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GiRiŞ 

Çalışma konumuz, özelde •tngiliz Yararcı Okulu• genelde 

ise •yararcı teort• denebilecek dUsUnce btçlainln, hukuk fel

sefesi acısından irdelenip ortaya konması ve değerlendirilme

sidir. Yararcı teori, temel olarak lnglllz dUşUnUrlerlnce 

sistemli bir bicimde ortaya konup savunulmuş olmakla birlik

te, Eski Yunan dUşUnUrlerinden Aristlppus ve EplkUr'tin hazcı 

(hedonist> ve yararcı <utilltartan> bazı düşüncelerine dayan

maktadır~ Bununla birlikte bu dUsUnce blçlmi,lngillz dUstintir

lerlnce açık bir biçimde ortaya konarak olgunlaşırılmıs oldu

ğundan dolayı , lnglliz dUşUncesinin dtinya dUsUnce yasamına 

bir katkısı olarak degerlendirllmektedir. 

Hukuk felsefesi, hukuka yönelmiş olması nedeniyle hukuk 

bilimi ile ortaklasa bir özelliğe sahip olmakla birlikte, 

belli yer ve zamandaki hukuku araştırma. konusu yapan htikuk 

biliminin tersine, hukuku bUtUnsel açıdan, tUmel olarak ince

ler ve bu bu nedenle felsefe tcer~stnde yer alıp hukuka iliş

kin bilgilerin tamaınlayı·cısı biçiminde bir işlev görtir.cı' 

Hukuk felsefes.1, bu islevl yerine getirirken, doğal olarak 

felsefe ile birlikte ve onun dünya görUsUne uygun ola.rak bir 

hukuk ve adalet anlayışını yansıtacaktır. Bu nedenle, felse

fedek• dünya görUşUnUI\ hukuk ve adalet görüşlerini de etkt

leyece&i ve onları kendi doğrultusunda blr yapıya. kavuştura-

< 1J Ara 1 HBO, 151. 
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caıı dolal kabul edllaek gereklr. 1
% > Bllt~dlll gibi hukuk 

felsefesinin temel ödevi, hukukU- blr bUtUn olarak ele alıp, 

onun özUnUn, kaynagının ve temel ereğinin ne oldugunun ya da 

ne olması gerektlllnln araştırılıp ortaya konaasından ibaret-

tir. Hukuk felsefesi, genel felsefenin varlıgın ne oldugunu 

araştırmaya çalışması; nitelik sorunları ile, ilk ve temel 

sorunlarla uğraşmasına paralel bir bicimde, ilk olarak, huku-

kun ne oldugunu yani onun nltellğlnl saptamaya calışır.' 31 

tklncl olarak, hukuk felsefesi, yine genel felsefenln,son 

sorunlar ya da deger sorunları deni len anla• sorunlarıyla 

llgllenıaeslne paralel bir bicimde, hukukun anlamıyla, akıl 

sahib i varlıklar tarafından y i ne akıl sahlb-t varlıklara 

yönel ttlmlş olan lsteain son nedenl e ri y le ugraşır; hukuk 

norm l arının yansıtmak durumunda oldugu adalet de ger t nln ve bu 

degerl eks iksiz bir biclade gercekles tlrecek olan bir •oıaası 

gereken • hukukun t r delenaeslnt ve acıklanaa.sını yapar . 1
•

1 

Hukuk felsefesine ilişkin bu teıael ilkeler dogruıtusun-

da, yararcı dUşUnceyl konu edinen bu çalışaa.da,yararcı dtişUn-

cenin hukukun ve onun dayanaaası gereken adalet degerlntn özU, 

kaynağı ve teael ereıtnln ne olduguna t l lşkln yaklaş ıaları 

ortaya konarak degerlendlrilaeye çalışılacaktır . 

Yararcılık kuraaı,teaellni, Antlkçagda gellşttrlltp yay-

g ı n laşaış olan hazcı, aut lulukcu ve yararcı den l leb! lecek 

<2> Aral HBO, ısı. 
<3> Aral HBO, 152; Ozbllgen EHS, 49-50. 
(4) Aral HBO, 154. 
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dUşUncelerden alır. Hazcı yaklaşıma göre, bir eylem, ancak 

öncelikle bedensel anlamda olmak üzere haz getiren ya da bunu 

amaçlayan bir eylem olma durumunda degerlidlr. Bu kaba anlam-

dakt hazcılık Aristlppus tarafından savunulmuş olma.sına kar-

şılık, hazcılıgın daha inceltilmiş bir biçimi Epiktir tarafın-

dan savunulmuştur. Burada artık insan eylemlerinin amacı, 

sadece bedensel hazza yönelmekten çok, en az acıyla yaşamayı 

saglıyacak sUrekli bir denge ve hosnutluk durumunun elde 

edilmesidir . "' Antikçagda geliştirilip yaygınlaştırılan bu 

dUşUnceler, modern yararcılık kuramını btlytik oranda etkile-

miştir. Yararcı kuram, tUm ahU.ksal ve hukuksal ilkelerin 

temelinde haz-yarar etkenlerini görmektedi r. 

Bilgi teorisi konusunda, Onyedinci ve Onsekizlnct yüz-

yıllar tnglliz deneyci (ampirist> düşüncesi, Yararcı Okulun 

dUsUncel e rtne esin kaynag ı olmustur.< 6 > lngiltz felsefesi, 

Avrupada *kinden oldukça farklı bir yol izlemiştir . Bunun 

nedeni, deneyclligin <amplrlzm> tngtltz karakterinin temelini 

oluşturmasıdır. 171 Karakterleri doğrultusunda, sadece gözlem 

ve deneye dayanmayı llke edinen tnglllz dUşUnUrler, bunu, hem 

bilgi teorisi alanında ve hem de a prlorl ilkeleri yadsımak 

biçiminde, ahlA.k alanında benlmsemlşlerdlr. 181 Doğa blltmlerl 

konusundaki deneyci ve duyumcu bilgi edtnıne yöntemini ahlA.k 

ve hukuk alanına aktarmaya çabalayan yararcılar, gözlem 

yoluyla, tUm. insanların, yaşamlarında hazza ulaşmaya çabala-

(5) Dellus, 324; Sahaklan, 41; Del Vecchto, 202. 
<6> Plamenatz, 2, Gökberk FT, 473; Del Vecchlo, 202. 
<7> Çobanoılu, 95. 
(8) Cobanoglu, 95. 



dıkla.rının g'örUleblldtaınt, dolayısıyla, bu durumun .aynı 

zamanda. blr ahl&ksal ve hukuksal deger olması gerektigtnl 

savunarak temel dUşUncelerlnl blçlmlendlrmlşlerdlr. 

Yararcı teoriye göre, tUa insanlar, kendi haz ve mutlu-

luklarına ulaşmak lçln çabalarlar. Ancak, yararcı dUşUncenln 

asıl temsllclsl olan Jeremy Bentham, toplumsal yararcılıgın 

l lk formül lerlni ve toplumun genel eseni lglnl en yüksek ah-

U.ksal ilke olarak nitelendiren Hutcheson (1694-1747) ' dan 

aldıgı •en bUyUk sayıdaki insanın en bUyUk mutlulugu• ilkesi-

ni vurgulayarak, yararcılıgı bireyci ve egoist bir kuram 

olmaktan kur tarmak iç i n caba gös terecektir . Bentham ' ın gerçek 

önem i , yararc ılığın ilkeler i n i toplumu n hukuks al ve ahl&ksal 

yapı s ına uygulamaya yönelik si s temati k çalışma larında aranma-

lıdır . Bentham'ın bu yöndek i çabaları, ke ndisinden s onra J . S. 

Mlll tarafından daha ileri aşamalara götUrUlec ektlr. 1
•

1 

Yasamda biricik erek olarak haz ve yarar durumunu benim-
1 

seyen yararcı dUşUnce, haz ya da yarar dışındaki tUm ahl&ksal 

degerleri anlamsız ve boş olarak degerlendirais, tUm bunların 

degerlnl, temel erek olan yatara ulaşmaya götürmelerinde bul-

muştur. Erdemi yarar kavramında tanımlayan yararcılar, demok-

ratlk ideallere inançlarını btldlrlyorlarsa da, tUa bu deger-

leri, saltık gerçeklikler olarak değil yalnızca haz ve mutlu-

luk ereğine doğru adımlar olarak degerlendtraektedirler. 1101 

Felsefi Radikaller olarak ta adlandırılan yararcı lar.ın top-

(9) Dellus, 325; Le Fur, 81. 
<10) Sahaktan, 214. 
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lumsal felsefesi; özU bakımından, •en bUyUk sayının en bUyUk 
• 

mutlulugu• ilkesi~ln birbirine bagladıgına inandıkları hukuk-

sal, ekonomik ve siyasal yeniliklerden kurulu bir programdır. 

Onlara göre,bu ilke,hem kişisel ahlakın ve hem de kamu poli-

tikalarının tek ussal kılavuzudur ve felsefelerinin daha çok 

kuramsal olan yanı, bu ilkenin pratik sorunlara daha dogru 

bir bicimde uygulanmasını saglamak amacına yönellktir. 111 > 

Artstlppus'tan Bentham'a kadar ttiıa yararcı düşünürler 

yarar kavramını her türlü acıdan uzak, kendiliğinden hoslan-

ma olarak anlamışlardır. Buna göre, yararlı olan hoşlanılan-

dır. Yararcılar, insan eylem ve davran~şlarının, verdikleri 

baz ve mutluluk oranında iyi; verdikleri mutsuzluk oranında . 

da kötü oldugunu düşUnUrler. insanların gerçekten isteyebile-

cekleri biricik amaç hoşlanma ya da acının yoklugu, tek söz-

le mutluluktur.Yararcı düşünceyi savunan tUm yararcı dUşUnUr-

lertn, asagıdaki önermelerin dogrulugu savında olduklarını 

söylemek olanaklıdır: 1121 llk olarak, haz, tek başına iyidir 

ya da kendisi tein tstenl'len bir şeydir. insan, haz veren· ya 

da haz anlamına gelen iyi şeyleri ister. ikinci olarak, iki 

ya da daha fazla hazlardan, eşit olanlar eşit olarak iyidir. 

Yani bir hazzın daha iyi ~imasını saglayan tek şey, onun daha 

fazla olusu, daha uzun sUre yaşanması vb. ölçütlerdir. OcUncU 

olarak, hiç blr eylem, bUyUk mutluluk doguraadıkça dogru 

olarak d.egerlendirllemez ya ·da hiç bir kiase, bir eyle• haz 

ya da mutluluk sağlamadıkça ·o eylemi dogru sayamaz. 

(11> Davidson, 2; Sabine Yakınçag 64-65; Abadan, 421. 
<12) Plamenatz, 2. 
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Hobbes'un yararcılıgı; diğer yararcı dUşUnUrlerden fark-

lı olarak çok daha blreyc·t - ve bencil bir hazcılığa dayanmak-

tadır. Yararcı dUşUnUrlertn bUyUk coıunıuıu, "'bir kimsenin 

hazzının diğer kimselerin hazzı kadar tyl olacağını• söyleme-

lerine karşılık, Hobbas'un sisteminde, bir klmsealn kendi 

hazzı dışındaki hlc blr hazzı iyi olarak kabul etmesi söz 

konusu değildir. insan eylem ve davranışları tela en ytice 

sonuç olan •en bUyUk sayıdaki insanın en bUyUk mutluluğu"' 

ilkesinin, Hobbes'un yanında hiç bir anlamı yoktur.< 131 

Bencil hazcılık lle "'en bUyUk sayıda insanın en btiytik 

mutlulugu• ilkesi birbirine zıt doktrinler olarak görtinmeslne 

karşın, yararcılar, özellikle Benthaa ve James Mili, her 

ikisini de savunmakta diretalşlerdlr . Gerçekten, eger insan-

lar yalnızca kendi bazlarını istiyorlarsa, en bUyUk sayıdaki 

insanın en bUyUk mutlulugunun lstenllebllir olduğunu söyleme-

ntn blr anlaaı olmasa gerektir. Hlc kimsenin, dlger insanlar 

da sahip olmadıkça kendi bUyUk mutluluguna sahip oı.uaıyacagı 

benimsense bile, bencil hazcılıkla en bUyUk sayıda insanın en 

bUyUk mutlulugu ilkesini bağdaştırmak olanaklı degildtr. Böy-

lece, topluasal yarar konusunda olualu bir görUse sahip olaa-

yıp bencil bir bireyciligi teşvik eder nitelikte olması, ya-

rarcılıgın kurtulamadığı bir eksiklik olarak kalmıştır.' 14 ' 

TeoloJlk yararcıların oluşturdugu akıa, yararcılıgı dtn-

sel acıklaaalara dayandırmaya calısaıs olaakla blrlltte, daha 

(13> GUrlz FTA, 3; Plaaenatz, 8. 
<14> Abadan, 423; Hançerltoııu, 344; Plaaenatz, 9. 
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sonra gelen ve bununla ünlenen Jeremy Bentham'ın yararlanabl-

· leceğl dUşUnsel blr ortamın saglanmasına yol açmıştır.' 181 Bu 

baglamda Bacon, Locke ve öze 11 t Jcle Dav ld Hume, yararcı bazı 

görüşler ller l sürerek Bentham Uzer t nde etk 1 yapmışlardır. 

Diger yandan Fransız dUşUnUrU Hal vat lus ve ltalyan dUşUnUrU 

Beccarla da, yararcılık konusunda sistemli teori kurmayı 

başaramamakla birlikte, lnglllz yararcılıgının gelişmesinde 

çok önemli rol oynam~şlardır. Alman hukukcusu Jhering, felse-

fesi gerek estnlendigl kaynaklar ve gerekse dayandıgı ilkeler 

acısından lnglliz yararcılıgından ayrı olmakla birlikte, top-

lumsal anlamda bir yararcılıgın savunucusu olarak değerlendi-

rllebillr. 

Yararcı teorinin en önemli özelliklerinden birisi, onun, 

tnglliz düşünce tarihinde ilk kez belirli dUşUnUrlerl çevre-

sinde toplamayı başarmış olmasıdır. Bu açıdan yararcı teori, 

lnglllz dUşUnUrlerlnln ahl~k ve hukuk felsefesi alanındaki en 

büyük katkıları olarak degerlendlrllmekedir." 61 Dlger yan-

dan, Onsekiz ve Ondokuzuncu yüzyıl lngiltereslnin hukuksal ve 

toplumsal kurumlarını değiştirmeye yönel ile etlclnl iklerlnden 

dolayı Radikal Filozoflar olarak ta anılan Bentha• ve taraf-

tarlarıt hukuk dUzentnint yarar ilkesine göre belirlenmesi 

yolunda önemli pratik etkinliklerde bulunmuşlardır. 117 > Siya-

sal dtişUncelerln önealt bir biçimde tngtltere•de ortaya 

çıkıaa.sı, özellikle Onyedinci ve Onseklztnct yüzyıllara rast-

<15> GUrlz FTA, 4. 
(16> Plaaenatz, 145; ·GUrtz FTA, 4. 
( 17 > Llpson, 300. 
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lamaktadır. Ancak, genel olarak bu dUşUnsel oluşualar, tam 

anlam-ıyla teorik bir nttel lk taşıaaktan çok pratik amaçlar 

taşımaktaydı. Bu nedenle, ahlA.ksallık konusunda, yararcılar 

için de geçerli olmak üzere tnglllz dUşUnUrlerinln önemli bir 

çabalarının olmadıgı, onlar için ahU.kın bir sorun olmaktan 

çıktıgı biçiminde degerlendlrmeler yapılmıştır. 11 • 1 Dogal 

hukuk dUsUncesinln öneminin azaldıgı bir zaman diliminde 

gündeme gelen Ant lk Yunan köken l 1 yararcı oku 1, hukuku ada-

let idesine baglamak yerine, toplumda yaşa.yan bireylerin 

yararına uygun bir hukuk anlayışını gerçekleşttraek amacını 

gütmtistür. 11
'

1 

Bu çalışmada , 1ng1liz Yararcı okulunun ahilik ve hukukun 

kaynagı, özU ve temel ilkelerine ilişkin görtişlerlntn,ortaya 

konarak, hukuk felsefesi acisından degerlendlrtlmeslne çalı-

ş ı lacakt ır . 

<·18> Ntetzsche, 52; Plamenatz, 148; Del Vecchio, 96; .Gökberk 
FT, 286. 

<19> öktem HFS, 261. 



BiRiNCi BtJLOM . 
YARARCILllC TEORiSiNiN İLK HABERCİLERi 

A. ESKi YUNAN'DA YARARCILIK 

ı . DEMOKR ı rus 

M.t>.460/70-370 yılları arasında yaşayan Demokrltus, az 

sonra deglntlecek olan Hazcılık teorisine temel oluşturablla-

cek dUsUnceler ileri sUrmUştUr. En iyi şeyin, olabtldlglnce 

çok sevinç ve olabtldlgtnce az sıkıntı duyabilecek bir yaşam 

sürmek oldugunu savunan Demokrltus, 1 1 ' bu dUştincelerlyle Eski 

Yunan'da yeni bir dönem başlatmıştır. Yunan ahlak öğretisinde 

başl ıca bir anlayış biçimini deylmleyen mutçulugun <eudaimo-

n l sm> kurucusu o !arak de ger lend 1 r i leb i lecek o lan · Demokr 1 tus, 

kendisinden sonraki tUm Yunan ahlak felsefesini etki lemis-

tir.c21 

Demokritus'a göre, insanların davranışlarının kendisine 

göre ölcUlmesl gereken blrtclk kriter, sadece haz ve acıdır. 

Haz ve acı, aynı zamanda yararlı ve yararsızın kriteri olma 

özel ligine de sahiptir. Demokrltus yaşamın eregl olarak,ruhun 

sürekli bir dtnginllgi anlamındaki mutıuıuıu görmekteyse de, 

bu mutıuıuıun baz ve acı tarafından bellrlenecetlnl dUsUnmek-

tedtr.'~' TUm davranışlarımızın ereıt mutluluğa ulaşmaksa 

da, 1 • 1 bu ereğe ulaşabilmek hazlar arasında bir ayrım yapmak-

(1) Burnet, 189. 
<2> Gökberk FT, 40; Arat, 16. 
<3) Akarsu, 27. 
< 4 > ·Bur net , 17 1 • 
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la olanaklıdır. Duyusal hazlar görell olarak tyl olmalarına 

karşıl~k,ruhun sürekli olarak tyt bir duru•da olması anlamın-

dakl duyu ötesi hazlar salt bl~ bicimde iyidirler. Her hazzı 

degll, ahlakça güzel olana bağlı olanı seçmek gerekir.1-111 

Gercek .mutluluga, ancak, bilgi ve tinsel degerler aracılıgıy-

la ulaşılablllr. Bununla birlikte, •utluluga ulaşabilmek tein 

yararlı olanla yararlı olmayanı ayırt etmek gerekir. Bunun da 

ölcUtU haz ve acıdır. 161 

Tüm bu düşüncelerin btr sonucu olarak,devletln,ortaklaşa 

çıkarların korunması amacıyla ortaya çıkan bir mekanizmayı 

deylmledlgtnt belirten Demokritus ' 7 > böy lece Esk i Yunan 

düş ünce dünyasında yararcı-hazcı denebilecek dUsUncelertn 

·önUnU açmı ş tır. 

11. ARISTIPPUS 

M. 0.435-355 yıllarında yaşamış olan, hazcı kuramın ilk 

savunucusu Arlstlppus, yaşamın eregtnin ve erdemin ölcUtUnUn 

hazza ulaşıp acıdan kaçınmak oldugunu ileri sUraUştUr. 181 

O'na göre, yaşamda ulaşılmak tein ugraşılmaga deger olan 

sadece hazdır. 

Sokrates, erdemin iyiyi gerçekleştirmek oldugunu belirt-

mlştt . •tyt•ntn ne oldugu sorusuna lse · Arlstippus, •tyt haz-

dır• biçlmlnde yanıt vermiş ve böylece hazcılıgın (hedontsm> 

<5> Gökberk FT, 40-41; Kranz, 5-8. 
<6> Gökberk FT, 40-41. 
(7) Aatttay, 55. 
<B> Fro•• KSt, 172. 
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kurucusu olmuştur.("> Bu hazcılık anlayışına göre_, insanın 

yaşamdaki tUm amacı elemden, acıdan kaçınmak ve hazzı elde 

etmektir. insanın eylem ve davranış·ıarını belirli bir yöne 

çeken ahl~ksal ilkeler degil haz ve acıdır.' 101 

_iyi ve kötU kavramları da, haz ve acıyla özdesleştlril-

misttr. Hoş olan yani haz, iyiyi; hoş olmayan yani acı da, 

kötUyU deyimler. Haz ya da. acı olmayan şey ise ne iyi ve ne 

de kötU .olablltr. 1111 Böylece iyi, olabildiglnce şiddetli bir 

anlık hazdan başka bir şey degl ldir.· Her haz, bir haz olması 

nedeniyle iyidir. Dolayısıyla,Arlstlppus için hazlar arasında 

nitelik acısından bir ayrım yapma geregi söz konusu değildir. 

( l 2 , Haz denince onun aklı na sadece b l r anlık haz duygusu 

gelir.Ancak, onun, içinde bulunulan andaki hazza önem vermesi, 

bedensel hazlara tinsel hazlara oranla daha çok önem verdigi 

an lam ı na ge l 1 r . Bunun nedeni, bedensel hazların şimdinin 

duyumları olmasına karsılık tinsel hazların gecmls ve gelecek 

ögelerinin olmasıdır . 1131 Arlstlppus, yaşamın amacının beden-

sel zevklerde doyuma ulaşmak ve mutlulugun yaşanılan hazların 

bir toplamı olduğunu ileri sürmekle radikal hedonizmin gerçek 

anlamda blr savunucusu olmustur.Bu dtistince blclal,blr lstegln 

var olmasının onu doyurma hakkını da beraberinde getirdiğini 

ve yasamın amacı olan hazzın bu yolla gerceklestirtlmesl 

gerektlglnl kapsaaaktadır. 11 • 1 

<9> Agaogulları, 125; Weber, 46; Gökberk FT, 56. 
<10) Von Aster HFD, 211. 
<11> Gökberk FT, 55. 
(12> Sahaktan, 42. 
<13> Akarsu, 50; Fromm KSt, 172. 
<14) Fromm S0,20; Weber, 46. 
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Haz ayrımına da gerek görmeyen Arlstippus, hazzın biri-

clk 1y1 olduguna - tnandıgı tein yararlı uygulamaları olanlar 

dışında tUa blliasel, matematiksel ve edebiyatla ilgili 

ugraşları da gözardı ediyordu. Kendisini ve okulunu pratik 

yararlıgı nedeniyle mantıgın incelemesine adayan, insanın 

bilgiyi nasıl lcazandıgının incelenmesi görUsUnU deylmleyen 

yararcı bilgi kuramı bütün felsefesini renklendirmiş olan 

Arlstlppus, bu anlamda yararcı olarak nltelendirilebillr. 11
' 1 

Bu baglamda Aristlppus için bilgi anlamındaki erdem de,sadece 

ve sadece duyusal hazlara ulaşılmasında onsuz olmaz bir 

özellik göstermesi nedeniyle degerlidlr . tyi'yi olablldigtnce 

şiddetli olan bir anlık hazla özdeşleştiren dUşUnUr, erdem ve 

bilgiye de sadece buna ulaşmakta bir arac olmasından öttirU 

bir deger vermlştir. 11 ',, Sadece haz kendi baş ına bir erek, 

koşulsuz b 1 r iy 1 ol duguna göre, bUtUn d lger sey ler ancak 

begeni ve hazza ulaşılmasında bir arac olabllaeleri ölcUsUnde 

iyi ·ve lsten11eye degerdirler. 

Dlger yandan Artstlppus tein, bUtUn algılarımız kişisel 

duyumlarımızdan başka bir şey .olmayıp, bize acık bilgi veren 

yalnızca duyumlarımızdır. 1171 Biz, sadece öznel duyumları 

bllebtllrlz . Dolayısıyla, yalnızca duyualar eylealert11tzin 

yönte•i olabilirler ve bu eylemler de, haz duygusunu 

kendilerine erek yaparlar. Hazzın yerine acısızlıgı koymak ta 

yanlış olur, Arlstlppus#a göre. CünkU, devini• olmayan yerde 

l15) Sah~klan, 42. 
(16> Gökberk FT, 56. 
(17> Weber, 46. 
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haz da acı kadar olanaksızdır.< 1 • 1 iyi hoş olanla yani bazla; 

kötU ise hoş olmayanla yani acıyla özdeş olduğuna göre, haz 

ya da acı olmayan şey ise ne iyi ve ne de kötU olacaktır. 

TUm bunlarla birlikte Artstlppus, sınırsız haz doyumun-

dan kaçınmak gerektiğini dUşUnUr. Bilge insan, hazzı yaşarken 

onu denetimi altında tutabilmeli ve htc bir zaman haz tara-

fından denetlenme durumuna dUşmemelidir.< 1 • 1 öne ia l l o 1 an 

hazzı denetleyebllerek yaşamaktır. Böylece Arlsttppus'un 

temsllclsl oldugu Kirene okulunun, en yüksek değer olarak 

"içten bagımsızlık" durumunu benlmsedtgi ileri sUrUlmUştUr. 

1 z o, Bununla birlikte bu yorum, zorlamalı bir yorum gibi 

görtinmektedtr. CUnkU Arlsttppus'a göre haz, sürekli bir 

ruhsal dlnglnllgl deg 1 l bir anlık bedens el duyguy1,1 

deylmlemektedtr. Hazların tümtinU aynı degerde gören filozof, 

haz ayrımının ancak onların şiddet dereceleri gözönUne 

alınarak yapılması gerektlglnt savunmuştur. Duyusal hazlar 

daha şiddetli ve dogrudan dogruya oldukları tein, Ustun olan 

da onlardır. 1 2
' 

1 

Artstlppus, yaşamın eregtnln haz ve zevk oldugu temelin-

den yola çıkarak, dogal degll ancak pozltl~ hukukun varlıgın

dan söz edtleblleceğlnl ileri sürmüştür. O'na göre hukukun 

(18> Akarsu, 49. Cagdaş Siyaset Blllmclsl Kari Popper, yarar
cılık teorlslnt .degerlendtrlrken, yararcılıgın •autlulu
gu en çogalt" btclalndekt foraUIU yeri.ne •acı cekaeyl 
en azalt• blclmlnde bir yaklaşımı öner•ektedlr <Bkz: 
Popper, 231>. 

<19> Sahaklan, 43. 
(20> Gökberk FE, 7. 
(21) Gökb~rk FT, 21. 
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ahlA.ksal bir degerl olmayıp, onun önemi yaptırımlardan kay-

- - naklanır.< 221 Bu baglamda adalet te, yasaların bir UrUnU 

oldugundan dolayı salt bir deger ve öneme sahip olamaz. 12 ~ 1 

Anlaşıldığı gibi, erdem ve bilge kavramları da haz 

kavramı ölcUt alınarak anlamlandırılmaktadır, bu dUşUnce 

btctmlnde. Buna göre, erdem ve bilginin degerl yaşamın eregi 

olan hazza ulaşmada bir arac olmasındadır. Bireysel ve 

duyumsandıgı süreyle sınırlı olan hazza, en dogru bir biçimde 

ancak bilgi aracılıgıyla ulaşılabilir . Bilge kişi ise, 

davranışlarını bu yönde düzenleyip büyük deger verdtgl 

yaşamdan tat alan klsidir. 12 • 1 

Yaşamın amacının her türlü yaşamsal gereksinmelerin 

doyurulması oldugunu savunan bu dtiştince blcimi, bir yandan 

EpikUr'Un . dUsUncelerlnin oluşumuna katkıda bulunmuş, dlger 

yandan da, çok sonraları onyedincl ve onseklzlnci yüzyıl 

yararcı dUsUnUrlerince işlenmiştir . 

111. EPlKOR VE YARARCILIK 

M.ö.341 yılında Slsam'da dünyaya gelen Epiktir,Ar1st1ppus 

tarafından i 1 er l suru len hazcı ve yararcı düşünce le re bag l ı 

kalmakla birllkte,bu doktrine daha rasyonel bir oluşum kazan-

d ı rm ı ş t ı r. c 2 5 > 

t22) Okandan, 214. 
(23) Okandan, 215. 
(24) Agaogulları, 123-124; Akarsu, 49-50. 
(25) Del Vecchio, 51; Göze, 53. 



15 . 

EplkUr'Un felsefeye yUkledill işlev, kendi dUşUncelerlne 

paraleldir. öyle k"l O'na göre felsefenin eregl,insan yaşamına 

dinginlik ve hosnutluk vermektir . Fiztkötest inançlar insan-

ların mutlu olmasını engellemekte oldugundan dolayı, onları 

bu durumdan kurtarma iş t felsefeye dtişıaekted i r.' 2 6 ' l nsanla.-

rın boş lnanlarından bUyUk nefret duyan dUşünUr,':nı bu boş 

inanlardan kaynaklanan korkudan sakınma amacıyla kuramsal 

felsefeye yönelmiş, bu korkunun en btiytik kaynagı olarak din 

ve öltim korkusunu göstermiştir. 1281 Böylece, Eplktir'Un, korku 

veren inançlar yüzünden mutlu olmaktan engel Jenen insanları 

bu durumdan kurtarmak ve onları dingin ve mutlu bir yasama 

ulaştırmak i ç in özenli bir ögretl kurmayı amaçladıg ı söylene-

bilir. Hazcı öğretisini kurmaya , fel s e f enin bireyin mutlulu-

ğunu saglayacak olanakların, araç ların araştırılmasından 

başka b i r şey olmadıg ı tanımını temel l endirmekle baslayan 

dUslinUr, felsefen 1 n başlıca görev l n t n , 1 ns an lar ı 1;anr ı lar ve 

ölüm korkusundan kurtararak insanın mutluluğunu sagiamak . 

olduğunu dUsttnmektedir. 1 2 •• Felsefe teorik bir bilgi olmayıp, 

ereği mutlu bir yasam saglamak ve bireyin mutlulugunu sagla-

yacak olanakların.araçların araştırılıp b~lunması olan pratik 
·• t,;,. 
c~· ... ~ 

bir eylemltlJ·ktir. Bunu amaç edinmedigJ 'sürece, fel s efe boş 

ve gereksiz bir ugras olarak kalır. 13 0 1 

Evrenin yapısına ilişkin olarak, doganın atomlardan 

l26 > Weber, 88. 
(27> Balley, 221. 
(28> RusseJ BFT, 249. 
(29) Agaogulları, 272; Gökberk FT, 97-98. 
(30) Taylor, 35-36 . 
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oluştugu yönündeki Demokrltus'un dUşUncelerlnl biraz değişik 

bir bicimde benimseyen ~~lkür, atomların sonsuz zaman içinde 

birbirine paralel çizgiler boyunca yere dUsmekte olduğunu, 

ancak, kimi atomların bazen doğrusal hareket cizgllerinden 

saparak birbirleriyle rastlantı sonucu çarpışaa.la.rı sonucu 

evrenin meydana geldiglnt dUşUnmUştUr.' 211 Tanrı ve tUm 

flzikötesi açıklamalardan uzak olan bu, evrenin yapısına 

iliskln materyalist dUşUnce!er, yaşamın ereğinin haz ve mut-

luluk oldugu tezine bir temel olarak kullanılmak istenmiş-

tlr.c:s21 

Yasamın eregl, EplkUr#e göre,hazza ulaşmaktır. insanoğlu 

yaşamın eregl olan, sıkıntı ve UzUnttiden kaçmak ve hazza 

ulaşmak için caba göstermelidlr.' 33 , Doğal olayların ve 

özellikle ölüm dtistincesinin insanların mutlu olmasına, yaşa-

mın ereği olan hazza ulaşmasına çok bUyUk bir engel oluştur-

dugunu dUşUnen Epiktir, dogayı tanımadan arı · hazlara ulaşmanın 

olanaksız olduğunu ileri sUrmUş' 34 ' ve sadece bu ama.ela, 

dogayı ve evreni atomcu dUsUnceyle inceleyip açıklamıştır. 

Haz mutlu b1r yaşamın başı ve sonudur diyen Epiktir, bununla, 

sadece herşeyin tadını çıkarmak isteyen kişilerin zevklerini 

ya da maddi hazları degtl; beden alanında acı çekmemek, ruh 

<31) Reichenbacb, 58; Guthrte, 77-78 . 
(32> llertde görüleceği gibi · ıngtllz yararcılarından bazı dU

$UnUrler, dinsel inanları, yararcı görüşlerine bir temel 
olarak almayı denemtsttr. öyle ki, J.S.Mtll, Tanrının 
insanların iylllglnl tstediglnden yola çıkarak, Hristi
yan l ı ı ı n da özünde yararcı dUştincey i savunduğunu il er l 
sürecektir. 

<33> Sarıca, 29. 
(34) EplkUr, 57; Taylor, 89. 
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alanında da hiçbir huzursuzluk duymamayı amaçladığını belirt-

mektedtr.< 3 ,, Bu durumu, bir EpikUr'cU olan Roma'lı ozan 

Lucretfus (J.ö.96-55> şiir diliyle yazdıgı "evrenin yapısı" 

adlı yapıtında şöyle dizeleştlr1r:< 36 , 

,. iki itisi var, iki amacı doganın: 
Bedenin acı çekmemesi, dtngtnltge varması ruhun.• 

Arlsttppus'un K:trene okuluna dayanarak hazcılıgı savunan,haz-

za ulaşmanın her canlı tein dogal bir amaç oldugunu dUsUnen 

EpikUr'Un bu hazzı, böylece duyusal haz biçiminde kendini 

ortaya c ıkarmaktadır. Ruhsal dingini ik <ataraks ia) ve haz, 

lnsanlıgın eregi sayılmaktadır. ' 37 1 

Her bireyin, kendi le dogasının yasaları tarafından mut-

lulugu aramaya ve acıdan kaçınmaya itildtgi temel ögrettstyle 

hareket eden Epiktir, kişinin davranısını, yalnızca kendi 

kfşlsel hazlarının güdülemesi gerektigini ileri sürmekteydi. 

Bunun sonucu olarak, herhangi bir eylemin ahlA.ksal nitel lgi 

ondan türeyecek hazzın miktarı üzerine dayandırılacak; en 

büyük hazzı üreten eylem ahlA.ksal acıdan dogruyken, acı 

üreten eylem yanlış olacaktır. 1381 Böylece Epiktir dUsUncesin- , 

de, mutluluk ve haz dışında hiçbir ahlAksal değer ya da başka 

türlü bir deger sözkonusu olamamaktadır.' 39 ' 

Epiktir düşüncesinde en .yüksek iyi haz olmakla birlikte, 

(35> Epiktir, 37-38. 
(36) Lucretius, 51. 
(37> öktem AYF, 59. 
(38> Sahakian, 44. 
(39> Sabine 1, 129; Copleston 1, 44; Cogntot, 128. 
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Onun bentasedtgt haz geçici bir duyuala sınırlı olan baz 

degil, sUrek~t bir yaşantı olan dinginlik ve hoşnutluk duru-

ıaudur. 1 • 0 > önemli olan herhangi bir zevkl aramak ya da her 

tUrlU ıstıraptan kaçmak degll, köklü ve sürekli bir dlnglnllk 

ve hosnutluga ulaştıracak blr yasam blcl•lnl gerçekleştire-

bilmektir. BUtUn bunlar da yararların hesaplanması ya da 

ölcUlıaesinl gerekli kılacak bir durumu yansıtmaktadır. 14 ıı 

Bedenin denge durumunda olmasını deytmleyen ılımlılıgı savu-

nan EpikUr,pratlkte,bilge kişinin amacı olarak zevkin varlı-

gından çok, acının yoklugunu · görmeye dogru yol ·almıştır.' 421 

Epiktir, bireysel mutlulugu saglamayı amaç edinen ögretl-

sini haz ve acı üzerine temellendirir. BUtUn canlıların dogal 

egillmlerl geregt acıdan kaçıp hazzı elde etmeye yönelmesi 

olgusu, hazzın insan için en bUyUk iyilik, en bUyUk deger ve 

davran ışların belirlenmesinde tek ölçüt oldugunu gösteren 

acık bir kanıttır.Hazza hem bedensel ve hem de ruhsal düzeyde 

ulaşılabilecegini ileri süren Epiktir,hazzı bir devinim olarak 

gören Aristlppus'un hedonizm anlayışından farklı olarak 

gerçek hazzın duraganlıgı, kalıcılığı lçerdlginl dUsUnUr. 143
' 

Epiktir hazzı daha çok, acıdan kurtulmak anlamında dtistln-

mtistUr.< 441 O'na göre haz, bUtUn acı veren şeylerin ortadan 

< 4 O > We be r , 9 1 • 
(41) Del Vecchlo, 52; Strodach, 79; Charleton, 9. 
<42> Russel, BFT, 247. 
<43> Agaogulları, 276. 
(44) Burada, Eplktlr'Un hazzı daha çok, acıdan kurtulaak anla

mında dtlşUnmesiyle,çagdaş siyaset bilimci Karı Popper'in 
yararcııııı eleştirirken, •mutlulugu en çogaıt• ilkesi 
yerine "'acıyı en azaıt• ilkesini önermesi arasındaki 
benzerliğe dikkat edilmelidir <Bkz: Popper, 231). 
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kalkmasıyla gerçek anlamını bulur. CUnkU hazzın bulundugu 

yerde acının, ta.sanın yeri yoktur. Aristtppus'tan farklı 

olarak Epiktir içln, · a.cıda.n kaçınma hazzın aranmasından daha 

önemli bir sorundur.' 401 Eptk\ir, •oıması gereken•1e degll, 

•oıan•ıa. ilgilenmtsttr. •01an" da, haz duymanın canlıların 

amacı oldugu olgusudur . Bu durum insanın tUm davranışlarını 

yönlendirecek olan temel ilkenin, tüm hazların lyt ve tüm 

acıların kötU olduğunu göstermektedtr.< 461 Ep 1 kür hazzı 

yaşamın eregl olarak değerlendirmekle birlikte, O'nun hazdan 

ne anladıgının dikkatlice ortaya konması gerekir. ilk olarak 

O'nun benimsediği haz, bireysel duyumların anlık hazları 

değil, bir yaşam boyu süren hazdır. tklncl olarak, O' nun için 

haz, olumlu bir doyumdan cok ac ı nın yoklugundan oluşmaktadır. 

Bunu kı s aca "dinginlik" olarak deylmlemek olanaklıdır. Bu, 

beden in ac ı dan ve ruhun karışıklıktan özgtirlUgU anlamına 

gel l r. 1 
• 

7 
' 

Otger yandan, biricik iyi ve salt degerin haz oldugu, 

biricik salt kötUnUn de acı oldugu önermesinin kanıtlanması 

da gereksizdir, EpikUr'e göre. CUnkU bize bunu, doğrudan 

doğruya doğa gösteriyor. Bu, bizim bUtUn edimlerimizin 

ölçUsUdtir. Bütün canlı varlıkların, varoluşlarının daha ilk 

anından başlayarak hazzı aradıkları ve acıdan kactıkl~rı, bir 

kanıt olarak yeterlidir. BUtUn bu nedenlerle haz dogal bir 

iyidir, blr degerdlr. Dolayısıyla, haz tUm eyleıalerimtzln 

<45> Epiktir, 59; Sahakian, 45. 
(46> Ertop/Yetkin, 175. 
<47> Copleston 1, 44-45. 
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eregi ol•aktadır.<•• 1 

Kendinden önceki hazcılardan ayrı bir blçiade, bazlar 

konusunda bir ayrım yapmayı yegleyen Epikür,dUşUnsel hazların 

bedensel hazlardan daha Ustun oldugunu, cUnkU düşünsel hazla-

rın bedensel olanlara oranla tarafıaızdan daha cok denetle-

nebllme özelltgine sahip oldugunu bellrt11tstir. O'na gör-e, 

hazlar arasında ayrım yapmamak cok tehllkell sonuçlar dogura-

bilir. Bu, hazların sınırlarını belirleme isi de akıl yoluyla 

olmalıdır.' 491 Hazları Uç gruba ayıran EplkUr bunların, ilk 

olarak, beslenme ve glytnae glbl dogal ve zorunlu hazlar; 

ikinci olarak, dogal fakat zorunlu olmayan erotik hazlar ve 

UcUncU olarak, Un tutkusu glbl ne dogal ve ne de zorunlu 

olmayan hazlar oldugunu; birinciler konusunda ölçülü olmak 

gerektlglnl, ikinci gruptakilerden yoksun da kal ınabi lecegt-

nt,UcUncU gruptakllerdense kesinlikle kaçınılması gerekttgini 

acıklar. 1110 ' 

Erdem kavramı da, EptkUr tarafından kendi temel düşünce-

lerlne paralel bir bicimde _acıklan111-stır. O'na. göre erdem, en 

yüksek iyi degt 1; fakat yasamın temel eregt olan 11tutluluga 

ulaşmak tein gerçek ve biricik araçtır .' " ' insan yasamında 

dinginlik saglamak üzere felsefesini tasarlayan dUsünUr, · 

hazzın iyi , mutlu yaşantının he• başlangıcı ve hem de sonu 

oldugunu dUsUnmüştUr. *Tat•anıo, sevginin, lsltae ve göraeolo 

<48> Akarsu, 79-80; Cognlot, 128. 
(49) EplkUr, 59. 
(50) Blrand, 107. 
C 5 1 ) We be r , 9 1 • 



21 

zevklerinden el çekersen iyiyi nasıl kavrayabileceginl bilmi

yorum", "bUtUn iyinin başlangıcı ve kökU midenin zevkidir, 

bilgelik ve kUltUrUn bile ona başvurması gerekir" diyen 

EpikUr, 'zevkt aramada öngörü' anlamına gelmedt'kce 'erde,m' in 

boş bir ad oldugunu dUşUnmektedir. 11121 Erdemin önemi sadece, 

mutluluğa ulaştırması nedeniyle sözkonusu olabilir; bilgelik 

ve doğruluk olmaksızın mutlu bir yasam olanaksızdır. 11131 

Böylece Epiktir tein, erdemin tek başına bir deger olmadıgı, 

değerinin, insanı hazza ulaştırması nedeniyle söz konusu 

olabileceği anlaşılmaktadır. Erdemi, sadece kendisi lç l n 

istemek boş bir kuruntudur.Ancak hazzı erek olarak benimseyen 

bir kimsenin gercek,elle tutulur bir amacı var demektir.Erdem 

bize haz ve acı karsısında nasıl davranmamız gerektigini,en 

çok haz ve en az acıyı nasıl elde edeceglmlzi ögretir. 1 ~• 1 

Epiktir, sonradan degisik bir bicimde nitelendirilmesine 

karsın, 1 ~ 5 ' yasamı hos kılan şeyin sUrekli olarak içip eglen-

mek degil, tüm seçme ve kacınmaların nedenlerini yoklayan ve 

ruhu sıkıntıya sokan bos sanıları uzaklaştıran agırbaslı 

dtiştinceler oldugunu savunmuştur.' 5 0 1 Böylece, Eplktir'cU 

mutçuluk dlngtn ve durgun bir yasamda sonuçlanmaktadır. CUnkU 

insan, ya korkudan ya da sınırsız ve bos isteklerden dolayı 

<52) Russel BFT, 246. 
(53) Epiktir, 96; Gregolre, 113; Birand, 108; Oktea HFS, 263. 
(54) Akarsu, 82. 
(55) EpikUr'U,kaba anlamda zevk dışında hic bir deger tanıma

makla suçlayan antik Yunan dUşUnUrU Eptktetos, Epiktir 
icln şunları söylemektedir: •Kendince degerll buldugun 
yaşantı su: Yemek, lçmek, cinsel tllsklde bulunmak,hace
tlnl gldermek,horul horul uyumak• <Bkz:Eplktetos,67-69). 

(56> Copleston 1, 45. 
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mutsuzdur. En mutlu_ insanlar, çevrelerindeki terden korkacak 

h_lçbtr şeylertntn ko.l.madıgı noktaya erlsmls olanlarclır.Erde11-

ı i insan, herhang 1 ver 111 b l r anda edtase 1 olarak hazdan 

yararlanan blrl olmaktan çok, kendlnl haz arayışında nasıl 

yönetecegtnt bilen insandır. 1 ' 71 Mutlulugun asıl temeli ruhun 

dlnglnltglnde, acıdan ve huzursuzluktan kurtulmuş olmadadır. 

Yasamayı hoş kılan şeyler, bizi ruhumuzun en bUyUk düşmanları 

olan önyargılardan kurtaran anlayıştadır. 1881 

EpikUr'Un hazzın •daha yüksek• ve •daha asagı• dUzeylerl 

arasında bir ayrım yapması,hazcılıgın kendine özgU gttclUkleri 

oldugunun bir göstergesi olarak degerl e ndirilebllir ."' 1 Epl-

kUr'Un bazı ahU.ksal ilkeleri benimsedi gi ileri stlrUlmUs tUr. 

Bu dUstinceye göre, O'nun, ahU.ksal ilkeler de ileri stirdUgti 

söylenebi 1 lr, cUnkU Epiktir ı 1 ıml ı l ıgı bir erdem olarak sal ık 

verdlgi gibi, aynı zamanda hazları nitelik bakımından bir 

ayrı 11 ve derecelendirmeye bag 1 ı tutmaktadır. Bu baglamda, 

ruhsal hazları digerlertne oranla daha önemli gören dtişUnUr, 

dostlugu zevklerin en bUyUgU olarak degerl~ndirmlstir. Bu 

durum, O'nun doktrlntnln tamamıyla materyalist bir dtistince 

biçimi olmadıgını _ gösterdlgl gibi, aynı zamanda, yararcılıgın 

eleştirisini de kendisinde barındırmaktadır. CUnkti hazların 

niteliksel ayrımının yapılması nitel bir ölcU gerektlrir. 1601 

Dlger yandan, bu yorumlama.ya ters blr biçimde, EpikUr'Un 

klasik anlaada btr ahl~k sistemi kurmayı amaçlamaktan çok, 

(57) Copleston 1, 46-48. 
(58) Akarsu, 80. 
(59> Fro•• KSt, 26. 
(60> Del Vecchlo, 52. 
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sadece mutlu bir yaşam tekntgi ortaya koyarak göstermeye 

calıstıgı da ilerl sUrUlmUstUr.<6sı Buna göre, dostluğa bir 

deger olarak bUyUk bir önem verdigl dUşUnUlen Epiktir, dostlu-

gun da temelini yarar dUsUnceslne dayandırmıştır. 1 • 21 EplkUr' 

ün dUşUncelerinde mutluluk ya da baz dışında hiçbir ahlaksal 

d.eger ya da başka bir türlü deger sözkonusu degildlr. 1
•

3 > 

Kanımızca da, ttim yaşamın eregtnin hazza ulaşmak ve acıdan 

kaçınmak temel dUşUnestne dayanan Epiktir dUşUnceslnde, haz ya 

da mutluluk dışında bir deger sözkonusu degtldir. 

EpikUr'Un yararcı anlayışının, Onun hukuksal dtiştinceslne 

de yans ı d ı g ı s ö y 1 ene b i 1 i r • 1 o s an ı n do g a l o l arak s o s ya l b i r 

varlık oldugu görtisUnU yadsıyan dUsUnUr, insanların ilk 

zamanlar acı veren sUrekl 1 bir mücadele ictnde olduklarını. 

bu durumun ancak devletin oluşumuyla sona erdlglnl belirtmek-

tedir. Böylece, hukukun temel işlevinin 'yarar' ı saglamak 

oldugunu düşünen Epiktir, insanların, yarar tlkeslnt gözeterek 

bir anlaşmayla kurdukları devletin, bu işlevini yerine geti-

rememesi durumunda sözkonusu anlaşmayı gecersiz kılabilecek-

lertni savunmaktadır: 111 • 1 Hukuk ve devlet, insan lararas ı 

tltşktiertn kolaylaştırılması, yaşamın eregt olan hazza ulaş-

mak icln gerekli ortamın saglanması amacıyla yapılmış ve 

temel amacı yarar olan kurumlardır. 1 ı.' 1 Yasaların, adaletli 

ya da. adaletsiz olarak degerlendirllıaesinde de temel ölcti 

(61> Bkz: Gregoire, 111. 
C62J Epiktir, 65. 
(63 > Sab t ne , 129 • 
l64 > De 1 Vecch t o, 52; Okandan, 99. 
l65> Epiktir, 62. 
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yarar ilkesidir. Bu baglaada, toplum içinde ·karşıllklı yarar-

!anmalara aykırı olan bir yasa adaletsiz, yarar ilkesini 

gözeten yasalar ise adaletli yasalar olarak degerlendirllae-

lldir.<•• 1 Böylece, yaşaaın aaacını haz ve zevkte arayarak en 

yüksek haz ve en az acı duruaunu kendisi ne erek olarak alan 

dUsUnUr, hukuksal görüşlerinde de bu ilkeye baglı kalarak 

devleti yararcı bir temele dayandırmaktadır.Buna göre hukukun 

tem.eli, insanların birbirine zarar vermemek amacıyla yaptık-

ları anlasmadır. 1 4 7 1 Hukukun temel dayanagı olan bu anlaşma-

ııın insanlar tarafından yapılmasının amacı da, insanların 

birbirlerine köttllUk etmemesi ve b i rbirlerinden kötülük 

görme mes idir . Böylec e yarar ilkesi, toplumu n v e hukukun temel 

nedeni ve amacı o larak kendisin i g öste rme ktedir . 1
"

1
' Adaletin 

kaynağı i se, sad e ce yasalardır . Hi c b i r zaman kend i lig i nden 

var olmamış olan adalet,birblrlerine k ötUlUk etmemek amacıyla 

karşılıklı bir anlaşma yapmamış kisi ve toplumlar için sözko-

nusu olamaz. 1
"

91 "Bir toplum !cinde karşılıklı ihtiyaçlar 

bakımından faydalı oldukları kamunun tanıklıgı ile kabul 

edilmiş kanun hUkUmlerl, herkes bunlardan eslt hak almasa 

bl le adalete uygundur"'' 7 0 1 diyen Epiktir, yasaların adalete 

uygun olup olmadıgının ortaya konmasında 'yarar# 1 lkes ini 

llcU olarak benimsemiş görUnaektedtr. 

Devletin ancak bireyler arasında gerçeklestlrilen bir 

(66J EplkUr, 63. 
t67J Erim, 67. 
C68J Göze• 53. 
(69) Göze, 55. 
t70J EplkUr, 63. 
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anlaşmanın UrUnU oldugunu benimseyen Eplkttr•e göre, dogası 

çıkarcı olan insanlar, devlet kurulmadan önceki aşamada; 

'ortak yarar' i lkes lnl kavrayamadıklarından dolayı bireysel 

çıkar mUcadelesl lclndeydller. Acı doğuran bu mttcedeleler, 

sonradan insanların birbirlerine yaklaşmalarına ve ortak 

yarar kavramının oluşmasına yol açmıştır. Böylece yarar 

et.kent, insanların bu acılı mücadeleyi bırakarak devleti 

meydana getirmelerini sonuçlandırmıştır . Devletin temel amacı 

da mutluluğu saglama.ktır . < 71 1 Devlet'e ilişkin söylenenler 

hukuk, yasa ve adalet tein de gecerlidlr. Başkasına zarar 

vermemek ve başkası tarafından zarar görmemek durumunun bir 

karş ılıklı anlaşmayla. dtizen le nd i gi he r ye r de hukuk ve adalet 

var ol mas ı na karş ı l ık ; an l asmanın olmadı g ı b 1 r yerde hak 1 ı -

haksı z , adaletli - adaletli olmayan n itelendirmeleri de s .öz 

konusu olamaz. Hukuk , y a s a ve adalet, konusu karşılıklı cıkar 

ve yarardan ibaret olan bir anlaşmanın UrünU olmaktan başka 

hjç bir anlam ve deger taşımaz. 1 12 1 

Bilgi konusunda deneyc.l olan EpikUr#Un, tam anlamıyla 

bireyci oldugu söylenebilir. 1 731 Aaıac, sonuç olarak bireyin 

mutlulugunun saglanmasıdır. Diger yandan, EpikUr#Un dtişUnce-

terinin son derece ters bir bicimde, duyusal hazlara yönelik 

kaba an lamda b 1 r tur hazcılık olarak yorumlandıgı ve 

EplkUr'Un kaba bir hazcı olarak anlaşılageldigi, oysa kaba 

anlamıyla hazcılıgın Aristippus dışında pek az kişice temsil 

<71) Amtttay, 76; Okandan, 99 . 
(72> Okancla.n, 215-216; Sabine, 1,129-130; tlktem HFS, 264-265. 
(73) Von Aster FTD. 193 . 
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edlldtgt llerl sUrUlmUstUr. 17 •> EptkUr'e yapılan blr diger 

eleştiri de, O'nun ögretlslnin idealizai bataaya zorlayan bir 

etki yaptıgıdır. 1751 EplkUr'Un doktrlnl,materyallst dUsUnceyt 

gUnUn koşu 1 lar ı çerçeves t nde b l r siyasa 1 sis tem görüşüne 

uygulayabllalşttr.' 761 Eplkttr,ayrıca ahlak dünyasını keyfili-

gtn ve kanı'nın subJektlf olaganlıgına terketmek zorunda 

kalmak; dUşUncentn binlerce yıllık calıŞmasını duyguya baglı 

kılmakla de eleştirilmistir.' 771 EplkUr1 duyguyu,aracılıgıyla 

her iyiyi yargı ladıgımız yasa olarak degerlendirmekle 

temeldeki kavramsal gUçlUgti ortadan kaldıramamıştır . 11 • 1 

Dtger yandan Epiktir, hazlar, mutluluklar ve acılar ara-

sında ayrım yaparak tUm haz ve acıların aynı degerde olmadı-

gını ileri sürmekle genel dUşUncelerl y le çelişkili bir tutum 

içine girnıisttr. ÇUnkU bu durumda yaşamda gerçek erek haz 

degtl, onu gerçek anlamda saglayacak olan onlardaki başka btr 

özellik olmaktadır.' 79 1 

Epiktir'tin dUsUncelerlne benzer öğretiler XVII.yUzyıl ve 

sonrasında Bentham ve O'nu izleyenlerce yeniden gUndeme 

getlrilmiştlr.C 801 insanın bilinçli ya da bilincsiz olarak, 

(74) Delius, 32; Keklik, 56; Amittay, 76; Randal/Buchler,217; 
Fromm SO, 21; Fromm KSt, 172. Yirminci yUzyı l filozof-
1 arından Herber t Marcuse, t y i dUze n in her şeyden önce 
insanları mutlu kılan bir düzen oldugunu söyliyerek, 
Ep 1 kür okul uy la arası ndak 1 yakın 1 ı ktan b l r övtinme payı 
cıkar•akta ve hazcılığın eskil özlealerlnln simdi nasıl 
gerçekleşebllecegtnt gösterebtlecegtni ileri sUr11ektedir 
lBkz: Kettler, 35). 

<75) Mc Nall, 243. 
(76> Bkz: Ertop/Yetkln, 180. 
(77> Hegel HFP, 25. 
(78) Fromm KSl, 173. 

· <79) Aral insan, 24. 
(80> Hancerltoııu, 340. 
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sürekli bir biçimde kendi zevklerinin pesinde oldugu dUsUnce-

sinde her lkl düşünür birleşaişlerdir. 1 •' 1 Epikür'Un düşünce-

lerlyle yararcılık arasında büyük bir benzerlik ve ilişki 

olduğu kuşkusuzdur. O'nun sosyal ahl'-kı, bireysel ahl'-kta 

oldugu gibi, elemden kaçınma v~ hazzı isteme duruaunu deyim-

leyen yarar kavramına dayanmaktadır. 1121 Erdemi sadece hazza 

ulaşmaya yarayan bir araç olarak değerlendire~ EpikUr'Un, 

böylece, erdem kavramını da yararcı. bir bakış açısıyla yorum-

ladıgı; tamamen bireyci ve yararcı blr ölçü ortaya koyarak, 

ilke olarak 'iyi' diye bir şey tanımadıgı, insanın bUtUn 

eylemlerini sadece kendi cıkarı ve zevkine göre ayarladıgı 

tlerl sUrUlmUştUr. ' 83 1 Gerçekten, dostluk Uzerlne bUyUk vurgu 

getiren Epiktir, bunu bile sonunda bencil bir temel Uzeri ne, 

kişisel yarar düşüncesine dayandırmaktadır. O' nun hukuk 

kuramına da tamamen kişisel yarar dtişUncesl egemendir. 

Eptkür'Un degerlerin karşılıkl ·ı olarak benimsenen bir 

anlaşmaya bagl ı oldugu görUsU ve değerlendirmelerini amprlk 

veri 1 ere dayandırması Hobbes , Hume ve yara.re ı lar tarafından 

benimsenmlstir. 1 e:ıı Epiktir insanların eylem ve davranışla-

rını, bu eylem ve davranışların doguraca.gı sonuçlara göre 

ölçmelerini ve en fazla haz veren eylem ve davranışları 

tercih etmelerini salık vermektedir. Eylem ve davranışların 

oluşan sonuçlara göre ahl~ksallık nlteligtne sahip sayılması 

(81> Russel BFT, 248. 
<82) Yörük, 100. 
(83) Blrand, 108. 
<84) Copleston 1, 48-49 . 
l85) Amlttay, 77. 
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ya da sayılaaaası, daha sonraları lnglllz yararcılıgında 

temel bir noktayı oluşturacaktır. 11 • 1 

Felsefenin devlete hakikat UlkUsU ya da erdem eglllmle-

rlnl gellştlrmeyl amaç ed l nmey l ögrettlğl Yunanlstan'ın 

gelişme dönemine karsılık, çökUş dönealnde, bu değerler 

yerine yaşamı tüketmeye yarayan beltrli bazı amaçlar temel 

bellrleylcl olarak kendini gösterir. özetle söylemek gerekir-

se aranılan sey, yUkUmltilUksUz bir yaşamla sınırlıydı.Dolayı-

s ıyla bu durumda devlet, insanlar tarafından, bel irtt len bu 

yararcı -hazcı amaçları gerçeklesttrmek Uzere oluşturulmuş bir 

kurumdan başka blr şey olmayacaktır. Yasaların uygunlugunun 

ölcUtti de, dogurabilecekleri huzur , sevine ya da hoşnut 

olmaaa ve sevincsizltk durumları olacaktır. BtitUn bu özellik-

ler EpilcUrcU hedonist teorinin yarara daya.nan bir teoriden 

ibaret oldugunu göstermektedir.' 1 71 

B.INGILtZ YARARCI OICULU'NUN tıNCULERJ 

lngiliz yararcı okulunun temel dUsUncesinl deyimleyen ve 

sonradan genls bir biçimde incelenecek olan yararcı görUsler, 

Antik Yunan dUsUnUrlerlnden sonra ilk olarak, Francls Bacon 

(1561 - 1626) tarafından dile gettrtlmlşttr. 

Bacon'a göre, iyi va yararlı kavramları özdeştir.Yararlı 

olanda tkt ahU.ksal erek oldugunu llert süren Bacon, bunla-

rın, btreyln lyllt.glnl deylmleyen bireysel iylllkle, bUtUnUn 

(86) GUrlz FTA, 11. 
<87) Krabbe, 25. 
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iyiltglnt deylaleyen topluasal iyilik oldugunu ve gercelc 

erde•ln de, bu nedenle, topluma yarar· lı eylemde var oldugunu 

savunur.<••• Bacon'ın hukuksal savlarının hareket noktası 

insanın mutlulugunun doganın güçlerine egemen ol11aya. baglı 

· oldugu, bu egemenltgin de deney yoluyla düşünceye ulaşmakla 

elde edllebtlecegldtr.'•• 1 

Bacon'ın ilk kez önünü actıgı, deneyci ve gözlemci meto-

da dayalı lnglllz düşüncesi ve tngtltz Yararcı Okulu, Thomas 

Hobbes'la. birlikte oluşmaya başlayacaktır. 

1 • llfOUAS HOBBES 

lnsanın dogal olarak sosyal bir varlık olmadıgı, bencil, 

yalnız kendi lytllglni isteyen ve başkalarının l y lllgine 

karsı duygusuz oldugu düşüncelerlnl doktrininin temel ilkesi 

olarak belirleyen Hobbes; buna gerekçe olarak ta, insanın 

dlger insanlar karsısında daha tyl bir durumda bulunmak, bas-

kaları üzerinde egemen olmak istemesi gibi durumları göste-

rlr. 1 • 01 Böylece Hobbes'un dUsünce sisteminin merkezinde, 

temelinde Epikür'cü özellik taşıyan blr pstkoloJlnln yer 

aldıgı anlaşılmaktadır: lnsan dogal olarak bencildir ve 

eylemleri, sonunda kendisini korumaya yönelik bireysel gUdU-

l er l e yön l e n d i r i l me k t e d l r . 1 
• 

1 1 Gere ek toplumu oluşturan 

insanın yapısı, yaratılıştan toplumsal deglldlr. CUnkU, onun 

< 8 8 ) Akarsu , 12 1. 
(89> Amittay, 159. 
(90> Del Vecchto, 89; Krabbe, 84-85. 
(91) Okandan, 104; Amlttayt · 163. 
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gercek egt l l•l toplu yaşamaya uygun dUşmemektedir. TUa 

insanlar kendi c ·ıkarlarını dUsUnerek işe koyuldukları tein, 

zorunlu olarak, karşılıklı cılcarlar arasında. bir catısma 

başgösterecekttr. lnsanlar yararlandıkları her nesneyi, yara-

tılışları geregl, sadece tek başına tendi ellerinde tutmak, 

onu kimseyle paylaşmamak isterler. 1921 

lnsanlararası ilişkilerin sevgiye dayanmadığinı ileri 

süren Hobbes, insanların, karşılarına çıkan ilk insanı sevme-

meslnt; herhangi bir insanın sadece insan olmasının ona 

yakınlık duyulmasına yetmemesini buna kanıt olarak gösterir. 

O'na göre, insanlararası illskllerde belirleyici olan etken, 

insan sevgisi degll sağlanması umulan cıkarlardır. lnsanoglu 

doguştan bencildir ve salt bir bicimde kendi yarar ve cıkarı-

nı dUşUnmeye egilimlidlr . insanların hayvanlardan cok daha 

vahşi bir yasam sürmelerine engel olan öge de bu, cıkar bagı-

dır.' 931 insanın bu özellikleri tUa hayvanlar tein geçerli-

dir. insanla dlger hayvanlar arasındaki ana ayrım, insanın bu 

ereklere sahip oldugunu bilmesi ve onlara ulaşmak lcin 

bilinçli hesaplar yapabllmesidir. ' 94 1 insanların tUm eylemle-

rlni tek bir ilkeye, kendini sevme ve koruma lcgUdUsUne geri 

götüren Hobbes, insan egotzmlnl bUyUk oranda abartmıstır.< 9 5 ı 

Hobbes'a göre, bir kim.senin ıstedlgl şey onun hazzıdır 

ve bu haz o kimse için tyldtr,< 9
•

1 Haz ve acı, lyl ya da 

(92) Akın, 106. 
(93) Akad, 29; Akın, 107. 
(94) Arat, 85. 
(95) P lamenatz, 15; Akarsu, 123; Arat, 84-85. 
(96) Hobbes, 90. 
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kötUnUn belli bir sonucudur. Bir kimsenin istedtgt şeyin onun 

hazzı olusu ve aynı zamanda bu hazzın o kimse için iyi oluşu, 

herkesin kendi hazzını istedigi ve her insanın, hazzı iyi 

olarak degerlendirdig1 anlamına geJir. Hobbes'a göre, bir 

kimse diger insanların hazzını ancak kendisi için ister ve 

hlc bir kimse kendisinin olmayan hic bir hazzı iyi olarak 

degerlendlrmez.Bentham ve James Mili de insanların hemcinsle-

rine gUvenmemelerl konusunda Hobbes'la aynı dUşUnceyl taşıya-

caklarsa da, Bentham'a göre, insan davranışları için en ytice 

sonuç olan ·•en bl\yUk sayıdaki insanın en btiytik mutlulugu• 

kavramının Hobbes'un yanında hic bir anlamı olamaz.' 97
> 

Hobbes'un, tutkular konusundaki merkezi kavramı "caba"-

dır. O, herhangi bir seye dogruysa "arzu"; bir şeyden uzak-

lasma konusundaysa •tiksinme" söz konusudur. Böylece dtistintir 

bir şeyin, arzu nesnesiyse iyi; tiksinti nesnesiyle kötU ol-

dugu sonucuna varır. istene ise , istek ya da tiksintiden ayrı 

bir sey degildir. Dolayısıyla, bir uyuşmazlık cıktıgında en 

gUçlU, özgtir irade degil arzu ya da tiksinti olacaktır. 1981 

Hobbes'a göre, iyi ve kötU kavramları göreli kavramlar 

olup salt bir iyi ve salt bir kötU yoktur.iyi ve kötU rölatif 

dlistinceler oldugu gibi, iyi hoşa gidenle kötU de hoşa gitme-

yenle özdeştir. Her şeyde oldugu gibi ahlakta da, temel 

bellrleylcl cıkardır. Salt tyi, salt kötU, salt ahU.k bUtUn 

bunlar teoloJik ve metafizik dUşUnceler tarafından uydurul-

<97> Plamenatz, 16, 7. 
<98> Russel BFT, 531. 
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muş, hiç blr dayanagı olmayan boş şeylerdlr. 1 •• 1 

Hobbes ahl~kın varlıgını hukuka, daha doğrusu salt yet-

kilerle donatılaış yönetl~e dayandırır . Otorite korkusu olmaz

sa, insanlar birbirlerini canlı canlı yiyeceklerdir. AhU.k 

yasalarının hiç bir gecerllllgl yoktur. 11 0.oı Toplum durumuna 

geçmekle birlikte, bireylerin hakları diger bireylerin hakla-

rıyla. sınırlanmış ve a.hU.k da böylece ortaya cıkmıstır. 11011 

Hobbes ' un bu konudaki dtisUncelerinin yalın ve tutarlı oldugu 

kuşkusuzdur.tnsa.nın eninde sonunda yalnızca bir eregl vardır, 

bu da kendini sevme ya da isteğin en ytiksek ölçüde doyumudur. 

Ahlaksal ilkeler, bu erege ulaşmanın yollarından başka hiç 

bir şeyi ifade etmezler. Böylece, Hobbes'un dUsUnceleri nde, 

blreyln kendi bencil varlığını koruması ve sUrdUrmesi ilke-

sinden başka bir şey kalmamaktadır.' 10 2 1 

'Doga durumu' varsayımı, Hobbes'un düşüncelerinde kulla-

nılmıştır. insanlar, devleti kurmadan önceki dönemi deyimle-

yen bu doga durumunda bir cehennemi yaşıyorlardı. insanın 

insanın kurdu oldugu, sürekli bir savaşın egemen oldugu' 10 ~ 1 

bu durumda insanlar, kendi yararla.rı geregt, tUm egemenlik 

haklarını devrettikler i sınırsız iktidara sah 1 p de v 1 e t 

iktidarını geliştiriyorlardı. Hobbes•a göre, varsayılan •doğa 

durumu"ndakl yaşamdan toplumsal yaşama geceşin ana etkeni 

' bireyin yararı', 'bireyin mutluluğu' gibi duruıalardır. < 10 • > 

<99J Weber, 212. 
<lOOJ Plamenatz, 11; Aatttay, 164 . 
< 1 O 1 > Akad , 3 1 • 
<102> Cagıl lHT, 97; Arat, 103-104. 
<103> Hobbes, 123. 
<104> Del Vecchio, 89; Öktem HFS, 185; Akarsu, 123. 
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Böylece, Hobbes'a göre.- toplu• yasaaı dogal blr olay degll-

dir. Toplum yaşamına -geçilmeden önceki dönemi deylaleyen 

'dogal yaşama hali'nde, insanlar dogal olarak eşit varlıklar 

olduğundan dolayıııoııı salt bir eşltllk sözkonusudur. 

insanların bu dogal eşltligl eşltslzllklerln yoklugu olup, 

aynı zamanda bedensel ve düşünsel yeteneklerin esitllglnl de 

tcermektedir . 1106
' Herkesin hersey Uzerinde salt ve dogal bir 

hakka sahip olması, bu dönemde, insanlararası bir çıkar 

çatışmasının ve güvenslzligin egemen olmasına,hic bir hakkın, 

adaletin sözkonusu olmamasına yol acıyordu."'Herhangi bir 

kimsenin başkalarına güvensizlikten kurtulması icin,kendlstne 

tehi tkel l olabilecek btiyUkltikte baş ka kuvvet kalmayıncaya 

kadar, zorla ya da kurnazlıkla elinden geldigl ölc;Ude çok 

insana hak im olmaktan başka akla yatkın bir yol olmadıgından 

dolayı"', 11011 güvensizlikten de s avaş dogacaktır. Bütün bu 

olumsuzluklar, insanların tU11 egemeni ik haklarını, salt 

yetkilerle donatılmış, kendisine karsı gelinmesi olanaksız 

olan bir iktidara aktarması sonucuna yol açmış ve böylece 

karsılıklı bir anlaşma sonucu devlet olusmustur. 110
•

1 

•ınsan insanın kurdu"' olduğundan dolayı, insanların bir-

biriyle olan tlisktsindeki dogal durum, Hobbes'a göre, herke-

sin herkesle savaşmasıdır. Hobbes'un bununla amacı, zora 

dayanan yasa ve ilkelerin önemini yUceltmekttr. 1 ı 0 '' 

<105) Plaaenatz, 12; Hobbes, 141; Okandan, 103. 
(106) Rirtchie D., 245. 
< 107 > Hobbes <Tuncay 2 >, 185. 
(108> Hobbes <Tunçay 2>, 184-185; Plamenatz, 13; Okandan,103-

106. 
(109> Dewey, 94; Hobbes <Tuncay 2>, 186. 
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Hobbes •sosyal sözleşme teorlsl*nln en büyük temsilci le-

rlnden biri olarak ünlenmekle birlikte, kendisi, bu teorinin 

'kullanılabilir bir varsayım' olduğunu kabul etmektedir. 

Hobbes'·un sosyal sözleşme teorisiyle amacı, insanların kendi 

çıkarlarına uygun olduğu icln egemen gUce boyun egdiklertni 

ortaya koymaktır. Bu, aynı zamanda yararcıların da görüşü-

dUr. c ı ı o ı 

Hobbes, insanların egemenlik haklarının tanınmasını 

d·ogru bulmamış, bu hakların kayıtsız-koşulsuz bir biçimde 

devletin tekel .l nde o J mas ı gerektiğini savunmuştur. 1111 1 

insanlar bencil ve cıkarcı blr özelliğe sahip olduklarından 

dolayı, onları ancak otoriter bir devletin baskısı gelt'şti-

rebillr.< 1121 Hobbes'un '"ölUmlU Tanrı" dedlgl, tUm insanların 

egemenliklerini kendisinde toplayan, bir kimsede birleşmiş 

topluluk olan devlet; sınırsız yetkilerle donatılmış ahlak, 

hukuk, adalet, din vb .• herseytn belirleyicisi olacaktır. 

Hobbes'un egemeni. böylece salt bir biçimde yetkilidir. 

Yasa, ahl~k ve din, her şey kaynağını onda bulur. iktidar tek 

olsun ki, uyruklar birden çok iktidar arasında ne yapacagını, 

kime baglanacagını şaşırmasın, düzen bozulraası-n. 1114 ' O'nun 

Jctn, egemen devletin bir demokrasi, oligarşi ya da bir 

despotizm biclmlnl alması önemsiz bir sorundur •. önemli olan, 

egemen devletin kendi yurttaşlarıyla olan tliskllertnde salt 

(110> Plamenatz, 14. 
<111> Yörük, 26; Del Vecchlo, 89-91. 
< 112} Akın, 115 • 
t113J Hobbes <Tuncay 2), 203. 
U14> Aka·d, 31-32; Okandan, 584; Sarıca, 64. 
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bir blclmde yetkili olmasıdır. 1 ı 1 ' 1 

Hobbes, her insanın autlulugunun degerlni kanıtlamak 

icln caba göstermiştir. Egemen gUcUn, emirleriyle insanları 

boyun egmeye zorlaması aynı zamanda onların mutlulugu anla-

mına gelmektedir. Bentham ve J.S.Mill de bunu yadsımayacak-

tır; ancak, onlar en iyi toplumun •en yUksek sayıdaki insanın 

en bUyUk mutlulugu•nun gercekleştlgl bir toplum oldugunu 

savunacaklardır. 1 ıı 6 1 

Hobbes'un hukuk görtişti, insanın, dogası geregi bencil 

o 1 dugu teme 1 l ne dayanır. l nsan t nsan ı n kurdudur, yan l olanak 

buldugunda dlger insanları ezmekten geri kalmaz. Bu temel 

verilerden yola çıkılınca, sadece kendi çıkarını dtistinen 

insanın bu dogasını zararsız bir özel lige sokabilmek lçin 

devlet otortteslnln sınırsız, salt yetkilerle donatılmış 

olmasını savunmak gerekecektir. insanlara temel hak ve 

özgUrlUklerln tanınması durumunda, insan dogasında çok köklU 

blr bicimde yer etmiş bulunan bencil duyguların harekete 

geçip devletin yıkımını hazırlama tehlikesi sözkonusu olaca-

gından dolayı devlet, bireyin tUm gUcUnU etkisiz duruma 

sokacak ezici bir gUc olmalı ve bireylerin, bazı temel hak ve 

özgUrlUklere sahip oldugu gerekçesiyle direnmesine olanak 

tanınmamalıdır. Böylece Hobbes, insanların egemenlik hakları-

nın tanınmasını dogru bulmamış, bu hakların kayıtsız-koşulsuz 

bir bicimde devlet tekelinde ohıas· ını savunmuştur. 1 ıı 7 ı 

<115) Marcuse, 138; Cagıl HB, 297. 
<116) Plamenatz, 10. 
<117> YörUk, 26; Sarıca, 64. 
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Dlger yandan, salt yetkilerle donatılmış. olan devletin 

bu yetkileri, insan bilincinin urunu olan pozitif hukukla 

hiçbir biçimde sınırlanamaz. iktidar yani Monark, hak,adalet, 

yasa, din ve ahU.k gibi hiç bir ilkeyle bagl ı degi l.dir. 

Hobbes 'un bu konuda söyledigi sadece sudur: Monark, aklın 

llkelerlyle hareket ederek toplumun yararı, dUzenl, gUvenllği 

gibi durumları saglamalıdır. Bireyler, hak ve adaletin bir 

ifadesi olan Monarkın iradesine koşulsuz ve sınırsız bir 

bicimde uymalıdırlar.cııaı 

Uygar durumlar dışında herkesin herkesle sürekli bir 

savaş içinde olacağını ileri s üren Hobbes , insanların ttimtinti 

korku ve baskı altında tutacak bir otoritenin olmaması duru-

munda savaş durumunun egemen olacagını belirtir . Böylesine 

savaş durumunun egemen olduğu blr yerde dogru-yanlıs, adalet-

adaletsizlik kavramları sözkonusu değildir. Dolayısıyla, bu 

durumda hlc bir şey adalete aykırı degildir.Ctinkti, yasa ancak 

genel bir otoritenin oldugu yerde vardır ve adalet yasanın 

sonucu oldugundan dolayı, yasanın olmadıgı yerde adaletsizlik 

te sözkonusu olamaz. 111
•

1 Bu savaş durumunda gUç ve hilenin 

en bUyUk iki erdem oldugunu ileri süren Hobbes,adaletin.lnsan 

duygusuyla ilişkisi olmadıgına ve toplum içinde kazanıldıgına 

inanmaktadır.c 1201 Böylece,hukuk, devletin koydugu yasalardan 

başka hiç bir şey ifade etmemektedir . Devletin btittin yasakla-

dıkları adaletsiz, buyrukları lse adaletli demektlr.cızı ı 

<118) Okandan, 582-585. 
(119) Hobbes <Tuncay 2), 188. 
<120) Hobbes <Tuncay 2), 188. 
( 121 > Akad, 34. 
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Yararcılar, Hobbes glbl,devletl insanların bencil cıkar-

tarını uzlaştıran bir şey olarak dUşUnUrler. Devlet, insanla-

rın haklarını korumak tcln degil, insanlara özledikleri mut-

lulugu vermek tein vardır. Hobbes ta, kendisinden sonra gelen . 

yararcılar gibi, iktidarın temel işlevinin bencil çıkarları 

uzlaştırmak oldugunu dUs°UnmUstUr. Teorisinin en önemli bölUmU 

budur. O'na göre devlet, ne iyi bir yaşamın kurucusu ve ne de 

hakların koruyucusudur, sadece ve sadece çıkarların uzlaştı-

rıcısıdır. 11221 

Hobbes'un otoriter ve de totaliter bir yönetim biçimini 

savunmasının, yararcı bir tutumun sonucu oldugu açıktır; 

bireyin çıkarı ugruna despotik bir yönetim bicimi benimsen-

mektedir ; sa lt monarşi de bireyin çıkarı ugruna benimsenmiş-

tir. Oysa,bireyin çıkarı ve yararı, barış ve düzenin sağ lan-

ması ugruna tüm insan hak ve özgtirltiklertnden vazgeçmenin, 

hangi koşullarda bulunulursa bulunulsun degerli bir tutum 

olarak kabul edllemtyecegi açıktır.' 12
3

1 

Hobbes'un doğa durumu varsayımında da 'yarar', hukukun 

ölçUtU olarak kendisini gösterir. Doga durumunda yasayan in-

sanların tUmU, herşey Uzerinde eşit bir hakka sahiptir. Bir 

şeyin, insan tein, o şeyi eline geçirmek istemesi durumunda 

yararlı olacağını belirten Hobbes, herkesin herşey üzerindeki 

bu es it hakkın,sonuc acısından yararsız kaldıgını söyleyerek, 

herşeye herkesin sahip olmasının olanaksız olduğunu buna 

( 122) P lamenatz, 12, 15. 
<123> Oktea HFS, 18; Sarıca, 64, Oktea OH, 185. 
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gerekçe olarak göstertr."z 4
• işte tUa bu olumsuz nedenler 

yani yarar durumunun dUzenlt bir bicimde işleyememesi insan-

ların, kendi egemenlik haklarını salt yetkilerle donatılmış 

devlete bir anlaşmayla aktarmasına yol ac•ıstır. Böylece bir 

yandan doga durumundan toplum durumuna geclşln en önemli 

etkeni olan yarar ilkesi, diger yandan, devlet durumuna 

geçildikten sonra devletin yararı olarak ele alınmakta ve 

devletin yararı iyiyle özdeşlesttrilmektedir. 112 eı 

Hobbes 'un, aynı zamanda hem tam bir yararcı ve hem de 

tam bir bireyci oldugu söylenebilir. Devletin salt iktidarını 

haklı gösteren şey, bunların birey in gtivenligine katkıda 

bulunmasıdır. ttaat ve otoriteye saygının rasyonel bir temeli 

olmayıp, tek neden yarar sağlama umududur. 1 1 2 61 lnglliz yarar-

cı okulunun Hobbes'la sıkı bir bağlılık içinde oldugu kesin-

dtr. Bentham ve James Mill tUm entellektUel yaşamlarını O'nun 

gHlgesi altında geçirmişlerdir. Diger yandan, David Hume'un 

da Hobbes'tan bir çok şey ögrendigi kuşkusuzdur. 112 Yı Hobbes' 

un bazı yararcılar üzerinde etkisi, digerlerine oranla daha 

bUytik olmuştur. Hobbes ve Bentham'a göre,erdemli insan yetkin 

btr hesap maki nas ıdır. Benthaaı' ın yasa koyucusu yasayı, her 

insanın bencil güdtilerinin 'en btiyUk sayıdaki insanın en 

bUyUk mutlulugu'nu gerçekleştirmesi amacıyla yapar. Hobbes'un 

egemen gUcU de yasayı, her bireyin, diğer bireyler tarafından 

rahatsız edilmeyen mutluluğunu elde etmesini sağlaaak tein 

(124> Erlm, 131. 
<125> Htlav, 92. 
<126> Sabine il, 147; A•lttay, 167. 
(127> Plamenatz, 2; Akarsu, 126. 
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yapar. Her lkl dUsUntir kendi kavramlarını ayrı biçimlerde 

tanımlamaktadırlar, ancak, bu konudaki görUslerl birbirine 

bUyUk oranda benzemektedlr. 11
2

91 

insan doğasının sadece benctlllkten olustugunu llerl 

süren Hobbes•un bu görUstinU, en az bencillik kadar yardımsa-

verllgln, başkalarına karşı beslenen sempati duygularının da 

dogal oldugunu acıkca ortaya koyan yenl incelemeler cUrUtmek-

tedir. insanlar arasındaki farklılık bu egilimlerin, sosyo-

kUltUrel ortam nedeniyle herkeste farklı olarak oluşmasın-

dandır • 1 1 2 
" 

1 Toplum durumuna geçilmeden önce, insanların 

sürekli bir çıkar savası içinde olduklarına ilişkin savlar da 

gerçek dışı bir varsayımdan öteye gidememektedlr. 113 01 Dlger 

yandan, Hobbes'un sadece dUzenln saglanınası amacına baglı 

tuttugu ve özgtirltigU tamamen yok eden hukuksal görüşleri de 

eleştlrileblllr. Hobbes, düzeni hukukun biricik eregl gibi 

gösermekted l r. Oysa düzen, adalet ve özgür l Ugtin gel işmes l ne 

uygun bir ortam saglamak amacına yönelik, hukukun temel 

işlevlerinden sadece birisi olarak degerlendirllmek gerekir. 

Düzenin asıl önemi, adaletin ve özgUrlUgUn saglanmasına 

yönelik bir amaca yardım etmesinden kaynaklanma~tadır . 113 1 , 

Hobbes'un insan doğasıyla ilgili görUslert, yönetimle 

ilgili grUsleriyle çelişmektedir. "Devlet• denen varlık adına 

sınırsız-koşulsuz egemenliği kullananlar da ylne, O'nun 

( 12 8 > P l a me na t z , 12 • 
(129) Del Vecchto, 91; Y~rUk, 27. 
<130) Del Vecchlo, 91. 
<131) Aral HBO, 32; Oktem HFS, 186-187. 
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'bencil karakterli' insanları olacağına göre, bu teori birey-

sel ve denetimsiz bir otorite kurmaya yönelik bir nlteltge 

bUrUnmektedtr . PslkoloJik bir yaklaşımla bakıldığında, insanın 

haklı-haksız konusundaki yargılama hakkının elinden alınması-

nın,onun dogal yeteneklerinin en temelini oluşturan vicdanını 

ortadan kaldırmakla aynı şey oldugu söylenebillr . <132 1 Yarar-

cı felsefe gözüyle bakıldıgında bile, sadece bireysel çıkar 

düşüncesiyle davranıldıgında bir başka çıkar durumuyla karsı-

laşacagını gözönUne alan bir insanın, bu çıkarlar arasında 

bir dengenin sağlanması durumunda kalacagı bir zorunluluk 

olarak kendisini gösterecektir. 

Hobbes 1 un felsefes i, temelindeki maddecil i kl e, bUttin 

insan gtidtilerini çıkarc ılıga dayandırmas ı y la ve de vlet i gU-

venligtn s ağlanması geregi Uzerine kurmas ıyla EptktircU'IUge 

pak benzemektedlr .< ' 33 1 Diger yandan,Hobbes' un dtisUnc elerinin 

O'nun i çinde bulundugu koşullarla sıkı s ıkıya baglı oldugu da 

gözönUne alınmak gerektr,< 1341 

11. JOHN LOCKE 

Hobbes'un salt iktidarcı dtiştincelerine oranla demokratik 

ve liberal görüşler ileri süren Locke'un temel dUsUncelert, 

tnglliz felsefesince gUntimUze kadar korunmustur." 3 '' Ampl -

rtzmi (deneyclllkJ kesin bir bicimde benimsemiş olan Locke'a 

göre, insan bilinci tasarımlar üzerinde calısır ve onları 

(132) YörUk, 26-27. 
(133) Sabine ·ı, 131-132. 
(134> Bkz: Akad, 29; Arat, 89; Plamenatz, 15. 
(135) Del Vecchio, 97; Weber, 273; öktem HFS, 138; Hilav, 94. 
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isler. Blllnç, ya _ dış dUnyaya lllşkln şeyleri duyumlamasından 

elde etttgl ya da le duyumlar yani kendi etkinliklerini 

gözlemlemeslnden elde ettlgl basit tasarımları bfrblrlerlyle 

birleştirir. Bu iki kanak, tUm bi lgl lerlmizln veri lerlnt 

olusturan basit tasarımlarımızı kendilerinden· cıkardıgımız 

blrlclk kaynaklardır. Böylece Locke, her tUrlU dUsUncenln, 

sonuç olarak dış ya da le duyulardan elde edt len bu atoıasal. 

ögelere lndirgenebilecegini savunur.< 11 ~> 

Locke, lyl ve kötUyU haz ve a,cıyı ölcU alarak tanımlar . 

lyi, insan bilinci ya da bedeninde hazza neden olan ya da onu 

artırmaya y a da ac ının azaltılmas ına neden olandır. 11 :s 7 > Ah-

laks al iyi ya da ahl~ks al kötU, bi z im bilinçli olarak ge rçek-

leştirdigimiz eylemlerin, yas alarla u y um lclnde olup olmama-

sıdır; bi z y asakoyucunun i s tenc ine gö r e y a iyi bir ş ey yapmış 

oluyoruz - ki bunun sonucu ödüle erme mizdir- ya da köt.U bir 

şey yapmış oluyoruz - bunun s onuc u da c eza görmemi zdir- . Yani, 

sonuç olarak haz ya da acı duyacagız. 1 ı:ss ı 

Locke ' un felsefesi, 'dogustan bilgi yoktur' tezine daya-

nır; aynı tez, ahU .. ksal ilkeler için de geçerlidir. Doguştan 

olan bir tek şey varsa o da, mutlu olmak arzusu ve sefalete 

karsı olan nefrettir. AhU.ksal ilkelere uyulmaması durumunda 

insanın vicdan tarafından azarlandıJı biçimindeki itirazı 

Locke, vicdanın, yaptıgımız şeyden dolayı kendimiz hakkında 

sahip olduğumuz kanıdan baska bir şey olmadığı blçlmlnde 

<136) Randall, 60. 
(137) Locke, 303. 
(138> Locke, 474; Stephen, 84. 
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yanıtlar ve, bazı kimselerin . vicdan adına yaptıkları şeyi 

başkalarının aynı nedeni ileri-stirerek yapmaktan kaç~nmasını 

Locke, vicdanın <loguştan abU.ksal l lkelerin varlıgına bir 

kanıt olamayacagı dtisUnceslne bir kanıt olarak getlrlr. 113
•

1 

insandaki, acıdan kaçınma ve hazzı isteme özelllklerlnl vur-

gulaması öylesine bellrglnleslr ki Locke, istencin bilinç, 

bilincin de mutluluk istegl tarafından belirlendlgini söyle-

meye d·e k var d ı r l r l ş l . 1 ı 4 o l 

Locke'un ahl~ksal öğretileri, daha cok, Bentham'ı önce-

Iedtkleri lcln llginctir. 11411 tyl, haz yani lclmtzdeki hazzı 

yaratmaya ya da o hazzı artırmaya ve acıyı azaltmaya yatkın 

olan şey demektir. Kötü ise, bunun tersidir, yani içimizde 

acı yaratmaya ya da onu artırmaya,hazzı azaltmaya yatkın olan 

şeydir. Locke'un dUstinceslnde, hiç bir dogustan dtistince 

olmadıgı için ahlAksal, dinsel vb. degerler deneyimin Urtinle-

r( olarak degerlendirllmelidlr. Bunun da ötesinde bir yararcı 

olarak Locke, mutlulugun en büyük iyilik olduguna inanmakta-

dır_<l4-ZI 

Locke'a göre, ahl~ksal kavramlar, kendilerinin oluşumun-

dan çok önce var olan haz ve acı duygularına dayanırlar. tyi 

ve kötU, haz ve acıdan ya da bunların ortaya koydugu şeyden 

başka bir şey değildir. Ahlak, haz ve acıya yani eylemlerimi-

zin sonucuna dayanmaktadır. insan eylemlerinin norau olarak 

(139> Weber, 260-261; Gökberk FT, 333. 
(140) Weber, 267. 
(141> Russel, 592. 
(142> Sahakian, 157-158. 
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ortaya. c ı kan her şey, bu kaynaktan çıkmaktadır.' 1 • ;s ' Hobbes 

ve yararcılar gibi Locke da, gecerlililclerinl, doıurdulcları 

sonuçlar dlkkate alınmaksızın kazanan ahl~ksal lllcelertn 

olamayaca.gını ileri sUrmUstUr. Locke, değişik toplualarda ya 

da aynı toplum lclnde ve fakat ayrı zaman dlltalerlade ahllka 

tllskln görUslerln bUyUk farklılıklar göstermesinin, kendi 

savının dogrulugunu açıkca ortaya koydugu inancındadır . 11 441 

Hobbes gibi, toplum yaşamının temelini toplum sözleşme-

sine baglayan Locke, ondan farklı olarak, dogal yaşama döne-

•inin bir cıkar çatışması olmadıgını savunur. 1145
' Dogası 

yönünden toplumsal bir varlık olan insan, bu dönemde de 

toplum blciainde, 'doga yasaları' cerceveslnde yasamışt ır. 

Doga yasaları,özgUr ve eşit insanları birbirlerini yok etmek, 

birbirlerini egemenl.tkleri altına almaktan alıkoyaaktaydı. 

1 l 4 " ı Doga 1 yaşama döneminde doga 1 hak 1 ar o 1 mas ı na kars ı 1 ı le 

bu hakları güvence altına alacak bir iktidarın olmaması, 

dogal yaşama döneminden toplum yaşamına yanl devlet durumuna 

gec i lmes ine neden olmuştur. Karsılık l ı b i r s öz 1 eş mey 1 e 

(Toplum Sözleşmesi) devleti kuran insanlar kistsel özgUrlUk, 

dUsUnce özgUrlUgU, vicdan özgUrlUgU gibi temel haklarını y ine 

kendilerinde korumuslardır.< 1 • 7 1 

lt43) Akarsu, 127. 
l144> Plaaenatz, 17 . 
C145> Akad, 37; Plamenatz, 18. 
(146> Okandan, 112-113; Locke <Tuncay 2>, 230. Locke, eşitlik 

konusunda, Hobbes'un dUsUndtigU gibi lnsanlıgın gercek 
eşttıııtnin ileri sUrtilemiyecegint savunur. Bu noktada 
eşitlik, Locke'a göre, doganın insanlara eşit avantaJ 
sagla•asından ibarettir <Bkz: Rttchte D., 246). 

U47) Okandan, 114-115; locke <Tuncay 2>, 236-240; Aka~, 37-
38; Le Fur, 75. 
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GUven, barış ve özgUrlük demek olan mutluluk, toplumsal 

yaşamın en önemli geregidir. Hukukun temel eregl de, toplumun 

mutlu 1 ugunun sag lanmas ıdı r. c . ı 4 • > B lrey ler in kendi yararları-

aın güvence altına alınması amacıyla, karşılıklı olarak yap-

tıkları anlaşmayla oluşan devlet, sözU edilen amacın gerçek-

leştirllmeslne ters bir işlev göremez. Bunun tersi durumunda, 

anlaşmaya aykırılık söz konusu olur. Böylece Locke'a göre, 

devlet, 'genel yarar' ilkesiyle kesin bir bicimde sınırlı-

dır.114.,, 

Locke, Tanrının, erdemi ve halkın mutlulugunu blrlesttr-

dlginl ve bunu da toplumun korunmasında önemli bir etken kıl-

dıgını öne sUrer. Tanrı,kendlsiyle halkın mutlulugunun sagla-

nacagı her bireysel davranısı degerll kılmıstır. Bu durumda, 

insanlar Tanrının yasalarına boyun eğerler ve yalnızca kendi 

çıkarlarının pesinde koşarlar. Burada, yararcılıktan daha 

büyük oranda bencil hazcılık sözkonusu olmaktadır. ' " 01 Böy-

lece, tngillz yararcı okulunun "'TeoloJlk yararcılar"ının, 

yararcılıkla Tanrı dUsUnceslni bagdastırmaya yönelik çabala-

rına ilk olarak Locke'da rastlandıgı görUlmektedlr. 

Yararcılık felsefesi önemli ölcUde Locke'un etkisini 

tas ır öyle ki O'nun, ahlaka 11 tskln i lerl sürdUgU t lkeler 

<148> Oktea HFS, 138; Sarıca, 71; Akın, 129. Böylece, bilgi 
kuramını deneyci lige dayandırmasına karsın Locke, hukuk 
alanına gelince doguştan var olan bir takım haklara 
sıgınmaktan öteye gidemez ve dogal haklar adına insan
ların eşitlik ve özgUrlUgUnU savunur <Akın, 128>. 

l149J Okandan, 602. 
ct50> Plamenatz, 17-18. 

. ... .. . • 4 , ·~ • •• .. .. ~ · . . 
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yararcı oku 1 un teme 1 ilkeler 1 o lmus tur. Bun 1 arın başında 

Onun, 'mutlulugu istemek ve acıdan kurtulmak* dışında doğal 

biç bir ilke bulunmadıgına ilişkin savı geltr. 11511 Locke, 

ahlA.ksal olanı dogrudan dogruya haz ve acıdan yani eylemle-

rln sonuçlarından çıkarmakla yararcılıgın temel noktasına 

dokunmus olmaktadır. CUnkU O'na göre, doguştan biline içerik-

lerl yoktur. Dolayısıyla, doğal yasa da, insan kurumları ve 

deney temeli Uzerlnde kurulmuş olan iyi ve köttintin bi lgls in-

den başka bir şey olamaz. Bu durumda, ahla.ksal bir yargılama-

nın birlclk doğal kaynagının, belli bir eylemin yararlı ya da 

zararlı olusu üzerindeki deneyden başka bir şey olmadıgı 

ortaya cıkmaktadır.<'' 21 

111. FRANCIS HUTCHESON 

Francis Hutcheson yararcılıgın basında gelen, özel bir 

öneme sahip bir düstintirdtir. Hutcheson'un bu önemi, O'nun, 

yararcı teorinin temel formülü olan •en büyük sayıda insanın 

en btiytik mutlulugu• ilkesini llk kez dile getiren dtistince 

adamı olmasından kaynaklanır.<" 3 , Diger yandan Hutcheson'un 

erdemi evrensel iyilikle tanımlaması, iyilik ölçUttinti genel 

mutluluga yönelişte bulması nedeniyle tnglliz yararcılarının 

öncUsti olarak degerlendirllmeyl hak ettlgl söylenebilir. 

Gerçekten Hutches on, erek o tarak de ger lend i-r il mes i gereken 

şeyin ''en bUyUk sayıda insanın en bUyUk 11utlulugu11 oldugunu· 

(151) Stephen, 80-81: Russel BFT, 801; Akarsu, 126. 
ll52) Akarsu, 128, 131. 
C153) Magge YDA, 171. 



46 

ileri -süren ilk yararcı dUsUnUrdUr.'ı 54 ı 

.. Ahlft.ksal iyiı.lk ve köttiltik'e dair bir inceleme: An 

lnqulry Concerning Moral Good and Evli .. adlı yapıtında, deney 

ve gözlem metodunun ahU.k alanında uygulanmasını öneren ve 

Hunıe'dan önce bilimsel blr ahlft.k görUşU ortaya koymak tein 

caba gösteren Hutcheson, bencllllgln insan eylem ve · davranış-

!arına yön veren tek etken olmadıgını, özgecil igin de en az 

bene i 11 i k kadar etken o 1 dugunu ileri sUrmUş t tir. Ona göre, 

özgecilik erdemin temelini olusturur. Dolayısıy'la,sadece ben-

cllllge dayanan bir ahlft.k teorisi yanılgı içerislndedir.< 1 '~' 

Hutcheson•a göre insanların, eninde sonunda her biri le-

güdüsel bir egtlimle hazırlanmış iki erekleri vardır ve bun-

lar, kendini sevmenin ereği olan özel iyi ve iyi ligin eregi 

olan ortak iyidir.cı"» Erdem ise, ikisi çatıştıgı zaman, 

iyiligin kendini sevmeye tercih edilmesiyle ortaya çıkar. 

AhU.ksal olan, insanın kendini sevme duygusuyla toplumsal 

duygular arasındaki uyumlu bağlantılardır. Böylece, iyilik ya 

da yarar kavramına toplumsallıgı katarak, ona sosyal bir içe-

rik verme durumuna, Hume'dan önce Hutcheson'un dikkatleri 

cektigt söylenebilir. 11571 Hutcheson,insandaki bencil egilim-

ler gibi, özgeci egilimlerin de doğal ve köklü olduguna ina-

nır.cıu ı AhU.ksal duyu, o·na göre, kendini sevmeyi lyillgin 

l154> Bkz: Monroe, 147-154. 
(155) GUrtz FTA, 18. 
(156> Monroe, 265. 
(157> Bu konuda bkz: Tufts, 35 . 

. <158) Monroe, 257. 
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altında görmeyı benimseyen bir egtlimdl~ . Hutcheson,tnsanları 

bilginin degll - istekl~rtn eyleme itttgtnl; btlglnln, duygula

rın karşılaştırılarak mutluluk tein en degerll hazların ve 

iyiliklerin verilmesini sagladıgını ileri sUrerek' 111 • 1 yarar-

cılıgın erdemi mutluluga ulaşmak lçin bir araç olarak deger-

lendlren geleneksel dUşUnceslnl benimsemtşttr. 

Hutcheson'un ilk kez kullandıgı •en bUyUk sayıda insanın 

en bUyUk mutlulugu* ilkesl, daha sonra Bentham ve J . S . Mill'ln 

teorileri nde önemli bir yer işgal ederek yararcılıgın temel 

ilkesi . durumuna getirilecektir. 

iV. DAVID HUME 

ı. 1 ng l l l z Yararcı Oku·ı undak t Yer 1 ve Une• l 

Davi d Hume, yararcı l ıgın kur ucusu olarak kabul e dl lir. 

< ı 4 0 1 Yararcı l ıg ı n t e me 1 noktaları , bu dUşUnUr tarafından 

açıklanmış ve sonuna kadar kendisini koruyabtlmi s ttr . Davtd 

Hume ' un yazılarında yer alan yararcı 1 ık ögeleri ve bunların 

desteklenip ayrıntıı·arla gelişmiş biçimi, Bentham'ın çalış -

malarının çatısını olusturmaktadır. 11 tt ı ı D.Hume'un Bentham 

Uzerlnde derin bir etki yaptıgında hiç kusku yoktur. Bu 

konuyla ilgili olarak, Hume'un •tnsan Dogası OstUne inceleme• 

<Treatise on Human Natura) adlı esertnln bütün erdemin temel-

lerinin •ya.rar'a dayandığını •en gUclti kanıtlarla• ortaya 

koydugunu belirten Bentham, adı geçen eserin bu konuya degi-

(159) Arat, 92-93. 
(160) Sa.haklan, 213; Plamenatz, 22; Copleston 5, 112. 
<161> Gorowltz, 268. 
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nen b61UmUnU okudugunda "gözlerinden sankl bir perde kalktı-

gını htssettlglnl"; halkın davasını erdemin davası olarak 

adlandırmayı da ilkin o zaman ögrendiglnl söyleaektedtr. 11
•

21 

Dl ger yandan, Hume 'un bene 111 lge öze 1 b l r değer yük leııey ip 

sempati kavramını vurgulaması, J.S. Mlll'in bu yöndeki düşün-

celertnln oluşmasını saglamıştır. Bu acıdan Hume'un yararcı-

tıgının J.S.Mill'ln dUşUncelerlyle ortak yananın, Bentham'ın-

kine oranla daha fazla oldugu söylenebilir. 11
•

31 

Huma yarar llkeslnl, deneysel verilerden yola cıkarak 

açıklar ve savunur: Yararlılıgın hoşa giden ve bizi kendisi-

nl onaylamamız için zorlayan bir şey oldugu, gündelik gözlem-

lerimiz tarafından dogrulanan acık bir olgudur .< 1
•

4 1 Buradaki 

yarar kuşkusuz birinin çıkarını deyiıalemektedtr . Ne varki 

Hume'un sözünü ettigl çıkar . yalnızca kendi öz çıkarımızla 

ilgili degildir. AhlA.Jcsal duygunun kaynağı olan yarar, her 

zaman kendi öz çıkarımızla sınırlı olmadıgına göre bu durum, 

toplumun mutluluguna katkıda bulunan herşeytn onay gösterme-

miza ve iyi niyetimize hak kazandıgını gösterir.cı•n lnsan-

lar, lylllksever ve insancıl davranışları, bu eylemlerin top-

lumun çıkarına olması nedeniyle övgüyle anarlar. Bu durum, 

toplu~al erdemlerin yararlı lığının onların degerlerinin bir 

ölcUtU oldugunu, övgUnün temelinde yarar kavraaının bulundu-

gunu bize gösterir. 116
• ' 

(162> Bentham, 50 (dipnottan). 
(163> Sabine il, 294. 
<164) Huma Enqulrles, 218; Rltchle, 36. 
(165) Huae Enqulries, 219. 
(166> Huae Enqulrles, 17.6. 
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Böylece D.Hume•un yararcılığın öncUlerl arasında en sis-

tematlk ve en tutarlı dUşUntir olma özelliğini taşıdıgı söyle-

neblllr. O'nun bu konudaki asıl öneml,devlet ve hukukun yarar 

temeline dayandıgını başarılı bir blctade açıklamasında aran-

ına 1 ı d ı r . 1 ı " ' , 

2. D.Hu1MJ•un G8rUşlerl 

Locke ve Huma gibi lngtliz dtişUnUrleri, ttim btlglmiztn 

kaynağında deneyin oldugu savını deylmleyen amplrlzmin <de-

neyclltk> temsilcileri olarak nttelendlrlleblllr. 1161 ' Hume'a 

göre, dUsUnce, bize tık bakışta özgUr görünse de, yeterli bir 

inceleme onun belirli alanlarla sınırlanmış oldugunu ve duyu-

ların kendisine verdlgl verileri birleştirmek,bunların yerini 

degiştlrmek , bunları cogaltmak ya da azaltmaktan başka bir 

şey yapmadıglnı gösterecektir. Başka bir deyişle, dUşUnceler 

izlenimlerin kopyalarıdır. Huma böylece bize,tUm dtiştincelerl-

mlzin duyumlardan cıktıgını göstermek istemektedir.Her dUsUn-

ce kendisinden önce gelmiş olan bir duygu ya da izlenimin 

kopyası olup, duygu ya da izlenimin bulunmadıgı yerde dUsUnce 

de bulunamaz . 11 b~, 

Hume'a göre ahl&.k, yargılanmaktan cok duyumsanan bir 

şeydir ve bu nedenle dogrulanabl lecek önermeler degi ldlr . 

ıı 7 oı Hume'un, ahl~k konusunda determlnlz•e inandığı söylene-

bilir. Tüm yUzyıllarda ve tüm toplumlarda insan davranışları 

<167> GUrJz FTA, 21; Rltchle, 34. 
(168) Russel Problems, 41. 
(169> Weber, 294,296. 
'170> Hume Treattse, 470; Relchenbach, 64; Gökberk FE, 71. 
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biçimsel olarak bUyUk blr özdeşlik göstertr.< 1111 Bu konuda, 

tarih bize· yeni ve temel o-larak - ayrı bir şey göstermez. 

Bunun nedeni aynı nedenlerin aynı . davranışları dogurması, 

aynı olguların aynı nedenlerden çıkaıasıdır." 121 Bir eylemin 

iyi ya da kötU olarak degerlendlrllmesl, haz ya da acıya 

neden olmasına baglıdır. 111 ıı> Dolayısıyla eylem ve davranış-

ları belirleyen, haz ve acı gibi duygulardır ve eylem ve 

davranışları degerlt kılan da bu duygulardır. Bizim iyi ve 

kötU konusundaki bl lgimiz, bu duygular aracı l ıgıyla oluşur. 

Bu nedenle l·yl ya da kötü, gerçekte acı ve haz duygularının 

görtintUlerlnden başka bir şey degildir . Bir eylem özel bir 

bicimde haz ya da acı olarak görtindUgUnden dolayı ah U.ksa 1 

acıdan iyi ya da kötU sayılır. 1174 ' 

Ahl~ksal duygular,toplumsal iyiliği artırmaları nedeniy-

le yaygın olarak onanırken ahlaka karsı tutumlar bencil, 

zararlı ve topluma karşıdırlar. Toplumsal onay gören herş.ey 

ahlaka uygun sayılırken, yaygın onaylanmama gören hersey ise 

ahlaka aykırı sayılmaktadır . Dolayısıyla, bu dUşUncede akıl 

ya da bilgi değil, duygu ahlakın temeli olmaktadır. 1 ı 1 ' 1 

tyi ve kötU, böylece, övUlen ve yerilen belli özellik-

terdir, Hume•a göre. Bunları, kişisel olarak değerlendtrlriz. 

Yararlı ve hoş olan hersey, bu değerlendirmede ölçüt olarak 

işlev görUr. Eylemlerimizin değeri, yararlı ya da zararlı 

<171> Stewart, 90-91; Macnabb, 186 . 
(172> Weber, 297. 
<173) Huma Treatise, 471. 
(174> Delius, 328. 
(175> Sahaklan, 163. 
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etkilerine göre ölçülür. Başkalarının eylemlerini duygudaşlık 

(sempati) aracılıgıyla,genel iyiliğe yaptığı etki ile tartmak 

alıskanlı.ından, kendi eylemlerimizi de artık bu ölcUye gör~ 

degerlendirlrlz. Bu değerlendirmelerin toplamı,vicdan denilen 

şeyi oluşturur.Vicdan, insana baştan verilmiş bir şey Qlmayıp, 

insanlarJn birlikte yaşamaları surecinde sempati ile ilgili 

duygulardan olusmaktadır.' 1761 

Ahlaksal ilkelerin salt apriori <önsel) doğrulardan elde 

edi lemiyecegini, deneysel ögeler içerdlglni temel sav olarak 

ileri suren Hume, böylece duygunun, görgUl olanın gercekllgi-

ni temel alarak , duyus al algı yoluy la alınmadıkları gerekçe -

siyle e vre nsel belirlenim ve ya s a la r a karsı cıkmaktadır .' 1111 

Hume , sempati kavramına özel bir önem vermektedir. Sem-

pati, başka ins anların ba z ya da ac ı duy maların ı gördUgUmUzde 

bizim de haz ya da acı duymamı zdır . Sempati iyilikseverliği 

sonuçlar , ctinkti, diğer insanların haz zı bize haz verdiğinden, 

biz onların hazzını artırmak isteriz. Diger insanların acı 

çekmesi bize de acı cektireceginden dolayı, biz, o insanlara 

yardım etmek ve sıkıntılarını hafifletmek isteriz. Bu iyilik-

severliğin bencillikle bir iliskisi yoktur. Biz, diger 

insanların hazzı bize haz kazandırsın diye diger insanlara 

haz ver mey 1 1 s temey l z. < 1 1 8 > Böy ı ece ah l Ak duygusunun kökU 

olan sempati, başkalarının tytltgtne yönelmiş olan duyguların 

genel adı olmaktadır ve bu duygunun nedenine tliskln ~tr soru 

<176) Akarsu, 135 . 
<177> Stephen, 89; Hegel MB, 63 . 
<178> .Plamenatz, 30. 
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gereksiz olup, bunun insan doğasındaki bir tike ol~rak yasan-

mas~ yeterlidir. 111 •
1 

Huma , erdem konusunda, dogal ve yapay Csun' .1) erdemler 

ayrımı üzerinde durmuştur. Dogal erdemler cesaret, sagduyu ve 

yardımseverlik gibi erdemler olup, dogal lcgUdUlerln UrUnU-

dUrler. Herkes, bu erdemlerin yararlı olduğunu anlar. Sagduyu 

ve cesaret, kişinin kendi kendisini korumada önemlidir . 

Sempatinin UrUnU olan yardımseverlik ise, açık olarak, insan 

mutlulugunu artırır. Yapay erdemler tse , insanlıgın durumundan 

kaynaklanan ve bu nedenle olusan erdemlerdir. Hume, adaleti 

bu çeşit erdemler arasına sokmaktadır .' 1801 

Adalet, insanın dogas ı nda var · olan bir duygu degil,dtistin-

cede n ve yararların hesaba katılmas ından dogmaktad ı r. < 1 8 1 1 

Ancak Hume ' un, Hobbes ' u n aksine, toplumsal duyguların insan 

ruhunda dogal bir dayanag ı nın oldugunu kabul etttgl vurgulan-

malıdır. Dige r yandan adalettn ve de hukukun kaynagı olan 

yarar·, bencil ve bireysel bir yarar anlamında deği 1, kamu 

yararı anlaaıındadır. 11 • 2 > Dogal bir erdem olmayıp yapay bir 

erdem olan adalet, dogal bir erde~ olan sempati <duygu~aslık-

insancı 11 ık> erdem l karsısında daha az önem taşımaktadır. 

Böylece, Huma , adaleti geçici bir takım toplumsal yararlara 

dayandırarak onun salt gecerllligini yadsımaktadır . lyl ve 

yararlı, toplumun özel koşullarınca bellrleneceğlnden dolayı, 

(179) Hume Enqulrles, ·219- 220; Gö.kberk FE, 71; Plamenatz, 32. 
<180> Plaaenatz, 34 . 
(181> Huma Jreatise, 499-500; Del Vecçhio, 100. 
<182) Bkz: Hume Enquirles, 183. 
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..genel gecer olan soyut bir adalet duygusu,dolayısıyla, dogal . 

hukuk yoktur.' 19 ~ 1 

Hume'un kanıtının öncüleri ölUmstiz ve değişmez ahlak 

yasalarını, dogal hukuk ilkelerini silmektedir. Bu baglamda 

Huma, ödev teorisini de sürekli olarak haz ve acı kavramları 

üzerine oturtmuştur. Bırakılmaz haklar ya da dogal adalet ve 

özgUrlUk gidince, geriye yalnız yarar kalacaktır . Yarar, 

insanın bireysel cıkarı ya da toplumsal istikrar biçiminde. 

anlaşılmakta ve genellikle insan amaçlarına hizmet eden 

belirli davranış ölçülerinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 

yarar ilkes ~ nin benimsenmesi durumunda dogal hukuk teorisinin 

tUmtinden vazgeçllebllecegi ortadadır. ' 1 8 4 1 

Hume, Toplum Sözleşmesi kuramını pek önems emez. O'na 

göre, insanların toplum yaşamına geçmesinin karşılıklı bir 

anlaşmaya dayandıgı yadsınamaz . Bununla birlikte, bu sözleşme 

çok eski zamanlarda söz konusu oJdugundan dolayı bir deger ve 

önem taşımamaktadır. Toplum Sözleşmesinden, toplum yaşamının 

ilk oluşumu konusunda söz edilebilmekte birlikte, onun bugtin 

de varlığını koruduğundan söz e~ilemez. 1 18 ' 1 

Hume'un önemi i bir özel l igt de, dinsel etkilenmelerden 

sıyrılmış btr yararcı olmasıdır. Dolayısıyla, görtislerlnln bu 

özelltgi, ona yararcılığın öncüleri arasında ayrı bir yer 

saglamaktadır. Gercekten Hume'un felsefesi, blr 'yaratıcı'nın 

(183> Yörük, 51-52; Gökberk FE, 71; Akarsu, 136. 
(184) Tufts, 45; Sabine il, 297 . 
(185) Okandan, 116. 
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varlığına, dinsel ilkelerin dogruluguna ilişkin tUm kanıtları 

yadsımaktadır . 11 ••, Hatta bu konuda, Huae'~n görüşlerinin, 

aetafizigi zayıflatmaktan daha çogunu yaptıgı; bu sonucun, 

insanları 'verili olan'ın sınırlarına, şeylerin ve olayların 

varolan dtizenlerl içerisine kapattıgı biçl'mlnde eleştiriler 

de yapılmıştır. Buna göre bu sonuç, aynı zamanda, insan doga~ 

sını yalnızca verili olanın btlglstyle sınırlaması nedeniyle, 

verili olanı asma lsteglnl de ortadan kaldırmaktadır. < 18 1 1 

Hume'un, deger kavramını hazla özde slestirdigi; bu bag-

lamda,ödev kavramını baz ve acı kavramları Uzertne oturttugu, 

adalet degeri nln bireysel yar a r ya da duygudas l ı gın ve rdigi 

hazza dayandıgını ileri s UrdUgti vur gu l anma lıdır . 1188 1 

C. HUME'DAN BENTHAM'A 

1. AVRUPALI YARARCILAR 

1. Helvetlus 

Yararcılık doktrini temel olarak bir lnglltz dUstincesi 

olmakla birlikte, Bentham'dan önce Avrupa'da yararcı dUsUnce-

lerl s avunan iki dUsUnUr dikkat çeker . . Bunlar 1715-1771 yıl-

larında yaşamış olan bir Fransız dUştinUrU olan Helvettus'la, 

1737- 1784 y ılları arasında yasamış olan ltalyan dUsUnUrU Bec-

caria'dır . Yararcılık doktrininin lngillz dUştincesinln bir 

UrUnti olduğunda hlc kuşku yoktur. 11 • • 1 CUnkU, yararc ılık 

doktrini, lnglltz felsefesinin deneyci ve duyumcu özellikle-

<186> Benn, 84; Gtirlz FTA, 21. 
(187> Bkz : Marcuse, 16-17 . 
<188> Bu konuda bkz: Tufts, 41-45. 
(189> Bu konuda bkz: GUrtz FTA, 24-25. 
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riyle ilg.iltdir ve kaynagını buradan almaktadır. Diger yan-

dan, HelYetius'tan . önce lngiltere'de teoloJik yararcıların 

mutluluk ve yarar görtişUnU işlemiş oldukları da bir gerçek-

tir.<1901 

Helvetius'un asıl önemi. yararcı okulun en önemli iki 

lsml olan Bentham ve J.S.Mlll Uzerinde bıraktıgı derin etki-

den kaynaklanır, bizim acımızdan. O'nun eseritii ilk kez 

okudugunda Bentham, •aacon fizik dUnya için neydiyse, Helva-

tius ta ahl~k dünyası icln oydu. Böylece ahlak dünyası Bacon' 

una sah ip o lmus tur, fakat hentiz Newton 'unu bek lemekted l r" 

diyerek, Helvetius'un temel i l kel er ini kendi dünyasında 

geliştirmeyi dUsUnmtiş; diger yandan James Mııı, Helvetius'u, 

oglu J.S.Mill'in yetiştirilmesinde egitici olarak tutmuştur. 

( 1 ., ı ) 

Helvetius, Hume'un felsefesini kara Avrupasında yayan 

tek dtistintirdür . Helvetius'un konumuzla ilgili temel dUsUnce-

leri, Huma ve Locke'dan alınma ya da Helvetius'un kendisine 

özgtidtir. Bu dtisUnceler eskiye dayanmakla birlikte; bunları 

bir araya getiren ve onlara btiyUk önem verip daha sonraki 

yıllarda Bentham'ın dtisilncelerinin oluşmasında etken olması 

nedeniyle, bunların sahibi Helvetius'tur . 11
• 21 

Hume ve Locke'un etkisinde kalarak tUm bilgilerin duyu-

lardan geldlglni savunan Helvetius,insan davranışı konusunda, 

birey haklarını da •tdeaların cagrışımı• aracılıgıyla açıkla-

<190> GUrlz FTA, 25-26. 
<191> Russel BFT, 709. 
<192> Plamenatz, 49. 
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yacak bir teori geliştirmek tsteıalstlr. Bu amaçla, doguştan 

gelen iki bellrleylcl etken olarak, haz doguranı istemek ve 

acı verenden kaçmak durumlarını benlmsemls ve baz ve acıyı1 

nedenleriyle birleştirmek biciıainde, daha karmaşık olan tUm 

dUrtUleri bunlardan tUreterek bUyUk çapta farklı reflekslerle 

açıklamıştır. Helvetius'a göre, insan davranışlarının eregi, 

açıkça, olanaklı oldugu ölçüde fazla haz almak ve olabildi-

gtnce az acı çekmektir. 11931 Helvetius, böylece sonradan 

Bentham'ın kullandıgı bir dilde, dogustan dtirttileri, doganın 

insana verdiği iki ~koruyucu• biçiminde betimleaektedir. 

Sadece haz istegi ve acıdan kaçınma insanda dogustao bulunan 

dtirtUlerdlr. BUtUn diger dUrtUler •turev•dtr ve haz ve acının 

uzak nedenleri olan edimlerle birleşmesi s onucunda ortaya 

çıkmaktadır .' 1 9 4 1 

Egoizmi ve kistsel c. ıkarı davranışların ve eylemlerin 

gerçek ve blrtclk etmeni olarak degerlendlren Helvetlus,hazla 

iyiyi özdeslest.irmtştlr. 11951 o·nun bu açıdan dikkat çekici 

yönti, ahU.k ögretisini dlger herhangi bir bilim gibi ele 

almaya ve O'nu f izlk derecesinde deneysel yapmaya çabalaması-

dır. O'na göre, davranışların ilk flkesf, insanın zorunlu 

olarak kendi çıkar l arını kovaladığı olgusudur. Hareketin 

fizikteki yerinin önemi neyse, insanın kendi çıkarının ahU.k 

bilimindeki önemi de odur.Her insanın iyi olarak değerlendir-

dlgl sey, onun ke ndi çıkarlarına yard ımcı oldugunu kabul 

(193) Sabine il, 252; Hilav, 99. 
(194> Weber, 289; Sabine il, 255. 
(195) Russel BFT, 710; Weber, 289. 
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ettiği şeydir. Bunun gibi, herhangi bir insan grubunun ya da 

~.?plumun ahU.ksal olarak ortaya koydugu sey, bu grup ya da 

toplumun ortak çıkarın nedeni olduguna inandığı şeyin kendi-

sidlr. 11 ""
1 lnsanların iyi ve kötüye ilişkin dUşUnceleri, 

bUttinUyle, hangi koşulların haz veriCl ya da. bunun tersi 

durumları yarattıgına baglıdır. Bir toplumun ahl~kının iyi ya 

da kötU olusu, baslıca yasamanın sonucudur. Herhangi bir 

insan toplulugunun ahlaksal gellslminin herhangi bir yUksek-

lige kavuşması, strateJik noktalarda haz ya da acının artma-

sını saglayarak, istenen erdemler için zorunlu olan uyarıcı-

ların yaratılmasına bagl ıdır.' 197 1 insanın, özUnde b~nc il bir 

yaratık otdugunu dUşUnen Helvetlus, erdemin de, bencllligin 

toplumun tyiliglne yarayan bir bicim kazanmasından başka bir 

şey olmadıgını ileri sUrer. 

Helvetius, insan karakterinin tamamıyla kendi çevresinin 

UrUnU oldugunu dtiştinmekle birlikte, Montesquieu'nun insan 

karakterin l n bUyUk oranda iç l nde bu 1 unu lan toprak pare ası n·ı n 

iklimine ve cografi yapısına bağlı olduguna ilişkin görUştine 

katılmamaktadır. O'na göre, insanın sosyal çevresi, klstllgl-

nin oluşumunda, yasadığı ülkenin cog·rafi yapısı ve iklimsel 

yapısından daha çok belirleyicidir.' 198
' 

Ahlakçıların stirekli bir bicimde insanların kötUltigtinden 

yakındığını belirten Helvetius, bunun ahlakçıların konuyu ne 

derecede az anladıgını ortaya koydugunu ileri sUrer. O'na 

(196) Sabine il, 253. 
(197) Gökberk FE, 71; Sabine il, 255. 
(198> Plamenatz. 49. 
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göre, insanlar, kötU degll sadece kendi cıkarla.rına baglı 

durumdadırlar . Ahl~kcıların haykırışları da, insan dogasının 

bu gUdUsUnU degişttre11iyecektlr. Asıl yakınılması gereken, 

insanın kötUIUgU degtl, bireyin çıkarlarını her zaman bUtUnUn 

çıkarlarına karşıt tutan bilgisiz yasa koyuculardır. Ya.sako-

yucuların görevi, insanlar icln yasa çıkarmak yoluyla onların 

mutluluklarını saglamaktır. 1 1 •• 1 Böylece, Fransa'da Helvetius 

bu ögretiyt, birey mutlulugunu kamu mut·tuluguyla tamamen 

uyumlu kılmak amacıyla insan dUrtUlerl mekanizmasından yarar-

lana.bilecek reformcu yasakoyucu tein bir program bicimine 

sokmuş tur. CUnkU Helvetius'a göre, ahl a k, özel çıkarları 

gene 1 yara r 1 a uyum 1 u k ı l mas ı ve he r seyde n önc e t nsana kamu 

yararının bi r e y i n mutluluğunu nas ıl kapsıyacagını gös terecek 

olan bilgiyi yaymas ı gereken yas akoyuc u nu n bir sorunu olmak-

tadı r. lnsan dUrtUlerlnin dogru bir bi c i mde anlaşılmas ıyla , 

sınırs ız ikt i dar akıllı yöneticilerin eline verilmi ş olacak 

ve insan mutlulugunda sınırsız bir ilerleme olanagı dogacak-

tır . Bu anlamda ortaya konacak bir ahlak ögrettsi, benimsene-

c~k toplumsal politikanın anahtarı olacaktır. 12001 

Derinlemesine bir toplum elestlrlsl yapmış olan Helve-

tlus, yasaların önemine , övgüye deger bir bicimde dikkat çek-

mi s tir: ızoıı O'na göre, lnsanoglunun çıkarcı olusu, onun 

bilincine doğa tarafından perclnlenalsttr . insan, doğuştan 

iyi ya da kötU değildir, ancak, ortak bir yararın onları 

(199> Plaaenatz, 49; Sabine il, 253. 
l200) Sabine il, 253-254. 
(201> Hllav, 99; Sabine ıı. 254. 
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birleştirmesine ya da bölmesine bağlı olarak tyl ya. da kötU 

olabi 1 ir. Yasaların sağlıklı olması, insandaki bu olumsuz 

karakteri dengeltyebtltr. işte, yasaların asıl önemi bu 

noktadan kaynaklanmaktadır. Helvetlus'un doktrinine göre iyi 

yasalar, böylece, iyi insanlar yetiştirtrler. 12021 

Helvetlus'un doktrininin yararcı bir özellik taşıdığı 

ortaya cıkmaktadır. Bunun acık kanıtı, O'nun, insandaki yarar 

duygusunun degişmezliginl benimsemesi; bilimleri yararlılık-

larına göre sınıflandırmaya çabalaması ve yarar ilkesinin 

yasa.koyucuya yol göstermesi gerekttgi biçimindeki dtisUncele -

ridtr.< 203 1 Helvetius, herkesin mutluluğu ilkesini reform 

için bir araç yapacak ve bunu kendisini izleyen Beccaria ve 

Bentham'a devredecektir. 

2. Beccarla 

Helvetlus'un ele aldıgı ahla.k ve hukuk doktrini, ttalyan 

filozof Beccaria tarafından benimsenmiş ve sUrdUrUlnıt,istU.r. 

1764 yılında yayımlanan "Suçlar ve Cezalar" adi ı yapıtıyla 

bUyUk bir Un kazanan Beccarla, Bzellikle ceza hukuku alanında 

yararcı yorumlama getirerek, bunu toplumsal yaşamın devamı 

için zorunlu bir çerçeveyle sınırlandırmış ve bu yöntiyle 

Helvettus'la birlikte Bentham Uzerlnde önemli etkiler yapmış-

tır .1 2041 

Yasaların tek · ereğinin toplulugun en cogunun eı;ı btiytik 

mu.tlulugu llkesi olması gerektlgint< 2051 savunan Beccaria, 

<202> Plamenatz, 49. 
<203) GUrlz FTA, 27. 
(204) Russel Hlstory, 801; Del Vecchio, 154; Plamenatz, 50. 
<205 > Beccar la, 130 . 
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ceza huktilc:u alanında# yarar llkes _lne göre reform yapılmasını 

önermektedir. "Cezanın ondan beklenmesi gereken sonucu 

dogurması tein, yol actıgı zararın suçlunun suçtan elde 

ettiği yararı asması yeterlldir", "cezaların arasından ve 

onları suçlara orantılı olarak uygulama biçimi içinden, 

halkın zihni Uzer inde en etki 11 ve en kalıcı izlenimi· uyan-

dıracak olan araçları seçmek gerekir", •eger insanlara 

suçun affedllebilecegtnl ve cezanın onun zorunlu de~amJ 

olmadıgını görme olanagı bırakılacak olursa, onlarda cezasız 

kalma umudu beslenmiş olur ... Yasaların amansız, bunları 

uygulayanların bUkUlmez olmaları gerekir'« 20 6 
> . diyen Bec-

cart~'nın, bu amaçlar dogrultusunda, öltim cezası yerine ömUr 

boyu hapls cezasını önerdiği , cezayı . , mutlaka gerçekleşeceği 

endişesini artırarak, yarattıgı şiddet kada r korkul u bir 

duruma getirmek istedigl ileri sUrUlmUştUr. 1 2 0 7 ' 

YerytizUnde hiçbir insa nı n, karş ı lıksız ·olarak, sadece 

toplumun iyiliği ve mutlulugu gibi nedenlerle kendi çıkarla-

rından ödU.n verebllecegine inanmayan ve herkesin, kendisini 

yerytizUndekl bUtUn dUzenin merkezi yapmak sevdasında oldugunu 

dtisUnen Beccaria, toplumun kuruluşunun temel nedeninin 

gtivenllk ve düzenin saglanması oldugunu, adalet denen şeyin, 

bireysel yararları birleştiren zorunlu bağdan başka hiçbir 

şey olmadığını ileri sUrmektedir . 12081 

' 

Beccaria'nın Bentham Uzerlndekl etkisi, özellikle Ceza 

hukukuna ilişkin konularda kendini gösterecektir. 

(206) Foucault, 116;.118'den. 
<207) Bkz: Foucault, 117-119; Sabine Yakıncag, 72 . 
<208> Beccaria, 135-138. 
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11. TEOLOJ llC YARARCILAR 

ı. Rlcbard Cuaberland 

Yararcılıgı teoloJik <Tanrıbilimsel) temellerle açıkla-

maya çalışması nedeniyle TeoloJtk yararcı olarak nltelendlrl-

lebilecek olan Rlchard Cumberland, evrensel anlamda bir 

hazcılık savunucu lugu yapmışt ır 1 2 0
' 

1 Cumberland, hak ve 

haksızlık kavramlarının sadece bir toplumda yaşayan insanlar 

icin sözkonusu olabileceğini ve insanın,dogası geregl toplum-

sal bir varlık olmadıgını ileri suren Hobbes'un bu konudaki 

dUsUncelerlne önemli eleştiriler gettrmistir: tnsan, tek 

var 1 ık ol arak dUs Un ti leme z ve bu nedenle onun , dogas ı gereg 1 

topluluk yasamına gereksinmesi vardır. Dolay ı s ıyla hak ve 

haks ızlık kavramları , insanoglunun varoluşu ile birlikte 

sözkonus u olan kavramlardır . 1 2 101 

1762 yılında yayımlanan •tabiat kanunları hakkında• adlı 

eserinde 'akıl sahibi ttim varlıkların ortak mutlulugu' konusu 

Uzertnde duran Cumberland, Tanrı akıl sahibi bir varlık oldu-

gundan dolayı, 'ortak mutluluk' kavramına Tanrının mutluJugu-

nu da katmıştır. Mutlulukların sınıflandırılmasında Tanrının 

mutlulugu birinci sırada gelmektedir. Tanrının mutlulugunu 

toplumun mutlulugu ve bunu da, en son olarak bireyin mutlulu-

gu izleyecektir. Her bireyin topluasal mutlulugun gerçekleş-

mesi için Uzerine dUşen yUktimlUlUklerl yerine getlrmesl, 

yetkin bir toplumun oluşmasını sag lar . 12111 Böylece, 'iyi' ya 

(209) GUriz FTA, ıs. 
<210> Akarsu, 123. 
(211) GUriz FTA, ıs. 
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da 'yarar' kavramına il~ kez D.Hume tarafından verilen 

toplumsal tcerlk, · Cumberland' la biri lkte birçok yararcı 

dUşUnUrca benimsenerek ela alınmıstır. 1212 ' 

Cumberland'a göre, ahlaksal temel, tanrı tarafından 

konulmuş' olan doğal düzende verilmiştir • . insanlar, bu temel 

Uzerlnde, gözlem ve deneylerle hukuk ve ahlak düzeninin 

yapısına erişmiş ve bu ·dUzen, eylemlerin yararlı ve zararlı 

sonuçlarının belirleyici ölçtilert olmustur. 12131 Cumberland, 

böylece ahlaksal olanın son kaynagını, tanrı tarafından 

konulmuş ve yarar-mutlululuk temeli Uzerine oturtulmuş bir 

dogal dtizene bağlamaktadır. 

2. Jobn Gay 

Yararcılık felsefesinin Cutilltarianism} öncUleri ara-

s ı nda yer alan bir başka dtlşUnilr o lan John Gay da, dinsel 

dUsUncelerln etkisinde kalarak, yarar kavramını Tanrı ya 

dayandırmaya çaba göstermiş t l r. "Erdem 1 n ö lcU tU., ilkesi ve 

tutkuların kaynağına ilişkin bir inceleme" <A Dissertation 

Concerning the principle and Criterlon of Vlrtue and Origin 

of Passions) adlı yapıtıyla düşüncelerini açıklayan John 

Gay'ın ahU.k felsefesi, temel ilkeler açısından yararcı bir 

görtintimdedlr.'2ı4 ı 

iyi ya da yarar kavramına,bireyin yararı yanında toplum-

sal yararı da katarak sosyal bir tcerlk tanınmasını benimse-

(212 > Tufts., 35. 
l213) Akarsu, 130. 
l214> GUriz FTA, 16. 
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yen John Gay, bunu, ahl!i:ksal lyl ve erdemin birincil önemi 

. o 1 arak de ger lendi rm iştir. <.:z ~ e_, - O' na göre, hazza kavuşmak ve 

acıdan kaçınmak ve böylece mutluluğa erişme.k, insan eylem ve 

davranısları.nın gerçek ereğidir. Ancak, değişik ~örUşler 

taşımaları, insanların bu ere~e ulaşmak tein deglslk araçlar 

benimseme~ine yol açmaktadır. işte burada ahllk biliminin ve 

ahU.kcıların işlevi önem taşır. AhU.k bilginlerinin ödevi 

insanları bu konuda aydınlatmak, onlara yardımcı olmaktır. 

121 t.1 1 Böylece John Gay, ahlAk bilimini, yaşamsal erek olan 

yarar ve mutlululuk durumuna ulaşmak için bir araç olarak 

degerlendlren yararcı felsefenin temel noktalarından birisini 

vurgulamış olmaktadır. 

Salt anlamda mutluluğun ancak Tanrıda gercekleşebile~e-

glni l teri sUren John Gay, ancak, sonsuz iyi 1 lk kaynagı olan 

Tanrının insanların mutlulugundan başka bir şey istemiyece-

gini dUstinmtiştUr. 1217 1 

3. Jobn Brown 

TeoloJik utilitarianismin <Tanrıbilimsel yararcılık) bir 

başka . temsilcisi olan John Brown, 1751 yılında yazdıgı dene-

mesinde, yararcı ahlak konusundaki dUşUncelerlnl dile getir-

misttr. Brown, mutlulugu insan yaşamının temel eregt olarak 

değerlendirmiş, bununla birlikte, bireysel mutlululukla 

toplumsal mutluluk arasında bir uyum yaratmaya da çaba gös-

<215) Tufts, 35. 
<216> GUrtz FTA, 16. 
<217> GUrlz FTA, 16. 
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ter11istlr. 1 ıı• 1 Erdemin tek kaynagının tnsanlıgın aıutlulugu 

oldugunu savunan dUsUnUre göre, ahllksal lyl insanın mutlulu-

gunu sag layan son erekt l r. TUm insanlar, evrensel iy iy l ve 

bUtUn insanların mutlulugunu sağlayacak bir bicimde çalışma-

lıdırlar. 121 • 1 tkl şey birbirinden ayırt edllaelidlr . Bunlar-

dan biri iyl l lğl oluşturan şey,öteıct de kendini sevme ol.an ve 

lnsanı iyi olanı aramaya iten dUrttidtir . 12201 Dinsel açıklama-

tarı yararcı görUşlertne dayanak yapan Brown, dinsel emirle-

rln bireysel mutlulukla toplum ıııutlulugu arasında bir uyum 

yaratmak ve lnsanlararası ilişkilerde adaletin gözetilmesini 

sag l amak işlevini yerine getlrdigtnl lleri stirmektedtr. 1 ıı 11 

4. David Hart ley 

David Hartley'in önemi, Bentham'ın, kendisini lzliyer-e.k 

pslkoloJtslnln temel ilkesi yaptıgı "dtistincelerin cagrısımı• 

ilkesi üzerinde durmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Hartley' 

den önce bu, çagrısım ilkesi bir olgu olarak tanınmışsa. da, 

örnegln Locke tarafından sudan yani ıs ların kaynağı olarak 

de ger l e n d l r i l m l ş t l r . ' 2 2 2 1 

17 49 yılı nda kaleme aldıgı "insan, insanın ruhsal yapısı, 

görevi ve u~utlarına dair gözlemler: Observatlons on Man, his 

Frame, hi s Duty, and his Expectatlons'" adlı yapıtıyla görüş-

lerlnt açıklayan Hartley'e göre, düşünce, maddi cevherden 

<218) GUrlz FTA, 16. 
<219> Monroe, 163 . 
<220> Arat, 96- 97. 
(221> GUrlz FTA, 17. 
(222> Russel Htstory, 801-802. 



65 

temel olarak farklı bir cevher gibi d~şünUlemez, yani entel

lektüel etken maddidir. Duygusal etkilenmeler bizde izler 

bırakır, bu izler bizim düşüncelerlmlzdtr. Duygusal ya.santı-

mız bütünüyle bu dUşUncelerln cagrışmasına dayanır, bu 

çağrışma da duyumların cagrısmasına dayanır. 12231 

Duygulanımların dogurdugu bas it düşüncelerin insan bi 1-

gls inin gerçek veri ler·i olduğunu, sevgi, tutku· gibi durumla-

rın da basit dUsUncelertn birleşmesi sonucunda ortaya . çıktı

ğını llerl süren Hartley, insanın haz ve acı· durumunu cagrı-

şım ilkesine baglamak yoluyla, yararcılık felsefesine bilim-

sel bir temel hazırlamaya çaba göstermtstir.' 224 1 Diğer Tan-

rıbtllmsel yararcılar gibi, ölüm sonrası için öngörtilen 

dinsel ceza ve ödUllendirmelere ilişkin dUzenlemelerl yararcı 

görüşlere bir temel yapmaya da calısan Hartley , hazlar 

arasında niteliksel ayrım yaparak EptkUr'cü görUşü benimse-

mlştlr. 122111 

5. Josepb Prlestley 

Aynı zama~da bir ilahiyatçı olan Joseph Prtestley, 1768 

yılında yayımlanan •tktidarın ilk ilkeleri ve politik, sivil 

ve dinsel özgUrlUklerin niteliğine dair: The ftrst princ!ples 

of Goverment and on the Natura of Polttical, Civil and Reli-

glous Ltberty• adlı yapıtında, duyum tarafından vertlmerııis 

yani cisimsel olmayan htc bir düşüncenin olamıyacagını savun-

<223) Weber, 284-285. 
<224> Gtirlz FTA, 17. 
<225) GUrlz FTA, 17; Monroe, 124-127. 
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mustur.c 2261 Toplumsal sorunların ttimUnU, toplumsal mutlulul 

' kavramını temel alarak çözümlemeye calısan Prlestley, bt 

dUsUncelerine l~ctl'i tanık tutarak, sistemini hristlyanlıkls 

blrleşttrebileceglnl ileri stirmUstUr: 12211 Tanrı, zorunlt 

olarak tUm insanlarin mutlulugunu isteyen blr varlıktır.D~la-

yısıyla, dinsel açıklamalar yararcılık felsefesine flztkötesl 

bir temel yap~lmak istenmistlr. 12281 iktidar sahiplerintr 

çıkarlarının tanını lan mas ı koousu Uzer inde duran ve yararcı 

özellikteki kanıtlarla dUşUncelertnl temellendirmeye çalısar 

Prtestley;in, Bentham, degerini vurgulamakla birlikte onun, 

ortaya koydugu ilkelerin sonuç ve etkinligini kavrayamamıs 

olduguna da dikkatleri çekecektir. ı 2 2 9 ' 

6. Wl 11 la• Paley 

DUsUncelerini ~AhlAk ve politik felsefenin İlkeleri: The 

princlples of Morals and Politlcal Phllosophy• adlı yapıtında 

ortaya koyan William Paley, dUşUncelerlyle yararcılığın 

temellerinin oluşumunda etkin olmuş lnglliz dtişUnUrlerlnden 

birisidir. Dtinya Bentham'ı duy~adan önce, ba~ka bir yararcı 

dUşUnlir ço~ bUyUk bir Un yapmıştı. Bu dtiştinilr, yararcı tanrı 

tanımıyla bencil yaratılışlı insanların mutluluklarını artır-

maya çalışmış olan William Paley'dir. 1 2301 Paley, Bentham'ın 

dUştincelerinin temel dayanağını olusturan bir dogmanın savu-

nuculugunu yapmıştır. Bu dogma, varlıgın eregintn haz ve 

<226> Weber, 285. 
<227) Weber, 287. 
l228) GUrlz FTA, 22. 
<229) Plamenatz, 85; GUrlz FTA, 22. 
(230) Sahaklan, 213; Plamenatz, 51. 
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mutlulugu elde etmek oldugudur. 123 1 1 

Pal~y, bencillikle yararcılıgı uzlaştırıcı olarak Tanrı · 

yı kabul eder. Her ne kadar, her insanın, ancak kendi mutlu· 

lugunu istiyeceglne ve başkasının mutlulugunu ancak kend 

mutlulugunun aracı oldugu zaman tsteyeblleceglne lnanıyorsi 

da, Palay, aynı zamanda Tanrının en bUyUk sayıdaki insanın e ı 

bUyUk mutlulugunu istedigine de inanmaktadır. Pa ley• i. ı 

tanrısı, insanların mutluluğunu yalnızca insanlar için iste-

diginden, gercek bir yararcıdır. Tanrının mutlulugu, Tanrınıı 

yaratıklarının en bUyUk mutluluguna baglı olmalıdır. 1 232 1 

Olab i ldiglnce kavranabilen , e l le tutulur , ak la uyguı, 

ilkeler bulmaya çalışan Paley 1 i
1 

J . S.Mlll katıksız yararcı 

ol a rak değerlendirm iş tir . CUnkU Pa ley , sezgi yol uy la ögreni -

l e n ahla.ks al <et i k> teorinin sonuclarını yads ı y ordu . Paley, 

e y lemlerin ve egiltmlerln genel mutluluga yardımcı olmasını, 

bu ey lem ve egillmlerin ahl&ks al olar ak iyi ya da kötti bici-

mlnde degerlendirllmesinde bir öleli olarak alıyordu.C 233 ' 

Erdeml, insanlıgın mut.lulugunu Tanrının istencine boyun 

egilerek ve kalıcı mutluluk ugruna arayış olarak tanımlayan 

Pal ey, böylece, ahlaksal davranışların degerinin, genel 

mutlulugu saglamak - llkesl ölçU alınarak belirlenmesi gerekti-

glni savunur . 12 .ı 4 ı Her eylemin bir yandan özel sonuçları, 

dlger yandan da genel sonuçları vardır. Genel sonuç, aynı 

<231) Dicey, 173. 
l232J Plamenatz, 51-52; Arat, 97; Stephen, 123. 
(233> Ryan Introdoctlon, 19; Stephen, 121. 
<234) Stephen, 122; Sahaklan, 213. 
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tUrden eylemlere gene ı 1 ikle izin veri imiş -olması durumunda 

dogabllecek olan sonuçtur. Bunun gözönUnde bulundurulması 

gereglnin nedeni, ahlAksal eylemde bulunmanın Tanrının iste-

dlğinl yapmak anlamına gelmesi ve Tanrının . da genel kurallara· 

uymamızı istemiş oımasıdır.' 2351 Genel kurallara uymak, yal-

nızca genel mutluluga götüren bir arac ve biricik yoldur. 

Dolayısıyla Paley.genel mutluluktan başka hiçbir şeyi kendin-

den lyt olarak görmemektedir. 1236
' 

Paley, insanların, başka insanların davranışının kendi-

lerine yararlı olacagırrı anlamaları durumunda, bundan hoşnut-

luk duyacaklarını belirtir. Yararlı olan, mutluluk tireten 

demektir; mutluluk ise, hazzın acıya baskın cıkmasından başka 

bir sey degildtr. Diger yandan Palay, hazlar arasında nitelik 

acısından bir ayrım yapılmasını yadsımakta,bedensel ve ruhsal 

hazların özdeşliğini savunmaktadır. Hazlar konusunda, ancak 

sUreklllik ve yogunluk durumları ölçü alınarak bir ayrım ve 

değerlendirme yapılabtllr.' 2371 

Pa1ey' ln asıl önemli yönti, O'nun devlet ve hukukun daya-

nağına iltşktn görUşleridir: Sivil iktidarın doğası gözönUnde 

bulunduruldugunda, Palay. yönetilenlerin çok oldugu. buna 

karşılık yönetenlerin az oldugu gercegi Uzerinde ısrarla 

durmaktadır. O'na göre, iktidar ve gtic yönetilenler Uzerine 

oturtulmuştur. Bu nedenle, burada, çogunlugu azınlıga boyun 

eğmeye iten etkenlerin neler oldugu sorusuna verilebilecek 

l235) Monroe, 212. 
l236) Arat, 100; Ryan lntrodoctlon, 19. 
(237) Plaınenatz, 52; GUriz FTA, 22. 
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yanıt önem kazanmaktadır. Pa ley, bu konuda . tek bir etken t n 

yeter l l olmadıgını, önem l 1 Uc etkenin Yarlıgını l ler l 

sUrmektedir. Birincisi ve en önemlisi, Paley'in "alışkanlıga , 

dayalı dogru dtişUnca• biciminde tanımladıgı 'önyargı'dır . 

tkincl etken, iktidarın va-rlıgının insanların mutlulugu tein 

gerekil olduguna ilişkin 'inanc'tır. UcUncU ve son etken ise, 

insanları kendi iktidarlarına bağlayan 'kistsel çıkar'dır. 

( 2 ::ı 8 t Doğal ·hukuk hakkıhdaki görtislerl de yararcı görUş 

paralelinde olan Paley, doğal hakların gecerliginin, ne insan 

dogasının bir gereği olmalarından ve ne de sosyal sözleşme 

varsayımından kaynaklanmadıgını, gerçek nedenin, insanların 

. 
dogal haklara sahip sayılmasının toplum yönetimi açısı-ndan 

yararlı sonuçlar dogurması oldugunu savunur. 12371 

Yararcılık felsefesine ilişkin olarak lngiltz dUştince 

dünya.sının gecirdlgt uzun hazırlık devresi, yararcı ilkeleri 

açıkça deyimleyecek sistematik bir dUştintirUn o~taya cıkması 

tein gerekli ortamı hazırlamış bulunmaktadır. GUclU mantıgı 

ve etkin ifade biçimiyle Jerenıy Bentham, yararcılıgın temel 

ilkelerini büyük bir açıklıkla dile getirecektir. 

(238> Plamenatz, 54. 
t239> Plamenatz, 55; GUriz FTA, 23. 



iKiNCi BOLUM 

BENTifAM VE SONRASI INGILIZ YARARCI OKULU 

A. .JEREMY SENTHAtıl 

1. YASAMI. KISILIGI VE ETKiSi 

t. Yaşa•ı ve Ktşlllği 

Yararcılık ilkelerini politik, hukuksal ve yönetsel 

sorunlara ilişkin tartışma alanına, kimsenin yapamıyacagı bir 

biçimde uygulamış olan Jeremy Bentham,' 1 1 kendisinden sonra 

izleyicileri olan ve yarar.cılıgı bir dtistince ekolü biçlm~ne 

getiren ilk yararcı dtistintirdtir. Bentham'ın kendine özgti en 

önemli özel ligi de bu, yani tnglliz dtisUnce yasamında ilk kez 

dUşUnsel bir okulun oluşumunu saglamıs olmasında aranmalıdır . . 

Bentham'ın diger önemli bir özelligl de O'nun, ahlAk ve 

politika felsefecisi oldugu kadar, aynı zamanda teorik ve . 

pratik bir reformcu olmasıdır. Bu baglamda, lngtltere'de 19. 

yUzyıl boyunca gerçekleştirilen bir çok önemli reformların 

altyapısıni hazırlayan kisinin de Bentham oldugu belirtilme-

lidlr.< 2 1 

lngiliz yararcı okulunun kurucusu UnlU tngiliz dUştinUrti 

Jeremy Bntham, 15 Suba t 17 48 y ı i ı nda Londra' da dogmuş; 6 Ha-

ziran 1832 yılında yine Londra'da ölmüştür . Parlak bir hukuk-

çunun oglu olan Bentham,hukuk ögrenlml gördUgU yıllarda bile, 

aleslnin onu yöneltmek istedigl baba mesleğine hazırlanmaktan 

( 1 > Magee YDA , 1 7 ·ı . 
<2> Plaaenatz, 59. 
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çok, varol~n hukuk dUzenlnln aksaklıklarının nasıl düzeltile-

bileceği !lze_rtn<_le kafa , yormuştur. Zengin babasından kalan 

mirasla çalışmadan yaşamını sürdürmüş olan düşünür, 1785 

yılında uzun bir geziye çıkmış ve James Mili' le dost olduktan 

sonra Yararcılık tlkeslne dayanmıstır.~ 31 Mutlu,çok çalışkan, 

iyiliksever, hayal gUcU olmayan, bekar, normal mUzlk sevgisi 

olan, kendisini rahatsız edecek hiçbir şeye sahip ol.mayan ve 

teorisini geliştirmek lcln uzunca bir yaşamı olan Bentham, 

'"Tinsel blllmle.rin Newton'u" olmak istemiş: 1 • 1 ruhblllmsel 

varsayımlarının,mekanlk bilimde yararlı olduğu görülen vars~-

yımlardan daha gercek dışı olmadıgını ileri sUrmUştUr. 111· 1 

Kendisinden önce yasayan dUsUnUrlerin deneycilik ve 

yararcılık konusundaki görüşlerinin de yardımıyla, yararcı 

dtiştincentn temel ilkelerini sistematik btr bicimde dile 

getirmeyi başarmış olan Bentham'ın doktrini, gerçekte 

Onsektzinci yüzyılın sosyal ve fizlkötesi teorilerine karsı 

bir tepkiyi deyimlemektedlr. Bentham rasyona 1 lzme karş 1 

amprlzmt,ldeallzme karşı materyalizmi ve a prlori'ya karsı a 

posteriori'yi savunmuştur.C 41 O., aynı zamanda tttnı yaşamı 

boyunca varolan kurumları eleştirmek ve olabildlglnce en cok 

mutlulugu üretebilecek reformları savunmakla da ilgilenmiş-

tir. Bu yüzden, Bentham'ın yararcılıgının karakteristik 

(3) Tuncay 3,25. 
(4) ·Bentham Helvettus tein, "Bacon fizik dünya tein ne idtyse 

Helvettus ta ahlak dUnyası lcln oydu. Böylece ahllk dün
yası Bacon'una sahip olmuştur, fakat henUz Newton'unu 
bek lemekted 1 r .. demiş t l ( Bkz: Russe l BFT, 709 >. 

(5) Sabine Yakınçag, 68; Plamenatz, 60. 
(6) GUrlz FTA, 31-32; Russel Hlstory, 801. 



72 

özelliglnin, O'nun geniş bir bicimde hukuka ilgi duymuş olma-

s ı ·ol dugu s öy 1 ene b l l l r. 1 1 1 

Bentham' ın bizim açımızdan önemi i olan ilk yayı alanmış 

çalışması, 1776 yılında yayımlanan •Yönetim UstUne bir parça• 

(A Fragment on government> adlı yapıtıdır. En önemli felsefl 

çalışması olan •Ahl~k ve yasama ilkelerine girtş• <Introdoc-

tion to the prlnciples of morals and legtslation> ise 1789 

yılinda, yurt dışına yaptıgı uzun geziden sonra 1789 yılında 

yayımlanmıştır. Yarar ilkesinin, insan eylem ve davranışlarına 

yönverdigine ve bu ilkenin ahl~k alanında iyi ve kötUnUn bir 

ölcUsU, hukuk biliminin de t e k amacı olduguna inanan Bentham' 

ın. yarar ilkesine güveni o kadar kes indir ki, dlger ahl~k ve 

hukuk teorllertnin gereksiz yanları bir tarafa bırakıldığında 

geriye s adece yararc ı l ıgın kaldığ ı nı l l er i stirmUştUr. Zaten, 

O'nun eks ik yanlarından birisi olan ve yanılgılarını dUzelt-

mesine olanak tanımayan da bu durum ya~l yararcılık dışındaki 

bUtUn kuram ve kuramcılara ilişkin duydugu ktiçtimsemedir. 1111 

Sevimli ancak alcakgönUllU olmayan Bentham•ın bu özelliği 

s omut olarak kendisini, O'nun,yalnızca bilineli ve kasıtlı 

olarak, Blackstone•un entellektUel başarısızlıklarını göster-

mek tcin .. Yönetim üstüne bir parça• adlı calısmayı kaleme 

almasıyla göstermiştir . Ne var ki Bentham, burada aynı zaman-

da kendi basarısızlıgını da göstermistlr.' 91 

(7) Stephen, 126; Rltchle, 39. 
(8) GUrtz HF, 262. 
<9> Plamenatz, 70. 
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2. Etkisi 

lnglliz hukukunun düzeltilmesi amacıyla Bentham'ın ileri 

sUrdUgU dtisUnceler, tngiltere'de Ondokuzuncu ytizyıl boyunca 

etkin olmuştur. 1101 öyle ki,O'nun bu konudaki çabaları lngll-

tere'yle sınırı ı kalmamış, dlger Avrupa ve Amerika ülkeleri 

tein de yasa tasarıları hazırlanmasına yol açmış ve tüm 

dUnyada yasalaştırma çabalarını hızlandırmıştır . Böylece 

Bentham'ın yararcılık öğretisinin en önemli özelliği, yasama 

siyasaları üzerinde yaptığı derin etki olmuş ve bu öğreti, 

gerçekten de bUyUk ölçüde yasama için haklı gösterici bir 

çerçeve saglamak islevlni görmUstUr, <111 

Bentham'ın gerçek önemi,O'nun, tngtllz düsUnce dünyasın-

da ilk kez bir dUsUnce okulunun oluşmasını sağlamış olmasın-

dan kaynakl anmaktadır. Gerçekten, kendisinden sonra taraftar-

ları ve tzleyicllerl olan, yararcılıgı bir dUsUnce okulu 

durumuna kavuşturan Bentham'dır .< 1 2 1 Dlger yandan, toplum 

felsefesi tarihinde O'nun kadar geniş ve yararlı etkilerde 

bulunabilen dUsUnürlerin çok az oldugu da ileri stirtilmtistür. 

Bu dtistinceye göre, liberal hukuk felsefesi, hemen tümüyle 

Bentham'dan es Jnlenmlst Jr. < 131 Benthaın' ın lngJ ltere 'de ger-

ceklesttrllen hukuk reformlarındaki etkisini blr tnglliz 

dUsUnUrU, "'Bentham'ın zamanından berl onun etkisinden 

bagımsız bir hukuk re.formu yapıldıgını bilmiyorum" sözleriyle 

( 10) Magee YDA, 17 1. 
<11> GUriz FTA, 32; Gorowltz, 269. 
(12> Plaaenatz, 59; GUrlz FTA, 32; Oktea HFS, 265. 
(13) Sabine Yakınçag, 76. 
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dile getlrıalştir.C 14 ' Bentham'ın, özellikle hukuksa .ı yenilik-

lere ilişkin önerileri, tngiltere'yle sınırlı kalmayıp,Anglo-

Sakson Ulkelerlnde bUyUk bir ilgi toplamıştır. 1151 

Bentham'ın ögretisinin, 1825'11 yıllardan sonra tnglliz 

dUşUnUrleri arasında hazır blr kabul görUşUnUn nedenine iliş-

kin olarak şunlar söylenebilir: Hukukun yeniden dUzeltilmesl 

konusunda insanların zihinlerinde ortak bir dtlsUnce oluştu--

gunda. o günlerin reformcul·arı bir programa ve ideale olan 

gereks l nıney l hissettiler. işte, bu 'gereksinmenin tUmUnU 

Bentham ve O'nun ekolU karşılamıştır. Buna göre ideal, en 

bUyUk sayıdaki insanın en bUyUk mutlulugunun saglanması; 

program da, Bentham ve diger yararcı tar tarafından iş lenmiş 

olan yararcı ilkeler çerçevesinde, hukukun dtizeltllmesine 

ilişkin öneriler olacaktır. 116 ' Bentham'ın yapıtları, diger 

yararcılar tarafından, yol gösterici düşünceler taşıyan bir 

hazine olarak degerlendirilmiştlr . Bu baglamda J.S.Mill, 

Bentham'ın felsefesinde dogru olmayan hic bir şeyin bulunma-

dıgını, tek ekslglnin kendi göremedtgı gerçekleri kabul 

etmemesi o ldugunu söylemektedir. ' 17
• 

(14) GUrlz HF, 261. 
<15> Abadan, 420; Ayrıca bkz: Dlcey, 134. 
t16) Bkz: Dlcey, 168-169, 184-185. 
(17> Abadan, 423. 
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1 1 • Al:ILAIC GVRVS LER 1 

1. Hazc ı ·ı ık 

a. Genel Olarak 

Bentham, ahlAk görUşlerlnl, bir başka deyişle hazcı gö-

rUşlerlnl ele alırken deneyci bir metotla yola çıkmaktadır: 

"Ahlaken iyi"nln ne oldugu sorusuna yanıt- bulabilmek için, 

insan yaşamını gözlemlemek gerekir. Gözleme dayanmayan blr 

ahlak sistemi, kuşkuyla karşılanmalıdır. Her zaman için 

geçerli olacak olan ahlA.ksal ilkeleri, ancak gözlem yoluyla 

bulabi l lriz. tnsanların yaşamını gözlemledigimizde, tüm 

insanların, yasamın basından sonuna kadar ttim istek ve caba-

tarının ereglnin mutlulugu çogaltmak eş deyişle hazza kavuş-

mak v e acıdan kaçınmak oldugunu görtirUz. Doga, insanoglunu, 

onun yaşamında temel belirleyici olan acı ve haz iki temel 

kuralıyla belirlemiştir, çtinkü.' 19
' 

Bentham, hazcı görüşlerine "dUsUncelerln cagrısımı ilke-

si"nl temel yapmıştır. tık olarak David Hartley'in Uzerinde 

durdugu bu ilke, düstincelerln belirlenimini (determinizm> 

deyimler. Bentham'ın, insan dtistincelerinin temelinde acı ve 

hazzın oldugu biçimindeki görüsüne dayanak olarak kullandığı 

çagr ısım ilkesi, özünde, Modern "koşu 11 u refleks" kuraıa ı n ı n 

aynıdır. Ancak, koşullu refleks kuramı flzyoloJlk blr açıkla-

mayı konu edinmesine karsılık, cagrısım ilkesi dtistinselligi 

konu edinmektedir. 11 ~ 1 Böylece Bentham, dUşUncelertn determi-

<18> Bentham, 125. 
(19> RusseJ Hlstory, 802. 
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nizmtnden yola cıkarak , ke ndi hazcı teorisini · oturtmuştur. 

Burada vurgulanması gereken _Jllr nokta da Bentham• ın, ' haz• 

kavramı yanında onunla e s anlamda olmak Uzere •mutluluk' 

kavramını da kullanmasıdır. Dlger yandan, •yarar• kavramı da 

haz ve mutluluk kavramlarıyla yakından ilgilidir . CttnkU, 

insana haz veren şey, aynı za~anda oriun yararına da uygundur . 

Yalın bir kavram olan yarar kavramı, bir şey i n acıya engel 

olma y a da be lirli bir ha zz ı artırma nitelig i ni dile getir -

mektedir. 

Bentham ' ın s ist e minde yararc ı l ık, kaba ve il kel bir 

bi ç imde göril l mek t e di r. 12
<>

1 F iz i kse l a nl a mda yan i duyusa l bir 

doyum ya da b ireyse l bir yararl anma olarak anlaşılan haz , 

Ben t ham iç i n yasamın eregı o larak be n imsenmektedir. Do lay ı -

s ıyl a, Bentham içi n iyi, haz yarat a n şey; ah l akta, haz ların 

hesap lanmas ından başka b l r~ey deği ld i r . Be n tham ' ı n bUtUn 

insan ey l em ve davranı şlar ı nı haz ve ç ı kar duygu l ar ı na bagla-

ması, sistemine bencil hazc ılık <egoi s tt e hedonism) ve hazcı 

yararcılık <he doni s ti c utillt a rianism> gibi nitelendirmelerin 

yapı l mas ı na y o 1 aç mı ş tır . ' z 1 1 

b . Haz ve Acının insan Eylealerinl Yönlendiren iki Te110l 
Etken Olusu ve Hazzın lylyle Ozdesleştirilaesl 

«Doğa ,insanog~una ikl ege men temel kural koymuştur; elem 

ve haz . Ne yapmamız gerektiglni ve ileride ne yapacagımızı bu 

•ki temel kural belirler. Bunlar yaptıgımız her şeyde, söyle-

(20) Del Vecchio , 203; Cobanoglu, 95 . 
t21) GUriz FTA, 38 . 
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diglmlz her sözde, tUm düşüncelerimizde bizi yönlendirirler, 

bize egemendirler .•• Bir kimse bunların hUkUmranlıgını yadsı-

ma.k, bunlardan vazgeçmek savından bu 1unabl1 i r ancak gerçekte 

bu kişi, her zaman tein onların etkisi altındadır, bunlara · 

mah.kumdur.» 1221 Bentham'dan alınan bu alıntı, O'nun hazcılık 

konusundaki açıklıgını ve bunu bir dogma olarak algıladıgını 

acıkça ortaya koymaktadır. ·aentham, kesin bir dille, doganın 

insanı ığı acı ve haz adi ı iki despot efendinin boyundurugu 

altına soktugunu; onların boyundurugundan kurtulmak için 

yapılan her denemenin, sadece bu boyundurugu bize göstermeye 

ve onu dogrulamaya yaradıgını; bu despotlar karşısında yapı-

labllecek tek şeyin ne yapmamız gerektigini belirlemek 

olduğunu söyleyerek; bundan, yarar ilkesinin ya da olabilen 

ttim koşullar altında olabildlglnce çok mutlu olmanın insan 

eylem ve davranışlarının amacı olması gerekttgl sonucuna 

varmaktadır. ( 2 3 1 

Bentham'a göre, acıdan kaçınıp hazza ulaşma istegt, ttim 

canlı varlıklar icln kesin ve salt bir bicimde geçerlidir. 

tnsan içinse, bu durum çok daha açık ve kesindir. öyle ki, bu 

dtinyanın hazlarından yUz çeviren dindar bir insan bile öteki 

dünyada mutluluga erişmek istemesiyle, yine hazzı arıyor 

demektir.< 2 •
1 Ereklerinin hazza ulaşmak olmadıgını, onur, 

ödev, vicdan gibi şeylerle hareket ettiklerini ileri süren 

insanların durumları bile irdelendiğinde, bütün bu soyut 

(22) Bentham, 125. 
(23) Helnemann, 344; Sahakian, 214; Abadan, 420. 
<24) Rltchle, 40; Akarsu, 136. 
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ilkelerin, ahl~ksal duygulara dayanan her dUşUncenln, hic te 

eylemde bulunan insanın acıdan kaçmak ya da hazzı elde etmek 

' istemesinden başka bir şeyi dile getirmedigi anlaşılacaktır. 

' 251 Dolayısıyla tUm bu soyut ilkeler, Bentham'a göre, yarar-

cılıgın son ilkelerine henUz götUrUlmemiş olan tam olmayan 

biçimlerinden başka bir şey değildir. Böylece, haz ve acı 

konusundaki inançları,metafizik ve soyut karakterli 18.yUzyıl 

felsefesine karşı bir reaksiyonu simgeleyen; bu baglamda 

dogal hukuka şiddet le saldıran Bentham' ın adeta bir '"dogal 

hukuku" olmuştur.C 261 dnun, insan psikoloJisine ilişkin bu 

görtislerlnln eksik ve abartılı oldugunda da kuşku yoktur. ' 27
' 

Haz ve acı, sadece d~netleyici bir hukuk için gerekli 

olan deger ölctisUnU vermekle kalmamakta, aynı zamanda usta 

bir yasa koyucunun denetleyip yönetebilec egi ins an davranıs-

larının nedenleri olarak degerlendirilmektedir. Eger herkes 

her zaman lcln kendi hazzını izleyeceks e, kendisi de insan 

olduguna göre, yasa koyucunun genel olarak lnsanlıgın mutlu-

luguna uymasının nasıl saglanacagı sorusu, Bentham'ın siste-

mtndeki açık bir boşluk olarak kalacaktır.' 281 

Yukarıda dile getirlldigi gibi Bentham, haz kavramını 

aynı zamanda yarar kavramıyla l 1 is ki 1 i olarak ele alıyor. 

Buna göre yarar, herhangi bir obJenin haz özel liginden başka 

bir şey degl ldtr. Yarar kavramının içerigl olan haz, aynı 

<25> Çobanoglu, 95. 
(26) Friedmann, 197-198 . 
(27> Davidson, 79. 
(28) Russel Hlstory, 805; Sabine Yakınçag, 67. 
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zamanda, iyi ya da dogru kavramıyla da özdeşleştfrf lmtş 

olmaktadır. ÇUnkU, sadece -yarar ilkesi dogru bir ilkedir ve 

bunun dışındaki tUm ilkeler ise yanlış olmak zorundadır.-' 291 

c. Hazların Niteliksel Uzdesltgl ve Haz Arlt11etlgl 

Bentham'ın hazcılık sisteminde, n~telik acısından hazlar 

arasında bir ayrım oldugu kabul edilmemektedir. Buna göre tüm 

hazlar, deger olarak birbiriyle aynı degere sahiptir. Bir 

sanat eserinin verdigi bir hazla, iskambil oyununun verdJgi 

haz arasında, deger olarak hiç bir fark yoktur, ikisi de aynı 

degere sahiptir. Ayrım, ancak nicelik açısından söz konusu 

olabilir. Nicelik olarak fazla olan haz, deger olarak da daha 

degerlidir. Bentham'ın, tüm hazların nitelik olarak aynı 

olduklarına ilişkin görUsti O'nun, hazzı 'salt iyi', 'kendinde 

iyi' olarak degerlendtrmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bentham'ın yararcılıg.ının çıkıs. noktasının dayandıgı 

ilke, olanaklı tUm eylemler arasında dogru olan eylemin, ola-

bildlgince en yüksek ölçUde mutluluga götüren eylem olduguna 

dayanmaktadır. Bentham bu mutluluk ya da haz durumunun nJce-

Jiksel olarak hesaplanabilecegine ve bu paralelde bir mutlu-

luk cizelgesinln cıkarılabilecegtne inanır.1 30 ' Bentham, 

böylece ahlakın yerine mutlulugun btitçesinl dengeleyecek bir 

sanat getirmek gerektigini l ler t sUrerek, gerçek bir haz 

aritmetiği kurmak istemist i.r. Fontonelle'in, asılmak Uzere 

olan bir suçlunun önUnde söyledigi su UnlU söz, haz aritmetl-

<29) Bentham, 132. 
(30) Heinemann, 344; Del Vecchlo, 203. 
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gtnl somutlaştırır:' 31 
> •ısta hesabını yanlış yapmış bir 

adamı•: Haz hesaplamasının ya~ltş yapıldıgını deylmleyen kötU 

huylardan, mutsuzluga yol açmaları nedeniyle kacınılmalıdır. 

Bentham'ın hangi eylemin öngörUlen haz miktarı nedeniyle 

yeglenebtltr olacagının saptanmasını deytmleyen haz arttme-

ttgl, bir eylemin degerlendirllmeslnde yedi haz nlceliginln 

hesaba katılmasını öngörUr. Bu yedi nicelik ölçtitti yeglnlik, 

sU r e, peklniik, yakınlık ya da uzaklık, verimlilik, arılık ve 

dUzeydir. c 32 1 Yeginl ik, söz konusu hazzın ne deni i baskı n 

oldugunu; sure, hazzın ne denli sUrecegini n beklendiğini; 

pekinlik, beklenen hazzı Uretmek için belli bir deneyime ne 

denli gUvenllebileceğini; yakınlık ya da uzakl ık , öngörti len 

hazzın ne deni l uzak olduğunu; verimlilik, gelecekte ne denli 

h az dogurulacagını; arılık, hazzın acılı ögelerden ne denli 

ayrı olduğunu ve son olarak dUzey de, başka ne kadar insa nın 

hazzı paylaşabileceglnl deylmler.' 33
' Haz ve acının ölçUlebi-

lir olduğunu, belli bir miktar hazzın o miktarda bir acıyı 

giderdiğini ve bunların birbirine eklenebildiglni, böylece 

bireyin ve toplumun en btiytik mutlulugunu tanım l ayacak biçimde 

hazlar miktarının hesaplanabllecegi ni ileri süren Bentham, 

özel ilkle ayrı kimselerin hazlarını birbirine ekleme düştince-

si nin bir dtis oldugunu kabul etmekte, bununla blrllkte ,gene l -

ilkle insanların gerçekten böyle dUsUnsel güçler kosutluguna 

uygun bir biçimde hareket ettiklerine inanmış gibi görünmek-

(31) Gregoire, 118 (dipnottan>. 
(32) Bentham, 151-152 . 
(·33 > Sahak lan, 215-216. 
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tedlr. Ne var ki bu ttir hesaplamalarin yalnız pratikte degtl, 

teoride de olanaksız oldugu ortadadır.' 341 

Anda ve an için yaşayan lnsan,her defasında eylemleriyle 

en bUyUk haz duyumuna erişmeyi dUsUndUgtine göre, bir hesapla-

ma, bir akılla tartıp dtişUnme söz konusu olacaktır burada. 

AhU.k biliminin varlık anlamı da burada kendini gösterecek-

tir. Bentham'a göre erdemli insan, haz verecek şeylerin ölçU-

stinti acı vereceklerin karşısında iyice tartıp degerlendirmeyi 

bilen; daha büyük hazlar için daha kilelik hazlardan yUz cevir-

meyi ögrenen, hatta sırasında daha büyük hazza erişmek için 

acıyı üzerine almaya hazır olan bir kimsedir.C 3
' ' Böylece 

Bentham dUsUncestnde ahlak, haz felsefesinin bir aracı olmak-

tan başka bir şey olmamaktadır. Yaşamın amacı hazza ulaşmak 

olduğuna göre ahlak ta, bize bu amaca ulaşmayı ögreten bir 

bilimdir sadece. Bentham'ın ahlakı tUmUyle haz ve acı duyum-

larına dayanmasına karsın, kesin bir rasyonel bilim görUnUmU-

ne btirtinmektedir.Sözkonusu duygulardan her biri hesaplanarak, 

haz ve acı duyumları birbiriyle karşılaştırılarak bir eylemin 

ahlaken iyi olup olmadıgı ortaya çıkarılacaktır. Bu değerlen-

dirmede gözöntinde tu.tulacak ölctiler ise, yukarıda sayılan 

hazzın niceligine ilişkin yedi ölçü olacaktır. 

Ttim bunların sonucu olarak, Bentham'a gBre, kötU insan 

yoktur; sadece kötU hesap yapan k t mse ler vardır. On 1 ar da, 

erdemli insanın ve her canlı varlıgın lstedlgl aynı seyl, 

(34 > Sabine Yakı nçag, 68; P lamene.tz, 73. 
(35> Akarsu, 137. 
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yani haz ve mutluluğu isterler. Onlar.ın yanlışlığı zorunlu 

olan hesaplama;yı ya htc yapmamalarında ya da eksik yapmala-

rında aranmalıdır . Bu bağlamda, en adi bir suçlunun suçundan 

duydugu haz btle,kendl başına ele alıntıgında kötU görUlemez; 

Onu kötU yapan, arkasından gelen acılardır.< 361 Böylece Bent-

ham hazzın kes in ve salt bir biç imde ~iyi ~yı deylmledigtne, 

bir dogma biçiminde inanmaktadır. Bir hazzın istenmemesinin 

nedeni hazdan kaçmak değil, ondan daha bUytik bir acıdan 

kurtulmak ya da ondan daha btiytik bir hazza ulasmak istegtdir. 

tnsan eylemlerinin olası sonuçlarının ve eylemlerin 

gerç e kleş t i r i lmesi nden s onr a göz lemlene n s onuçların bir çok 

durumda b i rbirinden ay rı olması ve bunun eylemde bulunan 

insanı n durumuna göre deg i ş lk o lmas ı ne de ni y le, Be ntha m' ın 

haz aritmetigt , es dey işle ahlak aritmetiği , ayn ı zamanda 

objektif bir öze l likte n de yoks un bulunmaktadır . 13 7 , Bent -

ham' ın bu konudaki görtişleri, mode rn psikolo j inin verdiği 

sonuçlarla çelişmektedir ve benimsenmesi olanaksızdır . O'nun 

yanılgısı, insan pstkoloJislnl salt bir belirlemeyle sınıf-

!andırmasından ileri gelmektedir. ' 38
' Bu baglamda,J.S.Mill'in 

de, Bentham'ın bu konuda vardığı sonuçları dQyurucu olmaktan 

u zak bulup, O'nu, insan doğasının ahU\.ksal yöntinti dikkate 

almamak biçiminde elestirdiği belirtilmelidir. ' ~ 9 > 

<36> Akarsu, 137-138. 
C37> GUriz FTA, 45; Llndsay, XI. 
C38 > GUr 1 z FTA, 40; Fromm KS t, 180 C d.lpnot tan>. 
(39) Stephen, 126. 
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2 • Yarar 1 1 kes l 

a. Yarar Kavraaı ve Yarar llkeslnln ICanıtlanaa.sı 

Bir eylemin degertntn belirlenmesinde ölçüt olarak 

benimsenen yarar kavramı bir şeyin çıkar, haz, avantaJ ve 

muthi-luk Uretme egilimi ya da acının, mutlulugun önlenmesi 

egiltmt bictmtndeki özelllgini deyl~lemektedtr. 1 • 01 Yarar 

kavramının hazla olan yakın ilgisi, burada açıkça ortaya 

cıkma-ktadır. Yarar, doganın insanoğlunun yaşamında kendisine 

egemen kıldıgı haz etkeninin, bir deger olarak benimsenmesini 

deyimlemektedir. Bir şeyin kötUltigti önleme, iyiliği elde etme 

egilimi ya da özel ligi olan yarar,aynı zamanda iyi kavramıyla 

özdeştir. ÇtinkU iyi, ·hazdan başka bir şeyi dey imlememektedir, 

Bentham ' a göre. 141 1 

Bentham, aynı zamanda, yararı en bUyUk mutluluk ilkesi 

olarak es deyişle 'en bUytik sayıda insanın en btlyUk mutlulu-

gu•nu saglamak için bir araç olarak ele alır . Böylece O ' nun, 

iki uzlaşmaz doktrini, yara_rcı bencil hazcılıkla obJektif 

ahl&k teorisini uzlaştırmaya çabalayan bir tutumu karşımıza 

ç ıkmaktadır.' 42 ' Gerçekten burada, Bentham'ın bir c.eltşkinin 

icine dtistUğlinU görmekteyiz: tnsan,dogal olarak kendi hazzını 

izleyen bir varlıksa ve insanın hazzını izlemesi degerll bir 

tutumsa, bu durumda obJektif bir ahlak ilkesi olmadan, başka-

larının mutluluğunun nasıl lstenebilecegt sorusu yanıtsız 

kalmaktadır. 

(40) Bentham, 126; Friedmann, 198; Selby-Bigge 1, 340. 
(41) Amlttay, 214; Frledmann, 198 .. 
(42> Plamenatz, 72. 
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Bentham, yarar ilkesinin kanıtlanmasına pe~ az önem ver-

•ektedir. Gerçekte, O' na göre, yarar ilkesinin -kanıtlanması , 

dogrulugunun ortaya konması olanaksız oldugu glbl gereksizdir 

de. ' 43
' Yarar ilkesinin her zaman geçerli sayılması ve onun 

salt bir deger ölçUsU olarak alınması , onun dogrulugunun 

kanıtlanabilir olmasından kaynaklanmaktadır . Yarar ilkesinin 

dogrulugunu kavrayabilmemiz için, çevremizdeki insı:t.nların 

yaşamlarını gözlemlememiz yeterlidir. Böyle bir gözlem yapma-

mı z durumunda, ins anların ttim eylem ve davranışlarında onlara 

yön veren gerçek etkenin yarar oldugunu açıkca görUrtiz . 

ins anl arın bUyUk cogunlugunun da v r a nı ş ve eylemlerinde onu 

öleli o l arak be n imsemiş olmaları, yarar i l ke si n i bir deger 

ölcUsU o l a r a k almamı z te i n ye t e rl i bi r nedendir. •oaha yü ks ek 

bir nedene dayanmaya n ve fa ka t he r ces it ey le m lc ln t e k ve 

yet e rl i nede n ol a n o ne den i göste r en , acı kça bu yarar il kesi -

nln ke ndl s ldlr» ' 44 ' 

b. Yararın Ahlaksal Bir Deger Olarak Benl11Seomesl ya da 
Erde•ln Yadsın.ası 

Ha z ya da en bUyUk mutluluk ilkes ini deylmleyen yarar 

ilkes i, Bentham dUs Unces inde , ahlaks al bir deger olarak benim-

s enmi ş tir . Be ntham, •en btiytik sayıda ins anın en bUyUk mutlu-

Jugu - llkes tyle, aynı zamanda ahlaks al e y lealerin degeri tein 

nesnel bir ölçü bulduğu dtişüncesindedir. 1 0 1 Benthaıa'a göre, 

yarar ilkesi salt olarak iyidir. Bir eyleain benimsenip be-

(43> Ryan lntrodoction, 26. 
(44) Benthan, 56. 
(45) Sabine Yakınçag, 67; Gökberk FE, 71. 
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nlmsenmemeslnln ölcUtU olan yarar tikesi dışında, tüm ilkeler 

yani .ıştır ve yanlış olmak zorundadır.öyle ki, bu yarar ilkesi 

artık bir dogma görUnUmUne bUrUnmUştUr.' 461 

Yarar ilkesinin. ahli.ksal bir değer ,olarak benhısenmesl, 

bellrll bir tnsan eylemlntn, bu eylemin haz ya da mutlulugu 

çoğaltma egl l imini taşıması durumunda onaylanmasını; haz ve 

mutluluğu azaltma ya da acıyı çoğaltma egillmlnl taşıması 

durumunda ise onaylanmamasını deyimler. Dogrunun ve yanlışın 

ölcUtUnUn yarar olduğunu söyleyen Bentham, bir davranışın, 

yarar ilkesine uygunsa yapılması gerektiginl yani dogru bir 

davranış oldugunu ya da en azından yanlış olmadıgının kesin 

olarak söylenebl lecegint ve doğru-yani ıs, haki ı -haks ız. iyi-

kötU , ahl~klı-ahli.ksız gibi soyut kavramların ancak bu yarar 

ölcUtUyle bir anlam kazanabl lecegtnl ileri sti rmektedtr.' 4
', 

TUm bu soyut ilkeler, Bentham•a göre, yarar_cılıgın son tike-

terine henUz göttirUlmemlş olan, tam olmayan blçimlertnden 

başka bir şeyi deylmlememektedlrler. 

Bentham ahli.ksal ödev, vicdan ve ahl~ksal i l keleri 

yadsır. Ttim bu kavramların kurgusal varlıklar olduğunu ileri 

süren Bentham, bu kavramların anlams·ızl ık, bilgisizi ik ve 

aldanmıslıgı deylmledlgini dUsUnmektedir. insan eylemleri 

alanında temel belirleyici olan sadece haz ve acı ya da yarar 

ol·dugundan dolayı, ahli.k, bir eylemin, o eylemi yapanın 

mutluluğunu arttırıyorsa onanması, azaltıyo~sa yadsınmasından 

(46> Bentham, 127,132; Dlcey, 303. 
(47) Gtirtz FTA, 49. 
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başka. bir şey deglldlr. 1 •• 1 Yara.r ilkesi, aynı zamanda. Bent-

ham'ın •erdem•ini de tanımlamakta.dır: i yi olan h a z, · kötU olan 

da acıdır. Bir durum, haz yönU acı yönüne agır basıyorsa iyi -

dlr ; olanaklı tUm durumlarda acıya karş ı en büyük haz agırlı-

gına sahip olan durum, en iyi olan durum sayılır . Erdem, 

yararcıl btr amaçla daha. büyUk bir haz ya da yarar ugruna, 

daha kUç Uk bir haz ya da yarardan vazgeçmes l n l b l l mekten 

başka bir ş ey de glldtr. ' 4
."' Erdemli ins an, haz verecek seyle -

rln ölcUs UnU acı vereceklerin karsısında iyice tartıp deger-

lendirme yl bilen: daha büyük hazlar lctn da ha kUcUk hazlardan 

yü z çevirmey i ögrene n, hatta gerektiğinde da ha bUyUgüne u laş -

mak a~ac ı y l a ac ı ya kat lanmayı g öze a l a b i l en k i s idir .Tüm i ns an 

eylem leri nde yararda .n başka bi r n okt ay ı yok sayan Be ntham 

tein , has t a neye pa r a bagı şl ayan b i r insa nı n ey l emi, sadec e 

dogurdugu yar a r ne de ni y l e iyi ol a r a k dege rl end tri l i r .' ' 0
' 

TUm ahl ~ks al kavramları yararla aç ı k l ayan Be ntha m• a gö-

re, ödev , ins anın kendisine en bUyUk ölçüde haz veren davra-

nışı gerçeklestirmesldir. Bir insanın belirli bir ödevinin 

olması, bu ödeve uygun bir bicimde da vr a nı s t a bulunmamas ı 

durumunda ac ı ç ekecegtni deyimler. ödev kavramına anlam 

kazandı ran ş ey , ödev l yer l ne getirmeme durumunda yasanac ak 

olan ac ıdan baska bir sey degt ldir .' 5 1
' Mutluluk ve yarara 

aykırı ahl~ks al ödevlerin varlığına olanak tanımayan Bentham, 

ödeve lllskin uyarılarda bulunan ahlakçıların, herkes kendi 

<48> Bentham, 411; Arsal. 265-266. 
(49) Russel Hlstory, 802. 
(50) Hetnemann. 345. 
(51> GUrlz FTA, 49. 
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çıkarını dtiştindtigtinden dolayı, insanlarca önemseamedigint; 

çıkarla çelişen bir eylemin yapılmasını gerektiren bir ahl~k-

sal ödevin olamıyacagını ileri sUrmektedlr .' 821 

Bentham'a göre, bir kimsenin, davranış bicialnln ödev 

oldugunu ileri sürmesi durumunda, bu kisinin asıl vurgulamak 

istediği sey, dış bir olayın yani bir ödeve aykırı hareket 

etmenin sonucu olarak drştan gelen kaynakların birinden ya da 

ötekinden çıkan bir cezanın gerçek ya da olası varlığından 

baska bir sey degi ldir. ' ' 3
' ödev bu anlama indirgeninte,bunun 

dı şında bir ödev anlayışının benimsenmesi insanın sadece 

kendi 'le duyu'sunu be· ı irtmiş olmasından başka bir şey olma-

yacaktır. Böyle blr durumda acık olan sey, bellrll bir davra-

nısta bulunmanın ya da bulunmamanın hoşnutluk ya da hoşnut-

suzluk dogurdugudur. Dolayısıyla, ödev kavramının temelinde 

Tanrı, yasa ya da halkın aranması ya da ahta.ksal bir ilkeye 

dayanıldığının ileri stirtilmesl, "bireysel bir dUşUnceye hak-

sız bir etki saglamaya kalkışmak" '''' tan başka b l r şey 

değildir. Bu baglamda, yöneticilerin etkinliklerinin ödev 

kavramıyla açıklanmasına da karsı çıkan dtistintir, bunun da 

ancak yarar ilkesiyle açıklanabileceginl savunur. Toplumun 

yarartna olan yapı imalıdır; bu durum, yönettcllertn bunu yap-

ma.ları gerektlglnl söyleyebilmek için ye terli bir nedendir; 

bilttin bunların ödev kavramıyla açıklanması olanaksızdır. 

l52) GUrlz FTA, 37. 
l53) Bentham, 107 <d.lpnottan>. 
(54) Bentham, 107 (dipnottan). 
(55) Bentham, 108 (dipnottan>; Ayrıca bkz: Plamenatz, 68-69. 
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Bentham, kişinin eylemde bulunurken sahip oldugu güdü 

(saik> ile niyet <kasıt> ara-s -ındaki ayrı• üzerinde de durmak-

tadır. Niyetle deyimlenmek istenen, kişinin, davranışıyla 

elde etmek lstedlgl sonuçlar olmasına karşılık; gUdU,kişinin, 

davranışıyla hazza kavusmay.ı ya da acıdan kurtulmayı lsteme

s ini deyimler.'.,., Hiç bir güdü, öz olarak iyi ya da kötU 

degtldir; eyleme dönüşüp kötü sonuçlar doguran h~rhangi bir 

gUdU, başka bir zaman da iyi sonuçlar doguran bir eylem 

olarak ortaya cıkabilir. Güdüler niyetleri dogururlar ve 

niyetler ise iyi ya da kötü olabllirler .' 871 Bentham bUtün 

bunlarla haz ya da yarara yönelmiş blr istenci (irade> önem-

semek ve vurgulamak istemektedir. Bir insanın niyeti, iç 

düsUncesl, salt ilke olan haz ya da yararı elde etmeye y~ne-

ilkse bu niyet, Bentham'ın gözünde, ahU.ksal bir degerlen-

dirmede 'iyl' olarak degerlendirllecektlr. 

1 1 1 • HUKUlC GURUS LER t 

ı. Devlet ve Hukukun Kaynakları 

Yararcılık, bir anlamda metafizik ve soyut karakterli 

On~ekizinci yüzyıl felsefesine karsı bir tepkiyi deyimlemek-

tedlr. Bu bağlamda, Bentham da dogal hukuk'a karsı bir saldı-

rı tcine girmiş ve tüm dogal hukuk ilkelerini boş ve anlamsız 

kavramlar olarak nitelendirerek, bunları yarar kavramına 

dayandırmak istemiştir. 

<56> Plamenatz, 77. 
(57 > Plaaenatz, 77-78.' 
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Devletin temelinin "toplum sözleşmesi"ne baglanmasına 

karsı çıkan Bentham, devletin temelinin söz leşme degll,yaşam-

sal gereksinmeler oldugunu ileri sürmektedir. Devletin varlı -

gını haklı kılan neden, en yüksek deger ölçUsU olan en yüksek 

mutluluk ilkesini gerçekleştirecek bir bicimde yaşamsal 

gereksinmeleri karşılamasıdır.• 11 9 ' Bent ham bu konuda, doga l 

toplum-s iyasal toplum ayrımı yapmaktadır. Oogal toplum dUşUn-

ces ini olumsuz bir dUşUnce, siyasal toplum dUşUnces ini de 

olumlu blr dUşUnce olarak nitelendiren dUştinUr; dogal toplu-

mun özelltgini "' itaat etme alışkanlıgı"nın olmaması olarak 

belirlemesine karş ılık, siyasal toplumun özel llginin i se 

•itaeı.t etme al ıs kan l ı g ı "n ı n olması oldugunu söylemekte-

dlr." "' Bir toplumda bireylerin yönetici ya da yöneticile re 

itaat et me alıskanlıgı varsa, bu toplum "siyasal blr toplum• 

larak nitelendirilmesine karşılık; bireylerin itaat etme 

alışkanlıklarının olmadıgı bir toplum, "dogal toplum"' olarak 

nitelendirilmekted ir. Bu iki toplum arasındaki ayrımı oluştu-

ran nokta, bir itaat alıskanlıgınırr olması ya da olmamasıdır. 

Bu baglamda, yönetimler, itaat alıskanlıgı eksiksiz oldugu 

oranda doğa durumundan uzaklaşmakta, buna karsılık bu eksik-

s tztt gi n az olması durumunda doga durumuna yak lasmaktadırlar. 

1 6 o ' Böylece Bentham'a göre 'doga durumu' ve 'siyasal toplum 

durumu' kavramları salt bir anlam taşımaktan uzak olup, 1
"

1
> 

herhangi bir zamanda ve herhangi bir toplumda, hatta zaman ve 

(58) Von Astar HFD, 212; Sabine Yakınçag , 67; Sahakian, 214; 
Abadan, 421 - 422. 

(59) Bentham, 38; Plamenatz, 67. 
(60) Bentham, 38-39. 
<6 ı) Bentham, 41. 
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toplumun bel .lrll kesimlerinde doga durumunun mu yoksa siyasal 

toplum durumunun mu.. s ·özkonusu oldugunu belirleyebilmek tein, 

•ıtaat etme alışkanlıgı• ölçUtUnUn gerçekleşmiş olup olmadı-

ğına bakmak gerekir. Bu itaat etme alışkanlıgı durumunun 

oldugu yerde ve oldugu oranda siyasal toplum durumu; olmadıgı 

yerde de doga durumu varsayılacaktır. 

•sosyal Sözlesmew kavramını blr hayal olarak degerlendl -

ren Bentham, insanlıgın sarsılmaz ayrıcalıklarını bir hayalin 

çUrUk temelleri Uzerine oturtmaya gerek olmadıgını belirtir. 

o•na göre,bu ve benzeri varsayımlar belki bir zamanlar yarar-

lı olmuşlardır. O zamanın kendi koşulları içinde, başka a maç-

larla pek yapılamayacak bazı, yararlı olarak ta degerlendiri-

bilecek siyasal çalışmalar bu tur araçlarla yapılmış olabi-

lir. Ne var kl bu 'hayaller dönemi' artık sona ermiştir. Do-

!ayı sıyla, hukuk ve toplumun oluşumunu bu ve benzeri s oyut 

kavraml arla açıklamak ve bunları övmek gereksiz ve tehlikeli 

sonuçlar dogurucudur.C 621 

Dlger yandan •insanların sözleşmelerle bagl ı oldugu•, 

•taraflardan birinin Uzerine dUşenl yapmaması durumunda, öte-

kinin de kendi ytiktimlUltiklerinden kurtulacagı• gibl önermele-

rtn adalet, dogru dUsUnUs, doga yasası gibi kavramlara dayan-

dırılmalarına karsı çıkan Bentham, gerçek nedenin insanların 

bu kurallara uymaktaki çıkarları oldugunu ileri sUraektedlr. 

insanların, bu kurallara uymaktaki çıkarları öylesine acık ve 

(62> Bentham, 50-51; Ayrıca bkz : Frledmann, 197; Okandan,667; 
Da. v i ds on , 4 7 • 
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genel fdi ki . bunları desteklemek için kullanıldıgını gördUk-

leri k~nyt_ Iar _ın gtictinden kuşku duymaya fırsat bulamıyorlardı. 

ı 6 ;s' Sözleşmeye baglılık tUrtinden önermelerin adalet, dogru 

dUsUnUş,doga yasası gibi kavramlara dayandırılması, Bentbam'a 

göre, bir kisinin nedenini bilmediği ve bilmek gerekstnlmint 

duymadıgını sandıgı halde, belirli bir ahH~.ksal önermenin 

dogruluguna kuvvetle inandığını ileri sµrmeştnln çeşitli 

yollarından başka bir şey degildtr. 1641 

Bentham hukukun kaynagı olarak, sadece belli bir lktida-

rın emirlerini deylmleyen irade açıklamasını kabul etmekte-

dir. Dolayısıyla O'na göre adalet, ahlaksal ilkeler, doga., 

nedensellik gibi hiç bir kavram hukukun kaynagını oluştura-

maz. Bir toplum içerisinde, yasaları kim yapıyorsa hukukun 

kayna~ı da odur: Adalet, doğal hukuk v.b. şeyler yasa yapama-

dıklarına göre bunlar, hukukun kaynagı olarak degerlendlrlle-

mezler. BUttin bu soyut kavramlar, tamamıyla anlamsız ve alda-

tıcı olmaktan başka hiçbir seyl deyimlemezler.< 6
'

1 Bu bağlam-

da, doğal haklar kavramı da açık bir saç~alıktır, . Bentham'a 

göre . CUnkU bireyin sahip oldugu haklar, "dogal'" degil yasa 

tarafından verilmiş ya da mUsaade edilmiş haklardır. 1 •• 1 

Böylece.ahlak konusunda, olguların gözlemlenmesini temel 

alarak insan davranışlarını belirleyen etkenin çıkar ya da 

yarar dUsUncesi oldugunu tlerl suren Bentham'ın, hukuk görU-

<63> Bentham, 51-52; Plamenatz, 67. 
(64> Bentham, 52. 
(65) Dunnlng, ·218. 
(66> Davldson, 46. 
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sUnU de aynı ilkeye dayandırmaya cabaladıgı anlaşılmaktadır. 

( • ., 1 O'na göre,dogal hukuk teorisi, bir bUtUn olarak kurgusal 

bazı ilkelerin varsayımına dayanmaktadır. Hukukun dogadan . 

geldtgtnt kabul etmeye olanak yoktur; çünkü, hukuk, her zaman 

ve tUm koşullarda devlet otoritesi tarafından yaptırıma 

baglan11ış ilkelerin bUtÜnUnU deyimler. insanların bazı dogal 

haklara sahip oldugunu ileri sürmek, temelden yoksun blr 

görUsU ileri stirmekle özdeştir.Doğal olan bir tek şey vardır, 

o da gözlem yoluyla e _lde etttgimiz haz ve acı duyumları eş 

deylsle yarar ilkesidir. 

Bentham, hukukun te~elinde ~da l et, dogal hukuk gibi kav-

raml arın degll de, yarar etkeninin yattıgını şöyle açıkla-

maya çalışmaktadır: BUtUn bu konularda insan yasamına gizlice 

fakat kaçınılmaz bir bicimde, sadece yarar dilstincesinln yön 

verdlglni su deney bize göstermektedir:"'"' Bu deney adalet, 

verilen sözde durma gibi herhangi ahlaksal ya da dogat hukuk 

ilkesinin anlamını, ve sonra bu ilkelere baglı kalmanın yarar 

bakıaıından sonucunu, varsayımsal olarak ters lne çevirmekten 

ibarettir. Böylece, bu ilkelere tiyulmasının gerçek nedeninin 

yarar olgusunda yattıgı anlaşılacaktır. Benimsenen sözkonusu 

soyut kavram ya da ilkenin gecerllllglnln neye dayandıgını, 

neyin varoluşunun sözkonusu ilkeyi geçerli kıldıgını ya da 

neyin eksik oluşunun onu geçersiz kıldıgını soran Bentham, 

tüm bu soyut kavram ve ilkelerin bunu belirleyen koşullardan 

dogdugunu, bunun da yarar ilkesinden başka bir şey olamıya-

(67> GUrtz FTA, 62-63. 
(68> Bentham, 55-56. 
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cağını ileri sürmektedir. Bize, daha yUksek bir nedene dayan-

mayan- ve.. fakat her çeş t t ey lem için tek ve yeter 11 neden o lan 

o nedeni gösteren,acıkca yarar ilkesinin kendlsidlr. ''' 1 

2. Hukukun Anla•ı ve Fonksiyonu 

a. Hukuk Tanıaı ve Hukukun işlevi 

Bentham'a göre hukuk,devlet otoritesiyle yaptırıma bag-

lanmış bir kurallar bütününden başka bir say de~ildir. Buna 

göre hukuk, devlet içerisindeki egemen güc tarafından kabul 

edilen ya da tasar lanan irade açıklaması blclmlnde tanımlana-

b ili r. ' 70
' Hukuk,bellrli bir kimsenin ya da bir s ınıf insanın 

davranışlarının belirli seyleri yerine getirmesiyle ilgil i-

dlr . Bu irade açıklaması, basarısını,belirll umulan davranış-

ların gerceklesmesine baglamıstır. Aynı zamanda, yapılan 

tanıma göre hukuk kavramı , doğrudan dogruya egemen gtic ten 

gelen bütün kura'llar icln geçerlidtr .' 711 Açıklanan irade, 

devlet lc;erislndeki egemen gtictin iradesi olmalıdır. Egemen 

gUcle anlatılmak istenen , hangi nedenle olursa olsun siyasal 

toplulugun, iradesine itaat ettiği bir kimse ya da kişilerden 

oluşan topluluktur. 1121 

GörUldtigU gibi Bentham'ın hukuk tanımında hukuk, adalet 

ögesinden kesin bir bicimde soyutlanmıstır. ' 73 ' Diger yandan, 

hukuku pozitif hukuka indirgeyen Bentham, pozitif hukuka 

(69) Bentham, 56. 
(70) Bentham tBurns>,1; Bentham, 430; Uktem HFS, 266 . 
<71) Bentham <Burns>,1,5. 
<72> Bentham (Burns>,18. 
(73)" GUriz FTA, 90. 
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bUyUk bir önem ve deger yüklemiş; bu bağlamda, hukuku yasala-

ra dayandırarak gercek hakların ancak yasalar aracılıgıyla. 

oluşturulabileceglni savunmuştur. TUm insan eylemlerinin 

kökeninde temel etken olarak yarar kavramının bulundugunu, 

temel dUşUncesl olarak ileri suren dUşUnUr, aynı zamanda 

topluluk yaşamı için de ortak yarar, kamu yararı gibi kavram-

lar Usttinde durarak bu yarar kavramını özgUrlUge -öncelemiş-

tir. Yasa koyucunun görevi de, bu ortak yarar duygusunu 

toplumu oluşturan bireylerde uyandırmak, geliştirmek, onu 

herseye Us tun tutmak ve onun gerek 1 erin t gercek les ti rmekte-

dir. 1741 Böylece Bentham,hukuku egemen gticUn iradesine indir-

gemekte ve hukukun işlevi ve anlamı açısından yarar kavrjmına 

dayanmaktadır. 

b- Yarar Kavra•ına Getirilen ToplullSal içerik: •En BUyUk 
Sayıda insanın En BUyUk Mutlulugu• 

Yarar ilkesi, Bentham dUstincesinde bireytn eylemlerinde 

tek ölçü o·ıarak benlıiısenmts ve bireysel mutluluk dUşUncesl 

birinci planda yer almıştır. öyle ki,blreyselctltk Bentham'ın 

adı ve ilkeleriyle baglantılı bir özelliğe bUrUnmUsttir. 175
) 

Bu durum yani bireysel mutlulugun öncelenmesi,toplum mutlulu-

gu sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bireysel mutlulukla toplum-

sal mutluluk arasında bir çatıskının sözkonusu olması duru-

munda bunu~ nasıl cözUmlenecegi sorusuna, Bentham'ın yanıtla-

rı yetersiz kalmaktadır.< 7 •> Gerçekten, toplumsal yarar ala-

(74) Okandan, 668. 
<75> Dicey, 126. 
(76) Frledmann, 201. 
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nında, bireysel autluluk alanındaklne benzer bir açıklık ve 

tutarlılıga rastlana~amaktadır, Benthaa•da. 

Benthaa•ın •en bUyUk sayıda insanın en büyük autluluguw 

( 7 7 1 tikesi, bir 'genel kuram' olarak nltelendirllebilir.' 791 

Tüm insan eylemler t n 1 n kökeninde teme 1 etken olarak yarar 

kavramının bulundugunu, temel bir tez ola.rak ortaya koyan 

Bentham, toplumsal yaşam tein bu ilkeye sarılmıştır . Bentham 

lnsan eylemlerini ve bireyler arasındaki ilişkileri bireyin 

ve toplumun bunlardan sagladıgı yarar açısından degerlendlr-

mlş , bireysel yararla toplumsal yarar arasında bir çelişki 

olmadıgına ve bireyin mutluluga yönelen amaçlarının toplumsal 

gelişmeye dogrudan katkıda bulunabileceglne tnanmıştır . 1 "' 1 

Gerçek bir ahlakın yadsınması sonucunu doguran bireyci, hazcı 

görUşUnU Bentham, sempati ilkesiyle yumuşatmaya çalışmışt ır. 

Buna göre, birey başkalarının yararını, kendi yararına oldugu 

için isteyecektir. Diger yandan herkesin bencil olması duru-

munda bu, yine herkesin zararına olacaktır. Dolayısıyla, bi-

reysel yararın yerini wen bUyUk sayıda insanın en bUyUk 

mutluluguw ilkesi almalıdır. 1 • 0 1 

Yaşamıaın son eregl olan beni• kendi mutlulugua, sadece 

benim kendi eylemime baglı olmayıp; birlikte yaşadıgım insan-

ların eylemlerinin de etkisi altındayım. Başkalarının eylem-

lertni de blrlllcte yaşamaktayız böylece. TU• bu nedenlerle, 

(77> Selby-Qlgge 1, 340. 
(78> Burns CSD, 515. 
(79) Amlttay, 229; Okandan, 668; Von Aster HFD, 211. 
(80> Del Vecchlo, 203; Oktem HFS, 266. 
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yaşadıgım insanların eylemlerinin benim yararıma olmasına 

çabalamam gerekir . Bunu gerc•kleştlrmem tein de, ellmde,benlm 

eylemlerimin de onların iylllgine olması ve böylece onların 

tyl l ilcseverl lglni kazanmış olmaktan başka bir a.rac bulunma-

maktadır. 111 1 BUtUn bunların bir sonucu olarak •en bUyUk sa-

yıda insanın en bUyUk mutluluıu•nu gözönUnde bulundurursak, 

kendi iylllglmlzln de bu yolla saglanacagına güvenebiliriz. 
1 8 2 ) 

Kanımızca,bu noktada şuna dikkat edilmelidir : Bentham'ın 

bireys el yararla toplumsal yarar arasındaki dengeyi saglamak 

amacıyla kullandıgı sempati llkesl , ahl a ks al bir ilke olmaktan 

uzak olup, ya rar llkeslnln bir geregi ve arac ıdır . Duygudaş-

l ıgı <sempa ti) ge r ekt f r e n , ah l Aks al b ir f l kede n ka y nak lanan 

ahU.ksa l bir duygu de gtld t r . Duygudaş l ıg ı yan i baş ka l ar ının 

mutlulugunu hesaba katmay ı , b i r 'dogma' ol an yarar i lkesi 

gerekt irme kte d i r. Böy lece burada Be ntham 'ı n , tUm ilke le rini 

yarar ilkes iyle uyumlu, tutarlı ve ah U.ksa l l lkelerden soyut 

bir b ici mde ortaya koyma çabasının başar ı s ı n ı g örme kteyiz. 

Bentham ' a göre, t oplum, · ken.dlstni oluşturan bireylerin 

toplamının olusturdugu varsayımsal bir varlıktır . Dolayısıyla, 

toplumun yararı toplumu oluşturan btreylerln yararlarının 

toplamıdır. Böylece, Bentbam ' ın, toplumsal yarar ya da toplu-

mun yararına lllskln açıklamalarında hazcı felsefeye baglı 

kaldığı söylenebilir. Mutlu olmak yetenegine yalnızca birey-

(81> Ancak bu durum bir insanın kendi hazzından, blrlllcte ya
sadıgı herhangi bir insanın tyiltgi tein yüz çevirmesi 
gerekttıı anlamına alınmamalJdır. Böyle bir insan, ancak 
bir deli olabilir Bentham•a göre <Akarsu, 138> : 

(82> Akarsu, 138-139. 
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ler sahip olduguna göre, toplumun mutlulugunun toplumu oluş-

turan bireylerin mutlulugunun toplamından lıaşka _ bir. şay 

olmadıgı söylenebilecektlr. 1 •~, Sonuç olarak, •en bUyUk 

sayıda insanın en bUyUk mutlulugu* ilkesinin, slstematlze 

edilmiş btreyclltkten başka bir şeyi deytmlemedtgl sBylenebt-

llr. 1
•

41 

c . Hukukun Te11el Ud.evlerl 

Yararcı dUştince biçiminin anahatları, Bentham'ın 1776 

yılında yayımladıgı •y.önet lm ~zerine bir parça• (a fragment 

on government> adlı yapıtında belirtilmektedir.Bu yapıt,lngl-

l iz hukukçus u B lacks t one 'un "Yorum 1 ar.. <Commentar ies > adı ı 

çalışmas ına bir eleştiriydi. Burada, hukuk biliminin gercek 

görevlnln 'hukuksal dtizenl düzeltmek amacıyla yapılan eleşti-

ri' olduğunu belirten Bentham, böyle blr elestiri için deger 
. . 

ö lcUtUne gerek o ldugunu ve bunun da ancak yararcı 1 ık l l kes ı 

olablleceglnl ileri sUrmektedir.' 851 Bentham'a göre, 'en 

büyük sayıda insanın en bUyUk mutlulugu' ilkesi yetenekli bir 

yasa yapıcıya evrensel bir araç sagiamaktadır.' 86 ' Bu araç 

sayesinde yasakoyucu, •usun ve hukukun eller~yle mutluluk 

örgösUnU kurabt 1 ir". CUnkU bu ilke, insanın temel nlteliglnt 

ve deger ve gUdUlerinln her zaman ve her yerde geçerli kura-

mını saglamaktadır. Ya.sa.la.rın yararı ı l ıgının ölçUttl ·de bUtUn 

durumlarda etkinliği, uygulanmasının maliyeti ve genel olarak 

<83> GUrlz FTA, 56. 
(84 > Dlcey, 175. 
(85> Benthaa, 56; Sabine Yakınçag, 66. 
(86) Bentbaa, 423; Dlcey, 136. 
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toplumun bUtUn Uyelerlne elverişli olan blr deıtşlm dUzenl 

sağlayacak sonuçları açısından ölçülmelidir.Hem bireye yUkUm-

lUlUkler yUkleyen ve hem de yararlı olmayan her yasa kötUdUr. 

Dogal hukukçuların lddta ettlgt gibi, kendlltgtnden yUrUrlUk-

te olan bir yasa olamaz. Bir eylemin zorunlu kılınmasının usa 

uygun tek dayanağı~ ancak yarar ilkesi olablllr.<• 71 

Bentham'a göre,ahlAk ve hukuk ayrı ayrı şeyler değildir-

ler.ÇUnkU her ikisi de, bireyin özel çıkarlarını diğer birey-

lerin özel çıkarlarıyla bagdaştırmak amacını taşırlar.Aradaki 

tek ayrım,hukuk ve ahl~kın bu amacı gerceklestlrmek tein ayrı 

araçlar kullanmasındadır . AhlAk pslkoloJlk araçlar kullanır-

ken, hukuk, devletin hukuksal kurumlarını kullanır. Ahlak ve 

hukuk,blriclk evrensel erek olan hazzı ya da es deyişle yara-

rı en çoklaştırmak konusunda elver isli araçlardır. insanın 

kendi bireysel haz ve mutluluğunu ararken başkalarının mut -

luluguna engel olup bunlarla çatışma durumuna dUşecegl, doğal 

olarak olanaklı oldugundan dolayı; ahl~k ve hukukun amacı bu 

çatışmayı önlemek olacaktır. 1881 Böylece Bentham, açıkça, 

ahlA.k ve hukuku temel insani değerler olarak deglJ de yarar 

ilkesinin gerceklestirtlmesint saglayan birer araç olarak 

degerlendlrmektedlr. 

Bir yasa konurken, su lki nokta sUrekll olarak gözönUnde 

(87) Bentham, 313; Von Aster HFD, 212; Sabine Yakınçag,70-71. 
(88) Bentham, 414; Amlttay, 229; Von Aster HFD, 211; Russel 

Htstory, 803; Davldson, 51; Rttchte,40.Ancak,Bentham'ın, 
bireysel mutlulukla toplumsal mutluluk arasındaki denge
yi saglamaya yönelik çözUmUnde başarıya ulaştııı söyle
nemez (Frledmann, 201>. 
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bulundurulmalıdır. ı lk olarak, . yasanın gerçek ödevi güveni igl 

~aglaaak o imalıdır. Bu açıklamasıyla Bentham' ın, ·bu konuda 

Hobbes'la aynı düşüncede oldugu anlaşılmaktadır. GUvenltgln 

yasanın aynı · zamanda hukukun en yüksek ortak aaa.c ı olarak 

degerlendlrlhıeslnln tek nedeni 'yarar' düşüncesidir. Yasa 

konurken gözet l lmes l gereken l k f ne l nokta ise, var o lan kötü 

dUzenlemelerl toplumu düzeltmek amacıyla kaldırırken, bunu 

aşamalı o 1 arak yapmak ve böylece zaman la dUnya n imet.ler t nden 

yararlanma konusunda herkesin eşitliğini saglamaktır. Ancak, 

bu lk l noktadan ası 1 önemi i o lanın gUven l ik ve düzen ögesi 

oldugu hiç bir zaman unutulmamalıdır. Eşitlikle güvenlik öge-

terinden birini tercih etmek durumu nda kalındıgında, hiç 

dUsUnmeden güvenlik ögesi tercih edtlmelidir .< • • 1 Güvenlik 

ögesin i çok vurgulayan Bentham güvenl i kte, uygarlıgın kesin 

işaretini , ins anların yaşam ı nın hayvanlarınkinden ayrı ldıg ı 

ayırıcı nitelik olma özelllglnl görüyor. Bizi gelecege bagla-

yan, varlıgımızı bizden sonraki nesillerde devam ettiren, 

yaşamsal başarılarımıza olanak tanıyan şey gUvenliktir. 1 ~ 01 

Bentha11 hukukun is lev ler t n i, t k t net l derecedek t amaç la-

rını hukuk düzeninin temel eregl olarak ele almakta ve deger-

lendlrmektedir. Oysa yarar, hukukun temel eregl degil buna 

ulaşaak için yerine getlrdigi islevlerden birisi olabilir 

ancak. 1911 Gerçekten de Bentham, gerçekte hukukun işlevi 

olarak degerlendlrllebllecek yarar tlkeslnl, hukukun temel 

<89> Russel Htstory, 803; Von Aster HFD, 212; Ayrıca bkz: Da
v tdson, 52 . 

< 90·> Cobanoı l u, 111; tSkte• HFS, 266. 
<91> Cuche, 17; GUriz FTA, 73. 
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ereği olarak degerlendir11lştir. Ona göre,hukukun temel eregl 

yararı saglamaktır. CUnkU yarar, a..ynL zamanda varoluşun temel 

eregidlr. Oysa, hukukun temel ereginln bu oldugunun benlasen-

mest, tU• insani degerlerln yadsınması anlaaına gelir.Hukukun 

temel eregi olarak, adalet gibi bir idealin alınması gerekir. 

Yarar lse, hukukun ancak bir lslevl,adalet ere&lnln sagla-

yabllecegi bir sonucu olarak degerlendirilmek gerekir. Olger 

yandan Bentham' ı n fe lsefes 1, yasa koyucunun l nsan la.r ı haz 

yetenekleri birbirine eşlt birimler olarak almasını ve bu 

hazzı onların elinin ulaşacagı yere kadar getirip koymakla 

ytiktimlU olmasını savunur. Burada kahramanca bir basitleştirme 

dikkat ceklcldlr . 19 z> 

Dogal hukuk ve dogal haklar kavramının acık bir anlam-

sızlıgı deytmledigine inanan Bentham, bireyin sahip oldugu 

hakların •doga1• degil, yasa tarafından vertlaiş haklar oldu-

gunu ileri sürmektedir. Yasaların degeri ya da iyiliği, onla-

rın yararlı oluşlarına baglı olduğuna göre, en bUyUk sayıdaki 

insanın en bUyUk mutluluguna yol açan yasalar yararlıdır. 

Böylece Bentham dUsUncesinde, dogal hukuk ya da dogal haklar 

yerine yarar ölçütü oturtulmuş olmaktadır. ' ' 3 ' 

3. Dog&I Hukuk ilkelerinin Yoru•lanaa.sı 

Yukarıda deylmlendigi gibi Benthaa, genel olarak, dogal 

hukuk ya da dogal haklar teorlslnl anlaasız ve boş blclalnde 

nitelendirerek, hukuku, pozitif hukukla yani egemen gücün 

(92) llndsay, xıı. 
(93> Davldson, 46-47. 
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iradesiyle sın.ırlandırma.kta ve ahl~k gibi, hukukJın da temel 

amacının yaşamsal erek olan yarar ilkesini gerçelc;leşttr.ııı~k 

olduğunu düşünmektedir. Bentham, aynı zamanda doğal hukuk 

ilkelerini, yarar temeline dayandırarak yarar ilkesiyle acık-

la.makta; bu dogal hukuk llkelerlnln ya da ahl~ksal ilkelerin 

lçerlglnln irdelenmesinin, bizi, bunların gerçek anlamının bu 

soyut ve ilk ilkelerden degll de yarar ögesinden kaynaklandı-

gını dUşUnmeye zorladığını ileri sUrmektedlr. 

Bentham, doğal hukuk ilkelerinin temelini oluşturan ada-

let llkeslnl su açıklamasıyla «boşa cıkarmaktadır».O'na göre, 

hukukun temeli egemen gtictin irade açıklamasından kaynaklanır. 

Böylece, hukukun temellnl1 ancak irade açıklamasında bulunabt-

len başka blr deyimle yasa yapabilen bir varı ık oluşturabl-

lir. Bu varlık ta, egemen güçten başkası değildir.Adalet v.b. 

soyut ilkeler yasa yapamadıklarına göre bunların hukukun 

temeli, kaynağı olarak dUşUnUlmesl anlamsız ve aldatıcı bir 

seydir. 19 1' 

Bentham'ın kuramı herseyde •hak•ın ölçtisU olarak yararı 

tanımakta ve dogal hukuk ilkelerini, yalnızca uygar yaşamın 

başarılı olarak yUrütUlmesi tein zorunlu kurgular olarak 

görmektedir. O'na göre, hak kavramı kurgusal bir addan başka 

bir şey degtldir."'> Gerçekte, etkin ve belirleyici olan 

sa.dece yarar ilkesidir. özgUrlUk, eşitlik ve deaıokra.si gibi 

yegle•eler kendlllglnden iyi olmayıp, haklı g6sterllmelerl 

C94) Bentham, 51-52; Dunnlng, 218; Davidson, 46. 
<95) Bentham <Tuncay 3),26; Saha.klan, 214; Davidson, 46; Dun

n l ng, 218. 
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saglanaalarının genel autluluga olan katkılarının derecesln-

den kaynaklanmaktadır. BUtUn bunlar, mutluluğun en Ust düzeye 

çıkmasına yol açarlar ve bu nedenle önemsenmelldlrler.'' 6 > 

Bentham'ın özgUrlUkten söz etmeyişi dikkat çektcldlr. 

Gerçekten, O'nun özgUrlUge pek aldırış etmediği söylenebilir. 

Bu baglamda insan Hakları ögretlslnl bUyUk ölcU4e kUçUmsemlş, 

insan haklarını anlamsız ve sacma saymıştır. Fransız devrim-

cilerlnin insan Hakları Bildirgesini yayımlaması zamanında 

onu metafizik bir çalışma olarak nitelendiren. Bentham, bu 

bildlrlnln maddelerini anlaşılmaz olanlar, yanlış olanlar ve 

hem anlaşılmaz hem de yanlış olanlar biçiminde Uçe ayırmış -

tır. '"1 1 John Stuart Mill'ln dedlgi gibi , Bentham da dahil 

olmak Uzere yararcılar, özgUrlUge inandıkları için degil 

yararlı bir yönetim sistemine inandıkları tein Liberal olmuş-

lardır .'' 8 1 Bentham'ın özgUrlUge gereken önem ve degeri ver-

memesinin, sisteminin en eksik yönUnU oluşturduğu belirtil-

mektedtr. Buna göre, özgUrlUgU gUvenllgln uzantısı ve devle-

tin zorlama gUcU sayesinde, bu gUc var oldugu sürece anlam 

tasıyabllen bir şey olarak değerlendirmekle Bentham, otoriter 

devlet anlayışına kaymış bulunmaktadır .' "~ ' 

Yönetime karsı direnme hakkıyla tltskllt olarak Bentham, 
. 

direnmenin olası zararlarının boyun egmenin olası zararların-

dan daha az görUndUgU zaman bunun kabul edl lebl 1 ir oldugunu 

(96) Qulnton, 151. 
<97> Russel Hlstory, 803; Okandan, 668. 
(98) Abadan, 423. 
(99) Oktem HFS, 266; Abadan, 423; Okandan, 668; GUrlz FTA,76-



103 

bellrtmektedlr." 00 > "Direnme bakkı"nı da yarar llkeslyle 

aç ıklayan Bentham, sonuç olarak, kab_u_ı __ edl !ebJ ~ lr bir çok 

ilkenin ya da kanıtın gerçekte yarar ilkesinden çıktıgını 

ileri sürmektedir. Bu ·Jcanıtlar hangi kelimelerle deylmlenmiş 

olursa olsun, yarar i lkesl dogrultusundaki sonuçlara varır-

1 ar. ı ı o ı > 

Bentham eşitlik konusunda acık ve seçik bir dille "her 

bireyin tek bir değeri oldugunu ·ve hic bir bireyin birden cok 

değeri bulunmadıgını" belirtmekle, belki de şimdiye kadar 

esltllk üzerine söylenmls sözlerin en acık ve seçigi ve en 

duru olanını söylemlştir.< 1021 Bu kaypak formülde, hiç degil-

se eşitlikçi bir tad vardır. Daha da öte, mutluluk saglayacak 

koşulların yeniden dağılımında blr ölcUde eşitli~ gözetilmesi 

gerektigt, yararın en coga çıkarılması tasarısında benimsen-

mistir . Bununla da kalmayarak Bentham~ın eşitlik aşkı onu, 

insanların, malını cocukları arasında eşit olarak bölmesini 

savunmaya ve dolayısıyla vasiyet özgUrlUgUne karsı çıkmaya 

götUrmUş t .Ur. Haz ve acı hesabından c ı karı 111 ı ş es l t 1 l k l na.ne ı, 

Bentham'ın lcöktencllige Cradtkaltzm> dogru egilimintn kaynak

larından blristdlr. 110 ıı> Bu arada, Bentham'ın -eşltlige iliş-

kin bu görUsUnUn yararcılıkla demokrasi arasındaki entellek-

tUel baglantıyı blclmlendlrdlğl de llerl sUrUlmUstUr. 110
•

1 

Bentham •herkes bir kist olarak kabul edilmeli, htc 

( 100) Bentham, 93. 
< i01 > Benthaıa, 96. 
(102> Lipson , 149. 
<103> Qulnton, 152; Russel Hlstory, 803-804; Sahaklan, 215 . 
<104> Bkz: Dlcey, 158. 
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kimse birden fazla kabul edilmemeli• btctmlndekl eşitlige 

ilişkin yargıs1111 ·,- •e-n büyük - mutluluk• formülünün bir ilkesi 

olarak ileri sürmek istemektedir. Ancak. bu yargının eşitli~ 

gln bir doğal hak olarak benimsenmesini gerektirdiği acıktır. 

Dogal hak anlayışı ise yukarıda görUldtigU gibi Bentham'ın 

bentmseyeuıiyecegi blr kavramdır.< 10 ' 1 Bentham'a göre, eşitlik 

kendisi lcln lstenllınez. Esitllk, en bUyUk sayıda.ki insanın 

en bUyUk mutlulugunu sagladıgı için istenilir. Bu temel bir 

ilkedir. Eşitligin sınırları da, bu temel ilke tarafından ve 

deneyimlerden elde edilen sonuçlar gözön~ne alınarak belirle-

nir.< ıobı Gerçekten,esitligin bir dogal hak olarak degerlen-

dirilmesi sözkonusu olmadan, •herkes eşit sayılmalıdır# btçl-

minde bir eşitlik ilkesini savunması Benthaın'ın bu konudaki 

bir çelişkisini yansıtmaktadır. Diğer yandan, O'nun, eşitlik 

ilkesıne oranla güvenlik ilkesini önemsedi g 1 ; es 1 t 1 i k 1 e 

güvenlik ögelerinden birinin tercih edilmesi durumunda kalın

dıgında hiç düşünmeden gtivenllgin tercih edilmesi gerektigini 

ileri sUrdilgU unutulmamalıdır. 11071 

4. Suç ve Cezada Yarar llkeslnln Beflrleylcl Olarak 
Al ınaas ı 

Bentham'a göre, yarar ilkesi ceza hukuku alanında ussal 

bir ceza kuramına ulaşmanın dogal bir yöntemidir. Bu konuda 

genel kural olarak, cezanın verecegi acının suçtan saglanan 

kazancı asması durumu benimsenmiştir. Ceza, suçlunun suç 

<1051 Rltchie, 249. 
(106) Plamenatz, 83; Ayrıca bkz: GUrlz FTA, 74-75. 
<107) Bu konuda bkz: Von Aster HFO , 212. 
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işleyerek elde ettlgl yarardan daha agır olmalıdır. 110 • 1 

Bentham cezayı da, yararı bakımından degerlendlrmektedlr. 

Ceza, suç lslendtginden dolayı degil bir daha işlenmemesi 

a~acıyla verilir. Ceza, bir kişinin zarara sokulmasına karşı

lık geri kalan herkesin yararını saglayan bir kurumdur.< 10 • 1 

Böylece, ceza hukukunda da belirleyici olanın toplumsal yarar 

ilkesi olduğu acıga cıkmaktadır. 

önemli olan cezanın şiddetli olmasından çok, kesin olma-

sıdır Bentham tein; suçun işlenmesi durumunda cezalandırıl-

maya olan kesin inancın yerleştirilmesi saglanmalıdır. Ceza 

yasası, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarları bagdaştırma 

yöntemidir. Bu nedenle, uzun hapis cezasına karsı çıkan Bent-

ham, bunun gerekçesi olarak, uzun hapis cezalarının bireyleri 

topluma yararlı olmaktan alıkoymasını ileri sUrmektedir.' 1 '
01 

Bentham'ın yeniltkçl tasarılarının pek c;:oguoda oldugu 

gibi ceza hukukunda da, insancıl gtidUlerden çok düzen iste- . 

glnden etkilendlgi söylenebilir.' 1 ' 
1

' O'na göre ceza hukuku-

nun, insanın yanlış davranışı sonucunda başkasına zarar ver-

" tııesinin ya da kendisinin acı çekmesinin önlenmesi ve, insan-

lararası karşılıklı ilişkiyi kolaylaştırmak olmak üzere iki 

işlevi vardır. 11121 Bentham'ın hazcı felsefesi esas alınarak 

şöyle söylenebilir, bu konuda: Ceza hukukunun amacı, insanın, 

kendisinin ya da diger insanların yaşamsal erek olan haz ya 

(108) Bentham, 299; Plamenatz, 80; Sabine Yakınc;:ag, 72. 
(109> Von Aster HFD, 212-213. 
<110> Russel Htstory, 803; Von Astar HFD, 213. 
<111> Sabine Yakınçag, 73. 
<112> YörU.koglu, 176. 
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-
da yarara ulaşmalarını engelleyici ya da onların acı çekmele-

rtni gere~tlren eylem ve davranışlarda bulunmasnrı -engelle- -

mek; böylece, insanların acıdan kaçınıp hazza ulasma temel 

ereklerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır. 

UzU açısından tUm cezaların gerçekte kötü oldugunu be

nimseyen Bentham, ancak, yarar tikesi çerçevesinde dUsUnUldU-

günde cezanın kötUlUklert önleyici olduğunun anlasılacagını 

belirtir. Oiger yandan, bir eylemin suç sayılıp sayılmamasın-

da toplumun iyiltgl,toplum yararı belirleyici olmalıdır.Yarar 

ilkesi geregtnce bir eylemin suç sayılmasının nedeni, toplu-

mun iyi l lgtnin bunu gerekt irmes idtr. < 113 1 Herhangi bir eyle-

mln yapılması ya da yapılmaması, toplum yararı böyle gerekti-

rtyorsa suç say ılmalıdır. 

UlUm cezasına karsı çıkan görüşleri yadsıyan Bentham, 

suçluya ölüm cezası verilip verilmemesi ve hangi suçlara ölüm 

cezası verilmesi sorununun, toplumsal yararlar paralelinde 

çözülmesi gerektiginl ileri sürmektedir. Belirli bir suçun 

ölüm cez~sıyla cezalandırılmaması diger. insanları da suç 

islemeye itmek yoluyla toplumdaki güven duygusunun sarsılma-

sına neden olacaksa,ölUm cezasının uygulanması yoluna gidil-

ae 1 t d t r . 1 
' ' • 

1 Burada Bentham• ı n, dtişUncelertnde insancıl 

gUdUlerden cok dUzen tstegtnden etkllendtgt acıkça ortaya. 

çıkma.ktadır. 1115 > Dlger yandan, toplum yararı ölçUtUnUn suç 

ve ceza tarın bel 1-r lenmes l nde temel alı n•as ı n ı n b l reyse 1 

<113> Benthaa, 281,313. 
'< 1 14 > GU r l z FT A , 1O1 • 
(115> Sabine Yakınçag, 73. 
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hakların ve adalet llkeslnln zedelenmesine yol açacagı ve 

yasakoyucuyu, toplum yararını gerçekleştirme gerekçesiyle 

adale.tsiz cezalar belireme yoluna itecegi kuşkusuzdur. Cok , 

kötU nitelikli bir sucun ~oplumda yaygınlaştıgını, ancak hiç 

blr suçlunun yakalanamadığını vars~yalı~. Böyle bir durumdL, 

toplumdaki huzursuzluk ve gUvensizligi yok etmek amacıyla 

suçsuz bir insanı, herkesin onu suçlu saymasını saglayacak 

bir biçimde gösterdikten sonra idam etmek, bu bakış acısıyla, 

son derece elverişli olabilir.' 116
' 

Genel görUslerl doğrultusunda hapishanelerin düzeltil -

mes i sorunuyla da ilgi le nen Bentham, "Panopt icon" adını ver -

digi bir hapishane proJesi hazırlamıstır. 1 117 ' Bentham'ın, bu 

hapishane proJesiyle cezaevlerinde baskı ve işkenceye engel 

olmak ve hapishane koşullarını insancıllaştırmak ideal ini 

gUttUgU belirtilmişse de, 1118 1 Bentham'ın hapishanesinin , tu-

tukluda iktidarın otomatik işleyişini saglayan bllfnçli ve 

sürekli görUlebilirlik durumu yaratmak işlevinde olduğu ileri 

stlrUlmUstUr. 11 ı 9 • Buna göre, Bentham'ın hapishanesi, tutukl~-

<116> Bkz: GUriz FTA, 103. 
<117) Bkz: Ryan tntrodoction, 9; Sabine Yakınçag, 73; Gtiriz, 

FT A , 1 O l , 1 l 9 • . 
<tı8> Bkz: Gtiriz FTA , 101. 
<119) Foucault,252. •eentham'ın panopticon'unun ilkesi şudur: 

Çevrede halka halinde bir blna, merkezde bir kule, bu 
kulenin halkanın le cephesine bakan geniş pencelereri 
vardır; çevre bina hücrelere bölUnmUstUr. Bunların her 
biri binanın tUm kalınlığını katetmektedir. Merkezi 
kuleye tek bir gözetmen, her bir hücreye bir tutuklu, 
tutuklular tamamen bireysel leştirl imiş ve sUrekl 1 ola
rak görtileblllr durumdadır. Görülmeden gözetim altında 
tutmaya olanak veren dUzenleme,sUrekli görmeye ve hemen 
tanıma.ya olanak veren mek!.nsal birimler oluşturmakta
dır •.. Tam ışık altında olma ve btr gözetmenin bakışı, 
aslında koruyucu olan karanlıktan daha fazla yakalayı
cıdır. 'GörUnUrlUk bir tuzaktır. <Foucault, 251)"' Bent-
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ların bizzat kendilerinin de taşıyıcısı oldukları bir iktidar 

durumunun i ç ine alınmalarını saglamak amacını gütmektedir . 
( l 2 o 1 

B. JAMES MILL VE YAR.ARCILIK 

James Mi 11' in ası 1 önemi, O' nup Bentham ve oglu John 

Stuart Mili üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır . Bentham 

taraftarı olarak tanınan James Mili, Bentham ' Ia tanışmaları -

nın birinci yılında, O'ndan etkllendlgi ka dar O' nu etkilemiş-

tir de . Bentham'ı demokratik eylemllllgin iç ine katan Mili, 

aynı zamanda O'nun dtiştincelerini , kendi si nde n daha etkin bir 

biçi mde d i ger insan l a r a ulaş tırmı ş tır . Be ntham ' ın dUs Unce leri 

tngiltere'de u zun s Ure etkin olmuşsa , bunda herseyin Uze rlnde 

J a mes Mi l l • i n etki s i n in ol dugu s öy 1 e ne b i 1 l r . c 1 2 1 ' , 

James Mlll'ln yararcı l ıga yaptıgı e n ö ne mli katkı , 'dU-

şUncelerin cagrısımı ilkesi' üzerinde durmas ıdır . Bu kurama 

göre, bilincin lc erlgi dtişUncelerln çagrısımı düzleminde 

örgüt lenmiş ve bas langıçta yalın blr 11 işki tipinde olan bu 

yapı, sonunda oldukça karmaş _ık bir düzeye ulaşmıştır . James 

Mili, bununla, Bentham'ın değerlendirmelerinin dUşUncelerin 

cagrısımı ilkesine dayandıgını ve ahlıl..kın eylemlerin haz ve 

acı ile bağlanmalarından ya da bu sonuçlara dayalı beklenti-

ham'ın . bu taslagı hazırlarken Le Vaux'un Versatllas'da 
kurdugu hayvanat bahçesinden ilham alıp almadıgını 
merak eden yazar, bunlar arasında bir özdeşlik görmek
tedir: •Panoptlcon bir krall~k hayvanat bahçesidir; bi
reysel dagıtımın spesifik gruplandırılması yoluyla hay
vanın yerine insan ve kralın yerine de kaçamak bir 
iktidar makinesi geçmiştir lFoucault, 252)•. 

(120) Foucault, 252. 
<121> Plamenatz, 79. 
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lerden dogdugunu göstermeye calışmıştır.' 1221 Ruh bllla tart-

binin dönUm noktası olarak degerlendlrilen •Analysls of the 

phenomena of the human mlnd• <insan dUşUnce feno•enlnln ana-

llzl> adlı eseriyle, pslkoloJlyl tam olarak ve çok dikkatli 

bir biçimde yararcılıga sağlayan Jaaes Mlll'in bu konudaki 

yöntemi tümevarım ve deneycillktir. 112 ~• 

James Mlll'e göre, tUm insanlar pratikte yararcıdırlar. 

insanlar, yararcılık teorisine bilmeyerek karsı çıkmaktadır-

lar; bunun nedeni de dildeki karışıklıktır. Yararcılık, sonuç 

olarak akla yatkın bir teoridir ve insanlıgın ahlaksal ve 

siyasal davranışları Uzerinde düşünen bir kimse için yeterli 

şeyler icermektedir." 241 özgtirlUk, esttllk ve demokrasi gibi 

yeglemelerin kendinden iyi olarak degerlendirilemiyecegini 

ileri sUren Mill, bunların haklı gösterilmelerinin nedeninin, 

saglanmalarının genel mutluluga olan katkısının derecesinden 

kaynaklandıgını bellrtmektedlr.<ızaı 

Ahl~k teorisini •düşünce ve duyguların birligi* terimiy-

le dile getfren Mili, Bentham gibi, iyiyi hazla, kötüyü de 

acıyla özdeslestirmistir.tııı.ı Hoşnutluk ya da haz duygusu 

(ya da dUsUncesi> istenilen bir .say, acı duygusu ise nefret 

edilen bir şeydir . Bir davranışın dogrulugu ya da iyi ligiyle, 

o davranışın yararlılıgı aynı şeydir. Her insan, eger kendi 

kendine bırakılırsa diğer insanları dlkkate almadan kendi 

(122> Sahakian, 215. 
(123> Davldson, 79. 
(124) Plamenatz, 1. 
(125> Qutnton, 151. 
<126) Russel History, 804. 
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hazzını arar. Ancak, deneyimler insanlara, insanların a~l~klı . 

ya da ahlak dışı olarak nltelendlrdik·leri davranışlardan- --

birini seçmek gerektiğini ögrettr. Kaçınılmasında btr~ysel ya 

da toplumsal çıkar olmayan davranışlar, ahl~klı davranış 

olarak deg~r'lendirilemez.cı 27 > James Mili, Bentham gibi haz-

zı tek tyl ve acıyı da tek kötU olarak değerlendirmekle bir-

ilkte 0 1 ndan farklı olarak, Epiktir gibi ılımlı hazza en büyük 

değeri vermiş; entellektUel hazları çok iyi ve ılımlılığı da 

belli başlı erdem olarak degerlendlrmistlr. 1 1 ı 9 > 

James Mili demokrasiyi, ortak çıkarlara hizmet etmesi en 

fazla olası yönetim blclml olarak görmekted ·tr. Bunun nedeni 

bu ttir yönetimin herkesin mutluluğunu saglama çabasının , gU-

veni lir bir dtirtUye sahip olmasıdır. 1129 1 Yönetimin amacı da, 

toplum yararı ya da en bUyUk sayıdaki insanın en btiytik mutlu-

lugu olmalıdır. Bunun tein de yönetim bilimi, insan doğası 

bilintmlne dayanmalıdır. lnsan doğasına baktıgımız zaman, 

insanın, sürekli bir bicimde acıdan kaçınıp hazza ulaşma 

pesinde olan, kendisine bir gUç verildiğinde bunu başkalarına 

karşı. kötU kul !anan bir varı ık oldugunu görUrUz. 1 kt idar ın 

görev 1 burada ortaya c ı kmaktad ı r ve bu görev, bireyi d iger 

insanların saldırılarına karsı korumaktır. 1130 ' TUm insanlar 

hazzı istediği ve acıdan kaçınd.ıgı tc_ln insanların. dlger 

insanların çabalarının UrUnlerlni gasbetmek tein caba harca-

yacagına inanan Mtll. her insanın, dlger insanları ve onların 

<127> Plamenatz, 99-101. 
<128> Russel History, 804. 
(129> Qulnton, 151-152. 
(130) Davtdson, 90-91. 
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ellertndekllerini kendi hazzına boyun eğdirmeye yetkin kılnak 

amacıyla gUçlU olmayı istemesinin, insan dogasının bir yasası 

oldugunu ileri sUrmektedir . 11 3 1
' 

Yararcı dUsUnceyl ·peklstlrecegl umuduyla egltlme bUyUk 

önem veren James Mili , bUtUn insanların, hi c degllse ortalama 

bir egltimle ç ıkarlarını acıkça görmelerini olanaklı kılacak 

bir anlayışa kavusturulabilecegini ve çıkarlarını anlayınca 

da sasmazcas ına bunlara uygun bir bi c imde davranacaklarını 

ilerl s ürme ktedir . Eg.er bUtUn ins anlar ke ndi bireys el çıkar-

larını akl a uygun olarak ararlars a , en b Uytik say ıda insanın 

en bUyti k mutlu lugu i l kesi gerçek l eşecektir.' 1311 

Savundugu dtiştince le ri n eksik li kle r i ne ilişkin h içbir s e y 

s öyl emlye n ve bu dUşU ncele rl eksiks i z ve sal t doğru l ar o larak 

degerl endire n baba Mi li, bunların kr i t iginl yapmay ı ogul John 

Stuart Mill' e bırakmıstır. < 133 ' 

C. JOHN STUART MILL 

1. KISILIGI, GENEL FELSEFESi VE UNEMI 

l. Klslllgl 

Onl U tngili z dUş tinilril John Stuart Mil l , 20 Mayı s 1806'da 

Londra yakınlarında Pentonvi l le'de dogmuş, 8 Mayıs 1873'te 

Güney Fransa'daki Arignon'da ölmUstUr . Kendi s i de önemli bir 

ı ng i 1 iz dUşUnUrU o lan babası James Mi l 1 tarafı nclan "hart ka 

( 13 1 > P 1 ame na t z , t 05 • 
C132) Sabine Yakınçag, 87-88; Russel Htstor'y, 804; Davldson, 

85 - 86. . 
Cl33> Plamenat~, 109 . 
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çocuk• olarak yetiştirilen J.S.Mill, Uç yaşında Yunan dili ve 

- edebiyatı okumaya baslamıs,bundan bir kaç yıl sonra da Latin-

ce geometri, fizik, cebir, mantık ve eski tarih çalışmalarına 

başlamıştır. Onikt yaşında,babasının arkadaşı olan Bentham'ın 

.Yardımıyla felsefeye başlamış olan dUsUnUr, onyedl yasınday-

ken tnglliz sömUrgectltğlnin baş aracı olan Dogu Hindistan 

Şirketinin denetçilik bürosuna yazman olarak girmiş . ve bu 

şirketin kapanmasına degin, otuzbes yıl orada. çalısmıstır. 

<ı 34 ı Yararcı dUsUncenin egemen olduğu bir ortam içinde yetiş-

mis olan Mili~ kUçtik yaştan bert katlandıgı agır zihin çalış-

maları nedeniyle bir ara önemli bir ruh çöktinttisU geçirmişse 

de, 1865 yılında Pa r ·lamentoya s eçilmis,Uc yıl sonra yenilenen 

seçimlerde başarı gösteremeyince Arignon'a çeki l miş ve baş 

yıl sonra da ölmUstUr. 1 1 38 1 

Bentham'ın Mtll'ln dUşUncelerlnln otusumundaki etkisi, 
-

kuşkuya yer bırakmayacak denli coktur. Bentham'ın e s erlerini 

ilk kez okumasının, dUsUnsel gelişiminde bir dönüm noktası 

oldugunu belirten J.S.Mill, bu eserleri okuduktan sonra,artık 

herkese aktarıp yaymayı yaşamının temel görevi yapabi lecegl 

görüşlere, bir lnança, bir doktrine, bir felsefeye ve bir 

dine kavuşmuş olduğunu belirtır.cıuı Bentham•ın Mlll Uzerln-

deki etkisinin izlerinin, O'nun yasamı boyunca stiregeldlgl 

yadsınamaz bir gerçektir. Diğer yandan, Stuart Mlll'ln etki-

sinde kaldıgı kişilerin basında gelen birisi de babası James 

(134> Tuncay 3,63. 
<135> Shlelds, XXIV; Tuncay 3, 63. 
<136> Abadan, 487; Akarsu, 139; .Shlelds , ıx. 
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Mlll'dlr.James MHI ve arkadaşı Benthaa, Stuart Mill'l,yarar-

cılık geleneglnl - devaa ettirmek üzere bUyUk bir çaba harca-

yarak yetişttrmişlerdlr.<ı:s 7 ı 

Stuart Mlll'ln Fransa'ya yaptıgı ilk gezisinin, onun 

sosyal ve siyasal ldeoloJlsi Uzerlnde cok bUyUk etki yaptıgı 

söylenebilir. Bu gezi, kendi deyimiyle, Mlll'ln egitiminde 

etki 1 l olmuş ve oradaki özgür atmosferin sagladıgı avantaJ 

kenislne yararlı ol11ustur. 11 :s 11
> Bircok konuda çeşitli çalış-

maları olan Mlll'in, konumuz açısından en önemli olanları· 

•vararcılık• <Utilitartanlsm> ve •on Llberty• <özgUrlUk OstU-

ne> adlı eserlerldlr.<ı:s 9 ı 

Bentham ve babası James Mill'in ümitlerini baglamıs ol-

dukları Stuart Mlll'e ytikJedikl~rl şaşırtıcı egitlm programı 

kadar, gene bir dlmagı degtşmez bir bicimde tek bir kalıp 

içinde dondurmaya yönelik düzenli ve sistemli bir egttim hlc 

görülmemiş türden olmasına karsın, Stuart Mili, yarar~ılık 

gelenegtnt sUrdUrerek babasının beklentisini boşa çıkarmamış-

sa da,O'nun yararcılıgı degisik bir yararcılık olmuştur. 114 0> 

Mtll'l'n dUşüncelerl arasında zaman zaman rastlanan çelişki-

ler, <141 > kanımızca O'nun bir yandan yararcılık sınırlarında 

(137> Llndsay, Vll; Benn, 132. 
< 138> Mue l ler, 10 . 
<139) Bu eserlerden •uttlltarlanlsm, •Faydacılık• başlıgı al

tında ve Nazml C~şkunlar'ın çevirisiyle M.E . 8. tarafın
dan; •on Llberty• ise, •ozgUrlUk OstUne• olarak, Allae 
Ertan' ın çevirisiyle Belge yayınları ve Mehaet Osman 
Dostel'ln cevlrlslyle •Hurrlyet• başlığıyla M. E.B. ta
rafından yayınlanmış ve bu çalışmada sözü edilen çevi
rilerden yararlanılmıştır. 

<140> Llndsay, Vlll; Shlelds, IX. 
<141> Bkz: Pl~menatz, 6. 
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kalmaya özen göstermesi dlger yandan da ·bunu asmak lstemesiy-

le açıklanablllr. Babası ve Bentham'a duydugu saygı-, - yararcı- -

lığı saglıklı bir bicimde eleştirmesini engellemiştir. BUtUn 

bunların sonucu olarak Mili, bir yandan yararcılık ilkesini 

şiddetle savunur diger yandan da bu ilkelere, yararcılıgın 

hiç bir zaman benlmseyemiyecegi bazı ayrık durumlar ileri 

stirer. Bu açıklamaları, geoel olarak benimsenebilir açıklama-

Iar olmakla blrl ikte, yararcı 1 ık doktrinin bUttinlUgUnU ve 

özUnU bozar nitellktedlr.< 142 1 

2. Genel Felsefesi ve Uneal 

J . S.Mlll'le ilgili tUm söylenenlere karsın Mili' in, ken-

dislnden önceki yararcıların tilmtinden daha insancıl ve demok-

rattk bir insanın özU anlayışına sahip oldugu;bu anlayışıyla, 

önceki yararcıların insanı yararlarını ençoklaştıran bir 

varı ık ol~rak gören net burjuva bakışlarını uyuşturma çaba-

sının, Mlll'i,çagdaş k~ramın ana sorunu olan bireysel olanla

toplumsal olan arasındaki dengenin saglanması sorunuyla karşı 

karsıya gettrdfgi ileri sUrtilmUştUr. 11 • 3 > Gerçekten, Mill'in 

asıl Uzerinde durdugu, yararcılık ilkesinin ısıgı altında 

toplumµn yeniden dUzenlenmesi konusu olmuştur. O'nun felsefe-

sinin asıl önemi, hA..U. desteklediğini itiraf ettiği yararcı-

lıktan ayrıldıgı noktalarda ve dolayısıyla yararcı gelenege 

getirdiği değişikliklerde aranmak gerekir. Mtll#in •uttlita-

rlanism• adlı yapıtında öne sUrdUgU kuram, felsefeslnln bu 

(142) Ltndsay, Vllt; Ayrıca bkz: Mueller, 13~14 • 
. (143> Macpherson, 38. 
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dönUşUmUnU göstermektedlr.<1 441 

J.S.Mtll'l, ondokuzuncu yüzyıl lngiltere•stnln en önemli 

clUşUnUrU ola.ra.k göraek olanaklıdır. Benthaa'dan sonra, her 

tUrlU 'fizik ötesl'nln amansız düşmanı ola.n 'köktenci <radi-

kal> fllozoflar•ın başı olan Mili, Bentham'ın tek yanlılıkla-

rını dUzeltmeyl ve onun temel ilkelerini en yüksek doruguna 

eriştirmeyi kendine ödev bilmiştir. Mtll'in doktrini bir 

ilerlemeyi deylmlemekle birltkte,Bentham•ın doktrinine dayan-

makta ve Bentham'ınkilerlnln işlenmiş bir bicimi olma özelli-

gini lcorumaktadır . 11431 Mill'in bu konudaki özgUnlUgU, O'nun 

yararcılıgın ikincil ilkelerinin gözden geçirilip dUzeltlle-

btleceglnl, bunların böylece yararlı bir duruma gettrttlebi-

leceglnl dUsUnmestdlr. O'na göre, bu ikincil ilkelerin salt-

laştırılması yararcılığın savunulmasını olumsuz yönde etkile-

yebllmektedir, çUnku.ıı•b> 

Doktrini yarar ve bireyselcilik temellerine dayanan J.S. 

Mlll, sosyal ve siyasal alanda da bilgi yanteminin, dogal 

bilimlerde olmdugu gibi deneyci yöntem olması gerektiglne 

inanmaktadır. Mili. dogal bilimlerdeki nedensel ligin ahl~k ve 

sosyal fenomenlere de uygulanması gerektlglni savunur. 1 147 > 

Btlgl felsefesi alanında Hume'dan beri tngiliz felsefesinin 

en önem l l dtlşUnUrU olarak ta n lte lend 1 r l len 1 1 4 
• 

1 düşünür, 

<144> Sabine Yakıncağ, 99; Ayrıca bkz: Gregolre, 114-115; Sa.
haklan, 216. 

<145) Abadan, 488; Del Vecchlo, 205-206; Akarsu,139; Shields, 
ıx. 

(146) Rya~ lntroductlon, 48. 
U47 > Th l l ly, 527. 
(148> Benn, 133. 
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yararcı olarak adlandırılmak istemekte diretmekteyse de,O'nun 

yararcı lıgı benimsenebilir ve fakat yararcılı-gın - teınel 

ilkeleriyle çelişen bir görUnUm sunmaktadır. 

il. AHLAK Gl1ROSLERI 

ı. Yarar ilkesinin Kanıtlanaası 

John Stuart Mill insan eylemlerinJn,mutlulugu gözönUn

de bulundurup sagladık ları - oranda dogru oldugunu; acıya yol 

actıkları oranda da dogru olmadıgını savunur.insan dogasının 

dogrudan doğruya mutlulugun kendisini ya da ona vardıran bir 

aracı elde etmek istemek özelligi, yarar ilkesinin olabilen 

·tek kanıtıdır. Mlll'e göre yarar ilkesi benimsenebilir ya da 

yadsınabilir, ancak kanıtlanamaz. Bunun nedeni, son amaçlara 

ilişkin s orunların dogrudan dogruya kanıtlanmaya elverişli 

olmamasıdır. iyi oldugu kanıtlanabilen bir davranış, iyi 

olduğu kanıtsız benimsenen bir saye neden gösterilerek iyi 

olmalıdır. Bize zevk verdiginden dolayı mUzik iyidir:, ancak, 

zevkin ty·t oldugu nasıl kartıtlanabllir kl.' 14
•• 

Yararcı görUs, yarar ya da ·en bUyUk sayı da insanın en 

bUytik mutlulugu• ilkesini felsefesinin temeli olarak benimser 

ve davranıslarımızı bize vermekte oldukları mutluluk oranında 

iyi, mutsuzluk getirdikleri oranda da kötU sayar. Mutluluk, 

bu düşüncede haz ya da acının yok l ugu an lamı nda ben lmsen t r. 

Haz buna göre, istenilmeye deger biricik erektir. istenilmeye 

deger amaçlar, onlarda bulunan haz dolayısıyla ya da hazzı 

(149> Mtll ULR, 4. 
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artırmak dolayısıyla. ya da acının dogmasına engel olacak 

- araç olmak bakımından istenmeye d.egerdirler. 111101 Amacların 

ya da istek konularının salt ve göreli, iyilik ya da kötUlU

gUnU belirleyecek bir ölcUt ol~e.sı gerekttglni ve bu · ölcUtUn 

de 'insanın mutluluğuna yarama' oldugunu betrten Mili, yarar-

cı lıgın blr ahl~ksal kuram olarak en görkemli savunuculugunu 

yapmaktadır.< 11111 Yararcı görUsUn sadece mutlulugun peşind~n 

gitmeyi degtl, mutsuzluktan korunmayı da amacladıgını vurgu-

tayan Mili, yararcı teoriye karsı yöneltilen elestirilerl, 

mutsuz bicimde yaşamayı onaylamakla suçlamaktadır. 11 ' 21 Kanı-

mızca, tartışmanın merkezinin 'mutsuzlugun onaylanması' ya da 

'mutluluk karsıtııgı• degil de, mutluluk ya da hazzın insan 

yaşamının eregl olup olmadıgı sorunu oldugu ortadadır.Dolayı-

sıyla, Mill'e dUşen, esaslı bir deyimle insan varoluşunun 

ereginin nasıl ve niçin haz oldugunun ortaya konması olma lı -

dır. 

Mi 11, tUm insanların yaşamsal ereklerinin haz oldguna 

çok kesin ve salt bir bicimde inanmaktadır. öyle ki, bir 

insanın •mutlulugunu bedava bir bicimde terketmek• durumunu 

tercih edebilecegt, Mili' in akl ına htc bir zaman yatmaz: 

'"Acaba böyle bir adam, özverisinin kendl gelecegi için hiç 

bir yarar vermiyece~lni dttstinseydi ve mutlulugunu bedava 

terketmts bir kisi durumuna düsecegini bilseydi yine özveride 

bulunacak mıydı•. 11531 Mili, özveride bulunmayı kabul eder 

(150> Mlll ULR, 6. 
l151) Gorowltz, 268; Gökberk FT, 476. 
<152) Mlll ULR, 12,14. 
< 153) MI 11 Ui.R, 15. 
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ancak Ona göre, özveride bulunma eylemi bile yarar Hkeslne 

yani hazzı artırma-ya yönel i k olmalıdır . Mutluluk toplamını 

çogaltmayan ya da çogaltma e~illminde olmayan bir özveri 

•yararsız• olarak degerlendirilmelldir. 1 1
• •

1 

Yararcılık teorisinin aıutlulugun biricik amaç olmasını 

savundugunu ve istenmeye deger biricik şeyin mutluluk old~gu-

nu, bunun dışındaki hiçbir şeyin istenmeye deger olmadıgını 

vurgulayan ·dtiştinUr, mutluluğun dışındaki herşeyln degerlnln 

gerçek ve biricik erek olan mutlulugun gerçekleşmesi tein bir 

arac olmakla sınırlı oldugunu belirtmektedir.""' Mutlulugun 

es deyişle yarar ilkesinin bu şeklide biricik amac olaraıc · 

alınmasını gerektiren tek kanıt, insanların, yaşamlarında 

temel belirleyici olarak bunu benimsemiş olmalarıdır. Bir 

şeyin istenmeye deger oldugunu kanıtlamak tein, onun şimdiki 

zamanda bUtUn insanlar tarafından lstendiglnl söylemekten 

başka bir kanıt bulunamaz. Toplum mutlulugunun istenmeye 

deger oldugunu gösteren bir neden ortaya konamamasına karşı-

lık , yalnızca herkesin kendi mutlulugunu lstedlgt söylenebt-

lir . Yarar tlkesinl ·n dayanagı olarak ileri sürülebilecek 

biricik kanıt bu "'gercekllk'"tlr. 11
,., Yarar ilkesinin ahl&.kın 

temel ölcUtU olmasını kanıtlayacak tek kanıt ta budur .' 1
'

7
' 

Yarar ilkesinin en bUyUk yaptırımlarını dışsal ve içsel 

yaptırı11lar olarak adlandıran dUsUnUr, dışsal yaptırımların 

( 154) Mt 11 ULR, .J6. 
<155) Mili ULR, 32. 
<156) Mlll ULR, 32. 
(157) Mlll ULR, 33. 
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hemcinsimizi ya ,da Tanrıyı hoşnut etmek umudu veya hoşnut 

etmemek korkus u olarak açıga - çıktıgını; buna karşılık, içse l 

yaptırımın bizim kendi ru~umuzda oldugunu bellrtir . 11 5 81 Dış-

tan gelen yaptırımları bir yana bırakırs~k, •yararcı ahl~k·ın 

en son yaptırımının kendi ruhumuzundan dugmus öznel bir duygu 

oldugunu söyleyebiliriz. Bu öznel duygu, aynı zamanda kamunun 

mutlulugunun istenmesi olarak ta ortaya çıkar. Bu duygu, 

lnsanlıgın toplumsal duygularının temeli olup hemcinslerimiz-

la birleşmiş bir durumda olmak arzusudur. tnsanlıgın ilerle-

meslne paralel olarak , bu ortaklık duygusu da gittikçe güçle-

necekttr. Dolayısıyla, yarar ilkesi benimse nmede n uygar b i r 

toplumun oluşturulması da olanaksız olacaktır. 1 
'' 9 ' 

Böylece,Mill'e göre yarar ilkesinin geçerliltginin biri-

cik kanıtı, insan doğasının mutluluktan başka bir şey istemi-

yen bir özellikte yaratılmış olmasıdır. Bunun dışında bir 

kanıta ne sahip olanabi lir ve ne de buna gerek vardır. Bu 

kanıtlama yeterliyse, bUttin bunlar yarar ilkesinin eş deyişle 

mutlulugun insan eylemlerinin biricik amacı ve eregt oldugu-

nu, tnsanlıgın gtd islne tllskln bir . yarg ılama yapabilmek tein 

dayanılacak tek ilke oldugunu göstermektedir. 

Stuart Mill'in yararcılıgı savunmas ı, • olan-olması gere-

lcen• arası nda bir eşitleme yapması btctmtndeki •düzmece bir 

uslamlama•ya 11
•

0 1 dayanmaktadır:Bu uslamlamada,genelde insan-

ların yarar pesinde oldukları gerçelcltgtnden yarar ilkesinin 

(158> Mtll ULR, 25-26. 
<159> Mlll ULR, 29. 
(160> Sahaklan, 218. 
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savunulmasına gidilmektedir. insanların yarar pesinde gitme-

lerl gercekllgi, biricik tanıtlama olarak kullanılmaktadır. 

Oysa, 'yararın istenmesi' bir olgu olmasına karşılık, 'yarar 

llkeinln sa.vunulaa.sı' blr degerleaaedtr. Degerleae lse, bir 

şeyin pratikte isteniyor olmasına bakılmaksızın istenebilir 

olması gerektigl varsayımını anlatmaktadır. ' ' 6 '' Mill'ln 

yararcılıga ilişkin bu kanıtı, kabul edilemez blr kanıttır. 

Mlll'ln uslamlama.sına göre haz, arzu edilen tek şeydir dola-

yısıyla arzulanabilir tek şeydir. Yani bu uslamlamada, arzu 

edilenden arzu edilmesi gereken sonucu cıkarılmaktadır . 11 "z 1 

Dlger yandan , hazzın bir arzunun sonuc u oldugunda kuşku yok-

tur. Haz t ein, ayrık olarak, dol ays ız bir a r zunu n bu lu ndugu 

zamanl a r da vard ı r, fakat haz y ol u nda dol ays ız a r zuy l a be lir-

lenen ey l em l e r ayrık ve önemsizd i r . Tüm ins anların be ll i başlı 

eylem ve davran ış ları, haz ve ac ı hesabından önc e gelen a rzu-

larca belirlenmektedir . Dolayısı y la, a rzu haz dolayısıyla 

degil, fakat haz arzu4an dolayıdır. ' 1631 

Yararcılıga yüklemeye calıştıgı çelişkili düşüncelerinin 

bir s onuc u olarak,Mill,blrcok dUşUnUrU ya da düşünceyi yarar-

cı olarak nitelendirme eglltmtndedir . Bu baglamda, Aristo'yu 

•akıllı bir yararcı• olarak nitelendiren Mili, lsa'nın söyle-

diklerinin yararcı doktrinin dUsUncelerinl icerdigini ileri 

sürerek, yararcılıgı, lsa'nın Altın Kuralın ı n bilimsel formu-

<161) Bkz: Sahaklan, 219. 
<162> Russel Hlstory, 806. 
<163) Russel History, 806-807. 
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ıu11 •• 1 olarak dUşUnmUstUr." 6 ' 1 O'na göre, lnsanlıgın cogun-

luğu yararcı etkenlerle yönlendirilmekte oJmasına karsın, 

filozoflar, yanlış anlama nedeniyle bu öğretiye düşmanlık 

beslemektedirler. Tanrının, yarattıklarının 11utlulugunu 

lstedlglne inanan herkesin wımanlı bir yararcı# oldugunu 

lleri süren Mlll'e göre, tUm degerlerln temelini 'en büyük 

mutlulugun' deylmledlgi yarar ilkesi saglamaktadır.<166> 

Yararcılığın Tanrısız bir ögreti oldugu görUsUnU yadsıyan 

Mlll, bununla birlikte, ahlakın dine dayandırılmasına ve 

dtnln ahlAk tein vazgeçilmez oldugu görUsUne karsı çıkmakta-

dır.1167 1 

2. Ahl~ksal Temele Dayanaa.yao Haz Ayrıaı 

J . S.Mlll, Bentham'ın hazc ılığa ilişkin görüş lerini temel 

olarak benimsemi ş tir . O' na göre de insan eylemleri, vermekte 

oldukl arı mutluluk oranında lyl, mutsuzluk getirdikleri oran-

da da kötU olarak degerlendirilmelidir . 11 611 1 Buna göre haz, 

istenilmeye deger biricik erektir. istenilmeye deger amaçlar, 

onlarda bulunan haz dolayısıyla ya da hazzı artırmak dolayı-

sıyla ya da ıstırap dogmasına engel olacak araç olmak bakı-

mından istenmeye degerdirler . 

(164) Mi 11, lsa.'nın ı 1 ıml ı yolunda yararcı ahlAkın özünü ek
s tks iz bir bicimde görebilecegt11lzl ileri sürmektedir. 
O'na göre, tsa'nın Altın Kuralı olan •tnsanın, başkala
rına, kendisine davranılmasını lstedigl gibl davranma
sı; kendislnl sevdiği glbt komşusunu sevmesi• yararcı 
ahl&.kın ideal bir -ilkesini oluşturmaktadır <Bkz: Mili 
Essays, 218>. 

(165) Ryan tntrodoctlon, 20; Saha.klan, 219. 
(166> Ryan tntrodoctlon, 44,46~ 
<16·7> Mlll Essays, 222,417. Yararcı Okulun din karşısındaki 

tutumu lcln bkz: Aydın, 213-214. 
<168) Mill ULR, 6; Akarsu, 140. 
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BUtUn bunlarla birlikte Mili, Bentham'dan farklı olarak 

hazlar arasında nitelik açısından bir ayrım yapı~aa.sını 

savunur . Bu konudaki kaygısını şu UnlU sözlerle vurgulamak-

tadır, Ml 11: "Durumundan hoşnut bir domuz olmaktansa, duru-

mundan hoşnut olmayan bir insan olmak;mutlu bir budala olmak-

tansa acı çeken bir Sokrates olmak daha ly~dir". 11 •• 1 Yararcı 

olmakta direten J.S.Mlll, bu tümceleriyle yararcılıgın temel 

"deger"lne ters dUsmektedtr, acık bir bicimde . Bazı hazların 

d 1ger1 eri ne . oran la daha de ger 11, daha arzuya de ger ol dugunun 

benlms enebilecegtnl savunmakla' 1 7 01 Ml 11, yarar t lkes iyle 

çellsen dUsUncelere sUrtiklenmektedir . Gerçekten de, haz biri-

ctk e r ek olduguna göre, ha zzın deger ayr ım ı hangi öl çUye göre 

yapıl acaktır ? Kuş kus u z ki bu ö l çU , hazz ın ke ndi s in i n dış ında 

bir şey olma k ge rek i r. Bu i se il ke n i n, ' b i r icik e r ek' olma 

özelligintn sar s ılmasını dey imleyecekttr . 

GörUldUgU gibi yararcılıgın e y le mlerin, mutlulugu art-

tırmaya yaradıkları oranda dogru olduklarını, acıyı arttır-

dıkları oranda da yanlış olduklarını savundugunu; mutlulugun 

haz ve elemslzliği, acının da hazdan yoksun olmayı deylmledl-

gtnt belirten Mill, 1 17 11 gerçekte bu sözlerin blrlncl bölUmU-

ne yanl mutlulugu artıran eylemlerin dogru , dtgerlerinln 

yanlıs oldugu dUsUncestne eksikslk katılmaktadır. Ancak, 

ikinci bölUa yani mutluluk ve mutsuzlugun anlaalarına ilişkln 

düşüncelere o kadar önemli sınırlamalar ve degtşlklikler 

< 16 9 > M l l 1 U LR, 9 • 
<170> Bkz. Mlll ULR, 7; Ayrıca bkz: Gökberk FT, 476. 
(171> Bkz. 'Mlll ULR, 6. 
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getirmektedir ki, artık gerceglnin ortada durması şaşkınlık 

vermekten başka bir ise y'aramaz . 11721 Mili, hazlar arasında 

nitelik acısından blr ayrım yaptıği gibi, ·mutlu btr budala 

olmaktansa, acı çeken bir Sokrat olmak yegdlr"' dtyerek,mutlu-

lugun anlamına lllşkln yararcılıgın temel ilkesiyle cellşkiy~. 

dUşmUştUr. Hazzın mutluluk lcln temel ölçU olarak alınması 

yadsınınca, başka bir ölcti bulmak gereği kendini gösterir, 

ctinkU. < 1 ·7 3 > 

Bu noktada Bentham'la Mili arasında, bu konudaki önemli 

görUş ayrılıgını vurgulamak ·gerekir: Bentham, mutluluk ya da 

haz durumunun sadece niceliksel olarak hesaplanabllecegtne ve 

.bu dogrultuda bir mutluluk çizelgesi çıkarılablleceglne inan-

masına karşılık, Mlll,değer yargılarının nlt~llksel özelliği

ne dikkatleri çekmistir. 1174 > Mili , Bentham'ın. hazlara iliş-

kin ntcellksel ayrımını yeterli görmemiş, hazların niteliksel 

ayrımını da yaparak bunu, •yetkin kişiler• tarafından belir-

lenme ilkesine dayandırınıstır. 11 nı Hazların niteliksel ayrı-

mının •yetkin kişilerce"' beUrlenme ilkes.lne dayandırılaası, 

Mill'in kurdugu yapının gUcsUz noktalarından birisini oluş-

turmaktadır.' 1761 Mtll'ln bu biçimde bir haz ayrımına gitmesi 

kendisini, bir ölçUnUn ölcUlebllmesi için ölcU istemek gibi, 

kavramlarda bir cellskiy~ anlatan ve mantıksal bakımdan savu-

nulumaz olan bir duruma sokmaktadır. Aynı zamanda Mi~l, haz-

<172> Llndsay, X. 
<173> Ltndsa.y, Xl-Xll; Thilly, 532; Ayrıca bkz: Sahaklan,218 . 
<174) Helnemann, 344; Sahakta.n, 218; Del Vecchio, 205-206; 

Oktem HFS, 267; Akarsu, 140. 
<175) Gregotre, 115. 
(176> Gregolre, 116. 
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ların nlteliglnln degerlendlrtlmestnde kullanılacak "'ölçU"'yU 

baltrleyememekle, yararcılıgını da tam blr belirsizlik lcine 

sokmuş olmaktadır . 

Bütün bu karısıklıgın temeli O' nun, Bentham'dakl en 

bUyUk mut 1u1 uk ilkesin l, gerçekten .o ldugu biç l mly le yan l 

yasaların yararlıgını. ölçmede kullanılan kaba ve hazır bir 

ölçU o·larak kullanmak lstememestdir. ' 1771 Mlll'ln yararcılı-

gının ayırt edici özelligl, kendi kişisel idealizmiyle uyum 

sağlayan bir ahl~ksal karakter anlayışı getirmeye çalışması-

dır. Bu acıdan bakıldıgında, Bentham'ın, aynı zevki veriyorsa 

'tskambi l oyununun si ir kadar iyi oldugu' btcimindekt tinlU 

degerlendlrmesi bayagı anlamsızlaşacaktır. Mill'in 'mutlu bir 

budal a olmaktansa, acı çeken bir Sokrat olmak daha iyidir' 

blçlm lndeki sözU lse normal bir ahlaksal tepkiyi deylmlemek-

t .edir. 11181 Dlger yandan Mlll,Bentham• ın hazları özdeş sayma-

sına ilişkin degerlendlrmelerinl yavan, zevksiz ve ttlcl 

olarak nltelendlrmiştlr. 11791 

3. Erde• ya da Ahl&kın Deıerl 

Stuart Mlll'e göre, tUm şeylerin kendisine oranla ve 

kendisinden dolay1 arzu adil ir oldugu erek, olabi ldtgince 

acıdan uzak ve haz yönünden olabi ldtgtnce zengin bir yasam-

dır . Yarar, insan eylemlerinin amacı oldugundan dolayı zorun-

lu olarak ahl~kın da temel ölctttüdUr. 11
•

0 > Bu baglamda, ahla-

<177> Sabine Yakınçag, 100. 
l178> Sabine Yakınçag, ıoo. 
( 179 > Ryan tntrodoct lon, 35·. 
l180) Mili ULR, 11~ 
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kın kendlsl şöyle tanımlanabilir: Ahlak, kendt)erlne uyulması 

durumunda olablldiglnce tU11 lnsanlıga ve tUm duygulu yara:-_ 

tıklara olablldlğlnce acıdan uzak ve olablldlglnce haz verici 

bir yaşaa sağlayan davranış llkelerldlr. 11 • 11 Böylece Mlll de 

ahlakı, blrlcllc yaşamsal erek olan hazza ulaşmada bir araç 

sayan geleneksel yararcı görüşe katılmaktadır: Haz, istenll-

meye deger blrlclk erektir. tstenilmeye deger amaçlar,onlarda 

bulunan haz dolayisıyla ya da hazzı arttırmaları dolayısıyla 

ya da acının yaşanmasına engel olacak araç olmak bakımından 

istenmeye degerdlrler. Erdem ve ahU.k ta, lcendlltgtnden iyi 

şeyler olmayıp hazza ulaştırdıkları ya da acıdan korudukları 

oranda iyi olarak degerlendlrilebilir . 

Erdem, ancak hazza göttirdUgU ve özellik 1 e acı dan uzak-

laştırdıgı tein istenmeye degerdtr.' 1 82 ' Böylec e Mlll'e göre, 

erdemin •en yüksek iyi• es deyişle •1cendlltglnden lyt• olarak 

degerlendlrllmesi olanaksızdır. O'na göre, erdem -kendisi, 

erdemin •amacın bir parca.sı olmaya elverlsll• 11 u 1 olduğunu 

belirtse de - biricik yaşamsal erek olan yarar ilkesine götU-

ren bir araç olmaktan baska blr şey degildlr. Erdemin ayrıca-

lığı, onun dtger araçlara oranla •daha elverlsll• olması, 

genel mutlulugu vurgulamasıdır. Erdemin, para askı, iktidar 

ve başarı tutkusundan farkı,onların çogu zaman bireyi başka-

larına karsı zararlı bir duruma getirmesine karsılık, erdeain 

insanı hemcinslerine karsı iyiliksever yapıaasıdır. 11 •• 1 Mili, 

<181> MI l 1 ULR, 11. 
<182) Mili ULR, 35. 
( 183 > M 1 1 1 ULR, 34 • 
<184) Mili ULR, 35. 
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gerçekte sadece bir şeyin, mutluluğun lstendlglne ve istenme-

ye değer olduguna kesin bir bicimde inanmaktadır. O'na göre, 

istenilen herhangi bir şey ancak mutluluğa götüren araç olmak 

Uzere istenir. Mutluluk eş deyişle yarar dışında, hlcblr şey 

salt lcendlsl tein istenilir olamaz. Erdemi erdem oldugu için 

arayanlar, gerçekte ona sahip olmanın verdigl hazdan ve onsuz 

olmanın verdlgl acıdan dolayı onu ararlar.Eger bu, haz ve acı 

duyumu olmasaydı, erdemin sevilmesi ya da istenmesi sözkonusu 

o 1 mayacakt ı. Erdemin aranmasının tek neden 1, onun 1 nsan ı n 

kendlslne ya da başkalarının verecegi yararlanmalardır. 1101 

Kendisine baglı olan haz dUsUncesiyle ölctllU olmaksızın , bir 

şeyin istenilir olması , fiziksel ve metafiziksel b i r olanak-

sızlıktır . Hazdan ve acısızlıktan daha yUks ek bir a maç o labt-

lecegi savı ileri stirtilemez. 1111 61 Bu inanç Mlll ' e o kadar 

apaçık görUnUyor ki, onun tartışılmaya ya da yadsınmaya ugra-

yacagına hlc bir zaman olanak tanımaz. 

TUm ahl~ksal ilkeler, Mlll ' e göre, bireye ve topluma 

yararlı olmaları nedeniyle varolmaktadırlar. 111171 Bir insan 

ahl~ksal ilkelere, kendi yararına oldugu lcln uyar. Bir kar-

sılık yani yarar olmadan insanların lylllk yapacağı, O'nun 

kabul edebllecegt bir şey degtldlr.Bu bağlamda Mili, Kant'ın, 

"O şekilde davran ki, davranışının ilkesi tUm insanlar tein 

yasa gibi benimsenebilsin• blçlmlndekl ilkesini şöyle yorum-

lamayı önermektedir: TU11 insanların, ortak yararları olarak 

l18S> Mlll ULR, 35-36. 
( 186 > M 1 il ULR, 3 6 . 
(187> Bkz: Mili ULR, 39-57. 
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benimseyecekleri bir ilkeye göre davranışlarımızı düzenleme-

llytz.ııaaı 

GörUldUgU gibi Mill'ln ahlak teorisi, Bentham'ın haz ve 

ac·ıya l l iş k l n denenmeml ş görUşUy le başlamak la b l r 1 ı kte, sonuç 

olarak bazı noktalarda yararcı ahlak teorisiyle çelişen, onu 

değiştiren bir görUnUme bUrtinmektedir. 111191 TUm bunlarla bir-

ilkte Mill'in ahlak teorisi, hazcılık ve en btiytik sayıdaki 

insanın en btiytik mutlulugu'nun insan davranışının ideal eregi 

olarak benimsenmesi temel noktalarını korumuştur. 1190 1 

4. Bireysel Yarar-Toplu11Sal Yarar Dengesinin Saglanaa.sı 

J . S.Mill i nsan dogasına ilişkin olarak . insanın , sadece 

kendi bireysel varlığına ilişkin şeyl e rle ilgilenen bencil 

bir yar~tık olmadıgını ; her ins anın, başka insanların lylllgi 

için yürekte n bir llgl ve doğal bir sevgi gösterme gUcUne 

sahip oldugunu kabul etmektedir . 11 9 11 Toplumun mutlulugunun 

toplumu oluşturan bireylerin çıkarlarından oluştuğunu dtişU-

nUrken Mtll, yararcılıgını toplumsal eğilimler üzerine kur-

maktadır. 11 ' 21 Mill'ln insanın yaratılışı geregi toplumsal 

bir varlık oldugu bicimindekt inancı. topluma,yalnızca bencil 

dUrtUlerle har~ket eden bireylerin bir araya toplanmalarından 

meydana gelmiş bir küme gözüyle bakı lamıyacagı anlamına ge-

< 188> Mil l · ULR, 49. 
(189) Rltcbie, 43; Cobanoglu, 97. 
(190) Benn, 135-136. 
<191> Mili UL~, 13. 
<192) Cobanoııu, 97. 
(193> Ltndsay, XllJ-XJV. 
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Mtıı•ın insan dogasına ilişkin dUşUncelerlnln, yararcı 

görüşün temel ilkesiyle cellstlgl ortadadır. tnsanın, dogal 

olarak insanların lylllgini isteme yetenegine sahip oldugunun 

benlmsenaesl, haz ya «a _ yararın insan yaşamının eregi oldugu 

temel dU:sUnceslntn önemli derecede sınırlandırılmasını, gide-

rek temel ilkenin egemenliglnfn sarsılmasını deyimler, kanı-

mı zca. 

Mill'inr insanların toplum halinde yasamaya e&llimli ol-

dukları dUsUncesini yararcılık çerçevesinde dtisUnmesl ve bunu 

yararcılıkla bagdastırması,' 1 n ı aynı zamanda O'ntın Bentham' 

dan önemli bir ayrılıgını da göstermektedir. Bentham'dan 

farklı olarak Mili, bireysel mutluluktan toplumsal mutluluga 

geçişi saglam bir temele oturtmaya cabalayarak, sosyal duygu-

tarın bencil duygular gibi dogal ve etkin olduklarını dtistin-

mektedir.' 1911
' Toplumsal yaşam insan bencllllglııl egitip, 

baslangıcta bir arac olan başkalarının çıkarlarını tollaıaayı, 

sonunda bir erek durumuna dönUsttirUr. Bentham ictn. eylemle-

rlmlzde kendi çıkarlarımızın ana etken olmasına karşılık Mili 

için, çıkar gözetmeyen duyguların varlıgı bir gerçek olmakta-

dır. Bu baglamda, iytllkseverlik <duygudaslık:sempatiJ duygu-

suna özel bir önem veren Ml l 1, ahU..ksal t lkelerln dogustan 

olamıyacagını savundugu hal~e,sözkonusu tytltkseverlik duygu

sunun ayrık bir durum olarak dogustan olabileceglnt kabul 

etmektedtr.' 1961 Mlll'in bu görüşleri, bireysel ve toplumsal 

(194> Bkz: Mili ULR, 32. 
(195 > Bkz: M 111 ULR, 13. 
(196) Gökberk FT, 476-477. 
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cıka·rıarın çözülmez bir biçimde birbirine baglı oldugu anla-

mını d~ylmlemektedir. Bireysel çıkarla, başkalarının çıkarı 

kavramlarının sıkı sıkıya birbirine baglı olması, kişinin 

başkalarının çıkarlarını da düşünmeden kendi çıkarını düşüne-

miyecegl anlamına gellr.' 197 ,Blreysel yararla topluasal yarar 

arasındak·l paralelllgln önemini vurgulayan Mili, Bentham'ın 

sözUnU ettlgi hesaplamanın · anlamsız oldugunu ayrımsayarak, 

insanların genel 1 ikle hesap yaparak degl 1 de, davranışlara 

yön veren sempati duygusuyla hareket ettllderini ileri stir-

mektedlr. Bu •ahlaksal• duygu, blre~ln,toplum içinde yasamak-

la kendi yararının digerlerlnln yararından ayrılmayacagı 

kanısına ulaşmasıyla oluşur.Bu durum so nucunda bireysel yarar 

kavramı, başkasının iyiliglni de kapsayacak bicimde genişle-

me k t e d i r • ' 1 
" • 

1 

GörUldUgU gibi, Bentham'ın bencil hazcılık açıklamasıyla 

bireyse l yarar-toplumsal yarar arasındaki dengenin saglanama-

yacagının ayırdı na varan Mi 1 l, insanın dogal olarak sadece 

bencn duygulara sahip olmadığını; lylllkseverllk duygusunun 

da dogal bir insan karakteri oldugunu kabul etmiş ve bu duy-

guya dayanarak b 1reyse1 yarar la toplumsa 1 yarar arasındaki 

dengeyi saglamaya cabalayarak,yararcı bakış acısını genişlet-

mlşttr . Ancak,bUtUn bunlarla birlikte, Mill'tn yararcı cerce-

venin merkezinde kalmayı her zaman sürdUrdUgU de vurgulanmak 

gerekir: insanın sadece kendi çıkarını düsUnUp başkalarını 

dUsUnmeme durumundan cıkmasının ve başkalarının yararını da 

<197> Gregolre, 115-116. 
(198) Del Vecchlo, · 205. 
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gözönUnde tutmasının nedeni, yine kendi yarar. ı, yani temel 

yararcı ilke olan haz ve yarar eregtdir. 

111. HUKUK GUROSLERI 

t. Yönetl• Ozerlne 

Stuart Mili, yararcı görUslert dogrultusunda,insanların, 

iktidarı kendi mutlulukları ve yararı için oluş\urduklarını 

belirtmektedir. lktldatın amacı, toplums a l yararın s aglanma-

sıdır . 1 19 "' Pariamenter sistemin ideal o l arak en iyi yönetim 

biçimi oldugunu savunarak baskıcı y öne tim biclmler l ne karşı 

çıkan Mili , des pot yönetimin l y l bir yönetim bi c tml oldugu 

dUs Unces in i n , iyi yö ne t imi n ne oldu gu ko nus unda teme l ve 

zararlı b i r yanlı sı dey lm ledigl n l söy lemekt e dir . O' na g öre, 

bu dUsU ncede n kurtul madı kça yöneti me t l fski n bU tUn d tisti nsel 

kurguları mız onulmaz bir biçimde b ozu lacakt ı r . 12001 Salt 

iktidar dUsUnces inin halkın edtlgenligtnt i çerdiği n i belirten 

Mili, her seyln insanlar adına,kendllertnln olmayan bir irade 

tarafından kararlastırıldıgı baskıcı yönetimlerle yönetilen 

toplumlarda sagl ıkl ı insanların olusamıyacagını vurgulamak-

tadır . ' ı 0 1 1 

Mlll ' ln baskıcı yönet i mleri yadsıyıp parlamenter sistemi 

savunmasını saglayan neden, yarar ilkes idir. Yararcı felsefe, 

birey olarak her insanın ve her toplumun kendi yararının en 

iyi bicimde, yine lcendlsl tarafından bilinebileceginl tcerlr. 

<199> Dunntng, 236. 
<ZOOJ Mtll Constderations, 36. 
<201) Mili Constderations, 37. 
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Bu düşünce ise, baskıcı tutu!llara karşı c _ıkmayı gerektirir. 

Bu baglamda Mili, ideal olarak en lyi yönetimin, en bUytik 

nicelikte yararlı sonuçları doguran yönetim biçimi oldugunu 

açıkça dile getlrlr.ızo 7 • 

Liberal doktrini en eksiksiz biçimde formülleştiren M111 

ekonomi konusunda toplumcu dUstincelere gen.iş yer vermekle, 

aynı zamanda 1 iberal eko 1 le sonraki ekoller arasındaki degi

s lkl igln de habercisi olarak degerlendtrilmlstir. 1203 1 Mili, 

serbest rekabetin, yetor·sizlerin daha yeterliler tarafından 

ortadan kaldırılmalarını ~agladıgını savunur. Rekabeti sınır-

layan herşey fenalık, KHnisleten her sey de iyiliktir ve bu 

kural salt olarak dogrudur. '"Homo economicus• kavramını, yal-

nız kişisel çı.karıyla hıLreket eden, tam ve eksiksiz isleyen 

rekabet ortamında iş gör-on insan olarak açıklayan Mi 11, •haz-

cılık" <hedonizm) ilke:ıl nin,en çok mutlulugu en az emekle 

elde etmeye çalışmak tc.;ln baskı yaptıgını anlatır. Dl ger 

yandan, devlet mtidahalosl aracılıgıyla sosyal bir devrim 

olanagına inanan Mili, hHylece, bireyci ligine olumlu bir sos-

yalizm eklemeye çabalamı~tır. 120 ' 1 

Bununla birlikte, ~tuart Mill'de babasında görUlen, de-

mokrasiye canlı gUven duyma yoktur.Bunun nedeni O'nun, demok-

raslde bir çogunlugun ttranlıgı olasılıgını görmesidir.ızosı 

Mlll'fn toplumsal eleştlrlsl,yararcılık ve llberaltzale tctce 

<202) Mlll Conslderation~. 43-44. 
l203J Bkz. LaJugte, 31. 
<204> LaJugle, 31-32; Ltpson, 214. 
<205> Qulnton, 152. 
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gecmls durumdadır. Bir yandan, bireye alt olan alanda devlet 

faaliyetinin bulunmaması gerekttgtnt söyliyerek devlei ikt._t-

darının sınırlandırılmasını savunan Mill,dlger yandan, bunun-

la birlikte devletin kendisini ve bireyi korumak amacıyla 

beltrll bir dp.vra.nıs btçtmlni bireylere zorla kabul ettirme 

hakkına da sahip oldugunu bellrtmektedlr." 2061 

2. UzgUrlUgUn Yarar tikesi Geregtnce Kutsanaa.sı 

J . S.Mlll'ln •tızgtirltik UstUne'" <on liberty> adlı eseri, 

yararcılıgın genel ve temel özüne aykırı saptamalar içermek-

tedlr. 1 20 1 • Bununla birlikte, Mill, bu dUsUncelerini yine de 

yararcı bir temele dayandırmaya çabalamaktadır. Mill'e göre, 

toplums al zorbalık, yaşamın ayrıntılarına derin bir bicimde 

isleyerek insanın klştligini tutsaklık altına aldıgı icin 

bireye daha az kurtuluş yolu bırakır. Bu nedenle, devlet 

yöneticilerinin diktatörltigtine karsı korunma yeterli degil-

dlr . Egemen duygunun ve dUşUncenin diktasına karsı da korun-

mak gereklidlr. 12081 _Eger bir teki dışında tUm insanlar aynı 

dUsUncede olsalar ve yalnız bir kisi karsıt dUşUncede olsa, 

nasıl bu kisinin diger insanları susturma hakkı yoksa, insan-

ların da bu tek kişiyi susturmaya daha fazla hakları olamaz, 

Mill'e göre. Bir dtisUncenin susturulması durumunda, eger 

dUşUnce dogruysa insanlar yanlış olanı dogru olanla deglştir-

mek olanagından yoksun bırakılaıs olacaktır.Susturulan dUşUn-

ce yanlışsa, onlar aynı derecede bUyUk btr yararı yani gerce-

(206) Amittay, 230. 
<207) Bkz. Everett, 476-478; Sabine Yakınçag, ıoı. 
l208) Mili Llberty, 7; Ayrıca bkz: Shields, XlV. 
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gtn halcsızlıkla çarpışması sonucunda onun daha acık bir b1-

çimde ~nlaşılmasını ve daha canlı bir etki yaratmasını elden 

kaçırmış olacaklardır. 1 ~ 0 •> Bir dUşUncenln yararlılıgı da bt~ 

dUşUnce sorunu olup, dUşUncenln kendisi kadar tartı-

şılmak durumundadır. Mahkum edilen dUşUnce kendlnt tam savun-

ma olanağına sahip bulunmadıkça, bir dUsUncenin yanlış oldu-

guna karar vermekte oldugu gibi, zararlı oldugu kanısına 

varmak lçin de dUsUnceler arasında blr yanı~maz hakime gerek-

sinim vardır. 1210 ' 

Mtll, dUsUnce özgtirlUgUnU savunmasının nedeni olarak, 

yarar ilkes ine başvurmakta diretir: DUs Unce özgUrlUgU, s adece 

bUyUk dUsUnUrler yetiştirmek için gerekil deglldtr . Aynı za-

manda, ortalama insanların dUştinsel olarak ulaşmak yetenegin-

de oldukları aşamaya varabilmelerini olanaklı kılmak tçln de 

gereklidir. DUstince özgtirlUgUniln olmadıgı toplumlarda tek tek 

btiyUk dUşUnUrler çıkmış olabilmekle birlikte, tslek kafalı 

bir halk hic bir zaman varolmamıstır. 1211 ' Bir dUsUncenin 

dogrulugu, dtisUnce özgUrlUgtintin oldugu bir ortamda anlaşıla-

bilir. Bir dUşUncenln yararlı olabilmesi tein de, dogru olma-

s ı gerek l r. Gerçeğe aykırı o lan h t ç b 1 r dUsUnce, gerçekten 

yararlı olamaz.' 212
' 

Mill, dUsUnce özgUrlUğUntin insanlığın dUsUnsel mutluluğu 

için çok gerekli olduğunu, dört ayrı nedene dayandırarak 

(209> Mili Llberty, 21: Feyerabend, 108. 
<210> Mlll Llberty, 27; Feyerabend, 108. 
(211) Mili Llber~y, 41-42. 
l212> Mlll Llberty, 28. 
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ortaya koymaya çe.lışır: 1 ~ 13 ' Bu tıedenferln birincisi, sustu-

rulan blr- dtisUncenln dogru olma olasılıgının her zaman var 

olması ve bunu kabul etmemenin yanılmazlık savında bulunma 

anlamına gelmesidir. tkinci olarak, susturulan dUsUncenin 

dogru olma olasılıgı her zaman · olduguna göre, gercegin geriye 

kalan kısmının tamamlanması.ancak karşıt dUsUncelerin çarpış-

masıyla olanaklıdır. OçUncU olarak, benimsenen bir düşünceye 

karşı elestlrl yapılmasına katlanmamak,o dUşUncenln benimsen-

meslnln bir önyargı niteligine bUrUnmesine yol açar . Son ola-

rak, benimsenen öğreti bUtUn bunların sonucunda anlamını 

yitirir ve salt biçimsel bir açıklama durumunu deyimleyen 

dogma halini alır. 

OzgUrlUgU. başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya 

ya da onların mutluluga ulaşma çabalarına engel olmaya kal-

kışmadıgı sürece, insanın, kendi iyi l tgini kendi bt ldlgt yolda 

araması özgtirlUgU biçiminde tanımlayan Mill;her insanın kendi 

yaşam alanında,başkalarının yasam alanlarına girmedikçe salt 

bel lrleyicl olması gerektiğini; insani ıgın, insanların birbir-

terinin kendi blldigi gibi yaşamasını hosgörUyle karşılamak-

la,her bireyi başkalarına hoş gelecek biçimde yaşamaya zorla-

makla olduğundan daha kazançlı cıkacagını anlatmaktadır. 1214 ' · 

Mlll'e göre, dUşUnsel ve tinsel güçler salt kullanılmak-

la gellştirlleblllr: Blr şeyi, ne sadece başkaları yapıyor 

diye yapmakla, ne de sadece ona başkaları inanıyor diye inan-

(213) Mili llberty, 64. 
(214> Mili Llberty, 16-17; Ayrıca bkz: öktea HFS, 267-268. 
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aa.kla yetiler gelişttr·iıemez. Bir dtisüncenin dayanakları 

kişinin kendi aklını lnanctırmıyorsa. bunu kabul etmekle aklı 

gel iş tiri imiş olamaz. Kendi yaşamının bel irlenmes lnt topluma 

ya da çevresinde bulunanlara bırakan kimsenin, takllt etme 

yetisinden başka hiç bir yetiye gereksinimi yoktur. 12151 

istekleri ve egtltmlert kendinin olan insana ancak ka-

rakter sahibi denebllecegini; "insan doğasının' arzu edilir 

olan durumu " nun da bu olması gerektlglnl bellrtmekle 1 2 uı 

Mlll, yararcılıgın, insan dogasını hazzın salt egemenltgiyle 

açıklayan ve kendisinin de katıldığını söylemekte dlrettigi 

temel dUşU nces iyl e aç ıkc a çelişk i i çine girme kted i r, kan ı mız-

ca. tnsanın doga tarafından, hazz ı i s teyen ve ac ıdan ç ekinen 

bir ö ze lltge bUrU ndUrUldUgU; haz ve ac ı des potları n ın i ns an 

davranı ş larında s alt bir b ic imde be l i rley ic i oldukları ve 

insanın bu boy unduruktan kurtulmas ın ı n o l anak dışı oldugu 

benimsendikten sonra,öz gUr ki s lltgt, bir deger olara k benimse-

mek ve bunu '"insan doğasının arzu edl.llr olan durumu" bici-

mlnde nitelendirmek bUyUk bir celiskl olsa gerektir. 

Dtger yandan Mili, bireysel özgUrlUk konu'.iundakl salt 

olumlu dUşUncelerlyle, özgürlük tlkestnln bir kimsenin özgUr 

olmamakta özgür olmasını gerektlrmedlglnl; bir kimsenin kendi 

özgUrlUgUnU başkasına devretmesine izin verllemlyecegtni 

s&yllyerek12 P> te çelişkiye düşmektedir. Mili, kanıaızca bu 

konuda bir insanın özgUrlUgUnU başkalarına devretaasinln ya 

<215> Mili Llberty, 71; Shlelds, XXI. 
(216) Bkz: Mili Liberty, 73,75. 
<217> Bkz. Mlll Llberty, 125 . 
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da özgUr olmamayı secmes inin, •başkalarına nasıl bir zarar 

verdiglnt• a.cıklayamamaktadır. Toplumun bireyin özgUrlUgUne 

karışmasının temel ölcUtU olan *başkalarının zarar görmesi• 

' 2 ı il 1 ö lçtltf:ly le bu duruaun aç ıklanması o lanaks ı zd ı r. UzgUr-

lttk,salt blr deger olarak benimsenmeden sonuna kadar savunu-

lama.z kanı ıa ı zca. 

Mili, yarar ilkesinin tüm değerlerin ölctittl olduguna 

inanmakla, bazı sosyal yararların bir sınıf olarak dlger ttim 

yararların herhangi birinden cok daha önemli ve dolayısıyla 

da salt ve zorunlu olduğunu benimsemenin birbiriyle bagdas-

tırabl lecegtni dtiştlnmektedlr. Mi 11' in UsttinlUk tanıdıgı bu 

sosyal yararların basında, özgtlrlUk gelir. 121
•

1 Mili, bu 

yönüyle kendisinden önceki yararcılardan ayrılmaktadır. Dtger 

yararcılar özgtirlügU benimsemekle birlikte ona, sadece sosyal 

~mtlulugun bir aracı olarak bakıyor ve onu bu araçların en 

önemlisi olarak degerlendlriyorlardı . 12201 özgUrlUk ,Bentham'a 

göre, özellikle güvenlik karş ·ısında boyun. egmek zorundaydı. 

Mlll'in en iyi yönU, başkalarının ktştltgine besledtgi 

sevgi ve saygıda aranmak gerekir. 1 22 ı 1 öyle ki Mi 11, herhangi 

bir konuda tüm insanlar, bir kisi dışında aynı düsUncede olsa-

lar yine de, onlar gibi düşünmeyen o bir kişiyi susturmaya 

hakları olmadıgını dUsUnmektedir.Mill icln,dUştince ve konuşma 

6zgUrlUgU, kendi kendine denetlenen ahllksal yargı ve eylem 

<218> Evere~t, 476; Sahaklan, 219; Shlelds, XVI. 
(219> Bkz: Feyerabend, 108. 
<220> Llndsay, XV. 
(221> Llndsay, XVlll. 
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özgUrlUgU kendl başlarına blr değerdir. Mill, özgUrlUgUn 

genel olarak hem topluma hem de bireye yararı ı olduguna - -

doğal bir şey gibi inanmaktadır . Ne var ki, Mili bunda diret-

se de, bu dUşUncelertn asıl önealt bölUmUnUn yararcı olarak 

degerlendlrllmesl olanaksızdır. BUtUn insanların bile bir 

aykırılıgı susturmaya hakkı olmadıgını söylerken, gerçekte 

görtiş oluşturma özgUrlUgUnUn yani zorlanmak degll ama inandı-

rılmak hakkının, tins el olarak olgun bir klşlligin öztinde 

bulunan bir nitelik oldugunu anlatmaktadır. Daha dogrusu, 

ancak böyle anlaşılabilir. Oiger yandan Mili ha lktan çıkan 

bir yönetimi Bentham ve babas ı James Mil 1 glbi , etkili oldugu 

için savunuyor degl ldir. Böyle bir yönetimin her zaman etk i li 

olacagı konus unda c iddi kuşkuları vardı. 1 2221 özgtirlUk lehin-

de l ler i sUrU lecek görUş ler in temeli, yUkse k b l r ah 16.ksa l 

karakter tUrU yaratması ve ona geli ş me olanagı vermesi olabl-

lir ancak .c 2 231 Böyle blr karakter kurmanın nedeni, başka bir 

amaca yarayacagı dUştlncesi degll özti bakımından insanca bir 

karakter turu oldugu dtisUncesi olabilir. 122
" Dolayısıyla tUm 

bu, özgUrlUge lllskin degerlendirmelerln "yararcı görUs"le 

uyum lçlnde oldugunu söylemek güçleşmektedir. Mlll'in özgtir-

ıugu savunması, o denli kayıtsız-koşulsuzdur ki dogal bir hak 

niteligine bUrUnmektedir.' 22
'

1 

Ne var kl,Mlll'ln,özgUrlUgU çok aşırı bir blçtade savun-

aasının temelinde de yarar dUsUncesi yatmaktadır; daha dogru 

<222> Blcz: Kettler, ıs. 

<223 > Sab l ne Yakı ncag, 101 ~ 
l224> Sabine Yakıncag, 102. 
(225> Qulnton, 152. 



bir deyimle, MlU bunda diretmektedir. O'na göre ., toplumda 

özgUrlUgUn olması -ortak yarar ilkesinin bir geregldlr. özgUr-

IUk, toplumun l lerlemes ine. ve uygarlaşmasına yol açt ıgından 

dolayı ~egerlidlr. Yoksa Mlll, dogal hak olarak algılalDamak-

tadır özgür l UgU. Ancak, M l l l, özgür 1 UgUn toplumun yararı na 

olmasının kim tarafından bellrlenecegl sorusuna hiç bir zaman 

yanıt verememlştlr. 12261 

3. Adalet Kanasında Yarar ilkesine Tanınan OstUnllik 

Yarar ya da hazzın insan eylemlerinin degerlendirllme-

sinde temel ölçUt olarak benimsenmesine karsı yapılan eleş-

ttrilerin en çok adalet dUşilnceslne dayanmakta olduğunu 

ayrımsayan J.S.Mill, adaletle yarar arasında bir uygunluğun 

bulundugunu göstermeye ve adalet kavramını yararcı · bir bakış 

açısıyla açıklamaya çaba göstermiştir. 

Adalet dUşUhceslnin lkl temel ögesi bulunduğunu belirten 

Mlll, bunları, · kötU davranışta bulunan bir insanı cezalandır-

mak arzusu ve bu kötU daranıs sonucunda acı duyan bir bireyin 

ya da bireylerin bulunduguna ilişkin bilgi ya da inanç 6larak 

açıklamaktadır.Herhangi bir kötUltikte bulunan insanı cezalan-

dırmak arzusu, iki dogal duygudan doğar: Bunlar,kendini savun-

ma gUdUsU ve duygudaşlık <iyilikseverlik, sempati>tır.' 227 ' 

Bir insan, kendisinin bir parçası oldugu insan topluluguyla 

kendisi arasında yarar ortaklığı olduğunu; toplulugu rahatsız 

edecek her ·davranışın kendi bireysel mutlulugunu da engelle-

<226> Shlelds, XXII. 
<227) Mlll ULR, 47. 
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dlglnl böylece~ ayrımsar. Bu ayrımsama duygudaşlık tçgUdUsUnU 

gellştlrlr.Adalet duygusunun ögelerinden blrlsl olan cezalan-

dırmak arzusu, bireyin ve toplumun zararına olan kötülüklere 

karşı uygulanan doğal öç alma duygusu olup ahlaksal bir özel-

llği bulunmamaktadır . Ancak, bu duygu, toplumsal duygudaşlık 

ve genel lyllige uygun davranışta bulunmayı sağlamakla ahlak-

sallaşır.< 22 • 1 Böylece Mili, adalet duygusunun insanın kendi-

s inin ya da dostlarının ugradıgı köttilUge karşı koymasını 

saglayan hayva nsal bir duygu oldugunu, bu duygunun ancak duy-

gudas lıga dönüşmekle ahl~ksallaştıgını beni semektedlr. 1 22 • 1 

Böylece Mill'ln, adaleti bir deger olarak algılamadığı; 

onu yarar durumuy la özdesleştirdlgl, açık bir biçimde anla-

ş ılmakt adır . Mlll, adaletin toplumsal yarara uygun dUşen bir 

isimden başka htç'btr şeyi deytmlemediglnl llerl sUrerek' 230 1 

belirl ememizde yanılmadıgım.ızı göstermektedir. 12 :ıı 1 Adaletin 

icertgt ve bunun yarar t le olan t l iskis i Uzer inde durarak, 

salt bir deger olarak adalet' in yarar kavramından Ustun 

hiçbir yönünün bulunmadığını t leri süren Mi 11, bu savını, 

adalet kavramının icerigine illskin degl sik görüşlerin olması 

gerekçesine dayandırmaktadır .' 232 ' 

Mill, •yarar•dan bağımsız olarak ahlaksal bir deger ola-

rak •hak• kavramını yadsır. O'na göre, tUm ahlaksal sorunlar-

(227) M 1 l l ULR, 47. 
(228) M l 1 l ULR, 48; Sahaktan, 219 . 
(229) Mil 1 ULR, 49. 
(230) Bkz: M 111 ULR. 60; Oktem HFS, 267. 
(23 ı) Aynı yönde açıklama tcln bkz: Frledma.nn, 202. 
(232) Frled•ann, 202; Ryan tntroductlon, 52. 
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da başvurulacak en yüksek ölçü •yarar•dır. Bu, Mlll'ln deyi-

mlyle en geniş anlamda ya.r·ar, - ileri bir yarat,k olarak bir 

insanın daima çıkarlarına dayanan yarardır.' 2331 Bu çıkarlar 

bireysel eylemleri dış denetime bağlı tutmaya,ancak her bire-

yin başka kimselerin çıkarını ilgilendiren eylemleri konusun-

da izin verir. Bir kimsenin başkalarına zararlı bir davranış-

ta bulunması durumunda onun, yasa yoluyla ya da genel onay-

sızlıkl~ cezalandırılması gerekir.' 2341 

Toplumun oluşumunun '"sözlesme··ye baglanmasına karşı çı-. 

kan Mill, yarar ilkesiyle toplumsal yasamın olustugunu savun-

maktadır . Toplumun koruması altında olan her birey, bu yarar 

karsılıgında o toplumdaki diger bireylere karsı belirli bir 

davranı ş çizgisine uymakla sorumludur. Bu davranış, birinci 

olarak, birbirinin çıkarlarına zarar vermemekten ve ikinci 

olarak, toplumu ve üyelerini zarardan korumak tein katlanılan 

çalışmalardan ve fedaklr l ık 1 arda11 her bireyin kendi payı na 

dUsene katlanmasından ibarettir. Bu yUkUmlUlUgU yerine getir-

mey~nlere karsı toplum,bunları zorla yaptırmak hakkına sahip-

tir. 12 n 1 Ancak, kisinin davranışı başkalarının çıkarlarına 

dokunmuyorsa böylesi bir durumda tam özgUrlUk olmalıdır. 

•Toplumsal haklar'" kuramını şiddetle eleştiren Mlll, 

bunun özgUrlUge karsı herhangi bir sınırlamadan cok daha teh-

Iiketi oldugunu ileri sUrmektedir: 1 23
•

1 O'na göre bu, toplum-

l233> Mlll ULR, 14. 
<234> Mili ULR, 14. 
(235) Mlll ULR, 91; 
<236 > MI 11 .ULR, 109. 
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sal haklar anlayışının haklı·gösteremlyecegi hiçbir özgürlük 

saldırısı yoktur. Bu ilke ttilll- insanlara birbirlerinin ahlft.k-

sal, dtişUnsel ve de bedensel olgunlaşmasında, her hak ileri 

sürenin kendi ölctistine göre belirlenecek bir meşru yarar 

yüklemektedir. Toplumsal !\aklar ögretisi, her bireyin herkesi 

her bakımdan kendisi gibi davranmaya zorunlu tutmak konusunda 

salt bir toplumsal hakkı oldugunu ileri sUrdtigUnden dolayı, 

Mill'e göre bu ilke böylece hiç bir özgUrlUge hic bir hak 

tanımayacaktır. 1 ~ 371 

ödev ve sorumluluk duygusu, Mill felsefesinin önemli 

noktalarından birisini oluşturmakla birlikte bunun temelinde 

yine yararcı bir gerekçe yatmaktadır. Birey, kendisinden baş-

ka hiç kimsenin çıkarlarını ilgilendirmedigi sürece, kendi 

eylemlerinden dolayı sorumlu degtldir. Bireyin sorumlulugu, 

ancak başkalarının çıkarlarına zararlı olan eylemlerden dola-

yı sözkonusu edtlebilir. 1238 1 Mili, ttim bu dtistlncelerini •ın-

sanlıgın genel çıkarı"na123 • 1 dayandırmaktadır. 

Mili, Bentham'ın •herkes bir kisi olarak kabul edilmeli, 

hiç kimse birden fazla kabul edilmemeli• biçimindeki eşltltge 

iliskin dUsUnceslni.'estt miktardaki mutluluğun eşit sayılma-

sı' biçiminde nitelendirmektedlr;bu mutluluk ister aynı ister 

farklı kimseler tarafından yaşanmış olsun. 12
•

01 

(~37 > MI 11 ULR, 109. 
(238> Mili ULR, 114; Oktem HFS, 267. 
<239) Mili ULJ{, 115. 
<240) Ritchte, 249. 
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D. BENTHAM VE .J.S.MILL SONRASI: YARARCILICIN YORUMLANMA
SI VE ETKiLERi 

1. YARARCILICIN YORUMLANMASI 

t. R.Von Jherlng ya da Sosyal Yararcılık 

lngtllz yararcı dUsUnUrlerlnden farklı btr bicimde, 

hukukçu yaklasııuyla hukuk sorunlarıyla ugrasmıs ve bu bag-

lamda yararcı dUsUnceyi de bentms~yerek teorisini kurmuş olan 

Alman hukukçusu Jherlng, kendi hukuksal görüşlerini savunur

ken, blreycilige, hukuksal kavramların toplumsal gerçeklikten 

soyutlastırılmak istenmesine ve fizikötest kavramların benim-

senmesine karşı çıkmıştır.' 241 1 

Jhering'e göre subJektif açıdan hukuk,belirli bir ko nuya 

ilişkin bireysel iradenin tanınmasıdır . Dolayı s ıyla subJektif 

hukuk, Jherlng tarafından, yasalarca korunan yarar biçiminde 

tanımlanmaktadır. Sub Jekt i f hukukun bu yorumunu·, Jher i ng, obJek-

tif hukuka da yansıtmıştır.Buna göre obJektif hukuk, toplumun 

varlığını sUrdtlrmesf tein gerekli koşulların devlet tarafın-

dan güvence altına alınmasıdır.Böylece dtlşUnUr gerek bireysel 

açıdan ve gerekse toplumsal acıdan hukukun işlevini belirtir-

ken, temel merkezi kavram olarak yarar kavramını almaktadır. 

( 2 4 2 1 Hukuku amaçsal açıdan ele almak geregini vurgulayan 

Jhering, hukukun oluşumunun gerçek amacının insana yarar sag-

lamak; onun yaşamın amaçlarını elde etmesini kolaylaştırmak, 

gereksinimlerlnl karşılamak ve toplumsal yaşamın gerektlrdlgt 

ortamı sağlamak olduğunu belirtir.Hukukun g6rdUğU işlevler ne 

(241> GUrlz FTA, 281. 
(242> Jherlng, 36; Del Vecchto, 355; Yörük, 182-183. 
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kadar çes t t 1 i ol ursa o 1 sun hukuk, her zaman tc l n yasakoyucu 

tarafından korunan çıkarı deylmlemektedlr . 12 43 1 

Hukukun gUcUn po 1 it ikası o ldugunu, güçten dogdugunu ve 

dUzenlenmls bir gUç oldugunu dUsUnen Jhertng ' ln hukukun yara-

tıcısı olarak algıladıg·ı amaç, böylece, blr ide degtl de 

deneysel bir olgu olarak kendi s ini göstermektedir. 1 2441 Bu 

baglamda hukuk,toplumsal kosul. ların oluşturulmasını es ~~yls

le yarar amacını gerçekleştirmeyi, bir özelligl olan zorlayı - · 

cılıgı aracılıgıyla yapacaktır. ' 2451 Toplumun ya·şamsal koşul -

ları i s e s os yal, kültürel, ahl~ksal vb . tüm durumları kapsar. 

Bununla b i rl ikte , t oplums al koş ul lar zaman ve yer bakımından 

topluml ara g ör e degt şebllme özel l i gine sahlptl r. 1246 1 

S oyu t hukuk anlay ı ş ına ve hukukun doga Us tU kavramlarla 

açıklanmas ına karşı ç ıkan Jhering , e vr e nse l hu kuk olamıyaca-

gını a ncak he r toplumun sosyal yapı s ına uy gu n hukuktan söz 

edilebilecegini llerl sürmektedir. Toplums al yaşamın varlık 

koşulu olan hukukun amacı da, bireysel ve toplumsal mutlulu-

gun saglanmasıdır.< 2471 Yarar kavramı, Jherlng'e göre aynı 

zamanda hak kavramının da temelini oluşturmaktadır. Dolayı-

s ıyla hukuku yaratan adalet degildlr . Ter s ine, hukuk adalet 

duygusunu ortaya çıkarır. 1 24 • 1 

\243> YörUk, 183; Gürkan SH, 7,9. 
(244) Gürkan SH, 10; le Fur, 84. 
<245) Hlrsch, 288. 
C246> Gürkan HR, 7. 
(247) Oktem HFS, 268-270; GUrkan HR, 7. 
C248) GUrkan HR, 7; GUrlz HF, 287 .• 
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Jh•ring, kendisinin anladıgı anlamdaki bireyin kendi 

hakkı için mUcadeleslnin yüksek bir önem kazanacagını belirt-

mektedir. Bu "'ideal yarar•, hukuk lcln mücadelede biricik 

etmen olarak kabµl edilen bireysel tutkuların, bencil amaç ve 

çıkarların, kaba ve koyu _blreyciligln cok yUksekler' indedlr. 

( '2 4' 1 Jherlng• tn, kendi •yarar•ını •ıdeal yarar• olarak nite-

lendir meslnln nedeni, burada, toplumsallıgın agır basmış 

olmasından başka bir şey değildir. 

"Hukuk için mücadele• anlayışını v.urgulayan Jhering, hu-

kukun ereğinin . barış, bu erege ulaşmak için kullandıgı aracın 

ise mücadele oldugunu belirtir. 1250 1 O'na göre, hukuk,verilen 

mücadeleyle gellştlrllebilir ancak. Hukuk için mUcadele , her-

kesin kendisine karşı olan bir görevi sayılmak gerekir.<ıcı ı 

Hukuk, aynı zamanda insanın tinsel varlıgının koşuludur. Bu 

baglamda,hukukun savunulması insanın tinsel varlıgının korun-

masını deyfmler.' 21121 Hukukun temelini ve ona aykırı olan 

şeyleri bize ögreten, ahlAk bilimidir. Dolayısıyla, ahU.k, 

toplumlara ve bireylere hukuk için mücadele etmeyi emreder. 

MUcadele, hukukun sonsuz bir emeğidir; hukukun mUcadeleden 

vazgeçmesi, kendisinden vazgeçmesi anlamına geltr.< 2 ' 3 ' 

Jhering, Bentham;ın hazcılıgını devam etttrıatştir.< 254 ' 

O#na göre de, haz ve acı insan lradesinl harekete geçiren iki 

<249) Jherfng, 47. 
<250) Jherlng, 7. 
l251J Jherlng, 22. 
l252J Jherlng, 38. 
<253) Jhertng, 78-79. 
<254) Le Fur, 81. 



145 

temel . dogal duygudur. iradenin (istene> ; herhangi bir yarar 

olmaksızın etkinlikte bulunması olanaksızdırr insanı eylemli-

ille alanına iten gerçek güç yarardır. özgecilik bile, temelde 

yararı tcermelctedlr. 128111 D_oga, insanı kendi egemenltgtne 

almak amacıyla, ona yarar duygusunu vermiştir. Yararın insanda 

belirmesi, haz ve acı ·blclmlnde olur. Yararın hazza ulaşmak 

ve acıdan kaçınmak anlamında oldugu konusunda Bentham ve 

J.S.Mlll'le aynı görUşü paylasan Jherlng, toplumun ve toplum-

sal ilişkilerin hep çıkarların özdeşllglnden dogdugunu;lnsan-

ların çıkarlarının özdesllgtnln ve amaçlarının benzer oluşu-

nun, devlet denilen oluşumda en yüksek dUzeye ulastıgını 

be l i r t i r . ' 2 11 
" ' 

Jherlng'ln hukukun temel işlevini bireyin ve toplumun 

çıkarlarını gözetmek biçimindeki belirlemesi benimsense bile, 

bu formUlUn . mantıksal olarak hukukun tanımını vermesi olanak-

sızdır. ÇünkU, hukukun yararı sag layan bir araç olarak benim-

senmes i durumunda bile, buradaki 'yarar' ın kendisinin hukuk 

olmadıgı açıktır. Diğer yandan, hukukun sUrekli olarak çıkar-

ları kendisine amaç olarak alması durumunda bile, her çıkarın 

hukuk konusu olamıyacagı bir gercektlr.< 2
'

11 

2. Herbert Spencer 

1820- 1903 yılları arasında lnglltere ' de yaşamış olan 

Her bert Spencer, yararcı görUşe kendi felsefesi n 1 n teme 11 

<255> GUrlz HF. 286. 
(256) GUrlz HF. 288. 
<257> Del Vecchto, 356. 
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olan •evrtm• dUşUnceslni ekliyerek bir sonuca ulaşmayı amaç-

lamıştır. Yarar dUşUnceslnin insan çabasının eregl ve ahlakın 

temeli oldugunu benimseyen Spencer, yarara hazcı degll blyo-

loJik bir anlam yUklemtstir. 1 21 • 1 

Spencer, yeni organik evrim kavramını felsefesinin mer-

kezi yapmışsa da, bUtUn önemli ahlaksal ve hukuksal düşünce-

leri yararcılıktan çıkmadır. Bununla birlikte dUşUnUr, ahlak-

sal ve hukuksal dUşUncelerini bit yandan blyoloJi ve toplum-

bilimle diger yandan da biyoloJik ve toplumsal evrimle iliş -

kiye sokmuştur. 12 '• 1 O'na göre ahla .. k , evrim sonucunda oluşan 

çevreye uyum biçiminde degerlendirilmelldir.' 2 60
' Dolayısıy-

Ia,ahlak, degişebilen ve göreli b.ir şey olup hareket ilkeleri 

cevre koşul larının değişimine baglıdır. ' 26 1 , Ah 1a.ksa1 ve 

hukuksal degerlendirmelertmizin birer •uyma• fenomen oldugunu 

ileri sUre n Spencer,bunların eylemlerimi zin yararlı ve zarar-

lı sonuçlarına tltsktn ihsan turunun yaşadıgı deneylerin 

tortuları oldugunu belirtir. Biz, belirli davranışlara karsı 

dogrudan dogruya duygularım~zla olumlu ya da olumsuz bir 

tepkide bulunurken, bu davranışların yararlı ya da zararlı 

olduklarını dUşUnmedigimlzden dolayı, bir ahllk ilkesi varmış 

gibi gelir bize. Oysa gerçekte, bu sözkonusu davranışların 

temelinde sayısız insan kuşaklarının bize kadar gelen deney-

lerl yatmaktadır. 12621 

<258> Del Vecchio, 209; Gökberk FT, 485; Gregolre, 116. 
(259> Sabine Yakınçag, 114-115. 
<260) Cobanoglu, 98. 
(261> Del Vecchto, 209-210. 
<262> Gökberk FT, 485; Cobanoglu, 98-99. 
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Yasamı ' iç.sel ilişkilerin dışsal illskilere sürekli 

uyarlanışı' olarak. tanımlayan Spencer, örgütlü toplumun dogal 

çevreye bir uyarlanım aracı oldugunu belirtir . O'na göre, 

insanlar, birey ya da gruplar olarak herhangi bir eylemde 

bulunmada daha i yl ya da yeğlenebilir yollar buldukları~da ve 

dUsUnce ve duygularını bu paralelde degistirdiklerlnde, yeni 

yöntemler ve dUsünme yolları bir alışkanlık özel ligini kazan-

makta ve böylece dogustan ya da a priori ilkeler olarak 

sonraki kuşaklara aktarılmaktadlr. 126 ;s ' Böylece bir yandan 

başarılı yeni davranış alışkanlıkları, dUsUnce ve duygu 

kipleri bireyin ya da grubun sürek li özel likleri olmakta; 

diger yandan da, yetersiz uygulama biçimleri bir yana hıra-

kılmaktadır. Sonunda, tanıtlanmıs yararcıl degerleri olan 

ilkeler sürekli bir bicimde kullanılarak, sonraki bir kusagın 

doguştan özellikleri olarak iyice yerleslnceye dek kuşaktan 

kusaga aktarılmaktadırlar.< 264 1 

Spencer, birbiriyle çelişen bir sürü ahl~ksal değerlen-

dirmelerin varı ıgı olgusunu, sonsuz ve deglşmez ahU.ksal 

ilkelerin olamıyacagı savına bir kanıt olarak göstermektedir. 

ın:ıı O'nun evrim kavramı toplumun gelişmesinin, bu gelişme-

nin aşagı ve yukarı aşamalarının; ise yaramayanı uygun olan-

dan, elverlsliyl elverisslzden, dolayısıyla, iyiyi kötüden 

ayırtetmekte kullanılabilecek acık ölçülerini sağlayacağı 

savını deylmlemektedir . Spencer bu duruma, dogrulugu kanıt-

(263) Cobanoglu, 99. 
(264) Sahaklan, 226. 
(265) Gökberk FT, 485. 
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lanmış organik evrim olgusuna dayandığı görUntUsUnU vermekte-

dir. Böyle olunca.- - da - ahU.ksal olgunlaşma, biyoloJik bi.r 

kavram olan çevreye uyum sağlamanın genişlemiş bir blçi~inden 

başka bir şey degllmis gibi gösterilmekte, toplumsal mutlu-

luk ta, en gUclUnUn yaşamasıyla özdeslestlrilmektedtr . 120 ' 

Spencer'ln biyoloJik çevreye uyum saglama sözcUgUnde~ tinsel 

olarak ilerleme dUsUncesine geçebilmesinin tek yolu, ahlAksal 

i lkelerJn al ıskanl ıklar olarak yerleştigi toplumca benimsen-

mis davranışın, kalıtsal olarak geçen anatomik degtşmeler 

biçimini aldıgını varsaymasıdır. 12671 

Spencer 'e göre, can 1 ı lar ı n baş 1 angıç durumundan ytikse k 

ve dıs koşullara daha iyi uyarlanabilen çeşitli biçimlere 

dogru evrim göstermesi gibi, evren de, btittintiyle ilkel kaos 

durumundan örgtitlenmis durumlara dogru bir evrim içindedir. 

Aynı durum insan tein de geçerli olup, insan çabası da, kaba 

istek ve anlaşmazlıkların kaos evreninden ussal ve toplumsal 

bir yapı evresine dogru ilerlemektedir. Bu yeni evrede bire-

yin, artık kendine kapalı bir atom olmaktan cıkıp bUtUn diger 

öğelere acık, onlarla uyum içinde, onları tamamlayan bir öge 

durumun ge 1mes1 söz konusudur. Bu durum özgeci 11 k olarak ta 

nltelendlrlleblllr; varlıkla. toplumsal ortam arasında hazzın 

gerçek kaynağı olan uyumlu birleşme durumu . Spencer'ln dUşUn-

cesinln bu noktasında, yararcı görUsUn etkinllgt acık bir 

biçimde ortaya cıkmakta.dır.' 2611 Ne var ki insanların bir 

<266) Sabine Yakıncag, 1l6. 
<267) Sabine Yakıncag, 116. 
<2&8> Gregotre, 117. 
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çogu, blyoloJlk ve tinsel yönden •geri kalmış• oldugundan 

dolayı,h~l~ •atomlar zihniyetiwni s UrdUrmekte ve bunun s onucu 

olarak toplumsal yaşama uy~rlanamamaktadır . Bu nedenle, Spen-

cer'e göre, bunlar için ··ahU.ksal"' yas alar öngörmek gerekir. 

Dtger yandan, bu uyarlanmanın tam bir bUtUnlUkle gelecekte 

bir gtin gerçekleseceglne de inanan dUştinUr, bu yUzden her 

tUrlU müdahaleyi ve yardımı anlamsız görmektedlr . 12
• •

1 

Spencer'in haz ve acı ilkesine i li ş kin kilit noktası n ı, 

evrim kavramı oluşturmaktadır . Spenc er ha z ve acının, ins anı, 

hem birey olarak kendi s i icin ve he m de i nsan s oyuna yararlı 

ol a na göre ey l emde bu l u nacak şekilde uyaran biyo l oJ t k iş l ev-

ler l bul undugu nu l I er l stirmek t ed i r. Birey, haz ve r en şey i n 

ardından gide r ek ya da haz ·vermeyende n kaç ına rak c~n l ı t utu-

lur . Hazz ın nes ne l yan ı ,t nsanın f iziksel ve ruhsa l mut luluğu -

dur. 12701 Bu nun s onuc u olar ak iy -i davr anı ş haz vericiyken, 

kötU davran ışı n ac ı ve ren s onuc l a r ı vard ır.< 2 .,' 
1 Böy lece 

Spenc er tein de haz ve acı, aynı zamanda ahlAks al olarak iyi 

ve kötUnUn de beltrleyictsl olmaktadır. 

Spence r ' e göre de, hukukun t e meli yarardır . Anc ak, bura-

daki yarar biyoloJ i k anlamda yani kalıtsal olarak ç evreye ve 

yasam koşullarına uyum saglama anlamında anlaş ılmalıdır. iste 

hukuk ta, evrim sonuc unda zamanla elde edilecek olan bu blyo-

loJtk dengenin bir deyfmlenmes inden basıca bir şey degi ldfr. 

c 'Z 1' 2 1 

(269) 
<270) 
(27 ı) 
(272) 

Diger yandan toplum, Spencer'e göre, doğaUstU bir gUcUn 

Sahaklan, 227; Gregolre, 117- 118. 
From KS 1, 175. 
Sahaklan, 227~ 
Del Vecchlo, 451. 
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ya da insan iradesinin bir eseri olmayıp, dlğer canlı varlık-

lar glbl blr tohum he.llnde oluşan bir varlıktır. Bu varlık, 

belir.it bireylerin bir araya .gelmesiyle; devlet ta, bu canlı 

varlıgın işlevlerini bir ereğe yöneltmesini saglayan bir 

merkezin kurulmasıyla oluşmaya başlar.' 27 ~ 1 

AhU.kın son ereğini, yaşama yararlı olmak yani insan 

turunun korunma ve gelişmesine yardımcı olmak b ·lclmlnde gös-

teren Spencer, bu neden le, yasama uyum göstermeyi başarmış 

olan kimselere bundan yararlanmalarının 4a saglanması gerek-

tiglnl savunmakla/ •daha gtiçlUnUn haklı olacagı• gibi bir 

dUşUnceye yaklaşma tehlikesi icerlsine girmektedir. Spencer, 

•yaşam kendi kendini ayarlasın• derken bu dUştincelere yaklaş-

maktadır. <:ı 74 ı Diger yandan Spencer'ln kuramının dogru olması 

durumunda, uygarlık tar th inin basit bir yan l ı ş yorum lamanın 

UrUnU oldugu sonucuna varmak durumunda kalınacagı söylenebi-

lir. insan kUltUrUnU salt bir yanılsama UrUnU, ad ve kel ime-

lerla oynama olarak dUştinme inandırıcı ve akla yatkın açıkla-

ıaa olmasa gerek.c:ı 7 oı 

Spencer'in, degişlk kUltUrel evrimden gecmeler-i nedeniy-

le insan ırklarının ahU.ksal ve diger yetilerde birbirlerin-

den ayrı degerlendirilmeleri gerektigt savına da katılmak 

olanaksızdır. Spencer, bu nedenden ötUrU , yabantlların (Avru-

palı olmayan insanların> Avrupalılara karsı ahU.ksal olarak 

daha aşagı bir düzeyde bulunduğunu bile ileri sUrebllmtstir. 

l273) Okandan, 75. 
<274> Gökberk FT, 486. 
(275> Casstrer DE, 36; Ayrıca bkz: Quinton, 155. 
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Acıkça ortadadır ki bu dUsUnceler; saglıklı blr egltlm veril-

diglnde, herhangi bir insan ırkı1t1n -baska ırkların yetenek ve 

başarılarına denk bir kapasiteye erlşecegi yolundaki cagdaş 

bilimsel kanıtlara ters dUşmektedtr. 127 • 1 

Spencer'ln ahl&kla hukuku biyoloJiye dayandıran girişi-

minin benimsenemlyecegl açıktır. Gerçekten dar, bireysel 

deneyim yerine ins·an turunun geniş deneyimi koyulsa da, sade-

ce olgular deylmlenmlş olmaya devam eder. Oysa bu ilkeden bir 

zorunluluk ilkesini yani davranışlarımızı dUzenllyen bir 

kural çıkarsamaya olanak yoktur. Bazı davranışların bizim ya 
. . 

da başkalarının yaşamının korunmasına yararlı,diger bazıları-

nın lse zararlı oldukları durumundan birincilerin ahlak 

bakımından zorunlu, ikincilerin ise kötU oldukları sonucu 

çıkmaz. Ancak belirli bir amacın ahliiksal açıdan benimsenme-

sinden sonradır ki bu amaca oranla, eylem ve davranışların 

sonuçlarına ilişkin varolan bilgilerin uygulanması yönUne 

gidi lebi ls in. 12771 

Spencer'ln •sentetik Felsefe• cabası, hızla gelişen bt-

llmsel çalışmanın geçici sonuçları Uzertnde bir felsefe kurma 

çabasının tehlikelerini gösteren klasik blr uyarı olarak ta 

degerlendirilmisttr. 1278
, Buna göre bunun nedenl,tnsaa dUşUn-

cesinin hiç bir zaman, önce bUtiln olaylar ve verileri topla-

mak, sonra onlardan içerdikleri anlamlarını ortaya koymaları-

nı istemek blclmlnde calısmamasıdır. Felsefi araştırma, daha 

(276> Sahaklan, 227. 
<277> Del Vecchto, · 452. 
(278) Bkz: Randall/Buchler, 11. 
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s onrakl ver l ler l l nce lemek üzere b l r araç olarak, önce her-

hangi bir düzenleyici varsayımı elde etmeye çalışır. Yorumla-

ma, bununla ilgili yeni yeni olayların ortaya çıkarılmasıyla 

birlikte yUrUr.cz791 

Spencer'tn teorisinde olanla olması gereken arasında, 

benimsenmiş haklarla benimsenmesi gerekli olan haklar anlayı-

şı arasında yeterli bir ayrımın söz konusu olmadıgı ve bu 

durumun önemli bir karı$ıklıgın kaynagı oldugu söylenebilir. 

CUnkU,hukukun olgulardan çıkarılması benimsenemez. <290 1 Gele-

cektekt toplulugun ne olacagına i ı işkin bir bilgi yeteri l 

olama z; çU nkU, gelecekte top l umu n ilerlemes ini dey imleyen bir 

varsayımın, i ns a n i ı k tein gerçek, öz tims enebi lir b i r il e rleme 

olacagını n kanıtlanması gerekec ekt t r. <2811 Hiç bir şey, insan-

lıgın gidiş b i çimine ilişkin gerçeklerin, hiç bir degerlen-

dirme yapılmadan bir deger ve ideal olarak onanmasını gerek-

ti remez . 

Spencer'ln kurdugu sistem, temel olarak doga bilimlerine 

uygulanan metodun ahl~k ve hukuk alanlarına da aynen uygulan-

ması amacını gtltmektedir. Oysa, bu iki bilim arasında temel 

bl.r fark vardır: Doga bt 1 imleri alanında sadece olguların 

ortaya konması yeter 1 1 ge 1 mest ne karşılık, ah U.k ve hukuk 

alanlarında bundan başka, sö~konusu olguların degerlendlrll

mes l de gerekir. Degerler evreninde doga bt 1 imleri yöntemi 

uygulanması durumunda, yUkUmlUIUk ve hak kavramları yabancı 

< 279 > Randa 11 /Buch ler, 1 l. 
<280) Cobanoglu, 99. 
<281> Cobanoglu, 100. 



153 

kalırlar.BUtUn çaba ve deneylerin artmasına karşın,olgulardan 

ahU.ksal ilkelerin çıkarılması asla olanaklı degtldir. 1292
- • 

3. ideal Yararcılık 

Bu başlık altında,yararcı düşüncenin yorumunu yapan bazı 

lnglltz dUsUnUrlerlnden; Henry Sidg~lck <1838-1900>, Hastlngs 

Rashda 11 < 1859-1924 >, George Edward Moore < 1873- 1958 > ve 

cagdaş dUşUnUr Kari Popper'den söz edecegiz . 

Bunlardan Cambridge üniversitesinin UnlU egttmenl Henry 

S idgwick, yararcı 1 ıg ı Kant• ı n dtistlnce ler ty le b l r leşti rmeye 

cabalamıştır . 128 z 1 Bunun yararcılıktaki bencil b_ireycllik 

sorununu çözecek biricik yol oldugunu dUs Unen Sldgwick'e 

göre,bir yararcının kendi bireyse l mutluluğu d ı şı nda başkası-

nın Dıutluluguy la tgilenmesi için hiç bir neden bulunmamakta-

dır. Ancak, ahlAk ve başka insanlar tein kaygı sorunları buna 

bir cözUm gettrllmesinl gerektirmektedir. Sidgwick'e göre 

çözüm, Kant'ın ödev kuramını yararcılıgın •en bUyUk sayıdaki 

insanın en bUyUk mutlulugu• ilkesiyle blrleştirmektlr.Kant'ın 

'biri tein dogru olan herkes için de dogrudur' biçimindeki 

kuramı benimsendlglnde, bir başkasının mutlulugu bizim için 

ke nd t öz mut 1 u l ugumuz kadar önem kazanacaktır. Dolayı s ı y 1 a, 

böyle bir tutum kimi zamanlar özveride bulunmayı gerektirecek 

olsa bile, başkalarının au.tlulugunu artırma görevi ile 

bağlıyızdır. Ancak, bu sonucun Benthaa'ın yararcılık ilkele-

rine ilişkin görUslerlyle bagdaşmadıgı ortadadır,< 2 ••ı Kendi 

<282) Del Vecchlo, 453; Froaa KSt, 25. 
<283> Magee YDA, 187. 
(284) Sahalclan, 220; Aksi yönde dUşUnceler için b,kz: Magee 

YDA, 187. 
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'evren~el hazcılık' anlayışını Sidgwtck,'her hangi bir durum-

da, nesnel olarak dogru davranışın bUtUn için en bUyUk mutlu-

luk miktarını Uretecek davranış' olarak tanımlar. Bu,eşdeyis-

le mutlulukları davranıştan etkilenecek herkesi hesaba katan 

davranışın nesnel olarak dogru davranış olacagını deylmlemek-

ted t r. ı z ıı' , 

Henry Sidgwick, Spencer'in kuramını elestirerek biyolo-

Jik ve sosyoloJik anlamda bir yetkinleşme olarak anlaşılan 

•ilerleme• kavramının bir organizmanın uyum ve kendini koru-

masına il lşkin en iyi yöntemleri gösterebi lecegini, ancak, 

mutluluga ilişkin hlç bir şeyi kanıtlayamayacagını belirtir. 

ııuı O'na göre, olgu ve yasalarla ugrasan bilimlerin ahla.kın 

biricik ligi konusu olan son <nihai> amaçlarla ilgilenmesi 

saglıksız bir durumdur. 1 2117
' 

Yararcılıgın yirminci yüzyılın başlangıcında ldealistik 

nitelikler kazanması ve •ideal yararcılık• biçimine dönüşmeye 

başlaması bicimlndekl degişlklige ugramanın önctilUgUnU, özel-

ilkle lkl lngiltz felsefecisi,George Edward Moore ve Hasting 

Rashdall'ın kuramları yapmaktadır. 1211111 Bu dUsUnUrler, -ahıa.k-

sal acıdan dogru eylemlerin haz veren eylemlerle sınırlı 

olaadıklarına, ancak olanaklı en iyi sonuçları üreten eylem-

ler olduklarına inanmaktadırlar. Bu baglamda, •tdeal Yararcı-

lıt• kavramının yaratıcısı Rashdall, yararcılıkla idealizmi 

(285) Sahaklan, 220. 
(286) Cobanoglu, 100. 
(287) Cobanoglu, 100. 
<288> Saha.klan, 220. 
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btrleştlr11eye cılaşarak dogru eylemin her zaman bUtUn için en 

bUyUlc lytl ik ml-ktarın-ı -üretecek olan eylem oldugunu t lerl 

sUrmektedtr. 128
'

1 

Yararcılık dUsUnceslne getlrdlgl elestlrllerle Unlenen, 

bununla birlikle yararcı olarak nitelendlrllaekten kurtulama-

yan George Edward Moore#a göre, töz olarak tyl,baslt lslmple> 

blr kavram olduğundan dolayı tanımlanması uygun deglldlr . 

12901 Bunun nedeni, lyi'nln doğal bir nltellk olmayıp dogal 

obJelerin bir niteltgt olmasıdır. 12 • 1 ' Dolayısıyla, iyiyi 

hazla özdeşleştirmek, portakalın sarı olmasından yola çıkarak 

portakal ile sarı rengini özdeşleştirmek, portakaldan başka 

bir şeyin sarı olamıyacagı yargısına varmak gibi bir durum 

olmaktadır. Bu nedenle, iyiyi hazla özdeşleştirmek yanılgı dan 

başka bir sey degtldir ve bu durumda, iyi ile deylmlenen 

biricik ve tanımlanamaz bir nltellgl ayrımsayamama başarısız-

lıgı söz konusudur. Bu yanlış karşısında, •tyt• niteliglnin 

•sarı• ntteltgi gtbt çözümlenemez bir şey oldugunu görmek 

gerekir. Zaten ahlA.k#ın görevi de, bu niteliklerin ortaya 

çıktıkları ilişkileri araştırmak olmalıdır. 12 • 21 

tyi'yi deneysel veri olan dogal obJelerle tanımlayan gö-

rUşleri "dogalcı ahlA.k teorileri" <naturaltstic ethlcs> ola-

rak nitelendiren Moore; 12 •~ 1 bu duruma örnek olarak J.Bent-

l289) Sahaklan, 221. 
l290> Moore, 9. 
<291> Moore, 41; Randall/Bucbler, 121; Warnock, 7. 
l292> Moore, 14,59; Ayrıca bkz : Dellus, 329; Randall/Buchler, 

122. 
<293> . Moore, 38-39; Plaaenatz. 4. 



156 

bam, J.S.MJll ve H.Spencer gibi yararcıları gösterir. Moore, 

ahlaksal kavramların tanımının ahlak dışı bir alandan katkı-

larak yapılmasını lse •dogalcı yanı ima"' (naturallstlc Fal

lacy> olarak nltelendtrmektedtr.' 2941 Anıasanacaıı gibi Bent-

bam, tUm insanların hazza ulaşma amacını taşıdıklarını bir 

olgu olarak ileri sürüyor ve bu olgudan yola çıkarak, tüm 

insanların hazza ulaşmayı bir amaç olarak benimsemeleri 

. gerekt lg 1 sonucunu c ı karıyordu.< 2 "' 1 Ego l zm, yalnızca Hobbes 

ıc ·tn degll diger yararcıfar tein de geçerlidir. Dlger yandan 

John Stuart Mlll'ln hazzın değerini hesaba katması haz dısın-

da başka şeylerin de iyi olduğunu kabul etmesi anlamına 

gelir, Moore'a göre. Eger haz tek başına iyi olarak degerlen-

dirillrse, bu durumda bir haz yerine bir başkasının seçilme-

sinin hiç bir nedeni olamaz. Moore böylece, yalnızc a hazzın 

iyi oldugunun söylenmesinin biç bir hazzın digerlerlnden iyi 

olamıyacagının söylenmesi anlamına geldiglnl vurgulamaktadır. 

c 2., 6 ' Oysa anımsanacagı gibi Stuart Mili, hem hazzın biricik 

lyl oldugunu benimsiyor ve hem de hazlar arasında niteliksel 

bir ayrımı benimseyerek dUşUnsel ve tinsel hazlar~n kaba 

anlamdaki bedensel hazlara UstUnlUgUnU vurguluyordu. 

AhlAksal llkel~rin doğruluğu ya da yanlışlığının dogru

dan doğruya bir kavrayışla yani sezgiyle anlaşılabileceğini 

bellrten Moore, "iyi hazdır" önermesini örnek göstererek, 

bunun yanlış olmasının 'bana öyle gözUkıaesinden başka bir 

(294) Hudson, 69-73. 
1295) Helneaann, 350. 
1296> Plaaenatz, 146. 
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nedeni yoktur' demektedtr.' 2 ' 11 Moore'un iyinin bu nitelikle-

rlnl vurgulaması göz önUne al_!l!~_rak, O'nun ahU.k felsefesln-

deki asıl tezinin iyinin sezgi yoluyla keşfedilen, dogal 

olmayan basit bir nitelik olması olduğu beltrtilmisti~.' 2 ' 81 . 

BUtUn ahlA.k ilkelerinin, belirli davranış blclmlerlnin 

tyl sonuçlar doğuracağını belirtmekten başka bir şey olmadı-

gını b~llrten Moore; dogru'nun iyl bir sonucun nedeni, dola-

yısıyla yararlı lle özdeş oldugunu; ~iger yandan, ahU.ksal 

bir ytikUmlUlUk nedeniyle bir davranıs~a bulunmakla, 'en 

ytiksek lyi'yl saglıyacagı dUşUncestyle gerçekleştirilen bir 

davranışın aynı şeyi deyimledtgtni vurgulamaktadır. 1299 > Böy-

lece görev, dogru davranış ya da iyi konus undaki bu görüşle-

rt, Moore'un ststemlnln •tdeal yararcılık• (ideal utilltari-

anlsm> btçtmlnde adlandırılmas ına yol acmıştır.< 30 0 > 

Moore, yararcı görUsU eleştirirken sunu vurgulamaktadır. 

tylnln biricik ölçUtU olarak hazza katı bir bicimde sarılacak 

olunursa, bu durumda canak çömlek kırmaktan hoşlanan bir 

sarhoşun yasadığı hazzı, 'Klng Lear traJedtstnde yüce olan 

herşeyl yasama ~eciren bir insanın' hazzıyla aynı değerde 

saymak gerekecektir. Yeter ki her iki durumda da hazzın 

yalnızca nlceligl aynı olsun.< 3011 

Moore'un iyinin niteliklerine ilişkin dUşUncelerl eleş-

<Z97) Moore, 144; Randall/Buchler, 121. 
(298) Foot, 2. 
(299) Moore, 146-147; Warnock, 6-7. 
l300) Mabbott, 22. 
(301) Sahaklan, 221. 
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tirllmlşttr: BUtUn insanlar bazı nesnelerin sarı oldugu'nda 

anlaştıkları gibi, bazı nesnelerin iyi oldugu konusunda da 

anlaşmakta mıdırlar?1302 , Dlger yandan Moore'un, duyum kanma-

ları ya da algılanmaları açısından niteliklerle, bilinmeleri 

ve anlaşılmaları acısından nitelikler arasında bir .ayrım 

yapama.dıgından dolayı bu karışıklığa dUştUgU de ileri sUrUl-

mUs tur. 1 3 0 3 , 

Ça.ğdas siyas·et bilimcisi Karı Popper, insancıl ve eşit-

ilkel ahlakın en önemli bir llkeslnl,her tUrlU ahlak zorlayı -

cılıgının temelinde ıstırap ya da acı çekme zorlayıcılıgının 

bulundugunun bilinmesi olarak göstermekte; yararcılıgın •en 

bUyUk sayıda i nsanın en bUyUk mutlulugu• ya da kısaca •mutlu-

lugu e n cogalt,,. formU l U yerine, •herkes lçln kaç ınılabilecek 

acıların e n az olması" ya da kısaca •acı cekmey l en azalt" 

formUIUnUn konmasını önermektedir. Bu basit formUl, Popper'a 

göre, kamu politikasının temel iikelerlnden biri yapılabilme-

sine karşılık. •mutlulugu en çogaıt• ilkesi hayırhah bir 

dlktatörlUgU tUretıneye yatkındır.' 3041 Açı çekmekle mutlu 

olmanın simetrik imişler . gtbl anlasılıaaması gerektiğini 

belirten Popper,mutlulugun saglanmasının,acı çekenlere yardım 

etmekten ve acıyı önlemeye kalkışmaktan cok daha az zorunlu 

oldugunu vurgulamaktadır. 13011 

(302> Randall/Buchler, 122. 
(303) Bkz. Randall/Buchler, 123. 
<304> Popper, 231. 
C305> Magee KP, 76-77. 
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Popper 'a göre, l nsan ı n acı cekmes 1 dogrudan bir ah lak . 

cagrısına <yardıma çagrı) kaynak olmaktadır . Buna karşılık, _ __ _ 

zaten iyl durumda olan bir insanın mutlulugunu artırmanın 

buna benzer l tmes l yoktur. 1 3 0 
•, Dl ger yandan Popper 'a göre 

yararcı görUş, •hazzı en cogaıt• ilkesinde elem derecelerini 

olumsuz haz dereceleri gibi ele almamızı olanaklı kılacak 

sUre"lclt bir haz-elem dizlllşt varsaymaktad· ır. Oysa ahU.k acı-

sından, elemin hazla tartılması ya da birinin eleminin bir 

başkasının hazzıyla ödenmesi söz konusu olamaz. Yararcıların 

"en bUyUk sayıya en bilyUk mutluluk"u yerine, herkes tein 

kurtulunabilecek acı çekmenin en azaltılmasının istenmesini 

öneren Popper, istemlerin olumsuz yönden formUllestirtlmesi -

ntn yani mutlulugun gelistlrilmeslndense ac ı çekmenin kaldı-

rılmasını istemenin, ahll.k alanında acıklıga hizmet etmek 

olduğunu savunmaktadır. 1 307 1 Popper'e göre böyle bir yakla-

sı•,tanınabtltr haksızlıkları yok etmek Uzere harekete geçti-

mesi için sUrekli bir istemler akışına yol açacaktır. Bu gibi 

hareketler de Uzerlerlnde gents bir anlaşmaya varılmasına en 

elverişli olup önemli düzeltmelere yol acacaktır . 13081 

Böylece, cagdas dUsUnUr Kari Popper'in yararcılıgı, hea 

Benthaa ve hem de John Stuart Mlll'lnklnden lkl önemli nokta-

da ayrılmaktadır. tik olarak, Popper,olualu yoldan autlulugun 

en coıa çıkarılması biçiminde degil de acı çekmenin kaldı-

rtlaası biçl•lnde, yararcılıgı oluasuz bir bicimde foraUle 

(306> Popper, 287; Magee KP, 76. 
(307> Popper, 287. 
(308) Magee KP, 77. 
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etmektedir. lklnci olarak, Popper, bu ilkesini bir doğru 

olarak degll b.ir istem. ve öneri olarak benlmsemektedir.< 30 •> 

Sonuç olarak,caıdas yararcılığın •tdeallstik felsefe•ıe-

rtn safına karıştıgını söylemek olanaklı görUnmektedir. 1310
' 

· Yararcılıgı benimseyen çagdas dUşUnUrlerin bUyUk bir kısmı,. 

yararcı felsefeyi Kant'ın dUsUncelerlyle bagdaştırma çabası -

nı sUrdUrmektedlrler. Buna göre, genellikle Kant'la yararcı -

tarın, örnegln Mili ya da Bentham'ın, ahlllk felsefesinin 

karşıt kutuplarında yer aldıkları düşünülmekle birlikte, bu 

yanlıştır. Kant, Hume'da gördUgU yararcılıga karşıydı ve bu 

tur yararcı 1 ık ta, ahlA.kı insan tutkularının deneysel araş-

tırmas ına dayandırıyordu. 1311 1 Diger yandan J.S.Mill, yarar 

ilkesi n i n Kant'ın -Kate_gorik Emperatif ilkesiyle bagdastıgını 

dUsUnmekteydl. 1 312
' Mili' in burada yanıldığı söylenemez, etin-

kU Kant abUi.ksal d\işUncenin biçiminden söz ederken yararcı-

lar, bizim gözlemledlgtmtz olguları ortaya koyan tçeriginden 

söz edlyorlardı.< 3 ı 3 ı Kant' la yararcılık arasında bir senteze 

gereksinme oldugunu ileri süren cagdas yararcılar, bunun 

yapılabilecek bir sey oldugunu kabul etmektedirler.< 31
•

1 

<309) Quinton, 153-154; Magee KP, 76-77. 
(310) Bkz: Sabaklan, 221; Hancerlloglu, 344. 
(311> Magee YDA, 187. 
<312) Yukarıda, J.S.Mill'le ilgili •Erdem ya da ahlAkın dege

ri• başlıklı bölüme bakınız. 
<313) Magee YDA, 187. 
(314> Bkz: Magee YDA, 171-192. 
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11. INGILIZ YARARCI OKULUNUN ETKiLERi 

"'En bUyUk sayıda insana en bUyUk mutluluk, ahlakın da 

yasaların da temeli budur"'. Yararcılıgın dayandıgı temel sav 

o lan bu görüş, bu gUnkU Br l tanya top 1 umunda en etk 111 yaşam 

felsefesini oluşturmaktadır. 131 s> «tnglllzler, "'ne yapmalı"' 

sorusuna yanıt aramak Uzere bir araya geldiklerinde; tartış-

malarının temelinde yatan, söze dökülmemiş varsayımların pek 

çogu, kaba, hazır -ve çogu zaman da üzerinde fazla dUşUnUlme-

mis- bir faydacılıgın varsayımlarıdır.» 131 • 1 Bentham ve, baş-

ta J.S.Mill olmak Uzere, izleyicileri ondokuzuncu yüzyılın 

son yarısında Britanya'daki egemen sınıfın dUsUnceslnt belir-

lemis ve bu etki, Britanya kurumları Uzerlnde gUnUmUze kadar 

devam ede gelmistir. Bu durum, aynı zamanda, ilk Bnce kuramcı 

yazarlarca deyimlenlp savunulmuş bir dUşUnce biçiminin, mil-

yon larca insanın günde 1 l k yasamı Uzer l nde dogrudan dogruya 

etkin bir bicim almasının parlak bir Brneginl oluşturmakta-

dır.ısı7ı 

Yararcı teorinin, cagdas dUşUncelerl belirleyen ve etki-

leyen temel kuramlar arasında önemli bir yere sahip oldugu 

söylenebl lir.< 31111 Bir etmenin, başka herhangi bir eylemden 

daha çok kls iye daha çok iyi 1 ik getirecek eylemi yapmasını 

gerektirmekle çok çekici bir nitellge sahip olan yararcılık 

dUsUncestne çok sayıda karsı çıkış olmuşsa da; kuramın, insan 

< 3 15 ) Magee YDA, 17 1 • 
(.316 > Magee YDA, 17 l. 
( 3 17 > Magee YDA , 17 1 -17 1 • 
(318> Burns CSD, 372. 
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mutluluğunu en Ust düzeye çıkarmak için yapılan eylemi dogru 

olarak görmesi blclmindekl temel çeklctltglnln etkisinde ka-

lan ahla.k ve hukuk felsefecllerl,karşı çıkışların ışıgında 

yararcılıktan caymak yerine, çogu kez bu karşı çıkışlara 

yararcı denebilecek bir yoldan yanıt veraeye kalkışmışlar-

dır.t3ı~, 

Yararcılıgın teorik alandaki görUnttisUyle, pratikteki 

sonuçları zaman zaman bir farklılık sunmaktadır. Bu nedenle, 

yararcılıgın teorik kaygılarla yadsınması durumunda, onun 

pratik açıdan bUyUk anlam ve öneminin degerlendirilmesJnin 

olanaksız olduğu ileri sUrUlmUst~r. · Buna göre, uygulamaya 

bakı ldıgında gUntimUzUn toplumsal refaha yönel lk devletinin 

bUyUk ölçüde bir toplumsal yararcılıktan hareket etti~l bir 

gerçek olarak kendisini göstermektedir. 1320 ' Bu bağlamda tn-

glllz llberallzmtnln, ögrett olarak yararcılık okulunun blr 

UrUnU oldugu söyleneblllr. 13211 Dlger yandan,yararcılıgın et-

kileri batı toplumlarında iyice kök salmış olmakla kalmamış, 

doğuya da sıçrayarak anayasa ve seçim yasalarında degişlkllk-

ler yapılması blçtmlnde geniş bir alana yayılmıstır. 13221 

Yararcılık, yönetimlerin 'en bUyUk sayıda insanın en 

bUytik mutlulugu'nu saglamakla ytikUmlU olduğu görUşünU savuna-

rak, devleti hukuk la sınırlayacak b l r çözüm önermiş ol makta-

dır. Ondokuzuncu yüzyılda lngillz politik yapısını ve tngtllz 

(319> Gorowltz, 268-269. 
(320> Hetnemann, 345; Ltpson, 168; Davldson, 2. 
(321> Sarıca, 97. 
(322> Ltpson, 156. 



163 

yasalarını yeni leştlrmeye çalışmış yeni 1 lkcl kimseler olan 

yararcılar, her yasa ve kuruııı için "yarar" kavramını öleli 

alarak tôplulugun mutluluğunu artıran her yasa ya da işlemin 

yararlıi bu mutlulugu azaltan her yasa ve işlemin de zararlı 

oldugunu savunmuşlardır.Ne var ki yararcıların bu çözüm yolu, 

yararın ölçüye sıgmayan bir kavram olması nedeniyle umuldugu 

kadar başarıya ulaşamamıstır. 1 s 231 

Yararcı düşüncenin lngiliz dUşUnce yaşamında ele geçir-

digl egemenlik öylesine gUçlU olmuştur ki, Adam Smtth,Ma lthus 

ve Rlcardo gibi UnlU l ,lberal ekonomistler de onun etkisinde 

kalarak , hukukun temel amacının ·en bUyUk say ıdaki insanın en 

bUyUk mutlulugu•nu saglamak oldugu biçimindeki yararcı görtise 

katılm ış; buna karşı da, Bentham ve taraftarları Laissez-

Falre ilkelerinin ekonomik alanda bireysel ve toplumsal mut-

luluk acıs ından en olumlu koşulları yaratacagına inanmışlar-

dır,lS24 1 

Yararcı teorinin, özellikle yasama siyasaları üzerinde 

derin etkisi olmuştur. Bir yandan, Bentham'ın yararcılık 

öğretisi bUyUk ölçUde yasama için haklı gösterici bir çerçeve 

saglamak lctn gellstlrilirkeo öte yandan, J.S . Mill yönetim ve 

yasama konularına derin ve etkin bir . ilgi duymuştur. Yararcı-

ların kalıtlarının son derece etkili oluşu, Aaglo-Sakson 

hukukundaki liberal geleneğin toplumsal refahın ençoklaştı-

rılmasının yasal etktnllgln en uygun amacı oJdugu temel görü-

(323> Ltpson, 300-301. 
(324> GUriz FTA, 6 . 



164 

şUnU yansıtmasından anlaşılacaktır. 1 3 2 ıt 1 Cagdas Ang 1 o-Sa.ks on 

dUşUncesinln,tUmUyle yararcı dUşUncenln etkisi altında oldugu 

söylenebillr.EnstrUmantallst görUş te denilen bu akım, hukuku 

salt bir araç olarak görmekte ve amacını da,sosyal dengenin 

saglanması ve bireysel yarar olarak belirlemektedir·. Yararcı-

lık ve demokrasiyi savunan bu akım, hukukun insan eseri 

oldugunu, sosyal gelişme içinde ele alınması gerektiglni ve 

hukukculugun bir sosyal mUhendlsllk oldugunu ileri stirmekte-

dir. Böylece cag_daş Amerikan yararcı akımları, hukuksal 

pozitivist dUşUnceyle klasik yararcılıgı uzlaştırma cabası 

içindedirler. 132 •> Diger yandan yararcı görüşlerin natüralist 

lDogalcı> olarak degerlendirilmes l durumunda bu etkinin daha 

da bUyUk olduğunun görtllecegt ileri sUrUlmUstUr. Bu dUsUnceye 

göre, Natura lls t gör Us ler günümüzde de güçlerinden pek bir 

sey yitirmemiştir. öyle ki, bu görüşlerin dünyanın en önemli 

iki toplumu olan Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyet 

Rusya'nın yaşam bic imlerini etki ledigJ söylenebl 1 ir. tnsan 

dogasına ilişkin çok ayrı görüşlerin egemen old,.ugu bu iki 

toplumda, ahl~k kurallarının oldukça birbirine benzemesi cok 

ilginç bir durum olarak degerlendlrllmektedlr. 1 ~z 7 ı 

Bir dtger değerlendirmeye göre ise, ortaçaglardan miras 

kalan siyasal hareketlerden en cok borçlu oldugumuz hareket, 

dtgerlerlnden çok tngiltz yararcılıgıdır. Buna göre· yararcı-

lar, Dekartçı okulun bilgi teorisinde yaptıklarını siyasal ve 

ahl~k felsefesinde yapmıslardır. 13 ~• 1 

<3Z5J Gorowttz, 269. 
<326) Oktem HFS, 270-271. 
(327) Gregoire, 118. 
(328) Bkz: Plamenatz, 160. 



Oçtinctt eaıua 

ELESTIRI VE DEGERLENDIRME 

A. HUlCUKUN UZO YE ·EREGI NEDiR, NE OUIALIDIR? 

Yararcı teori, hukukun ancak işlevlerinden birisi olabi-

lecek bir durumu, yarar durumunu onun temel ereg t o 1 arak 

a 1 g ı lamakta ve savunmaktadır. _Hukukun ereg iy 1 e, onun ts le v ler i 

arasındaki ayrım önemle vurgulanmak gerekir. Hukukun işlevle

rinin sayısı çoktur ve insanların yasam btctmlnln hergUn 

biraz daha deglstlgi ve gelistlgi bir dünyada gittikçe arta-

cagı da hiç kuşku göttirmez. Yarar, hukukun temel eregi olarak 

deg t l, ancak onun bu erege u taşmak le t n gördUgU ts lev lerden 

birisi olarak ele alınabillr. 111 Yararcılık teorisi haklı 

olarak, adalet ilkesinin ctgnenmestni onaylamak acısından 

eleştirilmlşttr. ' 2 ' 

Hukuk, özU acısından adaletle özdeştir . Bu nedenle huku-

ka belirli bir ampirik amaç çizmek olanaksızdır; ve bu bag-

lamda •yarar•, hukukun bir amacı olamaz. Yararlı bir amaca 

sahip olan, bireysel eylem ve davranışlardır ve bu nedenle 

•yararlı olan•, adaletli olup olmadığının ortaya çıkması için 

yargılanmak durumundadır . Hukukun son eregt, insan billnctnln 

yaratıcı özgUr adımları aracılığıyla insanın aoral alanda 

gelişmesi olmalıdır. 131 Yararcılar, özellikle Benthaa, hukuku 

( 1> Cuche, 17. 
(2) Bkz: Gorowltz, 269. 
(3) Cobanoglu, 42-43. 
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htc btr zaman bir erek olarak degerlendirmemtşlerdir. Onlar 

için hukuk bir aractır ve tUm bu özellikleriyle bilimsel acı-

dan kullanılması g~rekmektedlr. 1 • 1 Hukuku hukuk yapan da, 

egemen gUcUn iradesinden başka bir şey değildir. Bu görtiş 

blllmdıs 'ı olarak nitelendirilebillr. 1
'

1 CUnkU, hukuk hic bir 

zaman tcad edl imiş bir , şey olamaz. Devletin, insanları ona 

uymaya zorladıgı ilkeler sadece bu nedenden dolayı yanl 

devlet tarafından istendigt ve zorla benimsettirildigt tein 

hukuk olarak degerlendiremezler. 1 " > Hukukun ides .i ve ideali 

adalettir~ Dolayısıyla, hukukun ve bu nedenle yasa koyucunun 

da toplum içerisindeki çıkarları degerlendirmede kullandıgı 

ve hukukun temel örnegt olmak bakımından ger çekleş tirmek 

amacını gUttUgU şey adalettir. 111 Hukuktan , haklı olara k daha 

fazla şey beklenmektedir: O da, hukukun işlev i n i n yalnızca 

dUze n yaratmak değil aynı za manda ahlaken iyi bir dlizen 

yaratmak oldugudur. 111 > Adalete yönelmeyen bir hukukun, anla-

mını yitireceği daha dogrusu hukuk olmaktan çıkacagı söylene-

b ·i l i r. 1 
" > 

Yararcı dtişlincenin temel ilkesi olan ' en bUylik sayıda 

insanın en bUytik mutluluğu' ilkesi, örnegln en çok mutluluğun 

elde edllebilecegi ve bunun bir azınlıgın köleleştirilmesi 

sonucu en çok sayıda insana bölUstUrUlebilecegi bir ilişkiler 

dizgesiyle bagdaşabilmektedir. ClinkU yararcılık, ilke olarak 

(4) Vörükoglu, 155. 
(5) Ozbilgen EHB, 65. 
<6> Cuche, 29 . 
(7) Aral HBU, 31; Oktem FH, 105. 
<8> Perry, 233. 
t9> Aral HBO, 31. 
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böylesi durumlarla bagdaşabllecek bir nttellktedlr. 1101 Dola-

yıs ıyla yararcılık, toplumun mut lulugu adına toplumun bel 11 

bir kesiminin baskı altında tutulması tehdidini de içermekte-

dlr.cısı 

Yararcı teori belirsiz sayıda apacık hakların yerine tek 

blr değer ölcUsUnU, cogunlugun en bUyUk mutlulugunu koyuyor. 

Gercekte bu, basitleştirmeden çok daha ötede olan bir şeydir. 

Çünkü elcslkslz uygulandığında bu ögretl, dogal hakları ve 

toplum içinde tek tek çıkarların uyumunu güvenlik altına 

aldıgı kabul edilen tüm doğal hukuk sistemini yıkmaktadır. 

Dogal haklarla yararı, birbiriyle catısan iki karşıt durum 

olarak ortaya koyan Bentham bile bunun icerdlğl sonuçları 

görememiştir. 1 121 Eger haklar ve toplum kurumları sadece 

sağladıkları yarardan dolayı haklı gösteriliyorsa bu durumda, 

herhangi bir dogal hak iddiası ya saçma olacaktır ya da açık-

ca, hakkın gerçekte en büyük mutluluğa yol actıgının karmaşık 

bir bicimde söylenmesi söz konusudur. Yararcı teori gercekte 

işlendikçe, hiç bir biçimde yarar ilkesiyle temellendirlle-

meyen buna karsılık sonunda apaçık oldukları kabul edilen 

varsayıaları içermeye baslamıştır. 1 13 ' Böylece, bir yandan 

herkesin mutluluğunun bir anda en yüksek dereceye çıkarılabl-

lecegl varsayımı, dlger yandan 'blr insanın mutlulugunun bir 

başkasının mutluluğuyla aynı degerl taşıdığı benimsenmelidir' 

blclmlndekl varsayım,dogal haklar öğretisinin içeriği görUnU-

<10> Bkz: Magee YDA, 188. 
<11> Gorowltz, 270,274; Ayrıca bkz: Sarıca, 98. 
<12> Sablne il, 255-256. 
<13> Bkz: Everett, 328; Dellus, 326. 
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mUnU almaktadır. Böylece, yarar ve dogal hak ilkelerinin 

birbirine karşıt pratik sonuçlara yol açması gerekirken, 

yarar ve doğal hak adına bir ayrım gözetilmeksizin aynı 

siyasal reformların savunulması belirli bir oranda sözkonusu 

olabilmektedir. 1141 

Yararcı okul, hukukun salt bir temele ·sahip buJundugunu 

yadsıyarak, adaletli ve haklının yararlıdan başka bir şey 

olmadıgını savunur. Kısacası bu dUşUncede, adaletin yarara 

t nd l rgenmes l söz konusudur. Oysa, yararlı o lan şey le haklı 

olan şey hiç kuskusuz ayrı ayrı şeylerdir. Başkasının hakkına 

saygı gösterilmesinin nedeni bunun yararlı oldugunun benim-

senmesi degil, hukukta yararın dışında bir degerln varlıgının 

benfmsenmesidlr. 11
' 1 

Yararcı okulun, dogal hukuku anlamsız ve gereksiz biçi-

mlnde degerlendlrmestntn savunulması olanaksızdır. ÇUnkU, 

insan ve insan toplulukları dogal hukuk dtişUncesi .ne her zaman 

1 c t n muhtaç t ı r . < 1 6 1 ı n s an ı ı g ı n t k i b l n y ı 1 dan ç ok b l r zaman -

dan beri ilgilenip ugrastıgı, dtger degerlerle tamamlanmış 

olarak adaleti deyimleyen, adaletin kimlik kazanıp uygulana-

bilir bir yetkinlige ulasacagı hukuksal ilkelerden oluşan do-

gal hukuk;pozttlf hukukun karsısında, daha dogrusu dasında ve 

Us tUnde bir öneme sahiptir.' ı 7 > Doga 1 hukuk görUsUnUn btltUn 

zamanlar lctn geçerli olan ntteltgt,dogal hukukun zaman Ustu 

(14> Everett, 328; Sabine il, 256; Olctem HFS, 261 . 
US> Del Vecchto., 449-450. 
(16> Ca&ıl HB, 297. 
(17) Aral HB, 44. 
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ve genel olarak yani her cagda ve her toplum için ge~erlt bir 

kurallar düzeni biçiminde,her pozitif hukuk düzeninin degiş-

mez olan temel bir örnegl olarak dUşUnUlmUş olmasıdır . 1181 

Hukukun .normatif karakt·erde olması, yar.arcı okulun olan-

olması gereken ayrımını yapmadan, felsefelerinin temelini 

oluşturan ilkenin elde edi ime yöntemini deylmleyen "olması 

gereken'( olan'dan çıkarma " çabalarının yanlışlıgını ortaya 

koymaktadır. Bllindigi gibi hukuk, insan davranışlarının 

nasıl gerçekleştigtnt, kozal zorunlulukla nasıl gelistlgini 

degtl, aksine.~ bu davranışların nasıl olması gerekttgint 

deyimler. 1101 1 Bir şeyin gerçekleştirilmesinin gerekli olması 

ise, onun bir degere dayalı olmasını zorunlu kılar. Dolayı-

sıyla hukukun normatif karakteri, onun bir degere dayanmasın-

dan kaynaklanmaktadır. Bu deger ise adaletten başka bir şey 

deglldir ve olamaz .< 201 Hukuku, egemen gUcUn buyrugu biçimin-

de hiç bir ahl~ksal degere dayanmayan başit bir nesneye 

indirgemek ve ona, erek olarak, aynı özelliklere sahip yarar 

ilkesini belirlemek hiç kuskusuz hukukun degerlnin ve önemi-

ntn kavranmasını gUclestirebiltr. Böylesi bir yaklaşım aynı 

zamanda, hukuk felsefesi acısından hukuktan bek le nen ideal 

sonuçların oluşmasının da yolunu gölgeliyecektir. 

<18) Aral HB, 45. 
<19> Aral lö, 252. 
(20> Aral lö, 252; Abadan HF, ıs. 
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8. YARAR KA VRAlıl 1 VE 1 LICES l 

Yararcı okul, •yarar• kavramını biricik ve temel ahlak-

sal ve hukuksal erek olarak benimsemektedir. ·varar• kavramı 

lrdelendiginde orıu.n, nesnenin kendinden · sahip olduğu bir 

nlt~llk olmayıp, varılmak istenen amaçla bu amaca varmak lctn 

kullanılan araç arasındaki tllsktyi deylmlemesinden başka bir 

şey olmadığı görülecektir. Dolayısıyla, herhangi bir say 

varılmak istenen amaca ulastırıyorsa yararlı, ulaştırmıyorsa 

yararlı degtldlr . Bu baglamda kötU sayılan şeylerin , amaca 

u 1 aş t ı r d ı g ı n da yarar l ı ; 1 y t say ı lan s ey l e r i n , var ı l ma k is t e -

nen ama ca ulaş tırmadıgı zaman yararlı olmamaları olanaklıdır. 

BBylece nesnede yararın, ins andan insana ve de ayn ı insa nda 

zaman ve ortam koşullar ı içeri s inde deği şe b i l e n istek ve 

amaçları gerçekleştirmeye uygun o l dugu duruml a rda var olduğu 

anlaşılmaktadır. Yarar kavramının yerine ge r e ksinim, haz, 

mutluluk gibi kavramların kul lanı lmas ı s onuç degistirmez ve 

aynı özelliklere bağlıdır. 1211 BUtUn bunlar yara r kavramının, 

kendisinin dışında blr deger ölcUsUne baglı oldugunu ortaya 

çıkarmakadır. 1 ·221 Yararci okul yarar kavramını, kaba anlamda 

hazzın encoklastırılması anlamında benlmsemtstir. 12 ~ 1 Kaba 

haz anlamında yararın, insan eylem ve davranıslarının temel 

ve biricik dayanağı olarak alınması, tUm ahU.ksal degerlerin 

yadsınmasını deyimler. 

<21> Davldson, 5; YörUk, 33; Hançerlioğlu, 343-344. 
<22> Bkz: GUrtz FTA, 172; Perry, 12. 
(23> Bkz: Hançerltoglu, 344. 
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Hukuk elbette ki insan yaşamının gerektlrdlgi gereksinim 

ve çıkarları gözönUne alacaktır. Ancak, hukukun pratik amaç 

gereglnce toplum içindeki gereks inim ve çıkarları dikkate 

alması onları oldukları gibi yansıtması anlamına gelmez . Bu 

durumda hukuka düşen görev, çatışan çıkarlardan birini belli 

bir ölçüde dlgerine Ustun tutmak,cıkarlar arasında bir deger-

lendtrme yapmaktır. Bu degerlendlrme ise, ancak, insanlararası 

il iskt terde bir deger ve degerlendirme ölçUsU olan adalete 

göre yapılmalıdır. 12 • 1 

Diger yandan, ya~arcılıgın. yarar kavramını bireysel ya 

da ortak yarar biçiminde benimsemesinin, toplumsal yasam açı-

s ından bir zorba! ıga yol açabl lecegt de t ler i sUrtilmtis tUr. 

Buna göre, yararcı lık, bireysel yararı temel lika olarak 

aldıgında anars iye; ortak yarar ilkesi ni temel l lke olarak 

aldıgında da zorbalıga yol açar.' 2
'

1 Toplam mutlulugu en çoga 

çıkaran şeyin, mutlulugu artırılan insanların sayısını en 

çoga çıkaran şeyden farklı .olacagı, dolayısıyla yararcılık 

ilkesinin, bazen çatışan iki ayrı ilkenin bir karışımı olması 

nedeni yle tutarsız bir görUntim sundugu da ileri stirtilebilir. 

Yarar ilkesinin açık sec;ikltgine, kimin yararının insanların 

çıkarlarını gerçekleştirecegtne ilişkin sorular da yanıtsız 

kalmaktadır. Yarar kavramı, ne için ve kim için oldugu belir-

tilmedtginden dolayı son derece belirs iz olan bir kavram 

olarak kalmaktadır .< 261 

(24> Aral HBO, 36. 
<25> Le Fur, 81; Popper, 231; Ayrıca bkz : Sabine Yakınçag,64. 
(26) Gorowltz, 269; Sabine Yakınçag, 75; Plamenatz, 3. 
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Yararcı teori hiç bir zaman bireysel yararla toplumsal 

yarar arasındaki dengeyi saglama konusunda yeterli ve tutarlı 

blr açıklama yapmayı başaramamış 12 n ve bu yüzden bencil bir 

btreyciligi vurgular bir nitelik kazanmıştır. Haz yaşamın 

ereğiyse başkalarının mutlul~guyla, •en bUyUk sayıdaki lnsa-

nın en bUytik mutlulugu'"yla neden dolayı l lgHenmemiz gerek-

tJgtnl; •herkesi yalnızca bir kişi olarak hesaplamak'" gere-

gtnl nicln duymamız gerektlgini yararcı teori hlç bir zaman 

yeterli blr biçimde acıklayaııiamıştır. 1281 Kaldı ki sadece 

yarar ilkesinden yola · çıkıldıgında, bireysel yararla başkala-

rının yararı arasında başgösteren catışkılar nasıl çözUmlene-

cektir? Bu sorun yararcılar tarafından da anlaşılmış, bu 

dUsUntirler bireysel yarar yerine toplumsal yarar anlayışını 

yerleştirmek biclmlnde, teorinin temel ini düzeltmek istemiş-

lerdlr. Ancak,sorun yine de çözülmüş olamamaktadır: tyi sade-

ce hazdan yani bireysel isteklerin doyurulmasından ibaretse, 

baskal ırının yararını lst iyerek kendi yararımızdan ne diye 

olalım? Yarar ilkesine göre,herkesln başkasının zararına olsa 

da daha bUytik bir haz sağlamaya çalışması daha tutarlı olmaz 

mı? Yoksa bunu gerekti ren ah U .. ksal bir gerek l t 1 i k m l söz 

konusudur?' 2
"' 

C. YARARCI AHLAKIN ELEŞTiRiSi 

Yararcılık teorisi, insan eyle• ve davranışlarının ere-

ginln hazza ulaşmak olduğunu benimsemiş ve bunun gözlem yön~ 

t27> Cobanoglu, 97. 
(28> Del Vecchlo, 204; Abadan, 423. 
(29) Del Vecchlo, 451. 
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temlyle anlaşılablleceglnl llerl ·surmUştUr. 1301 Buna göre 

insan sadece yarar, gereksinim , haz- vb-. etkenlerin belirleme-

siyle eylem ve davranışlarda bulunmaktadır. Yarar.aynı zaman-

da ahlaksal acıdan lylyl _ de deylmlemektedlr. 

Yararcılık kuramı, insanın dogal olarak bencil duygulara 

sahip oldugudundan yola çıkarak, insanın diğer ins anlar kar-

şısındaki ilk tutumunun bu dogal bencillik çerçevesinde 

belirlendiginl savunur. Sonradan bu bencillik, insanın, kendi 

ilgil er ini meşrulaştırmaya çabalaması ve hukuksal ya da · 

toplumsal yaptırımlarla karşı karşıya gelmesi so nucu başkala-

rını gözönUnde bulunduran bir tutuma dönilşmes tni saglar. 1 31 1 

Böylece köktenci ahl&.ksal ilkeler peşinde olmaktan uzak olan 

Yararcı teori, ahlaksallıgı temel nitelik ya. da ilkelerle 

değil, dogabl l lmsel amprik aç ıklamalara dayalı bir düzlemde 

ele almaktadır. 1321 Bu teoride bir eylem ya da davranışın 

degerl de, o ey lem ya da davranışın yararıyla ölcUlmektedlr. 

Olanaklı pek . çok eylem biçimleri içinde en yararlısının 

seci l mes i durumunda ey lem, ah l a.ksa l b l r değere sah ip o ı ma 

özeliğin~ kavsacaktır. 113 > Böylece, yararc ı okulun ahlak anla-

yışının amaççı olduğu anlasılmaktadır. Amaç yarar yani haz ve 

mutluluktur. 1341 

Gerçekten her olayın bir nedeni olmas ı gerektigi gibi, 

insan eylem ve davranışlarının da bir etkeni olması dogaldır. 

(30) Bkz: GUrlz FTA, 155; YörUk, 33. 
(31> Plamenatz, 10. 
(32) Deltus, 324- 325: Cobanoğlu, 95. 
(33) Dellus, 326: Hancerltoııu. 341. 
(34) MengUşoğlu, 275; Everett, 328. 
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Ancak bu etken yalnız ve sadece insandaki bencil ve çıkarcı 

duygular mıdır? Diger yandan bir eylem ya da davranışı iyi 

yapan şeyin, sadece ·onun yarara yönelik bir eylem ya da dav-

ranıs olması mı gerekmektedir? Bu sorulara olumlu yanıt ver-

mek olanaksızdır. 13111 lnsan eylemlerinin, kesin b.lr biçimde, 

doga tarafından verilmiş olan haz ve acı despotları tarafın-

dan belirlendiglnin ileri sUrUlmesl, aynı zamanda insanın lç 

özgUrlUgUnU (irade özgUrlUgU> yadsımak anlamına da gelir. 

Oysa irade özgUrlUgU ve bunun benlmsenmeslnln,ahlAksal alanda 

insanın kisilik kazanması ve klslltglni geliştirmesi açısın-

dan büyük bir önem taşıdığında hiç kuşku yoktur. 1 3
b

1 

Haz, yaşantımızın doğrudan doğruya bir verisi olmakla 

birlikte, ruhbiltmsel blr ilke olarak alındıgında boş ve 

degişken bir anlama sahtp olur ve çok deglşken ttirden olayla-

rı tctne alacak bir biçimde bUyUk bir alana yayılır. Yararcı-

lık, her koşuldaki lltskileri içine alabilecek kadar geniş 

bir genel terim ortaya koymaya yönel lr. Ancak, bu yönel işe 

teslim olunması durumunda belli ve önemli ayrımları görme 

özelllglntn yitirilmesi tehllkesl söz konusu olabllir. 13
" ' 

insan iradesi sadece haz ya da acı duyularına dayanıyor.sa, bu 

durumda, etkilenmiş oldugumuz dUşUnceler ne tür olursa olsun 

bizim için birdir. Seçimimizi yaparken gözönUnde buiundu-

racagımız ölçU, bu haz duygusunun mlktarı,stiresl, ne kadar 

<35) Bu konuda bkz: Scheler, 78; Ryan Introdoction, 56; Eve
rett, 327; YörUk, 33-34; Dellus, 327. 

(36> Aral ıtı, 279. 
(37 > Cass l rer ıo, 151; GUr l z FTA, 155-156. 
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kolaylıkla elde edildlgi ve ne kadar sık ytnelendigl olacak-

tır.' 39 ) 

Yararcılar yarar ilkesinin kanıtlanmasını, gözlem meto-

duna başvurarak yapmışlardır. Buna göre, insanların yaşamına 

baktıgımızda, onların sadece bencil ve çıkarcı duygularla 

yarar pesinde kostukların .ı görmekteyiz. 13
" Bu durum, yarar 

tlkeslnin kanıtlanması tein yeterlidir onlara göre. Bu kanıt-

lama blctml kabul ed·ilemez.-1 q ' Ctinkti bu durumda "olması 

gereken" '"olan"dan çıkarılmış olmaktadır. •• 1 1 " Olması gereke-

nl" belirleyen hukuk kurallarının iyiyi, gtizell, adaletli 

olanı, dogruyu gerçekleştirmek gibi belirli amaçları vardır. 

"Olan" ise, bir durum saptamasından ibaret olup, değerlendir-

me yapı lması s özkonusu deg t l d i r. ' • 2 > Dl ger yandan yararcı 

okulun yararı ahU.ksal iyiyle özdeş lest iri lmes l, insanı ıgın 

degerinin yadsınması anlamına gelmektedlr. 1
•

31 Çogu kez 

yararla ödev arasında çatışkı olduğu kuşkusuzdur:Yarar dUşUn-

cesl bizi belirli blr biçimde davranmaya zorlarken, ahllksal 

duygumuz blzl bundan alıkoyar. Sadece kendi yararımızı,davra-

nıslarımızın bireysel çıkarını hesaplamamız hlc blr zaman 

ahlaka uygun bir bicimde davrandığımızı göstermiş olamaz. Ak-

sine, ahlaksal ilkeler bizim kendi bencilllgimizi alt etmemi-

zi ve kendimizle başkaları arasında ayrım gözetmeden evrensel 

bir ilke gereğince davranışlarda bulunmamızı gerektirir. • ••> 

(38> Casslrer ıo, 151. 
(39) Randall/Buchler, 214. 
(40) Magee YDA , 182. 
(41) Russel History, 806; Perry, 12; Cobanoglu, 99. 
(42) Oktem FH, 58. 
(43> Everett, 329. 
(44) Del Vecchlo, 204; Cobanoglu, 97. 
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Kaba anlamdaki bedensel hazları tinsel hoşnutluklara 

bağlı kı imale ahlA.kın amacı ya da 1 lkes l olmak·la birlikte, 

yararcı anlayıştan hareket edilmesi duruaunda. bu baglılıgın 

gereglnin kanıtlanması hic btr zaman olanaklı değildir.Beden-

sel hazlarla tinsel hoşnutlukların deger olarak özdeş sayıl-

mas ı o lanaks ı zd ı r. Bayag ı hazlar la, ah 18..ksa 1 ödevin l yer 1 ne 

getirmiş bir insanın kendi kendisiyle uyum tctnde olmasını 

deylmleyen tinsel hoşnutluk arasında ortak olan hic bir yön 

yoktur.' 4
" iyi olan şeyin sonuc olarak bir haz da verecegi 

parça 1 olarak dogruysa da, haz veren her şey l n ly l o ldugu 

dogru olamaz. Bu ayrımı yapamaması, yararcı teorinin en önem-

il eks lklikle rlnden birisi olarak dege rlendirilme kted tr . 1 4 • 1 

D. DECERLER lEORISI ISICINDA YARARCI DOSONCENIN ELESTl 
RISI 

Hazz ı HlçU alan yararcı anlayış, degerde n çok, bir olay 

ya da durumun sonucuna bakarak degerlend t rmeyl temellendirmek 

cabası iclndedir.' 471 Buna göre , deger,bizde haz meydana geti -

ren seyi deyimlemektedlr. Bizi hazza ulaştıran ya da acıdan 

uzaklaştıran şey degerle özdestlr. Yararcı anlayışa göre 

insan, dogası geregt haz veren şeyleri ister ve acıdan kacı-

nır. Haz veren şeyler hoşnutluk, acı veren şeyler hoşnutsuz-

luk dogurduklarından birinciler •tyı•,tktncller ise "'kötu• 

olarak degerlendirllir . iyi olanlar doğru ve haklı; kötü 

olanlar ise yanlış ve haksızdır . Böylece, Degerler teorlslnln 

(45) Del Vecchlo, 204-205. 
(46) Bkz: Randall/Buchler, 215; Plamenatz , 3 . 
(47> Kıllıoglu, 88 . 
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savundugu "iyi", · "gUzeJ", "adaletli'"' degerlerl yadsınarak 

bunun yerini göreli,somut ve realilaya dayalı '"'yarar" kavramı 

almaktadır. c 411
' 

Yararcılıgın, ahlak ve hukuk alanına aktarılmış pragma-

tlzm oldugu söylenebl lir: Pragma-tlzm yararı ı olan şeyin haki-

kat oldugunu ileri sürerken, yararcılık ta yararlı olan şeyin 

iyi ve haki ı oldugunu ileri stirer. Ancak, bu her iki savı da 

benimsemek olanaksızdır. CUnkti, birinc i eşitlemeye mantıgımız 

karş ı ç ı kt ı g ı gibi , iki ne is ine de ahlak ve adalet b i 1 ine imiz 

karsı çıkmaktad ır. 1 •• 1 "Ahlaken iyi"' kavramıyla "yararlı'" 

kavramının özdeşleştirilmesi benimsenemez. Ahlaken iyi çogu 

kez yararlı olmadıgı gibi, yararı ı olan bir sey de pek çok 

durumlarda ahlaksal açıdan iyi deglldir." 0
' "En bUyUk say ıda 

insanın en bUyUk mutlulugu'"yla tltsklsi olmayan eylem ve 

davranışları da iyi olarak degerlendtrdigimtz gibi, tersine, 

"en bUyUk sayıda insanın en btiyUk mutlulugu"' için gerçekleş-

mis olan her eylem ve davranışı ahlaksal açıdan dogru bulma-

maktayız. 

Yarar kavramıyla ahlaken iyi ka v ramının birbirinden ayrı 

şeyler olusu, 3adece içerik yönUn den degll biçimsel açıdan da 

sözkonusu olmaktadır. Yarar ve yararlı kavramına ilişkin 

olarak her zaman sorulan neye yarar, ne için yararlıdır 

soruları, yararlı olan bir şeyin kendisi nin dışında olan bir 

C48> öktem HFS, 261; Kıllıoglu, 88; Fromm KSt, 172; Hancerli
oglu, 343. 

C49J Aral HF, 98; Aral TAY, 102; Del Vecehlo, 451. 
C50) Aral HF, 9~; Aral TAY, 102. 
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şeye işaret etmekt~ o 1 dugunu göster l r. Yarar 1 ı o lan, de ger 

özelllglni bizzat !'~n~! _lc~nde· ~asımamakta, bir başka şeye 

araç olma özelliglne baglı bulunmaktadır. Oysa ahla.kan tyt 

kendisinden başka bir şeye bagımlı olmayıp, baslı basına ve 

bizzat blr degerdlr. 151 > 

Yararcılıgın ahU.ksal temeli olan hazcılık <hedonizm> 

anlayışının, ahlllkın ntteltginde yanıldıgı bellrtllmelldir . 

Ahl~ksal degerlend~rmelerln ölctisU haz olamaz . Kendisine haz 

sag lamak amacıyla hırsızlığı ahlaksal acıdan mesrulastırmak 

i s teyen bir kimsenin bu çabası ciddi ye alınamaz . CUnkU ahlak-

sal bilincimiz, insan eylem ve davranışlarına hazcı lığın öner-

diginden çok başka ölçüler uygulamaktadır. Bir eylem ya da 

davran ı s ın ahU.kl olmasını belirleyen, o davranışın istenmiş 

olması degll yalnızca ·oıması gereken·e uygunlugudur. Bu 

•olması gereken• ise, insanın istem ve iradesinin dışında bir 

şeydtr . 1 '~ 1 Oysa yararcılar,•olan·ıa •olması gereken•t özdeş-

ıesttrtp,olandan olması gerekeni çıkarmaya çabalamaktadırlar. 

Onlara göre, insanların hazza kavusma'k ve acıdan kaçınmak 

tein çabaladıklarını gözlem yoluyla görebilmekteyiz. Bundan 

da yararcılar insan eylemlerinin, sagladıkları haz ve acı 

verici so nuçlar öleli alınarak degerlendlrilmesi gerektigi 

sonucunu cıkarıyorlar. 1 ' 31 Ancak, bu görUsUn benimsenmesi 

olanaklı degtldtr. Bir kez, insanların her durumda hazza 

ulasma tutumu içinde olmaları doga tarafından bellrlenmls bir 

(51> Aral HF, 98-99; Ayrıca bkz: Perry, 12; Aral TAY, 103; 
Hege 1 MB, 27 1 . 

<52) Aral HF, 96; Aral TAY, 100; Ayrıca bkz: Fromm KSI, 25. 
(53) GUrlz FTA, 158-159; Stephen, 126. 



179 

durumsa, böyle bir tutumun (•01an•ın> ayrıca bir ~olması 

gereken• nltellginde bir ilke kimliğine sokulmasının- an-lamı 

yoktur. Diger yandan, hazcılığın insan psikoloJlslne ilişkin 

görUsU de dogru kabu 1 edilemez. ÇUnkU, insan ruhunda bene l 1 

ve çıkarcı duygular bulundugu gibi özgecil duygular da bulun-

maktadır . ( 11 
• 

1 

Hazzın temel bir deger olarak benimsenmes i, insanın tin-

sel de geri n.i kUcUmseyen bir an 1 ayış görUnUmUnded i r. Nası l 

olur da tUm yaşamımız insanı oldugu kadar hayvanı da, erdemli 

insanı oldugu kadar erdemsiz kişiyi de yönlendiren bir dürtti 

tarafından belirlenebilir? Sağlıklı ve saglıksız insanların 

aynı blclmde gUdUmlenmeleri nasıl olur? Haz ilkesinin başka-

tarının meşru çıkarlarına ters düşmeyecek hazlarla sınır lan-

dırılması durumunda bile onun, tUm eylem ve davranışlarımızın 

belirleyici ilkesi olması pek yerinde olan bir degerlendirme 

olmasa gerektlr. 1
''

1 

Yararcı l ıg ı n savunduğu •haz ar it met 1g1 ", t nsan gerçek 11-

gtyle çelişmektedir. Haz hesaplaması.sürekli bir rasyonel ligi 

gerektirir. Buna karşılık, insan eylemleri her zaman rasyonel 

olma özelllginden uzaktır. 156 ' Oysa yaşamımızı belirleyen, 

sorumluluk bilincine kendileri aracılığıyla vardıgımız, yal-

nızca insanda bulunan ve vicdanla algılanan degerler çok 

genel ve tel boş bir takım ölçülerden oluştu1ıundan dolayı 

<54> Aral HF, 94-95; Aral TAY, 98; Russel Htstory, 806;Kılıç, 
157. 

(55) Froma KSt, 171; Casstrer DE, 199,206; Aral insan, 8. 
(56) Bkz: Cobanoglu, 96. 
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onlar, sonsuz cien~bt.lecek yaşantı durumlarına uygun olarak 

sons uz bir icertge s~hlptir . Onların tcerigt, uygulandıkları 

yaşam olaylarının sonsuz cesltllllgl tarafından belirlenir . 

u 7 ı Deger, sadece akıl etkeninden oluşaamaıcta; sezgiyi de 

içermektedir. Dolayısıyla deger, sürekli blr biçimde insan 

eylem ve davranışlarında bellrleylcl ola.bilecek bir yetkin-

llktedlr. insanın gercekllgl haz arttmettglyle açıklana.mama-

sına karşılık, deger kavramıyla acıklanabllmektedlr böylece. 

Dlger yandan yararcı teori, insan eylemlerinde sadece haz 

etkeninin başlı başına bir bellrleylcl olduğunu ileri sUrmek-

tedtr. Oysa, kanımı zca, insan eylemlerini belirleyen etkenle-

rl blrblrlnde n s oyutlama k o lanaksı zdır. insan ey l e mleri nde, 

daha dogrus u bir s uru ey lem i çeri s inde n blrlnln terc ih edil -

mesl n l sağlayan tUm e tkenler ' bir bUtUn olarak' olmak koşu-

luyla vard ı r. insanın özgUrlUgU t e in lse temel belirley ici, 

'tins el değerler' olmalıdır. " " 

Haz süreksiz ve kararsız olmasına karşılık mutluluk ise, 

özellikle temel bir kararlılıga · erlşilmesldir. Mutlulugun 

hazla ı<arıştırılması, ahl~k felsefesinde blr cok gereksiz 

tartışmanın başlıca nedeni olmuştur . Bir çok kuram, bu ayrımı 

yapmamış olduklarından dolayı yetersiz görünmektedir. Yarar-

cılık bu durumun önemli blr örneglni oluşturur. 1 5 • 1 Yararcı 

dUsUnUr ler, hazzı en yüksek ly l o 1 arak a 1 mada hazcı 1 ı ktan 

yola cıkar. Ancak buradaki baz, bUtUn olarak toplumun hazzı-

t57> Aral insan. 31; Aral HFDO, 14. 
(58> Bu konuda bkz: Scheler, 72-81. 
<59> Randall/Buchler, 215. 
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dır. Yararcılıgın temel ilkesi •en btiyük sayıda insanın en 

- bUyUk mutlulugu• olmasına karşın buradaki "mutluluk" sözüyle 

yararcılar, hazdan daha fazla bir şeyi belirtmek istememekte-

dtrler. Mutluluk ve haz kavramları, yararcı dUşünUrlerce aynı 

anlamda kullanılmıştır. 1 • 01 

insan mutlulugunun önemi, elbette ki yadsınamaz. Ne. var 

ki gerçek mutluluk, sadece yasamda degerlerl gerceklestirmeye 

baglanabtlir. Bu degerler~ insanın tinsel yanında kök salmış 

bulunan yüksek değerlerdir ve insan, ancak bu yanı ile diger 

tUm doga varlıklarından ayrılır. ' 6 '' tnsan, degerler dogrul-

tusunda bir varoluşu yaşamakla,onlara uygun kararlar almakla, 

bir yandan "olması gereken" dünyasına girip "olan"ın dogal 

zorunlulugundan kendini kurtarıp özgür olur , dtger yandan da 

degerlerin geniş kapsamı ve her somut yaşam durumunda olayla-

r1 algılayış biçimine göre vereceği deger yargılarıyla gerçek 

anlamda mutlu olur. «621 

Mutluluk, insan için elbette bir idealdir . Ne var ki, 

insan ancak lçten gelistiginde ve zenglnlesttglnde kendini 

derin bir bicimde mutlu olarak duyumsayabilir; es deyişle 

insanoglunun duyacagı en btiytik haz daha çok insan olmasında 

gizlidir. ' 631 Tüm mutluluk degerlere, yani onlara sahip olma-

ya ·baglıdır. Dtger yandan, insanı. o en derin bir biçimdeki 

m.utsuzlugu da, onun ahla.ksal kişi 1 iginln le dogrultusunu 

l60> Randall/Buchler, 216. 
(61> Aral insan, 8. 
(62) Aral insan, 8-9. 
<63> Aral insan, 22-23. 



182 

lzlememestnden kaynaklanmaktadı~. DUşUnce ve anlam dolu insan 

için gerçek mutsuzluk budur. 1641 Böylece,mutlu yaşamla anlam-

lı yaşam özdeşleşmektedir; çUnkU bireysel yasamda deger ger-

çekleşttrmesi süreci insan olma, yetkin bir varlık olma sUre-

cini deylmlemektedtr. Bu da, insanın mutlulugundan başka bir 

şey degtldir. 16
'' 

Yararcı teori, hazzı temel yaşamsal erek yapmakla, insa-

nın yaşamda mutlu olmak için ·ne yapması gerektigi sorusunu 

blyoloJtk ve pslkoloJtk yolla yanıtlamış olmaktadır. insana 

sadece biyoloJik ya da psikoloJik gerekslnlmlerlni gidermesi -

nl önerenler, nlcln bunun ·btr yasa , bir •atması ge!eken· kim

llgine getirilmesini açıklayamazlar. Ha z ve acı insan eylem-

lerlnl belir leyen ve '" doga tarafından oluşturulmuş lkl des-

pot• iseler, bunların ayrıca bir norm nttetlgine s okulması 

yersizdir. Bunlar ictn bile bir norm konulması dUşUntiltiyorsa 

bu, insanda blr ttn'in bulundugunun benimsenmesi anlamına 

gelecektir ki bu durumda insanın bu tinsel özelltgl olan 

değerlerin niçin benimsenip bir norm kimliğine sokulmaması 

gerektlginln yanıtlanması gereklr .' 6 6
' 

Yararcı teori, ya.rar ilkesini deneysel gözlem yoluyla 

kanıt lama c;:abas ı le indedir. Oysa deger ler in deneyden kaza-

nılması olanaksız olup, tersine,deneysel dtinyanın önceden var 

olan degerlere göre degerlendlrilip bir secime baglı tutulma-

sı gerekir. Gercekllkte olayların öyle olmasına ba~ılıp, öyle 

(64> Aral insan, 23. 
(65> Aral Anlam, 10; Aral DG. 36. 
<66> Ara.l insan, 29. 
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olmasının gerekttgl sonucu çıkarılamaz.c• 71 Cagd.aş deger 

teorlsl birçok degerlerl acıga çıkarıp insanın yanm11n dol-

duracak ve tatlı kılacak sonsuz idealler sunmakta; doganın 

verdlll anlamsız enerJiden anlamlı ve güzel bir dUnyanın 

yaratılmasını olanaklı kılmaktadır. 1 • • 1 

Yararcı görüş, adalet de ger l ne dayanan do·ga l hukuku yad-

sıyarak, hukuk anlayışını yarar kavramı tizerine oturtmuştur. 

( ı. ., 1 Oysa bilindlgl gibi hukuk, "olan .. ı degil ... olması gere -

ken"'l gösteren normatif <normlardan oluşan) bir dUzendir. 

Hukukun betiml e dlgl dtizen eylemsel (filli) bir dUzen degil, 

gerçekleşmesi (olması> gereken ideal blr dUzen, daha lyi bir 

dünyanın dUzenldlr. 17 0 1 Böyle olunca da, hukukun temel olarak 

bir değere, lcimlzde bulunan son bir .. olması gereken .. e dayan-

ması ve onu yansıtması gerekecektir. Bu nedenle, hukuksal bir 

ödeve uyan blr kimse bir zorunluluk ya da zorlamaya boyun 

egmlş olmayıp, iç dogrulugu ve geçerllglnden dolayı benimse-

mlş olacagı tein bizzat kendine uymuş olacaktır. 1711 

Hukukun bağlayıcılıgının temeli, insa nın tinsel yanında 

kök sa lmış bulunan adalet degerinden başka bir say olamaz. 

Yarar kavramı kendisinin dışında bir şeye baglı olmasına 

karşılık, deger nesne ya da olaya bagl ı degl ldlr; olay yok 

olsa da varlıgını sUrdtirUr. 1721 Bir "olması gereken"l deyim-

(67) Aral insan, 66; Aral DG, 29 . 
(68) Aral HF, 81-82. 
(69) Bkz. Del Vecchto, 449. 
(70) Aral HF, 90; Aral TAY, 94; Perry, 237. 
(71) Aral HF, 91; Aral TAV, 95-96. 
(72) Aral HID, 35. 
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leyen hukuksal normlar, adalet değeri dedigimiz son bir 

"olması gereken"e dayanır ya da dayanmak durumundadır. 1731 

Böylece adalet degeri dolayısıyla, hukukun temel bir ahl~ksal 

degere dayandıgı,ahl&ksal bir cabanın deyimi oldugu benimsen-

melldlr.Ahl~ka dayanmayan bir hukukun varlıgı tasarımlanamaz. 

CUnkU, ahl~ksal degerler ve onlara lnanç olmaksızın ne birey-

sel yasam ve ne de onun bir uzantısı olan toplumsal yas.amın 

insani bir kimlige getirllebtlmesi olanak dışıdır ve bu 

durumda. sadece amaçsız. idealsiz bir hayvansal yaşam sözko-

nusu olacakt· ır. 11 • 1 AhU..ksal degerlerin benimsenmedtgi ve 

böylece, ahlaksal bir deger olan adalete dayanmayan bir huku-

kun egemen oldugu bir toplumda hic bir ödev kavramı sözko nusu 

o 1 am ıyacak, hukuk, gUç 1 tileri n glicsU_z le re karşı gtiç kullanma-

sından başka bir anlam taşımayacaktır ki bu da, insanlar ara-

sında hayvanlar arasında var olan aynı yöndeki ilişki biçi-

nin geçerli olması anlamına gelecektir . 1 15 1 Hukuktan beklenen 

sadece bir dlizen yaratması degll, aynı zamanda ahlaksal acı-

dan lyl denebilecek bir dUzen yaratmasıdır.' 761 

Bir· erdem olan subJektif adaletin dısında ve ondan önce 

var olan obJektlf adalet kavramı, artık, kisinin bir özel ligi-

nt değil onun blr karakter özelllgi dogrultusunda somut 

durumlarda gerçeklestirecegi ilişki biçiminin bir özelliglnl 

deyimler ve hukuk alanında, hukuksal deger olarak söz konusu 

olan adalet bu, obJektlf anlamdaki adalettir. 1771 Hukukun 

(73> Aral lö, 252, Aral HF, 92; Aral TAY, 96; Perry, 234. 
(74> Aral HF, 92-93; Aral TAY, 96. 
<75> Aral HF, 93; Aral TAY, 97. 
<76) P~rry, 233. 
(77> Aral HF, 126; Aral TAY, 161-162. 
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varlık nedeni adalettir: Adalet hukukta karşımıza kurulu 

hukuk dUzenlerinin temel örnegi, •olması gereken hukuk• 

anlamında hukuk ldesl olarak cıka.r . Bu nedenle adalet, var 

olan hukuk dUzenlerlnin kendisine uygun olup olmadığı 

acısından bir deger ve değerlendirme ölcUsU olmalıdır .C 7 81 

Yararlı olan seyle haklı ve adaletli olan sey, hiç kuş-

kusuz ayrı ayrı şeylerdir. Baskasının hakkına saygı gösteril-

mesinin nedeni bunun yararlı oldugunun benimsenmesi değil, 

hukukta yararın dışında b(r degerin, bir adalet degerinin 

varlığının bentmsenmesidir. 11 •> 

Hukukun eregl, yararcıların llerl stirdUgU gibi, ya rar 

degil adalet olarak benimsenmek gerekir. Hukukun bu, adalet 

eregi bireys el ve toplumsal mutlulugun Usttinde bir öneme 

sahiptir. Dlger yandan, bireysel ve toplumsal mutluluğun 

adalet, özgUrlUk ve hakikat gibi tinsel deger l erle uygunluk 

sağlanmadan gerçekleştirilebilmesi olanaksızdır . Hukuk idesi, 

hukuk kavramından sonra gelen ve onu aşan, adaletle iliskili 

bir degerdlr. Dogal hukuk, felsefi bir sorun olarak inceleme 

konusudur. Zaten, hukuk fe l se fesi hukuku bir bUtUn o 1 arak 

kavrama ugrunda bir cabayı deyimlemektedlr. 1
•

0 1 

Yararc ı tarın doğal hukuku yadsımalarını benimsemek ola-

naksızdır. Doga.l hukuk_, insanlıgın iki bin yıldan cok bir 

zamandan beri ilgilendiğl,diger degerlerle tamamlanmış olarak 

l 7 8 > Ara\ HF , 12 8 ; Ara 1 TAY , 16 3 • 
<79> Del Vecchio, 450; Hegel MB, 270- 271. 
l80) Cagıl HFTH, 17; Cagıl HB, 25. 
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adaleti yansıtan, adaletin kimi lk kazanıp uygulanabt l tr bir . 

duruma girecegt belirli hukuk kurallarından oluşmakta va __ 

pozitif hukukun UstUnde bir öneme sahip bulunma.ktadır. 1 " 11 

Pozitif hukuk, tarihsel olarak oluşmuş ve bu yüzden de tarih-

sel gelişim iceristnde yenisi ile deglştlrllmeye elverlşliy-

ken, dogal hukuk, zaman Ustu ve genel olarak yani her zaman 

ve her ulus tein geçerli bir kurallar dUzeni biçiminde, her 

pozitif hukuk düzeninin temel bir örnegi olarak dUştintilmUs-

tUr.' 821 Oogal hukuk, bir yandan pozitif hukuka bir örnek 

olma, onun bir es in kaynagı rolUnU oynama; diger yandan da 

pozitif hukukun adalete uygunlugu açısından denetlenmesi ve 

degerlendirllmesi olanagını saglama biçiminde bir işlev gör-

mektedlr. 1831 Düzen işlevini yerine getiren ve pratik amaca 

uygun bulunan bir hukukun, yalnızca bu özel l lgiyle adaletli 

bir hukuk olarak degerlendirilmesi olanaksızdır. Böyle bir 

hukukun adaletli olarak nitelendirilebilmesi tein, ayrıca 

adalet dUstinces inl~ gereklerini de lcermesl gerekir . 1 e•ı Ctin-

kU adalet, hukukun son <nihai) amacıdır. 

<81> Aral HBO, 44. 
(82> Aral HBO, 44-45. 
(83> Aral HBO, 46. 
(84) Aral HBO, 32. 
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1 nce leme konumuz ol an~ öze 1 de "1 ng i 11 z · Yara re ı Oku 1 u", 

genelde "Yararc· ı düşünce• denebilecek dUşUnsel bakış açısına 

ilişkin olarak,hukuk felsefesi açısından söylenebilecek temel 

ve öze ilişkin degerlendirmeyl burada özltice vurgulamak iste

riz. 

Yararcı dtisilncenin temel savı,lnsan dogasına ilişkindir. 

lnsan doğasına ilişkin olan bu temel önerme, sonradan tüm 

ahl~ksal ve hukuksal görüşlerin temelini oluşturmaktadır. 

tnsan doğasına ilişkin olan temel sav şudur: insan, doğal 

olarak haz ve acı denen iki belirleyicinin egemenliğindedir 

ve onun tUm yaşamsal-varoluşsal etkinliklerinde, bunlar temel 

belirleylc.l rolUnU oynamaktadır. Yararcıların insan dogasına 

ilişkin bu bellrlemelert, eksik ve abartılmış bir görtintim 

sunmaktadır. CtinkU, insanın varoluşunda haz ve acı duyguları

nın etkin olması gibi, bunlar dışında, insanın yasamını ve 

varoluşunu bel trleyen anlama ve degere ilişkin çok önemi i 

başka noktalar da vardır. tnsan, aynı zamanda dogal olarak, 

yararcı teorinin lleri stirdUgU gibi sadece kendi bireysel 

duygulanımla·rını es deyişle bencil hazcılıgını yaşayan bir 

varlık olmakla kalmamakta,yine aynı insan belirli bir amaçla, 

haz ve yarar etkenlerinin gereğinin tersine, bir varoluşsal 

etkinlikte bulunabilmekte ve bulunmaktadır. 
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Yararcı düşünce, insan doğasına ilişkin.bu tek taraflı 

ve eksik savını . ileri sürmekle yetinmemekte.., __ tUm _ ahU.k ve 

hukuk felsefesini bu sav üzerine kurmaktadır. öyle ki •doğal 

olarak hazza ulaşma eretiyle belirlenmiş lnsan•ın bu, •dotal 

ve gerçek• durumu aynı zamanda bir •deger• derecesine yUksel

ttlmektedir. Onlıt.rın deyimiyle, gercek olan insanın haz ·pe

sinde olduğudur ve ahl&ksal olarak, bir deger olarak insanın 

bu durumda olması iyi ve degerlldir . GörUldUgU glbl burada 

•oıması gereken•t deyimleyen deger ve ahla.kan lyt, •oıan•ı 

deylmleyen •gercekı•ten çıkarılmaktadır.tık bakı~ta bu çıkar

samanın varoluşumuzda, tUm anlamsal ve degere ilişkin olanın 

yadsınmasııdışlanması durumunu lcerdigl acıkça ortaya cıkmak

tadır. Varoluşun anlamını deylmleyen •ırada (istene>• ve 

•tercih <sect>• degerlerinden yoksun diger varlıkları belir

leyen etkenlerin, *irade• ve •tercih~ sahibi insanı da belir

ledtgı benimsenmekte ve böylece insan, nedenler evreninin bir 

nesnesi durumuna ·dusme durumuyla başbaşa bırakılmaktadır. 

Yara re ı dUsUnce, i nsa.n doğası ve ah taka 11 iş kin bu teme ı 

önermeler doğrultusunda, hukuku, adalet ve dogal hak gibi 

ahlaksal değerlere dayanan özelllglnden soyutlayarak onu 

•egemen gUcUn tradest•ne indirgemekte ve amacını,•ınsan doga

sının temel özelligi olan hazzı artırma.• bictminde belirle

mektedir. Bir zorunluluk sonucu, *bireysel yararla-toplumsal 

yarar• arasındaki dengeyi sağlaaa sorunuyla ka.rşılaşıldıgında 

çözüm olarak getirilen •en bUyUk sayının en büyük autlulugu• 

l ı kes l de, t.eme l dUşUncey le ce l ls11ekten kurtu lamaıus ve i nsa-

nı n, temel erek olan •tendi hazzını artırma!yı bırakıp niçin 
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başkalarının hazzıyla ilgilenmesi gerektiği sorusu yanıtlana

mamıstır. Dogrusu, anlama ve degere ilişkin bir ahlaksal 

ilkeye dayanmadan bunun yanıtlanması beklenemez de. 

Erdeme ve barışa dayalı bir yaşam biçimi saglama ödevin

de olması gereken hukukun, ahU.ksal ve anlama t l tsktn temel 

blr değer kabul edilmeden kendisinden beklenen1 gerçekleşti

rebilmesi çok gUç olsa gerektir. 
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