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1. Giri� 

Analitik pozitivizm, hukuk dü�üncesi tarihindeki iki ana akımdan 
birisi olan hukukî pozitivizmin �ngiliz aya�ını olu�turur. Sistematik 
olarak ilk kez John Austin (1790-1859) tarafından ortaya konulan ve 
modern hukuk anlayı�ını önemli ölçüde etkileyen analitik pozitivizm, 
bir hukuk sistemini belirli bir zamanda var oldu�u �ekliyle ele 
almakta ve bu sistemin sahip oldu�u temel kavramları 
çözümlemektedir. “Buyruk kuramı” (command theory) olarak da 
adlandırılan bu yakla�ım, hukuku, ahlâkî açıdan tarafsız bir �ekilde 
betimlemekte, hukukun kayna�ını, egemenin buyruklarında 

aramaktadır.1 

Austin, dönemin önemli hukuk ve siyaset adamı Jeremy 
Bentham’ın etkisinde kalmı�tır.2 Bentham, faydacılık olarak bilinen 
okulun en büyük temsilcisidir. Bentham’ın ifadesiyle, “en büyük 
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sayıdaki insanın en büyük mutlulu�u” �eklinde formüle edilen 
faydacılık, insanların haz ve acı tarafından yönlendirildi�ini, insanın 
mutlu olmak için acıdan kaçıp hazzın pe�inden ko�tu�unu, her türlü 
eylemin gerekçesinin de ancak ve ancak mutlulu�un artırılması 
oldu�unu söyler. Buna göre, hukuk kuralları da, insanların 
mutlulu�unu artıracak �ekilde ayarlanacaktır. Hukuk açısından 
faydacılık, bir yasa, ölçüt ya da toplumsal veya hukukî 
düzenlemenin iyi veya adil olarak kabul edilebilmesi için, toplumu 
olu�turan bireylerin genelinin refah seviyesini ilerletme etkisine 
sahip olmasını gerektirmektedir. Faydacılık, kazanım ve 
yükümlülüklerin da�ıtımındaki adalet problemi üzerine kurulmu�tur. 
Bu da�ıtımda ortakla�a iyi veya refaha, bireyin haklarını ve siyasal 
veya di�er özgürlüklerini azaltıyor olsa bile öncelik tanınmaktadır. 
Bu dü�üncenin hukuka uygulanı� �eklinde, belirli bir yasa veya 
düzenleme, tüm olasılıklar göz önünde tutuldu�unda en iyi sonuçları 
do�urdu�u ya da bir yasa veya düzenleme genel olarak, kendisine 
uyuldu�unda en iyi sonuçları do�uracak bir kural tarafından 
öngörüldü�ü takdirde do�ru kabul edilir.3 

Austin, The Lectures on Jurisprudence4 [Hukuk Bilimi5 Dersleri] 
adlı kitabında faydacılık kuramını ısrarla savunmu�, hatta, vahyi 
faydacı ilkelerle e� tutarak, Tanrı’nın açı�a çıkmamı� yasalarının 
bulunmasında, genel fayda ilkesinin tek rehber oldu�unu söylemi�tir 
(s.106). 

Austin’in hukuk dü�üncesi açısından ta�ıdı�ı önem, onun 
hukuksal pozitivizmin ilk sistematik temsilcisi olmasındadır. 
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1950’lerden sonra yapılan hukuk felsefesi tartı�malarının en önemli 
isimlerinden birisi olan H.L.A. Hart (1907-1992), bir anlamda 
Austin’in takipçisi sayılmaktadır.6 Hart, Austin’in (ve Bentham’ın) 
ortaya koymu� oldu�u kuramın, esasında üç parçadan olu�tu�unu 
söylemektedir.7 Bunlar, hukukun do�asının açıklanabilmesi için 
hukukî kavramlarının analitik bir �ekilde incelenmesi, buyruk kuramı 
ve ahlâkın hukuktan kavramsal olarak ayrılmasıdır. Hart, buyruk 
kuramını reddetmi�, bununla birlikte hukukî kavramların analitik 
incelemesinin önemine ve ahlâkın hukuktan kavramsal olarak 
ayrılmasına8 sahip çıkmı�tır.9 

2. Hukukun Tanımı 

Austin’in hukuk tanımını vermeden önce, onun böyle bir i�e niçin 
giri�ti�ini belirlemek, söylediklerini anlamak açısından önemlidir. 
Austin’in yukarıda de�indi�imiz kitabı, öncelikle, bir ders kitabıdır. 
Austin 1826 yılında, Londra’da Benthamcı çevrenin yeni kurmu� 
oldu�u üniversiteye (University College of London), hukuk bilimi ve 
uluslararası hukuk alanlarında ö�retim üyesi olarak kabul edilmi�tir. 
Bunu takip eden iki yılı, verece�i dersleri hazırlamak üzere 
Almanya’da geçirmi� ve burada, �ngiliz hukuk sisteminden farklı, 
Roma hukukuna dayanan, mantıksal bir yapıya sahip, kodifiye 
edilmi� bir hukuk sistemiyle kar�ıla�mı�tır. 

Bentham ve Austin, �ngiltere’de geçerli olan hukuk sistem ve 
anlayı�ını sert bir �ekilde ele�tirmi�lerdir. Dönemin hukuk 
anlayı�ının en büyük savunucusu olan Sir William Blackstone, do�al 
hukuk anlayı�ına dayanan bir dü�ünceyi �iddetle savunuyor ve 
common law’un10 ele�tirilmesine olanak tanımıyordu. Blackstone’un 
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hukuk anlayı�ı, hukuk kuralının özünde do�ru oldu�u ve bu kuralın 
de�i�tirilmesinin ya da kabul edilmesinin, büyük bir hata oldu�u 
dü�üncesine dayanmaktadır.11 Hukuku tanımlarken, “her �ey, tam da 
olması gerekti�i gibi” ifadesini kullanan Blackstone’nun bu 
dü�üncesi, esasen, yeti�ti�i dönemin dü�ünce yapısıyla yakından 
ili�kilidir: 

On sekizinci yüzyıl devlet görevlileri ve hukukçuları, geçmi� ça�lara tapmıyorlardı. 
Bilâkis, kendi ya�adıkları aydınlanmı� dönemleriyle kar�ıla�tırdıklarında, geçmi�i, 
‘Gotik’ ya da barbar olarak hakir görme e�ilimindeydiler. Blackstone’nun o 
günlerdeki kanaat önderleriyle payla�tı�ı bu zihinsel tatmin, onun, geli�igüzel 
optimizmi ve muhafazakârlı�ı açısından, abartılı görü�ler ortaya koymasına 
neden olmu�tur. 

Bu dü�ünsel tutum, hiç �üphe yok ki, bir de�i�im ça�ından çok dura�an bir ça�a 
uygundur. Her �eyin iyiye gitti�i, bir bütün olarak ulusun, hukuktan ve hükümetten 
ho�nut oldu�u bir dönemde, temel sorunlar hakkındaki genel kabul görmü� 
dü�ünceler, sıkı bir incelemeye tabi tutulmaksızın kabul edilebilmektedir.... Ancak 
Blackstone’nun hayatının sonlarına do�ru, ça� dura�anlı�ını yitirmeye ba�lamı�tı. 
Hem �ngiltere’de hem de di�er ülkelerde, yakla�an de�i�imlerin i�aretleri 
görülmekteydi. �ngiltere’de, yeni iktisadî dü�ünceler ve sanayi devriminin ilerleyi�i, 
de�i�iklikleri zorunlu kılıyordu.12 

Austin’in de dahil oldu�u Bentham’ın çevresinde toplanan grup, 
gerek siyaset gerekse hukuk alanında köklü bir reform yapılması 
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gerekti�ini dü�ünüyordu.13 Böyle bir durumda, de�i�tirilecek, 
ele�tirilecek hukukun “ne oldu�unu” belirlemek gerekiyordu.14 Hukuk 
anlayı�ına kar�ı çıkan hocası Bentham’ı izleyen Austin, �ngiliz felsefî 
gelene�inin, özellikle de Thomas Hobbes ve David Hume’un 
hazırladı�ı yolda yürümeye devam ederek, insanların yapmı� oldu�u 
yasalar ile do�anın ya da Tanrı’nın yasalarını birbirinden ayırmı�tır. 
Austin, “nasıl davranmalıyız” sorusu ile ilgilenmemi�tir. O bir 
hukukçudur ve ö�rencilerine hukukun “ne oldu�unu” gösterecektir. 
�ngiltere’de uygulanmakta olan, kralın ya da parlamentonun 
çıkardı�ı yasalar bulunmaktadır, ancak din ve ahlâk kuralları ile bu 
insan kaynaklı yasaların arasındaki fark tam olarak belirlenmedi�i 
için (ki ona göre bunda, öncülü�ünü Blackstone’un yaptı�ı hukuk 
anlayı�ının büyük payı vardır), hukukun sa�lıklı bir �ekilde 
de�erlendirilebilmesi mümkün olmamaktadır. Özelde Austin’in, 
genelde ise hukukî pozitivizmin, modern hukuk anlayı�ına yaptı�ı en 
büyük katkı, hukukçunun, hukukçuluk sıfatıyla ele alaca�ı konunun 
sınırlarını açık bir �ekilde belirlemek olmu�tur. Önce Austin’in 
ifadelerini aktaralım: 

Hukukbilimin konusu, pozitif yasadır…: siyaseten üstün olanların, siyaseten altta 
olanlar için yaptı�ı yasa. Fakat pozitif yasa, ço�unlukla benzerlikle ba�lantılı 
oldu�u nesnelerle karı�tırılır…: bu nesneler de, do�ru ya da yanlı� bir �ekilde, 
geni� ve belirsiz olan yasa sözcü�üyle anılırlar. Bu karı�ıklı�ın neden oldu�u 
zorlukları ortadan kaldırmak için hukukbilimin hakimiyet alanını belirleyerek ya da 
hukukbilimin konusunu, ba�lantılı oldu�u di�er nesnelerden ayırarak ba�lıyoruz… 

Bir yasa, kavramın kabul edilen en genel ve kapsayıcı haliyle, sözcük anlamı 
itibariyle, us sahibi bir varlı�ın, kendi üzerinde güç sahibi olan us sahibi ba�ka bir 
varlık tarafından yönetilmesi anlamını ta�ır. Bu tanım altında pek çok tür 
bulunmaktadır. Bu türlerin birbirine karı�tırılması ve açıkça birbirlerinden 
ayrılmaması nedeniyle hukukbilimde pek çok karı�ıklık bulundu�u için, bir türü 
di�erinden ayıran sınır çizgilerinin do�ru bir �ekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
Yukarıda de�indi�imiz kapsayıcı anlamıyla…metafor ve benzerlikle 
geni�letilmeden, yasa terimi �u nesneleri kapsar: Tanrının insanlar için yaptı�ı 
yasalar ve insanların insanlar için yaptı�ı yasalar. 

Tanrının insanlar için yaptı�ı yasaların tümü ya da bir kısmı ço�unlukla do�anın 
yasası ya da do�al yasa (hukuk) olarak isimlendirilmi�tir: esasında, metaforsuz ve 
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birbirlerinden ayrılması gereken �eyleri birbirine karı�tırmadan, bahis konusu 
edilebilecek yegane do�al hukuk budur. Fakat, Do�a Yasası �eklindeki 
isimlendirmeyi mu�lak ve yanıltıcı olması nedeniyle reddederek, bu yasaları ya da 
kuralları �lahi yasa (hukuk) ya da Tanrının yasası (hukuku) olarak 
isimlendiriyorum. 

�nsanların insanlar için yaptı�ı yasalar öne çıkan ya da temel iki gruptan olu�ur:  
bu sınıflar, birbirlerinden önemli ölçüde ayrıldıkları halde sürekli karı�tırılırlar… 

�nsanların insanlar için yaptı�ı yasaların bir kısmı, egemen ve özne durumundaki 
siyaseten üstün olanlar tarafından konulmu�tur: bu ki�iler, ba�ımsız devletlerde ya 
da ba�ımsız siyasal topluluklarda, üstün ve tabi hükümeti elinde tutar. Bu �ekilde 
konulmu� yasaların toplamı ya da bu toplamın bir parçasını biçimlendiren 
kısmı,… hukukbilimin asıl inceleme konusudur. Hukuk kavramı sadece, bu 
�ekilde konulmu� kurallar toplamı ya da bu toplamı biçimlendiren kısmı için 
kullanılır. Fakat, –Tanrının yasası anlamına gelir �ekilde- do�al yasadan 
(hukuktan) ya da do�anın yasasından (hukukundan) ayrıldı�ında, siyaseten üstün 
olanlar tarafından konulan bu kurallar toplamı, ço�unlukla pozitif hukuk ya da 
konum nedeniyle var olan yasalar olarak isimlendirilir. Benim pozitif ahlak olarak 
isimlendirdi�im kurallardan ayrı tutuldu�unda…siyaseten üstün olanlar tarafından 
konulan kurallar toplamı, rahatlıkla pozitif yasa olarak belirlenebilir. Dolayasıyla, 
kısa bir isim vermek ve farklılı�ın ilk bakı�ta görülmesini sa�lamak amacıyla, bu 
kurallar toplamına pozitif hukuk diyorum… 

�nsanların insanlar için yaptı�ı yasa ya da kuralların bir kısmı siyaseten üstün 
olanlar tarafından konulmu� olsa da siyaseten üstün olanlar tarafından 
konulmamı� yasa ya da kurallar da bulunmaktadır. 

Be�eri yasaların bu ikinci grubuna oldukça benzeyen, sadece kanaatle yapılıp 
uygulandıkları için yanlı� bir �ekilde ama sıklıkla yasa olarak adlandırılan kurallar 
da vardır. Bu kuralların yapılması ve uygulanması, bir grup belirsiz insanın insan 
davranı�ına ili�kin görü� ya da hisleriyle mümkün olmaktadır. Yasa kavramının bu 
anlamda kullanılmasına, ‘�eref yasası’, ‘Gelenekle kurulmu� yasalar’, ifadeleri 
örnek olarak gösterilebilir. ‘Uluslararası hukuk’ denilen �eyin büyük bir kısmını bu 
tür kurallar olu�turur. 

Yukarıda de�indi�imiz ikinci tür be�eri yasaların toplamı ile yanlı� bir �ekilde fakat 
benzerlikle yasa olarak isimlendirilen kuralları, tek bir grup olarak ele alıyor ve 
onlara pozitif ahlak diyorum. Ahlak ismi onları pozitif hukuktan, pozitif sıfatı ise 
Tanrı hukukundan ayırır…15 

Austin, en genel �ekliyle yasanın tanımını, “akıl sahibi bir varlık 

tarafından, üzerinde güç sahibi oldu�u akıl sahibi ba�ka bir varlı�ın 

hareketlerini yönlendirmek için konulmu� kural” �eklinde yapar. Bu 
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genel yasa tanımının içerisinde, Tanrı yasaları ile birlikte insanlar 
tarafından yaratılmı� olan, belirli bir insan toplulu�un duygularını 
yansıtan “�eref kuralları/yasaları”, “teamül kuralları/yasaları” da yer 
almaktadır. Austin, hukuk biliminin inceleme alanına giren 
hukuka/yasalara ise, pozitif hukuk/yasalar diyerek, bu tür yasaların 
ayırıcı özelli�i olarak, bu yasaları, siyaseten üstün olanların, 
siyaseten altta olanlar için koymu� olmasını gösterir. Dolayısıyla, 
siyasal gücün kullanımı, yasa tanımı içerisinde merkezî bir önem 
kazanır. 

Austin’e göre pozitif yasa, ‘egemenin yaptırımla desteklenmi� 

buyru�udur’.Austin’in ortaya koymu� oldu�u hukuk yakla�ımını, üç 
alt ba�lık altında incelemek gerekmektedir. Öncelikle, pozitif hukuk, 
siyaseten üstün olma kavramıyla açıklanmaktadır ki bu, Austin’in 
egemenlik anlayı�ı yansıtmakta, hukuk da egemene ba�landı�ı için, 
hukuk kuramı açısından büyük önem ta�ımaktadır. �kinci olarak 
Austin, pozitif hukuk kurallarının egemenin buyrukları (commands) 
oldu�unu söyler. Bunlar, bazı özellikleri ile emirden (order) farklıdır. 

Son olarak, bir yasanın, gerçek bir yasa olabilmesi için, mutlaka 
negatif bir yaptırım ile desteklenmi� olması gerekir. 

2.1. Egemen 

Egemen, Austin’in hukuk anlayı�ında merkezi bir öneme sahiptir. 
Zira egemen, bir toplumdaki hukukun kayna�ıdır: “Her pozitif yasa, 

...egemen bir ki�i ya da egemen ki�iler grubu tarafından, bu ki�i 

veya grubun egemen ya da üstün konumda oldu�u ba�ımsız siyasal 

bir toplumun üye veya üyeleri için konulmu�tur” (s. 177). 

Austin’e göre egemenlik, nüfusun ço�unlu�unun geleneksel 
olarak egemene itaat alı�kanlı�ı içerisinde bulundu�u siyasî 
toplumda mümkündür; buna ek olarak egemen de bir ba�kasına 
itaat alı�kanlı�ı içerisinde olmamalı, ba�ımsız olmalıdır. Dolayısıyla 
ba�ımsızlı�ı söz konusu olan toplum de�il, toplumdaki egemen ki�i 
veya gruptur (s. 221). 

Görüldü�ü gibi, Austin’in egemenlik anlayı�ı, herhangi bir 
rasyonel gerekçelendirme ya da me�ruiyet temeli arama çabası 
içermez. Bu çerçevede egemen, olgusal bir gerçekli�e (alı�kanlıkla 
geleneksel olarak itaat edilme) gönderme yapmak suretiyle ve 
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gözleme dayalı olarak belirlenmektedir. Austin, egemene me�ruiyet 
kazandırmak çabasıyla Hobbes’un yapmı� oldu�u varsayımsal 
toplumsal sözle�me dü�üncesini reddetmi�tir (s. 280). 

Dönemin di�er liberal aydınları gibi, toplumun da�ılmasından 
korku duyan Austin, güçlü bir hükümetin bulunması gerekti�ini 
dü�ünerek, aynen Hobbes gibi, egemenin çok güçlü bir yetkiye 
sahip olmasını savunmu�tur. Austin’e göre, egemen; (1) Ba�ımlı 

de�ildir: egemene yasama yetkisi bir kanunla verilemez ve bu 
yasama yetkisi kanunla kaldırılamaz. (2) Sınırsızdır: egemenin 

yasama yetkisi hukuken sınırlanamaz ve egemen yasama yetkisini 
kullanırken herhangi bir hukukî yükümlülü�ün muhatabı olamaz. (3) 
Tektir: her hukuk sistemi için ba�ımsız ve sınırlanamaz yasama 
yetkisine sahip tek bir egemen bulunabilir. (4) Bölünemezdir: 
yasama yetkisi bir tek ki�inin ya da bir grubun elindedir.16 

2.2. Buyruk 

Her bir yasa ya da kural, bir buyruktur. Ya da, daha do�rusu, yasalar ya da 
kurallar… buyrukların türleridir. 

Bir eylemi yapmamı ya da ondan kaçınmamı gerektiren bir iste�inizi ifade ya da 
ima etti�inizde, iste�inize uymadı�ım takdirde beni sizden gelecek bir kötülük 
bekliyorsa, iste�inizin ifade ya da iması, bir buyruktur. Buyruk di�er istek bildiren 
ifadelerden, iste�in belirtilme biçimiyle de�il, buyuran tarafın iste�in göz ardı 
edilmesi durumunda, kötülük yapma ya da acı verme güç ve amacıyla ayrılır. 
�ste�inizi yerine getirmemem durumunda bana zarar veremiyorsanız ya da 
vermeyecekseniz, iste�inize ili�kin ifadeniz, bir emir tümcesiyle yöneltilmi� bile 
olsa, buyruk de�ildir. �ste�inizi yerine getirmemem durumunda bana zarar 
verebiliyorsanız ya da verecekseniz, nazik bir rica �eklinde iste�inizi iletmi� bile 
olsanız, bu iste�iniz buyruktur.17 

Bir buyru�un kendisine yöneltilmesi ile ki�i, bu buyrukla ba�lı 
hale gelir. Di�er bir deyi�le itaat etme ödevini yüklenmi� olur. 

Öyleyse, buyruk ve ödev kar�ılıklı kavramlardır…�ste�i göz ardı edildi�inde bir 
kötülük yapacak olan ki�i, bu iste�ini ifade ya da ima ederek bir buyruk dile 
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getirmi�tir. Bu ki�inin iste�ini göz ardı etti�inde kötülü�e u�rayacak ki�i, bu 
buyrukla ba�lı ya da yükümlüdür.18 

�ki tür buyruk vardır. Birinci türü, yasalar ya da kurallar olu�turur. 
�kinci tür ise belirli bir olay üzerine verilen buyruklardır ki, Austin 
bunlar için gündelik dilde herhangi bir kelime bulunmadı�ını, bu 
nedenle onları, istisnaî ya da özel buyruklar olarak nitelendirdi�ini 
söylemektedir. Bu iki tür buyruk arasındaki fark birincisinin “bir 

grubu, bir eylemi yapması ya da bir eylemden kaçınması için genel 

olarak ba�laması”dır. Özel bir olay ya da belirli bir birey için verilmi� 
buyruklar yasa ya da kural olarak adlandırılmayacaktır (s. 92). E�er 
Parlamento belirli veya belirsiz bir süre için mısır ihracatını 
yasaklarsa, genel olması itibariyle, bu buyruk bir kural ya da yasa 
olarak adlandırılabilecektir. Ancak limanda bulunan ve gemiye 
yüklenmi� mısırların olası bir kıtlık nedeniyle ihracatına izin 
verilmemesi durumunda ise, Parlamentoya ait olmasına ra�men, bu 
buyruk yasa de�ildir (s. 93). 

2.3. Yaptırım 

Buyru�a itaat edilmemesi ya da ödevin yerine getirilmemesi 
durumunda ortaya çıkması muhtemel kötülük, yaptırımdır. 

Bir eylemi yapmamı ya da ondan kaçınmamı gerektiren bir iste�inizi ifade ya da 
ima etti�inizde, iste�inize uymadı�ım takdirde beni sizden gelecek bir kötülük 
bekliyorsa, iste�inizin ifade ya da iması, bir buyruktur. Buyruk di�er istek bildiren 
ifadelerden, iste�in belirtilme biçimiyle de�il, buyuran tarafın iste�in göz ardı 
edilmesi durumunda, kötülük yapma ya da acı verme güç ve amacıyla ayrılır. 
�ste�inizi yerine getirmemem durumunda bana zarar veremiyorsanız ya da 
vermeyecekseniz, iste�inize ili�kin ifadeniz, bir emir tümcesiyle yöneltilmi� bile 
olsa, buyruk de�ildir. �ste�inizi yerine getirmemem durumunda bana zarar 
verebiliyorsanız ya da verecekseniz, nazik bir rica �eklinde iste�inizi iletmi� bile 
olsanız, bu iste�iniz buyruktur. 

Yaptırımın �iddeti ya da gerçekle�me olasılı�ının oranı önemli 
de�ildir. Yaptırım ne kadar büyük olursa ve gerçekle�me olasılı�ı ne 
kadar yüksek olursa, buyru�a itaat olasılı�ının da o kadar büyük 
olaca�ı do�ru olabilir. Ancak yaptırımın �iddeti ve gerçekle�me 
olasılı�ının yüksekli�i, yaptırımı belirleyen unsurlar de�ildir. En 
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küçük miktardaki, en küçük gerçekle�me olasılı�ına sahip zarar, 
yaptırımın varlı�ı için gerekli ve yeterlidir (s. 90). Austin’e göre, 
yaptırımla desteklenmemi� bir yasa, gerçek bir yasa de�ildir: 

Gerçek olmayan bir yasa, yaptırımı olmayan, dolayısıyla da ba�layıcı olmayan 
yasadır. Bazı eylemleri suç olarak ilan eden, ancak bu eylemlerin i�lenmesine 
herhangi bir ceza getirmeyen yasalar, bunun en basit ve açık örnekleridir. (s. 99) 

Yaptırımın Austin’in hukuk kuramı içerisindeki önemli bir rolü, 
vatanda�ların (ya da hukuk kurallarının muhatabı olanların) hukuka 
uymasının nedenini olu�turmasıdır. Egemenlik konusunda da 
belirtti�imiz gibi, Austin, egemenin (dolayısıyla hukukun) varlı�ı için, 
ahlâkî ya da rasyonel bir gerekçelendirme yapmamı�tır. Dolayısıyla, 
vatanda�ların hukuka uygun davranmak için, ahlâkî ya da rasyonel 
bir gerekçe yoktur. Austin hukukun zorlayıcı gücünü, yaptırımda 
bulmaktadır. Yaptırım, vatanda�ların hukuka itaat etmesinin 
gerekçesini olu�turmaktadır.19 

Yaptırımla desteklenmemi� buyrukların gerçek yasa olmaması, 
Austin’i, uluslararası hukuku ve anayasa hukukunu reddetmeye 
götürür. Uluslararası hukuk, yaptırım unsurunun yoklu�u yanında, 
ba�ımsız bir egemenden de yoksundur (s. 184). Anayasa hukuku 
çerçevesinde de, egemenin sınırlanamaz bir özelli�i olması ve temel 
hak bildirgeleri gibi, egemeni sınırladı�ı varsayılan kuralların 
herhangi bir yaptırımı olmadı�ı için, bu hukuk dalını gerçek bir 
hukuk dalı olarak görmemi�tir (s. 268). 

3. Hak ve Ödev Kavramları 

Austin, hakkın kayna�ının yasa, yani buyruk oldu�unu 
söylemektedir. Hukuk biliminin ilgi alanına giren haklar, hukukî 
haklardır, ba�ka bir deyi�le hukukun yarattı�ı haklardır. Hukuk 
dı�ında ba�ka kaynaklardan do�an haklar da bulunmaktadır. 
Örne�in, Tanrı yasalarından ya da yaptırımı olan ahlâk yasalarından 
da hak do�abilir. Ne var ki bunlar, gerçek hak de�ildirler. Çünkü 
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hukukî bir yaptırımı do�urmadıkları gibi, yargı tarafından da 
uygulanmamaktadırlar (s. 343-4). 

Örne�in, Uluslararası Hukuktan kaynaklanan haklar, pozitif Hukuktan 
kaynaklanan haklarla çok uzaktan, hafif bir benzerlik dolayısıyla ili�kilidir. Ne 
hukukî yaptırımları vardır, ne de belirli üstünler tarafından konulmu� bir hukukun 
mahsulüdürler. 

Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, hukukun yarattıklarından ba�ka hak 
yoktur... (s. 344) 

Austin’e göre, her yasa bir hak yaratmaz, ancak her hak, mutlaka 
bir yasa tarafından yaratılır (s. 344). 

Öyleyse, buyruk ve ödev kar�ılıklı kavramlardır…�ste�i göz ardı edildi�inde bir 
kötülük yapacak olan ki�i, bu iste�ini ifade ya da ima ederek bir buyruk dile 
getirmi�tir. Bu ki�inin iste�ini göz ardı etti�inde kötülü�e u�rayacak ki�i, bu 
buyrukla ba�lı ya da yükümlüdür. ??? 

Her (pozitif) yasa, do�rudan ya da dolaylı bir Buyru�un ifadesidir. Her buyruk, 
yöneldi�i taraf için bir Yükümlülük do�urur.... Her Yükümlülük ya da Ödev (bunları 
e� anlamı olarak kullanıyorum), pozitif veya negatif niteliktedir. Ba�ka bir ifadeyle, 
yükümlü olan tarafa, bir �eyi yapması ya da yerine getirmesi veya bir �eyi 
yapmaması ya da bir �eyden kaçınması buyurulur. (s. 346) 

Tekrarlamak pahasına söyleyecek olursak: Austin, do�al ya da 
ilâhî haklardan bahsedilebilece�ini, ancak, bir hukuk sistemi 
içerisinde varlı�ı kabul edilebilecek ve hukukî sonuç do�urması 
beklenebilecek hakların, sadece hukuk tarafından yaratılmı� haklar 
oldu�unu belirtmektedir. Her buyruk, yöneldi�i ki�i açısından, yapma 
ya da kaçınma �eklinde bir ödev do�urmaktadır. Ödevin kayna�ı da, 
yasadır. 

4. �yi Hukuk Sorunu 

�yi hukuk sorunu, giri� kısmında belirtti�imiz, ahlâkın hukuktan 
ayrılması ile ilgilidir. Söyledi�imiz gibi, Austin, hukukun ahlâka 
uygun olup olmamasıyla ilgilenmez. Ona göre hukuk bilimi, pozitif 
yasalarla, onların iyi ya da kötü olu�larını dikkate almaksızın ilgilenir 
(s. 172). Böylece, hukuk, içeri�i açısından her türlü ahlâkî sorundan 
(ör. adalet) ba�ımsız olarak ve salt hukukî çerçevede ele 
alınmaktadır. 
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Hukukun mevcudiyeti ile onun erdemli ya da erdemsiz olu�u, farklı �eylerdir. 
Hukukun var olup olmadı�ı ayrı bir ara�tırma konusudur; kabul edilmi� bir 
standarda uygun olup olmadı�ı ise farklı bir ara�tırma konusu. Fiilen var olan bir 
yasa, biz onu sevmesek de, be�eni ölçütümüzden farklı da olsa, yasadır. (s. 214) 

Austin’in yapmaya çalı�tı�ı �ey, geçerli hukukun ne oldu�una 
ili�kin ölçütleri belirleyebilmektir. Zira, uygulanmakta olan hukukun 
kayna�ı olarak, bazen Tanrı’nın, bazen geleneklerin, bazen de 
ahlâkın gösterilmesinden yakınır. Austin, ne Tanrı’nın hukuku olan 
do�al hukuku, ne de ahlâk kurallarını yadsır.20 Hatta Tanrı yasaları, 
kesin yasalardır ve insanların koydu�u yasalar onlara uygun 
olmalıdır. Ancak mahkemenin uygulayaca�ı hukuk, bunlardan 
farklıdır. Mahkeme, pozitif yasaları uygulayacaktır ve bu yasaların 
kayna�ı da egemendir. Gerek Tanrı yasalarının, gerek geleneklerin, 
gerekse ahlâk kurallarının pozitif yasalar içinde yer alması olasıdır. 
Ancak bu, uygulanan hukukun kayna�ının Tanrı ya da ahlâk 
oldu�unu göstermez. Austin’e göre, hukuk bilimi üzerine yazan pek 
çok insanın karı�tırdı�ı nokta budur (s. 174-83, 199-200). Hukukun, 
pozitif hukukun ya da mahkemelerin uygulayaca�ı hukukun kayna�ı 
egemendir. 

Nitekim Austin, Blackstone’un, Tanrı yasalarına uygun olmayan 
yasaların geçerli olmayaca�ı �eklindeki ifadesini ele�tirirken �öyle 
der: 

[Blackstone bu sözüyle] tüm yasaların �lâhî hukukla uygunluk içerisinde olmasını 
kastetmi� olabilir. E�er kastetti�i buysa, duraksamadan ona katılırım.... [�]nsan 
yasakoyucuların, koydukları yasaları yapmak için �lâhî yasalarla ba�lı olduklarını, 
çünkü böyle yapmazlarsa Tanrı’nın kendilerini cezalandıraca�ını kastetmi� de 
olabilir. Buna da, e�er Tanrı’nın hukukunun belirtisi fayda ilkesi olacaksa, 
...tamamiyle katılırım.... Ancak Blackstone’a ait bu ifadenin anlamı, e�er bir anlamı 
varsa, sanki �öyleymi� gibi görünüyor: �lâhî hukukla çatı�an hiçbir insan yasası 
zorunluluk yükleyici ya da ba�layıcı de�ildir; di�er bir deyi�le, �lâhî hukukla çatı�an 
bir yasa, yasa de�ildir.... 
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�imdi, �lâhî yasayla çatı�an insan yasalarının ba�layıcı olmadı�ını, yani yasa 
olmadı�ını söylemek tamamen saçmadır. En yıkıcı yasalar, dolayısıyla Tanrı’nın 
iste�ine aykırı olan yasalar, mahkemeler tarafından yasalar olarak uygulanmı�tır 
ve halen de uygulanmaktadır. Zararsız hatta faydalı bir eylemin, egemen 
tarafından ölüm cezasıyla yasaklanmı� oldu�unu dü�ünün; e�er bu eylemi 
i�lersem, yargılanır ve suçlu bulunurum. Bu cezaya, insan yasakoyucuların kötü 
sonuçları olmayan eylemleri yasaklamamalarını emretmi� olan Tanrı yasasına 
kar�ıt olması nedeniyle itiraz edersem, Mahkeme yapmı� oldu�um muhakemenin 
etkisizli�ini, geçerlili�ini inkar etti�im yasanın gere�ini yerine getirerek, beni 
asmak suretiyle ortaya koyacaktır. Dünyanın yaratılmasından bugüne kadar, Tanrı 
hukukuna dayanan bir itiraz, yargı tarafından dinlenmemi�tir. (s. 214-5) 

5. Sonuç 

Austin’in kuramının belkemi�ini olu�turan iki dü�üncenin, buyruk 
kuramı ve ahlâkın hukuktan ayrılması oldu�unu söyleyebiliriz. 

Austin, buyruk bilimi çerçevesinde, hukukun, hakkın ve ödevin 
kayna�ı olarak, egemenin buyruklarını göstermi�tir. Ba�ka bir 
deyi�le, Austin’in çizdi�i çerçevede hukukîlik ölçütü, bir kaynak 
sorunudur. Egemen, bir toplumda varolan hukukun tek kayna�ıdır ve 
ba�ımsız, sınırsız yasma yetkisine sahip bir egemen olmaksızın, 
hukukun varlı�ından bahsedilemez. Her bir yasa, egemenin bir 
buyru�udur ve yaptırımla desteklenmesi gerekir. Yaptırımla 
desteklenmemi� buyruklar, adları yasa bile olsa, gerçek yasa 
olamazlar. Yaptırım, aynı zamanda, bireyin hukuka uygun 
davranmasının nedenidir. Dolayısıyla, bir egemenin bulunmadı�ı ve 
varlı�ı iddia edilen kurallarının belirli bir yaptırımı olmadı�ı için, 
uluslararası düzlemde, gerçek bir hukukun varlı�ından 
bahsedilemez. Aynı �ey, anayasal düzlem de geçerlidir. Anayasa 
hukuku olarak adlandırılan hukuk dalı, esasında gerçek bir hukuk 
dalını yansıtmaz. Çünkü egemen hiçbir �ekilde sınırlanamaz ve 
yaptırıma tabi tutulamaz. 

Ahlâk ve hukuk ba�lantısı noktasında Austin, bu iki kavramın 
birbirinden farklı oldu�unu, ahlâk ve hukuk kurallarının kaynaklarının 
farklılı�ından ve niteli�inden yola çıkarak gösterir. Bunun yanında 
hukuk bilimi, konusunu olu�turan pozitif yasaların içeri�inin ahlâkî 
standartlara uygun olup olmadı�ıyla ilgilenmez. Ancak belirtilmesi 
gereken önemli bir nokta, Austin’in ahlâkı ya da dini 
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reddetmedi�idir. Austin, ahlâk ve din kurallarının varlı�ını ve 
insanları muhatap aldı�ını kabul etmekte, ancak bunların hukuk 
bilimi içerisinde hukuk kurallarının niteli�inin belirlenmesinde yeri 
olmadı�ını belirtmektedir. Hatta, ayrı bir bilim dalı çerçevesinde 
incelenmesi gerekti�ini söyledi�i yasama faaliyetinde din kuralları 
önemli bir yer i�gal etmekte, hukukun yorumlanmasında da 
Tanrı’nın isteklerinin ölçütü olarak gördü�ü fayda ilkesinin 
uygulanmasının gerekli oldu�unu söylemektedir. 
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