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FELSEFE

Felsefe= Philo+ sophia= akıl sevgisi (love of wisdom) demektir ve bu sevgi kişinin
kendini anlamasına ve dünyanın anlaşılmasına (world view) odaklanmış bir
sevgidir. Bu sevgi, nedenlere odaklanmıştır ve argümanlarla kanıtlama girişimini
içermektedir.

Terim karşılığına koşut olarak felsefe her şeyden önce rasyonel biçimde düşünme
sanatıdır. Her bilgi dalı rasyonel düşünceye dayalıdır; yalnız felsefe özgündür, zira
akıl ve mantık bilginin bizatihi kaynağı  olmaktadır— ister bir inanç veya araştırma
alanının altında yatan varsayımların incelenmesinde eleştirel olarak kullanılsın;
ister, realite doğanın gerekli hakikatlerini oluşturmak arayışı için yapıcı olarak
kullanılsın.

Atina Okulu: Rönasans Dönemi’nin ünlü ressamlarından Rafaello tarafından yapılan bu
fresk, Atina’dan başlayarak Ortaçağ’a kadar felsefe tarihinin ünlü filozof (Sokrates,
Platon, Aristo gibi) ve düşünürlerini resmeder. Atina Okulu Freski, Vatikan’da Sistina
Şapeli’nde bulunmaktadır.



HUKUK FELSEFESİ GİRİŞ
Kaynak: Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL. Hukuk Felsefesi, 4.bası

2/38

TEMEL FELSEFİ SORULAR

1) Felsefe nedir?
2) Felsefenin yararları var mıdır/?
3) Evrensel değerler var mıdır?
4) Kişiye özel değerler?
5) Hukuki önermelerin geçerliliği/doğruluğu var mıdır? Varsa ölçütleri

nelerdir?
6) Hukuk felsefesi ve hukuk teorisi/kuramı arasında fark var mıdır?
7) Hukukun boyutları nelerdir?
8) Hakikat var mıdır? Varsa nedir? :Varlık-form/biçim ayrımı; varsa

nasıl bulunur/bilinir? Epistemoloji-amprisizm/ rasyonalizm

Eşeğin Okur Yazarlığı
Timur, Nasrettin Hoca’dan eşeğe okuryazarlık öğretmesini istemiş; şaşıran Hoca
çözümü bulmuş. Sayfalar arasında saman yerleştirmiş ve saman bittiğinde eşek dili
ile sayfayı çevirmiş; sayfalar bittiğinde eşek bir anırmış. Ağzı açık kalan Timur
Hoca’ya bunun kerametini sormuş ve aldığı yanıt: “Onu anlamak için eşek olmak
gerek!”

“Bir şeyi basit bir dille anlatmalı ve fakat basitleştirmemelidir.”
   Albert Einstein

Felsefe nedir sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında,

A) Tarihsel etkili fikirler:

1) Akıl arayışı (philosphia)
2) Bilgi, bir şeyi “bilmek” karşıtı olarak bir şeye inanmak nedir?

B) Felsefe tarihinde cevap aranan belirgin sorular:
1) “İyi” bir insan yaşamı nedir?
2) “Adaletin” anlamı nedir?
3) Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi, yoksa tamamen bir inanç konusudur

mu?
4) “Kişi” nedir ve bireysel kimliği belirleyen nedir?
5) Bir şeye inanmanın karşıtı olan bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir?
6) Ahlaki yargılar kanıt kabulü mü, yoksa tamamen öznel midirler?
7) Standart bir tat var mıdır?
8) Bir cümlenin doğru veya yanlış olduğunu söylemek ne demektir?
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Yaşam boyu hepimiz satıcıyız. Üniversitede de fikirlerimizi satmak istiyoruz.
Amaç-değer bu dünyada bir iz bırakmak. İlham verici olmak istiyoruz. Birilerinin
yüreğine dokunmak istiyoruz. Hatırlanmak istiyoruz. İşte felsefe, hukuk felsefesi
size bunun için bir anahtar sunmakta ve anahtarı nasıl kullanacağınıza ilişkin
sayısız sırları ifşa etmektedir.

Ne yapabileceğim konusunda zihnimi yokladım. Ve aklıma bir şey gelmedi.
“OKUMAZSANIZ  GELMEZ, GELMEYİNCE DE YAZAMAZSINIZ.”
Unutmayın! Kötü alışkanlıkları edinmek kolay ama onlardan vazgeçmek
zordur. İyi alışkanlıkları edinmekse zordur ama vazgeçmek kolaydır.

Bir filozof olmak için ihtiyaç duyulan (belki de tek şey) muhakeme yapabilme
yeteneğidir. (Aşağıda yer alan Rodin’in Düşünen Adam heykeline bir de bu şekilde
bakın. Eli alnında, çıplak, yalnız bir adam; adeta düşünmek için akıldan başka bir
şeye ihtiyaç yok dercesine duruyor.)  Felsefenin varlığı için de iman/inanç gerek,
ancak bu akla imandır/inançtır. Yalnız şu da bilinmelidir ki felsefeciler, akıl
gücünün kapsam ve gücü konusunda her zaman mutabık değildirler.

Çağdaş bir akım olarak felsefe yalnızca olumsuz bir biçimde de var olabilir, bir
eleştiri yöntemi olarak da. Yalnız ne taraftan bakarsanız bakın, felsefenin kapsamı,
insan düşünce ve yaratıcı faaliyetlerinin tüm alanlarını içermektedir.

Yalnız sizdeki temel sorun, çoğunuz bağlantılı (analitik) düşünmeye alışmış
değilsiniz; yani var olan bağlantıları göremiyorsunuz. Bir eksiklik de
değerlendirme ve değer konuları ile ilgilidir: Eğitim, (kişilerin) kültürel değer
yargılarıyla değerlendirmelerde bulunduklarının farkına varmalarına yardımcı
olmuyor. İşte felsefe ile bu sorunu sizlerle beraber olabildiğince gidermeye
çalışacağız.
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Ünlü Heykeltraş Rodin’in “Düşünen Adam” Heykeli

Yinelersek, FELSEFE rasyonel düşünme sanatıdır. Her bilgi dalı rasyonel
düşünceye dayalıdır; yalnız felsefe özgündür; zira akıl ve mantık, bilginin bizatihi
kaynağı  olmaktadır— bir inanç veya araştırma alanının altında yatan varsayımların
incelenmesinde eleştirel olarak kullanılsın veya realite/gerçekler doğasının gerekli
hakikatlerini oluşturmak arayışı için yapıcı olarak kullanılsın. Felsefeyi keşfeden
her kişi felsefenin başlangıcındaki hikâyeyi kendi yaşamında yinelemektedir.

Felsefe mutluluk amacı için bir araç olabilir. Felsefe insana entelektüel bir keyif,
manevi bir haz verir. İnsanın dünyada geçen yaşamını anlamlandırma isteği vardır.
Bu isteği de felsefe büyük oranda karşılayabilir; bize kendimizi tanıma olanağı
sağlar.

Karşılaştığımız sorunların üstesinden gelmek için o’na gereksinme duymaktayız.
J.P. Sartre, “insan kendisinden ne yaratırsa ondan ibarettir” diyor. Ben de elmanın
içindeki kurt için dünya elmadan ibarettir, diyorum.

Felsefe, kafa ve kavram karmaşasını gidermeye hizmet eder. Toplumsal
düzlemdeki katkıları ise, farklılıklara, anlayış ve hoşgörü ile bakmamız, önyargı ve
sonuçta ayrımcılık kurbanı olmamızı önlemek olarak sayılabilir.
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Felsefe büyük resmi, yani tümeli, yani evreni görmektir. Nitekim Sokrates’e
nerelisin diye sorulduğunda verdiği yanıt Atina’lıyım değil, dünyalıyım olmuştur.
Bu derste göreceğimiz felsefeciler bulutlar/sisler içindeki zirveleri keşfeden
kişilerdir. Kuşkusuz, yeni zirveler de keşfi beklemektedir. Her zirve yeni zirveler
keşfi için hayal gücümüzü tahrik etmektedir. Ve zirveler zincirinde yeni halkalar
oluşmaktadır. Bu mücadele, uğraş daveti sizler için de geçerlidir. Sizlerde de akıl
olduğuna göre bu uğraşta niye yer almayasınız! Tabi uçarken kemer bağlamanız
yanında, her hafta iki saatlik felsefi uçuşa akıl kilidinizi açık olarak gelmek için bol
bol eksersiz yapmanız, yani okumanız ve sorgulayan bir zihinle gerekmektedir.

“İnanç olmadan dünya dönmüyor. Lakin pek çok şeyin olduğu gibi inancın da
aşırısı, aşırıya kaçanı zarar vermektedir. Güneşin olduğu yerde gölge, inancın
olduğu yerde kuşku olmalıdır. İnsanın kendi doğrularından zaman zaman kuşku
duyabilmesi sağlıklı bir haldir. Yoksa doğrularımız bizim dogmalarımız olur”.

(Elif Şafak)

Felsefe yaparken, düşünme ve kavrayış sürecinde neleri kullanmaktayız?
Kelimeler/deyimler mi? Bunların azlığı/çokluğunun etkisi var mıdır? Unutmayın az
kelime, az kavrayış demek değil midir?

Temel Felsefi Kavramlar

Düalizm/ikicilik : Fiziki ve akli (mental) varlık,

Maddecilik : Yalnızca fiziki varlığa işaret etmekte; maddeci için
acılar, inançlar, istekler gibi akli durumlar esasta fiziki
durumlardır.

İdealizm : Maddecilik gibi yalnızca bir varlık/substance vardır; o
varlık da akli olandır.

İşlevcilik : Düalizm ve maddecilik arasında orta bir yol seçimidir.
Düalizm karşıtı “işlevsel akıl” fizikten ayrı olan bir varlık
değildir. Maddecilik karşıtı işlevci, akli durumların fiziki
durumlar benzeri olduğunu yadsımaktadır. Kabaca, önemli
olan fiziki nesne olmayıp, bu fiziki varlığın ne şekilde
organize edildiğidir.

“Yarı gerçekler yalanla eşdeğerdir.”
   Alman Atasözü
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“Güçlükleri bölerek çözmek lazım.”
Descartes

“İyi dile getirilmiş bir soru, yarı yarıya çözülmüştür.”
Poincaré

“Sorgulanmamış yaşam, yaşanmaya değmez.”
Eflatun’un Sokrates’i, Apology, 38 a.

Felsefenin mantığı bir temellendirme/haklılaştırma mantığıdır; haklılaştırılacak
nedeni, ilkeyi, temeli ortaya koymak ister.

Eleştirel düşünce- Kafanızda bir doğru var ve siz eleştirmek istediğiniz konuyu o
doğru ile karşılaştırıyorsunuz. Ona uyarsa “iyi”, uymuyorsa “kötü” sıfatını
vuruyorsunuz. Kafanızdaki ölçütler çok daha zenginse eleştiri biraz daha
zengin/nitelikli oluyor. Genelde yaptığımız eleştiri de, “eleştirel düşünceyi
içermeyen karalamalar.
Eleştiri ve karşıt görüş uygarlığın rahmidir.

Felsefede gerçekler yok; argümanlar var. Bilimde tasvir varken, felsefede
açıklama/gerekçelendirme var.  Bunun en belirgin kanıtı için “Eflatun ’un
“Diyalogları” –tüm diyaloglar için  Remzi Yayınları- 30 TL

Sokrat’ın  savunması
Menon üstüne/Erdem üstüne s.139
Menon s.149
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Protagoras s.393
Theaitetos ya da bilgi üstüne s.451
Sofist ya da varlık: Dil üstüne s.545

Mind/akıl- düşünmek
Lips/dudaklar- konuşmak
Ears/kulaklar-algılama kulakla olduğundan kulağın ateş alması gerek…. Gerçek
arayışı ve sorgulama sürecinde “gerçek, sorular da mı? Yoksa, yanıtlarda mıdır?”

Yine soruyla karşınızdayım.

Kimse sormuyor: Böyle düşünmesek ne olacak? Hiç. Yeni ve yapıcı görüşlere
eleştiri ile ulaşılmaz. Tasarıma gereksinme var, duruma bağımlı düşünme. Kaya
mantığı gibi durumdan bağımsız bir düşünme değil. Algısal değişim gereklidir.
Farklı sistemlerde davranışların farklı olduğu bilinmelidir. Bu nedenle aynı mantığı
her yerde uygulayamazsınız. Örnek olarak, üç kişinin ellerinde birer odun parçası
var: Birincisi odunu bıraktığında, odun düşüyor; İkincisi bıraktığında odun yukarı
çıkıyor; Üçüncüsü bıraktığında ise odun olduğu yerde kalıyor. Evren farklılıkları
anlaşıldığında sorun çözülmektedir: Birincisi. yeryüzünde, ikincisi su altında,
üçüncüsünün ise uzay gemisinde olduğunu anladığınızda, evrenlerin birinden farklı
olduğunu algıladığınızda farklı davranışları da anlayabilirsiniz.

Aklı kullanmayı öğrenmek/iyi düşünmeyi öğrenmek… Unutmayın! İnandığını
(somut) bilgi sayan kişi, aklını kullanmayı öğrenememiştir.

Yalnız bu ülkede iki cümle vardır ki, yönelttiğiniz kişilere küfür yerine geçer: “Edebiyat
parçalama”  veya “Felsefe yapma!”

Güzide sanatçımız Uzaylı Mustafa Topaloğlu’nun ‘Felsefe Yapma’ şarkısı,
“Aklın varsa kendine sakla

Felsefe yapma, felsefe yapma
Kimi doğru kimi yanlış

Kafana takma, kafana takma…”

“Ayakların olsun da Yürüme
Gözlerin olsun da Görme
Dilin olsun da Söyleme

Elin olsun da Vurma
Aklın olsun da Düşünme

Söyle
Ne farkı var senden dağın taşın?”

Suat Taşer
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GENELDE FELSEFE EĞİTİMİNİN SAĞLAYACAĞI YETENEKLER

Felsefe bir (hukuki) davayı daha güçlü olarak tartışmayı, düşüncelerimizi daha iyi
savunmayı, günlük yaşamımızda karşılaştığımız sorunlara yaklaşımımızda daha
esnek ve yaratıcı olmamızı öğretir.

Mantıksal, eleştirel ve bağımsız olarak düşünebilme (Nasıl);
Fikirleri ve argümanları açıkça ve etkili bir şekilde iletme ve
Soyut kavramlarla muhakeme ile soyut kavramları özel davalara
uygulayabilme (Nasıl).

Muhtevası

2500 yıllık sürede en etkili filozoflardan bazılarının görüşleri
Realite, bilgi, etik ve siyasetin doğasına ilişkin teoriler
Seçtiğin her konunun entelektüel tarihi ve kavramsal temelleri

Felsefe Öğreniminin Beş Nedeni Şunlardır:

1. Felsefenin özde/esasta bir değeri var ve onu özü itibariyle
değerlendirmekteyiz; doğal olarak felsefeye yönelmekteyiz; felsefe için
felsefe yapmaktayız.

2. Liberal eğitimin olması gerektiği bir konu- kişilerin, girift, farklılık ve
değişim ile baş edebilmeye hazırlanması; özel alanlarda derinlik
kazanımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu eğitim sosyal sorumluluk
sağlayıcı; sözel ve analitik yetenek sağlaması ve bilginin uygulamaya
aktarılmasını hedeflemesi açılarından önem kazanmaktadır.

3. Etkili sözel ve yazılı iletişim yeteneği olan kişiler yatkın olmakta ve tercih
edilmektedirler.

4. Gelir beklentilerinin daha fazla olacağından kuşku duyulmamalıdır.
5. Felsefe/edebiyat lisansı hukuk eğitim için atlama tahtası olabilecek

niteliktedir.
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Felsefe öncesi insan ve düşünme/ taş devri-taş kalmadığı için sonlanmadı.
Felsefede ne var? Nedir?  Yaşamın anlamı nedir? Varlık nedir? Olmak nedir?
Bunlara niçin/neden inanıyoruz?  Soru üzerine soru inşa etmek…
İnsan onuru (dignity) nedir? 1) Din kaynaklı mı? Eşrefi mahlukat, tüm semavi
dinlerde olduğu gibi 2) Yoksa aristokratik orijinli bir kavram mıdır? Eski
Yunan/Roma’da özgür, asil insanlara tanınan ayrıcalık belirtisi.

Bana kulak vermek sizin için külfet olmayacaksa, kös dinlemek yerine cephede
düşmana kulak kabartmak türü açık kulakla dinleyin. Sizlere “Erasmus”un (1469-
1536) Deliliğe Övgü gibi felsefeye övgü anlatmak deliliğine sapmayacağım.
Niyetimiz bu dönemde Sofist gibi konuşmak; olabildiğince eskileri örnek almak ve
sizlerle paylaşmak, teorileri sorularla irdelemek; iyi felsefe/kötü felsefe ayrımını
yapmak.
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Yaşam nedir ki? Zevki çıkardığınız anda yaşam dediğiniz değer bir şey kalır mı
ortada? İşte bu dersi zevk haline getirmeniz için felsefe ağacı meyvelerinden
tattıracağım. Başlangıçta biraz kekremsi gelecek. Merak etmeyin bu tada alışırsanız
müptelası olmanız kaderiniz olacaktır.

İnsanların hata yapmasının altında yatan ilk ve başlıca nedeni edindiğimiz ön
yargılar/mitlerden söz edeceğim.  Bu gerçeği en iyi vurgulayan Eflatun’un Mağara
Mit’idir:

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). Yalnız bu anlatımda şu sorular yanıtsız kaldı: İlk tutuklu
nasıl oldu da salıverildi? Arkasına dönmeye kim zorladı? İlk adım nasıl atıldı? Onu
salıverene ne oldu? Yalnız bu tutuklu, diğer tutukluların duvardaki gölgelerin hep
orada olduğunu düşündüklerini anlıyor ve o bundan da fazlasını biliyor. Dönebilen
kişi her zaman gerçeği bildiğinden artık gölge oyunu oynayamaz ve endişe kaynağı
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olan diğer tutukluların nefretini çeker. Bu durumda, diğer tutuklulardan vaki saldırı
korkusu ile akut endişe içinde gölge oyunu yerine gerçek oyunu oynamaya, felsefe
yapmaya döner. Felsefe sorgulama ile başlar–“Sorgulanmayan bir hayat yaşamaya
değmez” (Sokrates).Yalnızca limbik  (hard disk’te ne varsa) sistemle yetinilmesi
insanlık onuru ile bağdaşmaz.  Önemli olan zihin tutukevinden (Eflatun’un mağara
miti/Albert Camus’un duvarlarından-kurtulmaktır. Ayrıca iki mağaranın hikayesi
için bkz. W. Irwın. Matrix ve Felsefe (Çev.M.Sağlam) Güncel Yayıncılık,  İst.,
Mart 2003, ss.19-21.

Gölge ve realite (nesnel ve öznel realite): Kültürün öznel realitenin
biçimlenmesinde etkili bir ajan olduğu kesinlik derecesindedir. Hatta, kültür
bağlamında nesnel realiteden de konuşmak mantık dışı değildir.

Plasebo etkisi: yoklukla gelen varlık. Bir anlamda beynin inandığına bedenin de
inanmasıdır. Alınan bir ilacı-içinde şeker olmasına karşın- mide ağrılarına iyi
düşünerek yutuyorsak midemize hakikaten faydalı olabiliyor. Bunun tersi ise
«nesabo»dur. Latince zarar vermek fiilinden geliyor. İnsan kullandığı ilacın ya
tedavinin kendisine kötü geleceğini düşündüğünde ondan zarar görmektedir. Yani
kötümserlerin kendilerine verdikleri zararın haddi hesabı yok gibidir.

Harvard Üniversitesi web sitesinde “Plasebo Çalışmaları”nı anlatırken “hayal
gücünün, güvenin ve umudun kudreti!” ifadesi kullanılmış. Üçü de ne kadar güç
veriyor insanlığa: hayal gücü, güven ve umut.
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Siz öğrencilerde geliştirmek istediğim şunlardır:

1. Sokratik eleştiri yetisi,
2. Bireysel karşı çıkış ve sorumluluk duygusu ile sosyal eşitsizlik/adalet

üzerine eleştirel düşünce gelişiminiz demokratik değerlerin yaşamı için
gereklidir.

3. Anlatımsal hayal gücü-sempati/empati tohumlarının atılması; öteki insanın
iç dünyasını anlama yetisinin aşılanması. Unutmayın hayal gücü bilgiden
daha önemlidir. Bilginizi hayal gücünüzün emrine verip kendinden daha
innovatif/yaratıcı bir birey çıkaracaksın.

Unutulmamalıdır ki, bilgi iyi davranış için güvence değilse de, cahillik kötü
davranışın temelini oluşturmaktadır.

Zeka
Algılama
Fark etmek
Ayırt etmek
Vukufiyet
(iyice bilme)

Akıl
Tahkikat
Muhakeme
İmgelem
İlişkilendirme

Mantık
Tasavvur
Tanımlama
Kavramlaştırma

Önemli olan eleştirel düşüncenin nasıl öğretileceğidir. Mantığın test edilmesi,
geçerli düşünme seçenekleri…. Hukuk fakülteleri eleştirel düşünceyi
öğretmelidir.
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BİLİM KARŞISINDA FELSEFE

Bilim daha iyi verilerle felsefe yapmaktır.  Felsefe ise az verilerle bilim
yapılmasıdır. Öklit teoremi gökten inmedi. Yıllar süren ihtiyaç sonucu/eski
Mısır’da arazi ölçümlemesi v.s. sonrası birikimler ve formüller bu teorinin
temellerini oluşturdu.

Öklit’in beş aksiyomu var:

1) Bir noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer;
2) Bir doğru parçası iki yöne de sınırsız bir şekilde uzatılabilir;
3) Merkezi ve üzerinde bir noktası verilen bir çember çizilebilir;
4) Tüm dik açılar eşittir ve
5) Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir ve yalnızca bir paralel çizilebilir.

Bugün için ahlak felsefesi henüz aksiyom evresine gelmedi. Halen formülleri
toplama sürecinde, daha kuvvetli formüller bulunduğunda temeller atılabilecektir.

Bu sorulara bakıldığında insanlığın en temel sorularının soyut seviyede analizlerine
yönelik görüntü vermeleridir.

Felsefede egemen soru “niçin” dir. Şeyler niçin olduğu gibidirler? O şekilde mi
olmalıdırlar?

Tasviri Bileşenler Normatif Bileşenler
Şeyler nasıldır? Şeyler nasıl olmalıdır?

Bizler nasıl biliyoruz? Değerler üzerine soru

Realitenin temel doğası nedir? Estetik-“güzellik”: toplumsal ve
kültürel olması anlamında

Tanrı var mıdır?
Özgür iradeye sahip miyiz? Ahlak felsefesi

Realitenin temel doğasını nasıl biliyoruz? Siyaset felsefesi-soru:İnsanlar
arasında yaşayan bir kişi için

Metafizik: Var olan nedir? Gerçekliğin ne türden yaşam doğrudur,
tamamının incelenmesi iyidir, adildir?

Epistemoloji: Biz nasıl biliyoruz?
Hakikat var mıdır? Biz bunu nasıl
bilebiliriz? Bilgilerimizden emin olabilir miyiz?
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Aristo’da Felsefenin altı bileşeni

                            Epistemoloji
                            (bilgi teorisi)

  Siyaset                                              Fizik
(hukuk ve hükümet                       (tüm bilimler)
  teorisi)

   Etik                                                Metafizik
 (ahlak teorisi)                                 (bilimden sonra)

                                Estetik
                   (güzellik teorisi)

Bu altı bileşen birbiriyle irtibatlıdır ve aslında felsefe tarihi bu altı alan üzerinde
geliştirilen düşüncelerden oluşmaktadır. Felsefe, açıklamalardaki gelişme yanında
varsayımları da ortaya çıkarmaktadır.

Özellikle hiçbir şey yapmamanın daha kolay olduğu zamanda, özgür bir topluma
erişmek için,

 Düşünme,
 Konuşma ve
 Eylemde bulunma cesareti gerektirmektedir.
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HUKUK VE FELSEFE

Hukuk ve felsefe eğitimi arasında, kuşkusuz, benzerlik vardır: Avukatlar ve
filozoflar, her ikisi de, argümancı ve diyalektik yetilerini bilemektedirler. Gerçekte
felsefe dışındaki pek az disiplinden biri olarak hukukta, argümanların analiz, inşa
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
katipten, yazı işleri müdüründen, icra memurundan vb.  ayıran da, sayılan yetileri
felsefi bilgiyle özümsemiş olmasıdır.  Her ikisi de, açıklık ve mantıksal keskinliğe
odaklanmaktadır.  Hukukta çoğu sorunlar örneğin özel yaşam hakları, haksız fiil,
ceza, sözleşme taahhütleri, önemli felsefi boyutları olan konulardır. Ceza
hukukunun felsefi temelleri üzerine (örneğin özgür irade, ahlaki sorumluluk ve
cezanın haklı nedenleri üzerine) büyük çapta hukuki yayın vardır.

“Zamanımızda en düşündürücü şey, bizim henüz düşünemediğimizdir.” Martin
Heidegger (1889-1976)

Hakikat Her Zaman Hakikattir.

Soruyorsunuz, soruyorsunuz,
Durmaksızın, kafa tutarak:

Bize felsefenin ne lüzumu var?
Bize sanatın ne lüzumu var?
Hadi sanatın da lüzumu yok,

Bize felsefenin de lüzumu yok;
Fakat anlatılsa da anlasak:

Şu cehaletin ne lüzumu var?

Tevfik Fikret-1912

Hukukçu olmak isteyenler için (kısa bir) kılavuz

1. Sorun çözme tutkusu; Hukuk=sorun çözümlemedir.
2. Araştırma ve öğrenme eğilimi;
3. Yazmaktan ve insanlarla iletişim kurmaktan memnuniyet ve
4. İlerde mevcut seçeneklerden ne yapmak istediğinizi belirlemedir.

Uzman/usta kişilerin kerametine bakıldığında görülen tablo ise şöyledir:
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Hacimli hukuk kitapları/içtihatları ezberlemek insanı uzman hukukçu yapmaz.
Satranç kurallarını bilen kişi de usta satranççı ol(a)maz. Tecrübe ile kazanılan bilgi
satranç ustalarının ayırt edici özelliği olmaktadır. Uzman müzisyenler çalacakları
parçaları ezberlemenin ötesine giden kişilerdir. Sizlerde düşünen, analiz eden,
analitik düşünce sahibi, yaratıcı kişiler olmak üzere fakültede bulunuyorsunuz.
Ülke sizden bunu bekliyor. Bir hukukçu olmak istiyorsanız, her şeyden önce
yapmanız gereken iki şey var: (Sorgulayıcı bir zihinle) çok okumalı/araştırmalı ve
çok yazmalısınız. Bildiğim bu iki şeyden kaçınmanın, kestirmeden/fotokopi ile yol
almanın/gitmenin imkânı yoktur.

Kant’a göre öğretmen öğrencilerinde, ilk önce anlama, sonra muhakeme, son
olarak ta öğrenim vasıtası geliştirmelidir. Nihai amaç öğrencilerde ahlaki gelişme
sağlanmasıdır.  O’na göre davranışımın ahlaki olup olmadığı, tümelleştirilip
(genelleştirilip) tümelleştirilemeyeceğine bağlıdır: Tümelleştirilebiliyorsa doğru
davranışı benimsemek ödevim haline gelmektedir. İşte buna ahlak alanında
deontoloji teorisi denir. Ünlü bir örnek vermek gerekirse; bir katilin kurbanını sizin
evinize kadar kovaladığı varsayın. Katil, sizden kurbanın nereye saklanmış
olduğunu söylemenizi talep ettiğinde, Kant, dürüstlüğün en iyi, ödevler açısından
en önemli değer olduğunu beyan eder (ve kurbanın yerini söylemeniz gerektiğini
belirtir; zavallı kurbanın bu arada kaçmış olduğunu da umarak). Bu konuda pek az
Kant’çı kendisini izlemiştir. Genel eğilim, koşullara uyarlanmış deontolojik
argüman sunmak olmuştur: Katile, “sizin bunu bilmeye hakkınız yok” demek veya
başka bir insanının hayatını kurtarmanın dürüst olmaya göre öncelikli olduğu
konusunda bir ödevler hiyerarşisi yaratmak.

Bir filozof gibi nasıl düşünülür? Filozofun “alet çantası”nı nasıl elde edebiliriz?
Hukuk felsefesi nedir? Analitik felsefe nedir?  Demokrasi var olabilir mi? Özgür
bir toplumun temel değerleri nelerdir? Hukuk teorisi nasıl oluşmaktadır? Hukuk
teorisi ve felsefe arasındaki ilişki endir? Kavramlar külliyatı ve en başta da
“eşitlik” ve “insanlık onuru” ne anlama gelmektedir? “Eşit ilgi, eşit saygı” ve iyi
yaşam kavramları ne ifade etmektedirler? Bu konuda Ronald Dworkin neler
söylüyor? Ekonomi hukuka ne ölçüde sızmıştır? Nobel ödüllü Ronald Coase’un
teorisi neyi ortaya koyuyor?  Ekonomi insan davranışı üzerine düşünmeyi
kapsadığına göre ekonomi ve hukuk arasındaki ilişki nedir? Hakların ekonomik
analizi nasıl yapılır? Hakların olmadığı bir dünya düşünebilir misiniz? Hâkimler
rasyonel aktörler midir? Hukuka göre mi yoksa ideoloji/siyasi görüşlerine göre mi
karar vermektedirler? Hukukta kesinlik mi hukukun adaleti mi ya da adil bir hukuk
mi kesin/belirli mi bir hukuk mu?

Şimdi sizinle hukuk felsefesini öğrenme metodunu paylaşmak istiyorum.
Metodoloji okuduğunuz için sizler bilirsiniz ama ben yine söyleyeyim.
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1. Bir metni en az iki kere okumalı;
2. Dersleri takip ederek pür dikkat dinlemeli;
3. Ders sonunda, gelecek derste işlenecek konu ve sorulara kulak vermeli;
4. Yalnız okuyarak değil, yazarak anladığınızı kağıda dökmeli (bunu arzu

ederseniz Blogumuz üzerinden de yapabilirsiniz, dilerseniz kağıtlara notlar
şeklinde de iletebilirsiniz), ve

5. Sonuçta aktif olarak derse katılmanız ve bu konuda anlama yetisini
kazanmak için sorgulamalısınız.

Haklar yaklaşımına özgü sorunlar:

Haklar ahlaki 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?

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

Sonuçta “haklar” yaklaşımı ile sorunlara çözüm yaklaşımı hakkında ne
düşünüyorsunuz? Teorik referanslar ne olacaktır?

Sizleri felsefedeki kavramları, düşünceleri, içeriğine, anlamına doğru dürüst nüfuz
ettirmeksizin sözlü anlatımla bir ders yapmak niyetim yok. İşleyen demir
ışıldadığına göre sizin beyinler sorgulamalarla niye ışıldamasın; diri ve dinamik
kalmasın.
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Tüm incelemelerde temel sorular şunlardır:

1. Hakikat nedir? sorusu ne anlama gelmektedir. Hakikat soyut bir terim
midir/kavram mıdır?

2. Genelde bir şeyin ne olduğu (örneğin altın nedir?) sorusu iki soruyu davet
etmektedir: 1) “Altın” kelimesi Türkçe dilinde ne demektir? 2) Altın yapan
nesnenin doğası nedir? Altın hakkındaki maddi gerçekler örneğin atom
sayısı 79 olan element olması. Kuşkusuz, bu projelerin tamamen belirgin
olması da gerekmiyor: Altın kavramı altın hakkında fazlaca önemli maddi
bir gerçeği, örneğin şekil verilebilen bir metal olmasını ortaya koymakta
ise de, açıkça görülen altın kavramının doğasına ilişkin gerçekleri
bilmeksizin de onu iyice anlayabileceğimiz göz ardı edilmemelidir.

1. Felsefeciler hakikatin ne olduğunu sorduklarında bazen kavrama, bazen
nesnesine ve bazen de her ikisine odaklanmaktadırlar.

2. Hakikat nedir sorusuna dönüldüğünde, hakikatin altında yatan bir doğası
var mıdır? Öyle ise ne türden bir doğaya sahiptir? Böyle teorileri
oluşturmaya yönelenler şu sorularla motive olmaktadır: Mutlak hakikat
gibi bir şey var mıdır veya tüm hakikat şu veya bu şekilde öznel veya
göreceli midir? Tüm hakikatler duygu deneyimleri ile kanıtlanabilir mi? Bu
durumda en iyi teorilerin fiyasko olması riski yok mudur? İşte bu sorular
hakikatin nesnelliğine yönelik bulunmaktadır.

Hindistanlı şair filozof Tagor zamanındaki eğitime bakarak “ruhun intiharı” olarak
betimlemişti. Ahlaki insan ticari insana (kısa sürede kazanç ve ruhsuz bir
örgütlenme) yer vermek üzere fazlaca taviz verdi. Ve sonuçta ülkemiz açısından
var olan hukuk eğitiminde oluşan kriz dünyamız için de var oldu.  Nasıl bir dünya
istiyoruz? Dürüst bir dünya kültürü ve insan onuruna  saygı…  Hukuk öğrencileri
olarak eğileceğimiz konular eğitimde fırsat eşitsizliği, edebiyat ve sanat, eleştirel
düşünce ile gelenek/örf eleştirisi.   Bu amaçla hukuk fakülteleri ile edebiyat
fakülteleri arasında yakın bir işbirliği tesis edilmelidir. Yoksa ortaya çıkacak tablo
“hesapçılık, tarafgirlikten uzak, riyakarlık”, yargı krizini dönüşü olmayan bir yola
götürecektir.
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Hukuk felsefesinde  inceleme türleri:

3. Maddi hukuktaki çeşitli konuların (ceza hukuku, sözleşme ve haksız fiil;
ayni haklar; anayasa uygulamasına özgü siyasi ahlakın) felsefi temelleri,

4. Hukuk uygulaması merkezinde yer alan kavramlar (haklar, yükümlülükler,
yetkiler ve otorite). Bunlar geleneksel hukuk felsefesine özgü
kavramlardır.
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HUKUKA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

Amerikan realizmi/gerçekçiliği bir ölçüde eleştirel çalışmalara öncülük etmiştir.

1. Marksist teori, her toplum temelinin üretim koşulları ve üretimde
bulunanlar arasındaki ilişkilerden oluştuğunu ortaya koyar.
Marksist Hukuk Teorisine göre, hukuku ve adli sistemi de içeren
sosyal kurumlar üst yapısı, bu temel üzerine inşa edilmiştir, yani
egemen sınıfın ve temelde de özel mülkiyetin korunmasına
yöneliktir hukuk sistemi.

2. Eleştirel hukuk çalışmaları hareketi, hukuk ve adli süreci siyasetin
bir alanı olarak görmektedir. Hukuk ve adli muhakemeyi ayrı
varlıklar olarak görme eğilimde olan geleneksel hukuk teorisi
analizlerini reddetmekte ve gücü (power) ana dinamik olarak
görmeyi yeğlemektedir.

3. Feminist hukuk teorisine göre ise hukuk, esasta pederşahi olan bir
toplum ürünüdür. Bunun ötesinde liberal, kültürel, radikal ve post
modern feministler diye önemli farklılık içeren görüşlere tanık
olunmaktadır.

İfade özgürlüğü: Başka insanların görüşlerine hoşgörü gösterilmesidir. Herkes
kendisinin doğru fikre sahip olduğunu düşünmektedir. Oysa hepimiz aynı
yemekten zevk almıyoruz. Zevk almadığımız bir yemeği yemek zorunda değiliz.
Belki o yemeğe karşı alerjim var. İşte ideoloji konusu da böyledir. Senin
ideolojisine karşı olan alerjim karşısında benim rahat bırakılmak hakkım var. Beni
ikna etmeye çalışmak zorunda değilsin. Senin yediğin yemeği istemediğim için de
bana karşı şiddet kullanmaya/saldırmaya yeltenmemelisin.

Tarihsel açıdan bakıldığında, ifade özgürlüğünün ülkemizde tam olmamasının
sayısız mağdurları olağanlaşmıştır. Bunlar, siyasi yelpazenin sağını solunu, üstünü
altını her yerini temsil eder genişlikte olmasına ve bu nedenle sorunun ortak
olmasına karşın, ortak çözümde neden buluşulamıyor?  Siyasi aktörlerin bu ortak
sorunun ortak mağduru olduklarını anlamalarıyla şiddet öğesini sonlandırmayı
mutlaka arayan bir yasal düzenleme gereği ortaya çıkacaktır.

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.
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Gördüğüm üzere, 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 hiç bir
çıkarımı olmadığında hukuk felsefesi başarısızdır.

“Başkalarının düşüncelerine göre davranacaksan kendi düşüncelerimizin ne
anlamı kalır.” Oscar Wilde



HUKUK FELSEFESİ GİRİŞ
Kaynak: Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL. Hukuk Felsefesi, 4.bası

22/38

HUKUKA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

Amerikan realizmi/gerçekçiliği bir ölçüde eleştirel çalışmalara öncülük etmiştir.

4. Marksist teori, her toplum temelinin üretim koşulları ve üretimde
bulunanlar arasındaki ilişkilerden oluştuğunu ortaya koyar.
Marksist Hukuk Teorisine göre, hukuku ve adli sistemi de içeren
sosyal kurumlar üst yapısı, bu temel üzerine inşa edilmiştir, yani
egemen sınıfın ve temelde de özel mülkiyetin korunmasına
yöneliktir hukuk sistemi.

5. Eleştirel hukuk çalışmaları hareketi, hukuk ve adli süreci siyasetin
bir alanı olarak görmektedir. Hukuk ve adli muhakemeyi ayrı
varlıklar olarak görme eğilimde olan geleneksel hukuk teorisi
analizlerini reddetmekte ve gücü (power) ana dinamik olarak
görmeyi yeğlemektedir.

6. Feminist hukuk teorisine göre ise hukuk, esasta pederşahi olan bir
toplum ürünüdür. Bunun ötesinde liberal, kültürel, radikal ve post
modern feministler diye önemli farklılık içeren görüşlere tanık
olunmaktadır.

İfade özgürlüğü: Başka insanların görüşlerine hoşgörü gösterilmesidir. Herkes
kendisinin doğru fikre sahip olduğunu düşünmektedir. Oysa hepimiz aynı
yemekten zevk almıyoruz. Zevk almadığımız bir yemeği yemek zorunda değiliz.
Belki o yemeğe karşı alerjim var. İşte ideoloji konusu da böyledir. Senin
ideolojisine karşı olan alerjim karşısında benim rahat bırakılmak hakkım var. Beni
ikna etmeye çalışmak zorunda değilsin. Senin yediğin yemeği istemediğim için de
bana karşı şiddet kullanmaya/saldırmaya yeltenmemelisin.

Tarihsel açıdan bakıldığında, ifade özgürlüğünün ülkemizde tam olmamasının
sayısız mağdurları olağanlaşmıştır. Bunlar, siyasi yelpazenin sağını solunu, üstünü
altını her yerini temsil eder genişlikte olmasına ve bu nedenle sorunun ortak
olmasına karşın, ortak çözümde neden buluşulamıyor?  Siyasi aktörlerin bu ortak
sorunun ortak mağduru olduklarını anlamalarıyla şiddet öğesini sonlandırmayı
mutlaka arayan bir yasal düzenleme gereği ortaya çıkacaktır.

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.
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Gördüğüm üzere, 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 hiç bir
çıkarımı olmadığında hukuk felsefesi başarısızdır.

“Başkalarının düşüncelerine göre davranacaksan kendi düşüncelerimizin ne
anlamı kalır.” Oscar Wilde
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DEĞERLER

Tüm değerlerin öznelliği ile ampirik realite arasında bir “boşluk” vardır.
Yani yapılması gereken/normatif (“ought”) ile olan/olgu (“is”), mantık veya
herhangi rasyonel bir yöntemle ilişkilendirilemez. Bir “ought” değer olarak
yalnızca öteki değer ve “ought” ile kanıtlanabilir. Sonuç olarak “ought”
ampirik bir bilimle sergilenemeyecektir. Tüm değerlerin öznelliği,
başlangıçta onların bilimsel doğasını dışlamakta; insan anlayışına özgü tüm
ilişkisel normlar gibi insan aklının kendiliğinden yaratısı olmaktadır.
Yapılan bir şeyin bizatihi kendisi onun haklılığını veya yapılması
“gerektiğini/ought” kanıtlamaz. Öte yandan, bazı şeylerin yapılması
gerektiği/ought, onların her zaman yapılacağı ve yapılageldiklerinin de
garantisi değildir. Etik normlar, “değerler” veya “ought”lar ampirik
gerçeklerden çıkarılmış değildirler. Felsefede buna Hume Kanunu da
denilmektedir. Değer üzerine analitik değerlendirme için ayrıca bkz. Hans
Kelsen. Adalet Nedir? (Terc. A. Acar) TBBD Y.26, S.107, 2013, ss.431-454.

Değer/ahlak ilişkisi

Sizin doğru ve yanlış hakkındaki düşüncelerinize ne sebep olmaktadır? Bu
düşünceler nereden neşet etmekte/doğmaktadır? Sizin beyninizde çocuğa iğne
batırarak onun nasıl ağladığını görmenin/işkencenin ahlaki olmadığı düşüncesi
nereden geldi? Öte yandan, benimsediğimiz inançların yalnızca bir rastlantı sonucu
olduğu söylenebilir mi? Doğru olduğuna inancımız yalnızca birer rastlantı mıdır?
Son iki sorudan birincisi, açıklama, ikincisi ise  haklılaştırma/ gerekçelen-
dirme(justification) gerektiren sorulardır.

Bir eylemin yanlış olduğunu düşünmek, o şeyi yapmak istememekle aynı şey
değildir: Bir düşünce “yargı” iken, “saik” değildir.

Ahlak kentin bir icadı değildir. Her yerde kent koşullarına uyarlı bir ahlak da
yoktur. Göçer insanların farklılıkları yanında insanlar arasında ahlaki farklılıklar
veya ahlaki uygulama ile ahlaki seçimleri yapmakta özgür oldukları bilinmelidir.
Kent her zaman çok değişik sosyal durumlara özgü unsurları barındırmaktadır.

Ahlak, matematik gibi bir konu da değildir. Basit bir matematik işlemin (x+3=5
gibi) tek bir doğrusu vardır.  Kolayca ortaya çıkarabileceğimiz tek doğru bir yanıtı
ve kabul edemeyeceğimiz sınırsız yanlış yanıtı bulunur. Ahlak ise daha çok x+y=5
eşitliği gibi iki bilinmeyenli bir denkleme benzer. Bu işlemde x ve y arasındaki
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bağlılığa göre çok sayıda doğru sonuç bulabiliriz. İşte “yapılacak doğru şey nedir?”
diye sorunların kendi ahlaki sezgileri ya da ahlaki teorilerinin dayanağıyla ilgili bir
nokta belirlemeleri gerekir.  Daha önce Kant referansını sizlerle paylaştım,
diğerlerini de zamanla dile getireceğim.



HUKUK FELSEFESİ GİRİŞ
Kaynak: Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL. Hukuk Felsefesi, 4.bası

26/38

HUKUK VE AHLAK

Kanuni olan/kanuna uygun olan (her zaman) ahlaki midir? Kanunların ahlakımızı
yansıtmasını istemekle beraber onların bize ahlakımızı öğretmesine izin vermeli
miyiz? ABD’de kölelik bir zamanlar kanuni idi, ama bunun ahlaki olduğu
söylenebilir mi? Nazi Almanya’sında soykırım bir zamanlar kanuni idi. Yalnız
ahlaklı bir kişi hiçbir insan soykırımını savunamaz. Sorun şudur: Kanun ve ahlak
aynı şey değildir. Denk değildirler; aynı alanı paylaşmazlar. Örnekler idam cezası,
kürtaj…

Soru: Kanunlar ve ahlak karşı karşıya geldiğinde hangisinin öncelikli olacağıdır?
Sokrates’in tutumu kanunlardan yana.. (Ancak o da, kanunlara uymanın ahlaki
olduğu/olacağı yönündeki inanç dolayısıyla aslında yine ahlaki temellidir.)

Sizlerle bu derste hukuk felsefesinin temel kavramları ve teorilerini irdeleyeceğiz.
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Einstein, “her şey değişti; tek değişmeyen düşünme biçimimiz.”
18.yüzyılda/Aydınlanma, akıl kendini bağlayan iplerden kurtulmuştur. 18. Yüzyıl
bir akıl eleştirisi çağıdır. Kendi kendisini eleştiri çağıdır.

Dış ağrısı çeken bir entelektüelin beyanıdır: “Düşünüyorum, o halde
benim.” Milan Kundera

Etik           Kişisel ahlak           Siyasi ahlak ve onun bir dalı olarak
hukuk

Gerçekler           Değerler Sam Harris youtube, morality-Science can
answer moral questions-Bilim ahlaki
sorulara yanıt verebilir.

Gerçeklerin süregelen varlığı
Beynin ürünleri
Farklı analiz düzeyleri/seviyeleri
Ahlaki  düzlem ve ahlaki görüş farklılıkları

İnsanlar doğuştan şu veya bu şekilde olmak üzere tasarlanmış değildir. İnsanlara
özgü doğal bir gelişim söz konusudur. Ne var ki, dünyaya gelen insanların %1’i
psikopat olarak gelmektedir.  Hamilelik sırasında genlerdeki anomali saptandığında
ya sonlandırma veya mühendislikle müdahale imkanı varsa; nüfustaki erkek kadın



HUKUK FELSEFESİ GİRİŞ
Kaynak: Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL. Hukuk Felsefesi, 4.bası

28/38

oranını dengelemek üzere hangi cinsiyetten çocuk getirmek söz konusu ise bunu
sağlamanın etik bakımından bir sakıncası ne olabilir? Önemli olan başkasına zarar
vermemesidir.  İşte on embriyo oluştuğunda yapılan testlerde hangi embriyonun
normallik göstermesine göre diğerlerinin sonlandırılması niye olmasın(!).
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ADALET (*)

Felsefi tanjantlardan “adalet nedir?” Soyut/somut hem de kaya gibi; adalet kuralları
yapay değil midir? Adalet bir gerçek mi, yoksa bir düşünce midir? Bir fikirdir.

İnsan eşitliğinin realite boyutu nedir?

Aristotle/Eflatun= eşitlik ideali, insan onuru ve ihtiyaçlarını temel almaktadır.
Eşit adalet / ahlaki sorumluluk/ adalet duygusu
Sokrat: Adalet ne üretiyor? Adil insanı mı? Sözleşmeler mi?
Biz insanlar biçimleri çok sevdiğimizden adalet insan mükemmelliğinin bir biçimi
midir?

Franz Kafka, “Kargalar, tek bir karganın cennetleri tahrip edeceğini söyler.”
Bundan kuşku duyulmaz ise de, bu cennetlere karşı bir şeyi kanıtlamaz; cennetlerin
varlığı yalnızca kargaların olanaksızlığı demektir. Kargalara sahip cennetler artık
cennet değildirler; insanlara dokunan yasalar da adaleti terk etmelidir.

Robin Hood adaleti mi?
Yarar mı ölçü olmalıdır? Hume/Bentham mı?

Eflatun’un  Cumhuriyeti’nde  Thrasmachus’un adalet tanımı: Adalet, kuvvetlinin
avantajı/menfaatidir.
Adalet, normatif  bir değer,  bir ölçümü müdür?
Kişisel çıkar, kaçınılmaz bir şekilde adil bir toplum olmamıza izin vermeyecektir.
Önyargılar/ayrımlar: Etnisite/cinsiyete dayalı ayrım, adil olmayan bir toplumun
ıslah olmaz bir semptomudur.

Nobelli matematikçi John Nash, “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet
yoktur”.

“Evreni anlamak istiyorsanız önce onun yazıldığı dili öğrenmelisiniz. Evren
matematik dili ile yazılmıştır.” Galileo (1564-1642)

Bir başlangıç noktasının seçimi her teorik gelişimde en önemli bir adımdır.
Sizlerde seçimlerinizle bilinçli/bilinçsiz teorik yaklaşımları benimsemektesiniz.
Söyleyin bakalım: Adalet’in “t” si gittiğinde geriye ne kalmaktadır? kalan

(*) Bkz. Adalet Nedir?(Terc. A. Acar) TBBD Y.26, S.107, 2013, ss.431-454.
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“adale” midir?  Toplumdaki yansıması ne olmaktadır? Yargı Reformu ile
demokrasi arasında ne ilişki vardır? “Nasıl çıkacağınızı bilemediğin bir odaya
girer misin? Margret Thacher girmeyiniz diyor. İnsan neden denemesin!
Beyin, bilgilerin birbiri ile bağlantısını kurar ve onları bir kavram etrafında toplar,
özetler ya da soyut haliyle hafızaya depolar. Bu genelleştirme  ya da soyutlaştırma,
piramidin altından yukarı hareket şeklinde tasavvur edilir. Yukarı çıktıkça
ayrıntılar birleşip özetler haline gelir/toplanır. Bunları önce kabullenir ama sonra
bileşenlerine/detaylarına ayrıştırırız/ çıkarırız. Aklımız bilgi üzerinde iki temel
işlem (toplama ve çıkarma) yaparak genel ve detay arasında gel-git şeklinde çalışır.

Hukukun matematik bağımlılığı, bir hukuk-matematik birlikteliği yaratmakta; her
iki bilim dalına müşterek olan, eşitlik, genellik, nesnellik ve tarafsızlık ilkeleri ile
bütünsel bir yapı oluşturmaktadır.

Muhakeme yürütmek için sabit bir başlangıç noktası olmalıdır. Varsayım değil-
Hart/Kelsen de aynı şeyi yapmadı mı?

Savaşlar/iç savaşlar önce umudu yok ediyor; otoriter rejimlerde ilk güven /adalet
buharlaşıyor; tahammülsüzlük/sansür ortaya çıktığında da hayal gücü
zedeleniyor/cezaevleri dolmaya başlıyor.
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HAKLI ÇIKARMA OLGUSU/GEREKÇELENDİRME

Gerekçe/haklı çıkarma/haklı neden olgusuna en azından üç açıdan bakılabiliriz:

1. Justification konusu açısından-örneğin özel bir eylem veya inancın
savunulması,

2. Bir inanca sahip veya bazı eylemleri yapan kişilerin justification’u,
3. Uğruna gerekçeye başvurulan dinleyiciler açısından-hükmünü

gerekçelendiren bir hâkim, ilk önce süreçteki taraflar ve ikinci olarak
kendisine yargılama yetkisi veren (adli) topluma özgü olmalıdır.

Gerekçelendirmede, hukuk kurallarının (kanunlar, içtihatlar, ilkeler ve
uygulamaların) önemi sergilemek üzere Frans Kafka’nın ölüm döşeğinde edebiyat
müşaviri Max Brod’dan tüm el yazması nüshaları yakması sözünü almasına karşın
Brod verdiği sözü tutmayarak baskıya verdi. Şimdi Kafka’nın bu söylevini
vasiyetname ile “yakması yükümlülüğünü” içerecek şekilde ifade edildiğini
düşünün. Bu durumda, Brod, mahkemeye başvurarak sağlanacak edebi zenginlik
uğruna vasiyetnamenin göz ardı edilmesini isteyebilir mi? Bord’un, arzulanan
iyiliği temellendirecek bazı hukuk kurallarını dile getirmesi gerekecektir.

Kurallar ekseriya sınırsız bir takdir sisteminin karşıt kutbu gibi gibi
düşünülmektedir. Yalnız böyle kutupsal bir karşıtlık yoktur. Kurallar takdiri
kaldırmamaktadır. Kurallarla sınırsız takdir arasında faktörler, standartlar ve
rehberler akışına tanık olunmaktadır.

Öğrenim ve bellemek: Anlamlı bilgileri bellemek daha kolaydır. Bilgi
belirginleştiğinde veya bilgi belirgin imajlarla ve fikirlerle ilişkilendiril- diğinde o
bilgi daha iyi bellenebilmektedir. Diğer yararlı bir öğrenim stratejisi de, bir olay
için belleme, bellekte mevcut olan bir şeye asimile edilmesi ölçüsünde
gelişebilecektir- Assimilation ilkesi./özümseme/ benzeyiş. Assimilation, yeni
bilginin yorumlanması için yararlı olabilecek mevcut bilgiye ithal edilmesi
anlamındadır. Nitekim, kişiler kendi uzmanlık alanlarında tanık oldukları çok daha
yeni bilgileri kolayca bellemektedirler. Kahve dünyasında/barda çalışan kıdemli bir
garson siparişleri yenisinden daha iyi hatırlamaktadır. Okurken, anlamı üzerine
düşünmek, ezberlemekten/hafızlıktan daha etkili bir öğrenim şeklidir.
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Kaynak:Umut Vakfı

Akıl-vücut ikilemi/Cartesian dualizmi
Beyin, fiziki bir nesne- bilinçlilik
Fiziki olmayan akıl

Hemen her bilimsel sorun üzerine ilk çalışmalar filozoflarca yapıldı ve hukukun
doğası da istisna değildir. Felsefe ağacı, Descartes’a göre, kökünde metafizik,
gövdesi fizik, dalları ise diğer bilimlerdir.

Düşüncede bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. O da alışkanlıklardır.
Benim odaklandığım sizin kötü alışkanlıklarınız; soru sormamak/sınıfa turist Ömer
gibi gelmek/bilgiye gereksinme görüntüsü vermemek.

Koestler, “Alışkanlıklar özgürlüğün düşmanıdır. Makineler insanlar gibi olamaz;
amma, insanlar makineler gibi olabilir. Özgürlüğün ikinci düşmanı ise özellikle
olumsuz güçlü duygulardır.” Bu konuda genelde Psikoloji ve özelde Adalet
Psikolojisi size önemli bir rehberdir.

Bacon, “Be angry, but sin not;
Let not the sun go down upon your anger”
“Öfkelen ve fakat günah işleme
Öfken üzerine güneşin batmasına izin verme.”

Bacon, aklın etik rehberliğe ihtiyacı var; kendi başına terk edildiğin- de tutkularının
esiri olacaktır.
Retorik, hayal etmeyi, bir zorbanın baskısını aklın takipçiliğine değiştirmektedir.
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Machiavelli-Prince
Cicero- De Officiis

Retorik (sonuç ve süsleme) from logic (icat, mantığın kısmı): İkisi arasında bir
dikotomi var.

Aristotle, argümanları oluşturmak ve irdelemek üzere örnekleme gücüne vurgu
yapmaktadır. O, örneği tümevarım ile karşılaştırır. Tümevarım çokça özelliklerden
bir genele varırken, örnekten argümana giderken yalnızca birine ihtiyaç vardır.

Tümevarım: belli sayıdaki belli durumlardan genel bir sonuç
çıkarılmasıdır. Örneğin çok sayıda kuğu gözlemledikten sonra ve tümünün
beyaz olduğu belirlendikten sonra, tümevarımcı uslamlama bizi tüm
kuğuların beyaz olduğu sonucuna götürebilir. Fakat Avustralya kara kuğu
kuğusunun bulunması bu sonucun yanlış olduğunu gösterdi.

Hukuk felsefesi dersinde tartışma konusu edilecek problemler:

 Fuller’in  Speluncean Kaşifler Davası

 Kral Salomon/Hazret-i Süleyman (kanıt ve kanıtlama konusunda) çocuğun
kendilerine ait olduğunu iddia eden kadınların istemleri ile ilgili olarak,
bebeği ikiye ayırıp, her bir yarısını bir kadına vermeye karar vererek
gerçek annenin tepkisini beklemesi ve böylece onun bebekle bağını tespit
etmeye yönelmesi;

 Sancho Panza’nın adalet uygulaması: Bir erkek tarafından ırzına
geçildiğini iddia eden kadının bedenini koruyamazken cüzdanını
koruyabilmesinin aslında cinsel ilişkiye hiç de zorlanmadığına (delil
oluşturmadığına) karar verilmiştir: “Hemşire, cüzdanınızı korumakta
gösterdiğiniz cesaret ve yiğitliğin aynısını hatta yarısını bedeninizi
korumakta gösterse idiniz, Herkül’ün gücü sizi alt edemezdi.”

Etik değerleri saptama yöntemi

“Ne yapmalıyım?” sorusu “ne yapıyorum?”, “ne yaptım?” sorularından farklıdır.
Etik olgular temelinde sınanabilecek pozitif bir betimleme değil, normatif bir
önermedir. Ne yapmakta olduğum bir  konusudur: Bir yalan uydurmaktayım.
Benzer biçimde, ne yapacağım sorusu da bir betimleme gerektirir: Yalan
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söyleyeceğim. Yalnız bir betimlemeden bir ödev çıkabilir mi: Yani yalan söylemeli
miyim?

Betimleme ile yol gösterme arasındaki ayrım, etik olarak düşünmeye başlamanın
birçok yolundan biridir. Etik olarak bazı koşullarda haklı görülüp görülmeyeceği
sorularını sorduğumuzda, deontoloji, yararcılık ve erdem teorisi olarak bilinen üç
ana etik/ahlak teorisini gündeme getirmiş oluruz.

Ahlakilik bir kurum olarak(kendisinin bizatihi bir değer olması ötesinde)
eylemlerimizin insanlar üzerindeki, daha az ölçüde de diğer canlılar ile çevremize
olan etkisi yanında ahlaka ilişkin kategoriler arasında bir seçim yapabilme olanağı
sağlamaktadır.

Adalet/adillik kavramları ahlaki bir görüşü ön görmektedir. Bir bakımına ahlaki
yargının temelleri, doğru/yanlış kavramları veya neleri yapmalıyız veya
yapmamalıyız saptamalarıdır. Kuşkusuz, adaletsiz veya adil olmayan muameleden
uzak kalmalıyız. Adaletsizlik yargısında bulunmak için ahlaki bir
yaklaşım/kararlılık gerekmektedir.

Kişinin sahip olduğu değerlerin saptanması yönteminin vasıtalarını irdelemek
bakımından üç temel bileşene bakılmalıdır: Bunlar sırasıyla şunlardır:

        1. Gerçekler, 2. Kavramlar ve 3. İlkelerdir.

1. Gerçekler üzerine temellendirilmesi bekli de ahlakın nesnelliği ve evrensel
uygulanabilirliği için temel nedendir. Gerçekler dünyasında yer alan ilgili
konu “zarar”/ınjury kavramıdır: Örneğin adam öldürme, ırza geçme,
yangın çıkartma ve darp etmek. Diğer bir konu da doğruluk(veracity)
kavramıdır. Yalan söyleme sonucu bir eylemin yanlış olması yargısı ahlaki
bir yargıdır. Sözünde durmak ahlaki bir ilke olduğundan ahlaki bir yargı
oluşturmaktadır. Gerçekler ikili bir görüntü sergilemektedir:

1.1 Tarihsel gerçekler: Çoğu tarihsel niteliği olan gerçekler için önemli
sorular a) Doğru olup olmadığı; doğruluk derecesinin ne olduğudur? b)
Araştırma yansımaları nedir? c) Mevcut durumları nasıl yorumluyoruz?

      1.2. Tahmini gerçekler: a) Tahminlerin kuvvet derecesi nedir? b)
        Yapılmış bir araştırma varsa sonuçları itibariyle kısa

   dönemli yansımaları nedir? c) Uzun dönemli yansımaları
         nelerdir?
         Kuşkusuz, tahminler olası argümanlardır ve bu şekilde ortaya
         konan gerçekler de olası olacaklardır.
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2. Kavramlar: Bu alan tanımlar kadar hakikat sorusunu içermek- tedir.
Örneğin sorumluluk kavramı nedir? Ahlaki argümanda ya tanım yapılması
veya tanımın keşfedilmesi gerekmektedir. Bir tanımın belirlenmesi veya
mutlak olarak bir tanımın varlığının keşfedilmesi epistemolojik bir
sorundur. Sorumluluk konusunda bir değer saptaması için bu kavramın
tanımlanması gibi ölüm, ötenazi, intihar, fetus kavramları için de tanımlara
gereksinme vardır.

3. İlkeler: Davranış için ahlaki ölçütlere özgü genel formüllere gereksinme
vardır. Çoğu ahlak teorileri için müşterek olan ilkelerin nasıl formüle
edileceği sorusu gündeme gelmektedir. İlkeler genel olarak Kant’ın kesin
buyurusu veya Bentham’ın sonuçsal- lığı ile uyumluluk içinde veya onlara
dayalı teorilerine gerekçe- lendirilerek oluşturulmaktadır.

İlkelere dayanak olmak bakımından ahlaki bağlamda gerekli yükümlülükler
nelerdir sorusuna William D. Ross’un (The Right and the Good, Oxford, 1930)
prima facie yükümlülük/görevler listesini içeren bir (sosyal sözleşme kaynaklı)
çerçeve sağlamaktadır:

Adalet: Adaletsizliği önleme ve düzeltme pozitif yükümlülüğü kadar
            adaletsiz davranmama negatif yükümlülüğü;
Zarar vermeme: Olabildiğince ötekilere zarar vermekten kaçınma
            yükümlülüğü;
Sadakat: Sözünde durmak ve yalan söylemekten kaçınma ikili
                yükümlülüğü;
Tazmin: Zararları gidermek yükümlülüğü;
Yarar sağlama: Ötekiler için iyi bir şeyler yapmak ve özellikle
             onların meziyetleri, bilgileri ve zevklerine katkıda bulunmak
             yükümlülüğü;
Kişisel gelişim: Kişinin kendisini daha iyi hale getirmesi
             yükümlülüğü;
Şükran duygusu: Kendilerine yapılan iyilikler için takdir/teşekkür
              ifade yükümlülüğü;
Özgürlük: Özgürlüğü koruma ve güçlendirme yükümlülüğü;1 ve
Saygınlık: İnsanların tutum ve davranışlarında saygılı olma
yükümlülüğüdür.

1 Bize ne yapacağımızı özgürlük bilincimiz söylüyor. Adalet istenci ve istemi bu bilinçten kaynağını
buluyor.  Özgürlüğe yönelmek insanın doğası gereği bir zorunluluk
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Bu prime facie/ilk bakışta yükümlülükler/görevler, egemen birer ahlaki
yükümlülük olmak yerine eylem için, aynı derecede güçlü veya daha güçlü bir
ahlaki temel söz konusu olmadığında, ahlaki bağlamda önemli birer temel
oluşturmaktadırlar.  Bunlar arasındaki normatif hiyerarşi de göz ardı
edilmemelidir: Yükümlülüklerin göreceli ağırlıkları vardır. İşte birden fazla
ilkeler arasında da önemine göre bir seçim yapılması gerekebilir. Diyelim ki,
müvekkilinizle dava süreci hakkında konuşmak üzere saat 10.00 için ofiste
randevu verdiniz. Saat 9:50’de ise spor dersinde el bileğini inciten çocuğunuzu
hastaneye götürmek üzere telefonla sizi aradılar. Prime facie görevler açık olan
yanıtı destekler. Acil bir durumda çocuğunuza karşı görev, bir iş toplantısı için
müvekkilinize olan görevinizden önce gelir.

Bir ilkeyi, ilke olarak nitelendiren nedir? İlkeler davranışlar için birer reçete
niteliğindedir. Bunlar ahlaki ve estetik nitelikte olabilir. Kuşkusuz, her ikisi
aynı ağırlıkta değildir. Ahlaki ilkeler estetik olanlara göre daha ağırlıklıdır.
Genel olarak, ilkeler tarafsız, menfaatlerden soyutlanmış; gelenek ve uzlaşı
(consensus) ile sapta- nan ve bazen de ideal bir yaklaşımdan esinlenmiş
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olabilirler. Bu konuda epistemolojik soru, ilkenin ideal bir yaklaşımdan
saptanabilmesi hiç mümkün müdür? İlkelerin varlığı kabul edildiğinde ilkeler
arasında önemine göre bir hiyerarşi vardır.

İlkeler aynı zamanda keyfilikten, otoriteden bağımsız bir nitelik sergilemelidir.

İşte gerçekler, kavramlar ve ilkeler temel alınarak eylem şekli saptanabilecektir.
Ahlaki argümanın sonucu seçilecek olan eylem olmaktadır.

Hukuki Biçim: Hukukun Üç Boyutu

Hukuk felsefesi, tüm felsefe benzerleri gibi, konusu verili bir nesne değildir.
Hukuk felsefesi her şeyden önce “ne hakkında felsefe yapıldığı” üzerine bir
teori geliştirmelidir. Hukuk felsefesinin uygulamayı nasıl etkilediğini
anlamak için hukuka niçin sahip olduğumuz hakkında bir fikir sahibi
olmalıyız. Klasik liberaller tarafından hukuka neden sahip olduğumuz
açıklaması hukuk felsefesine olan ihtiyaçları anlamamızı formüle etmekte
yardımcı olmaktadır.

Hukuk biçimsel olarak üç boyutludur. Hukuki analizci ekseriya hukuk
teorisi, öğretisi ve uygulamayı birlikte ele almalıdır. Bu boyutlardan biri
eksik veya yetersiz olduğunda hukuk insanların düzenli bir şekilde işlerini
yürütmesine elveren bir çerçeve sağlama işlevini yerine getiremez. Hukuk
öğretisi, halkın ve (ve 1. sınıf hukuk öğrencilerinin hukuk olarak gördükleri)
kişilerin davranışını yöneten kurallardır. Örnek olarak sözleşme hukuku
ihtilaflarını ele alalım: Böyle kurallar formüle edip bireysel gerçeklere
uygulayarak ihtilafların karara bağlanması süreci şekilci (formalistic) veya
mekanik (mechanistic) olarak nitelendirilmektedir. Kuşkusuz, biçimsel
olsun veya olmasın hukuk, kurallar olmaksızın işlevini yerine getiremez:
Kural olmaksızın, uygun davranış uygun olmayandan ayırt edilemez; kural
olmaksızın tasarlanan eylemin hukuki olarak doğru veya yanlış olduğu
söylenemez.

Hukuk öğretisinin formüle edilmesi rastgele bir süreç değildir. Öğretisel
özün/buğdayın samandan ayırt edilmesi yoluna gereksinme vardır. Hukuk
teorisi bu seçim işleminde yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Haksız
fiilde strict sorumluluk teorisini irdelenmesi……..nedensellik ilkeleri
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Yalnız hukuk teorisi, öğreti ihtiyacını ekarte etmemektedir. Hukuk
öğretisinin verili gerçeklere uygulanması da göz önüne alınmalıdır. Hukuk
belli gerçek durumlara uygulanmadıkça yararsızdır. Ortalama bir hâkim
veya avukatın, daha az ölçüde de ortalama bir vatandaşın, hukuk teorisini
bilmeleri ve anlamaları( ve çoğu yoksun bulunmakta), özel gerçek
durumlara güvenilir şekilde uygulaması beklenemez. Bu önerme, kuşkusuz,
hâkimlerin ve avukatların eleştirisi anlamında değildir. Teori yalnızca
gerçeklere doğrudan uygulanmayacak derecede oldukça soyut
bulunmaktadır.

Hukuk teorisi çeşitli olası kurallardan hangisini seçmemiz gerektiğini
söylemekte; böylece bu kuralların uygulanması ile hukuk uygulaması
yönetilebilmektedir. Hukuk öğretisi, üç boyutlu hukuki muhakeme
zincirinde teori ve uygulama arasında önemli bir ara birimdir.


