarak, yani herkese yüklenebilecek bir ödev olmadığı biçiminde olacağı 

söylenmelidir. 

 

ÖRNEK: ÖTENAZİ  
 Soru: Ötenazi Kant etiğine göre bir ahlâk yasası olabilir mi? Evrenselleştirilebilir mi? 

Cevap:  

-  Burada doktor araç olarak kullanılır. 

- Kant etiğinde duygusal sâiklerle davranmak ahlâkî değildir. Acı ve ıstıraptan 

kurtulmak için, yani kötü duygulardan korunma isteğiyle yapılan edim ahlâkî ödev olamaz. 

-   Ayrıca, bir insanın ne şekilde olursa olsun, (ötenazi veya intihar) hayatının sona 

erdirilmesi, Kant etiğine aykırıdır. 

 

Kant etiğine eleştiriler 

-    Duyulara yer vermeyişi eleştirilir. 

-  İnsandan çok fazla şey talep edip onu sınırlandırdığı; insanın her ediminde, evrensellik 

çerçevesinde bir ahlâkî muhasebeyi gerektirmesi bakımından çok talepkâr olması. 

 

Hukuk ve Devlet Teorisi 

➔ Liberal Devletçilik: Kant, çağının liberal devlet anlayışına uygun bir devlet anlayışına sahip olup, 

liberal bir devletten yanadır. Ancak Kant, liberal devlet anlayışı bakımından, Hobbes ve Locke 

arasında bir yerde durur. 

➔ Kant’ı liberal yapan özelliklerinden ikisi: 

 Kant’a göre, en iyi yönetim biçimi cumhuriyettir. Temsili sistemin, cumhuriyet 

yönetiminin normal işlemesi için zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu şekilde 

egemenliğin ulusa ait bulunması gereği belirtilmiş olmaktadır.  
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  Kant, mülkiyet hakkının önemli bir hak olduğunu da savunur. Bu bakımlardan da 

Hobbes’dan ayrılır. Ancak Hobbes’a benzediği bir başka nokta daha vardır: Halka aktif 

direnme hakkının tanınmamasıdır. Kant Hobbes’ yaklaştığı yerlerde Locke’dan 

uzaklaşır. 

➔ Sosyal Sözleşmecilik: Devlet, Kant’ta zorunlu olmayan yapay bir olgudur. Kant da devletin 

ortaya çıkışını, bir toplum sözleşmesiyle açıklıyor. Bu anlamda, o da bir toplum sözleşmecisidir. 

Kant’ın doğal durum tasviri, tıpkı Hobbes gibi kötümserdir. Yani insanlar eşit ve özgürdür, ancak 

sürekli bir savaşım ve karmaşa vardır. İnsanlar, bu savaşa son vermek için, aralarında bir 

sözleşme yaparlar. Kant, doğa durumunda Hobbes’a benzer. 

➔ Güçler Ayrılığı: Ancak devlet kurulduktan sonra, Hobbes’tan uzaklaşır. Devlette yasama, 

yürütme ve yargı erklerinin birbirlerinden ayrı olduklarını savunmaktadır. Hatta yargıya, 

yasama ve yürütmenin müdahale etmemesi gerektiğini savunur; ancak yargı mensuplarının 

yürütme tarafından seçilmesi konusu tek istisnadır. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirini 

tamamlayıcı şekilde faaliyette bulunur. Ancak, bu üç yetkinin ayrı organlarda kullanılması 

gerekir. Yasama, kanun yapma, yürütme kanun uygulama ve yargı, kanunlara göre herkese 

payına düşeni verme fonksiyonunu üstlenmiştir. Yürütme gücü, hukuka bağlı olarak ve yasama 

organı denetiminde faaliyette bulunur. Yasama ve yürütme görevini yerine getiren organların, 

yargı gücüne hiçbir şekilde karışmamaları gerekir. Yürütme organının hâkimlerle ilgili tek 

yetkisi, onları göreve atamaktan ibaret olmalıdır. 

➔ Özgürlüklerin Korunması ve Uzlaştırılması: Kant, Hobbes’dan hak ve özgürlükler konusunda 

da uzaklaşır. İnsan doğa durumundan sonra da, haklarına ve özgürlüklerine sahiptir; egemene, 

devlete hak ve özgürlüklerin devri sözkonusu değildir. Kant’ın hukuk sisteminde, genel özgürlük 

kanuna göre, kişilerin özgürlüklerinin birbiriyle uzlaştırılması başlıca amaç olduğu için, siyasî 

iktidarın ödevi de, siyasî liberalizmin genel çizgisine uygun olarak, kişilerin özgürlüklerinin 

sınırını belirtmek ve özgürlükler arasında uyum sağlamaktan ibaret olmaktadır. Özgürlükleri 

güvence altına alacak olan kuvvet, herkesin iradesinin temsilcisi olan genel iradedir. Genel 

iradenin belirmesini de sosyal sözleşme varsayımına göre açıklamak gerekir. Kant, sosyal 

sözleşmenin tarihî bir gerçeklik olmadığını, fakat bir akıl ilkesi olduğunu ve bu ilke aracılığıyla 

devlet iktidarının meşruluk kazandığını belirtir. 

➔ Direnme Hakkı Karşıtlığı: Kant, düzen yanlısı olup düzene vurgu yaptığı için asla bir aktif 

direnmeyi varsaymaz. Kant’ın liberalizmden uzaklaştığı haldir bu. Kant, ihtilal hakkı diye bir 

haktan söz edilemeyeceğini belirtir. Kant’a göre kurulu düzene karşı gelme ve onu değiştirme 

hakkının tanınması anarşiye sebep olur. Yöneticiler hukuk kurallarını çiğneseler, vergi ve 

askerlik yükümlülüklerinde eşitlik ilkesinden sapsalar bile, vatandaşların hukuka aykırı 

tutumları şikayet etmekten başka yapacakları bir şey yoktur. İhtilal ya da direnme hakkının 

tanınması bütün hukuk yapısının çökmesi sonucunu doğurabilir.  

 

 Not: Aslında doğal hukukçuların Kant benzeri direnme hakkına yer vermeyişleri, Sokrates’ten 

beri vardır. Bu, doğal hukukun statükocu bir konum alışıyla da ilgilidir. 

Kant, ayrıca her toplumda tek bir üstün iktidar bulunduğunu, bu üstün iktidara karşı koyma 

esası kabul edilirse, ihtilal teşebbüsü durumunda, toplumda birbirinden ayrı iki üstün iktidarın birlikte 

varlığını kabul etmenin gerekeceğini, bunun ise devlet otoritesinin tekliği ilkesi ile bağdaşmayan bir 

çelişki oluşturacağını belirtmektedir. … Vatandaşlar üstün otoriteye karşı geldikleri zaman, egemenliğin 

kimde bulunduğunu, kimin yöneten kimin yönetilen olduğunu kestirmek imkansızlaşır, bu nedenle de 

bazı doğal hukukçuların savunduğu ihtilal veya direnme hakkı reddedilmelidir. 

Kant, devlet hukukuna ebedî hukuktan doğan a priori kanunların yol göstericilik etmesi 

gerektiği düşüncesindedir.  
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➔ Ayrıcalıklı Kilise Yokluğu: Devlette ayrıcalıklı bir kilise bulunamaz.  

➔ Siyasal Ayrıcalık Yokluğu: Bazı insanların siyasal ayrıcalığa sahip olmaları da kabul edilemez. 

Devlet başkanının ayrıcalığı, ifa ettiği görevden doğar. Kant, devlet başkanının sorumsuzluğu 

ilkesinin, İngiliz Anayasa uygulamasında görülen “kral hata yapmaz” esasından kaynaklandığı 

düşüncesini taşımaktadır. 

➔ Devletin Hukuk Yapıcılığı ve Koruyuculuğu: Özet olarak Kant’ın sisteminde devlet esas 

itibarıyla hukukun yapıcısı ve koruyucusudur. Devletin ödevi özgürlüğü güvence altına 

almaktır. Vatandaş devlet işlerini eleştirebilir, fakat devlete karşı ayaklanamaz. Bu anlayışla 

özgürlük ve otorite uzlaştırılmaya çalışılmaktadır. Kant, XIX. yüzyıl liberal devlet görüşünü 

savunmakta, fakat ihtilal hakkını reddettiği için de başlıca Locke’un temsil ettiği doğal hukuk 

görüşünden uzaklaşmaktadır. 

 

Kant’ın Hukuk Düşüncesi 

 

Kant, hukuk düşüncesi bakımından düalisttir. “Olan” ve “Olması gereken” hukuk yaklaşımı, 

tıpkı Platon’da olduğu gibi, Kant’ta da vardır. 

➔ Kant’ın sisteminde ahlâkî ve hukukî ödevler birbirinden kesin biçimde ayrılmıştır. Hem ahlâk, 

hem hukuk kuralları, hangi davranışın zorunlu olduğunu gösterir. Bununla birlikte ahlâk ve 

hukuk alanlarında insan iradesini etkileyen sâikler birbirinden ayrıdır. Ahlâk kuralına uymayı 

sağlayan sâik insanın içindedir. Hukuk kuralı ise, yaptırımın etkilediği hukukî bir sâikle 

gerçekleşir. Hukukun amacı, insan davranışının dıştaki belirme şeklini düzenlemektedir. 

Ahlâk, kişinin iç dünyasından, aklından ve vicdanından kaynağını alır. Ahlâkî sâik, kişinin 

kategorik emperatife uymasını sağlaması yönünden ne ölçüde değerli sayılırsa sayılsın, ahlâk 

kurallarının hukuk kurallarından üstün olduğu ileri sürülmemelidir. Bazı durumlarda, ahlâk ve hukukun 

gerekleri birbirinin aynı olabilir. Örneğin “pacta sunt servanda” (ahde vefa) hem ahlâkî, hem de hukukî 

bir ilkedir. Ahlâkî olmayan hukuk kurallarının bulunabileceği unutulmamalıdır. 

➔ Kant’ın hukukla ilgili ikinci önemli vurgusu, hukuk ile ahlâkı ayırmasıdır. Hukuk ve ahlâkın 

birbirinden nasıl ayrıldığını, Kant en iyi biçimde gösterir. 

Hukuk ile ahlâk, birbirinden etkilenseler de ayrıdırlar. Ahlâk otonomdur. İnsan ahlâk alanında 

özgürdür. Kendi yasalarını (birinci ve ikinci ilkeler bakımından) kendisi koyar. Yani kurallar, kişinin 

kendisinden gelir. Yani kuralı koyan bireydir. 

Ahlâkî olarak kendi koyduğumuz kurala uymadığımızda, sorumlu olduğumuz makam yine 

kendimiz olmaktadır. Bu sorumluluk, yani yaptırım da yine kendimizden gelir. 

Hukuk heteronomdur. Hukuk yasasını koyan ile ona uygun davranma zorunda olan, ahlâkın 

aksine, ayrı makamlardır. Kuralı bir dış güç, dış makam koyarken, kurala bu makamın dışında yer alanlar 

uymalıdırlar. 

İkinci olarak, hukuka aykırı davranıldığında, sorumlu olunan makam, yargılayan makam da yine 

dışarıdan gelir. Yaptırım da vicdan azabı değil, şiddet ve cebirdir. 

İnsanların özgürlüğünün birbiriyle olan bağlılığını göstermek, hukukun ödevidir. Hukuk, 

insanların dış ilişkilerini düzenlemek amacını taşıdığına göre bütün hukuk kurallarını düzenleyen 

evrensel ilke şöyle tanımlanabilir: “Hukuk, genel kapsamlı (evrensel) özgürlük kanununa göre, bir 

kişinin irâdî fiillerini, diğer kişilerin iradi fiilleri ile uzlaştıran şartların bütünüdür.” 

Böylece, hukukun önemli bir özelliğinin “zorlama” olabileceğini Kant kabul etmiş oluyor. Ancak 

bu zorlama, bir kişinin özgürlüğünün başka birisi tarafından tehlikeye sokulmasını önlemek amacını 

güttüğüne göre, meşru sayılmak gerekir. Hukukun amacı, irade özgürlüğünün korunması ve bunun 



98 
 

gerçekleştirilmesine imkân sağlanması olduğuna göre, hukuk aslında, pratik aklın konusu olan 

özgürlüğün, fenomenler dünyasında belirmesinin bir aracı olmak niteliğini kazanmaktadır. 

Peki, Kant’a göre hukukun önemi nerden gelir? 

- Hukuk ile, bir kimsenin özgürlüğü, başkasının özgürlüğüyle uzlaştırılır ve başkalarının 

saldırılarına karşı bu özgürlüklerin korunmasıdır. 

-  Bu koruma ile, kişinin özgür bir varlık olarak otonomisi de korunur. 

- Ahlâk alanı, hukuk alanından çok daha fazla yükümlülük doğurur ve Kant’a göre hukuk yasaları 

ahlâkî ödevlerle, onların somutlaştırılmasıyla ilgilenmez. Hukuk ahlâka oranla çok daha dar bir alanı 

düzenler. Böylece Kant’a göre, hukukun yaptığı düzenlemelerle ahlâkî yükümlülük doğmazken, hukuk 

ile ahlâk kuralları da düzenlenemez. Örneğin; Kant intiharı ya da ötenaziyi ahlâken yanlış bulmaz, ancak 

hukukun bunu düzenlemesine karşı çıkmıştır. Bu, salt ahlâkî bir sorundur ve hukuk bireyleri bu konuda 

özgür bırakmalıdır. 

- Şu da söylenmelidir ki, hukuk kurallarının ahlâkî göndermeleri yok değildir. Örneğin; mahkeme 

önünde yalan söylemek, hukuken ve ahlâken uygun değildir. Ancak, hukuk bu ahlâkî konuları çok sınırlı 

ve belli bir çerçevede ele almaktadır. Yani, bir yasa koyucu, bir konuyu hukukî ödev haline getirmeyi 

ahlâkî kaygılarla yapamaz; yapmamalıdır. 

- Kant’a göre, hukukun yaptırım gücünden korkarak yapılan edimler ahlâkî değildir. Çünkü 

sâikimiz, yaptırım sonucu belirlenmiş olur. Oysa hukuk, sınırlı kimi konularda ondan korkarak ya da onu 

benimseyerek uymamızı önemser; bunun dışında ise hukuk sâiklerimizle ilgilenmez. Hukuk ile ahlâkın 

birleştiği en önemli nokta ise, ahlâkî bir değer olan adaletin hukukun amaç olarak yöneldiği bir değer 

olmasıdır. 

Kant, evrensel nitelik taşıdığına inandığı hukuk tanımını özel hukuk ilişkilerine uygularken, iki 

kişinin iradesinin birbirine şekli bakımdan uymasının yeterli olduğu üzerinde duruyor ve kapsam 

sorununa değinmiyor. Dolayısıyla sözleşme yapılırken icap ve kabul şeklinde ifade edilen iradelerin 

birbirine uyması, ona göre yeterli olmaktadır. Bu uygunluktan doğacak sonuçlar, yani tarafların elde 

edecekleri yararlar ve uğrayacakları zararlar, hiç önemli değildir.  

Hukukî ödevler ve haklar konusunda Kant, çok önemli bir yenilik getirmez. Hukukî ödevlerin 

neler olduğu konusunda Ulpianus’un çizdiği yolu izler ve üç hukukî ödevi sıralar: 

KANT’A GÖRE HUKUKÎ ÖDEVLER 

➔ Şerefli yaşa (honeste 

vive): 

 Bu ödev, kişinin diğer kişilerle olan ilişkisinde kendi 

değerini koruması anlamına gelir. Kişi diğer kişilerle 

olan ilişkilerinde, kendisinin bir araç değil, bir amaç 

olduğu bilincinde davranmalıdır. 

➔ Kimseye zarar verme 

(neminem laede): 

 Kişi zorunluluk durumu ile karşılaşsa bile başkasına 

zarar vermemelidir. 

➔ Herkese ona ait olanı ver 

(suum cuique tribue): 

 Bu ödev bir kişiye ait olanı ona vermek şeklinde 

anlaşılırsa anlamını yitirir. Çünkü bir kişiye ait olan 

zaten onundur. Bu ödev, bir kişinin, kendisine ait 

olan konusunda, kendi dışında bulunan bütün 

insanlara karşı korunması biçiminde anlaşılmalıdır. 

 

➔ Kant’ın hakları sınıflandırması: Aklî ilkelere dayanan doğal haklar ve pozitif hukukun 

doğurduğu pozitif haklar. Kişinin doğuştan sahip olduğu hakları fıtrî haklar, hukukî muâmelerle 

hukukî fiiller sonucu doğan haklar kazanılmış haklar olarak nitelendirilebilir. Kant’a göre insan, 
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sadece bir doğal hakka sahiptir: Özgürlük. Bu özgürlük, genel özgürlük kanununa göre 

başkalarının özgürlüğüyle birlikte var olabilen bir özgürlüktür. Eşitlik, özgürlük ilkesinde 

saklıdır. Özgürlük ilkesinden, bazı doğal haklar çıkar; mülkiyet, bunlar arasında önemli bir 

yer tutar. Kant’a göre mülkiyet, kişiliğin, kişisel iradenin belirmesi yönünden zorunludur.  

➔ DH’un PH’u Belirleyiciliği: Doğal hak ve özgürlükler, yani doğal hukuk, pozitif hukukun 

üstündedir ve pozitif hukuku yapanları bağlayan bir konumdadır. Pozitif hukuk, doğal hukuka 

uygun olmak zorundadır. Ancak, pozitif hukuk, doğal hukuka uymadığında dahi aktif bir 

direnme yoktur. Bu durumda sadece şikayetci olmakla yetineceğiz; çünkü aktif direnme, tıpkı 

Hobbes’ta olduğu doğal durumun karmaşasına yol açabileceği için, Kant’ın anlayışında yer 

bulmaz. Düzen fikri Kant’da çok daha önemlidir. 

İnsan iradesinin kendi dışındaki nesnelere yönelerek o nesneleri kendi kişiliğinin bir parçası 

yapmaya hakkı bulunduğu kabul edilmelidir. Tabiat durumunda, insanlar mülk sahibi olabilirler. Ancak 

güvenliği teminat altına alan devlet olmadıkça, mülkiyet hakkı geçici bir zilyetlikten ötede bir anlam 

taşımaz. Böylece kişilik ile mülkiyet arasında bir ilişki kurulmakta, mülkiyet hakkı olmadığı zaman 

kişiliğin ve kişisel irade özgürlüğünün gerçekleşmesinin imkânsızlığına değinilmektedir. Kant’ın 

mülkiyet anlayışı, tamamen soyut bir nitelik taşımakta, mülkiyeti irade özgürlüğünün belirmesinin şartı 

saymaktadır. Bu anlayış somut durumlarla ilgili çözümler sunmamaktadır.  

Kant’ın pozitif hak ve kazanılmış hak kavramları ise, devletin kanunlarınca kişilere tanınan 

yetkiler anlamına gelmektedir. 

➔ Cezalandırmanın amacı: Cezalandırma hakkı, kişinin cezalandırılabilecek bir fiili işlemesinden 

doğar. Nitelik ve nicelik bakımından adalete uygun ceza, kişiye yaptığını ödeten ceza olmalıdır. 

Ceza adaleti, mutlak adalet esasına dayanmalıdır.  

➔ Af Yetkisinin Dikkatlice Kullanılması: Kant, suçluya verilen cezanın azaltılması veya tamamen 

kaldırılması anlamında af yetkisinin hükümran güç tarafından çok dikkatli biçimde 

kullanılması gerektiği fikrine sahiptir. Devletin, kişilerin kişilere karşı işledikleri suçlarla ilgili 

olarak af yetkisini kullanmaması gerekir. Devlet, ancak devlete karşı işlenen suçlar 

konusunda af yetkisini kullanabilir. Bununla birlikte, devlete karşı işlenen suçlarla ilgili olarak 

af yoluna gidilmesi halkın güvenliğini tehlikeye düşürecekse, af yetkisinin bu halde de 

kullanılmaması daha doğru olacaktır. 

 

Yeni Kantçılık:  

Kant, “olması gereken hukuk” üzerinde durarak doğal hukuk görüşünün gelişmesine rol 

oynamıştır. Özgürlüğün fiilen gerçekleştirilmesini hukukun temel amacı sayması da, sözügeçen teoriye 

bağlı kaldığının kanıtıdır. Savunduğu devlet teorisi, bütün XIX. yüzyıl boyunca liberal düşünürlerin 

üzerinde durdukları devlet anlayışına benzemektedir. Kant’ın cezalandırma hakkının kaynağı 

hakkındaki görüşleri belki de hukuk teorisinin en zayıf bölümünü meydana getirmektedir. Çünkü 

mutlak adalet teorisinin teorik bakımdan cezalandırma hakkını açıklayamayacağı, uygulama yönünden 

de değerini yitirdiği artık anlaşılmıştır.  

Yeni Kantçılık, Kant’ın özellikle insanın amaç-araç oluşu bakımından yeniden değerlendirilmesi 

gerektiği, örneğin her eylemde aslında insanın bir yandan amaç, bir yandan araç oluşu söz konusudur. 

Dolayısıyla, Kant’ın araç ve amaçtan bahsederken güttüğü kaygıdan yorumlanmamalıdır; katı 

olunmamalıdır. Yeni- Kantçıların araç-amaç konusundaki yorumu, bir insanın diğerinin otonomisini, 

seçeneklerini, iradesini elinden almamasını, onu sömürmemesini, onun özgürlüğünü ortadan 

kaldırmamak yönünde Kant’ın anlaşılması gerektiğini savunurlar. Yani Yeni-Kantçılar Kant’ın katı bir 

biçimde anlattığı ahlâkî sorunu daha geniş perspektiften bakarak çözmeye çalışmaktadır. 
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BİLGİ NOTU: EBEDİ BARIŞ 

Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme adlı eserinde Kant, barışın önkoşullarını açıklar. Kant, uluslararası 
ilişkilerin hukuk tanımayan ilkel insanlar arasındaki ilişkilere benzediği ve savaş durumu özelliği taşıdığı 
kanısındadır. Savaş durumunun normal sonucu olarak da, kuvvetlinin hakkı ilkesi uluslararası ilişkilerde 
geçerlik kazanmaktadır. Uluslararası hukukta hak, savaş yoluyla kazanılabildiği ve korunabildiği için geçici 
nitelik taşır. Devletler arasında evrensel bir birlik kurulabilirse devletlerin hakları kesin karakter 
kazanabilir. Bu birliğin devletlerarası barışı sağlayacağını düşünen Kant, “Dâimî Milletler Kongresi” adını 
öneriyor. Kant, devletlerin birbirlerinin işlerine karışmaması gerektiğini savunuyor ve ayrıca savaşı 
devletler hukukunun içinde normal bir uygulama gibi değerlendiren Grotius ve Pufendorf’u eleştiriyor. 
İnsanlığın özlediği barışın kurulmasında, filozofların görüşlerinden de yararlanılmasını öneriyor. 
Yeryüzünde ebedî barışı sağlayacak olan uluslararası federasyon, ona göre ulusların eşitliği ve özgürlüğü 
ilkesine dayanmalıdır. Ulusların birbiriyle savaşmaması, Kant’a göre yalnızca bir istek değil, aynı zamanda 
ahlâkî bir ödevdir ve insanlık hayatı daha çok geliştiği zaman zorunlu bir sonuç olarak belirecektir. İçinde 
yeni bir savaş nedeni saklayan hiçbir uluslararası andlaşmanın barışı sağlamayacağını belirtiyor. Kant, 
devletler üstü bir otoritenin zorunluluğunu 1795 yılında belirtmesi, ileri görüşlü bir düşünür olduğunu 
gösterir. 

 

Toplum Sözleşmecileriyle İlgili Son Notlar 

- Toplum sözleşmecileri, yeni gelişen burjuva sınıfının siyasal iktidardan pay sahibi olma 

arzusuyla yakından ilintilidir. 

- Liberal düşünürler, burjuvazinin argümanları olan mülkiyet, eşitlik, özgürlük, hak gibi 

kavramların felsefî temellerini ve zeminini sunmuşlardır. 

-   Bu değerler, Fransız devriminde somutlaşmıştır. Fransız devrimi doğal hukuk ilkelerinin 

gözetildiği, bunların pozitif hale sokulduğu bir noktadadır: Fransız Yurttaş Hakları Bildirgesi. 

-  Bu hak ve özgürlükler, Code de Napoleon (Fransız Medeni Kanunu) ile medenî kanun olarak 

iyice somutlaşır. 

- Aydınlanmanın doğal hukuku, Ortaçağ doğal hukukundan farklı olarak, rasyonalisttir. Yani, 

aydınlanma düşüncesi, insan aklının eriştiği, keşfettiği doğal haklardan sâdır olurken; Ortaçağ’da aşkın 

bir güç olan Tanrı’dan gelmiştir. 

- Aydınlanma doğal hukukunda, doğal hak ve özgürlükler a priori’dir. Yani insanın sonradan 

getirdiği akılda verili olan; ancak akılla keşfedilen, icat edilmeyen hak ve özgürlüklerdir. 

- Özellikle Almanya’da, Fransız Devrimi’ne eleştiriler de ön plana çıkmıştır. Alman romantikleri 

sözkonusu olmuştur. 
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